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 چكیده
 و اقتصادی انسانی موتورهای رشد جوامع عطف نقاط مثابۀ به شهری مناطق
که در نهایت تحوالت کالبدی و کاربری اراضی شهری را  اند؛ اجتماعی توسعۀ

های شهری از جمله؛  از سوی دیگر تیییر مساحت برخی کاربری .به دنبال دارند
د اشتیال خواهند داشت ی در ایجامؤثردرمانی، تجاری، اداری و آموزشی نقش 

ها با تیییرات اشتیال با کمک طر  سناریو گامی  مطالعه رواب  این کاربری.
 میزان تر شهرهاست. هدف این پژوهش برآورد ریزی دقیق مهم در جهت برنامه

پار  و  در دو محله کیان اراضی کاربری ناشی از توسعه شهری اشتیال
رگرسیون خطی با طر  دو سناریو؛  آباد شهر اهواز با استفاده از مدل کیان

)توسعه کاربری اراضی با ادامه روند فعلی( و سناریو دوم)مدیریت  سناریوی اول
باشد. روش این  ( می0932-0912ساله) 01توسعه کاربری اراضی( در افق 

تحلیلی است.  –پژوهش بر اسا  هدف کاربردی و از حی  روش توصیفی 
ای و جهت تحلیل  اسنادی و کتابخانهجهت گردآوری مبانی نظری از روش 

استفاده شده است. نتایج حاکی از  Arc GISها از مدل رگرسیون خطی و  داده
پار  براسا  سناریو اول در افق طر   آن است که تمام نواحی محله کیان

اما در سناریوی دوم نواحی  دارای رشد اشتیال خواهند شد؛ 0912یعنی سال 
%( و در محله 5دارای رشد منفی) 53و  59ی فاقد رشد و نواح 92و  55
در هر دو سناریو فاقد رشد اشتیال خواهند شد.  21و  98، 91آباد نواحی  کیان

توان گفت یکی از علل اصلی تیییرات اشتیال در محالت مورد  در مجموع می
های اشتیال زا از جمله  مطالعه ناشی از افزایش یا کاهش سطو  کاربری

باشد. با این  موزشی، اداری در سناریوهای مورد بررسی میدرمانی، تجاری، آ
های  زایی و در طر  ها در اشتیال انکار کاربری حال به علت نقش غیرقابل

نواحی با رشد  های شهری در تفصیلی و جامع شهری باید به مدیریت کاربری
ها نقش  زیرا تراکم باالی این نوع کاربری باالی اشتیال توجه بیشتری شود؛

سیار مهمی در جذب جمعیت و به دنبال آن مسائل ترافیکی و آلودگی هوا، ب
توان  صوتی و بصری در این بخش از شهر خواهد شد که نمونه عینی آن را می

 پار  اهواز به وضو  مشاهده کرد. در محله کیان
 

اشتیال شهری، سناریو، توسعه کاربری اراضی، مدل  :کلیدیهای  واژه

 .رگرسیون، شهر اهواز

                                                      
1. Linear Regression 

Abstract: 

Urban areas as the milestones of human societies are the 
engines of economic growth and social development, 
which ultimately lead to physical and land use changes in 
the cities. On the other hand, occurred changes in 
medical, commercial, administrative and educational land 
use play an effective role in job creation. A study on the 
relationship between these changes and employment rates 
along with a scenario design is an important step towards 
more accurate urban planning. The purpose of this study 
was to estimate the urban employment rates resulted from 
land use development in Kianpars and Kianabad 
neighborhoods of Ahvaz city using linear regression 
model. To achieve the mentioned purpose, two scenarios 
were considered: first scenario deals with land use 
development based on current trend and second scenario 
discusses land use development management for a decade 
starting from 2016 to 2026. Based on aim, the research is 
an applied study following a descriptive-analytical 
method. A documentary method is used for collecting 
information about theoretical foundations, and linear 
regression and ArcGIS software are used to analyze the 
data. The results indicate that all areas of the Kianpars 
neighborhood will grow according to the first scenario in 
the horizon of the plan in 2016, but in the second scenario 
regions 22 and 35 experience non kind of growth, and 
regions 24 and 29 had negative growth (2%). In the 
neighborhood of Kianabad, regions 40, 48 and 50 will 
have no growths in both scenarios. In total, it can be said 
that one of the main causes of employment changes in the 
studied neighborhoods is the increase or decrease of 
employment-creator land uses such as medical, 
commercial, educational, and administrative in the 
studied scenarios. However, due to the evident role of 
land-use changes in employment-creation, enough 
attention should be paid to urban land-use management of 
areas with high levels of employment in Comprehensive 
and Detailed urban plans. High concentration of these 
types of land-uses plays an important role in attracting the 
population that consequently increase traffic jam; air, 
sound and visual pollutions. Kianpars neighborhood is a 
real example of such situation. 

Keywords: urban employment, scenario, land use 

development, regression model, Ahwaz city. 

  1برآورد میزان اشتغال شهری در سناریوهای توسعه كاربری اراضی با مدل رگرسیون
 آباد شهر اهواز( پارس و كیان )مورد مطالعه: محالت كیان

 *1سیدجعفر حجازی
 استادیار گروه عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز . 1

 (21/83/1331پذیرش:             18/11/1331دریافت: ) 
 

Estimating urban employment rate in land-use development scenarios using 

Regression model (Case study: KianPars and KianAbad neighborhoods of Ahwaz) 

Seyyed Jafar Hejazi
 1* 

1. Assistant Professor of Civil Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz 
 (Received: 30/JAN/2018          Accepted: 17/Jun/2018) 

 



 0931 تابستان، 01)سری جدید(، پیاپی  6، شماره سومریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  11

 مقدمه
 تجمع مرکز انسانی، جوامع عطف نقاط مثابۀ به شهری مناطق

بيه   مختليف  زوایيای  از تيوان  انيد کيه ميی    مادی اشیای و افراد
شده وشيکل گیيری دوبياره     اشیال فضای و نوع این از تجمعی

 منظير  (. از083: 0982 )فرهيودی و محميدی،   آن نگریسيت 

 توسيعۀ  و اقتصيادی  رشيد  موتورهيای  شيهرها  اقتصيادی، 

 هير جيایی   در را تجياری  و صينعتی  توسعۀ ها آن اند؛ تماعیاج

 اشتیال بح  (.Daniels,2004:501) اند کرده پایدار و تثبیت

 از توجيه بسيیاری   امروز پرشتاب جهان در آن های پیچیدگی و

 نموده خود جلب به را کارشناسان و مردان دولت گذاران، سیاست

 ميوارد  در ل(. بيا ایين حيا   002: 0989 بیگيدلی،  )ضیائی است

 شيهری نادیيده   توسعۀ راهبردهای در اشتیال موضوع بسیاری،

 اقتصاد بودن ناملمو  دلیل به حدی تا امر این شود. می گرفته

 شيیلی  عميدة فعالیيت   شيامل بخيش   کيه  شيهری  غیررسمی

 بخيش  مثيال،  بيرای  شيود.  ميی  توسيعه  حيال  در کشيورهای 

 از بوهیان شمار و بسزایی دارد سهم اشتیال ایجاد در ساختمانی
 ,Van Empel). شيود  ميی  شيامل  را یافتيه  سازمان کارگران

خياطر   2009 سيال  در نیيز  اروپيایی  کمسیون (181 :2008
 مواجهيه  برای راه ترین مطملن و بهتریناشتیال  که کرد نشان

ایين رو،   از .(E.C. 2009)اجتماعی اسيت   محرومیت و با فقر
 بيرای  رشيه  اقتصيادی  کيار  طيرز  و ساختار از اطالع و آگاهی

 کشوری و ای منطقه شهری، از اعم سطح هر ها در ریزی برنامه

 و فرهيودی )دارد ضيرورت  زميین  از استفاده تحلیل و تجزیه و
 اراضيی  کياربری  ریيزی  برناميه  (. بحي  031: 0982 محمدی،

 اراضيی بيرای   از مطليوب  و بهینيه  اسيتفاده  معنيای  به شهری

 موضيوعات  از همواره شهری، مختلف و عملکردهای ها فعالیت

 اسيت بيه   بيوده  شهرسيازی  و شيهری  ریزی برنامه در اساسی

 ریزی برنامه انگلستان جمله از کشورها از بسیاری در که طوری

 حسياب  بيه  اراضيی  کياربری  ریيزی  طراز برناميه  هم را شهری

 (.58: 0930 )زیاری و همکاران، اند آورده
از این رو یکی از عواملی که ارتباط تنگاتنگی بيا اشيتیال   

 زمین کاربری باشد. چرا که تیییر رد بح  کاربری زمین میدا

 اشيتیال  میيزان  تیییيرات  بر تواند می شهری محدوده یک در

 مختلف و نواحی بین سفر نحوه توزیع و بگذارد بسزایی تأثیر

 چشمگیری طور به را مسافران وسیله انتخاب نحوه همچنین

ها باع   نهایی که تیییر آ سازد. برخی از این کاربری متحول
هيای تجياری،    توان بيه کياربری   شود می تیییر در اشتیال می

درمانی، آموزشی، اداری، فرهنگی و غیره اشاره کيرد. بيا ایين    

 آن از جمله کوت عبداهلل، همجوار شهرهای اهواز و حال شهر
تشيکیل   را شيهری  مالثانی و حمیدیه یک مجموعيه  شیبان،
 و اقتصيادی  های تفعالی ساختار پیچیدگی دلیل به دهند. می

 و شيهری  ریيزی  برناميه  گونه مجموعه، هر این در اجتماعی
 در اشيتیال  دقیيق  بینی پیش نیازمند آن آینده برای ای منطقه

باشد. حيال بيا توجيه بيه مطاليب و       می ریزی برنامه افق سال
ضروریات رکرشده در این تحقیيق سيعی بير آن اسيت تيا در      

ان تیییيرات در توسيعه   با در نظر گرفتن میيز  1قالب دو سناریو

کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسيیون میيزان تیییيرات    
اشتیال ميورد ارزیيابی قيرار گیيرد. سيناریوهای کيه در ایين        

 اند از: پژوهش مورد بررسی قرار گرفته عبارت
سناریوی اول: وضعیت اشتیال منطقه در صيورتی کيه    .0

 بد.اسا  روند کنونی ادامه یا توسعه کاربری اراضی بر

سناریوی دوم: وضعیت اشتیال منطقه در صورتی که  .5

 شود. 2توسعه کاربری اراضی مدیریت

ریزان شيهری بيا    ترین مسائلی که برنامه یکی از مهم .9
 هاسيت؛  آن سروکار دارند مطالعه دقیق اشتیال انسان

یعنی اینکه افراد چه شیلی دارنيد، کجيا آن را انجيام    
شيان   انوادههيا و خي   دهند و چه درآمدی بيرای آن  می

بینی اشتیال در شش زمینه صيورت   وجود دارد. پیش
 گیرد: می

های گوناگون اقتصادی در آینيده   تعیین مکان فعالیت .9
های اقتصادی بر توسعه زميین   و تقاضایی که فعالیت
یافتيه، تسيهیالت زیربنيایی و     و فضای تیییير شيکل  
 کند. ارتباطات وارد می

 و مواد خام.تعیین تقاضا برای حرکت انسان، کاال  .2

های گوناگون بير خصوصيیات و    فعالیت تأثیربررسی  .6
 کیفیت زندگی شهروندان.

بررسی رواب  کلی بین نر  تیییر تقاضيا بيه نیيروی     .1
 ریزی. کار در ناحیه مورد برنامه

هيای گونياگون فعالیيت     بررسی روابي  بيین بخيش    .8
 اقتصادی.

هيای گونياگون فعالیيت     بررسی روابي  بيین بخيش    .3
نگيری   ریزی)آینيده  ميورد برناميه   اقتصادی و جمعیت

                                                      
1. Scenarios 

ها در این پژوهش تهیه یک برنامه به منظور  منظور از مدیریت کاربری .5
های جارب سفر از جمله  ساماندهی سفر مراجعین از طریق انتقال کاربری

 باشد. تجاری و درمانی و غیره می
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 نگری اشيتیال( )پورمحميدی،   جمعیت مبنی بر آینده
 (.18و11: 0983
بینی اشتیال در ساختار اقتصاد به  نگری و پیش فنون آینده
هيای تحلیيل    های ساده غیير تحلیليی و روش   دو شکل روش

(. 18 )هميان،  گیيرد  ریيزی شيهری صيورت ميی     خاص برنامه
 و بررسيی  کيه  دهيد  ميی  نشان ودموج نظری متون و ادبیات

 صورت زیر الگوی سه از یکی براسا  اشتیال تحلیل پدیده

 (.0)شکل  گرفته است
 



 (03: 0935)فنی و همکاران، اشتیال تحلیل و مطالعه الگوهای و ها نظریه انواع بندی طبقه :1 شکل

 

با این حال در این تحقیق سعی شد تا تلفیقيی از بيرآورد   
نواحی ميورد مطالعيه، توسيعه کياربری در      جمعیت هر یک از

آینده و اشتیالی که این توسعه ایجاد خواهد کرد، مورد بررسی 
های مطر  شده، تحقیق  و تحلیل قرار گیرد. با توجه به نظریه

حاضر از نظر نوع الگوی مطالعه اشتیال شهری، تلفیقيی از دو  
)اسيتفاده از ميدل    روش اول یعنی الگوهای اقتصادی اشتیال

)سيعی   ریاضی رگرسیون( و الگوی رویکرد تحقیقات تجربيی 
در اکتشاف و یيافتن روابي  بيین توسيعه کياربری اراضيی و       

باشد. از این رو در مورد دو الگوی مذکور  تیییرات اشتیال( می
هایی از الگوی رویکيرد تحقیقيات تجربيی در     تشریح و نمونه

ال هيا و الگوهيای اقتصيادی اشيتی     ادامه بیان شيد.در نظریيه  
بيالو  اشياره نميود. ایين نظریيه      -توان به مدل اکياو   می

سرمایه پولی را سيبب بيه حرکيت درآميدن اقتصياد در بيازار       
داند؛ در اصل سرمایه و نیروی انسانی باید مکمل یکيدیگر   می

 )قنبيری و همکياران،   قلمداد شوند و باهم مدنظر قرار گیرنيد 
میيزان   تيوان در زمینيه   را نیيز ميی   مسيلله (. این 050: 0932

ها از جمله تجاری، درميانی و   گذاری در برخی کاربری سرمایه
غیره در شهرها و نقش این سرمایه پولی در ایجياد اشيتیال و   

 جذب نیروی کار مورد تحلیل قرار داد.
توان گفيت   در تحلیل الگوی رویکرد تحقیقات تجربی می

 بيه  و انيد  التقاطی دارای رویکردی تجربی مطالعات که برخی

 علت رواب  شناخت به منظور اقتصادی متییر هرگونه لتحلی

 ایين  انيد.  مختليف پرداختيه   عواميل  همبسيتگی  و معليولی  و

 طيوری  به اکتشافی بوده، شناسی دارای روش اغلب مطالعات

 یيا  و نظير  پدیده مورد به نسبت عمیقی آگاهی از محقق که

 وابسته برخوردار و کالن متییر یک بر مستقل متییرهای تأثیر

 با طر  تنها و فرضیه بدون گاهی دلیل همین به وده است؛نب

در اداميه بيه چنيد     کند. آغاز می را خود تحقیق سؤال، چندین
 شود. اشاره می این رویکرد با مطالعه

ای بييا عنييوان اشييتیال در   ( در مطالعييه5110) 1بشييیری

هایی چيون میيزان جمعیيت، نير       شهرهای هند، مؤلفه کالن

                                                      
1. Roland Beshiri 
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های عمده شیلی،  کیک جنس و گروهمشارکت اقتصادی به تف
نوع اشتیال و نر  بیکاری مورد بررسی قرار داده و در نهایيت  

بير میيزان بیکياری و     مؤثرگیری عوامل  بندی و نتیجه با جمع
شيهرهای   هيای مختليف آن در کيالن    نحوه اشتیال و ترکیب

هيا را بيا سيایر عواميل      مورد مطالعه را برشمرده و ارتبياط آن 
( سازمان 0980ت. در داخل ایران نیز در سال)روشن نموده اس

ملی جوانان به بررسی اشيتیال جوانيان در کشيور پرداختيه و     
هيا را از ابعياد مختليف     تیییرات جمعیتی اشتیال و بیکاری آن

 اند. نظیر سن، جنس و غیره مورد بررسی قرار داده
درادامه شناخت مفاهیم نظری،تبیین مفهوم سناریو واهمیت 

برنامه ریزی نز از اهمیت فراوانيی برخيوردار اسيت.از    کاربری در 
هایی بودند تا به طور کاميل   ریزان به دنبال راه ها قبل برنامه سال

ریزی اجتناب کنند. شاید روشی که در  های قدیمی برنامه از شیوه
های اخیر گرایش زیادی به آن وجود داشيته، سناریونویسيی    سال

ریيزی مبتنيی بير     رناميه ب (.Glasson, 2007: 140)بوده است
ميدت و   ریيزی راهبيردی بيرای دوره میيان     سناریو ابيزار برناميه  

: 0939بلندمدت تحت شرای  عدم قطعیت است)رهنما و معروفی،
ای اسييت کييه  ریييزی سييناریو بييرای دوره (. در واقييع برنامييه056
 & Lindgren)ریزی راهبردی سنتی منسو  شده اسيت  برنامه

Bandhold, 2003: 25.) یزی سناریو در ر برنامهاصلی  اهداف
ارائييه درك درسييت از  -0از  انييد عبييارتیييزی شييهری ر برنامييه

هييای توسييعه  ترکیييب گزینييه -5مشييکالت کنييونی و آینييده؛ 
محیطی در چارچوبی که با آینده مدیریت شيهری ارتبياط    یستز

هييا و احتميياالت کييه بييه عنييوان  یگسسييتگشناسييایی  -9دارد؛ 
یی هيا  برنامهکنند و  یمام عمل های هشداردهنده زودهنگ یستمس

 -9کييه بييرای ایيين رویييدادهای احتمييالی بایييد تييدوین شييوند؛  
دهد چگونه مسيائل در یيک زميان     یمیزی سناریو نشان ر برنامه
قرار  تأثیرهای کوتاه و بلندمدت را تحت  یاستستواند  یمطوالنی 
در ادامييه تعيياریف سييناریو از (. Khakee, 1991: 462)دهييد
 قابل توجه است. «5شوارتز»و  «0پورتر»دیدگاه 

 بيا  اسيت  دیيدگاهی  پيورتر سيناریو،   در دیيدگاه مایکيل  

 آینيده  در کيه  آنچيه  بيه  نسيبت  محتوایی و درونی سازگاری

 را ابيزاری   شوارتز ،سناریوها دهد.در حالیکه پیتر ر  تواند می

 بيدیل  هيای  محی  درباره فرد یک ادراك به دهی نظم برای

 خواهند گرفته ها محی  آن در فردهای  تصمیم که است آینده

 (.95: 0981)علیزاده و همکاران، شد
ریيزی آن،   در ارتباط با کاربری زمین و اهمیيت برناميه  

                                                      
1. Michael Porter 

2. Peter Schwartz 

 تيرین  مهيم  از یکيی  زميین،  الزم به رکر است که کاربری

 بيه  شود. شهرها محسوب می توسعه کالبدی در موضوعات

 را زمین تکلیف کاربری زمین، طر  و برنامه یک کلی، طور
 کنيد.  ميی  آن روشين  از استفاده زمینه در مختلف جوانب از

 های از سیاست وسیعی طیف زمین، کاربری کنترل و اعمال

 ها در برنامه کننده تعیین اثرات که گیرد می بر در را عمومی

اقتصيادی،   ابعياد  و داشيته  شيهری  توسيعه  هيای  طير   و
دهيد. در   ميی  پوشيش  را سیاسی و اجتماعی محیطی، زیست
 یيا  فضيایی  توزیيع  الگيوی  معنيای  بيه  زمین ع کاربریواق

 باشد. عملکردهایی می شهر مختلف عملکردهای جیرافیایی

 و فروشيی  تجياری، خيرده   صينعتی،  مسکونی، نواحی چون
 اداری، هيای  بيرای اسيتفاده   شيده  داده تخصیص فضاهای

فراغت)امینی  اوقات گذران و اجتماعی نهادهای و مؤسسات
( به معنيای نحيوه توزیيع فضيایی     069: 0983 و همکاران،

 باشد.  عملکردهای شهر در بح  کاربری زمین می
در زمینه پژوهش مورد نظر تحقیقاتی صورت گرفته کيه در  
ادبیات شناسی و روش شناسی قابيل توجيه اسيت. درتحقیقيات     

(، در پژوهشيی بيا   0982) آبيادی  داخلی، شریف زادگان و عشيق 
 کياربری  ميدل  مختلف ویسناری چهار مقایسه و عنوان ارزیابی

 و اشيتیال  منظيور مطالعيه   بيه  الری،-گيرین  مدل نوع از زمین
 شهری کالن منطقه موردی مطالعه پایه اقتصاد براسا  جمعیت

 دو و مطير  شيده   سيناریو  دو اسيا   بر منظور، این تهران، به

 چهيار  سياله،  ده گام یک و سالیانه گام به گام سازی مدل روش

 برآوردهيای  از حاصيل  نتيایج  مقایسه کردند. سازی مدل سناریو

 عيدم  سيناریوی  کيه  نشيان داد  سيناریو  چهار جمعیت و اشتیال

 و گام سالیانه به گام شرای  در پیشین اشتیال و جمعیت تحرك
 اشتیال و جمعیت بازسازی در را بهتری نتایج ساله، ده گام یک

 داشته است.   0962-12در دوره ده ساله  منطقه
 (، در پژوهشی با عنوان بررسی0930) اسدی و همکاران

و  ونقيل  حميل  وضعیت و زمین کاربری متقابل مدیریت رابطه
 شرق الما  تجاری موردی: مجتمع مطالعه شهری؛ ترافیک

 هيای  سیاسيت  و راهبيرد  طير  اهيداف،   ها ضمن مشهد، آن

 وضيعیت  بيا  آن ی رابطيه  و بیيان  زميین  کياربری  ميدیریت 

دو  پيروژه  سيازی  شيبیه  شيهری، بيرای   ترافیيک  و ونقل حمل
 مرکيز  دهيد  ميی  نشان آمده دست به نتایج  تعریف که سناریو

 اجيرای  و شيهر  ی حاشيیه  در احيداث  شرق با الما  تجاری

 بيه  زميین  کياربری  ميدیریت  هيای  سیاست راهبرد و صحیح

 یابد. دست می آن در شده اهداف مطر 
(، در پژوهشيی بيا عنيوان بررسيی     0935رضایی و رحیمی)
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 تيأثیر های تفصیلی شهری و  اراضی در طر  علل تیییر کاربری
آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شيهر مرودشيت، پيس از    

 علل بررسی تحلیل انجام شده به این نتایج دست یافتند که در

 عواميل  به متعلق سهم ترین بیش شهرها اراضی کاربری تیییر

پایيدار   منيابع  وجود عدم موضوع به که است قانونی و اقتصادی
 اجرایيی  ضمانت قوی عوامل فقدان و ها شهرداری در درآمدی

 .است مرتب  شهرسازی مقررات و قوانین در
(، در پژوهشی بيا عنيوان   0981زمانیان و ملک پور اصل)

 روش از اسيتفاده  بيا  پایه غیر و پایه بخش در اشتیال برآورد

 ميوردی  بررسيی  بيا  ساله 01 دوره برای اقتصاد پایه تحلیلی

 پایه، فعالیت ابتدا هدف، این به دستیابی یاصفهان، برا استان

 هيای  بخيش  زیير  به فعالیت عمده های گروه تجزیه از طریق

 مکانی، ضریب روش طریق از ها آن برآورد و مربوطه تولیدی

 هر برای ساله 01رشد  نر  محاسبه با سپس و شده شناسایی

 در اشيتیال  کيل  میيزان  پایيه،  بخيش  های بخش زیر از یک

 پایه غیر بخش در اشتیال کل میزان آن طبع به و پایه بخش

 برای شده انجام محاسبات از نیز نهایت شود. در می محاسبه

 است.  شده گرفته بهره موردی نمونه ساختار اقتصادی تحلیل
 تیییرات ای با عنوان بررسی (، در مقاله0932) شی  بیگلو

ایيران، پيس از بررسيی و     در شيهری  جمعیيت  اشتیال فصلی
 روند بین خاصی ارتباط که اند این نتایج دست یافته تحلیل به

 وجيود  صينعت  بخش با کشاورزی بخش اشتیال در تیییرات

 تیییيرات  رونيد  بيین  ها استان بیشتر در که ای گونه به ندارد،

 شود. می مشاهده ضعیفی همبستگی بخش این دو در اشتیال

 است متفاوت خدمات و صنعت بخش دو درباره وضعیت این

 بيه  بياالیی  همبسيتگی  هيا  استان بیشتر در که ورتبدین ص

 و صينعت  هيای  بخيش  تیییيرات  رونيد  بین معکو  صورت
 دو در اشتیال تیییرات همبستگی دارد. ضریب خدمات وجود

یيا   ضيعیف  هيا  استان بیشتر در نیز کشاورزی و خدمات بخش
 .بوده است منفی عالمت با متوس 

 تیییيرات  (،5119) اسکومکر و درتحقیقات خارجی، کالوز

 یک دورة طی را بورکینافاسو شهری جوان کار نیروی اشتیال
 هيای  زمینيه  و شيرای   تيأثیر  و کرده اسيت  مطالعه ساله 51

 را کيار  بازار به جوان جمعیت دسترسی بر اقتصادی اجتماعی
 از حاکی اشتیال روند و پیشینه مطالعۀ اند. نتایج کرده بررسی

 مناطق شهری در انانجو غیررسمی اشتیال و بیکاری افزایش

  & Calves,2004: 1341) بييوده اسييت بورکینافاسييو

Schoumaker.) 
 ابعياد  بررسی برای مدلی (،5105) همکاران کلوجیراتو و

 آن، اشيتیال  از اسيتفاده  بيا  و کيرده  ارائيه  اشيتیال  فضيایی 

 بيازة  بيرای  را یونيان  در پیشرفته فناوری بخش در ای منطقه

 Kalogiratou et) اند هکرد تشریح 1999 - 2008 زمانی

al,2012:213.) 

 تیییيرات  ای مطالعيه  در (،5109) و همکياران  اسيتنیال 

 در اروپيا  اتحادیۀ کالن اقتصاد به مربوط اصلی های شاخص

 اشتیال نر  بر مؤثر های شاخص و بررسی را گذشته های سال

 مثبيت  تيأثیر  از حياکی  مطالعه اند. نتیجه این کرده ارزیابی را

 (. Stanila et al,2014:178) اشتیال است  نر بر درآمد

 را اشتیال نر  بر گذارتأثیر های شاخص (،5109) روتاریو
 و تحلیيل  مطالعيه  را رومانی غرب و شرقی شمال مناطق در

 در شيده  گرفتيه  کار به اقتصادی های مدل نتایج است. کرده

 درآمد خانوار بین مثبت همبستگی دهندة نشان ها تحلیل این

 وری بهيره  منفيی  تيأثیر  از حياکی  همچنيین  و تیالاش نر  و

  (Rotaru,2014: 1365) است اشتیال نر  بر کار نیروی

 ها و روش كار داده
روش این تحقیق بر اسيا  هيدف کياربردی و از حیي  روش     

باشد. جهت گيردآوری مبيانی نظيری از     تحلیلی می –توصیفی 
 افزارهيای  مها از نر ای و در تحلیل داده روش اسنادی و کتابخانه

Arc GIS0 ،Excelهييای  ، مييدل رگرسييیون خطييی و مييدل
 محاسبه تولید و جذب سفر کاربری اراضی استفاده شده است.

 بینيی  پيیش  بيرای  متییری از خطی دوگانه رگرسیون در

 ارتفياع(،  از دميا  بینيی  پیش )مثل شود می دیگر استفاده متییر

 چند نبی ارتباط لجستیک و چندگانه در رگرسیون که درحالی

 وجيه  شيود.  ميی  سينجیده  وابسته یک متییر با مستقل متییر

 در رگرسيیون  مدل لجسيتیکی  با رگرسیون مدل خطی تمایز

 لجسيتیک دوگانيه   رگرسيیون  در وابسته متییر که است این

تحلیل رگرسيیون   (.93: 0939محمودزاده و خوش روی،)است
کنيد تيا تیییيرات     خطی این امکان را برای محقق فراهم ميی 

بینی و سيهم   یر وابسته را از طریق متییرهای مستقل پیشمتی
هر یک از متییرهای مستقل را در تبیین متییر وابسته تعیيین  

در این پژوهش به منظور ایجياد ارتبياط میيان مسياحت     کند. 
هييا و اشييتیال موجييود در منطقييه، ابتييدا بایييد مييدل   کيياربری

هيای جيارب    رگرسیون اشتیال وضع موجود بر اسا  کاربری
، (Y)سيازی   سفر را شناسایی نمود. در سمت چپ رابطه مدل

 ،(X) تعداد شیل موجود در یک ناحیه و در سمت راسيت آن 
های موجود در یيک ناحیيه قيرار     مقدار مساحت انواع کاربری

                                                      
1. Geographic Information System 
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کنيد در صيورت تیییير مقيدار      گیرد. این روش کمک ميی  می
مساحت یک نيوع کياربری در آینيده، بتيوان مقيدار تیییيرات       

و معناداری تخميین زد. در اداميه    قبول قابلل را با دقت اشتیا

در  Xهای ایجاد شده برای تخمین ضيرایب متییرهيای    مدل
 ها آمده است. ی اشتیال با مساحت کاربریبند فرمول

 



 ها مدل بهینه ارتباط اشتیال نواحی و کاربری: 2شکل 

 

حال با توجه بيه شناسيایی بهتيرین ميدل ارتبياطی بيین       
توان میيزان اشيتیال ایجياد     (، می5 ها)شکل و کاربریاشتیال 

شده در هر سناریو را تخمین زد. به همین منظور کافی اسيت  
های نواحی در هير سيناریو    میزان مساحت جدید انواع کاربری

را به مدل اضافه کرد تا میزان تیییرات اشتیال در افيق طير    
 به دست آید. 

ه مورد مطالعه این محدوده جیرافیایی مورد مطالعه: محدود
آباد واقيع در منطقيه    پار  و کیان پژوهش شامل محالت کیان

 0932باشد. جمعیيت ایين محيالت در سيال      دو شهر اهواز می
که جهت تحلیل دقیيق محيدوده    نفر بوده است 15500برابر با 

 (.9شکل ) تقسیم شده است 0ناحیه 25مورد مطالعه به 
 

 

 
 0العهموقعیت محدوده مورد مط :3 شکل

                                                      
منظور از ناحیه در این پژوهش قراردادی بوده و برابر با ناحیه در  .0

 تقسیمات شهری نیست.
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در شييناخت وضييع موجييود جمعیييت و کيياربری اراضييی  
رکر این نکته ضروری است که در این  محالت مورد مطالعه:

ها که بیشتر جارب جمعیت هسيتند و تیییير    یکاربرپژوهش، 
کنيد   یمرا در تیییر میزان اشتیال ایجاد  تأثیرترین  یشب ها آن

ت و وضعیت جمعیي  0 نوع تقسیم شدند. در جدول 8در  قالب 
در دو محله ميورد   0932های اصلی در سال  یکاربرمساحت 

  مطالعه نشان داده شده است.

 (0932گانه مورد مطالعه )وضع موجود  25های شهری در نواحی  وضعیت جمعیت و مساحت کاربری: 1 جدول

 جمعیت کل جمع کل)مترمربع( نوع کاربری جمع کل)مترمربع( نوع کاربری
 29161 غیرمسکونیمختل   058011 آموزشی

15500 
 619062 ورزشی -پارك  5985992 مسکونی

 05301 فرهنگی -مذهبی  015581 اداری

 99551 درمانی 011612 تجاری

 
 

 شرح و تفسیر نتایج

که در مقدمه پژوهش رکر شد؛ دو سيناریو بيرای    همان طور
های منطقه مورد مطالعه در نظر گرفتيه شيده    یکاربرتوسعه 

ناریوی اول بييدون اعمييال محييدودیت، رونييد  اسييت. در سيي
کنيد و   یمي اداميه پیيدا    قبيل ی هيا  سيال همانند  وساز ساخت

ی و سياز  بيرج گيذاران   یهسيرما براسا  تمایل شيهروندان و  
ها در این محيدوده متوقيف نخواهيد شيد. در      یکاربرتوسعه 

هيا و   یکياربر مقابل در سناریوی دوم که هدف آن ميدیریت  
هيای جيارب    یکياربر ت. برخی از توزیع سفر در محدوده اس

بر نیاز محيدوده مطالعيات اسيت بيه خيارج از       مازادسفر که 
شوند. در ادامه به دلیل حجم زیاد جيداول   یممحدوده منتقل 

های محقق شده در  یکاربرمحاسباتی، میزان مجموع توسعه 
هر دو سناریو مطر  شده است. رکر این نکته ضروری است 

 ها در سيناریوی اول  یکاربرعه که جهت محاسبه میزان توس
باشيد   سياله ميی   01)ادامه وضع موجود( در افيق طير  کيه    
یيابی بيه ایين     دسيت ضریب رشد محاسبه شده است. بيرای  

سال اخیير،   2ضریب براسا  واحدهای مجوز داده شده طی 
اسيت کيه اگير     آنفيرض   وضریب مورد نظر محاسبه شده 

، در افيق  درصيد باشيد   9سهم یک ناحیه از کاربری تجاری 
درصد است. بير اسيا  توضيیحات ارائيه شيده،       9طر  نیز 

سال گذشته به شر  جدول  2ها در  یکاربرمیزان رشد انواع 
 باشد. می 5

اعمال مدیریت و کنترل نحيوه   با فرضدر سناریوی دوم 
جهيت محاسيبات    ،هيا(  یکاربرها)مدیریت  یکاربراستفاده از 

هيای   یکياربر تدا باید ها در افق طر ، اب یکاربرمیزان توسعه 
 هيای جيارب    جارب سفر شناسایی شوند، زیرا توسعه کياربری 

 
هيا در افيق    شوند و مساحت این کاربری کنترل و مدیریت می

 02طر  دچار تیییر خواهند شد. به همین منظور با استفاده از 
ی تولید و جذب سفر در محيدوده  ساز مدل( به 9متییر)جدول 

های محاسباتی ميورد نظير    ه مدلمورد مطالعه پرداخته شد ک
 .اند شدهدر ادامه آورده 

ها در  یکاربر ( انواع0931-32ساله ) 2تخمین رشد  :2جدول 

 محدوده مورد مطالعه

 رشد مساحت)درصد( نوع کاربری
 01,5 مسکونی

 09,1 آموزشی

 19 تجاری و خدماتی

 19 درمانی

 01,5 پارك و ورزشی

 09,1 اداری

 01,5 مذهبی -فرهنگی


تولید و   براسا  محاسبات انجام گرفته با استفاده از مدل
( آورده شيده اسيت   9جذب سفر که متییّرهای آن در جيدول) 

هيای تفکیيک شيده در     یکياربر یباً همه تقرمشخص شد که 
نيد وليی برخيی    مؤثرمحدوده مطالعاتی در تولید و جذب سفر 

 هيا  آنه کيه از جملي   دارندها اثر بارزتری در این زمینه  یکاربر
توان به کاربری درمانی در رده اول و کياربری تجياری در    یم

ی بعيدی قيرار   ها رتبهها نیز در  یکاربرسایر  .رده دوم نام برد
 (.9)جدول اند گرفته
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 ی تولید و جذب سفرساز مدلمتییرهای  :3 جدول

 تعریف نام متغیر ردیف
0 EA های آموزشی)هزار مترمربع( مساحت کاربری 

5 RA های مسکونی)هزار مترمربع( احت کاربریمس 

9 OA های اداری)هزار مترمربع( مساحت کاربری 

9 CA های تجاری)هزار مترمربع( مساحت کاربری 

2 NRA های مختل  غیرمسکونی)هزار مترمربع( مساحت کاربری 

6 GA ورزشی)هزار مترمربع(-های پارك مساحت کاربری 

1 CRA هنگی)هزار مترمربع(فر-های مذهبی مساحت کاربری 

8 MA های درمانی)هزار مترمربع( مساحت کاربری 

3 LRA های مسکونی تراکم کم)هزار مترمربع( مساحت کاربری 

01 MRA های مسکونی تراکم متوس )هزار مترمربع( مساحت کاربری 

00 HRA های مسکونی تراکم زیاد)هزار مترمربع( مساحت کاربری 

05 SRA مسکونی ویژه)هزار مترمربع( های مساحت کاربری 

09 NGA هزار مترمربع(«)باکسر پارك ساحلی»پارك های  مساحت کاربری 

09 Pop )جمعیت کل)نفر 

02 Em )تعداد شاغالن)نفر 



 های بر اسا  مدلسازی تولید و جذب سفر بندی کاربری رتبه :4جدول 

 ورزشی - پارك فرهنگی - بیمذه غیرمسکونی مختل  اداری-آموزشی تجاری درمانی نوع کاربری

 6 2 9 9 5 0 رتبه

 
ی از بردار بهرهها پس از  یکاربربه هنگام سازی مساحت 

ی موجود: با توجه به اینکه تعیین نر  رشد بعيدی  ها ساختمان
بایسيت   یمي باشيد، ابتيدا    یمي روند توسعه در گذشته  بر اسا 

ی در حيال حاضير،   ا توسعهروند  بر اسا شرای  وضع موجود 
شود، سپس ضریب رشد هر کاربری برای افق طر   ه هنگامب

لحاظ شده و مساحت افزایش یابد. به همین منظيور بایسيتی   
ی در حال ساخت مشخص شده و مساحت هر یيک  ها مجتمع

های خود اضافه شود. فرض بر این است کيه ایين    یکاربربه 
بنيابراین  ؛ ی برسيند بيردار  بهيره به  0931سال تا  ها ساختمان
در نظير گرفتيه شيده اسيت،      0932مطالعات که سال مبنای 

لحياظ شيود.    ها ساختمانسال رشد  8بایست در یک دوره  یم
هيا   یکياربر به هنگام شده انيواع   تح( مسا2در ادامه )جدول 

 هيا  آنآمده است. به علت فضای زیاد جيداول فقي  مجميوع    
 آورده شده است.



 )مترمربع( ی در حال ساختها ساختمانی از بردار بهرهپس از  ها آنسازی مساحت  امهنگ بهها با  یکاربرمقایسه وضع موجود  :5جدول 

 درمانی فرهنگی - مذهبی ورزشی - پارك غیرمسکونی مختل  تجاری اداری مسکونی آموزشی نوع

 99551 05301 619062 29161 011612 015581 5985992 058011 موجود وضع

 005811 05301 619062 29161 919323 901812 5820188 502981 ساخت حال در اعمال با

 
سياله در   01ها در افق  یکاربرمحاسبه تیییرات مساحت 

های مورد نظر  یکاربرهر دو سناریو: پس از محاسبه مساحت 
 ، بيا کميک ضيرایب،   ها آنسازی  به هنگامدر وضع موجود و 

 وضيع ها در دو سناریو اداميه   یکاربرمساحت  ،ها یکاربررشد 
( محاسيبه  0912) ها در افيق طير    یکاربرو مدیریت  موجود

 (.9و شکل  6شده است)جدول 
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 )مترمربع(ها در وضع موجود و افق طر  در دو سناریو مورد مطالعه یکاربرمساحت : 6 جدول

 درمانی فرهنگی - مذهبی ورزشی - پارك غیرمسکونی مختل  تجاری اداری مسکونی آموزشی نوع

 005811 05301 619062 29161 919323 901812 5820188 502981 پایه سال

 060619 02180 186999 090096 201202 921139 9563026 599101 موجود وضع سناریو ادامه

 091620 02180 186999 090096 201202 901035 9563026 513136 ها کاربری سناریو مدیریت

 



 سناریو مورد مطالعه ها در وضع موجود با دو یکاربرمقایسه مساحت  :4شکل 

 

ها در هير   یکاربرمحاسبه تعداد اشتیال براسا  تیییرات 
دو سييناریو: در ایيين مرحلييه براسييا  مييدل رگرسييیون      

مساحت کاربری هر یيک   افزار نرمیسی شده در داخل نو برنامه
از سناریوها را به مدل مورد نظر وارد کيرده کيه خروجيی آن    

، 8و  1باشد. در جيداول  تعداد شاغالن منطقه مورد مطالعه می
تعداد اشتیال ایجاد شده در هر ناحیه به تفکیيک هير سيناریو    

آورده شده است.

 میزان اشتیال نواحی در سناریوهای پیشنهادی توسعه کاربری اراضی: 7جدول 

 ناحیه
 وضع اشتغال

 (نفر)موجود

 ادامه براساس توسعه

 (نفر)فعلی روند
 )%(تغییرات

 وضع اشتغال

 (نفر)موجود

 مدیریت براساس وسعهت

 (نفر)کاربری
 ت)%(تغییرا

0 0512 9628 581 0512 9132 591 

5 5929 5611 01 5929 5611 01 

9 5118 5903 02 5118 5066 8 

9 0319 5069 01 0319 5008 1 

2 0065 0300 69 0065 0212 96 

6 611 192 59 611 681 09 

1 626 165 06 626 632 6 

8 069 599 95 069 038 50 

3 512 0969 936 512 0589 961 

                          
 خ  ط  

 غ        

 -پ  ک 

      

      -  

       
       

          215400  2051700  310005  373151  54060  673165  1210  112007  

                        244710  3261156  350014  517515  131146  706343  15001  161603  

                        201716  3261156  310112  517515  131146  706343  15001  137651  

  ۰  

  5۰۰۰۰۰  

  1۰۰۰۰۰۰  

  15۰۰۰۰۰  

  2۰۰۰۰۰۰  

  25۰۰۰۰۰  

  3۰۰۰۰۰۰  

  35۰۰۰۰۰  

بع
مر

متر
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 ناحیه
 وضع اشتغال

 (نفر)موجود

 ادامه براساس توسعه

 (نفر)فعلی روند
 )%(تغییرات

 وضع اشتغال

 (نفر)موجود

 مدیریت براساس وسعهت

 (نفر)کاربری
 ت)%(تغییرا

01 619 9525 985 619 5362 991 

00 558 890 569 558 153 551 

05 319 0119 00 319 358 9 

09 229 139 99 229 639 56 

09 159 868 51 159 113 8 

02 806 0181 95 806 321 01 

06 215 655 3 215 605 1 

01 961 0161 030 961 392 021 

08 991 981 05 991 962 1 

03 88 086 005 88 060 89 

51 501 529 50 501 550 2 

50 916 209 56 916 985 03 

55 0123 0059 6 0123 0121 1 

59 362 0105 2 362 0105 2 

59 0108 0191 5 0108 338 5- 

52 623 288 9 263 288 9 

56 829 860 0 829 860 0 

51 160 119 5 160 119 5 

58 933 238 51 933 206 9 

53 0011 0061 2 0011 0183 5- 

91 661 0192 28 661 836 96 

90 0030 0919 3 0030 0589 8 

95 959 911 06 959 993 2 

99 296 610 01 296 265 9 

99 0029 0513 2 0029 0513 2 

92 0509 0591 5 0509 0505 1 

96 898 835 6 898 835 6 

91 0031 0561 1 0031 0520 2 

98 811 899 9 811 899 9 

93 601 125 59 601 603 5 

91 233 615 1 233 615 1 

90 088 501 00 088 033 6 

95 585 908 09 585 533 6 

99 533 0862 259 533 0809 211 

99 0561 0588 5 0561 0588 5 

92 9009 9098 0 9009 9098 0 

96 0516 0909 3 0516 0512 6 

91 629 680 9 629 680 9 

98 129 126 1 129 126 1 
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 ناحیه
 وضع اشتغال

 (نفر)موجود

 ادامه براساس توسعه

 (نفر)فعلی روند
 )%(تغییرات

 وضع اشتغال

 (نفر)موجود

 مدیریت براساس وسعهت

 (نفر)کاربری
 ت)%(تغییرا

93 122 133 6 122 132 2 

21 919 919 1 919 919 1 

20 031 035 0 031 035 0 

25 206 291 9 206 291 9 

جمع 
 کل

90163 26532 92 90163 29053 51 

 محاسبه میزان اشتیال کل در دو سناریوی مورد مطالعه در افق طر : 8جدول 

 تغییرات درصد موجود)نفر( وضع به نسبت شاغالن تغییرات تعداد شاغل جمعیت سناریو نوع

 - - 90163 موجود وضع

 %92 09256+ 26532 (فعلی روند ادامه) اول سناریو

 %51 00961+ 29053 (کاربری مدیریت)دوم سناریو

 

 
 سناریوآباد شهر اهواز در دو  پار  و کیان گانه محالت کیان 25درصد تیییرات جمعیت شاغل : 5شکل

 
 ها با ادامه روند فعلی درصد تیییرات اشتیال در سناریو توسعه کاربری: 6شکل 
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 ها درصد تیییرات اشتیال در سناریو مدیریت کاربری :7شکل 

 گانه در دو سناریو)درصد( 25رشد اشتیال نواحی  میزان :9جدول 

 شماره نواحی 

 ها وم: مدیریت کاربریسناریو د سناریو اول: ادامه روند فعلی نوع سناریو

 59، 53 - نواحی با رشد منفی

 55، 92، 91، 98، 21 91، 98، 21 نواحی فاقد رشد

 درصد 51نواحی با رشد کمتر از 

 5تا  9 6، 1، 05، 09، 06، 08، 51، 50، 59 5تا  9 1، 05، 09، 06، 08

 52تا  58 90تا  93 90، 95 55تا  53 90تا  98

 99تا  91 93، 20، 25 99تا  91 93، 20، 25

 2، 8، 09، 91 6، 8، 09، 02، 51، 50، 93 درصد 21تا  51نواحی با رشد 

 19 2، 91 درصد 011تا 20نواحی با رشد 

 0، 00، 01 01، 03 درصد 521تا010نواحی با رشد 

 3، 01، 99 0، 3، 01، 00، 99 درصد 521نواحی با رشد بیش از 

 
، 1تيا   2 هيای  و شيکل  3و  1 طور کيه در جيداول   همان

 25آباد را به  کیان پار  و نشان داده شده است دو محله کیان
هيا مشيخص    بندی شدند. براسا  نتایج تحلیيل  ناحیه تقسیم

، 01، 3، 0شد که در سناریو اول یعنی ادامه روند فعلی نواحی 
ترین تیییرات اشتیال را بيه خيود را اختصياص     بیش 99و  00
شوند  درصد را شامل می 521د بیش از اند که از نظر درص داده

آباد و بقیه ميوارد در محليه    مربوط به محله کیان 99که ناحیه 
 98، 91اند. این در حالی است که نواحی  پار  واقع شده کیان
اند. در سناریو دوم  آباد فاقد رشد بوده واقع در محله کیان 21و 

پار  و  از محله کیان 01و  3ها نواحی  یعنی مدیریت کاربری

درصيد رشيد در جمعیيت     521آباد بيیش از   از محله کیان 99
پيار  و   از محليه کیيان   92و  55اند. نيواحی   شاغل را داشته

 59 آباد فاقد رشد و نواحی در محله کیان 21و  98، 91نواحی 
درصيد( در  -5) پيار  دارای رشيد منفيی    از محله کیان 53و 

ت کيه عليت   تيوان گفي   اند. در مجموع می جمعیت شاغل بوده
توان ناشيی   افزایش تیییرات اشتیال در نواحی رکر شده را می

هيای   های درمانی، تجياری، اداری و کياربری   از وجود کاربری
باشند و در نواحی فاقد رشد یا بيا رشيد منفيی     جارب سفر می

هيا و غلبيه مطليق     ناشی از پایین بودن سطو  ایين کياربری  
 دانست. ها سطو  کاربری مسکونی بر دیگر کاربری



 11 دل رگرسیون ...برآورد میزان اشتیال شهری در سناریوهای توسعه کاربری اراضی با م :حجازی

 گیری بحث و نتیجه

به علت افزایش مهاجرت و بیکاری در روسيتاها و شيهرهای   
کوچک، جمعیت شهرهای بزر  کشور به صيورت روزافيزون   
در حال افزایش است. این افزایش باع  نیاز جمعیت به تیییر 

شود. از سيوی دیگير تیییير     های شهری می در سرانه کاربری
ی در ایجاد اشيتیال در  رمؤثهای نقش  مساحت برخی کاربری

تيوان بيه    ها ميی  آن نقطه خواهد شد که از جمله این کاربری
های درمانی، تجاری، اداری، آموزشی و غیره نام بيرد.   کاربری

ها با تیییرات اشتیال  از این رو مطالعه در زمینه ارتباط کاربری
توان تا با طير    ریزی شهری است که می بحثی تازه در برنامه

صحیح در جهت شناخت نقش به این ارتباط پيی   سناریوهای
برد. با این حال در این پژوهش سعی شيد  تيا بيا اسيتفاده از     

قاليب دو سيناریو تیییيرات اشيتیال      مدل رگرسیون خطيی در 
آباد منطقيه دو شيهر    پار  و کیان شهری را در محالت کیان

مورد بررسی و تحلیل قرار داده که جهت بررسی دقیيق   اهواز
ناحیه تقسیم شد. در نهایيت مشيخص    25محله به  دو مسلله
سناریوی اول یعنی توسعه کاربری اراضی با اداميه   در شد که

و در سيناریوی دوم یعنيی    00و  01، 3، 0روند فعلی نيواحی  
در محلييه  01و  3مييدیریت توسييعه کيياربری اراضييی نييواحی 

آبياد در هير دو سيناریو     در محله کیان 99پار  و ناحیه  کیان
دارای رشد  0912درصد در افق طر  یعنی سال  521 بیش از

اداميه  ) در اشتیال خواهند شد. هر چند کيه در سيناریوی اول  

پيار  رشيد    همه نيواحی واقيع در محليه کیيان    ( روند کنونی
 هيا(  ميدیریت کياربری  ) اند اما در سيناریوی دوم  اشتیال داشته

 دارای رشد منفی 53و  59فاقد رشد و نواحی  92و  55نواحی 
آبياد در   واقع در محليه کیيان   21و  98، 91درصد( و نواحی 5)

تيوان   اند. در مجموع ميی  هر دو سناریو فاقد رشد اشتیال بوده
گفت تیییرات اشتیال در سناریو اول بیشيتر از سيناریوی دوم   

ای که جمعیت شاغل در وضع موجود  ( به گونه8جدول ) بوده
در سيناریوی   انيد  نفر بوده 90163که حدود  0932 یعنی سال
درصد تیییير( و در سيناریوی دوم بيه     92نفر ) 26532اول به 
 0912 درصد تیییر( در افق طر  یعنی سيال  51) نفر 89053

های اصلی تیییرات اشيتیال در   خواهند رسید که  یکی ازعلت
گانه محالت ميورد مطالعيه ناشيی از افيزایش یيا       25نواحی 

ه درمانی، تجاری، زا از جمل های اشتیال کاهش سطو  کاربری
باشيد.   آموزشی، اداری و غیره در سناریوهای مورد بررسی می
هيا در   با این حيال بيه عليت نقيش غیرقابيل انکيار کياربری       

های تفصیلی و جيامع شيهری بایيد بيه      زایی، در طر  اشتیال
نواحی با رشد باالی اشيتیال   های شهری در مدیریت کاربری

های اشيتیال زا   کاربری زیرا تراکم باالی توجه بیشتری شود؛
نقش بسیار مهمی در جذب جمعیيت و بيه دنبيال آن مسيائل     
ترافیکی و آلودگی هوا، صوتی و بصری در این بخش از شهر 

پار   توان در محله کیان خواهد شد که نمونه عینی آن را می
 به وضو  مشاهده کرد.
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