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Background: Mixed Land-Use is a form of urban development based on the concentration of 
different land-uses in a specified region which is a new approach to locating and linking land 
uses. To evaluate the distribution pattern of urban mixed land-uses, one of the spatial indicators 
entitled as Diversity Index is used. One of the applications of the concept of "diversity" in urban 
planning is "diversity of place". Separation and integration are two important words which play 
a critical role in defining the diversity of place and can be used interchangeably. In this regard, 
"diversity of place" includes all social and economic mixes, combinations and structures, unique 
places, different income levels, races, genders, morals, households size, lifestyles and non-
residential activities. If a mixed land-use is going to be complex enough to maintain security, 
public interaction, and the interactive user, it should have multiple diverse components. Though 
cities can naturally be considered as the natural creation of economic varieties for business, it 
does not mean that cities create diversity spontaneously. 
Objectives: Although there are several models to assess diversity, using these models 
individually cannot assess the "Diversity" in Mixed land use zones, accurately owing to their low 
indicators. Thus, the current study aims to introduce the "place diversity model". 
Methodology: A combination of natural science and Delphi methods as well as average 
statistical, scattered point diagram with failure point criterion, Kendall coordination coefficient 
and Shannon entropy are used to reach the main aim of the current study. 
Results: The final model was presented in 12 indicators that the index of "Degree of mixed land 
use index" is most important with an index weight of 0.31 and the least significant indicator is 
"gender composition index" with an index weight of 0.014. 
Conclusion: In this study, a new model of "diversity of place" is introduced to evaluate the 
Mixed land-use zone and the impact factor and priority of its indicators are also determined. 

Highlights: 
Addressing an interdisciplinary subject (Generalization and application of the concept of biodiversity in 
urban space), is one of the essential features of this research.  
Having a large number of indicators and the model ability for localization and generalization are some of the 
strength of the provided model. 
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 زمین کاربری تنوع، ها:کلید واژه
 مکان، تنوع مدل شانون، مدل مختلط،

 دلفی

های مختلف، در یک منطقه مشخص شکلی از توسعة شهری مبتنی بر تمرکز کاربری ،اختالط کاربری زمینبیان مسأله: 

منظور ارزیابی الگوی توزیع اختالط شود. بهها محسوب میاست که رویکرد جدیدی در چیدمان و ارتباط مکانی کاربری
ر قرار باشد یک اختالط شود. اگاستفاده می« تنوع»شاخص  با عنوانهای مکانی های شهری، از یکی از شاخصکاربری

کاربری، از پیچیدگی کافی برای حفظ امنیت شهر، ارتباط عمومی و کاربری متعامل برخوردار باشد، نیاز به اجزای بسیار متنوع 
کار نو دانست؛ امّا به این معنا نیست که شهرها وطور طبیعی خالقان اقتصادی تنوع برای کسبتوان بهدارد. اگرچه شهرها را می

، تنها اندکی «تنوع» در خلقِ یتعدم موفق آفرینند. شهرها در صورتِرا می« تنوع»خودی، تنها با حضور خود، بهخود صورتبه
  اند.های کوچکبهتر از سکونتگاه

پایین بودن  یلبه دلصورت مجزا، به هامدلمختلفی برای ارزیابی تنوع وجود دارد؛ امّا استفاده از این  هایمدلاگرچه  هدف:

در پهنة کاربری را  «تنوع»مؤلفة به شرایط موجود در شهرها،  با توجهو  صورت دقیقتوانند بهاستفاده، نمی های موردشاخص
 شده است.ارائه« مدل تنوع مکان»این پژوهش در منظور بدین ؛نمایندارزیابی زمین مختلط 

های علوم طبیعی، روش دلفی، روش آماری میانگین، از ترکیبی از روش ،این پژوهش ةمنظور تحقق اهداف ذکر شدبه: روش

 است. شدهاستفاده ب هماهنگی کندال و آنتروپی شانوننمودار نقاط پراکنده با معیار نقطه شکست، ضری

بیشترین میزان « درجه اختالط کاربری زمین»شاخص که در این میان ارائه شدشاخص  82در قالب نهایی  مدل: هایافته

 .باشد( می984/9با وزن شاخص )« سیترکیب جن»شاخص  ترینیتاهمکم( و 989/9اهمیت با وزن شاخص )

 و تأثیر و همچنین ضریب جهت ارزیابی پهنه کاربری زمین تبیین« تنوع مکان»مدل نوین در این پژوهش : گیرینتیجه

 .مشخص شدهای آن شاخص اولویت

 نکات برجسته:
 . باشدمیپژوهش  این اهمیت حائز هایویژگی از( شهری فضای در زیستی تنوع مفهوم کاربرد و تعمیم) ایرشتهبین موضوع به پرداختن

 آن تعمیم و سازیبومی قابلیت و زیاد بسیار هایشاخص تعداد دربرداشتن به توانمی پژوهششده در این مدل ارائه برجستة هایویژگی از
 .نمود اشاره موردنظر مکان به

 
 توزیع تبیین» عنوان با رضوانی سعیدی نوید دکتر آقای مشاوره و پورجعفر محمدرضا دکتر آقای راهنمایی به قهرمانی مریم دانشجو دکتری رسالة از بخشی از برگرفته مقاله این 8

 .باشدمی «مکان تنوع مؤلفه به توجه با مختلط زمین کاربری پهنه مطلوب فضایی

 دانش. مختلط زمین کاربری پهنة ارزیابی جهت «مکان تنوع»نوین مدل تبیین  (.8933. )نوید ،سعیدی رضوانی و محمد رضا ،پورجعفر ،مریم ،قهرمانی ارجاع به این مقاله:
 doi: 10.22124/upk.2020.14590.1304 .39-77 ،(2)4 ،شهرسازی
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 بیان مسأله 
 تأثیر تحت هاآن وقوع دیگرعبارتبه هستند؛ مکانی منشأ داراي افتند،می اتفاق ما پیرامون جهان در که هاییپدیده اغلب  

 برگیرندة در پدیده، باید یک رفتار مطالعة باشد؛ لذاآن می بر مؤثر هايپدیده نسبی موقعیت و پدیده خودِ مکانیِ موقعیت

 بدون را هاترکیب کاربري شهري جوامع که زمانی تا باشد. پدیده آن بر مؤثر هايپدیده مکانی ارتباط و آن مکانی خصوصیات

 نتایج است ممکن دهند،می انجام هابین آن مکانی ارتباط چگونگی و مختلف هاياختالط کاربري دربارة راهنما وجود

هاي مکانی با عنوان شهري، از یکی از شاخص زمین کاربري طارزیابیِ پهنة اختال منظورشود. به حاصل اينشدهبینیپیش
هاي برجستة ، یکی از ویژگی«تنوع»شود. استفاده می عنوان معیاري از نظم و سازمان یک سیستم()به« تنوع»شاخص 

این  ر اشاره دارد.هايِ تأثیرگذاویژگی مجموعهصورت مکرر، بههاي مختلف بوده و در میان محتواهاي بسیار متفاوت، بهرشته
رغم زیست بوده و در مطالعات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مورد توجه قرارگرفته است؛ علیشاخص، برگرفته از علم محیط

در رشته شهرسازي « تنوع»اندکی، در زمینة جایگاه و نقش  ايرشتهبینهايِ گرفته در این زمینه، پژوهشهايِ صورتپژوهش
  وجود دارد.

-باشد. در تعریف این مفهوم، دو واژه جداییمی« 1تنوع مکان»ریزي شهري، در برنامه« تنوع»مفهوم اربردهاي یکی از ک

شامل « تنوع مکان» صورت اینکار روند؛ در به« تنوع»توانند به جاي واژه نقش مهمی دارند و یا می 3و یکپارچگی 2گزینی
ها، هاي ویژه، سطح درآمدهاي مختلف، نژادها، جنسیتساختارها، مکانها و هاي اجتماعی و اقتصادي، ترکیبتمامی اختالط

 5(. برمبناي نظریة جین جیکوبز2002، 4)تلنباشد هاي غیرمسکونی میهاي زندگی و فعّالیتاخالقیات، اندازه خانوارها، سبک
بسیار گوناگون  2هاي، نیاز و عرضهمهارت ،( خلق تنوع در شهرها، بر این واقعیت استوار است که در شهرها افراد با، سلیقه1621)

یابیم، درخواهیم یافت که اي شهري، با تنوعِ بارور و غنی در تجارت را میکه منطقه جا هرکنند. در کنار یکدیگر زندگی می
تصادفی  باشد؛ اینها و تنوع جمعیتی نیز میهاي متنوع فرهنگی، تنوع صحنهشامل انواع بسیار دیگري از تنوع شامل فرصت

آفریند، بسیار به تولید یا حضور سایر انواع تنوع شهري نیازمند هستند. نیست، شرایط فیزیکی و اقتصادي که تنوعِ تجاري را می
مترادف نیستند. تنوعِ « تنوع»و « کوچکی»شود. مسلماً متعدد می« کوچک»تر؛ امّا بزرگ« بزرگ»با گسترش شهرنشینی، 

باشد؛ امّا تنوعِ بیشتر به معناي نسبت باالي عناصر خرد است. یک هاي گوناگون میاندازه شهر، شامل همه وکارهايکسب
وجود  سرزندگی و یزندگ دیام کنواختی طیدر مح صحنة شهري عمدتاً به دلیل مجموعة فراوان عناصر خردِ خود، سرزنده است.

مخرب بودن آن  ییو درک چرا یکنواختیبزرگ  بتِیصاست. سرزنش م ابانیب کمانند ی ي،ازنظر اقتصاد کنواختیندارد. مکان 
 .زدانگییرا اجازه داده و آن را برم شتریتنوع ب ،ي. تنوع شهررساندینم ییا ما را به جاخوب است؛ امّ اریبس يشهر یزندگ يبرا

گرفته  نظر در« نوعت»تواند همان نمی« تکثّر(. »2010، 8لیونت-اوت وجود دارد )بیکنتف« تکثّر»و « تنوع»میان دو مفهوم 
« تنوع زیستی»هاي ارزیابیِ مورد بررسی در روشهاي شاخص (.62: 2012، 7است )لیم« تکثّر»مفهومی فراتر از « تنوع»شود و 

هاي . در بین شاخصاست شدهتعریفتعداد افراد  و دو عامل تعداد گونه اساس بربوده و روابط ریاضی آن « تکثر»بر پایة مفهوم 
مدل »بسیار زیاد است. هدف کلی از این پژوهش بسط و ارتقاء این شاخص به « شانون» شاخص آماري اي راندمانتنوعِ گونه

باشد؛ درواقع این پژوهش به دنبال خلق رویکرد جدید براي می جهت ارزیابی اختالط کاربري زمین« 6(PDM)تنوع مکان 
ریزي کلیدي و تعمیم آن در عنوان الگوي برنامهشهري، به هاي مختلط زمینگیري میزان تنوع کاربريارزیابی و اندازه

ها و اولویت و میزان تأثیرگذاري آن« تنوع مکان»هاي تأثیرگذار بر تعیین شاخصهاي مشابه است. الزمة این رویکرد پژوهش
 سیستم یک سازمان و نظم از معیاري عنوانبراساس مفهوم تنوع که به. است شدهپرداختهباشد که در ادامه به این اهداف می
؛ درواقع مختلط در شهرها باشد يتنوع پهنه کاربر یابیمطلوب جهت ارز يشنهادیپ تواندیم« تنوع مکان» نیمدل نو باشد،می

                                                           
1 Place Diversity 
2 Segregation 
3 Integration 
4 Talen, 2006 
5 Jane Jacobs 
6 Supplies 
7 Baycan-Levent, 2010 
8 Lim, 2016 
9 Place Diversity Model 
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 و همکاران قهرمانی/ «مکان تنوع»نوین مدل تبیین

 
کیفی در رشته شهرسازي و ارائه مدلی مناسب در راستاي تبیین -هاي تلفیقی کمیتحقق ارتقاء روش دنبال بهاین پژوهش 

 شود:باشد که بر این اساس سؤال ذیل مطرح میکاربري زمین مختلط با توجه به مؤلفه تنوع می پهنه توزیع فضایی مطلوب

 باشند؟زمین مختلط تأثیرگذار می کاربري در توزیع فضایی مطلوب پهنه« تنوع»چه عواملی و چه میزان بر مؤلفه  -

 مبانی نظری
 1پرداخته و نتایج حاصل در جدول  1عي ارزیابی اختالط کاربري و تنوهاها، روشنظریات، مدل مروربه اجمالبهدر این بخش 

 اراضی کاربري اجتماعی و محیطی عملکردي، منافع با ریزيحوزة برنامه پردازانِنظریه از بسیاري تبیین شده است. امروزه

 ریزيِبرنامه پارادایمِ تفکرِ اصلیِپایة و  (2002، 2نپ یک جزء کلیدي )سانگ و عنوانبهمختلط  اصل کاربري. اندمختلط موافق

یک رویکرد جدید طراحی و  عنوانبهنوشهرگرایی  (.222، 3)هرت باشدنوشهرگرایی می هوشمند، رشد مانند مؤثر معاصرِ

است  گرفتهشکلشهري در انتقاد به شهرسازي دوران معاصر که داراي الگویی پراکنده، غیرانسانی و ماشینی است ریزي برنامه
کند؛ هاي اجتماعی و فیزیولوژیکی در محدوده محله را بررسی مینظریه نوشهرگرایی رابطة بین جنبه (.712: 2015، 4ت)گرن

 (.2002، 2)آلفرایدی و فرلن است شدهادغامگیري اجتماع محلی ماعی نوشهرگرایی با ادبیات علمی شکلاساس اصول اجتبراین
لف و متنوع در انواع فضاهاي کار و زندگی در سطوح مختلفِ اجتماعات انسانی از هاي مختدر این رویکرد استفاده از کاربري

ها در یک محله، در یک بلوک و در یک ها و مساکن در یک سایت، اختالط کاربريها، ادارات، آپارتمانجمله ترکیب فروشگاه
ردار است )بختیاري و توجهی برخواهمیت قابلساختمان و تنوع افراد با سنین و سطوح درآمدي مختلف و تنوع فرهنگ و نژاد از 

 (.1364رحمدل، 
 و است هاي ترکیبیکاربري و داراي باال آن تراکم که است تأکید دارند شهر فشرده، شهري پردازان شهر فشرده،نظریه
 رشد بر تأکیدفشرده،  شهري فرم در کند.می تشویق را سواريدوچرخه و رويپیاده و خوبی داشته عمومی ونقلحمل سیستم

ها )تقوایی و همکاران، حاشیه در شهر پخش شدن و گسترش از اجتناب حالدرعین و هاي بازیافتیزمین و موجود شهري مراکز
)ترسکیس و  هاعمومی و ایجاد نشاط اجتماعی با اختالط کاربري ونقلحملفزایش تحرک و پویایی در اثر افزایش ( و ا1364

هاي هاي فشرده و کاربريشود و از توسعهرشد هوشمند واکنشی براي پراکندگی محسوب می .باشدمی (2002، 2همکاران
این نظریه جهت رفع مشکل ناشی از رشد پراکنده شهرها، (. 1365نژاد و همکاران، کند )شریفمختلط در منطق شهري دفاع می

 و رويپیاده قابل شهر عمومی، ونقلحمل به گرایش با فشرده صورتبه تخصیص کاربري از تأکید و شهر مرکز در رشد بر
رشد  (.2002، 2)چریسوچو کندمی حمایت مسکن هايگزینه از مختلفی انواع با و مختلط کاربري ،سواريدوچرخهبراي  مناسب

و هوشمند، با کاهش مصرف سرانه زمین، بهبود دسترسی و کاهش سفرهاي خودرویی، منجر به ارائه مزایاي اقتصادي، اجتماعی 
رویکردي است که از نهضت نوشهرسازي نشأت گرفته  6هاي سنتیتوسعه محله (.35: 2017، 7شود )لیتمنمحیطی میزیست
کند با تقویت و بهبود فضاي کالبدي کوشد به نیازهاي محله و ساکنین آن پاسخ مثبت دهد. این رویکرد تالش میو می است

تماعی اقتصادي و ارتقاء سرمایه اج خوداتکاییاین مسیر به بهبود تعلق به مکان، محله، تعامالت اجتماعی را افزایش داده و از 
هایی همچون، فشردگی، استفاده مؤثر و کارا از زمین، ي ویژگیاتوسعه سنتی دار (.1362، نائل گردد )حیدري و همکاران

  (.2012، 10نسیو پلن)استانفورد کانتري کامپریه هاي باریک و تراکم استخیابان

                                                           
1 Diversity 
2 Song & Knaap, 2004 
3 Hirt, 2007 
4 Grant, 2015 
5 Alfaraidy & Furlan, 2017 
6 Turskis et al., 2006 
7 Chrysochoou, 2012 
8 Litman, 2018 
9 TND 
10 Stafford County Comprehensive Plan, 2012 
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بندي، تراکم دانه بر سه شاخص با تأکید بر بعد افق (2005، 1همکارانو هاپنبرور و 1668، روبرتز، 1662)رولی،  مدل رولی در

و رودنبرگ  همکاران،  2003، رودنبرگ و همکاران، 1667)گودچایلد،  2و نفوذپذیري تأکید شده است. مدل هاپنبروور و لوو
هاي مدل رولی، شاخص ، بعد قائم و بعد زمان تأکید و عالوه بر شاخص4راکیعالوه بر بعد افق بر بعد اشت (.20023
رسد امّا به نظر می بیشتري را درنظر گرفته؛ گرفته است. اگرچه این مدل ابعاد و شاخص درنظررا نیز 5هاکاربري آمیختگیدرهم

  باشد.مختلط کافی نمیاخیر در شهرها، جهت ارزیابی کاربري  توجهقابلگیر و با توجه به تحوالت چشم

  6کاربری مختلط

و ابد  )نبیل کنداشاره میایی که کاربردهاي مختلفی دارند، هها و انواع ساختمانزمین نزدیکی و ارتباط به کاربري اختالط
یدي جد هاي مختلف در یک منطقه مشخص است که رویکرد(. اساساً یک شکل از توسعة مبتنی بر تمرکز کاربري2014الدایامم، 

هاي اخیر، کاربري مختلط به بحث در مهروموم(. 1362شود )صیامی و خلیق، ها محسوب میدر چیدمان و ارتباط مکانی کاربري

 آمریکا و اروپا در حال حاضردر(. 0: 2000، 2)بالتر است شدهتبدیلریزان شهري و معماران دهندگان، برنامهداغ در بین توسعه

 آورده استمتمایزي را به وجود  شهري الگوي هاي اخیرو در سال بوده یتموردحما شهرها ریزيمهبرنا براي راهی عنوانبه

 (. 2003، 8تسای)هانگ و 
هاي مختلف در پیچیدة فعالیت آمیختن درهممعتقد است که  بنديرشد پراکندة شهر و رویکرد منطقهعنوان منتقد بهجیکوبز 

بندي کالسیک یافته از نظم است. مشکل اساسی با منطقهطح پیچیده و بسیار توسعهنظمی نیست؛ برعکس بیانگر یک سشهر، بی
دهد؛ تصویري که واقعاً نحوة عملکرد شهرها را نادیده دهی شده، ارائه میاین است که یک تعریف بیش از حد ساده از محیط سامان

بندي را اصالح کنیم و به شهرها ن است که قوانین منطقهگیرد. جیکوبز به ما یاد داده است که از شهرها نترسیم. چالش ما ایمی

 بدین(؛ 2002، 9)فیشل هایی با باالترین سطح نظم شونداجازه دهیم که شهر باشند؛ اجازه دهیم که متراکم، پیچیده و مکان

ها در جدول بررسی آنعوامل مورد روند که کار میهاي ذیل بهها و شاخصجهت ارزیابی درجه اختالط کاربري زمین روش منظور
مورد تحلیل  ارزیابی تنوع اختالط و درجه تعادل دو نوع کاربري موجود در محدوده منظوربه« تعادل»ذکر شده است: از شاخص  1

« عدم تجانس»از شاخص ، هابراي ارزیابی سطح تنوع اختالط کاربري، «00اچ اچ آی»شاخصاز  (،6621، 10)اوینگ و همکاران

خص تنوع دو نوع کاربري و یا بیش از دو نوع کاربري بر اساس معیار تجانس بین واحدهاي مسکونی و براي ارزیابی شا
پذیرد؛ صفر گیري نابرابري که مقادیر بین صفر و یک را میبراي اندازه« ضریب جینی»از  (1677، 12غیرمسکونی )مّسی و همکاران

براي « اُفت یا آنتروپی»از شاخص  نابرابري )توزیع غیریکنواخت( است.دهنده برابري کامل )توزیع یکنواخت( و یک به معنی نشان
هاي مختلف این شاخص را شود و محققین رشتهمی کاررفتهبه( 2001، 13گیري تغییرات، پراکندگی یا تنوع )ترنر و همکاراناندازه

؛ ایوینگ و 2002، 02)سانگ و نپ برندکار میبه موردعالقههاي مختلف، براي سنجش پراکندگی موضوعات وسیلة روشبه

 باشد.میگیري نابرابري هاي اندازهیکی از معدود روشکه « 15آتکینسون»و شاخص ( 2002همکاران، 

 

                                                           
1 Rowley, 1996, Roberts, 1997, Hoppenbrouwer et al., 2005 
1 Louw & Hoppenbrouwer      
2  Goodchild, 1998, Rodenburg et al., 2003 & Rodrigue  et al., 2006 
3  Shared Premises Dimension 
4  Interweaving 
5 Mixed Use 
6 Butler, 2011 
8 Huang & Tsai, 2013 
9 Fischel, 2004 
10 Ewing et al., 1996 
11 HHI 
12 Massey et al.,1988 
13 Turner et al., 2001 
14 Song and Knaap, 2004 
14 Atkinson 
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 تنوع
 را دهندة پیچیدگی یا میزان گوناگونی موجودات یک جامعه یا یک مکان جغرافیایی است که تغییرات در اکوسیستمنشان« تنوع» 

ها و استمرار و تداوم حفظ تنوع ژنتیکی گونه(. 20020و پویوا و همکاران،  2002)مِتزگر و همکاران،  سازدخوبی آشکار میبه

ها و همچنین بررسی هاي آنها، زیستگاهکند نسبت به شناسایی گونهزیست است، ایجاب میها که ضامن بقاء محیطاکوسیستم
هاي مناسب موقع، از کم و کیف تغییرات مطلع شد و روششود تا بتوان به هاي علمی، اقدامها بر اساس روشنوساناتِ جمعیتِ گونه

شده است، هاي دیگر اقتباسهاي تنوع که معموالً از رشتهدرواقع، شاخص؛ (2000، 2)موری و همکاران کنترلی را به کار گرفت

آن وجود دارد؛ این بدین معنی است که مربوط به اکولوژي یک اکوسیستم سالم و کاملی است که گیاهان و حیوانات متعددي در 
توان اي میهاي تنوع گونهبقاء و پایداري خود اکوسیستم به یک نوع حیوان و گیاه وابستگی ندارد. با بررسی تغییرات شاخص

این مفهوم ریزي کاربري زمین، رسد، در برنامهمی به نظر(.  2002، 3اعمال نمود )کِري و اسچمیدها مدیریت علمی را بر زیستگاه
ها دارد تا یک نوع کاربري. بر اساس مفاهیم و مدل موجود بدین معنی است که بقاي یک محلّه بستگی به وجود تنوعی از کاربري

 هايفعالیت مختلف انواع از توان گفت، تنوع در شهر به مفهوم تعداديدر اکولوژي و تعمیم و انطباق آن با فضاي شهري می
 در که است هاییشاخص بررسی گیري تنوع،اندازه هايروش از یکی .دارد وجود منطقه مشخص یک در کاربري زمین است که

گیري تنوع وجود دارد؛ هاي مختلفی براي اندازهاگرچه روشگیرند. می قرار استفاده مورد تنوع زیستی گیرياندازه براي طبیعی علوم
دقیق و با توجه به  صورتبهتوانند هاي مورد استفاده، نمییین بودن شاخصمجزا، به دلیل پا صورتبهها ولی استفاده از این روش

گیري تنوع، با استفاده از گیري کنند؛ بنابراین این پژوهش به دنبال ارائه مدلی جهت اندازهشرایط موجود در شهرها، تنوع را اندازه
 باشد. مکان می هاي مربوط به تنوعهاي علوم طبیعی، روش آماري و شاخصترکیبی از روش

اي از شاخص منظور تعیین غناي گونههستند؛ به پارامتري هايشاخص و عددي هايشاخص شامل تنوع گیرياندازه هايروش
هاي اي از شاخصمنظور تعیین تنوع گونهبه( 1624، 5)منهنیک« غناي منهینک»( و شاخص 1657، 4)مارگالف «غناي مارگالف»

)فیشر و همکاران، « 6فیشر–آلفا»و « 7بریلوین» ،(1646، 8)شانون و وینر« وینر-شانون» ،(1646 ،2)سیمپسون« سیمپسون»تنوع 
منظور تعیین و به« غلبه»و شاخص  (167712)مگوران، « 11پارکر-برگر»اي از شاخص منظور تعیین غلبه گونهبه (،164310

هاي گرفته، در بین شاخصست با توجه به مطالعات صورتا ذکرشایانشود. استفاده می« یکنواختی»اي از شاخص یکنواختی گونه
 شانون بسیار زیاد است. شاخص آماري اي راندمانتنوع گونه

 مدل شانون
ها نظریة ریاضی اطّالعات شانون در سال هایی بود که سرآغاز آندستاورد احساسِ نیاز به سنجش میزان اطالعات، تولّد نظریه

(، با دید 2002شود )فلوریدي، میخوانده  13صورت عام نظریه اطاّلعاتاطّالعات شانون که به (. نظریه1378بود )حري،  1647
و یک مفهوم  (1647)شانون،  ترین مفهوم ریاضی(. آنتروپی شاید برجسته1378آماري به اطّالعات تدوین شد )خندان و وفایی، 

مورد  ياکولوژ هايدر رشته یستیتنوع ز اتدر مطالعشانون  مدل .باشدها میاساسی در علوم فیزیکی، علوم اجتماعی و سیستم

و مطالعات  يشهر يزریبرنامهرشته در  این مدلاست. استفاده از  رفتهیپذ ری( تأث1647شانون ) مطالعاتکه از  ردگییاستفاده قرار م

                                                           
1 Metzger et al., 2005 & Pueyoa et al., 2006 
2 Mori et al., 2001   
3 Kery & Schmid, 2006 
4 Margalef, 1958 
5 Menhenic, 1964 
6 Simpson, 1949 
7 Shannon & Weaner, 1949 
8 Brillouin 
9 Alpha- Fisher 

10 Fisher et al., 1943 
11 Parker-Berger 
12 Magurran, 1988 
13 Theory of Information 
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گرفته، در محاسبه میزان تنوع به رتدلیل تغییرات صواین معادله به .گرددی( برم1664) ووویبه فرانک و پ يشهر نیزم يکاربر

  (:2017، 1شود )دالی و همکارانشکل ذیل استفاده می

𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖 ln(𝑝𝑖)𝑠
𝑖=1 (                                                                                                   1)رابطه    

دهد؛ اگرچه در قرار می موردبررسیرا  موردنظرهاي موجود در پهنه و انواع کاربري هافراوانی کاربري این مدل دو شاخص
گرفته از این مدل جهت تعیین میزان تنوع کاربري مختلط در پهنه موردنظراستفاده شده؛ لیکن با توجه بسیاري از مطالعات صورت
توان گفت، استفاده از مدل أثیرگذار باشند؛ بنابراین میت« تنوع مکان»توانند در خلق هاي متعددي میبه پویا بودن شهر، شاخص

 موردبررسیمدل شانون با  جايبه« تنوع مکان»باشد؛ لذا مدل شانون براي ارزیابی تنوع در پهنه کاربري مختلط مدل دقیقی نمی
 هد.تواند پیشنهادي مناسبی  جهت تبیین وضعیت تنوع در مکان ارائه دهاي بیشتري میقرار دادن شاخص

 پیشینه پژوهش 
مطالعاتی که  بررسی بهشده در این پژوهش، مطالعات چندانی صورت نگرفته است. در ادامه در راستاي تبیین ابعاد موضوع مطرح

 شود:است، پرداخته می شدهانجامدر خارج و داخل 
جیکوبز: بازبینی تجربه شهر بزرگ  کاربردي نمودن تئوري طراحی شهري جین»اي با عنوان در مقاله (2015) 2سانگ و همکاران

را که تأثیر شگرفی بر تئوري و اجرا در طراحی شهري داشته،  1621، تئوري طراحی شهري جین جیکوبز در سال «سئول در کره
منظور دهد. هدف اصلی این پژوهش کاربردي نمودن چهار شرط اساسی این تئوري بهصورت کاربردي مورد بررسی قرار میبه

هاي هاي کوچک براي ایجاد فرصت تعامل بیشتر، ساختمانباشد. این چهار شرط شامل کاربري مختلط، بلوکشهري میسرزندگی 
باشد. او معتقد است که سرزندگی شهري ها میمنظور ایجاد بنگاه اقتصادي کوچک و تراکم و تمرکز کافی ساختمانبا قدمت باال به

ده مدار بودن شهر با اهداف گوناگون و در زمان مختلف را ارتقاء دهد. در این پژوهش شود که قلمرو شهري، پیازمانی پایدار می
-است. متغییرها در این مدل در دو سطح وابسته و مستقل سطح شدهاستفاده 3براي تأیید این نظریه از مدل دو زبانه چند سطحی

 اند. بندي شده
با « ختلط کاربري زمین؛ ارزیابیِ توسعه کاربري مختلط زمین در آمریکاهاي توسعه مچالش»در رسالة خود باعنوان  (2013) 4تسو

 12هاي متوسط درآمد خانوار با احتساب تورم هاي آن، به بررسی شاخصهدف آنالیز مسیر پیشرفت در توسعه مختلط و ویژگی
، دکتري، میانگین میزان لیسانسفوقمرد و زن به تفکیک در مقاطع دیپلم، لیسانس،  هايکردهتحصیلماهه، جمعیت کل، آمار 

 232ها، درصد تغییرات مهاجران، تراکم کاربري مسکونی، تراکم جمعیتی را در اجاره، اشتغال، تعداد واحدهاي مسکونی، اندازه بلوک
رگرسیون  آماري روشکاربري با توسعه مختلط بررسی و مقایسه نموده است. در این پژوهش از  74بلوک تک کاربري و 

هایی با توسعه مختلط است. شاخص تراکم در دو محدوده متفاوت نبودند؛ امّا دسترسی، اشتغال و میزان درآمد در بلوک شدههاستفاد
بهتر بودند. نکته مهم و متمایز در این پژوهش این است که در آمریکا مناطق با توسعه مختلط کامالً مشخص و قابل تشخیص از 

 مناطق تک عملکردي هستند. 
هاي انواع روش« کاربري زمین مختلط شهري هاي ارزیابیمقایسه شاخص»اي با عنوان ( در مقاله2013) 5همکاران سانگ و

ها مشخص شود. درنهایت براي هاي این روشدیتونماید تا نقاط قوت و محدارزیابی کاربري زمین مختلط شهري را بررسی می
ها را ارزیابی نماید. در این نماید تا روابط آماري بین این شاخصاستفاده می 2وکارلسازي مونتهشده از شبیهارزیابی نتایج حاصل
بودن، تمامی متغییرهاي  تماس درشوند که شامل شاخص درصد و دسته تقسیم می چهارهاي ارزیابی به پژوهش این شاخص

نتایج این  اساس برباشند. می هاي عدم شباهت و شاخص جینیهیرشمن، شاخص-آتکینسون شامل تعادل، آنتروپی هرفیندال
کاربري زمین بهتر است از شاخص تعادل و شاخص عدم شباهت و زمان ارزیابی بیش از دو نوع  نوع دوپژوهش زمان ارزیابی 
 ها از جمله آنتروپی استفاده شود.کاربري  از بقیه شاخص

                                                           
1 Daly et al., 2018 
2 Sung et al. 
2 Multilevel Binomial Model 
4 Tesso 
5 Song et al.  
5 Monte Carlo Simulation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_simulation
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هاي مرتبط با زمینه« کاربري زمین: با رویکرد ترکیبی گیري سطح اختالطاندازه»اي با عنوان در مقاله (2005) 1سانگ و رودریگز

نماید. با رویکرد ترکیبی ، سالمت و بازار مسکن معرفی میونقلحمل، زیستمحیطکاربري زمین مختلط را اکولوژي منظر و 
-بندي میتوزیع تقسیم کند. این معیارها را در سه دسته دسترسی، شدت و تراکم و الگومعیارهاي کاربري زمین مختلط را تبیین می

-هایی را براي پژوهشگران بهباشد. این بررسی و کاربردهاي عملی آن دیدگاهزیرمجموعة الگوي توزیع می« تنوع»شود. شاخص 

 آورد.منظور ارزیابی بهتر فراهم می
؛ 2005انگ و رودریگرز، ؛ س2001، 3؛ ترنر و همکاران1678، 2در بسیاري از تحقیقات صورت گرفته از جمله )اربن لند اینستوت

منظور ارزیابی پهنه کاربري مختلط از ( به2012، 8و اوسترمیجر 2014، 2؛ سیمونز2012، 5؛ هانگ و تساي2002، 4دانکن و سرورو
 است.  شدهاستفادهمدل شانون 

زمین؛ نمونة موردي: شهر یابی آستانة تحمل تنوع در کاربري شناخت مدل»خود با عنوان  ( در رساله1365قمري سبزواري )
دادها،  وتحلیلتجزیهاستدالل منطقی در  اساس برگیري ، با استفاده از روش تحلیل محتوي کمی، تحلیل همبستگی و نتیجه«کرج

صورت کلی به عواملی مانند ترکیبی از اقوام و نژادهاي مفهوم تنوع  و کاربري متنوع را بررسی نموده است. در این پژوهش به
هاي مختلف زندگی و چندفرهنگه بودن، روابط همسایگی عدالت اجتماعی و دسترسی منصفانه به امکانات و خدمات، سبک مختلف،

گذاري و کارآفرینی، افراد با سطح درآمدهاي هاي اقتصادي، محیطی و انسانی، زمینه نوآوري، سرمایهقوي، زمینة جذب ظرفیت
قیمت، قدمت، نوع تصرف و سبک معماري، توجه به  اساس برهاي مختلف ساختمان هاي کوتاه،مختلف، سرزندگی و پویایی، بلوک

سازي تنوع است؛ لیکن تنها از شاخص تعداد کاربري در مدل ریاضی جهت بهینه شدهاشارههاي خاص فراد مختلف و گروهانیازهاي 
 است.  شدهاستفادهدر کاربري زمین با روش لینگو، 

ها و هاي شهري بر پایة شاخصتوسعة مدل ارزیابی اثرات اختالط کاربري»اي با عنوان ر مقالهد (1362جوادي و همکاران )
هاي منطقه (، به ارزیابی اثرات اختالط کاربري2005) 7در مقالة سانگ و رودریگز پیشنهادشدهبا استفاده از ابعاد « هاي مکانیتحلیل

 در اختالط تنوع نییتع يهاشاخص یابیارز»اي با عنوان در مقاله یگريهفت شهرداري تهران پرداخته است. همچنین در مقالة د
براي  پیشنهادشدههاي با استفاده از روش« مطالعه موردي نواحی و محالت منطقه هفت شهرداري تهراني شهري؛ هايکاربر
 پرداخته است. گیري تنوع در منطقه هفت شهرداري تهرانگیري میزان تنوع در مقالة فوق، به اندازهاندازه

 مطالعات صورت گرفته چارچوب مفهومی پژوهش ذیل استخراج شد: اساس بر

 1جدول
 چارچوب مفهومی پژوهش 

 موضوع شاخص

 نظریه جین جیکوبز هاي سالخورده و تمرکزکوچک، اختالط کاربري، وجود ساختمان هايبلوک

انی، نظام دسترسی، حس مکان، مداري، تنوع مسکن، مشارکت، تراکم ساختمکاربري مختلط، پیاده
 متنوع ونقلحملعمومی،  ونقلحملتعلق اجتماعی، 

 نوشهرگرایی

 ونقلحملعمومی،  ونقلحملکاربري مختلط، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، نظام دسترسی، 
 متنوع

 شهر فشرده

سی، حس مکان، مداري، تنوع مسکن، مشارکت، تراکم ساختمانی، نظام دسترکاربري مختلط، پیاده
 متنوع، منابع طبیعی ونقلحمل

 رشد هوشمند

 ونقلحملمداري، تنوع مسکن، تراکم ساختمانی، حس مکان، تعلق اجتماعی، کاربري مختلط، پیاده
 متنوع

 یسنت يهاتوسعه محله

                                                           
1 Song and Rodriguez 
2 Urban Land Institute, 1987 
3 Turner et al., 2001 
4 Cervero Duncan, 2006 
5 Huang & Tsai, 2013 
6 Simons, 2014 
7 Ostermeijer, 2016 
8 Song and Rodriguez  
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 مدل رولی بندي، تراکم و نفوذپذیريدانه

 مدل هاپنبروور و لوو هاکاربري آمیختگیدرهمبندي، تراکم، نفوذپذیري و دانه

روش ارزیابی  شاخص تعادل درجه تعادل دو نوع کاربري، مساحت
 آي-اچ-شاخص اچ هاارزیابی سطح تنوع اختالط کاربري کاربري مختلط

 شاخص عدم تجانس اساس معیار تجانس بین واحدهاي مسکونی و غیرمسکونی

 شاخص جینی گیري نابرابريشاخصی براي اندازه

 شاخص آنتروپی گیري تغییرات، پراکندگی یا تنوعازهاند

 شاخص آتکینسون ارزیابی در مورد توزیع ناهمگن

روش ارزیابی  شاخص غناي مارگالف  تعداد گونه، تعداد افراد
 منهنیک شاخص غناي تعداد گونه، تعداد افراد تنوع

 شاخص سیمپسون تعداد گونه، تعداد افراد

  شانون و وینر شاخص افرادتعداد گونه، تعداد 

 شاخص بریلوین تعداد گونه، تعداد افراد

 فیشر -آلفا شاخص تعداد گونه، تعداد افراد

 برگر-شاخص پارکر تعداد گونه، تعداد افراد

 پژوهش روش
و توسط  روش پژوهش است يهايبندمیاز تقس یکیپژوهش که  ازیپژوهش از مدل پ شناسیروش نییتب يبرا پژوهش نیدر ا

 شدهاستفاده، (20121)ساندرز و همکاران،  برخوردار است گرید يهانسبت به مدل يشتریب تجامعی از و شدهساندرز و همکاران ارائه
 است: شدهارائه، پیاز پژوهش 2در جدول  است.

 2جدول 
 پیاز پژوهش  

 توضیحات الیه ردیف

 اکتشافی  فلسفه پژوهش 1

 قیاسی رویکرد پژوهش 2

 پیمایشی، نمونه موردي راهبردهاي پژوهش 3

 (کیفی وترکیبی )کمی  هاي پژوهشگزینه 4

 هاي مختلفپنل در زمان 3طولی، تشکیل  الیه افق زمانی پژوهش 5

 هاشیوه گردآوري و تحلیل داده 2
 هاي اینترنتیمتون تخصصی، مشاهده، مصاحبه و اسناد و ضوابط توسعه شهري، پرسشنامه، سایت

محتوا، روش دلفی، روش آماري میانگین، نمودار نقاط پراکنده با معیار نقطه شکست، ضریب  تحلیل
 هماهنگی کندال و آنتروپی شانون

   

براساس مطالعات انجام شده، مقیاس مورد مطالعه درمورد موضوع کاربري مختلط، از یک ساختمان تا منطقه شهري است که در 

 باشد. ازمنطقه مطالعاتی در بازنگري طرح تفصیلی شهر همدان است، می هفت، که شامل این پژوهش تأکید بر تمامی مناطق

صورت شهر همدان به آتی گسترش براي را هاییمحدودیت آینده شهر، در کالبدي توسعه جهت انسانی و طبیعی موانع طرفی دیگر

هاي معاصر که نقطه اشتراک ارائه مدلی بر مبناء پارادایم رسد،نظر میرو براساس این شرایط بهداشت؛ از این خواهد همراه به افقی

ژوهش به دنبال ارائه روشی است که باشد، بتواند در این شهر راهگشا باشد. شایان ذکر است این پآنها تأکید بر عدم توسعه افقی می

 .باشد هاي گوناگون را داشتهسازي در شهرهاي گوناگون با شرایط و موقعیتاین مدل قابلیت بومی

                                                           
1 Saunders  et al., 2016 
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 پژوهش یقلمرو مکاننقشه  .1شکل 

 روش دلفی
نظر در ابعاد مختلــف و کارشناســان صاحب ــنیمتخصصی ذهنی میان ــیبه همگرا یابیجهت دســت ينــدیفرآ یدلفروش  

( 13651کرمی، )شاه شودیماســتفاده  زیپروژه ن کی يوهایسنار ینیبشیپدر  ندیفرآ نیاســت. از ا يو شــهر ياقتصاد ،یاجتماع

 راهگشا است.  (،20092)ورنون،  روشن نباشد یخوببههاي واقعی محدودي وجود داشته باشد و ابعاد موضوع داده که یزمانو 

 3جدول
 نکات کلیدي روش دلفی 

 توضیحات ویژگی

 مزایا
 گیري از نظرات کارشناسان خبره در حوزه موضوع موردنظربهره

 ترحصول نتیجه دقیق منظوربهتجدیدنظر استفاده از فرآیند بازتاب و 

 نفر 15الی  10 براي تشکیل پنل موردنیاز افرادتعداد 

 روز 45حداقل  موردنیاز زمانمدت

 مرحله )مصاحبه و پرسشنامه( 4الی  3 تعداد مراحل تکرار مصاحبه یا پرسشنامه

 از مقیاس لیکرت( 3ي درصد )نمره باال 70تا  80بین  میزان توافق موردنظر براي حصول نتیجه

 (2008، 3ز: هسو و سندفورد)برگرفته ا 
 

گیري و اینکه روش نمونهبه  توجه باباشد؛ جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه متخصصان و خبرگان در حوزة شهري می

-دفی نمیصورت تصابه و( 2004، 4مبتنی بر هدف بوده )ویندل يریگنمونهانتخاب افراد خبره در روش دلفی این پژوهش براساس 

معتقدند  (2003، 2( و )سالسالی و همکاران2003، 5باشد، افراد بر اساس معیارهاي متناسب با موضوع پژوهش انتخاب شدند. )پاول
هاي بندي پژوهشها در اولویت قرار دارد. در این پژوهش پس از جمعها اهمیتی نداشته و کیفیت پانلیستکه نماینده بودن نمونه

کارگیري روش دلفی در مسائل شهري و درنظرگرفتن موضوع، اهداف پژوهش حاضر، معیارهاي ذیل جهت ن بهپیرامو شدهانجام
هاي صورت گرفته، فهرستی گرفته شد و افراد حائز شرایط در این مجموعه قرار گرفتند. پس از بررسی نظر درانتخاب اعضاء پنل 

                                                           
1 Shah Karami, 2016 
2 Vernon, 2009 
3 Hsu & Sandford, 2007 
4 Windle, 2004 
5 Powell, 2003 
6 Salsali et al., 2003 
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هایی مانند در دسترس نبودن و د. از بین این افراد به دلیل وجود محدودیتنفر از افرادي که حائز این شرایط هستند، آماده ش 20از

 نفر جهت شرکت در این فرآیند، موافقت خود را اعالم نمودند.  15عدم رضایت، 

 های پژوهشیافته
مراحل زیر  منظور دستیابی به اهداف درنظرگرفته شدة این پژوهش،مبناي توضیحات ذکرشده، به پس از انتخاب اعضاء پنل بر

 انجام گرفت:  دقتبه

هاي اولیه بر مبناي مبانی نظري و پیشینه پژوهش استخراج شد. اهداف و ابعاد کلی موضوع براي اعضاء پنل تبیین ابتدا شاخص
هاي مرتبط با موضوع بر مبناي آوري شد. شاخصمصاحبه و آراء و نظرات ایشان جمع« تنوع مکان»و با ایشان در خصوص مفهوم 

اولیه آماده شد و در اختیار خبرگان قرار  ستیلچکشده در مراحل قبل استخراج و جهت تسریع در حصول نتیجه، طّالعات کسبا
 گرفت.

 

 
  هاي اولیه پژوهشمنابع استخراج شاخص .2شکل  

 
ل ارائه و از برمبناي طیف لیکرت به اعضاء پن شدهاستخراجهاي جهت تعیین میزان موافقت نسبت به شاخص ستیلچکاین 

اعضاء پنل جهت تبیین آراء و نظرات خود در مورد حذف، اصالح و یا افزودن ابعاد جدید درخواست شد )تشکیل پنل اول(. پس از 
ها، حذف موارد تکراري و کاربرد واژگان یکسان، لیستِ جدیدِ عواملِ مرتبط العات، پژوهشگر با تحلیل و پاالیش ایدهآوري اطّجمع

اکلی و  و11378نامی )احمدي و همکاران، شده، ضمن رعایت اصل گموهش را استخراج نمود. این لیستِ اصالحبا مسئله پژ

بر مبناي طیف لیکرت در اختیار اعضاء  شدهمطرحهاي جهت تجدیدنظر و تعیین میزان موافقت براي شاخص( 2002، 2پالوسکی

هاي اجماع شده از شده محاسبه و جهت ابقاء شاخصمنظور آنالیز نظرات پنل دوم، میانگین نظرات اعالمپنل دوم قرار گرفت. به

ی شاهرخت و )اسماعیل« ضریب هماهنگی کندال»استفاده شد؛ همچنین در این مرحله  (2005، 3)کاستلو و آسبرن «نقطه شکست»

هاي اجماع شده محاسبه شد. لیست نهایی به زان اطمینان به شاخصنظر اعضاء پنل و می( جهت بررسی میزان اتفاق13604تقوایی، 
ها از لحاظ ترتیب اهمیت بر مبناي طیف لیکرت ارائه شد )پنل سوم(. جهت ارزیابی امتیازات اعضاء پنل جهت امتیازدهی شاخص

 اساس برها حذف نشد و از شاخص ( استفاده شد. در این مرحله هیچ یک1370، 5)آذر« آنتروپی شانون»شده در پنل سوم، از ارائه
 باشد:می 3این مراحل براساس شکل ارائه شد. « مدل تنوع مکان»بندي و در نهایت ها دستهدست آمده، شاخصامتیازات به

 

                                                           
1 Ahmadi et al., 2008 
2 Okoli & Pawlowski, 2004 
3 Costello & Osborne, 2005   
4 Ismaili Shahrokht  & Taqvaei, 2011 
5 Azar,  2001 

منابع استخراج شاخص های اولیه پژوهش

پیشینه تحقیقهانظریه
هاي ارزیابی  روش

کاربري مختلط
هاي ارزیابی تنوعروش

نتایج  نظرات پنل اول 
دلفی

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=5064
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فرآیند روش پژوهش .3شکل   
 

 5-1ت )امتیاز ، در قالب طیف لیکرپنل اولدر  شدهاستخراجهاي در این مرحله میزان موافقت خود را نسبت به شاخص
، شدهاعالمباالترین میزان اهمیت( اعالم نمودند؛ سپس میانگین نظرات  5ترین میزان اهمیت و امتیاز کم 1امتیاز  کهيطوربه

-ترین شاخصترین و مناسبآن رسم گردید. در این مرحله براي انتخاب کاربردي 1درج و نمودار نقاط پراکنده 4شکل محاسبه، در 

-ایناستفاده شد. به« نمودار پراکنش»در  «نقطه شکست»باشد، از معیار که مورد اجماع اعضاء پنل می« ع مکانمدل تنو»هاي 

 (Y) و مقدار میانگین هر شاخص در محور عمودي (X)به ترتیب مقدار نزولی در محور افقی  شدهاستخراجهاي منظور شاخص
اي استفاده شد که در آن، خطِ منحنی دچار کاهش شدید شده سب از نقطههاي منابراي انتخاب تعداد شاخص شده است.نشان داده

هاي مربوط از مطالعه حذف و شاخص ،شاخص 27شاخص از  12« مدل تنوع مکان»هاي در نمودار مربوط به پراکنش شاخص بود.
بر  مطالعه قرار خواهد گرفت. و موردبررسیباشد، در ادامه پژوهش شاخص و مورد اجماع اعضاء پنل می 12رتبه که شامل  4به 

 است: شدهدرج 4شکل ها در مبناي محاسبات صورت گرفته، لیست نهایی شاخص

                                                           
1  Scatter 
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 هالیست نهایی شاخص. 4شکل 

 
استفاده شد. این ضریب مقیاسی است، براي تعیین « ضریب هماهنگی کندال»نظر میان اعضاء پنل از براي تعیین میزان اتفاق
-توان همبستگی رتبهشیء یا فرد. در حقیقت با کاربرد این مقیاس می Nمیان چند دسته رتبه مربوط به  درجة هماهنگی و موافقت

ها دهد که افرادي که چند مقوله را بر اساس اهمیت آننشان می« ضریب هماهنگی کندال»مجموعه رتبه را یافت.  Kاي میان 
اند و از این لحاظ با یکدیگر کار بردهها بهدرباره اهمیت هر یک از مقوله معیارهاي مشابهی را براي قضاوت اند، اساساًمرتب کرده

 شود: با استفاده از فرمول زیر محاسبه می (𝜔)نظر دارند. این ضریب اتفاق

𝜔 =
𝑆

1
12 𝐾2(𝑁3 − 𝑁)

 

       S: هاي از میانگینحاصل جمع مربعات انحراف   
K: تعداد داوران   
N: بندي شدهبهتعداد عوامل رت   

مقدار این مقیاس در زمان هماهنگی کامل برابر یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر صفر است )اسماعیلی شاهرخت و 
هاي اجماع شده، از نظر اعضاء پنل و میزان اطمینان به شاخص(. در پایان پنل سوم، جهت بررسی میزان اتفاق1360تقوایی، 

ضریب »محاسبه شد که با توجه به مقادیر  82/0میزان این ضریب،  پژوهشده شد. در این استفا« ضریب هماهنگی کندال»
نظر قوي تا خیلی قوي و میزان اطمینان نسبت به ترتیب عوامل ، اتفاق«هماهنگی کندال و میزان اطمینان نسبت به ترتیب عوامل

 باشد.زیاد تا بسیار زیاد می

 بحث
ست. ا نشدهتعریفی ــلفدر د تولیدشدهت کمی و کیفی العاطّمدیریت اونگی ـچگو نالیز اي آربروشی  ،(20021براساس )الندتا، 
استفاده و با  2روش آماري غیرجبرانی ازدر مرحله قبل  شدهآوريجمعالعات هاي صورت گرفته، جهت پردازش اطّباتوجه به پژوهش

                                                           
1 Landeta, 2006 
2 Non-compensatory Model 

ی
ی دلف

خروج
5: میانگین1: رتبه

درجه اختالط کاربري زمین

سرانه کاربري زمین

دسترسی به کاربري زمین

تراکم جمعیّتی

تراکم مسکونی

4/5: میانگین2: رتبه

ترکیب سنی

مالکیت

ضریب اختالط مسکن

میزان تولید سفر

مساحت پالک4:میانگین3: رتبه

3/7: میانگین4: رتبه
ترکیب جنسیت

تعداد چهارراه/مساحت محله
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هاي صورت گرفته، پژوهش ست که هرچند در بسیاري ازاین ا توجهقابلشاخص حذف شد. نکته  12« نقطه شکست»رسم نمودار 

باشد و این ها میاست، براساس درصدگیري از فراوانی مقوله شدهارائهبه این مرحله بسنده شده؛ اما چون فنی که جهت پردازش 
در مرحله نهایی  نظورم بدینخواهد بود؛  اعتبار کم هاآندسته از فنون داراي مشکالت ریاضی خاص خود هستند؛ درنتیجه نتایج 

دکتر  شدهارائهاز روش  شدهاستخراجهاي بندي شاخصبندي دستهو اولویت شدهحاصلروش دلفی جهت اطمینان از  لیست نهایی 
قرار گرفت  مورداستفاده« ها در تحلیل محتويبسط و توسعه روش آنتروپی شانون براي پردازش داده»( در قالب 1370عادل آذر )

 باشد: می برداشتقابلاز روش ذکرشده  که نکات ذیل
معروف است؛ پردازش  2و به آنتروپی شانون شدهارائهباشد، براي پردازش نتایج می« 1هاتئوري سیستم»این روش که برگرفته از 

ر تبسیار قويها در تحلیل محتوي این روش، تحلیل داده اساس برکند؛ با نگاه جدید مطرح می 3ها را در مبحث تحلیل محتويداده

-ها در تحلیل محتوي عمدتاً بههاي پردازش دادهروش (09802و هوانگ و یون، 0982)شانون،  اساس و معتبرتر خواهد بود. بر

ها از نظر بین مقوله 5شود و به مبادلهها تحلیل میبه درصد فراوانی توجه باصورت غیرجبرانی است. در این روش هر مقوله 
سازد و عمدتاً نوع ها را محدود میها داراي معضالت ریاضی و تئوریک هستند که کاربرد آند. این روششوپاسخگو توجهی نمی

هاي جبرانی استفاده کرد که توان براي رفع این نقیصه از مدلکه میها از اعتبار الزم برخوردار نیست؛ درحالیالعات حاصل از آناطّ
هایی است که شامل روش 2اند. مدل جبرانیقرار نگرفته موردتوجهها در تحلیل محتوي شاید بتوان گفت اصالً در حوزه تحلیل داده

ها ها مجاز است. روش آنتروپی شانون، از نوع جبرانی است؛ یعنی هم به پاسخگو و هم به مقولههاي آناجازه مبادله در بین شاخص
 ها طبق این مدل، باید مراحل زیر طی شود: پردازش دادهمنظور دست آمده، توجه دارد. بهالعات بهدر تحلیل و پردازش اطّ

 :2های با رابطه ماتریس فراوانی 2هنجار نمودنبه -0مرحله 

𝑝𝑖𝑗 =
𝐹𝑗

∑ 𝐹𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 ; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛)                                            (2)رابطه  

 :3با رابطه  jمحاسبه بار اطالعاتی مقوله  -2مرحله 

𝐸𝑗 = −𝐾 ∑ (𝑝𝑖𝑗 𝐿𝑛 𝑃𝑖𝑗)(𝑗 = 1,2, … , 𝑛)𝑚
𝑖=1  𝐾 =

1

𝐿𝑛 𝑚
         (3)رابطه    

                           
 :4با رابطه  j محاسبه ضریب اهمیت مقوله  -3مرحله 

𝑤𝑗 =
𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗𝑛
𝑗=1

                                                                                                      (4)رابطه 

 
در قالب  ذکرشدههاي میزان اهمیت شاخص خصوص دردر این مرحله )پنل سوم( از اعضاء پنل خواسته شد، تا نظرات خویش را 

میت( بیان کنند. مجموع امتیازات باالترین میزان اه 5ترین میزان اهمیت و امتیاز کم 1امتیاز  کهيطوربه 5-1طیف لیکرت )امتیاز 

 ، محاسبات انجام و نتایج ذیل حاصل شد.ذکرشدههاي درج گردید. براساس رابطه« جمع نمره»در ستون  شدهارائه

 گیرینتیجه
ب مطلو ییفضا عیدر توز« تنوع مکان»بر مؤلفه  زانیو چه م یچه عواملدر این مقاله که  شدهمطرحدر راستاي اهداف و پرسش 

 توان گفت:می باشندیم رگذاریمختلط تأث نیزم ه کاربريپهن
(، 260/0) نیزم ي(، سرانه کاربر310/0) نیزم يدرجه اختالط کاربرها شامل ها به ترتیب اهمیت با توجه به وزن شاخصشاخص

 یتی(، تراکم جمع220/0) ین(، تراکم مسکو220/0(، تراکم تقاطع )220/0سفر ) دیتول زانی(، م260/0) یمحل يبه کاربر یدسترس

                                                           
1 System Theory 
2 Shannon Entropy 
3 Content Analysis 
4 Shannon, 1984, Hwang & Yoon, 1981  
5 Trade-Off 
6 Compensatory 
7 Normalized 
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 یجنس بی(، ترک150/0) یسن بی(، ترک180/0) تی(، مالک180/0(، مساحت پالک )240/0(، درجه اختالط مسکن )220/0)
 نتریتاهمی ( و کم310/0با وزن شاخص ) تیاهم زانیم نیشتریب «نیزم يدرجه اختالط کاربر»درواقع شاخص باشد؛ی( م140/0)

شاخص در قالب  12دسته و  4شامل « مدل تنوع مکان»درنهایت  .باشدی( م140/0ا وزن شاخص )ب «یجنس بیترک» شاخص
با « ب»( شامل شاخص درجه اختالط کاربري زمین، دسته 310/0با میانگین وزن دسته )« الف»استخراج شد. دسته  5شکل 

با میانگین « ج»دسته ولید سفر و تراکم تقاطع، میزان ت، دسترسی به کاربري زمین هاي ( شامل شاخص280/0میانگین وزن دسته )
با « د»دسته  تراکم مسکونی، درجه اختالط مسکن و مساحت پالک و هاي سرانه کاربري زمین،( شامل شاخص170/0وزن دسته )

الف  باشد؛ درواقع دستهتراکم جمعیتی، مالکیت، ترکیب جنسی و ترکیب سنی می هاي( شامل شاخص031/0میانگین وزن دسته )
 باشد.ترین اهمیت را دارا می( کم170/0با میانگین وزن دسته )« د»( بیشترین اهمیت و دسته 310/0میانگین وزن دسته )با 
 

 

 «تنوع مکان»مدل نهایی شاخص . 5شکل  

     
خص شانون و شا شدهواقعمورد بحث  هاستیتوسط اکولوژ یعیطور وسبه يمفهوم تنوع در اکولوژتوان گفت، می مجموع در 

است. بر اساس مفاهیم و مدل موجود در اکولوژي و تعمیم و انطباق آن با فضاي  شدهدادهگیري میزان تنوع پیشنهاد جهت اندازه
ها ریزي کاربري زمین، تنوع بدین معنی است که بقاي یک محلّه بستگی به وجود تنوعی از کاربريتوان گفت، در برنامهشهري می

 منطقه مشخص یک در کاربري زمین است که ها وفعالیت مختلف انواع از ربري. تنوع در شهر به مفهوم تعداديدارد تا یک نوع کا
هاي خاصی از فضاهاي شهري با دارند. اجزاء کالبدي هماهنگ در ترکیب با رفتار اقتصادي و اجتماعی و انتظارت مردم گونه وجود

ها تأثیرگذار است. با توجه به مطالعات صورت ها و استقرار کاربريترکیب فعالیتدهد و بر تنوع و نحوة اهداف موردنظر ارائه می
در بازه عددي صفر شاخص این مقدار شود. گیري میزان تنوع در پهنه کاربري مختلط استفاده میگرفته، از مدل شانون جهت اندازه

پایداري کمتري دارد و هر چه است که  ینیزم يکاربره پهنبودن  کدستحداقل تنوع و یدهنده صفر نشان عددکه  تا یک قرار دارد
که  باشدمی در پهنه کاربري زمین مختلطحداکثر تنوع دهنده تنوع بیشتر و عدد یک نشان تر شود، به مفهومبه عدد یک نزدیک

 ي و شهر شدر توسعه ییابارز مدل شانون کاربردهاي فراوانی مانند ارزیابی شاخص تنوع زیستی در مناطق مختلف، .است دارتریپا

عنوان بهترین روش ارزیابی در تنوع زیستی دارد. در این پژوهش در بخش اول مدل شانون به« تحلیل محتوي»ارزیابی نتایج روش
 هايش، رو«یدلف»روش ، «یفیک يمحتو لیتحل»هايو با استفاده از روش شدهدادهشده و با مفاهیم شهري تطبیق نظر گرفته در

مدل آنتروپی شانون را بسط داده و در مرحله  «کندال یهماهنگ بیضر»و  «نقطة شکست» اریبا مع« پراکنده قاطن»ار نمود ،يآمار
-در راستاي بررسی قابلیت اعتبار شاخص «ي کیفیمحتو لیتحل»هاي روش پردازش دادهعنوان دوم از کاربرد دیگر مدل شانون به

در  یموردبررسهاي و در نهایت شاخص قرارگرفته مورداستفادهها تأثیرگذاري آن ها و میزانبندي دسته، اولویتشدهحاصلهاي 
است؛ درواقع  شدهدادهافزایش « مدل تنوع مکان»شاخص در  12به « مدل شانون»پهنه مختلط کاربري زمین را  از دو شاخص در 

 صورتبهته شهرسازي که در این مقاله کیفی در رش-هاي تلفیقی کمیپیشنهادي است در جهت ارتقاء روش« مدل تنوع مکان»
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و  زمانهم رطوکیفی بهو  کمی شاخص ديیاز ادتعد گرفتن نظر درمدل،  ینا مزیت ترینمدل مفهومی تبیین شده است. مهم

باشد. این می موردنظردر دسترس در پهنه  تطّالعااشرایط و  اساس بر جدید يبندپهنه ئهورودي و ارا تطالعاا سازيبومی نمکاا
هاي بعدي ارائه است که به دلیل محدودیت در تعداد صفحات مقاله، نتایج در مقاله شدهيسازهیشبکدنویسی و  افزارمدل در نرم
 خواهد شد.

  منابع
 فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه ها در تحلیل محتوي. (. بسط و توسعه روش آنتروپی شانون براي پردازش داده1370) .آذر، عادل

 .1-17(، 37 و 38) 11، الزهرا )س(

-175(، 1)7 ،مجله ایرانی آموزش در پزشکیکنیک دلفی ابزاري در تحقیق. ت (. 1378) .اباذري، پروانه و نصیریانی، خدیجه.، اله، فضلاحمدي
185. 

نمونه پذیري شهر با رویکرد پدافندغیرعامل با استفاده از روش دلفی؛ (. ارزیابی آسیب1360) .اکبرتقوایی، علی و اسماعیلی شاهرخت، مسلم
 .63-110(، 27)6، مدیریت شهريموردي: شهر بیرجند. 

 .انتشارات آذرخش :تهران .شهري ها و رویکردهايطرح(. 1364) .رحمدل، الدنو  بختیاري، سعید

 و هوشمند رشد رویکرد اصفهان با شهر پایدار شکل و فیزیکی توسعه (. استراتژي1364) نریمانی، مسعود. و وارثی، حمیدرضا.، ودتقوایی، مسع
 .336-357(، 41)14، مدیریت شهريفشرده.  شهر

مطالعات و هاي شهري. هاي تعیین تنوع در اختالط کاربري(. ارزیابی کاربرد شاخص1362) .کریمی، محمد و طالعی، محمد ،جوادي، قاسم
 .23-42(، 12)4، ايهاي شهري و منطقهپژوهش

هاي ها و تحلیلهاي شهري بر پایه شاخص(.  توسعة مدل ارزیابی اثرات اختالط کاربري1362) .کریمی، محمد و طالعی، محمد، جوادي، قاسم
 .74-26 ،7، ايمنطقه-جغرافیا و آمایش شهريمکانی. 

مطالعه موردي: محله ) TNDهاي فرسوده شهري با تأکید بر رویکرد (. تجدید حیات بافت1362) .تابعی، حسن و موحد، علی .،حیدري، یاسر
 .78-112(، 6)1، معماري و شهرسازي، هاي علوم جغرافیاییپژوهشزار تهران(. الله

 -هاي مداخله در بافت فرسوده مرکزي شهر اراک بر اساس شاخص هاي کالبدي، اجتماعیبندي پهنه(. اولویت1365) .کرمی، نازنینشاه
 .58-22(، 36)13، باغ نظراقتصادي و محیطی. 

هاي تاریخی و نوساز (. ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت1365) .شکیبا، امین و بیضایی، میترا ،نصریان، زهره .،نژاد، مجتبیشریف
 .1-17(، 4)28، ریزي محیطیجغرافیا و برنامهشهر یزد. 

(. تأثیر اختالط کاربري بر تولید سفرهاي پایدار در محالت شهري )نمونه موردي: محالت میعاد، تربیت و 1362) خلیق، علی صیامی، قدیر و
 .25-87(، صفحه 13)6، هاي نو در جغرافیاي انسانینگرشهاشمی در شهر مشهد(. 

 هايهاي کل سازمان دولتی استانربر فناوري اطالعات در ادارهطراحی و تبیین مدل عوامل کلیدي مؤثر بر کا(. 1374) یروسعلیدوستی، س
 دکتراي تخصصی مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. نشدهمنتشر رساله .ایران صنعتی 
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