www.iueam.ir

نمایه در ،Noormags ،Google Scholar ،SID ،GateWay-Bayern ،EBZ ،Econbiz ،EconLit ،ISC
Civilica ،RICeST ،Ensani ،Magiran
شاپا2431-2319 :

فصلنامه علمی -پژوهشی
اقتصاد و مدیریت شهری

کالنشهر تبريز

بررسي تأثیر گسترش مراکز آموزش عالي بر کاربری فضاهای پیرامون آن در
نادر زالی

*

کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم محیطی و معماری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

دریافت 3131/70/62 :پذیرش3131/33/70 :

چکیده :توسعه مراکز دانشگاهی؛ از جمله عوامل دگرگونی کالبدی امروزی شهرها است و تأثیر زیاادی بار فرایناد تحاوت
توسعه شهر دارد .این تحقیق ،تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر و توسعه کاربری فضاهای پیرامون کالنشاهر تبریاز را بررسای
میکند .ابزار تحقیق؛ شامل مشاهده و مطالعاا میادانی مساققی ،،بررسای نقشاههاای ساا هاای  7411 ،7431و 7409و
بهرهگیری از نقشه پایه سا  7431بود که تغییرا انجام گرفقه در دورههای بیان شده ،بررسی گردیاد .باه منظاور تحلیال
نقشهها ،از نرمافزار  GISو  SPSSاسقفاده شده است .نمونه آماری این تحقیق 339 ،کاربری اطارا پان دانشاگاه (دولقای
امنور ،هنر و آزاد اسالمی تبریز) میباشد .یافقههای پژوهش ،تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر الگوهاای
تبریز ،علوم پزشکی ،پی 
کاربری زمین و توسعه شهر به خصوص توسعه فضاهای خدماتی و تجاری در اطرا ایان مراکاز را نشاان مایدهاد .تخماین
میزان اثرا اجقماعی ،اققصادی و فرهنگی مراکز دانشگاهی بر کاربریهای اطرا  ،اهمیت تغییر رویکرد در تهیه طار هاای
شهری ،پیشبینی صحیح تأثیرا عوامل شکلدهنده و چش،انداز مطلوب بارای آیناده شاهر و توساعه کمای و کیفای را دو
چندان کرده است.
واژگان کلیدی :مراکز آموزش عالی ،کاربری فضاهای پیرامون ،توسعه کالنشهر تبریز
طبقهبندی I25, P46, R12, N95 :JEL

* نویسنده مسئو n.zali54@gmail.com :
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شهرها مانند موجودا زنده در گذر زمان از لحاا

پیرامون شده است .نقشه کاربری اراضی سا های 7431

میشوند .عوامل توسعه شهر ،عوامل طبیعی ،اققصاادی و

با توسعه کمی دانشگاه ها ،این مراکز باعث تغییر فضاهای

اجقماعی هسقند که در پیدایش و توسعه یک شهر ،نقش

شهری ،اققصاد شاهری و ایجااد نقاش هاای منطقاه ای و

بارزی ایفا میکنناد (پوراحماد و همکااران .)7409 ،هار

محلی شهر تبریز شدند که به مرور زمان اثرا دانشگاهها

فعالیت توسعه شهری ،تغییر کاربری اراضی و کالبادی را

به تغییر کاربری اراضی خالی و مسکونی به نفع فضااهای

به هماراه دارد .عاواملی نظیار :توساعه شاهری و مراکاز

خدماتی و تجاری در فضای پیرامون دانشگاه منجر شاده

سکونقی ،توسعه زیرساختها ،ارتباطا و غیره میتوانناد

است .با توجه به مشکال مسکن و توسعه فیزیکی شاهر

بر تغییر کاربری فضاهای شهری مؤثر باشد .هد مه ،از

تبریااز بااه مناااطق کوهسااقانی و پرخطاار ،ایجاااد مراکااز

تحلیل تغییرا کاربری زمین ،پیشبینی تغییرا آیناده

دانشااگاهی در مناااطق دیگاار شااهر و بااه تبااع آن تغییاار

کاربری زمین و سانجش اثارا آن مایباشاد .فضااهای

کاربریها ،بدون هماهنگی باا طار هاای شاهری باعاث

آموزش عالی و کاربریهاای اثرگاذار شاهری باا مقیاا

ایجاد مسئله تعاد کاربری در شهر خواهاد شاد؛ لاذا باا

وسیع در منطقه شهری ،حوزه نفوذ مقناسب باا نیازهاای

توجه به اهمیت ایان کااربری در توساعه و تغییار شاهر

خود دارند و توسعه دهندگان پاروژه هاای شاهری مایلناد

تبریز ،این مقاله به بررسی تأثیر گسقرش مراکاز آماوزش

برای مکانگزینی و سرمایهگذاری در مجاور مراکز مه،

عااالی باار کاااربریهااای پیرامااون آن پرداخقااه اساات .در

و فعا اقدام کنناد .در ایان زمیناه فضااهای دانشاگاهی

کشااورهااای درحااا توسااعه بااهخصااوص در ایااران کااه

مسققر در شهر ،مانند مغناطیس عمل مایکنناد کاه در

سرمایهگذاری در بخش آموزش عالی بیشاقر اسات ،ایان

اققصاد شهری و اشقغا  ،نقش مهمی بازی می کنند .علت

سؤا پیش می آید که آیا مراکز آموزش عالی توانسقه اناد

توسعه ،شکلگیری ،شکلدهی و دگرگونی فضاها توسا

در توسعه و گسقرش فضاهای پیراماونی خاود تأثیرگاذار

دانشااگاه ،بااه دلیاال پقانساایل توسااعه دروناای و بیروناای

باشند و کاربری های خاص خود را مطابق نیازهاای خاود

(اققصاد پایا) در ماهیت این مراکز میباشاد ( Hampton

تغییر و ایجاد کنند که این پاژوهش باه ایان مسائله در

 .)& Higham, 1999اماروزه حاکمیات ماو ساوم بار

شهر تبریز پرداخقه است.

عرصه تکنولوژی ،تلقی محافال باین المللای از داناش باه
عنوان ابزار قدر و دانشگاه ها به عناوان بار فرمانادهی

در این راسقا ساؤا هاای پاژوهش باه شار ذیال
میباشند:

فکااری؛ از جملااه مسااا ل بنیااادی در جهااان ماایباشااد

 -آیااا توسااعه و گسااقرش مراکااز آمااوزش عااالی

(اشرفی .)7431 ،اولین دانشگاه به سبک مدرن به عنوان

کالن شهر تبریز با تغییر کاربریهای اراضی پیرامون ایان

پایقخت مدرنیقه ایرانی و دروازگاه تمدن ،در شهر تبریاز،

مراکز همراه بوده است؟

به وجود آمد که با گذشات زماان ،ایان مراکاز عاالوهبار

 -آیا جایگاه آموزشی مراکز آموزش عالی کالن شهر

تأثیرا فرهنگی و اجقماعی ،منشأ تحوت چشا،گیاری

تبریز بر گسقرش واحدهای تجاری -خدماتی پیرامون آن

در توسعه فیزیکی و گسقرش فضای شهری شادند .شاهر

مؤثر بوده است؟

تبریز ،از شهرهای مطر علمی و صانعقی مای باشاد کاه

 -آیا نقش اققصادی مراکز آموزش عالی کالن شاهر

موضااو توسااعه مراکااز دانشااگاهی ،بااه ساابب داشااقن

تبریز بر گسقرش کاربری های خدماتی و تجاری پیراماون

جنبه های مثبت ،عامل تغییار کااربری اراضای و توساعه

آن مؤثر بوده است؟
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کالبدی ،بزرگتر و از لحا ساخت و ترکیب ،پیچیادهتار

تا  7409شهر تبریز ،تغییرا را به خوبی نشان می دهاد.
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 -3مقدمه

کاااربریهااای مسااکونی و فضاااهای تجاااری و خاادماتی

بررسی تأثیر گسقرش مراکز آموزش عالی بر کاربری فضاهای پیرامون آن  /...نادر زالی ،مهدی مرادی اطمینان اااااااااااااااااا 60

جایی که طار هاا و پاروژههاای شهرساازی ،پاساخگوی

 -6پیشینه تحقیق
الف) پژوهشهای خارجی
7

در سا  ،7000هاامپقون و هیگهاام  ،باه مفااهی،

مقااولی و چاارمزاده ( )7409پژوهشاای بااا عنااوان

شهر دانشگاهی در جوامع توسعهیافقاه در چناد دانشاگاه

«بررسی نقش دانشگاههاا و مؤسساا آماوزش عاالی در

شهر نیوجرسی پرداخقه و به مؤثر بودن نقش دانشگاههاا

توسعه شهری (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

در مسا ل اققصاادی ،فرهنگای ،خادماتی و غیاره تأکیاد

باباال)» انجااام دادنااد .نااو و روش تحقیااق ،ترکیباای

کردهاند .نقیجه اینکه کااربریهاا باا قابلیات اثرگاذار بار

(توصاایفی ،تحلیلاای و اساانادی و  )...بااوده و از اباازار

توسعه شهری به صاور هساقههاای وزندار در منااطق

اندازهگیری پرسشنامه برای گردآوری اطالعاا از میاان

شهری ایجاد شده نقش مهمی دارند.

 399نفر از شهروندان این شهرسقان ،شامل  799نفار از

«شهرنشینی ،بهرهوری و نوآوری :شاواهدی از سارمایهگاذاری

دانشجویان 799 ،نفر از شاهروندان عاادی و  799نفار از

در آموزش عالی» انجام دادند و بیان داشاقند کاه دولات

مسئولین شهری و نخبگان نمونه که به روش نمونهگیری

سو د در طو دو دهه ،سیاسات عادمتمرکاز در آماوزش

خوشهای انقخاب شده بود ،اسقفاده گردیده اسات .نقاای

مقوسطه و عاالی را در پایش گرفقاه کاه تاأثیرا زیاادی بار

یافقهها در تحلیل رگرسیون چندمقغیره ،الگاوی تحلیال

بهرهوری و توزیع فضایی در اققصاد ملی داشقه است .همچنین

مسیر و آزمون  tحاکی از آن بود که اکثر پاسخدهندگان،

ساارمایهگااذاری در آمااوزش عااالی ،باار

بیااان کردنااد کااه

تأثیر وجود دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل را بار توساعه

شهرنشینی و رشد آن در سو د ،تأثیر مثبت داشقه است.

شهرسااقان باباال و مقغیرهااای آمااوزش ،رفاااه ،اققصاااد،

ویاااو و پاااری )2971( 4در کقاااابی باااا عناااوان

فرهنگ و  ،...مثبت ،ارزیابی نماودهاناد .همچناین نقاای

«دانشگاههای جهاانی و توساعه شاهری» بیاان داشاقند

پژوهش نشان داد که رضاایت پاساخدهنادگان در ماورد

اهمیت نقش دانشگاه در راسقای توساعه شاهری ،اماری

توجه طر های توسعه شهری به جمعیت دانشجویی این

انکارناپذیر است؛ به طاوری کاه داناش باازآفرینی ،انققاا

شهرسقان ،در سطح بسیار پایین قرار دارد.

تجارب و بازیافت بافت محال فرسوده ،از تأثیرا وجاود

موساایکااایمی و همکاااران ( )7402پژوهشاای بااا

دانشگاهها در شهرها میباشند.

عنوان «بررسی عملکرد فضایی مراکاز آماوزش عاالی در

پژوهشهای داخلی

ب)

توسعه پایدار فرهنگ شاهری کاالنشاهر تهاران» انجاام

پورمحمدی و جام کسری ( ،)7409به ایان نقیجاه

دادنااد .نقااای ایان تحقیاق نشااان مایدهااد کااه رابطااه

دست یافقند که شهر به دلیل تغییرا کاربریها ،با روند

معنیداری بین این دو وجود دارد؛ به این شکل که مراکز

توسعه ناموزون درونی ،روبهروست .فضاهای باز و باهویاژه

کالنشهر تهران در توساعه پایادار فرهناگ

آموزش عالی

فضاااهای ساابز ،بااا هااا و اراضاای کشاااورزی اطاارا آن،

شهری ،تأثیرگذار بودهاند اما این رابطه در منطقه  4شاهر

بیشازپیش در معرض تاداخل باا کااربریهاای دیگار و

تهران ،قویتر از منطقه  70باوده اسات .بارای آگااهی از

تخریب قرار گرفقه و از لحا جمعیتپذیری ،هماواره بار

روند و میزان تأثیرگذاری مراکز آموزش عاالی در ارتقاای

تراک،های انسانی و سااخقمانی آن ،افازوده مایشاود تاا

فرهنااگ شااهری در کااالنشااهر تهااران ،بااا توجااه بااه
شاخصهای تدوین شده ،آزمون ناپاارامقری دو جملاه ای

1- Hampton and Higham
2- Andersson
3- Wiewel and Perry

به تفکیک در مناطق  4و  70مورد اسقفاده قرار گرفات و
برای بررسی تفاو معنیداری بین دو منطقه ،از آزماون
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اندرسون 2و همکارانش ( )2990پژوهشی با عناوان

اعضای هیأ علمی و کارکناان دانشاگاههاا 799 ،نفار از
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تحوت و پیامدهای به وجود آمده ،نیسقند.
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پژوهش نشان داد که یکی از محورهاای توساعه شاهری

در گسقرش محدودهای شهری ،همراه مایباشاد .تغییار

پایدار ،ایجاد پیوند و تعامل میان مراکاز آماوزش عاالی و

کاربری زمین شامل :تغییار ناو کااربریهاا و تغییار در

مدیریت شهری است.

نحوه پراکنش و الگوهای فضایی فعالیتهاا و کااربریهاا

عنوان «مطالعه نقش مؤسسا آموزش عاالی در توساعه

نو اسقفاده از زمین است که امروزه در دنیا لزوماً تغییار

فیزیکی شهرها با اسقفاده از ماد  WASPASدر شاهر

در سطح زمین نباوده بلکاه تغییار در تاراک ،و مادیریت

زاهدان» بیان داشقند اثرگذاری مثبت اساققرار دانشاگاه

(اققصااادی ،اجقماااعی ،فرهنگاای) زمااین نیااز ماایباشااد

سیسقانوبلوچسقان به عنوان رتباه نخسات و در مراتاب

(پوراحمد و همکااران .)7409 ،تغییارا زماین شاهری

بعدی ،دانشگاه آزاد اسالمی و علوم پزشکی ،بر گساقرش

میتواند ناشی از عوامال مخقلفای باشاد و ارزش زماین،

فیزیکی شاهر زاهادان در اطارا ایان مؤسساا  ،ماؤثر

اهمیت قابلتوجهی دارد .مطالعا هنری جی موناک 2در

میباشد.

منطقه شیکاگو که مبقنی بر اصل ارزش زمین مایباشاد،
نشان میدهد کاه در صاور افازایش قیمات زماین در

 -1مبانی نظری

کاربری جایگزین نسبت به کاربری موجود ،احقما تغییر

امروزه ،اصطال پراکنش یا گسقرش افقی بایرویاه

کاربری افزایش مییابد (عظیمی و پویاان)7404 ،؛ البقاه

شهر که از آن به اسپرا  7شهری یاد میشود ،به یکای از

با این توضیح که علل تغییر کاربری زمین بین کشورهای

بحثبرانگیزترین مباحث شهری جهان تبدیل شده است.

توسعهیافقه و درحا توسعه ،مقفاو است .در کشاورهای

با توجه به اینکه اکثر شهرهای ایران در چند دهه اخیار،

توسااعهیافقااه ،تغییاار کاااربری زمااین ،ریشااه در دتیاال

این پدیده نامطلوب شهری را تجربه کردهاناد ،تحقیقاا

اققصادی؛ مانند کشاورزی بزرگمقیا  ،توسعه شاهری و

زیادی در این زمینه انجام شده است و ایان اصاطال باه

افزایش نیاز به نگهداری کیفیت محی زیست برای نسال

معانی مخقلفی؛ از جمله گسقرش افقی شاهر ،پراکنادگی

فعلی و نسلهای آتی دارد اما در کشورهای درحاا توساعه،

شهری ،پراکنش شهری ،رشد بای رویاه و غیاره ،ترجماه

رشد سریع جمعیات ،فقار و موقعیات اققصاادی ،عوامال

شده است (تیموری و همکاران .)7402 ،عوامل مخقلفای

اصلی مؤثر در شکلگیری شهر میباشند Ningal et al.,

در گسقرش شهری مؤثر هساقند کاه ایان اثربخشای باا

).)2008

عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی شهری

عوامل درونی

عوامل بیرونی

اققصادی

ژ وپلیقیکی
اجقماعی

محی طبیعی

نگرش شهر

سیاستها و مدیریتها (دولت)

شکل  -3عوامل مؤثر بر توسعه فیزیکی شهرها
منبع( :واحدیان بیکی و همکاران)3137 ،
1- Sprawl

2- Henry J. Munneke
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اساافندیاری و همکاااران ( )7406در پژوهشاای بااا

میباشد .به عبار دیگر ،تغییر کاربری اراضی؛ تغییار در

] [ DOI: 10.29252/iueam.6.23.55

ناپارامقری ماان -ویقنای اساقفاده شاد .همچناین نقاای

تغییرا اراضی به علت جذابیت خاص عوامال تأثیرگاذار

بررسی تأثیر گسقرش مراکز آموزش عالی بر کاربری فضاهای پیرامون آن  /...نادر زالی ،مهدی مرادی اطمینان اااااااااااااااااا 63

در نظریههای علمای ،دانشاگاه باه عناوان یکای از

خصوصی به عنوان یک سرمایه اسقراتژیک ،بهطور ممقاد

را از لحا نقش به چند دسقه تقسی ،کرده کاه عبارتناد

به کار کردند .این مباحاث باهطاور جادی ،اولاینباار در

از :شهر صنعقی ،شهر با نقاش بازرگاانی ،شاهر باا نقاش

ایات مقحده ،سپس در بریقانیا و سپس در دیگر کشورها

جمع تولیدا  ،شهر با نقاش ترانزیقای (فریاد )7433 ،و

به کار رفت و در سا  7009کشور آلمان را در بر گرفت.

شااهرهای دانشااگاهی کااه مااأمور تولیااد دانااش و حاال

هامپقون و هیگهام ،دانشگاه و مشارکت دانشاگاه در یاک

مشکال منطقاهای ،ملای و جهاانی هساقند (آراساقه و

جامعه توسعهیافقه را که بقواند تشاکیال زیار را فاراه،

همکاران .)7431 ،دانشگاهها عالوهبار تخصصای شادن و

میدانند:
کند ،مؤثر 

با توسعه خود ،زیرسااختهاای شاهری نیاز در راساقای

 -توسعه سازوکار عوامل مجاور

اهدا آنها فراه ،شده است .دانشگاه از دو نظر در توسعه

 جذب ساکنان مقی ،با اققصادی احقیاطی -محلی -تحاار

اققصادی و تغییرا شهری ،مؤثر است:
او از نظر تأمین نیروی انسانی کارآمد باا افازایش
کارایی و بهرهوری افراد

و ساارعت دادن در گسااقرش اققصاااد از

طریق برنامههای اشقغا ساکنان بومی
 -تسهیل در سازماندهی آموزش جوانان شهر.

دوم از نظر گسقرش مرزهای دانش و پایش باردن
فناوری.

دانشگاههاا در توساعه جامعاه ماؤثر هساقند؛ زیارا
عالقه مند به بهبود محی پیرامون خود مای باشاند و بار

هر عامل توسعه شهری ،فضاهای سازگار با خاود را

فضاااهای پیرامااون مجاااور خااود ،مالکیاات و اثرگااذاری

شکل میدهد؛ برای مثاا در خصاوص نقاش اققصاادی

مسققیمی دارند .به اعققاد هاروی ،2دانشگاه بار فضااهای

(فاکقور دوم) دانشگاه ،در نیمه دوم قرن بیسق ،،دانشگاه های

پیرامون و دیگر مناطق شهری مالکیات دارد کاه باا باات

خصوصی در کشورهایی مانند :ایات مقحده ،اروپا و ژاپان

رفقن ارزش امال  ،مباادر باه فاروش بارای رهاایی از

توسعه یافت و به تبع آن ،تقاضا برای آموزش عالی بادون

بیپولی و توسعه کمی و کیفی میکند .مناسبا دانشگاه

کنقر کاربری زمین ،سبب تغییرا اراضی پیراماون آن

با شهر از طریق سه نیروی مؤثر و اصالحی ،ماورد بحاث

دسقه از مناطقی که ایان مراکاز بناا شاده باود گردیاد.

میباشد:

توسااعه دانشااگاههااای ژاپناای ،عااالوهباار رشااد و توسااعه

حومههای شهری به مرکز شهر باه

 -7نقل مکان از

اققصادی ،توسعه و گسقرش شبکههاای ارتبااطی در کناار

سبب توسعه کاه تاأثیر عمادهای در گساقرش فضااهای

احیای سرمایهگذاری صنعقی را هد قرار داده بود کاه دو

مسکونی و اداری و بهخصوص خدماتی تجاری دارد.

موضو کلیدی توسعه مراکز آموزش عالی بودند که یکای
مسئله رنسانس شهری و دومی مسئله اققصاد شهری بود.
از سااا  7019در آمریکااا ،توسااعه شااهر توس ا بخااش
عمومی اجرا شد و در ساا  ،7069دولات جهات تجدیاد

 -2ایجاااد رواب ا و مناساابا بااا جوامااع پیرامااون
بهعنوان جوامعی جدید (جوامع رفقارگرا)
 -4نو فعالیت دانشگاهها جهت توسعه کالبد و اققصاد
شهری مبقنی بر دانش ).(Wiewel & Perry, 2015

حیا طر ها و پروژههای عظای ،،برناماه جادی مادنظر
قرار داد .شهرداریها نیز در پروژههای توسعه شهری ،این
فاکقور را مورد توجه قرار دادناد .شارکتهاای عماومی و
1- Harris

2- Harvey
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تربیت نخبگان جامعه در شاخههای مخقلف داناش بشار،

 -تغییر و اصال خصوصیا فیزیکی شهر
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عوامل اصلی شکلدهنده شهر میباشد .هااریس 7شاهرها

و مداوم در مطالعا برنامهریزی گسقرش اراضای ،شارو

 27اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اققصاد و مدیریت شهری /شماره بیستوسوم ،تابسقان 7401

پااژوهش حاضاار ،دارای ماهیاات کاااربردی اساات و

دانشگاههای داخل شهر تبریاز مایباشاد و محال نموناه

روش آن بااه صااور پیمایشاای و از طریااق مشاااهده و

آماری ،فضاهای پیرامون پن دانشگاه :دولقی تبریز ،علوم

برداشت میدانی ،بررسی نقشاههاا و ها،ساازی تغییارا

پزشکی ،پیام نور ،هنر و آزاد اسالمی تبریز ،با شعا یاک

کنونی کاربریها نسبت به سریهای زمانی ،مورد مطالعه

کیلومقر در مسیرهای اصلی پیرامون دانشگاههاای ماورد

میباشد .برای تجزیاهوتحلیال دادههاا ،از آزماون آمااری

نظر میباشد.

جدول  -3آمار دانشجویان دانشگاههای مورد پژوهش
تبریز

 7419تا 7407

269371

علوم پزشکی

 7419تا 7407

36209

پیام نور تبریز

 7419تا 7407

792020

هنر

 7419تا 7407

4449

آزاد اسالمی تبریز

 7419تا 7407

70036

منبع( :مرکز آمار ایران سرشماری)3106 ،

نقشه  -3موقعیت مراکز آموزش عالی مورد مطالعه شهر تبریز

 -6یافتههای تحقیق

است؟» ،ابقدا درصد فراوانی کاربریهای اراضای پیراماون

برای پاسخ باه ساؤا پاژوهش کاه «آیاا توساعه و

پن مرکز دانشگاهی کالن شهر تبریز طی سا های 7466

گسقرش مراکز آموزش عالی کالنشاهر تبریاز باا تغییار
کاااربریهااای اراضاای پیرامااون ایاان مراکااز همااراه بااوده

تا  ،7430بررسی شد (جدو .)2
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دانشگاهها

سال

تعداد دانشجویان

] [ DOI: 10.29252/iueam.6.23.55

 -4روش تحقیق

خیدو اسقفاده شده اسات .جامعاه آمااری ایان تحقیاق،

بررسی تأثیر گسقرش مراکز آموزش عالی بر کاربری فضاهای پیرامون آن  /...نادر زالی ،مهدی مرادی اطمینان اااااااااااااااااا 23
جدول -6درصد فراوانی کاربریهای اراضی پیرامون پنج مرکز دانشگاهی کالنشهر تبریز طی سالهای  3122تا 3103

مسکونی

36/3

71/7

3/2

2/1

23/0

تجاری -خدماتی

30/6

37/3

07/2

06/6

17/7

کاربری

خالی

9/1

-

-

-

-

سایر

2/0

7/3

9/1

9/1

9/1

می دهد که  30/6درصد به کاربریهای تجاری -خدماتی،

و بااه  06/6درصااد رساایده اساات .همچنااین سااه،

 36/3درصد باه کااربریهاای مساکونی 9/1 ،درصاد باه

کاربریهای مساکونی طای روناد نزولای باه  2/1درصاد

زمین های خالی و  2/0درصد به سایر کاربریها اخقصاص

رسیده و  9/1درصد به سایر کاربریها اخقصااص داشاقه

دارد .نقای بررسیها برای توزیع فراوانی کااربریهاا طای

است .بررسیها بارای ساا هاای  7436تاا  7430نشاان

سا های 7417تا  ،7416حاکی از این می باشد که 37/3

میدهند که روند سا های اخیر تغییار یافقاه اسات؛ باه

درصد از کاربریها به تجاری -خدماتی 71/7 ،درصاد باه

گونهای که سه ،کاربریهای تجاری -خادماتی باا روناد

کاربریهای مسکونی و  7/3درصاد باه ساایر کااربریهاا

کاهشی به  17/7درصد و سه ،کاربریهاای مساکونی باا

اخقصاص داشقه اسات .توزیاع کااربریهاا در ساا هاای

روند افزایشی به  23/0درصد رسایده اسات .ساه ،ساایر

 7416تا  7439نشان مایدهاد کاه ساه ،کااربریهاای

کاربریها نیز ثابث باقی مانده است .در ادامه ،برای نمونه،

مسکونی با کاهش و سه ،کاربریهای تجاری باا افازایش

نقشه کاربری فضاهای پیرامون دانشگاههاای هنار و پیاام

روبهرو بوده است؛ به گونهای که  07/2درصد از کاربریها

نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه تبریز و علاوم پزشاکی

مقعلق به کاربری های تجاری -خادماتی 3/2 ،درصاد باه

کالنشاهر تبریاز در ساا  ،7409در نقشاههاای 2تاا 3


کاربریهای مسکونی و  9/1درصاد باه ساایر کااربریهاا

آورده شده است.

اخقصاص داشقه است .طی ساا هاای  7437تاا ،7431

نقشه  -6نقشه کاربری فضاهای پیرامون دانشگاه هنر و پیام نور تبریز3137 ،
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توزیع کاربریها طی ساا هاای  7466 -19نشاان

سه ،کاربریهای تجاری -خدماتی همواره افزایش یافقاه
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سال

3122-3107

3103-3102

3100-3107

3103-3106

3102-3103

 26اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اققصاد و مدیریت شهری /شماره بیستوسوم ،تابسقان 7401
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نقشه  -4فضاهای پیرامون دانشگاه تبریز و علوم پزشکی شهر تبریز3137 ،

حا با اسقفاده از آزمون خی دو ،بررسی میکنای،

معناداری بین درصد فراوانی تغییر کاربریهاای پیراماون

که توسعه و گسقرش مراکز آموزش عالی کالشاهر تبریاز

دانشااگاه و گسااقرش مراکااز آمااوزش عااالی وجااود دارد

با تغییر کاربریهای اراضی پیرامون این مراکز همراه بوده

(جدو .)3

است یا خیر .نقای به دست آمده نشان میدهند که رابطه
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نقشه  -1فضاهای پیرامون دانشگاه آزاد اسالمی تبریز3137 ،

بررسی تأثیر گسقرش مراکز آموزش عالی بر کاربری فضاهای پیرامون آن  /...نادر زالی ،مهدی مرادی اطمینان اااااااااااااااااا 21
جدول  -4بررسی توسعه و گسترش مراکز آموزش عالی کالنشهر تبریز با تغییر کاربریهای اراضی پیرامون این مراکز
مراکز آموزشی کالنشهر تبریز
آماره خی دو

60/691

سطح معنیداری

9/999

برای پاساخ باه ساؤا دوم پاژوهش «آیاا جایگااه

میدهند که جایگااه آموزشای مراکاز آماوزش عاالی ،بار


آموزشی مراکز آموزش عالی کالنشهر تبریز بر گساقرش

گسقرش واحدهای خدماتی -تجااری پیراماون آن ،ماؤثر

واحاادهای تجاااری -خاادماتی پیرامااون آن مااؤثر بااوده

میباشد (جدو .)1

] [ DOI: 10.29252/iueam.6.23.55

تغییر کاربریهای اراضی پیرامون

است؟» ،از آزمون خی دو اسقفاده میشاود .نقاای نشاان

گسترش واحدهای تجاری -خدماتی
پیرامون مراکز آموزشی کالنشهر
تبریز
آماره خی دو

11/123

سطح معنیداری

9/999

برای پاساخ باه ساؤا ساوم پاژوهش «آیاا نقاش

میدهند که نقش اققصادی مراکز آموزش عالی کالنشهر

اققصادی مراکز آموزش عالی کالنشهر تبریز ،بر گسقرش

تبریز بر گسقرش کاربریهای خدماتی و تجاری پیراماون

کاربریهای خادماتی و تجااری پیراماون آن ماؤثر باوده

آن مؤثر میباشد (جدو .)6

است؟» از آزمون خیدو اسقفاده مایشاود .نقاای نشاان
جدول  -2بررسی نقش اقتصادی مراکز آموزش عالی کالنشهر تبریز بر گسترش واحدهای تجاری -خدماتی پیرامون آن
گسترش واحدهای تجاری -خدماتی
پیرامون مراکز آموزشی کالنشهر
تبریز
آماره خی دو

17/317

سطح معنیداری

9/999

 -2نتیجهگیری و پیشنهاد

نقااشهااای مخقلااف اققصااادی ،اجقماااعی و فرهنگاای در

در این تحقیق به بررسی عملکرد اثرگاذاری مراکاز

توسعه و تغییر فضاهای شهری ،از عوامل ماؤثر در ساطح

آموزش عالی کالنشهر تبریاز بار فضااهای پیراماون آن

شهر هسقند .دانشاگاه ،کااربری خادماتی مایباشاد کاه

پرداخقه شده است .نقای پژوهش نشان دادند کاه مراکاز

توسعه ،رشد و اهمیت راهبردی آن ،در گسقرش شاهرها

آموزش عالی کالنشهر تبریز ،به عناوان کااربری پرروناق

در طو زمان افزایش یافقه است .دانشگاهها با اسققرار در

شهری ،با داشقن پقانسیلهاا و یرفیاتهاای باالقوه ،باا

شهر و بهتبع آن ،شکلگیری فضاهای کالبدی مارتب باا
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آن؛ از جمله انقخاب موقعیت و مساحت زمین با توجه به

پورمحمدی ،محمدرضا؛ جام کسری ،محمد .)7409( .تحلیلی

امکانااا رفاااهی ،خاادماتی و تفریحاای ،فااراه ،آوردن

جغرافیایی(7(26 ،پیاپی.47-13 ،))799

تسهیال حملونقل در اطرا خاود ،ایجااد و گساقرش
مراکز علمی ،آموزشی و فرهنگای ،ایجااد مراکاز اقاامقی؛
مانند خوابگاههای دانشجویی ،خودگردان و پانسیونهاا و
توسعه مراکز خدما عمومی ،اداری ،ماالی و  ...عماالً در

تیموری ،اصغر؛ ربیعیفار ،ولایاهلل؛ هاادوی ،فرامارز؛ هاادوی،
محمدرضا .)7402( .ارزیابی و پیشبینی گسقرش افقی
شهر قزوین با تأکید بر تغییارا کااربری اراضای ،طای

دوره ( .)7036-2977فصااالنامه اققصااااد و مااادیریت
شهری.71-21 ،)1(2 ،

از آن هسقند که دانشگاههای ایجاد شده در ساطح شاهر

تغییر کاربری اراضی در طار هاای تفصایلی شاهری و

تبریز ،به صور هسقههای وزندار عمل کرده و درصادی

تأثیر آن بار خادما شاهری شاهر مرودشات .نشاریه

از علت توسعه فضاهای شهری یا همان توسعه فیزیکی را

پژوهش و برنامهریزی شهری.11-06 ،)74(3 ،

ساابب گشااقهانااد .بااا توجااه بااه نقشااه محاای پیرامااون

رهایی ،امیاد؛ قاا  ،مقاامی ،پاروین .)7409( .اثارا کالبادی

دانشگا ههای شهر تبریز (به غیر از دانشگاه تبریز) تحلیال

ساخقمانهای صانعقی بار گساقرش شاهری در ایاران

دادهها ،پیشبینی تغییرا (در سریهای زمانی) را مثبت

نمونااه مااوردی :پاتیشااگاه تهااران و منطقااه مسااکونی

ارزیااابی ماایکنااد کااه داشااقن برنامااهریاازی نظاااممنااد

باقرشهر .نشریه با نظر.34-14 ،)3(76 ،

آیندهنگرانه ،داشقن چش،اناداز مطلاوب پایادار را باارزتر
میکند.

روسقا ،زهرا؛ منوری ،سید مسعود؛ درویشی ،مهدی؛ فالحقای،
فاطمه؛ مروتای ،ماری .)7402( .،ارزیاابی روناد توساعه
فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرای فیزیوگرافیک بر روی

رونااد تغییاارا کاااربری اراضاای .نشااریه جغرافیااا و

 -0منابع
آراسقه ،حمیدرضا؛ سبحانینژاد ،مهدی؛ همایی ،رضا.)7431( .

برنامهریزی محیطی (7(23پیاپی .734-299،))30
عظیمی ،نورالدین؛ پویاان ،صاالح .)7404( .بررسای تغییارا

وضعیت دانشگاههای شهر تهران در عصر جهانیشادن.

کاربری زمین شهری از طریق مصوبا کمیسیون مااده

فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی،)3(73 ،

پن (مطالعه ماوردی شاهر رشات) .نشاریه جغرافیاا و

.31-66

برنامهریزی.717-701 ،)31(73 ،

اسفندیاری مهنای ،حمیاده؛ آقاایی زاده ،اساماعیل؛ هادیاانی،
زهره .)7406( .مطالعه نقش مؤسسا آموزش عالی در

فرید ،یداهلل .)7433( .جغرافیا و شهرشناسی .تبریز :انقشاارا
دانشگاه تبریز.

توسعه فیزیکی شهرها با اساقفاده از ماد WASPAS

قربانی ،مهدی؛ مهرابی ،علیاکبار؛ ثروتای ،محمدرضاا؛ نظاری

(نمونه موردی :شهر زاهدان) .فصلنامه مطالعا ساخقار

سامانی ،علیاکبر .)7430( .بررسی تغییرا جمعیقای و

و کارکرد شهری.36-790 ،)74(3 ،

اثرگذاریهای آن بر تغییرا کااربری اراضای (مطالعاه

اشرفی ،یوسف .)7431( .ارزیابی قابلیتهای توسعه شهری باا
توجه به عملکرد و تأثیر دانشگاه در چاارچوب رویکارد
اسقراتژیک (نمونه موردمطالعه :شهر مراغه) .پایاانناماه
کارشناسیارشد ،دانشگاه تهران.

موردی :منطقه بات طالقان) .نشریه مرتاع و آبخیازداری
(منابع طبیعی ایران).11-33 ،)7(64 ،
مقولی ،صدرالدین؛ چرمزاده ،جاسا .)7409( .،بررسای نقاش
دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالی در توساعه شاهری

پوراحمد ،احمد؛ سیفالدینی ،فراناک؛ پرناون ،زیباا.)7409( .

(مطالعااه مااوردی دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد باباال).

مهاجر و تغییر کااربری اراضای در شاهر اسالمشاهر.

نخسقین همایش ملی آرمان شاهر ایاران .دانشاگاه آزاد

نشریه مطالعا جغرافیایی مناطق خشک.747-712 ،)1(2 ،

اسالمی واحد نور.
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توسعه فیزیکی شهر درگیر میشوند .نقای پژوهش حاکی

رضایی ،محمدرضا؛ رحیمی ،اسامعیل .)7402( .بررسای علال

] [ DOI: 10.29252/iueam.6.23.55

جمعیت دانشجویی مورد پاذیرش ،تعیاین و پایشبینای

باار الگااوی توسااعه ناااموزون تبریااز .نشااریه تحقیقااا

26  مهدی مرادی اطمینان اااااااااااااااااا، نادر زالی/... بررسی تأثیر گسقرش مراکز آموزش عالی بر کاربری فضاهای پیرامون آن

[ DOI: 10.29252/iueam.6.23.55 ]

.و مسکن

 سرشماری عمومی نفو.)7431( .مرکز آمار ایران

، محمادتقی؛ گلپایگاانی، سید مهدی؛ رهنمایی،موسی کایمی
 بررسی عملکرد فضایی مراکز آموزش.)7402( .محسن

عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری کالن شاهر تهاران
 فصاالنامه مطالعااا.)70  و4  مناااطق:(نمونااه مااوردی
.77-21 ،)2(7 ،برنامهریزی شهری
. رهاا، احماد؛ سایفالادینی، لایال؛ پوراحماد،واحدیان بیکای
 اثاار توسااعه فیزیکاای شااهر تهااران باار تغییاار.)7409(

هااای نااو در نشااریه نگاارش.1 کاااربری اراضاای منطقااه
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.20-36 ،)7(3 ،)جغرافیای انسانی (جغرافیای انسانی
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