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برنامه ريـزي كاربري اراضي شهـر بهاباد با اسـتفاده از 
SWOT الگوي تحليل

چكيده

كاربـري زمين شـهري، جـزو مفاهيم پايه و اصلي دانش شهرسـازي و در واقع شـالوده شـكل گيري آن اسـت و به 
اندازه اي  اهميت دارد كه برخي از برنامه ريزان شـهري در كشـورهاي پيشـرفته آن را مسـاوي با برنامه ريزي شـهري 
مي دانند. هدف از اين مقاله تشـريح انواع كاربري ها در سـطح شـهر بهاباد با توجه به مكان قرارگيري آنها و شناسـايي 
كمبودهـاي ايـن شـهر از نظر كاربري هاي مورد نياز و بررسـي وسـعت، سـرانه، تراكم و پراكندگي هريـک از آنها و 
نهايتًا  ارائه الگوي توسـعه آتي و راهكارهايي براي دسـتيابي به  توسعه مطلوب است. روش تحقيق در اين مقاله مبتني 
بـر رويكـرد توصيفيـ  تحليلي اسـت كه برای تدويـن چارچوب نظري تحقيق و مروري بر تحقيقات پيشـين، از روش 
كتابخانه اي )اسنادي( بهره گرفته شد و نتايج با استفاده از تكنيک SWOT تحليل گرديد. يافته هاي تحقيق با توجه به 
وضع موجود شـهر تا سـال 1388 بيانگر اين اسـت كه بعضي از كاربري هاي شهر از نظر سرانه )به ازاي هر نفر( و سطح 
)مسافت(، در وضعيت نامطلوب بوده و از سوي ديگر بعضي از كاربري ها از اين نظر در جايگاه مطلوب و مناسبي قرار 
گرفته انـد. اين وضعيت بيانگر عدم تعادل و ناهماهنگي بين كاربري ها اسـت كـه از عدم دقت نظر كافي برنامه ريزان 
شـهري در زمان تهيه آن ها  ناشـي مي شـود. بنابر اين بايد برنامه ريزان اقتصادي، فرهنگي، سياسـي و جغرافيايي را در 
فرآينـد برنامه ريـزي كاربـري در نظر داشـت تا اين فرآيند چه در مرحله تهيه توسـعه پايدار و چـه در مرحله اجرا به 

موفقيت بيانجامد. 

SWOT واژگان كليدي: برنامه ريزي، برنامه ريزي كاربري اراضي، شهر بهاباد، الگوي تحليل

دكتر حسن حكمت نيا*1

1  استاديار دانشگاه پيام نور

)تاريخ دريافت: 89/8/30                                     تاريخ پذيرش: 89/11/2(

*  drhekmatnia@yahoo.com
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مقّدمه
پس از انقاب صنعتي، به دليل عوارض ناشي از رشد شهرنشيني 
درغرب مانند تمركز جمعيت، اشللغال اراضي جديد، توسعه حمل و 
نقل ماشيني و... ضرورت هاي جديدي در مورد نحوه تقسيم اراضي 
شللهري به وجود آمد. نخسللتين اقدام ها در زمينلله تفكيك اراضي 
مربوط به تدوين مقرراتي براي تقسلليم زمين بود كه بيشللتر جنبه 
مهندسللي و تدوين مقررات ثبت اماك داشللت، ولللي به تدريج با 
اهللداف اقتصللادي، اجتماعي و اصللول برنامه ريزي همللراه گرديد 

)مهندسين مشاور پارس ويستا، 1383: 104(.
اسللتفاده صحيح و آماده سللازي زمين، هدف اصلي برنامه ريزي 
كاربري زمين اسللت. هرچند ايللن برنامه ريزي اثللرات اجتماعي و 
اقتصللادی، پايه اطاعاتللي برنامه ريزي كاربري زمين اسللت، ليكن 
برنامه ريزي كاربري زمين، ابتدا به محيط فيزيكي مربوط می شود و 
به مكان يابي فعاليت هاي صنعتي، مسكوني، ارتباطي و... در ارتباط 

بايكديگر مي پردازد )هاگ من، 1998: 18(. 
موضوع زمين و چگونگي اسللتفاده از آن همواره موضوع و بستر 
اصلي برنامه ريزي شللهري بوده و در حقيقت سرنوشت نهايي طرح 
توسعه شهري را چگونگي مداخله و نظارت بر نحوه  استفاده از زمين 
رقم مي زند و همواره يكي از مسايل اجتماعي ل اقتصادي و كالبدي 
در شهرنشلليني معاصر را اين مقوله تشللكيل داده است ) هاشم زاده 

همايوني، 1379: 713(.
توجلله به زميللن به عنوان يللك منبع اصلللي و تجديدناپذير در 
توسعه پايدار شهري امري ضروري است؛ چرا كه زمين شهري جزو 
منابع اصلي توسللعه پايدار شللهر تلقي مي شود و دسترسي عادالنه 
و اسللتفاده  بهينه از آن يكي از مؤلفه هاي توسللعه پايدار است. بنابر 
اين ديدگاه، زمين يك ثروت همگاني اسللت و بستري مناسب براي 
فعاليت هاي شللهروندان و ابزاري براي تحقق خواست ها و آرزوهاي 

انساني است )كريمي، 1380: 31(. 
توسللعه پايدار زمين، نوعي اسللتفاده از زمين است كه نيازهاي 
نسللل حاضر را تأمين مي كند، ولللي در عين حال فرصت ها را براي 
تأمين نيازهاي نسللل آينده حفظ مي نمايد؛ به طوري كه اين امكان 
به نسل هاي آينده داده شود كه وضع آنها حداقل از نسل فعلي بدتر 

نباشد )عسگري و ديگران، 1381: 8(.
طللرح كاربللري زمين، پيشللنهادي براي كاربرد آتللي از زمين و 
ساختار شهري اسللت كه تمامي اصول، فرضيه ها و نتايج مطالعات 
قبللل را در خللود دارد و از ابزارهللاي مهم اجتماعللي، اقتصادي و 
كالبدي برخوردار اسللت كه نه تنها اثرات بسياري بر سرمايه گذاري 
و تصميم هللای عمومللي و خصوصي مي گذارد، بلكلله نقش مهمي 
 در ميللزان رشللد شللهري و كيفيللت محيللط كالبدي شللهر دارد 

.)Catanese, Anthony, & Snyder, 1988: 15(

1.مباني نظـري
جغرافي دانان به آن قسللمت از پوسللته كرة زمين كه در معرض 
هوا قرار گرفته باشللد و اقيانوس ها و آبها آن را نپوشللانده باشللند، 

زميللن مي گوينللد )مهللدي زاده، 1379: 75(. زميللن از ديللدگاه 
اقتصادي به خودي خود، سرمايه است )نمازي، 1370: 11(. زمين 
موضوعی مشللترك و منبعي محدود به شللمار مللي رود كه ما بايد 
براي تأمين نيازهايي چون مسللكن، اشتغال، مغازه ها، غذا، حمل و 
نقل، سللوخت، مصالح سللاختماني و تفريح به نحوي از آن استفاده 
كنيم تللا دچللار كمبللود نگرديللم )آكا، الگال، 1378: 5(. مفهوم 
كاربري اراضي به معنللاي به كارگيري زمين براي اهداف مخصوص 
توسط انسللان اسللت )Turner & Meyer, 1994:1(. كاربري زمين 
در واقللع نحوه بهره برداري صحيح انسللان از طبيعت اسللت و اين 
واژه، اسللتفاده از امكانات و توانايي زمين را نشللان مي دهد )سرور، 
1384: 96(. برنامه ريزي كاربري اراضي شللهري يعني سللاماندهي 
مكاني ل فضايي فعاليت ها و عملكردهاي شهري براساس خواست ها 
و نيازهللاي جامعلله شللهري )سللعيدنيا، 1382: 13(. برنامه ريزي 
كاربري اراضي شللهري بخشللي از فرآيند برنامه ريزي شهري است 
كه ضمن اينكه به مناسللبات مشللترك خود با برنامه ريزي حمل و 
نقل و تسهيات شهري اهميت مي دهد با موقعيت، وسعت و سرانه 
 زمين مورد نياز براي كاربري هاي مختلف شللهري سللر و كار دارد 

.)Chapin, 1972: 3(

برنامه ريزي كاربري اراضي شللهري، هسللته اصلللي برنامه ريزي 
شللهري محسللوب مي گردد و انواع مختلللف اسللتفاده از زمين را 

طبقه بندي و مكان يابي مي كند )يكاني فرد، 1384: 78(.
برنامه ريزي كاربللري اراضي از ديدگاه كاركردگرايي، وسلليله اي 
براي سللاماندهي كالبدي ل كاركردي فعاليت هاي مختلف شللهري 
به منظور افزايش كارايي شللهري و جلوگيري از بروز بي سللازماني 
و آشللفتگي در نظام كالبدي شهري اسللت )نظريان، 1381: 49(. 
اصطللاح كاربللري زميللن از ديللدگاه توسللعه پايدار شللامل تمام 
فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اسللت كه انسان بر روي 

زمين انجام مي دهد )شرايني، 1382: 86(. 
به طور كلي، كاربري زمين شللهري عبارت است از اين كه انواع 
فعاليت هاي شهري مانند مسكوني، درماني، آموزشي، اداري، راه ها و 

معابر و نظاير آنها به چه صورتي است )شيعه،1380: 120(. 
از نظر بيرو هيگينز، برنامه ريزي كاربري زمين مشخص مي سازد 
كه روي قطعه زمين، چه فعاليتي بايد انجام گيرد. چگونه بايد عمل 
شللود و اجللرا و اداره  پروژه مورد نظر چه هزينلله اي را در بر خواهد 
داشللت )بحرينللي، 1381: 3(. برنامه ريزي كاربري زمين شللهري، 
سللاماندهي مكانللي ل فضايللي فعاليت ها و عملكردهاي شللهري را 
براسللاس خواست و نيازهاي جامعه شهري بررسي مي كند )زياري، 

.)65 :1381
برنامه ريللزي كاربللري زميللن شللهري، الگوي توزيللع فضايي يا 
جغرافيايللي عملكردهاي مختلف شللهر اسللت؛ عملكردهايي چون 
نواحللي مسللكوني، صنعتي، تجللاري، اداري، مؤسسلله ها و گذران 
اوقات فراغت ) عابدين دركوش، 1372: 52(. هسللته  اصلي و عملي 
برنامه ريزي شللهري، برنامه ريزي كاربري زمين است ) سيف الديني، 

  .)165 :1381
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2. روش تحقـيق
بللا توجه به ماهيللت موضوع و مؤلفه هاي مورد بررسللي، رويكرد 
حاكم بر فضاي تحقيق »توصيفي ل تحليلي« است، كه برای تدوين 
چارچللوب نظري تحقيللق و مروري بر تحقيقات پيشللين، از روش 
كتابخانه اي )اسللنادي( بهره گرفته شده است و نتايج با استفاده از 
تكنيك Swot تحليل گرديده است. در نهايت اينكه، اين مطالعه به 
لحاظ هدف كاربردي، معيار زمان، مقطعي و ژرفايي، پهنانگر اسللت 
و ابللزار جمع آوري داده ها نيز مبني بللر روش ميداني و كتابخانه اي 

بوده است. 

3. معـرفي محدوده مورد مطالعـه
شهر بهاباد در يك دشت كم ارتفاع در حوزه  بزرگ ايران مركزي 
با ارتفاع 1410متر تا 2470متر از سللطح آب هاي آزاد واقع شللده 
اسللت كه از جانب شللمال به شهرسللتان اردكان، از جانب غرب به 
بخش مركزي شهرسللتان بافق از جانب جنوب به اسللتان كرمان و 
از جانب شمال شللرق به شهرستان طبس محدود مي شود )تصوير 

شماره 1(.
شهرستان بهاباد به مركزيت شهر بهاباد از تركيب بخش هاي زير 

تشكيل شده است:
1- بخش مركزي به مركزيت شهر بهاباد مشتمل بر دهستان جلگه،

2- بخش آسفيج مشتمل بر دهستان هاي آسفيج و بنستان.
تصوير شماره 1: موقعيت شهر بهاباد

4. تراكـم جمعيـت درشـهر و تغييـرات آن در مناطـق و 
محله های مختلف

منظللور از تراكم جمعيتي به طور عام، نسللبت جمعيت به واحد 
سللطح اسللت، كه خود انواعي را دربر مي گيرد. بلله طوركلي براي 

برنامه ريزي و طراحي هر سللكونت گاهي، براساس وسعت آن مكان، 
تراكللم جمعيتللي معيني را پيشللنهاد مي كند، كلله آن را مي توان 
تراكم جمعيتي ناميد. كنترل سللقف جمعيتي و به دنبال آن تراكم 
جمعيتي، به شللكل ضوابط و دسللتورالعمل هاي شهرسازي در كنار 
ساير ضوابط شهري از جمله كاربري زمين، شبكه معابر و ... صورت 
می گيرد كه براي اجرا به تصويب مراجع ذي صاح مي رسد. موضوع 
تراكم جمعيتي در طرح هاي شهرسازي و نيل به تراكم هاي جمعيتي 
پيشنهادي، اساساً داراي بعدي برنامه ريزانه است و به منظور تأمين 
امكانات عمومي شللهري و خدمللات مورد نياز شللهروندان تدوين 
مي گللردد. پراكندگي و توزيع جمعيت درحوزه هاي مختلف شللهر 

بهاباد يكسان نيست و از نوسان قابل ماحظه اي برخوردار است.
بيشترين تراكم جمعيت مربوط به شهرك محمدآباد )45 نفر در 
هكتار( و كم ترين آن مربوط به 2 محله جنوب غربي شللهر اسللت. 

تراكم جمعيت در كل شهر بهاباد 20 نفر در هكتار است.
مسللاحت محدوده شهر بهاباد 423,1635 هكتار است كه از اين 
ميزان 15/14 درصد آن معادل 64/8 هكتار به كاربري مسللكوني، 
2/83  درصد معادل 11/98 هكتار به ساختمان هاي در حال ساخت، 
20/62 درصد معادل 87/24  هكتار به شبكه معابر و  نزديك به 50 
درصد، معادل 210 هكتار به اراضي غيرشللهري اختصاص دارد كه 

شامل زراعي، باغ ها، باير و كاربري هاي متفرقه است. 
بررسي سرانه كاربري هاي موجود درشهر بهاباد نشان مي دهد كه 
اين سللرانه ها عمدتاً در مقايسه با سرانه هاي موجود شهرهاي ايران 
و يا استانداردهاي مطلوب از وضعيت بهتري برخوردار است. ميزان 
سرانه مسكوني درشهر بهاباد 75/15 مترمربع است كه رقم مذكور 
بيللش از يللك و نيم برابر سللرانه مطلوب )50 مترمربع( می شللود. 
ميزان سللرانه كاربري تجاري و خدماتي 3 مترمربع اسللت كه اين 
مقدار معادل با سرانه مطلوب است. سرانه آموزشي 8/24 مترمربع، 
آموزش عالي 0/5 مترمربع، بهداشتي 0/12 مترمربع، درماني 3/35 
مترمربللع، اداري 5/66 مترمربع، مذهبي 2/56 مترمربع، ورزشللي 
و تفريحللي 12/58 مترمربع، فرهنگي 0/7 مترمربع و فضاي سللبز 

4/89 مترمربع برآورد شده است. 
نكته اي كه در خصوص سللطح و سللرانه كاربري هللا نبايد از آن 
غافل ماند، اين اسللت كه گرچه سرانه ها در سطح كل شهر بهاباد از 
وضعيت مطلوبي برخوردار است، اما نحوه توزيع آنها در سطح شهر 
يكسان نيست و در برخي از محله ها كمبودهايي مشاهده مي شود.

جدول شماره 1: تراكم جمعيت در محله های شهر بهاباد

     منبع: محاسبات نگارنده
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جدول شماره 2: سطح كاربري اراضي و ضع موجود شهر بهاباد در سال 1388
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ادامه جدول شماره 2

 منبع: محاسبات نگارنده
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5. نحوه توزيع كاربري هاي خدماتي در سطح شهر بهاباد
خدمات شهري، كاربري هايي از قبيل كاربري آموزشي، بهداشتي، 
درماني، مذهبي، فرهنگي، ورزشي ل تفريحي و فضاي سبز را شامل 

مي شود. 
كاربري آموزشـي: كاربري آموزشللي در سطح شهر بهاباد شامل 
مهدكودك، دبسللتان، مدرسلله راهنمايي، دبيرسللتان و هنرستان 
اسللت. در مجموع 4 مهدكودك، 5 دبسللتان، 7 مدرسه راهنمايي، 
5 دبيرسللتان، 3 هنرسللتان و 2 مركللز پيش دانشللگاهي در بهاباد 
وجللود دارد.  بر اسللاس برداشللت هاي ميداني، مجموع مسللاحت 
مهدكودك شللهر بهاباد 1919 مترمربع، دبستان 35925 مترمربع، 
مدرسه راهنمايي 15695 مترمربع، دبيرستان و هنرستان 12083 

مترمربع محاسبه شده است.
سللرانه مطلوب مهدكودك به ازاي هركللودك 6 مترمربع برآورد 
شللده كه اين رقم در وضع موجود بهاباد، 15مترمربع اسللت كه در 
مقايسلله با وضعيت مطلوب درشللرايط بهتري قرار دارد. همچنين 
براساس سرانه هاي پيشنهادي سللازمان نوسازي و تجهيز مدارس، 
سرانه فضاي آموزشي براي هر دانش آموز مقطع ابتدايی 7 مترمربع، 
مقطللع راهنمايي 8 مترمربع، مقطع دبيرسللتان 5 مترمربع و براي 
هنرستان 12 مترمربع لحاظ شده است. سرانه هاي موجود در شهر 
بهابللاد در مقطع ابتدايللي 53 مترمربع، درمقطللع راهنمايي 55/8 
مترمربع و در مقطع دبيرسللتان 18/5 مترمربع است كه در مقايسه 

با سرانه استاندارد، وضعيت بهتري دارد.
از لحاظ شعاع دسترسي محلي نيز اماكن آموزشي شهر بهاباد جز 
در چند مورد، از پراكندگي نسللبتاً مناسبي برخوردارند. وجود اين 
سللرانه هاي ذكر شده عمدتاً به دليل وجود مراكز شبانه روزي و در 

ارتباط با جمعيت حوزه نفوذ شهر قابل توجيه است.
كاربـري درمانـي: اين كاربری 28530 مترمربع از اراضي شللهر 
را به خود اختصاص داده و سللرانه آن معادل 3/86 مترمربع اسللت. 
سللرانه مطلوب اين كاربري 1 مترمربع است و مي توان گفت سرانه 

موجود تقريباً مناسب است. 
براسللاس گزارش شللبكه بهداشللت و درمان شهرسللتان بهاباد، 
مجموعاً 8 واحد درماني در شللهر بهاباد فعال اسللت كه شامل  يك 
باب بيمارستان، 7 باب درمانگاه دولتي، مركز بهداشت، آزمايشگاه، 

راديولوژي و اورژانس 115 مي شود.
از لحللاظ پراكندگي خدمات درماني، تمركز اين مراكز محدود به 

شمال بهاباد است.
كاربري بهداشـتي: 1007 مترمربع و سللرانه آن 0/14 مترمربع 
است كه در مقايسلله با سرانه مطلوب )0/25 مترمربع ( از وضعيت 

نسبتاً مناسبي برخوردار است. 
كاربـري مذهبـي: 21019 مترمربللع از اراضي شللهر را به خود 
اختصاص داده اسللت و سرانه آن معادل 2/85 مترمربع می شود كه 
دو برابر سرانه مطلوب )1 مترمربع( است. به نظر مي رسد كمبودي 
در زمينلله كاربري مذهبي وجود ندارد و در هر يك از محله ها چند 
واحللد مذهبي اعم از مسللجد، تكيه و حسللينيه و… مكان گزيني 

شده اند.

جدول شماره3: سرانه موجود و سرانه مطلوب برخي از كاربري ها در شهر بهاباد

سرانه مطلوب
)مترمربع(

سرانه موجود
)مترمربع (

كاربري ها رديف

6 15 آموزشي )مهدكودك ( 1
7 53 آموزشي )دبستان ( 2
8 55/8 آموزشي )مدرسه راهنمايي ( 3
5 18/5 آموزشي )دبيرستان ( 4
1 3/86 درماني 5

0/25 0/14 بهداشتي 6
1 2/85 مذهبي 7

0/5 0/9 فرهنگي 8
3 2/75 تجاري 9
3 14/52 ورزشي و تفريحي 10
7 5/64 فضاي سبز 11

منبع: محاسبات نگارنده

كاربـري ورزشـي و تفريحـي: 107256 مترمربع و سللرانه آن 
14/52 مترمربع است كه در مقايسه با سرانه مطلوب )3 مترمربع( 
از وضعيت بهتري برخوردار اسللت. كاربري ورزشللي در سطح شهر 

بهاباد مجموعاً شامل 8 مكان است.
كاربري فضاي ســبز: درسللطح شللهر بهاباد، 41657 مترمربع 
فضاي سللبز وجود دارد كه 10758 مترمربللع آن مربوط به فضاي 
سللبز حفاظتللي و درخت كاري هاي مجاور شللبكه معابر و 30899 
مترمربللع آن پللارك و سللرانه آن معادل 5/64 مترمربع اسللت كه 

درمقايسه با سرانه مطلوب از كمبود قابل توجهي برخوردار است.
براي تدوين سرانه مطلوب فضاي سبز، توجه به شرايط محيطي، 
اقليمي  و شللرايط خاص هر شهر ضروري است. با اين حال، حداقل 
سللرانه پيشنهادي فضاي سبز در طرح هاي جامع شهرهاي ايران، 7 
مترمربع و سرانه هاي پيشنهادي دستگاه هاي ذي ربط درعرصه هاي 

ملي و بين المللي حدود 15 مترمربع در نظر گرفته شده است. 

6. برنامه ريزی راهبردی 
برنامه ريزي راهبردی از جمله مباحثي است كه از به كارگيري آن 
در عرصه علم جغرافيا به طور اعم و برنامه ريزي شللهري و ناحيه اي 
بلله طور اخص مدت زمان زيادي نمي گللذرد. برنامه ريزان راهبردی 
سللعي مي كنند با سنجش تمام جوانب برنامه ها و پروژه ها، به اتخاذ 
بهترين و راهبردي ترين تصميم بپردازند)حكمت نيا، 1385: 281(. 
برنامه ريللزي راهبللردی، گونلله اي از برنامه ريللزي اسللت كه در 
واقع شلليوه نظللام يافته برای اخذ تصميم هللای و اجراي فعاليت ها 
درخصوص شللكل دهي و رهنمود يك سيسللتم، كاركرد و علل آن 
عواملي همچون شلليوه گللردآوري اطاعات به صورت گزينشللي، 
تحليللل هدفمنللد و تعييللن اهللداف، اقدام های كنونللي و اجراي 
موفقيت آميللز برنامه  اين برنامه ريزي را از اشللكال ديگر برنامه ريزي 

متمايز ساخته است )مرادي مسيحي، 1381: 8(. 
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برنامه ريزي راهبردی در واقع، از بطن مديريت راهبردی زاده شده 
اسللت كه ابتدا در دهه 1960 در قلمرو فعاليت شركت هاي تجاري 
در آمريللكا رواج پيدا كللرد و به همين دليل عنللوان »برنامه ريزي 
راهبردی شللركتي« به آن اطاق گرديد. در واقع مديريت راهبردی 
و برنامه ريزي راهبردی از نياز شركت هاي بزرگ آمريكايي به حفظ 
بقا و دوام خود در شرايط ناامن و متغير اقتصادي نشأت گرفته است 

)هريسون و جان، 1382: 19(.
اوليللن قللدم در تحليل برنامه ريللزی راهبردی، شناسللايی ابعاد 
و متغيرهای تأثيرگذار در توسللعه شهرهاسللت )پيرز و رابينسللون، 

1383: 155(. بلله هميللن دليل به اسللتخراج نقاط قللوت، ضعف، 
فرصت ها و تهديدها كاربری اراضی شهر بهاباد مبادرت گرديد. نقاط 
قوت و ضعف، به آن دسته از عواملی گفته می شود كه جنبه درونی 
و ذاتللی دارد. فرصت هللا و تهديدها، جنبه خارجللی دارند و عوامل 
هستند كه به غير از توانمندی ها و ظرفيت های شهر، وارد  سيستم 

.)Hussey, 1991:16-18( شهري می شوند

جدول شماره 4: سرانه موجود و سرانه مطلوب برخي از كاربري ها در شهر بهاباد

            منبع: محاسبات نگارنده
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جدول شماره5: متغيرهای استخراج شده برای برنامه ريزی راهبردی كاربری اراضی شهر بهاباد
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   منبع: محاسبات نگارنده

در همين راستا راهبردهای تعيين شده در اين تحقيق پنج نوع بوده 
:)Gasparini, 2005:10-23(است كه عبارتنداز

•راهبـرد قوت دهی: اين راهبرد زمانی به كار می رود كه نقاط قوت 
و فرصت ها بی شمار، استوار و امن هستند.

•راهبـرد غلبه كردن: اين راهبرد منطق خود را برای عوامل مثبت 
داخلللی و خارجی )نقاط قللوت و فرصت ها( بلله كار می گيرد تا از 
اين طريق عوامل منفللی داخلی )نقاط ضعف( را كوچك و يا كاما 

غيرفعال سازد.
•راهبـرد كنتـرل محيط: اين راهبرد زمانی به كار گرفته می شللود 
كه تهديدهای خارجی فراگير و محدودكننده باشللد، به طوری كه 
مديريت شهری مجبور باشد تمامی قوت ها و فرصت های خود را به 

كار گيرند تا اثرات اين تهديدها را به حداقل ممكن برسانند.
•راهبـرد كنتـرل عوامـل منفی: اين شلليوه، زمانی بلله كار گرفته 

می شود كه ضعف ها وتهديدها قوی هستند.
•راهبـرد عوامل داخلی و خارجی بـرای كنترل محيط: اين راهبرد 
زمانی به كار می رود كه شرايط مثبت قوت ها و فرصت ها فراوان و يا 

ضعف ها شللامل عناصر بی ربط هستند. در اين صورت اين راهبرد بر 
كاهش تهديدها متمركز می شللود تا زمينه مديريت مطلوب شهری 

را فراهم نمايد. 
پللس از تجزيلله و تحليللل متغيرهللا و وضعيللت موجودكاربری 
اراضی شللهر بهاباد، مقدار داده های هر يك از متغيرهای 156گانه 
به عددی از 1 تا 10 استانداردسللازی گرديد )جدول شللماره6(. در 
نهايللت ميانگين ضريب هر يك از مولف هللای SWOT در كاربری 
اراضی شهر محاسللبه شد. طبق بررسللی های صورت گرفته، نقاط 
قوت هللا با ميانگين ضريب 5/9، نقللاط ضعف 7/2، فرصت ها 5/8 و 
تهديدها 5/1 است. بنابراين در يك تطابق آشكار، ميزان 7/2 درصد 
نقاط ضعف موجود در مطالعات كاربری اراضی شللهر بهاباد نشللان 
می دهد كلله كاربری های اراضی در وضع موجود دارای كمبودهايی 

در مقايسه با رشد جمعيت شهر است.
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بعد از اينكه عوامل داخلی )نقاط قوت،ضعف( و خارجی )فرصت ها 
و تهديدها( و همچنين ضرايب آنها مشخص گرديد، درصد هر كدام 
از اين چهار فاكتور در كاربری اراضی شهر بهاباد درجدول شماره7 
ارائه شللده اسللت. در سللتون SWOT  نيز درصد متغيرهای وارده 
بر مدل در شللهر آورده شده است. سللپس درصدهاي ميزان قوت، 
ضعف، فرصت و تهديد مشخص شده اند. نهايتاً بر اساس درصدهای 
محاسللبه شده، نوع راهبرد مناسب برای بهبود كاربری اراضی وضع 
موجود و رفع كمبودهای آن انتخاب شللده اسللت. براساس جدول 
شللماره 7، مشخص شد كه شهر بهاباد در كاربری های اراضی وضع 
موجللود، دارای نقاط ضعف چشللم گيری در حدود 34/3 درصد در 
ساختار شهری خود است. همچنين نقاط قوت ها و فرصت ها نيز در 
حدی اسللت كه می توان از آنها برای كاهش نقاط ضعف و تهديدات 
بهللره گرفت. بنابراين طبق تعاريف، راهبللرد نوع دوم يعنی راهبرد 
غلبلله كردن انتخاب می شللود، زيللرا اين راهبرد منطللق خود را بر 
اساس عوامل مثبت داخلی و خارجی )نقاط قوت و فرصت ها( به كار 

می گيرد تا از اين طريق عوامل منفی داخلی )نقاط ضعف( را كوچك 
و يا غير فعال سللازد. با توجه به نتايج جدول  شماره7، راهبرد هايی 
برای مديريت كاربری اراضی وضع موجود و رفع كمبودهای آن كه 

امروزه اهميتی ويژه برای شهر دارد، ارائه می گردد.

جدول شماره 6: استانداردسازی ضرايب متغيرها )از 10 -1( در مدل SWOT در شهر بهاباد

منبع: نگارنده
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جدول شماره7: محاسبه درصد قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها و تعيين راهبرد كاربری اراضی شهر بهاباد

    منبع: نگارنده.

جمع بندي و نتيجه گيري
مسللاحت محدوده شهر بهاباد 423/1635 هكتار است كه از اين 
ميزان 15/14 درصد معادل 64/8 هكتار به كاربري مسكوني، 2/83  
درصللد معادل 11/98 هكتار به سللاختمان هاي در حال سللاخت، 
20/62 درصد معادل 87/24  هكتار به شبكه معابر و  نزديك به 50 
درصد، معادل 210 هكتار به اراضي غيرشهري شامل زراعي، باغ ها، 

و باير و اراضي باقيمانده به ساير كاربري ها اختصاص يافته است.
نكتلله اي كه نبايد در خصوص سللطح و سللرانه كاربري ها از آن 
غافل ماند، اين اسللت كه گرچه سرانه ها در سطح كل شهر بهاباد از 
وضعيت مطلوبي برخوردار است، اما نحوه توزيع آنها در سطح شهر 
يكسان نيست و در برخي از محله ها كمبودهايي مشاهده مي شود.

هدف از پژوهش، شللناخت و مطالعة كاربري ها در سللطح شللهر 
بهابللاد با توجه به مؤلفة جمعيتي، يعني سرشللماري عمومي نفوس 
و مسكن سللال 1385 و نحوة توزيع و استقرار كاربري ها نسبت به 
هم و همچنين پيش بيني نيازهاي كاربري ها با اسللتفاده از سيستم 
اطاعات جغرافيايي و پيش بيني جمعيت تا سال 1395 و همچنين 

ارزيابي نارسايي ها و مشكات اين كاربري ها بوده است. 
در وضع موجود با اسللتفاده از نقشلله ها و همچنين كار ميداني، 
اقدام به شناسللايي و دسته بندي كاربري ها شد. سپس كاربري هايي 
كه امكان داشللت تغييراتي در آنها رخ دهد و يا كاربري آنها تثبيت 
شده باشد، در نقشه هاي وضع  موجود، به روزشده و بر روي نقشه هاي 
مربوطه ثبت و براي هركدام از كاربري هاي شهري پايگاه اطاعاتي 

جداگانه اي در محيط GIS ساخته شد.

اين كاربري ها درهشت دسته كان )مسكوني، آموزشي، خدماتي، 
تأسيسللات و تجهيزات شهري، كاربري شبكه معابر و حمل و نقل و 
انبارداري، صنعتي، ساير و فضاهاي باز( و27 دسته ُخرد طبقه بندي 
شللده و سللطوح، سرانه و سللهم هر يك از آنها محاسبه شده است. 

مساحت كل كاربري ها در وضع موجود 436/830  هكتار است.
پس از بررسللي مساحت و سهم و سللرانة كاربري ها، سرانة وضع 
موجود با سللرانة استاندارد مقايسه شده و براساس آن سطوح مورد 
نياز و همچنين كمبود سللطوح مربوط به كاربري ها به صورت مجزا 

محاسبه و ثبت شد. 
در ارزيابي سللطوح كاربري هاي شللهري با توجلله به جدول ها و 
نقشه هاي وضع موجود، نشان داده شد كه در محله های شهر بهاباد 
هركللدام از كاربري ها از توزيع و اسللتقرار نامللوزون برخوردارند. به 
طوري كه كاربري ها در بعضي از محله ها و نواحي شللهر از سللطوح 
بيشللتري برخوردار بوده و بعضي از آنها با كمبود و يا نبود سللطح 

مربوط به همان كاربري روبرو هستند. 
در مرحلة بعد با اسللتفاده از مدل رشد نمايي، نرخ رشد جمعيت 
در دوره هللاي قبل به دسللت آمد و با در نظر گرفتللن اينكه اگر در 
10 سللال آينده، نرخ رشد جمعيت ثابت فرض شود، جمعيت سال 
1395پيللش بيني گرديد. با توجه به اينكه نرخ رشللد جمعيت در 
سللال 85ل75 برابر با 4/9 درصد است، جمعيت شهر بهاباد در افق 

1395 بالغ بر 13 هزار نفر خواهد شد.
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Landuse Planning of Bahabad City  by  
SWOT Analysis Model

Hasan Hekmatnia, Ph. D.
(Assistant Prof., Payame Noor University)

Urban land use is one of the fundamental concepts of urbanism and  in fact, the infrastructure 

of its formation. It is important such that some urban planners in developed countries consider 

it equal to urban planning.  The aim of this article is to describe types of  various land use in  

Bahabad city with regard to their location and identification of the shortages of that city from the 

viewpoint of necessary land-use and studying the area, per capita, density and distribution of each 

and, finally, presenting a modle for future development and approaches to achieve a desireable 

development. 

The methodology of this research is based on descriptive – analytic attitude. For developing the 

theoretical framework of research and reviewing the previous researches, library research method 

)documentations( have been used and the results have been analyzed by using SWOT technique. 

The findings of this research,  with regard to the present situation of the city up to 2009, show that 

some land-use from the perspective of  per capita) in lieu of per person(  and surface )distance( 

are in an unfavorable condition.  On the other hand , some land use had an ideal positon from this 

viewpoint.  This situation shows the imbalance and lack of coordination among land uses. This 

also indicates that the then planners did not pay sufficient attention to land-use.  So, economical, 

social, geographical and political planners should be included in  process of land use planning in 

order to gurantee the success of this process eithere at the stage of preparing plans for sustainable 

development or at the stage of implemneation. 

Keywords: Planning, Land Use Planning, Bahabad city, SWOT Analysis Model.
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