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  ارزیابی کمی و کیفی کاربري اراضی شهري با تاکید بر پایداري کاربري مسکونی

  شهر دهگالن در استان کردستان نمونه موردي:
 

 10/11/94تاریخ پذیرش نهایی مقاله:                 18/01/94 تاریخ دریافت مقاله:

  

  )بلوچستان و سیستان دانشگاه جغرافیا و برنامه ریزي شهري،استاد ( زاده ابراهیم عیسی

   )دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه یزددانشجوي (جمیل قادرمزي

 

 

 چکیده  

             ارزیـابی و  و  مـی باشـد  ریـزي شـهري   برنامـه  اصـلی اراضـی، هسـته  ریزي کـاربري اصوالً برنامه

و تاثیرگـذارترین   مهـم تـرین  هـاي شـهري، یکـی از    ها و عملکردمکانی کاربري -فضاییدهی سامان

تـرین   ونی به عنوان مهمطور ویژه پایداري کاربري مسکه . بمی باشدهاي توسعه پایدار شهري محور

کاربري شهري، نقشی اساسی را در توسعه پایدار شهري ایفا می نمایـد. در ایـن پـژوهش بـا هـدف      

ارزیابی کمی و کیفی کاربري اراضی شهري و با تاکید بر پایداري و تقویت کـاربري مسـکونی، شـهر    

بر این اساس ابتـدا بـه   تحلیلی بوده و -دهگالن مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی

طـور خـاص بـه ارزیـابی کمـی      ه هاي شهر دهگالن پرداخته و سپس بو کیفی کاربري ارزیابی کمی

گیري از طرح تفصیلی شهر و مطالعات میدانی نگارندگان، اقدام با بهرههاي کاربري مسکونیشاخص

 ARCفـزار هـا از نـرم  شد. جهت ارزیابی کیفی و بررسی سازگاري کاربري مسکونی با سایر کـاربري 

GIS از مدل  وDistance هـا بیـانگر آن اسـت کـه     استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل یافته

متـر مربـع    15,1ها وجود دارد و به ویزه کاربري مسـکونی بـا کمبـود    کمبود سرانه در اکثر کاربري

گیـري را  تفـاوت چشـم  هـا  . محالت مسکونی شهر از لحاظ چگونگی استقرار کاربريمی باشدمواجه 

که در اکثر محالت مسکونی به علت وجود کاربري ناسـازگار یـا بـه علـت      طوريه دهند. بنشان می

ري کاربري مسکونی ، عدم سازگامی باشدهایی که کاربري مسکونی به آن وابسته عدم وجود کاربري

  گردد.مشاهده می

  

ري، پایـداري کـاربري مسـکونی،    ارزیابی کمـی و کیفـی، کـاربري اراضـی شـه      کلیدي: ه هايواژ

  دهگالن

                                                
  :نویسنده رابطiazh@gep.usb.ac.ir  
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 مقدمه

در حال هاي برنامه در کشورطورکلی از نیمه دوم قرن بیستم بر اثر شهرنشینی بیبه

کاربري اراضی در شهرها به وجود آمده است (فرهودي و هایی در توسعه، نابسامانی

یت، شهرها با به دنبال گسترش شهرنشینی و رشد فزاینده جمع)؛ و 107: 1385همکاران، 

مندي متناسب تمامی شهروندان از خدمات شهري مشکالت متعددي از جمله عدم بهره

ریزي کاربري زمین همواره به برنامه). 129: 1393(یغفوري و همکاران، باشندمواجه می

ي استفاده از زمین و ساختار فضایی شهرها از یک طرف و تعیین ارزش دلیل تعیین نحوه

( خادمی و  آیدریزي شهري به شمار میصلی برنامهه از طرف دیگر، بخش ااقتصادي هر قطع

میزان توفیق در انتخاب راهبردهاي منطقی در محدوده شهر به  ).21: 1393همکاران، 

شهري بستگی دارد و هسته اصلی آن ریزي چگونگی توجه مدیران شهري به موضوع برنامه

). چرا 173: 1388دهد (ضرابی و همکاران، میریزي کاربري اراضی شهري تشکیل را برنامه

اي، ارزیابی و تجربه و  اي مناسب در هر منطقه مروزه براي نیل به توسعه و عمران ناحیهکه ا

 می باشدتحلیل ساختار طبیعی و عوامل انسانی آن منطقه براي استقرار هر کاربري ضروري 

اراضی شهري در واقع، مجموعه  ریزي کاربريبرنامه). 63: 1393(احدنژاد و همکاران، 

ها و نیازهاي جامعه شهري سامان است که محیط انسانی را مطابق خواسته هاییفعالیت

مهم ریزي کاربري اراضی، یکی از )، برنامه112: 1389زاده و همکاران، بخشد (ابراهیممی

مرو محیطی، ، زیرا با سه قلمی باشدو تاثیرگذارترین محورهاي توسعه پایدار شهري  ترین

اقتصادي و اجتماعی توسعه پایدار، ارتباط و تاثیرپذیري تنگاتنگی دارد (مرصوصی و پیروي، 

). عالوه بر این، نحوه استفاده از زمین براي نیازهاي مختلف شهروندان، با 81: 1387

که شهرنشینی و شهرسازي جدید را به چالش طلبیده  می باشدرو تعارضات متعددي روبه

). زیرا زمین به عنوان نقطه شروع هرگونه 11: 1381دسان مشاور پارس ویستا، است (مهن

توسعه شهري اعم از مسکن، صنعت، خدمات اجتماعی، ارتباطات، تاسیسات زیربنایی و غیره 

ارزیابی چگونگی تقسیم و کاربري این ). 12: 1381داراي اهمیت فراوانی است (رضویان، 

ري گویا از منظر و سیماي شهري و همچنین چگونگی اراضی شاید منعکس کننده ي تصوی

مختلف شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به هاي  يبه کاربرتخصیص فضاي شهري 

. از جاییکه شهر امروزه به عنوان )161:1381اهداف توسعه ي شهري باشد ( سیف الدینی،

هاي اجتماعی یدههاي فرهنگ و تمدن و یکی از فراگیرترین پدترین دستاوردیکی از عظیم

     : مقدمه) و جهانی که امروزه ما در آن زندگی 1379عصر حاضر مطرح است (هاروي، 
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)، که همواره از جمعیت غیر شهري 8: 1375کنیم، جهانی شهري شده است (فرید، می

. برنامه ریزي کاربري اراضی شهري بر پایه دو می شودکاسته و به جمعیت شهرنشین افزوده 

و استانداردهاي هاي توسعه پایدار و اعتالي کیفیت زندگی، در پی تدوین معیارها اصل ارزش

 بیش ترینترین و ). از آنجا که اصلی26: 1391مناسب کاربري است (خمر و سرگلزایی، 

کاربري زمین در شهر به کاربري مسکونی تعلق دارد، پایداري و بهبود وضعیت این کاربري 

درصد  60تا  40که نواحی مسکونی  شهري خواهد داشت. چناننقشی اساسی را در پایداري 

رو، اعمال مقررات مناطق آورند. از اینسطح شهر را دربرگرفته، هویت اصلی شهر را پدید می

در واقع مسکن یک جز اساسی ). 64: 1383یابد (سعیدنیا، مسکونی حساسیت بسیاري می

). از این رو Winston, 2008: 212 ( می باشداز کیفیت زندگی و همچنین توسعه پایدار 

 ترجمان و منزلت نشان با کیسمبل هاي ارزش از مملو و یاصل عنصر مسکنباید گفت 

 آن تیفیک و می شود محسوب يشهر یفیک و یکم يکاربر مهم ترین و يشهر یزندگ

 و زیپره( است جامعه هاي واقعیت از ياریبس و شهر ياقتصاد -یاجتماع تیوضع يایگو

نظارت و کنترل بر چگونگی تفکیک اراضی موثرترین وسیله اجراي  ).29: 1391 ان،همکار

ضوابط برنامه ریزي و منطقه بندي شهرها به مناطق مسکونی، صنعتی، تجاري، اداري و 

) و 112: 1389زاده و همکاران، (ابراهیم می باشدضوابط مربوط یه استفاده از اراضی شهري 

ئیالق، با داشتن پسکرانه روستایی خیز الن، در دشت حاصلکه شهر دهگ با توجه به این

زیاد قرار گرفته است؛ لذا با توجه به مکانیزه شدن کشاورزي در سطح شهرستان، شهر 

هاي آینده قرار دارد. زیرا در و افزایش جمعیت شدید در سال دهگالن در معرض مهاجرت

          واحد مسکونی است که با  3750خانوار و تعداد  6271وضع موجود شهر دهگالن داراي 

 1390در سال  23074پذیري در طرح تفصیلی میزان  جمعیت شهر از بینی جمعیتپیش

افزایش خواهد یافت. اینک این پژوهش با هدف ارزیابی کمی  1405نفر در سال  43201به 

کونی، به و کیفی کاربري اراضی شهر دهگالن، با تاکید بر پایداري و تقویت کاربري مس

هاي شهري و بررسی وضعیت کاربري مسکونی از نظر کمی و نسبت آن از کل کاربري

ارزیابی سازگاري این کاربري در وضع موجود با سایر کاربري ها و تهیه نقشه هاي سازگاري 

  است.کاربري هاي شهري پرداخته 
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  روش تحقیق

   تحلیلـی  -یـق توصـیفی  کـاربردي و از نظـر روش تحق   -اياین پژوهش از هدف توسـعه 

. مراحل انجام تحقیق مشتمل بـر پـنج مرحلـه بـوده اسـت؛ کـه در مرحلـه اول بـه         می باشد

گیري از مطالعات اسـنادي و میـدانی پرداختـه شـده     شناسایی و بررسی وضع موجود با بهره

هـاي شـهري در   است. در مرحله دوم جهت ارزیابی کمی، به تحلیل سطوح و سـرانه کـاربري  

هاي پیشنهادي در طرح تفصیلی شـهر و همچنـین بـا    ود و مقایسه آن با استانداردوضع موج

ترسیم نمودار به مقایسه آن با میانگین استاندارد شهرهاي ایران، پرداخته شده است. مرحلـه  

هاي کمی کاربري مسکونی و مشخص کردن نسبت کمبـود آن  بعد بررسی و ارزیابی شاخص

           مچنین تحلیل مشـکالت کمـی کـاربري بخـش مسـکونی      با سطوح مسکونی پیشنهادي، و ه

هـاي شـهر دهگـالن بـه تشـکیل      . در مرحله چهارم جهت ارزیـابی کیفـی کـاربري   می باشد

ماتریس سازگاري وضع موجود با تاکید بر پایداري و تقویت کاربري مسکونی پرداختـه شـده   

بـه   Distanceبا اسـتفاده از مـدل   و  ARC GISافزار است. در مرحله آخر، با استفاده از نرم

هاي مهم و مـوثر در پایـداري کـاربري مسـکونی،     ترسیم نقشه همجواري و مطلوبیت کاریري

  اقدام شده است.

 

  محدودة مکانی و زمانی تحقیق

شهر دهگالن واقع در جنوب شرقی استان کردستان واقع شده است. این شـهر از نظـر   

دقیقـه طـول    25درجـه و   47یقه عـرض شـمالی و  دق 17درجه و 35موقعیت جغرافیایی در 

 386متري از سطح دریا قرار دارد. محـدوده مصـوب شـهر معـادل      1825شرقی و در ارتفاع 

گـردد.   درصد کل مساحت استان کردسـتان را شـامل مـی    5/1هکتار است که از نظر وسعت 

شـماري  شهر دهگالن مرکز شهرستانی به همین نام از استان کردسـتان اسـت. براسـاس سر   

باشـد و در   نفـر مـی   23074این شهر شامل جمعیتی معـادل   1390مسکن عمومی نفوس و 

دلیـل شـیب کـم محـدوده،     ه خیزي قرار گرفته است و ب حاصل گستره دشت نسبتاً هموار و

کنند. براسـاس   میترین نقش اقتصادي را در آن ایفا  اراضی کشاورزي در جنوب و شرق مهم

  محله و فاقد ناحیه و منطقه شهري است.     12دهگالن واجد  نظام تقسیمات کالبدي، شهر
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  .1392: موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ، تهیه و ترسیم: نگارندگان، 1شکل 

  

  

  و دیدگاه تحقیق مبانی نظري

کاربري زمین شهري دربرگیرنده انواع کارکردهـاي شـهري ماننـد مسـکونی، درمـانی،      

معابر و نظایر آنها و نسبت هر یک از این کاربري ها از کل مسـاحت  و  راه هاآموزشی، اداري، 

که هریک از فعالیت هاي شهري در چه سطحی پراکنده شده اند و ارتباط آنها  شهري، و این

توانـد  با یکدیگر چیست و تا چه میزان استفاده هاي گوناگون از زمین در ارگانیسم شهر مـی 

  م است کلیـه سـطوحی کـه در شـهر مـورد اسـتفاده قـرار        کارآمد باشد. لذا در این زمینه الز

از ایـن منظـر برنامـه    ). 120: 1385گرفته اند مورد بررسی و ارزشیابی قـرار گیرنـد (شـیعه،    

هاي هدفمند است که محـیط مصـنوع را    ریزي کاربري اراضی شهري مجموعه اي از فعالیت

          ع را در استفاده از اراضی فراهم بخشد  و در حد مقدور خواسته ها و نیازهاي جوامسامان می

ي مطالعات کاربري زمین در سـطح جهـان چنـدان    سابقه ). 3: 1382می آورد (پورمحمدي 

بـا انتشـار اثـر     "فـون تـونن  "مـیالدي   1826چنانچه براي اولین بار در سال  طوالنی نیست،

ربري زمین بـا توجـه بـه    بر الگوهاي کا ،در ارتباط با کشاورزي و اقتصاد ملی "يدولت منزو"

اما پس از او بود که مطالعات کاربري زمین شهري نیز  قیمت تولیدات کشاورزي تاکید نمود،

اي در ارتبـاط بـا   ها پس از فون تونن تـالش هـاي پراکنـده   سال .)11:1380(باقري، آغاز شد

 ه،تزی وکامیل هاوارد، ابنزر رابرت پارك،؛ ین شهري توسط اشخاصی چونممطالعات کاربري ز
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ولی از اوایـل قـرن بیسـتم بـه بعـد در کشـور آمریکـا نخسـتین          واگنر و غیره صورت گرفت،

ارنسـت   هومرهویـت،  ن تئوري کـاربري زمـین توسـط افـرادي چـون؛     یکوشش جامع در تبی

بـا نگـاهی بـه رونـد      .و غیره انجام شد ادوارد اولمن چنسی هریس، رودریک مکنزي، برگس،

افراد مشخص می شود که هر یـک در تکامـل مسـیر مطالعـات     تکامل تدریجی نظریات این 

). در خصـوص کـاربري اراضـی    Chapin, 1972: 3( کاربري زمین نقش مهمی داشته انـد 

هاي متفاوتی مطرح است، لیکن در این تحقیق به ارایه چنـد نظریـه مهـم در    شهري دیدگاه

  شده است .زمینه کاربري زمین پرداخته

در این نظریه محدود کردن مالکیت خصوصی و : زمیننظریه اجتماعی وکاربري  -

هنري «مدنظر است.  بیش ترشهرها برداري از اراضی در راستاي منافع عمومی مردم در بهره

است که اراضی اطراف شهرها به این دیدگاه اعتقاد دارند. واگنر معتقد » اتوواگنر«و » جورج

قابل کنترل باشد و به سودجویی باید به مالکیت عمومی درآید تا قیمت اراضی شهري 

  ).11، 1381ساکنان نیانجامد (زیاري، 

معتقدان به نظریه نقـش اقتصـادي زمـین، آن را    : نظریه اقتصادي و کاربري زمین  -

دارند که چون زمین و مسکن از منـابع  عامل اساسی تغییر فضاهاي شهري دانسته و ابراز می

شود و ضـوابط و مقـررات   ر کارایی در نظر گرفتهبرداري از آنها حداکثکمیاب هستند در بهره

   خاصی در نحوه استفاده مطلوب از زمین تدوین گردد (همان ماخذ).

از نظر توسعه پایـدار زمـین و فضـا عنصـري     : نظریه توسعه پایدار و کاربري زمین  -

براي تامین نیاز هاي اقتصادي و کالبدي شهري نیست بلکه بستر اصلی تمامی فعالیت هـاي  

الزم براي تحقق خواست ها و آرزو هاي انسانی است. از ایـن نظـر زمـین و    روندان و ابزار شه

ترین ثروت همگانی است که نقش عمیق تـر و گسـترده تـر از یـک      فضاي شهري شاید مهم

(مهـدي زاده و همکـاران    شـهروندان دارد کاالي اقتصادي در حیات عمومی شـهر و زنـدگی   

1385  :181(    .  

از دیدگاه کارکردگرایی، برنامه ریزي کاربري : ردگرایی و کاربري زمیننظریه کارک  -

هاي مختلـف شـهري بـه    کارکردي فعالیت -کالبدي سامان ذهیزمین وسیله اي است براي 

منظور افزایش کارآیی شهري و جلوگیري از بروز بی سـامانی و آشـفتگی در نظـام کالبـدي     

اراضی شهري، ضرورتاً به نوعی نگرش ایسـتا   شهر، بدیهی است که این نحوه رویکرد به نقش

انجامد و ابعاد تـاریخی، حقـوقی، اجتمـاعی و فرهنگـی مربـوط بـه شـرایط        و یک جانبه می

مورد توجه قرار می دهد. ایـن نقیصـه    کم تراستفاده از زمین شهري را در شهرهاي مختلف، 
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جـدي قـرار گرفتـه و     موضوعی است که در چند دهه اخیر، از جهات گوناگون مورد انتقادات

 ).  253: 1385مورد بازنگري اساسی قرار گرفته است (شکویی 

نخستین مقررات و ضوابط مربوط به چگونگی : و کاربري زمین سامان دهینظریه   -

تقسیم اراضی شهري و تعیین شرایط استفاده از آن به موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظـر  

از سوء اسـتفاده هـاي اقتصـادي از زمـین و حفـظ      نیازها و وظایف بخش عمومی، جلوگیري 

گـردد، کـه   بهداشت، ایمنی و رفاه عمومی در برابر خطرات و سوانح طبیعی و صنعتی بر مـی 

: 1381و کاربري زمین از آن یـاد مـی شـود (زیـاري،      هیسامان دتحت همین عنوان نظریه 

11.(  

مدرنیسـم،  سـت گـذار از مدرنیسـم بـه پ   :  مدرنیسم و کاربري زمـین نظریه پست  -

هـاي  اقتصادي و سیاسی بوده است که همگام با نیاز-اي از تحوالت اجتماعیحاصل مجموعه

بنـدي عملکردهـا   ها ظهور یافته است. مدرنیسـم گـرایش بـه جداسـازي و منطقـه     روز انسان

ین داشـت. پسـت مدرنیسـم بـه کـاربري      توسط ضوابط و دستور کارهاي خشک کاربري زمـ 

هـاي  چند کارکردي و احیاي بخش مرکزي و استفاده مجدد از زمین ترکیبی زمین، فضاهاي

شهري به سمت اصل تنوع، تجدید حیات و اجتماعی کردن شهر، گسترش فضاهاي عمومی،  

ریـزي محلـی و   جو براي هویت شهري  و فضاهاي انسان محـور، برنامـه  طراحی بومی، جست

  ).33: 1392ان و همکاران، کوچک مقیاس، عدم تمرکز و محلی گرایی حرکت کرد (پژوه

با همـین عنـوان و بـر مبنـاي      را اگر قرار باشد سابقه ي کاربري اراضی شهريدر ایران 

باید گفت که قدمت این مطالعات بسیار کـم و عمـدتا مربـوط بـه      اصول علمی بررسی کنیم،

رغـم گذشـت   امـا علـی   .)Hall,1997,85( می شودهاي جامع شهري زمان تهیه اولین طرح

هـاي  هـاي طـرح  ین دهه از پیشینه پر فراز و نشیب شهرسازي جدید در ایران، پیشنهادچند

هاي هادي، جامع، تفصیلی، آماده سازي زمین) فقط محـدود بـه   کالبدي شهري (اعم از طرح

ي کاربري اراضی بوده است که البته داده هـا و اطالعـات ایـن    ها و نقشهي جدول سرانهارائه

لید صرف از الگوهاي غربی بوده و یا مطابق نظریات تجربی کارشناسان قبیل جداول هم یا تق

موارد با واقعیت ها و نیازها  بیش ترشده است و در مربوطه با دیدي صرفا کالبدي تدوین می

ها هم تحقـق نیافتـه اسـت (مهندسـین     تطابق نداشته و شاید به همین خاطر اغلب این طرح

  ).  9: 1381مشاور پارس ویستا، 

هـاي متعـددي   خصوص ارزیابی چگونگی استفاده بهینه از اراضی شهري نیز دیدگاهدر 

محیطی و اند،؛ ارزیابی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیستاند که از آن جملهمطرح
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هـاي  ریـزي و طراحـی فضـاهاي شـهري، ارزیـابی     آنها در ارتباط با برنامه مهم ترینغیره که 

  ).  41: 1391رح هستند (خمر و سرگلزایی، محیطی و اقتصادي مطزیست

هاي طراحی شهري بـر  که پروژهاي ، به خاطر آثار گستردهمحیطیارزیابی زیست -

مـورد توجـه    بـیش تـر  ي قانونی و الزامی پیدا کرده است؛ محیط زیست دارند و عمدتا جنبه

پروژه هاي گرچه تاکنون درباره ارزیابی زیست محیطی در ). 419:1377بحرینی،بوده است (

لـیکن بـه لحـاظ اصـول علمـی       ،ناحیه اي و ملی تقریبا کار انـدکی صـورت گرفتـه    -شهري

              زیست محیطی بسیار مفیـد اسـت. در عـین حـال در ایـن روش، ارزیـابی بایـد قـادر بـه            و

ي ها بر محیط شـهر و ناحیـه باشـد    پیش بینی نمایش آثار اکولوژیکی ناشی از استقرار کاربر

    ).103:1380ن زاده دلیر،حسی(

جهت سنجش احتمال سود و زیان اقتصادي طرح ها بـا توجـه    ،ارزیابی اقتصادي -

قـرار  مورد توجه برنامه ریـزان   فایده -به اختصاص درآمد عمومی به آنها از نظر تحلیل هزینه

و سـپس یـک    مـی شـود  هزینه در نظـر گرفتـه    و سود مسألهابتدا  در این ارزیابی، گیرد.می

هایی در بررسی سود و هزینه مبتنی اقتصادي که بر جرح و تعدیل -طه ارزیابی اجتماعیضاب

توان به منظـور درجـه بنـدي    در عین حال این تحلیل را می .گیردقرار میمورد توجه  ،است

 .)265:1370 طرح ها بر حسب میزان مطلوبیت نیز مورد استفاده قرار دارد ( زمردیان،

 

  هاي تحقیق  یافته

 مـی شـود  وال جهت ارزیابی کاربري اراضی شهري، از دو تکنیک یا  روش اسـتفاده  معم

که عبارتند از: الف) ارزیابی کمی کاربري اراضی شهري. ب) ارزیـابی کیفـی کـاربري اراضـی     

شهري. اینک در بررسی و تحلیل کاربري اراضی شهري دهگالن نیز بر همین مبنا چگـونگی  

  سی و ارزیابی قرار گرفته است.کاربري اراضی شهري آن مورد برر

  

  ارزیابی کمی کاربري اراضی شهري دهگالن -الف

هـاي تخصـیص بهینـه فضـاي     ها و استانداردکلی در ارزیابی کمی، عمدتا سرانه به طور

هـا بسـته بـه    گیرند. نسبت ایـن کـاربري  شهر مد نظر قرار میهاي مختلف شهري به کاربري

هاي مختلف، متنوع است. در عین اي در کشورو منطقه هاي انسانیشرایط محیطی و کارکرد

اي نیز بسـته بـه شـرایط جغرافیـایی(عرض جغرافیـایی، ارتفـاع،       حال در سطح ملی و منطقه

). در ارزیـابی  109: 1380زاده، هـایی دارنـد(ابراهیم  دوري و نزدیکی به دریا و غیـره) تفـاوت  
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تـوان بـا اسـتاندارد    هت ارزیـابی مـی  کمی سرانه یا مساحت هر کاربري در وضع موجود را ج

کـه رفـاه،    می باشدفضایی هر کاربري، مقایسه کرد. استاندارد فضایی همان میزان سرانه اي 

بـرد. اسـتاندارد هـاي فضـایی     کیفیت زندگی، همچنین بازده و کـارایی کـاربري را بـاال مـی    

وت باشد، امـا در کـل   تواند با توجه به شرایط و موقعیت شهر متفاها در هر شهري میکاربري

گردد. در تحقیق حاضر نیز جهت بررسـی کمـی   یک حداقل و حداکثري براي آنها لحاظ می

هاي موجود در دو طـرح توسـعه شـهري (جـامع و تفصـیلی) موجـود،       ها از استانداردکاربري

استفاده شده و سپس مبتنی بر نیازها و ضروت هـا نسـبت بهینـه و کمبودهـاي آن در ایـن      

  ).1و تعیین شده است(جدول  شهر تبیین

  

  : سرانه وضع موجود، سرانه پیشنهادي و کمبود سرانه هر یک از کاربري اراضی شهر دهگالن1جدول شماره

 کاربري

  جمعیت موجود

 نفر 20602

جمعیت پیشنهادي 

  نفر 34500
  نفر 40000جمعیت پیشنهادي 

کمبود هر 

یک از 

-کاربري

هاي وضع 

موجود 

نسبت به 

سرانه 

 پیشنهادي

طرح 

  تفصیلی

 طرح تفصیلی پیشنهادي پیشنهاد طرح جامع وضع موجود

 سطح سرانه سطح سرانه سطح سرانه
کمبود 

  سرانه

 15,11 1587294 39.68 1725000 50 506181 24.57 مسکونی

 1.45 178357.7 4.46 276000  8 61989 3.01 آموزشی

 1,2 11200.6 2,8 86250 2.5 21756 1.06 تجاري

 2.38 175182.5 4.38  -  - 41299 2.00 مختلط

 –بهداشتی 

 درمانی
0.48 9881 1.5 51750 1.85 73809.22 1.37 

فضاي سبز 

 عمومی
1.72 35349 12  414000 7.18 287037.7 5.46 

 1.6 89699.1 2.24 86250 2.5 13160 0.64 ورزشی

فرهنگی و 

مذهبی و 

 اجتماعی

0.54 11162 1.5 51750 2.49 99569.42 1.95 

 1.92 128163.8 3.20 103500 3 26400 1.28 انتظامی -اداري
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تأسیسات و 

 تجهیزات شهري
1.48 30545 5  172500 1.52 60639.3 0.04 

 0.17 13067.81 0.33 120750 3.5 3211 0.16 ها صنایع و کارگاه

جهانگردي و 

 پذیرایی
0.00 99 0.5 17250 1.22 48676.8 1.22 

 15.27 1224167 30.60 862500  25 315737 15.33 شبکه معابر

حمل و نقل و 

 انبارداري
1.85 38157 1.5 51750 0.93 37150.4 0 

 0.57 22674.7 0.57 17250 0.5 - -  پارکینگ

- گردشگري

  تفریحی
- - - - 0.91 36435.6 0.91 

 - 398722.5 9.97 34500  1 2750071 133.49  سایر

 - 4471847 111.80 4071000 118 3864997 187.60 جمع

  .1392و محاسبات نگارندگان،  1391خذ: مهندسین مشاور دیارگاه شهرأم

  

هـاي شـهري، بـه عنـوان معیـار و شـاخص       که مساحت و سرانه در طرح توجه به اینبا 

ها مورد استفاده قرار ها و تعیین کمبودکمی براي سنجش و ارزیابی میزان هر یک از کاربري

هـا، و میـزان سـرانه    فوق میزان وضع موجود هـر یـک از کـاربري   در جدول اینک گیرند، می

که سرانه پیشـنهاد  هاي جامع و تفصیلی شهر ارایه و با توجه به اینپیشنهادي بر اساس طرح

شده طرح جامع شهر دهگالن با واقعیت و متناسب با موقعیت جغرافیـایی و اقلیمـی و شـهر    

هـا، سـرانه   کمبودهـاي هـر یـک از کـاربري     ؛ لذا جهت ارزیابی و محاسبهمی باشددهگالن ن

پیشنهاد شده طرح تفصیلی شهر مبنا گرفته شده است. با ایـن وجـود در مقایسـه دو سـرانه     

ها به استثناي کـاربري  موجود و پیشنهادي طرح تفصیلی شهر، شاهد کمبود در تمام کاربري

هـا در شـهر نسـبت    کـه در بعضـی از کـاربري    يبه طـور باشیم. حمل و نقل و انبارداري، می

هـاي جهـان سـوم بـا     درصد می باشد. همانگونه که بسیاري از شهر 100تا    95کمبودها از 

هـا از توزیـع   کنند، این شهر در کنار کمبود محسوس سرانهپنجه نرم میواین وضعیت دست

پـایین  ها بسـیار  در شهر دهگالن، سرانه کاربرياي که برد. به گونهها نیز رنج مینامتعادل آن

  و همنین مقدار نیز به صورت نابرابر بین محالت شهر پراکنده شده است.  
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  هاي ایران هاي شهري وضع موجود، پیشنهادي و میانگین شهر: مقایسه سرانه کاربري1نمودار شماره

  .1391. مهندسین مشاور دیارگاه شهر 3. 1371.حسینی، 2. 1385.شیعه، 1منبع: 

  

  سکونیارزیابی کمی کاربري م

؛ در این مرحله می باشداز آنجا که ارزیابی کاربري مسکونی، هدف اصلی تحقیق حاضر 

کاربري در شهر به تفکیـک محـالت شـهري     مهم ترینکاربري مسکونی به عنوان به بررسی 

گردد کـه براسـاس نقشـه     به سطوحی اطالق میپردازیم. در این پژوهش اراضی مسکونی می

جهـت   انـد.  مسـکونی اختصـاص یافتـه    هـاي  و مجموعـه  واحدهااراضی جهت احداث کاربري

هاي مسکن و شهرسـازي اسـتفاده شـده    کاربري مسکونی در شهر دهگالن، از شاخصارزیابی

در وضـع موجـود سـال    هاي کاربري مسـکونی  مشخصات و شاخص 2است. در جدول شماره 

بري مسـکونی از  آورده شده است. بر این اساس جهت ارزیابی کمی وضع موجـود کـار   1390

هاي سرانه زمین مسکونی، سرانه زیربناي مسکونی، مساحت، درصـد سـطح کـاربري    شاخص

مسکونی از کل کاربري ها،  متوسط تراکم ساختمانی و تراکم خالص مسکونی استفاده شـده  

هاي مسـکونی  گیر محالت از لحاظ شاخصاست. شایان ذکر است که با توجه به تفاوت چشم

  کیک محالت بیان گردیده است.جدول زیر به تف

  

  

  

  



     12                                         38امه آمایش محیط، شماره فصل ن

 

  1390: وضعیت کاربري مسکونی شهر دهگالن در وضع موجود 2جدول شماره

  ها شاخص

 تقسیمات

تعداد 

پالك 

  مسکونی

 مساحت

نسبت سطح 

مسکونی از 

 کل شهر

  متوسط

  تراکم

 ساختمانی

سرانه 

زمین 

 مسکونی

  سرانه

  زیربناي

 مسکونی

تراکم 

خالص 

 مسکونی

5/4 31  424 1محله   37/91  85/20  05/19  488 

9/2 40  187 2محله   97/95  43/27  32/26  376 

3/4 12  386 3محله   39/91  44/19  77/17  517 

4/4 10  339 4محله   64/85  87/22  59/19  438 

7/2 13  252 5محله   36/86  17/19  56/16  531 

8/2 9  237 6محله  36/91  30/18  77/16  564 

5/4 27  298 7محله  42/86  72/25  87/21  389 

9/12 70  915 8محله  78/88  07/35  13/31  286 

3/5 44  354 9محله  86/81  43/16  42/13  613 

14/100 5 23  305 10محله  08/48  15/48  210 

8/0 41  53 11محله  84/90  71/20  81/18  513 

 - - - - - 66  - 12محله

6/50 386  3750 کل  04/90  57/24  22 407 

  .1392هاي تحقیق، ، یافته 1391یارگاه شهر منبع: مهندسین مشاور د

  

ینک در این مرحله از تحقیق به ارزیابی وضع موجـود کـاربري اراضـی شـهر دهگـالن      ا

هـاي شـهري بـه عوامـل متعـددي      پرداخته شد و مشخص گردید که ارزیابی کمـی کـاربري  

تگی دارد، اشتغال، موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی، و غیـره بسـ  همچون فرهنگ، اقتصاد، 

. از ایـن  می شودهاي مختلف ها در شهرو همین امر سبب متفاوت بودن مقدار سرانه کاربري

ها در نظر گرفت. بنابراین در این پژوهش جهـت  شهراي واحد را براي تمامتوان سرانهرو نمی

هـاي پیشـنهاد شـده در طـرح     هاي کاربري مسـکونی از اسـتاندارد  بررسی و محاسبه کمبود

ی استفاده شده است. تحلیل یافته ها بیانگر آن است کـه کـاربري مسـکونی در شـهر     تفصیل

کـه سـرانه مسـکونی شـهر دهگـالن بـا        يبه طوراي مواجه است. هاي ویژهدهگالن با کمبود

کـاربري در شـهر دارد. در عـین    ي زیادي با استاندارد و نیـاز ایـن   مترمربع، فاصله 24مقدار 

اي کـه  ؛ به گونهمی باشدانگین در بین محالت بسیار متفاوت حال مشخص گردید که این می

ین سـرانه کـاربري   کـم تـر  مترمربـع   16بـا   9، و محلـه  بیش تـرین مترمربع  48با  10محله 

دهنده عدم تعادل و تناسب الزم در بین محالت شـهري  مسکونی را دارند؛ که این مهم نشان

توجه به اینکه در مطالعات طرح تفصـیلی  . اینک با می باشداز لحاظ سرانه کاربري مسکونی 
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مترمربع پیشنهاد شده است، شرایط وضع موجـود فاصـله بسـیار زیـادي را بـا آن       39سرانه 

محلـه مسـکونی سـاخته شـده بـا       11نشان می دهد. در عین حال میزان سطح مسکونی در 

؛ کـه بـا عـدد    مـی باشـد  ) درصـد  15,68هکتـار (  50,6هکتار موجود معـادل   320مساحت 

از یـک سـوم)؛ کـه     کـم تـر  هکتار فاصله بسـیاري دارد(  158پیشنهادي طرح تفصیلی یعنی 

دهد. در مجموع ارزیابی کمی کاربري مسکونی میپایین سطح مسکونی را نشان میزان بسیار

. در واقع عدم هماهنگی تناسـب  می باشددهنده کمبود قابل توجهی در شهر دهگالن، نشان

بري مسـکونی و همچنـین افـزایش تعـداد خـانوار در واحـد       افزایش جمعیـت و توسـعه کـار   

مسکونی در کنار پایین بودن تراکم ساختمانی و تعداد طبقات از دالیل اساسـی ایـن تفـاوت    

   .می باشدهاي کاربري مسکونی استاندارد وضع موجود با 

  

  هاارزیابی کیفی کاربري

ختلـف در سـطح شـهر، بـه     هـاي م هاي مکمل در تحلیل و ارزیابی کاربريیکی از شیوه

ها است؛ که معموال به منظـور اطمینـان خـاطر از    موازات ارزیابی کمی، تحلیل کیفی کاربري

لمسـو،  زادهزاده و حبیـب ها و رعایت تناسبات الزم صورت گیـرد (ابـراهیم  استقرار منطفی آن

ریـزي،  هاي چـون؛ سـودمندي اجتمـاعی، موازنـه برنامـه      ). در رزیابی کیفی، مولفه9: 1389

گیرنـد  اقـدامات و غیـره مـدنظر قـرار مـی     وابستگی، سازگاري، مطلوبیت و ظرفیـت، اهـداف،  

).  با توجه به اینکه شهر فضایی از  تجمـع، تـراکم، و   49: 1385زاده و مجیراردکانی، (ابراهیم

سازد، چگونگی کاربري اراضـی شـهري و نحـوه همجـواري آنهـا      ها را تداعی میتنوع کاربري

یکدیگر، به عنوان محیط کالبدي نقشی اساسی را در زنـدگی اجتمـاعی و کیفیـت    نسبت به 

توان ضـوابط و  هاي شهري، را میمحیط اجتماعی شهروندان دارد. از این رو سازگاري کاربري

هاي شـهري در حـوزه نفـوذ یکـدیگر؛ بـه      مقرراتی دانست در جهت نحوه قرار گیري کاربري

انی فعالیـت بـا یکـدیگر منطبـق بـوده و در عـین حـال        گونه اي که از نظر سنخیت و همخو

هاي همجوار از نظـر سـازگاري    موجب مزاحمت و مانع انجام فعالیت یکدیگر نگردند. کاربري

           . نسـبتا سـازگار  2. کـامال سـازگار   1هـاي زیـر را بـا هـم داشـته باشـند:        ممکن است حالت

ار. بـراي تعیـین میـزان سـازگاري بـین دو      . کـامال ناسـازگ  5. نسبتا ناسازگار 4. بی تفاوت 3

فعالیـت آن مشـخص   هاي مختلف هر کـاربري را جهـت انجـام    کاربري باید مشخصات و نیاز

 مهـم تـرین  نموده، سپس به مقایسه و بررسی سازگاري و یا عـدم سـازگاري اقـدام شـود. از     

حتـی و  تـوان وابسـتگی کـاربري، را   ها جهت تعیین سازگاري یـا عـدم سـازگاري، مـی    معیار
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آسایش، کیفیت هوا، کیفیت صدا، شبکه ارتباطی، بو، دید و منظر و غیره را بیان کرد. بر این 

انجـام و نتیجـه آن در   ها در شـهر دهگـالن    سازگاري کاربرياساس ارزیابی کیفی چگونگی 

  آمده است. 3جدول 
  

  هاي اراضی شهري . ماتریس سازگاري کاربري3جدول شماره 
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نسبت 

  سازگاري

  

  

  

 مسکونی  

  
پارك و فضاي 

  سبز

   دبستان  

    
و  راهنمایی

  دبیرستان

     
زمین ورزشی 

  روباز

      حمام عمومی  

       بیمارستان  

        درمانگاه  

         مسجد  

          
، کتابخانه

  فرهنگسرا

           مراکز اداري  

             برقپست  

             گاز پست  

              تلفن پست  

               
و  آبتأسیسات 

  فاضالب

                صنایع سبک  

                 تعمیرگاه بزرگ  

                  گاراژ  

                   انبار  

                    مراکز تجاري  

                     پارکینگ  

                      هتل  

                       انتظامی  

  1392و تحلیل و محاسبات نگارندگان،  111: 1382منبع: پورمحمدي، 
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توان افزایش کیفیت زندگی و ایجـاد  اصوالً هدف از ارزیابی کاربري اراضی شهري، را می

پایداري اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطـی در محـیط شـهري دانسـت کـه از ایـن نگـاه        

ل در نیـل  سازگاري کاربري اراضی شهري و رعایت اصل همجواري یکی از اساسی ترین عوام

           . اینـک در ایـن پـژوهش و بـر اسـاس اطالعـات وضـع موجـود         مـی باشـد  به توسـعه پایـدار   

هاي شهر دهگالن و نحوه استقرار آنها در شهر (بر اساس نقشه کاربري اراضـی وضـع   کاربري

هـاي خـدماتی بـه تـدوین     موجود) و همچنین بر اساس میزان ظرفیـت هـر یـک از کـاربري    

ها در وضع موجود اقدام شـده اسـت. از آنجـایی کـه هـدف اصـلی       ي کاربريماتریس سازگار

؛ لذا بر اساس ایـن هـدف، بـه تحلیـل چگـونگی      می باشدتقویت و پایداري کاربري مسکونی 

ها بـر اسـاس پایـداري    نتایج سازگاري 5ها پرداخته شد و در جدول شماره کاربري سازگاري

،  1ماتریس زیـر حالـت کـامال سـازگار بـا عـدد        است. در کاربري مسکونی نمایش داده شده

و حالت کامال ناسازگار بـا   4، حالت نسبتا ناسازگار 3، حالت بی تفاوت 2حالت نسبتا سازگار 

  نمایش شده است.  5عدد  
  

  : ماتریس سازگاري کاربري اراضی وضع موجود شهر دهگالن4جدول شماره 
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  مسکونی ١

  مختلط ١ ١

١ ١ ١ 

و  دبستان

 مهد کودك

  (محله)

٢ ٢ ١ ١ 

و  راهنمایی

 دبیرستان

  ( ناحیه)

 ١ ١ ١ ٢ 
آموزش 

  استثنایی

٢ ٢ ١ ١ ٣ ١ 
      ورزشی

  ( ناحیه)

١ ۴ ۵ ۴ ۵ ۴ ۵ 
بیمارستان 

  (شهري)

و  درمانگاه ٣ ٣ ۴ ٣ ۴ ۴ ١ ١
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درمانی 

غیر 

انتفاعی 

  (ناحیه)

٣ ٣ ٣ ٣ ١ ۴ ١ ١ ٣ 
           مذهبی

  ( محله)

٣ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ٢ ٢ ٣ ٣ 
مذهبی 

  (ناحیه)

٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ۴ ٣ ٣ ۴ ۴ 

مراکز 

 اداري

(ناحیه و 

  شهر)

١ ۴ ١ ٢ ۴ ۴ ١ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ 
تجاري 

  (محله)

٣ ١ ٣ ٢ ١ ١ ۵ ٣ ۴ ٣ ۴ ٢ ١ 
(  تجاري

  ناحیه)

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 
 بدون

  فعالیت

١ ١ ۴ ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 

تأسیسات 

(ناحیه و 

  شهري)

١ ۴ ١ ٢ ١ ۴ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 
ز فضاي سب

  (شهري)

١ ١ ۵ ١ ٢ ١ ۵ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ٣ ١ ٢ 
فضاي سبز 

  (محله)

١ ١ ١ ۴ ١ ١ ٢ ٢ ٣ ١ ۴ ۵ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ 
فرهنگی 

  (ناحیه

١ ۵ ۵ ۴ ٣ ١ ١ ۵ ٢ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 

خدمات 

خودرو 

  (ناحیه)

١ ١ ۵ ۵ ۴ ١ ٣ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 

تعمییرات 

خودرو 

محله (فرا

اي، ناحیه 

  اي)

٣ ٢ ١ ۵ ۵ ۵ ١ ٣ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 

صنعتی، 

تولیدي، 

کارگاهی 

  (ناحیه)

  بایر ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
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١ ١ ۵ ۵ ۵ ١ ١ ٣ ۴ ٢ ٣ ١ ۴ ٣ ٣ ٣ ۴ ٣ ٣ ۴ ۴ ۵ ٢ 

جهانگردي 

و پذیرایی 

  (شهري)

١ ۴ ١ ۵ ۴ ۴ ۴ ٣ ١ ٣ ١ ٢ ۴ ۵ ٣ ۴ ۴ ٣ ٣ ٣ ۴ ۴ ۴ ۵ 

انتظامی 

(فراناحیه 

اي، 

  شهري)

٣ ١ ۵ ٣ ٣ ٣ ١ ۵ ۵ ۵ ٣ ٣ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 
گورستان 

  (شهري)

  .1392، هاي تحقیقیافتهو  1391منبع: مهندسین مشاور دیارگاه شهر، 

    

یـابی بـراي    ریـزي شـهري، مکـان   ترین تالش شهرسازي و برنامـه  که عمده نظر به این 

هاي ناسازگار از یکـدیگر اسـت و بـر     هاي گوناگون در سطح شهر و جداسازي کاربري بريکار

هـاي دیگـر،    کنند باید از کاربري هایی که دود، بو، صدا و شلوغی تولید می این اساس کاربري

هاي مسکونی، فرهنگی و اجتماعی جدا شوند. البته این جدایی مطلـق نیسـت،    بویژه کاربري

هاي مزاحم را محـدود کـرد. در    توان با تمهیداتی، اثرات سوء کاربري ع میبلکه در برخی مواق

هاي مشخصی نظیر کشتارگاه و فلزکـاري   ها فقط به فعالیتعین حال جدایی فضایی کاربري

کنـد. بـه    هاي کوچک مـزاحم نیـز صـدق مـی     و غیره، اختصاص ندارد، بلکه در مورد کاربري

توانـد موجـب سـلب    ا یک در و پنجـره سـازي، مـی   عنوان مثال یک مغازه تعمیرات خودرو ی

آسایش ساکنین شود. از این منظر در شهر دهگالن ارزیابی سـازگاري بـر اسـاس پایـداري و     

تقویت کاربري مسکونی و آسایش و راحتی در محالت مسـکونی تـدوین شـده اسـت. نتـایج      

هـاي  این شهر فعالیت نهایی حاصل از تحلیل یافته ها بیانگر آن است که با توجه به اینکه در

شهري که با کاربري مسکونی ناسازگار هستند( مثل؛ تاسیسات، تعمیرات خـودرو، انتظـامی،   

بیمارستان، صنعتی تولیدي و...)، به علت کوچک بودن و وسـعت کـم شـهر و عـدم ترافیـک      

  شهري، در یک نقطه خاص و به صـورت متمرکـز در یـک خیابـان بـه تمـام شـهر خـدمات                      

 بـیش تـرین  هوا و صـدا و در نتیجـه    آلودگی بیش ترینهاي مذکور رسانند، لذا در مکانمی

ناسازگاري با کاربري مسکونی را شاهد هستیم. همچنین به علت عدم توجه به امر سـازگاري  

تـراکم جمعیتـی    بیش تـرین و رعایت اصل همجواري در شهر دهگالن در این محالت شاهد 

در شهر دهگالن کاربري فضاي سبز به صورت کـامال نـابرابر در بـین     باشیم. همچنیننیز می

محالت سرانه این کاربري نزدیـک   بیش تراي که در محالت شهر تقسیم شده است؛ به گونه
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از دو مترمربع است کـه ایـن امـر نیـاز شـدید محـالت        کم تربه صفر و یا در بهترین شرایط 

  .  دمسکونی را به کاربري فضاي سبز نشان می ده

  

  ها با کاربري مسکونیالیه سازگاري کاربري

هاي شهري، تاثیر بسـیاري در پایـداري شـهري، و بـه     یابی صحیح کاربريعموماً مکان 

تبع آن صرفه جویی در هزینه و زمان، افزایش کیفیت زنـدگی و سـالمت شـهروندان دارد. از    

د از نظر سنخیت و فعالیت با هم گیرند؛ بایهایی که در حوزه نفوذ هم قرار میاین رو کاربري

هـاي دیگـر نشـوند. در ایـن مرحلـه از تحقیـق،       منطبق بوده و موجب مزاحمت براي فعالیت

و از مـدل   ARC GISافـزار  ها بـا کـاربري مسـکونی از نـرم    جهت ارزیابی سازگاري کاربري

Distance بـر   دسـته  5هاي شـهر در  گرفته شده است. براین اساس هر یک از کاربريبهره)

وبراساس نظر کارشناسی وزن دهـی   بندي شداساس میزان فاصله با کاربري مسکونی) طبقه

شده و در قالب نقشه هاي دسترسی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ترسیم گردید. 

  ) طبقه بندي هر یک از کاربري ها و وزن آنها را نشان می دهد. 5جدول (

  

  ها نسبت به کاربري مسکونیزن دهی فاصله کاربري: طبقه بندي و و5جدول شماره

  کاربري
  فاصله از کاربري مسکونی

75-0  150-75  300-150  500-300  500+  

  1  3  5  7  9  آموزشی

  1  3  5  7  9  تجاري

  3  5  7  9  1  مذهبی -فرهنگی

  1  3  5  7  9  فضاي سبز

  9  7  5  3  1  درمانی(بیمارستان)

  9  7  5  3  1  تولیدي، کارگاهی

  9  7  5  3  1  تاسیسات

  3  5  7  9  1  ورزشی

  1392، هاي تحقیقیافتهخذ: أم
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  ها با کاربري مسکونی در وضع موجود، : نقشه سازگاري کاربري3شکل شماره 

  .1392هاي تحقیق، یافتهمأخذ: 

  

، جهـت  3هـاي نقشـه   و محاسـبات و یافتـه   5با توجه به یافته هاي حاصـل از جـدول   

گیـري از سیسـتم اطالعـات    کـاربري مسـکونی بـا بهـره    بـا   هاارزیابی سازگاري سایر کاربري

کاربري مهم دیگر شهري ارزیابی شد. نتایج بیانگر آن اسـت کـه    9جغرافیایی، این کاربري با 

 بیش تـرین باشد،  کم تردر کاربري آموزشی و سازگاري آن با کاربري مسکونی، هرچه فاصله 

، لـذا  می باشـد  کم ترباشد وزن آن  تربیش دهد و هرچه فاصله وزن را به خود اختصاص می

ري را نشان می دهـد.  وزشی تمرکز یافته است سازگاري بیش تمحالتی که در آن کاربري آم

در سازگاري با کاربري درمانی فقط بیمارستان شهر در نظر گرفته شده است که با توجه بـه  

وزن را دارد  ش ترینبیفاصله  بیش ترینعدم سازگاري این دو کاربري با هم، در این تحقیق 

واقـع  یعنی محله اي کـه بیمارسـتان در آن    1و به همین علت عدم سازگاري فقط در محله 
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انتظـامی بـه    -گردد. باتوجه به اینکه در شهر دهگـالن کـاربري اداري  شده است مشاهده می

وزن  بـیش تـرین  اي نزدیک با هم قرار گرفته، لذا صورت متمرکز در یک محدوده و در فاصله

هاي مسکونی بـا فاصـله کـم بـه     ه فاصله متوسط داده شده و در نتیجه ناسازگاري در بلوكب

. در رابطه با سازگاري کـاربري  مسـکونی بـا فضـاي     می شودمشاهده  بیش ترکاربري اداري 

ترین فاصله داده شده است، لذا بـا توجـه بـه کمبـود شـدید      رین وزن به نزدیکت سبز، بیش

کنـیم.  در کـاربري   ناسازگاري را در این نقشـه مشـاهده مـی    ینبیش ترکاربري فضاي سبز 

هاي طبقـه دوم از لحـاظ   سازگاري به کاربري بیش ترینوزن و در نتیجه  بیش ترینمذهبی 

فاصله اختصاص یافته است. در کاربري تاسیسات و تجهیزات شهري و تولیدي کارگاهی هـر  

، در نتیجه در محالت قـدیمی  می باشد بیش ترباشد میزان سازگاري نیز  بیش ترچه فاصله 

. در رابطـه بـا   می شـود سازگاري مشاهده  بیش ترینشهر به علت کمبود کاربري تاسیساتی 

کاربري تجاري با توجه به وابستگی کاربري مسکونی و فعالیت هاي تجاري در شهر دهگـالن  

صـله داده و  ین فاکـم تـر  رین وزن را به ت ؛ بیشمی باشدبه صورت خرده فروشی  بیش ترکه 

محـالت و بـه ویـژه     بـیش تـر  یابد. براین اسـاس در  به نسبت افزایش فاصله وزن کاهش می

گردد. با توجـه بـه طرفیـت    سازگاري مشاهده می بیش ترین 2و  1هاي ارتباطی درجه مسیر

 بیش تـر هاي ورزشی و خدمات رسانی آنها به سطح شهر، و ازدحام و آلودگی صوتی در سالن

وزن به فاصـله طبقـه دو یعنـی     بیش ترینترین فاصله و ین وزن به نزدیکم ترکساعات روز، 

متر داده شده است. باالخره با توجه به کمبود کاربري ورزشی در شـهر دهگـالن    150تا  75

 محالت شـهر عـدم سـازگاري را نشـان     بیش تروضعیت سازگاري آن با کاربري مسکونی در 

  دهد. می

  

 گیريبندي و نتیجهجمع

هـاي  هایی در ویژگـی امروزه در اثر شهرنشینی بدون برنامه نابسامانی که به اینتوجه  با

ریزي کاربري اراضـی نیـز هسـته اصـلی     کاربري زمین در شهرها به وجود آمده است و برنامه

هـاي شـهري   مکـانی کـاربري   -فضـایی  سامان ذهـی ؛ لذا نحوه می باشدبرنامه ریزي شهري 

کند. در این پژوهش بـا هـدف ارزیـابی    عه پایدار شهري ایفا مینقشی اساسی در نیل به توس

کاربري اراضی شهر دهگالن و با تاکید بر پایداري کاربري مسـکونی، نتـایج بدسـت آمـده از     

هـاي شـهري بـه اسـتثناي کـاربري      ارزیابی کمی کاربري ها، مشخص نمود که اکثر کـاربري 

 باشند. با توجـه بـه نقشـه کـاربري    مواجه میداري، با کمبود سطح و سرانه نقل و انباروحمل
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اراضی وضع موجود و اطالعات میدانی تحقیق، شهر دهگالن عالوه بر کمبود سرانه و سـطوح  

هاي خـدماتی در محـالت مسـکونی نیـز بـر عـدم       ها، توزیع نابرابر کاربريهر یک از کاربري

کاربري مسـکونی نیـز   خاص وضعیت  به طورافزاید. هاي شهري میيمطلوبیت وضعیت کاربر

درصـد از مسـاحت    15,6اي کـه تنهـا   ؛ به گونهمی باشدها از لحاظ کمی مانند سایر کاربري

شهر به کاربري مسکونی تعلق دارد. در عین حال نتایج حاصل از ارزیابی کیفـی در مـاتریس   

هـاي  مسـکونی بـا کـاربري    سازگاري وضع موجود شهر دهگالن، نشانگر ناسـازگاري کـاربري  

 بیش تـر کارگاهی که  -احم به ویژه کاربري تعمییرات خودرو، بیمارستان؛ کاربري تولیديمز

هایی با آلودگی صوتی باال اختصاص دارند (مثل؛ کارگاه در و پنجره سازي فلـزي و  به کارگاه

. همچنین با توجه به کوچک بودن و وسعت کـم شـهر   می باشدسازي وغیره)، کارگاه کابینت

هاي ورزشی جهـت کـل شـهر احـداث گردیـده اسـت کـه ایـن         مانند سالنامکانات خدماتی 

هاي مسکونی قرار دارد و موجـب سـلب   ها نیز در محالت و در همجواري کامل بلوكکاربري

هـاي  نیـز در نقشـه   (DISTANCE)گردد. نتایج حاصل از مدل فاصله آسایش ساکنین می

هـاي  مـوارد بـا کـاربري    بیش تر هاي مسکونی دردهنده عدم سازگاري بلوكسازگاري نشان

             هــاي ناســازگار و مــزاحم ؛ بــه گونــه اي کــه در محــالت شــهر، کــاربريمــی باشــد همجــوار

انـد. بـه عنـوان    هاي خدماتی به صورت نامناسب توزیـع یافتـه  گزینی شده اند و کاربريمکان

کـه در شـهر    مـی باشـد  مثال کاربري مسکونی وابسته بـه کـاربري فضـاي سـبز و دبسـتان      

فضاي سبز محلـی  محالت مسکونی از  بیش تردهگالن، به صورت کامالً نابرابر توزیع یافته و 

  باشند.  محروم می

  

  پیشنهادات

توان جهت نیل به پایداري کـاربري مسـکونی در   با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، می

هـاي کـامال   مکـان کـاربري  شهر دهگالن پیشنهادات زیر را ارائه نمود؛ اقداماتی جهت تغییر 

ناسازگار در محالت مسکونی مانند کاربري کارگاهی که داراي آلودگی صوتی باال می باشـد،  

             انجام شود. همچنین از آنجا کـه شـهر دهگـالن داراي یـک مهـد کـودك و چهـار دبسـتان        

دبسـتان و  کاربري مسکونی، توزیع مناسب و ایجاد مراکـز   بیش ترسازگاري ؛ جهت می باشد

گردد. در عین حال با توجه به قرار گرفتن دبستانی در اکثر محالت شهري پیشنهاد میپیش

و ترافیک و آلـودگی صـوتی و هـوا در ایـن     درصد خدمات خودرو در یک خیابان  90بیش از 

محدوده، الزم است از ایجاد کاربري مسکونی جدید در این محدوده یـا جلـوگیري گـردد یـا     
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به طور کامل در نظر گرفته شود. عالوه بر اینها ناسازگاري کاربري بیمارسـتان  ضوابط فاصله 

با کاربري مسـکونی، ایجـاد درمانگـاه در سـطح شـهر و در فاصـله قابـل دسترسـی محـالت          

نماید. نهایتاً با توجه به اینکه فضاي سبز در تمـام محـالت شـهري بـا     مسکونی را ایجاب می

اي، بـه ایجـاد فضـاي سـبز و     که متناسب با ظرفیت محله کمبود مواجه می باشد، الزم است

پارك کودك در محالت مسکونی، اقدام گردد و در عین حال به ایجاد فضاي سبز بـزرگ بـا   

  ظرفیت ناحیه و منطقه شهري و توزیع مناسب آن در محالت شهري نیز اقدام گردد. 
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