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  29/7/89  :تاريخ پذيرش مقاله                              6/7/89  :تاريخ دريافت مقاله

                      
  )استاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران ( *زياري... كرامت ا

  )دهدشتدانشگاه آزاد اسالمي واحد( 1صادق بشارتي فر
   )دانشگاه آزاد اسالمي واحددهدشت( 2فرد سيد نعمت اهللا رشيدي

                                                  
  چكيده

تصويري گويا از نظر سيماي  ي منعكس كننده ،چگونگي كاربري اراضي شهري ارزيابي عموماً
زمـان و در جهـت   شهري و همچنين تخصيص فضاي شهري به كاربردهاي مختلف موردنياز در طـي  

هـاي نظـري و رونـد     رسـي ديـدگاه  در اين تحقيق ضمن بر. استشهري  ي اهداف توسعه رسيدن به
، مشخصـا بـه تحليـل و ارزيـابي ايـن مهـم در شـهر        شهري در ايـران عملي چگونگي كاربري اراضي 

 ي نشان مـي دهـد كـه توسـعه     ،نتايج حاصله. تطبيقي پرداخته شده است -تحليلي به روش  ،دهدشت
ل در باعـث عـدم تعـاد    ،به تبع آن افزايش جمعيت سال اخير و 15در  دهدشت ي و كالبدي شهرفيزيك

بنابر اين براي جلوگيري از گسترش شهر و حفظ اراضي پيرامـون آن،  . كاربري اراضي آن گرديده است
ارزيابي كمي كاربري اراضي شهر . تعادل در كاربري اراضي و تعيين راهكارهاي مناسب ضروري است

، ظرفيت به ماتريس هاي سازگاري با توجه ،با توجه به سرانه ها و معيارها و همچنين ارزيابي كيفي آن
كه بسياري از كـاربري هـاي    مي دهدوهش نشان ژ   ، وابستگي و تحليل علمي آن در اين پمطلوبيتو 

. منطبـق و نامتعـادل بـوده اسـت    غيـر  موجود به لحاظ كمي و كيفي بـا اسـتانداردها و ضـوابط علمـي     
يل بيـان  تن اصلي مقالـه بـه تفصـ   ضي شهري در مچگونگي تعادل بخشي و ساماندهي كاربري هاي ارا

  . شده است
  

   ي كليدي ه هاواژ
  .، دهدشتاستانداردهاي شهري ،ارزيابي كيفي ارزيابي كمي، كاربري اراضي،

 
                                                 

  zayyari@ut.ac.ir :نويسنده رابط *
1 Sadegh.besharati56@gmail.com 
2 rashidi_fmn@yahoo.com 
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  مقدمه
ترين كاركردهـا بـه    يكي از مهم ،مكاني آن –كاربري اراضي شهري و چگونگي توزيع فضايي 

ررسـي و ارزيـابي   اين اهميت در اين مقالـه بـه ب  نظر به . استبهينه از فضاي شهري  ي منظور استفاده
  . هاي كمي و كيفي مطروحه در اين زمينه اقدام شده است كاربري اراضي دهدشت با توجه به ديدگاه

آن دوري از  ي سـفانه نتيجـه  شـهري اسـت كـه متأجهان  جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم،
از روابط ناموزون انسـان هـا و فضـاي     كه محيط طبيعي و پذيرش ناخواسته ي عدم تعادل هايي است

 ي انعكاسـي از مجموعـه   ،جا كـه فعاليـت شـهر    مسلما از آن .)8، 1375فريد،( ت مي گيردشهري نشأ
لزومـا تغييـرات    غرافيايي است،در يك قلمرو جعوامل اجتماعي، اقتصادي يك جامعه ي به هم پيوسته 

گيري، بخصوص مكانيزم هاي تصميم  ،واملع هري و رشد آن در تبعيت از مجموعه يظاهري بافت ش
در ايـن ميـان چگـونگي     .، شـكل خواهـد گرفـت   فاه اجتماعي و بهبود زندگي انسان، رسياست شهري
، از رات فضاي ساخته شده با كالبد شـهر در پيوستگي با روند تاريخ تحول شهر و تغيي ،كاربري اراضي

، شـالين  (ر ارتباط با آنها بـه دسـت مـي آورد   مان دطي زعواملي هستند كه شهر منظر و سيماي خود را 
 و ي استفاده از زمين شهري اسـت،  ، نحوهترين مسائل زندگي امروزي از مهم درعين حال .) 9 ،1372

 موثرترين عامل در اجراي منطقه بندي شهرها به مناطق مسـكوني،  ،نظارت بر چگونگي تفكيك اراضي
ارزيابي چگـونگي تقسـيم كـار و     .ده اراضي مي باشدمربوط به استفااداري و ضوابط  تجاري، صنعتي،

كاربري اراضي شايد منعكس كننده ي تصويري گويا از منظر و سيماي شـهري و همچنـين چگـونگي    
جهـت رسـيدن بـه اهـداف     تخصيص فضاي شهري به كاربري هاي مختلف شهر در طـي زمـان و در   

د واكـاوي شـماري   ه به فراينه طور ويژزشيابي در برنامه ريزي بدر عين حال ار. باشد شهري يتوسعه 
دادن يافتـه هـاي   ين سود و زيان هاي مقايسه اي هـر كـدام و قـرار    يه ها با هدف تعاز طرح ها يا پروژ
  ).161 ،1381، سيف الديني(  ي گفته مي شوددر چارچوبي منطق چنين واكاوي هايي

بـا  هـاي مختلـف    خورد گـروه ارزيابي بايد به صورت آشكار و آگاهانه انجام گيرد تا بر فرايند
ـ   هـاي ذي  مسائل به طور روشن نشان داده شود و براي طراحان و برنامه ريزان شهري و گروه ه نفـع ب

برگشتي فرايند طراحي شهري را نشان مـي   ماهيت رفت و ،زيرا فرايند ارزيابي باشد؛ خوبي قابل تفهيم
ل قبلـي اسـت، بـه طـوري كـه آمـار و       به اين مفهوم كه نتيجه ارزيابي مستلزم برگشت بـه مراحـ  . دهد

دست آمده مورد بررسي مجدد قرار گرفته و در صورت لزوم در تعريف نيازها و ه اطالعات و ضوابط ب
  ).15 ،1385،مشكيني( ها تجديد نظر به عمل خواهد آمد راه حل
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با جمعيتـي قريـب    و بويراحمد ارزيابي كاربري اراضي شهر دهدشت واقع در استان گهگيلويه
شـهر در   آن است كـه ايـن    ي نشان دهنده ،)مطالعات ميداني نگارندگان (  1386در سال  60000  به

شهر مشـكالتي را   ،فيزيكي بيش از حد ي سال هاي اخير با رشد ناموزوني مواجه بوده است و توسعه
ل سـا  15عدم توازن در توزيع كاربري ها ي مختلف شـهر در  . از نظر خدمات رساني ايجاد كرده است

ـ  ، چالش هاي جدياخير و تراكم كاربري ها در مكان هايي خاص ه خصـوص آينـده   در زمان حال و ب
خدمات مناسـب   ي كه اين وضعيت باعث ايجاد تمركز شديد در مركز شهر و عدم ارائه ايجاد مي كند،

و  كاربري اراضي شهري، ضرورت برنامه ريزي مجموعه عوامل فوق.  شهر گشته استبه بافت جديد 
فضاي شهري به كاربري هاي متناسـب بـا در نظـر گـرفتن      ي هينه گزيني كاركردها و تخصيص بهينهب

هـا   ، وابستگي، ظرفيت و مطلوبيت كاربريسو و لحاظ نمودن سازگاري استانداردها و سرانه ها از يك
وشتار يش الزامي مي سازد كه در اين ن، بيش از پبا يكديگر و در مقياس فضاي شهري را از سوي ديگر

  . به اين مهم پرداخته شده است
  

  ديدگاه هاي نظري كاربري اراضي و نحوه ي ارزيابي آن
در خصوص چگونگي كاربري اراضي شهري ديدگاه هاي متفاوتي مطرح است، ليكن در يـك  

نظريـه ي  ) الـف : جمع بندي كلي مي توان آنها را در قالب پنج ديدگاه عمده مطرح كرد كه عبارتنـد از 
توسـعه   ي نظريه)  دهي زمين نظريه سامان) ادي زمين جنظريه ي نقش اقتص) اعي زمين بنقش اجتم

  ) 11-6، 1381زياري، ( مدرنيسم و زمين  ي نظريه) پايدار شهري و زمين 
درنظريه ي نقش اجتماعي زمين، محدود كردن مالكيت خصوصي و بهره بـرداري از اراضـي   -

به اين » اتووگنر« و » هنري جورج« . تر مدنظر مي باشد بيشدر راستاي منافع عمومي مردم، در شهرها 
وانر معتقد است كه اراضي اطراف شهر بايد به مالكيت عمومي در آيد، تـا قيمـت   . ديدگاه اعتقاد دارند

  . شهري قابل كنترل باشد و به سودجويي مالكان نينجامد ياراض
سي تغيير فضاهاي شـهري دانسـته و   معتقدان به نظريه ي نقش اقتصادي زمين، آن را عامل اسا 

ابراز مي دارند كه چون زمين و مسكن از منابع كمياب هستند، ضروري اسـت در بهـره بـرداري از آن    
حداكثر كارايي در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات خاصي در نحوه ي استفاده ي مطلوب از زمـين  

دالتي و اقتصادي و فناپذير برخوردار بوده تدوين گردد؛ زيرا زمين از كاركردهاي مختلف مصرفي و مبا
  .از طرف داران اين نظريه است» ديويد هاروي« . و داراي مطلوبيت ويژه اي است
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دهي زمين ، ضوابط و مقررات چگونگي تقسيم اراضي شـهري و نحـوه ي    در نظريه ي سامان
برابر خطرات و سوانح  مالكيت زمين از نظر وظايف بخش عمومي در: استفاده از آن به موضوعاتي مثل

 .عمدتا به اين ديدگاه معتقدند» لرد ريت« و » آبركرامبي«.طبيعي و صنعتي بر مي گردد

پايدار شهري و كاربري زمين، بر نگهداري منابع اراضي بـراي حـال و    ي در نظريه ي توسعه-
از آلودگي محـيط  آينده از طريق استفاده ي بهينه از زمين تأكيد مي گردد و موضوعاتي چون جلوگيري 

شهري و ناحيه اي، كاهش ظرفيت هاي توليد محيط طبيعي، عدم حمايت از توسعه هـاي زيـان آور و   
 .حمايت از بازيافت ها را مطرح مي كند

نظريه ي مدرنيسم و كاربري اراضي، به منطقه بندي شهري بر اساس عملكردهاي خاص بدون 
سلسـله   هاي عمودي و افزايش فضاي سبز براساستوجه به موقعيت، مكان، فرهنگ و سنت در تراكم 

  ).66 ،1378زياري، ( مراتب شهري اشاره مي كند
در خصوص ارزيابي چگونگي استفاده بهينـه از اراضـي نيـز ديـدگاه هـاي متعـددي از جملـه        

مطرح هستند كه مهم ترين آنها در ارتباط بـا  ... ارزيابي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و
  . ه ريزي و طراحي فضاهاي شهري ارزيابي هاي زيست محيطي و اقتصادي مطرح مي باشدبرنام

ارزيابي زيست محيطي ، به خاطر آثار گسترده اي كه پروژه هـاي طراحـي شـهري بـر محـيط      
حسـين  (تر مورد توجه مي باشـد   زيست دارند و عمدتا جنبه ي قانوني و الزامي پيدا كرده است، بيش

اين نوع ارزيابي براي ارتقـاي كيفيـت برنامـه هـاي زيسـت محيطـي و اتخـاذ        ). 119 ،1380، دليرزاده 
. سياستي مناسب درباره ي تخصيص معقوالنه ي منابع ارضي براي مصارف مختلـف بـه كـار مـي رود    

ناحيـه اي و ملـي تقريبـا كـار انـدكي       -تاكنون درباره ي ارزيابي زيست محيطي در پروژه هاي شهري
در عـين حـال در ايـن روش،    . ه لحاظ اصول علمي و منطقي بسيار مفيـد اسـت  صورت گرفته، ليكن ب

استقرار كـار  بري هـا بـر محـيط شـهر و     ارزيابي بايد قادر به پيش بيني نمايش آثار اكولوژيكي ناشي از
  .)103 ،1380حسين زاده دلير، ( ناحيه باشد
ا توجه به اختصـاص  ارزيابي اقتصادي، جهت سنجش احتمال سود و زيان اقتصادي طرح ها ب-

در ايـن  . فايده مورد توجـه برنامـه ريـزان قـرار مـي گيـرد       -درآمد عمومي به آنها از نظر تحليل هزينه
هزينه، در نظر گرفته مي شود و سپس يك ضابطه ي ارزيـابي اجتمـاعي و    -ارزيابي، ابتدا بررسي سود

در . مورد توجه واقع مي شود اقتصادي كه بر جرح و تعديل هايي در بررسي سود و هزينه مبتني است
عين حال اين تحليل را مي توان به منظور درجه بندي طرح ها بر حسـب ميـزان مطلوبيـت نيـز مـورد      

 ).1371،70رضويان، ( استفاده قرار دارد
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 :معموال براي ارزيابي كاربري اراضي شهري دو نوع تكنيك مورد توجه قـرار گيـرد كـه شـامل    
  اي كيفي ابي هاي كمي و ارزيابي هارزي

در ارزيابي كمي، عمدتا سرانه ها و استانداردهاي تخصيص بهينه فضاي شهري به كاربري هاي 
محيطـي و كاركردهـاي       . مختلف شهر مد نظر قرار مي گيرند نسبت اين كاربري هـا بسـته بـه شـرايط

رايط در عين حال در سطح ملي نيز بسته بـه شـ  . انساني و منطقه اي در كشورهاي مختلف، متنوع است
ابراهيم راده، ( تفاوت هايي دارند..) به دريا و  عرض جغرافيايي، ارتفاع، و دوري و نزديكي(جغرافيايي 

1380، 109(. 

در ارزيابي كيفي، مولفه هـايي چـون سـودمندي اجتمـاعي، موازنـه برنامـه ريـزي، وابسـتگي،         
 . داقدامات و غيره مد نظر قرار مي گيرن-سازگاري، مطلوبيت، ظرفيت، اهداف

چنانچه در سودمندي اجتماعي ، ارزيابي ارزش اجتماعي پروژه هاي دولتي، بخصـوص پـروژه   
در روش موازنه برنامه ريزي، كاربرد خاصـي  . هايي كه با منابع مالي سرو كار دارند، بسط داده مي شود

اي منطقـه   –از روش بررسي نسبت به هزينه ي سودمندي اجتماعي در مطالعات برنامه ريزي شـهري  
در تكنيك ارزيـابي از طريـق معيارهـا و مـاتريس هـا،      ). 1365،82لييچفيلد و ديگران، (    مدنظر است

استقرار بهينه ي كاربري ها، پس از جمع آوري اطالعات وضع موجود كاربري هاي زمـين شـهري، بـا    
ر مـي  استفاده از ماتريس هايي كه به چگونگي استقرار كاربري ها در كنـار يـك ديگـر در سـطح شـه     

پردازد، جداول ويژه اي تهيه و چگونگي جانمايي بهينه كاربري هـا در كنـار يـك ديگـر بـا توجـه بـه        
  ر قـرار مـي گيـرد   وابستگي، سازگاري، ظرفيت و مطلوبيت انواع كـاربري هـا در سـطح شـهر مـد نظـ      

  ) . 1382،109پورمحمدي، (
وش اصلي كه كوشش براي اقدامات، به طور كلي از يك ر –باالخره در تكنيك بررسي اهداف 

تعيين ميزان دستيابي طرح هاي آلترناتيو به مجموعه اي از اهداف يا مقاصد از پيش تعـين شـده اسـت    
  ) . 87 ،1365ليچفلد و ديگران،  (مي شود  ،استفاده

  
  روش تحقيق
فضـايي    وهشاين پژ با در نظر گرفتن اهميت و جايگاه كاربري هاي شهري و چگونگي توزيـع

نهايتاها آن در شهر تطبيقي شكل گرفته است و پـس از بررسـي كمـي و كيفـي      –به روش تحليلي  "،
چگونگي توزيـع و جانمـايي فضـايي آن در سـطح      ،كاربري اراضي شهر دهدشت براساس كار ميداني

 ،مورد بررسي قرار گرفته و با مقايسه كاربري هاي موجود با استانداردها و سرانه ها به لحاظ كمي شهر
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مطلوبيت، و وابستگي بـه لحـاظ     ظرفيت،  ،يل ماتريس هاي چهار گانه سازگاريين تهيه و تحلو همچن
 ي ارزيابي و تحليل شده و چگونگي اسـتقرار بهينـه   ،كيفي، كاربري ها و پخشايش فضايي آن در شهر

  .آن پيشنهاد گرديده است
  

  پيشينه تحقيق
بـار در  كه براي اولـين   ؛ چناننيستاراضي در جهان چندان طوالنيمطالعات كاربري  ي سابقه

بـر الگوهـاي    »رتباط با كشاورزي و اقتصاد ملي دولت منزوي در ابا انتشار اثر » فون تونن« 1826سال 
ي كيد نمود، اما پس از او بود كه مطالعـات كـاربر  توجه به قيمت توليدات كشاورزي تأ كاربري زمين با

پس ازفون تونن تالش هـاي پراكنـده اي در ارتبـاط بـا     سال ها ) 11 ،1381،زياري(زمين نيز آغاز شد 
زي، مطالعات كاربري زمين شهري توسط افرادي چون همـر هويـت، ارنسـت بـرگس، رودريـك مكنـ      

  با نگاهي بـه رونـد تكامـل تـدريجي نظريـات ايـن افـراد مشـخص         . انجام شد ادوارد اولمن، فايري و
-kitay,1985,24 (ين نقش مهمي داشته اند در تكامل مسير مطالعات كاربري زم هر يك همي شود ك

يي اسـت كـه بـه لحـاظ     معمـوال در كشـورها   ي درون قاره اي كاربري زمين شـهري، شباهت ها) .26
ي زيـاد در   كه كشورهاي آسـيايي بـا سـابقه    چنان اساس قاره اي دسته بندي شده اند؛ و بر جغرافيايي
 رها، حاشيه نشيني و، گسترش كالبدي شهعيتشكالتي نظير نرخ باالي رشد جم، امروزه با مشهرنشيني

در  ، تمركززدايـي را اين كشورها مـي كوشـند تـا در آينـده    لذا )  chapin,1975 , 32(؛مواجه هستند
ثر از كشـورهاي اسـتعماري   سياري از كشورهاي آفريقايي كه متـأ وضعيت ب. دستور كار خود قرار دهند

از جهـت   ليبرخـي از كشـورهاي آمريكـاي شـما     كشورهاي اروپايي و .استمي باشد نيز بدين گونه 
) godman,1978,67(  هاي مشتركي مي باشند وجه يشهري و نوسازي درون شهرها داراگسترش 

بـاالخره  . ع بوده و بر مفـاهيم زيسـت محيطـي تأكيـد دارد    امكشورها بسيار ج ريزي كاربري اين برنامه
ثر گشته قي و مالكيت زمين هاي روستايي متأشرآمريكاي مركزي و جنوبي نيز از قوانين اسپانيايي هند 

 نشان مي دهد كه چگونگي موفقيـت در عرصـه   ،تجارب جهاني طور كليه ب).  12 ,1379كياني، ( اند 
  : عوامل بستگي دارد، كه عبارتند ازدو دسته به زمين شهري و هماهنگي  ي برنامه ريزي كاربري

  .استفاده از زمين ي نحوه ي هكالن مناسب در زمينوجود قوانين و سياست هاي 
استفاده از روش هاي كارآمد در تهيه و اجـراي طـرح هـاي شـهري و برنامـه كـاربري زمـين         

 .)12، 1378زياري،(
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، متوجه خواهيم شـد كـه   هاي ايران بنگريم گاه سكونت ي مل و تعمق به گذشتهاگر با كمي تأ
هـاي   گـاه  سـكونت . مه ريزي خاص بـوده انـد  همان ابتدا داراي نظام و برنا ، ازهاي اوليه گاه سكونت

استفاده از زمين با اهداف خـاص صـورت مـي گرفـت؛ دليـل آن يـا       بيانگر آن است كه  ،ادوار مختلف
شرايط طبقاتي و اجتماعي بوده يا تفكر خاصي كه به نحوي به دنبال توزيع كاربري هاي مختلف بـوده  

ري با همين عنـوان و بـر مبنـاي اصـول علمـي      كاربري اراضي شه ي اينك اگر قرار باشد سابقه. است
مت اين مطالعات در ايران بسيار كم و عمدتا مربوط به زمان تهيـه طـرح   ، بايد گفت كه قدبررسي كنيم

 ،كاربري زمين در شهر هـاي ايـران   ،به عبارت ديگر). 85و  hall ،19977(باشد هاي جامع شهري مي 
طـرح هـاي   . مجـزا بـه آن پرداختـه شـد     تر به طـور  كم عمدتا در بطن طرح هاي جامع شهري بوده و

بيشتر بـه   1340 ي هاي دهه تا حدود سال گرديدشروع  در ايران 1300ي  از اوايل دهه كه شهرسازي
بعد از آن شروع شد  ،و اولين طرح هاي جامع عنوان طرح هاي گذربندي و ساختمان سازي مطرح بود

بنـدي تنظـيم و در   منطقـه   ح زمين كه در چارچوبطر: و محصول نهايي طرح ها عبارت بوده است از
شهري تصويب و براي اجرا به شـهرداري هـا    ي نهايتا به عنوان سند قانوني توسعه قالب مرحله بندي

 ).5، 1383، علي زاده( ابالغ مي گردد 

 ،طالعات انجام شده در مورد ارزيابي نتايج عملكرد طرح هاي شهري در ايـران م ي از مجموعه
نتايج ( رح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف مورد نظر حركت كنندمي آيد كه اين طچنين بر 

تـرين   شـايد مهـم  ). 1372پژوهش و ارزيابي طرح هاي جامع شهري در ايران سازمان برنامه و بودجه،
 مربوط به برنامه ريزي كاربري اراضي در مناطق زلزله خيـز شـمال   ،طرح كاربري زمين شهري در ايران

و خارجي در اوايـل دهـه   ايران است تهيـه   1370 ي كه توسط بنياد مسكن و به كمك مشاوران داخلي
تماعي، اقتصادي شهرهاي زلزله خيز، به ويژگـي  عالوه بر در نظرگرفتن ويژگي هاي اجاين طرح، . شد

در  نيز توجه داشته و مي توان گفت يكي از طرح هاي نسبتا موفـق شهرسـازي   هاي طبيعي اين مناطق
  ).23. 1385. مشكيني ( شده است لوشان و رودبار تهيه ايران بوده است كه براي شهرهاي منجيل،

  
  و نحوالت جمعيتي آن موقعيت جغرافيايي شهر دهدشت

  بهـان كيلـومتري شـرق به   60ه همـين نـام و در فاصـله تقريبـي     شهر دهدشت در ميان دشتي ب
درجه وعـرض   34-50دشت مذكور با طول جغرافيايي  شهر در مياناين .قرار دارد) استان خوزستان( 

جمعيت شهر دهدشت در . متر از سطح دريا قرار گرفته است 810درجه و با ارتفاع  48-30جغرافيايي 
و در  نفـر  37301، 1375نفـر، سـال    19275، 1365نفر، سال  2902، 1355نفر، سال  988، 1345سال 
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 1370-1345اي بـين سـال هـ    رشد جمعيت شـهري مـا  . وده استنفر ب 60000نزديك به  ،1385سال 
-1370و  1370-1365ن سـال هـاي   مـابي  ميزان رشد جمعيت شهري دهدشت. داراي نوساناتي است

از رشد )  2.5و  4.1( در مقايسه با همين نسبت در ميان ديگر نقاط شهري استان )  6.8و  6.4(  1375
نشـان مـي    1345-1375شهر در طي سـال هـال    يتيبررسي تغييرات جمع. دار بوده استبااليي برخور

برابر  2تقريبا )  1365-1385( سال گذشته 20برابر و در طي  37سال گذشته  30دهد جمعيت شهر در 
  ).1384طرح جامع توسعه و عمران شهر دهدشت، (شده است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت استان كهگيلويه و بوير احمد در ايران
  

  با نگاهي به طرح جامع شهر  ر دهدشتكاربري اراضي شهارزيابي 
شـهري   ع، ناحيه اي و طرح هـاي جـام  عمران شهري ي ي طرح هاي توسعه جا كه تهيه از آن

بـا چنـين نگرشـي     پايدار شهري و منطقه اي باشـند،  ي عهمي تواند ابزارهايي براي تحقق اهداف توس
به معيارهاي ارائه شده در توسعه  شهر را باتوجه.. طرح جامع شهر دهدشت تهيه و ساماندهي كالبدي و

   .پايدار شهري مدنظر قرار داده است
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  خصوصيات كالبدي شهر
  . ع بافت قابل تفكيك و شناسايي استنو 3در شهر دهدشت در حال حاضر 

  بافت جديد و گسسته : ج     بافت متوسط و متراكم     : ب      بافت تاريخي             : الف
از اراضـي   ) 2.73( هكتـار   22.5استاني و منطقه حفاظت شده با مساحت آثار ب :بافت تاريخي

اين منطقه به صورت تـل باسـتاني اسـت و سـازمان ميـراث فرهنگـي از آن       . شهر را اشغال كرده است
  . ي ميراث فرهنگي است و هرگونه تبديل و تغيير در آن وابسته به اجازهحفاظت مي كند 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ر استان كهگيلويه و بوير احمدموقعيت دهدشت د

  نقشه تقسيمات استان كهگيلويه و بوير احمد؛ عكس از سازمان نقشه برداري كشور: منبع

  
ش :بافت متوسط و متراكم هر را شامل مي شود كه در سال هاي اين بافت عمدتا مناطق مركزي

داشته اسـت كـه هـم     و رشد بسيار زيادي د شدازيت اداري و سياسي دهدشت ايجمركو  1345بعد از 
در ابتدا كاركرد غالب اين ناحيه بوده جاي خود را به كاركرد تجـاري داده و   اكنون كاركرد سكونتي كه

كـوي  اين بافـت عمـدتا در منـاطق    : بافت جديد و گسسته. اين تغيير كاركرد به خوبي محسوس است
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طول جادهو كوي جانبازان 2، 1آزادگان  ر كاربري هاي هم چون ر كنادهدشت به شهر سوق و د ، و در
ايـن  . ، اداره آموزش و پرورش و مجتمع آموزشگاهي واقع در اين ناحيه شكل گرفته استدانشگاه آزاد

سال اخير ايجاد شده و رشد بسيار شديدي داشته اشت كه قيمت باالي زمين در ايـن   10بافت درطول 
  . مناطق شاهدي بر اين مدعاست

بـه   افقي گسترش يافتـه ولـي در بافـت جديـد عمـدتاً     صورت و سنتي عمدتا به بافت متوسط 
اسـت كـه    البته شايان ذكر. با رشد عمودي مواجه هستيما هستند كه از اين نظر طبقه و باالتر 2صورت 

از كل واحد هاي مسـكوني موجـود در   . سال است13ميانگين عمر ساختمان هاي مسكوني در حدود 
در مقايسـه  . سال عمر دارند 30تر از  آنها بيش درصد از 14 سال و 20تر از  درصد كم 96شهر حدود 

ساختمان  ت كهتوان گف ، ميسال عمر دارند 20واحدها كمتر از درصد از  73با نقاط شهري كشور كه 
اكثرا نوسازهستند و يا به عبارتي به دليل شدت ساخت و سازها در سـال  هاي مسكوني شهر دهدشت 

  . ط عمر ساختمان ها مسكوني كاهش يافته استهاي اخير و رشد سريع شهر متوس
  

  ارزيابي كمي كاربري اراضي شهر 
مبتني بر شناسـايي و تطبيـق سـرانه هـا و اسـتانداردها ي       در اين نوع ارزيابي تحليل ها عمدتاً

شـهري بـه    يسطح شهر و چگونگي تخصيص فضـا وضع موجود اين كاربري ها در  كاربري شهري با
؛ يـين سـرانه هـاي متناسـب در هـر شـهر، عـواملي چـون        در تع. استختلف هر يك از كاربري هاي م

طبيعي، مسـائل اجتمـاعي و آداب و رسـوم، نـوع و ميـزان درآمـد، نـوع معيشـت و         موقعيت اقليمي و 
و  سيسات رفاهي و غيره مـدنظر قـرار مـي گيـرد    امكانات گسترش شهر، احتياجات جمعيت شهر به تأ

ها  سرانه اين ،ارتباط با آن نسبت به هر يك از كاربري ها ي شهري درهاي پيشنهادي و  متناسب با تراكم
يت در هاي جمع كل شهر و نياز معموال پس از تعيين مساحت).  161 ،1375، شيعه( ردد مشخص مي گ

 شـهري  هـاي  ن سرانهي، بايد مبادرت به تعيپيشنهادي در افق طرح ايط موجود وها در شر از تراكم هر يك

در مجموع . ) 69، 1381، زياري(گردد ... و  تفريحي و عتيصن ،اداري تجاري، مسكوني، هاي سرانه بر مشتمل
، مستلزم موقعيت جغرافيايي آن شهر سرانه هاي شهري براي هر شهرداردها و نين استايبايد گفت كه تع

نظور ه هاي شهري و به مسران ي همه براي تهيهاستانداردها و معيار مشخصي  در سطح كشور ما. است
؛ در عـين حـال اسـتفاده از اسـتانداردهاي سـاير      تفكيك شهرهاي مختلف تاكنون ارائه نگرديده اسـت 

، آموزشـي و  ات و كاربري ها گوناگون شهري چون؛ مسكوني، درمـاني سيسي تأكشورها نيز در زمينه 
هنگـي و  ياري از موارد از نظـر آب و هـوايي، ويژگـي هـاي فر    در بسغيره به دليل مغايرت شرايط انها 
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بـا ايـن وجـود در    . ، ابعاد و اندازه هاي خانوار و امثال آن خالي از اشكال نمـي باشـد  اجتماعي، درآمد
سرانه ها و فضاهاي استاندارد مورد نياز سطوح مختلـف شـهري بـا معرفـي شـاخص       1جدول شماره 

د شده، آمـده  هاي ايران پيشنهاكاربري در هر سطح كه از طريق سازمان ملي زمين و مسكن براي شهر 
  .) 10-33، 1378، حبيبي و ديگران( است

  
  برخي از سرانه ها و فضاهاي استاندارد مورد نياز سطوح مختلف شهر ): 1( جدول 

مقياس كالبدي   كاربري شاخص
  سرانه و فضاي مورد نياز كاربري شاخص  سطوح شهري

  متر مربع 650متر مربع حداقل قطعه تفكيكي  3تا  1سرانه بين   كوي  بوستان كودك
مهد و 
  كودكستان

  كوي
مترمربع سرپوشيده حداقل  5/3مترمربع فضاي باز و 5/4متر مربع  8سرانه 

  مترمربع 500قطعه تفكيكي 

  كوي  تجاري روزانه
نفر يك واحد ، حداكثر قطعه  225تعداد مطلوب واحدها به ازاي هر نفر 

  متر مربع 65تفكيكي 

  محله  آموزش ابتدايي
حداقل مساحت ) متر مربع  4و سرپوشيده  5فضاي باز ( ع متر مرب 9حداقل 

  متر مربع 2500

 85نفر يك واحد ، حداقل قطعه تفكيكي  335تعداد در مراكز محله به ازاي هر   محله  تجاري هفتگي
  متر مربع

  هكتار 1متر مربع ، حداقل قطعه تفكيكي  4تا  2سرانه بين   محله  بوستان محله
آموزش 
  راهنمايي

  برزن
متر مربع به  7000متر به ازاي هر دانش آموز ، حداقل مساحت  11داقل ح

  نفر 600ازاي هر 

  برزن  تجاري ماهانه
 100نفر ، حداكثر قطعه تفكيكي  535واحد به ازاي هر  1تعداد در مركز برزن 

  متر مربع
آموزش 
  دبيرستان

  ناحيه
ازاي هر  هكتار به 1مترمربع به ازاي هر دانش آموز ، حداقل مساحت  12

  نفر 800
تجاري عمده 

  فروشي
 120نفر ، حداكثر قطعه تفكيكي درهر ناحيه  800واحد به ازاي هر  1تعداد   ناحيه

  متر مربع
  متر مربع 2500متر مربع ، حداقل قطعه تفكيكي  25نفر  10سرانه به ازاي هر   ناحيه  درمانگاه

  هكتار 8تا  6نفر ، قطعه تفكيكي بوستان بين  متر مربع به ازاي هر 6تا  3سرانه   ناحيه  بوستان ناحيه
  هكتار 5/2متر مربع ، حداقل قطعه تفكيكي  370نفر  1000به ازاي هر   منطقه  بيمارستان
  متر مربع 500حداقل سطح كل قطعه تفكيكي در مركز منطقه   منطقه  واحد تجاري

  ) 32 – 10: 1378حسن حبيبي و صديقه مسايلي، سيد م ( سرانه كاربري هاي شهري 19الي  3ز خالصه جداول تركيبي ا *
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سبه و چگونگي اختيار سرانه ها و محا ي در افق برنامه و نحوه سطح شهر توزيع كاربري ها در
  :ساير موارد به شرح زير است

ايـن  . متر مربع است 45.8موجود شهر دهدشت مسكوني در وضع  ي سرانه :كاربري مسكوني
افـزايش خانوارهـاي    ي و در نتيجـه  1385هزارنفري در سـال   56000يت ثر از افزايش جمع، متأسرانه

مترمربـع كـاهش    37و نيز اختصاص زمين به خدمات به حدود )  5.4(خانوار با بعد  12000شهري به 
در واحـد   1.3ر دهدشـت  كه ميانگين تعـداد خـانوار در واحـد مسـكوني شـه      با توجه به اين .مي يابد

با كسر  ،واحد مسكوني بود 9230، 1387 اي مسكوني موردنياز در سالواحد هتعداد  مسكوني است ،
موجود برابر  واحـد   4304ي شـهر دهدشـت   كمبود واحدهاي مسـكون  واحد 4926واحدهاي مسكوني

متـر مربـع در    25ده در آينده نفر جمعيت اضافه شون 27700برابر  زمين مسكوني ي سرانه. خواهد بود
ي و خدمات آن براي اين جمعيت از محل اراضي خالي موجـود در  نظر گرفته مي شود و سطح مسكون

حاصره شـده در  درصد كل شهر و نيز از اراضي كشاورزي م 18.5هكتار  151.6بافت پر شهر به ميزان 
  . ساخت و سازهاي شهري تأمين خواهد شد

هكتـار و تعـداد واحـد هـاي      5.12در وضع موجود مساحت كاربري تجاري  :كاربري تجاري
خـانوار يـك واحـد تجـاري      5.8واحد است كه به ازاي هـر   1048ي و خدمات شخصي برابر با تجار

در ايـن  . خانوار براي هر واحـد تجـاري برسـد    6.5 پيش بيني مي شود كه اين شاخص به .وجود دارد
، تعـداد  نفـر خـانوار   12000بـه   6047از  صورت با توجه به افزايش تعداد خانوارهاي شهر دهدشـت 

متـر مربـع بـراي هـر      45با احتساب . واحد افزايش خواهد يافت 1850به  1048اري از واحدهاي تج
ي تجـاري  به اين ترتيب كمبـود فضـا  . هكتار خواهد رسيد 8.32كاربري به واحد تجاري مساحت اين 

  . متر مربع است 1.28سرانه پيشنهادي در وضع پيشنهادي . هكتار است 3.21برابر با 
، از يـك طـرف جمعيـت در    رد نياز فضاهاي آموزشي شهر دهدشتدر برآو :كاربري آموزشي

نفوذ شـهر دهدشـت و    يگان از حوزهيگر تأثير مراجعه كننده سن آموزش شهر دهدشت و از طرف د
، نوسازي و تجهيز مـدارس در نظـر   ي توصيه شده از طرف سازمان توسعهدر نهايت سرانه هاي آموزش

، با توجه به ساختار كنوني جمعيت و تحول تا افق موزشي آيندهبراين نياز فضاهاي آبنا. گرفته مي شود
جمعيـت   يثير گذار بر اين كـاربري ميـزان اسـتفاده    عامل ديگر تأ. است تحليل و برآورده شده ،برنامه
ي نشـان مـي دهـد كـه     امـا مطالعـات ميـدان   . ي نفوذ و حداكثر برد آن تا حد ناحيه شهري است حوزه

نفوذ هستند كه به ترتيـب، بـر وسـعت آنهـا      و فني حرفه اي داراي حوزه ، دبيرستانيمدارس راهنمايي
درصـد، دبيرسـتاني    50فوذ مدارس راهنمايي حـدود  گرچه در وضع موجود، گستره ن. افزوده مي شود
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، زير حوزه هاي پيراموني شهر دهدشت، اما با گسترش امكانات آموزشي در درصد، آن است 70حدود 
 50حوزه نفـوذ  درصد از دانش آموزان مدارس راهنمايي  30افق برنامه حدود انتظار بر آن است كه در 

دهدشـت اسـتفاده خواهـد     درصد مدارس فني و حرفه اي از امكانات شهر 100و  يرستانيدرصد و دب
 ه در وضع موجود عرضهبه ويژ. عمده اي مشاهده نمي شوددر مساحت آموزشي دهدشت كمبود . كرد

رفـه  مدارس راهنمايي و مدارس فني و ح)  1387(اما تا افق برنامه . آنهاست ي اين فضاها بيش از نياز
تغييـر عملكـرد واحـدهاي     اي دچار كمبودهايي خواهند شد ، كه بخشي از اين كمبودها را مي توان بـا
بـه   ند محله جديد در توسعه شهر دهدشـت چاما با توجه به اين كه . دبستاني و دبيرستاني برطرف كرد

استفاده بهينـه  اما به هر حال براي براي . واحد آموزشي جديد تأسيس شود 5د الزم است وجود مي آين
، عـالوه بـر ايـن واحـدها    . ضروري است سازماندهي مجدد آنها در هر دوره ،ي از واحدهاي آموزشي

تور روز فضـاهاي آموزشـي قـرار    احداث و توسعه واحدهاي مهد كودك و كودكستان بايسـتي در دسـ  
  . واحد از اين نوع پيشنهاد مي شود 2رو به عنوان اولين قدم  از اين .گيرد

، دو واحـد  با توجه به فضاي بهداشتي حمام در شهر به تعداد يك :كاربري بهداشتي و درماني
متر مربع پيشنهاد مي شود و سرانه ي فضاي  1000حمام ديگر در مراكز ناحيه اي به مساحت هر كدام 

ـ   . مربع افـزايش خواهـد يافـت    متر. 1متر مربع به / 05از  بهداشتي شـهر دهدشـت ب عنـوان مركـز    هدر
مركز بهداشت ديگر در مراكـز ناحيـه اي    2متر مربع و  4000بهداشت به مساحت  شهرستان يك مركز

هكتار در  11.24متر مربع پيشنهاد مي شود و مساحت كاربري درماني از  1000آن به مساحت هر كدام 
ـ   1385شايان ذكر است تا سال  .خواهد رسيد 1387در سال  11.84به  1377سال وجـود  ه اين مراكـز ب

  . آمده اند
پيشـنهاد مـي شـود     ود شديد فضاي مذهبي در شهر دهدشـت با توجه به كمب :كاربري مذهبي

طـرح  اگر چـه در  . افزايش يابد 1387در سال  /5در وضع موجود به  متر مربع/ 09ز مذهبي ا ي سرانه
ي به عنوان مكان احداث مصالي بزرگ شهر پيشنهاد شده بود، امـا در خيابـان   د پارسجامع خيابان شهي

در ضـمن بـراي هـر    . استفاده قرار مي گيردو در حال حاضر مورد بهره برداري پاسداران احداث  سپاه
  .  ر به طور كامل تحقق پيدا نكرده استيك از محالت يك مسجد پيشنهاد شده بود كه اين ام

مين فضاهاي فرهنگي خويش از قبيل كتابخانـه، مـوزه   دهدشت براي تأ شهر :كاربري فرهنگي
بنابراين يشنهاد مي شود . تري است نيازمند فضاهاي بيش... هاي آثار تاريخي و صنايع دستي عشاير و 

بنـابراين مسـاحت   . افـزايش يابـد   1387متر مربع در سال  6متر مربع به / 08فرهنگي شهر از  ي رانهس
، مـوزه  (ي فرهنگـي شـهر    ، كـه مجموعـه  هكتار افزايش خواهـد يافـت   3.88به رنامه كاربري در افق ب
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 در ورودي شهر در مجاورت كتابخانه عمومي شهر احداث و پيشرفت فيزيكي خـوبي ... ) فرهنگسرا و
  . داشته است

كـاربري جهـانگردي و پـذيرايي شـهر      ي پيشـنهادي  سـرانه  :كاربري جهانگردي و پـذيرايي 
احداث يك هتل . افزايش خواهد يافت 1387ع در سال مرب متر/ 22وضع موجود به  در/ 05دهدشت از 

، كه اين هتل اخيرا در يك موقعيت مطلوب و داراي دسترسي بـه  ناسب در افق طرح پيشنهاد شده بودم
  . ظر كمبود عمده اي مشاهده نمي شوداز اين ن كاربري هاي شهري احداث شده است، انواع

يك فضاي سبز عمـومي  ش :كاربري فضاي سبز و يـك  ) پـارك شـهر   ( هر دهدشت با داشتن
ز متناسـب بـا محـالت برخـوردار     فضاي سـب  ع طبيعي در قسمت غربي شهر ازفضاي سبز سازمان مناب

هكتار وجـود دارد   6.46غربي شهر فضاي سبز جنگل كاري به مساحت  ي در حاشيه ،همچنين. نيست
اقـدام بـه    1386البته در سال . داد خواهد شدز شهري قلمكه در كاربري هاي پيشنهادي جزء فضاي سب

آن هكتـار و سـرانه    13.73اين مجموع فضاي سـبز موجـود   ربناب .ه اي شده استلايجاد چند پارك مح
 7-12دامنه اي در حدود ايران سرانه ي پيشنهادي در طرح هاي جامع شهري در . متر مربع است 3.68

مي  متر پيشنهاد 8مين آب سرانه با توجه به امكان محدود براي تأت كه براي شهر دهدشدارد متر مربع 
  . متر مربع به فضاي سبز شهري تعلق دارد 5متر از اين سرانه به فضاي سبز ناحيه و  1.5. شود

مين فضاي هاي ورزشي كوچـك در حـد محلـه اي و نيـز فضـاهاي      براي تأ :كاربري ورزشي
متـر مربـع    2بـه   متر مربع در وضع موجـود  1.25ي از زشپيشنهاد مي شود فضاهاي ور ،ورزشي بانوان

 اسـت كه در محل مجتمع ورزشي شهيد باهنر يك سالن مخصوص بانوان در حال احداث  ايش يابدافز
سد از لحاظ به نظر مي ر 2اندازي استخر سرپوشيده و افتتاح استاديوم ورزشي شماره  و با توجه به راه

  . باشد ورزشي در حد مطلوبي
شهر دهدشت به يك پايانه مسافربري نياز داشـت   جامع،  طرح بر اساس :حمل و نقل كاربري

بي نيسـت،  يابي در موقعيت مناسـ  مكان رسيد، گرچه از لحاظنسبي  به بهره برداري 1386كه در سال 
  . رسانيده است و در مجموع داراي شرايط مطلوبي است 2.65به  1.94از ولي سرانه اين كاربري 

با توجه به احدات پمپ بنزين جديـد در مجـاورت اتوبـان و     :يسات و تجهيزاتكاربري تأس
 1بـه   متر مربع 4/0به نظر مي رسد اين سرانه از  CNGجايگاه  2 تخريب پمپ بنزين قديم و احداث

  . اي مشاهده نمي شودافته است و در اين خصوص كمبود عمده متر افزايش ي
كـه   به دليل اين ،اربري هاي موجود نظامي حفظ شودپيشنهاد مي شود ميزان ك :كاربري نظامي

گرفتـه و توسـعه     ي اين كاربري ها در انتهاي غربي شهر و به دور از ساخت و سازهاي مسكوني قـرار
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صـرف نظـر شـده و بـه     شهر در آن جهت نيز نخواهد بود و از انتقال اين كاربري بـه بيـرون از شـهر    
  . صورت وضع موجود حفظ شود

شهر قرار گرفته كه مساحت كل  يروندر حال حاضر گورستان در محدوده ب :نكاربري گورستا
شـود   كه پيشنهاد مي است گان در آن جلوگيري شدهه كه در سال اخير از دفن مرد هكتار است 1.56آن 

گورسـتان  . به فضاي سبز تبديل شود) سال  30حدود ( طي مدت زمان الزم براي متروكه شدن  پس از
سي خـدماتي در وضـع   رهكتار احداث و از نظر دست 5شهر به مساحت  ي محدوده جديد در خارج از

  . مطلوبي به سر مي برد
شهر قديم دهدشت و ساير آثار باستاني موجـود   :آثار باستاني و مناطق حفاظت شده كاربري

در به دليل نياز به مطالعات گسترده و دقيق . كتار تحت اداره ميراث فرهنگي استه 22.35به مساحت 
اين محدوده مجري طرح جامع شهر از دخالت در آن صرف نظر كـرده و آن را موكـول بـه مطالعـات     

  .مفصل جداگانه اي توسط سازمان مربوط مي داند
پيشنهاد مي شود براي ايمني و مسائل شهرسـازي حـريم مسـيل از طـرفين بـه       :كاربري مسيل

نوشـتن ايـن مفالـه اقـدامي در ايـن خصـوص       متر به فضاي سبز پياده تبديل شود كه تا زمـان   4ميزان 
   .صورت نگرفته است
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  سرانه كاربري هاي مختلف شهر دهدشت در وضع موجود و پيشنهادي :2جدول 

  نفر 65000:  1387نفر                           جمعيت پيش بيني  37301: جمعيت موجود 
  هكتار جنگل كاري موجود به عنوان فضاي سبز 46/6با احتساب * 

  ، )1384(مهندسين مشاور نقش جهان پارس : منبع 

رديف
نوع   

  كاربري

  وضع پيشنهادي  وضع موجود
نسبت   استانداردها

  سرانه  %سهم  مساحت  سرانه  %سهم  مساحت  كمبودها

  +65/69  30 - 50  30/29  03/240  93/36  68/45  8/20  38/170  مسكوني 1

  +205/3  2 - 4  01/1  33/8  28/1  37/1  6/0  12/5  تجاري  2

  +5/2  5/1  /55  53/4  /7  /54  /25  03/2  آموزش عالي  3

  09/2  4-9  31/2  94/18  91/2  52/4  79/1  85/16  آموزشي  4

  +91/2  /2-/ 3  40/0  25/3  5/0  09/0  0/.04  /34  مذهبي  5

  +57/3  /75- 5/1  47/0  88/3  6/0  09/0  04/0  33/0  فرهنگي  6

  +6/0  /75- 5/1  45/1  84/11  82/1  01/3  4/1  24/11  درماني 7

  +44/0  6/0  08/0  65/0  1/0  06/0  02/0  /21  بهداشتي  8

  +33/8  2- 5/2  59/1  13  2  25/1  6/0  67/4  ورزشي  9

  0  2  13/2  42/17  68/2  67/4  1/2  42/17  اداري 10

  +*27/38  7-15  35/6  52  8  95/1  89/0  27/7  فضاي سبز 11

  +22/1  2/0  17/0  43/1  22/0  06/0  02/0  /21  جهانگردي 12

  0  4/0  53/0  33/4  66/0  16/1  53/0  33/4  نظامي 13

  0  4/0  51/0  16/4  64/0  12/1  5/0  16/4  صنعتي 14

  +99/4  2-5  79/0  5/6  1  40/0  18/0  51/1  تاسيسات 15

شبكه  16
  ارتباط

06/168  5/20  06/45  5/31  72/204  99/24  60-50  75/36+  

        100      100  جمع كل
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  ارزيابي كيفي كاربري اراضي شهر 
كيفي چنان  جهت بررسي چگونگي كاربري اراضي شـهري مولفـه هـاي    كه گذشت در ارزيابي
نظر قرار مي گيرد كه در اين تحقيق بسته به شرايط و ضرورت هـا ي موجـود از مـاتريس     مختلفي مد

و وابسـتگي اسـتفاده    ، مطلوبيت، ظرفيتارزيابي كيفي شامل ماتريس هاي سازگاري ي هاي چهارگانه
  : يي هاي زيادي به شرح ذيل مي باشدحاصل بيانگر نارسا شده است و نتايج

نفوذ يك :سازگاري در ماتريس-1 ديگر قـرار مـي گيرنـد بايـد از      كاربري هايي كه در حوزه
جـب مزاحمـت و انجـام فعاليـت هـاي      مو و ديگر منطبق بوده خواني فعاليت با يك سنخيت و همنظر

ازگار تا كامال ناسازگار در سطح شهر از نظر نيازهاي ، كه كاربري ها از يك طيف كامال سديگر نگردند
ـ هر كاربري مثل ميزان و كيفيت هوا، صدا، ميزان نور، رنگاوليه و ضروري  و، ديـد منظـره، كـاربري    ، ب

 اربري هاي شهر مطالعه و نسبت سنخيت و هـم كل ك، اندازه و ابعاد زمين موردنياز و غيره هاي وابسته
مـاتريس   ، مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه انـد و نهايتـا      نار هم قرار داشته انديي كه در كخواني فعاليت ها

ميـزان كـاربري هـاي    نتيجه حاصل از اين ماتريس بيانگر اين اسـت كـه   . مربوطه تكميل گرديده است
از كـامال سـازگار تـا    ) دانشـگاه پيـام نـور    ( ، نظامي و انتظامي و آموزش عالي فضاي سبز، جهانگردي

  . د ناسازگار مي باش
سازگاري بين كاربري و محل اسـتقرار آن مـورد    ،بر اساس اين عامل :در ماتريس مطلوبيت-2

بررسي قرار گرفته و مي توان گفت كه هر كاربري با توجه به خصوصيات خاص آن براي محل خاصي 
مناسب است و هر محل با توجه به خصوصياتي كه دارد كاربري هاي خاصي را مي طلبـد و نتـايج آن   

ايـن ارزيـابي بيـانگر     ي نتيجـه . گار مورد ارزيابي قرار گرفته استيك طيف كامال سازگار تا ناساز در
درماني و فرهنگي از نسبتا مطلـوب تـا  كـامال     ورزشي،، ي هاي مسكونيمكان گزيني و استقرار كاربر

 . متناسب با نيازهاي شهر نيست مطلوب را نشان مي دهد كهنا

، نسبت و نوع فعاليت هر كاربري متناسب بـا  جه به سطوح شهريبا تو: در ماتريس ظرفيت-1
، ظر گرفتن مقياس فعاليت هر كاربريكاربري مورد نظر از ساختار شهر و خدمات متناسب با آن با در ن

ناسازگار كاربري هاي  كامال مختلـف  مورد ارزيابي قرار گرفته و نهايتا در يك طيف از كامال سازگار تا
مقيـاس عملكـرد كـاربري هـاي آموزشـي،       بيانگر آن است كـه  ،نتايج. ي شده استدر ماتريس جانماي

 . نسبتا مناسب تا نا مناسب است ، حمل و نقل ازدرماني و شبكه معابر، فرهنگي

ديگـر ناسـازگار بـوده و     بر خالف مواردي كه كـاربري هـا بـا يـك     :در ماتريس وابستگي-2
  وابسـته بـه ديگـر فعاليـت    اوقات فعاليت يك كاربري ، گاهي واري آنها ايجاد مزاحمت مي نمايدهمج
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اين امر به خصوص در صنايع ديده مي شود به طـوري كـه گـاهي تعـدادي از آنهـا تشـكيل       باشد  مي 
كـه  . قبل و بعدي وابسـته اسـت   كدام براي انجام كامل فعاليت خود به فعاليت ما زنجيره اي داده و هر

و شبكه معابر، آموزشي از وابستگي كامـل   مسكوني، اداري ان مي دهد كه كاربري هاياين ارزيابي نش
، نظـامي و انتظـامي از   عكس كاربري هاي فضاي سبز، مذهبي نسبتا غير وابسته جانمايي گرديد و بر تا

 . ديگر كاربري ها ارزيابي شده است ديگر و عدم وابستگي كامل تا نسبتا غير وابسته با يك

ماتريس چهارگانه فوق الذكر و تنظيم يك ماتريس تركيبـي   نهايي از تحليل ي در نهايت نتيجه
بيانگر آن است كه در ارزيابي كيفي كـاربري هـاي شـهري همچـون ارزيـابي كمـي رونـد اسـتقرار و         

  .نيستكاركردهاي متقابل كاربري هاي شهري در شرايط فعلي چندان مطلوب 
  

  )ارزيابي كيفي كاربري هاي شهري( ماتريس تركيبي  :3جدول
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  مطالعات نگارند گان: منبع
  

  نتيجه گيري
 تغييرات فيزيكي كه با بررسي روند تحوالت و اين مطالعه هدف خود را براين امر استوار نمود

همگام با افزايش . از توزيع كاربري اراضي شهر دهدشت ارائه دهد وكالبدي شهر بتواند تصوير روشني
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اين تحوالت سريع سبب گرديد . ز رشد بااليي برخوردار بودجمعيت، تحوالت كالبدي و فضايي شهر ا
ارزيابي نتايج . نابود گردند ساز شهري رفته و سرعت زير ساخت وه باغات پيرامون شهر ب كه اراضي و

ي از روند منطقي پيروي نكرده توزيع فضايي كاربري شهردهد  نشان ميكاربري اراضي شهر دهدشت 
ه هـاي انسـاني و تغييـر در    جهت پويايي ناشي از تحوالت در خواست به زيرا كاركردهاي شهري. است

 از آن. حال تغيير و تنوع بوده و از نظر مقياس عملكـرد نيـز در حـال تغييـر هسـتند     مدام در , امكانات
جمعيت هر مكان عامل مهمي جهت برآورد نيازهاي آن جمعيت به كاركردهاي مختلف  جايي كه ميزان

بـا توجـه بـه    , ياز به هر كاربري را مشخص مي كنـد مقياس ن ،تعداد جمعيتشهري بوده و در حقيقت 
به نظـر مـي رسـد توزيـع      ،سال 10آن در طول  و دو برابر شدنرشد باالي جمعيت در شهر دهدشت 

از شهر در بخش هاي تازه شكل گرفته مثل كوي آزادگان و كوي جانبازان  ييكاربري ها در قسمت ها
ترين  كه شايد مهم مده اي در سطح شهر مشاهده مي شودن نظر كمبودهاي عاز اي ،ناموزون بوده است

البته عوامل ديگري مثل عوامـل   .يني و مذهبي و فضاي سبز بوده استمربوط به كاربري هاي د ،كمبود
ثير گـذار در  و عوامل اقتصادي از ديگر عوامل تأ )مثل آداب و سنن، رسوم محلي و مذهبي ( اعي اجتم

در جمع بندي نهايي مي توان به اين نكته اشاره كرد . و مكان كاربري هاي شهري مي باشد تعيين ميزان
جـه بـه   كه كمبود هاي جدي در برخي از كاربري هاي شهري وجود دارد ولـي بـا تو   اينرغم كه علي 

وشني براي ايـن  مي توان چشم انداز ر ،يلي و اميد به اجراي درست آنسرانه هاي پيشنهادي طرح تفص
   .در آينده اين كمبود ها جبران شودو  دها ترسيم كردكمبو
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  نقشه طرح تفصيلي شهر دهدشت

  )1384(مهندسين مشاور نقش جهان پارس  :منبع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهدشت   روند توسعه و تكوين شهر
  نگارندگان: منبع 
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  خذĤمنابع و م 
، ي كاربري اراضي شهري اردكـان فـارس  زيابار ، 1385ابراهيم زاده عيسي، مجير اردكاني، عبدالرضا  -

   .، دانشگاه سيستان و بلوچستانافيا و توسعهرغج ي مجله
 .، تهرانبرنامه ريزي كاربري اراضي شهري، انتشارات سمت ،1382 ،، محمدرضاپور محمدي -

  .ان، تهرو مسكن شهري، انتشارات زمين هاي سرانه كاربري ،1378 ،صديقه مسايلي و محسن سيد حبيبي -

 .تهران ،برنامه ريزي ناحيه اي انتشارات سمت ،1380  ،، كريمحسين زاده دلير -

انتشارات منشي ،1381 ،رضويان، محمدتقي -  .، تهرانبرنامه ريزي كاربري اراضي شهري،

 .اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي، انتشارات دانشگاه يزد ،1378 ،زياري، كرامت اله -

 ، انتشارات دانشگاه يزداضي شهريكاربري ار برنامه ريزي ،1381 ،الهزياري، كرامت  -

 .، جزوه درسي كارشناسي دانشگاه يزدكاربري اراضي شهريبرنامه ريزي  ،1383 ،كرامت اله زياري، -

  .، انتشارات دانشگاه شيرازريزي شهري و منطقه اي گان برنامهواژ فرهنگ ،1381 ،فرانك الديني، سيف -

 ، مشهدقدس آستان انتشاراتنظريان، اصغر ,ترجمه شهرها، پويايي يا شهري يناميكد ، 1372،لود، كشالين -

و  ، گـروه جغرافيـا  ناسـي ارشـد  كارشدرسي كاربري اراضي شهري جزوه  ،1385مشكيني، ابولفضل،  -
 .، دانشگاه زنجانريزي شهري برنامه

   .، تهرانيرانانشگاه علم و صنعت ادتشارات ، انريزي شهري اي بر برنامه مقدمه ،1375،شيعه، اسماعيل -
 .سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، 1384ان كهگيلويه و بوير احمد،آماري استي سالنامه  -

 ) 1384( سايت سازمان نقشه برداري كشور  -

و عمران ( امع طرح ج ،1384،پارس  مهندسي مشاور نقش جهان - هـاي   شهر دهدشت، جلـد ) توسعه
1 ،2 ،.3 

تشـارات  ، انزي شـهري در ايـران  تحليلي از ويژگي هاي برنامه ري، 1374، ناصر،مشهدي زاده دهاقاني -
 .، تهراندانشگاه علم و صنعت ايران

ريزي شهري و منطقه اي و تكنيـك هـاي   نقش ارزيابي در روند برنامه  ،1365ليچفلد، ن و ديگران،  -
  .، تهرانپخانه ي مركزرايج آن، ترجمه ي زهره قره گوزلو، انتشارات چا

نقـش آن در تعـادل ناحيـه اي،     گاهي و سازمان يابي فضايي نظام سكونت، 1377،روستايي، شهريور -
 .دانشگاه تربيت مدرس،تهران مورد مطالعه آذربايجان، رساله دكترا،

  زنجـان،  : شهري در توسـعه شـهري، مـورد مطالعـه    تبيين سياست هاي زمين  ،1383،علي زاده،محمد -
 استاد راهنما دكتر ابولفضل مشكينيدانشگاه زنجان،  يان نامه كارشناسي ارشد،پا
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اسـتفاده از   تجزيه وتحليل وارزيابي تغييرات كـاربري و پوشـش زمـين بـا    ، 1381،عبدالحميد نشاط، -
ارشد، دانشـگاه  سنجش از دور و سامانه هاي اطالعات جغرافيايي استان گلستان، پايان نامه كارشناسي 

 .استاد راهنما عباس علي محمدي سراب .مدرس، تهرانتربيت 

پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و  ،ه ريزي توسعه شهرهاي ميانه اندامبرنام ،1381،حسن هوشيار، -
حسين زاده دلير،  ،شهري، دانشگاه تبريز برنامه ريزي   استاد راهنما

- kitey M,Y.1985,Land Acquisition in Developing Countries, Bost  

on,MA:Gunn and Hiain Publisher Lnc,pp24-26 

- Goodman E. C, 1975,Urban Land Use Policies and Land Use Control Measures, Vol. 

VIII, New York: Global Review,P67. 

-Chapin, F.E.Kaiser 1978,Urban Land Use Planning, USA: Illinois Press,P32 

- Hall ,peter , urban and Regional Planning  , Rout ledge , London 1997 

- Chapin . F , Stuart and Kaiser , Edward , Land use Planning , Illinois University Press , 

Illinois , 1978 

www.SID.ir

www.SID.ir



