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  چكيده

و  ها فضايي فعاليت –تحليل كاربري اراضي شهري؛ چگونگي استفاده، توزيع، حفاظت، ساماندهي مكاني
وز با توجه به رشد نابسامان امر. كند ميعملكردهاي شهري را بر اساس خواست و نيازهاي جامعه شهري، بررسي 

ي موجود و از طرفي براي ارتقاي كيفي شهر نشيني و تعادل بخشي و ها كالبدي شهرها و بي تعادل در كاربري
در اين تحقيق، عالوه بر . ، از اهميت بسيار زيادي برخوردار استها ، اراضي شهرها ساماندهي و بهينه گزيني كاربري

ند عملي چگونگي تحليل كاربري اراضي شهري در ايران و جهان، براي نمونه به ي نظري و روها بررسي ديدگا ه
شهر نورآباد، نمونه اي . تحليل كاربري اراضي شهر نورآباد ممسني، به روش تحليلي و پيمايشي پرداخته شده است

نين پراكنش ي مرغوب كشاورزي و همچها يي است كه براساس گسترش بي رويه و استفاده از زمينها از اين شهر
اين پژوهش جهت ساماندهي و تعادل . غير اصولي خدمات، دچار كمبود امكانات و خدمات در سطح شهر است

  . بخشي و باال بردن وضعيت كيفي زندگي شهري انجام گرفته است
به طور جداگانه به  ها در اين تحقيق، با روش توصيفي، تحليلي و پيمايشي، مسايل و كمبودهاي كاربري

كمي و كيفي، با لحاظ كردن شرايط اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهر بررسي شده و با استفاده از سيستم صورت 
نتايج تحقيق نشان دهنده اين مطلب . پرداخته شده است ها به تجزيه و تحليل كاربري) GIS(اطالعات جغرافيايي 

شنهادهايي همانند توجه دولت به مناطق ، به ارائه راهكارها و پيها است كه با توجه به وضع نامطلوب كاربري
ي ها روستايي، براي مهاجرت كمتر به شهر، مشخص كردن محدوده توسعه شهر، به دليل كاهش تخريب زمين

ي روستايي كه جزو محدوده خدماتي شهر شده اند، جهت حمل و نقل آسان، ها مرغوب كشاورزي، اصالح بافت
به خارج از  ي ناسازگارها ه از درون شهر به بيرون از شهر و انتقال كاربريانتقال تجهيزاتي مثل، قبرستان و كشتارگا

   .شهر پرداخته، كه ثمره آن تعادل بخشي به توزيع خدمات شهري و جلوگيري از گسترش بي رويه شهر خواهد بود
 جغرافيايي ، ديدگاههاي نظري، سيستم اطالعاتكاربري اراضي، نورآباد ممسني، بهينه گزيني: ي كليديها واژه

)GIS.(  
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  مقدمه - 1
  طرح مسأله - 1- 1

 -كاربري اراضي شهري و چگونگي پراكنش فضايي
مطلوب و   مكاني آن، يكي از عوامل مهم جهت استفاده

با توجه به اهميت اين . بهينه از فضاهاي شهري است
موضوع، ما در اين پژوهش به بررسي و تحليل كاربري 

هاي كمي و  ديدگاهاراضي شهر نورآباد ممسني با توجه به 
جهاني كه . پردازيم كيفي مطرح شده در اين زمينه مي

كنيم، جهان شهري است كه  امروز ما در آن زندگي مي
متأسفانه نتيجه آن، دوري از محيط طبيعي و پذيرش 
ناخواسته شرايط نامتعادلي است كه از روابط ناموزون 

 )8: 1375فريد، (گيرد  ها و فضاي شهري نشأت مي انسان
يافته در يك منطقه  و شهر بازتاب تفكرات سازمان

به طور . فرهنگي، فضايي همراه با قوانين خود است
خالصه، تعريف شهر چندان ساده نيست، به اين خاطر 

ها، افراد، فضاي سبز،  ها، روحيه كه آن ز يك سو، از شكل
ها و مواد طبيعي تشكيل شده و داراي  طبيعت

ناسي، اجتماعي، فرهنگي ش ساختمانهاي جسماني، ريخت
و اخالقي متفاوتي است؛ و از سوي ديگر، معرفان شهر 

هاي مختلف بوده، هر كدام  داراي تخصص و نگرش
متناسب با ديدگاه خود آن را تعريف 

انداز  بنابراين، در چشم). Rasool,1999:3(اند نموده
هاي  جغرافيايي شهر يك تركيب فضايي از جمعيت

 ,Grafmeyer(شده است مختلف و اشكال تعريف 

Josep, 1994:23 .( ،لذا برنامه ريزي كاربري زمين شهري
بخشي از فرايند شهري است و در حالي كه به مناسبات 

ريزي حمل و نقل و تسهيالت  مشترك خود با برنامه
دهد، اصوالً با موقعيت، وسعت و سرانه  شهري اهميت مي

مانند ي مختلف شهري ها زمين مورد نياز براي كاربري
مسكوني، صنعتي، تجاري، تفريحي، آموزشي، فرهنگي، 

 :Cbapin, fruncis, 1972(سر و كار دارد ... مذهبي و 

در اين ميان، چگونگي كاربري اراضي در پيوستگي با ). 3
روند تاريخ تحول شهر و تغييرات فضايي ساخته شده با 
كالبد شهر، از عواملي هستند كه شهر، منظر و سيماي 

آورد  طي زمان در ارتباط با آنها به دست مي خود را
توان كاربري زمين را  در واقع، مي). 9: 1372شالين،(

زمين   ي انسان روي كرهها هاي فضايي همه فعاليت جنبه
براي رفع نيازهاي مادي و فرهنگي او در نظر گرفت 

)Wiley, 1975: 77(توان گفت سلسله اقدامات  ؛ يا مي
ع نيازهاي مادي و فرهنگي انسان كه يافته كه براي رف نظام

مهديزاده، (گيرد  اند، صورت مي به نوعي با زمين مرتبط
شود  ريزي تالش مي كه در اين برنامه) 77: 1379

الگوهاي اراضي شهري به صورت علمي مشخص شود و 
ي مختلف در شهر در انطباق و ها يابي فعاليت مكان

گيرد  ي شهري قرارها هماهنگي با يكديگر و سيستم
ريزي  در واقع، ما بدون برنامه). 125: 1378زياري، (

توانيم شرايط مطلوبي را در شهرها  كاربري زمين نمي
براي شهروندان به دست بياوريم كه به استفاده از 
. متخصصان، در همه مسايل مربوط به شهر نياز است

تحليل كاربري اراضي شهر نورآباد ممسني در شمال 
نفر در  52597ا جمعيتي قريب به غربي استان فارس ب

) فرمانداري شهرستان نورآباد ممسني( 1385سال 
هاي  دهنده آن است كه جمعيت اين شهر در سال نشان

اخير افزايش چشمگيري نسبت به گذشته داشته و توسعه 
فيزيكي ناموزون شهر، در طي چند سال اخير كه ناشي از 

ين مناسب رشد جمعيت، مهاجرت روستاييان، كمبود قوان
گيري از اراضي و كاربري آنها بوده است، باعث  در بهره

هاي كشاورزي و باغات متعدد در  شده كه بيشتر زمين
ساز،  حاشيه محالت و نواحي شهري به زير ساخت

و از طرفي، . بخصوص ساخت و سازهاي مسكوني برود
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بافت غالب محالت موجود در شهر به دليل پيشينه 
آنها، همچنان از ويژگيهاي سوابق روستايي بودن 

روستايي برخوردار است و نوع معيشت غالب ساكنان 
اين مسأله بر . آنها نيز عمدتاً كشاورزي و دامداري است

هاي فيزيكي بافت محالت نيز تأثير نهاده و شكل ويژگي
روستايي به آنها بخشيده است و عالوه بر اينها تراكم 

ص مسايل نسبتاً هاي خا ها در مكان بسياري از كاربري
حادي را در زمان حال و بخصوص آينده به همراه داشته 

اكنون اين وضعيت باعث تمركز . و خواهد داشت
. جمعيت و ترافيك شهري در مركز اصلي شهر شده است

ريزي كاربري اراضي  عوامل ذكر شده، ضرورت برنامه
گزيني كاركردها و تخصص بهينه فضاي  شهري، بهينه

اي متناسب با در نظر گرفتن استاندارها شهري به كاربره
از يك سو و لحاظ نمودن سازگاري، وابستگي، ظرفيت و 

ها با يكديگر و در مقياس شهري را از  مطلوبيت كاربري
سازد، كه در اين  سوي ديگر بيش از پيش الزامي مي

  .تحقيق به آن توجه شده است
با توجه به مطالعات انجام شده در طرح جامع شهر 

باد ممسني جمعاً جانمايي هفده كاربري كه در واقع نورآ
ترين كاربريها است، انتخاب و نسبت سرانه و  از ضروري

  .فضاي اختصاص يافته به هر يك بررسي مي گردد
  اهميت و ضرورت - 2- 1

رشد روز افزون شهر نورآباد، كه متأثر از رشد 
جمعيت و مهاجرت روستائيان است به ساخت و 

غييرات زياد در ساختار فضايي، و ت  سازهاي بي برنامه
بخصوص گسترش شهر در زمينهاي كشاورزي و ساخت 
و ساز در حريم درياچه و ادغام روستاهاي پيرامون در 

در واقع توسعة فيزيكي شهر . شهر منجر شده است
برنامه را  فرايندي پويا و مداوم نبوده و روندي سريع و بي

به  طي كرده است؛ كه باعث گسترش شهر نورآباد

صورت ناموزون و تركيب فيزيكي نامناسب فضاهاي 
اي در زمينة  شهري شده است؛ و اين امر مشكالت عديده

دسترسي به خدمات مختلف شهري، دامنگير شهروندان 
بنابراين لزوم هدايت آگاهانه و سازماندهي . كرده است

اساسي و طراحي فضاي زيستي مناسب و در كل يك 
ه با جلوگيري از اتالف بيهودة ريزي بهينه، همرا برنامه
هاي كشاورزي و جلوگيري از گسترش شهر در زمين

جهات نامناسب، ضرورتي است تا زمينة ارتقاء كمي 
وكيفي طرحها  را فراهم آورده و يك نوع توسعة پايدار 

  . را در منطقه ايجاد نمايد
  اهداف - 3- 1

ها در شناخت و مطالعة وضع موجود كاربري ‐
ها نسبت به زيع و استقرار كاربريسطح شهر و نحوة تو

  .هم
نگري جمعيت و  پيش بيني نيازها با توجه به آينده -

ها و مشكالت هر يك از همچنين ارزيابي نارسايي
  .ها كاربري
ارائة پيشنهاد به منظور برآورد نيازهاي آتي براي  -
  .هاي مختلفكاربري
تعيين جهات بهينة گسترش فيزيكي شهر براي  -

اي شهري و مشخص كردن عوامل مؤثر در تهية طرحه
انتخاب زمين براي توسعة آيندة شهر بر اساس 

  .استانداردهاي پيشنهادي و قابل قبول
-ارائة الگوي مناسب جهت مكانيابي بهينة كاربري -

   ).GIS(ها با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي

  روش تحقيق - 4- 1
اه كاربري در اين مقاله، با توجه به اهميت و جايگ

اراضي شهري و چگونگي توزيع فضايي آن در شهرها، از 
روش توصيفي، تحليلي و پيمايشي استفاده شده و بعد از 
بررسي كمي و كيفي كاربري اراضي شهر نورآباد ممسني، 
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براساس كار ميداني چگونگي توزيع و جانمايي فضايي 
آن در سطح شهر تحليل گرديده است و با مقايسه 

به لحاظ  ها ي موجود با استانداردها و سرانهها كاربري
و پخشايش فضايي آن در شهر  ها كمي و كيفي، كاربري

تحليل شده و چگونگي استقرار بهينه آنها با استفاده از 
  .پيشنهاد گرديده است GISنرم افزار 

  قلمرو پژوهش - 5- 1
شهر نورآباد مركز شهرستان ممسني، اولين و 

شود كه  شهرستان محسوب ميبزرگترين نقطه شهري اين 
كيلو متري شمال  160هكتار در  1798مساحتي بالغ بر 

دقيقه طول  32درجه و  51غرب شيراز، و در موقعيت 
( دقيقه عرض شمالي قرار گرفته 13درجه و  31شرقي و 
 900و ارتفاع اين شهر از سطح دريا ). 19:1383هرمزي، 
گ و شهر نورآباد ممسني در يك دشت بزر. متر است

هاي كشاورزي مرغوب، اطراف  صاف واقع شده كه زمين
آن گرفته و آن را به صورت يك شهر درآورده و در 
محدوده شمال شرق و مشرق احتمال قرار گرفتن آن 

معين فر و ( تحت خطر زلزله وجود دارد
شيب عمومي شهر از مشرق به مغرب ). 6:1369ديگران،

ن دشت كه شهر است و با قرار گرفتن آن بر روي اي
جنوب شرقي آن درختان بلوط با مراتع گسترده، طبيعت 
كوهستاني با چشم انداز زيبا، منابع آب فراوان و بارندگي 
خوب، و وجود تنگه زيباي بوان در دو فرسخي شمال 
شرقي نورآباد، يكي از چهار بهشت گيتي است كه در دره 

حسيني (هاي سرد و گوارا افتاده كوهي پر از چشمه
است ساالنه گردشگران فراواني را ) 1562:1382،فسايي

.نمايد از همه استانهاي همجوار جذب مي

  ،1387استانداري فارس، : مأخذ موقعيت فضايي استقرار شهر نورآباد ممسني در استان فارس و كشور ايران - 1شكل 
  نگارندگان: ترسيم
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 ي نظري كاربري اراضي شهريها ديدگاه- 2 

ي اراضي شهري در خصوص چگونگي كاربر
ديدگاههاي متفاوتي مطرح است، ولي مهمترين 

هاي  هاي كاربري اراضي شهري را در نظريه نظريه
هاي  اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و كالبدي زمين و نظريه

گرايي،  ساماندهي، كاركرد گرايي، اصالح اي، برنامه
مدرنيسم و توسعه پايدار  گرايي، پست مدرنيسم، فرهنگ

  .ردتوان برشم مي
اصطالح و مفهوم كاربري اراضي در غرب، ابتدا 
نظارت دولتها بر نحوه استفاده از زمين و حفظ و حقوق 

، ولي با )345-346: 1377برناردرز، (مالكيت بود 
اي،  ريزي شهري و منطقه گسترش شهري و رشد برنامه

  .تري به خود گرفت اين مفهوم با ابعاد وسيع
هنري جورج  :در نظريه نقش اجتماعي زمين -

اعتقاد به محدود كردن مالكيت خصوصي ) 1897-1810(
برداري از اراضي در راستاي منافع عمومي مردم در  و بهره

  ).52: 1378حبيبي و مسائلي، (شهرها دارد 
بر حفظ ) 1819-1895(در اين ارتباط، اسكات 

هاي شهري و  اراضي كشاورزي اطراف شهرها و حومه
زياري، (ي تأكيد دارد حفظ مصلحت عموم در كاربر

1379 :14.(  
  به نظارت در توسعه) 1841-1918(نظريه واگنر  -

شهرها و بيرون آمدن اراضي شهري از مالكيت عموم در 
  .جهت حفظ و كنترل وضعيت اراضي شهري مبتني است

نظريه سازماندهي زير زمين، به كاربري زمين به  -
ايجاد معبر هاي شهري، از جمله،  منظور ساماندهي فعاليت

باري مترو، تردد اتومبيل، استقرار تأسيسات شهري، 
  .دهد پيشنهاد مي...  استفاده تفريحي، خدماتي، تجاري

ريزي كالبدي، كاربري اراضي را  نظريه طرح -
  .داند مديريت خردمندانه فضا مي

اي كه با پيدايش شهرسازي جديد  نظريه برنامه -
وقي، مهندسي، هاي حق ظهور يافته، به جنبه) 1960(

اداري، متدولوژي خاص در راستاي طرحهاي جامع، 
راهبري، تفصيلي و ساماندهي شهري اشاره  -ساختاري

  .دارد
نظريه ساماندهي زمين، چگونگي تقسيم اراضي  -

شهري و نحوه استفاده از آن، مالكيت زمين، وظايف 
هاي اقتصادي از  بخش عمومي، جلوگيري از سوء استفاده

به سالمت، ايمني، رفاه حال عمومي در برابر زمين، توجه 
  .كند خطرات و سوانح را ارائه مي

گرايي، به گسترش نيافتن شهرها و  نظريه اصالح -
  .هاي خاص شهري تأكيد دارد پر كردن بافت

بندي شهري بر اساس  نظريه مدرنيسم به منطقه -
عملكردهاي خاص بدون توجه به موقعيت، مكان، 

هاي عمومي، افزايش آزاد و سبز  اكمفرهنگ و سنت در تر
  .بر اساس سلسله مراتب شهري اشاره دارد) درصد 85تا (

گرايي نقطه متقابل مدرنيسم است و  نظريه فرهنگ -
ي فرهنگي، اجتماعي بر جنبه مادي آن ها بر تقدم شاخص

  .و با نگرش بر زيباشناسي معتقد است
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 گرايي، اصل رهايي انسان از محيط نظريه طبيعت -
ي طبيعي و ها مصنوعي و استقرار در طبيعت و كاربري

  .دهد ميعملكردگرايي در شهر را ارائه 
گرايان به آزادي انساني و زيباشناسي و  فلسفه -

ريزي كاربري اراضي  ي صنعتي در برنامهها كاهش كاربري
  .شهري معتقدند

نظريه سالمت روان به مشاركت شهروندان در  -
ترش نيافتن شهرهاي بزرگ ريزي كاربري، گس برنامه

  .ها معتقد است ها و آستانه صنعتي، سرانه
مدرنيسم، در اين نظريه كاربري  نظريه پست -

اراضي شهري، تركيبي از عناصر جديد و سنتي، توجه به 
  .هنر بومي و هنر متعالي مشاركت است

پايداري شهري بر نگهداري طبيعت،   نظريه توسعه -
وگيري از آلودگي شهري، كاهش منابع، استفاده بهينه، جل

ظرفيتهاي توليدي محيط، كنترل كاربريها از طريق قانون، 
هاي  نقش دولت سرانه باالي سبز، تراكم متوسط در حومه

ارتباطي، تنوع مساكن در بعد  شهري، كاهش فواصل
: 1381زياري، (زيباشناختي و مديريتي زمين استوار است 

67-66.(  
  بحث - 3
  ي نورآباد ممسنيتحوالت جمعيت - 1- 3

از  1385تا  1345ي ها جمعيت شهر نورآباد طي سال
نفر رسيده است كه  52597نفر به حدود  5451حدود 

با رشد  ها اين امر نشان دهنده آن است كه طي اين سال
سريع همراه بوده؛ به طوري كه جمعيت آن در سال 

نفر و در  25333به  1365نفر و در سال  10284به  1355
مركز (نفر جمعيت رسيده است 42242به  1375سال 

اين رشد بسيار سريع ). 1385الي  1455آمار ايران، 
جمعيت شهر، به علت مهاجرت روستاييان و عشاير 
منطقه ممسني به شهر نورآباد به علت محروميت شديد 
آب، برق، راه، حمام و بهداشت و امكانات آموزشي و 

ست كه در رفاهي روستاهاي شهرستان ممسني بوده ا
گوشه و كنار شهر نورآباد براي دستيابي به شغل دائمي 
در مركز اداري و خدماتي، با مشاغل مغازه داري و 
كارگري، براي هميشه در شهر نورآباد اقامت نمودند و 

ي عمراني در ها بعد از انقالب با وجود اجراي طرح
روستاهاي دور و نزديك، در منطقه ممسني باز هم 

و بي رويه روستاييان و عشاير به شهر مهاجرت شديد 
نورآباد ادامه يافت و به همين خاطر، جمعيت شهر 

از نظر ). 47:1373هوشمندي،(افزايش چشمگيري يافت
تراكم عمده جمعيت و خانوارهاي شهري درمركز شهر ، 

و ). 1386مطالعه ميداني نگارندگان،(متمركز گرديده اند 
نفر  65600ل معاد 1387جمعيت اين شهر براي افق 

  ).80:1378مهندسان مشاور امكو،(برآورد گرديده است
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 45 -85ي ها جمعييت شهر نورآباد ممسني در طي سال -1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

     
  
  
  
  
  
  

  ، 45-85هاي  نمودار جمعيت شهر نورآباد ممسني طي سال
  نگارندگان: ترسيممركز آمار ايران، : مأخذ

  اشتغال و فعاليت  - 2- 3
بيشتر شاغالن شهر نورآباد ممسني در سرشماري 

رين آن درصد در بخش خدمات و كمت 72با  1365سال 
درصد، و در بخش  9/13در بخش كشاورزي با 

، 1375درصد شاغل بودند و در سرشماري  1/14صنعت،
درصد و  3/67 بشتر شاغالن آن در بخش خدمات با

درصد، و در  2/13كمترين آن در بخش كشاورزي با 
درصد شاغل بودند و در سر شماري  5/19بخش صنعت، 

 6/65خدمات با  ، بيشترين شاغالن را باز هم بخش1385
درصد،  3/10درصد و كمترين آن در بخش كشاورزي با 

و كل شاغالن . درصد شاغل بودند 1/24و بخش صنعت، 
به  1385و  1375، 1365شهر نورآباد ممسني از سال 

با بررسي نقش . نفر بودند 13786و  7627، 4418ترتيب، 
شهر و كاركردي آن بر اساس مدل ژاكلين بوژوگارنيه، 

مركز آمار ايران (هر عمدتاً نقش خدماتي دارداين ش
 ).1385الي  1365ي استان فارس ها سالنامه

  

 سال سرشماري جمعيت كل شهرستان جمعيت شهر نورآباد درصد به كل جمعيت

5/5 5451 99715 1345 

8 10984 137974 1355 

7/14 25302 172129 1365 

6/26 42245  161243 1375 

6/31 52597 166308 1385 
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  مركز آمار ايران: مأخذ                                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  

  1385ي شهر نورآباد ممسني در سال ها شاغالن بخشدرصد  نمودار
  

تحليل كاربري اراضي نورآباد ممسني با نگاهي  - 3- 3

  به طرح جامع
لگوي توسعه، شديداً بر استفاده با توجه به اينكه ا

گذارد، لذا هر گونه برنامه  ميانواع مختلف كاربري تأثير 
گيرد، بايد در جهت توسعه  ميريزي كه براي شهر انجام 
و تحقيقات  (Willam,2006:1) پايدار و معقول شهر باشد

دهد كه بدون برنامه  ميمربوط به ساخت شهر نشان 
ه الگوي بهينه زيست در توان ب ميريزي كاربري زمين ن

  دانيم كه تهيه  مي). 15:1381زياري،(دست يافت ها شهر

و  اي هناحي -ي توسعه و عمران شهريها طرح
تواند ابزارهايي براي تحقق  ميي جامع شهري ها طرح

با چنين . باشد اي هاهداف توسعه پايدار شهري و منطق
نگرشي، طرح جامع شهر نورآباد ممسني هم تهيه شده و 

اماندهي فيزيكي شهر را با توجه به معيارهاي ارايه شده س
اين طرح . در توسعه پايدار شهري مد نظر قرار داده است

 1379تهيه و عمليات اجراي آن نيز از  1376در سال 
اينك پس از معرفي خصوصيات كالبدي . آغاز شده است

شهر به تحليل و ارزيابي كمي و كيفي كاربري اراضي 
  . يمپرداز ميشهري 

 

  ها كل شاغالن بخش  خدمات  صنعت  كشاورزي  سال

1365  9/13  1/14  72  4418  

1375  2/13  5/19  3/67  7627  

1385  3/10  1/24  6/65  13786  
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 شهرداري نورآباد ممسني: مأخذ  كاربري اراضي شهري در وضع موجود و توزيع فضايي آن در شهر نورآباد ممسني -2شكل 

  
  عوامل محدود كننده شهر نورآباد - 4- 3
  عوارض طبيعي ‐ ۱‐ ۴‐ ۳

هاي روستايي  شهر نورآباد، از آنجا كه از هسته
تشكيل شده است، لذا اراضي كشاورزي و باغات 

عددي در بين آنها گسترده شده كه يكي از عوامل مت
همچنين . شود عمده محدود كننده توسعه شناخته مي

وجود دو رودخانه مهم در شمال و جنوب شهر و 
محالت متعددي كه در كنار و اطراف اراضي كشاورزي 

اند، از عوامل  به عنوان محالت كنوني شهر پراكنده
ند؛ چه شو ميمحدود كننده توسعه شهر محسوب 

حفاظت از آنها و ضرورت پيشگيري از آلودگي آب 
را براي اين رودخانه الزامي  ييها بيني حريم آنها، پيش

ناخواه امكان استفاده از بخشي از   سازد كه خواه مي
اراضي شهر را براي ساخت و سازهاي شهري مقدور 

عالوه بر اين، وجود ارتفاعات متعدد در . سازد نمي
كنوني شهر نيز از عوامل محدود كننده پيرامون محدوده 
شود كه در بسياري از موارد، به علت  توسعه شناخته مي

  .سازد نمي  شيب زياد، امكان ساخت وساز را فراهم
  
  عوارض مصنوعي ‐۲‐ ۴‐ ۳

عوارضي نيز به صورت مصنوعي در شهر مشاهده 
اند،  شود كه به عنوان عوامل محدود كننده، قابل توجه مي

توان خطوط انتقال گاز، برق و  عوامل مي از جمله اين
نفت را نام برد كه عمالً حريم آنها بخش ديگري از 



 
 
 1388 اي، سال اول، شماره اول، تابستانهاي شهري و منطقهمجله مطالعات و پژوهش              34

   ).1386مطالعه ميداني ،(سازد ميگيري خارج  اراضي شهري را از امكان بهره
 

  نگارندگانمطالعه ميداني : ، مأخذعوامل محدود كننده شهر نورآباد ممسني - 2شكل                
  تحليل و ارزيابي كاربري اراضي شهري  روشهاي - 4

معموالً براي ارزيابي كاربري اراضي شهري دو 
در اين ارزيابي، . گيرد مينوع تكنيك مورد توجه قرار 

ي مختلف شهري اساساً به منظور اطمينان ها كاربري
خاطر از استقرار منطقي آنها و رعايت تناسبات الزم به 

  .گيرد ميصورت كمي و كيفي صورت 
در ارزيابي كمي، بر اساس مقايسه سرانه نهايي  -

با استانداردهاي مربوط يا از طريق  ها موجود كاربري
بررسي نيازهاي فعلي و آتي منطقه مورد مطالعه با فضا 

   .گيرد ميصورت 
ي كيفي معين شده و ها در ارزيابي كيفي، ويژگي -

نسبت آنها به يكديگر براساس ماتريس ذيل بررسي 
  : شود مي

 - ماتريس مطلوبيت؛  -ماتريس سازگاري؛  -
پورمحمدي، (ماتريس وابستگي  -ماتريس ظرفيت؛ 

109:1385.(   
ي كمي به ها كمي و كيفي، روش اي هدر اين روش

خوبي شناخته و ثبت شده و از سوي بيشتر برنامه ريزان 
شهري، به عنوان ابزاري براي حرفه ي آنها محسوب 

ي كيفي ها كاربرد روش هر چند، در مقايسه،. شده است
شوند و اغلب به  مييي كه به تدريج گردآوري ها و يافته

، نتيجه اي هرسميت شناخته نشده اند كه تا انداز
ي شكل گيري و گسترش نظام برنامه ريزي ها سال
در تكنيك ارزيابي از ). 209:1383سيف الديني،(است

ي استقرار بهينه ي ها طريق معيارها و ماتريس
، پس از جمع آوري اطالعات وضع موجود ها كاربري
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يي ها ي زمين شهري، با استفاده از ماتريسها كاربري
در كنار يكديگر در  ها كه به چگونگي استقرار كاربري

تهيه مي شود و  اي هپردازد، جدول ويژ ميسطح شهر 
با توجه به  ها چگونگي جانمايي بهينه كاربري

واع وابستگي، سازگاري، ظرفيت و مطلوبيت ان
( گيرد ميدر سطح شهر مد نظر قرار  ها كاربري

در واقع، براي موفقيت اين ). 109:1382پورمحمدي،
برنامه ) تحليل كمي و كيفي كاربري اراضي(مسأله 

را براي  اي هي مناسب پيچيدها ريزان، تكنيك
ي مربوطه، فراهم ها گردآوري، ساماندهي و انتقال يافته

ركيبي از ت .(Dandekar,1982:83)كنند مي
ي كمي و كيفي براي به دست آوردن ها روش
   .شود ميي الزم، استفاده ها يافته

  تحليل كمي كاربري اراضي شهر  -4-1
عمدتاً بر شناسايي و  ها در اين پژوهش، تحليل

ي شهري با ها ي كاربريها و استاندارد ها تطبيق سرانه
در سطح شهر و چگونگي  ها وضع موجود اين كاربري

ي ها فضاي شهري به هر يك از كاربريتخصيص 
ي متناسب در ها در تعيين سرانه. مختلف استوار است

هر شهر، عوامل مهمي، چون؛ موقعيت اقليمي و طبيعي، 
مسايل اجتماعي و آداب و رسوم، تكنولوژي ساختمان 
و مسكن، قيمت زمين، نوع و ميزان درآمد، نوع 
 معيشت، امكانات گسترش شهر، احتياجات جمعيت

گيرد و  ميشهر به تأسيسات رفاهي و غيره مد نظر قرار 

متناسب با تراكم پيشنهادي و در ارتباط با آن نسبت به 
مشخص  ها ي شهري اين سرانهها هر يك از كاربري

معموالً پس از تعيين ). 161:1375شيعه،(گردد مي
مساحت كل شهر و نيازهاي جمعيت در هر يك از 

در افق طرح پيشنهادي، در شرايط موجود و  ها تراكم
ي شهري مشتمل بر ها بايد مبادرت به تعيين سرانه

ي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي، تفريحي و ها سرانه
در مجموع، بايد گفت كه ). 69:1381زياري،(غيره گردد

ي شهري براي هر شهر، ها تعيين استانداردها و سرانه
در سطح . مستلزم موقعيت جغرافيايي آن شهر است

ر ما، استانداردها و معيارهاي مشخصي به منظور كشو
ي شهري و به تفكيك شهرهاي ها تعيين همه سرانه

مختلف تاكنون ارايه نگرديده است، در عين حال، 
استفاده از استانداردهاي ساير كشورها نيز در زمينه 

: ي گوناگون شهري، چونها تأسيسات و كاربري
يل مغايرت مسكوني، درماني، آموزشي و غيره، به دل

شرايط آنها در بسياري موارد، از نظر آب و هوايي، 
ي فرهنگي و اجتماعي، درآمد، ابعاد و ها ويژگي
. ي خانوار و امثال آنها خالي از اشكال نيستها اندازه

سرانه و فضاي استاندارد مورد  3ذا در جدول شماره ل
نياز سطوح مختلف شهري با معرفي كاربري شاخص 

مسكن  طريق سازمان ملي زمين و در هر سطح كه از
ابراهيم (براي شهرهاي ايران پيشنهاد شده، آمده است
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  ).10- 32 :1378مسايلي ؛ اقتباس از؛ حبيبي و  52:1385زاده و مجير اردكاني، 
  

  و فضاهاي استاندارد مورد نياز سطوح مختلف شهري با معرفي كاربري شاخص در هر سطح ها برخي از سرانه - 3جدول

 و فضاي مورد نياز كاربري شاخصسرانه 
مقياس كالبدي سطوح 

 شهري
 كاربري شاخص

 بوستان كودك كوي متر مربع 650متر مربع، حداقل قطعه تفكيكي  3تا1سرانه بين 

 مهد و كودكستان كوي متر مربع 500 حداقل قطعه تفكيكي) متر مربع سرپوشيده 5/3متر مربع فضاي باز و  5/4(متر مربع  8سرانه 

 تجاري روزانه كوي متر مربع 65حداكثر قطعه تفكيكي  نفر يك واحد، 225داد مطلوب واحدها به ازاي هر تع

 آموزش ابتدايي محله متر مربع 2500حداقل مساحت ) متر مربع 4و سر پوشيده  5فضاي باز (متر مربع  9حداقل 

 تجاري هفتگي محله متر مربع 85كي واحد، حداكثر قطعه تفكي 1نفر  335تعداد در مراكز محله به ازاي هر 

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

 آموزش راهنمايي برزن متر 600هر به ازاي متر مربع 7000حداقل مساحت  متر به ازاي هر دانش آموز، 11حداقل 

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

 آموزش دبيرستان ناحيه نفر 800هكتار به ازاي هر  1متر مربع به ازاي هر دانش آموز، حداقل مساحت  12

 تجاري عمده فروشي ناحيه متر مربع 120نفر، حداكثر قطعه تفكيكي در هر ناحيه  800واحد به ازاي هر  1تعداد 

 درمانگاه ناحيه متر مربع 2500متر مربع ، حداقل قطعه تفكيكي  25نفر  100ر سرانه به ازاي ه

 بوستان ناحيه ناحيه هكتار 8تا  6متر مربع به ازاي هر نفر، قطعه تفكيكي بوستان بين  6تا  3سرانه 

 بيمارستان منطقه هكتار 5/2متر مربع، حداقل قطعه تفكيكي  370نفر  1000 به ازاي هر

 واحد تجاري منطقه متر مربع 500ل قطعه تفكيكي در مركز منطقه حداقل سطح ك

  ) 10 -32: 1378سيد محسن حبيبي و مسايلي، : برگرفته از ،53:1385زاده و مجير اردكاني،  مأخذ ابراهيم                                                         
  

با  ارزيابي كمي سطوح و سرانه شهر نورآباد ممسني
توجه به مطالعات انجام شده در طرح جامع شهر 

ي مختلف در ها نورآباد ممسني، از مجموع كاربري
سطح شهر، چگونگي پراكنش فضايي و جانمايي هفده 
كاربري كه در واقع مهم ترين و ضروري ترين 

است، در اينجا انتخاب و نسبت سرانه و  ها كاربري
تحليل، و فضاي اختصاص يافته به هر مورد بررسي و 

براي وضع  ها در هر يك كاربري ها كمبودها و نيازمندي
  .موجود و پيشنهادي برآورد گرديده است

ي شهر بررسي شده كه در ها همچنين كل كاربري
متر مربع است، و نشان دهنده نقش  5675500مجموع 

متر مربع در زمان وضع  2462700غالب حمل و نقل با 
استانداردهاي مورد است، با توجه به ) 1378(موجود

نياز براي هر كاربري در سطح شهر و تحقق وضع 
فعلي هر كاربري، نشان دهنده آن است كه روند 

ي مسكوني، تجاري و مختلط، بهداشتي، ها كاربري
ورزشي، فضاي سبز، صنعتي، حمل نقل و معابر كند و 

ي آموزشي، آموزش عالي، ها بطيي و در مقابل، كاربري
أسيسات و تجهيزات، روند مثبت و درماني، اداري و ت
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  . استنشان داده شده  4مناسبي دارند، كه در جدول شماره 
 

 ها و سطوح وضع موجود و پيشنهادي طرح جامع شهر نورآباد ممسني تا افق طرح و مقايسه آن با استاندارد ها سرانه -4جدول 
  ي آنها و تعيين وضع فعلي و نسبت كمبود

نسبت 
كمبودها 

متر (
 )مربع

تحقق 
وضع 

موجود 
متر (

 )مربع

استانداردها 
 )متر مربع(

 وضع موجود وضع پيشنهادي

 رديف نوع كاربري
نسبت به 
كل سطح 
شهر به 
 درصد

  سطح
 )متر مربع( 

 سرانه   
متر ( 

 )مربع

نسبت
به كل 
سطح 
شهر به 
 درصد

متر (سطح  
 )مربع

  سرانه 
 )متر مربع(

 1 مسكوني 6/53 2262800 66/22 7/56 3720600 4/14 30 -50 3178852  1457800

61600  103484 4- 2 76/ 164000 50/2 02/1 19200+83200 97/1+45/0 
تجاري و 

 مختلط

2 

 3 آموزشي عالي /007 300 /003 08/2 136400 /63 5/1 47889  136100

 4 آموزشي 69/5 240500 40/2 93/4 323300 51/1 4 -9 145371  82800

 5 مذهبي /04 16700 /16 /40 26400 /12 /2 -/3 25033  9700

 6 فرهنگي /09 4000 /04 1 64800 /30 /75 -5/1 7249  60800

 7 درماني /7 29600 /29 1 65600 /30 /75-  5/1 80810  36000

 8 بهداشتي /008 300 /003 /20 13300 /06 /6 652  13000

 9 ورزشي /92 39100 /39 2 132000 /61 2 -5/2 46729  92900

 10 اداري 8/4 203400 034/2 50/3 229600 07/1 2 254386  26200

 11 فضاي سبز /48 20100 /20 7 459200 1/2 7 -15 302061  439100

 12 گردشگري /16 6800 /06 /75 49200 /23 /2 3180  42400

 13 نظامي و انتظامي /47 19800 /19 /35 22900 /23 /4 16974  3100

104800  75699 5/3- 2 92/ 196800 3 92/ 92000 18/2 
صنعتي 

 وكارگاهي
14 

900  239248 5- 2 72/ 154100 35/2 53/1 153200 63/3 
تأسيسات 
 وتجهيزات

15 

142200  45095 5- 2 76/ 164000 50/2 21/ 21800 52/ 
حمل و نقل و 

 انبار
16 

 17 شبكه معابر 30/58 2462700 62/24 - - - 50 -60 2897849  -

 جمع 015/135 5675500 73/56 16/39 5922200 72/24 - 7470561 2709400
  نگارندگان:شهرداري نورآباد، محاسبه: مأخذ                                                                                                  

  
  تحليل كيفي كاربري اراضي شهر  - 2- 4

اي كيفـي  عيارهـ ، مهـا  متعاقب ارزيابي كمي كـاربري 
، )سازگاري كـاربري بـا اطـراف   (ارزيابي، مانند سازگاري

مقيـاس  (، ظرفيـت )سازگاري كاربري بـا مكـان  (مطلوبيت
و ) عملكـــــردي و چگـــــونگي توزيـــــع در شـــــهر

از يكــديگر و  هــا چگــونگي حمايــت كــاربري(وابســتگي
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) تكميــــــــــل عملكردهــــــــــاي يكــــــــــديگر
ــه شــرايط  ). 109:1382پورمحمــدي،(اســت ــا توجــه ب ب

جغرافيايي و خصوصيات جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي ساكنين شهر، كه در ارزيـابي و تحليـل كـاربري    
زمين شهر نورآباد ممسني مؤثر اسـت، لـذا جهـت جمـع     

و  هــا بنــدي از همــه مطالعــات وضــع موجــود و چــالش
طاله سـخن، بـه   ي شهر و به منظور اها ، كاربريها فرصت

 پرداخته شده است )Swot .(ارايه اين الگو

يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق ) Swot(اين الگو 
و  ها نقاط قوت و ضعف درون سيستمي با فرصت

اين الگو تحليل . تهديدات برون سيستمي است
سيستماتيكي را براي شناسايي اين عوامل و انتخاب 

نمايد،  مينها را ايجاد استراتژي كه بهترين تطابق بين آ
و رايج ترين كاربرد آن فراهم كردن . دهد ميارائه 

ي ها چهارچوبي منطقي براي هدايت نظام مند بحث
ي مختلف و در نهايت، انتخاب راهبرد ها سيستم، راهبرد

اساساً روش ). 239:1385حكمت نيا و موسوي،(است
)Swot( )يك ) و تهديدات ها نقاط قوت، ضعف، فرصت

اين ). Hor-Haacke.L.2001.PN(استراتژيك است ابزار
به . وارد استها الگو نتيجه مستقيم مدل دانشكده تجاري
 يها و ضعف ها طور ساده به عنوان ابزار بررسي قوت

است و در مفهوم كلي، ) اي هدرون ناحي(درون سازماني
ابزاري براي بهره برداري در مراحل مقدماتي تصميم 

ش درآمد در امر برنامه ريزي گيري و به عنوان يك پي
استراتژيك در نوع كاربردي آن است و در حقيقت، 

ي ها ابزاري است كه عموماً براي كنار هم قرار دادن يافته
ست كه ها ، و تهديدها ، فرصتها ، ضعفها تحليل قوت

مستلزم شناسايي نقاط قوت و ضعف ناحيه در ارتباط با 
بر اساس و تهديدهايي است كه  ها بازار و فرصت

روندهاي پيش بيني شده محيطي ارايه شده 
بنابراين، در اين الگو همه ). 118:1383مهدوي، (است

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي هر يك از 
شود  ميدر وضع موجود، به طور خالصه بيان  ها كاربري

تا با توجه به اين خصوصيات و ارايه وضع مطلوب و 
، به اصالح آنها ها بريتصميم گيري براي هر يك از كار

  .پرداخته شود
  Swot ارائه الگوي -5 شماره جدول

  كاربري
  ها قوت

)STRENGTH(  
  ها ضعف

)WEAKNESS(  
  ها فرصت

)0PPORTUNITY(  
  تهديدها

)THREAT(  

وني
سك

م
  

ــه  - ــداث خانـ ــا احـ ي هـ
مسكوني جديد بـا مصـالح   

  قوي 
ي هـــا ســـازگاري خانـــه -

  مسكوني با اقليم منطقه 
  

وسـتايي و پيونـد خـوردن آن    وجود بافت ر -
  با شهر و مشكل تردد در آن 

ي روسـتايي كـه   ها مقاوم نبودن مصالح خانه -
   جزو شهر شده اند

ــين  - ــتفاده از زم ــا اس ــراي  ه ــاورزي ب ي كش
  ي مسكوني ها خانه

    

ي غير قابـل  ها استفاده از زمين -
ــراي  كشــت و بســيار مطلــوب ب

ي مسـكوني در شــمال  هـا  واحـد 
   شرقي شهر

و  هـا  بافـت  ح و بهسازياصال -
شهر نورآبـاد   ي روستاييها خانه

  با كمك دولت

كـم   يهـا  احتمال خطر زلزله در خانه -
مقـاوم و گلـي روسـتاييان در محـدوده     

  خدماتي شهر 
ــر    - ــديد و خط ــدگي ش ــال بارن احتم

براي كل شهر نورآباد، از طرف  سيالب
   تنگه بوان

عبور خط لولـه نفـت و گـاز و بـرق      -
ــوي از  ــدم  فشــار ق ــاد و ع شــهر نورآب

   رعايت استانداردهاي آن
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  كاربري
  ها قوت

)STRENGTH(  
  ها ضعف

)WEAKNESS(  
  ها فرصت

)0PPORTUNITY(  
  تهديدها

)THREAT(  

لط
مخت

 و 
ري

جا
ت

  

قابل دسترسي بودن براي  -
   همه شهروندان و مسافران

  

ي گارگـاهي ناسـازگار در   هـا  وجود كاربري -
   مركز شهر

يـك   ي تجـاري در هـا  متمركز بودن واحـد  -
   راسته شهر

ي هــا فرســودگي كالبــدي برخــي از واحــد -
  تجاري در مركز شهر 

م رعايت استاندارد فضـايي در برخـي از   عد -
  در شهر ها اين كاربري

  

وجــود مشــتري و متقاضــي از  -
  همه روستاهاي شهرستان ممسني

بهبود وضـعيت شـغلي و بـاال     -
ــردم و  ــد م ــتن درآم ــزايش  رف اف

  خريد آنها

وجود اشتغال اكثـر مـردم شهرسـتان     -
بخــــش كشــــاورزي و دامــــداري و 

آمدن ي پي در پي و پايين ها خشكسالي
   قدرت خريد آنها

  

الي
ش ع

موز
آ

  

احداث دانشـگاه دولتـي،    -
ــهر   ــور در ش ــام ن آزاد و پي

  نورآباد
جذب نيروهاي تحصـيل   -

ــن    ــتان در اي ــرده شهرس ك
  مراكز دانشگاهي 

ي عالقـه  ها جذب سرمايه -
در خـود   مندان به تحصـيل 

  شهرستان 
  

تعلل در احداث مراكـز دانشـگاهي در ايـن     -
وجود عالقه مندان بسيار شهرستان با توجه به 

   زياد به تحصيل در اين شهرستان
باند بازي سياسـي در شهرسـتان و اسـتفاده     -

نكردن از متخصصـان بـا لياقـت در اداره ايـن     
  مراكز 

   

ــز   - ــت از مراكـ ــت دولـ حمايـ
دانشگاهي اين شهرسـتان و دادن  

ي مختلف به اين مراكز و ها رشته
حذب دانشجويان از اقصا نقـاط  

   كشور
جــود فضــاي مناســب بــراي و -

ــهر   ــز در ش ــن مراك گســترش اي
   نورآباد

_______  

شي
موز

آ
  

ــي   - ــودن برخـ ــاز بـ نوسـ
   مدارس

ايجاد مراكز غير انتفـاعي   -
ــاطع   ــاد در مقـ ــبتاً زيـ نسـ

   مختلف در شهر
ــر   - ــاز اكث فضــاي نســبتاً ب

   مدارس
توزيع نسـبتاً مناسـب در    -

   همه مناطق شهر
  

ر برخي وجود فضاي ناسازگار و نامناسب د -
   از مدارس

   فرسوده بودن مدارس -
فقدان وجود مراكز كـافي در شـهر و نـوبتي    -

  كردن مدارس 
كافي نبون حقوق معلمـان در اداره زنـدگي    -

خــود و نداشــتن مطالعــه در قبــل از ورود بــه 
كالس و در نتيجـه آن اُفـت تحصـيلي دانـش     

  آموزان 

مجــوز احــداث و حمايــت از  -
رايـه  ديگر مناطق شهرسـتان در ا 

ــته ــا رش ــتاني، جهــت ه ي دبيرس
كاهش آمد شده دانش آموزان به 

  شهر 
امكان احداث مدارس در شهر  -

ي هـا  با در اختيـار داشـتن زمـين   
   وقفي، توسط خيرين

  

حمايت نكـردن از دولـت از آمـد و     -
شــده دانــش آمــوزان از ديگــر منــاطق  
شهرستان به شهر نورآبـاد و پـر هزينـه    

   ي فقيرها بودن تحصيالت براي خانواده
ــع   - ــود فضــاي آموزشــي در مقط كمب

متوسطه به علت نبود مراكـز تحصـيلي   
در منطقه خود و روي آوردن بـه شـهر   

   نورآباد
احتمـال خطــر بــراي دانــش آمــوزان   -

مقطع ابتدايي، بـه علـت نبـودن توزيـع     
ــابي    ــهر و مكاني ــدارس در ش ــال م متع

  برخي از آنها
  

بي
ذه

م
  

وجــود مراكــز مــذهبي    -
   در شهر نورآباد نسبتاً زياد

ــذهبي   - ــز م ــداث مرك اح
   نوساز و جديد در شهر

حمايت مـردم و خيـرين    -
مــذهبي  در احــداث مراكــز

   شهر
  

    فرسوده بودن برخي از اين مراكز در شهر -
نامناسب بودن مكان برخي از مراكز مذهبي  -

  در شهر
  

و سـاخت مراكـز    امكان ايجاد -
ــا اســتفاده از   مــذهبي در شــهر ب

   وقفي يها زمين
فرهنگ سازي جهت جلـب و   -

جذب نيروهاي جوان در شركت 
   مراسم مذهبي شهر

عدم رغبت و شركت مـردم شـهر در    -
مراسم مذهبي در اين مراكـز و اسـتفاده   
كردن از آنها در مواقعي همچون مراسم 

  ختم براي مردگان
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  كاربري
  ها قوت

)STRENGTH(  
  ها ضعف

)WEAKNESS(  
  ها فرصت

)0PPORTUNITY(  
  تهديدها

)THREAT(  

گي
رهن

ف
  

ــاختمانهاي   - ــداث سـ احـ
   فرهنگي شهر

ــز   - ــاه مناســب مراك جايگ
   فرهنگي

 نسبتاً خوب بودن مراكـز  -
   فرهنگي از لحاظ تعداد

  

نامناســب بــودن مراكــز فرهنگــي از لحــاظ  -
   سطح اشغال شده

ــي    - ــز فرهنگ ــاتي مراك ــش حي ــدم نق در  ع
   ي زندگي مردم شهرها برنامه

  

احداث مراكز فرهنگي در شهر  -
 و رسيدن به استاندارد مورد نيـاز 

   اين كاربري در شهر نورآباد
بخانــه بــزرگ و  احــداث كتا -

ــراي شــهر و فرهنــگ  مناســب ب
   كتاب خواني در شهر

ــگ و   - ــه بخــش فرهن ــوجهي ب ــي ت ب
ي مالي براي احـداث مراكـز   ها حمايت

ــوب از  عــدم -فرهنگــي  اســتفاده مطل
مراكز فرهنگي موجود مانند كتابخانـه و  

   سينما به علت استاندارد نبودن آنها

ري
ادا

  

باال بودن سـرانه كـاربري    -
   هراداري در ش

  نوساز بودن بعضي از آنها -
استقرار بعضـي از ادارات   -

هم پيوند در شـمال شـرقي   
  شهر 

   عدم دسترسي مناسب به بعضي از ادارات -
  كمبود نيروهاي مجرب و كاردان در ادارات -
عدم مكانيابي درسـت بعضـي از ادارات در    -

   سطح شهر
نداشتن پدافند غيـر عامـل در ادارات شـهر     -

  نورآباد 
  

ــاي مناســب   - ــتفاده از مكانه اس
براي سـاخت و سـاز آن، جهـت    

  دسترسي آسان مردم به آن
   -  

سبز
ي 

ضا
ف

  

تناسـب ايـن كـاربري در     -
ــا كــاربري  بعضــي منطــق ب

  مسكوني
تناســب داشــتن خــاك و  -

اقليم شهر با ايجـاد فضـاي   
  سبز 

  كمبود شديد اين كاربري در شهر نورآباد  -
ر بلـوار امـام   وجود اكثر اين فضاهاي سبز د -

   اي هخامن
  عدم برخوداري پاركهاي شهر از امكانات -

امكان احـداث يـك پـارك در     -
ي مســكوني هــا كنــار مجتمــع 

   استاديوم
كاشــتن فضــاي ســبز در همــه  -

  بلوارهاي شهر 
ــارك در   - ــداث پـ ــان احـ امكـ

از محالت تازه تأسـيس   اي همحل
جهــت خســته نشــدن از محــيط 

   شهري
  

در شهر و  خشكسالي و كم شدن آب -
خطر از بين رفتن فضـاي سـبز موجـود    

  شهر
ــا ي    - ــردم از پاركه ــتقبال م ــدم اس ع

ــر    ــدن آن و خط ــالي مان ــود و خ موج
  رفتارهاي ناهنجار

ري
شگ

گرد
  

ــدوما در   - ــل لي ــود هت وج
  شهر نورآباد 

ــهر    - ــرم ش ــود آب گ وج
  نورآباد 

  

   كمبود جا و مكان براي گردشگران -
 نداشــتن جاذبــه دســت ســاز بــراي جــذب -

  گردشگر
  

وجود پتانسيل باال براي ايجـاد   -
   امكانات الزم براي گردشگران

قرار گـرفتن شـهر نورآبـاد در     -
مسير شـمال و جنـوب، شـرق و    

  جنوب غرب

ــب در    - ــذاري مناس ــرمايه گ ــدم س ع
   گرشگري شهر و شهرستان

ــاطق    - ــافي منـ ــايي كـ ــدم شناسـ عـ
ــذب    ــراي ج ــتان ب ــگري شهرس گردش

  گردشگران
  

مي
تظا

و ان
ي 
ظام

ن
  

نوساز بودن ساختمانهاي  -
  نظامي 

  

  وجود پادگان نظامي در سطح شهر  -
پراكنش نامنظم واحدهاي نظـامي در سـطح    -

  شهر

امكان ايجاد پادگانهاي نظـامي   -
ــله   ــهر و درفاصـ ــمال شـ در شـ

  استاندارد از شهر
  

احتمال خطر به واسـطه وجـود ايـن     -
پادگانهــا بــراي شــهر نورآبــاد در زمــان 

  جنگ

كار
 و 

تي
صنع

هي
گا

  

قابل دسترسي بودن ايـن   -
  براي مردم ها كاربري

  

نامناسب بودن مكان بعضي از اين كارگاهها  -
  و پراكنش غير اصولي فضاهاي گارگاهي

ــد  - ــن واح ــواري بعضــي از اي ــا همج ــا  ه ب
  ي تجاري و مسكوني ها كاربري

ايجاد منظره زشت در هنكام ورود به شـهر   -
    نورآباد

  

بريهـاي  امكان انتقـال ايـن كار   -
ناســـازگار بـــه حاشـــيه جـــاده 

   اهواز –سراسري شيراز 
  

تصور بدبينانه نسبت به شهر نورآبـاد   -
در هنگام ورود به شهر، به علت چشـم  

   ها انداز نامطلوب اين كاربري
ايجاد اختالف و تضاد بـين صـاحبان    -

ــاربري ــا ك ــازگاره ــكوني و ( ي ناس مس
  ) تجاري با گارگاهها
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  كاربري
  ها قوت

)STRENGTH(  
  ها ضعف

)WEAKNESS(  
  ها فرصت

)0PPORTUNITY(  
  تهديدها

)THREAT(  

ات
هيز

 تج
ت و

يسا
تأس

  

جود شبكه فاضالب در و -
  شهر نورآباد

وجــود گــاز، آب و بــرق  -
  كافي در شهر نورآباد 

  

مكان نامناسب و تجهيزات مانند قبرستان و  -
   كشتارگاه از داخل شهر به خارج از شهر

استقرارنامناسب برخي تأسيسـات در شـهر    -
  مثل پمپ بنزين 

نبود مكان مناسب و ثابت ميوه فروشـي در   -
  شهر 

    ستشوي عمومي و توالت در شهرنبود د -
  

ــراي   - ــان مناســب ب وجــود مك
ــزات    ــات و تجهي ــال تأسيس انتق

ي هـا  نامناسب بـا ديگـر كـاربري   
   موجود در شهر

    

ــل   - ــزات مث ــودگي بعضــي از تجهي آل
  كشتارگاه براي مردم

ــي     - ــات برخ ــر روحي ــي ب ــأثير منف ت
تجهيزات مثـل قبرسـتان كـه در داخـل     

  شهر قراردارد

و انب
ل 
ل نق

حم
  ار

ي منظم ها داشتن سرويس -
ي هـا  ترمينال نورآباد به شهر

  ديگر
  

و مكـان بـراي پـارك ماشـين در      كمبود جا -
  ترمينال 

نامناسب بودن ترمينال شهر به علت داخـل   -
  بودن در شهر 

نبود مكان مناسب گاراژهاي ديگـر منـاطق    -
   شهرستان در شهر

نبود سيلو جهت ذخيره غالت، با توجه بـه   -
ي كشـاورزي  هـا  ممسني يكي از قطب اين كه

  فارس است 

وجود مكانهاي مناسب جهـت   -
احداث ترمينال در خارج از شهر 

  نورآباد
فعال كردن خطوط اتوبوسراني  -

از شهر نورآباد بـه ديگـر منـاطق    
  ممسني

ــه   - ــاد ب ــهر نورآب ــري ش قرارگي
ــه   عنــوان پــل ارتبــاطي شــمال ب

  جنوب
  
وجود موقعيـت مناسـب شـهر     -

ــر ــاد ب اي احــداث خطــوط نورآب
  هوايي و ريلي

  
  

نداشــتن برنامــه مناســب بــراي انبــار  -
توليدات كشـاورزي شهرسـتان، جهـت    

  فاسد نشدن محصوالت 
نداشتن برنامه مناسب براي وضـعيت   -

   حمل و نقل شهر و حومه آن

تي
داش

و به
ي 
رمان

د
 

وجود بيمارستان مناسـب   -
    در شهر نورآباد

ي پزشكان ها وجود مطب -
 در شهر نورآباد  ادبسيار زي

دسترســـــي مناســـــب  -
ــه  شــهروندان و مســافران ب

  ي درمانيها واحد

  كمبود پزشك متخصص در شهر نوآباد  -
   كمبود فضاي در ماني -
ي درمـاني در مـر كـز شـهر     ها تمركز واحد -

 نورآباد

ــن     - ــي از اي ــب بعض ــابي مناس ــدم مكاني ع
   در شهر ها كاربري

جهـت  كمبود اورژانـس در شـهر نورآبـاد،     -
  حمل و نقل

  
  

مجهز كـردن بيمارسـتان شـهر     -
   نورآباد به امكانات الزم

جــــذب نيــــروي پزشــــك  -
  شهر نورآباد متخصص در

ــود پزشــك و   - ــا كمب مواجــه شــدن ب
فضاي درماني به خاطر كمبود فضاهاي 
درماني، به علت كمبود فضـاي درمـاني   

  در ديگر نقاط شهرستان

تحت تـأثير قـرار گـرفتن مسـؤوالن      -
ــاد، از بانــدبازي  شــبكه بهداشــت نورآب

سياســي و عــدم اســتفاده نكــردن از    
  نيروهاي متخصص در اين زمينه

شي
ورز

 

وجود يـك اسـتاديوم در    -
   شهر نورآباد

ــروي جــوان و  - وجــود ني
ــه ورزش در   ــد ب ــه من عالق

    شهرنورآباد

  كمبو تعداد فضاي ورزشي در شهر  -
وجود اكثر فضـاي ورزشـي شـهر در يـك      -

  از شهرقسمت خاصي 

ــاد  - ــان ايج ــاي   امك ــك فض ي
ورزشي در قسمت شمال شـرقي  
  شهر براي عالقه مندان به ورزش

  

رواج كجــروي و ناهنجــاري در بــين  -
جوانان به علت كمبود فضـاي ورزشـي   

   در شهر
به مخاطره افتادن سـالمتي مـردم، بـه     -

  علت نبود فضاي ورزشي كافي
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  كاربري
  ها قوت

)STRENGTH(  
  ها ضعف

)WEAKNESS(  
  ها فرصت

)0PPORTUNITY(  
  تهديدها

)THREAT(  

مان
 در

كه
شب

 

وجود شبكه معابر كـافي   -
   در شهر

احداث معـابر جديـد در    -
 شهر 

  

تخريب شبكه معابر بخشي از شهر هر چند  -
  ماه يك بار 

  ي شهر ها آسفالت نبودن بعضي از كوچه -
عدم زير سازي و مناسب آسفالت شـهر در   -

   ها بعضي از خيابانها و كوچه
ي هـا  تنگ بودن بعضي از خيابانها و كوچـه  -

  شهر

تصويب قوانين، جهـت ايجـاد    -
كه مطلوب براي اين شهر يك شب

  در حال رشد 
اختصاص بودجـه بـراي رفـع     -

  همه نواقص شبكه معابر 
استفاده از متخصصـان در ايـن    -

و رفع نواقص  زمينه براي اصالح
  موجود

  
  

شـهر   ايجاد ترافيك در همه خيابانهـا  -
   در آينده نزديك

وجود تصادف در شهر به علت تنـگ   -
  بودن معابر

  مطالعات پيمايشي نگارندگان: مأخذ                                                
   ها ارايه وضع مطلوب براي هر يك از كاربري - 3- 4

ي ها همه ويژگي swotاز آنجايي كه در الگوي 
ي ارائه شده در ها بيان شد، لذا بر اساس ويژگي ها كاربري

، و با توجه به اين كه هدف ارائه 5جدول شماره 
جود و پيشنهادي در جهت ي موها وضعيت كاربري

ي ها دسترسي آسان شهروندان و به وجود آمدن زمينه
رفاه، آسايش و رضايت شهروندان و رسيدن هر يك از 

ي مناسب براي ها به وضع مطلوب است، مكان ها كاربري
ي اساسي شهر بر روي شكل ها احداث هر يك از كاربري

  .مشخص گرديده است اي هبه صورت لك
 - خدمات بهداشتي: ودرمانيكاربري بهداشتي 

درماني امروزه با هدف باال بردن سطح سالمت و ازدياد 
نيروي فعاليت افراد و طوالني كردن عمر و پيشگيري از 

. ها و معالجة به موقع آنهاست بروز و شيوع بيماري
بنابراين، تمركز واحدهاي درماني بهداشتي در نقطه 

راي دسترسي خاصي از شهر به نفع عموم جامعه نبوده، ب
بهتر شهروندان به مراكز درماني بهتر است مراكز درماني 

در چند نقطه از شهر استقرار يابد تا مردم به آساني به آنها 
با توجه به كمبود مراكز بهداشتي و . دسترسي داشته باشند

درماني در نقاط روستايي شهرستان و از طرفي، نبود 
ي ها روستا امكانات مناسب در ديگر مراكز موجود در

شهرستان، مردم روستا جهت استفاده از خدمات درماني 
  ).1شكل شماره (كنند ميبه شهر مراجعه 

ــكوني  ــاربري مس ــي از   : ك ــوان يك ــه عن ــكن ب مس
ترين  ترين نيازهاي زندگي انسانها به عنوان كوچك اساسي

و به وجود آورندة يكي  ها عنصر تشكيل دهندة سكونتگاه
ــده ــايي   از پديـ ــاي جغرافيـ ــي  هـ ــمار مـ ــه شـ رود  بـ

متـر   7/56سرانة مطلوب اين كـاربري  ). 73:1387اخگر،(
ــه و    ــيم منطق ــا اقل ــاهنگي ب ــل آن هم ــع اســت، دالي مرب

سمت شمال شـرقي شـهر بـه    . ي فرهنگي استها گرايش
دليل نامناسب بـودن آن بـراي كشـاورزي و نزديكـي بـه      
ــنهاد    ــكوني پيش ــعه مس ــراي توس ــهر ب اكثرتأسيســات ش

  ).2شكل شماه (گردد مي
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  كاربري وضع موجود و پيشنهادي درماني و بهداشتي - 4شكل شماره              
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  كاربري وضع موجود و پيشنهادي مسكوني -5شكل شماره
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  كاربري وضع موجود و پيشنهادي تجاري - 6شكل شماره 
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  كاربري تجاري -
اي كه داشته باشند، با هر نقش و وظيفه ها شهر 
بازرگاني قرار  -هاي تجاري توانند دور از فعاليت نمي

حيات اجتماعي انسانها در شهر و رفع  گيرند، چرا كه
 كند هايي را ايجاب مي نيازهاي آنها، وجود چنين فعاليت

از آنجايي كه بازار ديگري در ). 114:1381رضويان، (
شهرستان وجود ندارد و همه مردم به اين شهر مراجعه 

. كنند، تقويت و متنوع كردن بازار اهميت زيادي دارد مي
ي تجاري شهر نورآباد ها فعاليتبا توجه به تمركز همه 

در مركز شهر و شلوغي و ترافيك زياد در اين محدوده، 
ضروري است مكانهاي ديگري براي اين فعاليت ايجاد 

  .پيشنهاد شده است) 3شماره (گردد كه در شكل 
  كاربري آموزشي -

ي با اهميت در ها كاربري آموزشي از جمله كاربري
هميت آن تا اود و ش كالبد فيزيكي شهرها محسوب مي

آنجاست كه وجود كاربريهاي آموزشي به عنوان عنصر 
. شود شاخص در نواحي شهري در نظر گرفته مي

مهد كودك (مهمترين مسأله در كاربري آموزشي شهري 
وجود تعداد دانش آموزان سه تا هفده ) تا پايان دبيرستان

ساله است و با توجه به اينكه مدارس ابتدايي از عناصر 
ص محله هستند، الزم است هر محله با آستانه شاخ

جمعيتي معقول داراي يك مدرسه ابتدايي باشد و 
ي وابسته به كاربري آموزشي، مانند كاربري ها كاربري

مسكوني، تجاري، فضاي سبز و فرهنگي بايد در كنار 
ي ناسارگار، خود ها مدارس قرار گيرند و از ايجاد كاربري

دارس مقاطع مختلف در همچنين احداث م. داري شود
  ).7،  6،  4شكل(ديگر نقاط شهر توجه خاص شود

  كاربري ورزشي -
-اين كاربري شامل استاديوم ورزشي نورآباد و سالن

هاي سرپوشيده است كه بيشتر در چند محلة شهر قرار 
از آنجايي . ها فاقد اين كاربري هستند دارند و بقية محله

شده و وجود  كه محيط شهري با كار و آسايش عجين
آسايش زياد احتمال مشكالت و امراضي را براي افراد 

كند، در اين رابطه وجود مراكز ورزشي  ميشهر ايجاد 
رسد، بنابراين كمبود  ميبراي شهر بسيار ضروري به نظر 

مركز ورزشي در شهر نورآباد و تجمع آن در گوشه اي از 
يش شهر، نياز به پراكنش منظم در همه نقاط شهر و افزا

كند تا ما در  مياين كاربري ضرورت آن را دوچندان 
آينده شاهد دسترسي همه مردم به كاربري ورزشي در 

در واقع، پراكنش فضايي كاربري . شهر نورآباد باشيم
ورزشي در سطح محالت شهر يكنواخت نبوده، 
پيشنهادايدر راستاي تسهيل دسترسي مردم از مراكز 

  ).5 شكل شماره(شهري ارائه شده است
  فضاي سبز -

پارك و فضاي سبز در هر شهري تحت تأثير اقليم و 
آب و هوا و ميزان دسترسي به آب و نوع خاك متفاوت 
است ولي لزوم ايجاد آن به عنوان جزء الينكف ساختار 
شهر و يكي از عناصر اصلي آن به منظور لطافت هوا و 

سازي شهر احساس  تفريح مردم و زيبا
بنابراين، شهر نورآباد ممسني با ). 88:1387اخگر،(شود مي

توسعه فيزيكي شتاباني كه ناشي مهاجرت گسترده 
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روستاييان به اين شهر بوده است، داراي فضاي سبز 
ضروري همزمان با رشد جمعيت نبوده، بعالوه از 
پراكنش يكساني هم برخوردار نيست، لذا افزايش فضاي 

ز بين بردن تواند در ا ميو دسترسي مردم شهر به آن  سبز
بدين سان . خستگي محيط شهر براي شهروندان بكاهد
شكل شماره (وضع موجود و پيشنهادي ارائه گرديده است

8.(  
  كاربري فرهنگي -

ها و مكان پويايي  شهرها بستر و تجلي گاه فرهنگ
هاي فرهنگي نيز  فرهنگي و تمدن اقوام هستند و كاربري
، از نظر خدماتي نماد تمدن و پيشرفت اقوام و ملتها بوده

اين . ي خاص خود هستندها داراي خصايص و ويژگي
از شهر  اي هكاربري از آثار ارزشمند شهر بوده و نشان

اما شهر ). 127:1385فرهودي و ديگران(شود ميمحسوب 
نورآباد ممسني از لحاط اين كاربري در حداقل تعداد 

بنابراين، توجه به مكانيابي اين كاربري ضرورت . است
دي دارد، كه وضع موجود و پيشنهادي ارائه شده زيا

  ).9شكل شماره(است
  كاربري اداري -

و كاربري  64تعداد اين كاربري ) 1385(البته تاكنون 
متر مربع رسيده است كه  254386مورد نظر به وسعت 
بوده  88/4درصد و با سرانه  41/1نسبت به سطح شهر 

ين شده داشته كه با اين وضعيت روندي باالتر از افق تعي
مهمترين عاملي كه در مكانيابي اين كاربري بايد در . است

نظر گرفته شود، تجميع و ساماندهي اين كاربري است تا 
هاي ناخواسته را تا حدودي كاهش  بتوان رفت و آمد

داده، از اتالف بيهودة وقت و منابع انرژي جلوگيري 
  .گردد

  كاربري تأسيسات و تجهيزات -
ات و تجهيزات شامل تأسيسات كاربري تأسيس 

پست، آتش نشاني، جايگاه توزيع بنزين، كشتارگاه، 
وجود . هاي آب، فاضالب، برق و گورستان است شبكه

واحدهاي نسبتاً وسيع تأسيساتي و پراكندگي 
ي متعدد در داخل بافت شهر نورآباد موجب ها گورستان

هكتار از اراضي شهر با  32/15شده است كه حدود 
متر مربع به كاربري تأسيسات و  63/3اي در حدود  سرانه

با وجود وسعت . تجهيزات شهري اختصاص داده شود
اراضي موجود، در زمينه بسياري از تأسيسات شهري مثل 

نشاني، كمبود چشمگيري در  پمپ بنزين و مراكز آتش
شهر وجود دارد كه با توجه به وضعيت شهر و عبور 

از درون آن، تأمين مراكز خطوط متعدد انتقال گاز و نفت 
نشاني از  تأسيساتي مورد نياز، به ويژه مراكز آتش
  .شود ضرورتهاي بسيار جدي در شهر محسوب مي

  كاربري نظامي -
هاي نظامي و انتظامي در هر كشوري،  كاربري

در . شوند عمدتاً در خارج از محدودة شهري واقع مي
واقع، اين كاربري مشمول رعايت حريم نسبت به 

هاي نظامي  كاربري. ي مسكوني و شهري استها اربريك
و انتظامي با توجه به ماهيت آنها؛ يعني استفاده از مواد 

توانند در داخل محدودة شهري ساكن شوند  منفجره، نمي
و بهتر آن است كه در احداث فضاهاي نظامي بعد 

مجاز رعايت گردد، مگر اينكه، تنها كاركرد  اي هفاصل
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نظم و امنيت عمومي در يك جامعه  حفاظتي و ايجاد
مورد نظر باشد كه در آن صورت تعداد محدودي از اين 

ها  كاربري و نيروهاي تحت نظر آنها، همانند كالنتري
  . توانند در داخل نواحي و محالت شهر استقرار يابند مي
  كاربري حمل و نقل و انبارداري -

اين كاربري شامل چهار كاربري زير مجموعة خود 
ها متشكل از پاركينگ، پايانه، انبار و  اين كاربري. تاس

بندي  معابر شهري است، در واقع، راه و خيابان استخوان
آورند و براي كنترل سرعت  اصلي شهر را به وجود مي

هاي شهري به ايجاد سلسله مراتب در نحوة  درون بافت
مشكل اصلي در اين زمينه . قرارگيري راهها نياز است

گ در سطح شهر است كه با توجه به عرض نبود پاركين
ي شهر و شلوغي سواره روها و پياده ها كم خيابان

ي ها روهاست، كه وجود پاركينگ در جهت كاهش پارك
رسد و مسأله بعدي عدم  ميكنار خيابان ضروري به نظر 
ي شهر است و در اين ها سرويس دهي به همه قسمت

نياز  زمينه به سرويس عمومي توسط نهادهاي مسؤول
  . دارد

  كاربري مذهبي -
ترين پايگاه تجليات  اين كاربري مهمترين و اصلي

عقيدتي، اجتماعي و سياسي در قرون گذشته و حال 
است و الگوي كلي و هويت مشترك شهرهاي اسالمي به 

رود و در همه حال و همه شكل از سوي  شمار مي
مسلمانان، مكان جمعي مقدسي شناخته شده و به تناسب 

. و روز مردمان، نقطة عطف اجتماعي بوده است حال
هاي مذهبي در شهر نورآباد شامل مساجد، تكايا  كاربري

هستند كه به تناسب محالت و توسعة شهر  ها و حسينيه
تعداد نوزده ) 1386(البته، تاكنون . اند افزايش يافته

كاربري مذهبي در شهر وجود دارند كه سطحي برابر با 
  .ختصاص داده اندرا به خود ا 25033

  نتيجه گيري - 5
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، نحوه استفاده 

و  ها فضايي فعاليت - توزيع، حفاظت، ساماندهي مكاني
ي شهري را برابر استانداردها، در وضع موجود ها عملكرد

بررسي  )ده ساله(و آينده، يعني يك دوره زماني خاص
ر نورآباد تحليل چگونگي كاربري اراضي شه. كند مي

ممسني منعكس كننده آن است كه اين شهر به دليل نقش 
خدماتي و توجه نكردن به نقاط روستايي شهرستان در 
طي چند دهه رشد جمعيتي و فيزيكي زيادي داشته است، 

و باغات اطراف شهر نورآباد به  ها به طوري كه اكثر زمين
كاربري مختلف، بخصوص كاربري مسكوني تبديل شده، 

و ساخت و ساز  ها ت تعادل بخشي به كاربريكه جه
عمران شهري ضرورت برنامه ريزي و متعادل سازي 

ي فرهنگي، بهداشتي، ورزشي، فضاي سبز، ها كاربري
گردشگري، نظامي و انتظامي، صنعتي، كارگاهي، حمل 

همچنين با استفاده  .نقل و انبار بايد موردتوجه قرار گيرد
، ها قوت، ضعفبه بررسي نقاط  SWOTاز الگوي 

و تهديدهاي تك تك كاربري پرداخته شده و  ها فرصت
نسبت به هم  ها نحوة توزيع و استقرار كاربري از طرفي به

ها با استفاده از  بيني نيازهاي كاربري و همچنين پيش
ترسيم شده شهر ) GIS(سيستم اطالعات جغرافيايي

هكتار، در زمان  567و  42243نورآباد با جمعيتي معادل 
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، و برابر محاسبات انجام شده و پيش )1378(طرح جامع
به عنوان پايه سال ( 1387بيني جمعيت در افق طرح 

 23357رسد، حدود  مينفر  65600كه به ) برنامه ريزي
 99/270شود، بنابراين  مينفر جمعيت به اين شهر اضافه 

هكتار زمين شهري نياز است، كه در شكل پيشنهادي 
ا نگرشي به مباني نظري، بخصوص ب. جانمايي شده است

ي نامرغوب ها توسعه پايدار شهري، ابتدا استفاده از زمين
ي ها در جنوب شرقي شهر، به جاي استفاده از زمين

مرغوب در اطراف شهر پيشنهاد مي گرددو دوم وجود 
فضاي خالي درون شهر و پراكندگي شهري، سعي در 

  .عدم گسترش فيزيكي شهر است
  

  منابع 
، ارزيابي )1385(زاده، عيسي و مجير اردكاني يمابراه-1

كاربري اراضي شهري اردكان فارس، مجله جغرافيا و 
  . 7توسعه، سال چهارم، شماره پياپي 

، بررسي كاربري اراضي )1387(اخگر، محمد فاضل-2
شهر مريوان با استفاده از سيستم اطالعات 

و ، پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا )GIS(جغرافيايي
  . برنامه ريزي شهري، دانشگاه اصفهان

، شهر، مترجم علي اشراقي، )1377(برنادرز، ژان باستيه-3
  .تهران، نشر دانشگاه هنر

، برنامه ريزي كاربري )1382(پور محمدي، محمد رضا-4
  .اراضي شهري، تهران، انتشارت سمت، چاپ دوم

، سرانه كاربري )1378(حبيبي، سيد محسن و مسايلي-5
  .هران، انتشارات سازمان ملي زمين و مسكنشهري، ت

، فارسنامه )1382(حسيني فسايي، حاج ميرزا حسن-6
ناصري، تصحيح دكتر منصور رستگار فسايي، تهران، نشر 

  .امير كبير، چاپ سوم، جلد دوم
ريزي كاربري  ، برنامه)1381(رضويان، محمد تقي-7

 .اراضي شهري، تهران، انتشارات منشي، چاپ اول

، اصول و روشهاي برنامه )1378(ي، كرامت اهللازيار-8
  .، يزد، انتشارات دانشگاه يزداي هريزي منطق

ي ها ، برنامه ريزي شهر)1379(زياري، كرامت اهللا-9
  .جديد، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم

، برنامه ريزي كاربري )1381(زياري، كرامت اهللا -10
فيايي، ، مجله تحقيقات جغرا)ميناب:مورد(اراضي شهري

  .مشهد ،65-66شماره 
، برنامه ريزي و كاربري )1381(زياري، كرامت اهللا-11

  . اراضي شهري، يزد، انتشارات دانشگاه يزد
، مباني برنامه ريزي )1383(سيف الديني، فرانك-12

  .شهري، تهران، نشر آييژ، چاپ دوم
، ديناميك شهري يا پويايي )1372(شالين، كلود-13

نظريان، مشهد، انتشارات آستان شهرها، ترجمه اصغر 
  .قدس رضوي

بر برنامه ريزي  اي ه، مقدم)1375(شيعه، اسماعيل-14
شهري، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 

   .چاپ پنجم
فرهودي، رحمت اهللا، سيف الديني، فرانك و مهدي -15

، شهر خواف؛ الگويي جهت ارزيابي و )1385(زنگنه
. 8مجله جغرافيا و توسعه، شماره  تحليل كاربري اراضي،

  .زاهدان
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، جغرافيا و شهر شناسي،تبريز ، )1375(فريد، يداهللا -16
    .انتشارات دانشگاه تبريز چاپ دوم

، سرشماري نفوس )1345 - 1385(مركز آمار ايران -17
. 1385، 1375، 1365، 1355، 1345سالهاي . مسكن
  . تهران

 21ي ها ، زلزله)1369(معين فر، علي اكبر و ديگران-18
دره گرگ نورآباد ممسني  67مرداد  20هراريرز و  65تير 
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