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 چکیده

 شهری زمينهای از استفاده نحوه مطالعه شهر، در فعاليّتها پراکندگی نحوه و شهر شناخت جهت در اساسی مطالعات از يکی

 سريع شهرنشينی افزايش و شهرها جمعيت افزون روز و سريع رشد شاهد اخير دهه چند در خصوص به و اخير درقرن است،

 توسعه عوارض مشهورترين از يکی است شده شهری های توسعه ساختن موزون برای شهری حهای طر رواج باعث که .ايم بوده

 و باشد می شهرها در زمين تصاحب برای مبارزه و زمين کمبود پيدايش پديده ايران، مثل کشوری در شهرنشينی سريع

 محدوده از خارج در زمين غيرقانونی تصرف و تصاحب شهرها از بسياری در های شهری توده سياسی اقدام ترين برجسته

 های کاربری آتی های ريزی برنامه برای را راه و زده دامن شهرها قواره بد و برنامه بدون توسعهو رشد به که است شهرها

 فضايی ساختار و زمين از استفاده نحوه تعيين دليل به زمين،همواره کاربری تغييرات ريزی برنامه .ميکنند تنگتر شهری اراضی

برنامه ريزی  اسناد تدوين و شناخت فرايند در اساسی بخشی ديگر، سوی از قطعه هر اقتصادی ارزش تعيين و سو ازيک شهرها

 زمين، باعث کاربری تغييرات ريزی برنامه آن تبع به و شهرسازی های وانديشه ديدگاه تغييرات .است آمده شمار به شهری

 مطلوب و ال ايده راهکار وتنها .شود ارائه آن بهبود برای نيز راهکارهايی و تر ملموس مفهومی، ضرورتِ اين به نياز تا شده

 ريزی برنامه که چرا شهرهاست؛ آينده و حال برای شهری زمينهای از استفاده نحوه برای ريزی برنامه همگون، شهری توسعه

 سبز، تاسيسات شبکه، فضای ريزی برنامه با همراه که است ريزی شهری برنامه اصلی محورهای از يکی شهری اراضی کاربری

 ريزی برنامه چگونگی و رويکرد نحوه .کند می مشخص شهررا آتی توسعه نحوه و شهر اصلی بندی وغيره، استخوان شهری

 توزيع نظام اساس ؛بلکه داشت خواهد شهری جامع های برنامه کارآيی و کيفيت در اساسی نقش تنهاه ن شهری اراضی کاربری

 نمودهای دارد حاضرسعی تحقيق .انجاميد خواهد شهری پايدار توسعه به و نموده تعيين را کاربريها سرانه و خدمات فعاليتها،

 نحوه و داده قرار تحليل و ارزيابی مورد را خرم آباد شهر خيابان حافظپايدار توسعه در شهری اراضی کاربری ريزی برنامه عينی

  .دهد قرار تحليل و تجزيه مورد را در ايران استفاده مورد استانداردهای با کمی لحاظ به ها کاربری انطباق عدم يا انطباق

 

   پايدار شهر، زمين کاربری استانداردهای ، خرم آباد،  خيابان حافظ،  پايدار توسعه،  اراضی کاربری :کلیدی های واژه
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 مقدمه

 .باشد 21 قرن در بشريت فراروی چالش مهمترين پايدار شهرهای و شهری پايدار توسعه برای تقاضا رسد می نظر به امروزه

 سالم روحيه هم و تکنولوژيک امتيازات هم بتواند که شهر از شکل آن يعنی آل، ايده شهری يافتن برای جستجو ديگر ازسوی

 شهرسازی نظران صاحب از بسياری های دل مشغولی از يکی کند بيان اجتمائی عدالت روشنگرانه های ايده اساس بر را زندگی

 و پايدار توسعه در اساسی های مولفه از يکی آن از بهينه استفاده و زمين به عادالنه است . دسترسی شهری ريزی برنامه و

مهم ترين مسائل مطرح شده در طرح های توسعه شهری، نحوه استفاده اززمين شهری است، که نظارت . ازاست  اجتمائی عدالت

عامل در اجرای ضوابط منطقه بندی شهرها به مناطق مسکونی، تجاری، اداری و ضوابط  برچگونگی تفکيک اراضی موثرترين

مربوط به استفاده از اراضی شهرها می باشد. ارزيابی چگونگی تقسيم و کاربری اين اراضی شايد منعکس کننده تصويری گويا از 

شهر در طی زمان و در جهت رسيدن به اهداف منظر و سيمای شهری می باشد. ارزيابی چگونگی تقسيم و کاربری های مختلف 

خصوصيات طبيعی، پوشش . مشخصات و ويژگی های زمين شهری از نظر مقدار، شکل زمين، (1331)سيف,  توسعه شهری باشد

)سرانه,  خدمات می باشدگياهی و....ازعوامل اصلی تعيين تکليف توسعه شهری و نحوه سازمان دهی فضايی و فعاليت ها و 

مفهوم کاربری زمين،  توزيع فضايی کارکردهای شهری است. کارکرد شهری نيز پاسخی به   )کاربری ها و خدمات شهری((1331

استفاده از زمين در هر شهر می باشد که حتی تراکم . طرح کاربری زمين بيانگر الگوی آتی (1331)افتخاری, نياز شهروندان 

. طرح های جامع (1311)بحرينی,  های مورد استفاده را نيز بيان می کند و در واقع هسته اصلی طرح شهری محسوب می گردد

ور آن مگذرد با مسائلی روبرو بوده است که شهری به عنوان مهم ترين ابزار مديريتی در مقياس شهر در طی چند دهه که از ظه

همراه کرده است. عوامل و مسائلی که  منجر به عدم تحقق اهداف طرح  مدنظر خود را با کمرنگی دستيابی به اهداف و نتايج 

ای عالوه بر عدم انعطاف اين گونه طرح ها، به شرايط و پيش زمينه های الزم جهت تحقق رهنموده های جامع شهری شده اند

آن نيز وابسته است. لذا پرداختن به ارزيابی طرح های جامع، به عنوان ابزاری مهم در راستای سنجش ميزان موفقيت و تحقق 

جدی در عدم موفقيت طرح های جامع پيشين عدم تحقق کاربری های اراضی پذيری آنها به شمار می رود. يکی از مباحث 

مومی شهر به طور خاص تربوده است که مسائل مترتب بر آن برساير پيش بينی پيشنهادی به طورعام و کاربری های خدمات ع

 کالبدی و اقتصادی نيازهای تامين برای عنصری فقط فضا و زمين پايدار، توسعه ديدگاه ازها می تواند تاثير شايانی داشته باشد. 

 چگونگی لذا است انسانی آرزوهای و خواستها تحقق برای الزم ابزار و شهروندان فعاليتهای تمام  اصلی بستر بلکه نيست شهر

شهرنشينان،  آسايش و سالمت زيست، محيط کيفيت شهروندان، نيازهای تامين در نقش اساسی شهری های زمين از استفاده

 تکامل يرای موثر های اهرم ترين مهم از يکی لذا  (1332)معبودی,  دارد شهر توسعه پايدار نهايت در و شهری محيط زيبائی

 ديگر بيان به .است شهری اراضی کاربری ريزی برنامه به توجه شهری، پايدار توسعه ريزی برنامه غنای و شهری ريزی برنامه

 راستای در را شهر در زمين مصرف نوع و نموده حل را شهرها و مشکالت مسائل بايد شهری، اراضی کاربری ريزی برنامه

 روانی و روحی سالمت شهری، توسعه پايداری و شهرها توسعه با همراه و نموده مهيا شهر ساخت و کالبدی -فضائی ساماندهی

 .نمايد فراهم شهروندان برای شهر در را
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 اهداف تحقیق 

 شهرها روی ای ويژه تمرکز پايدار، شهر های ويژگی و پايدار توسعه مفهوم با اشنائی ضمن است آن بر سعی تحقيق اين در

 نيز و شهرها پايدار توسعه به رسيدن جهت در مهم عوامل گيرد. و صورت جهان جمعيت از نيمی از بيش سکونتگاه بعنوان

خيابان حافظ شهرخرم  پايداری وضعيت موردی نمونه يک عنوان به و شود بررسی شهرها پايدار توسعه عدم راه در مهم موانع

 رابطه چه "اوال که شود داده پاسخ سواالت اين به و .بگيرد قرار تحليل و تجزيه مورد شهری اراضی کاربری نحوه منظر آباد از

 در شهری اراضی کاربری ريزی برنامه که شود مشخص "ثانيا  .دارد وجود شهری پايدار توسعه و شهری اراضی کاربری بين ای

 تامين را شهر ساکنين نيازهای حد چه تا و دارد مطابقت شهری اراضی کاربری استانداردهای سرانه با ميزان چه خرم آباد تا

 مهم ترين راهکارها جهت تحقق مطلوب کاربری ها در طرح های توسعه شهری در برگيرنده چه مواردی است.  "ثالثا .ميکند

 تحقیق  روش

 و تحقيقات ، کتابها از راستا اين در و بوده مبتنی ای کتابخانه و اسنادی مطالعات پايه بر بيشتر مقاله اين در تحقيق روش

 بوده تحليلی -توصيفی صورت به بيشتر ها بررسی و شده استفاده موضوع با مرتبط های سايت از نيز و شده نگاشته مقاالت

 .است

 ادبیات موضوع 

 مختلف مصارف و کاربردها برای مکان و زمين تقسيم علم شهر، اراضی کاربری ريزی برنامه:شهری اراضی کاربری تعریف

 کاربری ريزی ميگيردبرنامه صورت کارآ و مناسب فضائی انتظام و زمين از موثر و بهينه استفاده منظور به که است زندگی

 و است شهری جامعه نيازهای و خواستها اساس بر شهری عملکردهای و ها فعاليت وفضائی مکانی ساماندهی شهری اراضی

 شود می تالش شهری اراضی کاربری ريزی برنامه . در(1313)سعيدنيا,  دهد می تشکيل را شهری ريزی برنامه اصلی هسته

 با هماهنگی و انطباق در شهر در مختلف های فعاليت يابی مکان و شود مشخص علمی صورت به شهری اراضی الگوهای

ست.  شهرها کالبدی توسعه هدايت برای ابزاری شهری؛ ريزی برنامه. (1311)زياری,  گيرد قرار شهری های سيستم و يکديگر

 يافته نظام اقداماتی سلسله مثابه به و شود می اطالق اراضی حفاظت و توزيع استفاده، چگونگی به زمين کاربری ريزی برنامه

.  (1311)مهدی زاده,  گيرد می صورت اند مرتبط زمين با نوعی به که انسان فرهنگی و مادی نيازهای رفع برای که است

 حد در و ميبخشد سامان را مصنوع محيط که است هدفمند های فعاليت از ای مجموعه شهری اراضی کاربری ريزی برنامه

 کاربری نظام از منظور. (1332)پورمحمدی,  می آورد فراهم اراضی از استفاده در را شهری جوامع نيازهای و خواستهها مقدور

 انطباق چگونگی و ساختها تعيين شهر، فضائی ساماندهی و هدايت شهر، در زمين مصرف نوع کردن مشخص شهری، اراضی

 به توجه با را شهری های زمين از استفاده نحوه ديگر عبارت به. (1311)زياری,  است شهری های سيستم و يکديگر با آنها

 ريزی برنامه همان غيره و سازگاری زيبائی، آسايش، سالمت، های شاخص گرفتن نظر در با شهر همان شهروندان نيازهای

 . (1331)رضويان ,  است شهری کاربری اراضی

 گروه عمومی وتوزيع شهر آينده توسعه حدود تعيين نايافته شامل توسعه های مکان برای هايی نقشه :طرح کاربری زمین 

 .کاربری زمين مختلف های
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 شکل اقدامات؛ از ای نه برنامه اما سياست يک آينده، از بلکه ديدگاهی چاپی؛ نقشه يک نه ها طرح

و  زمين از بهينه استفاده برای ها و سياست راهبردها اهداف، از ای مجموعه ها طرح. ها اولويت و ها نه برنامه اما اهداف دهی

  می باشد. آن بر نظارت نيز و شهری فضاهای

 :ها طرح اجرایی ابزارهای

 اجرای فردی قدرت و حاکميت بر متکی   -

 قطعات ثبت و تقسيم اراضی به معطوف عمدتاً اراضی وکاربری زمين تفکيک مقررات و ضوابط -
 نفر هر الزم برای زمين ميانگين يا حداقل وتأمين شهروندان فضايی نيازهای بندی وطبقه شناسايی : شهری های سرانه -

 بندی ومنطقه تفکيک مقررات و ضوابط -
 های ت خواس با انطباق •همجواری، مراعات پذيری، انعطاف •ها، کاربری اختالط و تنوع •اجرايی های طرح ضوابط -

 ها کاربری اعتالی کيفيت و شهری توسعه هدايت •توافق، و مشارکت تشويق •محلی،

 مالی طبيعی، پايه، منابع از کارا و صحيح برداری بهره و اداره معنی به آن گسترده مفهوم در پايدار توسعه واژه: پایدار توسعه

 برای مناسب تشکيالت و ساختار و فنی امکانات کارگيری به با که است مطلوب مصرف الگوی به دستيابی انسانی برای نيروی و

 .شود می امکانپذير بخش رضايت و مستمر طور به آينده و امروز  نسل نياز رفع

 بازيافت ضايعات، حد از بيش توليد از اجتناب ، منابع از اقتصادی استفاده دليل به که است شهری پايدار شهر: پایدار شهر

 ميان منطقی روابط آن در که است شهری پايدار شهر. (1311)بحرينی,  باشد خود حيات ادامه به قادر امکان، حد تا زائد مواد

 محيطی، عامل سه تنگاتنگ و متقابل ارتباط گرو در ديگر به عبارت .گردد مراعات خوبی به اجتمائی و اقتصادی عوامل محيط،

 . (1333)رحيمی,  ميشود ايجاد پايدار شهر يک اجتمائی و اقتصادی

 

 و منطقه ای ملی، سطوح در مختلف استراتژيهای گرفتن نظر در بدون پايدار توسعه :رمین توسعه با پایدار توسعه ارتباط

 منطقهای و ملی سياستهای اهداف تشخيص در مهم ابزاری عنوان به زمين نقش ميان اين در و باشد نمی حصول قابل محلی

 دادن بها و دارد وجود تناقضاتی محيطی زيست و ديدگاههای اقتصادی رشد بين عمل اين در چه اگر .است حساس بسيار

 به توان می را زير شرط سه کلی بطور. (1311)ملکی,  دارد خاصی استراتژی به نياز اقتصادی رشد و  محيط زيست به همزمان

 ميزان ميطلبد توسعه برای را خود خاص الگوی شهری هر آنکه دليل به البته .نمود مطرح زمين توسعه اوليه خصوصيات عنوان

 .بود خواهد متفاوت آنها گذاری تاثير جگونگی و

 بوجود شهری زمين گوناگون های کاربری با رابطه در تعادلی بايد وسيع مقياس در زمين پايدار توسعه: ها  کاربری تنوع  -1

 توليدی، خدماتی )مسکونی، شهری توسعه اراضی کاربری در کوناگون عملکردهای تشخيص که است داده نشان تحقيقات .آورد

 مهمی نقش "عمال نياز مورد اجتماعی و فيزيکی ارتباط در تسهيل دليل به و شود می زيست محيط کيفيت ارتقای باعث...( و

  .کند می ايجاد محيطی آلودگيهای کاهش و محيطی شرايط بهبود در

 پروژه قالب در بايد ميشوند بينی پيش توسعه قابل مناطق عنوان به شهری های طرح در که هايی زمين:  پذیری انعطاف -2

 ها پروژه اين .گردند تعريف ... و زمين سازی آماده ، مسکن توسعه فاضالب، و آب مديريت به مربوط های طرح قبيل از هايی

 داشته را يکديگر از پذيری تاثير و گذاری تاثير قابليت توسعه طرح کل قالب در و بوده برخوردار خاصی هماهنگی از بايد

 .باشند

 شهرهای تجربيات .باشد برخوردار قوی اجتمائی حمايت از که باشد موفق شرطی تواند می زمانی توسعه:  کافی حمایت -3

 موفقيت در ميتواند حد چه تا عمومی مشارکت زمين، توسعه فرايند در که است داده نشان زمين آمادهسازی طرحهای و جديد

 (... و ساخت  و ريزی برنامه طراحی، زمين، انتخاب از اعم)مختلف  های زمينه در مردم مشارکت که چند هر. باشد موثر طرح

 . (1311)امين زاده,  باشد داشته خود با نيز را جامعه حمايت تواند می کار حاصل .يابد افزايش نگر سو همه و جامع هدايت با
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 به نسبت جغرافيايی مختلف مناطق در انسانی های گروه :شهری اراضی کاربری و پایدار توسعه

 های کاربری به را آن و داده تغيير مختلف های نسبت به را زيست محيط طبيعی، مواهب از برخورداری ميزان و تکنيک سطح

 سرزمين آمايش و پايدار توسعه جهت در (land use ) اراضی کاربری در در موثر عوامل ميان در. دهند می اختصاص متفاوتی

 منطقه جهت مختلف مناطق محيطی توانهای شناسائی ميان اين در که کرد اشاره ای ناحيه توانهای دقيق شناخت به توان می 

 در مهمی بخش پايدار، توسعه به رسيدن امر در بندی منطقه. (1331)فرهودی,  است ضروری بسيار امری ( zoning)  بندی

 و انسان بوم عنوان به زمين .است کرده منابع اساس زمين کلی بطور. (1311)شکوهی,  باشد می ای ناحيه ريزی برنامه فرايند

 موجودات از ای مجموعه يعنی ، اکوسيستم يک بصورت همواره زمين .ايد می بشمار او مرگ و زندگی پايگاه او، زندگی فضای

 نتيجه .است وابسته زمين کاربری و کيفيت نوع به اکوسيستم هر کارآيی رو اين از .کند می عمل آنها طبيعی محيط و زنده

 کاربری ريزی برنامه که است الزم توسعه حال در کشورهای شهرهای "خصوصا و شهرها در پايدار توسعه به رسيدن برای اينکه

(. علت توجه به کاربری زمين :در برنامه (1333)رحيمی حسين,  آيد در اجرا به مطلوب نحو به (land use planning) اراضی

اول ، اهداف خاص و اصول مربوط به قسمت تقيسم شود : قسمت  1ريزی توجه به کاربری زمين در برنامه ريزی ، می تواند به 

واحدهای مسکونی ، تفريحی ، آموزشی و استفاده های صنعتی زمين است و استانداردهای موجود برای چنين استفاده هايی را بر 

می شمارد. قسمت دوم ، بر ماهيت و الگوی توسعه در داخل مرز های شهر تاکيد می کند . قسمت سوم، با دقت بيش تری به 

ای که عمدتاٌ زمين توسعه نيافته شهر و ناحيه ی نفوذ شهر است نگاه می کند. چهارمين قسمت ، تجزيه ، تحليل و نتايج  ناحيه

بخش های قبلی را فراهم می آورد و طرح هماهنگ و جامع استفاده از زمين برای شهر و ناحيه ی نفوذش ، شامل نواحی 

ح و آسايش که برای سرويس دهی مردم تحت تاثير ، الزامی است را پيشنهاد تفريحی ، آموزشی و ساير ضروريات ، وسائل تفري

می کند. قسمت پنجم، جزء کاربری زمين را کشف و ابزاری که می توانند برای اجرای طرح های پيشنهادی استفاده شوند را می 

اهداف کالن برنامه ريزی کاربری اراضی: اهداف کالن بر دو پايه اصلی يعنی ارزش های توسعه - . (1331)سيف الدينی,  شناسد

پايدار و اعتالی کيفيت زندگی شهری ،استوار شده است.اين اهداف بنا به نگرش جامع نگری به چهار عرصه اصلی تقسيم می 

آل و مطلوب بلند مدت ، کيفی و مبهمی هستند که ارزشها و آمال جامعه نشات می گيرند. اهداف ايده .  (1331)رضويان ,  شود

اهداف زيست محيطی:که در راستای اين -1اين اساس اهداف کالن در برنامه ريزی کاربری اراضی شامل موارد زير می شود: 

فظ منابع تاريخی و فرهنگی،گسترش فضای موارد می شود:جلوگيری از تخريب زمين،حفظ پيوند شهر و طبيعت،توسعه منابع،ح

اهداف اقتصادی:که در راستای اين موارد می شود:استفاده بهينه از -2سبز،مکان يابی صنايع و خدمات مزاحم،ايمنی از سوانح و ... 

اهداف -3زمين،جلوگيری از سوداگری زمين،تعديل حقوق مالکيت، استفاده از اضافه ارزش زمين در جهت منافع عمومی و ... 

اجتماعی :که در راستای اين موارد می باشد:کاهش نابرابری در استفاده از زمين ،افزايش تسهيالت و خدمات عمومی ،گسترش 

فضاهای جمعی،بهسازی بافت های قديمی،زيبا سازی محيط شهری،تقويت هويت محله ای،اعتالی کيفيت کاربری مسکونی و 

ر راستای اين موارد می باشد:توزيع متعادل کاربری ها ،جلوگيری از تداخل کاربری فضايی :که د-اهداف کالبدی-4تفريحی و... 

های ناسازگار،حفظ تناسب در توسعه عمودی و افقی،تشويق تنوع و اختالط کاربری ها،حفظ تناسب ميان توده و فضا،تدوين 

ه ای برای دستيابی به اهداف کالن و نقطه ای معيارها و استانداردهای مناسب کاربری و... اهداف خرد يا ويژه: اين اهداف وسيل

 است که برای دستيابی به آن کوشش های برنامه ريزی شکل می گيرد .

. کارايی: اين هدف از طريق تشخيص مناسب 1: اهداف خرد یا ویژه در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری عبارتند از 

ترين نوع استفاده از يک قطعه ی زمين ، که بيشترين فايده را با کمترين هزينه بدست می دهد، حاصل می شود و به واسطه ی 

شود همين امر توسعه ی شهر به صورت منطقی و با در نظر گرفتن رفاه عمومی صورت می گيرد و سالمتی مردم نيز تضمين می 

و با مکان يابی منابع آلوده ساز در خارج از منطقه ی شهری از آثار آلودگی های مختلف شهری و کانونهای آلوده ساز جلوگيری 

. برابری : هدف برنامه ريزی کاربری زمين از برابری اين است که با کاربری صحيح و برنامه ريزی شده ، دسترسی 2می گردد . 

ت مورد نياز و هم چنين توزيع منافع حاصل از آنها را ب طور برابر و متوازن برای گروههای مختلف تمامی گروهها را به تسهيال

. پايداری: پايداری در کاربری اراضی به اين معنی است که از امکانات و توان بالقوه هر قطعه زمين 3جمعيت شهری فراهم آورد. 
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و از بين نرود به طور مداوم بر ظرفيت و چنان بهره گيری شود که اين توان نه تنها کاهش نيابد 

. رفاه عمومی : يکی از عوامل مهم و موثر در تعيين اهداف برنامه ريزی کاربری اراضی شهری ، 4ايستايی آن اضافه گردد. 

 مالحظات رفاه عمومی است .عوانل تعيين کننده رفاه عمومی عبارتند از : الف( تندرستی ب( ايمنی ج(آسايش د(امنيت

معيارهای بهينه در مکان يابی کارکرد های شهری: در تعيين مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمين و   .(1331)پورمجمدی , 

هر نوع فعاليت شهری ، دو عامل هدايت کننده ، يعنی عامل رفاه اجتماعی و عامل رفاه اقتصادی مالک سنجش قرار می گيرند. 

ين دو عامل بسيار کلی ، شش معيار زير در مکان يابی عملکردهای شهری ، مالک برنامه ريزی کاربری زمين شهری براساس ا

. سازگاری: عمده ترين تالش شهرسازی ، مکان يابی برای کاربری های گوناگون در سطح شهر و جداسازی 1قرار می گيرد 

دود ، بو ، صدا و شلوغی توليد ميکنند ، بايد از کاربری های ديگر ، به کاربری های ناسازگار از يکديگر است . کاربری هايی که 

. آسايش : دو مولفه ی فاصله و زمان مهم ترين 2. (1313)سعيدنيا,  ويژه کاربری های مسکونی ، فرهنگی و اجتماعی جدا شوند

ها با فاصله و زمان سنجيده می شود . اين دو عامل واحد اندازه گيری مولفه در مکان يابی کاربری ها هستند. نوع دسترسی 

آسايش محسوب می گردند. چگونگی دسرسی به خدمات شهری مورد نياز ساکنان و دوری از کاربری های مزاحم و ناسازگار از 

يی: الگوی قيمت زمين شهری ، عامل اصلی و معيار اساسی . کارا3. (1331)زياری,  مولفه های مهم آسايش تلقی می گردند

تعيين مکان کاربری زمين است . هر نوع کاربری از لحاظ اقتصادی و سرمايه گذاری برايند قيمت زمين و وضعيت آن از نظر 

مطلوبيت: مطلوبيت و دلپذيری در . 4 منفعت مشخص می شود –آماده سازی و مخارج آبادانی است که با روش تحليل هزينه 

برنامه ريزی کاربری اراضی شهری يعنی تالش در جهت حفظ و نگهداری عوامل طبيعی ، ايجاد فضاهای باز و دلپذير ، چگونگی 

يطی و بهداشتی مناسب سالمتی: اعمال ضوابط مح . 1 .(1331)پورمحمدی, شکل گرفتن راهها ، ساختمانها و فضاهای شهری 

برای کاهش آلودگی حاصل از کاربری های مختلف و رعايت استانداردهای بهداشتی برای تامين سالمتی محيط زيست انسانی 

استاندارد های ايمنی: هدف از اين کار به طور کلی حفاظت شهر در مقابل خطر های  . 1.يکی از اهداف مکان يابی کاربری هاست

های باليای طبيعی مانند سيل ، زلزله و آتشفشان و طوفان و غير طبيعی ، مانند هم جواری منطقه ی احتمالی است . خطر

صنعتی با منطقه ی مسکونی که با اصل سازگاری مورد اشاره مغايرت دارد و ساير مواردی که به نحوه ی ضريب ايمنی و امنيتی 

  . (1331ی, )پورمحمد شهر را تضعيف می کنند

 

 مبانی نظری

 « تونن فون » : عنوان منبع اقتصادی و توجه به عملکرد محصول دهی زمين به زمين

 «مارش »  :بر محيط زيست طبيعی انسان های فعاليت تأثير به توجه

، 1111پايه ديدگاه دهه و گادچاک توسعه و تحول برنامه ريزی کاربری زمين را به يک درخت تشبيه کرده اند. تنه اصلی بر کايز

 برنامه عمومی توسعه کالبدی طوالنی مدت است که به شاخ و برگ غنی از طرح های همزمان ) ترکيبی( رسيده است.

، زيبايی ،  های کاربری اراضی شهری نظريه نقش اجتماعی زمين : زمين از نظر ارزش و نقش اجتماعی در آسايش ، امنيت نظريه

نظريه نقش کالبدی : نظريه برنامه ريزی فضايی معتققداست ، . (1331)زياری,  بشری تاثير اساسی داردرفاه و کيفيت زندگی 

 نظريه. (1331)زياری,  پاسخ دهد کاربری زمين شهری بايد به ادراک زيبايی ، هويت فضايی و احساس تعلق به محيط زيست

منفعت ، نحوه ی استفاده و بهره گيری از اراضی شهری ، نيز به عنوان ابزاری  -کارکرد گرايی: براساس اصول خردگرايی و هزينه

از « استفاده بهينه»و « استفاده ی منطقی»در جهت تسهيل کارکدهای شهری و تقويت کارايی شهری ، تلقی گرديد و ضرورت 

: سه نيروی برنامه ريزی شهری  نيسمدرماز مدرنيسم به پست  گذار.  (1331)زياری,  زمين و فضا در دستور کار قرار گرفت

درنيسم و  پست مدرنيسم رايب شده اند. ناکام ماندن تمامی شيوه های اعتقادی و باورهای که در قرن معمده ، گذر از دوره ای 

گذشته رايج بوده است. زايش فرهنگ جهانی با ديدگاه جهانی و ظهور تضاد در مورد ذات واقعيت، حقيقت اجتماعی، معرفت 

 .وسيله گروه های مختلف در اجتماع مورد جنگ و جدل استمانند طبقه، رقابت، مليت که اکنون به مواردی شناختی، ازجمله 

نظريه مدرنيسم: اين نظريه بر حول محور مکتب مدرنيسم و در راستای قطع با گذشته و تاريخ و زمان نگاه می کند و فقط و 

نظريه فرهنگ گرايی: اين نظريه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و . (1331)زياری,  فقط به مسائل معماری می پردازد
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 . (1331)زياری,  کل شهر را بر اجزاء آن و مفهوم فرهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم می شمارد

مصنوع و استقرار در طبيعت و توجه به کاربری های (. نظريه طبيعت گرايی: اين نظريه آزادسازی انسان و رهايی وی را از محيط 

نظريه سالمت روان: اين نظريه به مشارکت شهروند در شکل . (1331)زياری,  طبيعی به عنوان اوقات فراغت توصيه می نمايد

عاملی در کاهش بزهکاری گوشزد می کند و ديدی بخشيدن به شهر را توصيه می نمايد اين نظريه نقش برنامه ريزی را به عنوان 

هجران زده نسبت به شهر های بزرگ صنعتی دارند. اين گروه مسئله سرانه ها ، آستانه ها و معيارهای مناسب در زندگی )کاربری 

يه از معياری مدرن و کاربر يهای بی روح آن نظريه پست مدرنيسم: در اين نظر. (1331)زياری,  اراضی شهری( را مطرح می کند

هم چون تبديل شهرها به قوطی کبريت بی روح و بدون ارتباط با محيط ، وجود برج های اداری ، فروشگاههای بزرگ و غول آسا 

ر بومی و هنر و بنا های پر هيبت انسان ستيز و نبود مدنيت انتقاد شد و به جای آن ترکيبی از عناصر جديد و سنتی با مفاهيم هن

نظريه توسعه پايدار کاربری زمين :مبانی نظری اين رويکرد بر . (1331)زياری,  متعالی در ساخت و ساز شهرها پيشنهاد کردند

 پذير مطرح استنگهداری منابع برای حال وآينده ازطريق استفاده بهينه از زمين و واردکردن کمترين ضايعات به منابع تجديد نا

 . (1331)زياری, 

 

  فعالیتی کاربری نظام بررسی                

   مطالعه مورد طبقات کاربری و قطعات نهايی کاربری تفکيک به موجود وضع اراضی کاربری سرانه و سطح ابتدا بخش اين در 

 مطالعاتی محدوده در فعاليتی پراکندگی الگوی و فرادست مصوب طرح آخرين پيشنهادی کاربری بررسی به سپس و گرفته
 .است شده پرداخته

                                                                 مطالعه مورد محدوده موجود وضع اراضی کاربری

 اختصاص تجاری و معابر شبکه مسکونی، های کاربری به ترتيب به موجود وضع های کاربری بين در سرانه و سطح بيشترين
 213 مطالعاتی قطعه 311 بين از .باشد می مسکونی کاربری دارای مطالعاتی محدوده مساحت از درصد 1/33 طوريکه به دارد،

 البته .اند شده پراکنده مطالعه مورد محدوده سرتاسر يکنواخت طور به تقريبا که باشد می مسکونی کاربری به مربوط قطعه

 اين سرانه مطالعاتی محدوده نفری 3123 جمعيت به توجه با .دارند قرار حافظ خيابان غرب مسکونی بلوکهای عمده بخش

 مساحت از سهم بيشترين مسکونی کاربری از بعد شد ذکر پيشتر که همانطور .باشد می نفر هر ازای به مترمربع 11/11 کاربری

 بوده مترمربع4/21111  با برابر مطالعاتی محدوده در موجود معابر مساحت کلی طور به .است معابر شبکه به مربوط محدوده

 مهمترين .باشد می دارا مترمربع 45/6 با معادل ای سرانه و داده اختصاص خود به را محدوده کل مساحت از درصد 1/22 که

 .است شده تعريف معبر اين با نسبت در مطالعاتی محدوده که است حافظ جنوبی شمالی خيابان محدوده اين در موجود محور

 متری 24 و فردوسی پاسداران، محرابی، شهيد غربی شرقی های خيابان به توان می محدوده در موجود اصلی معابر ديگر از

 در .دارد قرار مترمربع 33/3 سرانه و محدوده کل مساحت درصد 5/11 اشغال با تجاری کاربری سوم رده در .کرد اشاره حکيم

 راستای در بيشتر قطعات اين .داراست را قطعات درصد بيشترين که باشد می تجاری کاربری به مربوط قطعه 311 مجموع

 کاربری بين در .خورند می چشم به فردوسی و)ميدان سبزه تا ميرمالس موزه از حافظ امتداد ( محرابی شهيد حافظ، خيابان

 در طالفروشان تاريخی بازار يک و محرابی شهيد خيابان راستای و محدوده شرقی در شمال شهری بازارچه يک تجاری های

 اهميت و قدمت از فروشان طال بازار .دارد وجود(  حافظ با فردوسی خيابان برخورد محل) بزرگ ميدان غربی جنوب ضلع

 مختلط عنوان تحت کاربری دسته يک ميان اين در که است ذکر به الزم البته .است برخوردار ساکنين بين در بسياری

 کرده اشغال را آن درصد 3/6 با معادل مطالعاتی محدوده سطح از توجهی قابل سهم که اند شده تعريف نيز مسکونی-تجاری

 آن سرانه و خورند می چشم به محدوده شمال و کتابخانه چهارراه و اطراف محدوده جنوب عمدتا ها کاربری از دسته اين اند

  .است مترمربع 13/1 با معادل ها
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 5/6و  7/4 ترتيب به که دارد وجود مخروبه قطعه 31 و باير زمين قطعه 31 مطالعاتی محدوده در

 باير های زمين .باشند می دارا مترمربع 15/1و 65/1 با معادل ای سرانه و داده اختصاص خود به را محدوده سطح از درصد

  .خورند می چشم به محدوده جنوبی نيمه در نيز مخروبه قطعات و محدوده شمالی نيمه و حافظ خيابان غرب در عمدتا

 کتابخانه چهارراه به نزديک و محدوده شرقی جنوب ابتدايی دبستان يک شامل که دارد وجود آموزشی واحد 2 محدوده اين در
 مجموع در کاربری اين .گردد می فراشهری عملکردی مقياس با بزرگ ميدان شرقی جنوب ضلع در واقع علميه مدرسه يک و

 .است مترمربع 55/3 آن سرانه و داده اختصاص خود به را محدوده کل سطح از درصد  4/1 با معادل سطحی

واحد  2 و محدوده شمال در حافظ خيابان ابتدای ميرمالس موزه شامل که دارد وجود فرهنگی واحد 3 مطالعاتی محدوده در 

 5/1 مجموع در کاربری اين .گردد می محدوده جنوب در کتابخانه چهارراه شرقی جنوب و بزرگ ميدان غربی شمال کتابخانه

 3 موجود مذهبی واحدهای تنها محدوده اين سطح در .است مترمربع 5/3 آن سرانه و کرده اشغال را محدوده سطح از درصد

 اين .اند گرفته قرار کتابخانه چهارراه در محدوده جنوب و بزرگ ميدان شرقی شمال ضلع محدوده شمال در که هستند مسجد

 .باشند می دارا مترمربع 34/3 با معادل ای سرانه و کرده اشغال را محدوده کل سطح از درصد 1/ 2 واحدها

شمال  ضلع و محدوده شمال ديگری و طالفروشان بازار غربی ضلع يکی پارکينگ، 2 و محدوده شمالی نيمه در انبار واحد 1 

 از درصد 6/1 مجموع در مترمربع، 56/3 سرانه با که دارند وجود انبارداری و نقل و حمل کاربری عنوان تحت ميدان سبزه غربی

 .اند داده اختصاص خود به را محدوده سطح
 راستای در و محدوده غرب بهداشت مرکز يک شامل که دارد وجود درمانی -بهداشتی واحد 4 مطالعاتی محدوده سطح در 

 اين به محدوده سطح از درصد 6/1 کلی طور به .گردد می محدوده جنوب و شمالی نيمه در حمام 3 و فردوسی خيابان

 .باشد می مترمربع 57/3 با معادل آن سرانه و دارد اختصاص کاربری

 خيابان راستای در و محدوده غربی شمال بنزين پمپ يک شامل محدوده در موجود شهری تجهيزات و تأسيسات واحدهای 

 3/1حدود  در مترمربع، 66/3 سرانه با کاربری اين مجموع در .شود می محدوده شرقی جنوب در برق پست يک و پاسداران

 غربی ضلع راستای در و شمالی نيمه در محدوده اين در موجود کارگاه تنها .است کرده اشغال را محدوده کل از سطح درصد

 .باشد می مترمربع 36/3 آن سرانه و کند می اشغال را محدوده از سطح درصد 2/3 که است گرديده واقع حافظ خيابان

خود  به را محدوده سطح از درصد 6/3 که است کتابخانه چهارراه ودر محدوده جنوب در موجود سبز فضای تنها همچنين

 سطح از درصد 1/3 اشغال با که دارد وجود محدوده شرقی شمال در اداری کاربری واحد يک نهايت در .است داده اختصاص

 .دارد مترمربع 24/3 با معادل ای سرانه محدوده

 دوم طبقه - موجود وضع اراضی کاربری  :6شماره جدول

 مساحت درصد مساحت تعداد درصد تعداد کاربری

 مسکونی
 تجاری
 آموزشی

 انبارداری و نقل و حمل
 درمانی و بهداشتی

 اداری
 کل جمع
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 طبقات اين در مسکونی کاربری باالی حجم دهنده نشان باال به دوم طبقات کاربری مطالعه همچنين

 و حمل آموزشی، تجاری، های کاربری آن بر عالوه دوم طبقه در و است مسکونی کاربری تنها سوم در طبقه طوريکه به است،

 کاربری به مربوط قطعات، درصد 3/62 يعنی سهم بيشترين اما دارند وجود نيز اداری و درمانی-انبارداری، بهداشتی و نقل

 .باشد می مسکونی

 

 دوم طبقه - موجود وضع اراضی کاربری  :7شماره جدول

 درصد دا تعد کاربری

 تعداد

 درصد مساحت

 مساحت

 مسکونی

 

2 13393 17697 13393 

 

  :گیری نتیجه
 نامتعادل و مناسب نا توزيع علت به شهر اين که است موضوع اين دهنده شهرخرم آباد نشان اراضی کاربری چگونگی ارزيابی

 و فضاهای خالی آمدن بوجود مرکزی، بافت نوسازی و بهسازی عدم بافت، فرسودگی با مختلف، های کاربری به شهری اراضی

کاربريهای  بين تجانس عدم شهر، پراکنده گسترش ها، شبکه بهسازی و مناسب برداری بهره عدم بافت، داخل در مخروبه

متناسب  ريزی برنامه شهرخرم آباد، در شهری زمين های کاربری انواع بين تعادل ايجاد برای .است گشته مواجه ... و همجوار

 .است ضروری امری شهر اين در کاربريها مختلف انواع سازی متعادل با همراه

 (3)  جدولنمايد می راتاييد الذکر فوق های ضرورت شهر اين در شهری اراضی های کاربری انواع از کمی های ارزيابی نتايج 

 اصلی موانع از ، کرده ايجاد شهر برای که مشکالتی بر عالوه ، شهر خرم آباد  اراضی های کاربری انواع بين از که صورت بدين

 نوع اين شهر جامه طرح که چرا .است مسکونی کاربری به مربوط زمين کمبود بيشترين .است شهر پايدار توسعه سرراه بر

 از و ميکند ثابت را امر اين خالف شهروندان عمومی ترجيح ولی باشد می شهر عمودی رشد خواهان و کرده رامحدود کاربری

 بيشتر چه هر تخريب عث با که باشد می شهر های حاشيه در اصولی غير و مجاز غير های ساز و ساخت آن بارز های نشانه

 نظير ها کاربری نظير ها کاربری ساير .دارد منافات شهری پايدار توسعه اوليه اصول با و شده شهر زمينهای کشاورزی اطراف

 بسيار توزيع بر عالوه سبز، فضای و شهری تجهيزات و تاسيسات ورزشی، فرهنگی، درمانی، بهداشتی آموزشی، تجاری، کاربری

 در شده تعريف های استاندارد از کمتر است، شده شهر برای ای عديده مشکالت ايجاد که باعث ، شهر عرصه در متعادل نا

 شهری اراضی های کاربری که گفت توان می کلی حالت در .باشند می 2 اقليمی گروه شهری برای اراضی کاربری ريزی برنامه

 .است اساسی نظر تجديد نيازمند و نکرده آورده بر را شهروندان نياز حداقل و نبوده مطلوبی برخوردار شرايط از شهر خرم آباد

 طرح بر مؤثر نکات وتبیین بندی جمع
 منفی همواره 31 -11 -11 آماری دهه سه طی مطالعه مورد محدوده جمعيت رشد نرخ گرفته صورت های بررسی بنابر 

 که است درحالی اين. باشد می محدوده اين در جمعيت شدن خالی و محدوده بودن فرست مهاجر از نشان اين و است بوده

 .است بوده مثبت آماری دوره سه هر در شهر رشد نرخ

 هکتار، در نفر 2/11 شهربا جمعيتی تراکم از که باشد می هکتار در نفر 4/311 مطالعه مورد محدوده جمعيتی تراکم 

  است باالتر بسيار

 1311 سال 1/4از و داشته نزولی ،روندی اخير سال سی طی دهد می نشان مطالعه مورد محدوده در خانوار بعد بررسی 

 .است رسيده 1331 سال در نفر 1/4 به

 جنسی محدوده نسبت کلی طور به ولی است بوده نوسان در آماری دهه سه طول در مطالعه مورد محدوده جنسی نسبت 

 .است تر متعادل شهر از مطالعه مورد
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 يک مسکونی واحد هر در موارد 14 در و هستند شخصی ملک دارای خانوارها درصد 11 از بيش 

 .است ساکن خانوار

 است جوان شهر همانند مطالعه مورد محدوده سنی ساختمان. 

 :مؤثر و بارز نکات  

 آباد خرم شهر به نسبت جمعيت باالی تراکم 

 مسکونی های واحد باالی مالکيت 

 گذشته دهه سه طی محدوده بودن مهاجرفرست و منفی رشد نرخ 

 خانوار بعد کاهش  

 جنسی نسبت شدن تر متعادل 

 
 
 

 منابع

 توسعه، .و جغرافيا ،فصلنامه "فارس اردکان شهری اراضی کاربری ارزيابی " : ( 1331 ) عبدالرضا، اردکانی، مجير عيسی، زاده، ابراهيم

 1 شماره

 نشرقومس، "جغرافيا بر تاکيد با انسانی علوم علميدر تحقيق تکنيکهای و شناسی روش":(1331 )رحيم، سيد مشيری، حسين، آسايش،

 .چهارم چاپ

 مطالعات و مرکز نشر شهری، توسعه و زمين همايش مقاالت مجموعه ،"شهری پايدار توسعه در زمين نقش "(1311) بهناز، زاده، امين

 .ايران معماری و شهرسازی تحقيقات

 11 شماره رهيافت، پايدار، توسعه و شهرسازی "، (1311 )حسين، سيد بحرينی، .

 .سمت انتشارات "شهری اراضی کاربری ريزی برنامه " ،( 1332 )رضا، محمد محمدی، پور

 .مشهد اقليدوس، نشر ،"پايدار توسعه و جغرافيا بر ای مقدمه "،(1333 ) حسين، رحيمی،

 توسعه، .و جغرافيا فصلنامه ،"اراضی کاربری تحليل و ارزيابی جهت الگوئی ، خوافف شهر " ،( 1331 )همکاران، و اهلل رحمت فرهودی،

 3 شماره

 اول چاپ منشی، انتشارات ،"شهری اراضی کاربری ريزی برنامه " ،( 1331 )تقی، محمد رضويان،

 
 .يزد دانشگاه ،انتشارات"شهری اراضی کاربری ريزی برنامه " ، ( 1331 )اله، کرامت زياری،
 .دوم چاپ سمت، ،انتشارات" جديد شهرهای ريزی برنامه " ، ( 1311 )اله، کرامت زياری،

 .يزد دانشگاه ،انتشارات"ای منطقه ريزی برنامه روشهای و اصول " ، ( 1313 )اله، کرامت زياری،

 
 .شهرداريها سبز کتاب ،"شهری اراضی کاربری "(،1313احمد، ) نيا، سعيد

 .شهری ريزی برنامه و مطالعات مرکز دوم، ،جلد"شهری زمين کاربری "(،1313) احمد، نيا، سعيد

 .اول جلد سمت، انتشارات ،"شهری جغرافيای در نو ديدگاههای" (،1311) حسين، شکوئی،

 .صنعت و علم دانشگاه انتشارات ،"شهری ريزی برنامه بر ای مقدمه "( ،1313) اسمائيل، شيعه،
 کارشناسی ارشد، نامه پايان ،"تهران شيان محله شهری پايدار توسعه بر نگرشی با شهری اراضی کاربری تحليل "(،1311هادی،) ملکی،

 .تهران تحقيقات و علوم واحد آزاد دانشگاه
 .اول چاپ پروين، انتشارات ،"شاهيندز و تکاب مياندوآب، جغرافيای و تاريخ به نگاهی "،( 1311 )محبوبی،جمشيد،

 .يزد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پايان ،"مياندوآب ناحيه فضائی توسعه ريزی برنامه"،( 1332 )معبودی،سياوش،
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