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 فصل اول

 یابیپیشینه تاریخی نظریات مکان

 اهداف 
 شويد:تا پايان اين فصل، با مفاهیم زير آشنا مي

 يابي عمومي هاي مكاننظريه .3
 نظريه مكان كشاورزي )يوهان هنريك فن تونن( .2

 تئوري النهارد .1
 تئوري وبر .4
 ن مركزي )كريستالر و لوش(نظريه مكا .5

 مقدمه
گیدرد. نظريدات يدابي مدورد بررسدي قدرار ميدر اين فصل سیر تاريخي نظريدات مكان

يابي ابتدايي با توجه به غالب بودن اقتصاد بر پايه كشاورزي، بر اساس كسب بهینه مكان
ش ريزي شده بودند. اما به موازات پررنگ شددن نقدهاي كشاورزي پايهسود در فعالیت

يابي بوجود آمدد، بده صنعت و گسترش تولید صنعتي، تغییر رويكردي در نظريات مكان
 دست آورد.نحوي كه بتوان با صرف كمترين میزان هزينه بیشترين سود را به

صنعتي باعث شدده قبل از انقالب  هاي انسانيسكونتگاه گيسادكم بودن تعداد و 
قابدل انجدا  راحتي ها بدهيدن سدكونتگاهتجزيه و تحلیل مسدالل او تشخیص نیاز بود تا 

آوري معماري و گسترش حجم و فن بعداز انقالب صنعتي با پیشرفت دانش وباشد. اما 
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هاي جديدد مسدالل جديددي در سداختار شدهرها ها و ايجاد كاربريتعدد انواع كاربري
تفكدر شدهر شان شدد و اولیهحالت ارگانیك بوجود آمد كه باعث خارج شدن شهرها از 

 مفهو  اولیه شهر را تغییر داد. مجموعده ايدن روندد باعدث عنوان ماشیني براي زندگيبه
ريزي صدحیح نیازهدا تا با برنامه ريزان شهري، جغرافیدانان و... گرديدجلب توجه برنامه

هاي هاي مناسب و با در نظر گرفتن تمامي نیازها و ويژگيو امكانات شهري را در محل
 ريزي نمايند. و برنامهيابي خاص آنان مكان

حصول سود بیشدتر و سدهولت دسترسدي بده  سان در جهت تحمل هزينه كمتر،ان
با وجود اين كده رعايدت ايدن سده اصدل نمايد. مكان فعالیت خود را انتخاب مي منابع،

يدابي، بده تر شدن عوامل مؤثر در مكانپیچیده بارسد با اين حال منطقي ساده به نظر مي
مدرن )خصوصاً بعدداز جندگ جهداني  به استفاده از روشهاي علمي و متخصصان ناچار

مختلفي اراله شده اسدت هاي مدل ها وها، نظريهاين راستا تئوري رند. دآورد يدو ( رو
. ندبراي كاربردهاي خاصي در نظر گرفته شده ا معايبي بوده و كدا  داراي مزايا و كه هر

 يابي تأكید دارد. ؤثر بر فرايند مكانها در كمي نمودن عوامل ماغلب اين نظريه
از لحاظ نگرش و تحلیل مسدالل، بده سده دسدته اي منطقهريزي هاي برنامهنظريه
 ند:شوتقسیم مي

 هاي مبتني بر روش حداقل كردن هزينه )نظريات النهارد، وبر، هوور( ( نظريه3
بر تقاضا و عامدل هاي مبتني بر روش تجزيه و تحلیل دسترسي كه بیشتر تأكید ( نظريه2

 ها مورد نظر است. )آگوست لوش( بازار داشته و حداكثر كردن درآمد در آن

هاي مبتني بر روش كسب حداكثر سود كده در واقدع نتیجده منطقدي دو روش ( نظريه1
 باالست 

است كه  مختلف اراله شده كشورهايدر  متعدد و افراديابي توسط هاي مكانمدل
كار هداي مختلفدي بدهمحیطدي در زمان سیاسي و يط اقتصادي وهر كدا  با توجه به شرا

هاي مربوط به مكان گزيني مشداهده ي در كار برنامه ريزيلسه روند ك گرفته شده است.
   شود:مي

 ها كارهاي محاسباتي ودر آن در دوره اول مباحث مطرح شده بیشتر نظري بوده و 
  شود.عملي به ندرت ديده مي

  هاي محاسباتي، تحلیل مسالل از طريق روش وها رايانه ملتكادر دوره دو  با
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بیشتر مهیا شده و  بهره گیري از تكنولوژي براي شرايط 1-3ريزي برنامه ها وگراف
تر دنبال شد. اي كمياين بحث به گونه

شناخته رساني هاي عمومي و خدماتسومین دوره با افزايش تعداد عملیات در بخش
 در كنار بحثهاي كارايي شاخص اهمیت يافتنه مسالل با در اين دور شود.مي

هاي چند هدفي توسعه يافتند. ها با فرموله كردن برنامهمنه تكنیكداها، هزينه

یابی عمومیهای مکاننظریه 1-1
اي را در جهت هاي كشاورزي نظريهبا تأكید بر فعالیت 3826تانن در سال  فون

ت و حداقل فاصله براي حمل و نقل محصوالها براساس حداقل كردن هزينه
عكس مطرح نمود.ها و مواد اولیه از مزارع تولیدي به بازار مصرف و بهفرآورده

هاي صنعتي نظرياتي را يابي مكاندر زمینه مكان 3885تا  3882هاي نهارد در سالال
اراله كرد. 

 با تأكید بر نظريه حداكثر  هاي صنعتينيابي مكادرباره مكان 3313آلفرد وبر در سال
سود، نظرياتي را مطرح نمود. 

هايي را در خصوص تجزيه مقاله« مكان مركزي»لوش نیز در قالب نظريه كريستالر و
و تحلیل بازار به دنیا عرضه كردند. 

هوور

 نظریه مکان کشاورزی )یوهان هنریك فن تونن( 1-1-1
( VonThunenاله گرديد توسط فن تدونن )اي كه در مورد كاربري اراضي اراولین نظريه

 3826در كتاب ايالت منفرد در سال 

نظريه فن تونن اولین نظريه بهره اقتصادي 

مطرح شد. فرض بر اين بود كده در سدرزمیني كده 
خصوصیات آن كامالً يكنواخت و همگن باشد، تحت شدرايط ايدده آل نقطده اصدلي و 

صورت دوايدر متحددالمركز بدر كانوني شهر در مركز قرار خواهد گرفت و بسط شهر به
 پذيرد. صورت مي گرد آن

بهره مكاني در علم جغرافیاست كده  –
شود. او در نظريه مكان كشاورزي شدهر را بده تعیین مي فاصله از مركز شهر" با عامل "

بندي محصولي كه از لحاظ چندين دايره متحدالمركز تقسیم كرد كه بر اساس اين تقسیم

www.shahrsazionline.com
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گیدرد. در ايدن ه خالص آن در هكتار بیشتر باشد، نزديك به مركز قدرار ميبازدهي، بازد
يابد و تفاوت بدین نظريه نوع تولیدات كشاورزي با توجه به هزينه حمل و نقل تغییر مي

 باشد.ها مياجاره مناطق مختلف فقط در میزان هزينه حمل و نقل آن

 

  دارد:فن تونن در كتاب ايالت منفرد، چنین بیان مي

در هزينه تولید، عواملي مانند درآمد كشاورزان، میزان مدزد دريدافتي و اسدتاندارد 
هدا كداهش يافتده، زندگي دخالت دارند و بده مدوازات فاصدله از شدهر مركدزي، قیمت

آيد و هزينه تولید باديگر عوامل كشاورزي از جملده كدود، خدا  و دستمزدها پايین مي
 يابد. آب و هوا كاهش مي

 ری النهاردتئو 1-1-2
يابي صنايع خود را مطرح نمود؛ میالدي، تئوري مكان 3885 -3882هاي النهارد در سال

ريزي شدد. میالدي پايه 3313اما چارچوب علمي اين تئوري توسط وبر آلماني در سال 
سپس لوش و كريستالر با بسط و توسعه اين تئوري، نظريه مكان مركزي را اراله كردندد 

به طور خالصده النهدارد بدا در  اين تئوري را به بلوغ و كمال رساند. و در نهايت هوور
نظر گرفتن دو موقعیت جغرافیايي عرضه مواد اولیه و يك موقعیت بازار فدروش، مددل 

كند. مكان بهینه با در نظر گدرفتن يابي بهینه صنايع، پیشنهاد ميساده مثلثي را براي مكان
و انجا  محاسباتي نه چنددان پیچیدده حاصدل  هاي حمل و نقل، بین رلوس مثلثهزينه
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 شود. مي
 تئوری وبر 1-1-3

معرفي شد. تحقیقات وبر معطوف به صنايع  3313يابي صنعتي وبر در سال تئوري مكان
اي بود و جنبه قیاسي و تجربي داشت. اين مطالعات در دو بخدش انجدا  شدده كارخانه

يدابي بدود كده ايدن و تئوريدك مكان است؛ بخشي از مطالعات وبر در مورد قوانین عدا 
 اي واقع گرا است. قوانین بايد در دنیاي واقعي آزموده شوند و بخش ديگر اراله نظريه

اي كده وبدر بدراي مددل خدويش در نظدر گرفدت، فرضیات اساسي و ساده كننده
  اند:چنین

ابدل هدا قمحل جغرافیايي مواد خا  مشخص بوده و اين مواد خا  فقط در برخي مكان -
  دسترسي هستند.

هر تولید كننده، بازار نامحدودي در اختیار دارد. يعندي شدرايط رقابدت كامدل برقدرار  -
  است و امتیازات انحصاري از نظر انتخاب مكان وجود ندارد.

كه اين نیدروي طوريچندين مكان عرضه ثابت براي عرضه نیروي كار وجود دارد، به -
  عرضه آن در دستمزد جاري نامحدود است. كار داراي قابلیت تحر  نبوده و

فرضیات ديگر شامل عد  توجه به عواملي مثل نرخ بهره، امنیت و سطح مالیات و نیز  -
   باشد.يكنواختي فرهنگي سیستم سیاسي و اقتصادي مي

و نیدز  حمل و نقدلهاي ، هزينههاي نیروي كاردر مدل ساده وبر، سه عامل هزينه
در يابي صدنعتي تاثیرگدذار هسدتند. روش وبدر د  تمركز بر مكانامتیازات تمركز و يا ع

بدين صورت بود كه ابتدا فقط عامل هزينه حمل و نقدل را در نظدر گرفدت و يابي مكان
نقل را تعیین كرد و سپس شرايطي را مد نظر قدرار  نقطه مربوط به حداقل هزينه حمل و

وي حدداقل هزينده  تحلیدل شدود.تجزيده و  داد كه عوامل نیروي كار و تمركز نیز وارد
 يابي نشان داد.حمل و نقل را مانند النهارد به وسیله مثلث مكان

وبر از فضاي اقتصادي ساده شده خود يك نقطه مصرف و دو منبع مواد اولیه كده 
وسیله چگونگي استقرار كارخانه را نشدان بیشترين اهمیت را دارند، انتخاب كرد تا بدين

كیلدومتر -اي اسدت كده كدل تدنحداقل هزينه حمل و نقل، نقطدهدهد. مكان مربوط به 
)شامل رسیدن مواد اولیه به محل جديد و محصول تولید شده به بدازار(، حدداقل شدود. 

يابي بود. او هاي نیروي كار در مكانقد  بعدي در مطالعات وبر، وارد كردن عامل هزينه
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در كافي پدايین اسدت و در نتیجده مكاني را فرض كرد كه هزينه نیروي كار در آنجا به ق
تواند محل استقرار كارخانه را از جايي كه داراي حداقل هزينه حمدل و نقدل اسدت، مي

افتدد كده صدرفه جدويي در هزينده نیدروي كدار از دور كند. اين مساله وقتدي اتفدام مي
 بیشتر باشد. هاي نهايي حمل و نقل هزينه

د بود كه هرقددر اهمیدت نیدروي وبر با گسترش تحلیل خود به كل صنعت، معتق
يدابي كار براي يك صنعت مهم باشد، میدزان تدأثیر گدذاري نیدروي كدار ارزان در مكان

گیري اهمیت نیروي كار از شداخص هزينده نیدروي كدار يابد. او براي اندازهافزايش مي
ه براي هر صنعت برابر است با متوسط هزينه نیروي كار الز  براي تولیدد كاستفاده كرد 

يك واحد وزني از محصول. هرچقدر اين شاخص باالتر باشد، كارخانه از محل حدداقل 
شود. وبر بر اين عقیده بود كده ضدريب نیدروي كدار يدك هزينه حمل و نقل دورتر مي

 يابي نشان دهد. تواند اثر نیروي كار را در مكانصنعت بهتر مي

 تئوری هوور 1-1-4

هاي صنعتي با فرض رقابت كامدل به مكان يابيهاي خود را تئوري 3348هوور در سال 
بین تولید كنندگان و فروشندگان و تحر  كامدل عوامدل تولیدد معطدوف كدرد. تئدوري 

هاي حمدل تري به هزينهها را با روش واقع گرايانههوور در مقايسه با تئوري وبر، هزينه
ها شكسته شدده اندد( ههاي تولید )كه هر كدا  به اندازه كافي به زير هزينو نقل و هزينه

هاي حمل و نقل تنها متأثر از وزن و فاصله نبدوده و بدر كند. براي مثال، هزينهتقسیم مي
  اساس طول و جهت حمل و نقل نیز متغیر خواهند بود.

 نظریه مکان مرکزی )کریستالر و لوش( 1-1-5

يسدتالر ها نظريده مكدان مركدزي والتدر كرترين نظريات ساخت سكونتگاهيكي از علمي
هاي مركزي در بخدش جندوبي در كتاب خود به نا  مكان 3311است كه آن را در سال 

مورد توجه قرار نگرفت تدا اينكده در سدال  3351آلمان منتشر ساخت. اين نظريه تا دهه
به زبان انگلیسدي ترجمده و منتشدر شدد و از آن زمدان بده بعدد، اسداس مطالعده  3366
 جهاني يافت. اي قرار گرفت و شهرتناحیه_شهري
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والتر كريستالر، در طرح نظريه مكان مركزي، بیشتر از نظريات علمدي فدن تدونن 
بهره گرفته است. ( 3313آلفرد وبر)مكان گزيني صنعتي،و هاي كشاورزي()كاربري زمین

ها و حدوزه نفدوذ تبیدین سدازمان فضدايي سدكونتگاه اصل نظريه مكان مركزي، شرح و
آگوسدت ”هاي جنگ جهداني دو  ترين سالد، در سختهاست. در حدود دو سال بعآن

، بعضي از فرضهاي مدل كريستالر را تغییر داد و يك نظا  شهري را بنیان نهاد كده “لوش
سازگاري بیشتري داشت. برعكس مدل كريستالر در مدل لوش، شهرهاي هدم  تبا حقیق

  توانند كاالها و خدمات مختلفي را تولید و عرضه كننداندازه، مي
منظور تولید هاي تولیدي بههاي مركزي يعني مراكزي كه فعالیتكلي، مكانطوربه

تواند مراكز فرعدي و عرضه كاال و خدمات در آن جا متمركز است. حال اين مراكز يا مي
عنوان يدك مركدز يا اين كه خدود شدهر بده د ونو اصلي موجود در داخل يك شهر باش
دانیم نقش نظر گرفته شود )زيرا همان طور كه ميتولیدي در يك نظا  توزيع شهري در 

  اصلي يك شهر تولید و اراله كاال و خدمات به مناطق اطراف خود است(.
اي از فرضدیات قدرار داده اسدت اساس نظريه خود را در مجموعه والتر كريستالر،

 باشد:زير مي به شرحاي از آن كه خالصه

آن به طور يكسان، حمل ونقل بده همده  يكنواخت كه در يشتصورت دتصور شهر به -
  كند.جهات به آساني امكان پذير است.در اين دشت تنها يك وسیله نقلیه كار مي

همه مصرف كننددگان  جمعیت به طور يكنواخت در سراسر دشت پراكنده شده اند و -
 تقاضا براي كاال و خدمات،در موقعیت مساوي قرار گرفته اند. از نظر درامد و

كنند كه بده حدداكثر سدود همواره تالش ميتاجر بوده و  كنندگان كاال وخدمات،تهیه -
ترين مركدز مراجعده دست يابند و چون مرد  با توجه به صرفه اقتصدادي بده نزديدك

گیرند تا مصدرف كننددگان تهیه كنندگان كاال و خدمات از يكديگر فاصله مي كنند،مي
  بیشتري را جلب كنند.

 شود.كاركردهاي بیشتري عرضه مي هاي مركزي،از مكان در اين دشت در برخي

قدرار فعالیدت نظدا  سلسدله مراتدب  ي ازدر سدطوح بداالتر هاي مركزياين قبیل مكان
ر سدطوح باشدند دمحدود ميهايي كه تنها داراي چند كاركرد كه مكانحاليگیرند، درمي

 نظا  سلسله مراتب مركدزي، در سطوح باالتر .گیرندمي قرار تر نظا  سلسله مراتبپايین
  شود.عرضه مينیز تر نظا  همه كاركردها از جمله كاركردهاي سطوح پايین
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كاركردهداي  شدود وخدمات تهیده مي هاي مركزي واقع در دشت كاال ودر مكان
ترين مكان مركزي كه كاال و خددمات مصرف كنندگان، به نزديك. گردداداري ايجاد مي

حدداقل  مصدرف كننددگان،در واقدع  كنندد.دهدد مراجعده مياله ميمورد نیاز آنان را ار
  پیمايند.مسافت را براي دريافت كاال و خدمات مي

شدود، بددين ترتیدب كده وسدیله مرتبده آن تعیدین ميدرجه مركزيت هر شدهر به
 تريدر طبقده بداال تري هسدتندشهرهايي كه داراي جمعیت بیشتر و منطقه نفوذي بزرگ

جمعیتي است كه عالوه بر جمعیت خدود شدهر،  منظور از منطقه نفوذي،)گیرند.قرار مي
شهرهاي داراي مركزيت بداال داراي  كند(.استفاده مي نظر خدمات شهر موردو از كاالها 

از طرف ديگر شدهرهايي كده ي بوده و هاي تولیدي متنوع و گوناگوندد و نوع فعالیتتع
و خدماتي هستند كه نیازهاي ضدروري  كاالها تري قرار دارند، مراكز ارالهدر طبقه پايین

و اولیه انساني را )مانند گوشت، نان، لبنیات، پوشا  و مواد سدوختني( كده احتیداج بده 
 د. نكنبرآورده مي را خريد مداو  و روزانه دارد

 عامل هزينده حمدل و نقدل و آمدوشدد بدراي خريدد كداال و در نظريه كريستالر،
شود، يعني مصرف كنندگان كاال و خددمات ه محسوب ميخدمات، از موارد تعیین كنند

ترين مكدان مركدزي مراجعده براي گريز از پرداخت هزينده زيداد آمدوشدد، بده نزديدك
)بازار( دورتري مراجعده كندد و  اي به مكان مركزيكه مصرف كنندهصورتيكنند. درمي

د. نتیجده ايدن هزينه مسافرت بیشتري را بپردازد، بايدد كداال وخددمات كمتدري را بخدر
روشدن اسدت كده  عملكرد،كاهش تقاضا با توجه به عامل فاصله از مكان مركزي است.

عالوه بر هزينه اضافي حمل ونقل، مدت زمان مصرف شده نیز از عوامل اصلي در عدد  
از آن جا كه كاالها و خددمات بدا توجده بده  مراجعه به مكان مركزي دورتر خواهد بود.

هاي مركدزي )يدا گیرند، يك شبكه مكانهاي مختلفي قرار ميوسعت بازار خود در طبقه
شدان، فهاي اطراآيد كه مراكز كوچك و محدودهنظا  سلسله مراتب شهري( به وجود مي

   درون محدوده بازار شهرهاي بزرگ قرار دارند.
سلسله مراتب شهري از چند نظر مختلف بهتدرين شدكل سدازماندهي فضاسدت. 

هداي جديدد و ابدداعات بده ه تمدا  جامعده، انتقدال تكنولوژيتوزيع كاالها و خدمات ب
هاي گونداگون. وجدود ايدن هاي مختلف زندگي در محیطسراسر جامعه و وجود روش
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شود كه تقريباً هدر انددازه شدهري بدا حدد مطلدوب نوع سلسله مراتب شهري باعث مي
  سازگار باشد.

تدوان مركزي اسدت، مي هاينظا  سلسله مراتب شهري را كه منتج از نظريه مكان
ترين حالت خود بدا اسدتفاده از ابزارهداي رياضدي نشدان داد و معمدوالً رابطده در ساده

توان گفت ها و جمعیت شهر وجود دارند. بنابراين، ميمستقیم بین تعداد و تنوع فعالیت
شهرهايي كه در طبقات باالتر قرار دارد، جمعیدت بیشدتري هدم دارد. در ايدن صدورت 

ترين انددازه شدهر در نظدا  سلسدله مراتدب در طبقه اول قرار گرفته، كوچكشهري كه 
ترين اندازه شدهر در آن شهري است و شهري كه در طبقه آخر قرار گرفته، داراي بزرگ

  نظا  شهري است.

كندد كده مندابع اين نظريه بیدان مي هاي مهمنبايد فراموش شود كه يكي از فرض
يكنواخت در منطقه توزيع شدده باشدد، امدا ندامنظم  به طوربايست تولید و جمعیت مي

بودن توزيع فضايي منابع تولید و به تبع آن مناطق تولیدي و صنعتي و همچندین وجدود 
هاي ناشي از تجمع، باعث بدرهم زدن يكندواختي سیسدتم سلسدله جوييخاصیت صرفه

 شود.هاي مركزي ميمراتب شهري بر اساس نظريه مكان

 



 

 فصل دوم

 ریزی شهریبرنامههای مدل

 اهداف
 شويد:تا پايان اين فصل، با مفاهیم زير آشنا مي

 هاي شهرسازيهاي آن و مدل. تعريف مدل، ويژگي3
 ريزي كاربري اراضي شهري، اهداف و معیارهاي آن. تعريف برنامه2

 هاي ارزيابي كاربري اراضي شهري. روش1

 . نظريات مطرح در تعريف زمین4

 هاي كاربري اراضي شهريجهت تهیه نقشه. مطالعات الز  5

 ها . شناخت انواع كاربري6

 مقدمه
هاي گردد و سپس انواع مدلهاي آن اشاره ميدر اين فصل ابتدا به مفهو  مدل و ويژگي
شود. پس از آن تعاريف گیرند توضیح داده ميشهرسازي كه بیشتر مورد استفاده قرار مي

اراله شده، اهداف كالن و خرد آن مدورد اشداره قدرار ريزي كاربري اراضي شهري برنامه
هاي ارزيابي كاربري اراضي شهري به دو شدیوه كمدي گیرد. در ادامه معیارها و روشمي

هاي مطرح در مدورد آن شود و پس از آن، تعريف زمین و نظريهو كیفي توضیح داده مي
شدود. در نهايدت، بیدان ميهاي كاربري شهري و نیز انواع مطالعات الز  براي تهیه نقشه

 ها و توضیحاتي در خصوص هريك اراله خواهد شد.انواع كاربري
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 هامدل 2-1
هاي دنیاي واقعي را به صورتي ساده و كلي بیان مدل نمادي از واقعیت است كه ويژگي

ها سده ويژگدي باشدد. مددلها ميكند. هدف از آن توضیح مفاهیم و تقلیل پیچیدگيمي
 اساسي دارند: 

  داشتن پايه نظري -

 ها انطبام با واقعیت -

  پويايي -

 ریزیاهمیت و هدف مدل در برنامه 2-1-1

گیدرد كده اي از مفاهیم و فنون را در بدر ميابزارهاي تحلیل مسالل شهري دامنه گسترده
  گیرد:ريزي شهري به دو هدف كلي صورت ميها در برنامهكاربرد آن

  براي شناخت ماهیت و چگونگي تحوالت شهريتوصیف رفتار سیستم موجود  -

  بیني وضعیت آينده سیستم مورد مطالعهپیش -

 ریزیاهمیت و هدف مدل در برنامه 2-1-2

گیدرد كده اي از مفاهیم و فنون را در بدر ميابزارهاي تحلیل مسالل شهري دامنه گسترده
  :گیردريزي شهري به دو هدف كلي صورت ميها در برنامهكاربرد آن

  توصیف رفتار سیستم موجود براي شناخت ماهیت و چگونگي تحوالت شهري -

  بیني وضعیت آينده سیستم مورد مطالعهپیش -

 هاانواع مدل 2-2

  شوند:ها از لحاظ نوع به دو دسته فیزيكي و انتزاعي تقسیم ميمدل -3

 لف هاي مختهاي فیزيكي با نمونه برداري از الگوهاي اصلي در مقیاسمدل
  .شوندساخته مي

 آيد.ها به وجود ميها، معادالت، هنجارها و نشانههاي انتزاعي از واژهمدل  

هاي توصیفي، ها بر اساس خواست استفاده كننده، )در سه بخش مدلبندي مدلطبقه -2
بیني كنندده هاي پیشريزي همانند مدلهاي برنامهمدل -ريزيبیني كننده و برنامهپیش
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اين تفاوت كه عالوه بر بیان نتايج، فرضیات حیطه عملكرد ممكن در رابطه  هستند با
 كنند(با اهداف را هم تعیین مي

 :ريزيها بر اساس اهداف مورد نظر در برنامهبندي مدلطبقه -1

 اي هستند كه از عوامل هاي ايستا و پويا:  مدلهاي ايستا مدلهاي سادهمدل
كنند و صرفا به عوامل اصلي اشاره دارند. در تأثیرگذار غیرمستقیم صرفنظر مي

  حالي كه اگر تأثیر گذشته و آينده در مدل ديده شود مدل مدلي پويا خواهد بود

 كنند و هاي معین رابطه علت و معلولي را بیان ميهاي معین و احتمالي:  مدلمدل
  روندهاي احتمالي به كار ميهاي احتمالي براي نشان دادن رابطهمدل

 تر مانند اي در مقیاس كوچكهاي تصويري: نشان دادن جهان و يا پديدهدلم
  ماكت.

 اي با توجه به تشابهش با ها موضوع و يا پديدههاي قیاسي: در اين مدلمدل
  گردداي ديگر تعريف و يا معرفي ميموضوع يا پديده

یات به كار صورت نمادهايي براي بیان واقعهاي انتزاعي، رياضي و نمادي: بهمدل
 روند.مي

 ریزی شهریهای برنامهمدل 2-3
  مدل الري -

  مدل جاذبه -

  هاي دسترسيمدل -

  هاي دسترسي هنسنمدل -

  مدل الوت -

 مدل الری 2-3-1

هداي اصدلي آن شدامل پتربورگ مدلي را اراله داده كده شاخصدهالري در مورد شهر سن
شدهري اسدت و نیازمندد اطالعدات هاي اقتصادي، جمعیدت و كداربري اراضدي فعالیت

جمعیت، جمعیت شاغل، شداغالن در بخدش اقتصداد پايده، بخدش خددمات و صدنعت 
هدا( بده همدراه باشد. سه عنصر سیستم شهري )جمعیت، اشدتغال و ابدزار ارتبداط آنمي
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دهند. مددل الري ابعداد هاي اصلي اين مدل را تشكیل ميبیني وضعیت آينده مؤلفهپیش
داندد و بدر وابسته به  رابطه اشتغال پايه و غیر پايده  در يدك ناحیده ميكاربري زمین را 

بیني سطوح الز  براي انواع كاربريها اساس تعداد افراد شاغل در بخش خدمات، به پیش
پردازد.مي

مدل جاذبه 2-3-2
اين مدل از قانون جاذبه نیوتن گرفته شده است بدين معني كه مقدار فعل و انفعال بدین 

هدا نسدبت عكدس دارد.  حدال در ها متناسب و با مربدع فاصدله آنم با جر  آندو جس
ريزي شهري اين مساله به اين صورت است كه فعل و انفعال متقابل بین دو منطقه برنامه

هداي ايدن منداطق ها، كار و زندگي در دو منطقه متفداوت،..( بدا ويژگي)میزان جابجايي
هدا )زمدان و هزينده سدفر،..( ت و با تابع فاصدله آن)نظیر ابعاد، جمعیت،...( متناسب اس

نسبت عكس دارد. در واقع از اين مدل براي تعیین حجم منداطق شدهري بدا توجده بده 
حجم سفر كه خود تابعي از جمعیت نواحي مختلف شهر و فاصله بین آنهاست اسدتفاده 

شود.مي
هدا در آنجدا انشود كه شدت جرياي جايي تعريف ميبنابراين حد نفوذ هر منطقه

رسد )نقطه زير سطح بحراني(. به صفر مي

های دسترسیمدل 2-3-3
هاي توزيع فعالیت هستند كه ها معموال همراه با مسالل تحلیل فضايي و يا مدلاين مدل

ها شكل تكامل ها را براي توزيع سفر يك فعالیت خاص به كار برد. اين مدلتوان آنمي
ه فاكتورهاي ديگري نظیر اندازه خدمات منداطق، زمدان سدفر، يافته مدل جاذبه هستند ك

هاي قابدل دسترسدي بدراي خدانوار،.... بده آن روي، مجموعه فرصتحداكثر فاصله پیاده
اضافه شده اند.

مدل دسترسی هنسن 2-3-4
بیني مكان جمعیت طراحي شده است و فرضیه اساسي آن اين است اين مدل براي پیش
ز اشدتغال عامدل اصدلي در تعیدین مكدان جمعیدت اسدت و در آن كه دسترسي به مراكد

شود.شاخص دسترسي به اشتغال براي هر منطقه تعیین مي

www.shahrsazionline.com
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  مدل الوت 2-3-5

پذيري است سازي مدل كامپیوتري انعطافمدل الوت يا مدل مكان اراضي و روش بهینه
زيست محیطي بده  هاي مختلفي از زمین از نظر اقتصادي وتواند الگوها و چیدمانكه مي

  ها انتخاب الگوي بهینه ممكن شود.دست دهد تا با تغییر، اصالح و تركیب آن

 

 مراحل انجام کار الوت 
  ايجاد پايگاه اطالعاتي شامل: -3

هداي سیسدتم اطالعدات جغرافیدايي كده از ندر  پايگاه اطالعاتي متكي بر دادهتأسیس  -
  كند.اده ميافزارهايي مانند ديتابیس و فاكس پرو استف

 تقسیم و تفكیك مناطق به قطعات هندسي با اندازه يكسان و ثبت اطالعات   -

هاي مورد نیاز بر اساس تجزيه و تحلیل سازگاري زمین با خصوصیات تجمیع ويژگي -
اقتصادي و زيست محیطي با در نظر گرفتن : شیب، نوع خا  و عمدق آن، پوشدش و 

هاي سیالبي، نزديكدي بده ري موجود زمین، دشتاي، نماد بصري، كاربدسترسي جاده
 هاي آب، میزان سروصدا، مالكیت زمین،... لوله

ها بر اسداس تدأثیر هاي هر يك از موارد ذكر شده و رده بندي آنبندي ويژگيتقسیم -2
  هاي زيست محیطي محلپارامترهاي اقتصادي و هزينه

هدا بدا كداربري و سازگاري  آنكمي كردن ارتباط میان هر يك از خصوصیات زمین  -1
  هاي زمین در آينده(.در نظر گرفته شده براي آن مناطق در آينده )طبقه بندي كاربري

ها و شرايط موجود ارزشگذاري يا وزن دهي به معني كمي كردن ارتباط بین كاربري -4
 هاي آينده. زمین با كاربري

شدد وزن آن بدراي كداربري به عنوان مثال اگر قطعه زمیني شیب زيادي داشدته با
  متغیر خواهد بود. 3تا  3تجاري مناسب نخواهد بود. اين ارزشگذاري از 

 در کاربری زمین GISکاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی  2-3-6

سدازي بدا ذخیره (Geographical Information System)سیستم اطالعات جغرافیدايي 
د، امكان در   ارتباط فضايي بین عدوارض آيهايي كه از منابع مختلف به دست ميداده

كند. اين سیستم همچنین امكان عرضه و محاسبه اطالعدات جديدد را نقشه را فراهم مي
ها ها، پردازش دادهها، مديريت دادهچهار قابلیت كلي ورودي داده GISباشد. نیز دارا مي
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 هاي  زمین را دارد. هاي مناسب در رابطه با دادهو اراله خروجي

 بندي است:به سه سطح قابل تقسیم GISها در سطوح تحلیل داده

  هاي مختلف كاربري زمینسطح جمع آوري اطالعات از طريق اليه -

  سطح تجزيه و تحلیل اطالعات بر اساس محاسبات آماري و رياضي -

بیني براي آيندده هدم سازي بر اساس دو مورد باال كه در اين قسمت پیشالگو و مدل -
  شود.له ميارا

 ریزی کاربری اراضی شهریتعریف برنامه 2-4

هدا و ريزي كداربري اراضدي شدهري يعندي سداماندهي مكداني و فضدايي فعالیتبرنامه
ريزي در عمل عملكردهاي شهري بر اساس خواسته و نیازهاي جامعه شهري. اين برنامه

بندددي و طبقه ريزي شددهري اسددت و انددواع اسددتفاده از زمددین راي اصددلي برنامددههسددته
 .كنديابي ميمكان

ريزي كاربري اراضي شهري به معني الگوي توزيدع فضدايي يدا جغرافیدايي برنامه
باشد عملكردهايي چون نواحي مسكوني، صنعتي. تجاري، عملكردهاي مختلف شهر مي

هاي اداري، مؤسسدات، خرده فروشدي و فضداهاي تخصدیص داده شدده بدراي اسدتفاده
 گذران اوقات فراغت. نمادهاي اجتماعي و 

ريزي كاربري اراضي شهري عملي است كه طدي آن كده بدراي هدر واحدد برنامه
اي است ريزي ايجاد برنامهدهند، هدف از اين برنامهزمین، كاربردي خاص تخصیص مي

  ها افزايش دهند.كه میزان رفاه اجتماعي را با توجه به محدوديت

زمین و مكان بدراي كاربردهدا و مصدارف ريزي كاربري اراضي علم تقسیم برنامه
ريزي كاربري زمین استفاده بجدا و باشد. هدف اصلي و اساسي برنامهمختلف زندگي مي

مناسب و در نهايت آماده سازي زمین جهت مصارف مختلف شهري است. بندابراين در 
رد ريزي كاربري زمین بايستي زمین مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف آيندده بدرآوبرنامه
 .گردد

سدازي الگدوي منظور بهینهريزي كاربري زمین و مديريت خردمندانه فضا بهبرنامه
  هاي انسان است. توسعه فعالیت

ريزي كاربري زمدین اسدت كده ريزي شهري برنامهيكي از محورهاي اصلي برنامه
دي بنريزي شبكه ارتباطي، فضاي سبز و باز، تاسیسدات و غیدره اسدتخوانهمراه با برنامه
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كندد. نحدوه رويكدرد و چگدونگي اصلي شهر و نحوه توسدعه آتدي آن را مشدخص مي
ريزي كاربري اراضي نه تنها نقش اساسي در كیفیت و كارايي برنامه جامع شدهري برنامه

ها را تعیدین هدا، خددمات و سدهم سدرانهخواهد داشت، بلكه اساس نظا  توزيع فعالیت
اربري اراضدي، نحدوت تخصدیص زمدین بده ريزي كدكند. موضدوع اصدلي در برنامدهمي

عنوان برآورد نیازهاي ها با يكديگر است كه بههاي مختلف و هماهنگ كردن آنكاربري
 گردد. فضايي تلقي مي

كاربري زمین، بیاني از مقاصد اجتماعي در مدورد چگدونگي انجدا   ي طرحبرنامه
بايد به انواع خاص كاربري باشد. در نتیجه نواحي كه ي كاربري زمین ميالگوهاي آينده

زمین اختصاص داده شود مشخص كرده و تراكم، شدت استفاده براي هر طبقه )از قبیدل 
نمايد، هدم چندین هاي عمومي متعدد را تعیین ميمسكوني، تجاري و صنعتي( و استفاده

هايي كه بايد در توسعه و حفظ اين نواحي به كدار بدرده شدود را نوع اصول و استاندارد
 .  كندص ميمشخ

 توان گفت :بندي از تعاريف آمده ميعنوان جمعبه

هدا و ريزي كداربري اراضدي شدهري، سداماندهي مكداني و فضدايي فعالیتبرنامه
ها و نیازهاي جامعه شهري است و هسدته اصدلي عملكردهاي شهري بر اساس خواست

ربري اراضدي، علدم ريزي كادهد. به عبارت ديگر برنامهريزي شهري را تشكیل ميبرنامه
منظور استفاده تقسیم زمین و مكان براي كاربردها و مصارف مختلف زندگي است كه به

ريزي تدالش گیرد. در اين برنامهمؤثر از زمین و انتظا  فضايي مناسب و كارا صورت مي
يدابي صدورت علمدي مشدخص شدود و مكانشود كده الگوهداي اراضدي شدهري بهمي

هاي شهري قرار ر در انطبام و هماهنگي با يكديگر و سیستمهاي مختلف در شهفعالیت
 گیرد. 

  ریزی کاربری اراضی شهریاهداف برنامه 2-4-1

باشدد. ريزي تشخیص و شناسايي مقدماتي مسالل و مشكالت مياولین گا  در هر برنامه
ها و تهديددها پس از شناسايي مسالل و مشكالت تعیدین اهدداف و بدر اسداس فرصدت

  ريزي است.ن گا  در برنامهتريمهم

ريزي اراضي شهري اهداف به دو دسدته اهدداف كدالن و اهدداف خدرد در برنامه
  شوند:تقسیم مي
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 اهداف کالن  

ها و آمدال جامعده آل و مطلوب بلند مدت كیفي و مهمي هستند كه از ارزشاهداف ايده
هداي توسدعه پايددار و گیرد. اين اهداف امروزه بر دو پايه اصلي، يعني ارزشنشأت مي

نگري، اعتالي كیفیت زندگي شهري استوار شده است. اين اهداف بنا به ضرورت جدامع
  شود:تقسیم مي کالبدیو اقتصادی، اجتماعی ، زیست محیطیبه چهار عرصه اصلي 

جلدوگیري از تخريدب زمدین، حفدظ پیوندد بشدر و  اهداف زیست محیطيی  -
يدابي ريخي و فرهنگي، گسترش فضداي سدبز، مكانطبیعت، توسعه منابع، حفظ منابع تا

  صنايع و خدمات مزاحم، ايمني از سوانح و .....
استفاده از بهینده از زمدین، جلدوگیري از سدوداگري زمدین،  اهداف اقتصادی  -

  تعديل حفظ مالكیت، استفاده از ارزش زمین در جهت منافع عمومي و ...
فاده از زمدین، افدزايش تسدهیالت و كاهش نابرابري در اسدت اهداف اجتماعی  -

هاي قديمي، زيباسازي محدیط خدمات عمومي، گسترش فضاهاي جمعي، بهسازي بافت
 شهري، تقويت هويت محله، اعتالي كیفیت كاربري مسكوني و تفريحي ...

توزيددع متعددادل كدداربري، جلددوگیري از تددداخل  فضييایی  -اهييداف کالبييدی -
ر توسعه عمودي و افقي، تشويق تندوع و اخدتالط هاي ناسازگار، حفظ تناسب دكاربري
ها، حفظ تناسب میان تدوده و فضدا، تددوين معیارهدا و اسدتانداردهاي مناسدب كاربري

 كاربري ...
 

 اهداف خرد  

اي است براي دستیابي بده آن اي براي دستیابي به اهداف كالن و نقطهاين اهداف وسیله
ريزي كاربري اراضدي شدهري اف خرد برنامهگیرد. اهدريزي شكل ميهاي برنامهكوشش

  کارایی، برابری، پایداری، رفاه عمومی عبارتند از:

ترين نوع استفاده از يدك قطعده اين اهداف از طريق تشخیص مناسب کارایی: -
شدود و بواسدطه دهد، حاصل ميدست ميزمین كه بیشترين فايده را با كمترين هزينه به

گیرد ت منطقي و با در نظر گرفتن رفاه عمومي صورت ميصورهمین امر توسعه شهر به
يابي منابع آلوده سداز در خدارج از منطقده شود و با مكانو سالمتي مرد  نیز تضمین مي

 گردد.ساز جلوگیري ميهاي آلودههاي مختلف شهري و كانونشهري از آثار آلودگي
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هداي سدت كده كاربريريزي كاربري زمین از برابري اين اهدف برنامه ي برابری:
ها را به تسهیالت مورد نیاز و نیز توزيدع ريزي شده دسترسي تما  گروهصحیح و برنامه

هداي مختلدف جهدت فدراهم منافع حاصل از آنجا را به طور برابر و متوازن بدراي گروه
  آورد.

تيوان پايداري در كاربري اراضي به اين معني است كه از امكانات و  پایداری: -
گیري شود كه اين توان نه تنهدا كداهش نیابدد و از بدین هر قطعه زمین چنان بهرهبالقوه 

  آن افزوده گردد.ظرفیت و پایایی طور مداو  بر نرود بلكه به

ريزي يكدي از عوامدل مهدم و مدؤثر در تعیدین اهدداف و برنامده رفاه عمومی: -
رفداه عمدومي  كاربري اراضي شهري، مالحظات رفاه عمومي است عوامل تعیین كنندده

 عبارتند از:

  الف( تندرستی ب( ایمنی ج( آسایش د( امنیت

 یابیها و معیارهای مکانشاخص 2-5

براي به دست آوردن وضعیت يك سیستم همواره نیاز به سنجش آن سیستم با يكسدري 
يدابي نیدز همدواره بده وجدود دارد. در بحدث مكانها ها و یا یکسيری حيداقلآلایده

 شود كه به شرح زير هستند:مقايسه و تعیین وضعیت توجه مي هايي برايشاخص
 ها هاي مرتبط با هزينهشاخص 

 اي هاي ملي و منطقهشاخص 

 هاي غیراقتصادي شاخص 

 هاهای مرتبط با هزینهشاخص 2-5-1

هاي حمل و نقل، توزيع نیروي كار، مكان عرضه منابع، انگیزش يدا ها هزينهاين شاخص
 گیرند.، نواحي بازار، توزيع فضايي بازار و شبكه توزيع را دربرميهاي مالیاتيسیستم

 ایهای ملی و منطقهشاخص 2-5-2

ت، دسترسي مدالي در ندواحي، عرضده اندرژي، دسترسدي بده زمدین كدافي و ... تسهیال
 شوند.اي را شامل ميهاي ملي و منطقهشاخص
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 های غیراقتصادی شاخص 2-5-3
هاي حقدوقي و قدانوني رهنگي و شرايط و محددوديتخصوصیات سیاسي، اجتماعي، ف

 ها هستند.دربرگیرنده اين شاخص

هداي شدهري بدراي شدهرها، شدهروندان بدراي بر اين اسداس قبدل از تهیده طرح
هاي گوناگون زمین خود در شهر، هیچ نوع محدوديتي )جز عرف رايج( نداشتند استفاده

كه از احتیاجات خصوصي وي  و مالك هر قطعه زمین، در چگونگي ساخت زمین خود
 گرفت، اختیار كامل داشت. نشاٌت مي

هاي شهري، مشخص كردن نوع كداربري زمدین، بدراي يكي از وظايف مهم طرح
هاي گوناگون مورد نیاز زنددگي شدهري در محددوه قدانوني شدهرها و استفاده در زمینه

  باشد.مطابق با نیازهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهروندان مي

طرح كاربري زمین شهري، يكي از ابزارهاي مهم براي دستیابي به اهدداف كدالن 
گذاري و اجتماعي، اقتصدادي و كالبددي اسدت كده نده تنهدا اثراتدي بسدیار بدر سدرمايه

گذارد، بلكه نقشدي مهدم در میدزان رشدد شدهري و هاي عمومي و خصوصي ميتصمیم
 كیفیت محیط كالبدي شهر دارد. 

بري زمین از نظر اثرات محیطي يدا اجتمداعي مضدر تشدخیص گاهي نوعي از كار
شود، در حالي كه همان كاربري از نظر مزاياي اقتصادي براي برخي شدهروندان داده مي

رود. براي نمونه اراضي كشاورزي پیرامون شدهرها، از ديددگاه زيسدت مفید به شمار مي
الي كده تبدديل همدین محیطي و حفاظت طبیعي، براي شهر اهمیتي حیاتي دارند، در حد

زمین به مجتمع مسكوني يا صنعتي بدراي مالكدان آن و حتدي بدراي برخدي شدهروندان 
آگاهي از اين تضداد مندافع )تضداد مندافع عمدومي در مقابدل  هاي اقتصادي دارد.منفعت

مقتضیات عمومي و همچنین تضاد منافع اقتصادي در مقابل مندافع طبیعدي( ضدرورت و 
 سازد. بري زمین را مشخص ميريزي كاراهمیت برنامه

ريزي مؤثر كاربري زمین، به ندرت يك تحقیق يا طراحي محد  و بنابراين برنامه
شود؛ بلكه بیشتر تركیبي از اين سده بدا همدديگر بده سیاسي محسوب مي تصمیميا يك 

  رود.شمار مي

ینه معیار مكاني در كاربري زمین، به طور كلي، استانداردي است كه با آن مكان به
گیرد.معیارهاي مكاني، هر ندوع اسدتفاده سنجش قرار مي مورد يك كاربري درمورد شهر

 مردميیشدهرها و همچندین وضعیت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از زمین، انعكاس 



 21 جهانبخش، دكتر لیتكوهي و دكتر چرخچیانكتر د                  يابيهاي مكاننظريهجزوه  

 

مند خواهند شدد. بده عبدارتي ديگدر، مشخصدات محلدي و است كه در آينده از آن بهره
اي مستقر در شهر، اساس تعیدین معیارهداي احتیاجات ساكنین شهر و موسسات و نهاده

  رود.مكاني كاربري زمین شهري به شمار مي

سيکونتی، توان نظا  كاربري زمین را به چهار عرصه بندي كلي ميدر يك تقسیم
بندي كدرد. شدبكه ارتبداطي خطدوط رابدط و دسته ارتباطاتو اشتغال، اوقات فراغت 

بندي فیزيكدي يدك شدهر را يگر اسدتخواناتصال بین سه عملكرد ديگر است كه با يكد
دهند. در تعیین مشخصات مكاني هر نوع استفاده از زمین يا هر نوع فعالیدت تشكیل مي

مدال  رفاه اقتصادی و عامل  رفاه اجتماعیشهري، دو عامل هدايت كننده، يعني عامل 
يدابي نگیرند. بر اساس اين دو عامل بسیار كلي، شش معیار زيدر در مكاسنجش قرار مي

   :گیردريزي كاربري زمین شهري قرار ميعملكردهاي شهري مال  برنامه

 سازگاري، آسايش، كارايي، مطلوبیت، سالمتي، ايمني 

هاي گونداگون يابي براي كاربريترين تالش شهرسازي، مكانعمده  سازگاری -
ايي هدكاربري هاي ناسازگار از يكدديگر اسدت.در سطح سطح شهر و جداسازي كاربري

هدداي ديگددر، بدده ويددژه كننددد، بايددد از كاربريكدده دود، بددو، صدددا و شددلوغي تولیددد مي
هاي مسكوني، فرهنگي و اجتماعي جدا شوند. اين جدايي مطلق نیست، بلكه در كاربري

هداي مدزاحم را محددود كدرد. در توان با تمهیداتي، اثرات سوء كاربريبرخي مواقع مي
ها مورد نظدر هاي هزينه، سود و خودبسندگي نسبي آنها، فاكتورجدايي فضايي كاربري

 گیرد. قرار مي

شدوند. در مقابل، فعالیت هايي نیز مكمل يكديگرند در كندار يكدديگر مسدتقر مي
شوند. براي هاي سرويس دهنده با ترتیب اولويترهاي همجواري نیز مشخص ميكاربري

سرويس دهندده، كاربريرهداي هاي نمونه در ضوابط مربوط به كاربري مسكوني، كاربري
بي كالبد )فضاي باز، گذران اوقات فراغت و كاربري تفريحي مثدل پدار (، بهداشدتي و 

 درماني، آموزشي و تجاري به ترتیب اولويت همجواري برخوردارند. 

يددابي، دو عامددل فاصددله و زمددان، واحدددهاي در اسددتانداردهاي مكان  آسييایش -
هستند. مقوالتي مانند فاصله نزديك يا فاصله راحت  گیري میزان آسايش و راحتياندازه

براي زندگي، فواصل پیاده، قابلیت دسترسدي بده خطدوط حمدل و نقدل و تأسیسدات و 
تسهیالت شهري، معموالً مفهو  راحتي و آسايش دارند. سهولت دسترسي به تسدهیالت 
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هداي برخدي هداي مختلدف و دوري از مزاحمتو خدمات شدهري مدورد نیداز كاربري
 شوند. هاي پر ازدحا  از عوامل آسايش محسوب ميكاربري

تدرين عوامدل اصدلي و معیدار الگوي قیمت زمین شهري، يكي از مهم  کارایی -
اساسددي تعیددین مكددان كدداربري زمددین اسددت. هرنددوع كدداربري از لحدداظ اقتصددادي و 

تحلیدل سازي و مخارج كه با روش هاي آمادهگذاري، برايند قیمت زمین و هزينهسرمايه
 شود. منفعت مشخص مي -هزينه

عامل دلپذيري و مطلوبیت، يعني كوشش در حفدظ عوامدل طبیعدي،   مطلوبیت -
ها ها، سداختمانمناظر، گشودگي و ايجاد فضاهاي باز و سبز، چگونگي شكل گرفتن راه

و فضاهاي شهري است. اين عامل از نظر طراحي سیستم راههاي ارتبداطي نیدز اهمیدت 
تواند طوري باشد كه عدابران پیداده و ها ميگیري آنشبكه راههاي و جهت خاصي دارد.

انگیز درون شدهري و پیرامدون شدهر را ببینندد و از آن سواره بیشترين مناظر زيبا و فرح
 لذت ببرند. 

ها و اماكن صنعتي، امروزه براي بهبود فضاها و ساختمان سالمتی )شهر سالم(  -
بهداشت و محیط زيست نقش مهمدي دارد. اسدتانداردهاي  رعايت استانداردهاي اجرايي

شهر سالم و مقررات مربوط به اثرات محیطي، هرگونه فعالیت شدهري را از نظدر حفدظ 
محیط زيست، حراست از آسايش اجتماعي و حفاظت از میراث فرهنگي مورد ارزيدابي 

  دهد.قرار مي

زاحم صنعتي و هر ندوع ترتیب با اعمال ضوابط محیطي و بهداشتي، عوامل مبدين
هدا بده طدور ها و فرودگاهها، ترمینالعملكرد تولیدي يا خدماتي و حتي احداث بزرگراه

يابدد، آيد و اين اسدتانداردها روز بده روز اهمیدت بیشدتري ميعملي تحت كنترل درمي
كه معیارهاي پاكیزگي و كنترل محیط، از عوامل اصدلي و تعیدین كنندده در هدر طوريبه

 روند. تفاده از زمین به شمار ميطرح اس

هداي عوامل امنیتدي، اسدتانداردهاي خاصدي را در تعیدین محدل فعالیت  ایمنی -
طوركلي بدا هددف حفاظدت تأسیسدات دهند. استانداردهاي امنیتي بهشهري پیشنهاد مي

شهري و دفاع از شهر در مقابل خطرهاي احتمالي شدكل گرفتده اسدت. خطراتدي نظیدر 
مانند سدیل، زلزلده، طوفدان و آتشفشدان و خطرهداي غیدر طبیعدي مانندد بالياي طبیعي 

  هاي احتمالي يا جنگ.حمله
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دفداعي شدهر  تجمع تأسیسات صنعتي شهر در يك منطقه خاص، عمالً با سیاست
هدا و مغايرت دارد. زيرا هنگا  حمله نظامي به شهرها، تخريب منداطق صدنعتي، فرودگاه

هاي نظامي دشدمن بده شدمار ارتباطات، از جمله هدفحمل و نقل و  مراكز استراتژيك
روند. بنابراين، همجواري اين عملكردها با مناطق مسكوني خطرندا  بدوده، بايدد از مي

  نواحي مسكوني فاصله داشته باشد.

حفاظت و ايمني شهر در مقابل سوانح طبیعي مانند سیل، طوفان و زلزله نیدز كده 
هاي متفاوت مؤثر است؛ بر اساس اين معیارهدا، اربريها و كدر معیارهاي مكاني فعالیت

ها در سدطح شدهر بدا انجدا  تحقیقدات ها، نهرهدا و رودخاندهطوركلي حدريم مسدیلبه
شوند و از احداث هرگونه ساختمان و فعالیت تثبیدت شدده در هیدرولوژي مشخص مي

ه در ايدران زلزله يكي از خطرات بزرگ در شهرها به ويژ شود.ها جلوگیري ميحريم آن
گردندد. رعايدت هاي بدزرگ انسداني ميهاي وسیع و بروز فاجعهسبب تخريبكه  است

ها و همچنین بكارگیري ضدوابط و مقدررات بندي زلزله پیرامون گسلاستانداردهاي پهنه
كاهد. اما با اين حال، زلزلده نیدز مانندد حمدالت هدوايي در ساختماني از میزان خطر مي

سوزي، انفجار مواد سوختي، قطع نیروي تخريبي آن با خطر آتشزمان جنگ، گذشته از 
  هاي برم همراه است.هاي گاز و كابللوله

براي پیشگیري از میزان تخريب در شهرها، هنگا  وقدوع سدیل، طوفدان و زلزلده، 
يدابي افزون بر ضوابط خداص ايمندي فندي و مقدررات سداختماني، بايدد ضدوابط مكان

هداي لكردهاي شهري نیز رعايدت شدود و از قرارگیدري كاربريها و استقرار عمفعالیت
 ناسازگار، مزاحم و يا خطرنا  در مجاور يكديگر جلوگیري به عمل آيد. 

  های اراضی شهریچك لیست ارزیابی کاربری 2-6

باشند. براي تهیده ايدن چدك ها ميها عموما خالصه ضابطه عمل يا قضاوتچك لیست
هدا و هدا ارزيدابي طرحعیارهاي تعیین شوند تا با استفاده از آنبايست مها ابتدا ميلیست

هايي اسدت كده ها با يكديگر ممكن شود. نمونده زيدر يكدي از چدك لیسدتمقايسه آن
  ها مورد استفاده قرار گیرد:تواند براي ارزيابي بخشي از كاربريمي

  هاها از نظر سطح خدماتي و همپوشاني آنسلسله مراتب كاربري 

  هدا در سدطح ها )مشابه و مكمل( و همپوشاني آنوبیت الگوهاي توزيع كاربريمطل
 شهر
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 ها اي( كاربريالگوي زماني )روزانه و دوره
هاي متنوع در فضاهاي شهري چگونگي تركیب كاربري
ها در شهرها با حوزه پوشش مورد نیاز آنتوازن توزيع انواع فعالیت
 هاختلف در میزان كارآيي آنهاي متأثیر الگوي تركیب كاربري
هاي عناصر شهري تأثیر تداو  و همجواري فعالیت
هدددا از نظدددر زمدددان، حجدددم، الگدددو و تدددداو  اسدددتفاده و سدددازگاري عملكدددردي كاربري

هاي مختلف ناشي از نوع كاربريآلودگي
هاي اصلي هاي مختلف شهر از كاربريگیري مرد  بخشالگوي بهره
  رشد تغییرات پديد آمدده در شدهر بدا امكاندات خددماتي و همگامي الگو و مراحل

فعالیتي شهر
  قابلیت پاسخگويي عملكردهاي اصلي شدهر بده نیازهداي همده اقشدار اجتمداعي و

هاي سني گروه
 اي و شهري( در اثدر رشدد و اي، ناحیهالگوي تغییر مقیاس عملكردي فضاها )محله

پیشروي محدوده شهر

های اراضی شهریربریهای ارزیابی کاروش 2-7
منظور اطمیندان خداطر از اسدتقرار منطقدي هاي مختلف شهري اساساً بدهارزيابي كاربري

 گیرد:ها و رعايت تناسبات الز  به دو صورت كمي و كیفي صورت ميآن
هدا بدا هاي موجدود كاربري: اين ارزيابي بدر اسداس مقايسده سدرانهالف( ارزیابی کمی

از طريق بررسدي نیازهداي فعلدي و آتدي منطقده مدورد مطالعده  استانداردهاي مربوط يا
گیرد.صورت مي

هدا بده هداي كیفدي معدین شدده و نسدبت آندر اين مرحلده ويژگي ب( ارزیابی کیفی:
شود:يكديگر بر اساس چهار ماتريس ذيل بررسي مي

( ماتريس وابستگي4( ماتريس ظرفیت 1( ماتريس مطلوبیت 2( ماتريس سازگاري 3

ماتریس سازگاری 2-7-1
در اين نوع ماتريس دو ندوع كداربري مجداور بايدد هماهندگ بدوده و مزاحمتدي بدراي 

وجود نیاورند و حتي در بعضي مواقع بده همدديگر كمدك كنندد. بدراي هدر همديگر به

www.shahrsazionline.com
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فعالیتي با توجه به خصوصدیاتش، حدوزه نفدوذ و اثدر گدذاري بايدد تعريدف گدردد. در 
 كنار هم قرار بگیرند كه:توانند ها ميصورتي فعالیت

  آثار سوءبرهم نداشته باشند -

  خارج از حوزه نفوذ ديگري قرار گیرند -

 شوند. هاي تخصیص يافته سازگار محسوب ميدر اين صورت كاربري

 ماتریس مطلوبیت 2-7-2

در اين نوع ماتريس رابطه بین سايت )زمین و محل( با نوع فعالیدت يدا بعبدارت ديگدر 
اي با كاربري مورد نظر مطرح است. يعندي هدر زمیندي بدراي كداربري ويدژهرابطه زمین 

گزيني مراكدز خددمات طلبد كه در مكدانمناسب است و هر كاربري زمین خاصي را مي
 گردد. شهري يك اصل مهم محسوب مي

 ماتریس ظرفیت 2-7-3

دازه عنوان يك اصل اساسي تعیین كننده محدوده سطوح خواهد بود.اندظرفیت مكاني به
هاي مورد نظر در دو بعد جزلي وكلدي باشدد. و ابعاد اين سطوح بايد جوابگوي فعالیت

در بعد جزلي ظرفیت واحد آموزشي بايد باتعداد جمعیدت اسدتفاده كنندده از آن واحدد 
آموزشي و در بعد كلدي ظرفیدت كدل واحددهاي آموزشدي منطقده در مقداطع مختلدف 

متناسب باشد. اين ابعاد و اندازه با توجده بده  آموزان آن منطقهتحصیلي با جمعیت دانش
ظرفیت واحد آموزشي متفاوت است. در هر ناحیه با توجه بده شدعاع دسترسدي، تدراكم 

توان تعدداد و ظرفیدت مدورد التعلیم، سیاست دولت و .... ميجمعیت دانش آموزي الز 
 هاي آموزشي، پرورشي و ورزشي را تعیین كرد. نیاز مكان

 وابستگی ماتریس 2-7-3

صورت زنجیروار بهم وابسته باشند) درسدت بدر خدالف توانند بهها مياين نوع كاربري
توانند مخالف هم باشند و در كنار هم قرار گرفتنشان ممكن است نوع ناسازگاري كه مي

به همديگر زيان برساند( در اين ماتريس تأكید بدر ايدن اسدت كده كداربري هابصدورت 
  اشند.زنجیروار بهم وابسته ب
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 زمین 2-8

دو نقطه نظر متفاوت و كامالٌ متضاد در مورد زمدین وجدود دارد.  :مفاهیم متفاوت زمین
تواندد شدود كده ميعنوان دارايي و ثروت خصوصدي توجده مياز يك طرف به زمین به

 مورد استفاده و تحت مالكیت قرار گیرد و براي آسايش يا منفعت، خريد و فروش شود. 
شود كه بايدد بده عنوان يك منبع طبیعي مشتر  نگاه ميزمین به از طرف ديگر به

طور مشروط تقسیم و حفظ شود تا در رابطه با تأثیر آن بر روي اجتماع و شدرايطي كده 
 شود مورد توجه قرار گیرد. هاي آينده منتقل ميبه نسل

اسدت كده آن هايي زمین يك كاالست و داراي ويژگي :ها و ماهیت زمینویژگی
 سازد: از ساير كاالها متمايز ميرا 

 عنوان كاالي محدود و تجديدناپذير . زمین به3

 عنوان نیاز مبر  و حیاتي بشر . زمین به2

 عنوان بستر زندگي و فضاي زندگي . زمین به1

 عنوان ارتباط تنگاتنگ با مسالل زيست محیطي . زمین به4

  عنوان محیطي امن، زيبا و آسايش بشري. زمین به5

 نظریات ساماندهی زمین 2-8-1

زمین از نظر ارزش و نقدش اجتمداعي در تدأمین آسدايش، : نظریه نقش اجتماعی زمین
 امنیت، زيبايي، رفاه و كیفیت زندگي بشري تأثیر اساسي دارد 

عنوان پردازان معتقدند كه زمدین بدهبسیاري از نظريه :نظریه نقش اقتصادی زمین
براين بازار زمین و مسكن يك بازار عادي نیست چدون شود. بناثروت ملي محسوب مي

 نبايستي با تقاضا تطبیق داده شود.

است كداربري زمدین  ريزي فضايي معتقدنظريه برنامه: زمین نظریه نقش کالبدی
شهري بايد به ادرا  زيبايي، هويت فضايي و احساس تعلدق بده محدیط زيسدت پاسد  

  دهد.

محور مكتدب مدرنیسدم و در راسدتاي قطدع اين نظريه بر حول  :نظریه مدرنیسم
 قرار دارد.با گذشته و تاري  ارتباط 
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اين نظريه محورهاي معنوي را بر محورهداي مدادي و كدل : گرایینظریه فرهنگ
 .  شماردشهر را بر اجزاء آن و مفهو  فرهنگي شهر را بر مفهو  مادي آن مقد  مي

رهدايي وي را از محدیط ايدن نظريده آزادسدازي انسدان و  :گرایینظریه طبیعيت
مكدان گذرانددن عنوان هداي طبیعدي بدهمصنوع و استقرار در طبیعت و توجه به كاربري

 .نمايدتوصیه مي را اوقات فراغت

ي منفعدت، نحدوه - براسداس اصدول خردگرايدي و هزينده :نظریه کارکردگرایی
دهداي ركاركعنوان ابزاري در جهت تسدهیل استفاده و بهره گیري از اراضي شهري نیز به

اسدتفاده » و « ي منطقياستفاده»شهري و تقويت كارايي شهري، تلقي گرديد و ضرورت 
   از زمین و فضا در دستور كار قرار گرفت.« بهینه

در شكل بخشیدن به شهر را  اناين نظريه مشاركت شهروند :نظریه سالمت روان
لي در كداهش بزهكداري عنوان عدامريزي را بدهنمايد. اين نظريه نقش برنامدهتوصیه مي
. ايدن گدروه مسدئله دهاي بدزرگ صدنعتي دارنسبت به شهرمنفي و ديدي كرده گوشزد 

  د.نكنرا مطرح مي كاربري اراضي شهريدر ها و معیارهاي مناسب ها، آستانهسرانه

هاي بي روح آن ري مدرن و كاربريمادر اين نظريه از مع  :مدرنیسمنظریه پست
به قوطي كبريدت بدي روح و بددون ارتبداط بدا محدیط، وجدود هم چون تبديل شهرها 

هاي پر هیبت انسدان سدتیز و نبدود هاي بزرگ و غول آسا و بناهاي اداري، فروشگاهبرج
مدنیت انتقاد شد و به جاي آن تركیبي از عناصر جديد و سنتي با مفداهیم هندر بدومي و 

 .ديردگهنر متعالي در ساخت و ساز شهرها پیشنهاد 

مباني نظري اين رويكرد بر نگهدداري مندابع  :توسعه پایدار کاربری زمیننظریه 
طريق استفاده بهینه از زمین و واردكردن كمترين ضايعات بده مندابع  براي حال وآينده از

  .تجديد ناپذير مطرح است

شدهرها بده  دروناين نظريه معتقد به اختصداص زمدین در گرایی: اصالحنظریه 
بايسدت از د نیاز شهري است و معتقد است ساماندهي شدهرها ميهاي مورانواع فعالیت

 طريق اختصاص دادن زمین از درون همین جوامع صورت پذيرد.

اين نظريه به زيبايي شناسي و آزادي انسان و به تأثیر صنعت  گرایی:نظریه فلسفه
پردازد و معتقد است امروزه زندگي اجتماعي فداي صنعت و صنعت و صنعتي شدن مي

 اعث پريشاني مرد  شهرها شده است.ب
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بايد بدراي اسدتفاده عمدو  آزاد اين نظريه معتقد است زمین مي نظریه فن گرای: 
شود و نیز حداكثر استفاده را بايد از فن آوري به عمل آورد. كشاورزي پیشرفته، حمدل 

 باشد.هاي اين نظريه ميو نقل مكانیزه و شهرهاي آسمان خراش و يا زيردريايي از ايده

اين نظريه مشوم بازار آزاد و آثار آن يعني نهادهداي شهرسازی اختیارگرا:  نظریه
آزادي فددردي، مالكیددت خصوصددي و رفتارهدداي مبتنددي بددر رفتارهدداي شخصددي و يددا 

عملکرد موجيه شهرسيازی حفيق حقيور افيراد و قراردادهاي شهرسازي است. تنها 
هاي عمومي از ار  زيرساختاست. كنترل عوامل خارجي و تدجبران تخلفات گذشته 

 هاي اين نظريه است.ويژگي

شدهري  هاي اراضياين نظريه به نقش معماران در كاربرينظریه آمایش انسانی: 
كند و نوعي تفكر مسلط به انسان و نیازهاي وي را در ساخت شهر پیشنهادمي حمله مي

 باشند.اني ميكند. اين نظريه معتقد به منطقه بندي شهرها بر اساس نیازهاي انس

به علت نقش حیاتي زمین در تدأمین رفداه و آسدايش  نقش طبیعی زمین:  نظریه
بايست ضوابط و عنوان يك ثروت عمومي و با توجه به افزايش جمعیت ميعمومي و به

 مقرراتي جهت حفاظت بهینه آن و نیز در راستاي منافع عمومي وضع شود. 

گیدرد و بدا رواج الگدوي وين شدكل ميبا پیدايش شهرسدازي ندای: نظریه برنامه

سدرمايه داري و  ،تدأثیر توسدعه اقتصدادهاي جامع شهري كه تا حدد زيدادي تحتطرح
ها قرار گرفت و از اهداف انساني خدود دور شدد. در چندد گسترش اتومبیل و شبكه راه

دهه اخیر در جهت مقابله با اين وضع رويكرد جديدي با لحاظ كدردن محدیط زيسدت، 
جتماعي، كیفیت زندگي شهري و ... شكل گرفت كده محدور عمدده آن توسدعه عدالت ا

   پايدار است.

 3875هدا از سدال ضوابط و مقرراتي كه شروع وضع آن ساماندهی زمین:  نظریه
ها بده ضدوابط و مقدررات چگدونگي میالدي در انگلستان بوده است و محتواي كلي آن

بهداشتي، مالكیتي، ايمني و رفاه عمدومي تقسیم اراضي شهري با در نظر گرفتن الزامات 
 باشد. مي

  کاربری زمین 2-8-2

 پردازد: ريزي كاربري زمین در پنج حوزه زير به اراله راه حل ميبرنامه
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اهداف خاص و اصول مربوط به واحدهاي مسكوني، تفريحي، آموزشي و  •
 ايي ههاي صنعتي زمین و استانداردهاي موجود براي چنین استفادهاستفاده

  هاي شهربر ماهیت و الگوي توسعه در داخل مرزتاكید  

 ي نفوذ شهردقت به ناحیه توسعه نیافته و ناحیه  

  طرح هماهنگ و جامع استفاده از زمین ، هاي قبليتجزيه تحلیل و نتايج بخشبا
الز  شامل نواحي تفريحي، آموزشي و ساير ضروريات  آن ي نفوذبراي شهر و ناحیه

 كند. ميرا پیشنهاد 

 د را شناسايي هاي پیشنهادي استفاده شونتوانند براي اجراي طرحي كه ميهايابزار
 كند. مي

  ریزی کاربری زمینفرایند برنامه 2-9

ريزي كداربري در مورد فرايند كاربري زمین نظر واحددي وجدود نددارد. فرايندد برنامده
ي عملدي، ي و هدم از جنبدهريزي شهري است. زيرا هم از لحاظ نظدرزمین، شبیه برنامه

پدذيرد. فرايندد شود و در چارچوب آن انجدا  ميريزي محسوب ميهسته مركزي برنامه
 ريزي كاربري زمین از لحاظ عملي شامل هفت مرحله است: برنامه

هاي متفاوت مسكوني، تجاري، كاربريشامل  مرحله اول، شناخت وضع موجود
اشد كه به دو روش دستي و سنجش از راه دور بدا بدر شهر  ميها صنعتي و ... مانند آن

 شود.  اي انجا  ميهاي ماهوارهعكس

هداي مختلدف محلده، باشدد كده در مقیاسمرحله دوم جمع آوری اطالعات می
دست آمده و نتیجه آن جداولي اسدت كده بدر مبنداي آن نقشده كداربري ناحیه، منطقه به

 گردد. اراضي موجود تكمیل مي

اي و اقلیمدي، بر اساس شدرايط منطقدهها و اهداف وین سیاستتدوم، سمرحله 
 باشد. ها و در پي آن تعیین كمبودها ميها و نیز تراكماستانداردها و سرانه

هاي وضدع با توجده بده اطالعدات و نقشدهوضع آینده بینی مرحله چهارم، پیش
هاي در پدیش تسیاسدبر  ينتمبباشد. اين مرحله موجود و اهداف و سیاستهاي آينده مي

در خدارج از و نیدز هداي محددوده ي شدهر در داخدل مرزتوسدعهگرفته شده در مدورد 
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دهدد روي ميدر الگدوي توسدعه است كده ي موجود شهر و همچنین تغییراتي محدوده
 اقتصادي آن. –ريزي اجتماعي مانند جمعیت آينده شهر، نقش اشتغال آتي و برنامه

زمین شهري و نقشده كداربري اراضدي ربری مرحله پنجم تدوین جداول آتی کا
سداله  31هاي جامع و هادي شدهري شهري براي دوره آتي شهر است. افق اجرايي طرح

 5هاي كاربري زمدین معمدوال شوند. طرحاست اگرچه گاهي بیست ساله هم تعريف مي
 شوند. سال يكبار تهیه و تدوين مي

و مقررات اجدراي طدرح در شامل ضوابط ، تنظیم ابزارهای اجرایی ششممرحله 
زمینه منطقه بندي، توسعه عمودي و افقي، تفكیك اراضي، احدداث تسدهیالت و مراكدز 

ي خانده سدازي، سدرمايه گدذاري در زمیندهخدماتي و وضع  استانداردها در خصدوص 
بندي زمین شهري و اراضي پیرامدون  هتفكیك اراضي، منطق، صنعت، تجارت و خدمات

تسدهیالت عمدومي در گدي و نیدز راكز تفريحي، ورزشي و فرهنها، مبراي احداث پار 
 باشد. مي سطوح گوناگون شهري

زمین شهري در مراجع ذيصدالح. )شدوراي مرحله هفتم، تصویب طرح کاربری 
  ها و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،وزارت مسكن(شهرسازي استان

  های کاربری اراضی شهریانواع نقشه 2-9-1
عوامدل طبیعدي و تداريخي شدامل توپدوگرافي، شدیب زمدین، هیددرولوژي و نقشه  -3

 هاي مختلفگسترش شهر در دوره

 نقشه تأسیسات زير بنايي شامل آب، برم، گاز، تلفن ،... -2

 هاي ثبتي و مالیاتي معروفندنقشه تفكیك قطعات كه به نقشه -1

 نقشه شبكه معابر -4

 ها، مراكز ورزشي، ادارات، مدارسنقشه تأسیسات عمومي شهر مانند پار  -5

ها و تیپ معمداري و بافدت شدهر از نظدر سدبك بناهدا و تدراكم هاي ساختماننقشه -6
 ساختماني

 نقشه وضع موجود كاربري زمین -7

 ها هاي پیشنهادي كاربري زمین و تراكمنقشه -8
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  های کاربری اراضی شهریمقیاس نقشه 2-9-2
شوند شامل مدوارد زيدر هاي كاربري اراضي استفاده ميهايي كه براي نقشهعمده مقیاس

 باشند:مي

 3/2511هاي هزار نفر نقشه 25تر از براي شهرهاي كوچك 

  3/31111تا  3/5111هاي هزار نفر نقشه 25براي شهرهاي داراي جمعیت بیشتر از 

 هاي تفصیلي و هادي شهري در ايران برابر مصوبات شوراي ها در طرحمقیاس نقشه
 باشد.مي 3/2511تا  3/2111لي شهرسازي و معماري عا

ای و مليی، منطقيه ريزي كاربري اراضي شهري شامل سده بخدش سطوح برنامه
بندي مقیداس تر مبنداي تقسدیمهاي دقیدقريزيشود. بدا ايدن حدال در برنامدهمي محلی

و  ها را به چهار گروه تقسدیمهاي شهري است. بر اين اساس كاربريعملكردي كاربري
 شود كه عبارتند از:ريزي انجا  ميها برنامهبر اساس آن

 هاي در مقیاس فراشهري )اعم از جهاني، ملي و منطقه اي(كاربري 

 اي هاي در مقیاس ناحیهكاربري 

 هاي در مقیاس شهريكاربري 

 هاي شهرهاي در مقیاس محلهكاربري 

 مطالعات مربوط به شناخت وضع موجود  2-9-3

هدا يدابي آنهدا و مكانريزي كاربريذكر شدد، اولدین گدا  جهدت برنامدههمان طور كه 
هداي زيدر بايسدت در حوزهباشدد كده ايدن شدناخت ميشناخت دقیق وضع موجود مي

 صورت پذيرد:

 هاي طبیعي و كالبدي )توپوگرافي، كلیماتولوژي، هیدرولوژي(ويژگي -

 مطالعات ممیزي اراضي شهري -

 مطالعات جمعیتي -

 يمطالعات اقتصاد -

 مطالعات مسكن -

 مطالعات حمل و نقل عمومي -

 ها مطالعات رفتار و ترجیحات عمومي در خصوص كاربري -
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 مطالعات زيبايي شناختي -

 های شهریمطالعات توپوگرافی و کاربری 

هاي تعیدین شدكل ترين آيتماي يكي از مهمتوپوگرافي و مورفولوژي زمین در هر منطقه
باشد. مهمتدرين اطالعدات توپوگرافیدك مدورد ف ميهاي مختليابي كاربريشهر و مكان

 ريزي كاربري اراضي شامل:نیاز براي برنامه

 تعیین نقش عوارض طبیعي در گسترش شهرها -

 تعیین شیب و آثار ناشي از آن در فرسايش و حمل و نقل مواد تخريبي -

 تعیین حوزه آبخیز   -

 هاي شهريحفاظت خا  و آبخیزداري در محدوده -

 هاي ارتباطيكهتعیین مسیر شب -

 هاي شهري به تناسب شیبتعیین جهت خیابان -

 

 مطالعات آب و هواشناسی )کلیماتولوژی( و کاربری اراضی شهری 
با توجه به اينكه ايجاد و گسترش شهرها باعث ايجاد تغییدرات عمدده در سدطح زمدین 

اي از نظدر آب و هدوايي باعدث ايجداد شود شناخت خصوصدیات ويدژه هدر منطقدهمي
هاي آب و هوايي در ايدن تري با آن محیط خواهد بود. مهمترين مؤلفههاي متناسبفضا

خصوص عبارتند از: بارندگي، دما، نم نسبي، سرعت و جهدت بادهدا، سداعات آفتدابي، 
ها بهتر فشار متوسط هوا و رطوبت نسبي. با بررسي اين اطالعات و تغییرات احتمالي آن

 ريزي كاربرها تصمیم گرفت.مهيابي و برناتوان در خصوص مكانمي

 

 مطالعات ژئومورفولوژی در کاربری اراضی شهری 
ژلومورفولوژي علم پیكر شناسي زمین است كه به بررسدي منشدا و چگدونگي تشدكیل 

هداي آن بدر اثدر عوامدل مختلدف ها و چشم اندازهاي زمدین و اشدكال و ناهمواريفر 
پدردازد. ايدن بررسدي در سده حدوزه ساختماني، فرسايشي و آب و هوايي )اقلیمدي( مي

گیدرد. مطالعدات ژلومورفولدوژي هاي خارج از آب، ساحلي و زير آب صورت ميزمین
 بر سه اصل عمده تاكید دارند:

 هاي مورد نظرشناخت زمین بر اساس كاربري -

هاي مورد نظر باعث در  و شناخت فرايندهاي ژلومورفولوژيك كنوني كه كاربري -
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 خواهد شد. هاتغییر عملكرد آن

 هاي ژلومورفولوژيك بیني تغییرات آتي پديدهپیش -

 

 مطالعات هیدرولوژی شهری 
هیدرولوژي شهري آن قسمت از علدم هیددرولوژي اسدت كده بده بررسدي و شناسدايي 

هاي آبگیددر مجدداور شددهري و ارتبدداط اراضددي شددهري بددا شددبكه هیدددروگرافي حوضدده
پدردازد. همچندین امكاندات ي ميهاي مذكور و خطر سیل خیزي در مناطق شهرحوضه

ها نیدز در حدوزه ايدن دسترسي به منابع آب مناسب و نحوه انتقال و بهره بردارب از آن
گیدرد گیرد. يكي ديگر از مساللي كه در اين داندش مدورد بررسدي قدرار ميعلم قرار مي

باشد. هددف كلدي ايدن ها ميهاي زالد شهري و فاضالبنحوه جمع آوري و انتقال آب
 باشد:طالعات شامل موارد زير ميم

 تأمین آب مورد نیاز مصارف شهري و صنعتي -

 تامین آب مورد نیاز مصارف آبیاري و باغباني -

 هاي سطحيهاي آبخیز آبشناسايي حوزه -

 هاي سطحيارزيابي امكان ذخیره سازي آب -

 پیش بیني خطرهاي ناشي از سیل -

 هاي شهريوح خیابانهاي سطحي در سطامكان ارزيابي هدايت و كنترل آب -

 هاي تخلیههاي سطحي و ارزيابي ابعاد شبكهبراورد امكانات تخلیه آب -

هاي سطحي براي اقدامات مربوط به حفاظت خا   آگاهي از قدرت تخريب جريان -
 و آبخیزداري 

منظور هاي بسته اطراف شهرها بههاي سطحي در حوضهامكان جمع آوري آب -
 ي زيباسازي و منظر سازي شهريهاي مصنوعي برااحداث درياچه

 

 مطالعات ممیزی اراضی شهری 
از فضاهايي اسدت كده، بده نحدوي و برداشت اطالعات بندي ممیزي اراضي يعني طبقه

ها اسدتوار اسدت. بندي سیستم فعالیتكاربري دارند. تفكر جديد كاربري اراضي بر طبقه
هاي آتدي صدورت راي فعالیتبیني بهاي موجود پیشدر اين مطالعات با بررسي فعالیت

 گیرد به نحوي كه تما  نیازهاي تولیدي، خدماتي و رفاهي را براورده سازد.مي
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 های فعالیت شهریاجزا و انواع سیستم 
گیرد:در مطالعه سیستم فعالیت شهري اين موارد مورد بررسي قرار مي

مومي(هاي تولیدي، خدماتي، مسكوني و رفاه عسیستم فعالیت )فعالیت -3
متغیرها )عوامل مؤثر بر عملكرد هر يك از سه سیستم فعالیت(: -2

هاي و هدداي افددراد و خددانوار و سیاسددتخصوصددیات عامددل فعالیددت نیازهددا و ارزش
عملكردها و موسسات

حاصل يا الگوي فعالیت: -1
هايي در سیستم موجودند، زمان بندي، فضابندي و تواتر فعالیت هاچه فعالیت

هداي هدا بده نظا بندي آنهاي شهري، تقسیمهاي نظا  فعالیتبنديیميكي از تقس
هاي انساني جامعه شناسي و توجه بده انساني، اقتصادي و نهادي است. در شناخت نظا 

هداي تواندد مدؤثر باشدد. در مدورد فعالیتدهند ميها را تغییر ميعواملي كه رفتار انسان
بايست بیست مورد مطالعه دادوستد شهري مياقتصادي نظريه تعادل و الگوهاي مناسب 

هدا بدا قرار گیرد و نظريه سازماني نیدز مبنداي مطالعده نهادهدا و موسسدات و رابطده آن
هاي انساني و اقتصادي است.نظا 

 مطالعات جمعیتی 
ريزي كاربري اسدت چراكده بدر براورد جمعیت منطقه مورد نظر مهمترين داده در برنامه

سطوح فضاهاي مورد نیاز براي سكونت، ارتباطات، صنعت، تجدارت،  مبناي آن میزان و
شود:شود. مطالعات جمعیتي در سه مرحله انجا  مي... مشخص مي

هاي گذشته جمعیتمطالعه و شناخت روند و گرايش-
شناخت وضعیت در وضع موجود از نظر تركیب سني و جنسي-
بیني افزايش يا كاهش جمعیت در آيندهپیش-

 ات اقتصادیمطالع 
هاي بالقوه و بالفعل اقتصدادي شدهر و بررسدي هدف از مطالعه اقتصادي شناخت قابلیت

هاي اقتصادي بدر الگوهداي كداربري اراضدي شدهري میزان و نحوه اثرگذاري دگرگوني
بايسدت چگدونگي اثرگدذاري تحدوالت اقتصدادي، است.براي تعیین نقشه آتي شدهر مي

ع تاثیراتشان مد نظر قدرار گیدرد. هددف از ايدن مطالعدات ها و نیز شعامیزان و اندازه آن

www.shahrsazionline.com
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بیني وضعیت آينده آن است تا بتدوان شناخت وضع موجود اقتصادي، ارزيابي آن و پیش
تدوان گفدت محدور اصدلي مطالعدات زمینه رشدد و توسدعه منطقده را فدراهم كدرد. مي

غال و درامدد و هاي اقتصادي شهر است تا بر پايده آن میدزان اشدتشهرسازي مطالعه پايه
 ها مشخص شود.نهايتا میزان نیاز به فضا براي كاربري

در واقع رشد اقتصادي مترادف با افزايش نیاز به زمدین بدراي صدنعت، تجدارت، 
مسكن، رفت و آمد، ... است و افول وضعیت اقتصادي مترادف با كاهش اين نیازها و از 

باشدد مهم میدزان اشدتغال مي بین رفتن يك مجموعه زيستي خواهد شد. يكي از عوامل
هاي فرعي نیز براي سرويس دهي به اين مشاغل چراكه با ايجاد و افزايش اشتغال، شغل

ها هم نیاز بده فضدا و تخصدیص فضدا بدراي كداربري دارندد. پدس شود كه آنايجاد مي
ريزي كداربري اراضدي شدهري بیني میزان اشتغال و رشد آن در آينده نیز در برنامدهپیش
 مهم است.  بسیار

 

 مطالعات مسکن 
مسكن از آنجا كه در برآورده كردن مجموعه نیازهاي بیولوژيك، اجتمداعي و اقتصدادي 

باشدد. از نظدر حجدم ريزي شدهري ميمرد  نقش اساسدي دارد، يكدي از اركدان برنامده
درصدد از سدطح شدهرها بده ايدن  61تدا  41اختصاص يافته به اين كاربري نیز حددود 

يافته است. عوامدل مدؤثر در تقاضداي مسدكن در پدنج بخدش قابدل  كاربري اختصاص
 خالصه كردن است:

شامل انددازه جمعیدت، میدزان شهرنشدیني، میدزان تشدكیل شناسی: عوامل جمعیت -3
خانوار، میزان رشد جمعیدت، میدزان مهداجرت، بعدد خدانوار، میدزان تداركم در واحدد 

 مسكوني و تركیب سني و جنسي

ها، سطح كلي هزينه، قیمدت مسدكن و سداير مل درآمد خانوادهشا عوامل اقتصادی: -2
هاي اقتصادي و رفاهي حاكم، رشد و توزيع درامد، تدور  كاالها و تغییرات آنها، سیاست

 و میران آن و ساير موارد اقتصاد كالن.

شامل طرز استفاده طبقات مختلف از مسكن، طدرز تلقدي مدرد  از  عوامل فرهنگی: -1
اي(، مشخصات خانوارها از نظر سدن، تحصدیالت، رها)گسترده، هستهمسكن، نوع خانوا

 مهارت شغلي، شغل سرپرست خانواده، طبقه اجتماعي،...
هاي مالي، شدرايط اعطداي وا  هاي پولي و كمكشامل سیاست های دولت:سیاست -4
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و تسددهیالت اعتبدداري، دخالددت مسددتقیم در سدداخت و سدداز، تددأمین زمددین و مصددالح 
 ساختماني،...

حوادث طبیعی، میزان تخریب، مشخصات بازار مسيکن، وسيعت عرضيه، آ يار  -5
 ها نوسازی شهری و سرعت نوسازی

 

 مطالعات حمل و نقل عمومی 
هدا و میدزان اسدتفاده از با توجه به تأثیري كه حمل و نقل شهري بر ارتباط بدین كاربري

مهمدي در افدزايش و  عنوان عامدلتواندد بدهها دارد، شبكه حمل و نقدل مناسدب ميآن
ها عمل كرده ودر نتیجه افزايش رونق و ارزش زمدین و كداربري آن را سهولت دسترسي

شود و يا تغییر مكان صدنعتي به دنبال داشته باشد.تغییراتي كه در كاربري زمین ايجاد مي
ريزي دهندپس الز  است هدف اولیه برنامهو ... الگوي تقاضاي حمل و نقل را تغییر مي

هاي كاربري زمین و ظرفیت بدالقوه ارتباطدات بدین و نقل ايجاد تعادل بین فعالیت حمل
هداي تدأثیر ماهیدت و میدزان كاربريهداي آن تحتها باشد. حجم سفر و ويژگيفعالیت

بايست وضعیت موجود را به درستي شناخت.عالقه افدراد موجود است بنابراين ابتدا مي
ا عمومي، حجدم ترافیدك موتدوري درون شدهري و به استفاده از وسايل نقلیه شخصي ي

ها، اسدتفاده مناسدب از عاللدم راهنمدايي و برون شهري، عرض معدابر شدهري، شدريان
ها از جانب شهروندان همگي از مواردي هسدتند كده در مطالعدات رانندگي و رعايت آن

 21حدود توان گفت، با توجه به اينكه طور كلي ميبايست مورد توجه قرار گیرند. بهمي
ريزي يابد، برنامدهدرصد از مساحت اراضي شهري به سیستم حمل و نقل اختصاص مي
هاي حمدل و نقدل و كاربري صحیح آن از اهمیت زيادي برخوردار است. تمامي سیستم

بايست در كنار يكديگر ديده شوند )اتوبوس، متدرو، تاكسدي، ...( و همچندین شهري مي
مونیش كه تابعي از شرايط جغرافیايي، طبیعي و تداريخي نحوه ارتباط شهر با نواحي پیرا

 بايد مورد توجه قرار گیرد.است نیز مي

 

 مطالعات رفتار و ترجیحات عمومی شهروندان در خصوص کاربری اراضی 
تدوان گفدت كده گذارد ميهاي آن بر شهروندان ميبا توجه به تأثیري كه شهر و كاربري

رسد بهتر باشدد اده كنندگان تأثیر دارد و لذا به نظر ميكیفیت فضاهاي شهري نیز بر استف
 فضا به كار برده شود. -بجاي اصطالح كاربري زمین، اصطالح كاربري زمین
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اي از عرف و عادات، آداب و رسو ، عنوان مجموعهبا توجه به تعريف فرهنگ به
نكده ظرفدي توان گفت كالبد معماري بده دلیدل ايهاي متداول زندگي ميها و شیوهسبك

گیدرد و تأثیر فرهنگ قدرار ميباشد نیز تحتهاي استفاده كنندگان ميبراي انجا  فعالیت
آورد و دهد. در واقع فرهنگ الگوهاي رفتاري بوجود مديها جهت مينیز به اين فعالیت

 اين الگوهي رفتاري تعیین كننده چگونگي استفاده از فضا توسط مرد  هستند.

ريزي بايد بر مبناي فرهنگ و خواست عمومي انجا  شدود امهبنابراين هرگونه برن
ها و عادات باعث بدروز مشدكالت خواهدد شدد.بنابراين در غیر اين صورت تقابل طرح

 شود:بايد ابتدا به شناخت رفتارهاي مرد  را پرداخت كه به دو روش تحلیلي انجا  مي

بررسدي قدرار  صورت واقعي در فرهنگي خداص مدوردها را بهروش اول فعالیت
شدود و كند كه چه تقاضا يا رفتاري بدا چده فعدالیتي بدرآورده ميدهد و مشخص ميمي

عنوان مثدال مدرد  بدراي بدرآورده شددن نیازهداي خريدد بده اي توصیفي است. بهشیوه
 كنند. هاي خريد مراجعه ميمجتمع

كند كه، آيا نیازهداي رفتداري خاصدي در محدیط يدا كالبدد روش دو  بررسي مي
تر بدوده و خاصي به طور كامل برآورده شده است يا خیر. نسبت بده روش اول اصدولي

 شود.هاي خاص محیط و فعالیت بیشتر در آن در نظر گرفته ميويژگي

خصوصیات فرهنگي و اعتقادات مذهبي مرد  همواره در شهرسازي تدأثیر داشدته 
مركز شهر و منتهي شددن  يابي مراكز مذهبي و مساجد اصلي درعنوان مثال مكاناست به

هاي مجاور جهت نشدان دادن و شداخص ها و كنترل ارتفاع ساختمانها به سمت آنراه
ها از جملده اقدداماتي اسدت كده تدأثیر فرهندگ و اعتقدادات را كردن بیشتر اين كاربري

تري بدراي سدنجش هاي تكمیلي و دقیدقدهد. در همین راستا روششهرسازي نشان مي
عي و فرهنگي مدرد  مدورد نیداز اسدت كده در حدال تددوين و مطالعده رفتارهاي اجتما

 باشد.مي

 

 شناسیمطالعات زیبایی 
سيالمت، آسيایش و ريزي شهري را برآورده كدردن سده عامدل كلدي اگر هدف برنامه

شدود تعريف كنیم، اهمیت پرداختن و توجه به مسالل زيبايي شناسي آشدكار مي زیبایی
 شود:خته ميكه در دو حوزه به ان پردا

 ترين شرايط طبیعيحفظ هويت شهر از طريق توسعه آن در مناسب -3
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ريزي شدهري از طريدق كنتدرل معمداري حفظ زيبايي دز طراحي تما  عناصر برنامده -2
عمومي و نیمه عمومي، حفاظت از درختان، فضاي سبز طبیعي، بناهاي باسدتاني، معابدد، 

نگدي دارندد. سدهولت افدراد در در  شدهر، مساجد و بناهايي كه اهمیت تاريخي و فره
ها، تراكم، فضاهاي سبز، طرح و شدكل عناصدر شدهري، ... همده بدر عواملي نظیر اندازه

بايست شادابي زندگي شهري تأثیر گذارند. در مطالعه زيبايي شناختي شهر موارد زير مي
 مورد توجه قرار گیرد:

سداز كده بده محدل هداي انسانهاي سه بعدي مكان شهرها و پديددهشناخت ويژگي -3
 شود مانند:اضافه مي

اي تئداتري يدا پرواندهاشكال اساسي مكان شهر مانند وجود شیب ماليم، اشدكال آمفي -
ها يا جاهداي اي شكل شهر، درهها، مكان كاسهدار متكي بر تپهمكان شهر، اماكن شیب

 هاشیاردار يا راس كوه يا باالي تپه

ساخت شهرها مانند بافت شهري، فضاي سبز، امكانات شبكه  هاي انساناشكال پديده -
 ها و بناهاي خاصشهري، فضاهاي باز و سنگفرش خیابان

توجه خاص به خطوط و مسیرهاي خاص و نقداط مشدخص و قابدل تمیدز شدهرها  -2
هاي مركزي شدهر كده در ناحیده مرتفدع مانند چشم اندازهاي گسترده شهري، ساختمان

 اهاي باز شهري، سهولت شناخت و تحر  در شهرشهري قرار دارند، فض

كلي ساماندهي اراضي شهري عالوه بر تأمین نیازهاي كالبدي و عملكدردي طوربه
بايد به اهداف كیفي انساني نظیر ادرا  زيبايي، احساس هويت فضايي، احسداس تعلدق 

 به محیط نیز پاس  دهد. 

 ها شهر و کاربری 2-11
دانند كه متشدكل اي ميرا مجموعه پیچیده سازمان يافته انديشمندان طراحي شهري شهر

باشدد، كده پیوسدته در حدال تغییدر و مي فعالیتو کالبد، تصورات از سه مؤلفه اصلي 
دانند كه بشر دست از زمدین كشدیده و فكدر تحول است. شهرشناسان شهر را محلي مي

 كند.كردن را آغاز مي
است. كه از مجموع تعداد واحد  واحد مسکونیترين عنصر كالبدي شهر كوچك

هداي شدود. مجتمعتشدكیل ميکوچه یا مجتميع مسيکونی واحد(  31-211مسكوني )
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از ترتیدب دو  محليهرا بوجود آورند. کوی یا واحد همسایگی مجتمع(  1-5مسكوني )

است كده  برزنشود. تقسیم كالبدي شهر پس از محله تا سه واحد همسايگي تشكیل مي

را منطقيه و هدر چهدار ناحیده يدك ناحیه شيهری ، دو برزن يدك شامل دو محله است
 آورد. وجود ميبه

شدوند كده هداي دايدر و بداير  تقسدیم مياراضي شهري به دو گروه عمدده زمین
هداي بداير اند. اما زمینباشند كه به زير ساخت و ساز رفتههايي ميهاي داير، زمینزمین

 متفاوتيهاي تقسیم بنديشود. ها نميصي از آنهايي هستند كه استفاده خايا خالي زمین
تر اسدت در ذيدل كه يك نمونه از آن كه رايجهاي شهري وجود دارد براي انواع كاربري

 شود:آورده مي

  مسكوني: تراكم كم، تراكم متوسط، تراكم ويژه -3

هدا و غیدره( تجاري: مراكز تجاري شهري )بازار، دفاتر خدمات عمده فروشي، بانك -2
مراكز تجاري محلي و خرده فروشي و همچنین بازارهاي غیردالمي )بازار روز، هفتگدي 

  و غیره(

 آموزشي: مهد كود ، كودكستان، دبستان، راهنمايي و دبیرستان  -1

 ها اي، هنرستان، دانشگاهآموزش حرفه اي: مراكز آموزش حرفه -4

  لن اجتماعات،...(فرهنگي: اماكن تاريخي و فرهنگي )موزه، كتابخانه، سا -5

 ها زاده و اماكن مذهبي اقلیتمذهبي: مسجد، تكیه، اما  -6

هداي جهدانگردي و خدمات جهانگردي و پذيرايي: مهمانسدرا، مسدافرخانه، اردوگاه -7
 خانه،...همچنین رستوران، قهوه

  درماني: بیمارستان، درمانگاه، خانه بهداشت، مراكز پزشكي،.. -8

 مومي، آبريزگاه، رختشويخانه ،...بهداشتي: حما  ع -3

 ورزشي: تأسیسات ورزشي )استاديو ، سالن سرپوشیده( فضاهاي باز ورزشي  -31

  اداري: مراكز اداري دولتي، نمادهاي عمومي و مراكز اداري خصوصي -33

ها، فضاهاي ها(، فضاي تفريحي و بازي بچهفضاي سبز: فضاي سبر عمومي )پار  -32
هاي جنگلدي، باغدات و فضداهاي سدبز خصوصدي و مدزارع و ار سبز حفاظت شده، پ
 اراضي كشاورزي 

 مناطق نظامي  -31

هاي زا( صنايع سبك و كارگاهصنعتي: مراكز صنايع سنگین، صنايع مزاحم )آلودگي -34
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 غیر مزاحم

تأسیسات و تجهیدزات شدهري )آب، بدرم، تلفدن، فاضدالب و غیدره( و همچندین  -35
ها، غسدالخانه، آوري و دفدن زبالده، كشدتارگاهاني، مراكز جمعنشتجهیزات شهري )آتش

 گورستان و غیره(.

حمل و نقل و انبارها: پايانه، فرودگاه، تأسیسات بندري، گمر ، ايستگاه راه آهدن،  -36
 هاي عمومي، ....سردخانه، انبار، سیلو، پاركینگ

 هاي شهريساير كاربري -37

 اراضی بایر 2-11-1

 بال استفادهاراضي باير  -3

 اراضي جنگلي -2

 هاي آبپهنه -1

 اراضي محصور خالي -4

 اراضي در دست ساختمان -5

  ساير اراضي -6

 بندي اراضي خالي شهري دخالت دارند شامل:عوامل مهمي كه در طبقه

 هاي طبیعي زمین مانند شیب، مساحت و اندازه قطعهويژگي -

 دسترسي به تسهیالت زيربنايي الز  -

 نارزش زمی -

 هزينه درآمد ناشي از توسعه اراضي خالي -

 15و 14موجود بودن زمین براي توسعه )تمايل مالك زمین،...( جدول صفحه  -

 کاربری مسکونی 2-11-2

هاي مسدكوني تشدكیل ي زيسدتي را سداختمانهاي هر مجموعهقسمت اعظم ساختمان
ريزي در هر برنامدهها هاي مسكوني و مانند آندهد. مطالعات مربوط به مسكن، تراكممي

ي ريزي مسدكن بايدد بدا نگرشدي جدامع كلیدهاز اهمیت خاصي برخوردار است. برنامه
جوانب، چه شرايط آب و هوايي و طبیعي و چه شرايط اجتماعي و فرهنگي و يا عوامل 

ي اين مطالعات اسدت كده تعیدین مربوط به اقتصاد شهري را مورد توجه قرار دهد نتیجه
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ي ي زيسدتي بدا كلیدهفت محالت و پاسخگويي ساخت يك مجموعدهي سیما و باكننده
 هاي آن خواهد بود. تأسیسات وابستگي

هداي آپارتمداني ويالها، واحدهاي مسكوني، مجتمع تقسیمات کاربری مسکونی:
 و واحدهاي متروكه 

يدابي مناسدب كداربري مسدكوني، : براي ايجداد مكانیابی کاربری مسکونیمکان
در هیچ شرايطي نبايد در مناطقي ايجاد شوند كه در معرض آلدودگي هاي مسكوني محله

هدا از حدد مجداز فراتدر قرار دارند، ازنور كافي برخوردار نیستند، رطوبت محدیط در آن
 است و يا در معرض سرو صداي زيادي قرار دارند. همچنین موارد زير: 

 هاي صنعتي حذف كاربري -

 در نظر گرفتن مراكز تجاري  -

 هاي مناسب اث دسترسياحد -

 احداث در شیب مناسب  -

 ثبات هاي سست و بيها در زمیناجتناب از احداث آن -

 ها عد  احداث در مسیر مسیل -

 کاربری تجاری  2-11-3

اولین اقدا  درامر تأسیس مراكز تجاري اين است كه مكان گزيندي مراكدز تجداري نبايدد 
مايه دار باشد بلكده تصدمیم درايدن مدورد بايدد هاي يك معمار يا سرتنها نتیجه خواسته

هاي مشابه موجدود، جمعیدت فعدال، نتیجه بررسي دقیق وضع بازار، موقعیت محل، فضا
ها و تأسیسات مورد نیاز در آينده و منطقه تحت نفوذ و سدطح زنددگي اهدالي ساختمان

 باشد.
 

 های تجارییابی کاربریمعیارهای مکان 
ل بسیار مهم در استقرار مراكز تجاري دسترسي است و چدون . دسترسي: يكي از عوام3

ها، مناطق و شهرها باالترين سطح دسترسي را دارند به همین دلیل مراكدز مراكز محله
 كنند. يابي ميتجاري را در مركز اين هسته مكان

 يدابي.. اندازه مكان: وسعت و اندازه زمین مورد نیاز يكي ديگر از عوامل مؤثر در مكان2
 مراكز تجاري است. 
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ها در استقرار مراكز خريد مدؤثر . زمین مناسب: عالوه بر وسعت، شرايط فیزيكي زمین1
 هستند. 

. دسترسي به تأسیسات زير بنايي: دسترسي به تاسیساتي مانند آب، برم و سیستم دفدع 4
 ها، بويژه در محالت جديداالحدداث،فاضالب در اين كاربري نیز مانند ساير كاربري

 گذارد. تأثیر مي

 انتظامی -کاربری اداری 2-11-4

تعداد و نوع ادارات در كشورهاي مختلدف متفداوت اسدت و از نظدر پراكنددگي وندوع 
شدود. در ها در سطح شهر، تفاوت بسیار مشاهده ميواحدهاي اداري و حتي شعبات آن

اندواع تأسیسدات مترمربدع را بدراي  3/5ي ايران با توجه به نوع و تعداد ادارات، سدرانه
 توان پیشنهاد نمود.اداري شهرها مي

 فضاهای سبز 2-11-5

آساني صورت گیدرد. اي باشد كه دستیابي به آن بهتوزيع مكاني فضاي سبز بايد به گونه
متر فاصله از ندواحي مسدكوني  511تا  411دقیقه كه معادل  31برخي زمان دسترسي را 

هاي خدارج از شدهر، روپدرت در سدال فرجگاهكنند. براي دسترسي به تاست برآورد مي
 دهد. فاصله مناسب دسترسي را با اين فرمول نمايش مي 3373

: E√1.4 = A در اين فرمول A ، فاصله مناسب دسترسيE  جمعیت منطقده يدا شدهر بده
 هزار نفر است. 

 آموزشیکاربری  2-11-6

 های آموزشییابی کاربریمکانعیارهای م 

يدابي نشدوند و يدا حدداقل مراكدز جاورت مراكدز مسدكوني مكانمراكز آموزشي در م-
آموزشي و مراكز مسكوني به وسیله پار ، فضاي سبز و يا معبر محلي تفكیك شدوند 
تا سرو صداي دانش آموزان در هنگا  اوقات فراغت موجب سلب آسايش همسايگان 

 نگردد. 

يدا صدوتي انتخداب مراكز آموزشي در مجاورت مراكز صنعتي بددلیل آلدودگي هدوا و -
 نشوند. 
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يابي شوند كده در دسدترس تمدامي خانوارهداي هاي آموزشي بايد طوري مكانكاربري-
 شهري ذينفع باشند. 

هاي آموزشي از نظر مساحت نیز پاسخگوي نیاز شهروندان باشند. زيرا كمبدود كاربري-
 .  فضاهاي آموزشي موجب افت كیفیت آموزش دانش آموزان خواهد شد

 درمانی -اربری بهداشتیک 2-11-7

هاي درماني بايد براساس نیاز و دسترسي سريع مدرد  انجدا  پدذيرد و يابي كاربريمكان
در عین حال بدور از سرو صداي ناشدي از ازدحدا  جمعیدت و ترافیدك بدوده و داراي 

هداي درمداني محوطه وسیع فضاي سبز جهت تلطیف هواي محیط مجاور باشد. كاربري
باشند ولي ايدن اسدتانداردها خاص خود داراي استانداردهايي نیز مي هايبدلیل مشخصه

 در ارتباط با شهرهاي مختلف و نوع واحدهاي بهداشتي و درماني متفاوت است. 

در بعضي از كشورها مساحت الز  براي بیمارستان، در مقابل هر تخت بیمارستان 
نفر سدكنه  51111تا  45111متر مربع است و در بعضي ديگر در مقابل هر  211تا  311

نفدر  3111شود. هم چندین گداهي در مقابدل هدر شهر، يك بیمارستان در نظر گرفته مي
  گردد.بیني ميتخت بیمارستان پیش 31تا  3ساكن شهري 

متر مربع در مقابل هر ساكن شدهري، مدورد نیداز  1/2تا  1/3 ها نیزبراي درمانگاه
نفدر و يدك مطدب  7111ك داروخانده بدراي ها، يدها بدراي داروخاندهنسبت است. اين

   نفر ضروري است. 2111دندانپزشك در مقابل هر 

هاي بهداشتي، با بهداشت همگاني در سطح شهر سر و كار دارند و وجود كاربري
راحتي ها بايد به صورتي باشد كه همگدان بدهيابي آنها الز  و ضروري است و مكانآن

چند تعداد اين مراكز بسته به مقدار جمعیت و سدطح  ها دسترسي داشته باشند. هربه آن
   ها متفاوت است.زندگي آن

 اراضی صنعتی 2-11-8

ي بندي صنايع از نظر محیط زيسدتي براسداس رهنمودهداي ارالده شدده در برنامدهطبقه
يدابي و بايست صدورت بگیدرد. نحدوه مكانمي« ارزيابي اثرات زيست محیطي توسعه »

 ر جهت حفظ عوامل زير باشد:استقرار صنايع بايد د
. 4. مندابع مصدرفي انسداني 1مندابع طبیعدي اكولدوژيكي  .2. منابع طبیعدي و فیزيكدي 3
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 هاي كیفي زندگي ارزش

کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری 2-11-9
در مقیاس عملكردي، تأسیسات و تجهیزات شدهري در چهدارچوب تقسدیمات فضدايي 

سیمات فضايي خاص خود را كه بستگي بده عوامدل گیرد و تقها جاي نميساير كاربري
متعددي چون تراكم جمعیت، میزان نیاز به خدمات خاص، فواصدل دسترسدي و ديگدر 

 طلبد. موارد دارد مي

های ارتباطیکاربری حمل و نقل و شبکه 2-11-11
ترين تدرين و حسداسهاي ارتباطي مهماز نظر شهرسازي كاربري معابر يا راهها و شبكه

دهد.زيرا عالوه بر اينكه درصد زيادي از اراضي اي عمومي يك شهر را تشكیل ميفضاه
ترين عنصر شدكل دهندده شدهر و ها مهمشهرها به اين فضاها اختصاص يافته است، راه

روندد. ايدن شدمار ميهداي شدهر بده يكدديگر بهمحل اتصال و ارتباط فضاها و كاربري
ترين ابزار طراحي شهري است. ايت مهمها نماد توسعه فرهنگ شهري و در نهشبكه
 اين اراضي از نظر سلسله مراتب شبكه ارتباطي از نظر وظیفه و اهمیت به موارد زير

شود: تقسیم مي
 آزاد راه يا اتوبان بین شهري
  بزرگراه يا اتوبان شهري
  خیابان اصلي درجه يك يا شاهراه
 خیابان اصلي
 خیابان جمع و پخش كننده
 ن فرعي باز و فرعي بسته خیابا
ها، فرودگاه، تاسیسات بندري، همچنین فضاهاي حمل و نقل و انبارها شامل پايانه

هاي عمومي و غیره نیز جز اين كاربري محسوب گمر ، ايستگاه راه آهن، پاركینگ
شوند.مي

www.shahrsazionline.com
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 فصل سوم

 یابیهای مورد استفاده در مکانمدل

 اهداف
 شويد:شنا ميدر اين فصل، با مفاهیم زير آ

 مختلف هايفعالیت براي مناسب هايمكان -3
  زيستهاي صنعتي بر عوامل كمي و كیفي محیطفعالیت تأثیر -2

 چندهدفه ريزيهاي برنامهتكنیك گیري وتصمیم در خطا از پیشگیري -1

 مقدمه

 هدايفعالیت بدراي مناسب هايمعرفي مكان سرزمین، آمايش در موجود مراحل جمله از

اسدت  مديران اهداف پاسخگويي به غیره براي و كشاورزي، جنگل صنايع، مانند مختلف
 زيسدت،محیط بده را ناپذيريهاي جبرانانجا  نشود زيان درستيبه كار اين كهصورتيدر

 از رو اسدتفاده ايدن از كرد. خواهد وارد انساني جوامع حتي و اقتصاد منطقه و شناسيبو 

بهینده  مكدان يدافتن همچندین ناپذيراست.ار اجتنابك اين در محاسباتي دقیق هايتكنیك
 بده وابسدته منطقده اقتصداد يك سدو از كه چرا دارد، ايويژه صنايع اهمیت استقرار براي

 قدرار هاي صنعتيفعالیت تحت تأثیر شدت به زيستمحیط سوي ديگر از است و صنايع

 مختلدف كیفدي و يكمد عوامل از زمینه، مديران در اين هايگیريتصمیم دارد. همچنین

 تخريدب يكي، موجب سازيبهینه بوده و تعارض در يكديگر با عموماً كه پذيردتأثیر مي

هداي تكنیك گیري،تصدمیم در خطدا از بدراي پیشدگیري منظدور، بدين شود. ديگر عامل
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 روزافزون داشته است.  پیشرفت و توجه قرارگرفته مورد چندهدفه ريزيبرنامه

  چندهدفه ملیتکا هایالگوریتم 3-1
 اكولدوژيكي، مختلدف شدرايط اين امر بده بهینه نمودن هاي مختلف ويابي كاربريمكان

 ,Makhdoum, 2008 & Huston) اسدت وابسدته محیطيزيسدت و اجتماعي، اقتصدادي

 ممكدن اسدت و گیرنددمي قرار تناق  در يكديگر با عوامل اين از گاهي برخي(. 2006

 ديگر )مثالً عوامل روي مواد اولیه( تأثیر منفي بر به سترسيد عامل )مثالً يك كردن بهینه

 در مدرتبط باشدند. ويژگي چند با توانندمي عوامل از برخي باشد. داشته جنگل( از فاصله

هسدتند كده  زيربنايي و محیطياقتصادي، زيست و متنوع اجتماعي، واقعیت عوامل متعدد
 مدورد نظدر، از عوامدل برخدي عايدتر بدراي كنندد. گداهيدر اين زمینه ايفاي نقش مي

 يدابي وارد محاسدباتفرآيندد مكان در بايسدتي كه دارد وجود مقادير خاصي و استاندارد

 8از  نبايسدتي بدزرگ صدنعتي واحد براي احداث منتخب منطقه شیب درصد شود )مثالً
 نتدوانمي و شوند يا بیشینه كمینه بايستي عوامل از ديگر برخي ولي بیشتر باشد(. درصد
 گرفت. ها در نظربراي آن مشخصي مقدار

 آن از كده دارد وجدود گیري چندهدفهتصمیم مسالل حل براي متفاوتي هايروش

 و از حدل پدیش دهدي وزن هدايروش دهدي، وزن بددون هدايبده روش توانمي جمله
 هايروش در (.Hwang and Masud, 1979)كرد  اشاره حل از پس دهي وزن هايروش

 مدال ، و نیسدت قالل براي معیارها را اولويتي و ترجیح گیرندهتصمیم دهي، وزن بدون

آل  ايدده حالدت بده نزديكدي ها،گزينده انتخاب معیار و شده است تعريف آل ايده حالت
 در يابدد.مي آل بسدتگي ايدده حالدت تعريدف هدا كدامالً بدهجواب ترتیدب است. بدين

 توجده با اهداف و گردندمي لهارا پیشاپیش حل، ترجیحات از پیش دهي وزن هايروش

 ,Coello Coello)آيند واحد در مي ايصورت جملهو به شوندمي تلفیق باهم به وزنشان

 كنندد،تعريدف مي زمینده ايدن كارشناسان را هاوزن كه از آنجا نیز حالت اين در(. 2007

 از پدس دهدي وزن هدايروش در قرار دارند. كارشناسان نظر تأثیر ها كامالً تحتجواب

 از شددهاعال  به ترجیحات توجه با سپس و شودمي مشخص مؤثر هايابتدا جواب حل،

  (.Zitzler and Thiele, 1998)آيد مي به دست جواب گیرنده،تصمیم طرف
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 را جدواب نددارد بلكده وجدود بهینه جواب يك تنها میان اين در ديگر، عبارت به

منحني  كه باشد منحني صورت سطح ياند بهتواكه مي دهدمي تشكیل نقاط از ايمجموعه
 از پدس و شدودمحاسدبات نمي وارد اياولیده وزن هدیچ روش، ايدن شدود. درمي نامیده

 توانددمي خود ترجیحات به توجه با گیرندهبهینه، تصمیم جواب مجموعه شدن مشخص

 بده توجده بدا نیز را مختلف جواب هايحالت و آورد دست به را خود نظر جواب مورد

 بررسي كند. خود هاياولويت
 شود: تعريف مي صورت بدين چندهدفه مسئله رياضي، منظر از

 تصدمیم متغیرهداي بعددي nبدردار  xآن  در كده  f(x)بردار  كردن بیشینه يا كمینه
x = (x1, x2,...,xn) از مجموعه Sشدامل  چندهدفده  ديگر مسدئله عبارت به يا است؛n 

 غیرخطدي و يدا خطدي توانندمي هدف توابع آن در هك است هدف m و  شرط qمتغیر و 

 هدفه تك ايمسئله به تبديل مسئله چندهدفه حل، از پیش دهي وزن هايروش باشند. در

 از پدس دهديِ وزن هدايروش شود و در وزن دهي با مشكالتي مواجه است. اما درمي

 در ايدن مليتكدا هدايالگوريتم از اسدتفاده بدا همچندین مشكالت وجود ندارد. حل،اين

شد. همچنین  خواهد منجر مؤثر هاياز جواب ايمجموعه به مسئله حل بار يك ها،روش
 تدابع تعريدف بدا و كننددمي كار بهینه جواب به سوي حركت با تأكید بر هاالگوريتم اين

 تكداملي هدايالگوريتم اخیر دهه كرد. در تعريف را بهینگي شرايط توانمي آن هزينه در

 ، 3VEGAهداي الگوريتم بده تدوانمي اند كه از آنجملدهپیشنهاد شده لفيچندهدفه مخت

2FFGA ،1SPEA  4وNSGA  اشاره كرد. الگوريتم ژنتیك داراي مشخصداتي اسدت كده
سدازد. تر ميهدا آسدانكاربرد آن را در مسالل چند هدفده در قیداس بدا ديگدر الگوريتم

ري از كددهاي دودويدي و بدراي گیهاي ژنتیك براي كدينگ متغیرهاي تصدمیمالگوريتم
كند كه خود سبب نزديدك شددن بده بهتدرين انتخاب والد از چرخه احتمال استفاده مي

 شود. جواب مي

                                                 

3 Vector Evaluated Genetic Algorithm 

2 Fonseca and Fleming Genetic Algorithm 

1 Strength Pareto Evolutionary Algorithm 
4 Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm 
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 از برخدي اسدت كده    NSGA-IIزمینده  ايدن در تكداملي هدايالگوريتماز  يكي

بدا  الگدوريتم ايدن هايتفاوت از برخي است. را حل كرده پیشین هايالگوريتم مشكالت
 است: زير شرح به متداول هايالگوريتم ايرس
 هايپیچیدگي و دارد بنديدر رتبه هاروش ساير با مقايسه در تريسريع حلراه 

  است. رفته بین از آن در قبلي هايمحاسباتي الگوريتم
 ساير تري ازيكنواخت جبهه جواب آوردن دست به براي ازدحامي فاصله از 

  كند.مي استفاده هاجواب حول نقاط تخمین دانسیته و هاالگوريتم

  است: زير شرح ( بهNSGA-IIالگوريتم كلي اين روش )
 اولیه؛ جمعیت ايجاد  
 برازندگي؛ معیارهاي محاسبه 

 كردن؛ غلبه هايشرط براساس جمعیت كردن مرتب 

 ازدحامي؛ فاصله محاسبه 

 شد، مرتب كردن غلبه هايشرط براساس اولیه جمعیت اينكه مح  انتخاب: به 

 اولیه جمعیت از میان انتخاب و شد خواهد محاسبه آن در فاصله ازدحامي مقدار

 پذيرد:مي عامل صورت دو انتخاب بر اساس اين شود.مي آغاز

 شوند.مي تر انتخابپايین هايرتبه در هاجمعیت جمعیت: رتبه .3

 بانتخا عضوي باشند، رتبه يك  pو q از عضو اينكه دو فرض با فاصله: محاسبه .2
 انتخاب اولويت است كه ذكر به الز  دارد. بیشتري كه فاصله ازدحامي شودمي

 .است ازدحامي بر اساس فاصله سپس و رتبه با ابتدا

  انتخاب روش از استفاده با كار جديد اين فرزندان تولید براي جهش و تقاطع  انجا 

 گیرد؛انجا  مي دودويي

 جهش؛ و ز تقاطعا آمده دست به جمعیت و اولیه جمعیت تلفیق 

 قبل. در مراحل شدهتلفیق اعضاي جمعیت بهترين با والدين جمعیت كردن جايگزين 

بر  سپس و شوندقبلي مي تر جايگزين والدهايپايین هايرتبه اول، اعضاي مرحله در
 نشان 3شكل در صورت خالصهفرآيند به اين شوند.مرتب مي ازدحامي فاصله اساس

 از ناشي جمعیت و اولیه جمعیت دهد،نشان مي 3شكل كهطورهمان است. شده داده

 ها كه داراياز آن و قسمتي شوندمي بنديدسته رتبه بر حسب ابتدا و جهش، تقاطع
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 جمعیت باقیمانده بر اساس بعد، مرحله گردند. درمي هستند، حذف تريپايین رتبه

 انجا  ههجب يك سازي داخلاينجا مرتب در شوند.مي مرتب ازدحامي فاصله

 شوندمي تكرار نظر مورد بهینگي( شرايط تانسل )يا مراحل و تمامي شود؛مي
 (Coello et al., 2007 & Jin, 2006). 

 

 AHPمراتبی سلسله مدل 3-2
در موارد متعددي در ايران و ساير كشورها  GISمحیط  در هاي شهرييابي كاربريمكان

شهري  محالت در زمینه مطالعه ن توجهيشايا آوري كمكاست و اين فن صورت گرفته
اند شددهانجا  AHPشدهري  ريزيمددل برنامده يابي باامر مكان در كه مختلف و اقداماتي

 و هاي شهريزباله دفن صنايع، احداث هاي مختلفي چون:اين امر در حوزه است. نموده
 بدراي ايهمحلد توسدعه هدايسنجي ظرفیتامكان ها،نشانيآتش به مربوط اماكن احداث

 در چدارچوب شدهري محدالت سداختار فضدايي شهري، بهبود توسعه پايدار به رسیدن

 مددل بده از اسدتفاده بدا (2113تدوديس ) پايدار مؤثر بوده اسدت. سدول يمحله توسعه

 لحداظ بده  GISمحیط  در AHPتركیه از طريق  در آدانا مستعد شهر مناطق سنجيامكان

 منداطق لحداظ از بندي شدهركالسده به نهايت در و پرداخته مخاطرات ژلومورفولوژيكي

  GISبدا  را 3خبدره سیسدتم هوشدمند مددل است.  لین و چن نیز يك نموده مساعد اقدا 

                                                 

3 Expert System 
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 در GISاز  اسدتفاده بدا زباله محل يابي دفنو مكان براي ارزيابي را و محیطي كرده تلفیق

AHP ( و 3337مكداران )ه و اند كه توسط افدراد ديگدري چدون كارنپرسدیپكرده اراله
است. به همین دلیل در ادامه بده معرفدي مددل سلسدله  كاربرده شدهبه تايلند رستري در

 پردازيم.مي AHPمراتبي 
گیري كه در آن انتخاب يك راهكار از بین راهكارهداي موجدود و در علم تصمیم

ا گیري بدهداي تصدمیمچند سالي است كه روش بندي راهكارها مطرح است،يا اولويت
اندد. از ايدن میدان روش تحلیدل جاي خود را بازكرده« MADM»هاي چندگانه شاخص

ها در علم مديريت مورد اسدتفاده قدرار گرفتده ( بیش از ساير روشAHP)سلسله مراتبي
گیري چند منظدوره ترين فنون تصمیماست. فرايند تحلیل سلسله مراتبي يكي از معروف

ابدداع گرديدد.  3371االصل در دهده اعتي عراقياست كه اولین بار توسط توماس ال. س
كنندده رفتدار طبیعدي و تفكدر انسداني اسدت. ايدن فرايند تحلیل سلسله مراتبدي منعكس

ها را دهد و آنها مورد بررسي قرار ميتكنیك، مسالل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن
 پردازد.به شكلي ساده تبديل كرده به حل آن مي

كارگیري بده پذيري،انعطاف سادگي، به توجه مراتبي با سلسله یلتحل روش فرآيند
 ها،قضداوت سدازگاري در بررسدي قابلیت نیز و زمانهم طور به و كمي كیفي معیارهاي

 مطلدوبي كداربرد ايمنطقه و شهري ريزيبرنامه مربوط به موضوعات بررسي در تواندمي

 و مشدكل مسدالل و تبدديل حلیدلت بدراي هداي راروش زمین اين همچنین داشته باشد.
ريز برنامده آن چدارچوب در كده آوردمي فراهم ترساده منطقي و مراتبي سلسله به پیچیده
دهد)زبردسدت،  انجدا  راحتي به زير معیارها و معیارها كمك با را هاگزينه ارزيابي بتواند
3181.) 

 (AHPمراتبی )فرآیند تحلیل سلسله 3-2-1
گیري بدا چندد گزينده رقیدب و تبي در مواقعي كه عمل تصدمیمفرايند تحلیل سلسله مرا

تواند مورد اسدتفاده قدرار گیدرد. اسداس ايدن گیري متفاوت روبروست ميمعیار تصمیم
هاي دوتدايي مقايسده شدامل گیري بدر مقايسدات زوجدي اسدتوار اسدت وروش تصمیم

 دوتدايي يهاصورت مقايسدهورودي به يك كه است نسبت يك ماتريس منظور ايجادبه

(.  تصدمیم 3184نمايدد )قدسدیپور، مي تولیدد عنوان خروجيرا به نسبي هايوزن و دارد
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كند و عوامل مورد مقايسه گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبي تصمیم آغاز مي
دهد و سپس با انجدا  مقايسدات هاي رقیب مورد ارزيابي در تصمیم را نشان ميو گزينه

دهد. در نهايدت منطدق فرآيندد تحلیدل رقیب را مورد ارزيابي قرار ميهاي زوجي گزينه
سدازد كده هاي حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفیق ميمراتبي ماتريس سلسله

 ماتريس هندسي زير معیارها از هر يك براي مدل اين گردد. درمنتهي به تصمیم بهینه مي

 معیدار دو نسدبي هداياولويت تعیین میزان يبرا 3تا  3از  مقاديري با كه شودتشكیل مي

 گیرد.مي صورت
عنوان اصول فرآيند تحلیل سلسله مراتبي بیان توماس ساعتي چهار اصل زير را به

نموده و كلیه محاسبات، قوانین و مقررات را بر اين اصول بنا نهداده اسدت. ايدن اصدول 
 عبارتند از:

 اگر ترجیح عنصر شرط معکوسی :A  بر عنصرB ابر برn  باشد، ترجیح عنصرB  بر
برابر  Aعنصر 

n

 خواهد بود. 1

 :عنصر اصل همگنیA  با عنصرB  بايد همگن و قابل مقايسه باشند. به بیان ديگر
 تواند بي نهايت يا صفر باشد.نمي Bبر عنصر  Aبرتري عنصر 

 :تواند وابسته باشد و هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح باالتر خود مي وابستگی
 تواند ادامه داشته باشد.صورت خطي اين وابستگي تا باالترين سطح ميبه

 هرگاه تغییري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد فرايند ارزيابي بايد  :1انتظارات
 (.6،ص3183مجدداً انجا  گیرد. )قدسي پور،

 هسدتند و سداختار دفاقد كده رودمي كار به معیارهايي مورددر  معموالً روش اين

(. بندابراين، 3187سبكبار،  سازي باشد )فرجي تصمیم ترجیحات اساس بر گذاريارزش
 صدورت زوجديمعیارهدا به زير سطح، هر در هاداده مقايسه و امكان دقت افزايش براي

همدديگر  به نسبت معیارها زير از يك هر نسبي و وزن شده مقايسه باالتر سطح به نسبت
 زيدر مراحدل و زير معیارهدا معیارها ماتريس نسبي وزن منظور تعیین. بهآيددست مي به

 شود:انجا  مي

                                                 

3 Expectations 
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 دوتايي؛ ماتريس ستون هر مقادير كردن جمع 

 نرمال ماتريس حاصل، ستونش )ماتريس مجموع بر ماتريس مؤلفه هر نمودن تقسیم 

 دارد(؛ نا  شده

 كردن تقسیم يعني ه،شد ماتريس نرمال از رديف هر در هامؤلفه میانگین محاسبه 

 ها تخمینيمیانگین اين معیارها. تعداد بر رديف هر براي نرمال شده امتیازات مجموع

 (.3183كند )محمودزاده، را ايجاد مي شونده مقايسه معیارهاي نسبي وزن از

 

 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 3-2-2
 باشد: كارگیري اين روش مستلز  چهار قد  عمده زير ميبه

 سازی( مدلالف
صورت سلسله مراتبي از عناصر تصدمیم كده گیري بهدر اين قد ، مسأله و هدف تصمیم

هاي شداخص»شدود. عناصدر تصدمیم شدامل باشدند، در آورده ميبا هدم در ارتبداط مي
باشدد. فرايندد تحلیدل سلسدله مراتبدي نیازمندد مي« هاي تصدمیمگزينه»و « گیريتصمیم

خص به سلسدله مراتبدي از سدطوح اسدت. سدطح بداال شكستن يك مساله با چندين شا
هاي گیري اسدت. سدطح دو ، نشدان دهندده شداخصبیانگر هدف اصلي فرايند تصمیم

تدر در سدطح بعددي هاي فرعدي و جزليعمده و اساسي كه ممكن اسدت بده شداخص
كند. در شكل زير سلسله هاي تصمیم را اراله ميباشد. سطح آخر گزينهشكسته شود مي

 (.371:3181يك مساله تصمیم نشان داده شده است )مهرگان، مراتب 
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 گیرينمايش سلسله مراتب يك مسئله تصمیم -1-2تصویر

 ب( قضاوت ترجیحی )مقایسات زوجی( 

بدر اسداس هدر شداخص و قضداوت در  هاي مختلف تصمیم،انجا  مقايساتي بین گزينه
طراحدي سلسدله مراتدب  مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجا  مقايسات زوجي، بعد از

هدايي كده بده طدور عدددي بايسدت مجموعده ماتريسمساله تصمیم، تصمیم گیرنده مي
ها را نسبت به يكديگر و هر گزينه تصمیم را با توجه اهمیت يا ارجحیت نسبي شاخص

ايجاد كند. اين كار بدا انجدا  نمايد، گیري ميها اندازهها نسبت به ساير گزينهبه شاخص
و به دو بین عناصر تصمیم )مقايسه زوجي( و از طريدق تخصدیص امتیدازات مقايسات د

 گیرد.عددي كه نشان دهنده ارجحیت يا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت مي
ها يدا ا  نسبت بده گزينده iهاي ها با شاخصبراي انجا  اين كار معموال از مقايسه گزينه

ها نسبت گذاري شاخصزير نحوه ارزش شود كه در جدولا  استفاده مي jهاي شاخص
 به هم نشان داده شده است.
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 ها نسبت به همگذاري شاخصارزش -1-2جدول

ارزش 
ترجیحی

نسبت  iوضعیت مقایسه
jبه 

توضیح

اهمیدت برابدر دارندد و يدا  jنسبت بده  iگزينه يا شاخص اهمیت برابر3
ارجحیتي نسبت به هم ندارند.

كمي مهمتر است. jنسبت به  iيا شاخص گزينه نسبتاً مهمتر1
مهمتر است. jنسبت به  iگزينه يا شاخص مهمتر5

 jداراي ارجحیدت خیلدي بیشدتري از  iگزينه يدا شداخص خیلي مهمتر7
 است.

 jمهمتدر و قابدل مقايسده بدا  jاز  iگزينه يا شاخص مطلقاً كامالً مهم3
نیست.

8و6و4و2
دهدد ترجیحي را نشان مي هايهاي میاني بین ارزشارزش
 Iبدراي  3تر از و پدايین 7، بیانگر اهمیتي زيدادتر از 8مثال 
است.

 

 های نسبیج( محاسبات وزن
قدد  .اي از محاسبات عددينسبت به هم از طريق مجموعه« عناصر تصمیم»تعیین وزن 

هر يدك بعدي در فرايند تحلیل سلسله مراتبي انجا  محاسبات الز  براي تعیین اولويت 
هاي مقايسدات زوجدي اسدت. خالصده از عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات ماتريس

 صورت زير است.عملیات رياضي در اين مرحله به
مجموع اعداد هر ستون از ماتريس مقايسات زوجي را محاسبه كدرده، سدپس هدر 

ين كنیم. مداتريس جديددي كده بددعنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم مي
شدود. میدانگین اعدداد نامیده مي« ماتريس مقايسات نرمال شده»آيد، دست ميصورت به

كنیم. ايدن میدانگین وزن نسدبي هر سطر از ماتريس مقايسات نرمال شده را محاسبه مدي
 كند.عناصر تصمیم با سطرهاي ماتريس را اراله مي

 

 های نسبید( ادغام وزن
م، در اين مرحله بايستي وزن نسبي هرعنصدر را در هاي تصمیبندي گزينهبه منظور رتبه

دست آيد. با انجا  اين مرحله براي هدر وزن عناصر باالتر ضرب كرد تا وزن نهايي آن به
 آيد.دست ميگزينه، مقدار وزن نهايي به

 هاسازگاری در قضاوت 3-2-3
مرحلدهه. ايدنندياهستندسازگارشدهانجا هايمقايسهكهشودميتعیینمرحلهايندر

www.shahrsazionline.com
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 عملیات زير است: شامل
 عدد در معیار اولین نسبي وزن كردن وسیله ضربوزني به مجموع بردار تعیین (3

 در معیار دومین نسبي نمودن وزن ضرب سپس دوتايي. مقايسه ماتريس اولین ستون

 سطرها در مقادير اين نمودن جمع ستون و سرانجا  دومین عدد
 كه معیاري نسبي وزن وزني بر بردار جمع حاصل تقسیموسیله توافق به تعیین بردار (2

 است. 3ضريب  سطر آن در

 و شداخص (גالنددا ) مقددار محاسبه  به نیاز شد محاسبه توافق بردار كهآن از پس

است. محاسبه  توافق بردار مقادير میانگین با برابر سادگي است. مقدار الندا به( CIتوافق)
CI تحدت معیارهداي تعدداد مسداوي يا تربزرگ همیشه ג كه است واقعیت اين مبناي بر 

 مداتريس يدك دوتدايي مقايسده مداتريس كده است صورتي در = n ג( است. nبررسي )

 صدورت رابطده زيدركه به باشد سازگاري از مالكي تواندمي -n ג بنابراين باشد. سازگار

   شود.مي نرمال
 

 از انحدراف بدراي مالكي د،شومي ياد توافق عنوان شاخصآن به از كه CIعبارت 

 نمود: زير محاسبه رابطه طريق به را توافق نسبت توانمي همچنین .شودمي تلقي توافق
 

 
 نسدبت هسدتند. ثابت اعدادي هاn تعداد به و بوده تصادفي شاخص RI آن  در كه

 در را توافدق قبولقابدل باشد، سطح CR ≤0/ 1 اگر كه شودمي طراحي صورتي به توافق

 ناسدازگار هايقضداوت نشدانگر CR ≥0/ 1 اگدر دهد. امدامي نشان  دوتايي هايهمقايس

 اصدالح و تجديددنظر دوتايي ماتريس مقادير اصلي در بايد مواردي چنین در كه باشدمي

(. شداخص تصدادفي از جددول 371-371،ص3181و مهرگان، 3183شود )محمودزاده، 
 شود.زير استخراج مي

 شاخص تصادفي  -2-2جدول

53  34 31 32 33 31 3 8 7 6 5 4 1 2 3 N 

53/3  57/3  56/3  48/3  53/3  43/3  45/3  43/3  12/3  24/3  32/3  3/1  58/1  1 1 RI 

1

max






n

n
CI



RI

CI
CR 
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 های یکپارچهمعرفی مدل 3-3
تحت الشدعاع خدود  3381ريزي شهري را از اوايل دهه هاي يكپارچه ادبیات برنامهمدل

هايي هسدتند كده اثدرات متقابدل، مددل هاي يكپارچه،قرار دادند. در شرايط كنوني، مدل
هاي اقتصادي، منداطق، فعالیت –روابط و اتصاالت بین دو يا چند مؤلفه سیستم فضايي 
ها را با كاربري زمین و كنند و آناجتماع و اقتصاد، محیط و اقتصاد و غیره را بررسي مي

هاي عمدوالً مددلسدازند. در اينجدا مطور مستقیم يا غیر مسدتقیم مدرتبط ميتغییراتش به
طور كه اشاره شد كاربري زمدین اي كه داراي مؤلفه كاربري زمین باشند يا همانيكپارچه

هاي فددوم الددذكر ارتبدداط دهنددد، مدددنظر اسددت را مسددتقیماً يددا غیددر مسددتقیم بددا مؤلفدده
(Wegener,1986.) 

در تحلیدل « انقدالب كمدي»در خدالل  3361هاي يكپارچده، تقريبداً در دهده مدل
 3361اي پديد آمدند. چندد مددل يكپارچده پدس از شدروع دهده شهري و منطقهمسالل 

ها اثرات متقابدل چندد بعدد از سیسدتم فضدايي را صورت فضايي بسط داده شدند. آنبه
كردند )بعنوان مثدال: جمعیدت بدون يك چارچوب فضايي مشخص و مرجع بررسي مي

هاي غیدره(. ايدن مددل اقتصدادي و –اقتصدادي، محدیط  -اقتصادي، اندرژي –شناختي 
گرفتنددد هددا در نظددر نمييكپارچدده فضددايي، تغییددر كدداربري زمددین را در بیشددتر حالت

(Briassoulis, 1999). 
هاي يكپارچه، عالوه بر اهمیتشان در يكپارچده سدازي، ايدن ويژگي عمومي مدل

هاي هاي بزرگ مقیاس هستند. در حقیقدت، بدا بررسدي مددلها عموماً مدلاست كه آن
هاي هدا مددلشويم كده اغلدب آنريزي شهري متوجه ميگ مقیاس در ادبیات برنامهبزر

 گردد. شود از كالنشهرها آغاز و به مقیاس جهاني ختم مييكپارچه پوشش داده مي
اساساً معني يكپارچگي با هدف مدل متفاوت است و اين تفاوت در ساختار مدل 

ها ديدده اي در مددلبده طدور گسدترده يابد. پنج بعد برجسته يكپارچگي كدهبازتاب مي
 باشد:شود به شرح زير ميمي
بر اثرات متقابل افقي و يا عمودي بین سطوح فضايي با توجه به  یکپارچگی فضایی: .3

 شود.پديده مدلسازي شده، تاكید مي
: در مدل، اتصاالت و ارتباطات بین دو يا چند بخش سیستم یکپارچگی بخشی .2

مسكن، حمل و نقل، صنايع كشاورزي و غیره، نشان  فضايي همچون خرده فروشي،
 شود.داده مي
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در مدل، اثرات متقابل بین دو يا چند كاربري زمین  یکپارچگی کاربری زمین: .1
آيد. اين بعد از يكپارچگي همچون مسكوني، تجاري، صنعتي و غیره به حساب مي

 در بعضي موارد ممكن است معادل يكپارچگي بخشي باشد.

: در مدل، اتصاالت بین دو مؤلفه محیطی -اجتماعی –قتصادی یکپارچگی ا .4
محیطي،  –)كوچكترين اتصال( از چند مؤلفه سیستم فضايي همچون اقتصادي 

انرژي و غیره را نشان  –اجتماعي، )بعنوان مثال جمعیت(، اقتصادي -اقتصادي
 دهد.مي

ازارهاي جايي است در مدل كه چگونگي ارتباط زير ب یکپارچگی زیر بازارها: .5
عنوان مثال يك نوع ارتباط يكپارچه، روابط بین دهد. بهمختلف اقتصادي را نشان مي
 كند.عرضه و تقاضا را بررسي مي

شدود. بايد توجه نمدود كده بعدد زمدان همچدون ابعداد يكپدارچگي بررسدي نمي
عدد شدوند. ايدن بهاي پويا نامیده ميگردد، مدلها وارد ميهايي كه بعد زمان در آنمدل

 شود.هاي يكپارچه ديده ميهاي ساده و هم در مدلهم در مدل

پنج بعد يكپارچگي منحصر بفرد نیستند، در حقیقت هر مدل يكپارچه تركیبدي از 
گیدرد. روندد ندو و جديددي كده در سداختمان دو يا چند بعد از اين ابعاد را در بدر مي

اد مختلف فوم با تاكید ويژه بدر شود، داللت بر استفاده از ابعهاي يكپارچه ديده ميمدل
يدا پیامددها و خصوصدیات محیطدي  –مخصوصاً در مددل كداربري زمدین –بعد فضايي

 (.Briassoulis, 1999دارد)
هايشدان در مددل اصدلي سدنتي، ترين ويژگيهاي يكپارچه زير بر اساس مهممدل

 بندي شده اند:گروه
 هاي يكپارچه اقتصاد سنجي؛مدل -3
 اي / فضايي؛متقابل جاذبه هاي يكپارچه كنشمدل -2

 سازي شده؛هاي شبیهمدل -1

 هاي يكپارچه از نوع داده / ستانده.مدل -4

 سازی شده های یکپارچه شبیهمدل 3-3-1

نامیم. با بده سازي ميتجربه شیوه عمل و رفتار يك سیستم پیچیده در طول زمان را شبیه
ز متغیرهدا را بررسدي و تدوان نتدايج رفتداري بسدیاري اكارگیري روش شبیه سازي، مي
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ها را در باال بدردن بندي نمود. نقاط ضعف و قوت و نیازمند تحول را دريافت و آنطبقه
توان روي زمان متغیرها نیدز اثدر گذاشدت و بده كارآيي سیستم دخالت داد. همچنین مي

 . بیان ديگر پديدارهاي كند رفتار را تسريع و پديدارهاي تند رفتار را كنترل و كند نمود
خواهندد روابدط سازي ابزاري است در دسدت كسداني كده ميافزون بر اين، شبیه

هاي تدوان مكانیسدممتقابل میان اجزاء مدل را در  نمايند. با به كارگیري ايدن روش مي
پايه هر سیستم را به سرعت و در مدت كوتاهي مورد شناسايي قرار داد. همچندین ايدن 

توان در بین باشد و با استفاده از اين روش ميري ميشیوه، ابزار مناسبي براي تصمیم گی
 ترين را انتخاب نمود. ترين و مطلوباحتماالت رفتاري آينده سیستم، مناسب

كاربرد كم يا زياد تكنیك استفاده از تجربیات گذشته براي پاس  دادن به سواالت 
ريزي پديدد رنامدههداي ببیني كاربري زمین كه طبیعتاً در خالل دورهمطرح شده در پیش

كده توسدط ابدزاري  3351هاي تولید شده بدر پايده برنامده در دهده بینيآيند به پیشمي
گرفت، برمي گدردد. مطالعده هاي استفاده از تجربیات گذشته صورت ميهمچون تكنیك

هايي بودندد شبكه حمل و نقل منطقه كالنشهري ديترويت و منطقه شیكاگو اولین تالش
سدازي هداي شبیهرا در اين زمینه بر جاي گذاشدتند. اگدر چده، تكنیك كه بیشترين تأثیر

هاي مدلسازي با توسعه و شكل گرفتند اما بهبود تكنیك 3361)كامپیوتري( پیش از دهه 
 تكنولوژي اطالعات موجبات پیشرفت سريع در اين زمینه را فراهم نمود. 

سكن بود. اگرچه ايدن هاي بازار مسازي مدلاولین كاربردهاي بزرگ مقیاس شبیه
هاي ويژه هاي يكپارچه مناسب تغییر كاربري زمین نبودند اما بر زير سیستمها، مدلمدل

گیرندد ها نوعي از يكپدارچگي را پدي ميفضاي شهري و بازار مسكن متمركز بودند. آن
 كه:

كنند الف( تقاضا براي مسكن و تخصیص خانوارها در هر زير بازار مسكن را تحلیل مي
 اي ؛هاي يكپارچه از نوع جاذبهدر روشي شبیه به بسیاري از مدل)

 كنند؛ب( اثر متقابل بین تقاضا و عرضه مسكن را بررسي مي
 كنند.ج( بازار مسكن را بر اساس تنوع فضايي تفكیك مي

 هاي زير به گروه فوم الذكر متعلق هستند:مدل
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توسط لیتل تهیه گرديد.  3371: اين مدل در اوايل دهه  CRPمدل سانفرانسیسكو  -1
اين مدل، رفتار تقاضا كنندگان و عرضه كنندگان مسكن را در ارتباط با چارچوب 

 كند. بازار مسكن بررسي مي
. اين سه مدل كه در دهه 1HVDSو  UI 3NBER ,2سازي شده شهري مدل شبیه -2

بسط داده شدند، مدل تقاضاي مسكن، مدل عرضه مسكن و مكانیز  وضعیت  3371
 دادند.ار مسكن را مورد بررسي قرار ميباز

توس لنديس طراحي  3335تا  3334هاي : اين مدل در فاصله سالCUFMمدل  -3
هاي گذشته و جديد، چند خصیصه نو را در گرديد. اين مدل با لحاظ نمودن مدل

گیرد. اولین خصیصه توجه به سازندگان خصوصي زمین است. دو  اينكه بر مي
طور كامالً روشني توسط سیستم فضايي مرجع بر ن بهطرف عرضه بازار مسك

سازي اثرات توسعه اساس نظريه واحدهاي طراحي شده است. سو  فرض شبیه
 هاي توسعه است. كاربري زمین محلي و سیاست

 از اتصال چهار زير مدل زير تشكیل شده است:   CUFM4طوركلي به -4

 الف( زير مدل رشد جمعیتي پايین به باال

 اطالعات فضايي ب( بانك
 ج( زير مدل تخصیص فضايي

 يكسان سازي –د( زير مدل الحاقي 
هاي سیسدتم سازي كردن روابط میان مؤلفهاز طرفي تعدادي از طراحان براي شبیه

نمودندد. بندابراين بده تر از يكپدارچگي تدالش مياي وسیعشهري/كالنشهري در عرصه
 سازي شده پويا بوجود آمدند.اي شبیهههاي يكپارچه شهري مدلتدريج در ادبیات مدل

 سازی شده پویاهای یکپارچه شبیهمدل 3-3-2

                                                 

3 National Bureau of Economic Research 

2 Urban Institute 

1 Harvard Urban Development Simulation 

4 California Urban Furniture Model 
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اي هاي شدهري و منطقدهترين كاربردهاي تكنیك شبیه سازي، در مدلسازي سیسدتممهم
ها، حجم اطالعات وسیعي نیز مورد باشد كه عالوه بر پیچیدگي مدلسازي اين سیستممي

سدازي شدده ي شدناخته شدده، تجدارب مددل شبیهنیاز است. اولین مددل پويدايي شدهر
هداي زمدین ( بدود كده اگرچده مددلي فضدايي بدود امدا بده همده كاربري3363فورستر)

 3331و  3381هاي ( دوازده مدل شهري عملدي كده در دهده3334پرداخت. واگنر )نمي
دهدد، كده چندد مدورد از طور گذرا مورد بررسي و مقايسه قدرار مياند را بهساخته شده

، POLISكنندد. ايدن مدوارد شدامل ريزي ميطور گسترده كاربري زمین را برنامهها بهنآ
CUFM ،ITLUP ،TRANUS ،LILT ،MEPLAN ،IRPUD  در اينجددددا مددددا فقددددط

اي با تحلیل تغییرات كاربري زمین دارندد و هايي را كه ارتباط كامالً مستقیم و بستهمدل
 دهیم.هستند را مورد بررسي قرار ميسازي در منطقه خود اراله كننده شیوه مدل

 مدل دورتموند 
سازي شده پوياي چند سدطحي اقتصدادي و جمعیدت شدناختي توسدعه واگنر مدل شبیه

منطقه دورتموند آلمان را براي ثبت رشد و افول شهري و فرآيندهاي آن بسط و توسدعه 
ندگان سازي كردن تصمیماتي در خصوص مكان صدنعت، سدازداد. هدف اين مدل شبیه

مسكوني و خانوارها، مهاجرت منتج شده و الگوهاي اجتماعي، توسعه كاربري زمدین و 
ها و هاي عمومي در مناطق داراي توسعه صنعتي، زيدر سداختها و برنامهاثرات سیاست

زيدر منطقده  41منطقده و  11باشد. اين مدل براي شهر دورتموند متشدكل از مسكن مي
عه انطبام متغیر درون زا مناطق شهري با تغییر شدرايط است. موضوع كلي اين مدل مطال

متغیر برون زا از طريق تصمیمات شخصي و عمومي است. اين مطالعه در اثر مشاهده و 
ها میالدي شروع گشدت، بددلیل اينكده آن مددل 3371بررسي چند مدل در فاصله دهه 

فاقد وضوح فضايي  هاقادر به تحلیل علل اصلي ركورد شهري نبودند. بدين معني كه آن
الز  براي محاسبه تراكم غیر اقتصادي و كمبود منابع )مخصوصاً زمین( بودند. بیشدترين 

شوند و در خصدوص بیدان هاي توسعه فضايي شهر براي تخصیص رشد ساخته ميمدل
هدا بعضدي از علدل زوال مانند. فقط تعداد كمدي از آنكردن مقوله افول شهري ناكا  مي

هاي كهنده و منسدوخ و پیري جمعیت، ركدود اقتصدادي، زيرسداختچون شهري را هم
كردند. يكي از داليل پیشدرفت واگندر بدراي رفدع كمبود زمین قابل ساخت، بررسي مي

هاي شهري، عد  وجود نظري رفتدار تصدمیم فضدايي عوامدل شدهري نقطه ضعف مدل
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اي ندین نظريدهباشد، مدل او در تالش است تا چها، خانوارها و افراد ميهمچون شركت
 را ادامه دهد. مدل دورتموند با سه سطح فضايي سازمان يافته است: 

 الف( ايالت
 ب( منطقه شهري
 ج( شهر و مناطق 

بطور عملكردي همچون بازارهاي نیروي كار تعريف شده اند. ايدن مددل رقابدت 
كندد. بیندي ميمناطق را براي جذب صنايع و مهاجرين را تحت هر شرايط داخلدي پیش

هاي هاي مالي دولدت جهدت توسدعه صدنعتي، برنامدههاي ايالتي در قالب كمكسیاست
يابي يدا جابجدايي ها در مناطق ويژه، تصمیمات مكانمسكن، سرمايه گذاري زيرساخت

هداي بینيشود. اين مددل پیشهاي صنعتي مادر برشمرده ميبزرگ مقاس توسط شركت
منطقده بدازار نیدروي كدار و  14ر اشتغال صنعتي، سن، جدنس و ملیدت جمعیدت در هد

 دهد. ها را نشان ميهاي مهاجرت بین آنجريان
كندد. تصدمیمات بندي ميمنطقه تقسدیم 11دومین سطح مدل منطقه شهري را به 

اي صنايع، سازندگان مسكوني و خانوارهدا، مهداجرت متدنج شدده و مكاني درون منطقه
هاي عمدومي در ها و سیاسدتبرنامدهالگوي رفت و آمد، توسعه كاربري زمین و اثدرات 

هداي ايدن كندد. خروجيبیندي ميها را پیشمناطق توسعه صنعتي، مسكن و زير ساخت
مدل اشتغال صنايع، جمعیت بر اساس سن، جنس و ملیت خانوارها بدر اسداس درآمدد، 
اندازه، سن و ملیت، محل اقامت براساس اندازه، كیفیت، مدت اجاره و نوع سداختمان و 

عالوه منطقده شدهري بده 11بندي كاربري زمین بدراي هدر ي زمین بر اساس گروهكاربر
 باشد. حجم مهاجرت و رفت و آمد بین مناطق مي
عنوان ورودي هاي دومین سطح مددل را بدهسرانجا  سومین سطح مدل، خروجي

گانده سدطح  11ريزي شده در هريدك از منداطق هاي برنامهبراي تخصیص بهینه فعالیت
منطقده شدهري  –كند. تكیه گاه اجرايي مدل واگنر به دومین سطح مدل افت ميدو  دري

 يابد.ها در منطقه شهري ارتباط ميگردد كه با مدلسازي توزيع فضايي فعالیتبر مي –
بیندي قدرار سداله را مدورد بررسدي و پیش 21اين مدل در فواصل دو ساله تا افق 

بخش  41اي سطح اول كه، اشتغال )منطقه دهد. اين مدل ورودي خود را از اطالعاتمي
بندي خانوارها )براساس خصوصیات ملیدت، ساله(، گروه 5دوره  21صنعتي(، جمعیت )
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نوع مسدكن )براسداس خصوصدیات  11سن سرپرست خانوار، درآمد و اندازه خانوار(، 
هاي صدنعتي و تجداري، نوع ساختمان، مدت اجاره، كیفیدت و تعدداد اتدام(، سداختمان

مورد آن بدا منداطق مسدكوني ارتبداط  31گروه كاربري زمین كه  11سات عمومي، تأسی
هداي كند. رشد و ركدود شدهري در دورههاي حمل و نقل را دريافت مييابد و شبكهمي

توزيع و توزيع مجدد فضدايي سده فعالیدت اصدلي شدهر: اشدتغال، مسدكن و جمعیدت، 
 داده شده است. شود. پايه ساختار مدل در شكل زير نشانمدلسازي مي

 
فرآينددد سیسددتماتیك مدددل يكپارچدده كدداربري زمددین/ حمددل و نقددل  -2-2تصييویر

(Brissoulis, 1999) 

 سازی شده کاربری زمین / حمل و نقل پویاهای یکپارچه شبیهمدل 3-3-3
هاي شهري/ كالنشدهري شدناخته شدده، مددل يكپارچده كداربري ترين طبقه از مدلمهم

مدیالدي آغداز  3381تا  3371هاي طراحي آن در فاصله دههزمین/حمل و نقل است كه 
زمدان ماهیدت كداربري ها مدلسازي همگشت و تا كنون ادامه يافته است. هدف كلي آن

زمین و اثرات متقابل حمل و نقل و تصمیمات اخذ شده در مناطق شهري و كالنشدهري 
ات در سیسدتم حمدل و و باالخره استفاده در تحلیل اثرات فضايي )كاربري زمین( تغییر

تدرين حمل و نقل همیشده مهم –باشد. اتصال كاربري زمینها مينقل و يا مكان فعالیت
هاي فیزيكي بین بازارهاي متنوع علت اينكه حتي در عصر اطالعات، اتصالبوده است به
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گردد. پیش از بحدث در خصدوص زمین در سیستم شهري توسط حمل و نقل عملي مي
هاي يكپارچه كاربري زمدین / حمدل و هاي اصلي مدلن گروه، ويژگيهاي ايانواع مدل
 گذرانیم.سازي شده را از نظر مينقل شبیه

هاي يكپارچده كداربري زمدین / حمدل و نقدل تا زماني كه تحقیقات بر روي مدل
ريزي حمدل و نقدل ريزي كداربري زمدین جددا از برنامدهآغاز گشت، مدلسازي و برنامه

هاي كاربري زمین و حمل و ان اصلي، مدلسازي جداگانه سیستمگرفت. نقصصورت مي
شود. سیستم حمدل و نقدل ممكدن ها ناديده گرفته مينقل اين است كه بازخورد بین آن

نظم مجددد جمعیدت و اشدتغال در فضدا  –ها است موجب توزيع فضايي مجدد فعالیت
تم حمدل و نقدل اثدر هدا بدر سیسدشود. در اين روند، الگوهاي تغییدر داده شدده فعالیت

گذارند. در اين مسیر، واكنشي زنجیري موجبات حركت در منطقه شدهري را فدراهم مي
 گويند:( مي3383كند. همچنان كه گوردون و مور )مي

هدا و حمدل و ها جهت ساختن مدل شهري )مكدان فعالیتهر دوي اين رهیافت»
هاي ترافیك و ازدحدا  در ينهنقل( اگر چه مكمل اند اما به يك میزان ناقص هستند... هز

بنابراين به «. شوندفرايند تخصیص كاربري زمین و در اثر گردش تخصیص مشخص مي
هاي يكپارچه كاربري زمین/حمل و نقدل حدل تدريج سعي گرديد كه اين مشكل با مدل

هاي يكپارچه كاربري زمین / حمل و نقل رشد بسیار گردد. اولین خط مشي توسعه مدل
اي و سدريع ويلسدون اي و كنش متقابل فضايي مانندد تغییدر لحظدهاي جاذبههزياد مدل

هاي حمدل و ها هدم مثدل مددلهاي بیشینه كننده بي نظمي است. اين مدلهمچون مدل
كنندد و هدم مثدل بیندي ميهاي حمل و نقل بدین مبدداء و مقصدد را پیشنقل كه جريان

دهندد، اسدتفاده ختصداص ميهاي تخصیصي كه جمعیت و اشدتغال را بده منداطق امدل
هاي كنش متقابل فضايي ابزاري را براي مدلسازي در يك شوند. اين دو جنبه از مدلمي

 كند. مدل يكپارچه كه اتصال بین دو يا چند زير سیستم فضايي شهري است، مهیا مي
 هاي كدداربري زمددین / حمددل و نقددل يكپارچددهخددط مشددي ديگددر توسددعه مدددل

یت با مدل حمل و نقل بدراي مدلسدازي همزمدان، اتصدال شامل تركیب تخصیص فعال 
حمدل و نقدل يكپارچده از  –حمل و نقل است. چند مدل كاربري زمدین–كاربري زمین
هدا میالدي بر اساس اين خط مشي ساخته شددند، كده پدنج مددل از آن 71اواسط دهه 
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در ادامدده آمددده  و ITLUP ،TRANUT،MEPLAN ،CATLA URBANSIMشددامل: 
 .assoulis,1999(Bri) 3است

 
  مدل یکپارچه کاربری زمین / حمل و نقلITLUP 

ترين مدليكي از معروف
بسته نر  افزاري كاربري زمین حمل و نقل يكپارچه پاتمن است. 

هايي كه براساس فرمول مدلسازي الري سداخته شدده اسدت، 
ITLUP  تكامدل يافتده

زمدین ايجداد گرديدد،  طرح تحقیقاتي است كه توسط دانشكده حمدل و نقدل و توسدعه
ITLUP  .بددددون جزلیدددات و ارتباطدددات كوچدددك آن در شدددكل نشدددان داده شدددده اسدددت
هاي مدل عبارتند از: الف( توصیفات توزيع فضايي اشتغال و سكونت سال پايده ورودي

ب( خصوصیات شبكه حمل و نقل بددون بارگدذاري سدال پايده ايدن اطالعدات بدراي 
گیرندد. اگدر منطقه شهري مورد استفاده قرار مي برآوردي مقدماتي و عمومي از سفرهاي

هاي سال پايه تغییر نكند، سفرهاي برآورده شده روي شبكه حمدل توزيع فضايي فعالیت
و نقل آتي بصورتي بارگذاري خواهد شد كده، خصوصدیات آن )هزينده و زمدان سدفر( 

يي سدال هاي شبكه با اطالعات توزيع فضداحجم ترافیكي شبكه را منعكس كند. ويژگي
هاي منطقه جهت تولید برآوردي آزمايشدي از توزيدع فضدايي بیني كل كنترلپايه و پیش

گیرد. اين برآورد بر شبكه حمل و نقل آتدي ها در سال افق مورد استفاده قرار ميفعالیت
شود كه خصوصیات تغییر داده شد جهت تخصیص مجدد توزيدع فضدايي بارگذاري مي

ده، مورد استفاده قرار گیرد. ريزي شهاي برنامهفعالیت
هدا اختالفدي گدردد. اگدر بدین آناين مرحله با اولین برآورد آزمايشي مقايسده مي

هدا رسد. اگر بدین آنوجود نداشت، تعادل حاصل شده و انجا  مراحل مدل به پايان مي
شدود و اختالفي وجود داشت، سفرهاي جديد تولید شده بر روي شدبكه بارگدذاري مي

حمدل و نقدل  –گردد. ظاهراً در اين نوع مدلسدازي كداربري زمدین تكرار مي اين شیوه
در نظدر  –كاربري زمدین و حمدل و نقدل  –بازخوردهايي میان دو مؤلفه سیستم شهري

هاي هاي كاربري زمین و حمدل و نقدل در مدتن مددلشوند. بدين ترتیب مدلگرفته مي

                                                

3 ITLUP ها بده كه ساير مددلكند در حاليهاي مكاني و حمل و نقل، داراي كنش متقابل فضايي استفاده مياز مدل
ستانده فضايي و چارچوب نظري مطلوبیت تصادفي ساخته شده اند –ترتیب بر اساس ساختار داده

www.shahrsazionline.com
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شوند و با بحث يكپارچگي دنبال برده ميها اشاره گرديد، بكاراي كه ابتدا به آنيكپارچه
 گردند. مي

انتخاب شده بود، مدل تخمیني كداربري  ITLUPمدل كاربري زمین كه ابتدا براي 
توزيدع فضدايي مشخصدي از  PLUM، مشتق شدده از مددل الري بدود. (PLUM)زمین 

پايده  ها( و اشتغال غیراشتغال پايه را پذيرفته و سپس توزيع فضايي جمعیت )سكونتگاه
كند. فر  معمول مدل مكان گزيني مسكوني، با معادله )اساساً خرده فروشي( را تولید مي

 شود: زير نشان داده مي

𝑁𝐼 = 𝐺 ∑ 𝐸𝑗𝑃𝑖𝑗

𝑖

 

Ni  تعداد افرادي كه در منطقهi كنند. زندگي مي 
Ej  تعداد شاغلیني كه در منطقهj كنند.كار مي 
Pij ه كه شخصي كه در منطقاحتمال اينj كند در منطقه كار ميi  .زندگي كند 

g عامل تنظیم مقیاس 
 گیرد: باشد كه خود دو مؤلفه را در بر ميعنصر اصلي اين معادله مي Pijاحتمال 

عنصر جذابیت وجود   PLUMهاي قبلي تابع سفر و اندازه جذابیت، كه در نسخه
 ت:به شكل زير بوده اس PLUMهاي نداشت. تابع سفر در همه نسخه

 

𝑃𝑐 =  
𝐵

𝐶2
exp (𝑥 −

𝐵

𝐶
) 

 
پارامترهاي مشدتق  Bو xو  cاحتمال سفر )از نظر زمان سفر و هزينه سفر(  Pcكه 

 باشند. شده به روش تجربي مي
، دو مورد از اصالحات در محاسبه احتماالت سفر منظور PLUMدر نسخه بعدي 

يك منطقه بدود، بطوريكده  گرديد. اولین اصالح مربوط به محاسبه اصلي احتمال سفر به
بندي احتمال سدفر بندي احتمال سفر به يك منطقه بود، بطوريكه بجاي طبقهبجاي طبقه

به يك ناحیه حلقوي كه همه منداطق آن فاصدله يكسداني از مركدز حلقده )دايدره( دارد 
هاي واقع در آن ناحیه حلقوي، احتمال سفر به اين ناحیه را با هزينده توسط تعداد منطقه

بندي نمدود. دومدین اصدالح مربدوط بده انددازه جدذابیت محدل ر به اين ناحیه طبقهسف
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اي مسكوني يا همدان گونده سكونت در پايان سفركاري است، اساساً ظرفیت ملك اجاره
 شد، در عبارت زير آمده است:ها نامیده ميكه اندازه فرصت

𝑈𝑖 = 𝐿𝑖
𝑣 𝐻𝑖

𝐿𝑖
 

 
Ui ن جديد در منطقه هاي توسعه مسكاندازه فرصتi 

 𝐿𝑖
𝑣 𝐿𝑖و   

𝑟  به ترتیب وسعت زمین مسكوني و غیر مسكوني )خالي( در منطقهi 

Hi  تعداد واحدهاي مسكوني در منطقهi باشد.مي 

اصالحات فوم اندازه جذابیت را براي انعكاس بهتر وضعیت زيدر سداخت موجدود كده 
 كند.مؤثر بر پتانسیل توسعه منطقه است، معرفي مي

براي برآورد بهتر سفرهاي تولید شده در مناطق شهر، مدل جزيدي تعیدین منداطق 
توسدعه داده شدد، اندواع  ITLUPكه بعد از اولین نسخه كامل شده  (DRAM)مسكوني 

 دهد:سفرهاي زير را توضیح مي
 الف( كار به خانه؛
 ب( كار به خريد؛
 ج( خانه به خريد.

با جمع سفرها از همه مراكز بده  Pijه بندي هر سازي احتماالت سفر )طبقبا نرمال
يك منطقه مقصد( مدل مكان گزيني مسكوني منتج شده اساساً يك مددل كدنش متقابدل 

هاي اين مدل در شكل نهدايي از تركیدب انددازه فضايي تك قیدي است. بیشتر پیشرفت
دو  اي يك منطقه با مالكان مسدكوني )بدا ندوع مدوجر( و تدابع سدفرجذابیت چند گونه

 –پارامتري، حاصل شده است. بدراي محاسدبه مكدان اشدتغال غیدر پايده )يدا جمعیدت 
، همچون شكل زير فرمدول (EMPAL)خدماتي(، يك مدل اثر متقابل فضايي تك قیدي 

f(cij)                                                                      𝑁𝐽گردد:سازي مي
𝑅

iYiSij=A 
Ai = [∑ 𝑤𝑗

𝑅
𝑗 𝑓(𝑐𝑖𝑗)]−1 

Sij  تعداد افرادي كه در منطقهi كنند و در منطقه زندگي ميj   خريدهاي خدود را انجدا
 دهند. مي
Yi  قدرت خريد مصرف كنندگاني كه در منطقهi كنند.زندگي مي 

F(cij)  تابع هزينه همگاني سفر بین منطقهi  وj . 
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دل يكپارچدده كدداربري زمددین/ حمددل و نقددل فرآينددد سیسددتماتیك مدد -3-2تصييویر

(Brissoulis, 1999) 

اشتغال را با استفاده از قابلیت دسترسي، جمعیت، و كدل اشدتغال،  EMPALمدل 
بیني )دوره به موازات تحلیل مناطق در دوره زماني در دوره زماني پیش (t-1)دوره قبلي 

tصدورت دو بخدش است بهصورت بخشي ممكن بندي اشتغال بهكند. تقسیم( تعیین مي
پايه )بدراي مثدال صنعتي )سبك و سنگین(، يك بخش غیر صنعتي پايه و يك بخش غیر

 خرده فروشي( اراله شود.
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افدزاري مددل حمدل و ، بسدته نر ITLUPهاي حمل و نقل استفاده شده در مدل
يدن ريزي دانشگاه پنسیلوانیا بسط داده شدده بدود، در انقلي كه توسط گروه علو  برنامه

هايي براي كدگدذاري شدبكه، مدل مورد استفاده قرار گرفت. اين بسته نر  افزاري روش
گیرد. تحلیل حمل و نقل شامل ترسیم شبكه و چند روش تخصیص ترافیك را در بر مي

گردد: تولید سفر، توزيع سفر،تخصیص سدفر و تقسدیم كدردن رونمدايي. چهار عامل مي
صدورت س سفر به مقصد اصلي مورد نظدر، بهروش تخصیص سفر مستلز  داشتن ماتري

متغیر برون زا و مشخص نمودن مسیرهايي جهت انتقال اين سفرها بده شدبكه حمدل و 
بیشتر الگوريتم پیشرفته جهت تخصیص  ITLUPباشد. روش تخصیص سفر در نقل مي

 باشد.هاي مختلف حمل و نقل( ميبندي مدل )شیوهسفر و طبقه
كپارچگي مدل كاربري زمدین بده مددل حمدل و نقدل نمود مهم مدل يكپارچه، ي

هاي كداربري پذيرد. مدلاين يكپارچگي از طريق تولید سفر انجا  مي ITLUPاست. در 
هاي سكونت و اشتغال غیر پايه را بده منداطق سیسدتم شدهري انجدا  زمین، توزيع محل

راي بد – (OD)ماتريس مقصد اصدلي–دهند. از اين توزيعات يك مجموعه سفرهاييمي
هداي سدفر شخصدي كده بددين گردد. ماتريسورود به مدل شبكه حمل و نقل تولید مي

هدايي شوند پس از تغییر يافتن به سفرهاي با وسايل نقلیه توسدط روشترتیب تولید مي
هاي شدوند. بدا توجده بده اتصدال مددلخاص، بر روي شبكه حمل و نقل بارگذاري مي

( 3-4اصلي مدل كاربري زمدین در معادلده )كاربري زمین و حمل و نقل بسادگي شكل 
Tijگردد:                  صورت زير دنبال ميگیرد و بهمورد استفاده قرار مي = gEjPij 

 است.  jبه منطقه  iتعداد سفرهاي منطقه  Tijكه 
كه در شدكل نهدايي كداربري زمدین بكدار رفتده،  Pijبعلت اينكه احتماالت سفر، 

ت نمودن به شكل مدل كدنش متقابدل فضدايي تدك قیددي هداي -شودتناسب سازي مي
طور حتم مجموع سفرهايي كه بدين ترتیب تولید شده اند بدا مجمدوع (، به4-2معادله  )

باشدند، برابدر اسدت. صورت متغیر برون زا ميجمعیت و اشتغال برآورد شده آتي كه به
هندگ بدا توزيدع ، مداتريس سدفري هماITLUPاين اتصال فرايند محاسبه بكار رفته در 

 دهد.فضايي سازندگان سفر، مبدا و مقصد سفرآنها، نتیجه مي
ITLUP بحدث شدده،  3381هاي تحلیلي كده در كتداب پداتمن در سدال در دوره

 شود:هاي زير را شامل ميتحلیل
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 توزيع مجدد اشتغال پايه؛ (3
 اتصال شاهراه ها؛ (2

 كنترل كاربري زمین؛ (1

 هاي حمل و نقل.نطقه در هزينهاي تغییرات پهنه مرشد يا كاهش منطقه (4

حاصدل  ITLUPهاي بسط داده شده فدوم، نتدايجي كده از مددل اضافه بر روش
هاي كداربري زمدین بدر شد، جهت تخمین اثرات حمل و نقل، اثر مكدان و سیاسدتمي

ريزي در توسدط چندد آژاندس برنامده ITLUPگرفدت. كیفیت هوا مورد استفاده قرار مي
خاذ تصمیمات كاربري زمین و حمل و نقدل بكدار گرفتده شدده ايالت متحده به هدف ات

شدبیه مددل الري بدراي منطقده كالنشدهري لیددز توسدط  ITLUPهمانند  LILTاست. 
توسط مكت بسط داده شد كده در  3381ويلسون و همكارانش ساخته و سپس در سال 

 چند شهر انگلیسي و خارج از آن بكار گرفته شد.

  
 ین / حمل و نقل مدل یکپارچه کاربری زمMEPLAN  
اراله شده، همانگونه كه قدبالً توضدیح داده شدد « اچ نیك»كه توسط « MEPLANمدل »

يك زير مدل، مدل الري است كه بر اساس نظري اقتصاد پايه شكل گرفته است. تعیدین 
گیدرد و سدپس مشداغل هاي اشتغال پايه صورت ميمكان استقرار خانوار از طريق مكان

گدردد. آنچده كده نیاز براي خدمات رساني به اين خانوارهدا محاسدبه ميخدماتي مورد 
گردد طرح اقتصدادي اسدت كده در هاي الري ميباعث تمايز اين مدل از ساير زير مدل

 –دهد. سه ايده مزبدور عبارتندد از : مددل داده اين مدل سه ايده را به يكديگر پیوند مي
 ستانده، تابع قیمت و سود تصادفي.

عنوان بخدش ارزيدابي شامل سه بخش اصلي و يك بخش بده« MEPLANمدل »
 ها عبارتند از:باشد. اين بخشمي

LUSهدا را جهدت اي كه تقاضا براي داده: بخش اقتصادي كاربري اراضي شهري/ منطقه
 زند؛تولیدات پايه در مناطق تخمین مي

FRED بده جرياندات : بخش اتصالي كه جريانات را از نقاط تولید و مصرف در منداطق
 گرداند؛كاالها و مرد  بر مي

TAS بخش حمل و نقل كه جريانات مذكور را به وسدايل سدفر و مسدیرها تخصدیص :
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هداي دهد. تكرار سیستم مدل همراه باز خوردي به شكل هزينه جهدت تعدادل بخشمي
 كاربري اراضي و حمل و نقل نیاز است و در نهايت بخش چهار ؛

EVALهاي هزينه فايدده نقل را از طريق تحلیلوبري اراضي و حمل: ارزيابي اثرات كار
 نمايد.يك سیاست خاص اراله مي
 هايي اسدت كده از روش اقتصداد كالسدیك درون بخشدي اين مدل از جمله مدل

 كند.توسط لئونتیف اراله گرديد، استفاده مي 3367( كه در سال 1-3)
بدازار مدوازي و متعامدل عنوان دو بده (MEPLAN)زمین و حمل و نقل در مدل 

بیندي شدده توسدط هداي پیشكنند. تقاضا براي حمل و نقدل، مسدتقیماً از كنشرفتار مي
شدود. اتصدال بدین سیستم اقتصادي تعريف شده در مدل كداربري اراضدي محاسدبه مي

هاي كاربري اراضي و حمل و نقل، جريانات تجاري شامل كارگر، منابع و خددمات مدل
كند. كاربري اراضي توسط الگوي مصدرف وسايل ويژه سفر منتقل ميهاي را به ماتريس

هاي گیرد و زيدر سداختتأثیر قرار مينقل دوره قبل تحتوهاي دسترسي حملو قابلیت
تدأثیر موجود و الگوهاي جديد فعالیت حاصله از كاربري اراضي، حمل و نقدل را تحت

 دهند.قرار مي
نیاز دارد. در اين مدل، كاالها، خدمات و  مدل كاربري اراضي به جزلیات بیشتري

شدوند. دسدته بنددي مي« عوامل»هاي مختلف يا نیروي كار موجود در خانوارها در طبقه
روندد. تعدادي از عوامل در تولید ساير عوامل، در يك چارچوب تعريف شده بكدار مي

𝑇cj
n مصرف كل هر يك از ،n  عامل است كه در كاربري اراضي منطقدهj صدورت كده به

 شود:معادله زير تعريف مي
𝑇cj

n = Dcj
n + Qcj

n  
 

𝐷𝑐𝑗
𝑛 = ∑ 𝑎𝑗𝑚𝑛 × 𝑇𝑔𝐽

𝑚

𝑚

 

n,m عوامل مختلف تولید = 

 𝑎𝑗𝑚𝑛𝑗 ضريب تقاضا برابر با حجم عامل =n  مصرف شده در تولید عاملm در منطقهj 

𝐷𝑐𝑗
𝑛 Qcjو

n ون زاي حجم كل عامل = عناصر درونزا و برn  مصرف شده در منطقهj 
Tgj

m  حجم كل عوامل =m  تولید شده در منطقهj  ايدن عامدل ممكدن اسدت اشدتغال در
 بخش خرده فروشي باشد.
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 كند: قیمت مصرفي در اين مدل از معادله زير پیروي مي
𝑎mn𝑗 = 𝑎∗𝑚𝑛𝑗 + 𝑏. exp [−𝑎𝑚𝑛(𝑇𝑃𝑗

𝑛 )] 
= 𝑎∗𝑚𝑛𝑗 مصرف ثابت 

 𝑇𝑃𝑗
𝑛  قیمت مصرفي يك واحد از عامل =n  در منطقهj 

a پارامتر حساسیت قیمت = 

b ضريب ثابت = 
اراضي مناطق، توسط تقاضداي بوجدود آمدده از طريدق  كاربريانتقال عوامل بین 

 شود:زير معرفي مي Logitتولید وارداتي ديگر مناطق با استفاده از مدل 
 

[exp( ) | exp( )]n n n n n n

ij cj i i

i

T T V V   

𝑇𝑖كه هانت 
𝑛 كند:تعريف مي زيرصورت را به 

 
n n n n n

i bi ij i iV T D S Q    
n

ijT حجم عاملn  تولید شده در منطقهi  و مصرف شده در منطقهj 
n پارامتر پراكنش مرتبط با توزيع تولید عاملn 

n

biT هزينه تولید يك واحد از فاكتورn  در منطقهX 
n

ijD عد  مطلوبیت سفر بین مناطقi  وj 
n

iS احتمال تولید يك واحد از عواملn  در منطقهi 
n

iQ عد  مطلوبیت منطقه ويژه مرتبط با عامل تولیديn طقه در منi 
n

piT قیمت مرتبط با مصرف يك واحد از عاملn  .كه به دو روش قابل محاسبه اسدت
عنوان میانگین وزني هزينه تولید و حمل عامل در منطقده يك روش اين است كه آنرا به

i  به عالوه هزينه حمل آن به منطقهj دست آورد.صورت معادله زير بهبه 

 

( | )( )n n n n n n

pj ij cj bj ij PjT T T T Q   
n

ij هزينه پولي حمل يك واحد از عاملn  از منطقهi  بهj 
n

PjQ عامل برونزاي قیمت در منطقهj 
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 ,MEPLAN (Echeniqueفرآيند مدل يكپارچه كاربري زمین/حمل و نقل -4-2تصویر

1994) 

عنوان قیمت بازار كده از تعدادل توان بهميروش دو  اين است كه براي ايجاد آن 
آيدد، از يدك فرآيندد تكدرار در يك منطقه بوجدود مي nبین عرضه و تقاضا براي عامل 

 استفاده كرد:
(1/ )[ ( | )]

nn n n n

pi pi ij j

i

T T t s   

n

piTقیمت مصرف واحد عامل n در تكرار مدل قبل 
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n

jsعامل  موجودي كلn  در منطقه(Echenique,1994) 
اين مدل در مناطق مختلف جهان از جمله در كمبريج انگلستان؛ سانتیاگو شدیلي؛ 
سالوپوللو در برزيل؛ تهران ايران؛ و بیلبالو در اسپانیا مورد اسدتفاده قدرار گرفتده اسدت. 

 آخرين كاربرد مدل در منطقه جنوب شرم انگلستان بوده است.

 TRANUS پارچه كاربري زمین/حمل ونقل( و)مدل يك 
  CATLAS مدل يكپارچه كاربري زمین / حمل و نقل منطقه شیكاگو() 

بدر خدالف چدارچوب نظدري كدنش متقابدل  CATLASو  TRANUSهاي مدل
هاي پیشین، از چارچوب نظري مطلوبیت تصدادفي اي كالسیك در مدلفضايي يا جاذبه

لوبیت تصادفي رفتار عوامل شهري همچدون كنند. به نظر مك فادن نظري مطاستفاده مي
كندد. بیندي ميها و مسدافرين را توضدیح داده و پیشسرمايه گذارها، خانوارها، شدركت

هاي مطلوبیت تصادفي، با توجه بده محددوديت پراكنددگي پیامددهاي شانسدي كده مدل
آورد، اخدتالف بدین سداليق تصدمیم ها را به حساب مديخصوصیات ديده نشده گزينه

 كند.بیني ميها را پیشدگان و ترديد يا عد  وجود اطالعات انتخاب بین گزينهگیرن
ترين رهیافت اين است كه متغیرهاي تحت بررسدي سازي مناسببراي پديده مدل

ناپیوسته باشند )شبیه انتخاب محل سكونت، كاربري اراضي، رفتدار خريدد(، از ايدن رو 
تواندد ده مطلوبیت پیوسته كالسدیك( نميهاي بیشینه كننتحلیل نهايي )خصوصیات مدل

میلدز،  –هاي تعادلي مداس عنوان مثال مدلها را كنترل كند. بهطور رضايت بخشي آنبه
هاي مسكن بازتابي از محدوديت شرايط بهره وري نهايي بدا تعدادل رقدابتي بلندد قیمت

ايه بدا دوا  باشد، كه نه شايد اين حالت در كوتاه مدت يا وقتي كه ذخیره سدرممدت مي
هاي انتخاب صدفر و يدك ترسدیم نظدري است همچون حالت همراه مسكن باشد. مدل

مطلوبیت تصادفي هستند بطوريكده انتخداب بیشدینه مطلوبیدت همچندان مسدأله توابدع 
كه انتخاب بیشدینه مطلوبیدت همچندان مسداله توابدع طوريمطلوبیت تصادفي هستند. به

هاي انتخاب صفر و يدك صوصیات پايه مدلمطلوبیت تصادفي است. توضیح مختصر خ
 شود.آورده مي CATLASو  TRANUSهاي به همراه اراله مدل

 Kبا انتخداب عامدل  Sكنیم، مطلوبیت مشاهده شده فرد با حالت فردي شروع مي
 شود:صورت زير تعريف ميدر وضعیت تصمیم گیري به Uskيابد و ارتباط مي

( , )sk s k sU U X S 
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skU  خصوصیات فردS  از عاملK 
kXگیري عامل خصوصیات قابل اندازهK

sS  اجتماعي فرد –خصوصیات اقتصادي
حتي در اين حالت فردي، تابع مطلوبیت، جبر گراياتده نیسدت، چدون رفتارهداي 

وضعیتها متفدات  اسدت. در تدابع مطلوبیدت تجمیدع شدده افراد در هر زمان در انتخاب 

اجتمداعي(  –)همان خصوصیات اقتصادي  Sبراي جمعیت  skU)گروهي(، مطلوبیت 
 باشد:صورت عبارت زير ميبه Kبا انتخاب عامل 

( , )sk s kU U X 
kX ري گیخصوصیات قابل اندازهK 

گوناگوني )تنوع( تصادفي در تابع مطلوبیت 
شدود، يدك تابع مطلوبیت نشان داده شده در معادله فوم به دو مؤلفده تقسدیم مي

مؤلفه جبر گرايانه و يدك مؤلفده تصدادفي. مؤلفده جبرگرايانده، صدورت ثابدت و قابدل 
دهدد. شخص يدك عنصدر را نشدان مييا مطلوبیت دقیق و م Vkگیري مطلوبیت، اندازه

مؤلفه تصادفي، 
k  طبیعت احتمال گرايانه مطلوبیت را در جمعیدت انعكداس را نشدان

است، كده  Pskرا انتخاب خواهد نمود،  K، عنصر Sدهد. احتمالي كه گروه جمعیتي مي
بیدان  Zk(t)شدود. يف مياي كه متصل به تابع احتمال است، تعرهمچون انتگرال فزاينده

 است: Kكننده تنوع در جمعیت با توجه به عنصر 

( )skP Zk t dt

  
انتخداب شدده، عبدارت رياضدي  Zk(t)بر طبق تابع رياضي مشخصدي كده بدراي 

 باشد:آيد. عبارت عمومي، مدل لوجیت چندگانه ميدست مياي بهگزينه

( )

( )

k k
sk

k k

k

EXP B V
P

EXP B V



 
هاي آماري تغییر كاربري زمین نشان داده اينكه اين مدل در بخش مدلبا توجه به 

كده در زيدر شده است اما در چند كاربرد نظري مطلوبیدت تصدادفي ايدن مددل همچنان

www.shahrsazionline.com
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شود، استفاده شده است. در اين مورد، توجه به اين نكته كه اسداس همپوشدي آورده مي
شدان داده اسدت، بسدیار حدالز نظري مطلوبیت تصادفي و نظري حداكثر بي نظمدي را ن

اهمیت است. بويژه نتیجه مدل لوجیت چندگانه فوم از به حدداكثر رسداندن مطلوبیدت 
 تصادفي كه سطوح برابر تجمیع دارد، معادل با مدل بیشینه بي نظمي )جاذبه اي( است.

TRANUS كه چارچوب نظري مطلوبیدت تصدادفي بدراي اي استمدل يكپارچه
و حمل و نقل را به كار برده است.مطالب زير اقتباس جدامعي از هاي كاربري زمین مدل

 ( بسط دهنده اين مدل است. 3383توصیف اراله شده توسط توماس دي البارا )
نشان داده شده است. قسمت بداالي شدكل،  1-2توصیف شماتیك مدل در شكل 

 زمداني هدايهاي حمدل و نقدل را در دورههاي متقابل پوياي كاربري زمین با مدلكنش
Kn  و ... وK2  وK1 كند. توصیف مي 

را با يك دوره زماني نشدان داده اسدت.  TRANUSقسمت پايین شكل نحوه كار 
در زير، كاربري زمین، يا تخصیص / مكاني فعالیت، مددل حمدل و نقدل و يكپدارچگي 

 باشد:هاي زير ميها بحث شده است. روش مكان گزيني فعالیت نیازمند وروديآن
)مقادير خروجي كه در يك بخدش تولیدد  amn2جموعه ضرايب تكنیكي الف( م

دهدد( شده و براي تولید يك واحد خروجي در بخش ديگر مورد نیاز است را نشان مي
ستانده فضايي كه وجه تمايزي ترسدیم شدده بدین تقاضداي نهدايي )پايده( و  –مدل داده

استنتاج شده مطدابق بدا ايدن هاي استنتاج شده داشته باشد. تعاريف اشتغال پايه و بخش
هاي جمعیتدي( در مددل –ضرايب براي اشتغال پايه و خدمات )يا غیر پايه يدا خددمات 

، متددلوژي TRANUSشدند. ضمناً در متن مدل استفاده مي ITLUPو  LOWRYالري 
 ستانده اصالح شده است.  –يا روش شناسي معمول و مرسو  تحلیل داده

هدا در منداطق سیسدتم شدهري، عیدت يدا مكدان فعالیتهاي دوره قبدل: موقب( ورودي
 هاي حمل و نقل.هاي زمین و هزينهارزش

هاي پايه و رشد يا افزايش زمین هاي دوره فعلي: كاربري زمین، رشد فعالیتج( ورودي
 مورد نیاز.

صدورت يدك متغیدر اين روش با تعیین مجموع اشتغال و جمعیت بوجود آمده به
هداي گدردد. افزايشكننده سطح كل اشتغال پايده، شدروع ميبرون زاي مشخص، تعیین 

هاي فعلي در منداطق سیسدتم شدهري بیني زمین مورد نیاز براي دورهاشتغال پايه و پیش
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تدوان توسدط ابدزار مددل هاي توسدعه اشدتغال پايده را ميشود. مكانتخصیص داده مي
تدرين جزلیدات را بیشهاي افزايش زمدین مدورد نیداز احتماالت ساده برآورد كرد.مكان

 تواند قبالً محل زمین را در مناطق تعیین نمايد.شود، استفاده كننده ميشامل مي
باشد. هاي سیستم قد  بعدي ميها و زمین مورد نیاز در منطقهتعیین مكان فعالیت

 دهد:ها را انجا  ميمعادله زير تخصیص بین فعالیت

1
exp( )

exp( )

n n

ijr mn r m mn

ij i n n

ij

i

V
X X

V












 

r mn

ijXهاي بخش تعداد فعالیتn  در منطقهj هاي بخدش تولید شده توسط فعالیتm  در
 تعداد تكرار عالمتها i ،rمنطقه 
r mn

ijX سطح فعالیت بخشm  در منطقهi 
n

ijV تابع مطلوبیت ارتباط يافته با فعالیت 
nپارامتر برآورد شده آزمايشي 

 باشد:تابع مطلوبیت به شكل زير مي
n n n

ij ij rjV C L 
 

n

ijC
 . jو منطقه  iبین منطقه  nهزينه مركب فعالیت  

nL پارامتر تنظیم اثر ارزش زمین بر مكان فعالیتn  كه بداBn ركدب بدراي اثدر هزينده م
 شود. تركیب مي jارزش زمین در منطقه  rjحمل و نقل 

شوند، تقاضاي زمین بدراي تدك ها به مناطق تخصیص داده مييكبار همه فعالیت
شدود، سدپس ها برآورد و سپس تقاضاي كل زمین در هر منطقه محاسدبه ميتك فعالیت

هداي . ارزشگدردددست آمده با عرضه معین فعلي )جداري( زمدین مقايسده مينتايج به
طور مناسبي با بوجود آمدن تعدادل بدین عرضده و تقاضداي زمدین زمین در هر منطقه به

هاي اصلي مدل تخصیص فعالیت بررسي شده، در باال عبارتندد گردد. خروجيتنظیم مي
 از : 

 ها در هر منطقه الف( موقعیت فعالیت
 ب( عرضه زير بنا
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 ج( )تعادل( ارزش زمین و مجموعه 

يهاماتريس
mn

ijX هدا كه نشان دهنده ارتباطات عملكدردي بدین منداطق و بخش
باشند. اين مدل حمل و نقل همچندین رويكدرد است. اينها ورودي مدل حمل و نقل مي

گیرد. اساساً اين مددل، سداختار بسدته پذيرد و در نظر مينظري مطلوبیت تصادفي را مي
هاي زير است دنبدال اي را كه شامل تسلسل روشونهنر  افزاري حمل و نقل شاخص گ

 بندي كیفیتي، تنظیم شبكه.كند: تولید سفر، طبقهمي
ترين اتصال بین مؤلفه كاربري زمین و مؤلفه حمل و نقل مدل يكپارچه تولید مهم

چنین حالتي داشتیم(. تدابع تقاضدا بدراي حمدل و  ITLUPكه در باشد )همچنانسفر مي
كند، توسط مدل تخصدیص فعالیدت ها و مناطق را وارونه ميا بین بخشهنقل كه جريان

، nتوسدط بخدش  jبده منطقده  iشود، با تعداد سفرها از منطقه باال محاسبه مي
j

iT  بدا
 گردد: معادله زير مشخص مي

[ exp( )]n n n n n n

ij ij ijT X a b C  
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 TRANUS/ حمددل و نقددل فراينددد مدددل يكپارچدده كدداربري زمددین  -5-2تصييویر

(Briassoulis, 1999) 
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كه
n

ijX  كل فعالیت بخشn  بین منطقهi  و منطقهj مجموع ،
n

ijX
همه بخدش  

m  شود. را نیز شامل ميn  كمترين تعدداد سدفرهاي بخدشn كده بايدد انجدا  شدود
n n  ترين اين مقدار است)نیز بیش

n

ijC .) هزينه مركب شده سفر 
نقل توسط ابدزار مددل لوجیدت وهاي مختلف حملتعداد سفرهاي بخش به شیوه

شوند. سفرها به روش حمل و نقل بر چندگانه نشان داده شده در معادله فوم، توزيع مي
قل با ابزار ديگر مدل لوجیت چندگانه كه تابع مطلوبیدت روي مسیرهاي شبكه حمل و ن

شود. با كاربرد ندرخ آورد، توزيع ميهزينه حمل و نقل در مسیر مشخصي به حساب مي
تصرف وسايل نقلیه، سفرها به تعداد وسدايل نقلیده در هدر اتصدال شدبكه تغیدر شدكل      

انتظار همچدون تدابع نسدبت  هاييابند. در پايان فرآيند تكرار، سرعت سفرها و زمانمي
 يابد. تقاضا/ ظرفیت تغییر مي

هاي سفر و انتظار و سپس به برآورد جديد هزينه سفر در اين روند به تنظیم زمان
بنددي كیفیتدي و گردد. هزينه سفرهاي جديد بر تولیدد سدفر، طبقههر اتصال هدايت مي
 .  گذاردها در دوره زماني آينده اثر ميتنظیم مكاني فعالیت

TRANUS صورت كاربردي استفاده شده است:در موارد زير به 
 CURACOطراحي برنامه توسعه شهري جزيره  (3
 در ونزولال La Victoriaطراحي برنامه كاربري زمین  (2

 مطالعه توسعه مستقیم متروي Caracasدر كاراكاس  (1

 Caracas- La Guairaطراحي مسیر متروي  (4

 الطراحي سیستم راه آهن مركزي در ونزول (5

 ارزيابي نقشه مسیرهاي مترو در ونزولال (6

 ارزيابي سناريوهاي مختلف انرژي در مناطق شهري (7

، 3331هاي كاربري زمین/حمدل و نقدل دهده نكته جالب توجه اين است كه مدل
هاي قديمي، اغلب چارچوب نظري مطلوبیت تصادفي را هاي جديد و چه مدلچه مدل

 در ساختار خود به كار برده اند.

CATLAS هاي يكپارچه كاربري زمین / حمل و نقل است كه يكي ديگر از مدل
كه مدلي عمومي براي همه نوع  TRANUSبا بازار مسكن محصور شده است. برخالف 
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مدلسدازي پیوندد  CATLASاي بدود، ها در سیستم شدهري و منطقدهو تعداد از فعالیت
نین از چارچوب نظدري باشد. آناس همچانتخاب مسكن، مكان سكونت و شیوه سفر مي

مطلوبیت تصادفي استفاده كرده است مانند مسكن و انتخاب روش سفر كه ناپیوسته اندد 
 .(Anas 1987)هاي مجزا دارنداما انتخاب

اين مدل كه توسط آناس توسعه داده شده است، سیستم تحلیدل كداربري زمدین / 
زي شدده پويدايي سدامددل شبیه CATLASشدود. حمل و نقل منطقه شیكاگو نامیده مي
 گیرد.اي را بكار مياست كه مدل لوجیت چندگانه پیچیده

CATLAS شود:چهار زير مدل رفتاري را شامل مي 
 زير مدل تقاضا (3
 زير مدل ساختمان جديد (2

 زير مدل تصرف )اشغال( (1

 زير مدل تخريب (4

اي است كه احتمدال اينكده كدارگر اسدتخدا  زير مدل تقاضا، مدل انتخاب پیوسته
زندگي كند و احتمال شدرطي اينكده او  iبخواهد در منطقه مسكوني  jمحل كار شده در 
زندگي كند و احتمال  iمسافرت نمايد را نمود، مشروط بر انتخاب مسكوني  mبا روش 

 iمسافرت نمايدد را نمدود، مشدروط بدر انتخداب مسدكوني  mشرطي اينكه او با روش 
شدود. اشدغال يدا ذخیدره رها بدرآورد مياي براي همه خانوازند. معادله سادهتخمین مي

مسكن موجود، احتمالي كه متوسط مسدكن در هدر منطقده بدراي اجداره در يدك سدال 
ها در آن منطقه و خصوصیات مشخص اثر گذار خواهد بود، همچون تابع متوسط اجاره

كندد. تغییدرات در ذخیدره مسدكن و اجداره هدر منطقده همچدون اي را برآورد ميمنطقه
شدود. تنظدیم سدازي ميتوزيع مدت زمان ذخیره مسكن توسط منطقه، شبیه تغییرات در

پدذيرد، فدرض تعدداد وضعیت بازار توسط راه حل تنظیم بردار اجاره هر سال انجا  مي
خانوار تعیین شده براي هر منطقه بايد برابر با تعداد واحدهاي عرضه شده در هدر سدال 

 باشد.

، CATLASهاي طريددق تلفیددق مدددل هاي اخیددر آندداس و همكددارانش ازدر سدال
NYSIM ،CHPMM  كه در نواحي مختلف استفاده شدده بودندد، يدك مددل اقتصدادي

 اراله نموداند.  METROSIMو نقل/ كاربري اراضي به نا  يكپارچه حمل
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هاي اخیر در بحدث مددل يكپارچده كداربري زمین/حمدل و نقدل )مددل پیشرفت
هداي خداص ها، جهتدهه با اين نوع مدل شهري يكپارچه( بر اساس تجربه بیش از دو

كند. اهمیت اساسي در جايي است كده نمودهداي رفتداري سیسدتم كداربري را دنبال مي
مبندا نشدان  –سفر( وجدود دارد. تحلیدل سدفر فعالیدت  –حمل و نقل )فعالیت –زمین 

زل ها خارج از مندهد كه تقاضاي سفر مشتق شده از نیاز مرد  به استخدا  در فعالیتمي
مبنا مناسبترين روش براي مدلسازي اثر متقابل  –است. بدين ترتیب تحلیل سفر فعالیت 

 حمل و نقل است.  –كاربري زمین 
 

  مدل یکپارچه کاربری زمین / حمل و نقلURBANSIM 
هاي كداربري اراضدي، ابزارهداي رياضدي مناسدبتري جهدت زمان بدا گسدترش مددلهم

عنوان ابزار اصلي سازي كه بهده شدند. بويژه ريز شبیهمدلسازي بهتر رفتار فردي بسط دا
گیرندد. همدانطوري كده میلدر مدلسازي رفتاري مورد استفاده قرار مورد استفاده قرار مي

هايي كه هم پويدا و سازي رهیافتي است در جهت مدلسازي، سیستمريز شبیه»گويد: مي
 «هم پیچیده هستند.

بخصدوص بعدد از پیددايش برنامده  –یوتريپیشرفت اخیر در برنامه نويسي كدامپ
سازي شي گرا هدايت نمدوده اسدت. ها را در جهت ريز شبیهگرا توسعه مدلنويسي شي

سدازد. بددين سازي شده ممكن مياين رهیافت مدلسازي دنیاي واقعي را در دنیاي شبیه
ه و هايي كه بیشترين حساسیت را به واقعیت داشدتترتیب يكباره تمايل بطرف بسط مدل

 توانايي در الز  را نشان دادن واقعیت داشته باشند بیشتر شد. 
URBANSIM سازي شهري كه در چند سدال اخیدر )از مدلي بر اساس ريز شبیه

باشد. اين مدل تاكنون در سه منطقه شدهري در ( توسعه يافته است، مي2111اوايل سال 
مدل براي پیگیري احتیاجات طور عملي استفاده شده است. سیستم اين اياالت متحده به

ريزي كاربري زمدین و حمدل و هاي نمايان و در جهت هماهنگي بهتر برنامهو نیازمندي
طوري كه شناخت اثرات متقابل بین كاربري زمین و حمدل و نقل طراحي شده است، به

هاي نقل، تحمل افزايش فشار مركز حمل و نقل و شرايط محیطي و قبول افزايش برنامه
هاي رشد شهر نتیجه آنست. سیستم اين مددل، مجموعده اثدرات متقابدل مؤلفده مديريت

ها در سیستم شهري شدامل حركدت هاي آنمدل كه نشان دهنده عوامل اصلي و انتخاب



 81 جهانبخش، دکتر لیتکوهی و دکتر چرخچیانکتر د                   یابیهای مکاننظریهجزوه  

هدا و انتخداب مكدان و ندوع خانوار، مكان گزيني مسكوني، انتخاب مكان اشدتغال بنگاه
اريوهاي سیاستگذاري كداربري زمدین و تأثیر سنهاي سازندگان، همه تحتتوسعه دارالي

باشند، طراحي اين مدل با درجه بااليي از جزلي نگدري در فضدا، حمل و نقل دولت مي
 زمان و عوامل و رويكردي نا متعادل اما پويا صورت گرفته است.

UrbanSim ريزي مدلي طراحي شده در راستاي پشتیباني، سیاستگذاري و برنامده
آماده سازي بستر مناسب براي تصدمیم گیدري  UrbanSimدف باشد. هكالن شهرها مي

ها و شوراهاي شدهري و محلدي در خصدوص اسدتفاده از مشاورين شهرساز، شهرداري
ها به كاربريهاي مناسب و ارزيابي عوامل محیطدي تاثیرگدذار بدر ها و اختصاص آنزمین

 ثبات و كیفیت زندگي در شهرها است.
ريزي و طراحي شدهري، هاي برنامهدر زمینهاين مدل توسط چند گروه متخصص 

 مهندسي محیط زيست، مهندسي عمران و مهندسي كامپیوتر تهیه گرديده است. 
هاي كلیدي و كاربردي اين مدل میتوان به اختصدار مدوارد زيدر را ندا  از شاخص

كندد و سدازي ميبرد: اين مدل، شهر را با استفاده از نقشه موجدود كداربري زمدین شبیه
هاي مسدكوني، تجداري و غیدره را دارا هايي براي كاربريلیت  انتقال و انتخاب مكانقاب
گیران اصددلي در ايددن راسددتا و باشددد. همچنددین بسددط ديددد سیاسددتگذاران و تصددمیممي

( 5-1شدود. شدكل )تصمیماتي كه بر روي توسعه شهري تدأثیر گذارندد، را موجدب مي
 دهد.فرآيند سیستماتیك مدل را نشان مي
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 UrbanSim  (Waddell, 2000)ساختتار عملكردي مدل يكپارچه  -6-2صویرت

ها را در بر ها و خصوصیت ساكنین آنطور كامالً دقیق ساختار كاربرياين مدل به -
 گیرد. مي

هاي عنوان يك فرآيند پويا در زما و مكان برخالف ديدگاهاين مدل رشد شهر را به -
ساله و اراله  21بیني تحوالت در افق یشكند. )قابلیت پسازي ميمقطعي شبیه

 هاي ساالنه(گزارش
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اين مدل نقطه برخورد عرضه )وجود فضاهاي خالي، ساخت و سازهاي جديد و -
هاي هاي مختلف( را در بازار زمین با قیمتتوسعه مجدد( و تقاضا )تمايل به كاربري

كند.ازي ميسمتناسب در مقايسه با بي ثباتي اين تعادل در كوتاه مدت شبیه
ها را از هاي سیاستگذاري دولت را در بر گرفته و تأثیرات سیاستاين مدل فرضیه-

كند.هاي بازار ارزيابي ميطريق مدلسازي واكنش
اين مدل بر اساس نظري رفتار تصادفي و مدل لوجیت جهت تحقق عناصر كلیدي -

تقاضا و كنش متقابل بین تاثیرگذار بر شهر بنا گرديده است. 
هاي آن بر اساس نوع استفاده از آن فضا ين مدل براي بهینه نمودن فضا و فعالیتا-

نمايد.سازي ميشبیه
طور دقیقي دنبال ها را نیز بههاي جديد و بازسازياين مدل روند توسعه-

 .(Waddell,2000)كندمي

های پویا و یکپارچه کاربری زمین / حمل و نقل شهریمقایسه مدل 3-3-4
Urbansim طور معني داري از چند رهیافت مدلسازي عملي موجود متفداوت اسدت. به

بسدط  ITLUP(DRAM/EMPAL)هاي اثدر متقابدل فضدايي ها عبارتند از مدلاين مدل
كده بده  MEPLANو  TRANUSهاي داده ستانده فضايي داده شده توسط پوتمن؛ مدل

براسدددداس 
ندده شدهري كالیفرنیدا ترتیب توسط دي ال بارا و اچ نیك بسدط داده شدده اندد؛ مددل آي

GIS  بسددددط داده شددددده توسددددط النددددديس و مدددددلCATLAS  و سددددپس(
METROSIMهاي مختلفدي مدورد ها در بازبیني( بسط يافته توسط آناس. همه اين مدل

هاي فدوم الدذكر و اي كده بدین مددلبحث و بررسي قرار گرفته اند با توجه به مقايسده
Urbansim  صورت گرفته، مدلUrbansim  :در موارد زير منحصر بفرد است 

ساختار پوياي ارزيابي سال به سال توسعه شهري )در مقابل فرضیات تعادل بلند  .3
 مدت(

هاگزيني فردي خانوارها و شغلشمارش دقیق زمین و مكان .2
هاسازي حركت و مكان گزيني فردي خانوارها و شغلريز شبیه .1
سعه و باز توسعه زمینسطح توبندي سلولي همسازي با شبكهريز شبیه .4
گزيني خانوار و اشتغال در سطح شبكه بندي سلولي )بلو (جزلي نگري مكان .5

www.shahrsazionline.com
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 ها توسط كاربربندي انواع خانوار و بنگاهتوانايي تعريف طبقه .6

 مبناي جديد –هاي سفر فعالیت اي موجود با مدلپله –يكپارچگي مدل سفر چهار  .7

 گذاريهمانند سناريوهاي سیاستورود واضح و روشن انتخابهاي بخش عمومي  .8

 
 هاي كاربري زمین/ حمل و نقل يكپارچه پويامقايسه خصوصیات عملكردي مدل -1-2جدول

 مدل
ITLUP 

(DRAM/EMPAL) 
MEPLAN 

TRANUS CUF2 Urbansim خصوصیات 

 اثر متقابل فضايي ساختار مدل
ستانده -داده

 فضايي
 رفتاري رفتاري

مكانگزيني 
 خانوار

 مدل سازي شده ي شدهمدل ساز
مدل سازي 

 نشده
 مدل سازي شده

بندي طبقه
 خانوار

 گروه 8جمعي،
جمعي،تعريف 

 كاربر
 نشان داده نشده

جزلي)درآمد،تعداد،
 شاغلین،فرزندان(

گزيني مكان
 اشتغال

 مدل سازي شده سازي شدهمدل
مدل سازي 

 نشده
 مدل سازي شده

بندي طبقه
 اشتغال

 گروه 8جمعي،
جمعي،تعريف 

 ربركا

مدل سازي 
 نشده

 بخش( 21-31جزلي)

 مدل سازي شده مدل سازي نشده هاتوسعه دارالي
مدل سازي 

 نشده
 مدل سازي شده

بندي طبقه
 هادارالي

 نوع كاربري زمین 4
جمعي،تعريف 

 كاربر

نوع كاربري  7
 زمین

 نوع توسعه 24

 آكر هااندازه دارالي
آكر،واحدهاي 

 زيربنا
 آكر،واحدهاي زيربنا آكر

 مدل سازي شده مدل سازي نشده هاقیمت دارالي
مدل سازي 

 نشده
 مدل سازي شده

 تعريف كاربر سرشماري پايه جغرافیايي
سلولهاي شبكه 

 بندي
 هاي شبكه بنديسلول

 پايه زماني
 5پويايي غیرواقعي،تعادلي،

 ساله 31تا 
 پويا، ساالنه پويا، ساالنه مقطعي،تعادلي

اثر متقابل با 
 هاي سفرمدل

 بله خیر بله بله

ساختار مدل 
 واحد

 بله خیر خیر جزلي

دسترسي به 
 افزارنر 

 تجارتي تجارتي
غیرقابل 
 دسترس

 رايگان

 
  ساختار نظری مدلURBANSIM 

نظري مطلوبیت تصدادفي سداخته شدده  URBANSIMكه قبالً اشاره شد مدل طورهمان
خداب دوگانده صدورت هاي انتاست. كاربرد نظري مطلوبیدت تصدادفي بده شدكل مددل
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ها، سازندگان گیرد. توسعه شهري نتیجه پوياي اثرات متقابل انتخاب خانوارها و بنگاهمي
هددا هددا و هماهنددگ بددا نظددري مطلوبیددت تصددادفي اسددت. خانوارهددا و بنگاهو دولت
هايي در مورد اينكه آيا و يا به كجدا در محددوده شدهري منطقده كدالن شدهري انتخاب

ساختماني را تصرف كنند دارند. سازندگان در مورد اينكده كجدا  حركت كنند و چه نوع
هاي موجود را دوباره توسعه دهند، تصمیم هاي جديد بنا كنند و كجا ساختمانساختمان

دهندد. بدازار هاي بازار پوياي توسعه شدهري را نشدان ميها مؤلفهگیرند. اين انتخابمي
وه بسیار تاثیرگذار بر اتخداذ تصدمیمات زمین شهري، يك بازار بسیار تنظیم شده و بعال

هاي پويداي شدهري و دولدت زير ساختي دولت اسدت. ايدن مددل بدا بازارهدا و مؤلفده
كند. صورت مجزا اما با به حساب آوردن عناصري كه بر يكديگر اثر گذارند، رفتار ميبه

ها هايي در خصوص زمدین و زيدر سداختهاي دولتي، سیاستانتخاب و تصمیم گیري
 شوند. لقي شده و همچون متغیرهاي برونزا در اين مدل ديده ميت

كلید نظري و ويژگي اجرايي در اين مدل اين است كه سیسدتم مددل بدر اسداس 
باشدد. ايدن مددل بدر اسداس شدناخت نظري تعادل كامل بازارهداي زمدین شدهري نمي

 افتد بنا نهاده شده است:هاي شهري كه در حاشیه اتفام ميپويايي
نظري و ويژگي اجرايي در اين مدل اين است كه سیسدتم مددل بدر اسداس كلید 

باشدد. ايدن مددل بدر اسداس شدناخت نظري تعادل كامل بازارهداي زمدین شدهري نمي
 افتد بنا نهاده شده است:هاي شهري كه در حاشیه اتفام ميپويايي

تالش ها و خانوارها و همچنین از طريق تغییرات از طريق جابجايي انتخاب بنگاه
ها افتدد. ذخیدره موجدود سداختمانها اتفدام ميسازندگان براي ايجاد و توسدعه حومده

شوند و بايد به روشني و با دقت شدمارش و مشدخص عنوان كاالي با دوا  فرض ميبه
طور مشابه در هر دوره زماني خداص و مشدخص حركدت گردند. هر بنگاه يا خانوار، به

تدوانیم آزمايشدات افتد، ما ميكه در حومه اتفام ميكند. با شناختن تحوالت شهري نمي
هداي مسدكوني و ها بدر مكانواقع گرايانه بیشتري در خصدوص اثدرات تغییدر سیاسدت
 (Waddell,1989)تجاري و بر ساخت و ساز و توسعه دارالیها، انجا  دهیم. 

 
  ساختار عملکردی مدلURBANSIM 

دهدد. كند را نشدان ميكه مدل بیان مي( توسعه شهري و پويايي اكولوژيكي 3-6شكل )
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URBANSIM هدا، سدازندگان، تغییدرات در كداربري رفتارهاي مكاني خانوارهدا، بنگاه
هاي مورد نیاز براي كند. اين موارد از جمله وروديزمین و توسعه فیزيكي را برآورد مي

اول بیني تغییرات در پوشش زمدین و اثرهداي اكولدوژيكي هسدتند. اسدتراتژي متددپیش
ها و خصوصیات شدي كده در زمدان حاضدر تحقدق يافتده اسدت در مددل توسعه روش

URBANSIM هاي شدهري و موجود است. در اين مددل بجداي اتصدال مرتدب مؤلفده
 ها در يك سطح كاركردي گرفته شده است. اكولوژيكي، تصمیم به يكپارچه كردن آن

ها در يدك ، و اتصال آنهادر اين مدل تولید و الگوهاي مصرف خانوارها و بنگاه
هاي طبیعي ديده شدده اسدت. سداختار ها و سیستماي زمین به زير ساختنمايش شبكه

ها، زمددین، هددا، سدداختمانمدددل يكپارچدده، عناصددر اصددلي همچددون خانوارهددا، بنگاه
شناسد. عامدل كلیددي هاي بیوفیزيكي گوناگون را ميها، منابع طبیعي و مؤلفهزيرساخت

هدا نشدان ون اشیايي متناسب با بنگاها، خانوارها، سازندگان و دولتشهر، در مدل همچ
ها طوري است كه الگوهاي فضايي توسعه شهري، شوند و انتخاب هر يك از آنداده مي

هاي ها و قطعهها، ساختمانكنند. خانوارها، بنگاهخانوار و فعالیت اقتصادي را اصالح مي
هايي كده كنند. انتخابد به روشني اتصال پیدا ميهاي منفرد متناسب با خوزمین با سلول

سدازي خانوارها در خصوص شغل، مكان و مصرف دارند از طريدق رهیافدت ريدز شبیه
شوند. بیني ميها، كیفیت محیطي و خدمات مربوطه پیششده تقاضا براي انواع مكان آن

URBANSIM نقدل،  هاي زير ساختي، توجیده تغییدر در حمدل وبا سفر، محیط و مدل
ها در مدل ارتباط خواهد داشت. اين عوامل از زيرساختها و شرايط محیطي و بازتاب آن

ها و كیفیدت محیطدي بدراي مكداني هاي دسترسدي، ظرفیدت زيرسداختطريق شاخص
صدورت كداربردي و مشخص محاسبه شده و در فضايي مناسدب و بدا دقدت زمداني، به

 آيند.عملیاتي در مي
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 ,URBANSIM (Alberti. and Waddelولدوژيكي شدهري در پويايي اك -6-2تصویر

2000) 

 های مدل مؤلفهURBANSIM 
ها و سازندگان و اثر متقابدل سازي رفتار خانوارها، بنگاهبا ريز شبیه URBANSIMمدل 

هاي جديدد گردندد و مؤلفدههاي موجدود اصدالح ميفضايي، طراحي شده است. مؤلفه
هاي مددل را در سیسدتم مددل پیشدنهادي و نكدات مؤلفده 6-2گردند. شدكل اضافه مي

ها را نشدان هاي جديد همچون پوشش زمین، مصرف آب و انتشار آاليندهبرجسته مؤلفه
 دهد. مي

 
 گزینی های مکانمدل -1

URBANSIM  احتمال اينكه خانوار و يدا بنگداهي جديدد كده تصدمیم بده جابجدايي و
و ندوع سداختمان را انتخداب خواهدد  اي از مكدانحركت در منطقه دارد و تركیب ويژه

اي، احتمال بده هدم پیوسدتن ندوع بندا و نمود، برآورد كند. مشخصه لوجیت چند گزينه
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ها، تقاضا بدراي دارايدي تجداري و مسدكوني را نشدان كند. اين مولفهمكان را برآورد مي
ر طواي است كه در مؤلفه توسعه زمین برآورد شدده اسدت. بدهدهند، كه همان عرضهمي

ها را در شدكل تجمیدع شدده نسدبي، جمدع هاي مدل مكان گزيني، داراييمعمول مؤلفه
ها توسط ندوع فضدا ها در منطقهقطعات زمین و اندازه مربع شكل مسكوني و تجاري آن

هاي موقعیت بدا اسدتفاده از ريزشدبیه كند. در اين مدل تصمیم به اصالح مؤلفهفرض مي
هاي راي واحدهاي مسكوني مشخص يا سداختمانسازي و جزلي نگري انتخاب مكان ب

اي مشخص قرار گرفته هاي شبكهغیر مسكوني گرفته شده است، كه در قطعات و سلول
ها، اند. بسط اين مدل بافت موضعي )محلي( و عوامل محیطي را به تقاضداي سداختمان
امدل اضافه خواهد نمود. موضوعاتي همچون فضاي باز، دسترسي عابر پیاده و ديگدر عو

 توانند در اين مسیر به هم بپیوندند.محلي مي

 
 تولید و مصرف -2

هدا اثدر متقابدل بدین تصدمیم انسدان و هاي تولیدي و مصرفي خانوارهدا و بنگاهفعالیت
هدا، بدا اسدتفاده از كندد. تولیدد و مصدرف توسدط بنگاهفرايندهاي محیطي را هدايت مي

تشدكیالت  –سازي در سطحشبیه ستانده اقتصاد جامع و ريز–تركیب روش شناسي داده
سازي خواهندد شدد. كند، مدلعنوان مكاني ويژه كدگذاري ميبنگاه فردي كه زمین را به

دهدد. بدا ستانده، ساختار تولید و مصدرف را در اقتصداد بخشدي، نشدان مي –مدل داده 
استفاده از ريزشبیه سازي، جريانهاي گروهي به تشكیالت بنگاه فدردي كدگدذاري شدده 

عنوان يك سلول، بر طبق صنعت و انددازه بنگداه تخصدیص خواهدد يافدت. مصدرف به
بیندي تقاضداي خددمات و توسط خانوارها در رهیدافتي ريزشدبیه سدازي شدده بدا پیش

تولیدات مشخص حمايت خواهد شدد. ايدن تكنیدك بده حدد كدافي بدراي نشدان دادن 
كنندده اثدر گدذار  حساسیت انواع عوامل سیاستگذاري و تكنولوژي كه بر رفتار مصدرف

 .(Alberti & Waddell, 2000)پذير استهستند، انعطاف

 
 کاربری زمین  -3

سددازي   از طريددق مدددل توسددعه زمددین مدل URBANSIMتغییددرات كدداربري زمددین در 
شود. تقاضا براي توسعه دارالي، يا توسعه مجدد دارالي موجود، توسط كنتدرل كدردن مي
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هاي مكان خالي كمتدر از شود. وقتي نرخا شروع ميهنرخ مان خالي در زير بازار دارالي
هدا افدزايش يافتده و توسدعه جديددي تحريدك شدوند، قیمتيك آسدتانه مشدخص مي

قطعدات زمدین  URBANSIMسازي واقعدي توسدعه زمدین در مددل گردد. در شبیهمي
شدوند. ايدن مددل، احتمدال توسدعه را بدا عنوان واحدد توسدعه اسدتفاده ميشخصي بده
بیندي هاي محیطي و تنظیم كننده پیشرنامه كاربري زمین و ديگر محدوديتمحدوديت ب

كند و سپس سودآوري توسعه هر كداربري شدهري در نظدر گرفتده شدده، را بدرآورد مي
اي كه بیشترين سودآوري را دارند، اضافه بدر ذخیدره موجدود هاي توسعهكند. پروژهمي

شدون. سدازي ميعات زمین مشخص، شبیهها در بازار دارالي و اتصالشان به قطساختمان
اصالحات در مؤلفه توسعه زمین موجود بر اساس يك بانك اطالعداتي فضدايي توسدعه 

دهدد، بدا ها را به يك شبكه بنددي مكداني ارجداع مييافته كه قطعات زمین و ساختمان
عه بر هاي فضايي براي اطالع از آينده سودآوري مورد انتظار توسامكان استفاده از اندازه

كند. عالوه بر آن اين مدل اساس مشخصات و جهات توسعه در منطقه مستقل، عمل مي
هاي تقاضاي مددل تغییدر خواهدد يافدت. به يك عبارت لوجیت كامالً هماهنگ با مؤلفه

سدازي تضدادهاي شدهري هاي جديدد بدراي مدلريزي ما با اضافه نمدودن مؤلفدهبرنامه
تولیدات كشاورزي و اعمال مديريت زمدین كده  كاربري زمین همچون درختان جنگلي،

پدذيرد. مؤلفده ممكن است بر بازار زمین در حاشیه شهر اثر گذار باشدد، صدورت    مي
هاي محلي همچدون طدرح ترين تاثیرگذاري را بر سیاستسازندگان در اين مدل مستقیم

هاي هاي محیطي و دستمزدهاي تراكم، حريم رشد شهر، محدوديتتفصیلي، محدوديت
آيد، دارد هاي محلي به اجرا در ميهاي توسعه كه توسط دولتاثر توسعه يا ديگر هزينه

(Alberti & Waddell, 2000). 
 

 کاربری زمین  -4

اجتماعي  –مولفه كاربري زمین يكپارچه كردن اصلي فرآيندهاي اكولوژيكي و اقتصادي 
هدا، ف خانوارهدا و بنگاهباشد. تغییر كاربري زمین متدأثر از الگوهداي تولیدد و مصدرمي

ترجیحات در مكان گزيني آنها، ايجاد و توسعه زمین است. تغییر در كداربري زمدین در 
شود. تغییر كاربري زمدین همچدون تاثیرگدذاري اثر اين الگوها، نهايتا موجب توسعه مي

يدك مددل  URBANSIMآيدد. صدورت مددل در مياجتمداعي به–فرآيندهاي اقتصادي
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هاي مسكوني و تجداري ت. تبديل زمین بر اساس تغییرات در ساختمانفرايندي پويا اس
هاي خانوار و بنگاه هر واحد بده بیني شده در مؤلفه توسعه زمین، تخصیص ويژگيپیش

گردد. مدل يك قطعه زمین مشخص و ديگر خصوصیات منظر قطعه زمین، مدلسازي مي
بیني ي مجزا جهت پیشهاهاي يكدست را به سلولهاي مشخص و زيرساختساختمان

بیندي دهد. كاربري زمدین پیشتغییر عملكرد و ساختار قطعه كاربري زمین اختصاص مي
شده، ورودي مدل را تشكیل خواهد داد. مزيت اين رويكدرد، ارالده روشدن فراينددهاي 
منظر كه بر شرايط اكولوژيكي تأثیر گدذار و بده طدور مسدتمر بده مددل كداربري زمدین 

هاي فضايي توسعه شدهري و الگوهداي باشد. مجموع اندازهاشت، ميبازخورد خواهند د
ها براي بهتر نشان دادن پويايي تبديل زمین در اين مدل اكولوژيكي قطعات و همسايگي

 .(Alberti & Waddell, 2000)شد استفاده مي
 

 استفاده آب -5
اده بیندي اسدتفشامل واحدهاي گوناگون پیش URBANSIMهاي تقاضاي منابع در مدل

هدداي تكنولددوژيكي ها و كارآيياز آب و اندرژي بددر پايدده مصددرف، ظرفیددت زيرسدداخت
باشدد. مؤلفده باشد. در اين مدل تمركز همیشگي بر توسعه مؤلفده اسدتفاده از آب ميمي

اي وصدل خواهدد شدد بدر اسداس منابع آب، توسط مدل تقاضا آب كه به ساختار شبكه
و ظرفیت عرضه آب نشدان داده خواهدد شدد. ها الگوهاي مصرف آب خانوارها و بنگاه

بیني استفاده آتي آب خانوار همچون تابع مشخصات هايي پیشمؤلفه استفاده آب، روش
خانوار )اندازه، درآمد،...( مشخصات قطعه )توپولوژي ساختمان، اندازه، قطعه، تدراكم و 

نهدايي آب را  ...( شرايط آب و هوايي )درجه حرارت، مقدار بارندگي ماهانه ( و قیمدت
هاي مدديريت تقاضداي غیدر قیمتدي تدأثیر تحقق خواهد بخشید. عالوه بدر آن سیاسدت

هاي طبیعي و زير بیني شده به سیستمكند. تقاضاي آب پیشبیني ميتقاضاي آب را پیش
بیني سناريوهاي رشدد تواند در پیشيابد و ميساختي طبق شبكه بندي فضايي اتصال مي

 گیرد.م عرضه آب، مورد استفاده قرار  ميمختلف و ظرفیت سیست

 
 هاآالینده -6

انتشار مواد آلوده كننده مختلف را در اتمسفر، آب و  URBANSIMواحدهاي انتشاردر 
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هاي مدل انتشار نهايتاً به ساختن مجموعه اكوسیسدتم كنند. خروجيسازي ميخا  شبیه
سدايل مختلدف ناشدي شهري كاملي كه تعادل عمومي مدواد و اثدرات مرتبطدي كده از و

هاي )فسفر و نیتروژن( منتشدر سازي آاليندهكند. تمركز مستمر بر مدلشود، كمك ميمي
هاي رقدابتي و هاي آاليندگي بر اساس ضدريبهاي شهري است. ظرفیتشده از كاربري

هاي آلودگي مورد انتظار مرتبط با كاربري زمین، تراكم، نوع بنا، نوع بنگاه و گیداه غلظت
اي بدراي بدرآورد بارگدذاري شود. مدل ضريب انتشار بمانند پايدهسازي ميي مدلدرمان

 .(Alberti & Waddell, 2000)باشدها ميآالينده

 
 بازخورد -7

چارچوب مدل با به حساب آوردن كنش متقابل بدین اثدرات اكولدوژيكي و فراينددهاي 
وفیزيكي شهري طراحي شده است. خروجي مدل شهري يكپارچه، ورودي چند مدل بید

هاي آبدي و ها، كیفیدت آب، اتمسدفر و اكوسیسدتمهمچون هیدرولوژي، ثبات شیب تپه
نمايد. تغییرات اكولوژيكي به مكان گزيني خانوار و بنگاه و دسترسي خاكي را تأمین مي

هاي كیفیدت منابع و زمین بازخورد خواهد داشت. در ايدن راسدتا از مجموعده شداخص
ايدده )كیفیددت هددوا، كیفیددت آب، صدددا و غیددره( و محیطددي قطعددات زمددین و سددلول پ

 هدا و غیددره( كده مدؤثر در انتخددابها، زمدین لرزههاي خطدرات بدالقوه )سددیلشداخص
 عالوه اينكدده مجموعددهشددود. بددهمحددل و سددودآوري توسددعه هسددتند، اسددتفاده مي 
هاي فضايي، با تقاضاي كاربري زمین و توسعه توسط محاسبه مجداورت فضدايي اندازه 

انات رفاهي و عوارض ضدد رفداهي و اثدرات همسدايگي، تحقدق خواهدد يافدت با امك
(Alberti & Waddell, 2000). 

 
 کاربری زمین –تغییر پوشش -8

سدازي اكولدوژيكي پويايي كاربري زمین و پوشش زمین هسته مركدزي چدارچوب مدل
صدل دهند. اينها در عین اينكه مجزا هستند، فراينددهايي متشهري يكپارچه را تشكیل مي

ترين تدرين و سدريعاي دارند. تغییرات پوشش زمین كده هدم اكندون مهمبه هم و فشرده
گردندد. فراينددهاي اجتمداعي، هددايت مي –تغییرات هستند، توسط نیروهاي اقتصدادي

بیوفیزيكي همچون پويايي گیاهي، مستلز  اصالحاتي در موقع با تغییرات طبیعي در آب 
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شود: تبدديل و ات در پوشش زمین، بر دو نوع متمايز ميباشد. تغییرها ميو هوا و خا 
 اصالح.

تبديل زمین تغییر يك نوع پوشش به نوع ديگر اسدت و اصدالح زمدین تغییدر در 
باشد. در اينجا فقط اثرات تغییر كاربري زمین بدر تبدديل شرايط با همان نوع پوشش مي

ري زمین و پوشدش زمدین، سازي پوياي كاربشود. استراتژي مدلزمین در نظر گرفته مي
سازي مختلف كه ريشده در اقتصداد، اكولدوژي منظدر و هاي مدلتوسط ساختن رهیافت

 شود.علو  سیستمي دارد، بسط داده مي
 

  اجتماعی  –فرایندهای اقتصادی 
سدازي هداي مختلدف از طريدق ريدز شبیهتقاضا براي فضاي ساخته شده جهدت فعالیت

شود. ها ايجاد ميادي و مكان گزيني خانوارها و بنگاهجمعیت شناختي، فرايندهاي اقتص
شدوند. تغییدر كداربري زمدین از طريدق ريدز اينها با مؤلفه وضدعیت بدازار يكپارچده مي

شدود. در ايدن مددل سداختار ريدز سازي فضايي ايجاد و توسعه زمین مدلسازي ميشبیه
وشدني فرايندد كه به ر URBANSIMسازي فضايي، توسط تركیب رويكرد رفتاري شبیه

دهد، با رويكرد فضايي كه بده وضدوح پويدايي فضدا و اثدرات توسعه زمین را نشان مي
 شود.دهد، بسط داده ميهمسايگي كاربري زمین و  پوشش زمین را نشان مي

 
 فرایندهای اقتصادی و جمعیت شناختی  -1

از  مدلسازي فرايندهاي اقتصادي و جمعیت شناختي در اقتصادهاي كالن شهري عمومداً
ستانده، تعادل ساختاري انجدا  شدده  –هاي اقتصاد كالن يا با استفاده از داده طريق مدل

است. فرايندهاي جمعیت شناختي اغلب همچون تابع بقاي جامعه كه مستلز  شدده اندد 
هاي جمعیتدي در هدر اجتمداع و با كاربرد احتماالت مرگ و میر و باروري در شدمارش

جنسددي همچددون تددابع  –اجرت شددبكه ويددژه سددني هدداي مهددجنسددي، بددا نرخ –سددني 
 شود.بیني ميهاي شغلي پیشفرصت

هاي اصلي كده توسدعه آيندده مددل ريزشدبیه سدازي بدا آن مدواج يكي از چالش
سازي تقاضاي زمین و فرايندهاي عرضه كه در زير توضیح داده شود، تطبیق ريز شبیهمي
 شود، با فرايندهاي اقتصاد كالن است. مي
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 بنگاه و خانوارها تقاضای-2

هاي مختلف با استفاده از توسدعه ها در موقعیتمدل تقاضاي خانوار و بنگاه براي دارالي
سازي خواهد شد. اولدین مدل URBANSIMچارچوب موجود پیش از تحقق يافتن در 

ها در مؤلفده تقاضداي مددل، اي كامل خانوارها، و ساختمانشكل، تحقق شمارش نمونه
ستفاده از اتصال بناها و ساختمانخواهد بود. با ا

گشت 

ها به شبكه بندي مكاني، و زير سداختي 
كه براي تحلیل فضايي در توسعه وجود دارد، جهت پربار نمودن مؤلفه تقاضاي مدل بدا 

شود.ريزي ميمتحد كردن بیشتر خصوصیات تقاضاي مكان برنامه
خصوصدیات مكاني شدامل  -هاي ريزباتوجه به تقاضاي مكاني مسكوني، ويژگي

محیطي عابر پیاده همچون الگوي خیابان، دسترسي به فضداي بداز، دسترسدي پیداده بده 
هاي فضايي توصیف شده بعداً شود. عالوه بر اينكه اندازههاي خريد و تفريح ميفرصت

امكان سازگار شدن با ظواهر توصیفي الگوهاي فضايي كداربري زمدین، و خصوصدیات 
ابع تقاضاي اندواع مختلدف خدانوار را مشدخص كندد. ايدن توانند تمحیطي را دارند، مي

آخرين قد ، امكان تثبیت بازخورد از فرايندهاي بیدوفیزيكي و تغییدر پوشدش زمدین بده 
هاي سدازي مؤلفدهكند. براي تحقق ريزشبیههاي مسكوني را فراهم ميتقاضا براي   محل

 شود.پیشنهاد مي تقاضاي مدل رهیافت بسط داده شده توسط وگنر، وادل و سالومون
هداي با توجه به مكان بنگاه، بسط بیشتر جزلیات فضايي و نمدايش روشدن مكان

طور معندي داري موجود در احاطه بافت بايد امكان غني نمودن رفتار تقاضاي مدل را به
هاي مكاني همچون بر ساختمان يا مجداورت بدا تسدهیالت افزايش دهند. اثرات ويژگي

ر پیاده و ديگر مشخصات كیفي محیط بر تقاضداي بنگداه بدراي حمل  و نقل، محیط عاب
عنوان يك پتانسیل مطدرح خواهدد گیرند، بههايي كه در آينده مورد مطالعه قرار ميمكان

(Alberti & Waddell, 2000). 
 

 وضعیت بازار و تنظیم قیمت-3
ي كده از طريق فرايند URBANSIMوضعیت بازار و تنظیم قیمت زمین و ساختمان در 

هداي خدالي موجدود كده بدر اسداس مدازاد ها بده مكانحركت رقابتي خانوارها و بنگاه
شود.گیرد، بیان ميكننده شكل ميمصرف

www.shahrsazionline.com
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مازاد مصرف كننده درجه تمايل بده پرداخدت بدراي يدك گزينده بدیش از هزينده 
اي هدهاي مكان خالي موجود كمتدر از نرخكند. وقتي كه نرخگیري ميبازاري آنرا اندازه

ها صعودي گشدته و بدرعكس ندرخ بداالي شوند، قیمتمكان خالي در حال ساخت مي
 گردد.ها ميمكان خالي موجود موجب نزولي شدن قیمت

سازي فرايندد وضدعیت بدازار مسدتلز  حركدت بده طدرف فرايندد تحقق ريزشبیه
 هايي با استفاده از مددلباشد كه با ايجاد جستجوي مجموعه گزينهجستجوي مسكن مي
پذيرد. در اينجا پتانسیلي همچون مطالعه موضدوعي بلندد مددت كده لوجیت صورت مي

عنوان رفتار ناشدي از ريزشدبیه سدازي براي كاملتر نشان دادن فرايندهاي اقتصاد كالن به
 ماند.رقابت مصرف كنندگان و تولید كنندگان در فرايند تنظیم بازار و قیمت، باقي مي

 
 زمین ایجاد و توسعه کاربری در  -4

 كنند:هاي شهري موجود به دو روش در كاربري زمین تغییر ايجاد ميفرمول مدل

 اي زمین مشخصاي مشخص در قطعهتصمیم سازندگان به انجا  پروژه (3
 انتقال قطعه زمیني مشخص از كاربري اصلي به كاربري جديد. (2

ي اولین روش مستلز  ريزشبیه ساي رفتار سازندگاني است كه محاسبات سودآور
دهند. كداربري زمدین، هاي توسعه، انجا  ميبراي تبديل هر قطعه زمین به يكي از پروژه

توانند مستقیماً تدأثیري از رفتدار سدازندگان هاي توسعه ميهاي محیطي و هزينهسیاست
 باشند. 

دومین روش احتمال انتقال را بر اسداس پويدايي محدل و خودسدازماني فضدايي 
كند. بنابراين چارچوبي را كه تكاملي بدودن و ماهیدت ميهاي زمین شهري فرض كابري

 سازد.كند، ميغیر خطي تغییر كاربري زمین را بیان مي
كندد. توسدعه زمدین همچدون فرمدول ساختار مددل ايدن دو روش را تركیدب مي

اي مشخص براي تحقق در يك قطعده يدا قطعدات زمدین تصادفي سودآور پروژه توسعه
توسدعه داده شدود  ijدر موقعیت  bمالي كه مسكن نوع مشخص، فرض خواهد شد. احت

سازي رفتار سازندگان براي رسیدن به حدداكثر تواند در مدل لوجیت چندگانه با شبیهمي
صورت فرمول درآيد. تغییر كاربري زمین، بر اساس درآمددهاي مدورد انتظدار و سود، به
شدود. بیندي ميپیش هداي  قابدل توسدعه،هاي توسعه قطعات مختلدف در كاربريهزينه
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قطعات موجود جهت رفع تقاضاي ايجاد شده بدراي فضداي سداخته شدده توسدعه داده 
بیندي فضداي شوند. طبقات ساختمان همچون خصوصیات پروژه توسدعه بدراي پیشمي

بیني احتمال توسعه اندواع ساخته شده مازاد، اضافه خواهد شد. پس از آن بر اساس پیش
 ن به بلوكهاي فردي تخصیص داده خواهد شد. پوشش زمین در هر قطعه زمی
هاي رفتاري بوسیله تركیب كاربري زمدین و خصوصدیات پويايي فضايي در مدل

شود. محاسدبات سدودآوري، الگوي پوششي قطعات قابل ايجاد و توسعه، نشان داده مي
 آورد.هاي كاربري زمین و پوشش زمین را در هر مكان به حساب ميالگوها و پويايي

هدا بده خصوصدیات كداركردي عات توسط سداختار شدبكه فضدايي كده بلو قط
شدوند. )كاربري زمین( و ساختاري )پوشش زمین( اختصاص يافتده اندد، نشدان داده مي

ها به قطعات زمین و قطعات پوششي تعلق دارند. براي متحد نمدودن اثدر كداربري بلو 
و توسدعه(، مجمدوع  هاي كداربري اراضدي )تقاضدازمین  و الگوهاي پوشدش در مددل

 .(Alberti & Waddell, 2000) گردداندازهاي فضايي استفاده مي
 

 فرآیندهای بیوفیزیکی -5
بده  URBANSIMيكپارچگي كامل پويايي كاربري زمین و پوشش زمین، توسط اتصال 

گیرد. اين يكپارچگي بدر اسداس مددل اكوسیسدتم رهیافت فرآيندي مدل منظر شكل مي
و همكارانش اسدت كده آندرا هماهندگ بدا  Fitzشده توسط  بسط داده (GEM)عمومي 

پويايي اكو سیسدتم را بدراي  GEMهاي شهري اصالح نموده است. پیچیدگي اكوسیستم
ها توسط تركیب كردن فرآينددهاي اكولدوژي كده سدطوح آب تولیددات انواع مرز و بو 

بیعدت را هاي بوجود آمدده توسدط انسدان و طگیاهي و چرخه غذايي مرتبط با آشفتگي
 كند.سازي ميشود، شبیهشامل مي

رهیافت فرايندي توسط انتخابي كه براي نمايش روشن اتصاالت بین علل انسدان 
شود. از وقتي كه بر اثر توسدعه گیرد، تحلیل ميموجب و اثرهاي اكولوژيكي صورت مي

ده شهري در پوشش زمین تمركز كرده ايم، چند فرايند مهم احتیاج به بررسدي پیددا كدر
اند. اين فرايندها شامل: هیدرولوژي )نفوذ، رسوخ و غیره( تحركدات آاليندده )از طريدق 
جريانات آبي( و چرخه غذايي )تشخیص رشد گیاهي، تثبیت غذايي و غیره( بهدره وري 
اولیه )رشد گیداهي و جوابهدايي بده عوامدل محددود كنندده( و پويدايي مصدرف كنندده 
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طور واضدح ها از طرم رويكرد فراينددي كده بدهينهاي مواد در يك مرزوبو ( ا)جريان
سازي دهد، مدلهاي تغییر در منظر را نشان ميفرايندهاي بیولوژيكي، فیزيكي و مكانیز 

 .Alberti & Waddell, 2000) شوند)مي

 
 Alberti & Waddell, 2000)كاربري زمین ) –سازي پوشش يكپارچه (2-6شکل )

 فرآیندهای اکوسیستمی  -6
و  Costanazهاي اكوسیسددتمي بددا اسددتفاده از رهیافددت فرايندددي كدده توسددط فراينددد

بدر  PLMسازي خواهند شد. مددل بسط داده شد، مدل .Patuexent wهمكارانش براي 
هايي همچون هیددرولوژي، چرخده و تحركاتدت باشد و بخشمي GEMاساس ساختار 

رف كنندده را شدامل هاي آبي و خداكي و پويدايي مصدآاليندگي، بهره وري اولیه چشمه
كندد و سدازي ميهاي عمودي آب در هر بلو  را شبیهشود. مدل هیدرولوژي جريانمي

آورد. مدواد آاليندده )فسدفر و اي را بوجدود مديهسته ديگر فرايندهاي اساسي و ريشده
شوند. اين بخدش اي ميها و تجزيه مواد ارگانیك چرخهنیتروژن( از طريق وجود رستني

هاي محیطدي متندوع ي گیاهي كالن شدامل واكدنش رشدد بده محددوديتبراي فرايندها
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)قابلیت اسدتفاده آاليندده و آب(، تغییدرات در سداختار سدايبان، مدرگ و میدر و ديگدر 
هاي مددل هاي بازخورد در میان مؤلفهشود. عالوه بر اينها مكانیز هاي گیاهي ميپويالي

 باشد.م اين مدل   ميبیولوژيكي، شیمیايي  فیزيكي خصوصیات ساختاري مه

 
 پویایی منظر -7

بیني تغییدرات فرايندهاي منظر توسط مدل فضايي كه فرايندهاي بیوفیزيكي را براي پیش
كندد، فدرض خواهدد شدد. در ايدن مقطدع در شكل و عملكرد تمامي منظر يكپارچه مي

ن مراتب پوياي فضايي قطعه زمدیشده در باال با رهیافت سلسلهرهیافت فرايندي توصیف
هداي اكولدوژيكي، يكپارچده براي تركیب كردن اثرات عد  تجدانس فضدايي بدر پويايي

هاي اكولوژيكي همچون سلسله مراتدب را هاي پويايي قطعه زمین، سیستمشود. مدلمي
هاي قطعات زمین توسط فرايندهاي شكل گیري قطعه زمدین، كنند، موزالیكتوصیف مي

هاي متأثر از زندگي شوند. آشفتگينگهداري مي توسعه قطعه و ناپديد شدن آن، تولید و
ها هسدتند هاي مهدم ايدن فراينددها، بويژه تغییرات كاربري زمدین هددايت كننددهانسان

ها بددا هددم و همددراه عددد  تجددانس محیطددي، ندداهمگوني را در )تجزيدده(. ايددن آشددفتگي
پويدايي  آورد. بدا ملحدق نمدودنهاي اكولوژيكي در قالب زمان و فضا بوجود ميسیستم

هاي كاربري زمین در موارد تركیب كاربري زمین، آشفتگي –قطعه زمین به مدل پوششي
بیني خواهد شد. در اين مدل رديف قطعات قطعه )نوع، گوناگوني، اهمیت و غیره( پیش
 .(Alberti & Waddell, 2000) باشند بر اساس تغییرات در محیط بیوفیزيكي مي

 
 های فضاییاندازه -8

كندد. ي مدل فضايي موقعیت هر موضوع جالب و بدا اهمیدت را مشدخص ميساختارها
بنابراين ارتباط فضايي بین فرايندهاي كاربري زمین و ساختار پوشش زمین بده روشدني 

توانیم، واقع گرايانه مؤلفه تغییر پوشش زمدین را بده وسدیله تواند تعريف شود. ما ميمي
هاي آن بدراي توسدعه سدايگيمشخص نمودن خصوصیات پوشش قطعات زمدین و هم

بالقوه هم در مدل مكان گزيني و هم در مدل توسعه، بهبود ببخشیم. البته اضدافه كدردن 
هاي زمین، زمینه واقع بیني بیشدتري اثرات پیكربندي فضايي و همسايگي قطعات و تكه

 كند.هاي پوشش زمین و شهر مهیا ميرا براي مدل
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رات الگوهاي پوششي زمین و كاربري زمدین سازي اثهاي فضايي براي مدلاندازه
گردندد. افدزايش ادلده نشدان دهندده و تغییر اكوسیستم در تصمیمات انسان اسدتفاده مي

هاي فضدايي گذارندد. بدا انددازهاينست كه اين الگوها بر رفاه و ترجیح انسدان تدأثیر مي
ها شدامل اندازهشوند. اين هاي توسعه و تقاضا ملحق ميانتخاب شده، اين اثرات به مدل

شدود. تركیب، پیكربندي فضايي و همسايگي فضايي، كاربري زمین و پوشش زمدین مي
 دو نوع اثرات همسايگي قابل كنترل خواهد بود:

 شرايط توسعه قطعات  (3
 شرايط پوشش زمین قطعات در همسايگي  (2

جذابیت زياد يا سودآوري توسعه مربوط به كاربري و محل هر بلو  براي قطعده 
باشد، همانگونه كه ساختار قطعه پوشش زمین در همسدايگي ه اش يك امتیاز ميهمساي

تواند در شدرايط اهمیدت و نشدانه اي مشخص اثر گذار است. اين اثر ميبر پويايي قطعه
هاي فضدايي قطعه كه متكي بر ساخت آن است، تغییر ايجاد كند. در تركیب كردن اندازه

 Alberti)باشند اي گوناگوني نیازمند بررسي ميهكاربري زمین و الگوهاپوشش، مقیاس

& Waddell, 2000). 

 
 وضوح و مقیاس -9

كاربري زمین و پوشش زمدین بدا واحددهاي مختلدف فضدايي فدرض وضوح فضایی  
شود. توسعه زمین در سطح يك يا چند قطعه زمین و پوشدش زمدین در يدك قطعده مي

اربردي منفدرد دارد كده بسیار كوچك زمین فرض خواهد شد.اين سطح قطعه زمدین كد
هاي كداربري اساس همه اثرات متقابل زمین است دولت از طريق اين سطح بر سیاسدت
تواندد در زيدر زمین و منطقه بنددي اعمدال نظدر دارد. عرضده فضداي سداخته شدده مي

بازارهاي مسكن و انواع همسايگي جمع شده و بدر تقاضدا از طريدق وضدعیت بدازار و 
شد. يك بلو  از شبكه ساخته شده، مزيت كنترل پويايي فضايي تنظیم قیمت اثر گذار با

تواندد كاربري زمین و پوشش زمین را در ساختار اطالعات فضدايي عمدومي دارد، و مي
ظرفیت تحلیل فضايي كه بي نهايت پیچیده است را با سداختار اطالعدات بدرداري مهیدا 

ها همانند ورودي در استفاده آنها و اي بايد براي تجمیع دادهكند. اين بلو  بندي شبكه
 هاي بیوفیزيكي مختلف توانايي داشته باشد. مدل
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رفتار زمان با بیشدترين انعطداف پدذيري بدراي تغییدر ای(  تفکیك موقتی )لحظه
فرايندها و رفتارهاي گوناگون نشان داده شده در اين مدل بنا نهداده شدده اسدت. زمدان 

هاي هاي مختلف با ديگر فراينددها و مؤلفدهقیاسهاي توسعه در مبندي پويا براي پروژه
هاي زمداني مختلفدي بدراي تغییدرات توانیم پلهعنوان مثال ميشود. بهمدل بسط داده مي

هاي توان يكپارچه سازي را بوسیله پلدهكاربري زمین و پوشش زمین در نظر بگیريم. مي
ار شي گرا و رفتاري ايدن هاي بیوفیزكي آسان نمود. رهیافت تصادفي با ساختزماني مدل

اي بدا تواند از طريدق يدك سداختار شدبكهتر خواهد بود. اين رهیافت ميمدل هماهنگ
 .(Alberti & Waddell, 2000)تغییرات شرايط ناهماهنگ تحقق يابد 

طیدف  URBANSIMمددل ندر  افدزاري   URBANSIMنحوه کياربرد ميدل 
دي را در ساختار يكپارچه و پوياي وسیعي از عوامل محیطي، اقتصادي، اجتماعي و كالب

ترين عواملي است بندد. پشتیباني آماري اين مدل نر  افزاري يكي از مهمخود به كار مي
 تواند مستقیماً بر امكان كاربرد اين مدل در ايران مؤثر باشد.كه مي

هاي ها و ريدز مددلهاي بكار گرفته شده در تعريف مدلباتوجه به اينكه شاخص
هايي جهداني و منطبدق بدا اسدتانداردهاي دنیاسدت، تدأمین باندك ري، شداخصنر  افزا

دهدد. بندابراين اطالعاتي مورد نیاز نر  افزار امكان كاربرد آنرا در ايران بسیار افزايش مي
اي بین آمار و اطالعات مدورد در اين مبحث به جهت روشن شدن موضوع فوم، مقايسه

ر و اطالعداتي كده در داخدل كشدور موجدود و آما URBANSIMنیاز مدل نر  افزاري 
 گیرد.باشد، صورت ميمي

 
 URBANSIMآمار و اطالعات مورد نیاز مدل  -1

تدوان در شدش گدروه بده شدرح زيدر آمار و اطالعدات مدورد نیداز مددل مدذكور را مي
 بندي نمود:تقسیم

تهیه  (GIS)هاي اطالعات جغرافیايي نقشه كاربري زمین شهر كه در محیط سیستم -3
 است.  شده

 باشد.طرح جامع حمل و نقل شهر كه با استفاده از پیش نیازهاي بكارگیري مدل مي -2

هاي شهري آمار و اطالعات جمعیتي )سرشماري نفوس و مسكن( به تفكیك حوزه -1
 شامل:
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 درآمد خانوارها -

 سن سرپرست خانوار -

 اندازه خانوار -

 تعداد فرزندان -

 شاغلین در هر خانوار -

 امل:آمار و اطالعات محیطي ش -4

 هاي مرطوبتعیین زمین -

 هاي سیل گیر و حريم رودخانه هامحل -

 مناطق با شیب باال -

 حريم رشد شهر -

 هاي با ارزش محیطيزمین -

هاي هايي كه مجاز به توسعه هستند اما نه به مفهو  بنگاهي آن مانند زمینزمین -
 هادولتي و پار 

 آمار و اطالعات اقتصادي، شامل:  -5

المللي در بندي بیناي مختلف اقتصادي بر حسب طبقههتعداد شاغلین در بخش -
 هاي شهريسطح حوزه

 قیمت زمین در نقاط مختلف شهر -

 آمار و اطالعات كالبدي، شامل: -6

 بندي انواع كاربري مسكوني برحسب تعداد واحد مسكونيطبقه -

 هابندي انواع كاربري بر حسب تعداد واحد و مساحت آنتراكم طبقه -

 هااي تجاري برحسب تعداد و مساحت آنهبندي كاربريطبقه -

 كاربري صنعتي برحسب تعداد و مساحت  -

 كاربري اداري و دولتي بر حسب تعداد و مساحت -

توسدددعه برحسدددب مسددداحت توسدددعه و غیرقابلهددداي خدددالي قابلزمین -
(Waddell,2000) 

 آمار و اطالعات موجود در داخل كشور -7
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هاي اطالعات یط سیستمنقشه كاربري زمین به تفكیك بلو  و حوزه در مح -
جغرافیايي كه حاوي كلیه اطالعات مربوط به قطعات براساس كدگذاري بین 

 باشد.مي ISICالمللي 

 مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیك شهر مورد مطالعه -

 اطالعات جمعیتي و اقتصادي -

 هاي موجودها و فعالیتاطالعات مربوط به كلیه كاربري -
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 مچهارفصل 

 های شهریبرییابی کارمکان

 اهداف 
 شود:در پايان فصل، دانشجو با مفاهیم زير آشنا مي

 هاي شهريبندي كاربريدسته -3
 هاي شهريهاي كاربريسرانه -2

 هاي شهرييابي كاربريمعیارهاي مكان -1

 مقدمه
هاي شهري مدورد اشداره قدرار خواهدد يابي كاربريدر اين فصل اصول و ضوابط مكان

ها و سدپس ا تعريدف مختصدري در خصدوص دسدته بندديگرفت. به اين منظدور ابتدد
يدابي مسدكن، هاي شهري خواهد آمد و سپس اصدول و قواعدد مكانهاي كاربريسرانه

نشداني، .... مدورد اشداره قدرار مدرسه، تجاري، صنايع، درمداني، مسدجد، ايسدتگاه آتش
 خواهد گرفت. 

است كده در محددوده ها و نیازهاي انساني كاربري زمین انعكاس كالبدي فعالیت
يابد. بنابراين به اندازه تندوع جغرافیايي معیني )شهر، روستا، ناحیه، سرزمین( استقرار مي

ها و نیازهاي انساني، تنوع كاربري و بده تبدع آن كداربري و تقاضدا بدراي زمدین فعالیت
 هاي اساسي در تعريف كداربريعنوان يكي از شاخصوجود دارد. موقعیت قرارگیري به

اهمیت داشته و انواع فضاي مورد نیاز انساني با دو شداخص انددازه )يدا میدزان نیداز( و 
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شدود. در جددول زيدر مشخصدات و موقعیت استقرار )محل تدأمین نیداز( مشدخص مي
 هاي مورد نیاز اراله شده است. هاي انواع كاربريويژگي

اند: تقاضا مختلف منابع و نوع تقاضا براي كاربري زمین: منابع و انواع 
اي، و ...، تقاضا براي تولید، اراله خدمات اي، شهري، محلهتقاضاي ملي، تقاضاي منطقه

فراغت و .....


ها به دلیل میزان نیاز به زمین، نوع رابطه با نحوه و موقعیت استقرار كاربري: كاربري
رار متفاوتند. موقعیت مشتري، نوع كاال يا خدمات اراله شده، از نظر موقعیت استق

اي است. اي، حومه شهري، حاشیهاستقرار درون شهري، محله
ها مقیاس عملكردي: به تناسب منابع متفاوت براي زمین و كاربري، فعالیت كاربري

اند. ساكنان يك محله، يك از نظر جمعیت تحت پوشش و قلمرو عملكردي مختلف
ها قلمروهاي مختلف تحت پوشش كاربري شهر، حوزه نفوذ، منطقه شهري، كشور و

هستند. 


ها از نظر میزان نیاز به زمین نیز تفاوت دارند اين شاخص كه اندازه و ابعاد: كاربري
بندي خود به عواملي نظیر نوع فعالیت، مقايس تولید و غیره بستگي دارد، باعث دسته

هاي زمین بر، متوسط و كوچك ميها به كاربريكاربري شود. 
 ها از نظر سازمان مسئول احداث، میزان سازمان يافتگي سازمان و منابع اجرا: كاربري

هاي تحت مسئولیت دولت، بخش خصوصي و احداث و منابع مالي نیز به كاربري
شوند.ها و ...( تقسیم ميمردمي و بخش عمومي )شهرداري

 ها برحسب نوع و سطح تقاضا بندی کاربریتقسیم 4-1
 هاي مورد تقاضاي شهروندان به كاال، خدمات، مسكن و اشتغال الف( كاربري
هاي مورد تقاضاي شهر به مراكدز تولیددي، كشداورزي، خددمات عمدومي، ب( كاربري

 تأسیسات و تجهیزات ايمني شهري، حمل و نقل و ...
ت عمدومي، اي بده مراكدز تولیددي، خددماهاي مورد تقاضاي ملي و منطقدهج( كاربري

 نیروگاه و سد، مراكز نظامي و انتظامي و دفاعي 

 ها برحسب موقعیت و محل استقرار بندی کاربریتقسیم 4-2

www.shahrsazionline.com
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 يابند. هاي موردنیاز شهروندان، كه در حوزه سكونتي )محالت( استقرار ميالف( كاربري
 يابند. مي هاي مورد نیاز شهروندان و شهر، كه در حوزه شهري استقرارب( كاربري
 يابند. اي و ملي، كه در حومه و بیرون شهر استقرار ميهاي شهري، منطقهج( كاربري

شاخص موقعیت و محل استقرار، به طور مستقیم تابعي از اندازه و ابعاد كداربري 
هاي مورد نیاز روزمره شدهروندان كده شود. به اين معني كه معموالً كاربريمحسوب مي

هاي شهري كه در حدوزه يابند، داراي ابعاد كوچك هستند و كاربريستقرار ميدر محل ا
هداي حومده و بدرون يابند داراي ابعاد و اندازه متوسط هستند و كاربريشهر استقرار مي

شهري اساساً به دلیل زمین بر بودن و نیاز بده اراضدي وسدیع در حومده و بیدرون شدهر 
 گردند. مستقر مي

 ها برحسب مقیاس عملکردی بندی کاربریتقسیم 4-3
كده ايدن طورياي برخوردار بوده بهمقیاس عملكردي و موقعیت استقرار از اهمیت ويژه

 گیرند:ها مبناي تعاريف و تقسیمات زير قرار ميويژگي
اي شامل مسكن و خدمات سكونتي )آموزشدي، اي و جزء محلههاي محلهالف( كاربري

 اداري، تجاري، خدماتي و فراغتي(  درماني،
اي، شدامل بدازار و مراكدز تجداري، اداري و انتظدامي، هاي شهري و منطقدهب( كاربري

ها ها، ورزشگاهآموزشي )راهنمايي و باالتر(، درماني )درمانگاه تخصصي و باالتر(، پايانه
 و ساير مراكز فراغتي 

وري نظیدر فرودگداه، انبدار و باراندداز، صدنايع، اي، شدهري، كشدهاي منطقهج( كاربري
 هاي بزرگ و....ها و تفرجگاهپادگان، زندان، كشتارگاه، نیروگاه، ورزشگاه

 ها برحسب سازمان، وروند و منابع اجرا بندی کاربریتقسیم 4-4
هدداي تحددت مسددئولیت بخددش دولتددي كدده داراي ضددوابط و معیارهدداي الددف( كاربري

برداري و برنامه اجرايي متمركز بوده و بدا بودجده دولتدي دهاي بهرهساختماني، استاندار
 شوند. احداث مي
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ها(، داراي برخدي ضدوابط و هاي تحت مسئولیت بخش عمومي )شدهرداريب( كاربري
برداري بوده، برنامه اجرايي نیمه متمركز داشته و بر پايه برخدي معیارهاي احداث و بهره

 شوند. ها احداث ميمحل اعتبارات عمراني شهرداريقوانین و مقررات نارسا، از 
رغم وجود قوانین و مقدررات هاي تحت مسئولیت بخش خصوصي، كه عليج( كاربري

خودي و براساس عرضه و تقاضدا، بددون بهصورت خودي دولتي بهناظر از سوي نهادها
هداي خدود مدرد  احدداث برنامه و با استفاده از سرمايه بخش خصوصدي و بدا سدرمايه

 شوند. مي

 های شهریسرانه کاربری 4-5
هدا بدراي گیري در مدورد تناسدب آنهدف از مطالعه و طبقه بندي اراضي خالي تصمیم

انددواع كاربردهدداي مختلددف )صددنعتي، مسددكوني و غیددره( در آينددده براسدداس اصددول و 
بده ايدن شدرح بندي اراضي خدالي شدهري معیارهاي علمي است. عوامل مهمي در طبقه

 دخالت دارند: 
 هاي طبیعي زمین مانند شیب و اندازه و مساحت قطعات ويژگي -3
 دسترسي به تسهیالت زيربنايي الز   -2

 ارزش زمین -1

 هزينه درآمد ناشي از توسعه اراضي خالي  -4

 موجود بودن زمین براي توسعه )تمايل مالك زمین و غیره (. -5

شهري براساس معیار دسترسدي بده براي آشنايي با نحوه طبقه بندي اراضي خالي 
تأسیسات زيربنايي به دو مورد اراضي خالي مناسب براي توسعه صنعتي و مسدكوني در 

 شود. جدول زير اشاره مي

 بندی اراضی خالی مناسب توسعه صنعتی براساس دسترسی به تسهیالت زیر بناییطبقه

 درجه یك
آهن شهري فاضالب، نیرو، راهدسترسي به تمامي تسهیالت نظیر آب لوله كشي، 

 اي.و منطقه

 دسترسي به تمامي تسهیالت به جز آب لوله كشي درجه دو

 دسترسي به تمامي تسهیالت به جز آب لوله كشي و فاضالب درجه سه

درجه 
 چهار

 دسترسي به تمامي تسهیالت به جز آب لوله كشي، فاضالب و نیرو

 درجه پنج
آهدن جدز آب لولده كشدي، فاضدالب، نیدرو و راهدسترسي به تمامي تسهیالت ب

 شهري
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 درجه شش
آهن شدهري دسترسي به تمامي تسهیالت بجز آب لوله كشي، فاضالب، نیرو، راه

 اي.و منطقه

درجه 
 هفت

 بدون هیچ دسترسي

 

 بندی اراضی خالی مناسب توسعه مسکونی براساس دسترسی به تسهیالت زیر بنایی طبقه

 درجه یك
ودن نقشه ثبتي )نقشه  مالكیت( و دسترسي به تمامي تسهیالت )آب، برم، دارا ب

 فاضالب، نیرو و راه(.

 دارا بودن نقشه ثبتي و دسترسي به تمامي تسهیالت بجز آب  درجه دو

 دارا بودن نقشه ثبتي و دسترسي به تمامي تسهیالت بجز آب و فاضالب درجه سه

درجه 
 چهار

 رسي به تمامي تسهیالت زيربناييدارا بودن نقشه ثبتي و دست

 ها استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربری 4-6
شود. طبدق هر فعالیتي در شهر عملكرد خاصي دارد كه به آن آستانه فعالیتي نیز گفته مي

يابد. از آنجا كده اين ويژگي سطح متناسبي از كالبد يك شهر به آن فعالیت اختصاص مي
خصوصیات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگدي منطقده مدورد مطالعده از  اين خصیصه بنا به

ريزي، بینانه در برنامدهمنظور برخورد واقعشهري به شهر ديگر متفاوت است، بنابراين به
 ها ضرورت دارد. شناخت و مطابقت آن

هداي مختلدف همدان ترين روش برآورد زمین مورد نیاز بدراي كاربريشايد آسان
اي بده واقعي شهر در زمان حدال و تعمدیم و تطبیدق ارقدا  و كمیدتروش محاسبه نیاز 

دست آمده با آينده باشد؛ هر چند به دلیل تفاوت در سطح توسعه اقتصادي و اجتمداعي 
توان استاندارد واحدي را براي تمامي كشورها در نظدر گرفدت. بدا وجدود كشورها نمي

هداي مدورد در خصدوص كاربري منظور اراله تصويري از تجارب موجود به چنداين، به
 شود. اصلي در ادامه اشاره مي

 کاربری مسکونی  4-6-1
تفاوت بسیاري در مقدار زمین اختصاص يافته به كاربري مسكوني در شهرهاي موجدود 

هزار نفر  251كشورها وجود دارد؛ براي مثال در شهرهاي امريكايي كه جمعیتي بیش از 
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متدر مربدع اسدت، در صدورتي كده در شدهرهاي  273دارند حد متوسط سرانه مسكوني 
باشدد. در آمسدتردا  متر مربدع مي 336صنعتي عمده بريتانیا حد متوسط سرانه مسكوني 

 251هزار واحد مسكوني، متوسط زمدین اختصداص  61واحد همسايگي با  31هلند در 
 متر مربع.

 کاربری فضای سبز و تفریحی  4-6-2
گي روز افزون محیط شهري، نقش حیداتي فضداهاي با توجه به افزايش جمعیت و آلود

هداي عنوان يك فیلتر طبیعدي از آلودگيشود. فضاي سبز بهتر ميسبز روز به روز روشن
كاهد و تضمین كنندده نسدبي سدالمت فدردي و اجتمداعي محیطي مانند دود و صدا مي

 ساكنان شهر و آرامش محیط آن است. 
كاربريهاي فضاي باز و سبز ابتدا نیاز واحددهاي  در محاسبه زمین مورد نیاز براي

هداي گیدرد، سدپس زمدین بدراي زمینمسكوني و واحدهاي همسايگي مد نظر قدرار مي
صورت مجزا به مقتضاي نیداز اختصداص هاي ورزشي بههاي شهري، میدانبازي، پار 

 يابد. مي
بدا اعدداد زيدر  سرانه اختصاص يافته به فضاي سبز در برخي شهرهاي اروپا برابر

 متر مربع. 25متر مربع و وين  31متر مربع، برلین  3متر مربع، ر   25/5است: پاريس 
هاي فضاي سبز در كشورهاي در حال توسعه پايینتر از استانداردهاي تعیین سرانه

 4/3متدر مربدع و در بغدداد  2/3اروپا و امريكاست. در كلكته سرانه فضاي سبز كمتر از 
 36در حالي كه استاندارد پیشنهاد شده براي كشورهاي در حال توسدعه  متر مربع است؛

 باشد. متر مربع مي
هاي جديد براي شهرهاي برنامه ريزي شده در اغلب كشورهاي فضاي سبز برنامه

مندي عمومي در نظر گرفته است. اختصاص زمین به فضداي سدبز از كافي را براي بهره
نوسان است، بندابراين همدین رقدم ممكدن اسدت مدال  متر مربع بر هر نفر در  41-56

خوبي براي ارزيابي نیاز آتي براي فضاي سبز محسوب شود. در كشور ما اسدتانداردهاي 
ضدمیمه  5تدا  3پیشنهادي براي انواع فضاهاي باز و تفريحي در سطح شهر طبق جداول 

 (Alp)ال. پ آمده است. اين استانداردها را مهندسان مشداور معمداري و شهرسدازي آ. 
 اند.تهیه كرده
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 ها حمل و نقل جاده 4-7
هدا در اي مانند سداير كاربريهاي مربوط به كاربري حمل و نقل و ارتباطات جادهسرانه

بین شهرهاي مختلف جهان متفاوت است. در شهرهاي امريكا فضاهاي اختصاص يافتده 
وده و به اين شدرح محاسدبه ها به تناسب جمعیت شهري متفاوت ببه حمل و نقل جاده

 شود: مي
 2هدزار تدا  311متر مربع براي هر نفر، جمعیت  51هزار نفر  251جمعیت باالي 

 334هدزار نفدر  51متر مربع براي هر نفر، جمعیت كمتدر از  83هزار نفر  511میلیون و 
متدر  334متر مربع براي هر نفر  57هزار نفر  25متر مربع براي هر نفر، جمعیت بیش از 

متر مربع بدراي هدر نفدر، جمعیدت  57هزار نفر  25مربع براي هر نفر، جمعیت بیش از 
 متر مربع براي هر نفر. 64هزار نفر  35-25

هزار نفر بددون در نظدر  311در شهرهاي برنامه ريزي شده در فرانسه با جمعیت 
اين رقم  شود.متر مربع براي هر نفر محاسبه مي 13گرفتن راههاي واحدهاي همسايگي 

شدهر  –متدر مربدع، در هدا   33متر مربع براي هر نفر، در زوريد   51-41در سويس 
متر مربدع  5متر مربع براي هر نفر به اضافه  25متر مربع و در مارسي  11 -جديد بريتانیا

 شود.فضاي پاركینگ محاسبه مي
ندده از هاي مطرح شده بیانگر تفاوت در اصول است و براي برآورد نیداز آيسرانه

 توان استفاده كرد. متر مربع مي 51-11متوسط سرانه 
ها، عملكرد و اسدتانداردهاي رايدج در ضمیمه انواع دسترسي 7و6هاي در جدول
 ايران آمده است.

 صنعت 4-8
هاي اقتصادي، اجتماعي هاي پیشنهادي براي صنعت غالباً به تجزيه و تحلیلتعیین سرانه

ريزان شدهري ه در بیشتر مدوارد از حیطده اختیدارات برنامدهو سیاسي نیاز دارد؛ نكاتي ك
خارج است. عواملي مانند وضعیت بازار، نظريات مرد  منطقه، نیروي كدار و مدديريت، 

هاي صنعتي شهر دخالت دارندد بررسي كیفیت تأسیسات زيربنايي و غیره كه در فعالیت
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مطالعات شهري بیشتري بده  ريزان شهري باشد و آنچه درشايد كمتر مورد مطالعه برنامه
هاي شهر از نظر اقتصدادي شود، تعیین پايه اقتصادي شهر و شناخت فعالیتآن توجه مي

 و اجتماعي است. 
با گسترش صنعت در شهرها اهمیدت آن بدیش از پدیش نمايدان شدده اسدت. در 
كشورهاي مختلف براساس درجه توسعه صنعتي مقدار زمین اختصاص يافته بده صدنايع 

متر مربع به ازاي هر كارگر بدراي  51-13است. به طور مثال در برنامه كوپنها   متفاوت
اي تولیدي در نظر گرفته شده است. در شهر جديدد هدا  صنايع سبك و صنايع واسطه

متدر مربدع  211-311نفر در هكتدار و در اسدتكهلم  51متر مربع براي هر كارگر يا  211
كه در كلكته براي صدنايع خدارج از شدهر بده  براي هر كارگر اختصاص يافته، در حالي

متر مربع براي هر كارگر در نظر گرفته شده اسدت. براسداس تجدارب  311طور متوسط 
متدر مربدع  45-21كشورهاي مختلف باال اختصاص عمومي زمین براي صدنايع را بدین 

 توان پذيرفت. براي هر كارگر مي
بندي صنايع بده صدنايع سدبك، سرانه كاربري صنعتي در كشور ما براساس تقسیم

متر مربدع بدراي  311و  61، 11، 5/1كارگاهي، متوسط و بزرگ تعیین شده و به ترتیب 
 هر شاغل است. 

 تجارت  4-9
هاي ديگر شهري را نیز هاي مهم شهري كاربري تجاري است كه فعالیتيكي از كاربري

بده شدعاع عملكدرد آن  دهد. زمین مورد نیاز بدراي كداربري تجداريتحت تأثیر قرار مي
بستگي دارد كه از سطح واحد همسايگي شروع و تا منطقه شهري و باالتر از آن شدامل 

شود. زمین اختصاص يافته به تجارت در طرح جامع ريكیاويك، پايتخت ايسدلند، در مي
متدر  2/3متر مربدع و عمدده فروشدي  5-1به اين ترتیب بود: خرده فروشي  3381سال 

متر مربع را براي هر شدخص اختصداص  31ر. در زوري  برنامه توسعه مربع براي هر نف
متدر مربدع بدراي هدر نفدر  34-31دهد. براساس بررسي به عمل آمده حد فاصل بین مي

 31تدا  8شكل مستدلي براي محاسبه نیاز آينده به زمین در بخش تجارت است. جداول 
 دهد. ز تجاري نشان ميضمیمه استانداردهاي رايج در ايران را بر حسب نوع مراك
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 آموزش 4-11
ريزي كاربري اراضي شهري، تدأمین مناسدب خددمات عمدومي از يكي از اهداف برنامه

جمله دسترسي به خدمات آموزشي است. مطالعه فضاهاي اختصاص يافته بده خددمات 
دهد؛ بده طدوري كده در اي را نشان ميهاي عمدهآموزشي در كشورهاي مختلف تفاوت

متر مربدع و در فرانسده براسداس برنامده توسدعه  8/1كته سرانه آموزشي برابر با شهر كل
متر مربع است. در كشور ما استانداردهاي مربوط به فضاهاي  31شهرهاي جديد برابر با 

اي آموزشي براي كودكستان، دبستان، مدرسده راهنمدايي و دبیرسدتان بده ترتیدب سدرانه
ضوابط دقیق مربدوط بده  1-38تا  1-35. در جداول ، متر مربع است33،32، 3، 8معادل 

اي، نحوه كداربرد فضدا، اولويدت هر يك از اين خدمات آموزشي از نظر مشخصات پايه
ضدمیمه را  34تا  33هاي شماره ها و مناسبات آمده است. جدولها و ويژگيهمجواري

انداردهاي اندد اسدتتهیه كرده (ALP)كه مهندسان مشاور معماري و شهرسازي آ.ال.پ 
 دهند.موجود در اين زمینه را نشان مي

 بهداشت و درمان 4-11
هاي مهم شهري فضاهاي اختصاص يافته بده خددمات بهداشدتي و يكي ديگر از كاربري

هدا )در مقیداس ناحیده( و درماني است. در اين رابطه استانداردهاي مربوط بده درمانگاه
ها و تناسدبات و يابي، ويژگيضوابط مكان ها )در مقیاس منطقه( اهمیت دارد.بیمارستان
 ضمیمه آمده است.  36و  35هاي اين كاربري در جداول همجواري

براساس استانداردهاي مطرح شده از تجارب كشورهاي مختلف به طور كلي حد 
متر مربع براي هدر نفدر خواهدد  277هاي شهري متوسط نیاز به زمین براي تما  فعالیت

رسد تأمین سطح زندگي مناسب در هر منطقه شهري كافي به نظر ميبود. اين رقم براي 
 رقم فوم از جدول ذيل به دست آمده است: 
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 حد متوسط ها )به ازاي هر نفر(اندازه كاربري يا فعالیت

 متر مربع 325 متر مربع 351-311 مسكوني

 متر مربع 15 متر مربع 51-21 هاجاده

 متر مربع 45 متر مربع 51-41 فضاي سبز

 متر مربع 11 متر مربع 41-21 خدمات عمومي

 متر مربع 11 متر مربع 41-21 صنايع

 متر مربع 32 متر مربع 34-31 خدمات بازرگاني

 هایابی کاربریهای مکانمشخصات و ویژگی 4-12
 های مسکونی یابی در کاربریمشخصات مکان 4-12-1

ها را اي از سطوح كاربريو سهم عمده ترين بخش شهر استها مهممحل زندگي انسان
درصدد و  61اي كه در شهرهاي كوچك بدیش از دهد؛ به گونهنیز به خود اختصاص مي
درصد از سطح شهر تحت پوشش كاربري مسكوني است. به  41شهرهاي بزرگ حدود 

دلیل وجود الگدوي متفداوت مسدكن در كشدورها و حتدي در شدهرها و تندوع شدرايط 
 يابي مناطق مسكوني بايد جوانب مختلفي را در نظر گرفت. ، در مكانكنندگاناستفاده

 مانند موارد ذیل: 
هداي طغیدان ها، محلها و گسدلنواحي مسكوني بايد از مناطق خطرنا  مانند مسدیل -

 هاي ريزش يا لغزش زمین دور باشد. آب و مكان
نقل قرار گیدرد  هاي ناسازگار صنعتي و حمل ونواحي مسكوني بايد دورتر از فعالیت -

 ها در امان باشد. ها و آلودگيتا از مزاحمت ازدحا 

 نواحي مسكوني بايد در جوار فضاهاي باز و سبز احداث شود.  -

 نواحي مسكوني بايد به نواحي كار و گذران اوقات فراغت نزديك باشد.  -

هاي ماليم و نواحي خوش آب و هواي شهر كه منداظر نواحي مسكوني بايد در شیب -
 یعي زيبا و مطلوب فضايي دارند، استقرار يابد. طب

هاي مسطح و كم شدیب با توجه به وضع توپوگرافیك، اراضي مسكوني بايد در زمین -
درصد( توسعه يابند و تا حد امكان از توسعه در اراضدي  35تا شیب متوسط )حداكثر 

 پر شیب با قطعات نامنظم و بويژه با شیب معكوس اجتناب شود. 
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كه مراكز كار و مراكدز  –هاي اصلي وني بايد به طور مستقیم به سیستم راهمناطق مسك -
دسترسي داشته باشند و ندواحي و محدالت  –كنند اصلي شهر را به يكديگرمتصل مي

هدا هاي اصلي محاط شدوند و ايدن خیابانوسیله خطوط ترافیك يا خیابانمسكوني به
حي مسكوني بايد از ترافیك عبوري به داخل ناحیه مسكوني نفوذ نكنند. در اصل، نوا

 و خطرهاي ناشي از آن مصون باشد. 

بندي داخلي محالت مسكوني بايد با عوارض طبیعي زمین مانند شدیب سیستم خیابان -
 و آبروهاي طبیعي تطبیق داده شود. 

 كند: ها و خصوصیاتي را براي مناطق مسكوني به اين شرح مطرح ميهیراسكار ويژگي

وسدیله بايد تأمین كننده خلوت با جدايي آن از مناطق ديگر شهري بهمناطق مسكوني  -
 نوار عري  كمربند سبز باشد.

مناطق مسكوني بايد از هماهنگي الز  با محیط اطراف خود مانند درياچه و جويبار و  -
 فضاي سبز برخوردار شود.

، باد، پستي و بلندي اي جهت دهي شود كه از حداكثر نورگونهمناطق مسكوني بايد به -
 مند شود. محل بهره

نكته شايان توجه در الگوي مكانیابي كاربري مسكوني اين است كده انتخداب منداطق  -
ها )محل كدار، شدبكه ترابدري و يابي ديگر فعالیتمسكوني همراه و در تعامل با مكان

ج زنددگي غیره( انجا  گیرد، چرا كه هر خانواده در عین حال كه به سر پناه و مايحتدا
هدا نیدز نیداز )خورا  و پوشا  و بهداشت( نیاز دارد به درآمد الز  براي بدرآورد آن

دارد و چون براي كسب درآمد بايد كاركرد بنابراين محل كار و محل سكونت به هدم 
هدا در گدزينش يابند و فاصله كالبددي میدان آن دو و هزينده مترتدب بدر آنپیوند مي

 اي دارد. ويژهكاربري مسكوني شهري اهمیت 

هداي آموزشدي و تجداري )نحدوه خريدد و مكاني ابي مسكوني تا حدودي از فعالیت -
ها، مددارس و كند. محدل كودكسدتانها را هدايت ميفروش( در جامه پشتیباني و آن

هدا در يابي خانوادههاي سني با مكانها و ساير مؤسسات آموزشي براي گردهدبیرستان
منظور ترسي واحدهاي مسكوني به بازار و محل خريدد بدهارتباط است و همچنین دس

ايجاد دسترسي به غذا، لباس و ساير احتیاجات روزمره خانواده ضروري اسدت. پدس 
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هاي مسكوني، تالش بر اين اسدت كده از اتدالف وقدت يابي فعالیتبنابراين در مكان
خانوارها در دسترسي به مراكز خريد و مراكز آموزشي پیشگیري شود. 

عنوان زيدر الوه بر مطالب مذكور هر يدك از محدالت مسدكوني شدهر بايدد بدهع
سیستمي از كل سیستم شهري، تأمین كننده اين موارد باشد: 

محله بايد تأمین كننده مسكن مناسب براي خانوارها باشد كده عدالوه بدر  مسکن 
مسكن و سرپناه، خدمات ضروري داخل واحد مسكوني را كه دربرگیرنده نیازهاي اولیه 

 خدمات داخل واحد مسكوني است فراهم آورد، مانند آب، فاضالب و برم. 
محله بايد فراهم كننده سالمتي و پايداري و در كل يدك مجموعده بددون  امنیت 

 خطر ترافیكي، تجاوز و تخلف، اعمال جنايي و حوادث طبیعي و رواني باشد. 
، تعلق، مايه سدرافزاري محله بايد نمود آشكاري از حس مكاني شناسایی نمادی 
 و راحتي ساكنان باشد. 
ها و هاي اجتماعي، سازمانمحله بايد همكاري شخصي با شبكه تعامل اجتماعی 

 امكانات طبیعي را فراهم كند. 
محله بايد فراهم كننده امكانات گذران اوقدات فراغدت، نظیدر تسدهیالت  فراغت 

 تي و آسايش مرد  باشد.فرهنگي، آموزشي و فضاي باز براي تأمین راح
محله بايد دسترسي به مراكز اشتغال، خريد و فروش و خددمات مدورد  دسترسی 

 نیاز خانوارها را فراهم آورد. 
هاي اجتمداعي يدا عمدومي حاصدل از تجمدع : محله بايدد هزيندهکارایی عمومی

آوري آشغال، خدمات آتدش نشداني و پلدیس، خانوارها مانند هزينه آب، فاضالب، جمع
هاي ناشي از حفدظ و گسدترش آموزش، اوقات فراغت و حمل و نقل و همچنین هزينه

 رو را كاهش دهد. هاي عمومي مانند خیابان و پیادهسرمايه

 های تجاری یابی کاربریمکان 4-12-2
افراد، خانوارهدا و موسسدات بدراي رفدع نیازهداي خدود خريددار كاالهداي مصدرفي و 

شود. توزيع كداال جدز وسیله واحدهاي ديگري تولید و عرضه ميتجهیزاتي هستند كه به
در موارد استثنايي )فروش مستقیم از تولید به مصرف( مراحل مختلفي را دسدت كدم در 

كند. اين سلسله مراتب تدوزيعي تدابعي سطح تجارت عمده يا نیمه عمده و جزء طي مي

www.shahrsazionline.com
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رها و نیمه عمده و خرده ترين شهاز سلسله مراتب شهري است. تاجران عمده در بزرگ
اند كه اين طبقه بندي بده شدناخت سلسدله در شهرهاي متوسط يا كوچك سكني گزيده

 كند.مراتب شهري كمك مي
صدورت جزلدي و روزانده يدا بدا هدا بهكاالهاي مصدرفي بدر حسدب طبیعدت آن

هاي زماني كم و بیش طوالني )هفتگي، ماهانده، سداالنه، و يدا بیشدتر( خريدداري فاصله
 شوند.مي

شدوند و ايدن كاالهدا تقريبداً در كاالهاي تجهیزاتي به نسبت كمتدر خريدداري مي
هاي مسكوني يا موسسات صنعتي قرار دارندد؛ امدري كده تدراكم فاصله بیشتري از محل

هدا نیدز بده نوبده خدود ها ايجاب كرده و آنمكاني واحدهاي تجاري را برحسب نوع آن
هاي همیشدگي را تعیدین ه، منطقده جداذب، مشدتريهمراه با شبكه ارتباطي وسايل نقلید

 كنند. مي
هاي ويژه، سازگار و جذاب است و تجارت و خدمات بیش از پیش مستلز  مكان

هاي تجاري از ديرباز در ارزش افزوده زمین و رونق شدهر اين در حالي است كه فعالیت
ها و ي مشدتريها همدراه بدا جداي توقدف بدرايابي و دسترسي به آنسهیم بوده و مكان

تحويل اجناس،همگي با يك نوع شهرسازي قابل توجه به نا  شهرسازي تجاري ارتبداط 
درصد از سطح كاربري شهري به مراكز تجاري اختصاص دارد. اين مراكدز  5-2يابد. مي

 هاست.ها و هتلها، دفاتر خصوصي، خدمات، بانكها، عمده فروشيفروشيشامل خرده

 های تجاری کاربریسلسله مراتب  4-12-3
هاي تجاري و اجتماعي از جمله بازارهدا و ، در اين ناحیه فعالیتبخش مرکزی تجارت

ها و دفترهداي اصدلي ها، تماشاخانه، موزهها، هتلها، بانكها، دفاتر كار، باشگاهفروشگاه
 شود. و تأسیسات عمده مستقر مي

هدزار نفدري و  511-311هرهاي بدزرگ ، اين مراكز خاص شایمراکز خرید منطقه -2
حتي يك میلیون نفدري اسدت و عدالوه بدر خدرده فروشدي و خددمات جزلدي شدامل    

هاي تجاري و موسسات خدماتي و نهادهاي اداري و فرهنگي است. شايان ذكدر شركت
هددا و هددا و مراكددز تقاطعاي در امتددداد خیابانهدداي منطقددهاسددت مراكددز اصددلي كاربري
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اي شود و در شهرهاي بزرگ مراكز منطقهيك بخش از شهر تشكیل مي هاي اصليمیدان
 شود. ها جانمايي ميها و در امتداد بزرگراهها، پايانهدر اطراف ايستگاه

گیدرد اي قرار مياي و منطقه، اين مراكز بین مراكز خريد محلهایمراکز خرید ناحیه -3
آيد و تنوع كداال در آن از مركدز وجود مي هزار نفر به 51و معموالً براي جمعیت معادل 

محله بیشتر است. اين مراكز معموالً كاال و خددمات ماهانده و نسدبتاً تخصصدي برخدي 
 كنند. ها را تأمین ميفعالیت

، ايدن مراكدز شدامل مراكدز خدرده فروشدي، خددمات جزلدي، ایمراکز خرید محله -4
هداي قدديمي شدهر و در بخش هاي كوچك تجاري است كه اغلدبها و فروشگاهمغازه

شدود. در ها مستقر ميصورت نواري در طول خیابانهاي اصلي و محلي بهتقاطع خیابان
هاي قديمي، اين مراكز همراه با ساير عملكردهدا در گدذر اصدلي محلده يدا محدل بافت

تالقي گذرها به وجود آمده است. اما در شدهر سدازي جديدد مراكدز تجداري محلده در 
هدا، در نظدر گرفتده هاي محلي، بويژه در محدل اتصدال راهصي از خیابانهاي خاقسمت

ها و همچندین انددازه و تعدداد يابي مراكز تجداري محلدهشود. شرايط اصلي در مكانمي
 ها به تعداد جمعیت و تراكم واحدهاي مسكوني بستگي دارد. مراكز محله

ها . فاصدله دسترسديترين دسترسي به مراكز خريد، فاصله اسدتبه طور كلي مهم
صورت پیاده به فروشگاهها رسدید. بده دقیقه بتوان به 7-5بايد طوري باشد كه در مدت 

هاي مسدكوني عبارت ديگر، ايجاد مراكز تجاري و خدماتي در مراكدز يدا محدور محلده
 متري از يكديگر قرار گیرد.  511-111هنگامي مطلوب است كه هر يك در فاصله 

 یابی مراکز تجاری ارهای مکانمعی 4-12-4
 يابي مراكز تجاري به طور كلي عبارتند از: معیارهاي مكان

دسترسي. يكي از عوامل بسیار مهم در استقرار مراكز تجاري دسترسي است و چدون  .3
ها، مناطق و شهرها باالترين سطح دسترسي را دارند به همین دلیل مراكدز مراكز محله

 كنند. يابي ميها مكانتهتجاري را در مركز اين هس
يابي . وسعت و اندازه زمین مورد نیاز يكي ديگر از عوامل مؤثر در مكاناندازه مکان .2

 مراكز تجاري است.
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بدويژه از نظدر ايمندي در  –هدا . عالوه بر وسعت، شرايط فیزيكي زمینزمین مناسب .1
 در استقرار مراكز خريد مؤثر است.  –مقابل حوادث طبیعي 

. دسترسي به تأسیسداتي مانندد آب، بدرم و سیسدتم تأسیسات زیربناییدسترسی به  .4
هددا، بددويژه در محددالت دفددع فاضددالب در ايددن كدداربري نیددز ماننددد سدداير كاربري

 گذارد.االحداث، تأثیر ميجديد

 های گذران اوقات فراغت یابی کاربریمکان 4-12-5
يدزي بدراي گدذران اوقدات هاي فناوري و كوتاه شدن ساعات كار، برنامده ربا پیشرفت

يابد. تفريحات سالم در ساعات بیكاري عبارتند از استراحت، فراغت اهمیت بیشتري مي
هداي هاي اجتماعي و بهبدود مهارتسرگرمي، رشد شخصي و اجتماعي، گذران آموزش

 كند: فني. انواع تفريحات را به اين شرح تقسیم مي
، ب( سازمان يافته يدا سدازمان نیافتده، تفريح براساس نوع: الف( فعال يا نیمه فعال .3

نیداز از تسدهیالت، ه(نیداز بده مهدارت يدا ج(فردي يا گروهي، د(نیازمند تسهیالت يا بي
 نیاز از هزينه نیاز از مهارت، و( مستلز  هزينه يا بيبي
 تفريح براساس زمان: بازديد روزانه يا اقامت شبانه  .2

ايي، ب( نزديك به خانه يا دور از خانه، تفريح براساس مكان: الف( شهري يا روست .1
 ج( نزديك به محل كار يا دور از محل كار 

 های اوقات فراغت یابی در کاربریمشخصات مکان 4-12-6

در منشور آتن براي بافت فیزيكي شهر چهار نوع كاربري در نظر گرفته شده اسدت كده 
هاي اوقدات فراغدت ربريها كاربري گذران اوقات فراغت است. كاترين آنيكي از مهم

برحسب مقیاس عملكردي در سطح شهر و منطقه آن مشخصات مكاني متفداوتي دارندد 
 كنند. و به طور كلي از ضوابط مكاني ذيل پیروي مي

 ها آسان باشد. بايد در فاصله مناسبي از نواحي مسكوني قرار گیرند و دسترسي به آن -
جاذب جمعیت هستند بايد در مراكدز هاي فرهنگي و تفريحي كه محل انواع فعالیت -

اي را بده وجدود آورندد كده در هاي ويدژهها هستهشهر قرار گرفته باشد يا اين محل
 هاي شهري قرار گیرند. مركز برزن
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ها و فضاهاي بداز هماهندگ شدوند تدا بدافتي طبیعدي يدا مراكز تفريحي بايد با پار  -
ديد آورند. پراكندگي فضداهاي هاي تفريحي پمصنوعي و متناسب براي كلیه فعالیت

كاهد و بدين گونده ها ميآزاد و فضاهاي تفريحي از سرزندگي و جمعیت پذيري آن
 كنند. ها استفاده نميساكنان شهرها چنان كه بايد از آن

هداي هاي دريا، دامنده ارتفاعدات كوهسدتان ها، كرانهها، بیشهها، جنگلكنار رودخانه -
 هاي عمومي است. اف شهر مكان مناسبي براي ايجاد تفرجگاهنزديك يا اطر

هداي طبیعدي، ها، پار عناصر طبیعي درون يدا پیرامدون شدهرها مانندد رودهدا، تپده -
ها و سواحل بهترين محل براي ايجداد مكانهداي تفريحدي و گدذران اوقدات درياچه

 فراغت هستند. 

هاي میدداني، ارند و يا انواع ورزشبراي احداث تسهیالتي كه به بنا و پاركینگ نیاز د -
درصد باشد تا با هزينده كدم بتدوان تسدطیح كدرد. بدراي  5شیب زمین بايد كمتر از 

فضاهاي باز وسیع و نواحي حفاظت شده عمومي در شیب زمین محدوديتي وجدود 
ندارد و شرايط مناسب محیطي و طبیعي و همچنین تنوع در سیماي زمدین رجحدان 

 دارد. 

اوقات فراغت را بايد براساس ظرفیت، وسدعت، جاذبده فضدايي، میدزان  مراكز گذران -
استفاده و شعاع دسترسي طبقه بندي كرد و تجهیزات متناسب را فراهم آورد. بدر ايدن 

اي تواند شدامل فضداي سدبز، همانندد باغچدهاساس تجهیزات اوقات فراغت محله مي
د اسدتخر يدا زمدین ورزشدي كوچك يا امكانات فرهنگي مانند كتابخانه يا ورزشي مانن

 باشد. 

تجهیزات مورد نیاز اوقات فراغدت در سدطح شدهر عبارتندد از: اسدتاديو  بدزرگ 
هاي اسدب دواندي و هاي كنسدرت، میددانهدا، سدالنورزشي، سالن تئداتر بدزرگ، موزه

 يابند.تجهیزات بسیار اختصاصي ديگري كه هر روز توسعه مي

 های مراکز کار  یابی در کاربریمشخصات مکان 4-12-7
اهمیت مراكز كار و فعالیت بخصوص در ندواحي شدهري بدزرگ كدامالً روشدن اسدت؛ 

 ترين اصول و معیارهاي مكانیابي مراكز كار عبارتند از : مهم
 فاصله بین اماكن كار و سكونت بايد به حداقل برسد.  -
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بده سداير  هداها و سیستم حمل و نقل باشد تا دسترسدي آنمراكز كار بايد نزديك راه -
 مراكز كار و فعالیت شهري به سهولت انجا  گیرد. 

هاي تأسیسداتي )آب، فاضدالب و گداز نیدرو( مراكز تولید صدنعتي بايدد بده سیسدتم -
 آهن و بندرگاه( باشد. دسترسي داشته و نزديك خطوط ارتباطي )جاده،راه

و از  موقعیت مكاني مراكز كار از لحاظ طبیعي و شرايط محیطي بايدد مناسدب باشدد -
 خطرهاي ناشي از سوانح طبیعي در امان باشد. 

اندازه زمین محل كار بايد با حجم عملیات آن متناسب بوده، بدراي توسدعه احتمدالي  -
 در آينده فضاي كافي داشته باشد. 

هاي كار بايد بر حسب كیفیت بهداشتي از همديگر جدا شده باشد و بدراي هدر محل -
 دسته، مكاني مناسب انتخاب شود. 

هاي كار خصوصي و دولتي بايد با نظا  مراكز شهري )اشتغال( هماهندگ گدردد محل -
 و بر حسب مراتب در سطح شهر توزيع شود. 

استفاده از زمین از لحاظ اقتصادي )هزينه تسطیح، ندوع خدا  و شدیب( مقدرون بده  -
 صرفه باشد. 

ايجداد  هاي سكونتي جدا باشدند و بداهاي صنعتي سنگین و آلوده بايد از بخشبخش -
 فضاي سبز از يكديگر جدا شوند. 

براي رعايت عملي اصول يا معیارهاي كلي فوم، بايد عوامل مؤثر در هدر يدك از 
   تري تعیین شود.ها مشخص و براي هر يك ضوابط دقیقآن

 یابی های مکانویژگی 4-13
انددازه  تعمیراتي رده فراشهري، بزرگدي ابعداد و –هاي فني ترين وجه تمايز كاربريمهم

هداي محیطدي، از سدوي ها، از سويي و آثار ترافیكي و آلودگيكالبدي اين گونه كاربري
تعمیراتدي رده  –هداي فندي باشد. در واقع علل مكان گزيني و اسدتقرار كاربريديگر مي

هداي مدذكور بدا آسدايش سدكونتي فراشهري در حاشیه شهرها عدد  سدازگاري فعالیت
 هاي فوم عبارتند از: هاي مكان گزيني كاربريين داليل و ويژگيترباشد. مهممي
 ها مقیاس عملكردي و ضرورت دسترسي متقاضیان متنوع به اين دسته از كاربري -
 هاي ناشي از نوع فعالیت با آسايش سكونتي و ترافیك شهري مزاحمت -
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 نیاز به ابعاد و اندازه بزرگ كالبدي براي استقرار -

 ها ترکیب کاربری 4-14

اي است كه نیاز بده همجدواري تعمیراتي به گونه –واحدهاي خدماتي فني نحوه فعالیت
تعمیراتدي معمدوالً بدا  –هاي مختلفي دارد. بده همدین دلیدل واحددهاي فندي با فعالیت

 واحدهاي زير همجواري دارند. 
 گري و تراشكاري واحدهاي ريخته -
 كاري و شاسي كشي آهنگري، پرس -

 شي، نجاري و اتام سازي نقا -

 فروش قطعات يدكي  -

 معیارهای ساماندهی صنایع و خدمات فنی در شهرهای متوسط  4-15

كه در فصل دو  گزارش حاضر آمده است، به دلیل تندوع شدهرهاي كشدور از طورهمان
تدوان معیارهداي واحددي بدراي نظر میزان و نوع صدنايع و خددمات فندي مسدتقر، نمي

خدمات فني در كلیه شهرها اراله داد. لذا پیشنهادات سدامان بخشدي  ساماندهي صنايع و
 بندي شهرهاي كشور، در سه محور زير تدوين شده است: براساس نتايج گونه

 هاي ويژه مطالعاتي براي ساماندهي شهرهاي گروه يك )شهرهاي بزرگ( توصیه -
 معیارهاي ويژه سامان بخشي براي شهرهاي گروه دو )شهرهاي متوسط(  -

 ها و رهنمودهاي سامان بخشي براي شهرهاي گروه سه )شهرهاي كوچك( توصیه -

هاي اراله شده براي سامان بخشي صنايع و خددمات صورت فشرده توصیهدر اين جا به
فني در شهرهاي گروه يك و سه مطرح گرديده و سپس بده طدور ويدژه و مشدروح 

 اي گروه دو اراله شده است. معیارهاي ساماندهي صنايع و خدمات فني در شهره

 های ویژه ساماندهی در شهرهای گروه یك )شهرهای بزرگ( توصیه 4-16
هزار نفر و بیشتر كه محل  211بندي شهرهاي كشور، شهرهاي داراي جمعیت در تقسیم

 اند.بندي شدهاستقرار بیشترين صنايع و خدمات فني هستند در گروه يك دسته
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كدل كشدورهاي  %5شهر ) 12هزار و بیشتر(  211معیت تعداد شهرهاي بزرگ )با ج -
 كشور( 

 سیاسي كشور عمدتاً مركز استان هستند.  –شهرهاي اين گروه در تقسیمات اداري  -

به داليل مختلف اين شهرها محدل استقراربیشدترين واحددهاي صدنعتي و خددماتي  -
 )فني( هستند. 

درآمیختگدي شدديد به دلیل ندرخ رشدد جمعیتدي بداال و توسدعه سدريع كالبددي، و  -
 باشند. اي سكونتي داراي بیشترين مشكالت ميهاي صنعتي با حوزهبافت

تعمیراتي به مراتب بیش از نیازهاي محلدي بدوده  –استقرار واحدهاي صنعتي و فني  -
 هاي صنعتي در اين گروه شهرهاست. كه اين ويژگي نشان دهنده مقیاس ملي فعالیت

دهي به دلیدل مقیداس ملدي صدنايع و خددمات فندي، هرگونه مداخله در زمینه سامان -
 باشد.هاي اشتغال، توسعه صنعتي، تولیدات و ميداراي آثار گسترده در زمینه

 

تعمیراتدي در شدهرهاي  –هاي صدنعتي و خددماتي فندي به دلیل مقیاس ملي فعالیت -
ر زمینده هداي صدنعتي كشدور، هدر گونده مداخلده دهدا بده قطبگروه يك و تبديل آن

هددا و ريزي در مقیدداس ملددي و آمددايش و همكدداري ارگانسدداماندهي مسددتلز  برنامدده
 باشد. هاي كشوري مؤثر در اين زمینه ميسازمان

هداي ها و درآمیختگي شديد صدنعت شدهر و ويژگيبراساس و به دلیل تنوع فعالیت -
ويژه سداماندهي صدنايع در چدارچوب منحصر به فرد هر شهر ضرورت انجا  مطالعات 

 برنامه ملي توسعه صنعتي و توسعه پايدار وجود دارد. 

برخي از شهرهاي گروه يك داراي سابقه و قدمت ويژه شهرنشیني و محدل اسدتقرار  -
هداي ارزشدمند كالبددي بدوده كده الز  اسدت سدازماندهي آن بدا صنايع سدنتي و بافت

 تاريخي انجا  پذيرد رويكردي اجتماعي، فرهنگي و

 های ویژه ساماندهی در شهرهای گروه سه )شهرهای کوچك( توصیه 4-17

هزار نفر، در گروه سده  25بندي شهرهاي كشور، شهرهاي با جمعیت كمتر از در تقسیم
 باشند: هاي زير مياند. شهرهاي گروه سه داراي ويژگيقرار گرفته

 رصد كل شهرهاي كشور است. د 65شهر كه  133تعداد شهرها  -
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 باشند. شهرهاي اين گروه عمدتاً مراكز بخش مي -

 شهري دارند.  –بسیاري از شهرهاي مذكور خصلت روستا  -

تعمیراتي موجدو  –پسكرانه اقتصادي بیشتر اين شهرها كشاورزي بوده و خدمات فني  -
ان خددماتي و تعمیراتدي ها عالوه بر تأمین نیازهاي ساكنان شهر به طور عمدده پشدیبآن

 باشند. آالت كشاورزي و صنايع تبديلي ميابزار و ماشین

هداي صدنعتي بدوده و لدذا موضدوع تدزاحم زيسدت شهرهاي مذكور عمدتاً فاقد بنیان -
 محیطي و كالبدي صنعت ناچیز است. 

رهنمودهای عمومی ساماندهی صينایع و خيدمات فنيی در شيهرهای  4-18
 کوچك

  بايدد بدا اعمدال نگرانده بدوده و ميگروه سو  ساماندهي روندي آيندهدر شهرهاي
هاي مختلف از احتمال وقوع مشكالت ناشي از تداخل صنعت و خدمات فني  سیاست

 تعمیراتي با بافت شهري جلوگیري شود.  -
 هداي هدادي شدهري، در اين گروه از شهرها الز  اسدت كده در هنگدا  تهیده طرح

هاي صنعتي كوچك، صدنايع تبدديل كشداورزي و براي استقرار مجتمع اراضي مناسب
 يابي شوند. تعمیراتي ويژه ماشین آالت و ابزار كشاورزي، مكان –خدمات فني 

 هداي شهري و نقش غالدب فعالیت –روستا  در اين گروه از شهرها به دلیل ويژگي
ها، و سداير واحددهاي ، مرغدداريهاكشاورزي در اقتصاد شدهر، بسدیاري از دامدداري

هداي باشند. از ايدن رو الز  اسدت كده در طرحكشاورزي در بافت مسكوني مستقر مي
هادي، مبتني بر ضوابط سازمان حفاظت محیط زيست، زمینه جدايي و انتقال اين گونه 

 واحدها از بافت شهري فراهم گردد. 

 اصلي هستند كده محدل عبدور وسدايل  بیشتر شهرهاي اين گروه داراي يك خیابان
هاي خیابان مذكور عالوه بر خدمات شهري، خددمات باشند. لذا در لبهنقلیه عبوري مي

 باشند. تعمیراتي وسايل نقلیه و ماشین آالت كشاورزي مستقر مي –فني 

 هداي مدزاحم مدذكور منتقدل و در هداي هدادي كاربريضروري است كه در طرح
 يابي شوند. تعمیراتي مكان –خدماتي فني هاي مجتمع
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 های ساماندهی در شهرهای گروه دو)شهرهای متوسط( ها و برنامهطرح 4-19
 ها و مشخصات شهرهای متوسط ویژگی 4-19-1

هدزار  25هزار تا  251بندي انجا  شده، شهرهاي گروه دو داراي جمعیت بین در تقسیم
 هاي شهرهاي مذكور عبارتند از نفر بوده است. مشخصات و ويژگي

 باشند. درصد از كل شهرهاي كشور مي 11شهر بوده كه  381تعداد شهرهاي مذكور  -
 باشند. بیشتر شهرهاي اين گروه مراكز شهرستان مي -

اين دسته از شهرها عمدتاً داراي صنايع كوچك و متوسط و مبتندي بدر آن خددمات  -
تعمیراتي در اين گروه از شهرها،  –ات فني باشند. خدمتعمیراتي متوسط مي –فني 

تعمیراتي صنايع را نیز تدأمین  –عالوه بر نیازهاي خدماتي شهروندان، نیازهاي فني 
 كنند. مي

به دلیل ابعاد متوسط صنايع و خدمات فني در اين گروه شدهرها، مدديريت شدهري  -
 نقش اصلي را در ساماندهي صنايع و خدمات فني برعهده دارند. 

لیل سهم باالي تعدداد و جمعیدت مسدتقر در ايدن دسدته از شدهرها، و ويژگدي به د -
هاي ناشي از تداخل صنعت و خدمات فني در بافت شهري، اين گدروه از مزاحمت

 شوند. شهرها مخاطبان اصلي ساماندهي مورد نظر اين مطالعات محسوب مي

تر توسعه برجسدته عالوه بر روند توسعه صنعتي از يك سو و روند رشد جمعیتي و -
بايد به سدرعت انجدا  سازد. در حقیقت روند ساماندهي در اين دسته شهرها ميمي

 شده و مشكالت موجود را كه با شتاب رو به فزوني است برطرف سازد. 

 الگوی سلسله مراتبی ساماندهی  4-19-1

ه تعمیراتي در اين گدروه از شدهرها برحسدب سلسد –ساماندهي صنايع و خدمات فني 
مراتب نحوه استفاده و نحوه استقرار پیشنهاد شده اسدت. سلسدله مراتدب مدذكور داراي 

 هاي زير است: ويژگي
اي، شدهري و تعمیراتدي محلده –سلسله مراتدب عملكدردي، شدامل خددمات فندي  -

 فراشهري 
 سلسله مراتب استقرار شامل استقرار در محله، شهر و حومه شهر  -

 واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ  سلسله مراتب كالبدي شامل -



 123  جهانبخش، دکتر لیتکوهی و دکتر چرخچیانکتر د                    یابیهای مکاننظریهجزوه  

سازماندهي پیشنهادي در اين مطالعات مبتني بر الگوهاي استقرار در وضع موجود ارالده 
 شده و هدف از آن: 

اراله تعاريف و مشخصات براي تشخیص مقیاس عملكردي و تعیین نوع واحدهاي  -
 مجاز و غیر مجاز 

 تشخیص سلسله مراتب استقرار واحدها  -

 مناسب استقرار  تشخیص الگوهاي -

 بهبود وضعیت همجواري  -

 باشد. انتخاب الگوهاي مناسب استقرار مي -

تعمیراتي براسداس  –در مبحث بعدي معیارهاي ساماندهي صنايع و خدمات فني 
 سلسله مراتب عملكردي تدوين و اراله شده است. 

 مجاز  هایتعمیراتی و کارگاه–فنی –معیارهای ساماندهی خدمات  4-19-3
هاي شهري، معیارهاي سدازماندهي صدنايع و با توجه به سلسه مراتب عملكردي فعالیت

خدمات به تفكیك در سه رده حوزه سكونتي حوزه شهري و حوزه فراشهري اراله شده 
است. ضمناً در نمودار پیوست معیارهاي ساماندهي صنايع برحسب الگوي اسدتقرار بده 

 است. طور خالصه معرفي گرديده 

تعمیراتيی در  –برنامه و معیارهای پیشنهادی برای ساماندهی خدمات فنی  4-19-4
 حوزه سکونتی 

بر پايه الگوي سلسله مراتبي استقرار و خدمات رساني اولدین پايده حدوزه سدكونتي يدا 
 باشد. محله مي

 ها در حوزه سکونتی ترکیب کاربری 4-19-5
ي در تركیدب بدا سداير واحددهاي خددماتي تعمیراتد –در حوزه سكونتي خدمات فندي 

هداي هداي مجداز محلبندي و تركیب كاربريترين تقسیميابند. كلياي استقرار ميمحله
 عبارتند از :
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 اي مسكن، شبكه معابر و تأسیسات و تجهیزات محله -
 مراكز اداري، آموزشي، درماني و .... -

 فضاهاي فراغتي، فرهنگي، تفريحي و پذيرايي -

 تجاري و خرده فروشي انواع كاال خدمات  -

 خدماتي  –هاي تولیدي تعمیراتي و كارگاه –خدمات فني  -

 خدمات شخصي و خانگي  -

 

 های تشخیص شاخص 4-21
بندي كالبدي شهر از يك سو و ضدرورت تشدخیص با توجه به فقدان تعاريف و تقسیم

اي از ن تشخیص خددمات محلدهاي، از سوي ديگر الز  است كه امكاهاي محلهكاربري
هاي تدرين شداخصهاي مختلف و متنوع تعريف شوند. مهمغیر آن، به اتكاء با شاخص

هداي اي از واحددهاي نظیدر در مقیاستعمیراتي محله –تعیین و تشخیص خدمات فني 
 باالتر عبارتند از: 

 ایتعمیراتی محله –های تشخیص خدمات فنی شاخص 4-21-1
اي از نظر میزان تولید و يا سطح تعمیراتي و تولیدي خدماتي محله –دهاي فني واح -

 باشند خدمات رساني در حد جمعیت محله مي
خدمات و تولیدات مذكور مورد نیداز روزانده، هفتگدي و يدا ماهانده سداكنان محلده  -

 هستند. 

اختمان واحدهاي مذكور عمالً جزلي از بافت مسكوني بوده، استقرارشان نیاز بده سد -
هاي فوم، معمدوالً در حدد میدانگین قطعدات مسدكوني ويژه نداشته و مساحت كاربري

 باشند. محله مي

فعالیت واحدهاي مزبور كالً تزاحمي با آسايش سكونتي محله نداشته و در غیر ايدن  -
 صورت بايد رفع مزاحمت گردد. 

تعمیراتي محلده نبايدد  –قرار خدمات فني هاي محل استها و لبهسیما و منظر خیابان -
مخدوش شده و فعالیت واحدهاي مذكور براي عابران پیاده و سواره و كاركرد اجتماعي 
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 خیابان مخاطره ايجاد نمايد. 

 
تعمیراتدي جزيدي از  –بنابراين چنانچه تشخیص داده شود كه واحددهاي موجدود فندي 

فعالیت و يدا محدل اسدتقرار باعدث مزاحمدت اي بوده ولیكن از نظر نوع خدمات محله
شوند، ضروري است كه با تمهیدات مناسب نحدوه فعالیدت كالبددي استقرارشدان بدا مي

 شرايط آسايش سكونتي محله انطبام داده شود. 

 معیارهای ساماندهی بر پایه الگوی استقرار  4-21-2
اي را به سه الگدوي عمدده لهتوان عمده استقرار صنايع و خدمات فني محكلي ميطوربه

 تقسیم نمود كه عبارتند از: 
 استقرار پراكنده  -
 استقرار خطي  -

 استقرار متمركز  -

 

 شرح

 فضاهاي آموزشي

 مركز محله مجتمع
سدداختمان مركددزي 

 مجتمع

 پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه

حددداكثر فاصددله تددا 
 محل سكونت

3211 3511 3511 2111 511 711 

ت زمددان طددي 
مددد

فاصله به دقیقه
 35 31 11 21 11 21 پیاده 

 11 25 21 35 31 31 با ماشین



  326 جهانبخش، دكتر لیتكوهي و دكتر چرخچیانكتر د                 يابيهاي مكاننظريهجزوه 

    

 
 
 
 
 



 127  جهانبخش، دکتر لیتکوهی و دکتر چرخچیانکتر د                    یابیهای مکاننظریهجزوه  

 الف( الگوی استقرار پراکنده 
تعمیراتي اساساً الگوي مناسبي  –اي، به ويژه خدمات فني استقرار پراكنده خدمات محله

ايدن گونده واحددها نبوده و به دلیل ضعف پوشش خدمات رساني واحددهاي پراكندده 
 گرايش به تجمع دارند. لذا: 

 
هداي هداي شدهري و طرحضروري است كه مديريت شدهري چده از طريدق تهیده طرح

هاي سامان بخشي و هنگدا  صددور مجدوز بدزاي احدداث موردي و چه از طريق طرح
راكندده تعمیراتدي، از احدداث پ –اي، و به ويژه خدمات تولیددي و فندي خدمات محله

واحدها جلوگیري نموده و واحدهاي پراكنده موجود را نیز به استقرار خطدي و متمركدز 
 تشويق نمايند. 

 
 ب( الگوی استقرار خطی در حوزه سکونتی 

 های الگوی خطی ویژگی -
اي، اسدتقرار خطدي در بدنده معدابر ترين نحوه استقرار واحددهاي خددماتي محلدهرايج
 هاي زير است: ها و قابلیتوي استقرار خطي داراي ويژگيباشد. الگاي ميمحله

 باشند. اي مستقر شده و لذا داراي امكان دسترسي سواره وپیاده ميدر لبه معابر محله -
جمعیت تحت پوشش )مشتريان بالقوه( در الگوي خطدي بده مراتدب بدیش از سداير  -

 باشد. الگوها مي

 شود. تخاب بیشتري براي مشتري فراهم ميبه دلیل تنوع واحدهاي مستقر، امكان ان -

با استقرار واحدهاي متنوع خرده فروشي، تعمیراتي و خددمات پدذيرايي و تفريحدي،  -
اي به فضاي پر رونق و فعال خريد گردشي بدل شده و از ايدن طريدق هاي محلهخیابان

 –اي سدني هداي بدراي كلیده گروههاي مناسب محلهيكي از فضاهاي اجتماعي و پاتوم
 آيد. جنسي در تما  طول روز و ساعت اولیه شب پديد مي

اجتماعي پديد آمدده، سداماندهي خیابدان  –هاي اقتصادي با اين نحوه استقرار،قابلیت -
اي با كاركرد خدمات رساني، تفرجي و ترافیكي با سدهولت بیشدتري امكدان پدذير محله
 گردد. مي
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اي، قابلیت خود پااليي و خدود كنترلدي محلهدر الگوي خطي استقرار خدمات -
موجود دارد. به اين معني كه چون واحددهاي متندوع دركندار يكدديگر قدرار دارندد، در 
صورت ايجاد مزاحمت توسدط يدك واحدد كده مشدكالتي را بدراي واحددهاي مشدابه 

ها پديدد آورد، فعالیدت واحدد مزاحمدت همجوار و واحدهاي مسكوني جبهه پشت لبه
گردشدي و تفرجدي سداكنان محلده و  -در تقابل با همسايگان و رفتارهاي خريدد آفرين

گیرد. در اين صورت و با توجه به جو موجود، انتقال واحد مذكور و ساير كسبه قرار مي
شود. يا بهینه سازي فعالیت آن با سهولت بیشتري انجا  مي

 ای های تشخیص معابر محلهج( شاخص
گیرندد. بندابراين تشدددخیص اي شدكل ميي اسدتقرار خطدي معمدوالً در لبددده محلدهالگدو
ها اهمیت زيادي در راهنمدايي ها و مشخصات آناي و شناخت ويژگيهاي محلهخیابان

 مديريت ساماندهي دارند. 
 محل استقرار خدمات فني و تعمیراتي عبارتند از:  اي –هاي معابر محلهگيترين ويژمهم
هداي شدهري بده سده هاي شدهري، راهنامه طراحي راها بر تعاريف اراله شده در آلینبن

 اند اي تقسیم شدههاي محلهدسته شرياني درجه يك، درجه دو و راه
جايي، هاي محلي اصلي و فرعي داراي كداركرد جابدهبندي فوم خیابانبراساس تقسیم

 باشند. دسترسي و اجتماعي مي
هاي هايي اطالم شده كه در داخل هسدتههاي محلي به خیاباناس تعريف، خیابانبراس

 شهري قرار دارند. 
شدوند، بدرخالف اي بددل مياي كه به بازار خطي و مركدز خددمات محلدهمعابر محله

 گردند. تصور مرز محالت نبوده بلكه به نوعي مركز محالت محسوب مي
ها و دوچرخه تأكید شده و نظر به كاركرد اجتماعي و هاي بر حضور پیاددر معابر محله

 كیلومتر در ساعت باشد.  11بايد كمتر از اقتصادي آن، سرعت حركت وسايل نقلیه مي
اي، استقرار خدمات متندوع در مقیداس يكي ديگر از عوامل تشخیص معابر مركز محله

باشد. اي و در لبه معابر مذكور ميمحله

www.shahrsazionline.com
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توان اظهدار داشدت كده در الگدوي اسدتقرار ت برشمرده، ميبا توجه به خصوصیا
تعمیراتدي در لبده معدابر مسدتقر - اي و از جملده خددمات فنديخطي، خددمات محلده

 گردند كه: مي
 

 اي باشند.داراي خصوصیت مركزي محله -
هاي مسدكوني داراي كاركرد جمع و پخش كنندگي و امكان دسترسي بده كوچده -

 باشند. 

 متري هستند.  24تا  32تیاط چنین معابري داراي عرض معموالً و با اح -

 ای های مجاز و ضوابط ساماندهی در معابر محلهکاربری 4-21
اي براسداس هاي مجاز محلهبراي سهولت تشخیص و اجراي فرآيند ساماندهي، كاربري

 اند. دهبندي شمتري تعريف و دسته 24تا  36متري و  36تا  32اي دو دسته معابر محله
 
  متری  16تا  12گذر 

تعمیراتي مورد نیاز محله مانند نانوايي، خیاطي، آرايشدگاه،  –استقرار واحدهاي تولیدي 
تعمیر كفش و لباس، در لبه معابر مذكور مجاز است. مساحت، تراكم ساختماني، شدكل 

 شوند. وقوع و انواع خدمات مجاز طبق ضوابط طرح جامع يا هادي تعیین مي

 
  متری  24تا  16گذر 

متري، به عدالوه واحددهاي زيدر،  36تا  32استقرار واحدهاي مجاز اعال  شده در معابر 
 باشند: متري مجاز مي 24تا  36در معابر 

 واحدهاي تعمیرات سبك خودروهاي سبك  -
 واحدهاي تعمیرات سبك خودروهاي سبك  -

 اي تعمیرات لواز  برقي، خانگي و رايانه -

 تأسیسات ساختماني )گرمايشي و سرمايشي( تعمیرات و نصب  -

هاي كروه الف فهرست سازمان حفاظت محدیط زيسدت بده اسدتثناء صنايع و كارگاه -
 گروه صنايع كشاورزي فهرست مذكور 
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مشخصات كالبدي هر واحد، در حد میانگین مسداحت، عدرض و عمدق واحددهاي  -
 موجود 

 الگوی استقرار متمرکز در حوزه سکونتی  4-21-1

 های الگوی استقرار متمرکز ژگیوی -
 اي و خدمات فني اي، اعم از خدمات عمومي محلهالگوي استقرار متمركز خدمات محله

هداي مسدكوني نوسداز رواج هاي اخیر و به ويژه در مجتمعتعمیراتي، در سال -
 يافته است. 

 ت:عملكردي، به شرح زير اس –هاي كالبدي اين الگو داراي مشخصات و ويژگي

  برخالف الگوي استقرار خطي كه معموالً از همكف بناهاي مسكوني بدراي اسدتقرار
 شود شود، در الگوي متمركز از طبقات استفاده مياستفاده مي

  با توجه به تراكم زياد ساختماني در اين الگو، استفاده از زمین بهینه شدده و الگدوي
 باشد. مناسب براي مناطق گران قیمت مي

تعمیراتدي از  –اي، برخالف الگوي خطي، خدمات فني متمركز خدمات محله در الگوي
 شوند. يابي مياي تفكیك شده و جداگانه مكانساير خدمات محله

 
هداي بدارزي الگوي استقرار متمركز از ديددگاه سدامان بخشدي نیدز داراي ويژگي

 است، از جمله:
يست محیطي نظیدر ايجداد فیلتدر سدبز به دلیل تجمع واحدها، اعمال ضوابط كالبدي و ز

ها با سهولت بیشدتري جدا كننده در جبهه پشت و ايجاد هماهنگي در سیما و منظر بدنه
 امكان پذير است. 

مجتمع تنها يك دسترسي به معبر سدواره همجدوار داشدته و از ايدن رو آثدار دسترسدي 
 رسد. مذكور بر جريان آزاد ترافیك سواره به حداقل مي

رو، ايجاد ورودي تعريف شدده و ممانعدت از سدد نشیني مجتمع از لبه پیادهقبامكان ع
 تر است. معبر راحت

آوري و دفع بهداشتي زالدات و ضدايعات و غیدره بدیش از هدر امكانات فني براي جمع
 الگوي ديگر است. 
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 ای های محلههای تشخیص مجتمعشاخص -
اي قابدل سترسي گرفتن از معدابر محلدهتعمیراتي به صرف د –هاي خدمات فني مجتمع

هاي اصدلي بدراي تشدخیص مقیداس باشند. بنابراين در ادامه برخي شاخصتعريف نمي
 گردد: تعمیراتي اراله مي –هاي خدماتي فني عملكردي مجتمع

تعمیراتي مورد نیداز  –اي از تركیب واحدهاي فني تعمیراتي محله –هاي فني مجتمع -
 شوند شكیل ميساكنان محله ت

هاي درجه يك و دو شدهري بدوده ها به دور از شريانمحل استقرار اين گونه مجتمع -
 باشند. هاي سكونتي )محالت( نزديك ميو به هسته

هدا نهايتداً چندد محلده همجدوار را در بدر شعاع پوشش جمعیتي ايدن گونده مجتمع -
 گیرد. مي

 
 ای تعمیراتی محله –هی فنی ماندهی مجتمعهای مجاز و ضوابط ساکاربری -
 هداي براي سهولت تشخیص و شناخت الز  براي اجراي فرايندد سداماندهي كاربري

اند، ندوع دسترسدي از هاي جديد و قديمي استقرار يافتهاي كه در مجتمعمجاز محله
 معبر همجوار مبنا قرار گرفته است: 

 گیرندد، اسدتقرار متري دسترسدي مي 36-32از گذرهاي با عرض هايي كه در مجتمع
 باشند: هاي زير مجاز ميكاربري

 واحدهاي تعمیرات سبك خودروهاي سبك  -

 اي تعمیرات لواز  برقي، خانگي، و رايانه -

 تعمیرات و نصب تأسیسات ساختماني )گرمايشي و سرمايشي(  -

 گیرند، عالوه بر واحدهاي ي دسترسي ميمتر 36-32هايي كه از گذرهاي در مجتمع
متدري، واحددهاي زيدر نیدز  36تدا 32هاي با دسترسي از گدذرهاي منفرد در مجتمع

 استقرارشان بالمانع است: 

  واحدهاي تعمیرات سبك خودروهاي سبك 

هاي گروه الف فهرست سازمان حفاظت محدیط زيسدت، بده اسدتثاء صنايع و كارگاه -
 فهرست مذكور  گروه صنايع كشاورزي

 بندي( فروشي مصالح ساختماني )به صورت فله يا دستهدپو و خرده -
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تعمیراتيی در  –برنامه پیشنهادی و معیارهای ساماندهی خدمات فنيی  4-22
 حوزه شهری 

تعمیراتدي،  –بر پايه الگوي سلسله مراتبي اسدتقرار و خددمات رسداني واحددهاي فندي 
 باشد. حوزه شهري مي دومین پايه براي استقرار،

 تعمیراتی حوزه شهری –ها و خدمات فنی های کارگاهمشخصات و ویژگی 4-23
 ها ترکیب کاربری 4-23-1

صدورت تعمیراتي برخالف حدوزه سدكونتي )محلده( به –در حوزه شهري،خدمات فني 
ب بندي و تركیددتددرين تقسددیميابنددد. كليمنفددك از سدداير خدددمات شددهري اسددتقرار مي

 تعمیراتي مجاز در مقیاس شهري عبارتند از :  –هاي فني كاربري
 تعمیرات سبك و سنگین وسايل نقلیه سبك، دوچرخه وموتور  -
 تعمیرات و خدمات فني سبك و سايل نقلیه سنگین  -

 آالت، واحدهاي صنعتي تعمیرات ماشین -

 آالت، وسايل و ابزار كشاورزي تعمیرات ماشین -

 خانگي، رايانه و ... تعمیرات لواز  برقي، -

نصب، نگهداري و تعمیرات تأسیسات ساختماني متمركدز )وسدايل نقالده، تأسیسدات  -
 سرمايشي و گرمايشي، حفاظت و ايمني، و ...( 

گري، تراشكاري، اطام سازي، آهنگري و شاسي كشي و ساير تولیدات صنعتي ريخته -
 تعمیراتي )سفارشي(  –

پزي و ..... كده براسداس سدازي، شدیريني، مبلهاي متوسدط آهنگدري، نجداريكارگاه -
ضوابط سازمان محیط زيست استقرارشان در شهر و در صورت رعايت ضوابط ويدژه 

 بالمانع است.

 کنندگان مقیاس عملکردی و ترکیب استفاده 4-23-2
تعمیراتي در  –هاي شناخت واحدهاي تولیدي و خدمات فني ترين شاخصيكي از مهم

باشدد. مقیداس عملكدردي و كنندگان از ايدن واحددها ميیب استفادهمقیاس شهري، ترك
 تعمیراتي شهري عبارتند از:  –تركیب استفاده كنندگان از واحدهاي فني 
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تعمیراتي مورد نیاز شهروندان كه به دلیدل نیداز ويدژه بده جمعیدت  –واحدهاي فني  -
اسددتقرار در  خددمات ارالده شدده امكدان تحدت پوشدش، انددازه كالبددي و ويژگددي

 اند. هاي سكونتي )محالت( را نداشتهحوزه
 تعمیراتي مورد نیاز صنايع مستقر در محدوده شهري  –واحدهاي فني  -

 آالت كشاورزي تعمیراتي مورد نیاز ماشین –واحدهاي فني  -

واحدهاي فني، تعمیراتي مورد نیداز وسدايل نقلیده سدنگین كده در محددوده شدهري  -
 ايل نقلیه سنگین عبوريكنند و يا وسفعالیت مي

 الگوی استقرار  ویژگی 4-24

تعمیراتدي در  –كه در مباحث پیشین مطرح گرديد، واحددهاي خددماتي فندي طورهمان
 يابند كه عبارتند از: مقیاس شهري در قالب الگوهاي مختلفي استقرار مي

 پراكنده  -
 خطي  -

 متمركز  -

 نحوه استقرار پراکنده  4-24-1

تعمیراتي مقیاس شهري به داليل متعدد به هدیچ وجده  –واحدهاي فني  استقرار پراكنده
در سطح شهر مجاز نبوده و ضدروري اسدت كده در اولدین گدا  سداماندهي واحددهاي 

 پراكنده مذكور تعطیل و انتقال يابند. 

 نحوه استقرار خطی  4-24-2
ي در تعمیراتي در مقیداس شدهري الگدوي خطد –ترين نحوه استقرار خدمات فني رايج

اي باشد. الگوي استقرار خطي داراي آثار و عوارض گسدتردهبدنه معابر اصلي شهري مي
دهدد. چگدونگي كه رفع اين آثار را در اولويت فرآيند ساماندهي قرار ميطورياست، به

استقرار، روند تحوالت و آثار و عدوارض مهدم زيسدت محیطدي، اجتمداعي و كالبددي 
 الگوي خطي عبارتند از: 
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لیل تركیب استفاده كنندگان، گرايش اولیه استقرار به سدمت معدابر مركدزي شدهر و به د
خروجي شهر بوده است. لیكن در فرايند توسعه كالبددي شدهر، معدابر  –مبادي ورودي 

 هاي مسكوني و شهري قرار گرفته است. مذكور در محاصره بافت
متراكم درنیامدده، ايدن  صورتهاي مسكوني بهاي شهر كه هنوز بافتدر مناطق حاشیه -

گوندده واحدددها اسددتقرار يافتدده و پددس از توسددعه كالبدددي محددالت جديددد و نوسدداز، 
هداي مسدكوني تعمیراتي در همسايگي بافت –هاي محل استقرار واحدهاي فني راسته

 اند. و در تزاحم با آن قرار گرفته
هداي زيسدت محیطدي، گيهاي مسكوني در جبهه پشت واحددها، آلودخوردگي بافت -

هاي مسكوني همجدوار، تخريب سیما و منظر شهري، كاهش ارزش سكونتي در بافت
آثار گسترده ترافیكي و ....از جمله آثار و عوارض الگدوي اسدتقرار خطدي واحددهاي 

 باشند. تعمیراتي مي –فني 

ضروري است كه مديريت شهري نسدبت بده انتقدال واحددهاي مسدتقر در لبده  -
اي بوده لیكن با روند توسعه محدالت بده هاي حاشیهبري كه قبالً جزو بافتمعا

 اند، اقدا  نمايد. هاي مسكوني درآمدههمسايگي بافت
واحدهاي مستقر در لبه معابر مركز شهري، كده قدبالً محدل اسدتقرار گاراژهداي  -

آن بدوده و بعدداً بده مسافربري و باربري و يا محل انبارها و بازار میوه و امثدال 
 اند، ضروري است كه به نواحي ويژه انتقال داده شوند. نقاط ديگري منتقل شده

خروجدي شدهر كده معمدوالً تالفدي  -واحدهاي مسدتقر در لبده مبدادي ورودي -
سفرهاي شهري و برون شدهري بدوده و داراي ترافیدك سدنگین هسدتند، طبدق 

 ماندهي گردند. ضوابط پیشنهادي با همان الگوي استقرار خطي سا

 نحوه استقرار متمرکز  4-24-3

فضدايي و نیدز –الگوي استقرار متمركز، در اشكال جديد و قديم آن، از جهات كالبددي 
 گردد. ترين شكل استقرار در محدوده شهري محسوب ميمالحظات ساماندهي مناسب

 بارتند از:هاي الگوي استقرار متمركز در مقیاس شهري عاهم ويژگي
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خددمات مدورد نیداز شدهروندان در يدك محددوده  در الگوي استقرار متمركز زنجیدره -
 آورد. يابي شده و لذا سهولت دسترسي را پديد ميمكان

آثار ترافیكي استقرار خطي كه به ازاء هر واحد خدماتي يك دسترسي از معبر همجوار  -
 يابد. ثار منفي كاهش ميضروري است، در استقرار متمركز به حداقل آ

ها به دلیل انتقال واحدها به عمق، لبه آزاد شده و ضدمن امكدان اسدتفاده بهینده از لبده -
باشد(، هايي كه نیازمند ارتباط مستقیم بصري با عابران مي)براي استفاده توسط كاربري

 يابد. هاي سیما و منظر نیز به حداقل كاهش ميآثار آلودگي

آوري و انتقدال بهداشدتي ضدايعات و زالددات ر متمركز امكان جمدعدر الگوي استقرا -
فراهم آمده و عالوه بر آن، اعمال ضوابط و تمهیدات كالبدي و مديريتي سامان بخشي 

 گردد. با سهولت بیشتري امكان پذير مي

 

 تعمیراتی حوزه شهری -ها و خدمات فنیمعیارهای ساماندهی کارگاه 4-25
 اندهی الگوی خطی معیارهای سام 4-25-1

تعمیراتدي در الگدوي  –هداي فندي ترين شاخص براي تعريف و تشدخیص كاربريمهم
باشد. بنابراين تحت تعاريف و مشخصات معدابر خطي، اتكاء به عرض معبر همجوار مي

 شود. شهري اراله شده و سپس براساس نوع معبر، معیارهاي ساماندهي مطرح مي
 تعمیراتی(  –های معابر شهری )محل استقرار خدمات فنی مشخصات و ویژگی -1

هداي شدهري بنددي راهبراساس تعريف اراله شده در آلدین نامده طراحدي شدهري، طبقه
 ها عبارتند از : براساس نقش اصلي آن

 شرياني درجه يك، با كاركرد جا به جايي  -
 شرياني درجه دو با كاركرد جا به جايي و دسترسي  -

 لي با كاركرد جا به جايي و دسترسي و اجتماعي هاي محراه -

هاي شرياني درجه يك جا به جدايي و عملكدرد بندي فوم نقش راهبر پايه تقسیم
هدا بدا كنتدرل ارتباطي در مقیاس كالن شهري و فراشهري تعلق داشته لذا دسترسي به آن

ین دو طدرف را قطدع اي، ارتباط بزياد همراه است. اين دسته معابر مانند كانال جداكننده
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ها مجاز نیست، مگر در مدوارد خداص كرده و بنابراين اصوالً استقرار فعالیت در كنار آن
 كه به اجازه ويژه و رعايت ضوابط معین نیاز دارد. 

داراي دو نقدش اصدلي  2هاي شرياني درجه نامه مذكور، راهبر طبق تعاريف آيین
چون نقدش اجتمداعي در تعدارض بدا نقدش  باشند. بنابراينجا به جايي و دسترسي مي

ها قرار دارد، استقرار هر گونه كاربري با كداركرد اجتمداعي لزومداً ترافیكي اين گونه راه
 بايد با كنترل و حساسیت ويژه صورت پذيرد. 

هاي مختلف شدهري در ايجداد نقدش اجتمداعي در آيین نامه مذكور تأثیر كاربري
هداي صدنعتي ر اين جا به دلیل اهمیتي كه استقرار كاربريها بررسي شده است. دخیابان
هاي شهري )شرياني درجه يك و دو( دارند، بده برخدي تعمیراتي در لبه خیابان –و فني 
 شود. هاي شهري، اشاره ميها و تأثیرات اجتماعي آن در عملكرد خیابانكاربري
 

 نوع كاربري
میزان تأثیر در ايجاد نقش 

 اباناجتماعي خی

 كم مسكوني

هاي ها و زمینتفريحي )پار –فرهنگي 
 ورزشي سینما، تئاتر، كتابخانه و .....(

 متوسط
 زياد

 متوسط بهداشتي –درماني 

 كم اداري

 كم هاي تولیدي، انبارها و ....صنايع و كارگاه

 
 هاي مجاز و ضوابط ساماندهي فعالیت -

سامان بخشي، ضوابط ساماندهي بر حسدب ندوع به منظور سهولت تشخیص و اقدامات 
 معتبر تدوين شده است. 

 
   2های مجاز در لبه شریانی درجه الف( فعالیت

 متري بعالوه واحدهاي زير مجاز است:  24تا  36استقرار واحدهاي مجاز در لبه معابر 
 گروه الف صنايع كشاورزي )مندرج در فهرست سازمان حفاظت محیط زيست(  -
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 بندي شده( لح ساختماني )آماده فله و بستهفروش مصا -

 آالت و اتصاالت فروش شیرآالت، لوله، آهن -

واحدهاي مستثني شده گروه الف فهرست سدازمان حفاظدت محدیط زيسدت، شدامل  -
 سازي آهني و آلومینیومي، تولید كانال كولر، ي  و ...درب و پنجره

 
   2ب( ضوابط ساماندهی در شریانی درجه 

شدوند كده تمهیددات هاي مذكور )ذيل بند الف( در شرايطي مجاز محسدوب ميفعالیت
 كالبدي زير در معابر شرياني درجه دو به اجرا درآيند: 

اي باشدد كده سداماندهي از نظدر ها به اندازهتعمیراتي در لبه –هاي فني تراكم كاربري -
خشي، نیازهداي خددماتي اقتصادي توجیه پذير بوده و عالوه بر آن با اقدامات سامان ب

 بخش قابل توجهي از شهر تأمین گردد. 
 معبر مذكور فاقد كاركرد اجتماعي پر رونق باشد.  -

معبر مذكور در طرح ساماندهي واجد قابلیدت احدداث دو خدط سدرويس در طدرفین  -
ها از باشد. به نحوي كه دسترسي سواره مراجعان به واحدهاي خدماتي مستقر در لبده

يس مدذكور انجدا  پذيرفتده و ورود و خدروج مراجعدان بدا عدث طريق دو خط سرو
 اختالل جريان آزاد ترافیكي )سواره( در معبر مذكور نشود. 

 

 های مجاز و ضوابط ساماندهی در لبه شریانی درجه یك ج( فعالیت
هاي شدرياني درجده يدك، اساساً به دلیل اهمیت نقش و كاركرد جا به جدايي در شدبكه

تعمیراتدي در لبده ايدن گونده معدابر مجداز  –ارگداهي و خددماتي استقرار واحددهاي ك
هايي كه باشد. لیكن در شرايط استثنايي و در صورت تأيید مديريت شهري، كاربرينمي

هاي توانندد در لبده شدريانمجاز اعدال  شدده مي 2هاي درجه استقرارشان در لبه شريان
 دارد. مستقر گردند. عال  مياي كه مديريت شهري ادرجه يك و در محدوده

هاي درجده يدك بده تعمیراتدي در لبده شدريان–هاي فني استقرار محدود كاربري
پذير است كه ورود و خروج مراجعان صرفاً از طريق خط سدرويس ويدژه شرطي امكان

در طرفین انجا  شده و هیچ گونه آثار سويي بر جريدان آزاد ترافیكدي شدرياني مدذكور 
 باقي نگذارد. 
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 معیارهای ساماندهی در الگوی استقرار متمرکز  4-25-2
غالدب  شود كه كداربريهايي اطالم ميهاي متمركز صنايع و خدمات فني، به پهنهحوزه

ها محدود و يا مرتبط با كاربري غالب خدماتي بوده و ساير كاربري –اراضي آن صنعتي 
 –نسدبت اراضدي صدنعتي تدرين شداخص هاي متمركدز مهمباشد. براي تشخیص حوزه

هاي متمركز كه میدانگین طبقدات باشد. در برخي حوزهخدماتي به كل مساحت پهنه مي
غیدددر صدددنعتي نیدددز         –هددداي غیدددر مسدددكوني سددداختماني بدددیش از يدددك بدددوده و يدددا كاربري

توان از سرانه شاغل صنعتي )تعداد شاغل صنعتي به چشمگیر هستند، براي تشخیص مي
 اده نمود. واحد سطح( استف

 –هداي كالبددي هاي متمركز از نظر موقعیت عمومي استقرار و نیدز ويژگيحوزه
 شوند كه عبارتند از : فضايي به پنج گروه اساسي تقسیم مي

 هاي صنعتي ها و مجتمعشهر  -الف
 نواحي صنعتي درون شهري  -ب
 نواحي صنعتي بازار  -پ
 هاي صنعتي مركز شهري بافت-ت
 تعمیراتي )كارگاهي(  –هاي تولیدي مجتمع -ث

هاي صدنعتي و بیشدتر هاي صنعتي كه عمددتاً توسدط شدهر ها و مجتمعشهر 
بیرون از محدوده قانوني شهرها ايجاد شده، اصوالً از موضوع اين مطالعدات كده وظیفده 

اسدت كده باشد. البته الز  اصلي آن ساماندهي صنايع و خدمات شهري است، خارج مي
هاي صنعتي و مديريت شهري از نظدر نوعي همكاري و هماهنگي میان مديريت شهر 

تقسیم وظايف و تفكیك صنايع شهري و غیر شهري و ضوابط انتقال واحدهاي مدزاحم 
ها ايجاد گردد. با توجه به اين مالحظات، معیارهاي ساماندهي مربدوط بده به اين شهر 

و همچنین انواع صنايع و خدمات فني مجاز به استقرار اين  ساير اشكال استقرار متمركز
 شود. گونه اشكال به قرار زير پیشنهاد مي
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 نواحی صنعتی درون شهری  4-25-3
 ها:الف( ویژگی

هاي جامع قديم هاي هستند كه براساس پیشنهاد طرحنواحي صنعتي درون شهري حوزه
اثر توسعه كالبد شهر، اين گونده ندواحي  به طور خود به خودي شكل گرفته، و بعدها بر

 اند. هاي مسكوني محاصره و در كالبد شهر ادغا  شدهتوسط بافت
 باشند. اين گونه نواحي صنعتي داراي شبكه ارتباطي مستقل و يا نیمه مستقل مي -
 از خدمات جنبي و پشتیباني برخوردارند و امكان توسعه ندارند.  -

 

 و ضوابط ساماندهی ب( صنایع و خدمات فنی مجاز 
كلیه صنايع گروه و )براساس دسته بندي محیط زيست( و همچنین كلیه صنايعي كده بدا 

عنوان مواد اولیه و يا در زا و نیز داراي تشعشات و گازهاي سمي، بهمواد محترقه و آتش
بايد از ندواحي صدنعتي مدذكور بده نقداطي كده شدركت فرايند تولید، سروكار دارند مي

 نمايند، انتقال يابد. صنعتي براساس ضوابط سازمان محیط زيست احداث مي هايشهر 
ها طبدق هزار نفر و شهرهايي كه جمعیت آن 511در شهرهاي با جمعیت بیش از 

هزار نفر بیشتر بوده ولي نرخ رشد ده ساله آخرشدان بدیش از  311آخرين سرشماري از 
شدوند. گروه الف و ب تثبیدت مي دو درصد باشد، در نواحي صنعتي مذكور تنها صنايع
 يابند. يابي شده و انتقال ميبقیه صنايع طبق ضوابط سازمان محیط زيست مكان

آالت و تعمیدرات و  تعمیراتدي ماشدین –در كلیه شهرها، استقرار خددمات فندي 
 توانند مستقر شوند. خدمات سنگین وسايل نقلیه سبك تثبیت شده و مي

هاي الف و تواند جهت استقرار صنايع گروهين نواحي ميمحل صنايع انتقالي در ا
 شوند، اختصاص يابد. آوري ميب كه از نقاط غیر مجاز شهر جمع

هزار نفر عالوه بر صنايع گروه الف و ب صدنايع گدروه ج  511در شهرهاي زير 
 .  شوندنیز در صورت كنترل موارد آاليندگي و با تأيید سازمان محیط زيست تثبیت مي

هدزار نفدر، در صدورتي كده میدانگین ندرخ رشدد ده سداله  311در شهرهاي زير 
شدوند. تثبیدت صدنايع آخرشان كمتر از دو درصد باشد، صنايع گروه دو نیدز تثبیدت مي

متدر در اطدراف  511گروه دو در اين گونه شهرها مشروط به ايجاد نوار سبز به عدرض 
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 مستقل، جهت مناسب بادهاي غالدب و ناحیه صنعتي مذكور، تأمین جاده دسترسي كامالً
 باشد. گیري توسعه شهر به جهاتي مخالف محل استقرار ناحیه صنعتي، ميجهت

 
 نواحی صنعتی بازار  4-25-4

 ها:الف( ویژگی
تولیدي بازارهاي قدديمي شدهرها و توسدعه جديدد و  –اين نواحي شامل بافت صنعتي 

هداي جديدد و هاي غالدب در ايدن ندواحي كارگاهباشد. نوع فعالیتها ميپیوست به آن
هداي تولیددي و صورت مختلط با سداير فعالیتقديمي بوده كه اكثراً در سطوح كم و به

شوند. بايد توجه داشت كه بیشتر اين گونده ندواحي در اشدكال خدمات فني مشاهده مي
اند. هاي مجاور و بازار ظداهر شددهاي و در حاشیه خیابانصورت راستهجديد توسعه به

ضروري است كه بین ناحیه متمركز با شكل استقرار خطي متصل بده آن، تفداوت قالدل 
 شده و رويكردهاي جداگانه براي ساماندهي هر كدا  اتخاذ گردد. 

 
 ب( صنایع و خدمات فنی مجاز و ضوابط ساماندهی 

ط طرح جامع يا هادي شهر و براساس تعیین ناحیه يا نواحي صنعتي وابسته به بازار توس
هاي غالب از طريق بازار و نوع صنايع كارگداهي آن پیوستگي كالبدي به بازار، دسترسي

 شود. انجا  مي
صنايع گروه الف و برخدي صدنايع گدروه ب تثبیدت شدده وبقیده صدنايع منتقدل 

 گردند. مي
جامع يا هادي كنندگان طرح تشخیص و تعیین برخي صنايع گروه ب توسط تهیه

گدردد. پدس از تصدويب شهر صورت گرفته كه به سدازمان محدیط زيسدت پیشدنهاد مي
اي شدوند. در غیدر اينصدورت كمیتدهسازمان مذكور برخي صدنايع گدروه ب تثبیدت مي

متشكل از محیط زيست، شدهرداري محدل و صدنايع صدنايع مجداز گدروه ب را تعیدین 
 كنند. مي

دستي و يا صنايعي كه به طور تاريخي در هدر  عالوه بر واحدهاي مذكور، صنايع
شوند. اين گروه از صنايع توسط تهیه كننددگان اند تثبیت ميشهر در بازار استقرار داشته

شدوند. در غیدر ايدن طرح جامع يا هادي و با تصويب سازمان محیط زيسدت تعیدین مي
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حل صنايع اي متشكل از محیط زيست سازمان صنايع دستي و شهرداري مصورت كمیته
 كنند. مجاز را تعیین مي

كلیه خدمات فني و تعمیراتي به جدز خددمات تعمیراتدي سدنگین وسدايل نقلیده 
 آالت مجاز به استقرار در نواحي صنعتي بازار هستند. سنگین و ماشین

منظور ساماندهي نواحي صدنعتي اي بههاي جامع و هادي موظفند طرح ويژهطرح
ي زير و براي تثبیت نهايي صدنايع مجداز بده اسدتقرار تددوين هابازار، مبتني بر شاخص

 نمايند. 
 

 مبانی طرح ساماندهی عبارتند از: 
  طرح تقويت ايستايي و بازسازي عمومي 
  )دسترس پذيري ويژه سواره )امدادي، تخلیه و بارگیري، خدمات رساني 

  طرح ويژه فاضالب صنعتي 

  تهويه طبیعي و نورگیري 

 رويه آن وده ناحیه صنعتي و جلوگیري از توسعه بيتعیین و تثبیت محد 

 هاي بصري و زيبايي محیط حفظ و تأمین ارزش 

 های صنعتی و خدمات فنی مرکز شهری بافت 4-25-5

 هاالف( ویژگی
هاي مسكوني مركز شهري را به خدود هاي اخیر بافتصنايع كوچك و كارگاهي در دهه

هداي مسدكوني احي كه معموالً از سمت بازار بده طدرف بافتاند. اين نواختصاص داده
هداي باشدند. برخدي از ويژگياندد، بیشدترين عدوارض مزاحمدت را دارا ميتوسعه يافته

 هاي عمومي صنعتي مركز شهري عبارتند از: بافت
  استقرار در طبقات و قطعات كوچك 
 هري گیري از تأسیسات و شبكه ارتباطي شبهره 

 هاي مسكوني رويه و خوردگي بافتامكان توسعه بي 

 ها هاي مسكوني و تخريب و فرسودگي شديد بافتاختالط شديد با بافت 

  ايجاد بار ترافیكي مزاحم و حمل و نقل پر حجم ولي سبك صنعتي 
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 صنایع و خدمات فنی مجاز و ضوابط ساماندهی  4-26

 این گونه صنایع و خدمات به قرار زیر است:  های مؤ ر در ساماندهیویژگی
 هداي اي است كه بیشدترين انطبدام را بدا بافتنوع واحدهاي تولیدي مذكور به گونه

 مسكوني دارند. 
 هداي عمده آثار مزاحمت واحدهاي مدذكور كالبددي )خدوردگي و تسدلط بدر بافت

 اجتماعي است.   رويه، آثار بارزترافیكي، تغییر جو و فضايمسكوني(، توسعه بي

  نوع فعالیت غالب دوزندگي، بافندگي، ن  ريسي، دندانسازي و لوستر سدازي اسدت
باشد. لیكن به دلیل تجمع و كه در مقیاس پايین تولید منطبق بر صنايع گروه الف مي

 باشند. تراكم بسیار زياد موجد مزاحمت مي

 لیل تراكم بسیار زياد اندواع فعالیدت دشدوار ها به دامكان انتقال و تغییر كاركرد بافت
 يابد. رويه ناشي از عد  كنترل نیز جريان مياست. در مقابل توسعه بي

 هاي صنعتي موجود وو تهیه طدرح سداماندهي بنابراين شناسايي و تعیین واقعي بافت
هاي جديد از سدوي ديگدر از يك سو و كنترل شديد و جلوگیري از خوردگي بافت

 ست. ضروري ا

 

 چگونگی روند ساماندهی این گونه صنایع و خدمات به قرار زیر است  
 اي صدورت بايدد در قالدب طدرح ويدژههاي صنعتي مركز شهري ميساماندهي بافت

 گیرد. 
 شود كه در ارتباط با طرح جامع و هادي شهرها تهیه طرح ساماندهي اين پیشنهاد مي

 ها گنجانده شود. گونه بافت

  بايدد تعیدین و بده مشداور ها ميمشي برخورد و ساماندهي اين گونه بافتسیاست و
 طرح ابالغ شود. 

 هاي شود كه سازمان اجرايي، متشكل از ارگان مديريت شهري )شهرداريپیشنهاد مي
محل(، ارگان سیاسي )شوراي شهر يا فرمانداري و استانداري(، و هیأت امنا منتخدب 

 خدماتي واقع در محدوده ساماندهي و محیط زيست باشد.  واحدهاي تولیدي و

 هداي منابع مالي مورد نیاز ساماندهي از محل عوارض و مجوز تغییر كاربري در بافت
 مذكور تأمین گردد. 
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هاي ساماندهي در اين گونه صنايع و خدمات به قرار زير است: مباني و سیاست
عنوان واقعیدت موجدود اقتصدادي جود صنعتي به داليل مختلدف بدههاي موبافت– 

كالبدي شهرها پذيرفته شود. 
صدنعتي كنتدرل شدده در  هداي موجدود و فعالیدتهدف نهايي، جذب و هضم بافت

محیط شهري تعیین شود. 
صي مورد نفع و تأمین منافع و مصالح عمومي و خصومشاركت فعال كلیه عوامل ذي

توجه جدي قرار گیرد. 
هاي آن دقیقاً تعیین شود. هاي موجود شناسايي و حدود و اندازهبافت
هاي كالبدي، تأسیساتي،ارتباطي و حمل و نقل، نوع واحدها، تعداد شاغالن و ويژگي

ها بررسي وتعیین شود. بافت
 ها بررسي شود. و اجتماعي بافتآثار تزاحم زيست محیطي، كالبدي، ترافیكي

طرح سازماندهي نهايي و ضوابط و مقررات كالبدي 

هاي مجاز، عمدتاً منطبق بر صنايع گروه الف محیط زيست بده نوع واحدها و فعالیت
تصويب محیط زيست برسد. 

هاي تثبیتي و انتقالي مشخص شوند. بافت
–  ساختماني، ترافیكي و ايمندي

ها تهیه شود. و بافتواحدها 
هداي طرح اجرايي، براساس طرح سازماندهي، و بدا حضدور و مشداركت كلیده گروه

بندي اجراي آن مشخص شود. ها تهیه و زماننفع و نمايندگان آنذي

تعمیراتی )کارگاهی(  –های تولیدی مجتمع 4-26-1
 هاالف( ویژگی

تولیدي، باعث تمركز اين گونده واحددها  –اي تعمیراتي ضرورت انجا  اقدامات زنجیره
هاي شهري كشدور شدده اسدت. تعمیراتي در بافت –هاي تولیدي و شكل گیري مجتمع

هدا، كاروانسدراها و انبارهداي بالنسدبه بدزرگ قدديمي گاهها عمدتاً در توقفاين مجتمع
 اند. استقرار يافته
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 مجاز و ضوابط ساماندهی های ب( نوع فعالیت
 گیرندد تثبیدت متدر و بیشدتر دسترسدي مي 24هايي كه از گذرهاي با عدرض مجتمع

 شوند. مي
 گیرند، فقط واحدهاي تعمیراتي متر دسترسي مي 24تا  36هايي كه از معبر در مجتمع

 مجاز به استقرار هستند. 

 شوند. عیین ميها متناسب با عرض معابر تمساحت مجتمع 

 هاي صدنعتي مركدز شدهري صنايع گروه الف و كلیه صنايع مجاز اعال  شده در بافت
( صنايع مجاز در نواحي صنعتي بازار و صنايع سنتي و خانگي مجاز اعدال  1-2)بند 

شده از سوي كمیته سه نفره )صنايع دستي، شهرداري و محیط زيست(، استقرارشدان 
 تعمیراتي بالمانع است.  –تولیدي هاي در مجتمع

 هداي زيسدت محیطدي استقرار صدنايع گدروه ب در صدورت رفدع و كنتدرل آلودگي
هدايي )براساس استانداردهاي محیط زيست با تأيید محیط زيسدت محدل( در مجتمع

 گیرند مجاز است. متري و بیشتر دسترسي مي 16كه از گذر 

 ناء تعمیدرات سدنگین و سدبك وسدايل نقلیده كلیه خدمات فني و تعمیراتي بده اسدتث
هدا مجداز آالت و تعمیرات سدنگین وسدايل نقلیده سدبك در مجتمعسنگین و ماشین

 است. 

  اسددتقرار صددنايع گددروه ب وتعمیددرات سددنگین وسددايل نقلیدده سددبك و سددنگین و
خروجدي شدهري )بدا عدرض  –هدايي كده از مبدادي ورودي آالت در مجتمعماشین

 گیرند مجاز است. هاي شهري دسترسي ميكمربند متر( و 16حداقل 

  استقرار تعمیرات سنگین وسايل نقلیه سبك و تعمیرات سبك وسدايل نقلیده سدنگین
گیرندد، مجداز متر و بیشتر دسترسدي مي 16هايي كه از گذر با عرض تنها در مجتمع

 است. 

 هدا جداگانده اعدال  ضوابط ويژه همجواري، صدا و طبقده و سدطح اشدغال مجتمدع
 شود. مي

 



 145  جهانبخش، دکتر لیتکوهی و دکتر چرخچیانکتر د                    یابیهای مکاننظریهجزوه  

تعمیراتيی حيوزه  –هيا و خيدمات فنيی معیارهای ساماندهی کارگاه 4-27
 فراشهری 

 ها و مشخصات خدمات فراشهری ویژگی 4-27-1
هاي خارج از محدوده قانوني شدهر حوزه فراشهري از نظر جغرافیايي، اراضي و كاربري

 باشد. عنوان حوزه نفوذ مطرح ميو مناسبات با شهر بهرا شامل شده و از نظر عملكردي 
هاي ارتباطي، از يدك اراضي واقع در حوزه نفوذ شهر به دلیل برخورداري از زيرساخت

سو و به دلیل برخورداري از امكانات و خددمات شدهري، از سدوي ديگدر، بده كالبددي 
 شود. ها تبديل ميمناسب براي استقرار انواع كاربري

يابدد، هايي كه در اراضي بیدرون از محددوده قدانوني شدهر اسدتقرار مياز جمله كاربري
 –تدرين داليدل گدرايش خددمات فندي باشد. مهمتعمیراتي مي –صنايع و خدمات فني 

 تعمیراتي به استقرار در اراضي واقع در حوزه نفوذ شهرها عبارتند از: 
ضي وسیع براي استقرار كه در شهرها كمتر امكان تأمین نیاز اين گونه خدمات به ارا -

 آن وجود دارد. 
تعمیراتدي كده مدانع از  –هاي فندي آثار زيست محیطي و آاليندگي و تزاحم فعالیت -

 شود. ها در شهر مياستقرار آن

تعمیراتدي كده عمددتاً  –پذيري و نزديكي به متقاضیان خددمات فندي عامل دسترس -
 گیرد. اي و بیرون شهري را دربر ميجاده حمل و نقل

واحدهاي مسدتقر در محددوده بدرون شدهري تركیدب متندوع و نامتجانسدي را تشدكیل 
 هاي آن عبارتند از: ترين دسته بنديدهند كه كليمي

 هاي بزرگ، متوسط و كوچك تولیدي صنايع و كارگاه -
 سبك و سنگین خدمات فني و تعمیراتي وسايل نقلیه  -

 آالت كشاورزي تعمیراتي ماشین –خدمات فني  -

 سازي  خدمات فني و تعمیراتي ماشین آالت صنعتي و راه -

 موقعیت و الگوهاي استقرار 

تعمیراتي برون شهري بده داليدل مختلدف  –كه اشاره شد خدمات فني طورهمان
ي حومده شدهري كالبدي، عملكردي و آثار زيست محیطي گرايش به اسدتقرار در اراضد
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هداي دارند. موقعیت استقرار اين گونه خدمات در كمربندد حومده شدهري داراي ويژگي
 باشد. زير مي

حاشیه مبادي ورودي و خروجي شهري كه بیدرون از محددوده قدانوني شدهر قدرار  -
 دارند. 

 هاي كمربندي شهري حاشیه جاده -

 هاي ترافیكي برون شهري گاهها و گرهتقاطع -

ها و نظاير آن كه به هر شكل باعدث تجمدع ها، سردخانهها، پاركینگدر اطراف پايانه -
 گردند. وسايل نقلیه سبك و سنگین مي

هاي برون شهري بده دو شدكل تعمیراتي در حاشیه جاده –نحوه استقرار واحدهاي فني 
 گردند. خطي و متمركز مشاهده  مي

ي باعدث هاي برون شدهري كده بدا عمدق محددودیه جادهالگوي استقرار خطي در حاش
 باشند: شوند، داراي آثار و عوارض زير ميها مياشغال لبه

اختالل در ترافیك سريع عبوري، به دلیل ورود و خروج مكدرر بدراي دسترسدي بده  -
 ها واحدهاي مستقر در لبه

 تخريب شديد سیما و منظر مبادي ورودي و خروجي  -

 
 

 


