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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

رشد شهرنشيني بعد از انقالب صنعتي در اروپا و به تبع آن رشد شهرهاي كشورهاي در حال توسعه باعث شد 

ساكنان اين شهرها در جايي نزديك به محل كار خود سكونت يابند ، به تدريج با گسترش شهرها و قرارگيري 

ي كاربري اراضي شهري شكل گرفت . كاربري هاي مزاحم و آالينده در محدوده شهرها توجه به مفهوم برنامه ريز

برنامه ريزي مذكور رسيدن به شهر پايدار ، آسايش شهروندان و ايجاد سيماي زيباي شهري را از اهم اهداف خود 

قرار داده بود ، و توجه خاصي به انتقال كاربري هاي آالينده به خارج از محدوده شهر و جايگزيني آن ها با كاربري 

ابتدا به بررسي مباني نظري شكل گيري برنامه ريزي كاربري زمين و مفهوم  اين پژوهش  هاي مناسب داشت . در

سعي در ارائه ضمن و  معرفيبولوار شهيد رستمي مشهد به عنوان نمونه موردي آن پرداخته شده و سپس 

ي خرده جايگزيني آن ها بيشتر با كاربري هاراهكارهايي در جهت خروج كاربري هاي مزاحم از اين محدوده 

فروشي در سطح تامين نيازهاي روزانه و كاربري هاي اداري نظير بانك و موسسات مالي و اعتباري پيشنهاد شده 

  است.
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111            

نشهرها شده كال در به ويژهعضالت و مشكالت زيادي رشد روزافزوني داشته و اين رشد ، زمينه ساز مشهرنشيني در دهه هاي اخير 

شهرنشيني در كشور دگرگوني هايي در شكل و كالبد شهرها به وجود آمد. اين دگرگونيها در حقيقت تاثيراتي بود از است. با رشد 

سرزميني و خصوصيات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي همان جوامع  رشد برنامه ريزي شهري در غرب كه به تبعيت از ويژگيهاي 

از آنجاييكه در بستر متفاوتي نسبت به غرب از نظر  تغيير و تحوالت) اين 382:1390(مشهدي زاده دهاقاني صورت گرفته بود.

هش اثرات نامطلوب اين فرهنگي ،اقتصادي ، اجتماعي و... شكل گرفته بود سبب ايجاد مشكالتي شد. اولين قدمي كه براي كا

دگرگونيها صورت گرفت تهيه طرح ها و برنامه هاي شهرسازي بود كه عمدتا گرايش به سمت اصالحات كالبدي داشتند. يكي از 

بررسي هاي كالبدي ، مطالعه ي نحوه ي اين  مطالعات اساسي به منظور شناخت شهر و نحوه پراكندگي فعاليت هاي شهري  در 

اين بررسي مي تواند صرفا نوع استفاده از زمين را مشخص كرده و يا اينكه  )111:1392شهري است (شيعه ، استفاده از اراضي 

در تعيين نوع استفاده از زمين بايستي ميزان سازگاري كاربري با كاربري هاي اطراف و به مساحت استفاده را نيز تعيين كند. 

شهرها ، كاربري هايي كه به عنوان كاربري مزاحم تلقي مي شده اند درون خصوص كاربري مسكوني مد نظر قرار گيرد . با گسترش 

مهمترين معيارهاي بافت مسكوني قرار گرفته و آلودگي هاي فراواني  ، نظير صوتي ، هوا ، آب و... را براي ساكنان ايجاد كردند. 

توان برشمرد : سازگاري ، آسايش ، كارايي ، بهينه در تعيين مكان هاي  مناسب فعاليت و كاربردهاي شهري را به شرح زير مي 

) برنامه ريزي كاربري اراضي شهري ، بايد مسائل و مشكالت شهرها را حل 22و21: 1390مطلوبيت ، سالمتي و ايمني (زياري ،

وسعه همراه با ت كالبدي و ساخت شهر مهيا كند همچنين ، –نموده و نوع مصرف زمين در شهر را در راستاي ساماندهي فضايي 

ملكي  رسول و، سيد رحيم ، سالمت روحي و رواني را در شهر براي شهروندان فراهم نمايد (مشيري شهرها و پايداري توسعه شهري

يكي از اهداف اصلي  ودر واقع اولين و مهمترين هدف هر برنامه ريزي رضايت و آرامش كاربران از فضاست  )1390نظام آباد ، 

از محدوده هاي مسكوني تا حد امكان رخت بربسته و  ي مزاحمكاربري ها ن است  كه در ابتداي امر كاربري زمين ايبرنامه ريزي 

سپس كاربري هايي جايگزين آن ها شوند كه عالوه بر تامين نيازهاي ساكنان به طور مطلوب ، صرفه هاي اقتصادي نيز داشته 

. منظور از مطلوبيت يعني حفظ عوامل طبيعي ، چشم انداز ها ، كاربري هاي جديد تعبيه شده بايد داراي مطلوبيت باشند  باشند.

  )22:1390فضاهاي باز ، فضاهاي سبز ، شبكه معابر ، راهها و فضاهاي مسكوني است .(زياري ، 

        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق    - - - - 2222

روش  در جمع آوري اطالعات اين تحقيق پژوهش پيش رو از نوع كاربردي بوده كه براي حل مسئله اي معين انجام شده است.

و همچنين برداشت ميداني در خصوص نمونه موردي شامل تصوير برداري و مصاحبه با افراد مورد استفاده  كتابخانه اي –اسنادي 

        همچنين بررسي نمونه موردي بيشتر به صورت توصيفي تحليلي مي باشد ..  قرار گرفته است



        هدف تحقيق و بيان مسئلههدف تحقيق و بيان مسئلههدف تحقيق و بيان مسئلههدف تحقيق و بيان مسئله    - - - - 3333

پس از ورود مظاهر مدرنيسم در نظام شهري ايران ، مشهد هم به مانند ديگر شهرهاي بزرگ ايران از هجوم انديشه هاي 

 25مرتبط با اين ايدئولوژي در امان نمانده و دگرگوني ها و تغييرات زيادي را به خود پذيرفت . ساخت اصلي شهر مشهد فعلي در 

و جهات توسعه ي آن عمدتا به سمت غرب و جنوب غربي است. (عابدين دركوش سال اول قرن حاضر پايه ريزي شده است 

تعريف مي شود كه حرم مطهر و ميدان شهدا مي باشند. با گسترش شديد ) در طي اين دوره دو مركز اصلي براي شهر 77:1386

  سبب ايجاد انواع آلودگي هاين ها درون محالت و مناطق مسكوني واقع شده و فعاليت آشهر مشهد كاربري هاي صنعتي مساحت 

تدابير الزم زيست محيطي شده است . لذا انتقال اين كاربري ها به جايي دور از اين مناطق ضروري جلوه نموده است . 

براي انتقال اين كاربري ها به نحوي مطلوب و همچنين جايگزيني آن ها با مناسبترين كاربري ها از نظر كارايي ، سازگاري ، 

... از مهمترين مسائل پيش روي مديريت شهري است . همچنين هدف اصلي اين پژوهش ارائه راهكارها و تدابير الزم مطلوبيت و 

در زمينه جايگزيني كاربري هاي مزاحم برحسب شرايط و ويژگي هاي جغرافيايي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي محدوده مورد 

ه شناخت محدوده مورد مطالعه صورت گرفته و به تبع اين شرايط راهكارهايي در مطالعه مي باشد. لذا ابتدا بررسي هايي در زمين

 پايان ارائه مي گردد.

  

        چارچوب نظريچارچوب نظريچارچوب نظريچارچوب نظري    - - - - 4444

در چند دهه اخير رشد سريع شهرنشيني و افزايش جمعيت شهري سبب كمبود زمين و افزايش مبارزه براي تصاحب آن 

شده است . توانگران شهر در بهترين نقاط صاحب ملك و زمين شده و افرادي كه از توانايي مالي كمي برخوردار بودند يا رو به 

معات سكونتي را براي خود ايجاد كردند. اين سكونتگاههاي ايجاد شده از آنجايي مناطق حاشيه آورده و يا به صورت غيرقانوني تج

كه خارج از چارچوب برنامه ريزي شده بود سبب ايجاد مشكالت فراواني نظير بدقوارگي و عدم دسترسي به امكانات رفاهي شهر 

زي كاربري اراضي را وارد قاموس لغات مديران براي ساكنان آن شده بود. مجموعه ي اين رخدادها و مشكالت مبحث مهم برنامه ري

و برنامه ريزان شهري كرد و در بطن اين موضوع برنامه ريزي براي شبكه راهها ، فضاي سبز ، تاسيسات ، سكونت ، فعاليت هاي 

كر شده نظام تجاري و ديگر كاربري هايي كه مخل آرامش شهروندان نباشند مد نظر قرار گرفت. برنامه ريزي براي كاربري هاي ذ

توزيع فعاليتها ، خدمات و سرانه كاربريها را تعيين مي كند و به توسعه پايدار شهري خواهد انجاميد. (مشيري و ملكي نظام آباد ، 

تنوع  - 1شرط اساسي را براي توسعه خود مي طلبد :  3) زمين به عنوان تامين كننده فضا و مساحت كاربري هاي مورد نياز 1390

و نقش مهمي در بهبود شرايط محيطي و كاهش آلودگي هاي محيطي ايفا  عث ارتقاي كيفيت محيط زيست شدهبا كه كاربري ها :

انعطاف پذيري : زمين هاي قابل توسعه بايد براي مديريت آب و فاضالب ، توسعه مسكن ، آماده سازي زمين و ... در  -2مي كند . 

ز شروط اصلي توسعه زمين اجتماعي در قالب مشاركت هاي عمومي نيز يكي احمايت كافي : حمايت هاي  - 3نظر گرفته شوند . 

  مي باشد.

        برنامه ريزي كاربري اراضي شهريبرنامه ريزي كاربري اراضي شهريبرنامه ريزي كاربري اراضي شهريبرنامه ريزي كاربري اراضي شهري    ----1111- - - - 4444

همانگونه كه اشاره شد برنامه ريزي كاربري اراضي شهري در پي نابساماني هاي ايجاد شده در شهرها و به ويژه حاشيه 

برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، مجموعه اي از فعاليت هاي هدفمند كالنشهرها مطرح شد . در تعريفي جامع مي توان گفت كه 



ر حد مقدور، خواسته ها و نيازهاي جوامع شهري را در استفاده از اراضي فراهم مي است كه محيط مصنوع را سامان مي بخشد و د

.) برنامه ريزي كاربري زمين دسترسي عادالنه به زمين را از غايت هاي مهم خود معرفي مي كند ، 3: 1388 آورد . (پورمحمدي ،

  ايد تحت برنامه ريزي اصولي انجامبه زمين و فضا ب كه از مولفه هاي اساسي توسعه پايدار و عدالت اجتماعي است . لذا دسترسي

كالبدي و  –گرفته تا حتي االمكان مسائل و مشكالت شهرها حل شده و نوع مصرف زمين در شهر در راستاي ساماندهي فضايي 

  ساخت شهر مهيا شود و سالمتي روح و روان شهروندان فراهم آيد.

  

        اهداف برنامه ريزي كاربري اراضي شهرياهداف برنامه ريزي كاربري اراضي شهرياهداف برنامه ريزي كاربري اراضي شهرياهداف برنامه ريزي كاربري اراضي شهري----2222- - - - 4444

شناخت و تعيين اهداف براساس فرصت ها و تهديد ها مهمترين گام در برنامه ريزي است . در واقع مهمترين هدف برنامه 

ريزي كاربري اراضي شهري جلوگيري از تخريب زمين ، برقراري ارتباط و پيوند ميان شهر و طبيعت ، حفظ منابع پايدار و تجديد 

). البته در 77:  1379بهينه خدمات مي باشد (مهديزاده  توسعه فضاهاي سبز و مكانيابيپذير ، حفظ مواريث تاريخي و فرهنگي ، 

الف ) اهداف كالن : اهدافي هستند   : برنامه ريزي كاربري اراضي شهري اهداف به طور كلي دو دسته تقسيم مي شود: خرد و كالن

دت ، مطلوب و كيفي تعريف مي شوند. همانطور كه در عنوان كه ارزش ها و آمال جامعه را مد نظر قرار داده ، و به صورت بلند م

   دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از : 4اين اهداف نيز ديده مي شود ، اين اهداف كلي، تعريف مي شوند. اهداف كالن به 

  فضايي.   –اهداف كالبدي  -4اهداف اجتماعي  - 3 اهداف اقتصادي  - 2 اهداف زيست محيطي  -1

  اين اهداف وسيله اي براي دستيابي به اهداف كالن و نقطه اي است كه برخرد : ب ) اهداف 

رفاه عمومي (  - 4 پايداري -3 برابري - 2 كارايي -1 اي دستيابي به آن كوشش هاي برنامه ريزي كاربري اراضي شهري عبارتند از:

  )5و4: 1388 عوامل تعيين كننده رفاه عمومي: تندرستي، ايمني، آسايش، امنيت) (پورمحمدي

البته يكي از اهداف اصلي برنامه ريزي در هر سطحي همواره توسعه پايدار بوده است. توسعه پايدار شهري يعني شرايطي كه 

شهرنشينان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در كمال آرامش و امنيت زندگي كنند و ضمن تندرستي از عمر دراز و در عين 

) از نظر كالبدي ، توسعه پايدار شهري يعني تغييراتي كه در كاربري   1380:147گردند . (صالحي فرد  حال سازنده بهره مند 

زمين و سطوح تراكم به منظور رفع نيازهاي ساكنان شهر در زمينه مسكن ، حمل و نقل ، اوقات فراغت و غذا به عمل آيد تا در 

گي و از نظر اقتصادي با دوام و از نظر اجتماعي ، همبسته و هماهنگ طول زمان شهر را از نظر زيست محيطي قابل سكونت و زند

) .اهداف مد نظر توسعه پايدار شهري در  1388نگه دارد. ( ابراهيم زاده ، عيسي ؛محمد حسين سرايي و محمد اسكندري ثاني ، 

قدمه اي براي ايجاد شهر پايدار است . تعريف شهر پايدار نقش اساسي را ايفا مي كند و پياده كردن اهداف توسعه پايدار شهري م

شهر پايدار شهري است كه به دليل استفاده اقتصادي از منابع ، اجتناب از توليد بيش از حد ضايعات ، بازيافت مواد زائد تا حد 

آن روابط منطقي  امكان ، قادر به ادامه حيات خود باشد . در واقع شهر پايدار بايد داراي پايداري اجتماعي و اقتصادي بوده و در

  )1390ميان محيط ، عوامل اقتصادي و اجتماعي به خوبي مراعات گردد . (مشيري و ملكي نظام آباد ، 
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        مطالعات و اقدامات مورد نياز در برنامه ريزي كاربري اراضي شهري مطالعات و اقدامات مورد نياز در برنامه ريزي كاربري اراضي شهري مطالعات و اقدامات مورد نياز در برنامه ريزي كاربري اراضي شهري مطالعات و اقدامات مورد نياز در برنامه ريزي كاربري اراضي شهري     ----3333- - - - 4444

قبل از هر اقدامي براي برنامه ريزي كاربري اراضي ابتدا بايد شناخت كلي و دقيقي در مورد توان هاي ناحيه اي ، جهت 

  ، انجام دادن مراحل ذيل ضروري است .منطقه بندي حاصل شود . براي شناخت توان هاي ناحيه اي و به طور كلي وضعيت موجود 

 ، توپوگرافي، هيدرولوژي و غيره)؛مطالعه درباره ويژگي هاي طبيعي ( اقليم �

 مطالعه درباره ويژگي هاي اجتماعي و جمعيتي؛ �

 مطالعه درباره اوضاع اقتصادي ( اشتغال، توزيع گروه هاي درآمدي و غيره)؛ �

 مطالعه درباره كاربري اراضي در وضع موجود ( سكونت، تجارت، صنعت و غيره)؛ �

 شهري؛مطالعه درباره ارتباطات و شبكه حمل و نقل  �

 مميزي اراضي داير، باير و مشخص كردن زمين هاي مستعد براي توسعه آتي؛ �

بررسي روند شئونات اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر الگو هاي رفتاري مردم در خصوص نحوه استفاده از  �

 )8و7: 1388(پورمحمدي ، زمين، عوامل مؤثر در مكانيابي و تأثيرگذاري در ارزش اقتصادي زمين.

امات فوق و با استفاده از روشها و تكنيكهاي مختلف مي توان پيشنهاد و نظر درستي در مورد نوع و ميزان كاربري پس از اقد

  ها ي مورد نياز و نحوه مكانيابي آن ها ، ارائه كرد.

        سطوح مختلف برنامه ريزي كاربري اراضي شهريسطوح مختلف برنامه ريزي كاربري اراضي شهريسطوح مختلف برنامه ريزي كاربري اراضي شهريسطوح مختلف برنامه ريزي كاربري اراضي شهري    ----4444- - - - 4444

، مقياس عملكردي كاربري هاي شهري است . يعني مبناي دقيق تقسيم بندي هاي سطوح مختلف اين نوع برنامه ريزي 

اينكه يك كاربري تا چه شعاعي مي تواند خدمات ارائه كند و يا برعكس ، از چه شعاعي به بعد ، شهروندان براي دريافت خدمات ، 

ري ها مورد استناد به كاربري مذكور مراجعه نمي كنند . رده بندي زير در معموال در طرح هاي شهري و تعيين شعاع خدماتي كارب

  قرار مي گيرد :

  كاربري هايي در مقياس فرا شهري -1

  كاربري هايي در مقياس ناحيه اي يا حوزه شهري -2

  كاربري هايي در مقياس شهري -3

  كاربري هايي در مقياس محله هاي شهر -4

ه اشاره شد ، كاربري هايي كه پس از مطالعات مربوط به شناخت مناطق و ساكنان آنها و همچنين سطح بندي كاربري ها ك

مخل دستيابي به تمامي اهداف كالن و خرد ياد شده و همچنين رسيدن به شهر پايدار مي باشند مشخص مي شوند . اين كاربري 

ها به اصطالح كاربري هاي مزاحم نام دارند . مزاحم به اين معني كه فعاليت آن ها مزاحم سكونت با آرامش و مطلوب انسان ها 

مون اين كاربري هاست . كاربري هايي نظير صنعتي ، تعميرگاهي ، نظامي ، كشتارگاهي و مشابه اينها كاربري هاي مزاحم پيرا

بسياري از اين مراكز زماني بيرون از بافت مسكوني  و همواره جايگاهي مهم در برنامه ريزي هاي شهري داشته اند.محسوب شده 

ها و  هاي كاال و خدمات و حتي جاده ها، بورس ، آنها هم مانند بسياري از كارخانههاكالنشهرگسترش محدوده با شهر قرار داشت اما 

  رفاه عمومي



از زمان انقالب صنعتي و كشيده شدن شهر به سمت مناطق صنعتي و    شدند.اي همسايه  هاي حاشيه ساكنان محلهبا  ها كمربندي

بهبود وضع جاري شهرها واره افرادي با ارائه نظرياتي سعي در همين طور ايجاد مناطق صنعتي نزديك به سكونتگاههاي انساني ، هم

داشته اند . ابنزر هاوارد در طرح باغشهر خود كاربري هاي مزاحم (صنعتي) را دور از كاربري هاي مسكوني مكانيابي مي كند . 

عاد متفاوت عنوان اي وابسته با اباصل تقسيم هر شهر را به سلسله مراتبي از واحده 19هاوارد نخستين كسي بود كه در پايان قرن 

سي هاريس و ادوارد اولمن به جدايي چام) همچنين شهر صنعتي توني گارنيه و شهر چندهسته اي 1378:33كرد. (اعتضادي

كاربريهاي صنعتي تاكيد داشتند . توني گارنيه صنايع را به گروههاي مختلف تقسيم مي كند : مضر دور از شهر ، و كم زيان نزديك 

  )1378:47 همان( مناطق مسكونيبه 

        طبقه بندي كاربري هاي مزاحمطبقه بندي كاربري هاي مزاحمطبقه بندي كاربري هاي مزاحمطبقه بندي كاربري هاي مزاحم    ----5555- - - - 4444

در بررسي هاي طرح جامع ساماندهي مشاغل شهري مشهد كه توسط مهندسين مشاور آرمانشهر صورت گرفته است ، برخي 

مشاغل نوع اول كاربري ها به عنوان كاربري هاي مزاحم شناخته شده كه در از هم گسيختگي فضاي شهري نقش اساسي دارند 

اغلب در تامين مايحتاج روزانه نقش داشته ، لذا در طبقه بندي كاربري هاي مزاحم مد نظر قرار نگرفته اند. مشاغل نوع دوم نيز 

  مزاحمت كمتري نسبت به مشاغل نوع سوم ايجاد مي كنند . و عبارتند از :

  

  

  

  

  

كارگاهي) (منبع : طرح جامع ساماندهي مشاغل شهري ، كارگاهي) (منبع : طرح جامع ساماندهي مشاغل شهري ، كارگاهي) (منبع : طرح جامع ساماندهي مشاغل شهري ، كارگاهي) (منبع : طرح جامع ساماندهي مشاغل شهري ، طبقه بندي مشاغل مختلف مزاحم (توليدي و طبقه بندي مشاغل مختلف مزاحم (توليدي و طبقه بندي مشاغل مختلف مزاحم (توليدي و طبقه بندي مشاغل مختلف مزاحم (توليدي و     - - - - ))))2222شماره(شماره(شماره(شماره(    جدولجدولجدولجدول

        ))))1380138013801380مهندسين مشاور آرمانشهر ، مهندسين مشاور آرمانشهر ، مهندسين مشاور آرمانشهر ، مهندسين مشاور آرمانشهر ، 

  

  

  مشاغل نوع دوم

  

اوراق كنندگان اتومبيل ، باطري سازان ، شوفاژ و تهويه ، صفاران ، صنعت چاپ ، توليد 

رطوبتي ، پالستيك ، كالهدوزان ، گلگير و رادياتور ، تعمير و فروش الستيك ، نقاشان ، عايق 

گازرسانان ، تعمير دوچرخه و موتور ، توليد پوشاك ، خدمات موتوري ، برق اتومبيل ، لوله كشي 

  ساختمان ، سراجان ، فيروزه تراشان ، چادردوزان ، الكترومكانيك

  

  مشاغل نوع سوم

  

گران ، آلومينيوم كاران ، آهنگران ، ماشين ساز و فلزتراش ، صنايع فلزي ، توليدتريكو ، ريخته 

مصالح گچ ، و آهك ، تزئينات ساختمان ، درودگران و مبل سازان ، سنگبري ها ، فخاران ، 

  موزائيك سازان

  

        معيارهاي مكانيابي و مطلوبيت در كاربري هاي شهري معيارهاي مكانيابي و مطلوبيت در كاربري هاي شهري معيارهاي مكانيابي و مطلوبيت در كاربري هاي شهري معيارهاي مكانيابي و مطلوبيت در كاربري هاي شهري     –    6666    - - - - 4444



دقيقي براي مسائل شهري همواره در حال تغيير و تحول بوده و ماهيت پويايي دارند بنابراين تعيين معيارهاي جامع و 

مكانيابي مطلوب كاربري هاي شهري امري بس دشوار و پيچيده است . ليكن مي توان با توجه به اهداف برنامه ريزي كاربري ها 

  معيارهايي را به شرح زير برشمرد :

ز مناطق مثالً سعي مي شود كاربري هايي كه آلودگي هايي از قبيل دود، بو و صدا توليد مي كنند دور ا الف) سازگاري :

  مسكوني، فرهنگي و اجتماعي استقرار يابند. در مقابل فعاليت هايي كه مكمل يكديگرند در كنار هم جايابي شوند.

فاصله و زمان، عوامل مهمي در اندازه گيري ميزان آسايش و راحتي انسان ها به شمار مي آيد، چرا كه بر اثر ب) آسايش : 

  ري كه يكي از اهداف مهم برنامه ريزي شهري است ميسر مي شود.تأمين آن ها سهولت دسترسي به خدمات شه

يكي از عوامل اصلي تعيين كننده مكان كاربري ها در شهر، الگوي قيمت زمين شهري است؛ به لحاظ اين كه  ج) كارايي :

اساس شيوه تحليل  هر كاربري از لحاظ اقتصادي و سرمايه گذاري تابعي از قيمت زمين و هزينه هاي متصور بر آن است كه بر

  هزينه و منفعت معين مي شود.

يعني تالش در جهت حفظ و نگه داري عوامل طبيعي، ايجاد فضاهاي باز و دلپذير، چگونگي شكل گرفتن  د) مطلوبيت :

  راهها، ساختمان ها و فضاي شهري.

اعمال ضوابط محيطي و بهداشتي مناسب براي كاهش آلودگي حاصل از كاربري هاي مختلف و رعايت  ه) سالمتي :

  استاندارد هاي بهداشتي براي تأمين سالمتي محيط زيست انساني يكي از اهداف مكان يابي كاربري هاست.

مانند طبيعي احتمالي است. هدف از اين كار به طور كلي حفاظت شهر در مقابل خطر هاي  و) استاندارد هاي ايمني :

سيل، زلزله، طوفان و آتش فشان و غير طبيعي مانند همجواري منطقه صنعتي با منطقه مسكوني كه با اصل سازگاري مغايرت دارد 

  )93: 1388(پورمحمدي ، و ساير مواردي كه به نحوي ضريب ايمني و امنيتي شهر را تضعيف مي كنند. 

توان موقعيت مكاني منطقه و ارتباطات آن با ديگر مناطق و همچنين ميزان سفرهاي انجام شده البته به بياني ديگر نيز مي 

  به منطقه ، توليد سفر آن و نيازهاي ساكنان آن را از مهمترين عوامل اساسي در مكان گزيني كاربري ها دانست .

        بررسي نقش كاربري هاي شهري در منظر شهريبررسي نقش كاربري هاي شهري در منظر شهريبررسي نقش كاربري هاي شهري در منظر شهريبررسي نقش كاربري هاي شهري در منظر شهري----7777- - - - 4444

منظر يك شهر بد و فضاي شهري بوده و در تعريف منظر شهري نقشي اساسي دارند . كاربري هاي شهري جزئي از كال

مجموعه اي از عوامل طبيعي و مصنوع است كه تحت تأثير ويژگي هاي خاص طبيعي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن شهر 

منظر شهر يك   )1390 ؛ضا خاص شكل گرفته و محل به عينيت درآمدن مشخصات خاص آن شهر است. (محملي ابيانه ، حميدر

مقوله ي عيني است و شامل تمام مشاهدات ، صداها ، بوها ، بناها ، فضاها و فعاليت ها مي شود كه كاربر فضاي شهري مي تواند از 

ر اما به عنوان واژه اي تخصصي در اواخدور و يا نزديك آن ها را احساس كند. منظر شهري مفهومي است كه از ديرباز وجود داشته 

(حسيني ، سيد پدر معماري منظر، در رابطه با شهر هاي آمريكايي آغاز شد.» فردريك ال اولمستد«قرن نزدهم با طراحي و اقدامات 

هنر يك پارچگي بخشيدن بصري و « )  گوردون كالن منظر شهر را اينگونه تعريف مي كند : 1387،  اصل رزاقي وسيناباقر 

منظر شهر چيزي بيش از   »خيابان ها و مكان هايي مي داند كه محيط شهري را مي سازند.ساختاري به مجموعه ساختمان ها، 

طبيعت است . منظر هم روي انسان تاثير مي گيرد و هم از او تاثير مي پذيرد. در واقع اين انسان است كه به عنوان سازنده اصلي 



در مورد مناظر طبيعي صدق نمي كند . همانطور كه اشاره  منظر در طول زمان شناخته مي شود ، البته بديهي است كه اين بيان

شد منظر بر روي انسان نيز اثر گذار است ؛ بدين صورت كه با گذشت زمان مناظر از پيش ساخته شده در شكل شخصيت و 

ناخت نماد ها و منظر شهري نه علم ش :كه گرفت نتيجه چنين توان مي نهايت در  فرهنگ افراد و جوامع تاثير خود را مي گذارند.

سمبل هاي شهري است، نه حرفه تحميل عالئم و نشانه هاي تاريخي به كالبد شهر، نه دانش آرايش نماي ساختمان ها به جاي 

صاحبان آن ها و نه ذوق تزريق فضاي سبز و آب به بافت هاي شهري. منظر شهري دانش شناخت مفهوم شهر نزد شهرونداني است 

حيط زيسته اند و با كالبدهاي طبيعي و مصنوع محيط ارتباطي معنايي توليد كرده اندكه در تداوم حيات كه در طول تاريخ در آن م

  ) 1389(منصوري ، سيد امير ، معقول آن ها نقش اساسي دارد.

با توجه به توضيحات فوق در مي بابيم كه كاربري هاي شهري به منظر شهري شكل داده و احساسي كه ما از منظر دريافت 

كنيم با نوع و شكل كاربري هاي بكار رفته در فضا رابطه مستقيمي دارد ، بدين صورت كه در مكاني كه كاربري هاي صنعتي  مي

وجود دارند ، سر و صداي ناشي از آن ها تاثير فراواني بر درك ما از منظر آن مكان داشته و به نوعي منظر مذكور از نظر ما 

ه مقابل آن اگر در مكاني كاربري متناسب با كاربري واهيم كرد . در نقطاقدام به ترك آنجا خ نامطلوب تلقي شده و در صورت امكان

هاي اطراف بكار رفته باشد كيفيت هاي محيط شهري نظير خوانايي ، امنيت ، سرزندگي ، تناسب و... به بهترين شكل ممكن نمود 

بي چگونگي كاربري اراضي شهري منعكس كننده تصويري گويا از عموما ارزيا پيدا كرده و سبب رضايت كاربر آن فضا خواهند شد.

منظر و سيماي شهري و همچنين چگونگي تخصيص فضاي شهري به كاربرهاي مختلف مورد نياز شهر در طي زمان و در جهت 

  )1385و مجير اردكاني (ابراهيم زاده  رسيدن به اهداف توسعه شهري مي باشد.

        م و رشد هوشمندم و رشد هوشمندم و رشد هوشمندم و رشد هوشمندساماندهي كاربري هاي مزاحساماندهي كاربري هاي مزاحساماندهي كاربري هاي مزاحساماندهي كاربري هاي مزاح    ----8888- - - - 4444

رشد هوشمند روشي است كه به اصول توسعه و عمليات برنامه ريزي شده و مرتبط با الگوي كاربري زمين و حمل و نقل 

اشاره دارد. رشد هوشمند شهري در نهايت منجر به الگوي توسعه ي گسترش عمودي و فشردگي در شهر مي شود كه سطوح 

عمال متفاوت حمل و نقل باعث كاهش سفرها و ترافيك مي گردد(رهنما و عباس زاده ، كمتري از زمين را اشغال مي كند و با ا

از مزاياي فشردگي در شهر ، باال رفتن ارزش زمين هاي متروكه و بال استفاده در بافت مياني مي شود كه اين خود  )108:1385

ردد چنانكه در توضيح نمونه موردي ذكر خواهد شد عامل مهمي در تعبيه كاربري مناسب بافت مياني شهرها در اين زمين ها مي گ

، زمين هاي بدون كاربري در حال حاضر با توجه به رشد هوشمند پتانسيل بااليي براي كاربري هايي در سطح محلي و منطقه اي 

  خواهند داشت.

        شناخت و بررسي نمونه مورديشناخت و بررسي نمونه مورديشناخت و بررسي نمونه مورديشناخت و بررسي نمونه موردي    - - - - 5555

و  ت .بيشترين جمعيت شهري را در خود جاي داده اسشهر مشهد يكي از كالنشهرهاي ايران است و پس از تهران 

) همچنين شهر مشهد به دليل 1390نفر مي باشد.(مركز آمار ايران ، 2749374، جمعيت مشهد  1390براساس سرشماري سال 

به تفكيك هر  92و  91(ع) همه ساله مسافران زيادي را پذيرا مي باشد . در سال هاي اه امام هشتم شيعيان ، امام رضا وجود بارگ

  ميليون نفر از طريق پايانه هاي مسافربري شهرداري مشهد رفت و آمد داشته اند. 24سال حدود 
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  درصد افزايش يا كاهش  92سال   91سال   فعاليت



  0  24034259  24121188  مسافر

  -1%  1255619  1264522  وسيله نقليه

درصد  76درصد و سواري  5درصد ، ميني بوس  19همچنين سهم اتوبوس در جابجايي هاي برون شهري از مبدا و به مقصد مشهد 

مشهد صورت مي گيرد . يكي از داليل  –مشهد و جاده چناران  –مي باشد. بيشترين تردد به سمت مشهد از طريق آزادراه باغچه 

مشهد مي باشد. و به نحوي نمونه موردي مذكور  –اهميت نمونه موردي اين پژوهش نزديكي آن به محور مواصالتي مهم باغچه 

  يكي از عناصر مهمي بوده كه مسافران با وارد شدن به شهر مشهد امكان دارد از آن عبور كنند. 

شهرداري مشهد و در موقعيت  6واقع در منطقه  بهمن سابق) ، 22ار شهيد رستمي(بولوارنمونه موردي اين پژوهش بولو

نفر جمعيت مي باشد. (مديريت آمار و تحليل اطالعات شهرداري  196248مشهد داراي   6منطقه جنوب شرقي اين شهر قرار دارد. 

بولوار بزرگراه  اين. جنوب خواهد شد بررسيحد فاصل بزرگراه بسيج تا چهارراه غدير در اين پژوهش )1390مشهد ، 

. همچنين به فاصله ي كمي از بزرگراه وسايل نقليه مي باشدقرار گرفته كه محل تردد حجم بااليي از  (كمربندي جنوب)بسيج

زيادي بوده و فقط مسافرين مشهد وجود دارد كه خود همه ساله پذيراي مسافرين شهيد هاشمي نژاد بسيج فرودگاه بين المللي 

(گمرك جمهوري نفر را به خود اختصاص داده اند 1200000، رقمي فراتر از  91خارجي ورودي و خروجي به اين پايانه در سال 

. بنابراين وجود فرودگاه بين المللي مشهد در نزديكي بولوار شهيد رستمي خود دليل ديگري بر اهميت اين )1391اسالمي ايران ، 

قرار گرفته است . در شرق اين بولوار شهرك  قطار شهري مشهد 1ين بولوار ايستگاه اول خط بولوار مي باشد. در جنوب غربي ا

نفر جمعيت سكونتگاه پرتراكمي را از نظر جمعيتي تشكيل داده كه نيازهاي آن ها در تعيين  10000شهيد بهشتي با حدود 

مچنين در شمال اين بولوار محور مصلي با كاربري كاربري هاي حاشيه ي بولوار شهيد رستمي درجه ي اهميت بااليي را دارد. ه

شهروندان شرق مشهد را تامين مي كند.  همچنين در حاشيه چهارراه غدير هاي عمده فروشي قرار گرفته و بيشتر نيازهاي روزمره 

ار شهرداري موجود در تنها باز فرهنگي بوده و در مقابل آن پاركي قرار دارد.- فرهنگسراي غدير واقع شده كه داراي كاربري ورزشي

  در بولوار شهيد رستمي (ورودي شهرك شهيد بهشتي) احداث شد. 1390، درسال  نيز6منطقه 
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  .استمشهد در ورودي شهر قرار گرفته  6همانطور كه در تصوير فوق مشاهده مي شود منطقه 
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عمدتا داراي كاربري هاي ناسازگار با كاربري مسكوني ، مانند صافكاري ، نقاشي و تعميرات  90بولوار شهيد رستمي قبل از سال 

اتومبيل و همچنين فروش لوازم يدكي بوده است . اين كاربري ها عالوه بر آلودگي هوا و آلودگي صوتي كه براي محدوده ايجاد مي 

ورده بودند . همچنين آاي مراجعه كنندگان در حاشيه خيابان ، مشكالت ترافيكي فراواني را نيز به وجود كردند ، با پارك اتومبيل ه

نقش بولوار مذكور از نظر ورودي بودن و وجود سكونتگاههاي پرتراكم اطراف آن و عناصر شاخصي كه ذكر شد ، اهتمام در انتقال 

. لذا شهرداري مشهد با احداث پارك خطي و سلب دسترسي كاربري هاي كاربري هاي مذكور را بيش از پيش مهم جلوه مي كرد 

مزاحم ياد شده ( كه براي ورود اتومبيل نياز به دسترسي آن ها حياتي بود) كم كم اين كاربري ها را از رونق انداخته و به تدريج 

م جايگزيني اين كاربري ها با كاربري قسمت اعظم آن ها تعطيل شدند ، ليكن مسئله اي كه اكنون بيش از پيش نمايان است عد

هاي مناسب سطح محله ، شهر و فراشهري است كه بتواند نياز ساكنان و مراجعان را پاسخ دهد . همچنين هنوز هم تعداد قابل 

  توجهي از كاربري هاي خدمات اتومبيل نظير تعويض روغني در حاشيه اين بولوار فعال هستند .
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مديريت شهري همواره بايد به دنبال ارتقاي كيفيت محيط شهري باشد تا رفاه و آسايش را براي شهروندان و مراجعان به 

شهر و خروج آن ها از محدوده شهر و مناطق مسكوني و به تبع آن  شهر فراهم آورد. لذا ساماندهي كاربري هاي مزاحم در سطح

استقرارشان در محدوده اي خاص مي تواند تاثير قابل مالحظه اي بر ارتقاي كيفيت محيط شهري گذارد . از سياست هاي كه در 

ي كه حضورشان در مجاورت سطح خرد مي شود اعمال كرد مي توان به عدم صدور پروانه كسب از سوي شهرداري براي كاربري هاي

مناطق مسكوني نامطلوب تشخيص داده مي شود ، اشاره كرد . همچنين اگر پروانه كسب از قبل صادر شده ، عدم تمديد آن راه 

محدود ساختن دسترسي براي اينگونه كاربري ها نيز قدم ديگري در  جهت حلي منطقي به نظر مي رسد . احداث پارك خطي

دوده هاي مسكوني است . قبل از اينگونه اقدامات ابتدا مديريت شهري بايد مكان يا مكان هايي ، خارج از جهت خروج آنها از مح

محدوده شهري را جهت تمركز كاربري هاي مزاحم ، در نظر گيرد و با در نظر گرفتن تسهيالتي نظير تخفيف در عوارض شهرداري 

از شهر ترغيب نمايد ، همچنين با در نظر گرفتن دسترسي هاي مناسب  و عوارض تجاري مالكان اينگونه كاربري ها را به خروج

با يكسري كاربري  كاربري هاي مزاحمبراي شهروندان به اينگونه مكان ها مانع ضرر و زيان شاغالن اين كاربري ها شود.. جايگزيني 

در محدوده مذكور با توجه به داراست .  هاي مناسب كه هم كارايي داشته و هم صرفه اقتصادي داشته باشد ، اهميت ويژه اي را

موقعيت ، ارتباطات و عناصر شاخص اطراف آن و همچنين افزايش زائراني كه مراجعه آن ها به محدوده سبب تعريف نيازهاي جديد 

امين و بيشتري مي شود ، پيشنهاد مي شود براي محالت غرب (كوي كارگران) و شرق (محمد آباد) بولوار مراكز محله در سطح ت

نيازهاي روزمره و هفتگي ساكنان ايجاد شده تا از ترافيك بيشتر در بولوار كه با تردد زائران نيز تشديد شده است جلوگيري شود . 

در سراسر بولوار مذكور و در محدوده اي كه در اين پژوهش اشاره مي شود ، بانك و يا موسسه مالي و اعتباري وجود ندارد و 

ور به طي مسافتي حداقل تا ابتداي محمد آباد و يا بولوار مصلي بوده كه خود اين عامل در افزايش ترافيك ساكنان و مراجعان مجب

اين محدوده جانمايي شود . همچنين وجود يك مركز  اين كاربري درخيابان هاي مذكور اثر گذار است ، لذا پيشنهاد مي گردد 

شكي ، تزريقات ، و امكانات بستري كوتاه مدت الزم به نظر مي رسد. با درماني شامل ، پزشك عمومي ، بينايي سنجي ، دندانپز

توجه به وجود فرهنگسراي غدير به نظر نمي رسد محدوده مذكور با فقر كاربري فرهنگي مواجه باشد . ليكن كاربري ورزشي اين 

سازي در بولوار شهيد رستمي مجموعه پاسخگوي جمعيت زياد محدوده نبوده و درنظر گرفتن كاربري ورزشي نظير سالن بدن

  در كنار كاربري هاي ياد شده جانمايي كاربري هاي خرده فروشي در سرتاسر بولوار نيز ضروري به نظر مي رسد.پيشنهاد مي گردد. 
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