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چکیده

گسترش و توسعه شهری در آینده شهرها  کاربری زمین، تعیین کننده بسیاری از ابعاد  برنامه ریزی 

ح های جامع باشد. هرچند در فرایند تهیه  بوده و می تواند از چالشی ترین بخش های فرایند تهیه طر

گرفته، اما عمدتًا  ح های جامع شهری ایران، تالش هایی برای تعیین منطقی این سرانه ها صورت  طر

مبانی  فاقد  غالبًا  و  آنها  تهیه کنندگان  حرفه ای  تجارب  و  سالیق  اساس  بر  یا  و  غربی  متون  بر  متکی 

مهم ترین  زمره  در  را  شهر  اندازه  با  کاربری ها  سرانه  رابطه  می توان  میان،  این  در  است.  بوده  نظری 

کاربری ها با اندازه شهرها در تعداد  کرد. در این پژوهش، رابطه سرانه  موضوعات مورد پژوهش منظور 

کمی مورد تحلیل واقع شد. برای رابطه های همبستگی، مدلسازی  ح و با استفاده از روش های  ۴۰ طر

گرفت. بر اساس تحلیل انجام شده  آماری از طریق تحلیل های پیش بینی و توابع منتخب آن صورت 

گردید شیوه نظام مندی  کاربری ها، مشخص  درخصوص رابطه همبستگی میان اندازه شهرها و سرانه 

کاربری های شهری، لزومًا همسو عمل نکرده اند.  کثریت سرانه ها وجود نداشته و سرانه و سهم  برای ا

یافته های این تحقیق می تواند به عنوان چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی سرانه های پیشنهادی در 
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که ساماندهی مکانی و فضایی  کاربری زمین،  در فرایند برنامه ریزی 
فعالیت ها است، سرانه کاربری ها و روش و فرایند تعیین آنها، جایگاه 
کاربــری اراضــی شــهری پیشــنهادی  کلیــدی دارد. هرچنــد جــدول 
کّمــی بــوده و حــاوی اعــداد  طرح هــای توســعه ی شــهری در ظاهــر 
سرانه های وضع موجود و پیشنهادی طرح ها است، اما منطقًا باید 
نتیجه مطالعات جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی، 
کــه برنامه ریزی  کالبــدی شــهر باشــد. از آنجایی  زیســت محیطــی و 
کاربــری زمیــن به عنــوان بســتر اتفاق فعالیت هــا و عملکردها اســت 
کــه از لحــاظ ماهیت و محتوی تفاوت دارند، بررســی این تفاوت ها، 

می تواند بعد مهمی در پژوهش سرانه ها باشد. 
کاربــری زمین در دیدگاه های اولیه خــود در یک قرن پیش به عنوان 
یــک مفهوم ایســتا، محصولــی قطعی و نهایــی تصور می شــد. اما در 
کاربری زمین به عنوان یک مفهوم پویا به معنی  دیدگاه های نوین، 
ارتباط مســتمر بین انسان و زمین و چگونگی استفاده انسان از این 
ارتباط است )Littman, 2005(. نظم دادن به سیستم پیچیده شهر، 
 Hoese,( گیــرد کاربــری زمین صــورت می  از طریــق تهیــه طرح هــای 
کاربری زمین، اســتفاده  2000(. انگیــزه اصلــی در تعیین ســرانه های 
بهینه از زمین، پاسخ گویی به رشد سریع شهرنشینی و تأمین نیازهای 
کاربری زمین، تبلور و بیان  فضایی و مکانی انسان است. سرانه های 
کــه برای  کّمــی مجموعــه سیاســت ها، روش ها و الگوهایی هســتند 
کاربری ها، تقســیم اراضــی، توزیع فضایــی فعالیت ها،  تعییــن انــواع 
ضوابــط منطقه بنــدی و هماهنگ کــردن عــوارض طبیعــی و انســان 
گرفته می شــوند.  کار  ســاخت با فعالیت ها و نیازهای شــهروندان به 
از مهم ترین عوامل موثر بر تعیین ســرانه ها می توان به سطح توسعه  
کل زمین شهری، جمعیت شهر،  کم ســاختمانی، سرانه   یافتگی، ترا
الگوهای طراحی شــهری، نحوه  تفکیک اراضی و نقش و چشــم انداز 
 Chapin, 1965; کرد )ســعیدی رضوانی و داودپور، ۱۳8۹؛ شــهر اشاره 

.)Chakrabarty, 2001; Barton et al., 2002

کاربری هــا ارتبــاط تنگاتنــگ بــا مقیــاس عملکــردی آنها در  ســرانه 
ح می شــود. ســطح  که در ســه ســطح مطر فرایند برنامه ریزی دارد 
کاربــری زمیــن، برنامه هــای توســعه ملــی،  ملــی، شــامل سیاســت 
کالن است.  هماهنگی های بین بخشــی و قانون گذاری در سطوح 
در ســطح منطقــه ای، مکانیابــی توســعه، زیرســاخت ها، توســعه 
کاهــش تضاد بین ســطوح ملــی و محلی  راهبردهــای مدیریتــی، و 
نمود پیدا می کنند. سطح محلی، ارتباط برنامه با مردم، استفاده 
کاربــری  از مشــارکت مردمــی، برنامــه مدیریــت و اجــرای تغییــرات 
کاربری های  زمین در ســطح محلــی، برنامه اقدام و تحقق شــرایط 
کم هــای جمعیتــی و  پیشــنهادی را در بــر می گیــرد. میــزان اثــر ترا
ســاختمانی، ضوابــط تفکیــک اراضــی، اســتانداردهای طراحــی و 

شعاع دسترسی بر سرانه ها، ارتباط تنگاتنگ با اندازه شهر دارد. 
موضوع آســتانه  جمعیتی برای اســتقرار هر یک از ســطوح خدمات 
بــرای فعالیــت های شــهری نیــز از مهم تریــن موضوعــات در فرایند 
کاربری زمین و تعیین ســرانه ها اســت. آســتانه جمعیتی، اشاره به 
کــه برای اســتفاده از خدمات در دســترس  حداقــل جمعیتــی دارد 
باشــند تــا ایجاد خدمت مذکــور از نظر اقتصادی امکان پذیر شــود. 
کاربری هــا و در تقســیمات شــهری مختلــف،  ایــن جمعیــت بــرای 
متفاوت اســت. دامنه خدمت رسانی، فاصله بین خدمات شهری 
و آخریــن اســتفاده کننده از آن یــا شــعاع دسترســی خدمــات ارائــه 

شده را پوشش می دهد )زبردست، ۱۳8۳(. 
کــه در تعاریف بومــی محله در ایــران، چهار معیار  الزم بــه ذکر اســت 
کالبــدی شــهری، مبنــای ارائــه ســرانه ها در  اصلــی در تقســیمات 
که شامل ۱- جمعیت، ۲- تواتر استفاده  شهرهای ایران بوده است 
از خدمات، ۳- شعاع دسترسی و شبکه متناظر و ۴- عنصر شاخص 
می شــوند )حبیبی و مســائلی، 5،۱۳78-۴(. بدیهی است در قالب 
شرایط کنونی شهرهای ایران، به ویژه در شهرهای بزرگ، این معیارها 
تعریف بومی خود را از دست داده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. 

مقدمه
که از ابتدای شکل گیری  کاربری های شهری موضوعی است  سرانه 
تفکــر برنامه ریــزی و طراحــی شــهری مورد توجــه شهرســازان بوده 
ح های جامع شهری  کاربری ها در طر کنون، تعیین سرانه  است. تا
در ایران، عمدتًا با اســتفاده از متون و تجارب خارجی بوده اســت. 
گذشــته، وضع موجود و برداشــت های  ح هــا، عمدتــًا روند  ایــن طر
ذهنــی و توصیفی را مبنای تخصیص ســرانه های جدید دانســته و 
غالبًا فاقد نگاه تحلیلی در تعیین ســرانه ها هســتند. مســئله اصلی 
کاربری های زمین شــهری را می تــوان مطابقت  در رابطــه با ســرانه 
نداشتن این سرانه ها با شرایط مختلف شهرها در ابعاد جمعیتی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و اقلیمی شهرهای ایران 
کاربری هــا بــا اندازه شــهر را  دانســت. در ایــن میــان، رابطــه ســرانه 

کرد.  می تــوان در زمره مهم تریــن موضوعات مورد پژوهــش منظور 
کشــور ایران با شــرایط  کــه  ایــن مســئله هنگامی تشــدید می شــود 
متنــوع از لحــاظ اندازه شــهرهای خــود مواجه اســت. هدف اصلی 
ح های  کاربری ها در طر ایــن پژوهش، تحلیل فرایند تعیین ســرانه 
جامــع شــهری ایران اســت. پس از مــرور ادبیات موضــوع و تدوین 
کیفی،  کّمی و  چارچوب نظری پژوهش و با اســتفاده از روش های 
ح هــای جامــع شــهرهای ایــران براســاس  کاربری هــا در طر ســرانه 
نمونه هــای منتخــب، مــورد تحلیــل قــرار می گیــرد. شــیوه انتخاب 
ح هــای جامــع شــهری، روش هــا وابــزار تحلیــل، در  نمونه هــای طر
بخش چارچوب نظری تحقیق و نیز ابتدای بخش تحلیل نمونه ها 

گردیده اند. تشریح 

کاربری زمین  کاربری ها در برنامه ریزی  جایگاه سرانه 
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برای مثال، در شهرهای بزرگ نظیر تهران، محله هایی با جمعیت و 
مســاحت های بســیار بزرگ تر شــناخته می شــوند )عزیزی، ۱۳85(. 
تقســیم بندی های  شــهری،  جامــع  هــای  ح  طــر در  و  ایــران  در 
کاربری های شــهری پیشــنهاد شــده اســت. بطور  گونــی برای  گونا
کاربری ها در ســطوح محله، شــهر  معمــول، عوامــل موثر در تعریف 
کاربری هــا در مجموعه های  و حومــه شــهری معرفی شــده و انــواع 
مختلــف دســته بندی می شــوند )مهــدی زاده، ۱۳7۹؛ ســعیدنیا، 
تعییــن  بــرای  گــون  گونا روش هــای  از  ح هــا،  طر ایــن  در   .)۱۳8۳
ســرانه ها اســتفاده می شــود. در روش هــای تطبیقــی، ابتدا ســرانه 
وضع موجود محاسبه شده و سپس، سرانه پیشنهادی یا مطلوب 
کارشناســی، بــه دانش و  ارائــه می شــود. در روش مبتنــی بــر تجربه 
ح اســتناد می شــود. در روش مبتنی بر  کارشناســان طــر اطالعــات 
نیــاز، ابتــدا ســطح تقســیمات شــهری تعریــف شــده و حداقــل نیاز 
کاربری هــا در هــر رده از تقســیمات شــهری مشــخص می گــردد. در 
روش مبتنــی بــر مطالعات، مجموعه ای از تغییرات در نقش شــهر، 
گی هــای جمعیتــی و اجتماعی می توانــد در نیازهای مربوط به  ویژ

کاربری های شهر موثر واقع شود. 
گفــت بررســی پیشــینه تحقیقــات مرتبــط بــا  کلــی می تــوان  بطــور 
ح های جامع شــهری ایران، نشــان  کاربری ها در طر موضوع ســرانه 
ح های  از خــالء جدی علمی در این زمینــه دارد. از ابتدای تهیه طر
جامــع شــهری در ایــران، تالش هایــی بــرای انطباق اســتانداردها و 
معیارهای کاربری زمین شهری با شرایط کشور به عمل آمده است. 
امــا این تالش هــا و ادبیات حال حاضر در جامعــه علمی و حرفه ای 
کشــور، عمدتــًا ترجمه متــون غربی و نیز برداشــت های  شهرســازی 

ح ها است.  تجربی، سلیقه ای و ذهنی تهیه کنندگان طر

چارچوب نظری و روش تحقیق

کاربری های شــهری بخشــی از اســتانداردهای فضایی برای  ســرانه  
کاربری ها  کنترل و توسعه شهری مطلوب هستند. در مطالعه سرانه 
در طرح هــای جامع شــهری، اصول ذیل می توانند مــورد توجه قرار 
کاربری ها.  گیرنــد: ۱. تعییــن اهــداف و اصــول مربــوط بــه هــر یــک از 
۲.شناسایی ماهیت و الگوی توسعه؛ ۳. توجه به نواحی توسعه یافته 
و توســعه نیافته و حــوزه نفوذ و پیش بینــی برای آینده آنهــا؛ ۴. ارائه 
کم های پیشنهادی برای  کاربری زمین، شــامل سرانه ها و ترا برنامه 

آینده؛ 5. امکان سنجی اجرای برنامه و طرح پیشنهادی. 
کاربری های زمیــن، عامل  گذار بــر تعیین ســرانه  در بیــن عوامــل اثــر 
اندازه شهر در تعیین سرانه کاربری ها را می توان در زمره کلیدی ترین 
عوامــل دانســت. هدف این تحلیل، دســت یابی بــه چگونگی تغییر 
کاربری هــا در شــهرها با جمعیت هــای مختلف  ســرانه پیشــنهادی 
اســت. در خصوص روش و ابزار تحقیق، پس از بررســی اولیه سطوح 
و سرانه های کاربری های اراضی و طبق خروجی های روش شناسی، 
گردیــد. در اینجــا ارتبــاط  تعــداد ۴0 طــرح جامــع شــهری انتخــاب 
کاربری های شــهری، اندازه شــهرها و همچنین ترکیب  میان ســرانه 
کاربری هــا در نمونه طرح های جامع شــهری ایران، تبیین و تحلیل 
می شود. شــیوه انتخاب شهرها، بر اساس دو طبقه بندی جمعیتی 
و اقلیمی بوده و بر اســاس مدل تحلیلی، تعداد شــهرها در هر دسته 

مشــخص شده است. طبقه بندی جمعیتی در پنج دسته، پایین تر 
از ۱00 هزار نفر )۱7 نمونه(، ۱00 هزار نفر تا ۲00 هزار نفر )8 نمونه(، ۲00 
هــزار نفــر تا 500 هــزار نفر )۱0 نمونــه(، 500 هزار نفر تــا ۱ میلیون نفر )۲ 
گرفته اســت.  نمونــه(، و یــک میلیون نفــر به بــاال )۳ نمونه( صورت 
شهرهای نمونه از نظر طبقه بندی اقلیمی نیز به صورت 8 نمونه در 
گرم و مرطوب، ۱۴ نمونه در معتدل  گرم و خشک، 5 نمونه در  اقلیم 
و نیمــه بیابانــی، 5 نمونــه در معتدل و مرطوب و 8 نمونه در ســرد و 
کوهســتانی انتخاب شــده اند. نحوه به دســت آوردن تعداد شــهرها 
کل جامعه  در هــر دو دســته بر اســاس درصد پوشــش هــر دســته در 
آمــاری بــوده و نمونــه قابل قبولی از شــهرها با اندازه هــا و اقلیم های 
کــه در جدول۱، فهرســت و  متفــاوت جامــع آمــاری ایران می باشــند 
مشخصات طرح های جامع شهری مورد پژوهش ارائه شده است.
بــا بررســی طرح های جامع شــهرهای منتخــب، ابتدا عوامــل اثر گذار 
کاربری ها تدقیق شــده، ســپس روش طرح های  در تعییــن هر یک از 
جامع برای تعیین کاربری اراضی، شاخص های حقیقی و آزمون شده 
برای تعیین سرانه کاربری اراضی شهری مورد تحلیل قرار گرفته است. 
کاربری ها با اندازه شهرهای نمونه از طریق  وجود رابطه میان ســرانه 
گرفته اســت. از دالیل اســتفاده  رابطــه همبســتگی مورد بررســی قرار 
از تحلیل همبســتگی، بررســی وجــود رابطه معنی دار میــان دو عامل 
اندازه شــهر و ســرانه ها و نقش شهر و سرانه ها بوده است. فرضیه پایه 
تحقیق بر وجود این رابطه بوده است. همچنین، برای بررسی ارتباط 
سرانه های کاربری های شهری با نقش شهر، سهم مساحت هر یک از 
کاربری ها از کل مساحت کاربری های شهر محاسبه گردیده و با میزان 
کاربری ها از طریق رابطه همبســتگی بررســی شــده  ســرانه هر یــک از 
است. علت در نظر گرفتن سهم کاربری از کل کاربری های شهر، میزان 
کاربری در شــهرها به نســبت های معمــول بــوده و این امر  ارجحیــت 
می تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی سرانه ها با نقش شهرها باشد.

تحلیل همبستگی مورد اســتفاده در این مرحله، تحلیل داده های 
همگــن۱ بــوده و بــرای بررســی تحلیــل همبســتگی از نرم افزارهــای 
کاربری ها، نوع  Excel و SPSS اســتفاده شــده است. برای هر یک از 
همبستگی با عامل اندازه جمعیت پیش بینی شده شهرها بر اساس 
ضریب r2 ســنجیده شده اســت. در صورت باالتر بودن از حد 0.۳ به 
عنوان حد قابل قبول برای رابطه همبستگی )زبردست، ۱۳86(، به 
عنــوان وجــود رابطه معنــادار میان اندازه و ســرانه و همچنین نقش 
کاربــری بــه دســت آمــده اســت. ایــن رابطه  شــهر و ســرانه بــرای هــر 
نشــان دهنده وجود رابطه میان ســرانه های پیشنهادی طرح های 
جامــع ایران بــا عواملی نظیر اندازه شــهرها و نقش آنها بوده اســت. 
کاربری های فاقد رابطه معنی دار، به عوامل مورد اشاره به عنوان  در 
عوامــل مهــم به دســت آمــده از مبانی نظــری توجه نشــده و عوامل 
کاربــری مــورد توجــه بوده و یــا اینکه  دیگــری در تعییــن ســرانه های 

گرفته شده است. گرفتن عامل خاصی در نظر  بدون در نظر 
در مرحله بعد، در هر یک از روابط معنی دار شناسایی شده، توابع 
گانــه پیش بینــی آمــاری بــا اســتفاده از نرم افزار SPSS به دســت   ۱۱
گانــه انتخــاب توابــع بهینــه برازش  آمــده و بــا عبــور از فیلترهــای 5 
منحنــی، توابــع مــورد تایید انتخاب شــده اســت. توابــع انتخابی، 
ح هــای جامع با  نشــان دهنده رابطــه میان ســرانه پیشــنهادی طر

کاربری های مورد اشاره هستند.  عوامل اندازه و نقش در 

کاربری های زمین و اندازه شهر در  تحلیلی بر رابطه سرانه 
طرح های جامع شهرهای ایران



۲۸
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۱۸  شماره۴  زمستان ۱۳۹۲

دسته بندی جمعیتی طبق 
جمعیت سال 1385

سال وضع نام شهر
موجود

ح جمعیت وضع موجود شهر افق طر
ح جامع هنگام تهیه طر

ح  جمعیت پیشنهادی طر
ح جامع برای افق طر

جمعیت سال 
1385

کمتر از 100 هزار نفر
) 1۷ نمونه (

۱۳7۹۱۳۹5۴7۰۰۰657۱۲7۳۲۹۲اردکان

۱۳75۱۳۸7۳7۳۰۱65۰۰۰۴۹۹۹5دهدشت

۱۳۸5۱۴۰۰۱۰۲۹۳۱۳۰۲۲۱۰۲۹۳زاهد شهر

۱۳۸5۱۴۰۰۲7767۳۹۹7۸۲7767گراش

کیش ۱۳۸۳۱۴۰۴۲۰667۸55۰۰۲۰667جزیره 

۱۳6۳۱۳7۳۱7۳۰۹۴۰۳۳6۲6۱75بندر لنگه

۱۳۸۳۱۴۰۰5۲۰۰۰۲۰۲6۰۰5۰۰۰۰شهر جدید پردیس

۴5۰۰۰) سال ۱۳۸۹(۸۰5۴۸-۱۳۹5-شهر جدید پرند

۱۳۸5۱۳۹5۱57۳6۴6۰۰۰۰۱57۳6شهر جدید هشتگرد

۱۳۸5۱۳۹5۳6۱۲۰5۸۸۰۰۳6۱۲۰دماوند

۱۳75۱۳۸76۹۱77۹6۳۰۰۸۱5۲7کاشمر

۱۳7۹۴5۲۰۰57۸۰۰۴7۸7۲بابلسر

۱۳۸5۱۴۰۰7۳۰۰۰۱۰5۰۰۰7۳۰۰۰الهیجان

۱۳۸۰۱۳۹۰7۳۰۰۰۹۰6۰۰7۹56۰سلماس

۱۳65۱۳75۳۳۲5۹57۱۰76۹6۳5بانه

کو ۱۳75۱۳۹۰۳۳۴۰6۴6۲۲۳۴۱۸65ما

۱۳7۸۱۳۹۰۳۳۴۲7۴۲۴۱7۳6۴75آذرشهر

100 هزار نفر تا ۲00 هزار نفر
) 8 نمونه (

۱۴۴۲5۰۲۱65۰۰۱۳۰۴6۲ )طبق برآورد مشاور(۱۳۸۳۱۳۹5زابل

۱۳۸۳۱۳۹5۱۴۹۸6۳۱۸۱۳۰۰۱6۱67۴بوشهر

۱۳65۱۳7۸7۸۹5۰۱۴۴۳۸7۱۳۲۳7۹شاهرود

۱۳7۳۱۳۸۴۸۱5۴6۱۱۰۰۰۰۱۲67۸۰سمنان

۱۳۸5۱۴۰۴۱۸6۲۹7۳۰۰7۰۰۱۸6۲۹7بجنورد

۱۰5۱۰۰۹5۸۹7-۱۳۸۲۱۳۹۲قائمشهر

۱۳۸5۱۴۰۰۱56۲۸۹۲۱۰۰۰۰۱56۲۸۹مالیر

۱۱۰5۴۴۹67۸6-۱۳۸۳۱۳۹5یاسوج

۲00 هزار نفر تا 500 هزار نفر
) 10 نمونه (

۳7۹۴۰۰77۲۸۰۰۳675۰۸ )طبق برآورد مشاور(۱۳۸۴۱۳۹۴بندر عباس

۱۳65۱۳۸۰۲۴۸5۹۱۴۸۸۱57۳۴۹۸۲۱قزوین

۱۳۸۴۱۳۹5۲۴۴۸77۳۱۰۰۰۰۲5۴5۸۱کاشان

۱۳۸5۱۳۹5۳۴۲۹۰۰۴۰۸۳۲7۳۴۲۹۰۰زنجان

۱۳7۳۱۳۸6۱6۳۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۰۸۰۰۰نیشابور

۱۳7۰۱۳۸5۱6۰۰۰۴۲5۳۹7۰۲۰6۱۱۴نجف آباد

۱۳7۰۱۳۹۳۱6۲۴6۸۳۳۹۴۳۲۲6۹۲۲6گرگان

۱۳7۸۱۳۹۰۱7۳۰۰۰۲۴55۲۰۲۰۱۳۳5بابل

۱۳۸۴۱۴۰۰۴۰۸۳۲755۱۲۹7۴۱۲66۹اردبیل

۱۳۸۳۱۳۹۴۳۲۲۴5۰۳۹۲۹۰۰۳۱۱۴۴6سنندج

500 هزار نفر تا 1 میلیون نفر 
) ۲ نمونه (

۱۳۸۱۱۳۹55۴۹۸۲۰776۰6۰55۲7۰6زاهدان

۱۳65۱۳75۳۰67۸۹5۳۱۰۰۰5۸۳۲55ارومیه

یک میلیون نفر به باال
) 3 نمونه (

۱۳۸۰۱۴۰۰۹۳۰6۲۹۱۴5۴۲۱5۹5۹۱۱6قم

۱۳6۴۱۳7۴6۱۹۹66۹7۰۰۹۱۱۱۰۰۰۰۰اهواز

۱۳65۱۳75۱۰۱۲۱۹۳۱۳55۰۰۰۱5۸۳6۰۹اصفهان

ح های جامع شهری مورد بررسی پژوهش. جدول1- فهرست و مشخصات طر



۲۹

کاربری ها و اندازه  تحلیل ارتباط میان ســرانه 
ح های جامع شهرهای ایران شهر در نمونه طر

انــدازه  کاربــری مســکونی و  ضریــب همبســتگی در رابطــه ســرانه 
کــه نشــان دهنده  شــهرها معــادل ۰.۳۴6- بــه دســت آمــده اســت 
همبســتگی معنی داری اســت. به عبارت دیگر، سرانه پیشنهادی 
کمتــر از  ح هــای جامــع شــهرهای بــزرگ،  کاربــری مســکونی در طر
کوچــک بوده اســت. وجــود رابطــه منفی میــان افزایش  شــهرهای 
کاربری مسکونی، ارتباطی با لزوم رابطه منفی  اندازه شــهر و ســرانه 
کاربری مســکونی ندارد. بررســی  میان افزایش اندازه شــهر و ســهم 
کــه  کاربری هــا و انــدازه شــهر نشــان داد  همبســتگی میــان ســهم 
ضریب همبســتگی در رابطه فوق ۰.۱7۱ اســت. بنابراین، نمی توان 
همبستگی معنی داری میان دو متغیر مذکور، متصور شد. عالمت 
مثبت ضریب همبســتگی نشــان دهنده وجود رابطــه مثبت میان 
ح های جامع شــهری  کاربری مســکونی در طر اندازه شــهر و ســهم 

نمونه است.
کاربــری تجــاری و انــدازه شــهر معــادل  ضریــب همبســتگی ســرانه 
۰.۰6۸- اســت. بنابرایــن، از لحاظ آماری، همبســتگی معنی داری 
کاربری تجاری وجود ندارد. اما عالمت  میان اندازه شهرها و سرانه 
که در شــهرهای بزرگ تر، میزان  منفی آن نشــان دهنده این اســت 
کوچک تــر اســت. عالمــت منفی  کمتــر از شــهرهای  ســرانه تجــاری 
کاربــری تجاری  در ضریــب همبســتگی میــان انــدازه شــهر و ســهم 
)۰.۰7۳-(، نشــان دهنده وجــود ارتبــاط منفــی بیــن انــدازه شــهر 
کاربــری تجــاری اســت. ضریــب همبســتگی میــان ســرانه  و ســهم 
کاربــری آموزشــی و اندازه شــهرها، ۰.۳۱7- محاســبه شــده اســت. 
کاربری  ح هــای جامــع شــهرهای بــزرگ، ســرانه  بــه عبارتــی، در طر
کمتری پیشنهاد شده و رابطه منفی میان افزایش اندازه  آموزشــی 
کاربــری آموزشــی وجــود دارد. ضریــب همبســتگی  شــهر و ســرانه 
کل  کاربری آموزشــی از مجموع  میان دو متغیر اندازه شــهر و ســهم 
کاربری هــا معادل ۰.۱۱5- اســت. به عبارتی، علــی رغم وجود رابطه 
کاربری آموزشــی، همبســتگی  معنی دار میان اندازه شــهر و ســرانه 
کاربری آموزشــی وجود  منطقی میان دو متغیر اندازه شــهر و ســهم 
کاربری  کاهش ضریب همبســتگی میان اندازه شهر و سهم  ندارد. 
کاربری هــا، می تواند نشــانگر ســهم باالی  کل  آموزشــی از مجمــوع 
کاربری آموزشــی شهرهای میانی و علت آن، افزایش جمعیت شهر 

در ساختار های قدیمی و رشد یکباره آنها باشد.
کاربری آموزش  ضریب همبســتگی در رابطه با ســرانه پیشــنهادی 
عالی و اندازه شــهر معادل ۰.۱۹۸- اســت. میزان همبســتگی باالتر 
از ۰.۴، نشــان دهنده وجود رابطه معناداری میان دو متغیر اســت. 
کــه جامعه آمــاری غیرهمگــن باشــد، ضریب  بــا ایــن حــال، زمانــی 
همبســتگی تا ۰.۲ نیز، نشــان دهنده وجود همبســتگی و رابطه ای 
که رابطه معنــاداری میان دو متغیر  گفت  منطقــی اســت. می توان 
مذکــور وجــود نــدارد. بــا توجه بــه ضریب همبســتگی میــان اندازه 
کاربری آموزش عالی )۰.۱۱۳-(، نمی توان الگو و رابطه  شــهر و سهم 
ح های جامع در ارتباط  معنادار و منطقی در ارائه پیشــنهادات طر
کــرد. ضریب همبســتگی  کاربری آمــوزش عالی مشــاهده  بــا ســهم 

کاربری بهداشــتی- درمانی با اندازه شهرها، ۰.۳۲۰- است.  ســرانه 
کــه جامعــه آمــاری غیر همگــن باشــد، ضریــب همبســتگی  زمانــی 
تــا ۰.۲ نیــز، نشــان دهنده وجــود همبســتگی و رابطــه ای منطقــی 
کــه رابطه معنــاداری میان دو متغیــر مذکور  گفت  اســت. می تــوان 
کاربری،  وجــود دارد. بــا ایــن حال، بین اندازه شــهرها و ســهم این 
همبســتگی معنــاداری وجود نــدارد )ضریب همبســتگی ۰.۱۴۱-(. 
که با افزایش اندازه شهرها،  عالمت منفی، نشان دهنده این است 

کاهش یافته است. کاربری های بهداشتی- درمانی  سهم 
کاربــری ورزشــی و انــدازه شــهرها، همبســتگی  در خصــوص ســرانه 
منطقــی میــان دو متغیر مذکــور وجــود دارد، بطوری که این ضریب 
در دســته های مختلــف جمعیتــی ۰.۲5۰- اســت. ایــن در حالــی 
کاربــری و اندازه شــهرها  کــه ضریــب همبســتگی ســهم ایــن  اســت 
۰.۱۲7- می باشــد. بدیــن ترتیــب، علــی رغم وجــود رابطــه معنادار 
کاربری ورزشی و اندازه شهرها، ارتباط آماری منطقی  میان ســرانه 
کاربری ورزشــی و اندازه شــهرها وجود ندارد. با افزایش  بین ســهم 
کاهش یافته است.  کاربری ورزشــی  اندازه شــهرها، ســرانه و ســهم 
کاربــری »پارک و فضــای ســبز« و اندازه  ضریــب همبســتگی ســرانه 
شــهرها معــادل ۰.۰۲۸- اســت. با توجه بــه این رقم بســیار پایین، 
رابطه معناداری میان دو متغیر فوق وجود ندارد. با افزایش اندازه 
کاربری پارک ها و فضای سبز پیشنهادی  و جمعیت شهرها، سرانه 
کاهش یافته اســت. با توجه به ضریب همبســتگی اندازه شــهرها و 
کاربری پارک و فضای سبز )۰.۰۴۲(، با افزایش اندازه شهرها،  سهم 
کاربری هــای  کل  پــارک و فضــای ســبز از مجمــوع  کاربــری  ســهم 

پیش بینی شده افزایش می یابد. 
کاربری »فرهنگی  بررسی همبستگی میان سرانه پیشنهادی برای 
که ضریب همبستگی در رابطه  و مذهبی« با اندازه شهر نشان داد 
کــه ایــن رقم، بیانگر همبســتگی باال اســت.  فــوق ۰.۳6۸- اســت، 
عالمــت منفــی ضریب همبســتگی نیز، نشــان دهنده وجــود رابطه 
منفــی میان دو متغیر مذکور اســت. بدین ترتیب، با افزایش اندازه 
کاربری فرهنگی و مذهبی  و جمعیت شــهرها، ســرانه پیشــنهادی 
کاهش یافته است. بر خالف وجود همبستگی باال میان دو متغیر 
کاربری فرهنگی و مذهبی و اندازه شهرها، همبستگی قابل  سرانه 
کاربری و اندازه شــهرها وجود  قبــول و معنــاداری میان ســهم ایــن 
کــه، ضریب همبســتگی ایــن دو متغیــر، ۰.۱6۰-  نــدارد، بــه طــوری 
کاربری اداری- انتظامی و  اســت. ضریب همبســتگی میان ســرانه 
که نشان دهنده وجود  اندازه شهرها معادل ۰.۲۲7- محاسبه شد 
همبســتگی نســبتًا معنی دار و نیز رابطه منفی میان افزایش اندازه 
کاربری اداری - انتظامی اســت. نکته قابل توجه در  شــهر و ســرانه 
که، عــالوه بر وجود  کاربــری اداری- انتظامی این اســت  ارتبــاط بــا 
کاربری اداری- انتظامی، بین  همبستگی میان اندازه شهر و سرانه 
کاربری اداری- انتظامی نیز همبستگی وجود  اندازه شــهر و ســهم 
دارد )۰.۲۸6-(. وجــود ایــن همبســتگی ها می توانــد شــاهدی بــر 
کاربری  وجود روش خاص و یا منطقی در تعیین سرانه و سهم این 
ح های جامع  باشــد، هر چند به طور صریــح، چنین منطقی در طر
کاربری " تأسیسات  نمونه معرفی نشــده اســت. در ارتباط با سرانه 
و تجهیزات شــهری" و اندازه شــهر، بررســی همبســتگی نشــان داد 

کاربری های زمین و اندازه شهر در  تحلیلی بر رابطه سرانه 
طرح های جامع شهرهای ایران
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کــه رابطــه معنــی دار، و از نظر آماری، منطقی، میــان دو متغیر فوق 
کــه ضریب همبســتگی آنها ۰.۰۴۴ اســت.  وجــود نــدارد؛ بــه طوری 
کاربــری تأسیســات و تجهیزات شــهری  ضریــب همبســتگی ســهم 
کاربری هــا بــا متغیر اندازه شــهر، ۰.۳۹۹ اســت. این  کل  از مجمــوع 
میزان نشــان دهنده وجود همبســتگی قوی میان دو متغیر مذکور 
اســت. عالمت مثبت نیز، رابطه مثبت میان اندازه شــهر و سرانه و 

کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری را نشان می دهد.  سهم 
ســرانه  بیــن  همبســتگی  ضریــب  کاربری هــا،  ســایر  خصــوص  در 
کاربــری "جهانگــردی و پذیرایی" و اندازه شــهرها، ۰.۱۴6- و ضریب 
کاربری و اندازه شهرها، ۰.۱۸7- است  همبســتگی میان سهم این 
)فقــدان ارتبــاط منطقی و معنی دار(. با این حال، عالمت منفی در 
هــر دو رابطــه نشــان دهنده وجــود ارتبــاط معکوس اســت. ضریب 
کاربری " کارگاهی و صنعتی" با اندازه شهر ۰.۱7۱  همبســتگی ســرانه 
که  که رابطه معناداری را تبیین نمی کند. این در حالی است  است، 
کارگاهی و صنعتی و اندازه  کاربری  ضریب همبســتگی میان ســهم 
شــهرها ۰.۲۲۸ بوده و نمایانگر وجود همبســتگی نســبی اســت. با 
کارگاهی و صنعتی  کاربری  افزایش اندازه و جمعیت شهرها، سرانه 
کاربری های شهرها افزایش یافته است.  کل  و ســهم آن از مجموع 
کاربری "حمل و نقــل و انبار" و  هیچگونــه همبســتگی میان ســرانه 

اندازه شــهرها وجود ندارد )ضریب همبستگی صفر(. این در حالی 
کاربری و اندازه شهرها،  که ضریب همبستگی بین سهم این  است 
معنــی داری  همبســتگی  نشــان دهنده  رقــم  ایــن  اســت.   ۰.۰۳۳
که بــا افزایش جمعیت  نیســت؛ امــا عالمــت مثبت بیانگر آن اســت 
کل  کاربری حمــل و نقل و انبــار از مجموع  و انــدازه شــهرها، ســهم 

کاربری های پیشنهادی افزایش یافته است.
کاربری های متعارف شهری  که لزومًا در زمره  کاربری ها نیز  برخی از 
که ضریب همبستگی  گردیدند. نتیجه نشان داد  نیستند، تحلیل 
کاربری باغــات شــهرها،۰.۲7۳- بوده  بیــن اندازه شــهرها و ســرانه 
اســت )معنــی دار بودن وجــود رابطه آمــاری منطقی و همبســتگی 
نســبتًا معنــی دار(. همچنیــن، وجــود ارتبــاط معنــی دار بین ســهم 
کاربــری باغــات و انــدازه شــهرها بــا توجــه بــه ضریــب همبســتگی 
کاربــری  همبســتگی  ضریــب  اســت.  توجــه  قابــل  نیــز   )-۰.۲۳6(
که رابطه معنی داری را نشان  نظامی و اندازه شــهرها، ۰.۰۸۲ است 
که با افزایش  نمی دهد. اما عالمت مثبت این رابطه نشان می دهد 
کاربری نظامی نیــز افزایش یافته  جمعیــت و اندازه شــهرها، ســرانه 
کاربری نظامی و  اســت. با توجه به اینکه ضریب همبســتگی سهم 
اندازه شــهرها، ۰.۲۲۱ اســت، ارتباط آماری منطقی میان دو متغیر 

مذکور وجود دارد. 

ح های جامع شهرهای منتخب ایران.  کاربری ها در طر جدول۲- سرانه 
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65۰۰۰۲.۱۳۰.5۳۰.7۹۰.5۱۲.۱۲۴.۹۹دهدشت

۱۳۰۲۲۳.۲۰.6۰.6۰.۰5۹.۰زاهد شهر

۳۹۹7۸۳.۳۱.۲۰.7۲.6۱.۱۸5.5گراش

۸55۰۰۳۴.5۲۲.۸7۱.۹۱۰7.66۳.76۳.۱کیش

۲۰۲6۰۰۲.۲۱.۳۹۱.5۹۲۳.۰۴پردیس

۲5. ۸۰5۴۸۱.7۱۲.7۹۰.۰۴۱.۰۸۳6پرند

۲5۰۰۰۰۰.۲7۰.5۰.57۱6.۳هشتگرد

5۸۸۰۰۸.5۳.۴۱۸.۸۱.۴۱.۲دماوند

۹6۳۰۰۳.۴۲.۲۰.5۱.5۱۳۸.6کاشمر

۱۰5۰۰۰۲.5۰.۸۱۳۱.5الهیجان

۴۸۸۱57۱.۴7۰.۲۲.5۲۰.۰۰قزوین

۹۰6۰۰۲.5۱.۲۸۰.۹7۱۳.۰۸۴۱.7۲سلماس

۱۴۴۲5۰۲.5۰.۲۱.۳زابل

کاربری های زمین و اندازه شهر در  تحلیلی بر رابطه سرانه 
طرح های جامع شهرهای ایران
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۱۱۰۰۰۰۱۸.۸۴۳.7۸۱.۰۴۱۰.5۳۳.۱۱۳6.5۱سمنان

۳۰۰7۰۰۳۲۱۱.5۳۰.۱بجنورد

۲۱۰۰۰۰۱.5۰.5۸۰.۲۸۲.۸۲۹.5۴مالیر

77۲۸۰۰۳۱.۳۱.5۰.5۰.5۳۰.6بندر عباس

۳۱۰۰۰۰۱.7۲۴۱۴.۲۳.6۴۹.۰کاشان

۳۹۲۹۰۰۳.65۲.۹۰.7۰.۳۸۰.۱۸۲۸.56سنندج

۴۰۸۳۲7۱.5۰.5۰.۲۸۲.5اردبیل

776۰6۰۳۱۰.۸۳۱.7۳.۲۱۸.5زاهدان

۱۴5۴۲۱5۰.۸۱۰.۸۱.66۰.۴۲۳.۳۳۲.۳۱۱۸.5۳قم

۱۳55۰۰۰۱.۴۱۰.۲۲6.۳6۰.۲6۲۱.۱۴اصفهان

5۳۱۰۰۰۲.۰۴۲.5۲۰.۱۲.7۱۲۲.۲5ارومیه

کو ۴6۲۲۳۳۱۱۱۱.5۱۸ما

7۸۹5۰۱.6۸۱.۲5۰.۲۴۲.6۳۳۲.۸5شاهرود

57۱۰75.۰۴۲.۰۳۰.۲۱۱.۱۹۱7.7۲بانه

۴۰۳۳65.7۹۱.۸۴5.۳۱۸.۲۲۳۹.66بندر لنگه

۴۰۸۳۲7۱.5۱.5۰.۲۸۲.5۴۳6.5۱زنجان

۱۱۰۰۰۰۱۹.7۸۳.۰۴۱۰.5۳۳7.۸یاسوج

۱۰5۰۰۰۳.6۰.۸۳.۴۲.5۱.5۲۳.7قائم شهر

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -1 نمودار 
شهری  جامع  ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  مسکونی 

ایران.

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -۲ نمودار 
ح های جامع  پارک و فضای سبز شهرها بر اساس الگوی طر

شهری ایران.

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -3 نمودار 
شهری  جامع  ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  تجاری 

ایران.

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -4 نمودار 
شهری  جامع  ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  آموزشی 

ایران.

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -5 نمودار 
جامع  ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  عالی  آموزش 

شهری ایران.

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -6 نمودار 
شهری  جامع  ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  ورزشی 

ایران.



۳۳

کاربری  نمودار ۷- تابع نمای پیش بینی شده برای سرانه 
ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  بهداشتی-درمانی 

جامع شهری ایران.

نمودار 10- تابع نمای پیش بینی شده برای سرانه کاربری اداری-
ح های جامع شهری ایران. انتظامی شهرها بر اساس الگوی طر

کاربری  نمودار 13- تابع نمای پیش بینی شده برای سرانه 
شهری  جامع  ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  نظامی 

ایران.

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -8 نمودار 
ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  تجهیزات  و  تاسیسات 

جامع شهری ایران.

کاربری  سهم  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -11 نمودار 
ح های جامع شهری ایران. باغات شهرها بر اساس الگوی طر

کاربری  نمودار 14- تابع نمای پیش بینی شده برای سرانه 
ح های جامع  کارگاهی و صنعتی شهرها بر اساس الگوی طر

شهری ایران.

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -9 نمودار 
جامع  ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  مذهبی  و  فرهنگی 

شهری ایران.

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -1۲ نمودار 
ح های جامع شهری ایران. باغات شهرها بر اساس الگوی طر

کاربری  سرانه  برای  شده  پیش بینی  نمای  تابع   -15 نمودار 
جامع  ح های  طر الگوی  اساس  بر  شهرها  اداری-انتظامی 

شهری ایران.

کاربری ها بر  تحلیــل توابــع پیش بینی ســرانه 
ح های جامع نمونه اساس طر

کــه در بخش قبل  کاربری ها و اندازه شــهر  بــرای رابطــه همبســتگی 
ارائه شد، امکان مدل سازی آماری از طریق تحلیل های پیش بینی 
از همبســتگی ها وجــود دارد  یــک  هــر  بــرای  آن  توابــع منتخــب  و 
)زبردســت، ۱۳۸6(. این توابع نشان دهنده رابطه ای برای محاسبه 
کاربری است.  میزان ســرانه بر اســاس طرح های جامع نمونه در هر 
روابــط همبســتگی با اســتفاده از نرم افــزار SPSS، توابــع پیش بینی 
 Linear، Logarithmic، Inverse، Quadratic، Cubic، Compound،
گرفت. در نهایت،  Power، S، Growth، Logistic  مــورد بررســی قرار 

 ،F ضریب ،R۲ گانــه قابل قبــول بــودن )ضریــب کــه شــرایط 5  تابعــی 
کســب نموده،  معنــی دار بــودن، ضرایب b و میــزان a قابل قبول( را 
کاربری با  بــه عنــوان تابع قابل قبــول برای پیش بینــی میزان ســرانه 
توجه به عامل مســتقل ارائه شده است. در ادامه توابع آماری قابل 
قبول برای هر از کاربری های دارای همبستگی آماری محاسبه شده 
گرفته، توابع پیش بینی آماری بر اســاس ۱۱  اســت. در تحلیل صورت 
کاربری های تجاری، آمــوزش عالی،  تابــع اشــاره شــده در فوق بــرای 
پذیرایــی،  جهانگــردی-  مذهبــی،  فرهنگــی-  انتظامــی،  اداری- 
صنعتی-کارگاهی و حمل و نقل-انبار به دســت آمد و هر یک از آنها 
بر اســاس شرایط توابع قابل قبول ســنجیده شدند. در نهایت، تابع 
بهینه برای مدل سازی داده های شهرهای نمونه تعیین شده است. 

کاربری های زمین و اندازه شهر در  تحلیلی بر رابطه سرانه 
طرح های جامع شهرهای ایران
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نتیجه

بر اساس تحلیل های انجام شده بر روی شهرهای منتخب تحقیق، 
رابطه همبستگی میان اندازه شهرها )جمعیت( و سرانه کاربری های 
پیشــنهادی طرح هــای جامــع دیــده شــد. بــر اســاس ایــن ارزیابی، 
ورزشــی،  بهداشــتی-درمانی،  آموزشــی،  مســکونی،  کاربری هــای 
فرهنگــی، معابــر و حمل و نقل، مذهبــی و صنعتی-کارگاهی، دارای 
همبستگی مثبت و یا منفی بوده اند )به دلیل ناهمگونی نمونه ها، 
کاربری های  گرفتــه شــد(.  حداقــل ضریــب همبســتگی ۰/۳ درنظــر 
اداری-انتظامی، تأسیســات و تجهیزات شهری، نظامی، صنعتی-
کارگاهی و فرهنگی دارای همبستگی هستند. این امر نشان دهنده 
بــاال بــودن نقــش اداری- انتظامــی، نظامــی، صنعتــی و فرهنگی با 
افزایــش جمعیت شــهرها اســت. بــا افزایش جمعیــت، نقش تأمین 
تأسیســات و تجهیــزات شــهر، حوزه های نفــوذ را نیز تحــت تأثیر قرار 
کاربری ها  می دهــد. تحلیل رابطه همبســتگی میان ســرانه و ســهم 
کاربری های تجــاری، آموزش عالی، اداری-انتظامی،  که  نشــان داد 
نظامی، جهانگردی و پذیرایی و صنعتی-کارگاهی دارای همبستگی 
هستند. در شهرهایی که سهم کاربری های فوق در آنها افزایش یافته، 
ســرانه های پیشــنهادی طرح هــای جامع نیــز افزایش یافته اســت.
در طرح های جامع شهری ایران، سرانه و سهم کاربری های شهری، 
لزومًا همســو عمل نکرده انــد. برای مثال، وجــود رابطه منفی میان 
کاربری مسکونی، دلیلی بر وجود رابطه  افزایش اندازه شــهر و ســرانه 
کاربری مســکونی نیســت.  منفــی میان افزایش اندازه شــهر و ســهم 
که  کاربری ها و اندازه شهر نشان داد  بررسی همبستگی میان سهم 
ضریب همبستگی در رابطه فوق، ۰.۱7۱ است. بنابراین، همبستگی 

معنــی داری میــان دو متغیــر مذکــور وجــود نداشــته اســت. عالمت 
مثبت ضریب همبســتگی، نشــان دهنده وجود رابطــه مثبت میان 
کاربری مســکونی اســت. با افزایش اندازه شهر و  اندازه شــهر و ســهم 
کاربری های پیشنهادی  کل  کاربری مسکونی از  جمعیت آن، سهم 
طرح جامع افزایش یافته است. نمودارهای تحلیل نشان می دهند 
که برای پیش بینی سرانه مسکونی، می توان با استفاده از جمعیت 
هر شــهر، مبنای عمومی محاسبه ســرانه مسکونی را به دست آورد. 
برای کاربری های مسکونی، آموزشی، درمانی و شبکه معابر، با توجه 
به اطمینان از وجود رابطه همبستگی، توابع پیش بینی آماری فوق 
بــه دســت آمــد. در نتیجه روابط فوق، نظام تعیین ســرانه ونســبت 
کاربری هــا در طرح های جامع از طریــق تحلیل های آماری  ســطوح 

کشف شد.  کاربری ها  برای هر یک از 
توابع انتخابی بهینه فوق می تواند نشان دهنده میزان سرانه ها در 
شهرهایی با سهم کاربری مشخص و در واقع نقش مشخص باشند. 
کاربری ها و نقش  کشف روابط ریاضی و توابع مشخص در ارتباط با 
شهرها از نتایج مهم این تحلیل است. برخی از توابع بهینه دارای 
که نقش شهرها به طور روشن  دقت بســیار باال هستند، به طوری 
و نیز ضابطه مندی با سرانه ها در ارتباط است. روابط رگرسیونی در 
ح های جامع شهری، روابط و شیوه  این تحلیل نشان داد که در طر
کاربری های فضای ســبز، تأسیسات  نظام مندی برای ســرانه های 
و تجهیزات شــهری، ورزشی، باغات و نظامی وجود نداشته است. 
کاربری های  توابع بهینه نشــان دهنده میزان اندازه شــهر در سهم 
ح های جامــع نمونه در  فــوق در شــهر اســت، امــا ســاختاری در طر

از متغیر  کاربری مسکونی  تابع مدل شده سرانه  نمودار 16- 
اندازه شهر.

کاربری شبکه معابر از متغیر  نمودار 19- تابع مدل شده سرانه 
اندازه شهر.

متغیر  از  آموزشی  کاربری  سرانه  شده  مدل  تابع   -1۷ نمودار 
اندازه شهر.

فرهنگی-مذهبی  کاربری  سرانه  شده  مدل  تابع   -۲0 نمودار 
از متغیر اندازه شهر.

متغیر  از  درمانی  کاربری  سرانه  شده  مدل  تابع   -18 نمودار 
اندازه شهر.
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 سپاسگزاری
که احســاس مســئولیت و زحمات بی شــائبه  همــکاران ایــن پژوهــش، آقای مهندس آرش صادقیان و خانم مهندس آزاده قرایی بوده اند 
ح جای ســپاس و قدردانی دارد. از همکاری صمیمانه »دبیرخانه شــورای عالی شهرســازی و معماری  ایشــان در مراحل مختلف انجام طر
ح های جامع منتخب این پژوهش در تامین اطالعات پایه سپاســگزاری می شــود. از نظرات ارزنده جناب  ایران« و مهندســین مشــاور طر

کّمی تحقیق، صمیمانه قدردانی می گردد. آقای دکتر اسفندیار زبردست، به ویژه در ابعاد 

ح های جامع ایران. کاربری های پیشنهادی بر اساس اندازه شهرها طبق الگوی طر جدول 3- بازه سرانه 

ح های جامع ایران. جدول 4- مشخصات تابع آماری پیش بینی سرانه ها بر اساس اندازه شهرها در الگوی طر

کاربری های فوق مشــاهده نمی شود. در جدول۳،  رابطه با ســرانه 
کاربری هــای پیشــنهادی، و در جدول ۴، مشــخصات  بــازه ســرانه 

کثردسته جمعیتیکاربری کثردسته جمعیتیسرانه حداقلسرانه حدا سرانه حداقلسرانه حدا

مسکونی

پنجاه تا صد هزار نفر

5۹.۲۴7.6

صد تا دویست 
هزار نفر

۴7.6۳۸.۲

۴.۴۳.۸۳.۸۳.۳آموزشی

۱.۹۱.7۱.7۱.۲درمانی

۳7.۸۳۳.5۳۳.5۲5.۲شبکه معابر

۲.۴۱.۹۱.۹۱.۴فرهنگی مذهبی

مسکونی

دویست تا پانصد 
هزار نفر

۴۱.7۳۸.۲

پانصد هزار تا یک 
میلیون نفر

۳۸.۲۳7.۰

۳.5۳.۳۳.۳۳.۲آموزشی

۱.5۱.۲۱.۲۱.۱درمانی

۲۹.6۲5.۲۲5.۲۲۲.۳شبکه معابر

۱.6۱.۴۱.۴۱.۴فرهنگی مذهبی

مسکونی

یک میلیون تا دو 
میلیون نفر

۳7.۰۳6.۴

۳.۲۳.۲آموزشی

۱.۱۰.۹درمانی

۲۲.۳۱۹.۸شبکه معابر

۱.۴۱.۴فرهنگی مذهبی

تابعنوع تابعضریب ۲ضریب 1مقدار ثابتکاربری

۳5.۸6۱۱6۹۳5۰.۱۲مسکونی

۰.۱55

E)Yt(=β0+β1/tمعکوس

E)Yt(=β0+β1/tمعکوس۳.۱۴56۴5۲۴.۱5۱آموزشی

۰.۱۹۱PowerE)Yt(=β0tβ1-۱5.۰۴۹درمانی

۰.۱76PowerE)Yt(=β0tβ1-۲5۳.۸۳6شبکه معابر

E)Yt(=β0+β1/tمعکوس۱.۳۳۲5۲۱۲۹.۰6۹فرهنگی مذهبی

تابع آماری پیش بینی ســرانه ها بر اســاس اندازه شهر طبق الگوی 
ح های جامع ایران معرفی شده است. طر

پی نوشت

1 Coreel.

فهرست منابع 
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