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چکیده

ارزیابیچگونگیکاربریاراضیشهریمنعکس تخصیصیتصویرۀکنندعموماً سیمایشهری، نظر از گویا

شهریاست.ودرجهترسیدنبهاهدافتوسعة،هایمختلفموردنیازدرطیزمانفضایشهریبهکاربری

-است.روشپژوهشمیدانیوتوصیفی پژوهشارزیابیکمّیوکیفیکاربریاراضیدرشهرمرندازاین هدف

بر لحاظکمّتحلیلیاست. از مرند شهر کاربریاراضیدر میدانی، واساسکار چگونگیتوزیع، کیفی، یو

پراکنشکار و توزیع تحلیل برای است. شده بررسی شهر سطح در آن فضایی شاخصبریجانمایی از ها

ها)سازگاری،مطلوبیت،ظرفیت،ووابستگی(استفادهشدهاست.(،ماتریسCVاختالف ویلیامسون)یاضریب

بهرهAuto cadایافزارهایرایانههایدیگرازنرممناسبیککاربریازکاربریةتخمینفاصل،برایهمچنین

اینمطلباست پژوهشگویای نتایج است. شده گرفته وکه نقل و بخشکاربریحمل در مرند شهر در

امامت3/23انبارداریسرانه ةسفانهسرانأمترمربعاستکهبیشترازاستاندارداستووضعیتمطلوبیدارد.

نکاربری کشور استانداردهایرایجدر یهایدیگرمطابقبا بهبنابراین،ستوحتیکمترازآناست. توجه با

میلماتریسنهاییتحلیةنتیج تنظیمماتریسترکیبی، و کاربریهایچهارگانه که هایشهرتوانبیانکرد

کاربری کارکردهایمتقابل و استقرار، توزیع، کیفیروند لحاظ به ومرند شرایطفعلیمنتفی هایشهریدر

حیشهرشدهبرخیخدماتشهریباعثتمرکزبیشترجمعیتدربرخینواةنامناسباستوتوزیعناعادالن

است.
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 مقدمه

بنابراین،  است. آمده وجود به شهرها اراضی كاربري هاي ویژگی در هایی نابسامانی ،برنامه بدون شهرنشینی اثر بر ،امروزه

، و همکاران الدینی است )سیف برخوردار باالیی اهمیتاز  شهري اراضی كاربري دهی سامان كیفی شهرنشینی، يارتقابراي 

ها و  منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی كاربري ارزیابی كاربري اراضی شهري اساساً به ،(. در این راستا961 :9931

شهري و همچنین چگونگی تصویري گویا از منظر و سیماي  ةكنند گیرد كه منعکس می انجامرعایت تناسبات الزم 

ترین  ارزیابی یکی از مهم، امروزه. استهاي مختلف مورد نیاز شهر در طول زمان  شهري به كاربري فضاهاي  تخصیص 

منظور  نیست. بها ریزي كاربري اراضی شهري از این قاعده مستثن آید و برنامه شمار می هریزي ب مراحل فرایند هر برنامه

ریزي كاربري اراضی  ها در جهت تحقق اهداف برنامه اراضی شهري از حیث موفقیت كاربري بررسی و ارزیابی كاربري

 شناخت ضمن ،ها كاربري و كیفی یسطوح كمّ بررسی ،ی و كیفی استفاده كرد. درواقعهاي كمّ توان از روش شهري، می

منطقی  هاي حل راه به یابی دست و شهر ناساكن اساس نیازهاي بر ها كاربري ةبهین توزیع و استقرار موجود، چگونگی وضع

 خواهد ي آتی ها ریزي برنامه در شهري نمسئوال و مدیران مؤثر براي گامی و كند می تبیین را موجود مشکالت رفع جهت

 با متناسب شهروندان مورد نیاز ي ها كاربري به زمین ةبهین تخصیص عدم دلیل به شهرها از بسیاري عمل، در ،لیکن .بود

 اي عدیده مشکالت با شهر، سطح ها در كاربري كیفی و یكمّ توضیح عدم و سو یك از استانداردهاي علمی و ها سرانه

استفاده از زمین در وضع موجود و  ةریزي كاربري اراضی شهري یعنی نحو برنامه ،(. در این راستا9112)چاپین،  اند مواجه

هایی باشد و از كل مساحت  ... به چه صورت مذهبیو ، مسکونی، تجاري، هاي شهري مانند درمانی پراكندگی انواع فعالیت

ست و حتی از شهري به یكشورها یکسان ن ةها در هم یابد با این دید كه سرانه شهر چقدر به هر یك از مصارف تعلق می

برقراري قوانین و ها، مطابق استانداردها،  شهر دیگر متفاوت است مطرح شده است. درواقع، با توزیع مناسب كاربري

. یکی از (00: 9930 )زیاري، میان برداشت توان این موانع را از هاي كارآمد، می ها و اهداف و استفاده از روش سیاست

اي كه این پراكنش و  به گونههاست؛  توزیع و پراكنش درست كاربري  ریزي كاربري زمین شهري مسائل مهم در برنامه

ها و نیازهاي جمعیتی باشد. وقوع انقالب صنعتی در اروپا باعث  گوي خواست طور منطقی جواب بهها بتواند  چیدمان كاربري

رشد شتابان جمعیت شهري در جهان شد و این رشد تا آنجا ادامه یافت كه بسیاري از مراكز شهري نتوانستند خود را با 

هاي بهداشتی، درمانی، آموزشی، مسکن و  ینههجوم ناگهانی مهاجران تطبیق دهند كه به بروز مشکالت و مسائلی در زم

رو هستند فشار  مشکالتی كه همواره شهرهاي جهان سوم با آن روبه ،(. درواقع9111)گودمن،  شداشتغال در شهرها منجر 

با توجه به رشد نابسامان كالبدي و  ،رشد سریع و دور از اصول شهرهاست. امروزه  عالوة گذشته به هاي جمعیتی در دهه

دهی و  بخشی و سامان هاي موجود و از طرفی براي ارتقاي كیفی شهرنشینی و تعادل تعادل شهرها در كاربري بی

همچنین، تحوالت سریع (. 26: 9910 )پرهیزگار، ، اراضی شهرها از اهمیت بسیار زیادي برخوردارند ها گزینی كاربري بهینه

ن بازنگري مستمر ناممکن كرده است. عالوه بر این، امکانات، هاي بلندمدت را بدو در دنیاي امروز امکان تحقق برنامه

با افزایش جمعیت شهرها، درك وضعیت  ،در حال تغییر است. بنابراین اًشهري مرتب ةهاي جامع و اولویت ،ها توانایی

ر مطرح ناپذی عنوان ضرورتی اجتناب هاي مختلف شهري و تعیین میزان كمبود و عدم تعادل در سطوح مختلف به كاربري

دلیل نقشی كه در رفع نیاز جوامع شهري و روح و روان  هاي مختلف شهري، به شود. در این راستا توجه به كاربري می

ریزي و مدیریت این  برنامهبراي ها  از اهمیت شایانی برخوردار است. بنابراین، آگاهی از وضعیت آن ،شهروندان دارند

 (.21: 9916 ،حبیبی )اسماعیلی و فضاها امري ضروري است

برنامه دارند. این   اندام نیز چون ظرفیت باالي جذب جمعیت را دارند سهم بیشتري از این رشد بی شهرهاي میانه 

شهر مرند   این موضوع در شهرهاي استان آذربایجان شرقی از جمله  شود. وضوح دیده می موارد در شهرهاي ایران نیز به
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،  مهاجرت شود. با توجه به افزایش سریع جمعیت شهرها ) اي دیده می طور برجسته گردي( به هاي طبیعت ت جاذبهلع )به

هاي محیطی شهر در  گونبودن توان نشین و از سوي دیگر پاسخ گیري مناطق حاشیه رشد و گسترش شهر، و شکل

 در توازن عدمه است. همچنین، مدوجود آ گویی به نیاز ساكنان آن( مشکالت بسیاري در سطح شهر براي ساكنان به جواب

و  حال زمان در جدي هاي چالش خاص هایی مکان در ها كاربري تراكم و هاي اخیر ل سا  در شهر مختلف ي ها كاربري توزیع

 بافت مناسب به خدمات ةارائ عدم و شهر مركز در شدید تمركز ایجاد باعث وضعیت این كه كند می آینده ایجاد خصوص به

و  شهري اراضی كاربري ریزي برنامه ضرورت فوق عوامل مجموعه (.9910قادرمزي، و  زاده است )ابراهیم هشد شهر جدید

 و ها سرانه و درنظرگرفتن استانداردها با متناسب هاي كاربري به شهري فضاي ةبهین تخصیص و كاركردها گزینی بهینه

 پیش از بیش را شهري فضاي مقیاس در و یکدیگر ها با كاربري مطلوبیت و ،ظرفیت وابستگی، سازگاري، نمودن لحاظ

 یك در پیوسته هم به  ةجامع یك اقتصادي و اجتماعی عوامل  ةمجموع از انعکاسی  شهر كه فعالیت . از آنجاكند می الزامی

 هاي مکانیزم خصوص هب عوامل، ةمجموع از تبعیت در آن رشد و شهري بافت تغییرات ظاهري لزوماً است، جغرافیایی قلمرو

 چگونگی كاربري میان این در گرفت. خواهد شکل انسان زندگی بهبود و ،اجتماعی رفاه شهري، گیري، سیاست تصمیم

 و منظر شهر كه هستند از عواملی شهر، كالبد با شده ساخته فضاي تغییرات و شهر تحول تاریخ روند با پیوستگی در اراضی

 (.9912آورد )شالین،  می دست به ها آن با ارتباط در زمان طی را خود سیماي

منظور شناخت وضع  و توزیع كاربري شهر مرند به، ی، كیفیارزیابی كمّكوشند به  می این پژوهشنگارندگان در  

آیا سؤال اصلی پژوهش این است كه ، شده با توجه به مطالب ارائه .بپردازندها  كاربري ةموجود و تبیین و تخصیص بهین

و ؟ صورت مناسب و عادالنه است توزیع خدمات در شهر مورد مطالعه به ةها و نحو وزیع و پراكنش كاربريالگوي كنونی ت

هاي  ی )سرانه( مطابق استانداردهاي ایران است و اینکه آیا كاربريلحاظ كمّ هاي موجود در سطح شهر مرند به آیا كاربري

 اند؟ صورت مناسب در سطح شهر مرند توزیع شده وابستگی( بهو  كیفی )سازگاري، مطلوبیت، ظرفیت،  لحاظ موجود به

نظریمبانی
،  آمایش اراضی شهري به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی ةمثاب ریزي كاربري اراضی شهري به برنامه ،امروزه

ازد و انواع استفاده از پرد شهري می ةها و عملکردها بر اساس خواست و نیازهاي جامع دهی فضایی و مکانی فعالیت سامان

و  كندل شهرها را حل ئمشکالت و مسا دریزي كاربري زمین شهري بای برنامه ،كند. به بیان دیگر زمین را مشخص می

: 9919اكبري و همکاران،  علی) دهی مکانی و فضایی و كالبدي شهر مهیا سازد مصرف زمین در شهر را در راستاي سامان

ل سیاسی، ئانواع فعالیت و خدمات را در ارتباط با مسا و زدپردا میشهري  ةت همراه با توسع(. این علم به حقوق مالکی96

نوعی آمایش انسانی را در شهر براي  و كند گیري می اندوزي جلو ثروت ةنماید و از عرص و فرهنگی متناسب می ،اقتصادي

 برداري اراضی در الگویی براي بهره ةمثاب ریزي كاربري اراضی شهري به نظام برنامه ،كند. درمجموع شهروندان مهیا می

 است. شهر

با نام اي  زیاري و همکاران در مقالهاهلل  كرامتاز جمله  ؛اضی شهر مطالعات مختلفی انجام گرفته استركاربري ا ةدر زمین

هاي نظري و روند عملی  به بررسی دیدگاه« د(ارزیابی كاربري اراضی شهر دهدشت )استان كهگیلویه و بویراحم»

 -به تحلیل و ارزیابی این مهم در شهر دهدشت، به روش تحلیلی چگونگی كاربري اراضی شهري در ایران، مشخصاً

تبع آن  سال اخیر و بهپانزده فیزیکی و كالبدي شهر دهدشت در ة دهد توسع . نتایج حاصله نشان میاند تطبیقی پرداخته

براي جلوگیري از گسترش شهر و حفظ ، ده است. بنابراینشیت باعث عدم تعادل در كاربري اراضی آن افزایش جمع

اراضی پیرامون آن تعادل در كاربري اراضی و تعیین راهکارهاي مناسب ضروري است. ارزیابی كمّی كاربري اراضی شهر 



 0011تابستان،2ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش057

گانه و تحلیل علمی آن در این چهارهاي  به ماتریسها و معیارها و همچنین ارزیابی كیفی آن، با توجه  با توجه به سرانه

ی و كیفی با استانداردها و ضوابط علمی غیرمنطبق و هاي موجود به لحاظ كمّ دهد بسیاري از كاربري نشان می، پژوهش

 (.9: 9931 )زیاري و همکاران،نامتعادل بوده است 

به ارزیابی « كاربري اراضی شهري )مورد مطالعه شهر هریس(ارزیابی كمّی و كیفی »با نام اي  جبرئیل زمانی در مقاله

چگونگی كاربري اراضی شهر هریس در آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج گویاي این مطلب بود كه این شهر به دلیل 

رو بوده و  هشناختی روب هاي محیطی و زیبایی هاي طبیعی و انسانی با ركود شدید توسعه و از بین رفتن ارزش برخی ویژگی

نوسازي،  نیافتگی و توزیع نامناسب و نامتعادل اراضی شهري باعث فرسایش بافت، عدم بهسازي و تأثیرات توسعه

ها، عدم تأمین و ایجاد تأسیسات  برداري مناسب و بهسازي شبکه وجودآمدن عدم تعادل در بافت شهري، عدم بهره به

 ده است )زمانی،شوسازهاي غیرمجاز  شهر و ساخت  ةرش پراكندها و گست خدمات عمومی و رفاهی در برخی از زمینه

9919 :9.) 

به ارزیابی  «ارزیابی كمّی و كیفی كاربري اراضی شهر مریوان »با نام اي  علی موحد و محمدحسین صمدي در مقاله

دهد  سازگاري نشان می اند. نتایج حاصل از ارزیابی كیفی كاربري با استفاده از ماتریس ها پرداخته كمّی و كیفی كاربري

ترتیب از كامالً سازگار تا كامالً  معابر، نظامی و انتظامی به  ةهاي آموزش عالی، فضاي سبز، جهانگردي، شبک كاربري

هاي مسکونی، آموزش عالی و ورزشی از نسبتاً مطلوب  گزینی و استقرار كاربري ت، مکانیناسازگار است. در ماتریس مطلوب

 (. 9: 9916دهد كه متناسب با نیازهاي شهر نیست )موحد و همکاران،  ا نشان میتا كامالً نامطلوب ر

ریزي كاربري زمین در اندازه  . چگونگی برنامه گیرد میانجام كاربري زمین شهري غالباً در چارچوب طرح جامع شهري 

زمین شهري را به شرح زیر در ریزي كاربري  صورت كلی فرایند برنامه و نوع و نقش و كاركرد شهر متفاوت است. ولی به

 :توان برشمرد چند مرحله می

بینی  ه( پیش؛ د( تعیین كمبودها  ؛ها و اهداف ج( تدوین سیاست  ؛آوري اطالعات ب( جمع؛ الف( بررسی وضع موجود

ین ز( تدوین ضوابط و مقررات اجراي طرح كاربري زم ؛آتی كاربري زمین شهري هاي و( تدوین جدول ؛هاي آینده كاربري

 (.91: 9930)زیاري،  ح( تصویب طرح كاربري اراضی شهري  ؛شهري

؛ اهداف اقتصادي .9؛ اهداف اجتماعی .2؛ اهداف محیطی .9از: ند اهاي كاربري زمین شهري عبارت اهداف و سیاست

  .اهداف كالبدي .0

ها  آن توان بندي كلی می لیکن در یك جمع ؛هاي متفاوتی مطرح است در خصوص چگونگی كاربري اراضی شهري دیدگاه

نقش اقتصادي  ةنظری (ب؛ نقش اجتماعی زمین ةنظری (الف ند از:ا را در قالب پنج دیدگاه عمده مطرح كرد كه عبارت

-0: 9939مدرنیسم و زمین )زیاري،  ةنظری (ه؛ توسعة پایدار كاربري زمینة نظری( د؛ دهی زمین سامانة نظری (ج؛ زمین

99). 

 ؛كاربري اراضی شهري رهیافت اكولوژي انسانی و :ند ازا  هاي رایج در مطالعات كاربري اراضی شهري عبارت تئوري

پایدار شهري و  ةرهیافت توسع ؛رهیافت سیستمی و كاربري اراضی شهري؛ رهیافت اقتصاد زمین و كاربري زمین شهري

)مهندسان مشاور پارس ویستا،  ي كاربري اراضی شهريریز برنامه ریزي مشاركتی و و برنامه ؛كاربري اراضی شهري

9939.) 

شود مسلماً بدون  گیري می اصلی كه بر مبناي آن چیزي اندازه ؛عمل یا قضاوت است ةریزي ضابط معیار در برنامه

ابی ترین معیارهاي ارزی ها با یکدیگر ممکن نیست. مهم آن ةها و مقایس داشتن معیارهاي اصولی و معین ارزیابی طرح

مطلوبیت  ؛ها ها از نظر سطح خدماتی و همپوشی آن مراتب كاربري سلسله ند از:ا  كاربري اراضی دایر شهري عبارت
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 ؛ها اي( كاربري الگوي زمانی )روزانه و دوره ؛ها در سلح شهر ها )مشابه و مکمل( و همپوشی آن الگوهاي توزیع و كاربري

ها در  پوشش مورد نیاز آن ةها با حوز توازن توزیع انواع فعالیت ؛هاي متنوع در فضاهاي شهري چگونگی تركیب كاربري

 ؛هاي عناصر شهري تأثیر تداوم و همجواري فعالیت ؛هاي مختلف در میزان كارآیی تأثیر الگوي تركیب كاربري ؛شهر

الگوي  ؛هاي مختلف ناشی از نوع كاربري و تداوم استفاده و آلودگی ،وها از نظر زمان، حجم، الگ سازگاري عملکردي كاربري

همگامی الگو و مراحل رشد تغییرات پدیدآمده در شهر با  ؛هاي اصلی هاي مختلف شهر از كاربري گیري مردم بخش بهره

هاي  جتماعی و گروهاقشار ا ةگویی عملکردهاي اصلی شهر به نیازهاي هم قابلیت پاسخ ؛امکانات خدماتی و فعالیتی شهر

مهندسین ) شهر ةو شهري( در اثر رشد و پیشروي محدود ،اي اي، ناحیه الگوي تغییر مقیاس عملکردي فضاها )محله ؛سنی

 (.9900مشاور، گروه ایجاد، 

از ریزي كاربري اراضی شهري  آید و برنامه شمار می هریزي ب ترین مراحل فرایند هر برنامه ارزیابی یکی از مهم ،امروزه

ها در جهت تحقق  منظور بررسی و ارزیابی كاربري اراضی شهري از حیث موفقیت كاربري نیست. به ااین قاعده مستثن

 ی و كیفی استفاده كرد.هاي كمّ توان از روش ریزي كاربري اراضی شهري می اهداف برنامه

طریق بررسی نیازهاي فعلی و  ربوط یا ازها با استانداردهاي م هاي موجود كاربري سرانه ةارزیابی كمّی بر اساس مقایس

طور كلی حد  شده از تجارب كشورهاي مختلف به گیرد. بر اساس استانداردهاي مطرح می انجاممورد مطالعه  ةآتی منطق

: 9930 ،)پورمحمدي متر مربع براي هر نفر خواهد بود 211هاي شهري  فعالیت همةمتوسط نیاز به زمین براي تأمین 

11 .) 

 هایمختلفدرسطحشهرکاربریةاستانداردسران.0جدول

 (حدمتوسط)بهازایهرنفر اندازه)بهازایهرنفر( کاربرییافعالیت

 متر مربع 921 متر مربع 916-966 مسکونی

 متر مربع 91 متر مربع 16-26 نقل هاي ارتباطی و حمل و شبکه

 متر مربع 01 متر مربع 16-06 فضاهاي سبز

 متر مربع 96 متر مربع 06-26 خدمات عمومی

 متر مربع 96 متر مربع 06-26 صنایع

 متر مربع 92 متر مربع 90-96 خدمات بازرگانی و تجاري

05۳7:3۵پورمحمدی،منبع:

ها به یکدیگر بر اساس چهار ماتریس سازگاري، ماتریس  د و نسبت آنوش میهاي كیفی معین  در ارزیابی كیفی ویژگی

ها  هاي موجود را از نظر ویژگی ماتریس سازگاري كاربريگیرد.  و ماتریس وابستگی انجام می، مطلوبیت، ماتریس ظرفیت

 بر. كند صدا مقایسه می -نور -هاي وابسته، كیفیت هوا هاي ارتباطی، كاربري مانند اندازه و ابعاد زمین، شیب زمین، شبکه

 ؛. كامالً سازگار9آیند داشته باشند:  یی را كه در پی میها توانند یکی از حالت میهاي همجوار  كاربري ،اساس این ماتریس

ها بر  هاي شهري با محل استقرار آن كامالً ناسازگار. ماتریس مطلوبیت كاربري .0 ؛. نسبتاً ناسازگار9 ؛. نسبتاً سازگار2

ند و هر كاربري با توجه به محل استقرارش شو  ارزیابی می، ها اشاره شد مانند آنچه در باال به آن، ییها اساس ویژگی

. 0 ؛. نسبتاً نامطلوب9 ؛. نسبتاً مطلوب2 ؛. كامالً مطلوب9 آید داشته باشد: یی را كه در پی میها تواند یکی از حالت می

اي كه كاربري در آن واقع شده است  كامالً نامطلوب. ماتریس ظرفیت مقیاس هر كاربري با سطح عملکردي محدوده

را  ییها یکی از حالت  استقرارش ةتواند نسبت به سطح عملکردي محدود . در این حالت نیز هر كاربري میشود  بررسی می

و  .. كامالً نامتناسب1 ؛. نسبتاً نامتناسب0 ؛تفاوت . بی9 ؛. نسبتاً متناسب2 ؛. كامالً متناسب9 آید داشته باشد: كه در پی می
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این نوع  هاست. ها به یکدیگر و لزوم همجواري آن كردن میزان وابستگی كاربري ماتریس وابستگی درصدد مشخص

توانند مخالف هم  می درست برخالف نوع ناسازگاري كه م وابسته باشند )ه صورت زنجیروار به توانند به ها می كاربري

ها  باشند و در كنار هم قرار گرفتنشان ممکن است به همدیگر زیان برساند(. در این ماتریس تأكید بر این است كه كاربري

 (.9939م وابسته باشند )مهندسان مشاور پارس ویستا، ه صورت زنجیروار به به

كه وقتی  فتگر  ها چنین تصمیم كاربري بارةتوان در هاي باال می هاي شهري با ماتریس از ارزیابی كیفی كاربريپس 

د. اما چنانچه از كرو غیروابسته باشد قطعاً باید نسبت به تغییر محل آن اقدام  ،یك كاربري ناسازگار، نامطلوب، نامناسب

ي كنترل و جایی از سایر تمهیدات برا بهتوان به جاي جا جهاتی غیرقابل پذیرش و از جهاتی دیگر مورد قبول باشد، می

كاهش آثار فعالیت آن از جمله فیلتر كنترل آلودگی هوا، ایجاد حائل مصنوعی، دیوار، پوشش گیاهی، مواد و مصالح 

 . كردكاهش حجم استفاده و آكوستیکی، 

پژوهشروش
 جایگاه و اهمیت درنظرگرفتن با پژوهش این، از آنجا كه شهر یك مکان جغرافیایی و داراي تصویر عینی و واقعی است

 - و توصیفی ،اي ه روش پژوهش میدانی، مشاهد به، نهایتاً ها، شهر در فضایی آن توزیع چگونگی و شهري هاي كاربري

 و توزیع چگونگی میدانی، كار اساس بر مرند شهر اراضی كیفی كاربري و یكمّ بررسی از پس .است گرفته شکلتحلیلی 

 ی وكمّ لحاظ به ها سرانه و استانداردها با موجود هاي كاربري ةمقایس با و هشد بررسی سطح شهر در آن فضایی جانمایی

 و ها كاربري لحاظ كیفی، به وابستگی و مطلوبیت، ظرفیت، سازگاري، ةگان چهار هاي ماتریس تحلیل و تهیه همچنین

 .است شده پیشنهاد آن ةبهین استقرار چگونگی و شده تحلیل و ارزیابی شهر در آن فضایی پخشایش

هاي آماري مانند شاخص ویلیامسون )یا ضریب  شده از روش آوري ها و اطالعات جمع تحلیل و بررسی دادهبراي 

 ةتخمین فاصل، براي ها )سازگاري، مطلوبیت، ظرفیت، وابستگی( استفاده شده است. همچنین (، ماتریسCVاختالف 

 كمك گرفته شده است.Auto cadاي  هافزارهاي رایان هاي اطرافشان از نرم مناسب یك كاربري از كاربري

هابحثویافته
دقیقه پهناي شمالی و در  20درجه و  93دقیقه درازاي خاوري و  00درجه و  01شهر مرند از لحاظ موقعیت ریاضی در 

 ةعد موقعیت نسبی در استان آذربایجان شرقی در ناحیاست. شهر مرند از بُشده متري از سطح دریا واقع  9990ارتفاع 

 مال خاوري استان واقع شده است. مرند داراي آب و هواي معتدل است و از لحاظ موقعیت نسبی از شمال به جلفا درش

به  9911جمعیت شهر مرند در سال  و از جنوب به شبستر محدود است. ،ایران و آذربایجان، از خاور به اهر، از باختر به خويمرز 

 نفر افزایش یافته است. 291261


.موقعیتجغرافیاییشهرمرند0ةنقش
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هاي فردي و  ها براي حمایت از برخی فعالیت موجودیت شهر از فضاهاي مختلفی تشکیل شده است كه هر كدام از آن

، در  هاي خاص خود نیازمند است گیرد. با توجه به اینکه هر فعالیت به فضایی با ویژگی اجتماعی شهروندان شکل می

هاي مختلف  شود و در نهایت موجودیت شهر از جنبه ها دچار مشکل می روند وقوع فعالیتصورت فقدان فضاي مناسب 

ریزان شهر تأمین و ارتقاي كیفی  رو خواهد شد. از این رو، هدف طراحان و برنامه اجتماعی و فرهنگی با مشکل روبه

رسی نوع كاربري زمین بسیار اهمیت در مطالعات كالبدي شهر، بر .هاي مختلف شهروندان است فضاهاي مورد نیاز فعالیت

شود. بدیهی است بررسی سطوح  دارد. در این زمینه معیارهایی مانند كارایی، برابري، پایداري، و سازگاري درنظر گرفته می

ها اهمیت دارد تا  تر میزان سازگاري، مطلوبیت، و ظرفیت این كاربري و سرانة كاربري اراضی براي نیل به شناخت عمیق

مورد  21هاي گذشته  هاي اصلی شهر مرند طی سال انواع كاربري. ریق نیازها و كمبودهاي شهر شناسایی شودبدین ط

 شود. است كه بررسی و ارزیابی می

.کاربریاراضیوضعموجودشهرمرند2جدول

 050770جمعیت:

 کاربری
 سطح

 )مترمربع(

درصدبهسطوحخالصیا

 ناخالص
 سرانه درصدبهکل

استانداردةسران

 )مترمربع(کاربری

 01 1/90 3/96 90/6 0191331 مسکونی

 2-0 0/9 1/9 69/6 291199 تجاري

 9-1 1/9 1/9 69/6 229166 آموزشی

 9-2 1/9 1/9 69/6 222019 انتظامی -اداري

 11/6-1/9 9/6 2/6 69/6 99201 بهداشتی و درمانی

 1-92 0/6 0/6 69/6 39219 پارك و فضاي سبز

 2-1/2 2/6 2/6 69/6 20292 ورزشی

 11/6-1/9 9/6 9/6 69/6 06226 فرهنگی

 11/6-1/9 2/6 9/6 6/6 29113 مذهبی

 9 6/6 6/6 6/6 309 پذیرایی و جهانگردي

 2-1/9 1/6 0/6 69/6 31193 صنعتی

 1-1 1/6 1/6 69/6 12936 تأسیسات و تجهیزات

 26-21 1/21 2/29 21/6 9099929 حمل و نقل

  9/6 9/6 6/6 96921 دامداري

  1/20 20/6 23/6 9191112 بایر

  3/10 31 /9 966/6 92191613 جمع سطوح خالص

  9/92 99 10/6 9090212 باغات

  3/9 0/9 29/6 160919 زراعی

  1/6 1/6 69/6 16136 رودخانه

  0/90 1/90 966/6 2919221 جمع سطوح ناخالص

  0/99 6966/6 3 90196239 مساحت كل محدوده

 منبع:محاسبةنگارنده

 ارزیابیکمّیکاربریاراضیشهرمرند

 92191613ـ شامل  درصد از كاربري اراضی شهر 9/31هکتاري محدودة مورد مطالعه،  90196239از كل مساحت 

ـ به سطوح خالص شهري اختصاص یافته است. سطوح ناخالص شهري كه شامل اراضی زراعی، باغات، و رودخانة  هکتار
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اختصاص داده است. از هکتار را به خود  2919221موجود در محدودة مورد مطالعه، شهر مرند، است، سطحی برابر با 

صنعتی، حمل و نقل،  انتظامی، - هاي مسکونی، تجاري، آموزشی، اداري توان به كاربري عمدة شهر مرند میهاي  كاربري

پذیرایی و جهانگردي، تأسیسات و تجهیزات شهري، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، پارك و فضاي سبز، و بهداشتی و درمانی 

  3/96 مسکونی اختصاص یافته است. این كاربري هاي هکتار زمین به كاربري 0191331اشاره كرد. در شهر مرند حدود 

متر مربع است.  1/90درصد از سطوح خالص شهري را به خود اختصاص داده است و سرانة آن   90/6 درصد از شهر و

كاربري است  93كاربري مسکونی در شهر مرند بیشترین هکتار و سرانه را به خود اختصاص داده است. شهر مرند داراي 

ها، اعم از آموزشی، حمل و نقل، و تأسیسات و تجهیزات شهري،  كاربريكه البته با توضیح این مطلب كه برخی از 

هاي پایانة مسافربري، رفیوژ، و غیره را  از جمله اینکه كاربري حمل و نقل كاربري ؛شود هاي دیگر را نیز شامل می كاربري

 شود. شامل می

شده به كاربري  داده ترین كاربري در سطح شهر مرند كاربري مسکونی است. مساحت اراضی اختصاص خصوصی

درصد از مساحت اراضی  90/6درصد از مساحت كل شهر و  3/96هکتار است كه حدود  0191331مسکونی در شهر مرند 

ها به كاربري مسکونی اختصاص یافته است. با  ـ كه بیشترین سهم از مساحت شهر در میان كلیة كاربري خالص آن است

متر  1/90توجه به مساحت اراضی كاربري مسکونی و تعداد جمعیت شهر در حال حاضر، سرانة زمین مسکونی در شهر 

متر مربع 1/96متر مربع است، در وضع موجود در حدود  01سرانة استاندارد مسکونی  مربع است. حال با توجه به اینکه

كمتر از سرانة استاندارد است. بنابراین، از این لحاظ این كاربري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. البته، با توجه به شرایط 

هاي ویالیی  مردم، كه به زندگی در خانههاي فرهنگی و اجتماعی  نشینی و شیوة زندگی مردم شهر مرند و ویژگی شهر

 ( متناسب است.1/90تمایل دارند، این سرانة مسکونی )

درصد از كل مساحت شهر  1/9هکتار است كه در حدود  291199تجاري در شهر مرند حدود   مساحت اراضی كاربري

به ازاي هر یك از ساكنان شهر  درصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین تجاري69/6و در حدود 

متر مربع است، شهر  0الی  2متر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري تجاري براي شهرهاي ایران  0/9برابر با 

هاي تجاري داراي كمبود است و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. درصد از بابت كاربري 0/9مرند 

درصد از كل مساحت شهر و  1/9هکتار است كه در حدود  222019هر مرند حدود اداري در ش مساحت اراضی كاربري 

درصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین اداري به ازاي هر یك از ساكنان شهر  69/6در حدود 

متر مربع است، شهر مرند  9- 2متر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري اداري براي شهرهاي ایران  1/9برابر با 

 درصد داراي كمبود است و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. 9/6انتظامی  - هاي اداري از بابت كاربري

كل درصد از  2/6هکتار است كه در حدود  99201در شهر مرند حدود درمانی  - كاربري بهداشتی مساحت اراضی

به ازاي هر یك درمانی  -شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین بهداشتی درصد از مساحت خالص 69/6مساحت شهر و در حدود 

براي شهرهاي ایران  درمانی –متر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري بهداشتی9/6ساكنان شهر برابر با  از

درمانی داراي كمبود است و در وضعیت  –هاي بهداشتی درصد از بابت كاربري 39/6متر مربع است، شهر مرند  1/9-11/6

نامطلوبی قرار دارد.

 229166آموزشی )كودكستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، و سایر( در شهر مرند حدود  مساحت اراضی كاربري 

درصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته  69/6درصد از كل مساحت شهر و در حدود  1/9هکتار است كه در حدود 

متر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري 1/9و سرانة زمین آموزشی به ازاي هر یك از ساكنان شهر برابر با است 
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هاي آموزشی داراي كمبود  درصد از بابت كاربري2 /9متر مربع است، شهر مرند  1الی  9آموزشی براي شهرهاي ایران 

 است و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

درصد از كل  0/6هکتار است كه در حدود  39219پارك و فضاي سبز در شهر مرند حدود  ی كاربري مساحت اراض

درصد از مساحت خالص شهري را دربرگرفته است و سرانة زمین پارك و فضاي سبز به  69/6مساحت شهر و در حدود 

ندارد كاربري ورزشی براي شهرهاي ایران متر مربع است. با توجه به اینکه استا 0/6ازاي هر یك از ساكنان شهر برابر با 

هاي پارك و فضاي سبز داراي كمبود است و در وضعیت  درصد از بابت كاربري 1/3متر مربع است، شهر مرند  92الی  1

 بسیار نامطلوبی قرار دارد.

شهر و  درصد از كل مساحت 2/6هکتار است كه در حدود  20292ورزشی در شهر مرند حدود  مساحت اراضی كاربري 

از ساكنان شهر درصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین ورزشی به ازاي هر یك  69/6در حدود 

متر مربع است، شهر مرند  2-1/2متر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري ورزشی براي شهرهاي ایران  2/6برابر با 

 داراي كمبود است و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. هاي ورزشی درصد از بابت كاربري 1/2

درصد از كل مساحت شهر و  9/6هکتار است كه در حدود  06226ورزشی در شهر مرند حدود  مساحت اراضی كاربري 

درصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین ورزشی به ازاي هر یك از ساكنان شهر  69/6در حدود 

متر مربع است، شهر  11/6-1/9مترمربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري ورزشی براي شهرهاي ایران  9/6برابر با 

 هاي فرهنگی داراي كمبود است و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. درصد از بابت كاربري 39/6مرند 

درصد از كل مساحت شهر و 6 /9دود هکتار است كه در ح 29113مذهبی در شهر مرند حدود   مساحت اراضی كاربري

درصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین مذهبی به ازاي هر یك از ساكنان شهر  69/6در حدود 

متر مربع است، شهر  /11-1/9متر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري مذهبی براي شهرهاي ایران  2/6برابر با 

 هاي مذهبی داراي كمبود است و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. صد از بابت كاربريدر 19/6مرند 

درصد از كل  6/6هکتار است كه در حدود  309در شهر مرند حدود  پذیرایی و جهانگردي  مساحت اراضی كاربري

ی و جهانگردي به درصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین پذیرای 6/6مساحت شهر و در حدود 

متر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري پذیرایی و جهانگردي براي  69/6ازاي هر یك از ساكنان شهر برابر با 

متر مربع از لحاظ این كاربري كمبود دارد و در وضعیت بسیار نامطلوبی  11/6متر مربع است، شهر مرند   9شهرهاي ایران 

 قرار دارد. 

درصد از كل مساحت شهر و  0/6هکتار است كه در حدود  31193صنعتی در شهر مرند حدود  اضی كاربري مساحت ار

به ازاي هر یك از ساكنان شهر  صنعتیدرصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین  69/6در حدود 

متر مربع است، شهر  2-1/9براي شهرهاي ایران   صنعتیمتر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري 1/6برابر با 

 داراي كمبود است و در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد. صنعتیهاي  درصد از بابت كاربري 61/2مرند 

درصد  1/6هکتار است كه در حدود  12936تأسیسات و تجهیزات شهري در شهر مرند حدود  مساحت اراضی كاربري 

تأسیسات و درصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین  69/6ود از كل مساحت شهر و در حد

تأسیسات متر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري  1/6به ازاي هر یك از ساكنان شهر برابر با  تجهیزات شهري

تأسیسات و هاي  بابت كاربريدرصد از  1/1متر مربع است، شهر مرند  1-1براي شهرهاي ایران   و تجهیزات شهري

 داراي كمبود است و در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد.  تجهیزات شهري
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درصد از كل 6 /2932هکتار است كه در حدود  9099929حمل و نقل در شهر مرند حدود  مساحت اراضی كاربري 

به ازاي هر  حمل و نقلدرصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة زمین  21/6مساحت شهر و در حدود 

 26براي شهرهاي ایران  حمل و نقلمتر مربع است. با توجه به اینکه استاندارد كاربري  1/21یك از ساكنان شهر برابر با 

داراي سرانة بیشتر است و در وضعیت  لحمل و نقهاي  متر مربع از بابت كاربري 9متر مربع است، شهر مرند  21 تا 

 مطلوبی قرار دارد. 

درصد از كل مساحت شهر و در حدود  20هکتار است كه در حدود  9191112مساحت اراضی بایر در شهر مرند حدود 

درصد از مساحت خالص شهري را دربر گرفته است و سرانة اراضی بایر به ازاي هر یك از ساكنان شهر برابر با  23/6

متر مربع است. 1/20

ها(کاربریةیسراناستفادهازاراضیکاربریاراضیشهری)برآوردکمّۀ.نحو5جدول

 050770جمعیت:

 کاربری
 سطح

 )مترمربع(

درصدبهسطوح)خالص

 یاناخالص(

درصدبه

 کل
 سرانه

استانداردةسران

 کاربری)مترمربع(

یبرآوردکمّ

 سرانه)مترمربع(

 -1/96 01 1/90 3/96 1/90 0191331 مسکونی

 -0/9 2-0 0/9 1/9 69/6 291199 تجاري

 -9/2 9-1 1/9 1/9 69/6 229166 آموزشی

 -9/6 9-2 1/9 1/9 69/6 222019 انتظامی -اداري

 -39/6 11/6-1/2 9/6 2/6 69/6 99201 بهداشتی و درمانی

 -1/3 1-92 0/6 0/6 69/6 39219 پارك و فضاي سبز

 -61/2 2-1/2 2/6 2/6 69/6 20292 ورزشی

 -39/6 11/6-1/9 9/6 9/6 69/6 06226 فرهنگی

 -19/6 11/6-1/9 2/6 9/6 6/6 29113 مذهبی

 -11/6 9 69/6 6/6 6/6 309 جهانگردي

 -61/2 2-1/2 1/6 0/6 69/6 31193 صنعتی

 -1/1 1-1 1/6 1/6 69/6 12936 تأسیسات

 +9 26-21 1/21 2/29 21/6 9099929 حمل و نقل

 - - 9/6 9/6 6/6 96921 دامداري

 - - 1/20 20/6 23/6 9191112 بایر

 - - 9/92 99/6 10/6 9090212 باغات

 - - 3/9 0/9 29/6 160919 زراعی

 - - 1/6 1/6 69/6 16136 رودخانه

   19/923 6966/6 3 90196239 مساحت كل محدوده

 نگارندهةمنبع:محاسب

 

 هایاراضیشهریکاربریارزیابیکیفی

هاي مختلف در سطح شهر در كنار و موازي با ارزیابی كمّی تحلیل  هاي مکمل در تحلیل و ارزیابی كاربري یکی از شیوه

گیرد. در  ها و رعایت تناسبات الزم انجام می منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آن هاست كه معموالً به كیفی كاربري

ماتریس متداول سازگاري، مطلوبیت، ظرفیت، و  0ها به یکدیگر بر اساس  هاي شهر مرند نسبت آن بريارزیابی كیفی كار

هاي شهر مورد مطالعه )مرند( از نظر میزان سازگاري  هاي كیفیتی كاربري شود تا از این طریق ویژگی وابستگی بررسی می

 هاي ماتریسی سنجش شود. ورت جدولها به ص مطلوبیت، ظرفیت، وابستگی، و در ارتباط با دیگر كاربري
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 ماتریسسازگاری

هاي دیگر  هدف از طرح چنین ماتریسی تبین میزان سازگاري و عدم ایجاد مزاحمت یك كاربري براي اجراي فعالیت

هاي دیگر  هاي استقراریافته در یك محله مزاحم و مانعِ اجراي فعالیت كاربري هاست. به بیان دیگر، نباید كاربري كاربري

 (. 996: 9930 )پورمحمدي،در سطح محله شود 

هایشهرمرند.ماتریسمنتجسازگاریکاربری0لجدو

 کامالًناسازگار نسبتاًناسازگار تفاوتبی نسبتاًسازگار کامالًسازگار سازگاریکاربریدرجة

    *  مسکونی

    *  تجاري

    *  آموزشی

    *  اداري

    *  انتظامی

    *  بهداشتی و درمانی

  *    پارك و فضاي سبز

    *  ورزشی

    *  فرهنگی

    *  مذهبی

    *  صنعتی

  *    تجهیزات -تأسیسات

    *  حمل و نقل

منبع:محاسبةنگارنده

هاي عمدة شهر مرند، براي هر كاربري با توجه به سازگاري هر كاربري  براي ترسیم ماتریس متقابل سازگاري كاربري

نمایانگر سازگاري نسبی،  9دهندة سازگاري كامل كاربري، امتیاز  نشان 9امتیاز درج شد. در این ماتریس  0تا  9امتیاز 

 ناسازگاري كامل كاربري مورد مطالعه در شهر مرند است.  دهندة نشان 0دهندة نسبتاً ناسازگار، و امتیاز  نشان 2امتیاز 

هایشهرمرندماتریسمتقابلسازگاریکاربری.3جدول
             9 مسکونی

            9 9 تجاري

           9 9 9 آموزشی

          9 2 2 9 درمانی -بهداشتی

         9 9 9 9 9 اداري

        9 9 9 9 9 2 انتظامی

       9 2 9 9 9 9 2 صنعتی

      9 9 9 9 9 9 9 9 حمل و نقل

     9 9 2 9 9 9 9 9 9 فرهنگی

    9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 مذهبی

و فضاي  پارك
 سبز

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   

  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ورزشی

 -تأسیسات
 تجهیزات

9 0 2 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 

 صنعتی انتظامی اداري بهداشتی آموزشی تجاري مسکونی كاربري
حمل و 

 نقل
 مذهبی فرهنگی

پارك 
 ها

 ورزشی

تأسیسات 
و 

 تجهیزات

منبع:نگارنده
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هاي فضاي سبز  شهر مرند در شرایط سازگار تا نسبتاً سازگار قرار گرفته است. همچنین، كاربريهاي مسکونی  كاربري

هاي واقع در شهر درمجموع با توجه به  تجهیزات شهري نیز شرایط نسبتاً ناسازگاري دارند. دیگر كاربري - و تأسیسات

 اري قرار دارند.مجموع امتیازات ماتریسی از مشاهدات و مطالعات در شرایط نسبتاً سازگ

 

ماتریسمطلوبیت

هدف از طرح چنین ماتریسی ارزیابی و تبیین سازگاري بین كاربري و محل استقرار آن است. تفاوت این نوع ماتریس با 

توان در این نکته دانست كه در ماتریس مطلوبیت در مقایسه با ماتریس سازگاري بیشتر بر مکان  ماتریس سازگاري را می

توان گفت هر كاربري با توجه به خصوصیات خاص خود براي محل  شود. می استقرار با توجه به كاركرد آن توجه می

باید نیازهاي هر  طلبد. در این ماتریس  خاصی را میخاصی مناسب است و هر محل نیز با توجه به خصوصیاتی كه دارد كاربري 

 .كاربري با خصوصیات محل استقرار آن مقایسه شود

هاي مسکونی از  دهندة این است كه كاربري میزان مطلوبیت نشانهاي شهر مرند از نظر  بررسی شرایط كیفی كاربري

اندازه، موقعیت، شیب، توپوگرافی، صدا، هوا، نور، دسترسی به تأسیسات و تجهیزات، و دیگر خدمات مورد نیاز از شرایط 

ي تجاري از نظر اندازه و ها نسبتاً مطلوبی برخوردار است و تقریباً از نظر استقرار هم شرایط نسبتاً مطلوبی دارند. كاربري

هاي اصلی شهر شرایط نسبتاً مطلوبی دارند اما از نظر كمبود قابل توجه پاركینگ شرایط نسبتاً  نیز مجاورت با محور

هایی چون موقعیت، شیب،  هاي آموزشی از نظر اندازة وسعت این فضاها و از نظر شاخص نامطلوبی دارند. كاربري

ها از شرایط نسبتاً مطلوبی برخوردارند.  و تجهیزات، صدا و هوا، و تعامل با دیگر كاربريتوپوگرافی، دسترسی، تأسیسات 

كمري( باعث رفع كمبودهایی در رابطه با این  اهلل كوه هاي درمانی و بهداشتی مرند با تأسیس بیمارستان )آیت كاربري

كامالً مطلوبی برخوردار است. لیکن، از نظر  كاربري شده است كه در شرایط كنونی این كاربري از نظر اندازه از شرایط

تجهیزات، و دسترسی ساكنان شهر به این  - شیب، توپوگرافی، اصل دسترسی به تأسیسات  ها، همچون دیگر شاخص

هاي اداري و نظامی نیز از نظر وسعت، در وضع كنونی، از شرایط  مراكز از شرایط نسبتاً مطلوبی برخوردار است. كاربري

هاي صنعتی كه بیشتر  لوب و همچنین از نظر مکان استقرار از شرایط نسبتاً مطلوبی برخوردارند. كاربريكامالً مط

صورت صنایع از نظر وسعت و دسترسی به تجهیزات، آلودگی صوتی واحدهاي فوق شرایط نسبتاً نامطلوبی را دارا بوده  به

 اند.  اربري مسکونی قرار گرفتهبرخی با استقرار در داخل بافت مسکونی در تضاد كاركردي با ك

صورتی مشابه از نظر اندازة فضاي  ها همچون مذهبی و فرهنگی، تفریحی و ورزشی، و فضاهاي سبز به دیگر كاربري

هاي موجود در شهر  شده در بیمارستان تحت اشغال وضعیت نامطلوبی دارند )مخصوصاً كمبود فضاي سبز درنظرگرفته

شود. معیار  هاي مذهبی و فرهنگی و فضاي سبز مالحظه می كمبودهاي جدي در كاربريمرند(. از نظر شاخص مساحت، 

توان  ها، می شود. درمجموع، از دید دیگر شاخص صورت نسبتاً مطلوب ارزیابی می دسترسی ساكنان به این مراكز نیز به

هایی  درجة مطلوبیت با توجه به شاخصهاي ارتباط شهر مرند نیز از نظر  هاي فوق را نسبتاً مطلوب مطرح كرد. راه كاربري

فقدان همچون شیب زمین و توپوگرافی، موقعیت، و اصل دسترسی شرایط مطلوبی دارند. روشنایی كافی معابر در شب، 

ها،  ها، فقدان موانع فیزیکی در سطح خیابان هاي مناسب در سطح خیابان كشی ها در سطح خیابان، وجود خط ناهمواري

معابر از نظر ظرفیت، و هدایت امن ترافیك در مقابل مراكز آموزشی از جمله محاسن سیستم حمل طراحی مناسب شبکة 

رود. طی  شمار می هاي عمده در مطلوبیت هر كاربري به و نقل شهر مرند است. اصل دسترسی به خدمات یکی از شاخص

صورت  هاي حمل و نقل به ش هزینههاي مورد نیاز شهروندان و كاه یابی به مراكز و كاربري حداقل مسافت در دست

 كاهد. شهري شهر مرند می گیري از بار ترافیکی و تصادفات درون چشم
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هایشهرمرندماتریسمنتجمطلوبیتکاربری.7جدول

 کاربری
اندازۀ

 زمین
 موقعیت

شیب

 زمین

خصوصیت

 فیزیکی
 هوا صدا تأسیسات دسترسی

هایکاربری

 مجاور
 بو

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مسکونی

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 تجاري

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 آموزشی

 2 2 2 9 2 2 2 2 2 9  بهداشتی

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 اداري

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 انتظامی

 2 2 2 2 9 2 9 2 2 0 صنعتی

 2 2 2 9 2 2 2 2 2 9 حمل و نقل

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 فرهنگی

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 مذهبی

 2 2 2 2 2 2 9 2 2 0 فضاي سبز

 2 2 2 2 9 2 2 2 2 9 ورزشی

 2 2 9 2 9 2 9 2 2 9 تأسیسات

منبع:محاسبةنگارنده

 ماتریسظرفیت

. چنانچه دو مقیاس استهر كاربري داراي مقیاسی است. همچنین، سطوح مختلف ساختار شهر داراي ظرفیت معینی 

شود و از طرف دیگر سطح مورد نظر از  خوبی انجام می طرف عملکرد فعالیت به مذكور با یکدیگر منطبق باشند، از یك

سطح با یکدیگر قابل تطبیق  شود. لیکن، اگر این دو مند می ساختار شهر نیز به نحو مؤثري از خدمات آن فعالیت بهره

 :ان به سطوح زیر تقسیم كردتو اي براي هر دو پدید خواهد آمد. مثالً، فعالیت آموزشی را می نباشند، مشکالت عدیده

هاي  مهدكودك، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشکده، دانشگاه كوچك، دانشگاه بزرگ، و به همین تریب فعالیت

بهداشتی داراي سطوح بدین شکل است: پزشك عمومی، پزشك تخصصی، كلینیك تخصصی، بیمارستان  -درمانی

 .عمومی، بیمارستان تخصصی

ها را دارد.  سطح از ساختار فضایی سکونتگاهی نیز فقط ظرفیت پذیرش سطح مناسبی از فعالیتهر ، از طرف دیگر

یابد: واحد همسایگی، زیر محله، محله، بخشی از شهر،  اي بدین شرح تغییر می ساختار فضایی شهر نیز در طیف گسترده

 .شهر، منطقة شهري

هر ساختار از شهر تناسب وجود داشته باشد. به این مفهوم  هاي موجود در  حال باید بین مقیاس فوق و مقیاس فعالیت

خدماتی ة هاي آموزشی، مقیاس دانشگاه شهر و مقیاس دبیرستان محله است. همین طور حوز كه مثالً در چارچوب فعالیت

پزشك عمومی واحد همسایگی یا محله است؛ در صورتی كه بیمارستان تخصصی در سطح شهر و حتی فراشهري است. 

اي )استانی( و ملی بوده و گاهی ممکن است به  اري از خدمات تخصصی داراي حوزة خدماتی فراتر از شهر و منطقهبسی

ها تعیین شود  عمل آنة ها در شهر باید مناسب با حوز المللی نیز برسد كه محل استقرار این گونه فعالیت سطح بین

 (.901: 9939)رضویان، 
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مهمشهرمرندهای.ماتریسظرفیتکاربری0جدول
 کشور استان شهر منطقه محله واحدهمسایگی سطحمقیاسفعالیت کاربری

 آموزشی

 0 0 0 2 9 9 كودكستان

 0 0 0 1 9 9 دبستان

 0 0 0 9 9 9 راهنمایی

 0 0 9 9 9 1 دانشگاهی پیش -دبیرستان

 9 9 9 0 0 0 آموزش عالی

 درمانی -بهداشتی

بیمارستان عمومی )راضی و 

 كمري( اهلل كوه آیت
0 0 9 9 9 1 

 1 9 9 9 0 0 كلینیك تخصصی

 1 2 9 9 0 0 كلینیك عمومی

 1 2 9 9 0 0 پزشك عمومی

 1 9 9 9 0 0 پزشك تخصصی

 1 2 9 9 0 0 داروخانه

 9 9 9 9 0 0 ادارات كل اداري

 تجاري
 1 9 9 9 0 0 فروشی عمده

 1 2 9 9 0 0 فروشی خرده

 1 2 9 9 2 0  ورزشی -تفریحی

منبع:محاسبةنگارنده

ماتریسوابستگی
هاي عمده از طریق ماتریس وابستگی  وابستگی كاركردي كاربري ةشده در شهر مرند، درج با توجه به مطالعات انجام

وابستگی  ةها ماتریس وابستگی تشکیل داده شد و در درج كاربري همةصورت جداگانه، براي  به ،. بنابراینشدتحلیل 

ها، به  گذاري شد. در این ماتریس ارزش 1تا  9صورت امتیازبندي از  هاي عمدة شهر مرند به كاركردي كاربري

تفاوت امتیاز  بی ،2هاي با درجة نسبتاً وابسته امتیاز  ، به كاربري9ها امتیاز  كامالً وابسته نسبت به دیگر كاربري هاي كاربري

هاي كامالً غیروابسته نسبت به دیگر  ، به كاربري0ها امتیاز  ابسته نسبت به دیگر كاربرينسبتاً غیرو  هاي ، به كاربري9

 99ها  كاربري عمدة شهر مرند و تشریح میزان وابستگی آن 99تعلق گرفت. به این ترتیب، با احتساب  1ها امتیاز  كاربري

هاي  الة نوشتار، صرفاً به بیان نتایج ماتریسماتریس مجزا تدوین شد كه در این ماتریس نیز، به دلیل جلوگیري از اط

 شود. گانة وابستگی از طریق ارائة ماتریس منتج وابستگی اكتفا می سیزده

ها  دهد كه درجة وابستگی كاربري مسکونی به دیگر كاربري هاي شهر مرند نشان می تحلیل درجة وابستگی كاربري

تر از دیگر  ي تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان بیشتر و پُررنگنظیر آموزشی، درمانی، فضاي سبز، تجاري، و ... برا

نظر از وابستگی به كاربري تأسیسات و تجهیزات شهري، در شهر مرند )كه همة  هاست. كاربري تجاري نیز، صرف كاربري

ها در درجة نسبتاً  هاي سطح شهر در ارتباط مستقیم با این كاربري قرار دارند(، از نظر وابستگی به دیگر كاربري كاربري

هاي تجاري نیز بیشتر متوجه كاربري حمل و نقل و ارتباطی و مجاورت با كاربري  وابستگی قرار دارد و این وابستگی واحد

مسکونی است. كاربري آموزشی، فرهنگی، اداري، و فضاي سبز نیز در شرایط تقریباً مشابهی از نظر میزان وابستگی در 

هاي مجاور  ها نیز نظیر كاربري درمانی، نظامی، و صنعتی در ارتباط با كاربري دارند. دیگر كاربريدرجة نسبتاً وابسته قرار 

 خود از شرایط نسبتاً غیروابسته برخوردارند.
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هایمهمشهرمرند.ماتریسوابستگیکاربری۳جدول

وابستگیةدرج

 نوعکاربری
 غیروابستهکامالً نسبتاًغیروابسته نسبتاًوابسته کامالًوابسته

    ∎ مسکونی

   ∎  تجاري

   ∎  آموزشی

  ∎   درمانی -بهداشتی

   ∎  اداري

  ∎   انتظامی

  ∎   صنعتی

  ∎   حمل و نقل

   ∎  فرهنگی

   ∎  مذهبی

   ∎  فضاي سبز -پارك

   ∎  ورزشی

   ∎  تجهیزات -تأسیسات

 نگارندهةمنبع:محاسب

 گیرینتیجه

بخشد و در حد  هاي هدفمند است كه محیط مصنوع را سامان می اي از فعالیت اراضی شهري مجموعه ریزي كاربري برنامه

هاي حاصل از ارزیابی كاربري  آورد. یافته ها و نیازهاي جوامع شهري را در استفاده از اراضی فراهم می مقدور خواسته

هاي  ها از جمله كاربري ه توزیع بعضی از كاربرياراضی در شهر مرند با استفاده از شاخص ویلیامسون بیانگر آن است ك

صورت نامتعادل  و در سطح شهر به ندحریم سبز تعادل كمتري دارسیسات و تجهیزات، پارك و فضاي سبز، باغ و أصنعتی، ت

، انتظامی، پاركینگ، ورزشی، فرهنگی، زراعی -مثل مسکونی، تجاري، مذهبی، اداري ها اند و بعضی از كاربري توزیع شده

معابر، رودخانه، اراضی  ةمسافربري، رفیوژ، شبک ةپایان انبار،   مراكز آموزشی، درمانی،  -بهداشتی پذیرایی و جهانگردي، 

دهد  توزیع خدمات در سطح نواحی نشان می ةنحو ،. همچنینندها برخوردار متروكه از تعادل بهتري نسبت به سایر كاربري

 هري باعث تمركز بیشتر جمعیت شده است.برخی از خدمات ش ةكه توزیع ناعادالن

استاندارد رایج در  ةمتر مربع كمتر از سران 1/96مسکن  ةكاربري مسکونی از نظر سران .9: ها طبق تجزیه و تحلیل داده

زمین تجاري به ازاي هر یك از ساكنان شهر  ةسران .2؛ از این لحاظ در وضعیت بهتري قرار ندارد ،بنابراین .كشور است

  استاندارد است و از این لحاظ در وضعیت نامطلوبی قرار ةكمتر از سرانمتر مربع  0/9كه  متر مربع است 0/9برابر مرند 

كمبود احساس متر مربع  9/2متر مربع است در این كاربري  1/9وضع موجود كه  ةآموزشی با احتساب سران ةسران. 9؛ دارد

- 2 استاندارد كه ةانتظامی در شهر مرند از حداكثر سران -كاربري اداري ةسران .0؛ شود و در وضعیت بهتري قرار ندارد می

درمانی در  -كاربري بهداشتی. سرانة 1؛ متر مربع كمتر بوده و بدین لحاظ نیز كمبود دارد 9/6 متر مربع است در حدود 9

. 0؛ یز در وضع نامطلوب استو بدین لحاظ ندر این كاربري داراي كمبود است  39/6متر مربع است و  9/6شهر برابر با 

شده  محاسبه ةكاربري مذهبی سران ةدر زمین .1؛ استاندارد است ةكمتر از سرانو متر مربع  39/6كاربري فرهنگی سرانة 

كاربري پارك . سرانة 3 ؛استاندارد است ةمتر مربع كمتر از سران 19/6متر مربع است كه از این لحاظ  2/6براي شهر مرند 

كاربري ورزشی در شهر مرند ؛ كمتر استمتر مربع  1/3 استاندارد حدوداً ةمتر مربع از سران 0/6 و فضاي سبز هم

كاربري پذیرایی  .1 ؛متر مربع كمتر است 61/2استاندارد  ةمتر مربع است كه از سران 2/6اي حدود  داراي سرانه
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. 96 ؛مربع نیز از لحاظ این كاربري كمبود داردمتر  11/6 این شهر متر مربع است و 69/6و جهانگردي در شهر مرند حدود 

استاندارد است كه از این لحاظ  ةمتر مربع كمتر از سران 1/1سیسات و تجهیزات شهري در وضع موجود أكاربري ت سرانة

داراي  صنعتیهاي  درصد از بابت كاربري 61/2كاربري صنعتی در شهر مرند  ةسران. 99؛ نیز در وضعیت نامطلوب قرار دارد

 ومتر مربع است كه بیشتر از استاندارد است  1/21كاربري حمل و نقل و انبارداري در شهر مرند ة سران. 92 ؛كمبود است

ها در حد  آن ةكه سران ،هاي حمل و نقل توان نتیجه گرفت كه درمورد كاربري می ،بنابراین وضعیت مطلوبی دارد.

ها از جمله  كاربري ةاما در مورد بقیشود.  لذا فرضیه مورد نظر اثبات نمی، ن استبیشتر از آ استانداردهاي كشور و حتی بعضاً

سیسات و تجهیزات، صنعتی، مذهبی، ورزشی، پارك و فضاي أانتظامی، آموزشی، ت -مسکونی، تجاري، اداري هاي كاربري

مطابق با استانداردهاي رایج در  ها وضع موجود آن ةكه سران ـ جهانگردي –بهداشتی، فرهنگی و پذیرایی -سبز، درمانی

 شود. فرضیه اثبات می ،ست و حتی كمتر از آن استیكشور ن

هاي چهارگانه )سازگاري، مطلوبیت،  ها با استفاده از ماتریس طبق بررسی و تجزیه و تحلیل كیفی كاربري ،همچنین

سازگاري  بررسی ارزیابی ماتریس  .9هاي كم و بیش وجود دارد از جمله:  نارسایی ،و نتایج حاصل از آن (ظرفیت، وابستگی

نسبتاً سازگار تا نسبتاً ناسازگار واقع ة ها از منظر سازگاري در یك دامن كاربري ةهاي شهر بیانگر آن است كه كلی كاربري

از نسبتاً مطلوب تا نسبتاً نامطلوب را  ها اربريگزینی و استقرار ك مکان، ارزیابی ماتریس مطلوبیت. بر اساس 2 ؛اند شده

نتاایج حاصل از مطالعات و ارزیابی ماتریس ظرفیت درمورد  .9 ؛ستیاسب با نیازهاي شهر مرند نندهد كه مت نشان می

. 0 ؛از نسبتاً متناسب تا نسبتاً نامتناسب بوده است ها هاي شهر مرند بیانگر آن است كه مقیاس عملکردي كاربري كاربري

هاي مسکونی، تجاري، آموزشی،  ي انگر آن است كه كاربربیهاي شهر مرند بر اساس ماتریس وابستگی  بررسی كاربري

سیسات و تجهیزات، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، پارك و فضاي سبز از وابستگی كامل تا نسبتاً وابسته جانمایی أاداري، ت

امی، صنعتی، حمل و نقل از نسبتاً غیروابسته تا كامالً غیروابسته با درمانی، انتظ - هاي بهداشتی ده و بالعکس كاربريش

لحاظ كیفی  شهر مرند بهدر ماتریس تركیبی بیانگر آن است كه  ،. و درنهایتاند ها جانمایی شده یکدیگر و دیگر كاربري

.سب استهاي شهري در شرایط فعلی منتفی و نامنا و كاركردهاي متقابل كاربري ،روند توزیع، استقرار

 -انتظامی، پارك و فضاي سبز شهري، بهداشتی -هاي مسکونی، تجاري، آموزشی، اداري در سطح شهر مرند كاربري

درمانی، تأسیسات و تجهیزات شهري، پذیرایی و جهانگردي، باغات، دامداري، رودخانه، بایر و حمل و نقل، مذهبی، 

ها در سطح كل شهر از وضعیت  سایر كاربري ةسران ،ل و نقلهاي حم و صنایع وجود دارد. به غیر از كاربري ،ورزشی

ها در سطح شهر یکسان  توزیع آن ةنحو ،همچنین .ستیاستاندارد ایران نزدیك ن ةو به سراناست نسبتاً نامطلوبی برخوردار 

هاي شهر مرند در حقیقت ارزیابی  شود. تحلیل ماتریسی كاربري شهر كمبودهایی مشاهده می ةنیست و در برخی از ناحی

هاي  پذیر نیست. در این شیوه كاربري اي امکان ی و سرانهها از طریق كمّ هایی كیفی است كه سنجش آن كمّی شاخص

هاي شهر مرند نشان  كاربري .شد و وابستگی آزمون ،هاي سازگاري، مطلوبیت، ظرفیت شهر مرند از طریق ماتریس ةعمد

مطلوبیت  ةاز نظر درج اند. نسبتاً سازگار تا نسبتاً ناسازگار واقع شدهاي  هاز منظر سازگاري در دامن كاربري هاة داد كه كلی

طور میانگین  هدر سطح شهر بهاي مسکونی  ، این واحدهمگون سطح كیفیتة كاربري مسکونی شهر مرند با توجه به درج

هاي تجاري از نظر اندازه و نیز مجاورت با محورهاي اصلی شهر شرایط  ضعیت نسبتاً مطلوب برخوردارند. كاربرياز و

هاي آموزشی از نظر اندازه  اما از نظر كمبود قابل توجه پاركینگ شرایط نسبتاً نامطلوبی دارند. كاربري ی دارند؛نسبتاً مطلوب

و  ،ن موقعیت، شیب، توپوگرافی، دسترسی، تأسیسات و تجهیزات، صدا، هواها چو وسعت این فضاها و از نظر دیگر شاخص

هاي درمانی و بهداشتی از نظر  شهر مرند كاربريدر ها از شرایط نسبتاً مطلوبی برخوردارند.  تعامل با دیگر كاربري

منطقه به این دسترسی ساكنان و چون وسعت، شیب، توپوگرافی، اصل دسترسی به تأسیسات و تجهیزات، همها  شاخص
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هاي اداري و نظامی هم از نظر وسعت  كاربريكرد  اظهارتوان  می. درمجموع ندمراكز از شرایط نسبتاً مطلوبی برخوردار

كاربري صنعتی نیز در شهر مرند  كنند. ها سطحی نسبتاً مطلوب را تجربه می هم مکان استقرار هم از منظر دیگر شاخص

تفریحی نیز تا حدودي شرایط و كاربري فضاهاي سبز شهري، مذهبی، فرهنگی،  ،نینشرایط نسبتاً نامطلوبی دارد. همچ

وضعیت نسبتاً ، 91بعثت  ة خصوص گورستان واقع در محل ، بهتأسیسات و تجهیزات شهري. كیفی نسبتاً مطلوبی دارند

وردارند. در تحلیل ماتریس هاي حمل و نقل نیز در سطح شهر مرند از شرایط كامالً مطلوبی برخ نامطلوبی دارد. كاربري

مراتبی در سطوح مختلف  كه كاركرد سلسله ـ درمانی - ري، تجاري، بهداشتیاهاي آموزشی، اد ظرفیت، ظرفیت كاربري

هاي انسانی، پزشکی، فنی،  ه است. دانشگاه آزاد اسالمی با دارابودن رشتهشدبررسی ـ  تقسیمات كالبدي شهر دارند

آموزشی شهر مرند توانسته است كاركرد خود را  ةعنوان معیار برجست و تأسیسات آموزشی وابسته به دانشگاه به ،مهندسی

دانشگاهی از ظرفیت  و مراكز پیش ،در مقیاس شهري و استانی توسعه دهد. در مقابل مراكز آموزشی دبیرستان، هنرستان

ها در  و مهدكودك ،راهنمایی، دبستان در سطوح واحد محله اند و مدارس اي و شهري برخوردار بوده اي و ناحیه محله

 اهلل بهداشتی شهر خصوصاً بیمارستان عمومی راضی و آیت -كنند. مراكز درمانی مقیاس واحد همسایگی شهر عمل می

 شهري توانسته ظرفیت كاركردي خود را از مقیاس شهري به مقیاس فراشهري ارتقا دهد. ةعنوان شاخص رد كمري به كوه

با  هاي تخصصی در سطح شهر و كلینیك ،هاي عمومی پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، درمانگاه ،در همین راستا

ظرفیت كاركردي مراكز اداري در سطح شهر، شهري و  اند. ساز ایجاد شرایط متناسبی شده توجه به ماتریس ظرفیت زمینه

در ماتریس  و فراشهري دارند. ،اي، شهري ظرفیت كاركرد محله شهري در ماتریس  ةمراكز تجاري عمد فراشهري )استانی( است.

هاي مسکونی  دهد كاربري ها را نشان می هاي گوناگون شهر نسبت به دیگر كاربري وابستگی كاربري ةوابستگی كه درج

است. ها داشته  كه قسمت بیشتري از كل فضاهاي شهري را به خود اختصاص داده است وابستگی بارزي به دیگر كاربري

هاي مجاور نداشته و در نهایت  هاي نظامی به حمل و نقل وابستگی خاصی با كاربري این در حالی است كه كاربري

هاي مجاور خود نسبتاً  و تفریحی و فرهنگی و مذهبی به كاربري ،هاي اداري، فضاي سبز، آموزشی، ورزشی كاربري

 اند. وابسته ارزیابی شده

جوانب امر از نظر استانداردها، تقاضاها،  همةكافی وضع منطقه و رعایت  ةپیشنهاددادن در هر موردي با مطالع اصوالً

موارد  همةپژوهش حاضر با توجه به این موضوع و با رعایت تقریباً . نگارندگان تواند مطلوب واقع شود و ... می ،ها ظرفیت

 دهند:  می پیشنهادموارد ذیل را الزم 

؛نواحی شهر همةها به  خصوص و هدایت آن به ةها در یك ناحی كاربري همةري از استقرار جلوگی -

بخشیدن به  دادن و نظم سامان برايهاي شهر  ناحیه همةهاي عمومی در سطح  توزیع و پراكنش انواع كاربري -

 ؛تقسیمات كالبدي ناحیه

 ؛هاي ورزشی در شهر كمبود مکاناقدام در جهت رفع  -

شهر با توجه به فقدان این كاربري در شهر و حفظ  ةپارك و فضاي سبز )عمومی( در سطح محالت و در ردایجاد  -

 ؛اراضی باغات و فضاي سبز شهري موجود

 .هاي مورد نیاز در سطح شهر اختصاص اراضی خالی و فاقد كاربري به كاربري -
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