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چکیده
برنامهريزی کاربری اراضی به عنوان قلب فرآيند برنامهريزی شهری در توسعه پايدار نقش اساسی دارد ،بهگونهای
که در شهرسازی امروز جهان ،برنامهريزی کاربری زمین از محورهای اساسی شهرسازی و يکی از اهرمهای توسعه پايدار
شهری به شمار میرود .هدف اين پژوهش ارزيابی کمّی کاربری اراضی شهر سبزوار با رويکرد توسعه پايدار میباشد.
بدين منظور سه معیار ارزيابی ک مّی کاربری اراضی ،عدالت اجتماعی و اختالط کاربری اراضی انتخاب گرديد .روش
تحقیق بر اساس هدف توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی میباشد .جهت تجزيهوتحلیل يافتهها از تکنیکهای آماری
نزديکترين مجاورت يا همسايگی ( )RNو مدل باربارا براون استفاده شده است .نتايج تحقیق نشان میدهد که شهر
سبزوار در مقايسه با سرانه پیشنهادی طرح جامع سال 1388و سرانههای رايج در کشور فاصله زيادی دارند .همچنین
بر اساس مدل  RNمشخص شد که الگوی توزيع کاربریها در سطح شهر بر اساس الگوی کامالً خوشهای توزيع
شدهاند ،يعنی تجمّع و تمرکز برخی از کاربریها در يک مکان بیشتر از مکانهای ديگر است و فقط کاربری فرهنگی بر
اساس الگوی تصادفی و کاربری نظامی و انتظامی دارای الگوی يکسان و منظم میباشد.از سوی ديگر بر اساس مدل
باربارا براون مشخص شد که ناحیه  7از نظر اختالط کاربری اراضی در وضعیت مطلوبی و ناحیه  11از پايینترين سطح
اختالط کاربری اراضی برخوردار میباشد.
واژگان كلیدی :کاربری اراضی ،توسعه پايدار ،عدالت اجتماعی ،اختالط کاربری اراضی ،بررسی کمّی ،سبزوار
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مقدمه
در سرتاسر جهان ،کشورها به طور فزايندهای در حال
ش هری ش دن هس تند ( )Dutta‚ 2012:2مط ابق ب ا
گزارش سازمان ملل ،بیش از  54درصد جمعی ت جه ان
در مناطق شهری زندگی میکنند که اين رقم ،مطابق ب ا
پیشبینیهای صورت گرفته در س ال  2050م یالدی ب ه
 66درص د اف زايش خواه د ياف ت United Nation,
) .)2014به طورکلی ،از نیم ه دوم ق رن بیس تم ب ر ا ر
شهرنشینی ب یبرنام ه (کاش فی دوس ت و ح اجی ن ژاد،
 ،)72:1393تغییرات وس یعی نی ز از مقی اس محل ی ت ا
جهانی ( )Name and Jun Yu,2007:96و نابس امانی-
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هايی در ويژگیهای ك اربری اراض ی در ش هرها بوج ود
آمده است (فرهودی و ديگران .)107:1385 ،اين جهانی
که ما در ان زندگی می کنیم ،جه ان ش هری اس ت ک ه
متاسفانه نتیجه آن ،دوری از مح یط طبیع ی و پ ذيرش
ناخواسته شرايط نامتعادلی است ک ه از رواب ط ن اموزون
انسانها و فضای شهری نشات میگیرد (فري د)8 :1390 ،
با اين وجود توسعهی شهرها ،تامین نیازمندی شهروندان،
چ اره ج ويی ب رای توس عهی آين دهی ش هر و اتخ ا
تصمیماتی که با استفاده از آن بتوان رابطهی منطقی بین
انسان و محیط طبیعیاش را حفظ کرد (ش عیه )1386،و
جهت ارتقاء کیفی شهرنشینی ،ساماندهی کاربری اراضی
شهری از اهمیت بااليی برخوردار اس ت (س ی ال دينی،
 .)107 :1385اس تفاده بهین ه از اراض ی و برنام هري زی
کاربری اراضی شهری يکی از مس الل مه م و اساس ی در
نظام برنامهريزی شهری می باشد (کاظمی راد و ديگران،
 .)1389لذا برنامهريزی كاربری زمین ،ساماندهی مك انی
و فض ايی فعالی ته ا و عملكرده ای ش هری ب ر اس اس
خواسته ا و نیازه ای جامع ه ش هری اس ت (ض رابی و
ديگران21 :1389،؛ موحد و صمدی46:1390،؛ مشکینی
و ديگران260:1392 ،؛ حکم تنی ا )84:1389،و هس ته
اصلی برنامهريزی شهری را تشکیل میدهد (حکمت نی ا،
84:1389؛ زي اری و ديگ ران .)31 :1391 ،ب ه هم ین
خاطر ،کاربری اراضی به عنوان قلب فرآيند برنام هري زی
شهری نقش ی کلی دی را در رس یدن ب ه توس عه پاي دار
ش هری ب ه خ ود اختص ا م یده د (رض ايی
مقدم.)3:1393،
هم اکن ون در کش ورهای درح ال توس عه ،موض وع
برنامهريزی برای کاربری اراض ی ب ه ي ک معض ل بس یار
پیچی ده تب ديل ش ده ک ه معم وال ابع اد فرات ری از
برنامهريزی را می طلبد .در اي ن کش ورها مس اللی مل ل
«کمب ودگرانی زم ین ش هری» و«مب ارزه ب رای ت مین

مسکن» معموال به ص ورت بح ران سیاس ی و اجتم اعی
ظاهر می شود .حتی در برخی کشورها ملل برزيل ،شیلی
ومکزيک ،مسئله تصرف واشغال اراضی ش هری ،ب ه ي ک
جنبش سیاسی بدل شده است (مه ديزاده-394 :1385،
.)229
در ايران نیز يکی از بخشه ای ک ه ب یش از تم امی
موارد در طرحهای شهری مورد غفلت واقع ش ده اس ت،
بخ ش ک اربری زم ین ش هری ب وده اس ت .از آنج ا ک ه
سرانههای کاربری زمین نقش اساسی در تهیه طرحه ای
شهری و نح وهی توزي ع و تقس یم اراض ی ش هری دارد،
معموال اين امر در ايران ب ا تنگناه ای اساس ی نظ ری و
عملی روبروست .در واقع ابزار سرانههای کاربری به دلیل
خصلت کالبدی-کارکردی خود ،به تنه ايی نم ی توانن د
نیازهای برنامه ای و ابعاد حق وقی ،اقتص ادی و اجتم اعی
استفاده از زمین وفضا پاسخ گو باشد به هم ین دلی ل در
بیشتر موارد تحقق پیدا نکرده است (مه ديزاده 1379 ،و
عس گری و همک اران .)1381 ،بن ابراين ه دايت توس عه
فیزيکی ش هر و قانونمن د ک ردن مک انگزين ی ک اربری
اراضی شهری اهمیّت زيادی دارد .در همین راس تا ش هر
سبزوار به عنوان سومین شهر استان خراسان رض وی ب ا
نوعی بیتعادلی مواجه است و سرانه اکل ر ک اربریه ا در
وض عیّت ن امطلوبی ق رار دارد و در مقايس ه ب ا س رانه
استاندارد با کمبود روبهرو م یباش د .در راس تای م وارد
مذکور ،پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزيابی ک اربری
اراضی شهری با رويکرد توسعه پايدار تدوين شده است
اهداف پژوهش
هدف اصلی :ارزيابی کاربری اراضی شهر سبزوار با رويکرد
توسعه پايدار؛
اهداف فرعی:
 .1ارزيابی کمّی کاربری اراضی شهر سبزوار و مقايسه
با سرانه استاندارد و همچنین برآورد کمبود و مازاد
در کاربری ها؛
 .2بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در کاربری اراضی
اين شهر؛
 .3بررسی میزان اختالط کاربری اراضی شهر سبزوار؛
سواالت
سوال اصلی :آيا نحوه استقرار کاربری اراضی شهر سبزوار
در راستای توسعه پايدار شهری است؟
سواالت فرعی:

ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار...

 .1آيا سرانه کاربری اراضی شهر سبزوار در مقايسه با
سرانه استاندارد کشوری با کمبود مواجه است؟
 .2آيا عدالت اجتماعی در دسترسی به خدمات شهری
سبزوار رعايت شده است؟
 .3آيا الگوی توزيع کاربری اراضی شهر سبزوار از الگوی
توسعه کاربری ترکیبی پیروی میکند؟

سطح آبهای آزاد ،در ً  20ﹶ40ﹾ  57درج ه ط ول ش رقی
وً 45ﹶ 12ﹾ 36عرض شمالی واقع شده است .که در اي ن
تحقیق ،نواحی  13گانه شهرداری سبزوار به عنوان مبن ا
برای تحلیل انتخاب گرديد.
یافتهها:
ارزیابی کمّی کاربری اراضی شهر سبزوار

روش پژوهش
اين پژوهش با در نظر گرفتن اهمیّت و جايگاه
کاربریهای شهر و جايگاه آن در توسعه پايدار ،با روش
«توصیفی -تحلیلی» انجام شده است .در اين پژوهش
ابتدا براساس کار میدانی وضعیّت کاربری اراضی شهر
سبزوار بررسی شده است .سپس با بکارگیری تکنیک
مجاورت يا همسايگی ( )RNبه تحلیل توزيع کاربريها در
سطح شهر مورد مطالعه اقدام شد و همچنین برای
بررسی اختالط کاربری اراضی ابت دا دادهها وارد
مح یط  Excelش ده و محاسبات مدل باربارا براون
انجام شده است .و در نهايت جهت ترسیم نقشهها از
سیستم اطالعات جغرافیايی  GISاستفاده شده است.
محدوده مورد مطالعه
محدوده مکانی پ ژوهش ،ش هر س بزوار ب ه عن وان
سوّمین شهر پرجمعیّت خراسان رضوی و مرکز شهرستان
سبزوار میباشد با  3175/46هکتار ،در غرب اين اس تان
واقع شده است .اي ن شهرس تان ب ا ارتف اع  978مت ر از

سرانه ک اربریه ای ش هری موض وعی اس ت ک ه از
ابتدای شکلگیری تفکّر برنام هري زی و طرّاح ی ش هری
مورد توجّه شهر سازان بوده است .تاکنون ،تعیین س رانه
کاربری ها در طرحهای جامع شهری در ايران ،عم دت ًا ب ا
استفاده از متون و تجارب خارجی بوده است .اين طرحها،
عمدتاً روند گذشته ،وضع موجود و برداشتهای هن ی و
توصیفی را مبنای تخصیص سرانهه ای جدي د دانس ته و
غالباً فاقد نگاه تحلیلی در تعیین سرانهها هستند .مس ئله
اصلی در رابطه با س رانه ک اربریه ای زم ین ش هری را
میتوان مطابقت نداشتن اين سرانهها با ش رايط مختل
شهرها در ابعاد جمعیّتی ،اجتماعی ،فرهنگ ی ،اقتص ادی،
محیط ی و اقلیم ی ش هرهای اي ران دانس ت
(عزيزی .)26:1392،در زير به بررس ی کمّ ی مس احت و
سرانههای کاربری اراضی شهر سبزوار اقدام مینمايیم:
 -1کاربری مسکونی :اين کاربری شامل واح دهای
مسکونی تک واحدی يا چند خانواری ،واحدهای مسکونی

شکل  :2نقشه موقعیت سیاسی-جغرافیای سبزوار
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مجزا به صورت آپارتمانی و تک خانواری ک ه دارای ي ک
فضای باز مشترک هستند و خوابگاهه ای دولت ی و غی ر
دولتی مانند خوابگاه دانشجويی و فرهنگی ان و  . . .م ی-
باشد که ب ا مس احت ح دوداً  8823042/95مت ر مرب ع
 35/84درصد از مساحت شهر را به خود اختص ا داده
است و با توجّه به جمعیّت 258690نفری ش هر س بزوار
در سال  ،1394سرانه اين کاربری ب ه ازای ه ر ش هروند
شهر سبزوار  34/11متر مربع است .ب ا توجّ ه ب ه س رانه
پیشنه ادی ط رح ج امع ب رای اي ن ک اربری ک ه ح دود
29/4مترمربّع میباش د در وض عیّت مطل وبی ق رار دارد.
همچنین مقايسه سرانه مس کن ب رای ه ر نف ر در س ال
 1394در مقايس ه ب ا س رانه اس تاندارد کش وری ب رای
ک اربری مس کونی ک ه  50-30مترمرب ع م یباش د در
وضعیّت مساعدی قرار دارد.
 -2کاربری تجار ی :اين کاربری شامل کلیه مراک ز
عمده فروشی ،تمامی مراک ز خ رده فروش ی ،پاس ا ها و
مجموعههای تجاری ،میدان میوه و تره بار ،آموزش گاهها
رانندگی ،آموزش خی اطی و  . . .اس ت ک ه ب ا مس احت
 676905/74متر مربع ح دود  2/75درص د از مس احت
شهر را در برگرفته است .با توجّه ب ه جمعیّ ت 258690
نفری شهر در سال  ،1394سرانه اين ک اربری ب رای ه ر
شهروند شهر سبزوار  2/62متر مربّع میباشد .لذا با توجّه
به سرانه پیشنهادی وزارت مسکن و شهر سازی برای اين
ک اربری ک ه ح دود  2ت ا  4مت ر مربّ ع اس ت ،و س رانه
پیشنهادی طرح جامع شهر س بزوار ک ه  2/4مت ر مربّ ع
برای هر نفر م یباش د مش اهده م یش ود ک ه وض عیّت
کاربری تجاری در سبزوار مطلوب بوده و کمبودی در اين
زمینه ديده نمیشود.
 -3کاربری آموزشی :ب ه لح ا اهمیّ ت ک اربری
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آموزشی در توسعه منابع انسانی و جامعه ،اين کاربری در
شهرها از اهمیّت ويژهای برخوردار است .اين ک اربری ب ا
مس احت  1596200/87مت ر مرب ع  6/48درص د از
مس احت ش هر را در برگرفت ه اس ت .اس تانداردهای
پیشنهادی مربوط به س رانهه ای فض اهای آموزش ی در
ط رح ج امع ب رای آم وزش پ یش دبس تانی ،ابت دايی،
راهنمايی ،دبیرستان ،هنرستان ،آموزش عالی ب ه ترتی ب
سرانهای معادل  4/1 ،1/2 ،0/5 ،0/4 ،0/6 ،0/1متر مربّع
است .با توجّه به جمعیّت  258690نفری ش هر در س ال
 ،1394سرانه اين ک اربری ه ا ب رای ه ر ش هروند ش هر
س بزوار ب ه 3/81 ،0/69 ،0/51 ،0/44 ،0/49 ،0/07مت ر
مربّع میباشد .مشاهده میشود که کاربریهای راهنمايی
و دبیرستان از نظر سرانه در وضعیّت مطل وبی م یباش د

ولی در کاربری آموزش پیش دبستانی ،ابتدايی ،هنرستان
و آموزش عالی با کمبود مواجه هستیم.
همچن ین ب ر اس اس اس تانداردهای من تج از دفت ر
آموزش و پرورش استاندارد آم وزش ش هری و برحس ب
تقسیمبندی داخلی شهرها  4/4متر مربّ ع م یباش د .در
محدوده مورد مطالعه کل سرانه آموزشی در شهر سبزوار
برابر با  7/01متر مربّع برای هر ش هروند م یباش د .ل ذا
سرانه کاربری آموزشی در وضعیّت مطلوبی قرار دارد.
 -4کاربری فرهنگی و مذذهبی :ش هرها بس تر و
تجلی گاه فرهنگها و مک ان پوي ايی فرهنگ ی و تم دن
اقوام بوده و هستند .با توجّه به جمعیّت  258690نف ری
شهر در سال  ،1394سرانه اين کاربری برای هر شهروند
شهر سبزوار  0/63متر مربّع اس ت .ب ا توجّ ه ب ه س رانه
پیشنهادی برای اي ن ک اربری ه ا در ط رح ج امع ش هر
سبزوار  0/7متر مربّع میباشد .ل ذا مقايس ه س رانه اي ن
کاربری با طرح جامع بی انگر کمب ود نس بی مک انه ای
فرهنگی در سطح ش هر م یباش د .ض من اينک ه می زان
بزهکاری در شهر با کمبود مکانه ای فرهنگ ی ک امالً در
ارتباط است.
 -4کاربری ورزشی :ب ا توجّ ه ب ه اي ن ک ه مراک ز
ورزشی باعث سالمت جسمی و روح ی ش هروندان م ی-
گردد ،اختصا ي افتن فض ايی ب رای ورزش و تف ريح از
ضروريات زندگی شهری است .اين ک اربری ب ا مس احت
196071 /51مترمربّع 0/80درصد از مساحت شهر را در
برگرفته است .با توجّه به جمعیّت  258690نف ری ش هر
در سال  ،1394سرانه اين کاربری برای هر شهروند شهر
سبزوار 0/76مترمربّع است .س رانه اس تاندارد ب رای اي ن
کاربری  2-2/5متر مربّ ع ب رای ه ر نف ر اس ت و س رانه
پیشنهادی طرح جامع  1/3متر مربّع میباشد .لذا با توجّه
به وضعیّت موجود در فضای ورزشی در ش هر س بزوار در
سال  1394کمبود قابل مالحظهای وجود دارد .
-6کاربری فضذای سذبز :ام روزه فض ای س بز در
شهرها يکی از عناصر اص لی آن م یباش د .اي ن ک اربری
شامل پارک ها و فضای سبزی ک ه ب ه منظ ور اس تفاده
عمومی ايجاد شده و برای مردم قابل دسترسی باشد ل ذا
اين کاربری ب ا مس احت  590577/11مت ر مربّ ع 2/40
درصد از مساحت شهر را در بر گرفته است .با توجّ ه ب ه
جمعیّت  258690نفری شهر در سال  ،1394سرانه اي ن
کاربری برای هر شهروند شهر س بزوار  2/28مت ر مربّ ع
است .سرانه پیشنهادی سازمان ملل برای کاربری فض ای
سبز  20-24متر مربّع و سرانه پیشنهادی وزارت مس کن
و شهر سازی برای فضای سبز  7-12متر مربّع می باشد.

ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار...

همچنین سرانه پیشنهادی اين ک اربری در ط رح ج امع
شهر سبزوار برابر با  7/9متر مربّع میباشد .که با توجّه به
وضع موجود سال  1394کمبود قابل توجّهی در ک اربری
پارک و فضای سبز در سبزوار وجود دارد.
 -7کاربری درمانی و بهداشتی :کاربری بهداشتی
درمانی از زيرساختهای اساسی شهری در جه ت توس عه
نواحی میباشد .مکان يابی کاربری درمانی بهداشتی بايد
براساس نی از و دسترس ی س ريع م ردم انج ام پ ذيرد و
همچنین بايد به دور از سرو صدا و ترافیک و فضای س بز
جهت تلطی ه وای مح یط باش د .ک اربری درم انی ب ا
مساحت  187855/55متر مربّع و ک اربری بهداش تی ب ا
مساحت  16770/14متر مربّع مجموع اً  1/32درص د از
مساحت شهر را شامل می ش ود .ب ا توجّ ه ب ه جمعیّ ت
 258690نفری شهر در سال  ،1394ب رای ه ر ش هروند
شهر سبزوار سرانه کاربری درمانی 0/73و بهداشتی 0/06
متر مربّع است  .سرانه پیشنهادی وزارت مس کن و ش هر
سازی برای کاربری درمانی و بهداش تی 0/75 –1/5مت ر
مربّع برای هر نفر است و سرانه پیش نهادی ط رح ج امع
شهر سبزوار  0/8متر مربّع میباشد ،با توجّه به وض عیّت
موجود میتوان ا عان داشت که شهر س بزوار ب ا کمب ود
شديد فضای درمانی و بهداشتی مواجه میباشد.
 -8کذذاربری اداری :اي ن ک اربری ب ا مس احت
381328/39مترمربّ ع ح دود  1/55درص د از مس احت
شهر را در برگرفته و با توجّه به جمعیّت شهر س بزوار در
سال  ،1394سرانه اين کاربری برای ه ر ش هروند ش هر
سبزوار 1/47مترمربّع است .سرانه پیشنهادی طرح جامع
ب رای اي ن ک اربری  1/7مت ر مربّ ع و س رانه اس تاندارد
کشوری  1/5-2/5متر مربّع میباشد که با کمبود س رانه
اداری مواجه میباشیم .
 -9کاربری نظامی و انتظذامی :ک اربری نظ امی و
انتظامی ب ا مس احت 28834/07مترمربّ ع ح دود 1/17
درص د از مس احت ش هر را در برگرفت ه و ب ا توجّ ه ب ه
جمعیّت سبزوار در سال  ،1394سرانه اين کاربری ب رای
هر ش هروند ش هر س بزوار 0/03مترمربّ ع اس ت .س رانه
پیشنهادی طرح جامع برای ک اربری انتظ امی  0/6مت ر
مربّع و سرانه استاندارد کشوری 0/4متر مربّع م یباش د،
همانطور که مشهود است ،اين ک اربری ب ا کمب ود قاب ل
توجّهی روبهرو میباشد.
 -10کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری :اي ن
گروه از کاربری ها ،دامنه وسیعی از خدمات شهری را در
بر میگیرد و در برگیرنده گورستان ،غسالخانه ،کشتارگاه،

ت رانسه ای ب رو و غی ره م یباش د .اي ن ک اربری ب ا
مس احت 319266/31مترمربّ ع ح دود  1/30درص د از
مساحت شهر را در برگرفته است و با توجّه ب ه جمعیّ ت
 258690نفری شهر در سال  ،1394سرانه اين ک اربری
برای هر شهروند شهر سبزوار 1/23متر مربّع است .سرانه
پیشنهادی طرح جامع برای اين ک اربری 1/4مترمربّ ع و
سرانه استاندارد کشوری  2-5متر مربّع میباش د ک ه ب ا
کمبود مواجه هستیم.
 -11کاربری جهانگردی و پذیرایی :اي ن ک اربری
ش امل آش پزخانه ،س اندويچی ،رس توران ،ک افی ش ا ،
مهمان سرا و  ...میباشد .مس احت 33470/47مترمربّ ع
حدود  0/14درصد از مساحت شهر را در برگرفته است و
با توجّه به جمعیّت 258690نفری شهر در س ال ،1394
سرانه اين کاربری برای هر شهروند شهر سبزوار 0/13متر
مربّع اس ت .س رانه پیش نهادی ط رح ج امع ب رای اي ن
کاربری0/6مترمربّع می باشد .اين اعداد و ارقام ح اکی از
اين است که شهر سبزوار در اين کاربری با کمبود مواجه
میباشد.
تحلیل عدالت اجتماعی با تکنیک نزدیکترین
مجاورت یا همسایگی ()RN
تحلیل عدالت اجتمذاعی بذا تکنیذک نزدیکتذرین
مجاورت یا همسایگی ()RN
روش نزديکترين مجاورت يا همسايگی برای نشان
دادن پراکندگی پديدههايی به کار میرود که با نظم
فضايی در يک محدوده مشخص توزيع شدهاند .اين روش
شاخصی به نام  RNبه وجود میآورد که از صفر تا 2/5
ادامه دارد .بر اساس فرمول نزديکترين مجاورت ،چنانچه
شاخص  RNبین صفر تا  0/5باشد الگوی توزيع خوشه
ای 0/5 ،تا  1/15تصادفی و بین  1/15تا  2/5الگوی
توزيع يکسان يا منظم است .روش مزبور شامل  4رابطه
به شرح زير است (علی اکبری ،عماد الدين.)168 :1391،
رابطه :1با توجّه به نقشه مورد مطالعه ،فاصله هر
کاربری از نزديکترين کاربری (همان کاربری) بدون در
نظر گرفتن نظم فضايی اندازهگیری میشود.
رابطه :2تمام فواصل جمع زده شده و جمع کل بر
تعداد اندازهگیریها تقسیم میشود تا ارزش مشاهدهای
به دست آيد.
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جدول :2میزان تحقق پذيری و نسبت کمبودهای کاربری اراضی شهری در طرحهای شهری سبزوار در سال 1394
سطح وضع موجود

سرانه وضع موجود)

ساير آموزشی

4/38

0/17

0/18

5/10

0/24

0/22

-

0/72

فرهنگی

3/54

0/14

0/14

مذهبی

12/71

0/49

0/52

20/75

0/97

0/70

(هکتار)

آموزش عالی

98/44

3/81

4/00

125/25

5/84

5/42

1/5

26/81

مجموع آموزشی

موجود)

56/79

2/20

2/30

55/58

2/73

2/54

-

1/76

درصد (وضع

هنرستان

17/88

0/73

0/73

18/10

0/84

0/79

-

0/22

درمانی

18/79

0/73

0/76

بهداشتی

1/68

0/06

0/07

ورزشی

19/61

(هکتار)

دبیرستان

13/27

0/54

0/54

13/70

0/64

0/59

12

0/43

سطح پیشنهادی

سرانه پیشنهادی

درصد پیشنهادی

کشوری (مترمربع)

آموزشی راهنمايی

11/36

0/46

0/46

10/84

0/51

0/47

11

0/90

سرانه استاندارد

دبستان

12/55

0/51

0/51

14/13

0/66

0/61

9

1/58

(هکتار)

پیش دبستانی

1/73

0/07

0/07

77/1

0/08

0/08

8

0/04

کمبود کاربری ها

تجاری متروکه

4/19

0/16

0/17

-

-

-

-

-

0/82

0/75-1

1/18

0/5-1
0/75-1/5

0/28

0/6

0/76

0/80

49/59

2/31

2/15

2-2/5

پارک و فضای سبز

59/06

2/28

2/40

101/74

4/74

4/41

7-12

اداری

38/13

1/47

1/55

29/05

1/53

1/26

1/5-2/5

29/98
42/68
9/08

نظامی و انتظامی

2/88

0/03

1/17

15/34

0/71

0/66

0/4

12/46

جهانگردی و پذيرايی

3/35

0/13

0/14

3/54

0/17

0/15

-

0/19

کارگاهی و صنعتی

73/74

2/85

3/00

61/43

2/86

2/66

2-3/5

حمل و نقل و انبار داری

36/52

1/41

1/48

35/63

ترمینال

0/95

0/04

0/04

پارکینگ

0/009

0/0003 0/003

1/66

1/54

2-5

(هکتار)

تجاری

67/69

2/62

2/75

51/44

2/08

1/93

2-4

23/18

مسکونی

مازاد کاربری ها

882/30

34/11

35/84

795/89

09/37

34/46

30-50

86/41

نوع کاربری

12/31
0/89

ت سیسات و تجهیزات

31/93

1/23

1/30

31/88

1/49

1/38

2-5

0/05

اراضی باير

770/87

29/80

31/31

653/12

30/44

28/40

-

117/75

اراضی زراعی

200/58

7/75

8/15

178/47

باغات

4/64

1/78

1/87

8/32

7/73

باغ مسکونی

0/13

0/05

0/05

ساير (درحال ساخت
مخروبه و )...

-

26/88

-

31/52

1/22

1/28

24/80

1/16

0/01

مجموع

2424/43

97/46

100

2309/57

107/82

100

جمعیّت

258690

-

6/72
114/86

منبع :محاسبات نگارنده
رابطه :3ارزش متوسط برای توزيع تصادفی DRanبا
استفاده از فرمول زير محاسبه میشود:
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که در آن:

 =Aمساحت منطقه بر حسب کیلومتر مربع؛ = N
تعداد کاربری ها توزيع شده (برای تک تک کاربری ها
بايد به صورت جداگانه محاسبه شود)؛
رابطه :4ضريب ( RNروش نزديکترين مجاورت
همسايگی) با به کارگیری فرمول زير به دست میآيد:

ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار...

در اين پژوهش ،برای محاسبه مدل  RNاز سیستم
اطالعات جغرافیايی استفاده گرديد .اين مدل با استفاده
از دستور Spatial statistics tools→ Analyzing
 patterns→Average Nearest Nighborدر نرم افزار
 GIS 9.3مورد محاسبه قرار گرفت .نتايج حاصل از اين
مدل نشان میدهد که اکلر کاربریها در سطح شهر بر

اساس الگوی کامالً خوشهای توزيع شدهاند ،يعنی تجمّع
و تمرکز برخی از کاربریها در يک مکان بیشتر از مکان-
های ديگر است و فقط کاربری فرهنگی الگوی تصادفی و
کاربری نظامی و انتظامی دارای الگوی يکسان و منظّم
میباشد.

جدول  :3الگوی توزيع کاربریها بر اساس روش نزديکترين مجاورت يا همسايگی ()RN
نوع کاربری

RN

الگوی توزیع

آموزشی

0/01

خوشه ای

تجاری

0/01

خوشه ای

اداری

0/01

خوشه ای

فرهنگی

Random

تصادفی

مذهبی

0/01

خوشه ای

بهداشتی درمانی

0/01

خوشه ای

نظامی و انتظامی

2/5

يکسان و منظم

پارک و فضای سبز

0/01

خوشه ای

ورزشی

0/01

خوشه ای

منبع :محاسبات نگارنده

شکل :3الگوی توزيع
کاربریهای فرهنگی

شکل :4الگوی توزيع کاربریهای
اداری

شکل :6الگوی توزيع
کاربریهای مذهبی

شکل :7الگوی توزيع کاربریهای
پارک و فضای سبز

شکل :8الگوی توزيع کاربریهای
ورزشی

شکل :9الگوی توزيع کاربری -
هایبهداشتی -درمانی

شکل :10الگوی توزيع
کاربریهای تجاری

شکل  :11الگوی توزيع
کاربریهای نظامی

شکل :5الگوی توزيع کاربریهای
آموزشی
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بررسی اختالط کاربری اراضی
اين مدل ،توسط باربارا براون و همکارانش در سال
 2009بکار گرفته شده است .فرمول اين مدل به شرح
زير می باشد:
A= (b1/a)*ln (b1/a) + (b2/a)*ln (b2/a) +
(b3/a)*ln (b3/a) + (b4/a)*ln (b4/a) + (b5/a)*ln
)(b5/a) + (b6/a)*ln (b6/a

که در آن:
 aبرابر است با مساحت کل کاربری اراضی
 b1-b6برابر است با مساحت هر کاربری تقسیم بر
مساحت کل
در اين مدل امتیازات به دست آمده هر چه متمايل
به صفر باشد ،نشاندهنده کاربری اراضی متجانس و هر
چه به يک متمايل شود نشانگر اختالط کاربری اراضی
میباشد ( .)Barbara et al,2009:3در جهت تحلیل
نتايج با استفاده از مدل مورد استفاده ،به بررسی وضعیّت
اختالط کاربريهای شهری در سطح نواحی  13گانه شهر
سبزوار خواهیم پرداخت .با توجّه به اهمیّت کاربريهای
خدماتی و عمومی در اين پژوهش ت کید اصلی بر روی
کاربريهای تجاری ،آموزشی ،بهداشتی -درمانی ،ورزشی،
فضای سبز ،فرهنگی ،مذهبی ،اداری و انتظامی که جزء
کاربريهای مهم خدماتی و عمومی شهر هستند ،میباشد.
در جهت تحلیل بهتر و امکان مقايسه نواحی شهری،
امتیازات مربوط به اختالط کاربريهای شهری که در

دامنه صفر تا يک قرار میگیرند ،در پنج طبقه به شکل
زير تفکیک گرديدند و در نهايت هر يک از نواحی با
توجّه به امتیاز کسب شده بر روی نقشه مشخص
گرديدند.
 =0/199-0 )1اختالط کاربری اراضی خیلی نامناسب
(خیلی نامطلوب)
 =0/399-0/2 )2اختالط کاربری اراضی نامناسب
(نامطلوب)
 =0/599-0/4 )3اختالط کاربری اراضی متوسط
 =0/799-0/6 )4اختالط کاربری اراضی مناسب
(مطلوب)
 =1-0/8 )5اختالط کاربری اراضی خیلی مناسب
(مطلوب)
محاسبات حاصل از اين مدل نیز نشان میدهد که،
نواحی  7و  5از نظر اختالط کاربری اراضی در وضعیّت
مناسبی قرار دارند .سپس نواحی 13 ،12 ،10 ،4 ،3از
اين نظر دارای وضعیّت متوسطّی میباشند .نواحی ،2 ،1
 8 ،6و  9در وضعیّت نامناسبی هستند .در نهايت
ناحیه11از نظر اختالط کاربری اراضی در وضعیّت خیلی
نامناسب قرار دارد .همچنین اين مدل برای کلّ شهر نیز
محاسبه گرديد که ،حاصل اين مدل برای کل شهر 0/44
بدست آمد که اين بیانگر سطح متوسط اختالط کاربری
اراضی در سطح شهر سبزوار میباشد.

جدول  :5وضعیّت اختالط کاربری ها در نواحی شهر سبزوار با استفاده از مدل باربارا براون
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شکل :12نقشه وضعیّت اختالط کاربری ها در نواحی شهر سبزوار با استفاده از مدل باربارا براون
نتیجه گیری
دست يافتن به توسعه پايدار شهری مستلزم تغییرات
اساسی در زيرساختهای اجتماعی ،اقتصادی و كالبدی
است  .مديريت توسعه منطقهای و شهری بايد بر مبنای
چارچوب اصول توسعه پايدار فراهم گردد .در اين میان
برنامهريزی کاربری اراضی به عنوان قلب فرآيند برنامه-
ريزی شهری در توسعه پايدار نقش اساسی دارد ،بهگونه-
ای که در شهر سازی امروز جهان ،برنامهريزی کاربری
زمین از محورهای اساسی شهر سازی و يکی از اهرمهای
توسعه پايدار شهری به شمار میرود .هدف اين پژوهش
ارزيابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر سبزوار با
رويکرد توسعه پايدار میباشد .بدين منظور سه معیار
ارزيابی کمّی کاربری اراضی ،عدالت اجتماعی و اختالط
کاربری اراضی انتخاب گرديد .نتايج تحقیق نشان میدهد
که شهر سبزوار در مقايسه با سرانه پیشنهادی طرح
جامع سال 1388و سرانههای رايج در کشور فاصله
زيادی دارند .و در مقايسه با طرح جامع شهر سبزوار ،با
کمبود  9/84مترمربّعی در کاربریهای خدماتی (تجاری،
آموزشی ،آموزش عالی ،فرهنگی ،مذهبی ،اداری،

بهداشتی -درمانی ،پارک و فضا سبز ،ورزشی) خود
مواجه میباشد .عالوه بر اين کمبود نحوه توزيع آنها در
سطح شهر يکسان نیست و در برخی از نواحی کمبود
بیشتری قابل مشاهده است؛ براساس مدل  RNمشخص
شد که الگوی توزيع کاربریها در سطح شهر بر اساس
الگوی کامالً خوشهای توزيع شدهاند ،يعنی تجمّع و
تمرکز برخی از کاربریها در يک مکان بیشتر از مکان-
های ديگر است و فقط کاربری فرهنگی الگوی تصادفی و
کاربری نظامی و انتظامی دارای الگوی يکسان و منظم
میباشد .همچنین بر اساس مدل باربارا براون مشخص
شد که که ناحیه  7از نظر اختالط کاربری اراضی در
وضعیّت مطلوبی میباشد و ناحیه  11از پايینترين سطح
اختالط کاربری اراضی برخوردار میباشد.
راهکارها
 استفاده از فضای باز نظیر اراضی باير به منظور رفع
کمبودهای هر ناحیه و ايجاد فضای زنده شهری.
 جلب مشارکت و همکاری شهروندان .با توجّه به اينکه
ساکنان نواحی بهتر میدانند در چه خدماتی با کمبود
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مواجه هستند لذا مسئولین شهری در طراحی اجرايی
خود بايد زمینه مشارکت شهروندان را در راستای رفع
اين کمبودها مورد توجّه قرار دهند.
 با توجّه به مزايای که کاربری اراضی ترکیبی دارد،
پیشنهاد میشود ،که در برنامهريزی آتی به اين الگو
توجّه نمود .در اين راستا بايد چارچوب نظری آن
جمعآوری و سپس قوانین مناسب را تدوين نمود تا
بتواند کارايی الزم را داشته باشد و مشارکت عموم و
سرمايه گذاران را فراهم آورد.
منابع و مآخذ
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