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چکیده
دسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفههاي اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است.
امروزه مفهوم زمین و فضاهاي شهري هم به لحاظ طبیعی و كالبدي و هم به لحاظ اقتصادي– اجتماعی تغییر كیفی پیدا كرده
و در نتیجه ابعاد و اهداف كاربري اراضی شهري نیز بسیار وسیع و غنیتر شده است .بدیهی است استفاده از زمین و فضا به
عنوان یك منبع عمومی ،حیاتی و ث روت همگانی ،بخصوص در شهرهایی كه با مشکل زمین مواجه هستند باید تحت برنامه-
ریزي اصولی انجام پذیرد .در سالهاي اخیر رشد بی رویه و شتابان شهرها ،مشکالت شهري بسیاري ایجاد نموده است .یکی
از این مشکالت قابل توجه در شهرها وجود بافتهاي فرسوده میباشد كه خود منشأ بسیاري از مشکالت شهري از جمله
مسائل اقتصادي -اجتماعی ،كالبدي -فیزیکی ،زیست محیطی و امنیتی میباشد كه همهي اینها زمینه ناپایداري را در شهرها
فراهم كرده است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل كاربري اراضی یکی از محالت فرسوده و تقریباً قدیمی شهر خرمآباد به نام
ستارخان با استفاده از روش مطالعه تحلیلی و توصیفی و با نوع پژوهش كاربردي -توسعهاي انجام گرفته است .شهر خرم
آباد به لحاظ مقر خاص جغرافیاییاش كه به صورت تقریباً دره اي و به شکل كاسه اي در میان كوهها احاطه شده با مشکل
محدودیت توسعه فیزیکی شهر و همچنین كمبود زمین مواجه می باشد ،عالوه بر این معضل یکی دیگر از مشکالتی كه شهر
با آن مواجه است وجود بیش از  281هتکار زمین در قالب  21محله فرسوده است؛ كه با در نظر گرفتن موارد فوق ،شهر
خرمآباد بررسی علمی و برنامه ریزي دقیق و مناسبی جهت كاربري اراضیاش می طلبد.
یافتههاي پژوهش نشان می دهد ،كاربري اراضی محدوده مورد مطالعه از استانداردهاي كاربريهاي شهري فاصله داشته
و جوابگوي نیاز ساكنان در شرایط فعلی نمیباشد و اینکه نابسامانی در كاربري زمین این محدوده با توجه به فرسوده بودن
آن موجب عدم آسایش شهروندان شده است .این محله از نظر تركیب و توزیع كاربريها دستخوش عدم تعادل و
ناهماهنگی می باشد .نتایج حاصل از ارزیابی كیفی با استفاده از ماتریس سازگاري نشان میدهد كه برخی كاربریها مثل:
مسکونی ،مذهبی ،مهد كودک و كودكستان ،تجاري محلهاي و روزانه؛ سازگاریشان با كاربريهاي دیگر بیشتر است .در
ماتریس مطلوبیت می بینیم واحدهاي مسکونی تك خانواري و مسیرهاي پیاده و دوچرخه نسبت به محل استقرارشان
مطلوبیت باالیی را نشان میدهند .در ماتریس ظرفیت؛ مهد كودک و كودكستان از آنجایی كه در سطح واحد همسایگی به
ارائه خدمات میپردازند نسبت به محله بیتفاوت هستند ،دبیرستان در محدودهي ناحیه خدمات دهی میكند و نسبت به
محله و واحد همسایگی نامتناسب است و مسجد كه از قدیم االیام یکی از عناصر اصلی محله بوده نسبت به آن كامالً
متناسب است.
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مقدمه

جهانی كه امروزه ما در آن زندگی میكنیم جهان شهري است ،كه متأسفانه نتیجه آن
دوري از محیط طبیعی و پذیرش ناخواستهي عدم تعادلهایی است كه از روابط ناموزون
انسانها و فضاي شهري نشأت میگیرد (فرید.)1 :8338 ،
سده  ،28قرن شهرها و شهر نشینی خواهد بود ،هماكنون بیش از نیمی از مردم جهان
در شهرها ساكن میباشند .در زمان فعلی شاهد افزایش جمعیت شهرها و استفاده
روزافزون از منابع زمین در شهرها میباشیم .با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش
روزافزون استفاده از منابع زمین از یك طرف و حفظ و نگهداري و احیا منابع و محیط
زیست از طرف دیگر كه ظاهراً دو مقوله متضاد میباشند ،نیاز روزافزون به برنامهریزي
و مدیریت قوي در سطوح محلی ،شهري ،ناحیهاي ،منطقهاي و جهانی ضرورت دارد.
این مدیریت بدون استفاده از پشتیبانی اطالعات ،ابزار ،روشهاي علمی قدرتمند و بهروز،
نمیتواند مسئولیت سنگین خود را انجام دهد.
مسلماً از آنجا كه فعالیت شهر انعکاسی از مجموعه عوامل اجتماعی ،اقتصادي یك
جامعهي به هم پیوسته در یك قلمرو جغرافیایی است ،لزوماً تغییرات ظاهري بافت
شهري و رشد آن در تبعیت از مجموعه عوامل؛ بخصوص مکانیزمهاي تصمیمگیري،
سیاست شهري ،رفاه اجتماعی و بهبود زندگی انسان ،شکل خواهد گرفت و شکل-
گیري هاي جدید در راستاي عوامل فوق تحقق خواهد یافت .در این میان چگونگی
كاربري اراضی در پیوستگی با روند تاریخ تحول شهر و تغییرات فضاي ساخته شده با
كالبد شهر ،از عواملی هستند كه شهر منظر و سیماي خود را طی زمان در ارتباط با آنها
به دست میآورد (شالین .)9:8332،در عین حال یکی از مهمترین مسائل زندگی
امروزي ،نحوهي استفاده از زمین شهري است ،كه نظارت بر چگونگی تفکیك اراضی
موثرترین عامل در اجراي ضوابط منطقهبندي شهرها به مناطق مسکونی ،صنعتی،
تجاري ،اداري و ضوابط مربوط به استفاده از اراضی شهري میباشد .ارزیابی چگونگی
تقسیم و كاربري این اراضی شاید منعکس كنندهي تصویري گویا از منظر و سیماي
شهري و همچنین چگونگی تخصیص فضاي شهري به كاربريهاي مختلف شهر در طی
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زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعهي شهري باشد (سیف الدینی .)888:8318،در
سالهاي اخیر موضوع توسعه پایدار در نواحی شهري از مهمترین مباحث مطرح در بین
اساتید و صاحبنظران برنامهریزي شهري بوده است .چه باید كرد؟ از منابع و امکانات
چگونه باید استفاده كرد تا تامین نیازهاي نسل حاضر ،آیندگان را با تنگنا مواجه نسازد؟
(پورمحمدي .)8:8313 ،در مواجهه با این مسئله و سواالت پیش آمده ،بحث برنامه
ریزي كاربري اراضی شهري مطرح میشود .برنامهریزي كاربري اراضی شهري
ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهاي شهري بر اساس خواستها و
نیازهاي جامعه شهري است و هسته اصلی برنامهریزي شهري را تشکیل میدهد (سعیدنیا،
 .)83:8331به عبارت دیگر برنامهریزي كاربري اراضی ،علم تقسیم زمین و مکان براي
كاربردها و مصارف مختلف زندگی است كه به منظور استفاده موثر از زمین و انتضام
فضایی مناسب و كارا صورت میگیرد .در این برنامهریزي تالش میشود كه الگوهاي
اراضی شهري به صورت علمی مشخص شود و مکانیابی فعالیتهاي مختلف در شهر در
انطباق و هماهنگی با یکدیگر و سیستمهاي شهري قرار گیرد (زیاري .)828:8331 ،یکی
از مسائل مهم در برنامه ریزي كاربري زمین شهري ،مسئله ي توزیع و پراكنش
درست كاربريهاست؛ به گونهاي كه این پراكنش و چیدمان كاربري ها بتواند به طور
منطقی ،جوابگوي خواستها و نیازهاي جمعیتی باشد (موحد .)68 :8391 ،در عین
حال یکی از مشکالت قابل توجه در شهرهاي امروزي وجود بافتهاي فرسوده میباشد
كه خود منشأ بسیاري از مشکالت شهري از جمله مسائل اقتصادي -اجتماعی ،كالبدي-
فیزیکی ،زیست محیطی و امنیتی میباشد كه همهي اینها زمینه ناپایداري را در شهرها
فراهم كرده است .بافتی كه امروزه از آن به عنوان بافت فرسوده نام میبرند در سالهاي
نه چندان دور داراي سیما و كاركرد مناسبی در حد زندگی افراد ساكن بوده است .در
حال حاضر بافتهاي فرسوده و ناكارآمد در كشور ما به عنوان مشکل اساسی در
شهرهاي مختلف و حتی برخی از روستاها مطرح می باشند .بافتهایی كه زمانی مركز
تمركز جمعیت و اقتصاد بودهاند ،میروند تا به نقاط كمبازده و بیبازده اقتصادي در
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شهر تبدیل شوند .همچنین این بافتها به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل تمركز
كمتر جمعیت ،تبدیل به مناطق ناامن و مراكز جرمخیز شدهاند.
در پژوهش حاضر سعی بر آن است كه كاربري اراضی یکی از محالت فرسوده شهر
خرمآباد به نام ستارخان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
پیشینهی مطالعات کاربری اراضی شهری در ایران و جهان

سابقهي مطالعات كاربري زمین در سطح جهان چندان طوالنی نیست؛ چنانکه براي
اولین بار در سال  8128میالدي «فون تونن» با انتشار اثر «دولت منزوي در ارتباط با
كشاورزي و اقتصاد ملی» بر الگوهاي كاربري زمین با توجه به قیمت تولیدات
كشاورزي تأكید نمود ،اما در اقتصاد ملی پس از او بود كه مطالعات كاربري زمین
شهري نیز آغاز شد (باقري .)88 :8311 ،سالها پس از فون تونن تالشهاي پراكندهاي
در ارتباط با مطالعات كاربري زمین شهري توسط اشخاصی چون؛ رابرت پارک،
ابنزرهوارد ،كامیلوزیته ،واگنر و غیره صورت گرفت ،ولی از اوایل قرن بیستم به بعد
در كشور آمریکا نخستین كوشش جامع در تبیین تئوري كاربري زمین توسط افرادي
چون؛ هومرهویت ،ارنست برگس ،رودریك مکنزي ،چنسی هریس ،ادوارد اولمن،
فایري و غیره انجام شد .با نگاهی به روند تکامل تدریجی نظریات این افراد مشخص
میشود كه هر یك در تکامل مسیر مطالعات كاربري زمین نقش مهمی داشتهاند
(چاپین .)3 :8932 ،شباهتهاي درون قارهاي كاربري زمین شهري معموالً در كشورهایی
است كه به لحاظ جغرافیایی و بر اساس قارهاي دستهبندي شدهاند .چنانکه كشورهاي
آسیایی با سابقهي زیاد در شهرنشینی ،امروزه با مشکالتی اعم از نرخ باالي رشد
جمعیت ،گسترش كالبدي شهرها ،حاشیهنشینی و غیره مواجه هستند؛ لذا این كشورها
میكوشند تا در آینده ،تمركززدایی را در دستور كار خود قرار دهند .وضعیت
بسیاري از كشورهاي آفریقایی كه متأثر از كشورهاي استعماري میباشد نیز بدین
گونه میباشد ،بطوریکه آنها نیز میكوشند تا با برنامهریزي براي شهرهاي درجه دوم
و اجراي طرحهاي سلسله مراتبی و با مشاركت مردمی به حل مشکالت خود بپردازند،
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كه احتماالً این كشورها نیز در آینده بر تمركززدایی در تصمیمگیريهایشان تأكید
خواهند نمود .كشورهاي اروپایی و برخی از كشورهاي آمریکاي شمالی از جهت
گسترش شهري و نوسازي درون شهرها داراي ویژگیهاي مشتركی هستند .برنامهریزي
كاربري اراضی این كشورها بسیار جامع بوده و بر مفاهیم زیستمحیطی تأكید دارد.
باالخره آمریکاي مركزي و جنوبی نیز از قوانین اسپانیایی هند شرقی و مالکیت زمین-
هاي روستایی متأثر گشتهاند (كیانی .)82 :8339 ،به طوركلی تجارب جهانی نشان می
دهند كه چگونگی موفقیت در عرصهي برنامهریزي كاربري زمین شهري به همکاري
و هماهنگی دو دسته عوامل بستگی دارند ،كه عبارتند از:
 وجود قوانین و سیاستهاي كالن مناسب در زمینهي نحوهي استفاده از زمین استفاده از روشهاي كارآمد در تهیه و اجراي طرحهاي شهري و برنامهيكاربري زمین (زیاري.)6 :8331 ،
اگر با كمی تأمل و تعمق به گذشته سکونتگاههاي ایران زمین بنگریم ،متوجه
خواهیم شد كه سکونتگاههاي اولیه از همان ابتدا داراي نظام و برنامهریزي خاص
بودهاند .سکونتگاههاي ادوار مختلف بیانگر آن است كه استفاده از زمینها با اهداف
خاصی صورت میپذیرفته است؛ دلیل آن یا شرایط طبقاتی و اجتماعی بوده یا تفکر
خاصی كه به نحوي به دنبال توزیع كاربریهاي مختلف بوده است .متأسفانه ما امروزه
كمتر با منابع مدون از زمانهاي گذشته در این زمینه مواجهایم و شاید بهترین سند و
مدرک همان بقایاي شهرها و سکونتگاههاي به تاریخ پیوسته است كه خود حاكی از
یك مدیریت اندیشمندانه بر آنها بوده است؛ حال نکته اینجاست كه این مدیریت اگر
هم بوده با نام كاربري اراضی مطرح نبوده است .اینك اگر قرار باشد سابقهي كاربري
اراضی شهري با همین عنوان و بر مبناي اصول علمی بررسی كنیم ،باید گفت كه
قدمت این مطالعات در ایران بسیار كم و عمدتاً مربوط به زمان تهیهي اولین طرحهاي
جامع شهري میشود (هاشمی .)33 :8338 ،به عبارت دیگر كاربري زمین در شهرهاي
ایران عمدتاً در بطن طرحهاي جامع شهري بوده و كمتر به طور مجزا به آن پرداخته
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شده است .الگوي طرحهاي جامع و تفصیلی در ایران نیز در اصل خود اقتباسی است
از الگوي طرحهاي شهري كه پس از جنگ دوم جهانی در اروپا و ایاالت متحده
آمریکا باب گردید .طرحهاي شهرسازي كه در ایران از اوایل دههي  8311شروع
گردید ،تا حدود سالهاي دههي8361بیشتر به عنوان طرحهاي گذربندي و ساختمان-
سازي مطرح بود و اولین طرحهاي جامع پس از آن شروع شده است و محصول نهایی
طرحها نیز عبارت بوده است از طرح كاربري زمین كه در چارچوب منطقه بندي
تنظیم و در قالب مرحله بندي نهایتاً به عنوان سند قانونی توسعهي شهري تصویب و
براي اجرا به شهرداریها ابالغ میگردد (رفیعیان .)8 :8311 ،این طرحها كه به پیروي از
الگوهاي غربی در ایران شکل گرفته ،در معماري بومی و سنتی ایران ،به یکباره از هم
گسیختگی بزرگی را پدید آورد ،بدون بهرهگیري از پشتوانههاي فرهنگی ایران و تنها
با اتکاء به روشهاي بیگانه و اغلب توسط متخصصین و تحصیلكردههاي كشورهاي
اروپایی و آمریکایی و گاه با استفادهي مستقیم از كارشناسان خارجی تدوین گردیده
است .این نحوهي رویارویی با مسایل شهري در ابتدا موجب بروز عکسالعملهاي
تندي در شهرها شده و چه بسیار بافتهاي ارزشمند معماري بومی و تاریخی ایران را
نابود كرد (مشهديزاده دهاقانی.)698 :8336 ،
از مجموعه مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرحهاي شهري
در ایران چنین برمیآید كه این طرحها در مجموع نتوانستهاند در جهت اهداف مورد
نظر خود حركت كنند .نتایج طرح پژوهش و ارزیابی طرحهاي جامع شهري در ایران
به نحو بارزي این ناكامی را كه ناشی از عدم وجود زیرساختهاي مناسب اقتصادي،
اجتماعی ،رشد باالي جمعیت و هجوم روستاییان به شهرها ،كمبود قوانین مناسب در
بهرهگیري از اراضی و كاربري آنها ،ضعف نظارت بخش عمومی در حقوق مالکیت،
ضعف نهادهاي مدنی و غیره میباشد ،را نشان می دهد (مهندسین مشاور امکو:8331 ،
 .)8شاید مهمترین طرح كاربري زمین شهري در ایران مربوط به برنامهریزي كاربري
اراضی درمناطق زلزلهخیز شمال ایران است كه توسط بنیاد مسکن و به كمك
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مشاوران داخلی و خارجی در اوایل دههي  8331تهیه شد .این طرح عالوه بر در نظر
گرفتن ویژگیهاي اجتماعی ،اقتصادي شهرهاي زلزله خیز ،به ویژگیهاي طبیعی این
مناطق نیز توجه داشته و میتوان گفت یکی ازطرحهاي نسبتاً موفق شهرسازي در
ایران بوده است كه براي شهرهاي منجیل ،لوشان و رودبار تهیه شده است (بنیاد
مسکن انقالب اسالمی.)8338 ،
روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است كه جنبه كاربردي دارد.
روش گردآوري اطالعات نیز به صورت كتابخانهاي و میدانی میباشد .روند كار به این
شکل است كه ،ابتدا با حضور در محل ،یكسري اطالعات اولیه راجع به كاربري
اراضی در محدوده مورد مطالعه گردآوري شد ،سپس با بررسی متون موجود اطالعاتی
كلی راجع به موضوع مورد بحث به دست آمد ،در نهایت جهت تکمیل اطالعات اقدام
به مصاحبه از چند نفر از ساكنین محل شد.
موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی خرمآباد

شهر خرمآباد با موقع جغرافیایی به طول  61درجه و  22دقیقه و عرض جغرافیایی 33
درجه و  29دقیقه در ارتفاع  8838متري از سطح دریا قرار دارد .این شهر در درون دره-
اي قرار گرفته كه رودخانه خرمآباد با جهتی شمالی -جنوبی از خطالقعر آن میگذرد.
قسمت شمالی شهر منظرهاي كوهستانی و ناهموار و جنوب آن چشم اندازي تقریباً
جلگهاي دارد .شکلگیري كالبد شهر خرمآباد متأثر و تابع طبیعت آن است ،هر كجا
دره اندكی باز و شیبهاي كناري مالیمتر شده و اجازهي زیست به انسان داده ،شهر به
آن سو گسترش یافته و هر كجا دره تنگ شده ،شهر باریك و كشیده شده است .در
واقع شهر شکل خطی باریك و كشیده ،گاه پهن و متورم دارد (پژوهشکده اقتصاد،
 .)863 :8316برخی از جغرافیا نویسان و مورخان معتقدند كه مركز اولیه خرمآباد
خایدالو بوده است .برخی نیز معتقدند كه شهر كنونی خرمآباد بر خرابههاي شهر
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شاپورخواست بنا شده است (قاسمی" .)88 :8338 ،فرانك هول" استاد دانشگاه رایس
امریکا در پژوهشهاي خود طی سالهاي  8362 -63درباره خرمآباد چنین مینویسد:
بهترین اطالعات ما راجع به سکونت و نحوه امرار معاش انسانهاي اواخر دوره چهارم
زمین شناسی مربوط به دره خرمآباد واقع در جنوبغرب ایران است .به نظر بسیاري از
محققان شهر فعلی خرمآباد زمانی شهر مهم عیالمی یعنی خایدالو بر جاي آن قرار
داشته است .همچنین بسیاري از محققان بر این عقیده هستند كه شهر قدیمی
شاپورخواست در دوره ساسانی و قرن نخست هجري در مکان شهر قدیمی خایدالو و
مکان فعلی شهر خرمآباد قرار داشته است ( .)www.wikipedia.orgبنیانگذار
بناهاي نخستین بر ویرانههاي این دو شهر شجاعالدین خورشید سر سلسله اتابکان لر
كوچك بوده است (قاسمی .)33 :8338 ،شهر خرمآباد از آغاز تأسیس تا كنون ،تمدن-
هایی از قبیل كاسیها ،بابلیها ،عیالمیها ،ساسانیان ،سلجوقیان و خوارزمشاهیان را به
خود دیده است (گروه آموزشی جغرافیاي استان لرستان)32 :8338 ،
موقع و مقر جغرافیایی٬جمعیت و وسعت محله در مجموعه شهر

اولین اطالعات از محله ستارخان مربوط می شود به سال  8321كه در آن زمان این
محدوده و محدوده هاي اطراف آن به صورت زمین كشاورزي و محل نگهداري اسب-
ها بوده و مالکیت آن هم به صورت خصوصی بوده است .شروع ساخت و ساز و
سکونت در این محله به سال  8368برمیگردد.
این محله یکی از بخشهاي فرسوده شهر است كه تقریباً در محدوده مركزي شهر
خرمآباد واقع شده است .این محله از شمال به خیابان بازارچه ،از طرف غرب به خیابان
مطهري و خیابان انقالب ،از طرف شرق به خیابان ساحلی و رودخانه و از طرف جنوب
به خیابان سرچشمه منتهی میشود .محله مورد مطالعه با توجه به اینکه در جوار رودخانه
مکانیابی كرده در سمت غرب به طرف رودخانه داراي شیب میباشد .خیابانهایی كه
مرز محله را تشکیل میدهند در زمره خیابانهاي فعال و جوشان شهر هستند .محله
ستارخان با  88/8هکتار وسعت داراي جمعیتی حدود  8181نفر میباشد.
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شکل شماره  :8موقعیت محدوده مطالعاتی در شهر خرمآباد ،مأخذ( :طرح جامع شهر
خرمآباد)8313 ،
فنون رایج ارزیابی کاربری اراضی شهری

معموالً براي ارزیابی كاربري اراضی شهري دو نوع تکنیك مورد توجه قرار می-
گیرد ،كه شامل ارزیابیهاي كمی و ارزیابیهاي كیفی است .در ارزیابی كمی ،عمدتاً
سرانه ها و استانداردهاي تخصیص بهینه فضاي شهري به كاربري هاي مختلف شهر
مدنظر قرار میگیرند .نسبت این كاربريها بسته به شرایط محیطی و كاركردهاي انسانی
و منطقه اي در كشورهاي مختلف ،متنوع است؛ در عین حال در سطح ملی نیز بسته به
شرایط جغرافیایی (عرض جغرافیایی ،ارتفاع ،دوري و نزدیکی به دریا و غیره) تفاوت-
هایی را دارند (ابراهیم زاده؛ .)61:8311
در ارزیابی كیفی ،مؤلفههایی چون سودمندي اجتماعی ،موازنه برنامهریزي،
وابستگی ،سازگاري ،مطلوبیت ،ظرفیت ،اهداف -اقدامات و غیره مدنظر قرار میگیرند.

111

اندیشه جغرافیایی ،سال چهارم ،شماره هشتم ،پاییز 1319

ارزیابی کمی کاربری اراضی شهری

در این نوع ارزیابی تحلیل ها عمدتاً مبتنی بر شناسایی و تطبیق سرانه ها و
استانداردهاي كاربري هاي شهري با وضع موجود این كاربريها در سطح شهر و
چگونگی تخصیص فضاي شهري به هر یك از كاربريهاي مختلف میباشد .در تعیین
سرانههاي متناسب در هر شهر ،عوامل مهمی چون؛ موقعیت اقلیمی و طبیعی ،مسائل
اجتماعی و آداب و رسوم ،تکنولوژي ساختمان و مسکن ،قیمت زمین ،نوع و میزان
درآمد ،نوع معیشت ،امکانات گسترش شهر ،احتیاجات جمعیت شهر به تأسیسات رفاهی
و غیره مد نظر قرار میگیرد و متناسب با تراكمهاي پیشنهادي و ارتباط با آن نسبت به هر
یك از كاربريهاي شهري این سرانهها مشخص میگردد (شیعه؛  .)888:8338معموالً
پس از تعیین مساحت كل شهر و نیازهاي جمعیت در هر یك از تراكمها در شرایط
موجود و در افق طرح پیشنهادي ،باید مبادرت به تعیین سرانههاي شهري مشتمل بر
سرانههاي مسکونی ،تجاري ،اداري ،صنعتی ،تفریحی و غیره گردد (زیاري.)89:8318 ،
در مجموع باید گفت كه تعیین استانداردها و سرانههاي شهري براي هر شهر ،مستلزم
موقعیت جغرافیایی آن شهر میباشد .در سطح كشور ما (ایران) استانداردها و معیارهاي
مشخصی به منظور تعیین همهي سرانههاي شهري و به تفکیك شهرهاي مختلف تا كنون
ارائه نگردیده است .در عین حال استفاده از استانداردهاي سایر كشورها نیز در زمینهي
تأسیسات و كاربريهاي گوناگون شهري چون؛ مسکونی ،درمانی ،آموزشی و غیره به
دالیل مغایرت شرایط آنها در بسیاري موارد از نظر آب و هوایی ،ویژگیهاي فرهنگی و
اجتماعی ،درآمد ،ابعاد و اندازه هاي خانوار و امثال آنها خالی از اشکال نمیباشد
(حبیبی و دیگران.) 81-32 : 8331 ،
ارزیابی کمی نظام کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه در وضع موجود

مقدار زمین تعلق گرفته به هریك از كاربریهاي محله ستارخان در جدول شماره ()8
نشان داده شده است.
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در یك نگاه كلی باید گفت كه بیشترین سطح كاربري محله را كاربري مسکونی و
كمترین آن را كاربري مذهبی تشکیل میدهد .از نکات بسیار مهم و جالب توجه در
بحث مربوط به كاربریها عدم وجود كاربري فضاي سبز در محله میباشد.
جدول شماره  :8كاربري اراضی در وضع موجود
سرانهm2

درصد

كاربري

مساحت m2

31/88

مسکونی

828981

89/33

تجاري

6831

1/38

3

آموزشی

8381

1/22

1/13

مذهبی

261

1/131

1/886

اداري

826

1/818

1/6

معابر

26332

6/18

88/98

بهداشتی-درمانی

338

1/186

1/288

زمین خالی

886

1/19

1/38

اینك به بررسی هر یك از كاربريهاي محله ستارخان كه در جدول شماره  8آمده
است میپردازیم.
سرانه مسکونی :همانطور كه مشاهده میگردد ،بیشترین سرانه مربوط به سرانه مسکونی
با  89/33مترمربع یعنی حدود  31/88درصد از كل كاربریها میباشد .با توجه به اینکه
شهر خرمآباد از شهرهاي كوهستانی كشور میباشد و با مشکل كمبود زمین و توسعه
فیزیکی روبرو میباشد ،این مقدار سطح مطلوبی را نشان میدهد.
کاربری تجاری:

با توجه به اینکه كاربري تجاري یکی از مهمترین كاربريهاي

شهري محسوب میشود ،اختصاص زمین مورد نیاز و متناسب به این كاربري میتواند
فعالیتهاي دیگر شهري را نیز تحت تأثیر قرار دهد .كاربري تجاري  3درصد كاربري-
هاي این محدوده را به خود اختصاص داده است.
کاربری آموزشی :دسترسی به خدمات آموزشی و سرانه اختصاص یافته به آن یکی از
اهداف برنامهریزي كاربري اراضی شهري محسوب میشود .كل سرانه آموزشی در این
محدوده 1/22 ،متر مربع برابر با  1/13درصد میباشد كه به نظر میرسد این میزان
جوابگوي نیاز ساكنین نباشد.
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سرانه بهداشتی -درمانی:

سرانه كاربري بهداشتی -درمانی  1/186مترمربع برابر با

 1/288درصد از كاربريهاي محله ستارخان میباشد كه ،با توجه به كاربريهاي
پیشنهادي طرح جامع شهر خرمآباد براي منطقه  6كه محدوده مورد مطالعه جزء آن می-
باشد ،این میزان سرانه رقم اندكی را نشان میدهد و نیازمند توجه جدي میباشد.
کاربری مذهبی:

این نوع كاربري داراي انواع گوناگون در سلسله مراتب خدمات

شهري است و شامل ،مساجد ،كلیسا ،معبد و پرستشگاهها میشود .این كاربري نیز از
وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و  1/886از كل كاربريها را شامل میشود.
معابر (شبکه ارتباطی):

از نظر شهرسازي كاربري معابر یا راهها و شبکه ارتباطی

مهمترین و حساسترین فضاهاي عمومی یك شهر را تشکیل میدهد ،زیرا عالوه بر
اینکه درصد زیادي از اراضی شهرها به این فضاها اختصاص یافته است ،راهها مهمترین
عنصر تشکیل دهنده شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و ارتباط فضاها و كاربريهاي
شهري به یکدیگر به شمار میروند .این شبکه ها نماد توسعه فرهنگی شهري و نهایتاً
مهمترین ابزار طراحی شهري میباشند .سرانه مربوط به كاربري شبکه ارتباطی درحدود
 6/18مترمربع معادل  88/98درصد میباشد .با توجه با استانداردهاي موجود ،این مقدار
سرانه در وضع موجود متناسب به نظر نمیرسد .لذا با توجه به افزایش جمعیت در
سالهاي آتی میبایست برنامهریزي منظمی در ارتباط با شبکه ارتباطی صورت پذیرد.
ارزیابی کیفی کاربری اراضی شهری

در ارزیابی كیفی جهت بررسی چگونگی كاربري اراضی شهري مولفههاي مختلفی
مد نظر قرار میگیرد كه در این تحقیق بسته به شرایط و ضرورتهاي موجود از سه
ماتریس :سازگاري ،مطلوبیت و ظرفیت استفاده شده است.
ماتریس سازگاری :در این ماتریس كاربريهایی كه در یك منطقه استقرار مییابند
نباید موجب مزاحمت و مانع اجراي فعالیتهاي دیگر گردند .براي تعیین میزان
سازگاري و ناسازگاري بین دو كاربري باید مشخصات و نیازهاي مختلف هر یك را
براي انجام دادن فعالیت عادي آن تعیین و سپس با مقایسه این مشخصات موارد توافق و
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عدم توافق را مشخص كرد .زمینههاي قابل بررسی در این مورد عبارتند از :اندازه و ابعاد
زمین ،شیب زمین ،شبکه ارتباطی ،تأسیسات و تجهیزات ،كاربريهاي وابسته ،كیفیت
هوا ،میزان نور ،بو ،دید و منظر.

شکل شماره :2نقشه وضع موجود كاربري اراضی؛ مأخذ :سازمان نوسازي و بهسازي شهر خرم اباد

ماتریس مطلوبیت :در این ماتریس سازگاري بین كاربري و محل استقرار آن ارزیابی
میشود و بر این اساس میتوان گفت كه هر كاربري طبق ویژگیهاي خاص آن براي
محل خاصی مناسب است و هر محلی نیز كاربري خاص خود را میطلبد.
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ماتریس ظرفیت :هر فعالیت (كاربري) شهري مقیاسی دارد ،همچنان كه ساختار یك
شهر از نظر كالبدي سطوح مختلفی دارد و چنانچه دو مقیاس مذكور با یکدیگر منطبق
باشد ،هر كاربري عملکرد مناسبی خواهد داشت و هر سطحی از ساختار شهري نیز به
نحو مؤثري از خدمات فعالیت بهرهمند خواهد شد و اگر منطبق نباشد مشکالت عدیده-
اي را براي هر دو پدیده به وجود خواهد آورد (پورمحمدي؛.)881-888 :8313
در ادامه به ارزیابی كیفی كاربري اراضی محدوده مورد مطالعه با استفاده از سه
ماتریس سازگاري ،مطلوبیت و كیفیت میپردازیم.

شکل شماره :3ماتریس سازگاري (ترسیم :نگارندگان)8391 ،

در بررسی ماتریس سازگاري میبینیم كه برخی كاربریها مثل :مسکونی ،مذهبی ،مهد
كودک و كودكستان ،تجاري محلهاي و روزانه؛ سازگاریشان با كاربريهاي دیگر بیشتر
است و برخی مانند :سازمان انتقال خون نسبت به كاربريهاي دیگر ناسازگار جلوه می-
كند .در بخش شبکهي حمل و نقل ،سوارهي سریع با بیشتر كاربريهاي محله
ناسازگاري دارد ولی بین پیاده و سواره محلی با دیگر كاربريهاي محله سازگاري
برقرار است.
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شکل شماره :6ماتریس مطلوبیت (ترسیم :نگارندگان)8391 ،

در ماتریس مطلوبیت سازگاري بین كاربري و محل استقرار آن ارزیابی میشود .بر
این اساس میتوان گفت كه هر كاربري طبق ویژگیهاي خاص آن براي محل خاصی
مناسب است و هر محلی نیز كاربري خاص خود را میطلبد.
حال با مشاهدهي ماتریس مطلوبیت كاربري اراضی محدوده مورد مطالعه میبینیم
كه ،برخی كاربریها نسبت به نقاط محل استقرارشان مطلوب و برخی نیز نامطلوب
هستند.
مطلوبیت واحدهاي مسکونی تك خانواري نسبت به محل استقرارشان بیشتر از واحد
مسکونی چند خانواري است ،علت این مسئله این است كه ،اكثر واحدهاي مسکونی
چند خانواري در نقاط شیبدار محله یا در نقاط با دسترسی كم واقع شدهاند.
مسیرهاي پیاده و دوچرخه نسبت به محل استقرارشان مطلوبیت باالیی را نشان می-
دهند .خرده فروشیها و واحدهاي آموزشی هم در برخی نقاط مطلوب و در برخی نقاط
نامطلوب هستند .اما ادارات با وجود اینکه در مقیاس محله نیستند اما چون در مجاورت
خیابان اصلی (سرچشمه) واقع شدهاند نسبت به آن نقاط از مطلوبیت باالیی برخوردارند.
با نگاهی بر ماتریس ظرفیت مشاهده میكنیم كه برخی از كاربریها متناسب با ظرفیت
محلهي مورد مطالعه و برخی نیز نامتناسب و مابقی نسبت به محله بیتفاوت میباشند.
مهد كودک و كودكستان از آنجایی كه در سطح واحد همسایگی به ارائه خدمات می-
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پردازند نسبت به محله بیتفاوت هستند ،دبیرستان در محدودهي ناحیه خدمات دهی
میكند و نسبت به محله و واحد همسایگی نامتناسب است و مسجد كه از قدیم االیام
یکی از عناصر اصلی محله بوده نسبت به آن كامالً متناسب است .مطب جزء ضروریات
محله نیست ولی از سویی بودنش هم به رفاه ساكنین كمك میكند ،از این جهت نسبت
به محله نسبتاً متناسب است .آرایشگاه ،نانوایی و سوپرماركت كه جزء عناصر اصلی
محله میباشند نسبت به محله كامالً متناسباند .دفتر ازدواج ،دفتر اسناد رسمی و سازمان
انتقال خون هم چون فقدانشان در محله خأل ایجاد نمیكند و در مقیاس محله نیستند
نسبت به محله كامالً نامتناسب هستند.

شکل شماره :8ماتریس ظرفیت (ترسیم :نگارندگان)8391 ،

نظام کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه در وضع پیشنهادی

با توجه به این مسئله كه سرانههاي كاربري اراضی هر شهري متفاوت از شهرهاي
دیگر است در این تحقیق در ارائه طرح پیشنهادي از سرانههاي پیشنهادي كاربري
اراضی كه در طرح تفضیلی شهر خرمآباد آمده است ،استفاده میكنیم.
از آن جایی كه محله مورد مطالعه جزء منطقه  6شهر خرمآباد محسوب میشود ،ما
در طرح پیشنهادیمان از سرانههاي پیشنهادي كاربري اراضی منطقهي  6شهر خرمآباد كه
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در طرح تفضیلی آمده به عنوان الگو استفاده میكنیم ،سرانههاي پیشنهادي به شرح زیر
میباشند.
جدول شماره  :2سرانههاي پیشنهادي كاربري اراضی
كاربري

سرانه

مسکونی

22/8

تجاري

1/81

آموزشی

2/82

بهداشتی و درمانی

1/88

فضاي سبز

83/82

اداري

1/31

مذهبی

1/18

معابر

89/82

مأخذ( :طرح تفصیلی شهر خرمآباد)8313 ،
جدول شماره  :3كاربري اراضی در وضعیت پیشنهادي
كاربري

مساحت

سرانه

درصد

مسکونی

811981

83/88

31/28

تجاري

6831

1/38

3

آموزشی

8926

1/3

8/26

مذ هبی

261

1/131

1/886

اداري

826

1/818

1/6

معابر

26332

6/18

88/98

فضاي سبز

83111

2

1/31

بهداشتی -درمانی

338

1/186

1/288

خرمآباد یکی از شهرهاي كوهستانی ایران میباشد ،این شهر با توجه به اینکه از بیشتر
جهات توسط عوارض طبیعی محصور شده ،با مشکل كمبود زمین مواجه می باشد .به
نظر میرسد اگر برنامهریزي صحیحی براي استفاده از اراضی شهري نداشته باشیم در
سالهاي آینده این مشکل حادتر هم خواهد شد .لذا با توجه به این مسئله سرانههاي
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كاربري اراضی در این شهر با دیگر شهرهاي كشور تفاوت دارد ،از این رو محقق در
ارائه سرانههاي پیشنهادي محله مورد مطالعه با در نظر گرفتن و الگو قرار دادن سرانههاي
پیشنهادي طرح تفضیلی شهر و منطقه  6كه محلهي ستارخان جزء آن میباشد ،عمل
كرده است .در تعیین سرانههاي پیشنهادي كاربري اراضی ،با توجه به اینکه محلهي مورد
مطالعه از محالت تقریبا قدیمی و فرسودهي شهري است و زمین خا لی موجود در آن
نیز كمتر از  811متر میباشد ،ناگزیر باید در برخی از كاربریها تراكم را باال ببریم و در
واقع از مکانیزیسم توسعه عمودي استفاده كنیم.
كاربري مسکونی با توجه به اینکه در طرح پیشنهادي  31درصد سطح محله را می-
پوشاند ،سرانهي پیشنهادي براي آن كمتر از سرانهي استانداردي است كه در طرح
تفضیلی پیشنهادي آمده است؛ لذا میبایست در مورد این كاربري یا تراكم را باال برد و
یا به اقداماتی جهت تمركززدایی از این محله و انتقال عدهاي از ساكنین به محالت
نوساز حومهي شهر اقدام كرد .در مورد كاربري فضاي سبز نیز الزم به ذكر است كه این
كاربري در وضع موجود در محله موجود نمیباشد ،در طرح پیشنهادي ارائه شده در این
تحقیق هم سرانه پیشنهادي براي فضاي كمتر از سرانه استاندارد است ،ولی با این وجود
نزدیکی این محله به یکی از پارکهاي تقریباً بزرگ شهري تا حدودي مشکل عدم
فضاي تفریحی به حداقل میرسد.
نتیجهگیری

زمین به عنوان نقطه شروع هرگونه توسعه شهري اعم از مسکن ،صنعت ،خدمات
اجتماعی ،ارتباطات و تاسیسات زیربنایی و غیره داراي اهمیت فراوانی است و هر قطعه
زمین به دلیل انحصاري و استثنایی بودن آن نسبت به سایر قطعات و به طوركلی به علت
محدودیت عرضهاي كه دارد بسیار ارزشمند میباشد.
در این پژوهش تالش شد تا كاربري اراضی یکی از محالت فرسوده و تقریباً قدیمی
شهر خرمآباد به نام محله ستارخان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .در تحقیق حاضر
ابتدا وضعیت كمّی كاربري اراضی محدوده مورد مطالعه در وضع موجود بررسی شد و
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سپس با استفاده از سه ماتریس سازگاري ،مطلوبیت و ظرفیت وضعیت كیفی كاربريها
ارزیابی شد .در نهایت با بهرهگیري از كاربريهاي پیشنهادي طرح تفضیلی شهر خرم-
آباد ،اقدام به تعیین سرانههاي پیشنهادي كاربري اراضی در این محله شد .اینك به برخی
از نتایجی كه در این پژوهش به دست آمد به صورت موردي اشاره میكنیم:
 در حال حاضر برخی كاربريهاي مسکونی ،تجاري ،آموزشی ،مذهبی -فرهنگی،بهداشتی -درمانی ،تفریحی ،فضاي سبز ،پذیرایی و اداري سهم بسزایی در شکلگیري
كاركردهاي محالت شهري و شهرها دارند ،تركیب نامناسب و ناموزون كاربري زمین
از عوامل اصلی ایجاد مشکالت در شهرها قلمداد میشود ،كه این محله از نظر تركیب و
توزیع كاربريها دستخوش عدم تعادل و ناهماهنگی میباشد.
 توزیع نامناسب و غیر كافی از انواع كاربريهاي متفاوت در سطح محله سرویس-دهی به جمعیت موجود را با مشکل مواجه ساخته و سطح بهرهگیري از برخی امکانات
را به حداقل رسانده است.
 فقدان مدرسه ابتدایی و راهنمایی دخترانه و پسرانه دولتی ،فضاي سبز ،فضاي بازيكودک ،كتابخانه ،كودكستان و نانوایی به اندازه كافی و همچنین عدم توریع مناسب
واحدهاي تجاري در داخل محله نیز از جمله مواردي بودند كه در این تحقیق با آنها
روبرو شدیم.
 بزرگترین و مهمترین معضل محله عدم وجود حتی  8متر فضاي سبز در محدودهداخل محله میباشد ،كه با توجه به حاد شدن مسائل زیست محیطی و افزایش مشکالت
روانی و اجتماعی در شهرها و با توجه به نیاز مطرح شده از سوي اهالی ،یکی از
پیشنهاداتی كه لزوم آن ضروري به نظر میرسد ،تخصیص بخشی از فضاي بافت
فرسوده به فضاي سبز میباشد.
 كف معابر در برخی قسمتها فرسوده و قدیمی مشاهده شده است ،كه این امرمشکالتی را در زمینه عبور و مرور براي ساكنین و وسائط نقلیه به وجود آورده است.
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با توجه به نتایج حاصل شده و با در نظر گرفتن این مسئله كه شهر تقریباً كاسه اي
شکل خرمآباد یکی از شهرهاي كوهستانی ایران میباشد كه در آینده خیلی نزدیك با
مشکل كمبود زمین روبرو خواهد شد ،وضعیت كاربري اراضی در این شهر میبایست
مورد توجه جدي مسئولین شهر و برنامهریزان قرار گیرد .در این راستا با توجه به
محدودیت زمین شهري و محدودیت امکان توسعه افقی شهر درسالهاي نه چندان دور،
توسعه درونی شهر به صورت توسعه ارتفاعی و عمودي بایستی بیشتر مدنظر قرار گرفته
و نیز با ساماندهی وضعیت كاربري اراضی بافت فرسوده شهر باعث ماندگاري و
همچنین جذب جمعیت در این بافت آسیبپذیر شهري شد ،تا بدین شکل بتوان تا
حدودي مشکل كمبود فضا در شهر را كاهش داد.
منابع و ماخذ
 .8ابراهیم زاده ٬عیسی ()8311؛ كاربري اراضی شهري ٬جزوه درس كارشناسی ارشد ٬گروه
جغرافیا و برنامه ریزي شهري ٬دانشکاه سیستان و بلوچستان.
 .2باقري ،علیرضا ()8311؛ تحلیلی بر كاربري اراضی شهري ،مطالعهي موردي شهر
خوراسگان اصفهان ،پایاننامه كارشناسی ارشد جغرافیا ،دانشگاه اصفهان.
 .3بنیاد مسکن انقالب اسالمی ()8338؛ برنامهریزي كاربري اراضی در مناطق زلزلهخیز ،نمونه
شهرهاي منجیل ،لوشان و رودبار ،تهران.
 .6پژوهشکده اقتصاد ،دانشکده تربیت مدرس ()8316؛ طرح جامع توسعه استان لرستان (بخش:
جامعه شهري) ،انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور.
 .8پور محمدي ٬محمدرضا ()8313؛ برنامه ریزي كاربري اراضی شهري ٬انتشارات سمت.
 .8حبیبی ٬سید محسن و صدیقه مسایلی ()8331؛ سرانه كاربري هاي شهري ٬انتشارات سازمان
ملی زمین و مسکن ،تهران.
 .3رفیعیان ،مجتبی ()8311؛ نظري به تجارب طرحهاي جامع در جهان و ایران ،جزوه درسی
كارشناسی ارشد ،گروه جغرافیا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .1زیاري ٬كرامت اله ()8331؛ اصول وروشهاي برنامهریزي منطقه اي ،دانشگاه یزد.
 .9زیاري ٬كرامت اله ()8318؛ برنامهریزي كاربري اراضی شهري ٬انتشارات دانشگاه یزد.
 .81سازمان مسکن و شهرسازي ()8313؛ طرح جامع شهر خرمآباد.
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 .88سعیدنیا ٬احمد ()8331؛ كتاب سبز شهرداریها ،ج2و ٬ 6وزارت كشور ٬مركز مطالعات
برنامهریزي شهري ،تهران.
 .82سیف الدینی ،فرانك ()8318؛ فرهنگ واژگان برنامه ریزي شهري و منطقه اي ٬انتشارات
دانشکاه شیراز.
 .83شالین ،كلود ()8332؛ دینامیك شهري یا پویایی شهرها ،ترجمه اصغر نظریان ،انتشارات
آستان قدس رضوي ،مشهد.
 .86شیعه ٬اسمائیل ()8338؛ مقدمهاي بر برنامه ریزي شهري ٬چاپ پنجم ٬انتشارات دانشگاه علم
و صنعت ایران ،تهران.
 .88فرید ٬یداهلل ()8338؛ جغرافیا و شهرشناسی ٬انتشارات دانشگاه تبریز.
 .88قاسمی ،سید فرید ()8338؛ تاریخ خرمآباد ،انتشارات افالک.
 .83كیانی ،عباس ()8339؛ تحلیلی بر كاربري اراضی شهر اصفهان ،رساله كارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامهریزي شهري ،گروه جغرافیا ،دانشگاه اصفهان.
 .81گروه آموزشی جغرافیاي استان لرستان ()8338؛ جغرافیاي استان لرستان.
 .89مشهدیزادهدهاقانی ،ناصر ()8336؛ تحلیلی از ویژگیهاي برنامهریزي شهري در ایران،
انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
 .21مهندسین مشاور امکو ()8331؛ طرح جامع (طرح توسعه و عمران) شهر اردكان فارس،
دفتر وضع موجود و پیشنهادي ،ویرایش دوم و سوم ،تهران.
 .28موحد ،علی و محمد حسین صمدي ()8391؛ ارزیابی كمی و كیفی كاربري اراضی شهر
مریوان ،مجله پژوهشهاي جغرافیاي انسانی ،شماره  ،31صص  ،68-88تهران.
 .22هاشمی ،فضلاهلل ()8338؛ حقوق و قوانین شهري ،مركز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و
معماري ،تهران.
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