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چکیده
موضوع زمین و چگونگي استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلي برنامه ريزي 
شهري بوده و در حقیقت سرنوشت نهايي طرح توسعه شهري وچگونگي مداخله 
مسايل  از  يکي  همواره  و  مي زند  رقم  را  زمین  از  استفاده  نحوه  بر  نظارت  و 
اجتماعي، اقتصادي و كالبدي در شهرنشیني معاصر را اين مقوله تشکیل داده 
است. در مقاله حاضر به بررسی وضعیت كاربری اراضی شهر سعد آباد پرداخته شده 
است. ابتدا وضع موجود كاربری ها مورد بررسی قرار گرفته است سپس به برنامه ريزی 
برای آينده پرداخته شده است. روش بکار گرفته شده در اين مقاله بصورت توصیفی-
تحلیلی است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از روش كتابخانه ای گردآوری شده 
است و ساير اطالعات با روش میدانی گردآوری شده اند. تحلیل كیفی كاربری ها 
با استفاده از مدل SWOT انجام گرفته است. جهت ترسیم و تجزيه و تحلیل 
اطالعات از نرم افزارهای GIS و AUTO CAD استفاده شده است. بر اساس 
نتايج به دست آمده در اكثر كاربری های وضع موجود كمبود وجود دارد و بعضی 
در  تعادل  عدم  نشاندهنده  امر  اين  كه  هستند،  روبرو  مازاد  با  نیز  كاربری ها  از 

وضعیت كاربری هاست كه بايد با برنامه ريزی دقیق به سمت تعادل هدايت شود.
سیستم  کاربری،  ارزیابی  اراضی،  کاربری  برنامه ریزی  كلیدی:  واژه هاي 

اطالعات جغرافیایی)GIS(، بهینه گزینی، سعد آباد.

مقدمه
کاربری اراضی شهری و نحوه پراکنش فضایی-مکانی آن، یکی از عوامل 

به  توجه  با  است.  شهری  فضاهای  از  بهینه  و  مطلوب  استفاده  مهم جهت 
اهمیت و ضرورت این موضوع در این پژوهش به بررسی و تحلیل کاربری 
اراضی شهر سعدآباد با توجه به دیدگاه های کمی و کیفی مطرح شده در این 

زمینه می پردازیم.
در میان طیف وسیع منابع شهري، زمین مهم ترین و حساس ترین منبع 
به شمار مي رود. نظریه پردازي وجود ندارد که با وجود اراضي بدون استفاده 
تأسیسات دربافت هاي موجود  به خدمات و  مناسب  قابلیت دسترسي  با  و 

شهري، توسعه ي پیراشهري را توصیه کند )تقوايی،88:1379(. 
جغرافیایي  یا  فضایي  توزیع  الگوي  شهري،  زمین  کاربري  برنامه ریزي 
مسکوني،  نواحي  چون  عملکردهایي  است؛  شهر  مختلف  عملکردهاي 
صنعتي، تجاري، اداري، مؤسسه ها و گذران اوقات فراغت )عابدين دركوش، 
1372 : 52 (. هسته اصلي و عملي برنامه ریزي شهري، برنامه ریزي کاربري 

زمین است )سیف الديني، 1381:165(.
از  اراضی شهر سعدآباد مرکز بخش سعدآباد  این پژوهش کاربری  در 
شهرستان دشتستان استان بوشهر مورد بررسی قرار می گیرد. کاربری اراضی 
این شهر به شدت تحت تأثیر دو عامل اصلی رودخانه شاپور در مرکز شهر 

و نخلستان های اطراف شهر می باشد.  

ديدگاه های نظری كاربری اراضی شهری
بر  دولت ها  نظارت  ابتدا  غرب،  در  اراضی  کاربری  مفهوم  و  اصطالح 
نحوه استفاده از زمین و حفظ و حقوق مالکیت بود )برناردز، 1377: 345( ولی 

سپس با رشد و گسترش شهرها ابعاد آن وسیع تر شد.
در خصوص چگونگي کاربري اراضي شهري دیدگاه هاي متفاوتي مطرح 
دیدگاه  پنج  قالب  در  را  آنها  مي توان  کلي  جمع بندي  یك  در  لیکن  است، 
نظریه ي  زمین ،  اجتماعي  نقش  نظریه ي  از:   عبارتند  که  کرد  مطرح  عمده 
نقش اقتصادي زمین، نظریه ي ساماندهي زمین، نظریه ي توسعه پایدار شهري 
نقش  نظریه ي  در   .)11:1381-6 )زياری،  زمین  و  مدرنیسم  نظریه ي  زمین،  و 
اجتماعي زمین، محدود کردن مالکیت خصوصي و بهره برداري از اراضي در 
راستاي منافع عمومي مردم در شهرها بیشتر مد نظر مي باشد.)حبیبی و مسائلی، 
1378: 52(. در نظریه ساماندهي زمین، ضوابط و مقررات چگونگي تقسیم 
زمین  مالکیت  مثل  موضوعاتي  به  آن  از  استفاده  نحوه ي  و  شهري  اراضي 
از نظر وظایف بخش عمومي در برابر خطرات و سوانح طبیعي و صنعتي 

برمي گردد.
منابع  نگهداري  بر  زمین،  کاربري  و  شهري  پایدار  توسعه  نظریه ي  در 
اراضي براي حال و آینده از طریق استفاده ي بهینه از زمین تأکید مي گردد 
و موضوعاتي چون جلوگیري از آلودگي محیط شهري و ناحیه اي، کاهش 
ظرفیتهاي تولید محیط طبیعي، عدم حمایت از توسعه هاي زیان آور و حمایت 

از بازیافت ها را مطرح مي کند.
   

روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه هاي مورد بررسي، این مقاله  از روش 
توصیفی- تحلیلی و پیمایشی استفاده شده و به بررسی کمی و کیفی کاربری ها 

بررسی کاربری اراضی 
با  شهر سعدآباد 

از سیستم      استفاده 
جغرافیایی   اطالعات 

)GIS(
دکتر احمد پوراحمد

 استاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران
حسین نجفی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران 
رقیه شمسی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
محمد فعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران                               
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پرداخته و سپس به روش بررسی میدانی به تحلیل توزیع فضایی و جانمایی 
آنها،  استانداردهای  و  کاربری ها و سرانه ها  مقایسه  با  و  پرداخته  کاربری ها 
به ارائه الگوی استقرار بهینه کاربری ها پرداخته است. در این تحقیق جهت 
کیفی  و  کمی  مدلهای  همچنین  و   SWOT مدل  از  محتوا  تحلیل  و  تجزیه 
استفاده شده است. همچنین جهت ترسیم و تجزیه و تحلیل نقشه ها از نرم 

افزارهای GIS  و AUTO CAD استفاده شده است.

قلمرو پژوهش
شهر سعدآباد مرکز بخش سعدآباد از شهرستان دشتستان استان بوشهر 
است که در 70 کیلومتری شمال شهر بوشهر، و در موقعیت51 درجه و 7 
دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 22 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. 
این شهر با پهنه ای در حدود 697 هکتار با راستایی شمال شرقی - جنوب 
بین دو  قرارگیری  تقریبًا  مسطح واقع گردیده که موهبت  غربی در دشت 
رودخانه در منطقه از عوامل اصلی استقرار جمعیت در این منطقه محسوب 
جزء  و  گرفته  قرار  زلزله  باالی  نسبی  خطر  درمحدوده  سعدآباد  مي شود. 
شهرهای 5000 تا 25000 نفری استان می باشد که در این محدوده واقعند.  
شهرسعدآباد از سال 1۳۳2 به عنوان مرکز بخش سعدآباد و از سال 1۳5۳ 
آريانور  مشاور  )مهندسین  گردید.  شهرداری  دارای  و  انتخاب  شهر  عنوان  به 

پويا،1389: 111(

مأخذ: تقسیمات کشوری ايران، ترسیم: نگارندگان 

نگاره 1: موقعیت فضايی شهر سعدآباد در تقسیمات سیاسی ايران

تحوالت جمعیتی سعدآباد
جمعیت شهر سعدآباد طی سال های 45 تا 85 از حدود ۳598 نفر به حدود 
امر نشاندهنده رشد متعادل و آرام جمعیت  این  نفر رسیده است که   7۳74
شهر و همچنین حاکی از مهاجرفرستی جمعیت شهر و منطقه به شهرهای 
بزرگ از جمله بوشهر، به دلیل کمبود امکانات رفاهی، آموزشی، خدماتی در 
شهر و منطقه تحت نفوذ آن بوده است. )مركز آمار ايران، سرشماری های 45-85( 
بیشتر افراد مهاجر  به دلیل کمبود امکانات و تسهیالت به  شهرهای بزرگتر 
استان مانند بوشهر، برازجان، دشتستان، گناوه رفته و به مشاغل خدماتی و 
مغازه داری و یا کارگری مشغول شده اند. جمعیت این شهر برای افق 1405 
معادل 10974 نفر برآورد گردیده است. )مهندسین مشاور آريانور پويا، 1389 :408(

 جدول1- جمعیت شهر سعدآباد طی سالهای 1345-85
جمعیت کل سال سرشماری

شهرستان
جمعیت شهر 

سعدآباد
درصد به کل 

جمعیت
136517275466543.58
137520963470693.37
138522690573743.24

مأخذ: مركز آمار ايران

مأخذ: طرح جامع شهر سعدآباد

نگاره 2: کاربری اراضی شهری در وضع موجود و توزيع فضايی آن در 
شهر سعدآباد. 

عوامل محدود كننده شهر سعدآباد
مسیل  شاپور،  رودخانه  عبارتنداز:  شهر  طبیعی  کننده  محدود  عوامل 
فصلی، نخلستان ها و زمین های زراعی و مراتع. در جبهه غربی شهر، رودخانه 
شاپور که در راستای شمالی- جنوبی کشیده شده توسعه در این قسمت را 
با محدودیت مواجه می کند و مستلزم ایجاد پل های متعدد بر روی رودخانه 

شاپور و صرف هزینه هنگفت می باشد. 
در جبهه شرقی و جنوبي شهر وجود مسیل فصلي در راستای شمالی- 
جنوبی و نخلستان ها از عوامل محدود کننده گسترش شهر است. در جبهه 
شمالی شهر نیز وجود زمین های زراعی و مراتع محدود کننده توسعه شهر 

محسوب مي شوند. 
عوامل  از  یکی  آبپخش  و  سعدآباد  سیاسی  تقسیمات  تداخل  همچنین 
محدود کننده می تواند باشد که در جبهه جنوب غربی شهر در مسیر جاده 

آبپخش می باشد.)برگرفته از مهندسین مشاور آريانور پويا،  1389: 126(
 در بین عوامل شکل گیری و توسعه شهر سعدآباد، عبور رودخانه شاپور 
از جبهه شمالي شهر و جاده دسترسی شیراز به گناوه از اصلی ترین عوامل 

هستند. 
موجب  شهر،  بندي  استخوان  اصلي  عنصر  به عنوان  شاپور  رودخانه 
به  سعدآباد  است.  شده  شمالی-جنوبی  راستای  در  شهر  خطي  گسترش 
عنوان شهري خطي)طولي(، به صورت فشرده بین رودخانه و انبوه نخیالت 
گسترش یافته است. در حال حاضر توسعه شهر از دو جهت شمالي و جنوب 

غربي صورت مي گیرد. 
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جدول 3: برخي از سرانه ها و فضاهاي استاندارد مورد نیاز سطوح مختلف شهري با معرفي کاربري شاخص
سرانه و فضاي مورد نیاز کاربري شاخص مقیاس کالبدي سطوحمقیاس کالبدي سطوح شهريکاربري شاخص
سرانه بين 1-3 متر مربع، حداقل قطعه تفكيكی 650 متر مربعکويبوستان کودك 
سرانه 8 متر مربع)4.5 متر مربع فضای باز و 3.5 متر مربع فضای سر پوشيده( حداقل قطعه تفكيكی 500 متر مربعکويمهد و کودکستان
تعداد مطلوب واحدها به ازاي هر 225 نفر یك واحد، حداکثر قطعه تفكيكي 65 مترمربعکويتجاري روزانه 
حداقل9متر مربع)5 متر مربع فضای باز و 4 متر مربع فضای سر پوشيده( حداقل مساحت 2500 متر مربعمحلهآموزش ابتدایي
تعداد در مراکز محله به ازاي هر 335 نفر 1 واحد، حداکثر قطعه تفكيكی 85 متر مربعمحلهتجاري هفتگي
سرانه بين 2 تا 4 متر مربع، حداقل قطعه تفكيكی 1 هكتارمحلهبوستان محله

حداقل 11متر به ازاي هر دانش آموز، حداقل مساحت 7000 متر مربع به ازای هر 600 نفربرزنآموزش راهنمایي 
تعداد در مرکز برزن 1 واحد به ازای هر 535 نفر، حداکثر قطعه تفكيكی 100 متر مربعبرزنتجاري ماهانه

12 متر مربع به ازاي هر دانش آموز، حداقل مساحت 1 هكتار به ازای هر 800 نفرناحيهآموزش دبيرستان 
تعداد 1 واحد به ازای هر 800 نفر، حداکثر قطعه تفكيكي در هر ناحيه 120 متر مربعناحيهتجاری عمده فروشی

سرانه به ازای هر 100 نفر 25 متر مربع، حداقل قطعه تفكيكی 2500 متر مربعناحيهدرمانگاه 
سرانه 3 تا 6 متر مربع به ازای هر نفر، قطعه تفكيكی بوستان بين 6 تا 8 هكتارناحيهبوستان ناحيه
به ازای هر 1000 نفر 370 متر مربع، حداقل قطعه تفكيكی 2.5 هكتارمنطقهبيمارستان 

حداقل سطح کل قطعه تفكيكي در مرکز منطقه 500 متر مربعمنطقهواحد تجاري 
مأخذ: ابراهیم زاده و مجیر اردكانی 53:1385، برگرفته از سید محسن حبیبی و مسايلی 32:1378

جدول 4 : سرانه هاي موجود و پیشنهادي شهر
سطح کل 

کاربري موجود 
و پیشنهادي در 

افق طرح

سطح کل 
کاربري 

پیشنهادي در 
افق طرح

مورد نیاز 
بر اساس 
جمعیت 
مجموعه

مورد نیاز 
بر اساس 
جمعیت 

حوزه

مورد نیاز 
در افق طرح 

بر اساس 
جمعیت شهر

کمبود 
در وضع 

موجود

سرانه 
پیشنهادي

سرانه 
موجود 

)متر مربع(

سطح موجود 
)متر مربع(

کاربري

991317.4 217360   213607  65 101.44 773957.35 مسكوني
46198.89 34805.98  7361 18237 9208.09 2.7 1.49 11392.91 تجاري
87273.92 26823.66 174 20757 0 7.4 7.92 60450.26 آموزشي
125745 125745 49270 17320 43968 30520 4 0.00 0 فنی وحرفه ای و آموزش عالي  
52000 38802.3   19724 9692.3 3 1.73 13197.7 فرهنگي- مذهبی

8.22324 13169 9156 1.2 0.00 0 جهانگردي و پذیرایي

22324.8 22324.8   13169 9156 1.2 0.00 0 جهانگردي و پذیرایي
29786.95 20999.07   9868.6 4183.75 1.7 1.15 8787.25 درماني

96146 49520  27372 10825 10439 884.25 5.2 6.11 46626 اداری - انتظامي

90037.52 27906    0 4 8.14 62131.52 ورزشی
36249.52 27186.24 13686 9592.5 3907.72 1.7 1.19 9063.28 خدماتي

28218 19228 12958 6270 2 1.18 8990 تاسيسات و تجهيزات شهري
10974 3205 3205 0 1 1.02 7769 صنایع و کارگاه  ها

573037.5 511678.56 214088 198824 34.1 8.04 61358.92 فضاي سبز
86744 86582.7 27372 34956 24255 3.2 0.02 161.11 حمل و نقل و انبار
963.51 0 0 0.13 963.51 در دست ساخت
770572 294676 259362 35314 67 62.37 475896 شبكه معابر
3069760 1525158 117700 35680 898943 339198 205 202.44 1544601.99 جمع سطوح خالص
495762 12 درصد ذخيره مسكوني+ رودخانه

199466.5 مجموع کاربریهاي عمومي داخل حریم
3366056 مجموع اراضي مورد نياز جهت محدوده

مأخذ: طرح جامع سعدآباد ص412
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مأخذ: طرح جامع سعدآباد، ص177

نگاره 3: عوامل مؤثر بر شكل گیری شهر

مأخذ: طرح جامع سعدآباد، ترسیم: نگارندگان

نگاره 4: امكانات و محدوديت های توسعه شهر

تحلیل كمی كاربری اراضی شهری
در این مقاله سعی شده است که به بررسی تطبیقی کاربری ها و سرانه ها و 
توزیع فضایی کاربری ها بین استانداردهای موجود با وضع موجود کاربری ها 

و سرانه ها در شهر مذکور و چگونگی توزیع فضایی آنها بپردازد.
در جدول شماره ۳- برخي از سرانه ها و فضاهاي استاندارد مورد نیاز سطوح 
مختلف شهري با معرفي کاربري شاخص در هر سطح که از طریق سازمان ملی 
زمین و مسکن برای شهرهای ایران پیشنهاد گردیده، معرفی مي شود.  )ابراهیم زاده 

و مجیر اردكانی، 53 :  1385، برگرفته از حبیبی و مسايلی، 32 : 1378(

تحلیل كیفی كاربری اراضی شهری سعدآباد
ارائه وضع مطلوب برای هر يک از كاربری ها

كاربري مسکوني: مسکن به عنوان یکي از اساسي ترین نیازهاي زندگي 
انسان ها به عنوان کوچکترین عنصر تشکیل دهندة سکونتگاه ها و به وجود 
آورندة یکي از پدیده هاي جغرافیایي به شمار مي رود.  )اخگر، 73:1387( در 
که  داشته  مسکوني وجود  خانه  تعداد 1696  در سال 1۳87  شهر سعدآباد 
مجموعًا داراي مساحتي معادل 77۳957 مترمربع بوده که از این میزان9455 
مترمربع آن مخروبه بوده است. بدین ترتیب سرانه مسکونی 101متر مربع 
مي باشد که در مقایسه با بسیاري از شهرهاي دیگر ایران داراي سرانه باالیي 

مي باشد، که مي تواند دالئل مختلفي از جمله وضعیت اقلیمي منطقه ، فرهنگ 
اجتماعي ساکنین ، قیمت زمین ، توان خرید مردم و... داشته باشد.  )مهندسین 
پويا،  1389: 276( شمال شرقی شهر سعدآباد و جنوب غربی  آريانور  مشاور 
شهر در آنسوی رودخانه شاپور به دلیل وجود زمین های نامناسب کشاورزی 
برای توسعه شهر پیشنهاد شده است. نوسازترین و گران ترین بخش شهر نیز 

منطبق بر همین بخش هاست.
 كاربري تجاري: شهرها با هر نقش و وظیفه اي که داشته باشند، نمي توانند 
دور از فعالیت هاي تجاری- بازرگاني قرار گیرند، چرا که حیات اجتماعي 
ایجاب  را  فعالیت هایي  چنین  وجود  آنها،  نیازهاي  رفع  و  شهر  در  انسانها 

مي کند. )رضويان، 114:1381(
بخش عمده مراکز تجاري شهر سعدآباد در مجاورت خیابان هاي اصلي 
قرار گرفته است. در حال حاضر 154 واحد تجاري )غیر از واحدهاي تجاري 
در کاربري مختلط( به مساحت 11۳92.9 مترمربع درکل سطح شهر پراکنده 
مي باشند که سرانه ای معادل 1.58 مترمربع است. به لحاظ پراکنش فضاهاي 
تجاري در بخش جنوب شرقي، یعني محله فرهنگیان کمبود فضاهاي تجاري 

بیشتر احساس مي شود. )برگرفته از مهندسین مشاور آريانور پويا،  1389: 276( 
در  اهمیت  با  کاربري هاي  جمله  از  آموزشي  کاربري  آموزشی:  كاربری 
یکی  که  آنجاست  تا  آن  اهمیت  و  مي شود  فیزیکي شهرها محسوب  کالبد 
از روش های تعیین کننده تقسیم بندی اراضی شهری حدود خدماتی مراکز 
آموزشی می باشد. حدود محله فاصله ای است که یك دانش آموز دبستانی، 
به صورت پیاده و حداکثر به فاصله زمانی یك ربع ساعت بتواند از محیط 
طوری  بایستی  آموزشی  کاربری های  نماید.  طی  دبستان  تا  خود  مسکونی 
مکانیابی گردند که در دسترس تمامی خانوارهای شهری ذینفع باشند. مکان 
یابی مراکز آموزش عالی و حرفه ای نیز بایستی به گونه ای باشد که بدور از 
به راحتی و در  آنها  به  بوده و دسترسی  ازدحام  آلودگی صوتی و  هرگونه 

کمترین زمان ممکن امکان پذیر باشد. 
شهر سعدآباد از جمله شهرهایي است که در این مورد از پتانسیل باالیي 
 4 راهنمایي،  مدرسه   4 ابتدایي،  مدرسه   4 داراي  شهر  این  برخورداراست. 
سوادآموزي،  نهضت  همچون  آموزشی  مراکز  سایر  مورد   11 و  دبیرستان 
آموزشگاه هاي مختلف و .... است که مجموعًا داراي 60450 مترمربع فضاي 
آموزشي با سرانه اي معادل7.92 مترمربع براي هر نفر مي باشد که با توجه به 
استانداردهاي شهري از سرانه باالیي بر خوردار است. با این وجود نقایصی 
از جمله عدم وجود فضایی به عنوان کودکستان، عدم پراکنش صحیح مراکز 
آموزشی از نظر مکان و شعاع عملکردی دارند. همچنین شهر سعدآباد فاقد 
هرگونه فضایی در مقطع آموزش عالي مي باشد. )بر گرفته از مهندسین مشاور 

آريانور پويا،  1389: 278-277(
كاربري بهداشتي و درماني: خدمات بهداشتی- درمانی امروزه به عنوان 
یکی از زیرساخت های شهری در جهت توسعه نواحی مطرح است و هدف 
از آن باال بردن سطح سالمت و ازدیاد نیروی فعالیت افراد و طوالنی کردن 
عمر و باالخره پیشگیری از بروز و شیوع بیماری ها و معالجه بموقع آنهاست. 
مکان یابی کاربری های درمانی بایستی بر اساس نیاز و دسترسی سریع مردم 
انجام پذیرد و در عین حال بدور از سروصدای ناشی از ازدحام جمعیت و 
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جدول 5 – جدول SWOT مربوط به کاربری های شهر سعدآباد
تهديدها )Threat(فرصت ها )Opportunity(ضعف ها )Weakness(قوت ها )Strength(کاربری 

- استحكام نسبي بيشتر بناهاي شهرمسكونی
- یك طبقه بودن بيش از 94 درصد ابنيه شهر
بستر زمين جهت ساخت  بودن   - کم شيب 

و ساز
- وجود زمين هایي بایر در جبهه شمالي شهر

ارتفاع  وجود  بدليل  شهر  سيل گيري  عدم   -  
زیاد از بستر رودخانه

- وجود بافت مسكونی با کيفيت پایين  و غير 
مقاوم در جبهه جنوبی شهر

- باال بودن هزینه های ساخت و ساز در شهر 
نسبت به استان

- کاهش سرانه مسكونی 
- کاهش فضای باز و سبز خصوصی به دليل ایجاد 
برخی فضاهای مسكونی در حياط خانه های بزرگ

ایجاد  دليل  به  نخلستان ها  سطح  کاهش   -
برخی فضاهای مسكونی در نخلستان ها

فروش  و  خرید  وضعيت  بودن  رونق  کم   -
زمين و مسكن در شهر

در  شهر  توسعه  امكان   -
شمالي  جبهه  بایر    زمين هاي 

بدون تخریب نخلستانها
بصري  سيماي  ارتقاء  امكان   -
رودخانه  عبور  به  توجه  با  شهر 

از داخل شهر
و  شهر  درتوسعه  سهولت   -
بدليل بستر  احداث ساختمان ها 

کم شيب زمين

برای  زلزله  خطر  احتمال   -
بافت های فرسوده و غيرمقاوم 

شهر
رودخانه  نخلستان ها،  وجود   -
عنوان  به  مرتع  و  مسيل  و 
توسعه  کننده  محدود  عوامل 

شهر 

تجاری و 
مختلط

- قرارگيري بر مسير کوتاه ترین راه دسترسي 
شيراز-گناوه

 - فاصله اندك تا مراکز بندری و مرکز استان
- مراجعه روستایيان حوزه نفوذ برای خرید به 

شهر سعدآباد 

- عدم قرارگيري بر جاده اصلي
واحدهای  فضایی  مناسب  پراکنش  عدم   -

تجاری در سطح شهر
- عدم سرمایه گذاری زیاد در زمينه واحدهای 

تخصصی تجاری به دليل مهاجرفرستی شهر

- امكان تقویت نقش خدمات دهي 
منطقه به مسافرین عبوري

- امكان ایجاد بازارچه هاي 
مرزي با توجه به نزدیكي به 
بنادر و قرار گيري بر مسير 

شيراز- گناوه
- امكان ایجاد بازار فروش 

خرما به دليل وجود پتانسيل 
باالي شهر در خصوص توليد 

خرما

- عدم رشد پتانسيل هاي 
تجاری شهر

 - مهاجرت نيرو ي کار به 
شهرهاي مجاور و کاهش 

فروش

- باال بودن فضاها و سرانه های آموزشيآموزشی
- پراکنش مناسب اکثر فضاهای آموزشی

درصد باالی باسوادی در شهر )84درصد(

- عدم وجود فضای کودکستان در سطح شهر
- عدم وجود فضاهای آموزش عالی در سطح 

شهر

افراد - باال بودن ميزان افراد فرهنگی  بكارگيری  توان  عدم   -
و  شهر  در  کرده  تحصيل 

مهاجرت آنها

مذهبی
فرهنگی

 

- وجود تجانس مذهبی و عدم جدایی گزینی 
بافت های مذهبی 

مذهبی  زمينه های  به  شهر  مسئوالن  توجه   -
شهر

در  اسالمي  و  ایراني  غني  فرهنگ  وجود   -
خانواده هاي شهر

در  کرده  تحصيل  افراد  زیاد  تعداد  وجود   -
شهر

- وجود تعداد زیاد معلمين در شهر

- کمبود فضاهای مذهبی در قسمتهاي شمالي 
و جنوب غربي شهر

- عدم وجود مصلی در شهر
- عدم وجود مراکز فرهنگی از جمله سينما و 

تئاتر در شهر
های  قسمت  در  فرهنگی  فضاهای  کمبود   -

شمالی شهر

مراکز  و ساخت  ایجاد  امكان   -
مذهبی در زمين های وقفی

نيروهای  از  استفاده  امكان   -
تحصيل کرده و فرهنگی

----------------

-  مهاجرت به شهرهاي 
بزرگتر و وارد نمودن فرهنگ 

غيربومی به شهر 

سبز فضای سبز فضای  افزایش  در  نخلستان ها  وجود   -
شهری

- عبور رودخانه شاپور از داخل شهر 

اطراف رودخانه  - عدم وجود حریم سبز در 
و شهر

برنامه  بدون  و  بی رویه  سازهای  و  ساخت   -
و عدم لحاظ فضای سبز در  این نوع ساخت 

وسازها
- عدم نگه داری درست فضای سبز موجود

- کمبود سرانه فضای سبز شهر

فضاي  سرانه  افزایش  امكان   -
دسترسي  بدليل  شهر  در  سبز 

آسان به آب
- استفاده از نخلستانها ي مجاور 
و   محيط  تلطيف  جهت  شهر 

ارتقائ کيفيت فضایي شهر

- بي مهري ها و بي توجهي هاي 
پوشش  به  نسبت  عمومي 

گياهي 

- وجود ابنيه و محوطه هاي تاریخي و طبيعي گردشگری
در نزدیكي شهر

جهانگردي  عملكرد  با  فضاهاي  وجود  - عدم 
و پذیرایي 

از  مناسب  استفاده  و  ریزي  برنامه  عدم   -
پتانسيلهاي طبيعي و تاریخي منطقه

- قرار گيری سعدآباد در محور 
گردشگری سرقنات.

از محوطه هاي  استفاده  امكان   -
در  منطقه  طبيعي  و  تاریخي 
راستاي ارتقا صنعت گردشگري 

منطقه

- عدم سرمایه گذاری مناسب 
در بخش های گردشگری شهر

- وجود معابر عریض در شهر معابر
بيشتر خيابانها و کوچه ها ی  بودن  - آسفالته 

شهر
بوشهر-  اصلي  جاده  به  نزدیك  دسترسي   -

گناوه
در  استاندارد  و  منظم  خيایانهاي  وجود   -

بخشهاي شمالي و غربي شهر 
حال  در  شهر  در  ترافيكي  گره  وجود  عدم   -

حاضر

در  استاندارد  غير  ارگانيك  معابر  وجود   -
بعضي قسمت هاي بافت 

به  جایگزین  مسيرهاي  ایجاد  امكان  عدم   -
و  غربي  بخش  در  نخلستانها  وجود  دليل 

رودخانه در شرق شهر 
ابنيه مجاور  به  معابر دسترسي  - عدم وجود 

ضلع شرقي رودخانه
- عدم امكان ایجاد کمربندي در شهر به دليل 
وجود نخلستان دریك سو و رودخانه در سوي 

دیگر 

- امكان تقویت مسير دسترسي 
به جاده اصلي بوشهر گناوه

- امكان ارتباط سریع کليه معابر 
داخل بافت به خيابانهاي اصلي

بين  عبوري  جاده  عبور   -
شهري از داخل شهر

 - وجود تنها یك پل بر روي 
رودخانه در محدوده شهر 

در  ترافيكي  گره   ایجاد    -
یك  تنها  وجود  بدليل  آینده 

پل بر رودخانه 

مأخذ: نگارندگان
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ترافیك بوده و دارای محوطه وسیع فضای سبز جهت تلطیف هوای محیط 
مجاور باشد. )رضويان،150:1381(. شهر سعدآباد در حال حاضر دارای ۳ مرکز 
بهداشتی و درمانی با مساحت مجموع 2617.1۳ متر مربع و سرانه 0.۳4 متر 
استفاده روستاهاي  به  جمعیت شهر و  توجه  با  براي هرنفر مي باشد.  مربع 
اطراف از این مراکز ، کمبود زیادي از لحاظ کمیت و کیفیت وجود دارد و 
مشاهده مي گردد و ساکنین جهت انجام بیشتر امور درماني خود به شهرهای 
اطراف سفر مي کنند. )برگرفته از مهندسین مشاور آريانور پويا،  1389: 278( با توجه 
به پیمایش میدانی مؤلف،  ایجاد یك بیمارستان از خواسته های اصلی مردم شهر 

است که در طرح های مختلف از جمله جامع و تفصیلی باید مد نظر باشند. 
كاربري مذهبي: این کاربري مهمترین و اصلي ترین پایگاه تجلیات عقیدتي، 
اجتماعي و سیاسي در قرون گذشته و حال است و الگوي کلي و هویت 
مشترك شهرهاي اسالمي به شمار مي رود و در همه حال و همه شکل از 
سوي مسلمانان، مکان جمعي مقدسي شناخته شده و به تناسب حال و روز 
  )48 )ضرابی،غالمی،موسوی،1388:  است.  بوده  اجتماعي  عطف  نقطة  مردمان، 
شهر سعدآباد داراي 8 مرکز مذهبي به مساحت کل 9940 متر مربع شامل 5 
مسجد، یك حسینیه و یك مقبره شهداي گمنام و یك مصلي است. با توجه 
با  ، در قسمتهاي شمالي و جنوب غربي شهر  به شعاع دسترسي 500 متر 
کمبودهایي مواجه هستیم. )برگرفته از مهندسین مشاور آريانور پويا،  1389: 278( 

 كاربري فرهنگي: شهرها بستر و تجلی گاه فرهنگ ها و مکان پویایی فرهنگی 
و تمدن اقوام می باشند و کاربری های فرهنگی در رده های مختلف سلسله 
مراتب خدماتی دارای خصایص و ویژگی های خاص خود هستند)رضويان، 
154:1381(. این کاربري از آثار ارزشمند شهر بوده و نشانه اي از شهر محسوب 
مي شود )فرهودي و ديگران، 127:1385(. در حال حاضر در شهر سعدآباد2 مرکز 
فرهنگي وجود دارد. اما در کل شهرهیچگونه سینما یا تئاتري وجود ندارد. 
از نظر سرانه و  شعاع عملکرد در این خصوص کمبود وجود دارد. )برگرفته 

از مهندسین مشاور آريانور پويا،  1389: 278( 
و  تأسیسات  همچنین  و  فضاها  شامل  ورزشی  کاربری  ورزشي:  كاربري 
میدان های ورزشی در سطح شهر است. سرانه پیشنهادی وزارت مسکن و 
شهرسازی ایران برای این کاربری، بین 2تا 2.5 متر مربع است. سرانه های 
ورزشی هر کشور در مقایسه با عرف بین المللی نیز فرق می کند، چرا که هر 
کشوری ویژگی های خود را دارد و بسته به شرایط زندگی و عوامل مختلف 
معیارها و سرانه ها تعیین می شود. )بهزاد فر، 1388: 161( شهر سعدآباد داراي 
توجه  با  که  مي باشد  مترمربع   621۳1 مساحت  به  ورزشي جمعًا  فضاي   2
البته با توجه به سرانه  به جمعیت شهر سرانه هر نفر 8.14 مترمربع است. 
استاندارد 2.5 مترمربع براي هرنفر،  کمبودي مشاهده نمي گردد. اما با توجه 
به شعاع دسترسي 600 متر برای کاربري ورزشي برخی قسمت های شهر، به 
خصوص جنوب شهر تحت پوشش دسترسي فضاهاي ورزشي قرار ندارد. 

)بر گرفته از مهندسین مشاور آريانور پويا،  1389: 278( 
كاربري فضاي سبز: فضاي سبز یکي از کاربري هاي اصلي شهر مي باشد 
که بعد از ارائه الگوی باغشهر هاوارد مطرح گردید و امروزه جایگاه خاصی 
در طراحي و برنامه ریزي شهري کسب کرده است. پارك و فضاي سبز در 
هر شهري تحت تأثیر اقلیم شهر، میزان دسترسي به آب و نوع خاك متفاوت 

جهت  در  شهر  ساختار  الینفك  جزء  عنوان  به  آن  ایجاد  لزوم  ولي  است. 
ارتقاء سیماي  و  تفریحي  ایجاد فضاي  لطافت محیط،  آلودگي هوا،  کاهش 

بصري شهر بسیار حائز اهمیت است.
در شهر سعدآباد در 5 قسمت فضاي سبز وجود دارد که مجموعًا داراي 
مساحتي معادل 61۳58.9 متر مربع مي باشد. سرانه کاربري فضاي سبز 8.04 
متر مربع است که با توجه به استاندارد 9 مترمربع، کمبود وجود دارد. اما با 
توجه به وجود نخلستان ها و باغات و اراضي زراعي اطراف شهر، چنانچه به 
فضاي سبز از دیدگاه محیط زیست بنگریم، کمبودي وجود نخواهد داشت. 
)برگرفته از مهندسین مشاور آريانور پويا،  1389: 278( نکته قابل توجه در طرح 
جنوبی  و  شرقی  قسمت های  در  سبز  حریم  ایجاد  پیشنهاد  سعدآباد  جامع 
شهر در امتداد مسیل فصلی، جهت حفاظت از نخلستان های اطراف شهر و 
همچنین در قسمت غربی شهر در اطراف رودخانه شاپور است که در تأمین 

فضای سبز و لطافت محیط شهر کمك بسیاري مي تواند باشد.
تأسیساتي  شامل  که  کاربري  این  شهري:  تجهیزات  و  تأسیسات  كاربري 
همچون پمپ بنزین، ایستگاه آتش نشاني، پست برق، پست، دکل مخابراتي 
سایر  فضایی  تقسیمات  در چارچوب  عملکردی  مقیاس  در  مي باشد،   ... و 
بستگی  که  را  خود  خاص  فضایی  تقسیمات  و  نمی گیرد  جای  کاربری ها 
خاص،  خدمات  به  نیاز  میزان  جمعیت،  تراکم  چون  متعددی  عوامل  به 
این تجهیزات در  از  دارد می طلبد. بخشی  موارد  فواصل دسترسی و دیگر 
وضعیت فعلی شهر موجود بوده و تا تغییرات پایه ای در نیازها، تغییری را در 
سطوح خود الزم ندارند. )رضويان، 185:1381( این کاربری در شهر سعدآباد 
مساحتي معادل8990 متر مربع را به خود اختصاص داده است که با توجه 
به استانداردهاي شهري باید دارای سرانه 2 مترمربع باشد لیکن در این شهر 
معادل 1.18 مترمربع می باشد و کمبود قابل مالحظه ای را نشان می دهد. )بر 

گرفته از مهندسین مشاور آريانور پويا،  1389: 279(
كاربری اداری:  مهمترین عاملي که در مکانیابي کاربري اداری باید در نظر 
گرفته شود، تجمیع و ساماندهي این کاربري است تا بتوان رفت و آمدهاي 
انرژي  ناخواسته را تا حدودي کاهش داده، از اتالف بیهودة وقت و منابع 
جلوگیري گردد. )ضرابی،غالمی،موسوی،1388: 47( تعداد این کاربري در شهر 
سعدآباد  20 عدد با مجموع مساحت 42169 متر مربع مي باشد، یعني سرانه 
5.5۳  مترمربع براي هر نفر مي باشد. )بر گرفته از مهندسین مشاور آريانور پويا،  

 .):1389
كاربري نظامي: کاربري هاي نظامي و انتظامي در هر کشوري، عمدتًا خارج 
از محدودة شهري واقع مي شوند. در واقع، این کاربري مشمول رعایت حریم 
نسبت به کاربري هاي مسکوني و شهري است. کاربري هاي نظامي و انتظامي 
داخل  در  نمي توانند  منفجره،  مواد  از  استفاده  یعني  آنها؛  ماهیت  به  توجه  با 
محدودة شهري ساکن شوند و بهتر آن است که در احداث فضاهاي نظامي بعد 
فاصله اي مجاز رعایت گردد، مگر اینکه، تنها کارکرد حفاظتي و ایجاد نظم و 
امنیت عمومي در یك جامعه مورد نظر باشد که در آن صورت تعداد محدودي 
از این کاربري و نیروهاي تحت نظر آنها، همانند کالنتري ها مي توانند در داخل 
نواحي و محالت شهر استقرار یابند )ضرابی،غالمی،موسوی،1388: 48(. شورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران طی بخشنامه ای خواستار تخلیه کلیه اراضی 



دوره بیست و يكم، شماره هشتاد و سوم /   15

از سطوح  است  نظامی  و  آموزشی  پادگان های  به صورت  که عمدتاً  نظامی 
شهرها باالخص شهر تهران شده است. )رضويان، 189:1381( در شهر سعدآباد 
۳ واحد کاربري انتظامي به مساحت 4456.7 مترمربع در شهر موجود مي باشد. 

)برگرفته از مهندسین مشاور آريانور پويا، 1389:279 ( 

نتیجه گیری
فضایي  مکاني   ساماندهي  یعني  شهري  اراضي  کاربري  برنامه ریزي 
جامعه  نیازهاي  و  خواست ها  براساس  شهري  عملکردهاي  و  فعالیت ها 
با  را در وضع موجود و  فعالیت های شهری  شهري است که عملکردها و 
توجه به استانداردهای مطلوب، برای آینده 10 یا 20 ساله شهر یك برنامه 
مدون می دهد.  بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد بیانگر این نکته است 
که شهر سعدآباد با توجه به قابلیت های بسیاری که در زمینه کشاورزی و 
صنعت داراست، اما متأسفانه به دلیل توجه نشدن به قابلیت هایش بصورت 
توسعه نیافته در این زمینه ها باقی مانده است. شهر سعدآباد از قابلیت های 
فراوانی از جمله نخلستان های فراوان، عبور رودخانه شاپور از داخل شهر و 
نزدیکی به جاده های ترانزیتی و شهرهای بندرگاهی و تجاری جهت توسعه 
فرست  مهاجر  دلیل  به  شهر  این  کاربری های  از  بسیاری  است.  برخوردار 
بودن آن بخصوص در زمینه قشر تحصیل کرده از آن رشد چندانی نداشته 
و چه بسا رو به کاهش نهاده اند. شهر سعد آباد در سال 1۳87 داراي 76۳0 
است. جمعیت  بوده  موجود  محدوده  مساحت  هکتار   697 و  نفر جمعیت 
این شهر برای افق 1405 معادل 10974 نفر برآورد گردیده است. با توجه 
نیاز افق طرح بود، مشاور طرح  به محدوده بسیار بزرگ شهر که بیشتر از 
مباني  به  نگرشي  با  رساند.  هکتار  به ۳۳6  و  کاهش  را  پیشنهادی  محدوده 
نظري، بخصوص توسعه پایدار شهري، پیشنهاد مي شود، ابتدا از  فضاهاي 
خالي درون شهر و در درجه دوم از زمین هاي نامرغوب در شمال شرقی و 
جنوبی و جنوب غربی شهر استفاده شود تا از گسترش فیزیکي شهر و تجاوز 

به حریم رودخانه و نخلستان ها جلوگیری گردد.  
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