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چكیده

رشد سریع توسعه فیزیكي و جمعیتي شهرها در دهه های اخیر موجب مشكالت اساسي در شهرها شده است. شهر کاشان 
نیز با توجه به قدمت و رشد باالي جمعیتي و فیزیكي از این امر مستثني نبوده در واقع این رشد عامل نابساماني در فضا و 
کالبد شهر و به خصوص ناسازگاري در بین کاربری های شهري گردیده و موجب پراکنده رویی، افزایش هزینه های حمل ونقل و 
آلودگی های محیط زیستی و به خطر انداختن توسعه پایدار شهري شده است، لذا ارزیابي کاربری های شهري از حیث شاخص 
سازگاري به منظور دست یابی به معیارهای متناسب و اصول برنامه ریزی توسعه پایدار شهري از مهم ترین اقدامات در این زمینه 
می باشد. نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام تحلیلي- تطبیقي است که با در نظر گرفتن شاخص استاندارد 
سرانه ها و سازگاري و بهره گیری از نرم افزار GIS به بررسي و ارزیابي کّمي و کیفي کاربری ها در سطح شهر کاشان پرداخته 
است. از چهار سنجه شامل ارتباط کاربری های مختلف، عدم مجاورت کاربری های همجوار، تراکم جمعیت، وسعت زمین 
به عنوان پایه  ایی برای تحلیل شاخص  های سازگاری کاربری اراضی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر 
کاربری ها به لحاظ مقایسه سرانه های موجود با سرانه های استاندارد در طرح های شهري با کمبود فاحشي روبه رو می باشند و 
از سوی دیگر تحلیل کاربری ها با شاخص سازگاري حاکي از ناهمساني سازگاري در بین بعضي از کاربری های شهری مانند 
مسكوني با بیش از 40 درصد، کاربري آموزشي با بیش از 37 درصد، کاربري اداري با 36 درصد، کاربري درماني با 27 درصد 
و کاربري ورزشي با 19 درصد با کاربری های همجوار خود است، لذا مسئولین شهري می بایست در برنامه های مربوطه به 
توسعه آینده شهر، ضمن تخصیص بهینه فضا به کاربری های مورد نیاز جهت رفع کمبود فعلي، به توزیع مناسب کاربری های 

همجوار براساس مؤلفه های مكاني - فضایي توجه جدی داشته باشند.
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1- مقدمه
شهر همچون موجود زنده تبلور فضایی ایفای نقش های 
بهره وری  و  جمعیت  کانون  جغرافیایی،  محیط  در  انسانی 
قرارگرفته  گوناگون  عوامل  و  نیروها  تحت تأثیر  که  است 
سازمان  در  بنیادی  تغییرات  باعث  و  (Fang et al,2017: 2)؛ 

 .(Ghadiry,M.Dasta,2016: 31) فضایی- کالبدی شده است
کشورهای  در  شهرنشینی  و  رشد  سرعت  گرچه 
توسعه یافته در وضعیت مناسب و کنترل شده ای قرار دارد، 
و  بوده  متفاوت  درحال توسعه وضعیت  در کشورهای  ولی 
شاهد روند شتابان جمعیت هستیم (Nahrin,2018: 107). روند 
اخیر  نیم قرن  در  انسانی  سکونتگاه های  جمعیتی  تحوالت 
 .(Liu et al, 2018: 163) است  افزایش جمعیت شهری  بر  گواه 
در این میان زمین اساسی ترین عامل در توسعه شهري است 
با  و  کمیاب  کاالي  این  به  نسبت  نمی توان  رو  از همین  و 
ارزش بی توجه بود )امیری فهلیانی و جوکار، 1398: 350(. امروزه 
ناسـازگار  هـمجـواري  بـا  همـراه  شـهري  بی رویه  رشد 
بـراي  خـود  بـا  را  بسـیاري  مسـائل  زمـین،  کاربری های 
شـهرها بـه وجـود آورده اسـت )احمدی، 1398: 45(؛ و 
ترافیک،  از جمله:  بروز مشکالتی  در سطح کالن، موجب 
برنامه ریزی  و  باز  آلودگی محیط زیست و کاهش فضاهای 
نشده توسعه زمین شده است )دانش، 1399: 136(. این تغییرات 
که  است  مختلفی  عوامل  کنش  برهم  نتیجه  زمین  کاربری 
منابع،  مدیریت  در  اساسی  نگرانی های  از  یکی  به  امروزه 
توسعه پایدار و محیط زیست تبدیل شده است برای مدیران 
و  شهری  پایدار  توسعه  مسائل  درگیر  که  برنامه ریزانی  و 
ایجاد  را  روزافزونی  نگرانی  تغییرات  این  هستند  محیطی 
کرده است چرا که بخش بزرگی از این تحوالت ناشی از 
کمتر  نواحی  در  شهرنشینی  خصوصًا  انسانی  فعالیت های 

 .(Mohameda and Worku,2020:2) توسعه یافته می باشد
طبیعی  منابع  فرد  به  منحصر  ویژگی های  به  توجه  با 
(Gimeneze et al,2019:1084)؛ و چالش های رشد شتابان شهرها 

(Van Vliet et al, 2020:58) اولین پیامدی که با گسترش شهرها 

صفت  )نورایی  اسـت  اراضـی  کـاربری  تغییر  می شود  ظاهر 

یک  در  کاربری ها  نسبت  از  آگاهی   .)22  :1395 همكاران،  و 

محیط شهری، نحوه تغییرات آن در گذر زمان و پیش بینی 
میزان تغییرات در سال های آتی گام مهمی برای برنامه ریزی 
به منظور کاهش میزان تخریب منابع و استفاده بهینه از منابع 
در توسعه پایدار محیط شهری است (Zhou et al, 2020: 211). با 
پایش تغییرات کاربری اراضی شهری این امکان در اختیار 
مدیران و برنامه ریزان شهری قرار می گیرد که تغییرات آتی 
با برنامه ریزی صحیح اقدامات الزم را  را پیش بینی کنند و 
در خصوص سازگاری یا عدم سازگاری کاربری ها صورت 
دهند. عالوه بر این، شهروندان نیز با دسترسی به اطالعات 
مربوط به تغییرات کاربری اراضی و پیش بینی تغییرات آینده 
در محیط شهری، با تدبیر و آگاهی بهتر می توانند اقدام به 
 .(Reba and Seto, 2020:812) سرمایه گذاری و توسعه مسکن کنند
توسعه شهر  در  پارادایم  مهم ترین  به عنوان  پایداری  امروزه 

بدل شده است )اسماعیل زاده، 1398: 4(. 
در واقع برنامه ریزی کاربری زمین نقش مهمی در دستیابی 
برنامه ریزی  نهایی  هدف  دارد.  پایدار  توسعه  اهداف  به 
عدالت  و  اکولوژیک  تعادل  نوعی  ایجاد  نیز  زمین  کاربری 
اجتماعی در روند توسعه و عمران شهر است زمین عنصر 
کمیت  بنابراین  شهرهاست  گسترش  و  توسعه  در  اساسی 
دارد  پایداری شهری  بسزایی در  و کیفیت کاربری ها نقش 
مدیریت  به منظور  بنابراین  1(؛   :1396 همكاران،  و  )امان پور 

برنامه ریزی  و  انسان ساخت  و  طبیعی  اکوسیستم های  بهتر 
و  اراضی  کاربری  تغییرات  مدل سازی  به  نیاز  بلندمدت، 
اراضی  کاربری  تغییرات  ناسازگاری  و  سازگاری  پیش بینی 
آنجایی  از   .)164  :1395 همكاران،  و  )فالحتكار  است  آینده  در 
که روند سریع این تغییرات باعث تغییرات چشمگیری در 
این  و  کرده  متحول  را  کاربری ها  سطح  و  شده  زمین  کره 
توسعه منجر به از بین رفتن محیط زیست طبیعی شده است، 
اراضی،  روی  بر  مطالعه  با  تا  داشته  آن  بر  را  برنامه ریزان 
به دست آمده  نتایج  از  تغییرات را بررسی کنند و  این  علت 
مخرب  تغییرات  این  با  مبارزه  راهکارهای  شناخت  برای 
بهره برند )کیانی و ابراهیمی، 1397: 72(. بدین منظور، در روند 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي )           (  
 سنجش و ارزیابی شاخص سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از ... / 109 

به  درک  و  دقیق  شناسایی  زمین  سازگاری  برنامه  های  تهیه 
 (Tewabe است  مهم  بسیار  زمین  پوشش  و  کاربری ها  موقع 
یک  به عنوان  کاشان  راستا  این  در   .and Fentahun,2020:10)

اقتصادي  طبیعي،  ویژه  موقعیت  به  توجه  با  متوسط  شهر 
و  افقی  گسترش  مانند  متعددی  مشکالت  با  اجتماعي  و 
پراکنده، توسعه نامتوازن شهر در جهات مختلف، گسترش 
است،  مواجهه  غیرمجاز  ساخت وسازهای  و  حاشیه نشینی 
کاربری  در  عمده  تغییرات  وقوع  بسترساز  مشکالت  این 

اراضی و ناسازگاری کاربری ها شده است. 
آن  نشان دهنده ی  کاشان  شهر  اراضي  کاربري  ارزیابي 
است که این شهر در سال های اخیر با رشد ناموزوني مواجه 
زمین های  قباًل  که  آن  اطراف  نواحي  از  بسیاري  و  بوده 
کشاورزي بوده، به زیرساخت و سازهای  شهري، خصوصًا 

مسکوني و صنعتی رفته است. 
اراضي  کاربري  برنامه ریزی  اهداف  از  یکي  که  آنجا  از 
شهري، مکان یابی مناسب کاربری ها و جداسازي کاربری های 
ناسازگار از یکدیگر است، لذا پژوهش حاضر بر آن است 
اطالعات  سیستم  مکانی  تحلیل  ابزارهای  از  استفاده  با  تا 
جغرافیایی ضمن پاسخگویی به سؤاالت ذیل، راهکارهاي 
مناسبی را جهت مکان یابی و توزیع بهینه کاربری ها در سطح 
شهر و جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر به منظور 
رسیدن به هدف اصلي برنامه ریزی شهري یعني تأمین رفاه 
مردم از طریق ایجاد محیطي بهتر، سالم تر، مؤثرتر و دلپذیرتر 

ارائه نماید.
با  کاشان  شهر  موجود  کاربری های  سرانه  وضعیت  الف( 
سرانه های استاندارد در طرح های شهری به چه صورت است؟
لحاظ  به  کاشان  شهر  موجود  کاربری های  وضعیت  ب( 

شاخص سازگاری چگونه است؟
در ادامه ضمن مروری بر ادبیات تحقیق، به بررسی مفاهیم، 
دیدگاه ها و مبانی تئوریک مرتبط با موضوع اصلی پژوهش 

پرداخته شده است.
ارزیابی  به   )1394( کاظمی نیا  و  پاریزی  میمندی 
سازگاری کاربری اراضی براساس مدل GIS-AHP و بررسی 

تأثیرات آن ها بر کیفیت زندگی  الگوی توزیع کاربری ها و 
نتایج  و  پرداخته اند  کرمان  شهر  قدیم  بافت  در  شهری 
تحلیل های حاصله از پژوهش آن ها نشان داد که کاربری ها 
در بافت قدیم شهر کرمان در وضع موجود ازنظر سازگاری، 
با  چندانی  هماهنگی  همجواری  الگوی  و  توزیع  نظام 
معیارهای برنامه ریزی شهری ندارند و این موضوع کیفیت 
داده  قرار  تحت تأثیر  را  محدوده  سطح  در  شهری  زندگی 
بین  در  کاربری ها  بین  سازگاری  بیشترین  همچنین  است، 
درصد   89 که  به گونه ای  می شود  دیده  مسکونی  کاربری 
نسبت  کاماًل سازگار و  کاربری های مسکونی در حالت  از 
سازگار با هم جواری خود قرار دارند، از طرفی بی نظمی و 
قدیم شهر  بافت  در سطح  کاربری ها  بودن پخش  تصادفی 

کرمان به چشم می خورد.
سازگاری  سنجش  به   )1396( همکاران  و  غضنفرپور   
کاربری های شهری با تأکید بر الگوی همجواری در دبیرستان 
از  تحقیق  از  به دست  آمده  نتایج  پرداخته اند،  مراغه  شهر 
بررسی همجواری 41 دبیرستان در شهر مراغه نشان می دهد 
که 37 درصد مدارس در وضعیت نامطلوب، 39 درصد در 
مطلوب  وضعیت  در  درصد   24 و  مطلوب  نسبتًا  وضعیت 
کاربری های سازگار و  با  قرارگیری و همجواری  لحاظ  از 
ناسازگار قرار دارد و در بین مدارس، دبیرستان شهید باکری 
در مقطع پسرانه رتبه 1 و دبیرستان خواجه نصیر در مقطع 

پسرانه رتبه 41 را به دست آورده است.
جاللی و قاسمی )1397( در مقاله ای به ارزیابی سازگاری 
کاربری زمین در سکونتگاه های روستایی مقصد گردشگری 
شهرستان بینالود پرداخته اند در این مطالعه هشت روستای 
درجه  و  انتخاب  بینالود  شهرستان  در  گردشگری  مقصد 
آسایش،  و  راحتی   -1 ماتریس  سه  تفکیک  به  سازگاری 
بین 49 کاربری  امنیت عمومی، 3- منظر و چشم انداز   -2
کاماًل  حیث  از  مطالعه  مورد  روستاهای  خبرگان  بین  در 
سازگار تا کاماًل ناسازگار طبقه بندی شدند و نتایج نشان داد 
تمام روستاهای مورد مطالعه از نظر سازگاری در وضعیت 

ناسازگار قرار دارند.
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 موسوی و مؤمن بیک )1398( در مقاله ایی به الگوسازي 
مکاني  داده های  پایه  بر  شهري  آتي  بهینه  توسعه  پویایي 
به  جهت تحلیل سازگاري زمین در شهرکرد پرداخته اند و 
و   128/72 برابر  وسعتی  ترتیب  به  که  رسیدند  نتیجه  این 
184/74 کیلومترمربع )31/6 و 55/22 درصد( از کل منطقه 
در روش تحلیل سلسله مراتبی و میانگین گیری برای توسعه 
آتی شهرکرد تناسب زیاد تا خیلی زیاد دارند که گستردگی 
آن ها عمدتًا با بخش های مرکزی و شمالی محدوده مطابقت 

مکانی دارد.
الریک و یلند1 و همکارانش )2011( به بررسی وضعیت 
سازگاری کاربری ها در شهر سانتیاگو پایتخت کشور شیلی 
پرداخته و استفاده از شاخص سازگاری را ابزار مفیدی برای 
کاربری زمین به ویژه در زمینه توسعه پایدار شهری می دانند 
و معتقدند که در راستای توسعه پایدار شهری لزوم توجه به 

توسعه درونی را ضروری است.
کریستین الن اوجا و کانستنتیا تودر2 )2012( با ارزیابی و 
تحلیل کاربری  های ناسازگار )مجاورت بین نواحی مسکونی 
و ایستگاه های گاز در نواحی حومه بخارست کشور رومانی( 
به این نکته رسیدند که رشد ناهمگون و بدون برنامه موجب 
ایستگاه های گاز و  شکل گیری نواحی مسکونی در اطراف 
مسائل  و  گاز  ایستگاه های  وضعیت  عملکرد  اختالل  نیز 
زیست محیطی شده است که پیشنهاد می شود ایجاد نواحی 
مسکونی طبق برنامه ریزی انجام شود و حتی االمکان اطراف 

ایستگاه های گاز قرار نگیرد.
ویگا و همکاران3 )2015( در مقاله  ایی به ارزیابی وضعیت 
پایداری کاربری های مسکونی در ناحیه هفت مونترال کانادا 
پرداخته و به این نتیجه رسیدند که میزان درآمد خانوار و 
فاصله از مرکز شهر از جمله متغیرهایی بوده است که نوع 
سطح  و  می کند  مشخص  را  آن  منابع  و  زمین  از  استفاده 
فضاهای سبز و سایر کاربری ها را به شدت تحت تأثیر قرار 
می دهد. در واقع در این تحقیق مشخص شد که گویه های 
1- Ulrike Weiland

2- Ioan Ioj , Christian, Alina Tudor, Constantina

3-Vega 

و  اراضی  از  استفاده  چگونگی  در  زیادی  نقش  اجتماعی 
رعایت استاندارهای سازگاری کاربری اراضی را دارند.

عنوان   با  تحقیقی  در   )2021( همکاران4  و  هائوچن 
اندازه گیری  اراضی:  کاربری  ترکیب  الگوی  فرای  روش 
این  به  وضعیت سازگاری در مناطق شهری و فرعی چین 
نتیجه رسیدند که شهر ژینگ تان یک الگوی کاربری اراضی 
شهر  شکل  برای  را  پیشنهاد هایی  و  دارد  را  سازگار  کاماًل 

پایدار در آینده ارائه داده اند.

2- مبانی نظری پژوهش
2-1- کاربری اراضی

زمین هم به عنوان یک ورودی و هم خروجی در فرآیند 
و  عنصر  عمده ترین  به عنوان  و  است  مطرح  برنامه ریزی 
بستر اصلی کلیه برنامه ها از اهمیت خاصی برخوردار است 

)مختاری فریور و همكاران، 1398: 222(. 

زمین  که  است  هدفی  یا  عمل  شامل  زمین  کاربری 
قرار  استفاده  مورد  محلی  مردم  توسط  خاص  به منظوری 
می گیرد و می تواند به عنوان بستری برای فعالیت های انسانی 
از  ناشی  استفاده های  و  زمین  با  مستقیمًا  که  شود  تعریف 
منابع آن و همچنین اثراتی که بر روی آن گذاشته می شود 

تعریف می گردد. 
تغییر در کاربری زمین هم به معنی تغییر در ساختارها 
و کارکرد یک نوع خاص از کاربری زمین )تغیر کیفی( و 
کاربری  آن  وسعت  و  فضایی  ابعاد  در  تغییر  معنی  به  هم 
این علم  باری، 1396: 112(.  )حق بین و دریا  )تغییر کّمی( است 
به حقوق مالکیت همراه با توسعه شهري می پردازد و انواع 
فعالیت و خدمات را در ارتباط با مسائل سیاسی، اقتصادي 
ثروت اندوزی  عرصه  از  و  می نماید  متناسب  فرهنگی  و 
براي  انسانی را در شهر  جلوگیري می کند و نوعی آمایش 
شهروندان مهیا می کند. درمجموع، نظام برنامه ریزی کاربري 
در  اراضی  بهره برداری  براي  الگویی  به مثابه  اراضی شهري 

شهر است )درویشی، 1400: 735(.

4- Haochen
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2-2- سرانه زمین
سرانه زمین عبارت است از مساحت، تقسیم بر جمعیت 
)زیاری، 1393: 56(. سرانه زمین عبارت است از مقدار زمینی 

هر  به  شهر  کاربری های  از  یک  هر  از  متوسط  به طور  که 
نفر از جمعیت می رسد )شیعه، 1393: 141(. مفهوم و اصطالح 
ابزارهایی است که در فرآیند  از  سرانه کاربری زمین یکی 
اراضی  برآورد  و  محاسبه  برای  زمین،  کاربری  برنامه ریزی 
کار  به  کاربری های مختلف  یا  فعالیت ها  میان  آن  توزیع  و 
نوعی  به عنوان  زمین  کاربری  سرانه  درعین حال  می رود. 
تغییرات  مقایسه  و  سنجش  برای  کّمی  شاخص  و  معیار 
روش  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  زمان  جریان  در  کاربری 
تعیین سرانه ها، در انطباق با امکانات توسعه شهر و شرایط 
سرانه های  از  یک  هر  دارد.  قرار  آن  اقتصادی  و  اجتماعی 
نیازهای جمعیت  و  اراضی  کاربری  با  رابطه  در  پیشنهادی 
تعیین می گردد. برای به دست آوردن میزان سرانه استاندارد 
به عنوان  استاندارد کشورهای دیگر  از  یک کشور نمی توان 
الگو استفاده کرد به دلیل مغایر بودن شرایط آن ها از نظر آب 
و هوایی و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی، شهری، درآمد 
باعث  عوامل  این  مجموع  که  خانوار  اندازه های  و  ابعاد  و 
می شود الگوبرداری میزان سرانه از کشورهای دیگر خالی از 

اشکال نباشد )حسین زاده و استعالجی، 1399: 143(.

2-3- سازگاری
ارتباط  یک  وجود  از  است  عبارت  سازگاری  مفهوم   
از  فضای حاصل شده  در یک  روابط  بین  معقول  و  منطقی 
اشتراک فعالیت و مکان )کرمی و همكاران، 1396: 137(. سازگاری 
و ناسازگاری بین کاربری ها شهری به دلیل تأثیرات مثبت 
و منفی است که کاربری های همسایه روی هم دارند. این 
در سطح  کاربری  هر  موقعیت  قالب  در  می توان  را  روابط 
کنار هم و  در  کاربری ها  قرارگیری و چیدمان  نحوه  شهر، 
همسایه  کاربری ها  سایر  با  کاربری  هر  بین  مکانی  روابط 
ناسازگاری  و  سازگاری  مالک   .)76  :1396 )پیله ور،  کرد  بیان 
کاربری ها، نحوه تعامل آن ها با هم دیگر است )زنگنه، 1396: 

است  ممکن  سازگاری  نظر  از  کاربری ها  همچنین   .)207

حالت های زیر را داشته باشند: 
1- کاماًل سازگار باشند، یعنی هر دو خصوصیت مشترکی 
داشته باشند و فعالیت های آن ها نیز بر یکدیگر منطبق باشد، 

مانند دو مسکن کم تراکم. 
2- نسبتًا سازگار باشند، به این ترتیب که هر دو کاربری از 
باشند،  داشته  تفاوت  با هم  اما در جزییات  بوده،  نوع  یک 

مانند مسکن کم تراکم با مسکن با تراکم متوسط. 
3- نسبتًا ناسازگار باشند، یعنی میزان ناسازگاری دو کاربری 
کاربری-  با  ترمینال  مثل  باشد،  بیشتر  آن ها  سازگاری  از 

مسکونی. 
4- کاماًل ناسازگار، به این معنی که مشخصات دو کاربری 
هیچ گونه همخوانی با یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگر 

باشند، مانند کاربری صنعتی و مسکونی در کنار همدیگر. 
5- بی تفاوت باشند، یعنی دو کاربری از جهت سازگاری با 

هم بی تفاوت باشند )روستایی و ابراهیمی، 1394: 5(.

2-4- نظریه های کاربری زمین
در  را  شهری  اراضی  کاربری  نظریه های  مهم ترین 
 نظریه های نقش اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و کالبدی زمین و

 نظریه های برنامه ای، سامان دهی، کارکردگرایی، اصالح گرایی، 
مدرنیسم، فرهنگ گرایی، طبیعت گرایی، فلسفه گرایی، فن گرایی، 
پست  مدرنیسم  روان،  انسانی، سالمت  آمایش  اختیارگرایی، 
و توسعه پایدار می توان برشمرد. در نظریه نقش اجتماعی 
زمین، هنری جرج )1897-1810( اعتقاد به محدود کردن 
راستای  در  اراضی  از  بهره برداری  و  خصوصی  مالکیت 
منافع عمومی مردم در شهرها دارد. در این ارتباط اسکات 
)1895-1819( بر حفظ اراضی کشاورزی اطراف شهرها و 
کاربری ها  در  عمومی  و حفظ مصلحت  حومه های شهری 
را  زمین  کاربری  زمین،  سامان دهی  نظریه  دارد.  تأکید 
ایجاد  جمله  از  شهری  فعالیت های  سامان دهی  به منظور 
شهری،  تأسیسات  استقرار  اتومبیل،  تردد  مترو،  باری  معبر 
استفاده تفریحی، خدماتی و تجاری، انباری و ایجاد پناهگاه 
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پیشنهاد می نماید، این نظریه چگونگی تقسیم اراضی شهری 
و نحوه استفاده از آن، مالکیت زمین، وظایف بخش عمومی، 
جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی از زمین، توجه به 
سالمت، ایمنی، رفاه حال عمومی در برابر خطرات و سوانح 
بر  شهری  منطقه بندی  به  مدرنیسم  نظریه  می کند.  ارائه  را 
به موقعیت، مکان،  اساس عملکردهای خاص بدون توجه 
فرهنگ و سنت در تراکم عمودی افزایش فضای آزاد و سبز 
)تا 85 درصد( براساس سلسله مراتب شهری اشاره می کند. 
نظریه فرهنگ گرایی نقطه مقابل مدرنیسم است و به تقدم 
شاخص های فرهنگی و اجتماعی بر مادی آن با نگرش به 
زیبایی معتقد است. نظریه طبیعت گرایی اصل رهایی انسان 
از محیط مصنوع و استقرار در طبیعت و کاربری های طبیعی 
به  فلسفه گرایان  ارائه می دهد.  را  در شهر  و عملکردگرایی 
آزادی انسانی و زیباشناسی و کاهش کاربری های صنعتی در 
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری معتقدند. نظریه سالمت 
عدم  کاربری،  برنامه ریزی  در  شهروند  مشارکت  به  روان 
گسترش شهرهای بزرگ صنعتی، سرانه ها و آستانه ها توجه 

دارد )زیاری، 1393: 14-4(.

2-5- کاربری اراضی و توسعه پایدار شهری
در کنفرانس زمین توسعه پایدار چنین تعریف شد: رفع 
نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسل های آینده درباره 
نیازهای آن ها. کمیسیون جهانی محیط زیست توسعه پایدار 
را این گونه تعریف کرد: توسعه پایدار فرایند تغییری است 
سمت گیری  سرمایه گذاری ها،  هدایت  منابع  از  استفاده  در 
توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال 
توسعه  درباره  لند  برات  کمیسیون  باشد.  سازگار  آینده  و 
الزمه  فرایند  یک  به عنوان  پایدار  توسعه  می گوید:  پایدار 
بهبود و پیشرفت است؛ فرایندی که اساس بهبود وضعیت 
جوامع  فرهنگی  و  اجتماعی  کاستی های  برنده  میان  از  و 
پیشرفته است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب 
و  جوامع  همه  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  هماهنگ  و 
به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد. کمیسیون جهانی 

محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار را توسعه ای می داند 
نسل های  توانایی  امروز،  نسل  نیازهای  برآوردن  ضمن  که 
طبق  نیفکند.  مخاطره  به  احتیاجاتشان  برآوردن  در  را  آتی 
تعریف فوق، اگر منظور از توسعه گسترش امکانات زندگی 
انسان است، ناگزیر باید با نگاهی به آینده ابعاد آن ترسیم 
شود )حسینی نسب و همكاران، 1399: 466(. توسعه پایدار شهری 
قرار گرفته  امروز مورد توجه  به  تا  در طول دهه 1990 و 
و چالش های  مسائل  از شهرهای جهان  بسیاری  در  است. 
اساسی مانند ترافیک و تراکم زمین، ساختمان های متروک و 
خالی از سکنه، تغییر کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی 
آب و بسیاری از موضوعات زیست محیطی دیگر موضوع 
)رضا علی و سادات حسینی،  پایداری شهرها را مطرح می کنند 
1400: 358(. اصطالح کاربری اراضی زمین از دیدگاه توسعه 

پایدار شامل همه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
است که انسان بر روی زمین انجام می دهد، در واقع توسعه 
به  بتواند  که  باشد  پایدار  می تواند  وقتی  زمین  عمران  و 
نیازهای مادی و نیازهای اجتماعی، فرهنگی و روانی مردم 

در حال و آینده پاسخ گوید )شرایني، 1382: 86(.
پایدار  توسعه  اولیه  خصوصیات  به عنوان  زیر  شرط  سه 

کاربری اراضی مطرح شده است:
 الف( تنوع کاربری ها: توسعه پایدار زمین در مقیاس وسیع 
باید تعادلی در کاربری های گوناگون زمین شهری به وجود 
می آورد. تشخیص عملکردهای گوناگون در کاربری اراضی 
توسعه شهری )مسکونی، تولیدی، خدماتی و جز آن( باعث 
ارتقای کیفیت محیط زیست می شود و به دلیل تسهیل در ارتباط 
فیزیکی و اجتماعی در مورد نیاز عماًل نقشی مهم در بهبود 

شرایط محیطی و کاهش آلودگی های محیطی ایجاد می کند.
زمین هایی که در طرح های شهری به   انعطاف پذیری:  ب( 
عنوان مناطق قابل توسعه پیش بینی می شوند، باید در قالب 
و  آب  مدیریت  به  مربوط  طرح های  قبیل  از  پروژه هایی 
فاضالب، توسعه مسکن، آماده سازی زمین و جز آن تعریف 
برخوردار  خاصی  هماهنگی  از  باید  پروژه ها  این  شوند. 

باشند.
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موفق  شرطی  می تواند  زمانی  توسعه  کافی:  حمایت  ج(   
باشد.  برخوردار  قوی  اجتماعی  حمایت  از  که  باشد 
تجربه های شهرهای جدید و طرح آماده سازی زمین نشان 
عمومی  مشارکت  زمین،  توسعه  فرایند  در  که  است  داده 
هرچند  باشد  مؤثر  طرح  موفقیت  در  می تواند  حد  چه  تا 
مشارکت مردم در زمینه های مختلف )اعم از انتخاب زمین، 
طراحی، برنامه ریزی، ساخت و جز آن( با هدایت جامع و 

همه سونگر افزایش یابد )کاشفی و حاجی نژاد، 1394: 74(.

3- محدوده موردمطالعه
شهر کاشان با ارتفاعي حدود 955 متر ازسطح دریا در 
شده  واقع  اصفهان  استان  شمال  در  و  ایران  مرکزي  فالت 
است. مطابق سرشماری سال 1395، این شهر 304487 نفر 

جمعیت دارد که از این تعداد 154100 نفر مرد و 150387 
نفر زن می باشند )مرکز آمار ایران، 1395(.

4- روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از لحاظ شیوه 
و  محتوایی  تحلیل  از روش  است.  تطبیقي  تحلیلي-  انجام 
بررسی منابع به منظور تکمیل ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده 
شد و برای استخراج عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری زمین 
اسنادی  و  کتابخانه ای  روش  از  کاربری ها  سازگاری  و 
به رویکرد و  توجه  با  ابتدا  که  بدین شرح  استفاده گردید. 
پایداری  وضعیت  بر  مؤثر  سنجه های  پژوهش  جهت گیری 
و  شد  مشخص  شهری  اراضی  زمین  کاربری  سازگاری  و 
با بررسی مطالعات موجود در این زمینه عوامل و نماگرها 

نگاره1: نقشه موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه      
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مستندسازی شدند. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش تمام 
تحقیقات در دسترس از جمله، مقاالت علمی، کتاب و اسناد 
معتبر، در زمینه تغییرات و سازگاری کاربری اراضی شهری 
است. جهت اعتبارسنجی تحقیق از الگوی نظرات نخبگان و 
پرسشنامه استفاده گردید. سپس نقشه پایه کاربرهای اراضي 
شهري در محیط GIS تهیه و به هنگام گردید. در مرحله بعد 
کاربری ها  انواع  سرانه  مقدار سطوح،  میداني  کار  طریق  از 
ضمیمه  جداگانه  الیه های  به صورت  و  گردیده  مشخص 
 GIS اطالعات نقشه پایه شد تا زمینه استفاده آن در محیط
فراهم گردد و در ادامه با استفاده از روش کّمي و کیفي به 
و  سرانه ها  استاندارد  لحاظ  به  شهري  کاربری های  ارزیابي 
از  ابتدا  که  به این صورت  پرداخته شد.  شاخص سازگاري 
طریق استاندارد سرانه ها، مقدار زمین مورد نیاز هر کاربري 
در وضع موجود از طریق مشخص نمودن نسبت کمبودها، 
هر  استقرار  مکان  نهایت  در  و  گردید  تعیین  و  محاسبه 

کاربري در ارتباط با کاربری های همجوار به لحاظ شاخص 
سازگاري از طریق نرم افزار GIS با استفاده از مدل همپوشاني 

)IO( و تحلیل فضایي1 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

4-1- مدل همپوشانی وزن دار یا مدل همپوشانی شاخص
در این مدل نقشه های ورودی بسته به اهمیتشان نسبت 
به فرضیه مورد نظر وزن دار می شوند. ساده ترین نوع وزن دار 
دوتایی  ورودی  نقشه های  که  است  وقتی  شاخص  کردن 
باشند و هر نقشه یک عامل وزنی منفرد داشته باشد. با این 
حال وقتی نقشه های چند کالسه استفاده شوند هر کالس از 
هر نقشه یک امتیاز یا وزن متفاوت به خود می گیرد که این 
باعث می شود سیستم های وزن دار کردن قابل انعطاف گردد 
)جمالی و همكاران، 1393: 27(. خالصه فرآیند پژوهش در قالب 

نگاره 2 نمایش داده  شده است.

1- Spatial Analyze

GIS نگاره2: نمودار فرآیند ارزیابي میزان سازگاري کاربری های اراضي شهري با استفاده از
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5- یافته های پژوهش
در این پژوهش کاربری های مورد مطالعه در دو بخش 
مورد بررسي قرار می گیرد. الف( بررسي کاربري ها از لحاظ 
موجود  وضع  ارزیابي  و  بررسي  به  بخش  این  در  )کّمي(: 
سطوح و سرانه های کاربری های شهر با سرانه های استاندارد 
وضع  کمبودهای  تا  می شود  پرداخته  شهري  طرح های  در 
موجود در هر یک از کاربری ها به دست آید. ب( بررسي 
کاربري ها از لحاظ )کیفي(: در ارزیابي کیفي جهت بررسي 
گوناگوني  شاخص های  شهري  اراضي  کاربري  چگونگي 
ضرورت های  به  توجه  با  پژوهش  این  در  که  دارد  وجود 

موجود از شاخص سازگاري استفاده شده است.

5-1- بررسي و ارزیابي سطوح و سرانه های کاربری ها 
در سطح شهر کاشان

 1344/06 مسکوني  کاربري  مسكوني:  کاربري  الف( 
مترمربع از مساحت شهر را به خود اختصاص داده است که 
سرانه این کاربري به نسبت جمعیت شهر معادل 52/7 مترمربع 
می باشد. لذا مشاهده می گردد که در مقایسه با سرانه استاندارد 

که 50 مترمربع می باشد از وضعیت مناسبي برخوردار است.
ب( کاربري اداري: ادارات و مؤسسات دولتي و خصوصي 
مؤثري  نقش  آن ها  استقرار  نحوه  که  کاربردهایي هستند  از 
در سطح  می کنند.  ایفا  ترددهاي شهري  و  آمد  رفت  و  در 
شهر مجموعًا 403700 مترمربع )0/6 درصد( سطوح اداري 
شهر  جمعیت  به  نسبت  کاربرد  این  سرانه  دارد.  وجود 
که  استاندارد  سرانه  با  مقایسه  در  که  می باشد  1/6مترمربع 

2مترمربع می باشد داراي کمبود می باشد.
ج( کاربري آموزشي: کاربري آموزشي به زیر کاربری هایی 
همچون کودکستان، ابتدایي، راهنمایي، دبیرستان و آموزش 
عالي تقسیم می گردد. در بعد سرانه آموزش کودکستان که 
اینکه  به  توجه  با  می باشد  مترمربع   8 آن  استاندارد  سرانه 
داراي سرانه ای معادل 0/02  این کاربري  در وضع موجود 
مترمربع می باشد کمبودي معادل 2195300 مترمربع مشاهده 
موجود  وضع  سرانه  ابتدایي  آموزشي  کاربري  در  می شود. 

9مترمربع  استاندارد  که سرانه  آنجا  از  و  است  0/7مترمربع 
وجود  مترمربع   2297225 معادل  کمبودي  لذا  می باشد 
0/6مترمربع  سرانه  راهنمایي  آموزش  کاربري  در  است. 
است که با توجه به سرانه استاندارد 11 مترمربع، مساحتي 
کاربري  در  است.  نیاز  مورد  2862075مترمربع  معادل 
می باشد  12مترمربع  استاندارد  سرانه  دبیرستان  آموزش 
کاربري  این  موجود  وضع  در  که  می شود  مشاهده  اما 
داراي سرانه 0/9مترمربع است و کمبود فضایي در حدود 
بخش  در  اینکه  حال  است.  مشهود  3077500مترمربع 
آموزش عالي کمبودي به لحاظ سرانه مشاهده نمی شود و از 

وضعیت مناسبي برخوردار است.
داراي  د( کاربري تجاري: کاربري تجاري در سطح شهر 
استاندار  سرانه  اگر  می باشد.  مترمربع   3/4 معادل  سرانه ای 
2 حداقل مترمربع در نظر گرفته شود این کاربري در سطح 
که  صورتي  در  اما  می باشد  مناسبي  وضعیت  داراي  شهر 
سرانه استاندارد حداکثر 4 مترمربع در نظر گرفته شود حدود 

233100 مترمربع کمبود سطح وجود خواهد داشت.
سرانه  بهداشتي  کاربري  زمینه  در  بهداشتي:  کاربري  هـ( 
موجود 0/2 مترمربع می باشد که در مقایسه با سرانه استاندارد 
که 0/6 مترمربع می باشد با کمبود فضایي در حدود 101895 

مواجه است.
سرانه  اگر  درماني  کاربري  بخش  در  درماني:  کاربري  و( 
این  شود  گرفته  نظر  در  مترمربع   0/75 حداقل  استاندارد 
اما  کاربري در سطح شهر داراي وضعیت مناسبي می باشد 
در صورتي که سرانه استاندارد حداکثر 1/5 مترمربع در نظر 
وجود  سطح  کمبود  مترمربع   78587/5 حدود  شود  گرفته 

خواهد داشت.
کتابخانه،  جمله  از  فرهنگي  کاربري  فرهنگي:  کاربري  ز( 
تئاتر، فرهنگسرا، سالن اجتماعات و چاپخانه  سینما، سالن 
خود  به  را  مترمربع   0/2 معادل  سرانه ای  شهر  سطح  در 
که  استاندارد  با سرانه  مقایسه  در  که  است  داده  اختصاص 
حدود 0/75 الي 1/5 مترمربع است داراي کمبودي در حدود 

149393/75 تا 355887/5 مترمربع می باشد.
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ح( کاربري فضاي سبز و ورزشي: در زمینه فضاي سبز 
با توجه  که سرانه آن 7/5 مترمربع است مشاهده می گردد 
می باشد  مترمربع   12 الي   9 حدود  که  استاندارد  سرانه  به 
کمبودي معادل 565725 تا 1391700 وجود دارد. در بخش 
ورزشي نیز با توجه به سرانه موجود 0/8 و سرانه استاندارد 
تا   349950 حدود  در  فضایي  کمبود  داراي   2/5 الي   2
487612/5 می باشد. در زمینه کاربری هایی همچون مذهبي، 

جهانگردي، معابر و شبکه ارتباطي و تأسیسات و تجهیزات 
کمبودي مشاهده نمی شود )جدول شماره1 سطوح و سرانه های 
استاندارد و مورد نیاز کاربری های اراضي شهري کاشان در 
کلي  بررسي  در  بنابراین  می دهد(.  نشان  را  موجود  وضع 
طبیعي،  ویژه  موقعیت  به  توجه  با  شهر  اراضي  کاربري 
اقتصادي و اجتماعي کاشان و همچنین افزایش جمعیت و 
فیزیکي شهر شاهد عدم رعایت ضوابط و  توسعه بی رویه 

جدول1: سطوح و سرانه های استاندارد و مورد نیاز کاربری های اراضي شهري کاشان در وضع موجود

نوع کاربری
وضع موجود

سرانه استاندارد*
سطح موردنیاز یا 

اضافه درصد به کاربرهای شهريسرانهمساحت)هکتار(
325650-1344/06493650مسکوني
146950-40/371/412اداري

4-86/823/12/32تجاري
317550 الي 

-233100

آموزشي
2195300-0/730/021/018کودکستان
2297225-18/070/70/59ابتدایي

2862075-16/650/60/411راهنمایي
3077500-22/640/80/612دبیرستان

285/4210/3681/52441212/5آموزش عالي
101895-6/330/20/140/6بهداشتي

1/5- 33/441/20/10/75درماني
127906/25 الي 

-78587/5

2/3-22/300/80/60/0مذهبي
167935 الي 
140402/5

1/5- 5/710/20/150/75فرهنگي
149393/75- الي 

-355887/5
17/630/60/50/2121235جهانگردي

9-191/227512فضاي سبز
565725- الي 

-1391700

2/5- 20/070/70/52ورزشي
349950- الي 
-487612/5

20-93/943/42/525حمل ونقل و انبارداری
4567100- الي 

-5943725
1220025-156/60/60/55تأسیسات و تجهیزات شهري

--1286/664734معابر و شبکه ارتباطي
--2689/1107/2اراضی خالي

--6337/7137100جمع کاربری های شهري
 منبع: مطالعات میداني نگارندگان، مهندسین مشاور نقش جهان پارس، * زیاري: 1382،217 و 218
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معیارهاي برنامه ریزي و طراحي شهري در آن هستیم.

5-2- ارزیابي کیفي
5-2-1- تحلیل کیفي کاربری ها با استفاده از ماتریس 

سازگاري
شهر  مختلف  کاربری های  سازگاري  بررسي  آنجا  از 
مهم ترین رکن ارزیابي کاربري زمین شهري است لذا در این 
پژوهش به تبیین میزان سازگاري و عدم ایجاد مزاحمت یک 
کاربري براي انجام فعالیت های دیگر کاربری ها با استفاده از 
شاخص سازگاري پرداخته  شده است. بدین صورت که ابتدا 
کاربرهای  با  ارتباط  در  شهر  کاربری های  سازگاري  درجه 
متقابل  ماتریس  شده  تهیه  جدول  از  استفاده  با  همجوار 
شهري  کاربری های  کیفیت  سپس  گردید  ترسیم  سازگاري 
بررسي  قابل  زمینه های  به  توجه  با  سازگاري  نظر  نقطه  از 
دسترسي،  شیب،  زمین،  اندازه  مانند  سازگاري  تبیین  در 
تأسیسات و تجهیزات شهري، کیفیت هوا، صدا، نور و بو 
یعني  گرفت  قرار  بررسي  مورد  میداني  مطالعات  طریق  از 
وزن  پنج گانه  حاالت  از  یک  هر  به  سازگاري  ماتریس  در 
مخصوص )کاماًل سازگار =1، نسبتًا سازگار =2، بی تفاوت 
=3، نسبتًا ناسازگار =4 و کاماًل ناسازگار = 5( در جداول و 
نقشه هایی که از طریق نرم افزار ARC GIS ترسیم گردیده، 
داده شد. جدول شماره 2 ماتریس سازگاري کاربري اراضي 
شهر کاشان در وضع موجود را نشان می دهد. نتایج حاصل 
سازگاري  درصد  همچنین  و  سازگاري  متقابل  ماتریس  از 

از  یک  هر  براي  شهر  در  همجوار  کاربري  با  کاربری ها 
کاربری ها به شرح ذیل می باشد.

الف( کاربري مسكوني: این کاربري به عنوان قدیمی ترین 
و کاربردی ترین کاربري در زندگي انسان از اهمیت زیادي 
شهرسازي  و  زندگي  سبک  در  تغییر  و  می باشد  برخوردار 
این  سرانه  کاشان  شهر  در  بکاهد.  آن  اهمیت  از  نتوانسته 
کاربري به نسبت جمعیت شهر معادل 52/7 مترمربع می باشد 
بنابراین به لحاظ سطح از وضعیت مناسبي برخوردار است، 
همچنین با توجه به اینکه بیش از 65 درصد از واحدهای 
مسکوني شهر یک طبقه می باشد، لذا از حیث زمینه مورد 
و  هواگیري  نورگیری،  همچون  سازگاري  تبیین  در  توجه 
اندازه در شرایط نسبتًا سازگاري قرار دارد اما با این وجود 
واحدهای  همچون  نامتجانس  کاربری های  برخي  شاهد 
تجاري بزرگ چندطبقه و کارگاه های صنعتي، کاربری های 
کاربري  این  بین  در  عالي  آموزش  مؤسسات  ورزشي، 
می باشیم که باعث ایجاد مشکالتي از جمله نورگیری، بو، 
شهري  منظر  لحاظ  به  نامناسب  سیماي  و  صوتي  آلودگي 

نموده است.
ب( کاربري تجاري: این کاربري نیز از مهم ترین و کاراترین 
کاربری های شهري از قدیم االیام تا کنون در زندگي شهري 
مي  باشد که در شهر کاشان به دلیل بین راهی بودن از اهمیت 
آنجا  از  این شهر(،  بزرگ  )بازار  برخوردار می باشد  خاص 
نزدیکي  در  می بایست  سازگاري  لحاظ  از  کاربري  این  که 
شریان های داخلي و خارجي شهر و در فاصله ای مناسبي از 

نگاره3: نمودار مقایسه 
سرانه وضعیت موجود 

کاربری ها در شهر کاشان با 
وضعیت استاندارد
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مکان های آموزشي و فضاي سبز باشد لذا نتایج حاصل از 
تحلیل ماتریس متقابل سازگاري در قالب نقشه های شماره 
4 تا 6 و جدول 3 نشان می دهد که نسبت به کاربری های 
چند  هر  دارد.  قرار  سازگاري  نسبتًا  شرایط  در  همجوار 
متفاوت  قدمت  به  توجه  با  کاربري  این  در  ناسازگاري 
می باشد. در واقع بازار قدیم کاشان به عنوان یک بنا تاریخي 
در مرکز شهر با معماري و شهرسازي منحصر به فرد با تمام 
کاربری های نوساز تجاري در اطراف آن به لحاظ فرم و منظر 
شهري کاماًل متفاوت می باشد. از طرفي کاربردهاي تجاري 
عالوه بر بازار سنتي شهر در پیرامون خیابان رجایي، کاشاني، 
بابا افضل، محتشم و سایر معابر اصلي استقرار یافته اند. یکي 
از محورهاي مهم که نقش تجاري بسیار قوي در شهر را به 
عهده دارد محور خیابان رجایي، حدفاصل میدان 15 خرداد 
کاربردهای  غالب  که  می باشد  کاشاني  آیت اهلل  چهارراه  تا 
تجاري جدید مخصوصًا پاساژها و لوکس فروش ها در این 
لبه شکل گرفته اند و این لبه به عنوان لبه ای تجاري مهم در 
حوزه عملکردي شهر مطرح می باشد اما نکته قابل توجه در 
خصوص کاربري مذکور در این شریان آن است که معموالً 
و  زنجیره ای  به صورت  نوع  هم  و  متجانس  تجاري  مراکز 

ردیفي در کنار هم نیستند بلکه به صورت پراکنده، ناهماهنگ 
و نامتجانس با سایر کاربری ها تجاري دیگر توزیع  شده اند.

گسترش  به  توجه  با  کاربري  این  اداري:  کاربري  ج( 
این  یافته اند.  افزایش  مدرن  شهر  در  اداري  بروکراسی های 
معموالً  استفاده  خاص  ساعت  به  توجه  با  کاربری ها  نوع 
مشکلي با دیگر کاربری ها ندارند و سازگاري نسبي با سایر 
کاربری ها نیز دارند؛ اما شایان ذکر است از آنجا که سرانه 
می باشد  مترمربع   1/6 شهر  جمعیت  به  نسبت  کاربرد  این 
در مقایسه با سرانه استاندارد که 2 مترمربع می باشد داراي 
کمبود می باشد. همچنین با توجه به این که بخش اعظمي 
گرفته اند  قرار  تاریخي  بافت  در  اداري شهر  کاربردهاي  از 
و  مسیرها  از  باید  اداري  مراکز  این  به  دستیابي  براي  و 
در  که  کرد  عبور  بافت  درون  باریک  و  تنگ  شریان های 
مراکز  این  به  دسترسي  مسیر  در  ترافیک  موجب  نهایت 
تبیین  در  بررسي  قابل  زمینه های  برخي  در  لذا  می گردد، 
سازگاري همچون اندازه زمین و دسترسي به شبکه ارتباطي 

از شرایط نامساعدي برخوردار می باشد.
د( کاربري آموزشي: آمار جدول شماره 4 که بیانگر درصد 
سازگاري کاربری ها با کاربري همجوار در شهر کاشان است 

جدول2: ماتریس متقابل سازگاري وضع موجود کاربری های شهر کاشان

نوع کاربری
مسكوني

اداري

تجاري

آموزشی

بهداشتي

درماني

مذهبي

فرهنگي

جهانگردي

ورزشي

حمل ونقل 

ت
تجهیزا

1مسکوني
21اداري
321تجاري
2221آموزشی
22221بهداشتي
225411درماني
2222141مذهبي
12433121فرهنگي

222214221جهانگردي
4423252421ورزشي

32141214211حمل ونقل
221241122121تجهیزات شهري
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نشان می دهد 40 درصد از کاربري آموزشي در شرایط نسبتًا 
سازگار و 37 درصد در شرایط نسبتًا ناسازگار با کاربری های 
همجوار قرار دارد. خروجي نقشه مربوط به کاربري آموزشي 
نیز مؤید این مطلب است. این شرایط ناسازگار مربوط به 
کمبود  ضمن  که  می شود  شهر  آموزشي  مرکز  از   تعدادي 
و  تجاري  مراکز  کنار  در  استاندارد  سرانه  به  نسبت  فضا 
برخي  در  لذا  گرفته اند.  قرار  اصلي  ارتباطي  شبکه های 
اندازه  همچون  سازگاري  تبیین  در  بررسي  قابل  زمینه های 
شرایط  در  صوتي  آلودگي  و  استقرار  موقعیت  زمین، 

نامساعدي قرار گرفته است.
کنار  در  عمدتًا  درماني  کاربردهاي  درماني:  کاربري  هـ( 
واحدهاي  که  یافته اند  استقرار  شهر  اصلي  محورهاي 
داروخانه ها  ناحیه ای(،  و  )محله ای  درمانگاهي  بیمارستاني، 
و مطب را در بر می گیرد. اصلی ترین بیمارستان ها و مراکز 
درماني قدیمي در محدوده بافت قدیم شهر قرار گرفته اند. 
بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشت از جمله مواردي 
هستند که در بافت تاریخي خدمات درماني- بهداشتي را نه 
تنها به بافت بلکه به کل شهر ارائه می دهند. این کاربردها 
بیمارستان  مانند  گرفته اند؛  شکل  اصلي  معابر  لبه  در  غالبًا 
اخوان  بیمارستان  کاشاني،  آیت اهلل  چهارراه  نزدیک  نقوي 
میدان  و  خرداد   15 میدان  بین  که  اباذر  خیابان  در  واقع 
زمینه  در  کاربردها  این  مشکالت  می باشد.  دولت  دروازه 
مؤلفه های سازگاري شامل مواردي همچون موقعیت مکاني، 
در  ترافیکي  گره  ایجاد  و  صوتي  آلودگي  و  هوا   آلودگي 
همچون  دیگر  زمینه های  بعضي  در  اما  می باشد؛  محل 
و  و مطب ها  بیمارستان ها  کنار  در  داروخانه ها  گرفتن  قرار 
کاربری های  با  کامل  وابستگي  بیانگر  پزشکان  مجتمع های 

مرتبط با آن می باشد.
ماتریس  از  حاصل  نقشه  خروجي  بهداشتي:  کاربري  و( 
متقابل سازگاري و همچنین آمار جدول شماره 4 حاکي از 
با کاربری های  از نظر همجواري  این کاربري  آن است که 
پیرامون خود در شرایط نسبتًا سازگاري واقع شده است و 
شرایط  در  شهر  سطح  در  کاربري  این  از  درصد   0/5 تنها 

نسبتًا ناسازگار با کاربری های پیرامون قرار گرفته است.
ز( کاربري مذهبي: این کاربري شامل )مساجد، حسینیه ها، 
تکایا، زیارتگاه ها و غیره( در مقایسه با سرانه استاندارد از 
وضعیت مناسبي برخوردار می باشد و به لحاظ فضا کمبودي 
اماکن  ما شاهد وجود  لذا  نمی شود.  مشاهده  زمینه  این  در 
آن  دالیل  از  یکي  می باشیم  شهر  سطح  در  متعدد  مذهبي 
شهر  در  مذهبي  هیئت های  از  زیادي  بسیار  تعداد  وجود 
کاشان می باشد. بنابراین این کاربري در زمینه های مختلف 
مکاني  موقعیت  جمله  از  سازگاري  تبیین  در  بررسي  قابل 
نسبت به کاربری های همجوار، تعداد و وسعت در شرایط 

مساعد و سازگار قرار گرفته است.
ح( فرهنگي: یکي از کاربردهاي اساسي و مهم شهر کاربرد 
امور  واحدهاي  کتابخانه ها،  شامل  که  باشد  مي  فرهنگي 
غیره  و  موزه  اجتماعات،  سالن های  تبلیغاتي،  و  فرهنگي 
معادل  سرانه ای  شهر  سطح  در  فرهنگي  کاربري  می باشد. 
0/2 مترمربع را به خود اختصاص داده است و در مقایسه 
با سرانه استاندارد که حدود 0/75 الي 1/5 مترمربع است، 
داراي کمبودي می باشد لذا از لحاظ فضا و سطح جهت ارائه 
خدمات به شهروندان از شرایط ناسازگاري برخوردار است؛ 
اما به لحاظ همجواري با سایر کاربری های اطراف با توجه 
به نتایج ماتریس متقابل سازگاري در جدول 3 و همچنین 
کاربری های  با  سازگاري  نسبتًا  شرایط  در   ،4 جدول  آمار 

پیرامون می باشد.
ط( کاربري جهانگردي: از کاربری های مهم شهر که نیازمند 
سازگاري در فرم و سیماي شهري می باشد کاربر جهانگردي 
قدیمي  تاریخي و  بافت  کاربري در محدوده  این  می باشد. 
کاربری های  به  نسبت  موقعیت  لحاظ  به  شده،  واقع  شهر 
همجوار در شرایط کاماًل سازگاری قرار دارد، اما به لحاظ 
دسترسي به تجهیزات و تأسیسات شهري و همچنین وجود 
ساخت وسازهای جدید و مدرن در محدوده بافت قدیمي و 
تاریخي شهر که تا حدي در تناقض با فرم و سیماي تاریخي 
نسبتًا سازگار و در بعضي  آن محدوده می باشد در شرایط 

نقاط محدود، نسبتًا ناسازگار می باشد
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کلیه  شامل  غالبًا  ورزشي  کاربرد  ورزشي:  کاربري  ی( 
سالن های سرباز و پوشیده ورزشي، زمین های بازي محله ای 
از  حاصل  خروجي  می باشد.  زورخانه ها  و  ناحیه ای  و 
ماتریس متقابل سازگاري نشان مي  دهد که کاربري ورزشي 
در شرایط نسبتًا سازگار نسبت به کاربری های همجوار خود 
که   4 شماره  جدول  آمار  که  این  ضمن  است.  شده  واقع 
بیانگر میزان درصد سازگاري کاربری ها با کاربري همجوار 
در  کاربری ها  از  از 14 درصد  بیش  نشان می دهد  می باشد 

شرایط کاماًل ناسازگار می باشد که این ناسازگاري ناشي از 
تبیین سازگاري همچون  در  بررسي  قابل  مؤلفه های  برخي 
سرانه  به  توجه  با  نیز  ورزشي  بخش  )در  اندازه  و  وسعت 
موجود 0/8 و سرانه استاندارد 2 الي 2/5 شاهد کمبود فضا 
شهري  تأسیسات  و  تجهیزات  به  دسترسي  عدم  می باشیم( 
ارتباطي  نبود شریان  و همچنین  نواحي شهر  از  بعضي  در 
در  کاربری ها  این  از  برخي  گرفتن  قرار  دلیل  به  مناسب 

محدوده بافت قدیم شهر بوده است.

جدول3: نتایج حاصل از ماتریس متقابل سازگاري کاربري اراضي شهر کاشان
کاماًل ناسازگارنسبتًا ناسازگارنسبتًا سازگارکاماًل سازگاردرجه سازگاری کاربری ها

*مسکوني
*آموزشي
*تجاري
*اداري

*فرهنگي
*مذهبي

*بهداشتي
*درماني
*ورزشي

*جهانگردي
*حمل ونقل

*تأسیسات و تجهیزات

 جدول4: درصد سازگاري کاربری ها با کاربري همجوار در شهر کاشان
نوع کاربری

ورزشيجهانگرديفرهنگيمذهبيدرمانيبهداشتيآموزشيتجارياداريمسكوني
تأسیسات و
وضعیت تجهیزات

کاماًل 
30/9737/4445/8121/5932/194/2175/9617/8282/2877/8880/92سازگار

نسبتًا 
26/4225/7548/9440/0867/2668/2119/9076/5215/773/1718/63سازگار

0/620000000000بی تفاوت
نسبتًا 

5521/884/144/821/953/960/45/.36/4636/815/2537/08ناسازگار

کاماًل 
5/53001/2505/7000/84014/990ناسازگار

جمع کل 
100100100100100100100100100100100)درصد( 
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نگاره4: نقشه های سازگاري کاربری های مسكوني، آموزشي، اداري و تجاري شهر کاشان

نگاره5: نقشه های سازگاري کاربری های فرهنگي، مذهبي، درماني و بهداشتي شهر کاشان
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6- نتیجه گیری
اراضي  کاربري  برنامه ریزی  در  مهم  مباحث  از  یکي 
شهري جداسازي کاربری های سازگار از ناسازگار می باشد. 
بررسی های نظری صورت گرفته در پژوهش حاضر نشان 
شهري  توسعه  در  مهمی  عامل  اراضی  کاربری  که  می دهد 
است، اما تحت تأثیر فعالیت های انسانی خصوصًا شهرنشینی 
شاهد تغییراتی در بخش های کّمی و کیفی آن هستیم و لذا 
مدیریت  در  اساسی  دغدغه های  از  یکی  به  موضوع  همین 
و  است  شده  تبدیل  محیط زیست  و  پایدار  توسعه  منابع، 
شهر  توسعه  به  مربوطه  برنامه ریزی های  در  می بایست 
می دهد  نشان  مطالعات  همچنین  شود.  جدی  توجه  آن  به 
توسعه و عمران زمین وقتی می تواند پایدار باشد که بتواند 
روانی  و  فرهنگی  اجتماعی،  نیازهای  و  مادی  نیازهای  به 
در  مبنایی  نظریه  لذا  گوید  پاسخ  آینده  و  حال  در  مردم 
زمین  کاربری  پایدار  توسعه  عنوان  تحت  که  پژوهش  این 
و حمایت  انعطاف پذیری  کاربری ها،  تنوع  است سه شرط 

کافی رو مبنای ساماندهی کاربری اراضی بیان می نماید. از 
سوی دیگر مقایسه یافته های پژوهش با مبانی نظری نشان 
می دهد، برنامه ریزی کاربري اراضی شهري که نوعی آمایش 
شهر  در  می کند،  مهیا  شهروندان  براي  شهر  در  را  انسانی 
کاشان تحت تأثیر رشد باالي جمعیتي و فیزیکي در دهه های 
گذشته رعایت نشده است و ما شاهد وقوع تغییرات عمده 
در بخش سرانه های موجود و ناهمساني سازگاري در بین 
بعضي از کاربری های شهری می باشیم. لذا در این پژوهش 
کاربری های  ارزیابي  به  کیفي  و  کّمي  روش  از  استفاده  با 
سازگاري  شاخص  و  سرانه ها  استاندارد  لحاظ  به  شهري 
پرداخته شد و بدین طریق با مشخص شدن میزان تغییرات 
ایجاد شده در نظام کاربری اراضی شهری کاشان، با رویکرد 
مناسبی  راهکارهاي  زمین،  کاربری  پایدار  توسعه  نظریه 
شهر  سطح  در  کاربری ها  بهینه  توزیع  و  مکان یابی  جهت 
و جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر ارائه گردید. 
گرفته  صورت  بررسی های  هم،  تحقیق  ادبیات  زمینه  در 

نگاره6: نقشه کاربری های ورزشی، حمل ونقل، جهانگرد و تأسیسات شهری
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پیشنهاد  راهکار و  نتایج حاصله یک سري  به  با توجه  لذا 
جهت مکان یابی و توزیع بهینه کاربری ها در سطح شهر و 
جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر به منظور رسیدن 
به هدف اصلي برنامه ریزی شهري یعني تأمین رفاه مردم از 
طریق ایجاد محیطي بهتر، سالم تر، مؤثرتر و دل پذیرتر ارائه 

می شود.
الف( توجه برنامه ریزان و مدیران شهري به رعایت اصول 
در  کاربری ها  معقول  پراکنش  و  فضایي  تعادل  به  مربوط 

سطح شهر
ب( اتخاذ سیاست ها و خط و مشی هایی در جهت کاهش 
بر  شهر  سطح  در  کاربری ها  بین  ناسازگاري  و  ناهمساني 

اساس تحلیل کیفي ماتریس سازگاري
به  فضا  تخصیص  جهت  در  شهري  مسئولین  تالش  ج( 
اساس  بر  فعلي  کمبود  رفع  جهت  نیاز  مورد  کاربری های 

تحلیل یافته های کمي در مقاله
مناسب  توزیع  به  شهري  طراحان  و  برنامه ریزی  توجه  د( 
کاربری های همجوار و مؤلفه های مکاني- فضایي تصمیم گیری 

همچون سازگاري کاربري اراضي شهر
هـ( استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي در برنامه ریزی 
کاربری های شهري جهت مکان یابی مناسب براي عملکردهای 

شهري
سازگاري  تبیین  در  بررسي  قابل  مؤلفه های  به  توجه  و( 
همچون اندازه زمین، شیب، دسترسي، تأسیسات و تجهیزات 

شهري، کیفیت هوا، صدا، نور و بو در طرح های شهري.

نشان می دهد که شاخص سازگاری کاربری اراضی در اکثر 
نمونه های مطالعه شده از برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 
در  پایداری  به موضوع  توجه  ننموده و همین عدم  تبعیت 
نظام کاربری اراضی، باعث نابرابری های فضایي کاربری ها 
و عدم تعادل و استقرار منطقي کاربری ها شده است. بنابراین 
نتایج اکثر مطالعات همسو با یافته هایی است که در ارتباط 
با سنجش و ارزیابی شاخص سازگاری در شهر کاشان به 
این پژوهش کاربری ها در دو سطح  آمده است. در  دست 
کّمي و کیفي مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفت. در بخش 
کّمي به بررسي و ارزیابي وضع موجود سطوح و سرانه های 
کاربری ها در سطح شهر با سرانه های استاندارد در طرح های 
به  که  داد  نشان  آماري  محاسبات  که  شد  پرداخته  شهري 
با  کاربری ها  سایر  جهانگردي  مذهبي،  کاربری های  جز 
میزان  نیز  کیفي  بخش  در  می باشند.  مواجه  سطح  کمبود 
سازگاري کاربری ها با استفاده از شاخص سازگاري از طریق 
مؤلفه های قابل بررسي در تبیین سازگاري مانند اندازه زمین، 
شیب، دسترسي، تأسیسات و تجهیزات شهري، کیفیت هوا، 
صدا، نور و بو، به وسیله مطالعات میداني در قالب ماتریس 
متقابل سازگاري مورد بررسي قرار گرفت و در نهایت مکان 
به  همجوار  کاربری های  با  ارتباط  در  کاربري  هر  استقرار 
با استفاده   GIS لحاظ شاخص سازگاري از طریق نرم افزار
 )Spatial Analyze( و تحلیل فضایي )IO( از مدل همپوشاني
درصد  از  حاصل  نتایج  گرفت.  قرار  تجزیه وتحلیل  مورد 
سازگاري کاربری ها با کاربري همجوار در شهر کاشان نشان 
می دهد که کاربري مسکوني با بیش از 40 در صد، کاربري 
آموزشي با بیش از 37 درصد، کاربري اداري با 36 درصد، 
کاربري درماني با 27 درصد و کاربري ورزشي با 19 درصد 
در شرایط نسبتًا ناسازگار تا کاماًل ناسازگار با کاربری های 
همجوار خود قرار دارند و از طرف دیگر کاربري جهانگردي 
با بیش از 90 درصد، کاربري مذهبي و فرهنگي نیز با بیش از 
85 درصد و کاربري تجاري با بیش از 80 درصد در شرایط 
کاماًل سازگار و نسبتًا سازگار با کاربری های همجوار خود 
قرار دارند و کمترین ناسازگاري با سایر کاربری ها را دارند. 
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