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چکیده

تحلیل تناسب کاربری زمین یکی از رویکردهای اساسی در برنامهریزی است .این فرآیند دارای روند پیچیده و چندبعدی
است و باید در آن بهطور همزمان حجم انبوهی از متغیرها درنظر گرفته شود .امروزه با پیشرفتهای اخیر در زمینههای
تکنولوژی فرصتهای زیادی برای پردازش حجم انبوه دادهها در فرآیندهای برنامهریزی و تصمیمگیری فراهم آمده است.
روشهای مبتنی بر سامانه اطالعات مکانی و سیستمهای پشتیبان برنامهریزی ،ابزارهای سودمندی برای این منظور
بهشمار میآیند .در پژوهش حاضر با تلفیق قابلیتهای  GISبا سیستم پشتیبان برنامهریزی  Community Vizᵀᴹروشی
بهمنظور ارزیابی تناسب اراضی شهری برای کاربریها ارائه شده است .این سیستم نیز بهعنوان یکی از این ابزارهای کارآمد
میتواند با لحاظ کردن تعداد زیادی از شاخصهای گوناگون ،مطلوب ترین زمینها را برای هر نوع کاربری بهصورت
لحظهای ،به برنامهریزان در شناخت آثار مفید یا سیاستگذاریها کمک نماید و امکان مشارکت را نیز فراهم سازد .فرآیند
کلی ارزیابی تناسب کاربری زمین با سیستم پشتیبان برنامهریزی  Community Vizᵀᴹشامل انتخاب معیارهای مؤثر،
تعیین میزان اهمیت و وزن هر معیار ،تهیه و تولید نقشههای معیار در محیط  GISو در نهایت تلفیق نقشههای معیار
و محاسبه مقدار تناسب هر قطعه زمین برای کاربری تعیین شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق،
شهر فیضآباد واقع در خراسان رضوی بهعنوان نمونهموردی مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج حاصل از تحلیلها نشان
میدهد حدود  4/2هکتار معادل  2/5درصد از کاربریهای موجود با نسبت تناسب پایین و کمتر از  30درصد میباشند
که با ارائه آنها امکان اتخاذ سیاستهای کارا توسط تصمیمسازان و تصمیمگیران شهری را فراهم خواهد آورد.

واژگان کلیدی :کاربری زمین ،تحلیل تناسب ،سیستم پشتیبان برنامهریزی.Community Vizᵀᴹ ،
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امروزه شهرها ،سیستمهای بهشدت چندبعدی پیچیدهای هستند که در نتیجه جهانی شدن و پیشرفت در فناوری
ارتباطات به حد فزایندهای با یکدیگر مرتبط هستند .تحول نسبت به گذشته سریعتر و کمتر قابل پیشبینی است و ابعاد
تعاملی آن -اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،محیطی و فیزیکی -اغلب به لحاظ ماهیت ،همزمان و بینظم هستند
( .)Ratcliffe & Krawczyk, 2011, p. 644ارزیابی تناسب زمین ،فرآیندی است که تعیینکننده سازگاری زمین برای
استفادهای تعریف شده میباشد ( .)Steiner et al., 2000, pp. 199-214در ابتدا تناسب بهعنوان ابزاری برای برنامهریزان
بهمنظور ارائه یک دید جامعنگر در مجموعهای از شاخصهای فضایی وابسته در حوزه محیطزیست مورد استفاده قرار
گرفت .ارزیابی تناسب 1زمین ،ارزیابی چندمعیاره ظرفیت زمین برای توسعه است و اساس آن بر مبنای نظرات کارشناسانی
است که تعیینکننده امتیازها و وزنهای هر کدام از شاخصها میباشند ( .)Jiang & Eastman, 2000, p. 173از سال
 1969ارزیابی تناسب زمین تبدیل به استانداردی عملی در برنامهریزی کاربری زمین شده است (.)Fabos et al., 1978
بهکارگیری برنامههای کاربردی  GISبهطور گسترده توسعه فضایی را براساس عوامل مشخص در سطح زمین فراهم کرده
است .با این حال چنین روشهایی ،پیشرفتهای قابلتوجهی را ارائه نداده است .شاید مهمترین محدودیت این روش عدم
روش استاندارد و به طور خاص مشکالت مربوط به انتخاب مدل مفهومی و تعریف شاخصها در هر کدام از بخشهای آن
میباشد ( .)Andrearsen et al., 2001, pp. 21-35هدف اصلی تحلیل تناسب زمین ،کمک به برنامهریزان و تصمیمسازان
برای یافتن مناسبترین موقعیت و الگوی چینش فعالیتها در زمینهای مورد برنامهریزی است به نحوی که اهداف
برنامهریزی و همچنین منافع ذینفعان را به بهترین نحو تأمین نماید ( .)Steiner, 1994, p. 448از اینرو یکی از وظایف
مهم برنامهریزان شهری شناسایی شاخصهای تناسب کاربری زمین و بررسی این عوامل در مناطق مختلف شهر بهمنظور
تعادلبخشی و باال بردن کارایی در حوزه برنامهریزی کاربری زمین میباشد.
دای و دیگران ( )2000ارزیابی محیطی را بر مبنای  GISبرای برنامهریزی کاربری زمین شهری با تلفیق تحلیل چند
معیاری انجام داده و زاکا و دیگران ( )2008نیز به تشریح فرآیند مکانیابی عملکردهای پاک با استفاده از روش ارزیابی
چند معیاره مکانی پرداختهاند .اونات و دیگران ( )2010به مسأله مکانیابی مراکز خرید شهری در استانبول ترکیه با
استفاده از روش ارزیابی چند معیاره و مدل تحلیل سلسلهمراتبی و  TOPSISپرداختهاند ( .)Talei et al., 2012, p. 36در
اکثر تحقیقات فوق ،ارزیابی تناسب اراضی بهصورت مسأله تصمیمگیری فردی مدلسازی و حل شده و کمتر به حل مسأله
بهصورت تصمیمسازی گروهی پرداخته شده است .اما تحقیق حاضر با بهکارگیری قابلیتهای  GISو سیستم پشتیبان
برنامهریزی  Community Vizᵀᴹبر مبنای تصمیمسازی گروهی و تلفیق شاخصهای مختلف روشی برای ارزیابی تناسب
اراضی شهری ،ارائه شده است.
از اینرو ،اهداف این مقاله را میتوان به شرح زیر برشمرد:
 .1شناسایی شاخصهای تناسب کاربری زمین و تعیین میزان تناسب کاربری زمین در سطح شهر
 .2بهکارگیری سیستم پشتیبان برنامهریزی  Community Vizᵀᴹو عملیاتی نمودن آن در تعیین تناسب کاربری
زمین

 .1مبانی نظری
 -1-1تناسب کاربری زمین

زمین ،مهمترین محیط فیزیکی برای تأمین نیازهای رفاهی بشر و درعین حال با ارزشترین منبع ثروت است .به طورکلی
میتوان تناسب زمین را در قالب میزان انطباق یک قطعه زمین و استفاده ویژهای که از آن میشود با فعالیت خاصی که
در آن انجام میگیرد ،تعریف کرد ( .)FAO, 1992, p. 64تحلیل تناسب کاربری زمین تاکنون در زمینههای بسیار متفاوتی
بهکار گرفته شده است ،از جمله با رویکرد اکولوژیک جهت تعیین تناسب زمین برای گونههای گیاهی و جانوری خاص،
تناسب زمین برای فعالیتهای کشاورزی ،ارزیابی آثار زیستمحیطی و برنامهریزی منطقهای ،تنوع استفاده از تحلیل
تناسب زمین در مطالعات گوناگون به تعاریف متفاوت از مفهوم کاربری زمین و کاربریهای متفاوت آن در زمینه علوم
متفاوت مربوط میشود .بهعنوان مثال ،کام ً
ال قابل انتظار است که برنامهریزی شهری و متخصصان در زمینه کشاورزی
دریافت کام ً
ال متفاوتی از این مفهوم داشته باشند ( .)Malczew ski, 2003, pp. 51-54ارزیابی تناسب زمین یکی از
رویکردهای اساسی در برنامهریزی است که با انتخاب بهترین کاربری برای یک قطعه زمین از میان کاربریهای در حال
رقابت از تضادها و تناقضهای موجود در برنامهریزی میکاهد ( .)Eastman et al., 1992, p. 121در ابتدا این رویکرد
بهعنوان وسیلهای برای ایجاد ارتباط فضایی میان متغیرهای مستقل مدنظر قرار گرفت؛ اما پس از آن با فراهم کردن
امکان بررسی روابط و تأثیر و تأثرات میان متغیرها کاربرد جامعتری پیدا نمود ( .)Malczew ski, 2003, p. 84روش تحلیل
تناسب از شیوههای ضروری برای تصمیمسازی راهبردی است .در زمینه تحلیل تناسب زمین بسیار حائز اهمیت است که
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میان مسأله انتخاب سایت و مسأله توزیع جستجوی سایت تفاوت قائل شد ( .)Stoms et al., 2002, p. 545به این منظور
از متغیرهایی همچون خصوصیات فیزیکی خاک ،اندازه و ابعاد زمین ،ویژگیهای توپوگرافی ،شیب ،ناهمواریها و میزان
خطرپذیری محدوده بهلحاظ وجود گسل و خطر زمینلرزه استفاده میشود (.)Razavian, 2002, p. 64

 -1-2تعیین معیارهای ارزیابی تناسب

مهمترین معیارها در تعیین مکانهای مناسب فعالیت و کاربریهای شهری را به شرح زیر میتوان برشمرد:
سازگاری :یکی از اهداف اصلی برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،مکانیابی مناسب کاربریها و جداسازی کاربریهای
ناسازگار از یکدیگر است .مث ً
ال سعی میشود کاربریهایی که آلودگیهایی از قبیل دود ،بو و صدا تولید میکنند ،دور از
مناطق مسکونی ،فرهنگی و اجتماعی استقرار یابند ( .)Zayyari, 2007, p. 29کاربریهایی که در یک ناحیه قرار دارند
نباید موجبات مزاحمت کاربریهای دیگر را فراهم سازند .با استفاده از این شاخص کاربریهای همجوار نسبت به همدیگر
ارزیابی میشوند (.)Yekanifard, 2002, pp. 70-71
کارایی :یکی از عوامل اصلی تعیینکننده مکان کاربریها در شهر ،الگوی قیمت زمین شهری است؛ به لحاظ اینکه هر
کاربری از لحاظ اقتصادی و سرمایهگذاری تابعی از قیمت زمین و هزینههای متصور بر آن است که براساس شیوه تحلیل
هزینه و منفعت معین میشود ( .)Saeednia, 2008, p. 22در تعیین شاخص فوق میزان تمایل توسعهگران به زمینهای
فاقد فعالیت در داخل و حریم شهر قابل بررسی است.
مطلوبیت :مطلوبیت و دلپذیری در برنامهریزی کاربری زمین شهری تالش در جهت حفظ و نگهداری عوامل طبیعی،
ایجاد فضاهای باز و دلپذیر ،چگونگی شکل گرفتن راهها ،ساختمانها و فضای شهری است (Pourmohammadi, 2001, p.
 .)36از جمله مسائل قابل توجه در تشخیص فعالیت مؤثر در مکان موردنظر ،تشخیص مرغوبیت زمین است .حفظ اراضی
با کیفیت از جمله مسائل ضروری است که در توسعه شهرها باید مورد توجه قرار گیرد ( .)Casellas, 2009, p. 24از طرف
دیگر جنس خاک در توسعه مزارع کشاورزی اطراف شهرها و گسترش و ایجاد فضای سبز داخل و خارج شهر ،یکی از
عوامل تعیینکننده است (.)Shieh, 2007, p. 202
سالمتی :اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب برای کاهش آلودگی حاصل از کاربریهای مختلف و رعایت استانداردهای
بهداشتی برای تأمین سالمتی محیط زیست انسان یکی از اهداف مکانیابی کاربریهاست (Pourmohammadi, 2001, p.
 .)37تکنولوژی و تمدن امروز هر چند که تسهیالتی را برای انسان به همراه آورده است ،ولی دخل و تصرف و مشکالتی
را نیز مبنی بر آلودگی محیط طبیعی باعث شده است ( .)Shieh, 2007, p. 202با این وجود رعایت فواصل مناسب از
کاربریهای آالینده و مزاحم در باال بردن کیفیت فضایی محیط نقش بهسزایی را ایفا میکند (Xu & Zhang, 2013, p.
.)13

ایمنی :هدف از این کار ،بهطورکلی حفاظت از شهر در مقابل خطرهای احتمالی است .خطرهای بالیای طبیعی مانند سیل،
زلزله ،طوفان و آتشفشان و بالیای غیرطبیعی ،مانند همجواری منطقه صنعتی با منطقه مسکونی که اصل سازگاری مورد
اشاره مغایرت دارد و سایر مواردی که به نحوی باعث تضعیف ضریب ایمنی و امنیت شهر میشود (Pourmohammadi,
.)2001, p. 38

آسایش :فاصله و زمان عوامل مهمی در اندازهگیری میزان آسایش و راحتی انسانها بهشمار میآیند ،چرا که بر اثر تأمین
آنها سهولت دسترسی به خدمات شهری که یکی از اهداف مهم برنامهریزی شهری است میسر میشود (Zayyari, 2007,
 .)p. 31در برقراری رفاه عمومی دسترسی راحت شهروندان به کاربریها ،در فواصل مناسب از معابر شهری با شاخص
آسایش رابطه مستقیمی دارد (.)Das, 2008, p. 48

مطبوبیت
زیست
محیطی

سالمتی

شیب
جنس خاک (مرغوبیت برای فعالیت کشاورزی)
فاصله از کاربریهای آالینده
فاصله از نقاط پرخطر لرزهخیز

ایمنی

فاصله از حریم تأسیسات شهری (خطوط اصلی برق و گاز)

فاصله از حریم راههای اصلی

& (Casellas, 2009; Xu
;Zhang, 2013; Saeednia, 2008
;Shieh, 2007; Razavian, 2002
)Pourmohammadi, 2001
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میزان مجاورت کاربریهای ناسازگار

کالبدی-
فضایی

سازگاری

اجتماعی

آسایش

اقتصادی

کارایی

میزان اختالط کاربریهای مکمل
میزان فرسودگی بافت نسبت به بافتهای همجوار
میزان دسترسی به امکانات زیربنایی (برق و گاز)
فاصله دسترسی به راه اصلی
میزان استفاده از زمینهای بایر و فاقد فعالیت

;(Xu & Zhang, 2013
;Pourmohammadi, 2001
Zayyari, 2007; Razavian,
)2002; Yekanifard, 2002
(Das, 2008; Xu
;& Zhang,2013
;Pourmohammadi, 2001
)Saeednia, 2008
;(Xu & Zhang, 2013
;Pourmohammadi, 2001
)Saeednia, 2008

 -1-3تحلیلهای تناسب زمین بر پایه سیستمهای پشتیبان برنامهریزی
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رویکردهای  GISمبنا برای تحلیل تناسب کاربری زمین ریشه در کاربرد روشهای روی همگذاری دستی دارند که در اواخر
قرن  19و اوایل قرن  20در میان معماران و طراحان منظر در آمریکا رواج داشته است (.)Kliskey et al., 1999, p. 164
میتوان گفت طی چند دهه اخیر تحلیلهای تناسب کاربری زمین که بر پایه  GISو سیستمهای پشتیبان برنامهریزی
 GISمبنا بودهاند ،بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند و به جزء جداییناپذیری از فعالیتهای برنامهریزی شهری،
منطقهای و زیستمحیطی تبدیل شدهاند (.)Brail, 2001, p. 211
همانطور که ذکر شد ،هدف از تحلیل تناسب کاربریها تعیین مناسبترین الگوی فضایی برای کاربریهای آینده براساس
نیازها ،اولویتها و پیشبینی فعالیتها است .براساس نیازها ،اولویتها و پیشبینی فعالیتها .انتخاب الگوی بهینه برای
کاربری زمین در حقیقت چینش منطقی و عقالنی کاربریهای مختلف در فضاست ،بهگونهای که اهداف اقتصادی و
زیستمحیطی به صورت بهینه تأمین شوند .هدف از تعیین طرح مطلوب کاربری یا بهینه نمودن کاربری زمین در حقیقت
افزایش همزمان کارآمدی و کارایی کاربریها و دستیابی به یک تعادل نسبی در اکوسیستم موجود و یک استفاده پایدار از
زمین است .روند تعیین کاربری بهینه برای زمینهای موجود نیازمند در نظر گرفتن فاکتورهای مؤثر گوناگونی است که
آن را به یک فرآیند پیچیده و سیستماتیک تبدیل میکند .با توجه به پیچیدگیهای موجود در این تحلیلها و لزوم در
نظر گرفتن حجم وسیعی از اطالعات در الیههای گوناگون ،نیاز رو به افزایش به ابزار برنامهریزی انعطافپذیری که بتوانند
به صورت مؤثری در زمینه تخصیص زمین به کاربریها مفید واقع شوند ضرورت دارد (.)Xiaoli et al., 2009, pp. 329-335
در این میان سیستمهای پشتیبان برنامهریزی به عنوان ابزار ،نقش ویژهای را در پیشبرد این اهداف در راستای تحلیل و
نمایش تناسب کاربری زمین را دارا میباشند (.)Yao, 2005, p. 185

 -1-3-1معرفی  Community Vizᵀᴹو بخشهای اصلی آن

ابزارهای برنامهریزی همچون  Community Vizᵀᴹقدرت تعاملی باالیی با قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
را داراست که بر مبنای برنامههای کاربردی شهر توسعه یافته است ( .)Kwartler & Bernard, 2001, p. 285مزیت این
سیستم در اتصال دادهها و اطالعات جغرافیایی با ذینفعان و بهرهوران است که بدین ترتیب قابلیت مشارکتپذیر بودن
آن را افزایش میدهد (.)Walker & Daniels, 2011, p. 85
 Community Vizᵀᴹدر عمل ابزاری سیستماتیک و کارآمد برای برنامهریزان و مدیران منابع است و دارای خصوصیات
ویژهای است که عبارتند از :منعطف بودن ،باز و شفاف بودن ،بدون جهتگیری مشخص و از پیش تعیین شده ،جامعیت،
ارزان و قدرتمند بودن .این ابزار در انواع برنامههای توسعه شهری و غیره از جمله برنامهریزی نواحی مترو ،برنامهریزی
طرحهای کاربری زمین ،مدیریت منابع ،برنامههای منطقهای ،سنجش تناسب و مناسب بودن سایت برای کاربری خاص و
طرحهای مکانیابی ،اولویتبندی سناریوهای برنامهریزی قابلیت استفاده باالیی دارد .این نرمافزار شامل دو جزء کلیدی در
زمینه آنالیز ( )scenario360و سهبعدی کردن ( )3D Site Builderسایتهای ویژه برنامهریزی است .سناریو  360یکی از دو
بخش اصلی  Community Vizᵀᴹو از ابزارهای جانبی  Arc Gisاست که برای پشتیبانی در تصمیمات راجع به کاربری
اراضی بهکار میرود که شامل گزینههای نرمافزاری همچون ابزار طراحی کاربری زمین ،2ابزار تناسب و ابزار تخصیص
زمین 3میباشد (.)Brail, 2008, p. 167-185

تحلیل و سنجش تناسب کاربری زمین
شامره صفحه مقاله267-279 :
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 .2روش شناسی

روش تحقيق در اين پژوهش بر حسب نوع روش ،توصيفي -تحليلي و از لحاظ نوع هدف ،كاربردي است .روش توصيفي-
تحليلي مبتني بر تعريف و توصيف مفاهيم اساسي و عوامل مؤثر بر موضوع مورد مطالعه ميباشد .در اين روش ،سعي بر
آن است كه موضوع با يك روند منطقي به اجزاي تشكيلدهنده آن تجزيه شده و عوامل مؤثر بر تناسب کاربری زمین
شناسايي شوند و نهايتاً از طريق تجزيه و تحليل اين عوامل و بررسي تأثيرگذاري آنها ،به ارائه تناسب زمین به دستههای
مختلف با استفاده از سیستم پشتیبان برنامهریزی Community Vizᵀᴹ ،پرداخته شود .اطالعات موردنظر شاخصهای
منتخب در این تحقیق از اطالعات موجود در طرح جامع استخراج شده است و پس از گروهبندی کاربریهای مختلف و
آمادهسازی الیههای تحلیل تناسب زمین ،در ابتدا چند گروه عمده کاربری در نظر گرفته میشود و شاخصهایی برای
تعیین تناسب زمین برای هر گروه از این کاربریها مشخص شده و وزن ،ضریب اهمیت و مقدار هر شاخص که توسط
پرسشنامهای توسط متخصصین و مسئولین شهری تکمیل شده است ،تبیین میشود .پس از آن ،روند تحلیل تناسب با
استفاده از  Community Vizᵀᴹدر محدوده قابل توسعه به تفکیک هر کاربری انجام میگیرد و سپس نقشه نهایی تناسب
بهدست آمده برای هر نوع کاربری ،نمایش داده میشود .در این پژوهش نیز برای آسانتر شدن نمایش و تحلیل آماری
نتایج ،مقدار عددی میزان تناسب در شش رده گروهبندی شده است و نتایج نهایی که در این شش گروه نشان داده شدهاند
که عبارتند از 0-10 :درصد (کام ً
ال نا مطلوب) 10-30 ،درصد (تناسب پایین) 30-50 ،درصد (تناسب متوسط -پایین)،
( 50-70تناسب متوسط) 70-90 ،درصد (تناسب متوسط -باال) و  90-100درصد (کام ً
ال مطلوب).

 .3پژوهش موردی :شهر فیضآباد -خراسان رضوی

شهر فیضآباد واقع در شهرستان مهوالت در محدوده شمالی شرقی کشور ایران و در بخش جنوبی استان خراسان
رضوی واقع شده است که از شمال به شهرستانهای تربتحیدریه و کاشمر ،از غرب به شهرستان خلیلآباد ،از جنوب به
شهرستانهای بجستان و گناباد و از شرق به شهرستانهای رشتخوار و تربتحیدریه محدود میشود.

 -3-1تعاریف مقادیر استاندارد برای شاخصها و ضرایب اهمیت به تفکیک کاربری

دامنه تغییر و مقادیر تعیینشده برای تقسیمبندی هر یک از شاخصها و ضرایب اهمیت در جدول  2قابل مشاهده
است .ضرایب اهمیت بین  -10و  10هستند و این نوع امتیازدهی به دلیل دامنه تعیین ضرایب در سیستم پشتیبان
 Community Vizᵀᴹاست .برای بهدست آوردن این اعداد ابتدا به صورت خام و به گونهای تعیین شدهاند که ضرایب آنها
در وزن نسبی هر یک از شاخصها در بازه  -10و  10قرار گیرد .اعداد این جدول از ضرب مقادیر خام ضرایب اهمیت در
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مرغوبیت جنس خاک برای کشاورزی :این شاخصها از گروهبندیهای خاکشناسی منطقه استخراج شدهاند و توسعه
هر یک از گروههای کاربری در این زمینها با توجه به نوع سناریو ضریب اهمیت ویژهای را به خود اختصاص خواهد داد.
فاصله از کاربریهای آالینده :ضریب اهمیت این شاخص در چهار گروه و براساس ضوابط استقرار کاربریهای آالینده در
سازمان حفاظت محیط زیست مصوب  1380تعیین شدهاند.
فاصله از حریم مسیل و نقاط سیلگیر :گروههای کاربری در این شاخص در دو حالت داخل حریم و خارج از حریم ضرایب
آنها تعیین میشود .اندازه حریم مسیل براساس ضوابط طرح جامع شهر فیض آباد 60متر در نظر گرفته شده است.
فاصله از حریم شبکه اصلی تأسیسات شهری (برق و گاز) :به دلیل عدم دسترسی شاخص مورد نظر حذف شده است.
فاصله از حریم راههای اصلی :این شاخص نیز در دو رده داخل حریم و خارج از حریم بررسی و براساس ضوابط مربوط
به حرایم اداره راه کل راه و ترابری استان خراسان رضوی انتخاب شده است .بر این اساس ،حریم بزرگ راه ،راه آسفالته
اصلی و راه آسفالته فرعی به ترتیب  38متر 22/5 ،متر و  17/5متر از محور است و در اطراف راههای اصلی  100متر بعد
از حریم راه تعیین شده است.
فاصله دسترسی به راه :ضریب اهمیت این شاخص در چهار گروه کمتر از  1000متر 1000 ،تا  3000متر 3000 ،تا
 5000متر و بیش از 5000متر تعیین میشود .این تقسیمبندی بر اساس ضوابط اداره کل راه و ترابری استان خراسان
رضوی در ارتباط با شعاعها تحت پوشش راههای اصلی و فرعی تعیین شده است.
میزان استفاده از زمینهای بایر و فاقد فعالیت :برای امتیازدهی این شاخص ،ضریب اهمیت استقرار گروههای کاربری در
سطوح بایر و فاقد فعالیت و همچنین زمینهای دارای فعالیت تعریف شده تعیین میشود.
شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده :براساس مصوبه  16/3/1384شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ،بافت فرسوده
براساس بلوك آسيبپذير تعريف شده و بلوك آسيبپذير بلوكي است كه حداقل  50درصد آن دارای فرسودگی بافت،
مساحتی كمتر از  200مترمربع و حداقل  50درصد عرض معابر آن بنبست و يا با عرض كمتر از  6متر باشد.
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وزن نسبی شاخصها (براساس نظرات کارشناسی) بهدست آمده است .اعداد منفی نشاندهنده رابطه معکوس شاخص با
میزان تناسب و اعداد مثبت نشاندهنده اهمیت و تأثیرگذاری بیشتر آنها در تحلیل تناسب است.
جدول  :2مقدار شاخصهای مورد بررسی و ضریب اهمیت آنها برای گروههای مختلف کاربری در شهر فیضآباد
شاخص

مرغوبیت جنس خاک برای
کشاورزی

فاصله از کاربریهای آالینده

فاصله از حریم مسیل
فاصله از حریم تأسیسات
شهری
فاصله از حریم راههای اصلی
دسترسی به تأسیسات
شهری

فاصله دسترسی به راه
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استفاده از زمینهای بایر و
فاقد فعالیت
فرسودگی

کاربری

مسکونی

خدماتی

تجاری اداری فضای سبز

صنعتی

مرغوبیت برای کشت

-3/1

-3/1

-3/1

0/5

-5

قابل کشت و آبیاری

-1

-1

-1

3

-1

> 200متر

-1/6

-2.5

-2.5

2/5

0

 200تا  500متر

-0/6

-1/5

-1/5

1/5

0

 500تا  1500متر

0

-0/5

-0/5

0/5

0

< 1500متر

2/5

2/5

2/5

2/5

0

داخل حریم

-7/5

-7/5

-7/5

0

-7/5

خارج ار حریم

7/5

7/5

7/5

0

7/5

داخل حریم

-7/5

-7/5

-7/5

0

-7/5

خارج از حریم

5

5

5

0

5

داخل حریم

0/5

-3

-3

0

-0/5

خارج از حریم

5

5

5

0

5

فاقد دسترسی

-3

-3

-3

0

-5

دارای دسترسی

5

5

5

0

5

> 500متر

5

5

5

7

7/5

 500تا  1000متر

3

3

2/5

5

5

 1000تا 1500متر

1

1

1

3

3

< 1500متر

-3

-3

-2/5

-2

-4/5

بایر و فاقد فعالیت

2/5

2/5

2/5

0

2/5

دارای فعالیت تعریف شده

-1

-1

-1

0

-1

فرسودگی با سه عامل

-4

-7

-7

0

-3

فرسودگی با دو عامل

-2

-5

-5

0

-2

فرسودگی با یک عامل

-0/6

-3

-3

0

-0/6

 -3-3آمادهسازی الیههای مورد نیاز تحلیل تناسب

نمایش الیههای مورد نظر پس از آمادهسازی جهت تحلیل در سیستم پشتیبان ( Community Vizᵀᴹکل شاخصهای
مورد تحلیل برابر  8میباشند که هم دارای اطالعات برای ساخت پایگاه دادههای تحلیل هستند و هم بررسی آنها معنادار
است).

تحلیل و سنجش تناسب کاربری زمین
شامره صفحه مقاله267-279 :

نقشه  :1میزان شدت فرسودگی در شهر فیضآباد

نقشه  :2مرغوبیت جنس خاک برای کشاورزی

نقشه  :3فاصله از کاربریهای آالینده

نقشه  :4حریم مسیل

نقشه  :5حریم راههای اصلی حریم شهر

نقشه  :6دسترسی به گاز در شهر و حریم

نقشه  :7فاصله دسترسی به راههای اصلی

نقشه  :8نحوه پراکنش اراضی بایر و فاقد فعالیت
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در نخستین مرحله برای انجام تناسب در  ،Community Vizᵀᴹدر نوار ابزار  360 Scenarioبه زیر منوی بخش تحلیل
رفته و تحلیل جدید 5انتخاب میشود .پنجرهای مانند شکل  1باز میشود .در مرحله بعد ،شاخصهایی را که برای تحلیل
تناسب تعریف شده است ،وارد میشوند .برای انجام این کار ابتدا نامی برای شاخص مورد نظر تعریف شده و سپس بسته به

4

معماری و شهرسازی آرمانشهر

 -3-4مراحل تحلیل تناسب کاربریهای موجود در سیستم پشتیبان Community Vizᵀᴹ
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نوع شاخص تعیین میشود که یکی از گزینههای میزان مجاورت و نزدیکی ،6میزان همپوشانی ،7ارزش متوسط شبکهای،8
یا جداول مشخصهها 9عددی انتخاب میشود .بهعنوان مثال اگر شاخصی موردنظر مرغوبیت خاک برای کشاورزی باشد،
میزان همپوشانی به عنوان گزینه موردنظر انتخاب میشود .همچنین برای شاخص نظیر شیب ،میانگین ارزش شبکهای
برای تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد .در بخش دیگر این پنجره تعیین میشود که با باالتر بودن مقدار عددی شاخص،
میزان تناسب شاخص کمتر با بیشتر میشود .در حقیقت این بخش ،معکوس یا مستقیم بودن رابطه میزان تناسب با
شاخص موردنظر را نشان میدهد .همچنین در بخش تعیین شرایط 10میتوان شرایط و گروهبندیهای موردنظر را برای
شاخصها معرفی کرد.
شکل  :1مراحل آغازین تحلیل تناسب زمین در Community Vizᵀᴹ

برگرفته از محیط سیستم پشتیبان

Community Vizᵀᴹ
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شکل  :2مرحله تعیین شاخصهای تحلیل تناسب در Community Vizᵀᴹ

برگرفته از محیط سیستم پشتیبان Community Vizᵀᴹ

تحلیل و سنجش تناسب کاربری زمین
شامره صفحه مقاله267-279 :
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پس از مشخص شدن شاخصها ،جدولی خواهیم داشت که میتوان در آن شاخصی را تغییر داد یا شاخصی جدید را وارد
نمود .در صورت عدم نیاز به تغییر ،دکمه پایان را فشار داده تا نتیجه اولیه تحلیل را که در آن ضرایب اهمیت و وزن تمامی
شاخصها یکسان در نظر گرفته شده است و میزان تناسب خام هر قطعه را نشان میدهد ،مشاهده شود .پس از بهدست
آمدن نقشههای خام تناسب در قسمت  Analysis360در زیر بخش فرضیات 11ضرایب اهمیت شاخصها را بر اساس
جدول وارد میشود تا نقشههای نهایی تناسب با در نظر گرفتن اهمیت نسبی شاخصها بهدست آیند .همانطور که در این
شکل نیز مشخص است ،میتوان با استفاده از نوار لغزنده 12ضرایب اهمیت شاخصها را عددی بین  0تا  10انتخاب نمود
که اگر رابطه میان شاخص و میزان تناسب معکوس باشد ،این ضرایب بهصورت  -10تا  0در تحلیل محاسبه میشوند.
شکل  :3مرحله وارد کردن ضرایب اهمیت شاخصها در سیستم Community Vizᵀᴹ

برگرفته از محیط سیستم پشتیبان Community Vizᵀᴹ

 .4یافتههای تحقیق

نقشههای ذیل تحلیل تناسب کاربریهای موجود شهر فیضآباد را به تفکیک گروههای کاربری نشان میدهند .در نتیجه
انجام محاسبات تحلیل تناسب به هر یک از قطعات زمین درصدی از تناسب از  0تا  100به ازای هر نوع کاربری اختصاص
میگیرد.
نقشه  :9کاربری اراضی وضع موجود شهر فیضآباد

نقشه  :10میزان تناسب کاربری مسکونی
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نقشه  :11میزان تناسب کاربریهای خدماتی

نقشه  :12میزان تناسب کاربریهای تجاری -اداری

نقشه  :13میزان تناسب کاربری کارگاهی صنعتی

نقشه  :14میزان تناسب کاربری فضای سبز
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با توجه به تحلیلهای آماری در ادبیات موضوع و طبقهبندی تناسب در پژوهشهای مشابه انجام شده ،همانطور که
گفته شد در این پژوهش نیز برای آسانتر شدن نمایش و تحلیل آماری نتایج ،مقدار عددی میزان تناسب در شش رده
گروهبندی شده است .برای انجام برنامهریزی قابل قبول برای کاربری زمین و در حالت ایدهآل باید زمینهایی کام ً
ال
مطلوب یا با تناسب متوسط -باال (باالتر از  70درصد) برای تخصیص به کاربریها درنظر گرفته شوند .همچنین با توجه
به این تقسیمبندی ،زمینهای با تناسب کمتر از متوسط ( 30درصد) برای یک نوع کاربری از شرایط قابل قبولی برای
تخصیص به آن کاربری برخوردار نیستند و حتیاالمکان باید از تخصیص این زمینها به آن کاربری خاص اجتناب شود.
جدول زیر سطوح کاربریها در هر یک از گروههای تناسب نشان میدهد.
جدول  :3مقیاس اندازهگیری دادهها

گروههای

کام ً
ال
مطلوب

متوسط -باال

تناسب

مطوبیت

متوسط

متوسط -پایین

تناسب

تناسب
پایین

کام ً
ال

نامطلوب

مسکونی

-

424761/1

411071/2

189668/8

17032/6

12152/7

1054688/3

خدماتی

-

-

184275/2

36779/2

11777/8

-

232832/2

تجاری

-

29237/8
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17229

1668/7

-

139944/6

صنعتی

-

7667/9

568/9

5791/4

-

-

1428/2
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-
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85718/9

21380/2

-

-

256174/2

جمع

-

610741/6

773443/2

463270/4

30479/1

12152/7

1697667/5

درصد

-

%36

45/5%

27/2%

1/8%

0/7%

%100

کاربری

استخراج از نتایج تحلیل تناسب سیستم پشتیبان Community Vizᵀᴹ
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نتیجهگیری

با توجه به آنچه در مبانی نظری ذکر شد ،مطلوبترین الگوی کاربری ،الگویی است که برای استفادهکنندگان کارآمد
بوده و نیز کمترین اثر منفی را برای منابع موجود و محیط زیست داشته باشد .در این مفهوم ،برنامهریزی کاربری زمین
روندی است که باید بین زمینههای گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،اکولوژیک و کالبدی تعادل برقرار سازد .بنابراین برای
تعیین تناسب کاربری زمین باید شاخصهای متعددی را مرتبط با هر یک از این زمینههای کلی لحاظ کرد و نباید
تنها به یک جنبه از آن بسنده نمود .بنابراین با توجه همزمان به ویژگیهای فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی موردنیاز هر
کاربری و بهکارگیری شاخصهای مرتبط و انطباق آن با ویژگیهای موجود زمینهای مورد برنامهریزی ،میتوان هر دو
اصل کارآمدی و پایداری را در برنامهریزی تأمین نمود و به بهینهترین الگو دستیافت .همانطور که نتایج تحقیق نشان
میدهد 80،درصد از سطوح کاربریهای موجود دارای تناسب باالتر از متوسط هستند .بر اساس جدول فوق کاربریهایی
که محل استقرارشان دارای تناسب پایینتر از  30درصد است ،دارای وضعیت بحرانی بوده و باید نوع کاربریهای این
زمینها تغییر یابد .بنابراین سطوح مربوط به آنها را میتوان یا با در نظر گرفتن راهکارهای اجرایی زمینه بهبود وضع
تناسب کاربری زمین را فراهم آورد و یا بهعنوان زمینهای خالی در نظر گرفته شده و در الیه پتانسیل توسعه در طرحهای
توسعه شهری جهت تخصیص کاربریها مورداستفاده قرار داد .سیستم پشتیبان برنامهریزی دارای قابلیتهای بسیاری در
رابطه با تحلیل تناسب زمین و ارائه الگوی مناسب برای کاربری زمین میباشد .اما آنچه ممکن است بر میزان کارایی این
سیستم درخصوص استفاده در شهرهای ایران تأثیرگذار باشد ،نیاز آن به اطالعات بسیار دقیق و جزئی در سطح محلهها
میباشد .همانطور که در این پژوهش نیز مشاهده شد ،از تأثیر بسیاری از شاخصهای مهم نظیر قیمت زمین ،ارتباط
کاربری با میزان سفرها و به طور کلی شبکه حمل و نقل ،آثار دقیق الگوهای استفاده شده بر محیط زیست و غیره بهدلیل
فقدان یا کمبود اطالعات صرفنظر شد و تنها شاخصهایی برای تحلیل تناسب بهکار گرفته شد که اطالعات آنها موجود
بوده و یا قابل آمادهسازی برای سیستم بوده است .بنابراین در صورتی که این سیستم پشتیبان بخواهد برای برنامهریزی
در طرحهای شهری و در محیط حرفهای بهکار گرفته شود باید ابتدا از وجود سیستم اطالعاتی دقیق و گسترده در رابطه
با محدوده مورد برنامهریزی اطمینان حاصل کرد ،تا بتوان از قابلیتهای بیشتری در این سیستم استفاده نمود و به نتایج
کاملتر و دقیقتری دست یافت.

پینوشت
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1. Suitability
2. Land Use Designer
3. Allocator
4. Analysis
5. New Analysis
6. Proximity to other Features
7. Amount of Overlap with other Layer
8. Average Value of Underlying Grid
9. From an Existing Numeric Attribute
10. Where Condition
11. Assumptions
12. Slider Bar
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