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چکیده:
کاربری اراضی شهری ،از مفاهیم اساسی و پایه در برنامهریزی شهری است و شالودۀ اصلی آن به شمار میرود.
میتوان گفت بحث و بررسی در این خصوص ،تقریباً در تمام نظریههای ماهوی و یا فرآیندی برنامهریزی ،همیشه
جزء ثابت آن بوده است .این خود اهمیت برنامهریزی کاربری اراضی شهری را در عرصۀ کالبدی آن ،به وضوح بیان
می کند .در این پژوهش به روش توصیفی و مروری روایتی و بررسی بهترین شواهد به پیمایش و جمعبندی ضوابط
و معیارهای جغرافیاییِ مکانیابی کاربریهای فرهنگی شهری میپردازد .پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به
صورت موردی کاربریهای فرهنگسرا و کتابخانهها را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد .نتایج تحقیق نشان داد که
در کاربریهای مورد بررسی معیارهای اصلی مکانیابی کاربریهای مذکور که از سوی محققان مختلف مورد استفاده
قرار گرفته است شامل ابعاد :مرکزیت ،سازگاری ،اندازه ،محیط انسانی ،شرایط فیزیکی ،تراکم و توزیع جمعیت،
دسترسی ،امنیت ،ایمنی و سالمت میباشند که هر یک نیز از زیرمعیارها یا شاخصهای مختلفی را نیز در بر میگیرند.

کلمات کلیدی :مکانیابی ،کاربری فرهنگی ،کتابخانه ،فرهنگسرا

شاپا الکترونیکی2645-3851 :
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بیان مسأله:
جهانی که ما امروز در آن زندگی می کنیم ،جهان شهری است که متأسفانه نتیجۀ آن ،دوری از محیط طبیعی و پذیرش
ناخواستۀ عدم تعادلهایی است که از روابط ناموزون انسانها و فضای شهری نشأت می گیرد (فرید.)8 :1375 ،
بدون تردید عمدهترین اثر رشد شتابان شهرنشینی و رشد بیرویه فضای شهری ،بههمخوردن نظام توزیع خدماتی و
نارسایی سیستم خدماتی است (صالحی و منصور .)124 :1384 ،و به دنبال آن مشکالت خاص شهرنشینی بیش از
پیش توجه به راهبردها و چارههای سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان را ضروری ساخته است (ضرابی و
قنبری .) 1 :1389 ،به طور کلی زمین و فضا یک منبع عمومی حیات و یک ثروت همگانی و کاالی عمومی محسوب
می شود که استفاده از آن می باید هر چه بیشتر در راستای تأمین منافع عمومی در حال و آینده ،تحت نظارت و
مدیریت سنجیده قرار گیرد و این مهم به عهدۀ برنامه ریزی کاربری اراضی زمین است (یوسفی .)1 :1380 ،در مقیاس-
های گسترده ،زمین به عنوان یک منبع در نظر گرفته شده و کاربری زمین به معنی کاربری منابع می باشد .لیکن در
مقیاس شهری ،به جای اینکه زمین را از دید توان تولیدی خاک و یا منایع زیرزمینی آن ارزیابی کنند ،تأکید بیشتر روی
توان استفاده از رویه زمین جهت استقرار فعالیتهای گوناگون است (افتخاری.)43 :1380 ،
یکی از مهمترین اهرهای مؤثر برای تکامل برنامهریزی شهری و غنای برنامهریزی توسعه پایدار شهری ،توجه به
برنامهریزی کاربری اراضی شهری است (مشیری و ملکی نظام آباد  .)74 :1390بحث کاربری اراضی شهری به معنای
استفاده بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیتها و عملکردهای مختلف شهری ،همواره از بحثهای اساسی در برنامه
ریزی شهری و شهرسازی بوده است .به طوری که در ادبیات شهری بسیاری از کشورها از جمله انگلستان در خیلی
از مواقع برنامه ریزی شهری را مساوی برنامهریزی کاربری اراضی می دانند (رازانی .)2-3 :1381 ،چگونگی کاربری
اراضی در پیوستگی با روند تاریخ تحول شهر و تغییرات فضایی ساخته شده با کالبد شهر ،از عواملی هستند که شهر،
منظر و سیمای خود را طی زمان در ارتباط با آنها به دست می آورد (شالین .)9 :1372 ،در واق برنامهریزی کاربری
اراضی شهری مجموعه فعالیتهایی است که محیط انسانی را مطابق با خواستهها و نیازهای جامعه شهری سامان
میبخشد (ابراهیمزاده و همکاران .)112 :1389 ،یا میتوان گفت که برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،مجموعهای
از فعالیت های هدفمند است که محیط مصنوع را سامان می بخشد و در حد مقدور ،خواستهها و نیازهای جوامع
شهری را در استفاده از اراضی فراهم می آورد (پورمحمدی .)3 :1392 ،عالوه براین الگوی بهینۀ زیست در جوامع
شهری ،ضرورت نیاز به برنامه ریزی کاربری اراضی را مطرح می سازد ،تا در این راستا سیاستهای تنظیم و تحوالت
کاربری اراضی در شهرها ساماندهی شود (خاکپور و همکاران.)1 :1386 ،
درک وضعیت کاربریهای مختلف شهری و از میان آنها کاربریهای فرهنگی -تفریحی به دلیل نقشی که در در غنای
فرهنگی جوامع هری و روح و روان دارد از اهمیت شایانی برخوردار است و الزامات خاص خود را میطلبد
(ضرابی .)135 :1389،با توجه به افزایش جمعیت و جوان بودن جمعیت شهرهای ما لزوم افزایش سطح کاربریهای
فرهنگی و مکانیابی استاندارد آنها با هدف تسهیل دسترسی آسان و کم هزینه بیش از پیش احساس میشود .در این
خصوص امروزه باید ،مکانیابی و ساماندهی کاربریها استفاده بهینه گردد .شاخصهای مورد استفاده در مکانیابی
نسبت به نوع کاربریها متفاوت هستند؛ اما باید همه در جهت انتخاب مکان مناسب همسو شوند (لطفی.)1389:44،
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کاربری های شهری انواع مختلفی اعم از مسکونی ،آموزشی ،بهداشتی درمانی ،صنعتی ،فضای سبز ،فرهنگی ،مذهبی و
 ...را در بر می گیرد .که هر یک در جایگاه خود ضرورت و اهمیت مییابد .عالوه بر آن تأمین عدالت فضایی در
محیطهای شهری ضرورت توجه به این مبحث و توزیع عادالنه تجهیزات و تأسیسات شهری را دو چندان میکند .به
همین دلیل در متون علمی برنامهریزی شهری و نیز قوانین و مقررات شهرسازی در نظامهای برنامهریزی کشورهای
مختلف ،استانداردها ،ضوابط و سرانههایی برای کاربری های شهری تعیین شده است .در این پژوهش ،کاربریهای
فرهنگی به دلیل نقش مهم و مؤثری که فرهنگ در جوامع شهری و حیات شهروندی دارد به عنوان موضوع مورد
بررسی انتخاب شده است و بهطور موردی به کاربریهای فرهنگیِ کتابخانه و فرهنگسرا میپردازد .اصول و ضوابط،
استاندارها و شاخصهای مکانیابی آنها از منابع مختلف گردآوری شده و با ذکر مثالی از تحقیقات انجام شده در
خصوص مکانیابی کاربریهای مورد مطالعه پایان میپذیرد.
ضرورت و اهداف:
در جهان امروز روند افزایش جمعیت سیر صعودی خود را در بستر شهرها گسترانیده است .این افزایش جمعیت و
رشد شتابان شهرنشینی در دهه های گذشته آثار سوئی را به دنبال داشته است که از آن جمله میتوان به توسعه کالبدی
ناموزون شهرها ،ایجاد محالت حاشیهای ،فقر و افت استانداردهای زندگی ،کمبود مراکز خدماتی و نهایتاً نابرابری در
برخورداری از امکانات اشاره نمود (حسامیان .)128 :1383 ،اهداف کالن برنامهریزی کاربری اراضی بر پایه ارزش-
های توسعه پایدار از یک طرف و اعتالی کیفیت زندگی شهری از سوی دیگر استوار است .مکانیابی بهینه کاربریها،
خدمات و فعالیتهای شهری به مکانی گفته می شود که با توجه به خصوصیات آن کاربری (اعم از مساحت ،آستانه
جمعیتی و سایر موارد) و در نظر گرفتن همجواری با سایر کاربریها و همچنین کیفیت مورد نیاز برای آن کاربری
انتخاب شده باشد( .حیدری شهپر و احمدی .)50 :1395،نحوه استفاده از زمین عبارت است از اینکه در وضع موجود،
پراکندگی انواع فعالیتهای شهری مانند مسکونی ،درمانی ،راهها و معابر ،آموزشی ،فرهنگی و مانند آنها چگونه است
و از کل مساحت شهری ،نسبت هر یک از کاربریهای زمین چقدر است و هر یک از فعالیتها در چه مساحتی و به
چه صورتهایی در سطح شهر پراکنده شده است و رابطه این کاربریها با یکدیگر چیست و تا چه اندازه با یکدیگر
دارای یک ارتباط منطقی و کارا هستند (رضویان.)32 :1382،
در اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و جایابی بهینه عناصر خدماتی و کالبدی شهر ،بهویژه اماکن فرهنگی و
تعداد عوامل مؤثر در مکانیابی این مراکز ،افزایش روزافزون مشکالت شهری و شهروندان را به دنبال داشته و دارد.
این مسئله لزوم استفاده از روشهای مؤثر و سیستمهای رایانهای مثل ابزار توانمند  GISو تکنیک  AHPدر مکانیابی
بهینه این مراکز را بیش از پیش آشکار ساخته است .در حال حاضر یکی از مهمترین مشکالت موجود در شهرهای
کشور ما استقرار نامناسب کاربریها از جمله مکان های فرهنگی است .به نحوی که بسیاری از افراد به علت عدم
دسترسی به آنها نمیتوانند از امکانات موجود به نحو کافی

بهرهبرداری نمایند یا باعث معضالت شهری از

جمله ترافیک و صرف وقت زیاد و هزینه زیاد برای استفاده کنندگان شده است (حیدری شهپر و احمدی.)50 :1395،
کتابخانههای عمومی یکی از مهمترین نهادهای خدمات فرهنگی شهری هستند (مختارپور و همکاران )30 :1388،و
به واسطه نقشی که در ارتقای سطح سواد و آگاهی افراد جامعه دارند از جایگاه پر اهمیتی برخوردارند و تنها در
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صورتی در روند توسعه و بالندگی فرهنگی کشور تأثیر خواهند گذاشت که از تمامی ظرفیتهای و امکانات وموجود
به نحو احسن استفاده شود یکی از عوامل مهم نحوه استقرار و توزیع جغرافیایی آن را در بافت و زمینه کاربریهای
شهری دانست که ضرورت توجه به مولفههای مکان یابی را مشخص میکند (مختار پور .)204 :1387،ویژگیهای
مکانی که در آن کتابخانه احداث میشود بسیار مهم است و پژوهشها نشان میدهد که مکان عامل مهمی برای
مراجعان می باشد ،مکان مناسب افزایش مراجعه ،و بهرهوری را در پی خواهد داشت (دهداری راد و دیدگاه:1387 ،
 .)168مکان کتابخانههای عمومی و نحوۀ توزیع آنها در سطح شهرها ازجمله عواملی است که به طور مستقیم در
میزان مراجعه و استفاده افراد دخیلاند (موحد و زارعی .)2 :1390 ،در واقع دسترسی فیزیکی یکی از کلیدهای اصلی
موفقیت ارائه خدمات کتابخانه های عمومی است (ماجد هاشمی و همکاران .)155 :1393 ،از طرفی ارتباط تنگاتنگی
میان رسالت کتابخانههای عمومی و مفاهیمی چون ،مدنیت ،شهر نشینی و شهروندی وجود دارد و عدم تخصیص
فضای مناسب برای یک کتابخانه عمومی منجر به کاهش اثر بخشی این کاربری در فضای شهری خواهد شد (زوارقی
و همکاران .)254 :1393 ،درنتیجه مدیریت شهری همراه با سایر سازمانهای درگیر دیگر در امور شهر و بهویژه متولیان
امور فرهنگی ،باید تدبیرهای الزم را برای ساماندهی توزیع عادالنه و کارآمد کتابخانهها به عنوان یکی از انواع تسهیالت
شهری برای مناطق پرتراکم جمعیت ،به منظور افزایش میزان بهرهوری ،به کار گیرند (رهنما و آقاجانی.)13 :1388،
چنانچه مکانیابی محیطهای فرهنگی به درستی صورت پذیرد ،مخاطبان میتوانند با محیط بهتر ارتباط برقرار کنند،
از طرفی طراحان و برنامهریزان نیز با شناخت بهتر پارامترهای تأثیرگذار در مکانیابی فرهنگسراها میتوانند به طراحی
محیطی مطلوب برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد دست یابند (راستی کازرونی و مضطرزاده .)1 :1396 ،مکانیابی
مناسب فرهنگسراها می تواند برخوردهای اجتماعی و معاشرت بین مخاطبین را افزایش داد که در نهایت منجر به
ارتقاء دانش ،مهارت و تعامالت فرهنگی و همچنین توسعه محیط و پایداری آن میشود (راستی کازرونی و مضطرزاده،
 .)2 :1396فرهنگسرامرکزی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند و آموزشهای گوناگون فرهنگی
و اجتماعی و هنرهای گوناگون در آن فراهم می گردد ،برخی نیز فعالیت خود را در یک یا چند گروه یا محور کاری
متمرکز کرده اند  .این مراکز برای ارتقای فرهنگ و گذران اوقات فراغت جهت انجام امور فرهنگی و  ..مورد نیاز
محیطهای شهری است(آرام و همکاران.)3 :1392،
رشد جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای فرهنگی جامعه ،احداث و احیای مراکز فرهنگی نظیر کتابخانه و فرهنگسرا
به عنوان یکی از کاربریهای اصلی در شهرها ضروری ساخته است .گام دوم پس از تصمیمگیری در خصوص احداث،
مکانیابی این کاربریها است که باید بر اساس اصول و روشهای علمی ،دادههای فضایی و روابط جغرافیایی در
محیط های شهری صورت پذیرد .در این پژوهش سعی بر آن است تا معیارها و ضوابط مکانگزینی کاربریهای
فرهنگی مورد مطالعه (کتابخانه و فرهنگسرا) مشخص و معرفی شود .بدین منظور از منابع کتابخانههای و بررسی
پژوهشها و مقاالت علمی ،استفاده شده است.
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روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به روش مروری انجام میشود .روش مطالعه مروری این پژوهش
از نوع مروری روایتی1و بررسی بهترین شواهد2انجام میگردد که برای شناسایی و طبقهبندی ضوابط و معیارهای
مکانگزینی کاربری های فرهنگی شهری و به طور خاص کتابخانه عمومی و فرهنگسرا انجام میشود .در ابتدا ادبیات
و مبانی نظری کاربریشهری و نظریات مرتبط بررسی میگردد و سپس پیشینهی تحقیق در موضوع کاربریهای مورد
مطالعه مورد واکاوی قرار گرفته و بر این اساس به بررسی کلیهی تحقیقات انجام شده در این موضوع میپردازد .در
پایان معیارهای مورد سنجش در تحقیقات شاهد مورد بررسی مشخص شده و فراوانی هر یک را مورد بررسی قرار
میگیرد که در پایان با جمعبندی و بررسی سیستماتیک ارائه میگردد.

مبانی نظری:
فضا
کاربرد واژه فضا ) (Spaceدر ادبیات جغرافیایی به ویژه در دهههای اخیر کامالً رایج شده است (جهانی.)32 :1382 ،
در جغرافیا ،کانت را متقدم در تحلیلهای فضایی دانستهاند که در قرن هیجدهم به آن پرداخته است (بهروزفر:1387 ،
 )24اما مفهوم فضا به صورت علمی از دهه 1950با مقاله شیفر در رد استثناگرایی در جغرافیا نگاشته شد وارد ادبیات
جغرافیا شد (شکویی .)286 :1379 ،جغرافیدانان مفهوم فضا را به دو صورت بکار میبرند :فضای طبیعی که برآن
قوانین طبیعی حاکم است؛ فضای اجتماعی که نتیجه کارکرد فعالیتهای انسانی است و از قوانین اجتماعی تبعیت می-
کند .اولی را فضای مطلق و دومی را فضای نسبی گویند (میرکتولی.)20 :1388 ،
سرانه
به سهم تئوریک هر یک از افراد شهر از کاربریهای شهری ،سرانه گفته میشود که نوعی استاندارد سازی جهت
مشخص نمودن میزان انواع کاربری هاست .انگیزههای اصلی در پیدایش و رواج استانداردهای فضایی و سرانهها
عبارت است از( :دانایی فرد.)17 :1390 ،
 جلوگیری از اسراف زمینهای شهری و استفاده بهینه از آن ها پاسخ گویی به رشد سریع شهرنشینی و شهرسازی جدید کمک به برقراری عدالت اجتماعی و تعادل در بهرهگیری از زمین و تخصیص فضا به کاربریها تأمین حداقل نیازهای فضایی و مکانی انساندر جدول زیر انواع کاربریهای شهری و سرانه هر یک به تفکیک مشخص شده است.
Narrative review
Best evidence synthesis
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جدول  :1سرانههای کاربریهای شهری

(مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری)1389/03/10
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جدول  :2ادامه سرانههای کاربریهای شهری

(مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری)1389/03/10
دسترسی
جمعیت هدف باید امکان دریافت خدمات مورد نیاز خود را بدون تحمل زحمت فراوان داشته باشد و این خدمات
از نظر دریافتکنندگان بایستی قابل قبول ،منطبق با فرهنگ و اعتقادات آنها و از لحاظ مالی قابل تحمل باشد (آقا
مالیی .)91 :1384 ،دسترسی به مفهوم «آسانی رسیدن به مقصد» یا کاهش هزینه در مقصد» میباشد (رهنما و فرقانی،
 .)77 :1387دسترسی حداقل سه جزء دارد در دسترس بودن ،بکارگیری و بهرهبرداری و بههنگامبودن (Elizabeth
) .and et all ,2004,269دسترسی به خدمات درمانی مجموعهای از فاکتورها و فرایندها ازجمله نزدیکی به ارائه-
دهندگان خدمات مناسب ،شبکه حمل و نقل ) مثال زمان مسافرت( ،ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی اشخاص و
استراتژیهای تصمیمگیری و هر نوع توانایی مصرفکننده برای پرداخت خدمات را شامل میشود (.
)TimothysHare,2007,183در مقابل دسترسی به خدمات به معنای استفاده تضمینی از آن نیست؛ بسیاری از
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استفادهکنندگان بالقوه خدماتی حاضرند زمان مسافرت بیشتری جهت مصرف خدماتی طی کنند که از لحاظ
جغرافیایی دورتر از خدمات فعلی هستند .ضمن اینکه از دسترسی بالقوه و واقعی نام برده شده است .دسترسی  5بعد
دارد :دسترسی ،در دسترس بودن)موجود بودن( ،مقرون به صرفهبودن ،قابل قبول بودن و سازش با مقتضیات
محیط)همسازی) .دو بعد اولی به مکانیابی مربوط میشود؛ دسترسی به وضعیت سفر بین مشتری و نقاط خدماتی
میپردازد ،و معموال بر واحدهای زمان سفر یا فاصله سفر اندازهگیری میشود .در دسترس بودن به تعداد مکانهای
ارائه خدمات محلی که مشتریان یا نیازمندان توانایی انتخاب آن را دارند اشاره دارد ( Mark F and et
al,274;2004).و سه بعد آخری به فاکتورهای اقتصادی اجتماعی و مرزهای غیرفضایی معروفان .(Bagheri
) and et al,2005جغرافیدانان و برنامهریزان از دسترسی به عنوان یک شاخص نام میبرند .اسمیت از دسترسی به
عنوان مبنا در برنامهریزی مکان یاد میکند (حکمت نیا.)144 :1385 ،
آستانه
جمعیت تشکیل و بقای هر نوع خاص از خدمات شهری ،نیاز به حداقل میزانی از جمعیت میباشد که با توجه به
تراکم جمعیتی ناحیه مورد نظر محدودهای را فراهم میآورد که به آن آستانه یا فاصله حداقل بین خدمات « حد پایین
» عبارت است از «آستانه» میگویند .به عبارت دیگر شهری و آخرین استفادهکننده آن میباشد .طبق همین قاعده ،هر
نوع خاص از خدمات شهری بر حسب ماهیت خود دارای ارزش سفر معینی است بدین معنی که در فاصلهای دورتر
از خدمات شهری ،به حد باال یا دامنهای میرسیم که سفر استفادهکنندگان جهت استفاده از آن سرویس یا به لحاظ
هزینه یا به علت راحتی ،مقرون به صرفه نمیباشد (عزیزی.)163 :1383 ،
فرهنگ
فرهنگ به معنای علم و دانش ،ادب و معرفت ،تعلیم و تربیت ،آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت و نیز کتاب لغت،
کتابی شامل لغات یک زبان و شرح آنهاست (عمید .)1837 :1382 ،در واقع فرهنگ یا تمدن در مردمنگاری به معنی
وسیع کلمه یک کل پیچیده است که شاکل باورها ،هنر ،اخالقیات ،قانون ،رسوم و هرگونه قابلیت و عادتی است که
فرد به عنوان عضو جامعه کسب میکند (اسپردلی و مک کوردی .)50 :1372،فرهنگ ،در گستردهترین معنی به
فرآوردههای پیچیده و پیشرفته بشری مانند هنر ،فلسفه ،دانش و تکنولوژی اشاره دارد و در علوم اجتماعی به نظامی
از معانی مشترک که بهگونه ای آشکار و جمعی ،توسط یک گروه معین در یک زمان مشخص پذیرفته شده و بر پایه
این نظام ،معانی ،کنش و رفتار گروه انجام میگیرد ،اطالق میشود (طوسی .)3 :1372،فرهنگ الگویی از مفروضات
مشترک است که گروه فرا میگیرد ،به طوریکه مشکالت انطباقپذیری خارجی و هماهنگی داخل گروه را حل میکند،
و به سبب عملکرد و تأثیر مثبتش معتبر دانسته می شود و از این جهت به مثابه روش صحیح ادراک ،تفکر و احساس
در خصوص آن مشکالت گروه ،به اعضای جدید آموزش و یاد داده میشود (شاین.)30 :1383،
کاربری زمین شهری
طرح کاربری زمین شهری یکی از ابزارهای مهم برای دست یابی به اهداف کالن اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی است،
که نه تنها اثراتی بسیار بر سرمایهگذاریها و تصمیماتعمومی میگذارد ،بلکه نقش مهمی در میزان رشدشهری و
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کیفیت محیطکالبدی شهر دارد (پورمحمد ،عبدی قروچای .)516 :1396 ،کاربری زمین به معنای الگوی توزیع فضایی
یا جغرافیایی عملکردهای مختلف شهر می باشد(امینی و دیگران .)63 :1386 ،کاربری زمین عبارت است از نحوه یا
نوع استفاده از زمین به جهت فعالیتی که درآن انجام میشود .از نظر دکتر شکوئی ،کاربری زمین جنبههای فضایی همه
فعالیتهای انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی او نشان میدهد) شکوهی.)253 :1379 ،
چاپین از صاحب نظران کاربری زمین سه تعریف از کاربری زمین شهری ارائه میدهد( :مرصوصی)118 :1383 ،
 .1کاربری زمین به معنای پراکندگی فضایی کارکردهای شهری مانند مسکونی ،تجاری ،خردهفروشی و...
 .2کاربری زمین به معنای چارچوب دو بخشی برای نمایش نواحی شهری است؛ این دو بخش عبارتند از:
الف -الگوهای فعالیت مردم در محیط شهری به موسسات و فضاهای مورد نیاز آنها) فعالیتهای درآمدزا،
خرید و اوقات فراغت(
ب -تسهیالت و تجهیزات فیزیکی که برای استقرار فعالیتهای یاد شده در زمینهای شهری ساخته می-
شود.
 .3کاربری زمین به معنای تنظیم روابط ساختاری کارکردی در چارچوب دوبخشی باال یا سیستمهای ارزشی حاکم بر
الگوهای فضایی کارکردی و فعالیتهای مردم
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جدول  :3نوع و تعریف انواع کابریهای شهری

(مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری)1389/03/10
برنامهریزی کاربری زمین
یکی از جنبههای اصلی ساخت شهرها مبتنی بر برنامههای شهری ،برنامهریزی کاربرد زمین شهری است ،که بر پایۀ
دو اصل توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی بنا نهاد ه شده است .در رابطه با تحلیل مدیریت کاربری اراضی شهری،
مدل های مختلفی وجود دارد که با توجه به موضوع بررسی و ویژگی های متن فضای شهری مورد استفاده قرار می
گیرند (امیری ،فهلیانی و جوکار .)349 :1398 ،برنامهریزی برای کاربری زمین شهری ،یعنی ساماندهی مکانی و
فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری براساس نیاز و خواست جامعه شهری (سعیدنیا .)13 :1383 ،بحث کاربری
زمین و نحوه استفاده از زمین ،در فعالیتهای شهری و منطقهای فرایندی است که بخشی از آن را فرمولبندی
نیازهای مکانی تشکیل میدهند (رحیمیون .)26 :1387 ،در اینجا فرض اساسی بر این است که مجموعهای از
خصوصیات محیطی هر مکان موجب میگردد قطعه زمینی به به طور ذاتی و ماهیتی برای برخی کاربریها مناسبتر
باشد .از این رو تکنیک تحلیل مناسب مکانی به دنبال مواردی نظیر:
 تعیین مناسبت نسبی هر مکان برای انواع توسعه شهری و توالی فعالیتهای شهری سعی در جداسازی درجات متفاوت مناسبت زمین226
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 شناسایی نواحی حساس محیطیاین نوع برنامهریزی در عمل ،هسته اصلی برنامهریزی شهری است .همه زمینههای موجود در محدوده شهر ،طبق
نقشه کاربری زمین مورد بررسی قرار میگیرد و نوع استفاده ازآن ها طبق نیازهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی
مشخص و تعیین میگردد .بکارگیری زمین در فعالیتهای انسانی ضرورتاً برای سود مادی مفهوم کاربری زمین را
نمیرساند؛ کاربری زمین در روستا) کشاورزی و جنگلداری و (...که گاهی به عنوان کاربری کارکردی زمین نام می-
برند با کاربری زمین در شهر) صنعت ،تجارت و( ...متفاوت است (شکوهی.)283 :1371،
یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحوه پراکندگی فعالیتهای شهری در بررسیهای فیزیکی ،مطالعه
نحوه استفاده از اراضی شهری است .به طور کلی نحوه استفاده از زمین عبارت است از آنکه بدانیم در وضع موجود،
پراکندگی انواع فعالیتهای شهری مانند مسکونی ،درمانی ،راه ها و معابر ،آموزشی و مانند آن به چه صورتی است ،و
از کل مساحت شهری ،نسبت هر یک از کاربریهای زمین چقدر است و هر یک از فعالیتها در چه مساحاتی و به
چه صورتهای در سطح شهر پراکنده شدهاند و رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه حد و اندازه دارای یک ارتباط
منطقی و کارا هستند (شیعه.)20 :1394 ،
نظریه مکانیابی
نظریه مکانیابی را فان تانون در سال  1826میالدی در زمینه فعالیتهای کشاورزی ابداع نمود .سپس النهارد در
سالهای  1882و  1885نظریه مکانیابی را در صنعت مطرح کرد .اما چارچوب منظم و علمی این نظریه در مکانیابی
صنعتی توسط آلفرد وبر آلمانی ( )1909شکل گرفت .سپس کریستالر و لوش در پیشرفت و گسترش آن در قالب
نظریههای مکان مرکزی نقش مؤثری ایفا کردند و در سالهای بعد هوور و ایزارد در ایاالت متحده و پرو در فرانسه
در نظریههای قطبهای رشد ،آن را توسعه و بسط دادند .طبق نظریههای موجود جغرافیای اقتصادی تا قبل از دهه
 60در نظریههای مکانیابی مهمترین فرض حاکم با هدف حداقل کردن هزینهها و بر اساس انسان اقتصادگرا بود که
در آن ،انسان دارای توانایی رقابت با رقیبان ،آیندهنگری و برخوردار از اطالعات مورد نیاز در فرآیند تصمیمگیری
تصور میشد .چنین فرضی در مقایسه با واقعیتهای عینی جهان ،بعید به نظر میرسید .بدین ترتیب باب دیگری در
نظریههای مکانیابی (به خصوص صنعتی) بر پایه نگرشهای رفتاری شکل گرفت که بر مبنای انسان بهینهجو بود .از
طرف دیگر مبنای نظریههای حداقل هزینه ،کاهش هزینه های حمل و نقل بود که در آن به هیچ وجه به عامل تقاضا
به عنوان یک پارامتر تعیین مکان ،توجه نمیشد .این امر موجب گرایش تحلیلهای نظری به سمت تجزیه و تحلیل
بازارهای اقتصادی شد که حداکثر کردن درآمدها نه تنها از طریق کاهش هزینههای تولید از جمله هزینههای حمل و
نقل بلکه با دسترسی به بازارهای مطمئنتر و گستردهتر را مدنظر قرار میدادند .نظریههای مکانیابی در نهایت با
اثرپذیری از نگرشهای سیستمی (اواخر دهه )70سعی در تلفیق دو نظریه قبلی نمودند .در این نگرش فعالیتها باید
در مکانی استقرار یابند که فاصله درآمدها از هزینهها (سود) برای کارفرمایان اقتصادی افزایش یابد (الماسپور:1389 ،
.)43
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مدلهای مکانیابی
اولین کارهای مربوط به مکانیابی توسط النهارد و فون تانن انجام شد .در واقع کلیه نظریهها با بکارگیری تکنیکهای
مختلف سعی میکنند که عوامل مؤثر بر استقرار فضایی فعالیتهای گوناگون شهری را بشناسند (عابدیان درکوش،
 .)36 :1390با توجه به سیر تحول نظریههای مکانیابی ،مدلهای مکانیابی را از نظر تکامل و توسعه زمانی به سه دوره
تقسیم کردهاند:
 .1فرموله کردن مسئله (از ابتدای قرن  20تا ،)1940
 .2کاربرد مدلها در بخش صنعت (دهههای1950و،)1960
 .3توسعه مدلها در بخش عمومی و خدماترسانی (1970به بعد).
در دوره اول دستگاههای محاسباتی در رابطه با مسائل ،کامالً ناکافی بودند .اصوالً توسعه نظری بر اساس نتایج هندسی
و تحلیلی در فضای پیوسته با مشارکت سایر رشتههای علمی انجام میشد .در بین کارهای با اهمیت میتوان به
کارهای کاوالیری  ،فرما و استینر اشاره کرد .دوره دوم به موازات توسعه رایانه و ریاضیات محض بود بنابراین مسئله
از طریق گرافها (نمایش شبکه حمل و نقل و مشخصات آن) و برنامهریزی  0و ( 1که در آن مسئله ،تصمیم در رابطه
با مکان نقطه بیان میگردد ،یعنی اگر جواب مورد نظر به دست آمد  1و اگر نه 0انتخاب میشود) و شرایط محدودی
که جنبههای تکنولوژیکی را منظور مینمایند ،حل میشود .سومین دوره با افزایش تعداد عملیات در بخش عمومی و
خدماترسانی یا خدماتدهی مشخص میگردد .مسئله با معرفی شاخصهای کارایی غیر از هزینه خالص انجام شده
و دامنه تکنیکها با فرموله کردن برنامههای چند هدفی توسعه یافتند .به عنوان مثال بسیاری از مطالعات جغرافیایی،
توزیع بیمارستانها را از نقطه نظر تحلیل مکان بررسی کرده و سعی نمودهاند مکانهای بهینه خدمات و سودمندی
حاصل از مکانهای مجزا را مشخص نمایند .اسمیت با استفاده از نظریه مکانگزینی صنعتی وبر ،چگونگی مکان بهینه
بیمارستان زنان و زایمان را در شهر سیدنی ،معین کرد .هدف اسمیت این بود که مجموع سفرهای بیماران را به حداقل
برساند گادالند ،سایت بیمارستانهای منطقهای را از طریق کاربرد نقشههای هزینههای مساوی و وقتهای برابر منطبق
با نقشه های تراکم جمعیت برای سوئد تهیه نمود و هفت رکن برای بیمارستانهای منطقهای مشخص کرد که در آن
سهم هر بیمارستان از ناحیه در فاصله زمانی ماکزیمم چهار ساعت مشخص میگردید و مجموع زمان مسافرت بیماران
و هزینه آن ها بر کل جمعیت کمینه میشد .گادالند برای این تحلیل با استفاده از کامپیوتر از روش تخصیص -مکان،
استفاده نمود در روش تخصیص -مکان ،جوابهای بهینه با در نظر گرفتن میزان کارآیی ارزیابی میشوند .به طور
کلی هدف در مدلهای تخصیص -مکان ،تعیین تعدادی از مکانهاست که مجموع سفرها را برای مریضهای بالقوه
که برای بیمارستان خاصی در نظر گرفته میشوند ،کمینه نماید .جوابهای بهینهای که توسط این مدل به دست میآید،
جوابهای کارا هستند (الماسپور .)43 :1389برخی مدلهای مکانیابی که در برنامهریزیها به ویژه برنامهریزی شهری
کاربرد دارند عبارتند از( :همان.)43:
تکنیکهای رگرسیون
مدل اثر متقابل فضایی

مدل سطح جاذبه

پتانسیل بازار

مدل دایرهای یا شعاعی

محدودههای سطوح بازاری و یا خدماتی

فنهای آنالوگ
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تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از
توابع GIS
تابع نزدیکی و بافرینگ
چندضلعیهای تیسن
عملیات همپوشی الیهها
نقشه فشار
قابلیت دسترسی
مدل تخصیص –مکان
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معیارهای مکانی کاربری زمین
معیارهای مکانی در کابری زمین به طور کلی ،استانداردی است که با آن مکان بهینه یک کاربری مورد سنجش قرار میگیرد.
به عبارت دیگر ،مشخصات محلی و احتیاجات ساکنان شهر و موسسات و نهادهای مستقر در شهر اساس تعیین معیارهای
مکانی کاربری زمین شهری به شمار میرود .در تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین یا هر نوع فعالیت شهری ،دو
عامل رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی مالک سنجش قرار میگیرد .براساس این دو عامل بسیار کلی ،شش معیار
سازگاری،آسایش،کارایی ،مطلوبیت ،سالمتی در مکانیابی عملکردهای شهری مالک برنامهریزی کاربری زمین شهری قرار
میگیرد (سعیدنیا )27-23 :1383 ،بحرینی نیز از چهار ماتریس مطلوبیت ،سازگاری ،ظرفیت و وابستگی نام می برد(بحرینی،
 )199-1191 :1391عالوه بر آن زیاری معیار ایمنی را بر آن میافزاید:
سازگاری
عمدهترین تالش شهرسازی ،مکانیابی برای کاربریهای گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربریهای ناسازگار از یک-
دیگر است .کاربریهایی که دود ،بو ،صدا و شلوغی تولید میکنند ،باید از کاربریهای دیگر به ویژه کاربریهای مسکونی،
فرهنگی و اجتماعی جدا شوند؛ این جدایی مطلق نیست ،بلکه در برخی موارد میتوان با تمهیداتی اثرات سوء کاربریهای
مزاحم را ازبین برد کاربریهای همجوار از نظر سازگاری ممکن است حالتهای زیر را با هم داشته باشند:
 کامال سازگار باشد :به این مفهوم که هر دو دارای خصوصیات مشترك بوده و فعالیت آنها کامالًمنطبق بوده .نظیر دو مسکن کم تراکم
 نسبتاً سازگار باشند :به این ترتیب که از نظر کلی هر دو کاربری متعلق به یک دستهاند ولی درجزئیات با هم تفاوتهای دارند .مسکن کم تراکم و مسکن با تراکم متوسط
 بیتفاوتاند :علیرغم اینکه هر کاربری ویژگی مخصوص به خود را دارد ولی این ویژگیها بر رویهم اثر منفی ندارند و میتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
 نسبتاً ناسازگار :به این معنی که میزان ناسازگاری بین دو کاربری از سازگاری آنها بیشتر است. کامالً ناسازگار :به این معنی که مشخصات دو کاربری هیچگونه همخوانی با یکدیگر نداشته و درتقابل با یکدیگر قرار دارند .نظیر یک واحد مسکونی کم تراکم و یک واحد صنعتی بزرگ.
برای تعیین میزان ناسازگاری بین دو کاربری باید مشخصات و نیازهای مختلف هر کاربری را جهت انجام فعالیت عادی آن
برشمرد و سپس به مقایسه این مشخصات موارد توافق و عدم توافق را تعیین کرد (بحرینی.)193 :1377 ،
آسایش
در استانداردهای مکانیابی ،دو عامل فاصله و زمان ،واحدهای اندازهگیری آسایش و راحتی هستند .چگونگی دسترسی به
خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از کاربریهای مزاحم و ناسازگار از مولفههای مهم آسایش تلقی میگردند (زیاری،
 .)30 :1392فاصله نزدیک یا فاصله راحت برای زندگی ،فاصله پیاده و قابلیت دسترسی راحت به خطوط حمل و نقل و
تسهیالت شهری مفهوم آسایش را میرساند (سعیدنیا.)24 :1383 ،
شاپا الکترونیکی2645-3851 :
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کارایی
الگوی قیمت زمین شهری ،عامل اصلی و معیار اساسی تعیین مکان کاربری زمین است .هر نوع کاربری از لحاظ اقتصادی و
سرمایه گذاری برآیند قیمت زمین و وضعیت آن از نظر آمادهسازی و مخارج آبادانی است که با روش تحلیل هزینه منفعت
مشخص میشود) سعید نیا.)24 :1387 ،
مطلوبیت
مطلوبیت و دلپذیری در برنامهریزی کاربری اراضی شهری یعنی تالش در جهت حفظ و نگهداری عوامل طبیعی ،ایجاد
فضاهای باز و دلپذیر ،چگونگی شکل گرفتن راه ها ،ساختمانها و فضاهای شهری( پورمحمدی.)94 :1392 ،
سالمتی
اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب برای کاهش آلودگی حاصل از کاربریهای مختلف و رعایت استانداردهای
بهداشتی برای تامین سالمتی محیط زیست انسانی یکی از اهداف مکانیابی کاربریهاست (همان).
ایمنی
امنیت و عوامل امنیتی به عنوان یکی از مولفههای مهم در تعیین مکان کاربریهای شهری است و دفاع عامل ،غیر عامل در
برابر تهدیدات انسانی و مخاطرات طبیعی را در بر میگیرد (زیاری.)29-27 :1392،
عوامل موثر بر توزیع فضایی کاربریهای شهری
درسازمانیابی و شکلگیری کارکردهای شهری عوامل مختلف و متنوعی ایفای نقش نموده ،کارکردهای شهری به جهت
پویایی ناشی از تحوالت در خواستههای انسانی و تغییر در امکانات ،مدام در حال تنوع و تغییر بوده و از نظر مقیاس عملکرد
نیز همچنان تغییرپذیرند.
یکی از مهمترین شاخصهای تعیین میزان کارکردهای شهری تعداد جمعیت ،سن و جنس استفادهکنندگان است .میزان
جمعیت هر منطقه عامل بسیار مهمی جهت برآورد نیازهای آن جمعیت به کارکردهای مختلف شهری بوده و در حقیقت
تعداد جمعیت مقیاس نیاز به هر کاربری را مشخص میکند (رضویان .)68 :1381 ،در رابطه با فاکتور جنسیت مثالً میبینیم که
در رابطه با کاربریهای درمانی زنان دوبرابر مردان نیاز به خدمات پزشکی ،درمانی و بهداشتی دارند که البته اگر مراقبتهای
دوران بارداری و زایمان و پس از آن را به حساب آوریم به وضوح واهمیت آن پی میبریم (قرهنژاد .)98 :1376 ،عوامل
اقلیمی مثل دما ،رطوبت ،جهت باد ،کیفیت و کمیت تابش آفتاب از دیگر عوامل تاثیر گذار درتوزیع فضایی کاربریهای
شهری میباشند؛ به عنوان مثال جهت باد نقش عمدهای در مکانیابی محل استقرار کارخانجات ،محل دفن زباله ،کشتارگاه و
...دارد.
عوامل اجتماعی مثل آداب ورسوم ملی و مذهبی از دیگر عوامل موثر در تعیین میزان و مان کاربریهای شهری است .اوضاع
اقتصادی چه در سطح کالن و چه به صورت وضعیت اقتصادی خانوارها در تعیین میزان کمیت و کیفیت کارکردهای شهری
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نقش مهمی دارد؛ همانطور که می بینیم میزان تحقق پذیری طرحهای شهری ،مخصوصاً ایجاد و تجهیز کاربریهای عمومی
رابطه مستقیمی با مسائل اقتصادی دارد.
تجانس کاربریهای همجوار یکی دیگر از معیارهای توزیع کاربریهای شهری میباشد .بدین صورت که کاربریهای مجاور
هم نباید در تضاد با یکدیکر باشند .به عنوان مثال مکانهای مورد انتخاب برای بیمارستانها و مراکز آموزشی نباید در جوار
کاربریهای پر سر وصدا مثل اماکن ورزشی باشد .از طرف دیگر تعامل عملکردی برای کاربریهای متجانس رعایت شود
(همان .)69 :همچنین عملکرد کاربریها نحوه پخشایش کاربری ها را مشخص میکند و همینطور نقش شهر و
استانداردهای ایمنی در این زمینه تأثیر گذارند.
کاربری فرهنگی
براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب )1389/3/10کاربری فرهنگی -هنری به اراضی اختصاص
یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود .و عملکرد مجاز آن به تفکیک سطوح تقسمیات شهری شامل موارد زیر است:
* مقیاس ناحیه:
کتابخانهها و سالنهای اجتماعات کوچک،
کانونهای پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
سینما
* مقیاس شهری:
کتابخانه مرکزی و تخصصی
نگارخانه
فرهنگسرا و مجتمعهای فرهنگی
سالن اجتماعات ،سالن کنسرت
سینما و تئاتر
مراکز صدا و سیما
مؤسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و مجله
کاربری فرهنگی در نقشهها به رنگ فیروزهای نشان داده میشود (پورمحمدی )12 :1392،و سرانه کاربریهای فرهنگی نیز به
تفکیک سطوح جمعیتی شهرها طبق جدول زیر محاسبه میشود:
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جدول  :4سرانه کاربری فرهنگی

(مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری)1389/03/10
بحث:
شاخصهای مکانیابی کاربریهای مورد مطالعه
در بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق ،مشخص شد ،پژوهشهای متعددی در خصوص مکانگزینی و مکانیابی کاربریهای
فرهنگی مورد بحث (کتابخانه و فرهنگسرا) انجام گرفته است .هر یک از تحقیقات علی رغم ضعفها و کاستیهای آنها ،با
روشها و شاخصهایی تقریباً مشابه به بررسی این موضوع پرداختهاند که در ادامه ذکر خواهد شد.
الف) کتابخانه
مختارپور ( )1387با استناد به مقالهای از پاالدیا ( )2002و تعدیل معیارهای معرفی شده وی با شرایط و ویژگیهای کتابخانههای
ایران  5معیار اصلی و چندین زیرمعیار برای مکانیابی کتابخانههای عمومی معرفی میکند( :مختار پور)211-206 :1388 ،
 مرکزیت :قابلیت دسترسی ،بعد مسافت ،توزیع جمعیت ،همجواری با مراکز پر تجمع (پاركها ،مدارس،
فرهنگسراها ،موزهها ،مساجد و  )...؛
 سازگاری :سکوت ،امنیت ،همجواری با ایستگاه آتشنشانی؛
 اندازه :خدمات کتابخانه ،امکانات رفاهی ،پارکینگ ،جلوههای بصری ،گسترش آتی؛
 جهتیابی محل کتابخانه؛
 وضعیت خاك.
دهقانی سانیج و محمودی ( ،)1390عوامل و ویژگیهای بومی شامل (وجود زمین وقفی ،وجود دیدگاههای متنفذ ،وضعیت
اقتصادی -اجتماعی مردم منطقه،کمکهای خیّرین) را بر معیارهای فوق میافزاید.
در مقاله دیگری مختارپور و همکاران ( )1388با استفاده از  GISبه مکانیابی کتابخانههای عمومی شهر اهواز پرداخته است،
معیارهای در نظر گرفته شده در این تحقیق عبارتند از( :مختارپور و همکاران)33 :1388 ،
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 مرکزیت :قابلیت دسترسی ،نزدیکی به مراکز و تأسیسات شهری ،توزیع جمعیت و نزدیکی به مراکز پر
تجمع
 سازگاری :کاربریهای سازگار (آتشنشانیها و کالنتریها) و کاربریهای ناسازگار (خطوط راهآهن،
فرودگاه ،شهربازی).
اباذری و همکاران ( )1391نیز معیارهایی مشابه با مختارپور و همکاران ( )1388در مقاله خود برای مکانیابی کتابخانههای
عمومی منطقه  4شهر تهران با استفاده از  GISدر نظر گرفتهاند .هاشمی و همکاران ( )1393نیز به همین شیوه و معیارها به
بررسی و مکانیابی کتابخانههای عمومی شهر سقز پرداخته است.
حسینی ( )1394در مقالهای جهت بررسی ومکانیابی کتابخانههای عمومی شهر رشت با استفاده از  GISو  AHPمعیارها و
زیرمعیارهای زیر را در نظر گرفته است( :حسینی.)280 :1394 ،
 دسترسی :به خیابان اصلی؛
 اراضی با استعداد باال :کم بودن فاصله از ادارات ،عدم ساخت در اراضی بایر ،کم بودن فاصله از (
پارك ،موزه ،مسجد ،ایستگاه پلیس ،مدارس ،مراکز محالت ،مراکز جمعیتی)؛
 اراضی بدون استعداد :نزدیکی به فرودگاه ،نزدیکی به رودخانه ،نزدیکی به کتابخانههای موجود.
عفیفیان و همکاران ( )1393معیارهای زیر را مبانی مطالعه خود قرار دادهاند:
 کاربری اراضی (سازگار ،ناسازگار)
 فاصله تا خیابان اصلی
 تراکم جمعیت
 توریع جمعیت
 دسترسی
 امنیت
و در مقاله دیگری نیز معیارهای زیر را عوامل موثر بر مکانیابی کتابخانههای عمومی عنوان کردهاند:

جدول  .5معیار مکانیابی کتابخانه عمومی (عفیفیان و همکاران)
معیار

زیرمعیار

شاخص

مرکزیت

قابلیت دسترسی

ایستگاه مترو ،اتوبوس ،پایانههای درون شهری ،فاصله از خیابان اصلی
234

یوسفی و باخزری قزالحصار

معیار

زیرمعیار

شاخص

توزیع جمعیت

تراکم جمعیت ،جمعیت باسواد ،بعد خانوار ،گروه سنی ()30-10

همجواری با مراکز پر تجمع پارک ،فرهنگسرا ،موزه ،مسجد ،مدرسه ،دانشگاه و ...
سازگاری

ویژگیهای محیطی

کالنتری ،پاسگاه ،نیروی انتظامی ،آتشنشانیها ،مراکز درمانی

رفاهی

-

پارکیگن ،فضای باز ،جلوههای بصری ،فضای گسترش آتی

جهتیابی

-

وزش باد ،نور خورشید ،فاصله با ساختمانهای مجاور

فیزیکی

-

استحکام ،حریم گسل ،شیب زمین ،مجاورت با عوامل مخاطره آمیز

رقبا

-

مجاورت سایر کتابخانههای (عمومی ،دانشگاه ،مساجد و سایر)

(عفیفیان و همکاران)261 :1392 ،
زارعی و همکاران ( )1394نیز با استفاده از معیارهای فوق به مکانیابی کتابخانههای آستان قدس در مشهد پرداختهاند.
زوارقی و همکاران ( )1393پس از بررسی منابع و تحقیقات خارجی در خصوص مکانیابی کتابخانههای عمومی 6 ،معیار و
 21زیر معیار را معرفی میکند و با استفاده از تکنیک فازی – تاپسیس اقدام به وزندهی و تلفیق الیهها جهت مکانیابی در
 GISمینمایند.
جدول  : 6معیار مکانیابی کتابخانه عمومی (زوارقی و همکاران)
معیار

زیر معیار
همجواری با فضای سبز

سازگاری

همجواری با کاربری آموزشی
همجواری با کاربری مذهبی
همجواری با کاربری فرهنگی
دسترسی به شبکههای ارتباطی محلی

آسایش

دسترسی به خدمات رفاهی
دسترسی به مراکز جمعیتی
قیمت زمین
مالکیت اراضی (وقفی -عمومی)

کارایی

قابلیت گسترش
اندازه قطعات
تناسب کاربری

مطلوبیت

دوری از مراکز خطر
نزدیکی به مراکز جاذب طبیعی
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فاصله از صنایع مزاحم
فاصله از بزرگراهها

سالمتی

فاصله از پایانهها
فاصله از مراکز درمانی
فاصله از پاسگاه انتظامی
فاصله از ایستگاه آتش نشانی

ایمنی

فاصله از مراکز مدیریت بحران
(زوارقی و همکاران)254 :1393 ،

ب) فرهنگسرا
راستی کازرونی و مضطرزاده ( )1396در مقالهای معیارهای عام مکانگزینی کاربری فرهنگسرا را شامل :رعایت سازگاری و
ناسازگاری کاربری های مجاور ،تناسب با اطالعات جمعیتی ،رضایت مردم از شهر و محله ،مساحت مورد نیاز کاربری ،توجه
به مالکیت زمین و قیمت آن ،سازگاری با طرحهای توسعه ،ایمنی و رعایت حرایم ،دسترسی به تاسیسات شهری ،دسترسی
به ایستگاههای حمل و نقل عمومی ،حداکثر بهرهگیری از اراضی بایر داخل بافت ،توجه به جهت باد غالب ،توجه به ویژگیهای
فیزیکی زمین ،کیفیت ابنیه ،توجه به اصل دسترسی در جانمایی ،اندازه و شکل مناسب زمین ،دید و منظر مناسب ،توجه به
روند گسترش شهر و  ...میدانند( .راستی کازرونی و مضطرزاده.)5-4 :1396،
خدابنده لو و همکاران ( )1396با مدل  AHPو با اشاره به کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیایی ،از معیارهای زیر در تحقیق
خود استفاده کردهاند:
 دسترسی (نزدیکی به مراکز آموشی ،تراکم ،نزدیکی به فضای سبز ،نزدیکی تحصیل کرده)؛
 مساحت
 آلودگیهای محیطی (منظر ،صوتی)؛
 فرهنگ و تاریخچه
 ساختار جمعیتی (تعداد ،بعد خانوار ،تراکم).
تجری و دشتی شفیعی ( )1394و آرام و همکاران ( )1392در پژوهشهایی جداگانه سه معیار اصلی و چند زیر معیار را برای
مکانیابی فرهنگسرا در مناطق شهر شیراز به کاربرده است:
 ساختار جمعیتی (تعداد ،بعد خانوار ،تراکم جمعیت)
 دسترسیهای (راههای اصلی ،مناطق مسکونی ،پاركها ،ایستگاه اتوبوس)
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 عوامل فرهنگی و اجتماعی (موقعیت فرهنگسراهای موجود).
مختاری ملک آبادی و همکاران ( ،) 2012افزون بر موارد فوق معیار نزدیکی به مراکز آموزشی را نیز در تحقیق خود به کار
برده است.
نمونههای موردی:
کتابخانههای عمومی شهر تبریز
زوارقی و همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان «مکانیابی کتابخانههای عمومی با استفاده از تکنینک تاپسیس -فازی :بررسی
موردی کتابخانههای عمومی شهر تبریز» اقدام به شناسایی اصلیترین معیارهای مکانی کتابخانههای عمومی در فاضی
جغرافیایی شهر تبریز در  GISنموده اند .ابتدا معیارها و زیرمعیارهای مهم را بر اساس نظرات کارشناسان در تحلیل سلسله
مراتبی وزندهی نمودهاند .در مرحله با استفاده از روش تاپسیس فاصله هر یک از معیارها را از ایدهآل مثبت و منفی به دست
آورده شده است .پس از آن الیههای معیارها در محیط  GISبا ضریب راه حل ایدهآل ( )RCiتلفیق شده است:
نقشه  : 1عوامل و معیارهای فضایی موثر در انتخاب مکان بهینه احداث کتابخانههای عمومی

(زوارقی و همکاران)268 :1393،
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در نهایت از تلفیق نقشههای مربوط به معیارها نقشه نهایی نشان دهنده مکانهای بهینه جهت احداث کتابخانههای عمومی به
دست آمده است:
نقشه  :2نقشه نهایی میزان تناسب اراضی جهت احداث کتابخانههای عمومی تبریز

(زوارقی و همکاران)270 :1393،
فرهنگسراهای شهر شیراز
مختاری ملک آبادی و همکاران ( ،)2012با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبه مکانیابی فرهنگسراهای جدید
شهر شیراز پرداختهاند.
در این پژوهش نویسندگان ابتدا موقعیت فرهنگسراهای موجود در شهر شیراز را برداشت نموده و در قالب نقشهها و الیه
 GISنشان دادهاند .پس از گردآوری اطالعات فضایی و آمارهای مربوط به معیارهای درنظر گرفته شده برای مکانیابی
فرهنگسرا ،با استفاده از  AHPوزن هر یک از عوامل را به دست آوردهاند .سپس با استفاده از توابع  Distanceو
 Reclassifayالیههای مربوطه تهیه شده است .نقشه  3هر یک از معیارها را نشان میدهد.
سپس از ترکیب الیهها نقشه نهایی و محل های مناسب احداث فرهنگ سرا در شهر شیراز به دست آمده است( .نقشه)4
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نقشه  :3معیارهای مکانیابی فرهنگسرا در شهر شیراز

)(Mokhtari Malekabadi,2012: 3687
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نقشه  :4محلهای پیشنهادی و مناسب احداث فرهنگسرا در شهر شیراز

)(Mokhtari Malekabadi,2012: 3688

نتیجهگیری:
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به لحاظ اهمیتی که در عرصه توسعه شهری دارد ،گاه برابر با برنامهریزی شهری خوانده
شده است .در واقع کاربری اراضی ابزاری است برای حصول عدالت فضایی ،کسب رضایت شهروندان و توزیع خدمات،
تجهیزات و تأسیسات در شهرها و سایر نقاط سکونتگاهی .کاربری اراضی شهری خود دارای اصول ،قواعد و ضوابط خاصی
است که این استانداردها و مقررات بین کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد ،به طور مثال کاربریهای فرهنگی ،چرا
که فرهنگ نه در کشورها بلکه حتی در شهرهای مختلف یک کشور نیز ممکن است نمودهای فضایی و رفتاری متفاوتی داشته
باشد .فرهنگ و مقوالت فرهنگی همیشه جزء اصلی سطوح مختلف زمانی و مکانی برنامهریزی در کشور بوده است و اهمیت
آن بر کسی پوشیده نیست بر این روال در برنامهریزی کاربریهای شهری نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است.
همان گونه که در این پژوهش مشخص گردید کاربریهای فرهنگی شامل انواع مختلفی از کاربریها است که از میان آنها
کتابخانه و فرهنگسرا به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا بیان مساله و ضرورت تحقیق بیان شد که اهمیت بحث را
به روشنی مشخص ک رد .سپس برخی مبانی نظری مرتبط با موضوع ذکر گردید .در ادامه به طور خاص کاربریهای فرهنگی
مورد مطالعه واکاوی و سرانهها ،سطوح ،و شاخصهای مکانیابی آنها معرفی شد .شاخصهای مکانیابی طیف متعددی از
شاخصهای جمعیتی ،دسترسی ،ایمنی ،ویژگیهای محیط انسان ساخت و طبیعی و وضع موجود هر یک را در بر میگیرد که
در تحقیقات مختلفی از آنها استفاده شده است؛ و در نهایت از بین این پژوهشها دو نمونه موردی مختصرا شرح داده شد.
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.51-26
 .24رازانی ،اسد ( :) 1381برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if
نمونه موردی :شهر دورود ،پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 .25راستی کازرونی ،زهرا؛ مضطرزاده ،حامد ( ) 1396ارائه اصول و معیارهای مکانیابی فرهنگسرا ،اولین کنفرانس
ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی ،خرم آباد اردیبهشت.1396
 .26رحیمیون ،علی اصغر( ،)1387تعیین تناسب اراضی با استفاده از ، GISمجله شهرنگار ،جلد.11
 .27رضویان ،محمدتقی ( ،)1382برنامهریزی کاربری اراضی شهری .انتشارات منشی تهران
 .28رهنما ،محمدرحیم ،فرقانی ،حجت( ،)1386برنامه ریزی دسترسی به اتوبوس در ایران :شهر مشهد ،فصلنامه
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علمیپژوهشی برنامهریزی وآمایش فضا ،دوره دوازدهم ،شماره دوم.96-73 ،
 .29زارعی ،احمد؛ ساالری ،محمود؛ عنابستانی ،علیاکبر ( ،)1394عوامل موثر در مکان یابی کتابخانههای آستان
قدس رضوی در مشهد ،کتابداری و اطالع رسانی ،دوره  18شماره ،1صص .33-54
 .30زوارقی ،رسول و همکاران ( ،)1392مکان یابی کتابخانههای عمومی با استفاده از تکنیک تاپسیس -فازی:
بررسی موردی کتابخانه های عمومی شهر تبریز؛ تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانههای عمومی ،دوره  20شماره،
 2تابستان  ،1393صص.275-253
 .31زیاری ،کرامت ا )1392( ...برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،انتشارات دانشگاه تهران.1392،
 .32زیاری ،کرامت اهلل ( ،)1385برنامه ریزی شهرهای جدید ،انتشارات سمت ،چاپ هفتم ،تهران.
 .33زیاری ،کرامت اهلل( ،)1383مکتب ها ،نظریه ها و مدل های برنامهریزی منطقهای ،انتشارات :دانشگاه یزد.
 .34سعید نیا ،احمد( ،)1387کاربری زمین شهر )کتاب سبز شهرداری ها( ،سازمان شهرداریهای کشور.
 .35شالین ،کلود ( :) 1372دینامیک شهری ،ترجمه اصغر نظریان ،انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
 .36شاین ،ادگار ( ،) 1383مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری ،ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمسالدین نوری
نجفی ،تهران :سیمای جوان ،چاپ اول.
 .37شکوهی ،حسین( )1371اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ،جلد اول ،انتشارات گیتا شناسی.
 .38شکوهی ،حسین( )1379دیدگاه های نو در جغرافیایی شهری ،انتشارات سمت ،چاپ چهارم.
 .39شیعه ،اسماعیل( ،)1394مقدمهای برمبانی برنامه ریزی شهری ،انتشارات علم و صنعت.
 .40صالحی ،رحمان .منصور ،رضاعلی( ) 1384ساماندهی فضایی مکانی آموزشی (مقطع متوسطه) شهر زنجان به
کمک  ،GISمجله پژوهشهای جغرافیایی شماره ،52تابستان.1384
 .41ضرابی ،اصغر؛ تقوایی ،مسعود؛ مختاری ملک آبادی ،رضا ( ،)1389برنامهریزی کاربری اراضی فرهنگی-
تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش  ICTدر تعادل بخشی منطقهای ،جغرافیا و توسعه ،شماره 18؛
تابستان ،1389صص .135-158
 .42ضرابی ،اصغر و قنبری ،محمد ( ،) 1389شهر سالم ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی شهر سالم ،کد ،75
سبزوار
 .43طوسی ،محمدعلی( «،)1372فرهنگ سازمانی» ،تهران ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ،1372،چاپ اول
 .44عابدیان درکوش ،سعید ( )1390درآمدی بر اقتصاد شهری.
 .45عزیزی ،محمد مهدی( )1383تراکم در شهرسازی ،انتشارات :دانشگاه تهران
 .46عفیفیان ،فرزانه؛ حیاتی ،زهره؛گلی ،علی ( ،)1393شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مکانیابی کتابخانه های
عمومی با استفاده از فرایند سلسله مراتبی گروهی ( ،)AHPفصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال دوم،
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شماره ،2پیاپی ،6بهار  ،1392صص.80-93
 .47عفیفیان ،فرزانه؛ حیاتی ،زهره؛گلی ،علی ( ،)1393مکانیابی کتابخانههای عمومی با استفاده از سامانه اطالعات
جغرافیایی نمونه :شهر شیراز ،تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانههای عمومی ،دوره  ،20شماره  ،2تابستان،1393
صص.229-251
 .48عمید حسن ( ،)1382فرهنگ عمید ،تهران ،انتشارات امیرکبیر
 .49فرید ،یداهلل ( :) 1375جغرافیا و شهرشناسی ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه تبریز ،تبریز.
 .50قره نژاد ،حسن( ،)1376بررسی توزیع جغرافیایی مراکز بهداشتی درمانی در شهر اصفهان ،تحقیقات
جغرافیایی ،شماره  11مشهد.
 .51لطفی ،حیدر (  1389)،ارزیابی مراکز فرهنگی و ورزشی به جهت مکانیابی و احداث این مراکز با استفاده از
GISفصلنامه جغرافیایی آمایش محیط ،شماره10صص.72-43
 .52الماسپور ،فرهاد ( )1389کاربرد  GISدر تحلیل شبکه توزیع فضایی و مکانیابی داروخانهها ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .53مختار پور ،رضا ( ،)1387مکانیابی کتابخانههای عمومی کشور :ضرورت و مولفهها ،علوم و فناوری اطالعات،
دوره ،24شماره ،1پاییز  ،1387صص.203-217
 .54مختارپور ،رضا؛ تقیزاده ،ایوب؛ رنگرزان ،کاظم ( ،)1388مکانیابی کتابخانههای عمومی شهرستان اهواز با
استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی (ساج) ،کتابداری و اطالع رسانی ،دوره ،12شماره ،2صص.29-45
 .55مرصوصی ،نفیسه( ،)1383تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران ،ماهنامه -پژوهشی آموزشی
شهرداری ها ،شماره  ،61انتشارات شهرداری ها.
 .56مشیریف سید رحیم ،ملکی نظام آباد ،رسول ( ،)1390تحلیل بر برنامهریزی کاربری اراضی با تأکید بر توعه
پایدار شهری ،میاندوآب ،جغرافیا ،صص .73-87
 .57مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( ،)1389تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین
سرانه آنها .1389/13/10
 .58موحدی ،علی؛ زارعی ،بالل ( ،)1390ارائه الگویی برای مکانگزینی فضایی کتابخانههای عمومی شهر اهواز با
استفاده از  ،GISمجله علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،شماره ،35صص .123-145
 .59میرکتولی ،جعفر ،منافی آذر ،رضا ( )1388درآمدی به اقتصاد فضا ،ناشر دانشگاه گلستان.
 .60هاشمی ،ماجد؛ اضغری ،آزاد ،رحمتی ،حیدر ( ،)1393مکانیابی کتابخانههای عمومی شهرستان سقز با استفاده
از سامانه اطالعات جغرافیایی ،ساج ،فصلنامه آمایش محیط ،شماره ،26صص .169-151
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