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   چکیده
وش تحقیق تطبیقی رده است. با هدف ارزیابی رابطۀ بین سازگاري در کاربري اراضی شهر بجنورد با تأکید بر کاربري مسکونی براي بهبود پویایی و مدیریت شهري ارایه ش این مقاله

 ارزیابی کمی کاربري اراضی با تقسیم فرضی شهر به ها به صورت کمی و کیفی صورت گرفته است.شاخص ارزیابی ،در این پژوهش کاربردي است. -ايتوسعه ،و از نظر ماهیت
شاخص: مساحت، تراکم، سرانه و متوسط  4حوزة فرضی و با انتخاب  12پیرامونی) در قالب  -بافت شهري (میانی 2هکتار و نمایش  1852بافت میانی و پیرامونی به مساحت  2

شاخص سازگاري و همجواري از نظر مطلوبیت مورد ارزیابی قرار  2ها نیز کاربري کیفی ارزیابیبراي  انجام شده است. مساحت قطعات مسکونی با توجه به میزان اهمیت و تأثیر آنها،
نقشه و  وسیلۀ ترسیم به ،Arc GISمحیط  در ) و1-9دهی (و وزنها با استفاده از ماتریس هاي شهري با کاربري مسکونی، به شیوة تحلیل وگرفته است. وضعیت همجواري کاربري

ت به کاربري مسکونی، در حد هاي شهر بجنورد از نظر کمی میزان مطلوبیت و سازگاري نسبدهد که کاربريسپس تحلیل آن، ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان می
هایی از شهر ي سبز عمومی مواجه است و کاربري ورزشی در بخشدرصد فضاي سبز، تغییر کاربري یافته و شهر با کمبود باالي فضا 58تر قرار دارد؛ به طوري که کاربري  پایین

کمی کاربري مسکونی نیز به دلیل تمرکز  نتایج ارزیابی درصد این کاربري در طرح تفصیلی، تغییر کاربري پیدا کرده و وضع به گونۀ نامتعادل است. 98حدود  سرانۀ مطلوبی ندارند و
لحاظ کیفی، کمبود  به است. کم شهري (بافت میانی شهر بجنورد)هاي پرترابه ویژه در بخش ،دهندة کمبود سرانۀ مسکونی ي و آموزشی، نشانادار -هاي تجاريو تراکم انواع فعالیت

وضعیت ناپایدار و ناسازگاري نظر سازگاري و پایداري نیز در بافت میانی بافت پیرامونی شده است. از  ها در توزیع خدمات، باعث تشدید محدودیتخدمات شهري و نابرابري در 
سازي خدمات شهري با تقویت مراکز خدماتی در مرکز و پیرامون با رویکرد  متعادل ،هاي فضاي سبز و آموزشی براي رفع کمبود سرانه کاربري ،الهپایان مق در آشکار شده است.

 .دسترسی آسان شهروندان پیشنهاد شده است
 انواژگ دکلی

 کاربري مسکونی، بجنورد سازگاري، کاربري اراضی، 
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Abstract  
This article aims to assess the relationship between compatibility and proximity in land use in Bojnord with an emphasis on residential use to improve 
dynamics and urban management. The method of comparative research and analysis is the proportional evaluation model of urban lands and is 
developmental-applied in nature. In this research, the indicators have been measured and evaluated both quantitatively and qualitatively. Quantitative 
evaluation of land use by hypothetically dividing the city into 2 middle and peripheral areas with an area of 1852 hectares and showing two urban 
areas (middle-peripheral) in the form of 12 hypothetical areas and selecting 4 indicators: area, density, per capita and average area of residential plots 
with attention has been paid to their importance and impact. For quality assessment of uses, two indicators of compatibility and proximity have been 
evaluated in terms of desirability. The proximity of urban land uses to residential land has been assessed by analysis using matrices and weighting (1-
9) and in the Arc GIS environment by mapping and then analyzing it. The results of this study show that the uses of Bojnord city are quantitatively 
lower in terms of desirability and compatibility than residential use; So that the use of 58% of green space has been changed and the city is facing a 
high shortage of public green space and sports use is not desirable in some parts of the city and about 98% of this use has been changed in the detailed 
plan and the species are unbalanced. The results of quantitative assessment of residential use due to the concentration and density of various 
commercial-administrative and educational activities, indicate a shortage of housing per capita, especially in densely populated urban areas (the 
central context of Bojnord). In terms of quality, lack of municipal services and inequality in the distribution of services have exacerbated restrictions 
on the surrounding context. In terms of compatibility and stability, instability and incompatibility have been revealed in the middle tissue. At the end 
of the article, suggestions are provided to eliminate the shortage of green space and educational uses per capita in the outskirts of the city and to 
balance urban services by strengthening service centers in and around the center with an easy access approach of citizens. 
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-1  مقدمه  
 ،بخشی الگوهاي فضایی دنبال کیفیته ریزي کاربري اراضی شهري ب برنامه

محیطی و برقراري عدالت در  زیستسازي  ها و متعادل توزیع مناسب کاربري
یکی از اهداف مهم  شهري است.یع خدمات در فرایند رشد و توسعه توز

هاي اخیر، بازتولید فضاهاي عمومی و ریزان شهري در دههبرنامه مدیریت و
که این مهم در ارتباط با تحوالت  [1] ایجاد محیط شهري پایدار بوده است

اراضی و مدیریت شهري قرار دارد. حتی کارکردي نظام کاربري  -ساختاري
ریزي کاربري اراضی اقتصادي در هر کشور با برنامه -عمده امور اجتماعی

 اصلی هستۀ اراضی، کاربري ریزيبرنامه اصوالً [2].شهري مرتبط است 
 . [3]است  شهري پایدار توسعه تأثیرگذارترین محورهاي و شهري ریزي برنامه
 هافعالیت فضایی و مکانی دهی سامان شهري، اراضی کاربري ریزيبرنامه

تغییر است و در این  شهري در حال جامعۀ نیازهاي و هاخواسته اساسبر
 کاربري [4].به تغییرات کاربري زمین شهري شده است  ايویژه راستا توجه

 و اجتماعی اقتصادي، هايفعالیت تمام شامل پایدار توسعه دیدگاه از زمین
 فرهنگی اجتماعی، نیازهاي هم و مادي نیازهاي هم بتواند که است فرهنگی
اما بخش کاربري  .[5] برآورده سازد آینده و زمان حال دررا  مردم و روانی

هاي شهري ایران مورد هایی است که در طرحزمین شهري یکی از بخش
به دلیل  هاهاي کاربريغفلت واقع شده است. این غفلت موجب شده تا سرانه

اي و  تنهایی نتوانند پاسخگوي نیازهاي برنامه، به کارکردي –ویژگی کالبدي
ابعاد حقوقی، اقتصادي و اجتماعی استفاده از زمین و فضا باشند و در بیشتر 

با این روند، مدیریت و که  [6]هاي مصوب تحقّق پیدا نکنند موارد کاربري
 دهی راین، سامانهایی مواجه خواهد شد. بناب شهري با چالشناپایداري 

دیریت شهري در راستاي پویایی اقتصادي و م هايکاربري مکانی -فضایی
کاهش ناسازگاري در میان  در اساسی شهري الزامی است؛ زیرا نقش

 .[8]در شهر دارند  هاي جرمگیري کانونو پیشگیري از شکل [7]ها  کاربري
و اشغال  را شهر درصد سطح 60 تا 40 مسکونی نواحی دلیل،به همین 

آورده و داراي مقررات با حساسیت خاص شده  پدید را شهر اصلی هویت
 کمی کاربري ترین مهم و اصلی عنصر مسکن گفت رو، باید از این [9].است 

 .[10]است  جامعه هاي واقعیت از وبوده  شهري کیفی و
وضعیت کاربري اراضی شهري و نشان دادن کیفیت سازگاري اصوال ارزیابی    

دلیل اثرپذیري ه این پیچیدگی ب ها قدري پیچیده است. و ناسازگاري کاربري
ساز  و شتابان شهري بوده و زمینهریع ها از فرایند رشد س و اثرگذاري کاربري

هاي مرکزي و پیرامونی  ناکارآمدي و نزول کیفیت زندگی شهري در بافت
بررسی و  ریزي شهري شهرسازي و برنامه ، دربنابراین شهرها شده است.

شهري یک اصل مهم و  هاي ارزیابی کیفیت و چگونگی قرارگیري کاربري
این مهم با  توجه در نزد محققان علوم شهري و شهرسازي است. ماموریت قابل

ها از نظر اثرگذاري مثبت یا منفی براي  شناخت و تحلیل وضعیت کاربري
بی سازگاري و نجش و ارزیاس ،بنابراین رسیدن به پایداري شهري میسر است.

تواند به کاهش  کاربري مسکونی میخصوص  ها در کاربريهمجواري 
ریزي زمین شهري و ناکارامدي رشد و توسعه شهري کمک  هاي برنامه چالش
هاي شهري در  فقدان توازن در توزیع کاربري ،در چند دهه اخیر نماید.

اري و هایی در سازگ بجنورد موجب چالش :مانند ،شهرهاي میانه و متوسط
که در بافت پیرامونی شهر ضعف و  طوري هب ها شده است. همجواري کاربري

هاي مهم مثل کاربري آموزشی و فضاي سبز از یک سو و  کاهش کاربري
نشینی از سوي دیگر تهدید  شیههاي جدید مسکونی در قالب حا تمرکز بافت
       د.شو آیند توسعه شهري بجنورد محسوب میجدي در فر

هاي شهري و میزان همجواري  پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت کاربرياین    
و سازگاري با رویکرد پایداري و مدیریت کاربري اراضی شهري در بجنورد 

براي تحقق هدف باید با توجه به ضرورت پویایی اقتصادي و  ارایه شده است.
هاي مصوب و مدیریت بهینه  توزیع عادالنه خدمات شهري، وضعیت کاربري

ریزي شهري همواره باید مورد  شهرسازي و برنامه شهري در فرایند نابعم
 گیرد. کید قرارأت
 
 مبانی نظري -2

مایش اراضی شهري مورد توجه نام آه در چند دهه اخیر رویکرد جدیدي ب
و اصالحی را در مورد  ریزان شهري قرارگرفته است تا راهبردهاي اجرایی برنامه

نیازهاي اراضی شهري بر مبناي توزیع مناسب و  گیري کیفیت بهره
ریزي  هایی کاربردي در نظام برنامه دیدگاه ،بنابراین شهرنشینان تدارك ببینند.

ثر براي ؤشود که این فرایند را الگویی م کاربري اراضی شهري دنبال می
یابی و ساماندهی فضایی  ظت از اراضی شهر با هدف مکانافحمبرداري و  بهره

 به منظور داند. در این فرایند توجه به کاربري اراضی شهري میها  کاربري
ایجاد براي  تناسبات رعایت و هاآن منطقی استقرار از خاطر اطمینان

 ،بنابراین .[11] اجتماعی در شهر ضروري است -سرزندگی و پویایی اقتصادي
براي هاي خاصی را توان معیارها و مدلهاي شهري می کاربري در ارزیابی

تحلیل مورد توجه قرارداد؛ از جمله مدل ارزیابی تناسب اراضی از نظر 
پردازد سازگاري که به میزان مطابقت مشخصات اراضی با نیازهاي شهري می

و یا مدل مطلوبیت کاربري اراضی که تعامالت فضایی، زیرساختی و  [12]
 ،همچنین .[13]دهد قرار میمورد بررسی اقتصادي را  -هاي اجتماعی فعالیت

و بنیان نظري کمی و کیفی در سنجش و ارزیابی کاربري اراضی شهري به د
 سودمندي چون: هاییمؤلّفه کیفی، ارزیابی در .[14]است  شده توجه

 اهداف، ظرفیت، و مطلوبیت سازگاري، ریزي، وابستگی، برنامه موازنه اجتماعی،
 طریق از ارزیابی تکنیک . در[15]گیرند می قرار مدنظر غیره و اقدامات
 وابستگی، به توجه با یکدیگر کنار در ها بهینه، کاربري هاي ماتریس و معیارها

بهینۀ  استقرار شهر، سطح در ها کاربري انواع مطلوبیت و ظرفیت سازگاري،
 شهري، زمین هاي کاربري موجود اطالعات وضع آوري جمع از پس ها، کاربري

 در یکدیگر کنار در ها کاربري استقرار چگونگی به هایی ماتریس از استفاده با
 بین منطقی ارتباط یک وجود به سازگاري . مفهوم[16]پردازد  می سطح شهر

 [17].و فضا اشاره دارد  فعالیت، مکان اشتراك از حاصل فضاي یک در روابط
ریزي کاربري اراضی شهري، همجواري مناسب  مهیکی از اهداف اصلی برنا

 اصول به توجه با .[18]ها بر اساس ماتریس سازگاري است  کاربري
 با شهري اراضی کاربري سنخیت و تناسب پایدار توسعه محیطی زیست

بین سازگاري  يدار و رابطه معنی است الزامی امري مسکونی کاربري
 با ناسازگار هاي کاربري فاصله زیرا [19]. سالم وجود دارد ها و شهر کاربري
 مسکونی محیط پایداري و آالیندگی از جلوگیري جهت مسکونی کاربري

 دارد. اهمیت فراوانی
هاي مختلفی در نظام کاربري اراضی به طور عام و کاربري بنابراین، دیدگاه   

اراضی شهري به طور خاص مطرح بوده است. اما اولین نظریه در مورد کاربري 
از گیري  مین با فاصلهانواع کاربري ز وري اقتصادي واراضی با رویکرد بهره

در قرن بیستم و بعد از دهۀ  .[20]مطرح شد  ممراکز شهري در قرن نوزده
کیفیت استفاده از کاربري اراضی شهري به عنوان دیدگاهی مهم در  1960

هاي  تاکنون نظریه .[21]ریزي شهري مورد توجه قرار گرفت ادبیات برنامه
 ،رهیافت سیستمی زمین،تصاد اق اکولوژي انسانی،ي مانند رهیافت متعدد
رابطه با مطالعات کاربري اراضی  در ساماندهی زمین و... ریزي مشارکتی، برنامه
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ظرفیت و  گانه سازگاري ،مطلوبیت،4هاي  شهري مطرح شده است که ماتریس
تصادي و اق –مانند نظریه اجتماعی یهایکنند. اما نظریه وابستگی را توجیه می

مدرنیسم،  ، مدرنیسم و پستگراییفرهنگ، کارکردگرایی زمین شهري، کاربري
مفید  ریزي کاربري اراضی شهري مرتبط وو برنامهتوسعۀ پایدار شهري 

 شد که به طور خالصه تبیین شده است.  هتشخیص داد
در این نظریه  اقتصادي و کاربري زمین شهري: –نظریه اجتماعی   

توجه به زمین و مسکن از بعد و ی در بعد اجتماعی منافع و مالکیت عموم
بخشی کیفیت زندگی شهروندان  دي براي افزایش کارایی و مطلوبیتاقتصا

از یک سو اراضی شهري نباید قربانی منافع  ،به عبارت دیگر کید است.أمورد ت
عنوان یک کاالي کمیاب ه زمین و مسکن ب ،خصوصی شود و از سوي دیگر

  .قرار گیردي ریز رل و برنامهاقتصادي باید تحت کنت
این دیدگاه کاربري اراضی شهري را ابزاري براي  دیدگاه کارکردگرایی:   

ریزي هاي زمین در برنامهسرانه داند و برسهولت و تقویت کارایی شهري می
این نظریه در کاربري اراضی شهري، هدایت  استفاده ازکند. شهري تأکید می

  .[22] و نظارت هدفمند فرایند توسعه شهري بوده است
 -هاي فرهنگیدر این دیدگاه بر تقدم شاخص گرایی: دیدگاه فرهنگ   

هاي مؤثّر در زیبایی ریزي کاربري اراضی شهري و کاربرياجتماعی در برنامه
  .[23]شود شهر تأکید می

بندي شهري براساس منطقه هاي اخیردر دهه مدرنیسم:دیدگاه    
سنّت در  خاص بدون توجه به موقعیت، مکان، فرهنگ و عملکردهاي

هاي عمودي و آزاد و بر اساس سلسله مراتب شهري تحقّق یافته است و  تراکم
سازي تبلور داشته است. بنابراین،  نیز با توسعۀ عمودي و بلندمرتبهگرایی فن

اراضی شهري براي تحقّق اهداف این نظریه موضوع جدي و با اهمیت کاربري 
  بوده است.

در این دیدگاه تلفیقی از عناصر قدیم و جدید و  :یسمدیدگاه پست مدرن   
توسعه شهري و موضوع کاربري اراضی هاي برنامه در فرایندي مشارکتی،
  [24].شهري مورد توجه است 

 از زمین در این دیدگاه موضوع کاربري شهري: پایدار توسعه دیدگاه   
 .[25] درحال و آینده مورد توجه است و حداکثري طریق استفادة بهینه

 شهري محیط آلودگی از جلوگیري مانند موضوعاتی در این دیدگاه ،همچنین
ها بازیافت از حمایت طبیعی، محیط تولیدي هايظرفیت کاهشاي،  ناحیه و

 به شهر ،با چنین رویکردي .[26]مطرح است  ریزيبرنامهبا رویکرد  در شهر
 و اجتماعی نظراز  و انسجام و فشردگی داراي فضایی و کالبدي لحاظ

پایدار شهري یک توسعه  نظرمخواهد بود و از  برابري داراي اقتصادي
  .[27]رود دستاورد مهم به شمار می

 کردن این دیدگاه بر شخصی ي کاربري اراضی شهري:ریزدیدگاه برنامه   
 هاساخت تعیین شهر، یفضای ساماندهی و هدایت شهر، در زمین مصرف نوع

 در [28].تأکید دارد  شهري هايو سیستم یکدیگر با هاآن انطباق چگونگی و
 به شهري اراضی تا الگوهاي شودمی تالش شهري اراضی کاربري ریزيبرنامه

 و انطباق در شهر در مختلف هايفعالیت یابیمکان مشخّص و علمی صورت
. با این باور [29]گیرند  قرار شهري هايسیستم و یکدیگر با هماهنگی

ضی شهري و توسعه اار کاربري ریزي را با برنامه شهري ریزيتوان برنامه می
هاي فوق در این  دستاورد نظري دیدگاه .[30]پایدار شهري هم جهت دانست 

ها با اصول شهرسازي و  وضع موجود کاربرياز یک سو تطبیق مقاله 
و از ریزي شهري براي رسیدن به پایداري فرایند توسعه شهري است  برنامه

بیق و تحلیل چگونگی تغییر ها در تط سوي دیگر کاربست این دیدگاه

یکرد در این مقاله دو رو لذا هاي مصوب شهري در بجنورد است. کاربري
زي کاربري اراضی شهري بیشتر مبناي تطبیق ری توسعه پایدار شهري و برنامه

 تحلیل بوده است. و
 

 پیشینه تحقیق -3
هاي متعدد و متفاوتی در حوزه خارجی و داخلی هاي اخیر پژوهشدر سال

در  .هاي اراضی شهري انجام شده است ون سازگاري و همجواري کاربريپیرام
ر تغیی«با عنوان اي  در مقاله )2018بخش خارجی هریسپریگر و همکارانش (

ریزي  ثیر برنامهأت» ي استراتژیک فضاییریز کاربري اراضی شهري: نقش برنامه
ر تغییر کاربري اراضی شهري را بررسی کرده و بر نقش عناصر دفضایی 

شرایط بیرونی در مدیریت کاربري شهري براي رشد و توسعه  حاکمیتی و
اي با عنوان  ) در مقاله2019( چینیکی و همکارانش [31]. کید کردندأپایدار ت

ارزیابی رابطه بین کاربري ترکیبی و سازگاري با کاربري اراضی در خلیج «
در  هاي شهري ارایه کردند. مدلی ترکیبی را براي سازگاري کاربري »الجزایر

هري مورد بررسی هاي ش ر تغییر کاربريرا دثیر عوامل بیرونی أاین مدل ت
اربري ترکیبی نقش مهمی در ایجاد مناطق گیري کردند ک قرارداده و نتیجه

ود هاي شهري براي بهب شهري پایدار دارد و به برقراري تعادل بین کاربري
 )2021( رحمان و اسزبو [32].کنند  عملکردهاي شهري کمک بیشتري می

هدف با چند داراي سازي کاربري اراضی شهري  بهینه«در مقاله خود با عنوان 
سازي  موضوع بهینه به »مکانی: یک بررسی سیستماتیکهاي  استفاده از داده

سازي فضا و  فشرده که اند کردهگیري  ربري اراضی شهري پرداخته و نتیجهکا
داري شهري یک کالبد شهر و حداکثرسازي کاربري زمین براي رسیدن به پای

هایی تاکنون ارایه  حوزه داخلی و محلی نیز پژوهشدر  .[33] استضرورت 
در مقاله خود با عنوان  )1394نیا ( مندي پاریزي وکاظمیمیشده است. 

و بررسی الگوي   GIS-AHP ارزیابی سازگاري کاربري اراضی بر اساس مدل
مورد شناسی: بافت  ،زندگی شهري ها بر کیفیت  ها و تأثیرات آن توزیع کاربري

ها در بافت قدیم شهر کرمان  حاکی از آن است که کاربري ،قدیم شهر کرمان
وضع موجود از نظر سازگاري، نظام توزیع و الگوي همجواري، هماهنگی  در

حاج علیزاده نتایج مقاله  [34]. ریزي شهري ندارند چندانی با معیارهاي برنامه
هاي عمومی  بیت همجواري کاربريارزیابی و تحلیل مطلو) با عنوان 1396(

که کاربري دهد  نشان می) بافت میانی (نمونه موردي شهرك سبالن اردبیل
، 014/0بیشترین امتیاز و کاربري مسکونی با  298/0صنعتی با ضریب اهمیت 

ها در محدوده مورد مطالعه به  تیاز را از نظر ناسازگاري کاربريکمترین ام
 ) درمقاله خود با عنوان1396ابراهیم زاده و قادرمزي ( .[35] دست آوردند

کید بر پایداري کاربري أارزیابی کمی و کیفی کاربري اراضی شهري با ت
به این نتیجه  ،نمونه موردي: شهر دهگالن در استان کردستان ،مسکونی

ها تفاوت لحاظ چگونگی استقرار کاربري بهمحالت مسکونی شهر رسیدند که 
دهند. به طوري که در اکثر محالت مسکونی به علت چشمگیري را نشان می

هایی که کاربري مسکونی اربريوجود کاربري ناسازگار یا به علت عدم وجود ک
 [36]. گردد سازگاري کاربري مسکونی مشاهده می، عدم استبه آن وابسته 

ارزیابی کمی و کیفی کاربري اراضی ) در مقاله خود با عنوان 1400( درویشی
شهر با استفاده از ماتریس چهارگانه جهت رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار 

اراضی شهر  ) به بررسی وضعیت کاربريشهري (مطالعۀ موردي: شهر مرند
ه لحاظ کیفی هاي شهر مرند ب کاربريگیري کرده است  مرند پرداخته و نتیجه

هاي شهري در شرایط فعلی  و کارکردهاي متقابل کاربري روند توزیع، استقرار
منتفی و نامناسب است و توزیع ناعادالنۀ برخی خدمات شهري باعث تمرکز 

ارزمانی و همکاران  [37]. نواحی شهر شده استبیشتر جمعیت در برخی 
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، »تحلیل بازآفرینی شهري با تأکید بر بعد کالبدي بجنورد«) در مقالۀ 1399(
. نتایج این پژوهش اند ی شهري در کاربري مسکونی پرداختهبه بحث بازآفرین

توجهی به سایر  ه نوسازي بافتهاي مسکونی باعث کمکنشان داده است 
ها، اوقات  توجه به زیرساخت :مانند ،رعایت اصول بازآفرینی و عدمها  کاربري

) نیز در مقالۀ 1399پور و همکاران (جمعه. [38]... شده است  فراغت و
، بر »هاي رویکرد شهر اکولوژیک به شهر بجنوردتبیین اصول، ابعاد و مؤلّفه«

اند دهها تأکید کرده و نشان دا ضرورت پایداري شهري در نتیجه تغییر کاربري
که رشد و توسعه سریع شهر بجنورد از عوامل بازماندن این شهر از اصول 

اکولوژیک پذیري آن با عوامل تحقّق شهر توسعه پایدار و کاهش میزان انطباق
نشینی نقل عمومی، مدیریت حاشیهو گیري از حمل مانند هوشمندسازي، بهره

وت خارجی و و متفاهاي متعدد  پژوهش دادن انجام [39].... بوده است  و
ریزي و نظام کاربري اراضی شهري بیانگر اهمیت و  داخلی در حوزه برنامه

ضرورت توجه به این مهم در شهرسازي و مدیریت شهري است. در حوزه 
محلی هیچ یک از محققان به موضوع مهم چگونگی سازگاري و همجواري 

یا در تحقیقات خود اند  نورد با کاربري مسکونی، نپرداختهشهر بج يها کاربري
 اند.ی نمودهاشارة جزی

 در را بجنورد در شهري هاي کاربري ارزیابی پیشین هاي پژوهش ،همچنین   
 میزان ارزیابی به توجه ضمن پژوهش این لذا. اند نکرده بررسی شهري سطوح

 و سنجش قابل نتایج شهري هاي کاربري در همجواري ضرورت و سازگاري
 کرده ارایه تحقیق محدوده در را شهري هدفمند توسعه و رشد نظر از تطبیقی

 .است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    
    

 

 روش تحقیق -4
 کاربردي دارد و به لحاظ روش پژوهش، -ايتوسعه ماهیت این پژوهش

تحلیلی با استفاده از مدل ارزیابی تناسبی اراضی شهري و مطلوبیت تطبیقی و 
گیري در  به روش نمونهشده  آوري جمع هاي  داده اراضی شهري بوده است.

 کل راه و مرتبط در شهرداري بجنورد، اداره دسترس، از متخصصان و نخبگان
 شهرسازي و دفتر شهري و فنی استانداري خراسان شمالی انجام شده است.

 مرحله انجام گرفته است.  5به دو صورت کمی و کیفی در  ارزیابی
 تحلیل دوم، مرحله درموجود و  وضع بررسی و شناساییاول،  مرحله در   

 پیشنهادي استانداردهاي با آن در مقایسه شهري هاي کاربري سرانه و سطوح
ها به صورت کمی  شاخص ارزیابی و جامع و مرحله سوم، بررسی طرح در

بافت میانی  2ر به کاربري اراضی با تقسیم شه کمی نجام شده است. ارزیابیا
 -هکتار و نمایش دو بافت شهري (میانی 1852 مساحتو پیرامونی به 

شاخص مساحت،  4حوزه به صورت فرضی و با انتخاب  12پیرامونی) در قالب 
ترین تراکم، سرانه و متوسط مساحت قطعات مسکونی که مؤثرترین و مهم

، بر مبناي مدل ارزیابی تناسب بوده هاي مرتبط با کاربري مسکونیشاخص
براي  ،مرحله چهارم در اراضی و مطلوبیت کاربري اراضی انجام شده است.

شاخص سازگاري و همجواري از  2تشکیل ماتریس  ها باکاربري کیفی ارزیابی
ي ارزیابی ابر ،در مرحله آخر یابی قرار گرفته است.زنظر مطلوبیت، مورد ار

با  هاي شهري با کاربري مسکونی و میزان پایداري، وضعیت سازگاري کاربري
 از فاصله تعیین و AHP) ماتریس به شیوة 1-9( دهی ماتریس و وزن تشکیل

اقدام به تهیه نقشه و تحلیل آن  ،Arc GIS افزار محیط نرم در Distance ابزار
 ت.مدل مفهومی پژوهش را نشان داده اس 1 لشده است. شک
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Fig. 1 Conceptual and process model of research 
پژوهش مدل مفهومی و فرایندي 1 شکل  
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           هاي تحقیق یافته -5
 228931مرکز استان خراسان شمالی با جمعیت  مکان پژوهش شهر بجنورد

وقعیت . این شهر م[40]ترین شهر استان است  ترین و پرجمعیتنفر، بزرگ
 [41] عمده آن خدماتی، اداري و سیاسی است  مکانی مرکزي دارد و کارکرد

 ).2(شکل 
 

 
 

Fig. 2 Location of Bojnord city in North Khorasan Province 
خراسان شمالیاستان  درموقعیت شهر بجنورد  2 شکل  

 [41]منبع : 
 

و هکتار، شامل محدوده  2854هاي شهري وسعتی معادل بجنورد با حاشیه   
درصد به صورت بایر و  8/34ه گیرد ک حوزه خدمات شهرداري را دربرمی

در این تحقیق به عه محدودة مورد مطال [42].استفاده رها شده است  بدون
میانی و  صورت بافته با تفکیک فرضی ب شامل دو بافت هکتار 1852مساحت 
  است. پیرامونی 

 
 تحوالت به مربوط میانی، بافت گیري شکل میانی: بافت •

اول عصر حاضر است که وسعتی در حدود  هاي دهه شهرنشینی
 154. حدود [43]شود هکتار از مساحت شهر را شامل می 535

. این بافت به دلیل قدمت باال، [44] تهکتار این بافت فرسوده اس
انه بودن قطعات، همجواري مصالح با کیفیت نامناسب، ریزد

ها و دسترسی نامناسب به بیمارستان، مراکز کاربرينامناسب 
هاي دیگر  پذیرتر از بافتنشانی آسیبو آتشدرمانی و اورژانس 

رد و متعادل جمعیتی وجود ندا، توزیع شهر است. در بافت میانی
 قطعات . متوسط[45] استالگوي تراکم و تمرکز تصادفی 

 که دارد مساحت مترمربع 270 باالي بافت ایندر  مسکونی
. از نظر شبکه [46]داراست  شهر درسطح را وضعیت بهترین

غربی  -درصد معابر در این بافت جهت شرقی 20معابر بیش از 
بوده و در انطباق با اقلیم منطقه قرار دارد. تراکم جمعیتی نیز بین 

 نفر در هکتار متغیر است.  134تا  79
 

 دو از خارج یافته، گسترش مناطق شامل پیرامونی: بافت •
 محالت که بافت این .است شهر جنوبی و شمالی کمربندي

 عملکرد با خودرو محالت شطرنجی، الگوي با شده ریزي برنامه
 و سریع توسعۀ محصول ادغام شده، روستاهاي و روستایی
 ).3است (شکل  1340 دهه از پس شهر ناموزون

 

 
Fig. 3 Bojnord city, separated by middle and peripheral texture 

 پیرامونیهر بجنورد به تفکیک بافت میانی و ش 3 شکل
 [47]منبع: 

 

الگوي توزیع جمعیت . [47]هکتار دارد  1855این بافت وسعتی معادل    
هاي تحقیق  داده میانی تعادل بیشتري دارد.تصادفی است، اما نسبت به بافت 

هکتار شهر   1852هاست که مساحت  ها و فعالیت اي از کاربري مجموعهشامل 
ها  بیشترین سهم از کاربري حوزة بر مبناي میزان اهمیت و 12در قالب و 

ها تعیین و مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. براي سهولت کار، کاربري
بندي شده و در جدول  گروه اصلی طبقه 7ه صورت تصادفی در ها ب و فعالیت

 ).1ارایه شده است (جدول  1
 

 در شهر بجنوردنحوة استفاده از اراضی  1 جدول
Table 1 How to use land in Bojnord 

 مساحت گروه اصلی فعالیت
 (هکتار)

 به کل نسبت
 (درصد)

 سرانه 
 مربعمتر

 2/42 5/27 6/785 (مسکونی) سکونت
 3/2 5/1 3/42 کارگاهی) -(تجاري فعالیت و کار

 2/10 6/6 7/189 خدماتی
 7/2 8/1 1/50 سیسات و تجهیزاتأت

 6/36 9/23 5/682 اراضی بایر
 4/20 3/13 9/379 شهريهاي غیر کاربري

 9/38 4/25 3/724 مدوآ تشبکه رف
 2/153 100 2854 جمع کل
 هاي تحقیق منبع: یافته

 
درصد از  24شود، نزدیک به  مشاهده می 1ور که در جدول شمارة ط همان   

در هاي غیرشهري و  کاربريدرصد را نیز 3/13 ضی بایر وسطح شهر، ارا
درصد را به خود اختصاص داده است. گروه اصلی سکونت با  3/37مجموع 

مترمربع مسکن، بیشترین سطح، تأسیسات  2/42 درصد اراضی و سرانه 5/27
درصد کمترین میزان از اراضی سطح شهر را به خود  8/1و تجهیزات شهري با 
 اختصاص داده است. 

هاي اصلی فعالیت،  بین گروهبري مسکونی و سهم آن در نظر به اهمیت کار   
 وها و سنجش  بررسی سازگاري و ناسازگاري در بحث همجواري کاربري

حلیل تطبیقی در توجه است. ت ی و کیفی این کاربري، مهم و قابلارزیابی کم
تواند راهگشاي فهم پایداري شهري و رابطه آن با کاربري  این موضوع نیز می

نتایج در دو بخش کمی  همجواري باشد.پایداري و  -مسکونی از نظر سازگاري
 اند. مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و کیفی
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 شاخص مساحت، 4 از مسکونی کاربري موجود براي ارزیابی کمی وضع   
میزان تأثیرگذاري این  جمعیت با توجه به میزان اهمیت و تراکم، سرانه و

شاخص  4مسکونی، این  هايشاخص لحاظ بهشده است.  ها استفاده شاخص
و جمعیت  هکتار 1852حوزة مورد ارزیابی به  12بیانگر این است که مساحت 

و در بافت  6در حوزة  نفر 117نفر بوده است. بیشترین تراکم با  74680آن 
میانی شهر قرار دارد. در حالی که بیشترین مساحت اشغال شده به میزان 

 9نفر به حوزة  17300 ه تعدادهکتار و بیشترین جمعیت حوزة شهري ب 262
شهر  8مربع در حوزة متر 6/69 تعلق دارد. بیشترین سرانه مسکونی به میزان

 ).2 (جدول بجنورد بوده است
 

 شهري هاي حوزه تفکیک به بجنورد شهر هاي کمی شاخص 2 جدول
Table 2 Quantitative indicators of Bojnord city by urban areas 

 
 سرانه مسکونی تراکم جمعیت (هکتار) مساحت حوزه شهري

 46.4 37 8460 228 1 حوزه
 39.6 69 6340 92 2 حوزه
 45.7 52 3000 57 3 حوزه
 42.0 72 6060 84 4 حوزه
 43.2 32 4380 137 5 حوزه
 37.0 117 14300 122 6 حوزه
 50.1 15 2550 174  7 حوزه
 69.6 5 840 183   8 حوزه
 46.7 66 17300 262      9 حوزه
 42.1 40 7650 190 10 حوزه
 38.1 15 2950 203 11 حوزه
 55.9 7 850 120 12 حوزه

 [48]منبع: 
    
 

 ارزیابی بجنورد بیانگر این است که شهر اراضی کاربري موجود وضع ارزیابی   
 اشتغال، اقتصاد، فرهنگ، متعددي همچون عوامل به شهري هاي کاربري کمی

 دارد.  بستگی غیره و اقلیمی شرایط جغرافیایی، موقعیت
با توجه به  6اي بجنورد به جز حوزه  هاي واقع شده در بافت حاشیه حوزه   

هاي شهري  متر متغیر و با استاندارد سرانه 55-37تراکم کم و متوسط از 
به همراه بافت میانی بجنورد که از  6در حالی که حوزه  ند.ا ایران متناسب

سرانه مسکونی نسبت به  تراکم جمعیتی باالتري برخوردارند، کمبود نسبی
 عدم دهنده امر نشان این هاي پیشنهادي مشاهده شده است کهاستاندارد

هاي بافت  شهري بافت میانی و حوزه محالت بین در الزم تناسب و تعادل
 قسمت این در رواز این  .است مسکونی کاربري سرانه لحاظ بهپیرامونی 

 اراضی کاربري سازگاري معیار دو از بجنورد شهر اراضی کاربري کیفی ارزیابی
 .است شده ها استفاده کاربري این همجواري و
 

  شوند: بندي می دسته زیر حالت 5 در سازگاري نظر از همجوار هاي کاربري   
  است. یکدیگر منطبق بر کامالً آنها فعالیت و ،سازگار کامالً .1
با تفاوت   دسته یک به متعلق کاربري دو سازگار، هر نسبتاً  .2

 جزیی
 قرار یکدیگر کنار بدون اثر منفی توانند می ها تفاوت، کاربري بی .3

 . گیرند

 آنها سازگاري از بین دوکاربري ناسازگاري میزان ناسازگار، نسبتاً .4
 است. بیشتر

 یکدیگر با درتقابل و بدون همخوانی کاربري دو ناسازگار، کامالً  .5
 هستند. 

 
 توان می سازگاري، عدم یا سازگاري تعیین جهت معیارهاترین  مهم از   

 ارتباطی، شبکه صدا، کیفیت هوا، کیفیت و آسایش، راحتی کاربري، وابستگی
  کرد. بیان را غیره و منظر و دید بو،
 استقرار نحوه ،ها کاربريموجود  وضع اطالعات اساس بر پژوهش، این در   
 ماتریس خدماتی، هاي کاربري از یک هر ظرفیت میزان اساس بر و هاآن

ها در رابطه با  کاربري چگونگی سازگاري و شده تدوین ها کاربري سازگاري
 شده داده نمایش 3 جدول در شده و نتایج آن ارزیابی وتحلیل همجواري

 ،2 سازگار نسبتا حالت ،1 عدد با سازگار کامال ، حالت3جدول  در است.
 5 با عدد کامال ناسازگار حالت و 4 نسبتاً ناسازگار حالت ،3 تفاوت بی حالت

 است. داده شده نمایش
جمع عددي کمتر، بیانگر سازگاري و جمع عددي بیشتر، بیانگر باالترین    

 نتایج نهایی هاست. سطح ناسازگاري و مشکالت همجواري در بین کاربري
 کاربري با که هاي شهري فعالیت که است آن بیانگر ها یافته تحلیل از حاصل

 ،58 انتظامی ،50تأسیسات با جمع عددي شامل  ناسازگارند، مسکونی
 با توجه به وسعت بوده و  64و پارکینگ  76، گورستان 64تولیدي  -صنعتی

 متمرکز صورت به و خاص نقطه یک شهري در کم بودن ترافیک و شهر کم
 مذکور هاي مکان در لذا رسانند، خدمات می شهر تمام به خیابان یک در

وضعیت و  بیشترین ناسازگاري، نتیجه در و صدا و هوا آلودگی بیشترین
 دارند. مسکونی کاربري ناپایداري را با

بین  در کامال نابرابر صورت به سبز فضاي کاربري بجنورد در ،همچنین    
 این سرانه محالت بیشتر در که اي گونه به است، شده توزیع هاي شهر حوزه

از نظر مدیریت مالی و  است. ضعیف بسیار یا و صفر نزدیک به کاربري
اي در بعد کارکرد مالی  این مهم موجب تغییر راهبرد هزینهاقتصادي 

 مین فضاي سبز خواهد شد.أشهرداري با هدف ایجاد یا ت
مسکونی در سامانه  کاربري با ها کاربريبراي تعیین میزان سازگاري    

اساس برها (ها و محدودیت اطالعات جغرافیایی ابتدا عوامل مؤثر، شاخص
ارشناسان شهرداري بجنورد و ک هاينظر ،چنینتحقیقات صورت گرفته و هم

خراسان شمالی با توجه به تجارب ایشان در  استان کل راه و شهرسازي  اداره
هاي نقشه تهیه و ها) به صورت الیه زگاري کاربريثر در ساؤزمینه عوامل م

 مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته است. 
بر اساس عوامل مؤثّر بر سازگاري و متناسب با نوع مدل  ،در این پژوهش   

 -و شناخت شرایط جغرافیایی، اجتماعی )AHP(کاربردي در تحقیق 
جامعه مورد مطالعه  هايگیري از نظر ادي، کالبدي و ... بجنورد و بهرهاقتص

جهت تبدیل  (بجنورد) با شاخص فاصله از کاربري مسکونی مشخص شدند و
دار براي سازگاري شناسایی به الیه اطالعاتی، به منظور شناخت مناطق اولویت

 9در قالب مسکونی  کاربري با ها الیه سازگاري کاربري یافتنبه منظور  شده و
 اند. شدهبندي دسته 3جدول به شرح کاربري 
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 مسکونی کاربري به نسبت ها کاربري فاصله دهی وزن و بندي طبقه 3جدول 
Table 3 Classification and weighting of the distance of land uses 
compared to residential land use 

 هاي تحقیق منبع: یافته
 

 زگاريکه بیشترین سا ها کاربري همجواري مطلوب میزانتعیین  ه منظورب   
 و براي   Arc GISافزار نرماز  ،ها نقشهمسکونی دارند، براي تهیه  کاربري بارا 

 استفاده شده است. Distance یا فاصله تعیین ابزار از ،مناسب فاصله تعیین
 تعیین براي شهر جمعیت و وسعت به توجه ها با کاربري از هریک ،بنابراین
 با و بندي شده دسته طبقه پنج در مسکونیکاربري  با فاصله ترین مناسب

 به کمک سیستم که شدهدهی  وزن 9 تا 1کارشناسان از  نظر به توجه
رسیم و به شرح ت ها کاربري از هریکهاي  شکل و ها نقشه جغرافیایی اطالعات

 زیر ارایه شده است:
 

درصد  58شهر بجنورد از با توجه به طرح تفصیلی  کاربري آموزشی:   
کاربري تحقق یافته است. کاهش درصد این  10بینی شده  مساحت پیش

تحرکات جمعیتی و جمعیت الزم التعلیم موجب کاهش نیاز به این کاربري 
 مسکونی، کاربري با آن سازگاري و آموزشی کاربري شده است. در ارتباط با

 و دهد می اختصاص خود به را )9بیشترین وزن ( باشد، کمتر فاصله هرچه
 خواهد بود.  )1( کمتر آن وزن باشد، بیشتر فاصله هرچه

کاربري آموزشی با کاربري مسکونی بیشترین امتیاز به لذا در همجواري    
و کمترین امتیاز به دلیل عدم دسترسی آسان ساکنان به  150-75 فاصله

دیده  4طور که در شکل  تر اختصاص یافت. همانم 500فاصله بیشتر از 
مسکونی از وضعیت نسبتاً کاربري آموزشی با کاربري شود، همجواري  می

سازگار و در مواردي کامال سازگار برخوردار بوده که وضعیت پایداري را به 
شود این کاربري در بافت  ، مشاهده مینمایش گذاشته است. همچنین

 ).4(شکل  پیرامونی شهر به صورت نامتعادل توزیع شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4 Status of educational use with residential use in Bojnord 

 وضعیت کاربري آموزشی با کاربري مسکونی 4شکل 
 

د سهم عمده کاربري تجاري به بجنور شهر در تجاري:کاربري    
 )75 -0فاصله ( کمترین ) به9( اختصاص دارد. بیشترین امتیاز فروشی خرده

 واحدهاي بیشترین اینکه به توجه با است. لذا داده شده مسکونی کاربري از
مشاهده  5 گونه که در شکل شهر استقرار دارند، همان مرکز در تجاري

تجاري از وضعیت مطلوب همجواري نسبت به کاربري شود، کاربري  می
 ).5(شکل تمسکونی به ویژه در بافت میانی برخوردار اس

 
 

Fig. 5 Status of business use with residential use in Bojnord 
 وضعیت کاربري تجاري با کاربري مسکونی 5شکل 

 
هاي پیشنهادي طرح  درصد این کاربري در مکان 11حدود  کاربري اداري:   

بینی  درصد مساحت پیش 65رحالی که حدود تفصیلی تحقق یافته است، د
ها و  ، به دلیل ایجاد مزاحمتاداري کاربري در .شودشده را شامل می

ازدحام جمعیت، ترافیک و مشکالتی از این قبیل و مشکالتی از جمله ایجاد 
 این کاربري بیشترین تر و آسان و بهتر به ، نیاز به دسترسی سریعهمچنین

 کمترین و شد داده کاربري مسکونی از متر 150 - 300 فاصله به )9وزن (
به خود اختصاص  را )1وزن ( کمترین مسکونی کاربري با اداري کاربري فاصله

 داده است.
میانی شهر و در بیشتر در بافت  اداريکاربري  بجنورد در کهاین دلیل به    

 فواصل کمی نسبت به کاربري مسکونی قرار دارد، وضعیت نامطلوبی دارد
 ).6(شکل

 

 فاصله از کاربري مسکونی ها  کاربري
 +500 500-300 300-150 150-75 75-0 موزشیآ

 1 3 5 9 7 تجاري
 1 3 5 7 9 اداري

 3 5 9 7 1 سیساتأت
 9 7 5 3 1 ورزشی
 3 5 7 9 1 درمانی

 1 9 7 5 3 فضاي سبز
 -صنعتی

 کارگاهی
9 7 5 3 1 

-فرهنگی
 مذهبی

1 3 5 7 9 
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Fig. 6 Status of official use with residential use in Bojnord 
 وضعیت کاربري اداري با کاربري مسکونی 6شکل 

 
درصد این کاربري درطرح تفصیلی محقق  28سیسات شهري: أکاربري ت   

 تأسیسات کاربري در .شود درصد مساحت پیشنهادي را شامل می 84شده و 
فاصله  دورترین به )9وزن ( بیشترین محیطی زیست مشکالت سبب به شهري

 کاربري 7 مسکونی تعلق گرفته است. با توجه به شکل کاربري از +)500(
براي  همجواري مطلوب و عدم توزیع شده نواحی مراکز در شهري تأسیسات

 ).7(شکل شود ویژه در بافت پیرامونی مشاهده میاین کاربري به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 Status of urban facilities with residential use in Bojnord 
 سیسات شهري با کاربري مسکونیأوضعیت کاربري ت 7شکل 

 
درصد این کاربري در طرح تفصیلی تغییر پیدا  98حدود  کاربري ورزشی:   

/. درصد با 4بینی شده در طرح، فقط  درصد مساحت پیش 18و از کرده 
. به دلیل ناتوانی در تملک [49]یابی پیشنهادي در طرح مطابقت دارد  مکان

 علت نامطلوب و به زمین توسط بخش خصوصی، وضعیت این کاربري در شهر
 0 - 75 فاصله به )1امتیاز ( کمترین کاربري این فعالیت، از ناشی صدايسرو
 فضایی، تعادل در توازن دلیل به اما است، داده شده کاربري مسکونی از متر
است.  داده شده متر 75 - 150 فاصله به )9وزن ( بیشترین کاربري این در

شود، موقعیت قرارگیري کاربري ورزشی  مشاهده می 8گونه که در شکل  همان
 وضعیت با توجه به فاصله کم آن از نواحی مسکونی بافت میانی شهر در

همجواري نامناسبی قرارگرفته است. وضعیت این کاربري در بافت پیرامونی 
بجنورد نیز با توجه به فاصله نسبتاً کم آن از نواحی مسکونی و سطح اشغال 

اپایدار قرار بیشتر این کاربري در این ناحیه، در وضعیت نسبتاً نامطلوب و ن
 گرفته است. 

ع نامتعادل ، توزیبیشتر این کاربري در بافت میانی به علت تمرکز ،همچنین   
 هایی از بافت پیرامونی بجنورد محسوس است کاربري ورزشی در قسمت

 ).8(شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Status of sports with residential use in Bojnord 
 وضعیت کاربري ورزشی با کاربري مسکونی 8شکل 

 

هاي پیشنهادي در  درصد مکان 13کاربري درمانی در  کاربري درمانی:   
شود. قیمت  درصد مساحت پیشنهادي را شامل می 54طرح تحقق یافته که 

باالي زمین در قطعات پیشنهادي بافت میانی زمینه ناتوانی در تملک اراضی و 
درمانی  مهم مؤثّر بوده است. در رابطه با کاربريعدم تحقق این کاربري 

 زیاد فاصله زیرا است؛ متر داده شده 500 باالي فاصله به )1امتیاز ( کمترین
 اضطراري مواقع در بیشتر تلفات ایجاد باعث مسکونی مناطق از درمانگاه

 داده شده متر 300 - 500 فاصله به )9امتیاز ( شهر بیشترین این در شود. می
همجواري نسبتاً  درمانی کاربري همجواري نقشه تحلیل به توجه با است.

 ).9(شکل شود مرکزي دیده می نواحی به ویژه و شهر بیشتر در سازگار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Status of health with residential use in Bojnord 
 کاربري مسکونیوضعیت کاربري درمانی با  9شکل 

 

درصد سطوح به فضاي  32در طرح تفصیلی شهر  کاربري فضاي سبز:   
درصد تغییر کاربري یافته و شهر با کمبود شدید  58سبز اختصاص یافته و 

 یکی که سبز فضاي کاربري ،فضاي سبز عمومی مواجه است. در این پژوهش
 وسعت و موقعیت به توجه با است،مسکونی  پایداري در ها کاربري ترین مهم از

متر،  میلی 280با میانگین بارش ساالنه هاي اقلیمی منطقه،  بجنورد و ویژگی
 )9امتیاز (و  وزن باالترین مسکونی کاربري کاربري با این از فاصله نزدیکترین

 کاربري از کاربري این گرفتن فاصله با و داده است اختصاص خود به را
 شود. می کاسته آن امتیاز از مسکونی،

خصوص در نواحی  به سبز فضاي کاربري شدید کمبود به توجه با لذا    
 شود مشاهده می سازگاري و پایداريمیانی، بیشترین  پرتراکم بافت

 ).10(شکل
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Fig. 10 Status of green space with residential use in Bojnord 
 وضعیت کاربري فضاي سبز با کاربري مسکونی 10شکل 

 

درصد تحقق  40این طرح در طرح تفصیلی  کارگاهی: -کاربري صنعتی   
در همجواري کاربري  درصد تغییر کاربري داده شده است. 52نیافته و 

هوا،  کارگاهی، به دلیل ایجاد آلودگی (صوتی، -مسکونی با کاربري صنعتی
هاي صنعتی و کارگاهی براي  ایجاد مزاحمت بعضی از فعالیت ،نینآب) و همچ

متر و کمترین  500) به فاصله بیشتر از 9امتیاز (کاربري مسکونی، بیشترین 
 11توجه به شکل اختصاص یافته است. با  75 -0اصله ) به ف1امتیاز (

 کارگاهی با کاربري مسکونی وضعیت کامال -همجواري کاربري صنعتی
ی که تعداد این بافت پیرامونهاي غربی  به ویژه درقسمت ،ناسازگاري دارد

 ).11(شکل یابد کاربري افزایش می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11 Status of industrial-production with residential use in Bojnord 

 کارگاهی با کاربري مسکونی -وضعیت کاربري صنعتی 11شکل 
 

درصد کاربري فرهنگی  59در طرح تفصیلی مذهبی:  -کاربري فرهنگی   
(سینما، فرهنگسرا، تحقق نیافته که به دلیل کاهش اهمیت این کاربري 

ارکت کتابخانه و...) در نزد مدیران بوده است. اما کاربري مذهبی به دلیل مش
  72 گذاري عمومی، وضعیت مطلوب دارد و عمومی در وقف زمین و سرمایه

تر و با توجه به اینکه  است. به منظور دسترسی هرچه راحت درصد تحقق یافته
هاي مذهبی و  حل برگزاري آیینضی از ایام سال ماین دو کاربري در بع

 اي از ساکنان است، بیشترینهاي فرهنگی است و همراه با تجمع عده تفعالی
 هاي یافته به توجه با لذا است. داده شده متر 75 -150 به فاصله را امتیاز

 بجنورد، بیشترین عدم مطلوبیت مذهبی کاربري نقشه تحلیل از حاصل
  .)12(شکل شود دیده می شهر مرکزي بخش در ها کاربري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 Status of cultural-religious with residential use in Bojnord 
 مذهبی با کاربري مسکونی -وضعیت کاربري فرهنگی 12شکل 

 
 گیري  نتیجه -6

ریزي کاربري  بسامان شهري توجه به نظام برنامهتوسعه نا وشتاب در رشد 
عنوان   هریزي کاربري اراضی ب که برنامه طوري هب کرده است.اراضی را دوچندان 

روند با این  آمده است.ریزي شهري و شهرسازي در کانون برنامهاساس و 
با ترین کاربري شهري  عنوان اصلی  هتناسب و سنخیت کاربري مسکونی ب

اد و مدیریت شهري بوده و هاي شهري امري ضروري در اقتص دیگر کاربري
ها با آن مهم  کاربريپذیري  و انطباقها با کاربري مسکونی  ربريکاسازگاري 

ها براي تحقق توسعه پایدار  مکانی کاربري -یابی فضایی که سامان چرا است،
 . رود به شمار میشهري یک ضرورت 

ین تحقیق نشان داد، نحوه هاي مورد پژوهش در ا يسنجش و ارزیابی کاربر   
ویژه کاربري  ها به بجنورد و توزیع این کاربريضی در کاربري ارااستقرار 

مسکونی در راستاي واگرایی بوده و به تشدید نابرابري و عدم تعادل از نظر 
که از  طوري هب سازگاري و مطلوبیت با استانداردهاي شهري کمک کرده است.

تولید  کارگاهی با توجه به وسعت و نوع -سازگاري کاربري تولیدينظر 
هاي مسکونی در تضاد کارکردي با کاربري  یري در بافتمحصول و قرارگ

از نظر مطلوبیت نیز کاهش میزان مطلوبیت کاربري  اند. سکونی قرارگرفتهم
 آشکار است. مسکونی با کاربري آموزشی در شهر بجنود 

هاي مدیریت شهري در حوزه کالبدي  تواند در چالش این روند می ،بنابراین   
نتایج این پژوهش  ،ثر باشد. همچنینؤسعه ناپایدار مو هدایت شهر به سوي تو

توزیع نامناسب و ناسازگار هاي مصوب و  دم تحقق کاربرينشان داد ع
ها با کاربري مسکونی روند نابسامانی را آشکار کرده و کارکرد مدیریت  کاربري

پذیري  فیزیکی و تحقق -در ابعاد کالبدي شهري را در هدایت بهینه شهر
. بررسی تطبیقی سازگاري مصوب را با چالش مواجه کرده استهاي  کاربري

هاي  کاربري کند پژوهش تأیید می کاربري اراضی شهر بجنورد در این
اي دیگر ه رین ناسازگاري را نسبت به کاربريانتظامی بیشت تأسیسات شهري و

هایی  ي سبز، فضاي آموزشی و...  کاربريخالی، فضاداشته و در مقابل، اراضی 
) در ماتریس سازگاري را داشتند. نتایج ارزیابی 1بودند که کمترین امتیاز (
اداري  -هاي تجاري دلیل تمرکز و تراکم انواع فعالیتکمی کاربري مسکونی به 

پرتراکم هاي  ویژه در بخش بود سرانه مسکونی بهدهندة کم نشانو آموزشی، 
 بافت پیرامونی و حاشیه شهر است. :مانند ،شهري
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کاربري مسکونی در  ها نسبت به فاصله از نتایج ارزیابی همجواري کاربري   
سب کاربري مسکونی نسبت به این پژوهش نشان داد که فاصله منا

 شی رعایت نشده استکارگاهی و ورز -سیسات شهري، تولیديأهاي ت کاربري
گی هاي مسکونی، سبب ایجاد آلود ها در مجاورت بافت و قرارگیري این کاربري
 عدم تناسب با اصول توسعه پایدار شهري شده است. ،و ناسازگاري و همچنین

درمانی و  -بهداشتی :مانند ،هاي ناسازگار از نظر آسایش و امنیت نیز کاربري
 باشد.  آموزشی باید در اولویت اصالحهاي  مراکز نظامی در کنار کاربري

شهر ولیت حقوقی و اجتماعی شهرداري و شوراي اسالمی این روند مسؤ   
کاربري ها و مدیریت مطلوب  اصولی کاربريبجنورد را در کاهش تغییر غیر

کند. نقطه قوت این پژوهش اتکا به مقایسه سطوح  اراضی شهري دوچندان می
ها با  ، در این پژوهش تمامی الیههمچنین جاي قطعات شهري بوده است.  هب

هاي  همپوشانی شده و نقشه نهایی در مورد سازگاري کاربري هم ترکیب و
 انتخابی نسبت به کاربري مسکونی ارایه شد.

و  هادر راستاي تحقق هدف تحقیق و توسعه پایدار شهري پیشنهاد   
 راهبردهاي اصالحی و اجرایی زیر ارایه شده است: 

ا هدف ها ب در فرایند طراحی شهري توجه خاصی به همجواري کاربري - 
 حداکثرسازي سازگاري و در راستاي آمایش شهري صورت گیرد.

صنعتی و کارگاهی در  :مانند ،هاي مضر و تهدیدزا ضرورت دوري از کاربري - 
 همجواري کاربري مسکونی مورد توجه جدي مدیریت شهري قرار گیرد.

نه  و سطوح شهري ( هاي شهري باید در کاربريسازگاري و همجواري  - 
ریزي به  ار گیرد تا امکان اصالح و برنامهمورد ارزیابی و سنجش قر ) قطعاتی

 بخشی فراهم شود. موقع در راستاي مطلوبیت
مسکونی  محالت در کامالً ناسازگار هاي کاربري در محدوده تحقیق، تغییر - 

 تقویت شود. محله سبزه میدان باید :مانند، بافت میانی شهر بجنورد
 هاي جنوبی دو هاي فضاي سبز و آموزشی در حاشیه کمبود سرانه کاربري - 

محالت  :مانند ،طرف خروجی شهر به سمت اسفراین و حوزه شمالی شهر
  جوادیه باید جبران شود.

میانی و پیرامونی، تقویت سازي توزیع خدمات شهري در دو بافت  متعادل - 
اربري رسانی بهینه به شهروندان و بهبود دسترسی آسان ساکنان به ک خدمات

 ترین اقدامات باشد. ثرؤم تواند کارامدترین ومی فضاي سبز در تمام شهر
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