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ABSTRACT 

 

Objective: Today, taking into account the growing urban development and the imbalance in 

the distribution of land uses, urban land use management is of great importance. Now that all 

cities are made up of different uses, all these applications should be in accordance with the 

rules of urban planning and principles. In the major cities of the world, the provision of urban 

land use plans is essential in order to balance and interact in the development of different 

parts of the city. How to deal with these urban urban challenges is an important part of spatial 

development planning. Some of these challenges specify the requirements for making 

changes to approved programs, especially in relation to land use. 

Methods: In this regard, the present study aims to reveal the urban land use challenges with 

an emphasis on inefficient city uses in the eight district of Kerman. For this study, the 

analytical-deductive research method has been used. The way to collect documentary, library 

and field information has been. And the GIS are used to analyze the data. The results of this 

study show that there is a significant percentage of inefficient use in the Kerman area, 

Results: the conditions of Kerman's eight urban areas, the major challenges of inefficient land 

use were identified as follows: occurrence of various types of pollution and potential damage 

to human health and the environment; In the area, reducing per capita area and lack of access 

to standard per capita, reduced security and insecurity and some social anomalies, sporadic 

growth and horizontal development of the city and lack of endogenous development in 

Kerman. 

Conclusion: which, along with the social, physical and environmental challenges There are 

many capabilities that can be used optimally, such as landscaped, abandoned and abandoned 

land in these spaces that are very low in terms of compatibility, desirability and dependence, 

an important part of the need for land is due to population growth In the city over time, with 

the development of endogenous in the city, the horizontal growth of the city of Kerman That 

has caused a lot of problems. 

Keywords: Spatial-physical analysis, inefficient uses, GIS, Kerman City. 

  

Received: April  29, 2021        Reviewed:  July 08, 2021       Accepted: September 15, 2021          Published online: September 23, 2021 

 

Citation: Rahimi, M., Bazmeh (2021). Urban physical spatial analysis with emphasis on inefficient use land of The Kerman 

eight disterict. Journal of Urban Social Geography, 8(2), 183-201. (In Persian)  

 

DOI: 10.22103/JUSG.2021.2052 

                                                 
1 Corresponding author at: Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran, P.C: 7616914111, Email: 

mohammad.rahimi8@gmail.com (Rahimi, M). 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 ناحیه هشت شهرکرمان های ناکارآمدتحلیل فضای کالبد شهری با تأکید بر کاربری
 

 bبزمه ائزهف ،1و a رحیمی محمد

 

a رانیا، ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمانریزی شهریاستادیار جغرافیا و برنامه. 
b رانیا ،نر کرمان، کرمانشهید باه ، دانشگاهریزی شهریشد جغرافیا و برنامهآموخته کارشناسی ار دانش.                                 

  چکیده
اراضی  کاربری ساماندهی ها،کاربری پراکنش در تعادل عدم و شهرها روزافزون توسعة به توجه با امروزه تبیین موضوع:

ا متفاوت تشکیل شده است، لذ یهایکاربرال با توجه به اینکه همه شهرها از . حاست برخوردار زیادی بسیار اهمیت از شهری
 جهان، شهرهای عمده در د.ریزی شهری باشناز نظر الگوی استقرار مطابق با قوانین و اصول برنامه هایکاربرباید تمام این 

 به ضروری امری شهر های مختلفبخش توسعه در تعامل و تعادل ایجاد منظور به شهری زمین کاربری های برنام تهیه

 می تشکیل را فضایی توسعه ریزیبرنامه از مهمی بخش های کاربری شهریچالش این با چگونگی مواجههآید. می حساب

-می مشخص زمین کاربری با ارتباط در ویژه به مصوب، هایبرنامه در را اعمال تغییراتی الزامات هاچالش این از برخی .دهد

 کنند.

های ناکارآمد شهر در ناحیه هشت شهر با تأکید بر کاربری هدف تحلیل سازمان فضایی کالبدی با حاضر پژوهش روش:

ها از سیستم تحلیلی استفاده شده است. برای تحلیل داده _باشد. برای انجام این مطالعه از روش تحقیق توصیفی کرمان می
 ی بوده است.میدانای و اسنادی، کتابخانه آوری اطالعات شیوه جمعاست.  استفاده شده (GISاطالعات جغرافیایی )

های ناکارآمد به شرح زیر های ناشی از کاربریترین چالششرایط ناحیه هشت شهری کرمان عمدهبا توجه به  ها:یافته

رسانی بالقوه به سالمت انسان و محیط زیست، کاهش کیفیت کالبدی ناحیه و به ها و آسیبآلودگی انواع شناسایی شدند: بروز
، کاهش امنیت و های استاندارددستیابی به سرانه های ناحیه و عدموب در ناحیه، کاهش سرانهری نامطلوجود آمدن سیمای شه

های اجتماعی و رشد پراکنده و توسعه افقی شهر و عدم ایجاد توسعه درونزا در شهر آمدن نا امنی و برخی از ناهنجاریبه وجود 
 باشدکرمان می

های های ناکارآمدی وجود دارد که در کنار چالشد قابل توجهی کاربریکرمان، درص ناحیه هشت شهری محدوده در :نتایج

 از جمله، قرار گیرند بهینه استفاده مورد توانندمی زیادی هستند که هایمحیطی دارای قابلیتاجتماعی، کالبدی و زیست

 بخش تواندمی پایینی قرار دارند، فضاها که از نظر سازگاری، مطلوبیت و وابستگی در سطح بسیار این در متروکه و اراضی بایر

با توسعه درونزا در شهر از رشد افقی  و نماید زمان فراهم طول را در شهر در جمعیت افزایش از ناشی زمین به نیاز از مهمی
 ای را به وجود آورده است جلوگیری شود.شهر کرمان که مشکالت عدیده

 ، شهر کرمان.( GIS) کارآمد، سیستم اطالعات جغرافیاییکالبدی، کاربری های نا -فضایی تحلیل :هاکلیدواژه
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  مقدّمه

و شهر به صورت  شدیمریزی آتی انجام ، یعنی توسعه شهر بدون برنامهاندکردها در گذشته به صورت طبیعی رشد بیشتر شهره
، هامارستانیب، زمین بازی مدارس، واحد صنعتی، مرکز تجاری، هاپارکی، اجادهاتفاقی توسعه یافته است. در رشد طبیعی شهر، سیستم 

ریزی کاربری زمین، امروزه بر (. برنامه50: 1388 همکاران، )زیاری و شدندیمسعه آتی شهر ایجاد سینما و غیره بدون نظم و مالحظات تو
ی آن نیست، بلکه هم با عنوان هدف و هم به عملکردهاخالف گذشته، فقط یک اقدام کالبدی برای تقسیم اراضی شهری و تسهیل 

 ،زاده و همکارانهدی)م شودیمی فضای شهری محسوب عرصهی در ی انسانهاتیفعالعنوان وسیله، یکی از ارکان سامان بخشی به 
 در که سبب گردیده دیگر، سوی از آن عرضة محدودیت و یک سو از زمین به نیاز افزایش و شهرنشینی گسترش (.279: 1393

 در و جهان سازیعرصة شهر در اساسی چالشی به زمین کاربری های شهری  از استفاده و میزان نحوه موضوع امروزی، شهرهای

 را تشکیل امروزی شهرسازی از مهمی محور زمین، چگونگی مدیریت و زمین از استفاده مباحث گردد. توسعه تبدیل حال در کشورهای

است  گردیده بدل شهری برنامه ریزی اصلی ارکان از یکی به شهری های ضوابط کاربری و زمین کاربری ریزی برنامه لذا و داده
 و ها مطابق خواسته را انسانی محیط که است هاییفعالیت واقع مجموعه در شهری اراضی کاربری ریزی(. برنامه3 :1387)رهنمایی، 

 بدون شهرنشینی اثر بر امروزه. دهدتشکیل می را شهری ریزیبرنامه اصلی هسته مقوله و این بخشد می سامان شهری جامعه نیازهای

 ساماندهی کیفی شهرنشینی، ارتقاء جهت لذا .است آمده وجود به در شهرها زمین اراضی ربریکا هایویژگی در هایی برنامه نابسامانی

 (.107: 1385الدینی، )سیف است برخوردار باالیی اهمیت از شهری اراضی کاربری

 ورزی،کشا هایزمین جمعیت، نابودی رویة بی افزایش و زیاد فضایی مانند گسترش زیادی مشکالت با ایران شهرهای امروزه

ارتباط دارد  آن مختلف هایکاربری و زمین با همگی بوده که گریبان به دست محیطی - زیست هایآلودگی زیربنایی و خدمات کمبود
 بهینه توزیع و استقرار موجود، چگونگی وضع شناخت ضمن ها کاربری وکیفی سطوح کمی بررسی واقع (. در252: 1384)شکویی، 

 مؤثر برای گامی و تبیین، را موجود مشکالت رفع منطقی جهت هایحلراه به دستیابی و شهر ساکنین براساس نیازهای هاکاربری

 به زمین بهینه تخصیص عدم به دلیل شهرها از بسیاری عمل در لیکن بود؛ خواهد های آتیریزیبرنامه در شهری مسئولین و مدیران

 سطح کاربریها در کیفی و کمی توضیح عدم و یکسو از استانداردهای علمی و های سرانه با متناسب شهروندان مورد نیاز های کاربری

 روز و سریع رشد شاهد ایران کشور در اخیر هایدهه (. در2: 1390زاده و همکاران، هستند )ابراهیم مواجه ای عدیده مشکالت با شهر،

 ایران، مثل کشوری در شهرنشینی سریع توسعه وارضع مشهورترین از یکی ایم. بوده سریع شهرنشینی افزایش و شهرها جمعیت افزون

 از بسیاری در های شهریتوده سیاسی اقدام ترینبرجسته و باشدمی شهرها در زمین تصاحب برای مبارزه و زمین کمبود پیدایش پدیده

 زده دامن شهرها قواره بد و برنامه بدون و توسعه رشد به که است شهرها محدوده از خارج در زمین غیرقانونی تصرف و تصاحب شهرها

 یکی زمین، (. کاربری1: 1390کنند )مشیری و ملکی نظام آباد، می ترشهری تنگ اراضی های کاربری آتی هایریزیبرنامه برای را راه و

 نبجوا از را زمین تکلیف کاربری زمین، طرح و برنامه یک کلی، طور به .شهرهاست توسعه کالبدی در موضوعات ترینحساس از

 که گیردمی بر در را عمومی هایاز سیاست وسیعی طیف زمین، کاربری کنترل و اعمال .کندمی آن، روشن از استفاده زمینه در مختلف

دهد می پوشش را سیاسی و اجتماعی محیطی،اقتصادی، زیست ابعاد و داشته شهری توسعه هایطرح و هادر برنامه کننده تعیین اثرات
 و مادی نیازهای رفع زمین برای کره روی انسان هایفعالیت همه فضایی هایجنبه را زمین کاربری توانمی (.12: 1381)رضویان، 

گیری زمین برای اهداف مخصوص توسط انسان  رمفهوم کاربری اراضی به معنای به کا(. 77: 2010 )ویلی، گرفت نظر در او فرهنگی
ریزی، زمین مانند موزائیکی است که باید تنظیم و کنترل شود تا از سازگاری و توازن برنامه. از دیدگاه (1: 2005 تارنر و مییر،) باشدیم

ی بهره برداری صحیح انسان از طبیعت و در واقع این واژه استفاده از نحوهمحیط ساخته شده، اطمینان حاصل شود. کاربری زمین در واقع 
ای شهرسازی را علم (. کاربری زمین در شهر سازی آنقدر مهم است که عده96: 1388 ،)سرور دهدیمامکانات و توانایی زمین را نشان 
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همچنین مالکیت کاربری زمین  (.44: 1380 )افتخاری، اندتقسیم زمین و مکان برای کاربرد مصارف مختلف زندگی بشر توصیه کرده
 (.69: 2008 لو،) شهری، وسیله مهمی در بازسازی شهری است

ای از عناصر اجتماعی، اقتصادی، مکانی و ... هستند؛ که این عناصر تاثیرات گوناگونی روی فرآیند رشد شهری شهرها ترکیب پیچیده
 قرارگیری چگونگی تحلیل شهری ریزیبرنامه در (.13: 1392)ضیائیان و دیگران،  دارد و ارتباط متقابل این عناصر بسیار پیچیده است

 ریزان برنامهی، شهر فضای ایجاد و هاکاربری چیدمان نحوه تعیین از بعد حتی دارد؛ اسیاس اهمیت هم کنار در مختلف های کاربری

)غفاری و کنند ارزیابی را کاربریها همه الزم، تناسبات رعایت و هاکاربری منطقی استقرار از خاطر اطمینان منظور به نیازدارند شهری
های شهری بارت است از آنکه بدانیم در وضع موجود، پراکندگی انواع فعالیتبه طور کلی نحوه استفاده از زمین ع (.72: 1393دیگران، 

های زمین مانند مسکونی، درمانی، معابر، آموزشی، اداری و ... به چه صورتی است و از کل مساحت شهری نسبت به هر یک از کاربری
ر چیست، و تا چه میزان دارای یک ارتباط منطقی و کارا ها با یکدیگاند، رابطه آنچقدر است و به چه نحوی در سطح شهر پراکنده شده

کارکردهای شهری نیز پاسخی است به نیاز  .مفهوم کاربری زمین، توزیع فضایی کارکردهای شهری استتوان گفت در نهایت میهستند؟ 
در واقع (. 44: 1380 )افتخاری، استبرای مقاصد گوناگون شهری  «نحوه استفاده از زمین»بدین ترتیب منظور از کاربری زمین  شهروندان.

دهد. موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره بستر اصلی برنامه ترین و زیر بنایی ترین رکن توسعه شهر را تشکیل میزمین اصلی
مهم در تدوین  سیسات شهری بوده است و از جمله عوامل بسیارامل ایجاد شهر و توسعه بناها و تأریزی شهری و جزو ضروری ترین عو

هر باشد، لذا همواره یکی از مهمترین مسائل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را در شمین مسکن و رشد مناسب شهری میهای تأسیاست
یت و ارائه خدمات له اصلی در رابطه با زمین محدودیت عرضه، موقعیت، امکان تصرف و نحوه مالکدهد. مسأنشینی معاصر تشکیل می

های توسعه شهری را چگونگی مداخله و نظارت مین در شهر ها، سرنوشت نهایی طرححقیقت به دلیل محدودیت و کمیابی زباشد. در می
ریزی کاربری زمین از طریق اثر گذاری بر تصمیمات عمومی و (. برنامه34: 1390)زارع در نیانی،  بر نحوه استفاده از زمین رقم می زند
ینه از اراضی شهری، نقش اساسی در تعیین  الگوی توسعه و عمران شهر و دستیابی  به اهداف توسعه خصوصی و هدایت نحوه استفاده به

« تعادل اکولوژیک»پایدار و اعتالی کیفیت محیط شهر و حومه به عهده دارد. در واقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین ایجاد نوعی 
ریزی کاربری زمین نوعی فرآیند است که فراتر از وظایف ست. از این دیدگاه برنامهدر روند توسعه و عمران شهر ا« عدالت اجتماعی»و 

)مهدیزاده،  به اهداف محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نیز نظر دارد –تعیین نقشه و جدول سرانه کاربری اراضی -های سنتیطرح
بسیار مفید  باشندیمی توسعه نیافته هانیزمو دارای  باشندیمرشد ریزی کاربری زمین در جوامعی که هنوز در حال برنامه(. 279: 1385

 جهت مهم عوامل از یکی آن، مکانی-فضایی پراکنش چگونگی و شهری اراضی کاربری(. 66: 1391 )پرهیزگار و همکاران،ت اس

 -ساماندهی مکانی یعنی ی اراضی شهرریزی کاربربرنامه (.26: 1388 است )ضرابی و دیگران، شهری فضاهای از بهینه و مطلوب استفاده
در نهایت محققینی چون  (.13: 1382، ی شهری )سعید نیاجامعهو نیازهای  هاخواستهو عملکردهای شهری بر اساس  هاتیفعالفضایی 

تقسیم زمین و مکان  ریزی کاربری زمین را علمو بر آن مبنا برنامه دانندیمریزی کاربری زمین شهر ریزی شهری را برنامهچاپین برنامه
 Chapin, 2013)اند دانستهریزان شهری را ارایه الگوی بهینه مصرف مکان و مصارف مختلف زندگی و وظیفه برنامه کاربردهابرای 

:2.) 
ه و ی که بیشترین فایداگونه، به باشدیمنوع استفاده از اراضی مورد نظر  نیترمطلوبریزی کاربری اراضی، همواره در بحث برنامه

ی باشد که بتوان هم به اگونهی مربوط به زمین و برنامه ریزی کاربری اراضی باید به هااستیس .کندیمهزینه را عاید جامعه  نیترکم
 در شهری زمین کاربری ریزیبرنامه(. 62: 1389 )گیوه چی،د ی کیفیت زندگی خانوارها در نظر گرفته شوارتقااهداف ملی نائل شد و هم 

 هایکاربری فضایی -مکانی پراکنش الگوی و زمین از استفاده نحوه آن در که است یندیفرآ ریزیبرنامه اصلی هسته عنوان به عمل،

گفت  توانیمبه طور کلی  (.102: 1387)رضویان و حبیب بیرامزاده،  شودمی مشخص شهروندان اجتماعی زندگی منظور رفاه به شهری
و در حد مقدور،  بخشدیمی هدفمند است که محیط مصنوع را سامان هاتیفعالی از امجموعه ریزی کاربری زمین شهری،که برنامه

(. نوع استفاده از زمین 70 :1386زاده دلیر و سعید ملکی، )حسین دآوریمو نیازهای جامعه شهری را در استفاده از زمین فراهم  هاخواسته
های اساسی دارد گاهی نوعی از کاربری زمین از نظر اثرات مغایرتها و ودیتشهری با توجه به منافع عمومی و مالکیت خصوصی، محد
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شود در حالی که همان کاربری از نظر مزایای اقتصادی برای برخی شهروندان مفید به شمار محیطی و یا اجتماعی مضّر تشخیص داده می
و حفاظت طبیعی برای شهر اهمیتی حیاتی دارند در حالیکه  محیطیرود. برای نمونه اراضی کشاورزی پیرامون شهرها از دیدگاه زیستمی

هایی اقتصادی دارد. آگاهی از این تبدیل همین زمین به مجتمع مسکونی یا صنعتی برای مالکان آن وحتی برای برخی شهروندان منفعت
ابل منافع طبیعی( ضرورت و اهمیت تضاد منافع )تضاد منافع خصوصی در مقابل مقتضیات عمومی و همچنین تضاد منافع اقتصادی در مق

 (22 :1389اکبری، کند )ریزی کاربری زمین را مشخص میبرنامه

 تقسیم بندی زمین های شهری در داخل و خارج از کشور -1جدول 

 خارج از کشور داخل کشور

 هاشاخص گروه بندی هاشاخص گروه بندی

سابقه عمران و آبادی داشته و مورد  راضی دایر
 است.استفاده 

زمینی که سابقه توسعه مجدد)مجموعه های تجاری، اداری و ...( دارد ولی  زمین خاکستری
 متروکه شده است.

سابقا توسعه یافته )با هدف صنعتی( ولی در حال حاضر رها شده و دارای  زمین قهوه ای سابقه عمران داشته ولی رها شده است. اراضی بایر
 آلودگی است.

 زمینی که به طور طبیعی شکل یافته و توسعه نیافته است. زمین سبز حیا و عمران نداشته است.سابقه ا اراضی موات

 1392 ، منبع: نوفل و کلبادی

 وجود نامناسب، یا ناکافی تسهیالت معیوب، و ناقص ریزیویرانی، برنامه علت به که ایمحوطه یعنی شهری ناکارآمد هایکاربری

 است. در آورزیان جامعه رفاه یا سالمت برای ایمنی، عوامل، این از ترکیبی یا ایمن غیر ساختارهایوجود  رسان، آسیب هاییکاربر

آسیب  شهر رشد به اساساً که ناکارآمدی شرط پنج چهار یا حداقل آن فعلی شرایط در که ایمحوطه یعنی که است آمده دیگر تعریف
 برای تهدیدی و کنندایجاد می اجتماعی یا اقتصادی ناتوانی یا کنندمی کند رامسکن  احداث روند شوند،می آن از مانع یا می رسانند

 است ترکیبی اینه، نتیجه یا است ناکارآمد محدوده یک اینکه باشد. تعیین داشته وجود هستند اجتماعی و رفاه ایمنی عمومی، سالمت

 پدید شرایط متعددی به واسطه کارآمدی نا نتیجه در .اقتصادیو  اجتماعی محیطی،زیست فیزیکی، عوامل گوناگون وجود به استناد قابل

 (.5: 1390)صداقت رستمی و همکاران،  نمایندمی تسریع را زوال محدوده روند هم با ترکیب در که می آید

 شناسی ها و روشداده

 -یفیتوص» قیتحق یفضا بر حاکم کردیرو و یکاربرد قیتحق نوع پژوهش، اهداف و موضوع تیماه به توجه با
 اسناد، شهر، یلیتفص و جامع طرح مسکن، و نفوس یعموم یسرشمار یلیتفص جینتا از ازین مورد اطالعات. است «یلیتحل

به این معنی که سعی شده است از  .است آمده بدست پرسشنامه قیطر از نیهمچن و موضوع با مرتبط کتب و مجالت
از روش تحلیلی برای ارزیابی  ها وهشت شهر کرمان و تحلیل آن روش توصیفی برای شناخت اراضی ناکارآمد در ناحیه

های کاربری اراضی موجود با سرانه مصوب و استاندارد استفاده شده است. قلمرو مکانی این پژوهش ناحیه هشت سرانه
طالعات نحوه گردآوری اطالعات از طریق بررسی مطالعه و متون و منابع موجود، مشاهدات و م .باشدشهر کرمان می

افزار سیستم اطالعات جغرافیایی گیری از نرممیدانی و استفاده از گزارشات موجود در خصوص ناحیه مورد مطالعه و بهره
(GIS) ها و جمعیت میباشد که خروجی آن نقشه و جداول آماری مربوط به کاربریها میجهت تجزیه و تحلیل داده-

، وضع موجود و سنجش کیفی و کمی وضعیت کاربری اراضی ناحیه هشت، باشد. در تدوین این پژوهش به تراکم جمعیت
های موجود هر کاربری با ها و همچنین مقایسه سرانههای آنبندی اراضی ناکارآمد موجود و چالششناسایی و دسته

ربری اهای استاندارد و مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت مشخص نمودن وضعیت سرانه هر کسرانه
هایی که کمبود سرانه وجود دارد از اراضی ناکارآمد موجود جهت جبران این کمبود استفاده پرداخته شده است تا کاربری

 گردد. در پایان پژوهش در راستای ایجاد یک چهارچوب مشخص برای اراضی ناکارآمد مشخص شده است.
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 قلمرو پژوهش
هکتار است و به لحاظ  13000است. وسعت شهر کرمان رار گرفته متری از سطح دریا ق 1750شهر کرمان در ارتفاع 

مساحت شهری هشتمین شهر ایران است. شهر کرمان، یک مرکز جمعیتی و بزرگترین شهر در منطقه جنوب شرق ایران 
است. کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوب شرق کشور است. ناحیه هشت شهر 

 باشد.در منطقه سه شهری کرمان واقع می نفر جمعیت 48658مترمربع دارای  5569729ساحتی معادل کرمان با م

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه-1شکل 

 هایافته
 نحوه استفاده از اراضی  ناحیه هشت شهر کرما  )وضع موجود کاربری اراضی(

ضع موجود کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه یکی از مطالعات اساسی در کاربری اراضی شناخت و بررسی دقیق و 
و مساحت  9190مترمربع، کاربری مسکونی با تعداد  5569729باشد. در ناحیه هشت شهری کرمان با مساحت می

اداری -درصد بیشترین درصد از مساحت ناحیه را اشغال کرده است و کاربری تجاری 51.11مترمربع،  2847242.43
 مترمربع به خود اختصاص داده است. 1392.55را با   کمترین مساحت اشغال شده

 وضع موجود کاربری اراضی ناحیه هشت شهری کرمان -2جدول 

 درصد (2mمساحت) تعداد کاربری نام کاربری

 9.06 480193.6 19 اداری

 4.14 178840.36 57 آموزشی

 2.79 120751.96 54 بایر

 1.93 107756 13 پارک و فضای سبز

 4.58 255294.4 770 تجاری

 0.02 1392.55 2 اداری-تجاری

 2.24 125081.41 387 مسکونی-تجاری

 0.04 2688.14 3 تجهیزات شهری
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 0.15 8431.5 19 خدماتی

 0.15 12290.9 1 خوابگاهی

 0.22 13310.78 14 درمانی

 0.06 3377.48 1 فرهنگی

 0.27 15425.04 28 کارگاهی

 1.65 92003.7 14 متروکه

 0.21 11916.76 21 مذهبی

 51.11 2847242.43 9190 مسکونی

 1.7 2938034.16 4 نظامی

 0.6 33538.92 4 ورزشی

 24.3 1165642.11 642 شبکه معابر

 ( و برداشت میدانی.1392) شهرداری کرمان (GIS) : واحد آمار و اطالعاتمنبع

 

 
 وضعیت کاربری اراضی وضع موجود ناحیه هشت شهری کرمان-2شکل 

 
 کاربری اراضی وضع موجود ناحیه هشت شهری کرمان -3شکل 

 در ماتریس سازگاری هایکاربرتحلیل کیفی 
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ی سازگار با ناسازگار هایکاربرریس سازگاری، تبیین میزان سازگاری و جلوگیری از تداخل تبه طور کلی هدف از ما
مان با استفاده از جداول ماتریس متقابل ی ناحیه هشت شهری کرهایکاربرر تبیین چگونگی سازگاری د .باشدیم

را از نقطه نظر سازگاری با توجه به  هایکاربررا مشخص نموده و در نهایت کیفیت  هایکاربریزان سازگاری م سازگاری،
 ،و تجهیزات ساتیتأسیب زمین، شبکه ارتباطی، ش ی قابل بررسی در این مورد همچون اندازه و ابعاد زمین،هانهیزم

که در این تحقیق ارزیابی ؛ ددهیمغیره مورد مطالعه قرار و ی وابسته، کیفیت هوا، کیفیت صدا، میزان نور، بو هایکاربر
ای تحت عنوان و مقاله (111: 1388 ماتریس سازگاری بر اساس کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری )پورمحمدی،

( وزن هایی بدین ترتیب 13: 1386)مشکینی و دیگران،  AHPتحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل 
(، نتایج آن در جدول زیر 1ناسازگار= کامالً 3ناسازگار=، نسبتاً ،5تفاوت=بی، 7سازگار= ، نسبتا9ًسازگار= کامالًارائه شد )

 آمده است. 
رزشی، فرهنگی و مذهبی می های مسکونی، فضای سبز، آموزشی، و( بیشترین سازگاری بین کاربری3) با توجه به جدول

 باشند.های ناسازگار نیز کاربری کارگاهی، بایر، متروکه و نظامی میباشد و کاربری

 ی ناحیه هشت شهر کرمانهایکاربرریس متقابل سازگاری وضع موجود تما -3جدول 
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 مسکونی 9 7 7 5 3 7 7 9 1 7 1 3 3 1 

 آموزشی 7 9 5 3 3 5 5 5 1 7 1 3 3 1

 تجاری 7 5 9 5 5 5 5 5 3 9 1 3 3 1

1 1 
 درمانی-بهداشتی 5 3 5 9 7 3 3 3 1 5 1 1

 اداری و انتظامی 3 3 5 7 9 5 5 3 3 7 3 1 7 1

1 3 
 مذهبی-فرهنگی 7 5 5 3 5 9 5 7 1 7 1 3

 ورزشی 7 5 5 3 5 5 9 9 1 5 1 3 5 1

 فضای سبز 9 5 5 3 3 7 9 9 1 7 1 5 5 1

 کارگاهی 1 1 3 1 3 1 1 1 9 3 5 5 3 1

 خدماتی 7 7 5 3 9 3 5 7 1 9 1 3 5 1

 بایر 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 9 5 3 1

 تجهیزاتتاسیسات و  3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 5 9 5 1

 نظامی 1 3 3 1 5 1 3 1 3 5 5 3 9 1

 متروکه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

 .19: 1389 ، یاوری،111-112: 1388پورمحمدی،  ؛13: 1386 ،همکارانمنبع: مشکینی و 

 نتایج حاصل از ماتریس سازگاری  -4جدول 

 هایکاربردرجه سازگاری 
 کامال  ناسازگار بتا  ناسازگارنس بی تفاوت سازگار نسبتاً سازگار کامالً

       مسکونی

       آموزشی

       تجاری

       بهداشتی و درمانی
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       اداری و انتظامی

       فرهنگی و مذهبی

       ورزشی

       فضای سبز

       کارگاهی

       خدماتی

       بایر

       سیسات و تجهیزاتتأ

       نظامی

       متروکه

 
 وضعیت سازگاری کاربری اراضی ناحیه هشت شهر کرمان -4شکل 

 در ماتریس ظرفیت هایکاربرتحلیل کیفی 

هر فعالیت )کاربری( شهری مقیاسی دارد، همچنان که ساختار یک شهر از نظر کالبدی سطوح مختلفی دارد و 
طحی از ساختار ت و هر سچنانچه دو مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشد هر کاربری عملکرد مناسبی خواهد داش

ای را برای هر دو مند خواهد شد و اگر منطبق نباشد مشکالت عدیدهثری از خدمات فعالیت بهرهشهری نیز به نحو مؤ
ها پدیده به وجود خواهد آورد. از طرف دیگر هر سطح از ساختار فضایی نیز تنها ظرفیت پذیرش سطح مناسبی از فعالیت

 تواند چنین تقسیم شود: واحدهمسایگی، زیرمحله، محله، ناحیه و منطقه شهری.را دارد، بنابراین ساختار فضایی نیز می
حال اگر بین دو مقیاس مذکور تناسبی وجود داشته باشد، یعنی برای مثال مقیاس دانشگاه به شهر، دانشکده به 

ایی به زیرمحله و مهدکودک به واحد همسایگی یا زیر محله تعلق یابد بخشی از شهر، دبیرستان به محله، راهنمایی و ابتد
شود وگرنه هر دو مخل هم خواهند بود ها براساس ظرفیت در نظر گرفته میشود و فعالیتتناسب مطلوب حاصل می

 های ناحیه هشت شهری کرمان سطح(. با مقایسه عوامل مذکورجهت سنجش ظرفیت کاربری116: 1388)پورمحمدی، 
ند. کیم( را مشخص 1نامتناسب= کامالً 3نامتناسب= نسبتاً  5بی تفاوت=  7متناسب= نسبتاً 9متناسب= کامالً) ظرفیت
ای، و دیگر دهنده سطح ظرفیت مناسب در کاربری آموزشی و پارک ناحیه( نشان 5 های انجام شده )جدولبررسی
ای قرار ای، پارک محلههای ورزشی محلهبخصوص در کاربریها در سطح نسبتا متناسب و بی تفاوت و نامتناسب کاربری
 دارند. 
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 ی ناحیه هشت شهر کرمانهایکاربرریس ظرفیت وضع موجود تما-5جدول 

  هایکاربرسنجش ظرفیت 
 منطقه ناحیه محله زیرمحله واحدهمسایگی

 1 3 5 7 9 مهدکودک

 1 3 5 9 7 ابتدایی

 1 5 9 9 5 راهنمایی

 1 5 9 5 3 دبیرستا 

 1 3 5 7 9 ورزشی واحد همسایگی

 1 3 5 9 7 ایورزشی محله

 5 9 7 5 3 ایورزشی ناحیه

 9 7 5 3 1 ایورزشی منطقه

 1 5 3 7 9 پارک کودک

 1 3 5 9 7 ایپارک محله

 7 9 7 5 3 ایپارک ناحیه

 9 7 5 3 1 ایپارک منطقه

 7 9 5 5 3 ایدرمانی ناحیه

 9 7 5 3 1 ایدرمانی منطقه

شود.  طبق این ویژگی سطح هر فعالیتی در شهر شعاع عملکردی خاصی دارد که به آن آستانه فعالیتی نیز گفته می
از آنجا که این خصیصه بنا به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  یابد.مناسبی از کالبد شهر به آن اختصاص می

ریزی، شناخت و ت است؛ بنابراین به منظور برخورد واقع بینانه در برنامهمنطقه مورد مطالعه از شهری به شهر دیگر متفاو
 (.35: 1388)پورمحمدی،  ها ضرورت داردمطابقت آن

ی عمده، مقیاس مشخص دارد و هر کاربری یک عملکرد مناسب خواهد داشت که عملکرد هایکاربرهر یک از 
چه سطحی از ساختار باشد که یس به دنبال این مورد میهای شهری در جدول زیر آورده شده است. این ماترکاربری

خواهد شد. با توجه به اینکه ناحیه هشت شهر کرمان دارای سلسله  مندبهره هاتیفعالثری از خدمات شهری به نحو مؤ
و وضع محالت شهر کرمان آورده شده است و با استفاده از تحلیل  باشدیم ()محالت و ناحیه شهری مراتب شهری

 در ماتریس ظرفیت پرداخته شده است. هایکاربربه تحلیل  Arc Gisرینگ در نرم افزار فبا

 ی شهریهایکاربرپوشش عملکرد استاندارد -6جدول 

 (خانوار/نفر) پوشش تحت استاندارد جمعیت (متری )کاربر عملکرد شعاع متوسط کاربری نوع

 آموزشی

 خانوار 500 500 کودکستا 

 خانوار 800 400-800 دبستا 

 خانوار 2000 800-1200 راهنمایی

 خانوار 3000 1200-2000 دبیرستا 

 - - آموزش عالی

 هزار نفر 2-3 1600 پارک کودک فضای سبز
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 خانوار 700-1250 2000-3000 پارک محله

 خانوار 3000-5000 3000 پارک ناحیه

 هزار نفر 100 5000-6000 پارک شهر

 ورزشی

 نفر 2000-4000 300 واحد همسایگی

 نفر 6000-10000 800-1000 محله

 نفر30000 1500-3000 ناحیه

 - - شهر

 تجاری

 خانوار 300-400 دقیقه پیاده از  محل مسکونی 3 کوی

 نفر 2500-4000 دقیقه پیاده از  محل مسکونی 5 محله

 نفر  55000-8000 دقیقه پیاده از  محل مسکونی 15 برز 

 هزار نفر 12-16 قه پیاده از  محل مسکونیدقی 20 ناحیه

 هزار نفر 45-60 دقیقه پیاده از  محل مسکونی 30 شهر

 درمانی
 هزار نفر 2-4 650-750 ناحیه

 هزار نفر 10-14 1000-1500 منطقه

 130، 1389ابراهیم زاده و همکاران، منبع: 

 ا بررسی شعاع عملکرد کاربری های وضع موجود ناحیه هشت شهری کرم

ای و های آموزشی، پارک، ورزشی و درمانی، تنها کاربری پارک ناحیهبا توجه به بررسی انجام شده در بین کاربری
 دهد ، کاربری درمانی در سطح نسبتاً آموزشی در سطح دبستان، راهنمایی و دبیرستان کل ناحیه هشت را پوشش می

در وضعیت مناسبی قرار نداشته و تمام ناحیه را پوشش نمی های دیگر دهد و کاربریمناسبی ناحیه هشت را پوشش می
 دهند.

      
 شعاع عملکرد کاربری دبستان در ناحیه هشت -6شکل          شعاع عملکرد کاربری کودکستان در ناحیه هشت       -5شکل 
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 عاع عملکرد کاربری دبیرستان در ناحیه هشتش-8شکل             شعاع عملکرد کاربری راهنمایی در ناحیه هشت       -7شکل 

      
 شعاع عملکرد کاربری پارک ناحیه ای ناحیه هشت-10شکل           شعاع عملکرد کاربری پارک محله ای ناحیه هشت      -9شکل 

 

      
 ی ورزشی ناحیه ایشعاع عملکرد کاربر -12شکل        شعاع عملکرد کاربری ورزشی محله ای در ناحیه هشت  -11شکل 
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 شعاع عملکرد کاربری درمانی در ناحیه هشت -13شکل 

 در ماتریس مطلوبیت هایکاربرتحلیل کیفی 

ی محل استقرار را از عواملی هایژگیو .شودیمدر این ماتریس سازگاری بین کاربری و محل استقرار آن ارزیابی 
و تجهیزات، صدا، هوا و بو و  ساتیتأسیزیکی، دسترسی، مانند: اندازه و ابعاد زمین، موقعیت، شیب، خصوصیات ف

 3مطلوب= نسبتاً 4مطلوب= کامالً)ت مورد بررسی قرار داده و با مقایسه عوامل مذکور سطح مطلوبی همجواری هایکاربر
 ند.کیم( را مشخص 1نامطلوب= کامالً 2نامطلوب= نسبتاً

های اکارآمد )کاربری کارگاهی، بایر، متروکه و نظامی( کاربریهای انجام شده اراضی ن( و بررسی7با توجه به جدول )
 های فضای سبز، خدماتی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی از نظر اندازه زمین نسبتاًباشند و کاربرینامطلوب می کامالً

 نامطلوب می باشند.
 ی اراضی ناحیه هشت شهر کرمانکاربرریس مطلوبیت وضع موجود تما -7جدول 
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 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 مسکونی

 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 آموزشی

 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 تجاری

 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 درمانی-بهداشتی 

 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 اداری و انتظامی

 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 فرهنگی و مذهبی

 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 ورزشی

 3 4 1 3 4 3 2 3 3 3 فضای سبز

 1 4 1 2 2 2 2 3 1 1 کارگاهی

  4 2 3 3 2 2 2 3 3 خدماتی

 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 بایر

 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 تاسیسات و تجهیزات

 2 4 4 2 2 1 3 3 3 3 نظامی

 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 متروکه

 در ماتریس وابستگی هایکاربرتحلیل کیفی 



                 19، پیاپی 2، شمارۀ .8، دورۀ 1400پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری،  -دوفصلنامة علمی                                                             196

 

هاست. به عنوان مثال یک محله های دیگر کاربریعالیتگاهی اوقات فعالیت یک کاربری وابسته به فعالیت یا ف
مسکونی بدون وجود خدمات آموزشی، درمانی و تجاری ناقص است و مراکز دیگر شهری نیز هریک به نحوی با سایر 

 نسبتاً  4وابسته= کامالً) اند و با مقایسه عوامل مذکور سطح وابستگیها وابستههای شهری درارتباطند و به آنفعالیت
 ند.کیم( را مشخص 1غیروابسته= کامالً 2غیروابسته= نسبتاً 3وابسته=

ی بیشترین مسکونی، آموزشی، تجاری، فضای سبز دارا هایکاربری ،های انجام شده( و بررسی8با توجه به جدول )
 باشند.های متروکه، بایر، نظامی و کارگاهی کامال غیروابسته میوابستگی و کاربری

 ی اراضی ناحیه هشت شهر کرمانکاربرریس وابستگی وضع موجود تما -8جدول 
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 مسکونی 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 1 3 1 1

 آموزشی 4 4 3 3 3 4 3 4 1 2 1 3 1 1

 تجاری 4 3 4 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 1

1 1 
 درمانی-بهداشتی 2 2 2 4 2 2 1 4 1 2 1 2

 اداری و انتظامی 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 1 3 1 1

1 1 
 مذهبی-فرهنگی 4 3 3 1 1 4 2 4 1 2 1 2

 ورزشی 3 3 2 1 1 2 4 3 1 2 1 2 1 1

 فضای سبز 4 4 3 4 3 4 4 4 1 3 1 3 1 1

 کارگاهی 1 1 2 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1 1

 خدماتی 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1

 بایر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 

 تاسیسات و تجهیزات 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4

 نظامی 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 4 1

 متروکه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

های کاربری اراضی موجود ناحیه هشت شهری کرما  از نظر سرانه استاندارد و مصوب آشکارسازی چالش

 برای هرکاربری

 می عیت آنجم از نفر هر به شهر هایکاربری از یک هر از متوسط بطور که زمینی مقدار از عبارتست ، زمین سرانه

توسط  1390نفری ناحیه هشت شهر کرمان که از سرشماری سال  48658با توجه به جمعیت  .(3: 1381رسد )رضویان، 
 باشد.( می9 ( صورت گرفته است سرانه هر کاربری و سرانه مصوب آن به شکل ذیل )جدول14سازمان )شکل

 ه شهری هشت کرمانمقایسه سرانه موجود و سرانه استاندارد و مصوب ناحی -9جدول 

 سنجش وضعیت سرانه موجود سرانه مصوب و استاندارد سرانه موجود (2mمساحت) نام کاربری

 بیش از حد استاندارد 2 8.35 480193.6 اداری
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 مطلوب 3-5 3.67 178840.36 آموزشی

 - - 2.48 120751.96 بایر

 کمبود شدید 8 2.21 107756 فضای سبز

 یش از حد استانداردب 3 5.24 255294.4 تجاری

 - - 0.02 1392.55 اداری-تجاری

 - - 2.57 125081.41 مسکونی-تجاری

 مطلوب 0.5 0.05 2688.14 تجهیزات شهری

 کمبود 2.5 0.17 8431.5 خدماتی

 - - 0.25 12290.9 خوابگاهی

 کمبود 1.5 0.27 13310.78 درمانی

 کمبود 0.75 0.06 3377.48 فرهنگی

 - - 0.31 15425.04 کارگاهی

 - - 1.89 92003.7 متروکه

 کمبود 0.5 0.24 11916.76 مذهبی

 مطلوب 50 58.51 2847242.43 مسکونی

 بیش از حد استاندارد 1 1.93 2938034.16 نظامی

 کمبود 1.5 0.68 33538.92 ورزشی

 مطلوب  25-30 24.6 1165642.11 شبکه معابر

 رای عالی شهرسازی و معماری ایران( و  سرانه های مصوب شو1392) ری کرمان( شهرداGIS) : واحد آمار و اطالعاتمنبع

 
 تراکم جمعیت ناحیه هشت شهری کرمان -14شکل 

های مصوب شورای عالی با توجه به سنجش سرانه موجود کاربری اراضی ناحیه هشت شهری کرمان با سرانه
بر و تجهیزات شهری این ناحیه از نظر سرانه مصوب در های مسکونی، آموزشی، معاشهرسازی و معماری ایران، کاربری

پارک و فضای سبز، ورزشی، مذهبی، فرهنگی، درمانی و خدماتی در وضعیت  هایوضعیت مطلوبی قرار دارند. اما کاربری
از حد مانند اداری، نظامی و تجاری بیش  ییهاباشند و از طرفی برخی کاربرینامناسبی قرار دارند و دارای کمبود  می

 باشند.استاندار در این ناحیه شهری می

 های ناکارآمد ناحیه هشت شهری کرما کاربری
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برداری نمی های ناکارآمد شهری، بخشی از سطوح شهری مانند اراضی بایر و رها شده است که از آن بهرهکاربری
 ، پادگان زندان، نظیر شهری هایفعّالیّتهای نامناسب و ناسازگار با شود و به تعبیری، فاقد کاربری است یا به فعالیت

 است. یافته اختصاص مشابه هایکاربری و سایر آالینده و مزاحم صنایع
باشد مترمربع می 322731کاربری ناکارآمد با مساحت  90ناحیه هشت شهری کرمان در مجموع دارای تعداد 

اشغال کرده است. که این مقدار درصد قابل  درصد از مساحت ناحیه هشت را 6.41های ناکارآمد در مجموع کاربری
 باشد.توجهی می

 وضعیت کاربری های ناکارآمد ناحیه هشت شهری کرمان -10جدول 

 درصداز کل کاربری ها (2mمساحت) تعداد کاربری

 2.79 120751.96 54 بایر

 1.65 92003.7 14 متروکه و رهاشده

 1.97 109975 32 ناسازگار و مزاحم

 6.41 322731 90 مجموع

 ( و برداشت میدانی1392) ( شهرداری کرمانGIS) : واحد آمار و اطالعاتمنبع
 

  
 های ناکارآمد ناحیه هشت شهری کرمانموقعیت کاربری -15شکل 

متفاوت است، ولی  هایی که داردای بر اساس ویژگیهای ناکارآمد در هر شهر و ناحیههای کاربریچالش

های ناکارآمد کاهش کیفیت زندگی در محالت شهری ذکر ی ترین چالش کاربریتوان اصلدر حالت کلی می

های ناکارآمد به شرح های ناشی از کاربریترین چالشعمده کرد. با توجه به شرایط ناحیه هشت شهری کرمان

 زیر شناسایی شدند:

 ها و آسیب رسانی بالقوه به سالمت انسان و محیط زیستآلودگی انواع بروز -

 هش کیفیت کالبدی ناحیه و به وجود آمدن سیمای شهری نامطلوب در ناحیهکا -

 کاهش سرانه های ناحیه و عدم دستیابی به سرانه های استاندارد  -

 کاهش امنیت و به وجود آمدن نا امنی و برخی از ناهنجاری های اجتماعی -

 کرمان.رشد پراکنده و توسعه افقی شهر و عدم ایجاد توسعه درونزا در شهر  -
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 گیری نتیجه
و رعایت  هاآنبه منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی  اًاساسی مختلف شهری هایکاربرارزیابی 

ی موجود هاسرانه، که ارزیابی کمی بر اساس مقایسه ردیگیمتناسبات الزم به دو صورت کمی و کیفی صورت 

ازگاری، ظرفیت و س اس چهار ماتریس مطلوبیت،ی مطلوب و ارزیابی کیفی بر اساستانداردهابا  هایکاربر

ناحیه هشت شهر کرمان  به ما  گانههارچ. نتایج حاصل از استفاده  ماتریس های شودیموابستگی بررسی 

سازگار و یا از لحاظ  همجواری و کاربردر سطح شهر چقدر با محیط  هایکاربرکه هرکدام از  دهدیمنشان 

نظر ظرفیت و وابستگی در چه و ضعیتی قرار دارند. تجزیه و تحلیل بدین مطلوب و از  موقعیت قرار گیری

بر اساس ماتریس های سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی  هایکاربرکه به هر کدام از این  باشدیمترتیب 

رند و با هم سازگار یا در مکان مناسبی قرار دا هایکاربرکه کدام  شودیمو سپس مشخص  شودیمامتیاز داده 

های انجام شده در ارزیابی کیفی با توجه به بررسی ابستگی مورد سنجش قرار می گیرند.از نظر ظرفیت و و

های مسکونی، فضای بیشترین سازگاری بین کاربریهای ناحیه هشت، ها از نظر سازگاری بین کاربریکاربری

اهی، نظامی، متروکه و بایر از لحاظ ی کارگهایکاربرسبز، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی می باشد و 

ناسازگار قرار دارد که این امر کیفیت محیط شهری را  کامالًناسازگار و  نسبتاًوضعیت سازگاری در وضعیت 

های انجام شده در بررسی ظرفیت کاربری نتایج بررسی کند.ریزان را با مشکل مواجهه میپایین آورده و برنامه

ای، و دیگر ب در کاربری آموزشی و پارک ناحیهنشان دهنده سطح ظرفیت مناسهای ناحیه هشت شهر کرمان 

ای، پارک های ورزشی محلهو نامتناسب بخصوص در کاربری تفاوتمتناسب و بی ها در سطح نسبتاًکاربری

 های آموزشی، پارک، ورزشی وه بررسی انجام شده در بین کاربریو همچنین با توجه بای قرار دارند محله

بیرستان کل ناحیه هشت را ای و آموزشی در سطح دبستان، راهنمایی و دهای پارک ناحیهدرمانی، تنها کاربری

های دیگر دهد و کاربرید ، کاربری درمانی در سطح نسبتا مناسبی ناحیه هشت را پوشش میندهپوشش می

ای ناحیه هررسی مطلوبیت کاربرینتایج بدهند. در وضعیت مناسبی قرار نداشته و تمام ناحیه را پوشش نمی

کارگاهی، بایر، متروکه و  های:نده این مسئله است که اراضی ناکارآمد )کاربریهشت شهری کرمان نشان ده

های فضای سبز، خدماتی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و باشند و کاربرینامطلوب می های کامالًنظامی( کاربری

های ناحیه هشت شهر ارزیابی وابستگی بین کاربرینتایج  باشند.مطلوب می نامذهبی از نظر اندازه زمین نسبتاً

دهد که کاربری مسکونی، آموزشی، تجاری، فضای سبز دارای بیشترین وابستگی و کاربری کرمان نشان می

 پژوهش در ارزیابی این های یافته اساس بر های متروکه، بایر، نظامی و کارگاهی کامال غیروابسته می باشند.

 ناحیه هشت شهری محدوده که در دهدت شهری کرمان صورت گرفته نشان میهای ناحیه هشکمی کاربری

محیطی دارای های اجتماعی، کالبدی و زیستدارد که در کنار چالش های ناکارآمدی وجودکرمان، کاربری

 در  متروکه و اراضی بایر اراضی از جمله، گیرند قرار بهینه استفاده مورد توانند م زیادی هستند که هایقابلیت

 نمود را فراهم زمان طول در شهر در جمعیت افزایش از ناشی زمین به نیاز از مهمی بخش توانمی فضاها، این

ای را به وجود آورده است جلوگیری افقی شهر کرمان که مشکالت عدیده با توسعه درونزا در شهر از رشد و

-می هاکاربری این مانده باقى فضای شهر، از خارج به و ناسازگار شهری مزاحم هایکاربری انتقال با کنیم و

کمتر از حد مصوب و  شانهایی که سرانهها بخصوص کاربریکاربری سایر توسعه و احداث جهت تواند

 یا بالاستفاده فضاهای شود تامی باعث درون، از شهر گیرد. توسعه قرار برداریمورد بهره باشد،استاندارد می
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های ناکارآمد شهری که از نظر سازگاری، مطلوبیت و وابستگی در کاربری و قرار گرفته برداریبهره مورد خالی،

  .کندتبدیل می ارزش و هویت دارای ایمحدوده سطح بسیار پایینی قرار دارند، را به

ضایی کالبدی شود که منطقه هشت کرمان از لحاظ سازمان فآمده، مشخص می دست به نتایج به توجه با

شود با توجه به روند گسترش افقی شهر کند در این خصوص پیشنهاد میاز رویکردی منطقی پیروی نمی

رویی علیرغم محدودیت منابع و ظرفیت اکولوژیکی آن و همچنین در کرمان و جهت گیری شهر به پراکنده

های شهری با توجه به در طرحجهت بهبود ساختارهای اجتماعی شهر کرمان بهتر است کاربری اراضی شهر 

رویکردهای شناخته شده آمایش شهری همچون رویکرد رشد هوشمند وسایر رویکردهای شناخته شده در 

ها و فضاهای ناکارامد شهری کمتر شود و از ایجاد ارتباط با فرم فشرده استفاده گردد تا روند ایجاد کاربری

ثیرات منفی بر شرایط اقتصادی و شوند و تأی میهای که باعث گسیختگی کالبد و فضای شهرکاربری

 جلوگیری نماید. ،گذارنداجتماعی و به تبع آن بر کالبد و سیمای شهر می
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