
 

 
گانه شهر شیراز با استفاده 9و ارزیابی کاربری اراضی مناطق  تحلیل 

 GISدر محیط  LQiای و مدل  از روش مقایسه

 
 ریزی شهری دانشگاه استادیار گروه جغرافیا و برنامه  علی اصغر عبدالهیدکتر             

 باهنرکرمانشهید 
 ریزی شهری دانشگاه جغرافیا و برنامهاستادیار گروه   حسین غضنفرپوردکتر 

 باهنر کرمان شهید
 ریزی شهری علوم و ارشد برنامهدانشجوی کارشناسی        کهمینی زهره رضایی

 تحقیقات سیرجان 

 

 چکیده
 هاخواسته مطابق را انسانی محیط که است هاییفعالیت مجموعه واقع در "برنامه ریزی کاربری اراضی"
 دهدد می تشكیل را شهری ریزیبرنامه اصلی هسته مقوله این و بخشدمی سامان شهری جامعه نیازهای و

هدای اساسدی در توسدعه های شهری و استفاده بهینه از آنها، یكدی از مولفدهدسترسی عادالنه به کاربری
ای بدر پایده رو  مقایسده -بدا رو  تحلیلدیصورت گرفته، پژوهش  پایدار و عدالت اجتماعی است 

گانه شهر شیراز  9وضعیت کاربری اراضی مناطق  شناختکه هدف از انجام آن  است شده انجامتجربی 
( اسدت  بده منردور ارزیدابی GISجغرافیدایی  اطالعدات  سیستم از گیریبهره و جغرافیایی با رویكردی
گانده شدهر 9منداطق  های شدهریکاربری ای، میزانمقایسه هایازرو  استفاده ها، از یک سو باکاربری
 LQiشده و از سوی دیگر با استفاده از مدل ضریب مكدانی  مقایسه دنیا و شیراز، ایران شهر کل شیراز با

 شهر مناطق سطح در کاربری هر وزن و شده شیراز پرداخته شهر سطح در هاکاربری مكانی یهاتفاوت به
صفحه گسترده های به دست آمده را به محیط گرفته است  درنهایت نیز تحلیل قرار ارزیابی مورد شیراز
های ایدن تحقیدق بده دسدت آمدده نشدان برده تا مورد کنكا  قرار گیرند  از یافته های آماری و تحلیل
  ها در شدهر شدیراز، بدا اسدتانداردهای رایدر کشدور و جهدان مغدایرت داردتوزیع کاربریدهد که: می

که در ایدن  له عدم تعادل روبروستئها در مناطق مختلف شهر با مستوزیع کاربرییراز، همچنین، در ش
گردی، نسدبت بده مذهبی، حمل و نقل، آموزشی، تاسیسات شهری و جهان -های فرهنگیمیان، کاربری
 تری دارند ها تعادل فضایی نامناسبسایر کاربری

 . LQi ،GISای، مدل مقایسهریزی کاربری اراضی، رو  : برنامهواژگان کلیدی

                                                           
 نویسنده مسئول: rkahmini@yahoo.com 
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 مقدمه. 1
 شدود توسعه شهرها روندی است که امروزه در همه کشورهای جهان مشداهده می

امدا اگدر  این روند، اگر به صورت طبیعی و اندیشیده باشد، چندان نگران کننده نیسدت،

آسدایش ریزی قبلی باشد، دچار اختالل شده و هدف نهدایی آن کده رفداه و بدون برنامه

 در برنامدهبدی شهرنشدینی اثر بر بیستم قرن دوم نیمه از  شودشهروندان است میسر نمی

 شهرها در زمین اراضی کاربری هایدرویژگی هاییتوسعه، نابسامانی حال در کشورهای

 شهرها اراضی کاربری نشینی، ساماندهی شهر کیفی ارتقاء جهت لذا است؛ آمده وجود به

 شهرها برای ایندر واقع  ( 107:1385 سیف الدینی،  است برخوردار باالیی اهمیت از

که بتوانندد آرامدش و عددالت را برقدرار کنندد، بایدد ترکیدب متجانسدی از تمدامی 

های شهری را در خود داشته باشندو با توجه بده اینكده نیازهدای شدهروندان در کاربری

ا باید به گونه ای باشدکه هدر فعدالیتی هکند، پراکنش فضایی کاربریطول زمان تغییر می

در مكان مناسب خود قرار گرفته باشدو مجموع این سیستم حداکثر رضایت شدهروندان 

 را فراهم نماید 
 

 مسئله تحقیق. 2
هدای سدازمان بخشدی بده در روال کنونی شهرسازی کشور ما، هنوز مبانی و رو 

هرسدازی کدارکردی اسدتوار کاربری زمین بر اساس همان الگوهای سنتی و روشدهای ش

است که هم از نرر حقوق مالكیت و اقتصاد زمین و ساختمان و هم از نرر شدیوه تهیده 

های تقسدیم و توزیدع اراضدی بدا ندواقن و تنگناهدای های توسعه شهری و رو طرح

بارزی روبروست که حیات شهرهای کشورمان را بدا مشدكالت اساسدی مواجده نمدوده 

 اواخدر از اجتمداعی-اقتصدادی توسعه هایبرنامه ایران در ( 70:1379زاده، است  مهدی

 روند عرصه به پا 1330 دهه نیمه از شهرها برای و تفصیلی جامع هایطرح و 1320 دهه

 اداره روندد در تغییرات بنیادین حتی و سال گذشت چندین با اما  گذاشت کشور توسعه

 انترار که موفقیتی به هاطرح این بیشترانقالب اسالمی(   وقوع کشور اجتماعی و سیاسی
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 آندان در ارزیدابی هداطرح گمشدده کلید گفت توانمی عبارتی به .رفت، نرسیدندمی آن

 هداطرح بدرای مختلف مراحل در و مختلف سطوح در که ارزیابی .است مختلف مراحل

 کده اسدت مختلفی هایگزینه میان از راه حلها بهترین حقیقت انتخاب در شود،انجام می

 کجدا هدر و نرفتده هددر بده هاطرح معنوی و مادی که منابع شودمی باعث و دارد وجود

 .برآیند نقن رفع آن درصدد از اطالع با داد، مجریان روی اشتباهی

شدهر و شهر شیراز با سابقه ای دیرینه در شهر نشینی امروزه بده عندوان یدک کالن

از این موضوع مستثنی نبدوده و توزیدع  کشوراز نرر میزان جمعیت،پنجمین شهر بزرگ 

ها در سطح مناطق این شهر تعادل فضایی کاربری اراضی ایدن شدهر را نامناسب کاربری

دهدد کده ایدن شدهر در ارزیابی کاربری اراضدی شدهر شدیراز نشدان میبرهم زده است 

جمعیت و توسعه فیزیكی  های اخیر با رشد ناموزونی روبرو بوده است  رشد سریعسال

مشكالتی عدیدده را در حیطده اداره شدهر و خددمت رسدانی بده  نامتناسب شهر شیراز،

گستر  شهر در جهات مختلف از یک سو و خالی شدن  شهروندان بوجودآورده است 

خدمات  شدههایی را موجب شده که باعث مراکز قدیمی شهر از سوی دیگر، ناهمگونی

در دسدترس شدهروندان قدرار نگیدرد  وجدود ناسدازگاری در به صورت عادالنه  شهری

ها و مكان یابی نادرست آنها، سبب شده که شهروندان در نقاط مختلف شدهر بدا کاربری

هدا در نقداط خدا ، همچنین تراکم کاربری مسائل ناخوشایندی دست به گریبان باشند 

توجده بده اینكده در  کندد باهای جدی در زمان حال و آینده مواجده میشهر را با چالش

ها اکتفدا شدده و های موردی کاربرییابیهای گذشته شهر شیراز، بیشتر به مكانپژوهش

ها به طور جداگانه مورد کاو  قرار گرفتده اندد، لدذا ضدرورت یدک بررسدی و کاربری

  شودگانه شهر شیراز احساس می9ارزیابی کلی در کاربری اراضی مناطق 

 شدیراز و شدهر زمدین کداربری موجدود وضدع مطالعه اب که است این تحقیق بر آن

 مانندد و مسكونی، تجاری، درمانی، مدذهبی از شهری، اعم مختلف هایکاربری شناخت

 مسكونی، تجاری، درمانی، مذهبی از استاندارد اعم سرانه با هاکاربری این مقایسه و آنها

 هداکاربری از هر یک کمبود استاندارد میزان سرانه با هاکاربری این مقایسه و آنها مانند و

 شود  مشخن
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 اهداف تحقیق. 3
 باشد:این پژوهش در پی دست یافتن به این اهداف می

گانده شدهر شدیرازبا اسدتفاده ازرو  9وضعیت کاربری اراضدی منداطق  شناخت -

  GISدر محیط  LQiای و مدل مقایسه
هدای موجدود شدهر شدیراز بدا اسدتانداردهای کاربریتعیین میزان تفاوت سدرانه  -

 ای جهانی و کشوری با استفاده از رو  مقایسه

 گانه شهر شیراز 9های مناطق تعیین مشكالت عمده کاربری -

 اند هایی که تعادل فضایی در سطح هر منطقه را برهم زدهشناخت کاربری -

 

 روش تحقیق. 4
این پژوهش با در نرر گرفتن اهمیت و جایگاه کاربری اراضی شهری و چگدونگی 

گانه شهر شیراز با رو  تحلیلی د مقایسه ای شكل گرفتده 9توزیع فضایی آن در مناطق 

در ابتدا تراکم ناخالن مسكونی در سطح است  نحوه انجام کار بدین صورت است که: 

اده از رو  مقایسده بدا معیدار، سدرانه هدر منطقه با هم مقایسه شده و سپس بدا اسدتف 9

کاربری در منطقه نسبت به میدانگین کشدوری و در مدواردی میدانگین جهدانی سدنجیده 

هدای ها در هر منطقه محاسبه شدده و کاربریدر نهایت، ضریب مكانی کاربری شود می

 گردند برهم زننده تعادل آن منطقه شناسایی می

 

 ریزی کاربری های آن در برنامهروشارزیابی کاربری اراضی و 
ارزیددابی عبددارت از بررسددی و آزمددایش یددک طددرح، برنامدده یددا یددک فرآینددد 

باشدد به ها، معیارها و ضدوابط تعیدین شدده میریزی/طراحی در چارچوب ارز برنامه

تعبیری دیگر، ارزیابی روشی است تحلیلی که با روندد اصدولی و بنیدادی بده تجذیده و 

ختده، مزایدا و معایدب نسدبی آن را تعیدین نمدوده و برنامده ریدز را در تحلیل طرح پردا

 نماید تصمیماتش در جهت رسیدن به هدفی مطلوب یاری می
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های مختلف شهری اساسدا  بده منردور اطمیندان خداطر از اسدتقرار ارزیابی کاربری

 گیرد:منطقی آنها و رعایت تناسب الزم به دو صورت کیفی و کمّی صورت می

های کیفی معین شده و نسدبت آنهدا بده در این رو  ویژگی زیابی کیفی:الف( ار

یكدیگر بر اساس چهدار مداتریس سدازگاری، مطلوبیدت، ترفیدت و وابسدتگی بررسدی 

 ( 109: 1382 پورمحمدی،  شودمی

هدا بدا های موجدود کاربریاین ارزیابی بر اساس مقایسه سرانه ب( ارزیابی کمّی:

استانداردهای مربوط یا از طریق بررسی نیاز فعلی و آتی منطقه مدورد مطالعده بده فضدا 

گیرد  در واقع بررسی و درک عددی و نسبی چگونگی توزیدع و پراکنددگی صورت می

هدای مختلدف بده ویژگی های اراضی شهری با توجدهها و میزان وسعت کاربریکاربری

سیاسدی و فرهنگدی  های اقلیمی، توپوگرافی، اقتصادی، اجتمداعی،مكانی از قبیل ویژگی

 ( 32 :1388باشد  عبدالهی، منطقه و در نرر گرفتن توسعه پایدار شهری می

های مختلدف هایی که در ارزیابی کمّی کاربرد دارد، استفاده از مدلاز جمله رو  

 باشد می LQiضریب مكانی  ها، مدلاز این مدل ایباشد  نمونهمی

 

 گانه شهر شیراز بررسی تراکم ناخالص مناطق نه
دهدد کده جمعیدت در نشدان می بررسی تراکم ناخالن مناطق نه گانه شهر شدیراز

تراکم ناخالن هر یدک از  1مناطق مختلف یكسان تقسیم نشده است  در نمودار شماره 

طور کده نمدودار تراکم ناخالن شهر شیراز مقایسه شده اسدت  همدانمناطق با میانگین 

از میانگین تراکم ناخدالن شدهر پدایین تدر  9و6، 1دهد، تراکم ناخالن مناطق نشان می

باشد ولی سایر مناطق از میانگین تراکم ناخالن شهر بداالتر اسدت  بداالترین تدراکم می

نفدر  44و پایین ترین تراکم ناخالن با  7نفر در هكتار مربوط به منطقه  124ناخالن با 

 3باشد به عبارتی تراکم ناخالن منطقده هفدت، حددود می 9در هكتار مربوط به منطقه 

باشدد نفر در هكتدار می 82باشد میانگین تراکم در شهر شیراز نیز برابر برابر منطقه نه می

نفر در  6ود، افزایش نفر در هكتار ب 76که میانگین شهر برابر با  1385که نسبت به سال 
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 کنیم هكتاری را مشاهده می
 

 : مقایسه تراکم ناخالص مناطق شهر شیراز1نمودار 
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 1392، ترسیم: پژوهشگر
 

 هامقایسه استانداردهای کمّی سرانه کاربری
هدای مختلدف همدان ترین رو  برآوردزمین مدورد نیداز بدرای کاربریشاید آسان

هدای محاسبه نیاز واقعی شدهر در زمدان حدال و تعمدیم و تطبیدق ارقدام و کمیترو  

اجتمداعی کشدورها،  بدست آمده با آینده باشد  به دلیل تفاوت سطح توسدعه اقتصدادی،

نمی توان استاندارد واحدی را برای تمامی کشورها در نرر گرفدت  بدا وجدود ایدن بده 

هادر سطح ملدی ه تطبیق و مقایسه کاربرینیاز ب منرور ارائه تصویری از تجارب موجود،

ها در سطح منداطق نده گانده و سرانه کاربری ،1باشد  در جدول شماره و بین المللی می

هدای شدرکت شیراز محاسبات پژوهشگر(، ایران بر اساس مندابع وزارت مسدكن و داده

یكددیگر های درابكدین(، بدا مشاور طرح و آسایش( و در مواردی نیز دنیا بر اساس داده

 مقایسه شده اند 
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 گانه 9ها در دنیا، ایران، شهر شیراز و منطقه : مقایسه استانداردهای سرانه کاربری1دول ج

 9منطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه سرانه
میانگین 

 شیراز

میانگین 

 ایران
 جهان

 125 40 31.42 11.27 38.64 34.25 14.26 34.11 34.75 34.76 49.77 31.01 مسكونی

 12 3 1.16 0.22 0.22 1.48 0.48 1.36 1.11 1.71 1.51 2.43 تجاری

 4 4 2.38 1.03 1.54 1.7 0.78 1.28 0.97 2.65 1.78 9.71 آموزشی

 -تاسیسات

 تجهیزات
1.4 1.63 0.64 0.18 3.07 0.26 0.33 0.06 2.29 1.09 5.38  

  2.25 0.51 0.03 0.18 0.75 0.08 0.34 0.2 0.72 0.5 2.25 ورزشی

 30 2.75 3.07 3.19 0.12 6.32 0.15 0.61 6.06 1.73 9.43 0.03 صنعتی

 1.13 5.19 1.81 3.04 6.2 7.8 8.35 16.91 فضای سبز
 

1.02 6.83 9.5 48 

 - حمل و نقل

 انبارداری
0.49 5.63 1.78 2.54 1.48 0.38 1.69 1.69 4.08 2.19 2.75  

-گردشگری

 پذیرایی
1.14 0.02 04 0.02 0.003 0.25 0.01 0.59 0 0.27 1  

  2 3.23 0.03 1.06 2.31 0.44 4.76 3.96 2.68 4.91 8.95 نرامی-اداری

  1.62 3.1 0.07 0.34 1.25 0.05 0.48 1.1 1.08 1.21 1.35 درمانی-بهداشتی

  1.62 0.93 0.1 4.97 0.48 0.06 0.37 0.41 0.87 0.36 0.78 مذهبی-فرهنگی

 منبع: شهرداری شیراز و محاسبات پژوهشگر
 

ها از میانگین دنیدا شود در بیشتر مناطق کاربریگونه که در جدول مشاهده میهمان

باشدند با رند  ها این کمبود قابل مالحره میو کشور کمتر هستند که در برخی قسمت

ها امتیاز مثبدت محسدوب مورد برخی کاربریاند(  البته این کاستی در تیره مشخن شده

هدا( مدزاحم ها( و نرامی پادگانها و کارخانهشود  مثال وجود کاربری صنعتی کارگاهمی

شود که باید رفع شوند  اما سرانه پدایین فضدای در سطح منطقه ویژگی منفی قلمداد می

بیشدتر  8و  6، 4، 9مدذهبی در منداطق  -سبز، گردشگری، آموزشی، درمانی و فرهنگدی

هدا سدرانه حتدی از میدانگین در برخدی کاربری 1هویدا بوده و در مناطقی مانند منطقده 

باشدد کاربری آموزشدی، فضدای سدبز، ورزشدی، کشوری نیز باالتر بوده و یدا برابدر می

 گردشگری و اداری( 
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 هادر توزیع کاربری LQiاستفاده از روش ضریب مکانی 
های کداربری اراضدی شدهر شدیراز و در این بخش به مطالعه ضریب مكانی سدرانه

شود  فرمول کلی ضریب مكانی بددین شدكل پرداخته می LQiمقایسه آنها با خط نرمال 

 (176: 1378باشد:  زیاری؛ می

NEt

NEi
UEt

UEi

QIL =. 

سرانه یک کاربری ویژه در یكی از منداطق  UEi ضریب مكانی(،  L.Qiدر فرمول 

سدرانه همدان کداربری ویدژه در  NEi ها در همان منطقده،سرانه کل کاربری UEtشهر، 

باشد  ضدریب مكدانی یدک کداربری عبدارت های شهر میسرانه کل کاربری NEtشهر، 

است از نسبت سهم سرانه یک کاربری از کل سرانه یک منطقه شهری، بده سدهم سدرانه 

های شهری، بدین ترتیب بدا تعیدین ضدریب کاربری در شهر از کل سرانه کاربری همان

مكانی یک کاربری، سهم و وزن سرانه یدک کداربری در یدک منطقده را باسدهم و وزن 

توان مقایسه کرد  در این رو ، ضریب مكانی بیشتر از همان کاربری در کل شهر را می

عه، بطور مثال کاربری مسدكونی در کدل یک نشان دهنده آن است که کاربری مورد مطال

هدای شدهر هدا در کدل کاربریهای منطقده، وزندی بیشدتر از وزن همدان کاربریکاربری

 ( 25: 1371دارد رفیعی، 

 

  1های منطقه بررسی ضریب مکانی کاربری
هدای تجداری، دهد که کاربرینشان می 1های منطقه بررسی ضریب مكانی کاربری

 نردامی،-درمدانی، اداری -مدذهبی، بهداشدتی - زشی، فرهنگیآموزشی، فضای سبز، ور

پذیرایی و تاسیسات شهری دارای ضریب مكانی باالتر از یدک   بداالتر از  -گردیجهان

-انبدارداری، متروکده-حمل و نقل های مسكونی،می باشند  و کاربری) LQiخط نرمال 

 ) LQi پدایین تدر از خدط نرمدالبایر و صنعتی دارای ضریب مكانی پدایین تدر از یدک 
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پذیرایی بدا ضدریب -گردیباشند  باالترین وزن در این منطقه متعلق به کاربری جهانمی

باشد و کمترین وزن در این منطقه متعلق به کاربری صنعتی بدا ضدریب می 3.48مكانی 

باشد  اختالف بین باالترین و پایین تدرین ضدریب مكدانی بسدیار زیداد می 0.01مكانی 

 برابر پایین ترین ضریب مكانی است 348باشد  باالترین ضریب مكانی حدود یم
 

 .LQiبا خط نرمال  1های منطقه: مقایسه ضریب مکانی کاربری2نمودار 

 
 1392ترسیم: پژوهشگر؛

 

  2های منطقه بررسی ضریب مکانی کاربری

هدای مسدكونی، دهد که کاربریهای منطقه نشان میبررسی ضریب مكانی کاربری

بایر و صنعتی دارای ضریب مكانی باالتر از یک  بداالتر -انبارداری، متروکه-حمل و نقل

های تجاری، آموزشی، فضدای سدبز، ورزشدی، می باشند  و کاربری) LQiاز خط نرمال 

تجهیزات  -گردی و تاسیساتدرمانی، جهان -نرامی، بهداشتی-اداری مذهبی، -فرهنگی
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باشدند  می ) LQiتر از خدط نرمدالدارای ضریب مكانی پایین تر از یک  پدایین شهری،

باشدد و می 1.79باالترین وزن در این منطقه متعلق به کاربری صنعتی با ضریب مكدانی 

مكدانی  گردی و پدذیرایی بدا ضدریبکمترین وزن در این منطقه متعلق به کاربری جهان

باشد  بداالترین باشد  اختالف بین باالترین و پایین ترین ضریب مكانی زیاد میمی 0.06

 برابر پایین ترین ضریب مكانی است  30ضریب مكانی حدود 
 

 .LQiبا خط نرمال  2های منطقه: مقایسه ضریب مکانی کاربری3نمودار 

 
 1392ترسیم: پژوهشگر؛

 

  3های منطقه بررسی ضریب مکانی کاربری
هدای مسدكونی، دهد که کاربریهای منطقه نشان میبررسی ضریب مكانی کاربری

درمددانی و -فضددای سددبز، بهداشددتی  مددذهبی، -تجدداری، آموزشددی، ورزشددی، فرهنگددی
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 ) LQiپذیرایی، دارای ضریب مكانی بداالتر از یدک  بداالتر از خدط نرمدال-گردیجهان

بایر، تاسیسات -انبارداری، متروکه -نرامی، حمل و نقل -های اداریکاربریباشند  و می

 LQiتر از خدط نرمدال(تر از یدک  پدایینشهری و صنعتی دارای ضریب مكدانی پدایین

مدذهبی بدا ضدریب  -باشند  باالترین وزن در این منطقه متعلق به کداربری فرهنگدیمی

ه متعلق به کاربری صنعتی بدا ضدریب باشد و کمترین وزن در این منطقمی 1.63مكانی 

ترین ضدریب مكدانی برابر پدایین 3باشد  باالترین ضریب مكانی حدود می 0.54مكانی 

 است 

 
 .LQiبا خط نرمال  3های منطقه: مقایسه ضریب مکانی کاربری4نمودار 

 
 1392ترسیم: پژوهشگر؛
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  4های منطقه بررسی ضریب مکانی کاربری
هدای مسدكونی، دهد که کاربریهای منطقه نشان میبررسی ضریب مكانی کاربری

بدایر و صدنعتی، دارای ضدریب مكدانی  -انبارداری، متروکه-نرامی، حمل و نقل-اداری

آموزشدی، هدای تجداری، می باشدند  و کاربری ) LQiباالتر از یک  باالتر از خط نرمال

پدذیرایی و -گردیجهدان بهداشدتی، -مدذهبی، درمدانی-فضای سبز، ورزشی، فرهنگدی

 ) LQiتر از خدط نرمدالتر از یدک  پدایینتاسیسات شهری دارای ضریب مكدانی پدایین

 1.70باشند  باالترین وزن در این منطقه متعلق به کاربری صنعتی بدا ضدریب مكدانی می

پذیرایی بدا ضدریب -گردیقه متعلق به کاربری جهانباشد و کمترین وزن در این منطمی

باشدد  ترین ضریب مكدانی زیداد میباشد  اختالف بین باالترین و پایینمی 0.07مكانی 

 برابر پایین ترین ضریب مكانی است  24باالترین ضریب مكانی حدود 

 
 .LQiبا خط نرمال  4های منطقه: مقایسه ضریب مکانی کاربری5نمودار 

 
 1392ترسیم: پژوهشگر؛
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  5های منطقه بررسی ضریب مکانی کاربری
-هدای اداریدهدد کده کاربریهای منطقه نشدان میبررسی ضریب مكانی کاربری

بایر و تاسیسات شهری دارای ضریب مكدانی بداالتر از یدک   بداالتر از -نرامی، متروکه

های مسدكونی، تجداری، آموزشدی، فضدای سدبز، می باشند  و کاربری) LQiخط نرمال 

-پدذیرایی، بهداشدتی-گردیانجهد انبدارداری،-مذهبی، حمل و نقدل-ورزشی، فرهنگی

 ) LQiدرمانی و صنعتی، دارای ضریب مكانی پایین تر از یک  پایین تر از خدط نرمدال 

باشند  باالترین وزن در این منطقه متعلق بده کداربری تاسیسدات شدهری بدا ضدریب می

-گردیباشد و کمترین وزن در ایدن منطقده متعلدق بده کداربری جهدانمی 2.52مكانی 

باشد  اختالف بدین بداالترین و پدایین تدرین ضدریب می 0.01ضریب مكانی پذیرایی با 

برابر پایین ترین ضریب مكدانی  252باشد  باالترین ضریب مكانی حدود مكانی زیاد می

 است 
 .LQiبا خط نرمال  5های منطقه : مقایسه ضریب مکانی کاربری6نمودار 

 
 1392ترسیم: پژوهشگر؛
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 6های منطقه کاربریبررسی ضریب مکانی 
هدای مسدكونی، دهد که کاربریهای منطقه نشان میبررسی ضریب مكانی کاربری

پددذیرایی، دارای ضددریب مكدانی بدداالتر از یددک  بدداالتر از خددط -گردیتجداری، جهددان

مدذهبی،  -فضای سبز، ورزشی، فرهنگی های آموزشی،باشند  و کاربریمی ) LQiنرمال

تاسیسدات  بدایر، -درمدانی، متروکده -انبارداری، بهداشتی -نقلحمل و  نرامی، -اداری

 ) LQiشهری و صنعتی، دارای ضریب مكانی پایین تر از یک  پایین تدر از خدط نرمدال 

پذیرایی بدا ضدریب -گردیباشند  باالترین وزن در این منطقه متعلق به کاربری جهانمی

ق به کاربری صنعتی بدا ضدریب باشد و کمترین وزن در این منطقه متعلمی 3.06مكانی 

 باشد ترین ضریب مكانی زیاد میباشد  اختالف بین باالترین و پایینمی 0.15مكانی 
 

 .LQiبا خط نرمال  6های منطقه: مقایسه ضریب مکانی کاربری7نمودار 

 
 1392ترسیم: پژوهشگر؛
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 7های منطقه بررسی ضریب مکانی کاربری
بایر -های متروکهدهد که کاربریهای منطقه نشان میبررسی ضریب مكانی کاربری

باشدند  و می ) LQiو صنعتی دارای ضریب مكانی باالتر از یک   باالتر از خدط نرمدال 

 مدذهبی، -های مسكونی، تجداری، آموزشدی، ورزشدی، فضدای سدبز، فرهنگدیکاربری

پدذیرایی، و  -گردیدرمدانی، جهدان - انبارداری، بهداشدتی-حمل و نقل نرامی،-اداری

 ) LQiتر از یک  پدایین تدر از خدط نرمدالتاسیسات شهری، دارای ضریب مكانی پایین

بایر و در حدال سداخت، -باشند  باالترین وزن در این منطقه متعلق به کاربری متروکهمی

باشددد و کمتددرین وزن در ایددن منطقدده متعلددق بدده کدداربری می 1.58بدا ضددریب مكددانی 

ترین باشد  اختالف بین باالترین و پدایینمی 0.05پذیرایی با ضریب مكانی -گردیانجه

برابر پایین ترین ضدریب  32باشد  باالترین ضریب مكانی حدود ضریب مكانی زیاد می

 مكانی است 
 

 .LQiبا خط نرمال  7های منطقه: مقایسه ضریب مکانی کاربری8نمودار 

 
 1392پژوهشگر؛ترسیم: 
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 8های منطقه بررسی ضریب مکانی کاربری
هدای مسدكونی، دهد که کاربریهای منطقه نشان میبررسی ضریب مكانی کاربری

پذیرایی دارای ضریب مكدانی بداالتر از یدک  بداالتر از -گردیمذهبی و جهان-فرهنگی

-های تجاری، آموزشی، فضای سدبز، حمدل و نقدل باشند  کاربریمی LQiخط نرمال( 

تجهیدزات -بایر، تاسیسدات-نی، متروکهدرما-نرامی، بهداشتی-انبارداری، ورزشی، اداری

 LQiتر از یک  پدایین تدر از خدط نرمدال( شهری و صنعتی، دارای ضریب مكانی پایین

مدذهبی بدا ضدریب -باشند  باالترین وزن در این منطقه متعلق بده کداربری فرهنگدیمی

باشد و کمترین وزن در این منطقه متعلق به کداربری صدنعتی بدا ضدریب می 7.5مكانی 

باشدد  باشد  اختالف بین باالترین و پایین ترین ضریب مكدانی زیداد میمی 0.04نی مكا

 ترین ضریب مكانی است برابر پایین 187باالترین ضریب مكانی حدود

 
 .LQiبا خط نرمال  8های منطقه: مقایسه ضریب مکانی کاربری9نمودار 

 
 1392ترسیم: پژوهشگر؛



    گانه شهر شیراز با استفاده 9و ارزیابی کاربری اراضی مناطق  تحلیل             

 63 

 

 9های منطقه کاربریبررسی ضریب مکانی 
هدای حمدل و دهدد کده کاربریهای منطقه نشان میبررسی ضریب مكانی کاربری

انبارداری، تاسیسات شهری و صنعتی، دارای ضریب مكانی باالتر از یک   باالتر از -نقل

های مسدكونی، تجداری، آموزشدی، فضدای سدبز، می باشند  و کاربری) LQiخط نرمال 

دارای  درمدانی، -بدایر و بهداشدتی-متروکده نردامی،-اداری مذهبی، -ورزشی، فرهنگی

باشند  باالترین وزن در می ) LQiضریب مكانی پایین تر از یک  پایین تر از خط نرمال 

باشد و کمتدرین می 5.13این منطقه متعلق به کاربری تاسیسات شهری با ضریب مكانی 

باشدد  می 0پذیرایی با ضریب مكدانی -گردیوزن در این منطقه متعلق به کاربری جهان

 باشد اختالف بین باالترین و پایین ترین ضریب مكانی زیاد می
 

 .LQiبا خط نرمال  9های منطقه: مقایسه ضریب مکانی کاربری10نمودار 

 
 1392ترسیم: پژوهشگر؛
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 گیرینتیجه
درصد اراضی شدهر را بده خدود اختصدا  داده  39کاربری مسكونی نزدیک به  •

 22 در حال ساخت( قرار دارد کده نزدیدک بده  پس از آن، کاربری متروکه و بایر است 

درصدد، صدنعتی  9های فضای سبز کاربری اشغال کرده است  درصد از مساحت شهر را

 ، حمدل و نقدل و انبدارداریدرصدد 4درصد، آموزشدی  5نرامی  -کارگاهی و اداری  -

درصدد  2درصد، تاسیسات شهری و تجاری هرکدام نزدیک به  3 بدون محاسبه معابر( 

پدذیرایی  -گردی مذهبی و جهان -درمانی، فرهنگی  -های ورزشی، بهداشتی و کاربری

 اند ها را به خود اختصا  دادهدرصد از مساحت کل کاربری 1هرکدام کمتر از 

هدای ها، توزیع مناسبی ندارند اما در این میدان، کاربریکاربری پراکندگی تمامی •

گردی، نسدبت بده آموزشی، تاسیسات شدهری و جهدان حمل و نقل، مذهبی، -فرهنگی

  ها تعادل فضایی نامناسب تری دارندسایر کاربری

و سدپس  1ها در مناطق مرکزی شهر، به خصو  منطقه تجمع بیشترین کاربری •

 -ای تجاری، آموزشی، مسدكونی، ورزشدی، فضدای سدبز، بهداشدتیه کاربری 3منطقه 

 باشد می گردی، اداری و تاسیسات شهری(درمانی، جهان

های ناسازگار در مناطق تازه تاسیس یا در حال گسدتر  بیشترین تمرکز کاربری •

های انبارداری، صنعتی و کارگاهی، متروکه  کاربری 7و  4و سپس مناطق  9مانند منطقه 

 قرار دارد ر، تجهیزات شهری(و بای

 

 هاپیشنهاد
، بددا توجدده بدده وفددور 8و 3 ،1هددای متعدددد در مندداطق لددزوم احدددار پارکین  •

  های آموزشی، درمانی، تجاری، مسكونی و گردشگریکاربری

کده از ایدن لحدا   1در مناطقی مانند منطقده  عدم صدور مجوز آموزشی جدید •

 باشد اشباع می

های ارزان موقت توسط خیرین سالمت، در مجاورت مراکز اصلی ایجاد اقامتگاه •
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 درمانی

هددای شددرقی و )ربددی در لددزوم احدددار مراکددز اقددامتی گردشددگران در ورودی •

 ها(مجاورت فرودگاه و ترمینال

باال بردن سرانه فضای سبز و امور تفریحدی در منداطق کمتدر برخدوردار مانندد  •

 8و  9منطقه 

بده منداطق و ( 6و  7در منداطق  ا  خصوصافه شده توجه بیشتر به روستاهای اض •

 ها، فضای سبز و امكانات آموزشی و تفریحی برای آنهاتامین زیرساخت

در جهددت اقدددام  6و 4، 2هددای صددنعتی ناسددازگار در مندداطق شناسدایی کاربری •

 از مناطق مذکورخروج آنها 

 کمبودهالزوم بررسی دقیق هر منطقه به صورت جداگانه وتال  در جهت رفع  •

  استفاده مفید از فضاهای خالی و متروکه مرکز شهر •

  با نرر مردم و مشورت کارشناسان زبده های هرمنطقه،تهیه طرح •
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