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  چکيده
 -ييفضا يمهم در سامانده ينقش، يشهر يزيبرنامه ر يبه عنوان هسته اصل يشهر ياراض يكاربر ارزيابي

معادل  شده و با جمعيتي يشهر نقطه ل بهيتبد 1381شهر گلوگاه در سال  - روستا .كند يفا ميمكاني شهرها ا
، فضايي كاربري اراضي شهر -به لحاظ ساماندهي مكاني كه،نفر در جنوب شهرستان بابل قراردارد 5114

قوانين  يشهر، ضعف مديريت، عدم اجرا يتوپوگرافدر  عمدتاً يستيرا با ين نابسامانيعلل ا. نابسامان مي باشد
موجود و افق ده ساله  شهريهاي هكمي سطوح و سران هاي بررسينتايج . جستجو كرد يشهرسازو مقررات 
با توجه به سرانه ها و گلوگاه شهر  -روستا هاي دايرمساحت كاربريدهد كه نشان مي، )1395(آتي شهر

در تحليل كيفي كاربري اراضي شهر با استفاده از نرم  .مترمربع كمبود فضا دارد123873دود ح استانداردها
، نتايج حاصل بيانگر آن است )مطلوبيت، ظرفيت، سازگاري(رزيابيو با توجه به شاخص هاي ا  Arc GISافزاز
از  گرچه ،نامطلوب بوده نسبتاًآن شرايط  ،تيمطلوبس يماتر در مكان گزيني اكثر كاربري هاي اين شهر كه

از حيث ماتريس ظرفيت، غير از كاربري تجاري و ن حال يدر ع ،بودهنسبتاًسازگار  درحد لحاظ سازگاري،
 .قرار دهندمناسب  را تحت پوششآن كاربري ها نتوانسته اند جمعيت سطح شهر و حوزه نفوذ  اداري، ساير

بايستي به توسعه درون بافتي شهر انديشيد و با در نظر كه يافته هاي حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است 
راضي شهر مكاني ا - باز توزيع فضايي و  ك قطعاتيتفكبه ها  يكاربر ينيمكان گز يشاخص هاداشتن 
  .پرداخت

  
  .Arc GIS، شهر گلوگاه - روستاارزيابي كمي،  ،كاربري اراضي، ارزيابي كيفي :اه هكليد واژ

  
  مقدمه

      در  ييها ينابسامان ،در حال توسعه يدر كشورها برنامه يب ينيبر اثر شهرنشستم يمه دوم قرن بياز ن
، ينيشهر نش يفيجهت ارتقاء ك؛ لذا ستن در شهرها به وجود آمده ايزم ياراض يكاربر يها يژگيو

 يزيبرنامه ر). 107 ،1385، ينيف الديس(برخوردار است ييت بااليشهرها از اهم ياراض يكاربر يسامانده
 يازهايرا مطابق خواسته ها و ن يط انسانياست كه مح ييت هايدر واقع مجموعه فعال يشهر ياراض يكاربر

به عبارت . دهد يل ميرا تشك يشهر يزيبرنامه ر يه هسته اصلن مقوليبخشد و ا يسامان م يجامعه شهر

                                                 
  Email: ibrahimzadeh@yahoo.com                                                                            09151419073: نويسنده مسئول   ∗
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برنامه ريزي كاربري زمين شهري به مثابه آمايش اراضي شهري، به چگونگي استفاده و توزيع و حفاظت ديگر 
      فضايي فعاليت ها و عملكردها، براساس خواست و نيازهاي جامعه شهري  -اراضي، ساماندهي مكاني

 يزين در برنامه ريبنابرا). پانزده ،1384، ياريز(ستفاده از زمين را مشخص مي نمايداع امي پردازد و انو
ن و يد آسانترينده برآورد گردد، شايدن به اهداف آياز جهت رسين مورد نيزم يستين شهري بايزم يكاربر
ل حاضر و مختلف در حا يها ين كاربرين به منظور تأميبشر به زم ياز واقعين روش، محاسبه نيمؤثرتر

تحليل  اين كهنظر به  ).14 ،1381ان، يرضو(نده باشديبه دست آمده به آ يها تيق ارقام و كميم و تطبيتعم
براساس نيازهاي ساكنين  ،استقرار و توزيع بهينه كاربري ها ي شهري به منظورسطوح كمي وكيفي كاربري ها

و برنامه ريزان  ،گامي مؤثر براي مديرانشهر و دستيابي به راه حل هاي منطقي جهت رفع مشكالت موجود، 
 گلوگاهشهر  -روستاهاي  اين پژوهش سعي در بررسي كمي و كيفي كاربري مي باشد، اينكمسئولين شهري 

جهت  ،براساس استانداردها و ضوابط موجود در شهرهاي ايران) 1395(بابل در وضع موجود و افق آتي
كه سرانه برخي از  اول اين. مي باشد دو فرضيهآزمون جوي و در جستبرنامه ريزي كيفي كاربري هاي شهر 

 -  يكه استقرار مكان دوم آن .نمي باشد گلوگاهكاربري هاي موجود، متناسب با نيازهاي اساسي جمعيت شهر 
ن يدر متن مقاله ا .ن شهر نامناسب بوده و تأمين كننده نيازهاي شهري نيستيا يبرخي از كاربريها ييفضا
  .ل قرار گرفته استيتحل ه ها مورديفرض
  

  روش تحقيق
به اين ترتيب . گرفته شده استبهره ها نيز  تحليلي است، ليكن از ساير روش -يعلّروش تحقيق در اين مقاله 

در ارتباط با  ها كه پس از شناخت وضع موجود با مطالعات اسنادي و ميداني به تحليل سطوح و سرانه
مقدار زمين مورد  ،نسبت كمبودهاضمن مشخص نمودن و شده خته سرانه هاي شهري پرداها و استاندارد 

سايت هر  نهايتاً. ديمحاسبه گردو پيش بيني  آتينياز براي هر كاربري در وضع موجود و براي افق ده ساله 
هاي  كاربري را با توجه به ماتريس هاي كيفي از جهات، سازگاري، مطلوبيت و ظرفيت در ارتباط با كاربري

مورد  2و تحليل فضايي 1و با استفاده از مدل فاصله ArcGIS در نرم افزاربراساس نياز شهروندان و همجوار 
توسعه  با آن تجزيه و تحليل قرار داده و چگونگي توزيع مطلوب كاربري ها و راهبردهاي تخصيص بهينه

شهر ارائه  يها يكاربر يفيفيزيكي موزون و هماهنگ شهر براساس اوضاع منطقه همراه با نقشه هاي ك
  .گرديد

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Distance 
2 Spatial Analyze 
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  گلوگاهشهر  جمعيتي و توپوگرافي يافته هاي

كه . است يشرق شهر مورد مطالعه يكي از شهرهاي هفت گانه شهرستان بابل از بخش بندپي :موقعيت شهر
ثانيه عرض شمالي واقع شده  53 دقيقه و14 درجه و36 شرقي و ثانيه طول20 دقيقه و 37درجه و 52بين

  .)12 ،1385، شارانديشان پارسمشاور ن يمهندس(است
ج از شمال يتدره ب ياز نظر توپوگراف و پست و هموار واقع شده است يجلگه ا يبررو اين شهر :توپوگرافي

  .شود ين افزوده ميزم يو ناهموار بيزان شيم به جنوب شهر، بر
در كه  ه است،ت بودينفر جمع1750 داراي ،1345دهستان گلوگاه در سال  :ژگي هاي جمعيتي و تحوالت آن                 وي

  . است افزايش پيدا كرده) ا احتساب جمعيت روستاهاي الحاقيب(نفر 5114به  ،1385سال 
  

  1385خصوصيات جمعيتي گلوگاه وروستاهاي الحاقي سال  .1جدول 
 زن  مرد  جمعيت خانوار آبادي شهر شهرستان

  گلوگاه  بابل  

  1132  1064  2196 646 گلوگاه
  568  560  1128 267 سيدنظام الدين

  282  227  509 100 لي طاالر
  464  441  905 192 كوهپايه سرا

  178  198  376 75 لته
  2624  2490  5114 1280 آبادي5 جمع

  .1385، نفوس و مسكن يعموم يران، سرشماريمركز آمار ا:  منبع

  
  گلوگاهشهر -روستا يمات كالبديتقس

 ي م با نحوهيابعاد و سلسله مراتب آن، ارتباط مستق ير و چگونگشه يمات كالبديموضوع تقسكه  نينظر به ا
ها و  يص كاربريع و تخصيتوز لذا همواره. دارد ين سرانه شهرييت ها و تعيع فعالين و توزيزم يكاربر

سيف الديني و (شهر استوار است يكالبد - ييمات فضايتقس يه يبر پا يشهر يها ن استانداردها و سرانهييتع
 يكوچك يشهرها ياراض يبرركا يزيبرنامه ردر  يمات كالبديقستكن لحاظ نمودن يل ).113 ،1385ديگران، 

 يكه بر اساس طرح هاد يشهر، تنها محالت -روستان يا يكالبد يبند ميست، لذا در تقسين يعملگلوگاه مثل 
  .خواهد شد لحاظالحاق شده،  ين مركز شهري، به ا1385سال 

  
  

  يالحاق آباديشهر گلوگاه، بر اساس  -ستارو يمات كالبديتقس .2جدول

 مساحت  باديو آ محالت  شهر
  خانوار  غالتدرصد اش )مترمربع(

  گلوگاه

 646  33 862857 گلوگاه
 267  13 339913 نيد نظام الديس

 192  23 601385 ه سرايكوهپا
 100  20 522943 طاالريل

 75  11 287620 لته
 1280  100 2614718 محله5 جمع

  .1385شان پارس، ين مشاور شار انديمهندس:  عمنب
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  شهر گلوگاه -روستا ييايت جغرافيو موقع يتوپوگراف .1 شكل
  

  كمي وضع موجودكاركردهاي بررسي بحث و 
ه خود ب متر مربع را5/109ا سرانه اي معادل متر مربع ب 560164اين كاربري سطحي معادل كاربري مسكوني 

متر مربع  40-50ما بين  ه قابل قبول اين كاربري در شهرهاسران 3كه با توجه به اين .اختصاص داده است
چرا كه بر  ،دليل بر تمكن مالي خانواده و نداشتن مشكل مسكن نيست) 5/109(اين باال بودن سرانه  ،است

فاقد مسكن مي باشند و  شهري گلوگاه خانوار 132انجام شده، مشخص شده است،  اساس بررسي هاي
مساحت مورد نياز براي جبران اين كمبود، در وضع موجود، با سرانه . خانوار داراي مسكن هستند 1085

براي پيش بيني سطوح . )132×4 4= 528×50= 26400( متر مربع خواهد بود 26400مترمربع،  50پيشنهادي 
ه به افزايش جمعيت شهر كه بر اساس پيش بيني ، با توج)1395سال ( مورد نياز مسكوني براي افق ده ساله

 75250متر مربع  50لذا با سرانه متوسط  .نفر خواهد رسيد 6619درصد به  5/2صورت گرفته با نرخ رشد 
فضاي جديد مسكوني نياز خواهد بود؛ كه الزم است در برنامه ريزي  ،)1505×  50= 75250( متر مربع

  ).مراجعه شود 3به جدول (حاظ گرددكاربري اراضي شهر جهت توسعه آتي آن ل

                                                 
  .آمده است 3كاربري ها در جدول  قابل قبول  سرانه استاندارد و -1
  .نفر در نظر گرفته شده است 4ميانگين تعداد خانوار با توجه به بعد خانوار شهر گلوگاه  -٢
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متر مربع را به خود  7/7متر مربع و سرانه اي معادل  39534اين كاربري در وضعيت موجود  :كاربري تجاري

متر  2-4سرانه قابل قبول اين كاربري در شهرهاي ايران  اين كهبا توجه به . اختصاص داده است
بي است و كمبودي ازاين بابت در شهر گلوگاه مشاهده مي باشد در وضعيت موجود رقم مطلو) 3جدول(مربع

سرانه  حداكثربا در نظر گرفتن، لذا  مربوط به نياز روستاهاي حوزه نفوذ، مي باشدنكته قابل توجه  .نمي شود
متر مربع و از طرف ديگر جهت به كاربستن فضاي شهر براي آن  4رايج اين كاربري در شهرهاي ايران يعني 

با همين  و ق شهر، سرانه اي پيشنهاد نمي شودهايي كه دچار كمبود شديد مي باشند، براي اف دسته از كاربري
، گانمطالعات نگارند(متر مربع براي هر نفر خواهد رسيد 9/5سهم كاربري تجاري به  ،1395براي سال  ،سرانه
1386.(  

  
زرگساالن مخصوصاً براي از جمله كاربري هايي كه در جهت هدايت نسل جوان و حتي ب :كاربري فرهنگي
وگذران اوقات فراغت است، نقش كليدي دارد،  لوگاه كه فاقد امكانات تفريحي و گردشگريشهري مانند گ

متر مربع از شهر را  06/0متر مربع سرانه اي حدود 316اين كاربري با مساحتي بالغ بر . كاربري فرهنگي است
با توجه به سرانه قابل . هر دچار كمبود شديد مي باشدبنابراين از اين حيث ش. به خود اختصاص داده است

   براي شهر گلوگاه پيشنهاد 75/0آمده است، سرانه  3كه در جدول ،)متر مربع 75/0 -1(قبول اين كاربري 
همچنين براي افق ده ساله با . متر مربع كمبود سطح داريم 3519ين ترتيب در وضع موجود ه اب. مي شود

متر مربع  5340، 1395در پايان سالكه متر مربع در نظر گرفته مي شود  1شده سرانه  توجه به جمعيت اضافه
  ).1386مطالعات نگارندگان، (خواهد بود 80/0با سرانه اي معادل سهم كاربري فرهنگي 

  
حدود  ،متر مربع  8/1متر مربع و سرانه اي معادل 9087كاربري مذهبي با مساحتي بالغ بر  :كاربري مذهبي

ستاندارد و قابل قبول اين با توجه به سرانه ا. صد از فضاي شهر را به خود اختصاص داده استدر34/0
با توجه  .در وضع موجود كمبودي از اين بابت در شهر گلوگاه احساس نمي شود) متر مربع 5/0 – 1(كاربري
با . اي پيشنهاد نمي گرددكه سطح اين كاربري باالتر از حد استاندارد است، براي افق آتي شهر، سرانه  به اين

اين آمده، نزديك كرده ايم و هم  3هم سرانه اين كاربري را به استانداردهاي مرسوم كه در جدول راهبرد اين 
سرانه كاربري مذهبي  ،با اين تفاسير. از فضاي شهر، براي جبران كمبود ساير كاربري ها استفاده مي نمائيم كه
  ).1386، گانمطالعات نگارند(خواهد شد بالغ 1395تا افق  ،مترمربع 3/1به 
  

مربع  متر 12/0متر مربع بوده و سرانه آن حدود  648كاربري بهداشتي بالغ بر  :درماني  ‐كاربري بهداشتي 
مي توان ،متر مربع است1تا  5/0سرانه قابل قبول اين كاربري در شهرهاي ايران  اين كهبا توجه به . مي باشد

متر مربع زمين مورد نياز 752مترمربع در نظر گيريم حدود  5/0سرانه متعادل را  گفت كه در وضع موجود اگر
با توجه به . متر مربع مي باشد6/1متر مربع بوده سرانه آن حدود  8194كاربري درماني؛ سطحي بالغ بر  .است
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ظر كمبودي از اين ن در وضعيت موجود مناسب است و) متر مربع1-5/1(سرانه قابل قبول اين كاربري
روستاهاي  اين كهنظر به . احساس نمي شود و فقط تأمين امكانات و تجهيزات درماني مسئله اصلي است

حوزه نفوذ نيز در زمينه نيازهاي درماني به اين شهر مراجعه مي كنند، براي افق ده ساله شهر سرانه اي معادل 
  .ين مورد نياز استمتر مربع زم2257مربع پيشنهاد مي شود كه بر اين اساس حدود متر 5/1
  

متر مربع 2مترمربع وسعت داشته واز سرانه اي معادل  10329اين كاربري در مجموع  :كاربري ورزشي
نام در ه باشد با توجه به نقش و اهميت ورزش براي جوانان و وجود ورزشكاران و قهرمانان ب برخوردار مي

 به علت كمبود(نقاط روستايي اطراف تمامي رشته هاي ورزشي و به دليل سرويس دهي شهر گلوگاه به
با توجه به . كمبود سطوح و امكانات و تجهيزات ورزشي مي باشد شهر گلوگاه شاهد) امكانات در روستاها

متر  3در وضع موجود با در نظر گرفتن سرانه ) متر مربع2 – 5(هاي ايرانسرانه قابل قبول اين كاربري در شهر
با توجه به جمعيت  ،راضي ورزشي وجود دارد كه براي افق ده ساله شهرمربع كمبود ا متر 5013مربع حدود 

  .نيازخواهد بود1359در پايان سال متر مربع  6020متر مربع به زميني معادل 4اضافه شده با پيشنهاد سرانه 
  

ردار مترمربع برخو 2/4متر مربع وسعت داشته و از سرانه اي معادل 21378اين كاربري بالغ بر  :كاربري اداري
متر مربع است كمبودي 5/1-  5/2سرانه قابل قبول اين كاربري در شهرهاي ايران اين كهبا توجه به . مي باشد

اين كاربري سرانه اي بيش از حد استاندارد را به خود  اين كهدر وضع موجود مشاهده نمي شود، نظر به 
ضاي پيشنهادي و با حفظ همين اختصاص داده، براي افق ده ساله، جهت حفظ فضاي شهر، بدون ارائه ف

  .متر مربع به ازاي هر نفر خواهد رسيد2/3سهم اين كاربري معادل  1395سرانه، در انتهاي سال 
  

از جمله كاربري هايي است كه در شهر گلوگاه وجود ندارد اين امر شايد به دليل وجود  :فضاي سبز پارك و
بنابراين وجود فضاي .ا تحت پوشش فرار داده استجنگل و باغات در منطقه باشد كه نياز به فضاي سبزر

با توجه به سرانه مطلوب  .سبزو پارك به عنوان مكان هاي عمومي گذران اوقات فراغت، امري ضروري است
متر مربع كاربري  35798 ،متر مربع 7در وضع موجود با سرانه پيشنهادي ) متر مربع 7- 10(اين كاربري

متر مربع  8ي افق ده ساله شهر با احتساب جمعيت اضافه شده با سرانه حدود و برا. فضاي سبز نياز مي باشد
مجموع اين كاربري به 1395متر مربع زمين مورد نياز است كه در اين صورت در پايان سال 12040
  .مترمربع، خواهد بود 2/7متر مربع، با سرانه 47838

  

متر  2/5متر مربع داشته و سرانه آن معادل 26591اين كاربري در مجموع مساحتي بالغ بر  :كاربري آموزشي
در محاسبه سطوح مورد نياز آموزشي در وضع موجود و افق ده ساله شهر، . مربع به ازاي هر نفر مي باشد

ها سرانه اي به عنوان سرانه آموزشي تعيين و با توجه به جمعيت  براي هر نفر از شهروندان فارغ از سن آن
افق آتي شهر، سطوح مقاطع آموزشي مورد نياز، محاسبه شده است كه در شهر در وضع موجود و براي 

  .سطوح مورد نياز درج گرديده است ،به تفكيك، براي كليه مقاطع تحصيلي 3جدول 
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    متر مربع03/0معادل  و داراي سرانه اي متر مربع 154بالغ بر  مساحتي اين كاربري :جهانگردي و پذيرايي

متر مربع كمبود داشته  4960در وضعيت موجود ) متر مربع 1(نه مطلوب اين كاربريتوجه به سرابا . مي باشد
متر مربع خواهد  6619كاربري به  اينمجموع 1395با همين سرانه براي افق ده ساله شهر تا پايان سال  و

   .رسيد
  

عتي بالغ بر اين كاربري وس. ازجمله كاربري هايي است كه به شدت دچار كمبود است :تجهيزات تأسيسات و
در صورتي كه سرانه مطلوب اين . مترمربع از فضاي شهر را در بر گرفته است 03/0متر مربع با سرانه 148

متر مربع را در نظر بگيريم زميني بالغ بر 2اگر سرانه . متر مربع است2-5كاربري در شهرهاي ايران حدود 
مراكز فني پست و  ،محل جمع آوري زبالهمترمربع براي اختصاص دادن آن به اين كاربري اعم از 10080
كه به انضمام زمين الحاقي براي . مورد نيازمند است... رساني شهري، كشتارگاه، مراكزآتش نشاني و گاز ،تلفن

 متر 13238متر مربع در شهر گلوگاه براي افق ده ساله، مجموعاً 2با سرانه  1395جمعيت پيش بيني شده سال 
  .تأسيسات و تجهيزات شهري تعلق خواهد گرفت مربع از زمين، به كاربري

  
مترمربع به ازاي هر نفر  3/2مترمربع و داراي سرانه اي معادل 11835اين كاربري مساحتي بالغ بر :كارگاهي
كه رقم قابل قبولي است، منتهي به جهت آينده نگري و ميزان خدمات رساني باالي شهر گلوگاه به . مي باشد

مربع، به اراضي كارگاهي، وضع  متر 950متر مربع،  5/2است با سرانه متعادل  روستاهاي اطراف شايسته
مربع  متر 3762موجود اضافه شود و با حفظ همين سرانه براي سطوح كاربري پيشنهادي اين بخش، حدود 

  .در نظر گرفته شود1395براي جمعيت اضافه شده تا پايان سال
  

وسعت و  3پاركينگ، پايانه و انبار مي باشد كه درجدول  ،معابر اين كاربري شامل شبكه :حمل و نقل و انبار
نشان مي دهد سطوح  3طور كه جدول  همان .سرانه هر يك از اجزاء متشكله اين كاربري عنوان شده است

تحت اشغال معابر در وضع موجود كمبودي نداشته و تنها به ساماندهي و احتماالً زيرسازي و آسفالت نيازمند 
گلوگاه متأسفانه فاقد پاركينگ مي باشد اين امر باعث ازدحام ماشين هاي گوناگون در نقاط شهر . است

مختلف شهر و پارك خودسرانه هر راننده در هر نقطه اي شده كه اين امر در تردد ماشين ها و عابرين اخالل 
اد سرانه اي ايجاد كرده و حتي يكي از عوامل اصلي تصادفات بين شهري محسوب مي شود كه با پيشنه

متر مربع از شهر اين مشكالت بر طرف 9928متر مربع در افق ده ساله شهر و اختصاص مجموعاً 5/1معادل 
فقدان پايانه مسافربري باعث ايجاد مشكالتي از جمله سردرگمي مسافران، عدم كنترل بر كرايه . خواهد شد

 كه بر .هم ريختن سيماي شهر شده استهاي مسافري، پراكندگي ماشين ها درسطح شهر، در نتيجه ب ماشين
متر مربع زمين جهت تخصيص قسمتي از شهر به  5956متر مربع نيازمند 9/0اين اساس با سرانه پيشنهادي 

  .اين كاربري خواهيم بود
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اراضي زراعي، رودخانه و مسيل، جنگل و زمين هاي  ،برخي از آيتم هاي شهري نظير باغ :كاربري فضاي باز
  .ها ذكر شده است مشخصات آن 3اهاي باز شهري مي باشند كه در جدولباير شامل فض

  )1385-1395(شهرگلوگاه  آتيوضع موجود وپيشنهادي  يكاربر .3جدول 

ري
كارب

وع 
ن

 

 )مترمربع(وضع پيشنهاديسطوح  )مترمربع(وضع موجودسطوح 

  شرح       
 كاربري

 مساحت
  قابلسرانه كمبود درصد سرانه موجود

 بولق
  سرانه 
 پيشنهادي

  مساحت
 الزم

كل  جمع
 كاربري

سرانه 
 نهايي

 9/99 661814 75250 50 40-5601645/10950/212640050 مسكوني

ا
شي

وز
م

 

 8/0 5295 1024 8/0 5/0-16503/039261 كودكستان
 1 6631 1505 1 1-47269/018/04005/1 دبستان
 3/1 9005 1505 1 8/0-75004/128/001 راهنمايي
 1/2 14200 0 ندارد كمبود 1-142007/254/005/1 دبيرستان

 1 6619 1505 000511411 حرفه اي فني و
 3 19857 4515 33-000153424 آموزش عالي

 2/7 61607 10054 8/6-2659103/5124782 جمع

ات
خدم

 

 9/5 39534 0 ندارد كمبود2-395347/751/104 تجاري
 80/0 5340 1505 1 75/0-31606/001/035191 هنگيفر

 3/1 9087 0 كمبودندارد 5/0-90878/134/001 مذهبي
 5/0 3309 752 5/0 5/0-64812/002/019091 بهداشتي
 5/1 10451 2257 5/1 1-81946/131/005/1 درماني
 2/3 21362 6020 24-10329239/050135 ورزشي
 2/3 21378 0 ندارد كمبود 5/1-213782/482/002 اداري

 2/7 47838 12040 8 7-0003579810 فضاي سبز پارك و
 5/2 16547 3762 5/2 2-118353/245/09505/3 كارگاهي
 و تأسيسات
 2 13328 3010 2 2-5 10080 05/0 03/0 148 تجهيزات
 1/1 7311 - --73114/128/00 گورستان
 جهانگري و
 1 6619 1505 1 1 4960 05/0 03/0 154 پذيرايي

 5/30 202104 30851 5/27-10893424/2123/462229 جمع

ل و
حم

 
ل و

نق
 

بار
ان

 

 3/48 320029 45150 30 30-2748797/535/10050 شبكه معابر
 5/1 9928 2257 5/1 1-181135/006/058605/2 پاركينگ
 9/0 5956 1354 9/0 1-00046025/1 پايانه
 6/0 4142 0 ندارد كمبود 3/0-41428/015/005/0 انبار
 3/51 340055 48761 4/32-2808329/547/1010462 جمع

 192 1265580 165186 --97652119148/37123873 جمع كاربري داير

ا ز
ي ب

 ها
ضا

ف
 

 85 569133 - ---6691331316/25باغ 
 8/82 513061 - ---6195381/1217/23عيزرا 

 4/14 95689 - ---956897/186/3 مسيل رودخانه و
 28 185328 - ---1968175/385/7جنگل 

 0 - - ---570201/111/2 زمين باير
 206 1363211 - --16381973/32052/62 جمع فضاي باز
 397*2628791 - ---2614718511100  جمع كل

 .1385شان پارس، ين مشاور شار انديمهندس:  منبع

  .مربع به فضاي شهر اضافه نموديم متر 14073به مساحت  هاپاركينگ  استقرار پايانه ها و براينيافته بيرون شهر  توسعه اراضي*

 .ميتصاص دادها اخ يكاربر يبه جبران كمبودسطوح كم ،كم بازده را يباغ يهزارمترمربع، از اراض100 
  .ميها اختصاص داديكاربر يداخل بافت شهررا به جبران سطوح كم يزراع يمترمربع، از اراض106477 
 .منظور شده ييرايو پذ يجهانگرد ي، جهت جبران كمبود سطوح كاربرين اراضيا يم و حواشيمتر مربع ازحر11489 
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  گلوگاهشهر ‐روستا اراضي   تحليل کيفي کاربري

بي كمي، ، به موازات ارزياشهرهاي مختلف در سطح  اي مكمل در تحليل و ارزيابي كاربريه يكي از شيوه
ها و رعايت تناسبات  به منظور اطمينان خاطر از استقرار منطقي آن  كه معموالً است، تحليل كيفي كاربري ها
بر اساس ها به يكديگر  نسبت آنگلوگاه در ارزيابي كيفي كاربري هاي شهر . الزم صورت مي گيرد

 - چگونگي توزيع فضايي د؛ تا از اين طريق شو هاي متداول سازگاري، ظرفيت، مطلوبيت بررسي مي ماتريس
الذكر و در ارتباط با ديگر كاربري مورد سنجش قرار  هاي فوق مورد مطالعه از نظر ماتريس شهركاربري مكاني 
  . گيرد

  

  تحليل كيفي كاربري ها در ماتريس مطلوبيت
كه كاربري مسكوني با سرانه  ط كيفي كاربري هاي شهرگلوگاه از نظرمطلوبيت نشان مي دهدبررسي شراي

اما از حيث خصوصيات فيزيكي  قرار دارد متر مربع از نظر اندازه در شرايط كامالً مطلوبي100متوسط 
اكثر  ،ريكار كشاورزي و دامدا معيشت توأم با و از سوئيعدم تمكن مالي مردم  ساختمان و مصالح به علت

درصد بناهاي مسكوني بيش از  30كه بيش از  طوريه ب برخوردار مي باشند،بافت سنتي  بناهاي مسكوني از
مسكوني  هاي از مجموع ساختمان اًضمن. هستنددرصد بناها يك طبقه  6/87حدود  دارند و سال عمر 30

محدود كننده اي  شيب نامناسب شهر عامل. شده است درصد تخريبي برآورد 4/14 درصد مرمتي و 32حدود 
 55در مجموع از نظر شيب حدود . فاضالب ها محسوب مي شود هاي سطحي و دفع و انتقال آب مسير در

 مطلوب و درصد نسبتا10ً ،نامطلوب درصد نسبتاً 30 ،درصد كاربري هاي مسكوني در وضعيت كامالًمطلوب
هاي مستقر در كنار جاده اصلي شهر به دليل  صوتي كاربري نظر آلودگي از. نامطلوب هستند درصد كامالً 5

، گانمطالعات نگارند(وضعيت نامطلوبي برخوردار هستند از ار كم جاده،يو عرض بس مرور حجم عبور و
1386.(  

 لي طاالر، و«از نظر مطلوبيت مكانِ استقرار واحدهاي آموزشي، دو مدرسه در مقطع دبستان وراهنمايي در 
اين رود در وضعيت مطلوبي قرار ندارند ضمن  دسترسي به جهت عبور رودخانه سجاد از نظر ،»كوهپايه سرا

اما . نامطلوبي برخوردار هستند ها از شيب نسبتاً توپوگرافي به دليل موقعيت تپه اي اين سكونتگاه نظر از كه
ديگر . طلوبي قرار دارندبو، و منظر در وضعيت كامالً م به دليل دور بودن از مركز شهر از حيث صدا، هوا،

شيب در  واحدهاي آموزشي شهر به دليل استقرار در داخل خيابان هاي فرعي از نظر آلودگي صوتي و
غير از مركز پيش  ،الزم به ذكر است كليه واحدهاي آموزشي شهر گلوگاه. وضعيت نسبتاً مطلوبي مي باشند
 فضاي سبز و پارك،: ربري هاي متجانس ماننددسترسي آسان به كا مصالح و دانشگاهي از نظر قدمت بنا و

 از نظر اندازه به غير از دبيرستان با مساحت اين كهضمن . كتابخانه از شرايط نامطلوبي برخوردار هستند
ا فض در وضعيت موجود با كمبود متر مربع، ساير واحدهاي آموزشي كمتر از حد استاندارد بوده و14200
  .مي باشد مواجه
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متر مربع از نظر اندازه در شرايط مطلوبي قرار  7/1درماني با در اختيار داشتن سرانه  و كاربري بهداشتي
 نظر صدا، از هاي اصلي و ارتباطي شهر استقرار يافتند، كه اكثر اين واحدها در كنار شريان جائي از آن .دارد
 امكانات بهداشتي و درماني و از نظر كيفيت ابنيه و اين كهضمن  نامطلوبي قرار دارند، شرايط نسبتاً بو در

 شرايط نسبتاً از لحاظ شيب و دسترسي در وضعيت مساعدي نداشته اما ،همجواري با كاربري هاي متجانس
  .مطلوبي قرار دارند

از نظرآلودگي صوتي و ها در داخل بافت روستا استقراردارند  بخشي از آن كاربري صنعتي وكارگاهي كه
با استقرار در داخل بافت  ها درصد اين كاربري 50نمودندكه  ي را ايجادنامناسب ، وضعيتشرايط بهداشتي

  .تضاد كاركردي با كاربري مسكوني قرار گرفته اند مسكوني در
نامطلوبي قرار  اندازه با توجه به جمعيت حوزه نفوذ در شرايط نسبتاً ديگر كاربري ها چون ورزشي از نظر

روستاهاي اطراف خيل عظيمي از ورزشكاران  حدهاي ورزشي دربه دليل عدم استقرار وا اين كهدارد ضمن 
  .ن كاربري محروم هستنددسترسي مطلوب به اي از

 80بيش از حد استاندارد فضا را اشغال نمودند و درصد، 20حدود  ،ابعاد از نظر اندازه و كاربري اداري،
با استقرار و تمركز اكثر  كه اينضمن  ،درصد واحدهاي اداري از اين حيث در وضعيت مطلوبي قرار دارند

جدول ماتريس . در شرايط مطلوبي قرار دارند ،وابستگي كاربري ها از حيث دسترسي و ،ادارات در يك نقطه
 .مي باشدشهر  -روستاگوياي وضعيت كيفي كاربري ها اين ) 4جدول(شهر گلوگاه  -روستامطلوبيت كاربري 

  .ر زير مي باشددرجه مطلوبيت كاربري هاي اين شهر نيز به قرا
  

  شهر گلوگاه -روستاماتريس مطلوبيت كاربري هاي عمده  .4جدول 

  خصوصيات  موقعيت  كاربري
  تأسيسات و  دسترسي  فيزيكي

  كاربري  هوا  صدا  تجهيزات 
  اندازه  بو  مجاور

  زمين
  شيب
  زمين

  □  ◙  *  *  ◙  *  *  *  □  *  مسكوني
  *  *  *  *  ◙  □  *  *  □  *  تجاري
  □  □  *  □  ◙  ◙  *  *  *  *  آموزشي
  -بهداشتي
  *  *  *  □  *  □  *  ◙  □  *  درماني

  *  *  *  *  ◙  ◙  *  *  *  ◙  اداري

  □  *  *  □  ◙  □  *  *  *  □  صنعتي
  *  □  *  □  ◙  *  *  □  *  *  ورزشي

  *  *  * *  ◙  * * * * *  فرهنگي -مذهبي
  *  □  *  □  ◙  *  *  *  □  *  نقل حمل و

  1386 ،گانمطالعات ميداني نگارندتحليل مطلوبيت كاربريها با توجه به  : منبع
  □نسبتاًنامطلوب         ○كامالًنامطلوب     *نسبتاً مطلوب          ◙كامالًمطلوب  
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  در ماتريس سازگاري ها تحليل كيفي كاربري

     هدف از طرح چنين ماتريسي تبيين ميزان سازگاري و عدم ايجاد مزاحمت يك كاربري براي انجام 
هاي استقرار يافته در يك محله مزاحم و مانع از  ايد كاربري به بيان ديگر نب. هاست هاي ديگر كاربري  فعاليت

در بررسي سازگاري . )110 ،1385، پورمحمدي(هاي ديگر در سطح آن محله شوند اجراي فعاليت كاربري
     عمل آمده ميزان سازگاري متقابله توجه به بررسي هاي ب شهر گلوگاه ابتدا با -روستاكاربري هاي 

نسبت سازگاري و يا  سپس .داده مي شود مورد ارزيابي قرار )5جدول( جدول مربوطههاي شهر در  كاربري
نقطه نظر سازگاري با توجه به  از عدم سازگاري هر يك از كاربري ها نسبت به كاربري هاي همجوار خود

 تجهيزات شهري، زمينه هاي قابل بررسي در تبيين سازگاري چون اندازه زمين، شيب، دسترسي، تأسيسات و
 .نور و بو از طريق مطالعات ميداني كه از شهر صورت گرفته مورد بررسي قرار مي گيرد صدا، كيفيت هوا،

   در  هاي مخصوص در جدول و گانه در ماتريس سازگاري، وزن به هر يك از اين حالت پنجالزم به ذكر است، 
كامالً : (ه اين شرح مي باشندكه ب ،داده شد گردد ترسيم ميArc view اي كه از طريق نرم افزار جنقشه

  ).5= ، نا سازگار 4= ناسازگار  ، نسبتا3ً= تفاوت  بي ، 2= نسبتاً سازگار  ،1 =سازگاري 
  

  شهر گلوگاه -روستاكاربري هاي  وضع موجودماتريس متقابل سازگاري  .5جدول 
  مسكوني  1            
  تجاري  1  2          
  آموزشي  2  1 1         
  درماني-بهداشتي  3  4 2 1        
  انتظامي-اداري  1  1 1 1 1       
  فرهنگي  2  2 2 2 1 1      
  ورزشي  2  2 2 3 1 2 2     
  مذهبي  1  1 2 3 1 2 3 1    
  صنعتي وكارگاهي  4  2 3 3 1 2 3 2 1   
  تأسيسات  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  حمل ونقل  2  4 2 2 2 2 2 2 2 2  2
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  كاربري

  1386 ،شهر گلوگاه - روستاگان از بررسي كيفي كاربري هاي مطالعات ميداني نگارند : منبع

  
مراتب سازگاري هر و بر اساس بررسي هاي انجام شده  ها توجه به جدول سازگاري متقابل كاربري با
  .شده استبه درصد محاسبه  10ها در قالب جدول  كاربري زيك ا
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  شهر گلوگاه -روستا) كاربري داير(ها با كاربري همجوار درصد ميزان سازگاري كاربري .6دولج 
  
  
  
  
  
  
  
  

  1386ر گلوگاه، شه -روستاازبررسي كيفي كاربري هاي  گاننتايج ميداني نگارند : نبعم

توجه به زمينه هاي قابل بررسي در  بر مي آيد، تنها كاربري اداري شهر با 6و 5 گونه كه از جداول همان
به دليل مجاورت تمامي ادارات  و سازگاري كامل با كاربري هاي همجوارخود برخوردار است اين ماتريس از

 ناسازگار و نسبتاً بهداشتي درماني در شرايط نسبتاً كاربري .كنار هم، از وابستگي مطلوبي نيز برخوردارند در
هاي  درصد سازگاري با كاربري72 رغمكاربري تجاري علي. هاي همجوار خود قرار دارد وابسته با كاربري غير

كه  هاي اطراف خود مي باشد در برخي از موارد، سايت اين كاربري در ناسازگاري با كاربري ،خود همجوار
به همراه مجاورت تنگاتنگ اين كاربري با محور اصلي  ،شهر گلوگاه -روستاكمبود زمين در اين امر ناشي از 
طرفي تداخل كاربري هاي تجاري و سازماني نبودن اين كاربري از داليل اصلي اين  از ترافيكي شهر، و

يحي و كاربري فرهنگي شهر به دليل كمبود فضاي سبز، كمبود اماكن تفر .ناسازگاري به شمار مي آيند
در وضعيت نسبتاً غير وابسته اي  كتابخانه عمومي، نسبت به كاربري هاي اطراف خود بيگانه بوده و ،فرهنگي

            الزم است در  پيش گفته شدهمطالب  بر اساس بنابراين .هاي همجوار خود قرار دارد با كاربري
زم جهت مكان يابي و ساماندهي هاي شهري نسبت به اولويت تخصيص فضا و امكانات ال برنامه ريزي

تا در  ،شود مضاعفكاربري ها با توجه به ضعف هايي كه در كيفيت استقرار كاربري ها عنوان شده توجه اي 
با استقرار و مكان يابي  ،توان ضمن دستيابي مطلوب به كاربري ها جهت رفع نيازهاي شهروندانه مجموع ب
 ؛2شكل). 1386 ،گانمطالعات نگارند(شتسيماي شهر گام بردامنطقي كاربري ها در جهت زيبايي  بهينه و

  .گاه ماتريس سازگاري نشان مي دهدكاربري هاي اين شهر را از ديد  قشه ن
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  -  -  18  27  18  1/18 8/81 27 18 2/72 9  كامالًسازگار
  91  100  54  45  5/63  8/81 1/18 36 7/72 5/40 6/63  نسبتاًسازگار
  -  -  27  18  18  - - 27 9 9 18  بي تفاوت

  9  -  -  9  -  - - 9 - 18 9  نسبتاًناسازگار
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  شهر گلوگاه -نقشه سازگاري كاربري هاي عمده روستا. 2شكل 
  .1386 ،تهيه و ترسيم توسط نگارندگان بر اساس تحليل ماتريس سازگاري:  مأخذ

  در ماتريس ظرفيت كيفي كاربري ها تحليل

پوشش عملكردي  در جهت ارائه ميزان خدمات و ،در اين ماتريس عملكرد هر يك از كاربري هاي عمده
، شده و نتايج حاصله عالوه بر جداول مربوطهمحاسبه آن  1ت شهر و حوزه نفوذيبا توجه به جمعكاربري ها 

تهيه شد، نشان داده شده  Arc GISدر نرم افزار  (Distance)از تحليل اقليدسياستفاده  بر روي نقشه اي كه با
 ي، فاقد سلسله مراتب سطوح شهرت كميبه علت وسعت و جمعگلوگاه شهر  -روستاكه  يجائ آناز  .است
 يتيزان جمعيبر اساس م ،م آنيها را در سطح تمام شهر و حوزه نفوذ مستق يعملكرد كاربر يلذا مبنا ،است
 يبه عنوان مالك و مبنا ،رديشهر مصداق عمل قرار گدر اين تواند  يم يعملكرد استاندارد هر كاربر يبرا كه

 بين يتيدر رده محله با تحت پوشش قرار دادن جمع يورزش ير، كاربرين تفاسيبا ا. ميمحاسبات قرار داده ا
ت، درمانگاه ينفر جمع 5500 -8000به  يس دهيدر رده برزن، با سرو يتجار ينفر، كاربر 10000تا  6000

 يت عملكرديسه ظرفيمقا يهزار خانوار، بعنوان استاندارد و مبنا برا 2- 4به  يس دهيدر رده محله با سرو
در اين جدول درجه ). 1386،گانمطالعات نگارند(قرار گرفته است گلوگاهشهر  -روستا يها يكاربر

نسبتاً  4= سبتاً متناسب ن 5= كامالً متناسب .رددمطلوبيت عملكرد كاربري ها به صورت زير مشخص مي گ
  .1= بي تفاوت 2= نامتناسب كامالً 3= نامتناسب 

                                                 
 .مي باشد...) محالت، ناحيه شهري، منطقه شهري و (شهر گلوگاه فاقد سلسله مراتب سطوح شهري – 1
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  يعمده شهر يها ياستاندارد كاربر )پوشش عملكرد(ظرفيت  .7جدول
  ت استاندارد يجمع

  تحت پوشش
 )خانوار/نفر(

  متوسط شعاع عملكرد 
 ينوع كاربر )متر(يكاربر

300 نفر 2000 -4000 يگيهمساواحد
800-1000 نفر 6000 -10000 ∗يورزش محله

1500-3000 نفر 30000 هيناح
1شهر 

500 خانوار 500 كودكستان
400-800 خانوار 800 ♦ يآموزش دبستان

800-1200 خانوار 2000 ييراهنما
1200-2000 خانوار 3000 رستانيدب

1600 هزار نفر 3-2 پارك كودك
  سبز  يفضا
 • يومعم

2000-3000 خانوار 1250-700 پارك محله
3000 خانوار 5000-3500 هيپارك ناح

5000-6000 هزار نفر100 پارك شهر
يكو ياده از محل مسكونيقه پيدق3 خانوار 400-300

๏ يتجار 
محله ياده از محل مسكونيقه پيدق5 نفر 4000-2500
برزن يكوناده از محل مسيقه پيدق15 نفر 8000-5500

هيناح ياده از محل مسكونيقه پيدق20 هزارنفر 16-12
 منطقه ياده از محل مسكونيقه پيدق30 هزارنفر60-45

650-750 هزار خانوار4-2 1000-1500 هزارخانوار 10-14  درمانگاه  هيناح  منطقه
 172-176 ،1381ان،يرضو * 

 ♦47-67 ،1384،ياريو ز 55-58 ،1385،يپورمحمد -

 •40-43 ،1385،يپورمحمد -

 37๏-67 ،1384،ياريز -

  28و 31 ،1378،يو مسائل يبيحب 

  شهرگلوگاه -روستاماتريس ظرفيت وضع موجود كاربري هاي عمده  نتايج حاصل از .8 لجدو

  مقياس             
  حوزه نفوذ   شهر  كاربري

  شهر
  بخش بندپي

  شرقي 
  2 2 4 مسكوني
  4 5 5 تجاري

  2 2 3 يدرمان-بهداشتي
  2 3 4 آموزشي
  5 5 5 اداري

  2 2 3 ورزشي-تفريحي
  2 2 3 فرهنگي-مذهبي

  1 2 3 نقلحمل و
  1386، گانمطالعات ميداني نگارندتحليل ظرفيتي حاصل از  :منبع

                                                 
اندازه،شعاع عملكرد،جمعيت تحت پوشش و ظرفيت اين مركز ورزشي به جمعيت همه فضاي ورزشي مورد نياز شهروندان را در بر دارد،  -1

   ).172-176، 1381رضويان،(و اندازه شهر بستگي دارد و بسته به مورد تعيين مي شود
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شهر گلوگاه به دليل موقعيت  -روستاكاربري تجاري در مشاهده مي شود  8همانگونه كه در جدول

جنوب به دهستان فيروزجاء، از شمال به شهر بابل، از غرب به بندپي غربي، و از شرق چهارراهي آن از طرف 
ختم مي شود، بعنوان مركز ثقل وكانون تجارت بخش بندپي مطرح است كه نه تنها  به دهستان گنج افروز،

ده روستاهاي اطراف خود بلكه بازار تجاري آن به بخش بندپي غربي و بخش هايي از بابل نيز نفوذ كر
ظرفيت از نظر ماتريس مترمربع 7/6متر مربع با سرانه معادل  38060كاربري اداري نيز با مساحتي بالغ بر .است

  .بخش مي باشد شهر گلوگاه و -روستاجوابگوي نيازهاي 
 اداري، در حد شهر گلوگاه غير از دو كاربري تجاري و -روستاشعاع خدمات دهي اكثر كاربري هاي 

عالوه بر كه اين شهر  جائي از آن .مي باشدشهر گلوگاه  -روستانديهاي شهروندان پاسخگوئي به نيازم
روستاي  200بيش از شهر قرار مي گيرند،  -روستاهايي كه بر اساس تقسيمات كشوري در محدوده اين روستا

د شعاع استاندار ظرفيت و خارج از جمعيت، اين ت شعاع خدمات دهي خود قرار دادهتحنيز پيراموني را 
    آن در  يابيرستان به علت مكان يدب يكاربر. خواهند داشت خدمات دهي كاربري هاي اين شهر قرار

ر از سطح شهر يغ ييجا) متر1200(مطلوب را نداشته، لذا شعاع استاندارد آن يشهر، امكان دسترس يگوشه ها
خارج از شعاع خدمات  شهر ين واقع در قسمت غربيدبستان، ساكن يدر مورد كاربر. را پوشش داده است

ك ين الزم است با احداث يباشند بنابرا يمطلوب محروم م يقرار دارند، لذا از دسترس ين كاربريا يده
 بر اساس عالوه بر آن. مين مقطع باشيم در ايت الزم التعليجمع يها يازمندين ي، پاسخگوييمدرسه ابتدا

ورزشي و فرهنگي حتي جوابگوي  -ريحي درماني و تف -عمل آمده كاربري بهداشتي ه هاي ب بررسي
ساز  دارد در تخصيص بودجه مربوط به عمران و ساخت و شهر گلوگاه نيست لذا جا -روستانيازمندي هاي 

جهت رفع مشكالت مربوط به كمبود فضاهاي مورد  ،برنامه ريزي ها به اين مسأله توجه شود و ،فضاي شهر
صورت نمونه تعدادي ه ب ،3شكل شود متمركز ،ط با سيستم شهرياستقرار منطقي كاربري ها در ارتبا نياز و

  .شهر گلوگاه را از ديدگاه ماتريس ظرفيت نشان مي دهد -روستاازكاربري هاي 
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  شهر گلوگاه -كاربري هاي عمده روستا) شعاع خدمات دهي(ماتريس ظرفيت. 3شكل

  1386ظرفيت،تهيه و ترسيم توسط نگارندگان بر اساس تحليل ماتريس : مأخذ
  نتيجه گيري

يكي از مراحل مهم در فرايند برنامه ريزي كاربري اراضي شهري مرحله ارزيابي كاربري ها و سنجش ميزان 
اساس نتايج به دست آمده از سطوح كمي  بر. تناسبات الزم در چارچوب معيارهاي كمي و كيفي است

معابر ساير  و مذهبياداري،  ي مسكوني،غير از كاربر گلوگاهها، مشخص شد كه در وضع موجود  كاربري
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لذا اين شهر در وضع موجود با توجه به رابطه متقابل خود با . كاربري ها باكمبود فضاي مورد نياز مواجه اند

روستاهاي اطراف، نتوانسته به نيازمندي هاي شهر و حوزه نفوذ خود در جهت رفع محدوديت ها 
هاي اين در مجموعِ مساحت موجود كاربري كه به طوري .وكمبودهاي شهري پاسخ مثبت دهد

متر مربع كمبود فضا برآورد شده است كه بيشترين كمبود مربوط به 123873، حدود)مربع متر 976521(شهر،
    نتايج حاصل از تحليل كيفي در ماتريس سازگاري . ، پارك وفضاي سبز مي باشديكاربري هايي چون آموزش

. درصد بوده است39ن است كه متوسط سازگاري كاربري هاي اين شهر هاي اين شهر بيانگر آ كاربري
درصد بيشترين سازگاري را با كاربري هاي اطراف خود دارد و كاربري هاي فرهنگي با 82كاربري اداري با 

شرايط نسبتاً سازگار قرار  در درصد 54مسكوني با  و درصد63درصد، ورزشي با 73درصد، آموزشي با  82
   .دارند

شهر گلوگاه تنها كاربري تجاري و  -روستايس ظرفيت كاربري هاي اين شهر نشان از اين دارد كه در ماتر
اداري نياز جمعيت سطح شهر و حوزه نفوذ را تحت پوشش قـرار دادنـد و در سـاير كـاربري هـا، امكانـات       

ر شـرايط نسـبتاً   شـهر گلوگـاه بـوده و از ايـن حيـث د      -روستاموجود تنها پاسخگوي نياز هاي اوليه ساكنان 
 -از نظر ماتريس مطلوبيت برخي از كاربري هاي اين شـهر از جملـه كـاربري بهداشـتي     . نامناسبي قرار دارند

همچنين با توجه بـه  . درماني به دليل قرار گيري در مجاورت شريان اصلي شهر ازآلودگي صوتي رنج مي َبرد
بري هاي اداري فضايي بيش از حد نياز را اشغال كرده كمبود فضاي اكثر كاربري ها از نظر ابعاد، برخي از كار

بنابراين در شهري با اين حوزه نفوذ، الزم است در ارائه امكانات و تسهيالت الزم در سطح شهر و بعضـاً  . اند
لـذا در ايـن شـهر بـا توجـه بـه توپـوگرافي و        . عمـل آيـد  ه درسطح روستاهاي حوزه نفوذ تالشي مضاعف ب

رود و  به دليل محدوديت هاي ايجاد شده از طرف جنگل، رودخانه سـجاد (نا مناسب  جغرافياي طبيعي نسبتاً
 كاره و ب يك قطعات با توجه به تراكم شهريها، تفك يكاربر ينيمكان گز يها ، توجه به شاخص)شيب متغير
د ن شـهر قلمـدا  يـ ا ي، از جمله عوامل مؤثر در رشد و توسعه آتيدر امور شهر يمتخصص و فن يبستن كادر
  .مي گردد
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