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 ارزیابی مکانی باغ کودک در محدوده پل توحید شهر رشت
 
 

 2کیامرز جوانمردی، *1زهرا پاکزاد

 دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن -1
 پست الكترونیكی:، عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه گیالن  -2

 

 

 

 چکیده 
ری خاص در فضای شهری، به منظوور اممینوان حا ور کوردن از اسوتقرار مننقوی آن و رعايوت        ارزيابی مكانی يک کارب

گیرد. ارزيابی مكانی در حوزه برناموه ريو ی کواربری ارا وی     تناسبات الزم است و  به دو  ورت کمی و کیفی  ورت می

یود شوهر رشوت بواد کوود       شهری قرار دارد. در تحقیق حا ر فرض بر اين قرار گرفته، کوه در محودوده کنوار پور توح    

ماتريس سازگاری، منلوبیت، ظرفیت و وابسوتگی پرداختوه    4)مهدکود ( بنا شده است و به ارزيابی مكانی آن به وسیله 

کاربری در کنار هم مواردی مانند اندازه، ابعاد زمین، کیفیت هووا،   2شده است. برای تعیین می ان سازگاری يا ناسازگاری 

هر دو کاربری مورد بررسی قرار می گیرد و در  ورت يكسان بودن مشخصوات و نیازهوا، ايون میو ان     می ان نور و ... برای 

سازگاری کاربری با محر استقرار آن ارزيابی می شود. هر کواربری  تعیین می گردد. برای بررسی می ان منلوبیت کاربری، 

لفی دارد و چنانكوه دو مقیوام مورکور بوا     شهری مقیاسی دارد، همچنان که ساختار يک شهر از نظر کالبدی سنوح مخت

يكديگر مننبق باشد هر کاربری عملكرد مناسبی خواهد داشت و در زمینه وابسوتگی نیو ، میو ان وابسوتگی کواربری بوه       

و با توجه به آيتم های مختلف مناسب بودن، کاربری باد کود  )مهدکود ( بورای   کاربری های ديگر سنجیده می شود 

 .ه گیری شده استمكان مور نظر نتیج
 

 منلوبیت، ظرفیت،  سازگاریارزيابی مكانی، باد کود ،  واژگان کلیدی:
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  مقدمه -1
ري ی کاربری ارا ی شهری ارائه شده است ولی همگی آنها بر نكات مشترکی تأکید تعريف های مختلفی پیرامون برنامه

ساماندهی مكانی و فضايی فعالیتها و عملكردهای شهری بر اسام خواسته و  ري ی کاربری ارا ی شهری به معنیدارند. برنامه

 ( 13: 1378نیازهای جامعه شهری است. )سعیدنیا 

عملكردهايی  نظیرري ی کاربری ارا ی شهری به معنی الگوی توزيع فضايی يا جغرافیايی عملكردهای مختلف شهر برنامه

اداری، موسسات، نمادهای اجتماعی و گرران  مربوط به کاربری هایفضاهای  نواحی مسكونی،  نعتی. تجاری، خرده فروشی و

هدف از اين اختصاص داده می شود. برای هر واحد زمین، کاربردی خاص  ،عملی است که می آنمی باشد.  اوقات فراغت

  ( 45: 1364)درکوش،  هند.ها اف ايش دای است که می ان رفاه اجتماعی را با توجه به محدوديتري ی ايجاد برنامهبرنامه

 

 ها.روش 2

سعی شده از يک مرف با منالعه کتاب ها، پايان  در اين تحقیق از دو روش کتابخانه ای و نی  میدانی استفاده شده است.     

ری، با استفاده از ماتريس های سازگامنالعه امالعاتی بدست آورده شود و ت و مجالت و .... از مو وع مورد نامه ها، مقاال

پرم و جو از افرادی که با کاربری مورد نظر ارتباط ن ديک دارند از سازگاری يا ناسازگاری منلوبیت، ظرفیت و وابستگی و نی  

ماتريس های ابی کیفی کاربری ارا ی که به شكر با استفاده از معیارهای ارزيبا محر آن آگاهی حا ر شود. کاربری فوق 

تا می ان سازگاری يا ناسازگاری کاربری فوق  ه،ديگی هستند بررسی های فوق تكمیر گردسازگاری، منلوبیت، ظرفیت، وابست

 در محر آن مورد ارزيابی قرار گیرد.

متغیر کیفی هستند ولی ما آنها را بر اسام متغیر مقیام رتبه ای بررسی  ،يابی کیفی است، متغیر هاچون ارزيابی ما، ارز    

می خواهیم  .يكی از معیار هايمان سازگاری استمثال  فی، بر اسام ماتريس عمر می کنیم.در اين بحث ارزيابی کی می کنیم.

 گاری دارد يا نه.واهد بشود با کاربری همجوارش سازببنیم آيا کاربری ای که مكانیابی شده است يا می خ
که اينجا باد اربری مورد نظرمتری) بر اسام می ان اهمیت ک 1000يا  500يا  200ابتدا کاربری های همجوار را تا شعاع 

متر در نظر گرفته شده است(  سپس با استفاده از ماتريس  500)در اين تحقیق تا شعاع  است( مشخص می کنیم، کود 

سازگاری می ان سازگاری را ) کامال سازگار، نسبتا سازگار، بی تفاوت،  نسبتا ناسازگار،  کامال ناسازگار( مشخص می کنیم. می 

(،  نسبتا 0( ، بی تفاوت)1(، نسبتا سازگار )2مثال ) کامال سازگار ) قادير عددی برای رتبه بندی استفاده کنیم.توانیم از م

بین اينها  تک تک کاربری ها را ارزيابی می کنیم، سپس میانگین آنها را محاسبه می کنیم. ((.-2(،  کامال ناسازگار)-1ناسازگار)

میانگین بدست آمده از معیار ها ی ارزيابی کیفی را محاسبه کرده و  4هايت میانگین، عدد مثبت ب رگتر مناسب تر است. در ن

 بر اسام آن نتیجه گیری می کنیم.
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 سوابق مطالعاتی .3

خود به بیان کلیات و  وابط برنامه ري ی کاربری  "برنامه ري ی کاربری ارا ی شهری"کتاب محمد ر ا پورمحمدی در 

را شرح داده است. معیارهای مكانیابی کاربری ها را بیان  و در ادامه، مدل های مختلف اين برنامه ري یارا ی شهری پرداخته 

نموده و روش های ارزيابی مكانی را نی  تو یح داده لست. محمد تقی ر ويان، چگونگی کاربری ارا ی شهری را در کتاب 

نحوه به کارگیری  "برنامه ري ی کاربری ارا ی شهری"در کتاب  برنامه ري ی ارا ی شهری بیان می نمايد. کرامت ا... زيارتی

 "سرانه کاربری های شهری"استانداردهای کاربری ارا ی شهری و مننقه بندی ها را بیان نموده است.محسن حبیبی در کتاب 
سرانه کاربری های بر اسام سلسله مراتب سنوح شهری و نحوه ی استقرار کاربری ها و ويژگی ها و تناسبات آنها، سنوح و 

عیسی ابراهیم زاده در مقاله خود با عنوان، ارزيابی کاربری ارا ی شهری اردکان فارم، که در  عمده شهری را بیان نموده است.

مجله جغرافیا و توسعه به چاپ رسید، پس از ارزيابی کمی از مريق تنبیق سرانه های موجود، کاربری های شهر اردکان با 

تحلیر کیفی کاربری ها به کمک ماتريس های چهارگونه )سازگاری، منلوبیت، ظرفیت، وابستگی( پرداخته  معیارهای کمی، به

 و به نتیجه رسیده اند

 

 هدف از برنامه ریزی کاربری اراضی.4
 

 تشخیص مقدماتی مسائر و مشكالت است. اولین قدم    

اين اهداف بنا به  رورت است.  فیت زندگی شهری استواربر پايه ارزشهای توسعه پايدار و اعتالی کی که، اهداف کالن    

 (54 : 1381شود. )ر ويان، نگری، به چهار عر ه ا لی زيست محینی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی تقسیم میجامع

 عمده ترين موارد اهداف کالن در هر عر ه از قرار زير است:    

شر و مبیعت، توسعه منابع، حفظ منابع تاريخی و فرهنگی، گسترش جلوگیری از تخريب زمین، حفظ پیوند بزيست محینی: 

 ..... يابی  نايع و خدمات م احم، ايمنی از سوانح وفضای سب ، مكان

بهینه از زمین، جلوگیری از سوداگری زمین، تعدير حفظ مالكیت، استفاده از ا افه ارزش زمین در جهت  استفاده  اقتصادی:

 ... منابع عمومی و

های کاهش نابرابری در استفاده از زمین، اف ايش تسهیالت و خدمات عمومی، گسترش فضاهای جمعی، بهسازی بافتی: اجتماع

 ... قديمی، زيباسازی محیط شهری، تقويت هويت محله، اعتالی کیفیت کاربری مسكونی و تفريحی

تناسب در توسعه عمودی و افقی، تشويق تنوع  های ناسازگار، حفظوزيع متعادل کاربری، جلوگیری از تداخر کاربریکالبدی: ت

 ...ها، حفظ تناسب میان توده و فضا، تدوين معیارها و استانداردهای مناسب کاربریو اختالط کاربری
 ای هستند برای دستیابی به اهداف کالن.که وسیله، اهداف خرد    

 ري ی کاربری ارا ی شهری عبارتند از:اهداف خرد برنامه 

داشته تشخیص مناسبترين نوع استفاده از يک قنعه زمین که بیشترين فايده را با کمترين ه ينه  به معنی :کارایی -1

. مثال با شودتوسعه شهر بصورت مننقی و با در نظر گرفتن رفاه عمومی  ورت گیرد و سالمتی مردم نی  تضمین  است. تا باشد،

 گردد.از آثار آلودگیهای مختلف شهری جلوگیری می يابی منابع آلوده ساز در خارج از مننقه شهریمكان

به مور برابر و متوازن  الت مورد نیاز و نی  توزيع منابع،به تسهی از اين امر، تامین دسترسی تمام گروهها هدف ـ برابری:2

 های مختلف برای گروه
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کم گیری شود که اين توان نه تنها بهرهبه اين معنی است که از امكانات و توان بالقوه هر قنعه زمین چنان  پایداری: -3

 اف ايش يابد.بلكه بنور مداوم ظرفیت آن  ،و از بین نرود نشود

که شامر تندرستی، ري ی کاربری ارا ی شهری، يكی از عوامر مهم و موثر در تعیین اهداف و برنامه رفاه عمومی: -4

 ايمنی، آسايش و امنیت است، رفاه عمومی است.

 

رهاي ارز.5  يابي كاربريهاي اراضي شهريمعيا

مسلماً بدون داشتن معیارهای ا ولی و معین، ارزيابی مرحها و مقايسه آنها با يكديگر ممكن نیست. مهمترين معیارهای 

 ارزيابی کاربری ارا ی داير شهری عبارتند از:

 و سلسله مراتب کاربريها از نظر سنح خدماتی و همپوشی آنها

 ح شهرنکاربريها )مشابه و مكمر( و همپوشی آنها در س و منلوبیت الگوهای توزيع و

 ای( کاربريهاو الگوی زمانی )روزانه و دوره

 و چگونگی ترکیب کاربريهای متنوع در فضاهای شهری

 و توازن توزيع انواع فعالیتها با حوزه پوشش مورد نیاز آنها در شهر

 و تأثیر الگوی ترکیب کاربريهای مختلف در می ان کارآيی

 تأثیر تداوم و همجواری فعالیتهای عنا ر شهریو 

 و سازگاری عملكردی کاربريها از نظر زمان، حجم، الگو و تداوم استفاده و آلودگیهای مختلف ناشی از نوع کاربری

 گیری مردم بخشهای مختلف شهر از کاربريهای ا لیو الگوی بهره

 ا امكانات خدماتی و فعالیتی شهرو همگامی الگو و مراحر رشد تغییرات پديد آمده در شهر ب

 و قابلیت پاسخگويی عملكردهای ا لی شهر به نیازهای همه اقشار اجتماعی و گروههای سنی

 ای و شهری( در اثر رشد و پیشروی محدوده شهرای، ناحیهو الگوی تغییر مقیام عملكردی فضاها )محله
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 روشهاي ارزيابي كاربري اراضي شهري.6

های مختلف شهری اساساً به منظور اممینان خامر از استقرار مننقی آنها و رعايت تناسبات الزم به دو  ورت ارزيابی کاربري

 گیرد.کمی و کیفی  ورت می

های موجود کاربريها با استانداردهای مربوط يا از مريق بررسی الف( ارزيابی کمی: اين ارزيابی بر اسام مقايسه سرانه

 گیرد. ورت می ،مورد منالعه نیازهای فعلی و آتی مننقه

هار ماتريس بررسی چب( ارزيابی کیفی: در اين مرحله ويژگیهای کیفی معین شده و نسبت آنها به يكديگر بر اسام 

 ( ماتريس وابستگی4 ( ماتريس ظرفیت3 ( ماتريس منلوبیت2 ( ماتريس سازگاری1که عبارتند از:  شود.می

 

 تقسيمات كالبدي شهر.7

ري ی شهری است که ارتباط ت کالبدی شهر و چگونگی ابعاد و سلسله مراتب آن يكی از مباحث عمدة برنامهمو وع تقسیما

های شهری دارد. در واقع اسام توزيع و تخصیص کاربريها و مستقیم با نحوه کاربری زمین، توزيع فعالیتها و تعیین سرانه

 (70ص  1383ضای کالبدی شهر استوار است. )سعیدنیا، های شهری بر پايه تقسیمات فتعیین استانداردها و سرانه

واحد( کوچه يا مجتمع  90-200واحد مسكونی است. که از مجموع تعداد واحد مسكونی ) ،کوچكترين عنصر کالبدی شهر

ه مجتمع( کوی يا واحد همسايگی را بوجود آورند. محله از ترتیب دو تا س 3-5های مسكونی )شود. مجتمعمسكونی تشكیر می

شود تقسیم کالبدی شهر از محله برزن است که شامر دو محله است، دو برزن يک ناحیه شهری و واحد همسايگی تشكیر می

 (45ص  1381آورد. )زياری ،هر چهار ناحیه يک مننقه را به وجود می

 

 بندي كاربريهاي شهريطبقه.8

هايی است که به ر، زمینهای دايشود. زمینتقسیم می های داير و بايرزمین ،ارا ی شهری به مور کلی به دو گروه عمده

ص 1382شود. )پورمحمدی،هايی هستند که استفاده خا ی از آنها نمیاند. اما زمینهای باير يا خالی زمینرفته زير ساخت وساز

32) 

 های دايربندی زمینالف( مبقه

 مسكونی: تراکم کم، تراکم متوسط، تراکم ويژه -1

  تجاری شهری )بازار، دفاتر خدمات عمده فروشی، بانكها و غیره( مراک  تجاری محلی و خرده فروشی و تجاری: مراک -2

 همچنین بازارهای غیر دائمی )بازار روز، هفتگی و غیره(

 آموزشی: مهد کود ، کودکستان، دبستان، راهنمايی و دبیرستان، هنرستان، دانشگاه -3
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 وزه، کتابخانه، سالن اجتماعات و غیره(فرهنگی: اماکن تاريخی و فرهنگی )م -4

 زاده و اماکن مرهبی اقلیتهامرهبی: مسجد، تكیه، امام -5

 خانه و غیرهخدمات جهانگردی و پريرايی: مهمانسرا، مسافرخانه، اردوگاههای جهانگردی و همچنین رستوران، قهوه -6

 بهداشتی: حمام عمومی، آبري گاه، رختشويخانه و غیره -8

 : تأسیسات ورزشی )استاديوم، سالن سرپوشیده و غیره( فضاهای باز ورزشیورزشی -9

 اداری: مراک  اداری دولتی، نمادهای عمومی و مراک  اداری خصو ی -10

های جنگلی، ها، فضاهای سب  حفاظت شده، پار فضای سب : فضای سبر عمومی )پارکها(، فضای تفريحی و بازی بچه -11

 باغات و فضاهای سب  خصو ی و م ارع و ارا ی کشاورزی

 منامق نظامی -12

 زا(  نايع سبک و کارگاههای غیر م احم نعتی: مراک   نايع سنگین،  نايع م احم )آلودگی -13

تأسیسات و تجهی ات شهری )آب، برق، تلفن، فا الب و غیره( و همچنین تجهی ات شهری )آتش نشانی، مراک   -14

 آوری و دفن زباله، کشتارگاهها، غسالخانه، گورستان و غیره(.جمع

لو، پارکینگهای حمر و نقر و انبارها: پايانه، فرودگاه، تاسیسات بندری، گمر ، ايستگاه راه آهن، سردخانه، انبار، سی -15

 عمومی و غیره

 شبكه ارتبامی و دسترسی: کوچه. خیابان فرعی، خیابان ا لی، آزاد راه، ب رگراه، پار  وی -16

  

 استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربریها.9

سنح شود. مبق اين ويژگی هر فعالیتی در شهر شعاع عملكردی خا ی دارد که به آن آستانه فعالیتی نی  گفته می

يابد. از آنجا که اين خصیصه بنا به خصو یات اقتصادی، اجتماعی و متناسبی از کالبد يک شهر به آن فعالیت اختصاص می

فرهنگی مننقه مورد منالعه از شهری به شهر ديگر متفاوت است. شايد آسانترين روش برآورد زمین مورد نیاز برای کاربريهای 

شهر در زمان حال و تعمیم و تنبیق ارقام و کمیتهای بدست آمده با آينده باشد.  مختلف همان روش محاسبه نیاز واقعی

 .ري ی شناخت و منابقت آنها  رورت داردبینانه در برنامهبنابراين به منظور برخورد واقع
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 .آموزش10

ايی او بستگی به آموزش در مورد آموزش کودکان، اريكسون معتقد است سازگاری اجتماعی و عامفی هر فرد و می ان کار     

در زمینه رشد اعتماد به نفس، استقالل شخصی، ابتكار و اهمیتی که به او در کودکی داده شده است  یخردسال درهايی که 

تاثیرات محینی، هسته ا لی رشد انسان را تشكیر می دهند و کودکان به  ،دارد و بر اسام اعتقاد برخی از روانشناسان

 دارند که به نتايج مثبت می انجامد و از تجاربی که به شكست منتهی می شود پرهی  می کنند. يادگیری رفتاری تماير

يكی از اهداف برنامه ري ی کاربری ارا ی شهری، تامین دسترسی مناسب به خدمات آموزشی است. سرانه آموزشی در      

مترمربع می باشد و در کشور ما استاندارد  10ه مترمربع و در فرانس 8/0کشورهای مختلف، متفاوت است. مثال در هندوستان 

مترمربع  12، 11، 9، 8مربوط به فضاهای آموزشی برای کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمايی و دبیرستان به ترتیب معادل 

 می باشد. در زير به بیان  وابط مربوط خدمات آموزشی می پردازيم. )مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آ.ال.پ(

متر می باشد. جمعیت زير پوشش، با ظرفیت متوسط  300شعاع عملكرد مفید حداکثر  مشخصات پایه کودکستان ها:     

 مترمربع است. 500خانوار برای هر واحد می باشد و قنعات تفكیک حداقر  500

 

 نحوه کاربرد فضا:      

 سنح زير بنا و مبقات:     

 ن باشد.در د کر زمی 40کر زير بنا کمتر از  سنح  -1

 تعداد مبقات حداکثر يک مبقه باشد. -2

 فضای باز سرپوشیده ج ء زيربنا حساب نمی شود. -3

 سنوح فضاهای آزاد:    

 فضای آزاد داشته باشیم. کر سنح زمین، در د 60حداقر  -1

 فضای باز کودکان کامال جدا از ساير فعالیت ها باشد. -2

 د.به ازای هر کادر آموزشی، يک محر پارکینگ پیش بینی شو -3

 کود  ، يک محر پارکینگ برای مینی بوم پیش بینی شود. 20به ازای هر  -4

 :نحوه استقرار در محیط     

 همجواری های مناسب:    

 همجواری با محالت مسكونی -1

 همجواری با موسسات فرهنگی -2

 همجواری با فضای سب  عمومی -3
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 محدوديت های همجواری و حريم ها:     

 متر باشد. 300زير پوشش  حداکثر فا له از محالت مسكونی -1

 متر باشد. 500حداقر فا له از کارگاه های  نعتی م احم  -2

 مسیر کودکستانها حتی المقدور با سواره روها تقامع نداشته باشد. -3

 از خیابان های ا لی و فرعی دور باشد. -4

 ویژگی ها و تناسبات:     

 مترمربع 5/3مترمربع و فضای باز سرپوشیده  5/4فضای باز  سنح سرانه:    

مترمربع فضای سرپوشیده و  80نفر ا افی،  35نفرو به ازای هر  50مترمربع به ازای هر  500: حداقر مساحت مورد نیاز    

 .مترمربع فضای باز ا افه می شود 100

 نفر می باشد. 25، متوسط هر کالم نفر 200نفر و حداکثر  100نفر، متوسط  50ظرفیت: حداقر    

 

 کانیابی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهریمعیارهای م. 11

به دلیر ماهیت پويای مسائر شهری، نمی توان ا ول دقیقی را برای مكانیابی  کاربری مختلف آن به کار برد. ا ول کلی       

 مكانیابی که بتواند رفاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تامین کند از اين قرار است:

که کاربری های مكمر  در کنار هم قرارگیرند و بر عكس. و نی  کاربری های سرويس دهنده با سازگاری: به اين معنا  .1

 ترتیب اولويت همجواری نی  مشخص شوند. مثال کاربری های آالينده دور از کاربری مسكونی جانمايی شوند.

 آسايش: عامر مهم فا له و زمان، به اين ترتیب که دسترسی به سهولت امكان پرير باشد. .2

 کارايی: قیمت زمین .3

منلوبیت: به اين معنی که منلوبیت و دلپريری در کاربری ارا ی شهری به جهت ايجاد ديد و منظر زيبا و دلپرير  .4

 فراهم آيد.

 سالمتی: تالش در جهت کاهش آالينده های محیط زيست و رعايت استاندارد هايی بهداشتی. .5

يای مبیعی و خنرات احتمالی. به عنوان مثال همجواری منامق استاندارد های ايمنی: حفاظت از شهر در برابر بال .6

: 1394)پورمحمدی،   نعتی و مسكونی از لحاظ سازگاری نا مناسب است و  ريب ايمنی شهر را کاهش می دهد.

94) 
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  موقعیت شهر رشت.12

 37 حداکثر و جغرافیايی ل دقیقه مو 55درجه و  49دقیقه و حداکثر  27درجه و 49رشت مرک  استان گیالن در حداقر  
 از تر پايین متر 7 تا منامق برخی در و سنح هم ارتفاع در و( گرينويچ) مبدا النهار نصف از  شمالی عرض  دقیقه 27 و درجه

  .است شده واقع آن

 

 )مهدکودک( پل توحید موقعیت باغ کودک

 

 
 [2]: شهر رشت، محدوده پل توحید، موقعیت باغ کودک 1شکل 

 

 
 [2]: نقشه شهر رشت، محدوده پل توحید 2ل شک
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 رزیابی مکانی پروژها

 از نظر همجواری های سازگار و نا سازگار: بلوار توحید باغ کودکتحلیل  و تجزیه.13

يكی از مهمترين اهداف کاربری ارا ی شهری، در مكانیابی مناسب کاربری ها ، جدا کردن هرکاربری از کاربری های نا 

ری مورد نظر است به موری که کاربری های همجوار م احم و مانع اجرای فعالیت های يكديگر نباشند و اينكه سازگار با کارب

 مكانیابی شوند.  ،کاربری های مكمر همجوار يكديگر

برای تعیین می ان سازگاری يا ناسازگاری بايد مواردی مانند اندازه و ابعاد زمین، شیب زمین، شبكه ارتبامی، تاسیسات و 

جهی ات، کاربری های وابسته، کیفیت هوا، کیفیت  دا، می ان نور، بو، ديد و منظره و... در مورد هر دو کاربری مورد بررسی ت

)بر اسام استاندارد های کمی و کیفی(، می ان سازگاری يا  قرار گیرد و به وسبله می ان  يكسان بود مشخصات و نیازها

 (110:1391)پور محمدی، شود. ناسازگاری کاربری ها نسبت به هم تعیین

 

 : نمونه ای از ماتریس سازگاری 1نمودار  

مسكونی  با  سازگاری

تراکم 

 متوسط

مسكونی  

با تراکم 

 زياد

فضای 

 سب 

 -بهداشتی 

 درمانی 

 فرهنگی رودخانه

 نسبتا سازگار کامال سازگار کامال سازگار باغ کودک

 

 بی تفاوت

 

 نسبتا سازگار

 

  کامال سازگار

 +2 +1 0 +1 +2 +2 زامتیا

تجاری در  سازگاری

همجواری با 

مسكونی 

تراکم 

 متوسط

پارکینگ  اداری

 تجاری

تجاری 

 متمرک 

 آموزشی مرهبی

 بی تفاوت نسبتا ناسازگار نسبتا سازگار باغ کودک

 

 نسبتا سازگار

 

 کامال سازگار بی تفاوت

 

 +2 0 +1 0 -1 +1 امتیاز
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 کامال سازگاردر نتیجه کاربری پیشنهادی برای مكان مورد نظر با کاربری های امراف،  + می باشد.11امتیاز بدست آمده  

 می باشد.

ساخته پار  ها و فضا های باز  ، تجاری،با تراکم های متفاوت مسكونی در محدوده کاربریدر مكانی  می بايست باد کود 

 شود.

 

 از نظر مطلوبیت: باغ کودکتجزیه تحلیل .14

زگاری کاربری با محر استقرار آن ارزيابی می شود و بر اين اسام هر کاربری مبق ويژگی های خا ی که در اين مرحله سا

برای اين منظور خصو یات و نیاز های  داد برای محر خا ی مناسب است و هر مكان نی  برای کاربری خا ی مناسب است.

عیت، شیب، خصو یات فی يكی) جنس خا ، توپوگرافی و هر کاربری با ويژگی های محر استقرار )اندازه و ابعاد زمین، موق

 (115:1391)پور محمدی، غیره( ، دسترسی، تاسیسات و تجهی ات،  دا، هوا ،بو و کاربری های همجوار( تنبیق داده می شود.

 با مقايسه عوامر فوق می ان منلوبیت مورد ارزيابی قرار می گیرد.  

 

  مطلوبیت: نمونه ای از ماتریس 2نمودار 

 

 برای مكان مورد نظر کامالکاربری آموزشی  و + می باشد6امتیاز منلوبیت کاربری فوق  با توجه به ماتريس منلوبیت،

 منلوب است.

 

 

 

 

 

اندازه و ابعاد  مطلوبیت

 زمین

تاسیسات و 

 تجهی ات

 توپوگرافی دسترسی بو هوا  دا

نسبتا  باد کود 

 منلوب

نسبتا  کامال منلوب

 نامنلوب

کامال 

 منلوب

نسبتا  خنثی

 منلوب

 نسبتا منلوب

 1   1 0 +2 -1 2 1 امتیاز
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 از نظر ظرفیت: باغ کودکتجزیه تحلیل .15

هر کاربری شهری مقیاسی دارد، همچنان که ساختار يک شهر از نظر کالبدی سنوح مختلفی دارد و چنانكه دو مقیام 

شت و هر سنحی از ساختار  شهری نی  به نحو موثری از مرکور با يكديگر مننبق باشد هر کاربری عملكرد مناسبی خواهد دا

)پور  خدمات شهری بهره مند خواهد شد و اگر مننبق نباشد مشكالت عديده ای را برای هر دو پديده به وجود خواهد آورد.

 (115:1391محمدی،

 مقیام های شهری شامر : همسايگی، زير محله، محله، بخشی از شهر، شهر، مننقه، استان، کشور

 

  ظرفیت: نمونه ای از ماتریس 3نمودار 

بخشی از  محله زير محله همسايگی ظرفیت

 شهر

  کشور مننقه شهر

باد 

 کود 

نسبتا  کامال متناسب

 متناسب

بی 

 تفاوت

 

نسبتا 

متناسبنا  

 

کامال 

متناسبنا  

 

 کامال
بمتناسنا  

کامال 

متناسبنا  

 

 2- 2- -2 -1 0 +2 +2 امتیاز

 مسايگی و زير محله است. و از نظر ظرفیت هماهنگ است.شعاع عملكرد باد کود  ه

 

 از نظر وابستگی: باغ کودکتجزیه تحلیل .16

گاهی اوقات فعالیت يک کاربری به کاربری های ديگری وابسته است برای مثال مننقه مسكونی به خدماتی نظیر آموزشی، 

 درمانی، تجاری و ... نیاز دارد.

کاربری هاست تا کاربری هايی را که با هم تداخر دارند با فا له از يكديگر مكانیابی شوند  منلب مهم در ارزيابی رابنه بین

 تا کاربری های ناسازگار نسبت به هم بی تفاوت شوند. 
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  وابستگی: نمونه ای از ماتریس 4نمودار 

مسكونی  با  وابستگی

تراکم 

 متوسط

مسكونی  

با تراکم 

 زياد

فضای 

 سب 

 -بهداشتی 

 درمانی

 فرهنگی ودخانهر

 بی تفاوت نسبتا وابسته نسبتا وابسته نسبتا وابسته باغ کودک

 

 نسبتا غیر نسبتا وابسته

 وابسته

 -1 +1 0 +1 +1 +1 امتیاز

تجاری در  وابستگی

همجواری با 

مسكونی 

تراکم 

 متوسط

پارکینگ  اداری

 تجاری

تجاری 

 متمرک 

 آموزشی مرهبی

نسبتا غیر  نسبتا وابسته باغ کودک

 ابستهو

بی 

 تفاوت

 

نسبتا 

 وابسته

 

 بی تفاوت بی تفاوت

 0 0 +1 0 -1 +1 امتیاز

پار  ها )کود ، محله ای،  ،) روزانه، محله ای، مننقه ای(، تجاریبا تراکم های متفاوت مسكونی به کاربری باد کود 

 برزن، ناحیه ای و مننقه ای( و فضا های باز وابسته است.
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 نتیجه گیری

 : میانگین ماتریس های سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت، وابستگی 5 نمودار

 میانگین جمع بندی عنا ر

 +91/0 +11 سازگاری

 +85/0 +6 منلوبیت

 -42/0 -3 ظرفیت

 + 33/0 +4 وابستگی

 +41/0 مناسب 

 است. مناسبماتريس فوق، کاربری باد کود  برای مكان مورد نظر  4با توجه به میانگین 
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