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 چکيده
گیری و همجواری مراکز مذهبی و بازارها در هسته اولیه شهر شهرکرد هدف این مقاله تحلیل شکل

اسالمی و مکان یابی مراکز مذهبی در کنار مراکز تجاری  -به عنوان الگوی اصلی شهرسازی ایرانی

فضایی و کمیِ کاربرهای مذهبی  -البدیهای کاست. در این راستا با بررسی GISجدید با استفاده از 

گیری و همجواری آنان در هسته اولیه و گسترش آنان در دیگر جهات، از بین و بازارها و روند شکل

گردد. سپس با استفاده از نرم اسالمی در شهر شهرکرد مطالعه می -رفتن الگوهای شهرسازی ایرانی

ابی استقرار مراکز مذهبی در کنار مراکز تجاری ( به مکانیGISافزار سیستم اطالعات جغرافیایی )

تحلیلی است. روش گردآوری اطالعات،  -شود. روش مطالعه در این مقاله توصیفیجدید شهر اقدام می

باشد و همچنین برای توصیف و تحلیل از نرم ای و پیمایشی میبررسی اسنادی، مطالعات کتابخانه

دهند که هسته اولیه شهر شهرکرد، بر تحقیق نشان میهای استفاده شده است. یافته GISافزار 

اساس الگوی همجواری بازار با مراکز مذهبی، مانند مسجد جامع و امامزادگان دوخاتون، همسو با 

اسالمی، بوده است و به تدریج با گسترش شهر در جهات مختلف و به  -محوریت شهرسازی ایرانی

بین رفته است. در نهایت با استفاده از روش تحلیل  وجود آمدن مراکز تجاری جدید این الگو از

یابی ( الگوهایی برای احداث مراکز مذهبی در کنار مراکز تجاری جدید مکانAHPسلسله مراتبی )

 است.و ارائه گردیده

 .اسالمی،کاربری اراضی،  بازار و مراکز مذهبی، شهرکرد -شهرسازی ایرانی :يديکل واژگان
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 2پور، احسان حسين 1احمدرضا محمدي ده چشمه 
 .، ایرانزاد فارسان، دانشگاه آکارشناسی ارشد سازه 1
مهندسی معماری، کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه آموزش عالی هنر  2

 .و اندیشه اسالمی قم، ایران

 
 نام نویسنده مسئول:
 احسان حسين پور

بی کاربري اراضی بازارها و مراکز مذهبی یاگيري و مکانتحليل شکل

 GISاسالمی با استفاده از  -با تاکيد بر محوریت شهرسازي ایرانی

 )نمونه موردي: شهر شهرکرد(
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 مقدمه
الگوهای  بین از شاهد تدریج به اسالمی، به شهرهای اجرایی و مطالعاتی هایحوزه در غربی دانش ورود و شهرنشینی شدر به توجه با

 پایدار، شهرسازی الگوی نبود و آشفتگی کالبدی هویت، بحران همچون هاییچالش بروز مهم، این شهرسازی اسالمی هستیم. تبعات

 جمعیت، کمبود ازدحام و ترافیک مشکالت غیررسمی، اسکان و مسکن مشکالت دگی اقتصادی،بالن عدم و فقر محیطی، زیست هایآلودگی

است  و... نامناسب منظر و بناها تقارن عدم و مشکل مشرفیت روانی، و روحی مشکالت جرم، و امنیت عدم مشکالت خدماتی، فضاهای

 به مدیران شهری و شهرسازان ازحد بیش تکیه کند،می خودنمایی اسالمی شهرهای در چیز از هر (. آنچه امروزه بیش22: 1931پور، )برک

 دست به تدریج به را اسالمی جامعه از منبعث دینی فکری و بنیان که است شهری هایبافت توسعه و ساماندهی برای غربی هایتئوری

 دارند وجود درتمدن اسالمی ارزشمندی ابعمن که درحالی شود.می مستقل شهرسازی مکتب و تفکر گیریاز شکل مانع و سپاردمی فراموشی

 شهری مدیریت در پیامبر )ص( زمان در که اقداماتی جمله از اسالم، صدر دوره باشند. در مسلمان شهری جوامع نیاز پاسخگوی تواندمی که

 و وآموزش تعلیمی مراکز شهر، از دفاع فضاهایی برای به وقف اختصاص که بود شهر در حسبه دیوان و وقف دیوان تشکیل آمد، به وجود

 هستیم و شریعت قدرت در شکاف اولین شاهد امیه بنی دوران در داشت. بازارها و ها کاله ها، کاروانسراها،راه آبشخورها، ها،حمام سنگرها،

 پایه را ارگ مجموعه ابعده که است ایران در کهندژ جای به دارالحکومه یا دارالخالفه دوره این در شهر عمده (. ارکان29: 1939)نظریان، 

 بنی دوران در اسالمی گیری امپراتوری شکل با مصادف آورد. وجود به را شهر اساسی رکن سه بازار، و جامع مسجد در کنار و کرد ریزی

 شکل و ساسانی شهر مفهوم شدن زنده (.22آید )همان:  درمی مردمی یک پایگاه صورت به و شده جدا حکومت از جامع مسجد عباس،

 از را خود شهری سیمای و اولیهدرآمده پیرایگی بی و سادگی حالت از جامع مسجد درآن که است دوره این تحوالت شیعه از مذهب یگیر

 شهری مدیریت در ایرانی شهرسازی افکار در نفوذ بر عالوه دوره این در ایرانیان (. دیوان اداری21: 1932)کونئو،  سازدمی جدا اطراف محیط

 مهندس یک به را بخش هر مدیریت و کرده بخش تقسیم چهار به بغداد شهر عباسی، خلیفه منصور، دوره در که ایگونه به ند،کمی نیز نفوذ

 نزدیکان و های امرا)خانه شارستان دارد(، ر قرا جامع مسجد و خلیفه کاخ آن درکنار که بزرگ دارالعماره )میدانی شامل که کندمی واگذار

 دوره تا عباس بنی سقوط از بعد (.29)همان:  است بوده و محله( میدان بازار، مانند شهری )نهادهای ربض و دیوانیان( و دولتمردان و خلیفه

 ایرانی های اصیلحکومت آمدن کار روی شامل که است بخش دو شامل دوره این شوند.می جدا هم از کامالً مذهب و حکومت صفویه

 سبک ظهور اول، دور در شهر ساختار هایویژگی ازجمله تیموریان( است. و مغول )سلجوقیان، رایرانیغی هایحکومت و بویه( آل و سامانیان)

 تأثیر از ناشی با میدان هاراسته اتصال نتیجه اربعه در جهات در شهر گسترش و اجتماعی طبقات نظام و فروریختن شهرسازی در خراسان

 (.23: 1939است )حبیبی،  مذهبی باورهای

 رفته رفته بودند، برخوردار مناسبی تعداد از حیث جمعیت از که شهرهایی در جمعه روز در جماعت نماز برگزاری برای دمسج وجود

 دارای که یافتندمقام شهر می هاییسکونتگاه صرفاً اینکه به توجه با ساخت. ایویژه نقش دارای شهر مدیریتی تشکیالت در را مکان این

 شهرها سیاسی و اداری امور اداره اسالمی دوران در آنکه برد. ضمنپی شهر مدیریت در مسجد نقش اهمیت به توانمی باشند، آدینه مسجد

 یک، هر امور انجام برای که کرد توان تقسیممی شهر انتظامی امور و قضایی امور شهر، اقتصادی اجتماعی هایسازمان به، سه وجه را

دهنده معنویت حاکم بر سرمایه و بازار و توجه هرچه واری مساجد در کنار بازار همواره نشانشد. از سویی دیگر همجتعیین می هاییمقام

بیشتر به امور دینی در کنار مسائل دینوی بوده است. از این رو هسته اولیه اکثر شهرهای ایران نشان دهنده همجوار این دو کاربری بوده 

 است.

ری مراکز مذهبی و بازارها در هسته اولیه شهر شهرکرد به عنوان الگوی اصلی گیری و همجواهدف اصلی این مقاله تحلیل شکل

 باشد.اسالمی و مکانیابی جدیدی برای مراکز مذهبی در گستره کاربرهای تجاری شهر شهرکرد می -شهرسازی ایرانی

 باشند:سؤاالت این تحقیق شامل موارد ذیل می

 باشد؟اسالمی می -مذهبی در شهر شهرکرد وجود دارد و در راستای شهرسازی ایرانیهای اراضی بازار و مراکز آیا همجواری کاربری

در شهرکرد دارا  اسالمی را -های پتانسیل همجواری دوکاربری ارضی بازار و مراکزمذهبی در جهت الگوی شهرسازی ایرانیچه مکان

 باشند؟می

 

 پيشينه تحقيق
تحلیلی بر سیر تحوالت فضاهای تجاری مدرن در شهر تهران؛ بازر تا پاساژ به وسیله ( به 1931پاتی )در این راستا حبیبی و محمودی

GIS پرداختند. نتایج نشان دهنده شکل گیری مراکز تجاری مختلف از آغاز تا دوران معاصر به اشکال مختلف در چند گروه بوده است. در ،

ای و سپس به حالت خطی در اطراف هسته مرکی و سپس به صورت ابتدا مراکز تجاری و واحدهای تجاری در تهران به شکل تک هسته

 کالبدی ساختار ( به بررسی1931اند. دادور و همکاران )ای در برخی از مناطق مختلف تهران در قالب بازارهای تخصصی جدید بودهمنظومه

http://www.racj.ir/


 13 -44، ص  2931، بهار 21، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 از تأثیرپذیر بر بازار عالوه کالبد و ساختمان اند کهکاشان پرداختند. نتایج نشان داده قدیم؛ بازار شهری بافت حیاتی عنصر عنوان به بازار

 را عوامل کارکردی و ساختاری عوامل فرهنگ، عامل سه شود ومی ساخته شهر فرهنگی -جغرافیایی شرایط توجه به با تاریخی، رویدادهای

 بازارها و فضایی _ کالبدی تحوالت از ایهرشت میان ( به تحلیلی1931رئیسی ) .دانست کالبد شکل گیری در تاثیرگذار عناصر جزء توانمی

 هایشاخص افول که است شده مشخص ای،رشته میان تحلیلی ارائه است. ضمندینی پرداخته متون بر کید تأ با ایران معاصر تجاری کز مرا

 حوزه در آن نمود که دارد نشهرسازی ایرا و معماری بر غرب معاصر فکری مبانی از حاصل تأثیرات در ریشه معاصر، در بازارهای مذکور

 مصرف فرهنگ ترویج آن، هایویژگی ترینمهم از که نظامی است؛ منجر شده داری سرمایه لیبرال اقتصادی نظام گیری شکل به اقتصاد

ی و همکاران است. غالم این فرهنگ اقتضائات و الزامات با همسو معاصر، بازارهای در اسالمی فضایی _ کالبدی هایافول شاخص و است گرایی

زنجان(  شهر شهدای محله موردی: سالمی )مطالعه -ایرانی در شهر اسالم دین اصول بر تأکید با شهری محالت فضایی (، به طراحی1932)

 اهآن مطابقت و شده انجام تحقیقات و اصفهان مکتب موجود در هایداده امتزاج به توانمی پژوهش این آمده دست به نتایج اند. ازپرداخته

به بررسی و ارزیابی  (، مقاله،1931اسماعیلی ) قرار گیرد. استفاده مورد محالت شهری طراحی در توانکه می داشت اشاره اسام مبین اصول با

به تحلیلی بر برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید بر توسعه  ( مقاله،1931مشیری سید رحیم )های شهری پرداخته است. کمی و کیفی کاربری

( 1933ابراهیم زاده ) پرداخته است. GISیداری شهری در شهر میاندو آب با استفاده از روش ماتریس سازگاری با استفاده از نرم افزار پا

پرداخته است و وضعیت  -خوشرودپی بابل -GSIشهرهای کوچک در ایران با استفاده از -به تحلیل وارزیابی کاربری اراضی روستا مقاله،

 قدیم بافت فضایی -کالبدی ساختار بر تحلیلی(، به 1933ایرانی )اراضی منطقه را بررسی کرده است. محمد و دوستیسازگاری کاربری 

 دلیل به که است ارزشی قدیمی با هایبافت هاینمونه از شهرکرد قدیم دهد که بافتاند. نتایج تحقیقات آنان نشان میپرداخته شهرکرد

 کالبدی، تحوالت با ... و اجتماعی سازمان کالبدی، فرسودگی فرسودگی اقتصادی، انحطاط مناسب، یهادسترسی عدم قبیل از مشکالتی،

 است. مواجه اقتصادی و اجتماعی

 

 مواد و روش تحقيق
است. روش گردآوری اطالعات، بررسی  تحلیلی-توصیفی پژوهش و اهداف ماهیت به توجه با آن انجام روش و کاربردی تحقیق نوع

شود. سپس باشد. در ابتدا به بررسی سنجش نظام کاربری زمین و کمبود هرکاربری پرداخته میای و پیمایشی میلعات کتابخانهاسنادی، مطا

 بررسی ها وپدیده به نگرش گردد. در ادامه نوعتجاری در هسته اولیه شهرکرد و گستره آن بررسی می -های مذهبی و بازارهمجواری کاربری

 است. جهت تجزیه مکانی و تحلیلی اطالعات استفاده مورد پژوهش اطالعات این در باشد.سیستمی می -ساختاری رتصو به متقابل اثرات

 مطالعه مورد محدوده آیا سؤال که این به پاسخگویی جهت حاضر تحقیق شده است. در( استفادهAHPوزنی ) روش از اطالعات تحلیل و

مراتبی  سلسله دهی ساختار براساس مدل این است. شده AHP مدل از باشد؟می دارا را استقرار اماکن مذهبی جهت الزم هایپتانسیل

 باشد.می سطح سه شامل مراتب سلسه تریندارند، ساده دخالت تصمیم مساله در که باشدمی عناصری

 برای مکانیابی مراحل، این یرز در که است، توافق نسبت ج( تخمین معیار و هایوزن دوتایی، ب( محاسبه مقایسه ماتریس الف( تولید

 استقرار برای نامناسب و مناسب مکانهای تعیین برای GISآن در محیط  نتیجه و شده دنبال اماکن مذهبی در کنار مراکز تجاری شهرکرد

مراتبی  سلسله رایندف اساس عنوان به زوجی مقایسه واقع است. در گرفته قرار استفاده مکانیابی مورد خروجی هاینقشه تولید و مراکزاقامتی

 است. گرفته مقایسه قرار مورد زوجی صورت به سطح باالتر در خود عنصر مربوطه به نسبت سطح هر مرحله این در شود.می شناخته

 هاي زوجی. مقادیر ترجيحات براي مقایسه1جدول 

 تعریف امتياز )شدت ارجحيت(

 (Equally Preferredترجیح یکسان ) 1

 (Moderately Preferredکمی مرجح ) 9

 (Strongly Preferredترجیح بیشتر ) 1

 (Very Strongly Preferredترجیح خیلی بیشتر ) 7

 (Extremely Preferredکامالً مرجح ) 3

 های میانه وجود دارد(ترجیحات بینابین )وقتی حالت 3و  6 و 2 و 2
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 منطقه مورد مطالعه

 کالبدي و جمعيتی شهرکرد -تحول بافتی -
 مستقل شهرستان تشکیل و شده اصفهان منفک شهرستان از خود اطراف یهابخش همراه به خورشیدی 1921 سال در شهرکرد

یاری وبختچهارمحال فرمانداری نام به مستقل یک درجه فرمانداری نام به یک درجه به فرمانداری شهرکرد 1992 سال در. دهدیم را شهرکرد

 و فرمانداری مرکز عنوان به شهرکرد در فوق تغییرات شروع با 1991 ٔ  دهه در. یابدیم ارتقاء کل اریفرماند به 1997 سال در و تبدیل

 به استانداری شهرکرد مرکزیت با فرمانداری این 1912 سال در سرانجام. شودیم ایجاد ادارات متعددی وها سازماناداری،  -مرکزیت سیاسی

نشان  1931تا  1221مختلف را از سال  زمانی مقاطع در شهرکرد گسترش مختلف مراحل 2شکل شود. یم تبدیل بختیاری و چهارمحال

 زمین، جهت ( گسترش فضایی شهر بر حسب ارتفاع، شیب6تا  1(. مراحل )1931دهد )مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری، یم

 (.1933می و همکاران، دهد )کریمرا نشان  مرکزشهر از و فاصله زمین پوشش -، کاربریهادامنه

 

 (.1831مختلف )کرمی و همکاران،  زمانی مقاطع در شهرکرد گسترش مختلف . مراحل2 شکل

 (1831 تاسال -6 ،1811 سال تا -1، 1821 سال تا -2، 1881 سال تا -8، 1221 سال تا -2 اوليه، هسته -1)

ابل ق فیزیکی گسترش و توسعه با و داشته ایفزاینده بسیار جمعیتی رشد اخیر هایدر دهه که است کشور شهرهای از جمله شهرکرد

 یافته است. شهر افزایش 1931 سال نفر در 191612 به 1921 سال در نفر 22111حدود  از شهر این جمعیت است. روبرو بوده توجهی

این شهر به  تیجمع 1931سال  در و استنفربوده 123٬262 با برابر مهدیه و اشکفتک چالشتر، منظریه، شهرک ناحیه چهار شامل شهرکرد

 .رسیده است نفر 113771
 هکتار 122 حدود به 1991 سال در مساحت این که بوده هکتار 71 حدود خورشیدی 1221 سال تا شهر این شهری بافت مساحت

 و کالبدی جمعیتی رشد تحوالت 2جدول  .شودمی بالغ هکتار 916 به و یافته افزایش برابر دو ( حدود1921)سال  ساله 11 دوره طی. رسدمی

 محالت یافته است و افزایش شهر به مهاجرت شهر، در و صنعت خدمات رشد بخش با همزمان 11-21دهد. در دورهی می نشان را شهرکرد

 به ددرص 1422برابر  ایساالنه متوسط رشد نرخ با 1921 سال در نفر 29717 از شهر جمعیت دهه این در گیرد،شکل می شهر در جدیدی

 در جمعیت رشد نرخ بیشترین یابد.می افزایش هکتار 121به  بافت شهری مساحت 11 سال در و یافته افزایش 1911 سال در نفر 21913

 جدول) شودمی بالغ نفر 71131 به 61 سال در شهر جمعیت و شودمی دیده شهرکرد در درصد 642 معادل ایساالنه متوسط با 11-61 ٔ  دهه

 شهر کالبدی رشد و جمعیت افزایش روند(. 1931 شهرکرد، جامع طرح) شودمشاهده می وضوح به شهر کالبدی گسترش نیز هدور این در (.2
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 1276 حدود به آن شهری مساحت بافت و نفر 191612 به 31 سال در شهرکرد جمعیت که طوری به یابدمی ادامه نیز های اخیرسال تا

 11 سال در شهر مساحت برابر دو از بیش 1931 ٔ  دوره طی شهر وکالبدی فضایی گسترش که دهدمی نشان( 2) جدول .شودمی بالغ هکتار

 طرح پیشنهادات مبنای بر اخیر هایدهه در فضایی ٔ  توسعه بیشترین شده، شهر افزوده مساحت بر هکتار 721 حداقل دوره این و طی بوده

 حطر)است  داده رخ( منطقه میرآباد و شهرک منظریه به موسوم) شهر شمالی تتفاعا آرمابین و شمالی اراضی غربی، هایبخش در جامع شهر

 (.1931 شهرکرد، جامع

 (1811شهرکرد )طرح جامع شهرکرد  گسترش مختلف مراحل و . تحوالت2جدول 

 1811درصد مساحت به سال  مساحت هکتار مراحل زمانی گسترش شهر

 12/2 1/26 هسته اوليه

 17/1 1/63 خورشيدي 1221تا سال 

 6/11 1/122 خورشيدي 1881تا سال 

 6/22 1/916 خورشيدي 1821تا سال 

 29 11/111 خورشيدي 1811تا سال 

 21 1/1271 خورشيدي 1831تا سال 

 111 1361 خورشيدي 1811تا سال 

 

 قيتحقيهایافته 

 زمين يسنجش و تحليل نظام کاربر
 های مرتبط با مطالعات کالبدی است. آنچه باعث ایجاد انگیزش در انسانترین مقولهو اساسی تریناستفاده از زمین یکی از مهم نحوه

 هایشود کارکردی است که یک فضا چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ تحریک هواس انسان در مقولهبرای بروز رفتار در فضاهای شهری می

های شهری ( مشخص است عدم توازن یکسان و متناسب در بلوک9 باشد. همانطور که در نقشه کاربری اراضی شهرکرد )شکلکیفی دارا می

مذهبی بیش از سایر موارد  -های فرهنگیهای خاص و کمبود کاربریهای تجاری در مکانهای مسکونی، تمرکز کاربریبه اختصاص کاربری

بسیاری از شبکه معابر و فضاهای عمومی  -1ه دهد این عدم توازن مسائل ومشکالت زیر را به همراه خواهد داشت. در نتیجخود را نشان می

های جدید کمرنگ اجتماعی مشخصی در شهرکرد است با ساخت و سازها و احداث خیابان -شهری که دارای پیشینه و اصالت فرهنگی

ناحیه تأثیر جدی های شهری و عدم جانمایی فضاهای خدماتی در مقیاس محله و های مذهبی و رفاهی در بلوککمبود کاربری -2اند.گشته

های تجاری در حاشبه لبه -9بر کیفیت زندگی در محدوده حاشیه شهر و متعاقب آن آثار سوء افت قیمت زمین را به همراه داشته است. 

و  هاغشایی و نفوذ ناپذیر برای این بلوک ای باعث ایجادهای فرامحلههای اصلی و فرعی شهر و جانمایی واحدهای خدماتی در مقیاسخیابان

های مذهبی و تجاری موجب از بین رفتن عدم همجواری کاربری-2بروز ناهنجاری عدم نفوذناپذیری در بافت گردیده است. و در نهایت 

 های شمالی شهر شده است.اسالمی در بلوک -الگوهای شهری ایرانی

ی هاطرحوب و استانداردهای تعیین شده در دیگر ی مطلهاسرانهی شهری با هایکاربری موجود هریک از هاسرانهدر ادامه با مقایسه 

 ی موجود در شهرکرد،هایکاربرمعرف  9 جدول .گرددیمتحلیل و ارزیابی  هایکاربرمصوب و مورد عمل، میزان کمبود و نبود هر یک از یک از 

درصد مساحت  2شکل  طرح تفضیلی است. ی موجود، سرانه پیشنهاد شده در طرح تفضیلی و اختالف سرانه موجود باهاسرانه، مساحت ،تعداد

به ترتیب فضای سبز دارای بیشترین  شودیمطور که مالحضه  همان .دهدیمرا نشان  هایکاربردیگر  ٔ  سرانهسرانه هر کاربری نسبت به 

. باشندیمدرصد سهم  و معابر، تجار و در نهایت کاربری مذهبی تنها با یک نگیپارک ی،ورزش ی،ادار ی،آموزش مسکونی، سپس درصد مساحت،

پارکینگ و عابر پیاده، مذهبی و بهداشتی بیشترین مقدار منفی تفاصل سرانه  همان طور که مالحظه می شودبه ترتیب کاربری مسکونی،

زم ال باشند.های پارک و فضای سبز، آموزشی، اداری، ورزشی و تجاری دارای بیشترین مقدار تفاضل مثبت مییکاربرموجود و پیشنهادی و 

به ذکر است که تفاضل مثبت مقدار بیشتر ازحد مورد نیاز سرانه کاربری و مقدارتفاضل منفی مقدار کمتر از حد سرانه کاربری را نشان 

 دهند.می
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 ها. درصد فراوانی سرانه هرکاربري نسبت به سرانهی دیگر کاربري2شکل 

 

 . نقشه کاربري اراضی شهر شهرکرد8نشکل 

 موجود شهرکرد و قياس آن با سرانه استاندارد هاسرانه. 8جدول 

 تفاضل موجود با طرح تفصیلی سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی سرانه موجود مساحت )هکتار( تعداد نوع کاربری

 6.82- 61.01 54.19 715.3 2480 مسکونی

 2.68 2.55 5.23 82.41 171 تجاری

 15.37 12.5 27.87 445.45 35 آموزشی

 0.02- 0.98 0.96 15.31 26 تیبهداش

 0.19- 0.58 0.39 6.3 30 مذهبی

http://www.racj.ir/


 13 -44، ص  2931، بهار 21، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

پارک و 

 فضای سبز
1500 1020 35.2 15 20.2 

پارکینگ و 

 عابر پیاده
91 85.2 5.4 6.2 -0.8 

 2.92 3.23 6.15 89.19 22 ورزشی

 13.51 1.5 15.01 239.73 126 اداری

 

باشد. وع و اولویت و همجواری سه کاربری مسکونی، بازر و مذهبی مینشان دهنده هسته اولیه شهرشهرکرد همراه با ن 2شکل 

 -شود، تمرکز و همجوار دو کاربری اراضیِ بازار و مراکز مذهبی در هسته اولیه شهر، طبق الگوی شهرسازی ایرانیگونه که مشاهده میهمان

 اسالمی کامالً بارز و مشخص است.

 

 
 گيري مراکز مذهبی و بازار در آن. هسته اوليه شهر شهرکرد و شکل 2 شکل

زاده دو خاتون )س(، مسجد اتابکان و ساقاخانه حضرت ابوالفضل دهد که در هسته اولیه شهر شهرکرد، حیطه امامنشان می 2شکل 

راکز مدرن تجاری مسجد جامع، م ٔ  )ع(، چهاراه باز )ضلع شمالی امامزادگان( و در کنار چهارراه بازار، مسجد جامع واقع شده است. در ادامه

با  اسالمی -گونه که ذکر شد هسته اولیه شهر کامالً از الگوی شهرسازی ایرانیاند. در نتیجه همانمانند مجتمع بزرگ میالد بنا نهاده شده

رب و کند. این در حالی است که با گسترش شهر در مسیرهای شمال، غهمجواری مراکز مذهبی و بازار و در کنار آن مسکونی پیروی می

نشان  1شکل  (.9اند و الگوی اولیه شهر از بین رفته است )شکل شرق مراکز تجاری و بازار کامالً مستقل و به گستره زیادی شکل گرفته
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دهنده مراکز مذهبی در هسته اولیه شهر شهرکرد، الف( مسجد اتابکان شهرکرد، ب( سقاخانه حضرت ابوالفضل )ع(، ج( مسجد ابومحمد و د( 

 ع شهرکرد است.مسجد جام

 

 

. مراکز مذهبی در هسته اوليه شهر، الف( مسجد اتابکان شهرکرد، ب( سقاخانه حضرت ابوالفضل )ع(، ج( مسجد ابومحمد و د( 1شکل 

 مسجد جامع شهرکرد

 یابی مراکز مذهبیمکان
سوب د تحلیل سلسله مراتبی محتبدیل موضوع یا مسئله مورد بررسی به یک ساختار سلسله مراتبی یکی از مهمترین مراحل فرآین

 6باید یک ساختار دهی برای پارامترها ایجاد کرد. شکل  AHPیابی با استفاده از شود. به منظور تعیین وزن فاکتورهای مؤثر در مکانمی

 ساختار سلسله مراتبی مورد نظر است. نشان دهنده

 

 هاشناسایی معيارها و رتبه بندي آن
های های اصلی(، سازگاری )سازگاری با کاربریمرکزیت )تراکم جعیتی باال(، دسترسی )کمترین فاصله به راهمعیار  1در این مقاله از 

یابی مراکز مذهبی در مجاورت مراکز تجاری استفاده مجاور(، کاربری )نزدیک به کاربری تجاری و رفاهی( و در نهایت شیب مناسب جهت مکان

 گردیده است.
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 ها و زیر معيارهاي مکانيابی مراکز مذهبی. فلوچارت معيار6شکل 

 
 

 سازگاري
ها در تباین بوده و با برخی دیگر سازگاری دارد که این سازگاری و عدم از دیدگاه شهرسازی هر کاربری در شهر با برخی از کاربری

دد. از این رو مراکز مذهبی باید به گرای از عوامل همچون آلودگی صوتی، آلودگی هوا، دسترسی و ... تعریف میسازگاری توسط مجموعه

های سازگار موجب های ناسازگار دور باشد. به این معنی که وجود مراکز مذهبی در کنار کاربریکاربری سازگار شهر نزدیک و از کاربری

ناسازگاری دو چندان این های ناسازگار موجب تردد بیشتر و باشد و در کنار کاربریسازگاری بیشتر و همچنین رفاه و آسایش کاربران می

گردد طور که مشاهده میهای موجود در شهر شهرکرد است. هماندهنده سازگاری و عدم سازگاری کاربرینشان 7ها خواهد شد. شکل کاربری

 باشد.های مسکونی مبهای صنعتی در کنار کاربریبیشترین ناسازگاری در دو ناحیه جنوب و شرق مربوط به مجتمع

  

 

 سازگاري اراضی در شهر شهرکرد رستري )طبقه بندي( نقشه .7شکل 

 مرکزیت تردد

یابی شوند. مرکزیت المقدور باید در مراکز تردد، اعم از مراکز محالت، مراکز ناحیه و مناطق شهری مکانکاربری مراکز مذهبی حتی

یشترین ای که دارای بمنظور در دیاگرام تراکم جمعیتی محدودهاند. به این های پرتراکم جمعیتی تعریف شدهاین فضا با قرار گرفتن در کانون

ی متراکم، هاها برای دربرگرفتن این فضا برخوردار است. مراکز مذهبی در محلهتراکم جمعیت باشد، از امتیاز بیشتری نسبت به دیگر محدوده
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با این تفاوت که مراکز از نظر سودمندی اجتماعی سطح  دار شوند،های خصوصی را عهدهای مشابه امنیت، آسایش و رفاه خانهباید وظیفه

باشد. نشان دهنده مناطق جمعیتی پرتراک و پر اهمیت )رنگ قرمز( و مناطق کم همیت و کم تراکم )رنگ آبی( می 3باالیی دارند. شکل 

بیشترین تراکم جمعیت و تردد  شود مناطق مرکزی و نزدیک به مناطق شمالی شهر و همچنین غرب و جنوب غربهمانطور که مشاهده می

 باشند.را دارا می

 

 رستري )طبقه بندي( تراکم جمعيت نقشه  . تهيه3شکل 

 

 تجاري و کاربرهاي مجاور هايکاربري

های تجاری در سطح شهر از سوی دیگر نقش زیادی ایجاد الگوی شهرسازی معموالً الگوی مراکز مذهبی از یک سو و سازگاری کاربری

های های تجاری و کاربریهایی که بیشترین بازدهی و کارایی، با توجه به کاربریبایست مکاناسالمی دارد، با توجه به این مهم می -ایرانی

نشان دهنده  3شکل  تفریحی و پارکینگ را داشته باشند برای کاربری مذهبی اختصاص داده شود. -مجاور نظیر مسکونی، فضای سبز، ورزشی

شود مراکز تجاری به صورت خطی جدا از طور که مشاهده میهای دیگر است. همانپر اهمیت تجاری با توجه به کاربریطبقه بندی مناطق 

اند. همچنین این مناطق های سعدی، مولوی و کاشانی )میانه و شمال شهر( و غرب و جنوب غرب گسترده شدههسته اولیه شهر در خیابان

 باشند.( می3د تردد در این مناطق )شکل منطبق با مراکز جمعیتی و تراکم زیا
 

 

 هاي تجاري در شهر شهرکرد. نقشه طبقه بندي مجدد کاربري1 شکل
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 دسترسی

ها به تناسب عملکردشان نیازمند به شبکه دسترسی مناسب باشد و تمامی کاربرینقش حیاتی در شهرها می شبکه دسترسی ایفاکننده

وناگون های گگیری، حیات و انجام فعالیتپذیر نیست. شکلها بدون وجود شبکه دسترسی مناسب، امکاننء آهستند، به طوری که دوام و بقا

مراکز مذهبی به دلیل شرایط عملکردی که از یک سو نیاز به های ارتباط بستگی دارد. و ارتباط بین فضاهای مختلف تا حد زیادی به شبکه

به  باشد، نیازمند نزدیکیها و مشخصات کاربران آن، مستلزم شرایط دسترسی مناسب مییژگیآرامش و امنیت و از سوی دیگر با توجه به و

نشان دهنده معابر و  11شکل رسد. ها میبندی آنباشد. پس از شناسائی معیارها، نوبت به رتبهیک می ٔ  های شریانی درجهدسترسی

شود کمترین عرض معابر مربوط به مرکز )هسته اولیه شهر( ه مشاهده میطور کباشد. همانهای اصلی و عرض آنان بر حسب متر میخیابان

 باشد.های دسترسی مربوط به شمال و غرب شهر میمتر و بیشترین راه 2تا  2و شرق شهر با عرض بین 

 

 شيب

ی مالیم و عالوه برگستردگی، دارای شیبها اندشدهوهفشجان درسه گوشه آن واقع  فرخشهر به شهرشهرکرد، کهدشت شهرکرد 

و شیب عمومی آن از  متر از سطح دریاهای آزاد بوده 2111دشت  ارتفاع این متوسط مستقیمی نسبت به ارتفاعات مشرف به آن دارا است.

شیب شهرکرد بر حسب درجه است. دهنده نقشه نشان 11شکل . اندشدهایجاد  منطقه در بین ارتفاعات عظیم این باشدیم به جنوب شمال

گردد که مناطقی منطبق بر پارک ملت، منطقه منطریه )مسکن مهر( و مناطق میرآباد در شمال شهر دارای بیشترین شیب مشاهده می

 یابی مراکز مذهبی هستند.های کمتر دارای اهمیت بیشتری در مکانباشند. الزم بالذکر است که شیبمی

 

 

 توزیع و پراکنش عرض معابر در شهرکرد: 11شکل 
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 شه شيب شهر شهرکرد )درصد شيب(نق: 11شکل 

 وزن معيارها محاسبه

دهی معیارها شان، برای تعیین میزان اهمیت آنها باید وزن هر معیار مشخص شود. برای وزنپس از مشخص شدن معیارها و طبقات

کمی و کیفی را به صورت همزمان،  ( استفاده شده است. زیرا این تکنیک، توانایی استفاده از معیارهایAHPاز تکنیک تحلیل سلسله مراتبی )

اند و ، آنان وزن دهی شده2از طریق استفاده از نظرات کارشناسان، دارا است. در این مقاله از طریق مقایسه دوتایی بین معیارها در جدول 

 ست.برای وزن هرکدام از معیارها مشخص گردیده ا 1تجزیه و تحلیل نهایی و استفاده از میانگین حسابی، در جدول 

 دو به دویی : ماتریس مقایسه2جدول 

 معيارها 1 2 8 2 1

 شیب 1 1 9 1 7 3

 های ناسازگاردوری از کاربری 2 9/1 1 9 9 2

 شریانی اصلیراه نزدیکی به  8 1/1 9/1 1 9 1

 نزدیکی به کاربری تجاری و همجوار مناسب 2 7/1 9/1 9/1 1 2/1

 تراکم جمعیتی باال 1 3/1 2/1 1/1 2 1

 : ميزان ارزش نهایی هر یک از معيارها1جدول 

 ارزش نهایی معیارها

 1/1 شیب

 11/1 ی ناسازگارهایکاربردوری از 

 13/1 نزدیکی به راه شریانی اصلی

 22/1 نزدیکی به کاربری تجاری و همجواری مناسب

 91/1 تراکم جمعیتی باال

 
های ها به ترتیب، مربوط به تراکم جمعیتی باال، نزدیکی به کاربریدیر و ارزششود بیشترین مقامشاهده می 1طور که در جدول همان

 های ناسازگار و درنهایت شیب زمین، هستند.های اصلی، دوری از کاربریتجاری و همجواری مناسب، نزدیکی به شریان
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یابی یابی اماکن مذهبی و مکانآنان، نقشه مکان های نهاییهای رسترییِ هرکدام از معیارها و باتوجه به ارزشدر نهایت با تلفیق الیه

دست آمده و مشاهده به 12های بال استفاده در شهر و با حذف مراکز پرتراکم مذهبی به ترتیب در شکل اماکن مذهبی باتوجه به زمین

و اطراف دانشگاه شهرکرد، همچنین شود که در مکانیابی اولیه، ناحیه منظریه )مسکن مهر( در شمال، ضلع غربی شهر شوند. مشاهده میمی

ها جهت احداث مراکز مذهبی ترین مکانضلع شرق و جنوب شرقی )نزدیک به ورودی اصلی شهر شهرکرد( بیشتر امتیاز را دارا و مناسب

از  معابر کم اند به دلیل شیب زیاد و همچنین عرضهای اصلی که درآنان مراکز تجاری به صورت خطی پراکنده شدههستند. نواحی خیابان

 های دارای اولویت اصلی هستند.اولویت دوم برخوردار هستند، هرچند که نزدیک به مکان

 

 یابی مراکز مذهبی در شهرکرد. مکان12شکل 
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، بیشترین 12های بایر و بال استفاده )فضاهای خالی شهر( در شکل در نهایت با حذف مراکز دارای اماکن مذهبی و با توجه به زمین

 یت احداث مراکز مذهبی در منطقه منظریه )شمال شهر( و ورودی اصلی )شرق شهر( مشخص شده است.اولو

 

 بحث و نتيجه گيري
گیری و همجواری مراکز مذهبی و بازارها در هسته اولیه شهر شهرکرد به عنوان الگوی اصلی شهرسازی هدف این مقاله تحلیل شکل

های این پژوهش مشخص گردید که بود. با توجه به یافته GISدر کنار مراکز تجاری با استفاده از اسالمی و مکان یابی مراکز مذهبی  -ایرانی

رانی ای -در هسته اولیه شهر مراکز مذهبی و بازارها همراه با مناطق مسکونی در کنار یکدیگر و همزمان، منطبق بر الگوی شهرسازی اسالمی

الگو کامالً از بین رفته است و در کنار مراکز تجاری جدید، مراکز مذهبی وجود ندارند.  اند. با گذشت زمان و گسترش شهر اینشکل گرفته

های مذهبی دارای مقدار کمتری از سرانه استاندارد و های کمیِ کاربری اراضی در شهرکرد مشخص گردید که کاربریهمچنین با بررسی

باشد. در این راستا مشخص گردید که بسیاری از شبکه معابر و فضاهای میهای تجاری دارای سرانه بیشتری از مقادیر استاندارد کاربری

های جدید کمرنگ اجتماعی مشخصی در شهرکرد است با ساخت و سازها و احداث خیابان -عمومی شهری که دارای پیشینه و اصالت فرهنگی

ضاهای خدماتی در مقیاس محله و ناحیه تأثیر جدی بر های شهری و عدم جانمایی فهای مذهبی و رفاهی در بلوکاند. کمبود کاربریگشته

ای هکیفیت زندگی در محدوده حاشیه شهر و متعاقب آن آثار سوء افت قیمت زمین را به همراه داشته است و در نهایت عدم همجواری کاربری

)ورودی  رآباد و مسکن مهر( و شرقیهای شمالی )شهرک میاسالمی در بلوک -مذهبی و تجاری موجب از بین رفتن الگوهای شهری ایرانی

( در راستای سیر تحوالت فضاهای تجاری مدرن 1931پاتی )های حبیبی و محمودیشهر( شهر شده است. نتایج این بخش همسو با پژوهش

( 1931رئیسی )( و 1931های دادور و همکاران )های اولیه شهر است. همچنین همسو با پژوهشبا توزیع خطی و به دور از هسته در شهرها

 مذکور هایشاخص دینی است که مشخص شده افول متون بر کید تأ با ایران معاصر تجاری کز مرا بازارها و فضایی-کالبدی از منظر تحوالت

 به اقتصاد حوزه در آن نمود که دارد شهرسازی ایران و معماری بر غرب معاصر فکری مبانی از حاصل تأثیرات در ریشه معاصر، در بازارهای

 است. منجر شده داری سرمایه اقتصاد نظام گیری شکل

های، مرکزیت تردد )جمعیت( های تجاری، سازگاری کاربریدر این مقاله با استفاده از معیارهای شیب زمین، همجواری در کنار کاربری

ها مشخص گردید در مکانیابی اولیه، یافته اند. با توجه بهیابی شدههای اصلی، محل استقرار مراکز مذهبی جدید مکانو نزدیکی به شریان

ناحیه منظریه )مسکن مهر( در شمال، ضلع غربی شهر و اطراف دانشگاه شهرکرد، همچنین ضلع شرق و جنوب شرقی )نزدیک به ورودی 

ی اصلی که درآنان مراکز هاها جهت احداث مراکز مذهبی هستند. نواحی خیابانترین مکاناصلی شهر شهرکرد( بیشتر امتیاز را دارا و مناسب

اند به دلیل شیب زیاد و همچنین عرض معابر کم از اولویت دوم برخوردار هستند، هرچند که نزدیک به تجاری به صورت خطی پراکنده شده

ده )فضاهای خالی های بایر و بال استفاهای دارای اولویت اصلی هستند. در نهایت با حذف مراکز دارای اماکن مذهبی و با توجه به زمینمکان

شهر( بیشترین اولویت احداث مراکز مذهبی در منطقه منظریه )شمال شهر( و ورودی اصلی )شرق شهر( مشخص شده است. در نتیجه 

شود که مطالعات این مقاله دارای اعتبار باالیی هستند که باید در دیگر های بیرونی نتیجه گیری مییابی با واقعیتهمخوانی مطاعالت مکان

 طالعات شهری سنجیده و استفاده شوند.م

 برنامه و طراحی در باید که است هاییو ارزش اصول با مرتبط نظری مبانی بر مشتمل اسالمی الذکر است که شهرسازیدر نهایت قابل

 شهرسازی عنوان از حاکم تلقی حال باشند. مصنوع( حاکم و )طبیعی محیط و انسان روابط بر و شده رعایت زندگی مسلمانان محیط ریزی

 .باشدمی شهرسازی بر حاکم بومی مسائل با مذکور مسائل تدقیق ایرانی لزوم -اسالمی
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