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  چكيده

كه بر پاية  ،ريزي كاربرد زمين شهري استهاي شهري، برنامهشهرها مبتني بر برنامه هاي اصلي ساختيكي از جنبه

در رابطه با تحليل مديريت كاربري اراضي شهري، . بنا نهاد ه شده استزندگي  دو اصل توسعه پايدار و ارتقاء كيفيت

متن فضاي شهري مورد استفاده قرار مي ويژگي هاي  موضوع بررسي و وجود دارد كه با توجه بهمدل هاي مختلفي 

است. از اين مدل در  SWOTيكي از مدل هاي مطلوب براي تحليل مديريت كاربري اراضي شهري مدل گيرند. 

يك مدل كيفي  SWOTهاي جغرافيايي متعددي در سال هاي اخير استفاده شده است. از آنجايي كه مدل پژوهش

 SWOTشود برخي محدوديت هايي را سبب مي شود. از اين رو نگارندگان در اين مقاله با تلفيق مدل محسوب مي

بر مبناي مدل  شهري و ارائه استراتژي هاي مناسب پرداخته اند.به تحليل مديريت كاربري اراضي  TOPSISبا مدل 

به بررسي يكي از  مطالعه ي موردي در شهر نورآباد ممسنيدر يك  اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليليفوق 

هاي شهري و مديريت كاربري اراضي ترين چالش پيش روي شهرهاي معاصر كه همان استفاده مناسب از زمينمهم

متعادل كاربري زمين هاي شهري در شهر نورآباد استراتژي هاي مناسبي شهري پرداخته و با ديدي علمي براي توسعه 

 10نقطه قوت،  10يافته هاي مقدماتي تحقيق را در مدل مديريت استراتژيك مورد بررسي قرار داده و  گردد. ارايه

نقاط  TOPSISاستراتژي ارائه شده و در نهايت با بهره گيري از تكنيك  18ضعف بررسي و  11فرصت و  10تهديد، 

قوت، ضعف، تهديدها و فرصت هاي منتج شده از ديدگاه صاحبنظران رتبه بندي شدند. نتايج تكنيك تاپسيس نشان 

مي دهد كه فرصت ها بيشترين تاثير را در بهينه سازي و توسعه متعادل كاربري اراضي شهري دارد و در رتبه دوم 

وسعه متعادل كاربري اراضي در اين شهر استراتژي بازنگري تهديدها قرار مي گيرند از اين رو براي بهينه سازي و ت

  در اولويت قرار مي گيرند.

  TOPSIS –SWOTنورآباد ممسني، شهر ، استراتژي، توسعه متعادل اراضي شهري، تدوين: هاكليد واژه
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  قدمه و بيان مسالهم      

شهر مجموعه تجسم و تبلور فضايي ايفاي نقش هاي اساسي انسان در محيط جغرافيايي است كه به تناسب امكانات 

 ).80، 1369فردي شكل گرفته و توسعه مي پذيريد( رهنمايي ، ، استعداد ها ، بضاعت فرهنگي و ذوق و سليقه هاي 

ترين عامل در توسعه شهري و ساخت مسكن است و از همين رو نمي توان نسبت به اين در اين ميان زمين اساسي

  توجه بود. ارزش بي كاالي كمياب و با

برنامه  حوزه بالفصل شهرها، بي سطح بسيار زيادي از اراضي با گسترش سريع شهرها و افزايش سطوح شهرنشيني،

و بدون توجه به مالحظات زيست محيطي تحت اضغال فضاهاي ساخته شده قرار گرفتند و شرايطي فراهم شد كه 

).زمين 48، 1392تعادل زيست محيطي بين كاركردها و مكان فعاليت هاي شهري از بين برود(رفيعييان و همكاران، 

يزيكي و بستر فعاليت هاي شهري است و هميشه به عنوان اساسي براي شكل مهم ترين عنصر تشكيل دهنده محيط ف

شهري مورد توجه برنامه ريزان بوده است، به گونه اي كه محققاني چون چاپين برنامه ريزي شهري را برنامه ريزي 

اي كاربردها و كاربري زمين شهر مي دانند. بر اين اساس برنامه ريزي كاربري زمين را علم تقسيم زمين و مكان بر

ريزي زمين به عنوان يكي از مكانيسم ). استفاده از برنامه16، 1376مصارف مختلف زندگي دانسته اند.(اسماعيل پور، 

هايي كه داراي تاثير بر كاهش فشار بر منابع زمين است، يكي از اجزاي كليدي مديريت پايدار زمين مي 

ين اهرم هاي موثر براي تكامل برنامه ريزي شهري و غناي برنامه لذا يكي از مهم تر ).Miljkovic,2012,15(باشد.

، 1390ريزي توسعه پايدار شهري، توجه به برنامه ريزي كاربري اراضي شهري است(مشيري و ملكي نظام آباد، 

توسعه و گسترش شهر نورآباد ممسني كه متاثر از رشد جمعيت و مهاجرت روستائيان حوزه نفوذ به اين شهر ).74

است، به ساخت و سازها و تغييرات زياد در ساختار فضايي، بخصوص گسترش شهر در زمين هاي كشاورزي و 

ارزيابي كاربري اراضي شهر نورآباد ممسني  استفاده ي غيراصولي از اين اراضي در پيرامون شهر منجر شده است.

اجه بوده و بسياري از نواحي اطراف آن نشان دهنده ي آن است كه اين شهر در سال هاي اخير با رشد ناموزوني مو

يكي از عوامل كه پيشتر زمين هاي كشاورزي بوده، به زير ساخت و سازهاي شهري، خصوصاً مسكوني رفته است.

مهم تاثيرگذار بر اين روند اين است كه شهرستان ممسني چندين سال متوالي است كه از خشكسالي رنج مي برد و با 

منابع ، عاملي براي هل دادن مردم روستايي به مهاجرت به شهر نورآباد مي باشد. نگارندگان  توجه به پيامدهاي جدي در

تحليل كاربري هاي موجود در شهر نورآباد است تا با هدايت آگاهانه و سازماندهي اساسي در تحقيق حاضر به دنبال  

ي اي مناسب از اتالف بيهودههتژيريزي و ارائه استرايك برنامهدر طراحي فضاهاي زيستي مناسب و در كل با 

و در نهايت به ارتقاي كمي و  هاي كشاورزي و توسعه شهر در راستاي از بين بردن اين زمين ها جلوگيري شودزمين

در اين تحقيق نگارندگان به دنبال پاسخوگويي به سواالت زير مي  كيفي طرح هاي توسعه شهري را فراهم آوريم.

  باشند؛

  شهري در نابساماني كاربري اراضي در شهر نورآباد موثر بوده است؟آيا ضعيف مديريت  ) 1

  استراتژي يا استراتژي هاي مناسب در كاربري اراضي شهر نورآباد كدام اند؟ ) 2

  اهداف پژوهش
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هره گيري بهينه و متعادل از هاي محيطي شهر نورآباد ممسني براي بها و قابليتين پژوهش شناخت توانهدف كلي ا

وسعه متوازن و متعادل اين ها براي ته شهري و انتخاب بهترين استراتژيهاي توسعآن و آگاهي از قابليت هايزمين

رآباد شناسايي و بهترين هاي شهر نوها و قابليتش سعي شده است به صورت جامع توانباشد. در اين پژوهشهر مي

  شود.هاي ممكن براي توسعه متعادل و بهينه ي آتي آن ارائه استراتژي

  پيشينه پژوهش

ريزي كاربري اراضي شهري با مطالعه موردي(ميناب) به بررسي )؛ در پژوهشي با عنوان برنامه1381زياري( ه يمطالع -

و نتايجي كه از اين پژوهش بدست آمده حاكي از اين است وضع موجود كاربري ها از نظر كمي و كيفي پرداخته و 

كه با توجه به افزايش جمعيت در   راي كمبودهايي هستند و پيشنهاد مي كندكه اين شهر در بعضي از كاربري ها دا

شهر با كمبود زمين مواجه خواهد شد و تاكيد مي كند از فضاهاي خالي درون شهر جهت گسترش فيزيكي  1390افق 

  شهر استفاده شود.

 ) در تحقيقي با عنوان تحليل و ارزيابي كاربري اراضي در شهر ايذه به بررسي1389ضرابي و همكاران،( ه يمطالع -

كاربري هاي شهر ايذه پرداخته است، هدف اين پژوهش مطالعه وضع موجود كاربري هاي زمين در اين شهر و 

هر يك از اين كاربري هاي است. اين  شناخت كاربري هاي مختلف آن و مقايسه آن با سرانه استاندارد و ميزان كمبود

نقاط ضعف و قوت هر يك موارد  SWOTانجام پذيرفته و با استفاده از مدل تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي 

دهد كه گسترش كالبدي شهر در دهه هاي اخير و افزايش نتايج پژوهش حاضر نشان ميبررسي قرار گرفته است. 

كنش كاربري ها گرديده استو سرانه بسياري از كاربري هاي موجود با ضوابط جمعيت آن، باعث عدم تعادل در پرا

  علمي و استانداردهاي شهري مطابقت ندارد.

)، در تحقيق با عنوان شناسايي و رتبه بندي  عوامل موثر بر كاربري اراضي 1390مطالعه ي مزيدي و صفرزاده( -

اين مقاله درصدد است عوامل موثر بر  با مطالعه موردي شهر ياسوج، MADMمسكوني با استفاده از تكنيك هاي 

مولفه بر كاربري اراضي  37را شناسايي و رتبه بندي كند. در اين پژوهش كاربري اراضي مسكوني شهر ياسوج 

ندي مسكوني شناسايي و در چهار گروه  دسته بندي گرديده و در نهايت با استفاده از روش هاي آماري مورد رتبه ب

قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر حاكي از آن است كه از بين عوامل چهارگانه ي موثر بر كاربري 

  اراضي مسكوني بيشترين تاثير را عامل اقتصادي داراست.

  روش تحقيق

ا، از روش در اين پژوهش با توجه به اهميت و جايگاه كاربري اراضي شهري و چگونگي توزيع فضايي آن در شهره

بهينه سازي و توسعه متعادل جهت تجزيه و تحليل اطالعات و ارايه ي استراتژي توصيفي ـ تحليلي استفاده شده است. 

ريزي استراتژيك روش برنامه بهره گرفته شده است. SWOTكاربري زمين هاي شهر نورآباد از ماتريس تحليلي 

ي اقداماتي است كه منجر به را پشتيباني مي كند و متضمن همه سيستماتيكي است كه فرايند مديريت استراتژيك

بدين منظور  دستيابي به آن اهداف براي كل سازمان مي شود. تعريف اهداف و تعيين استراتژي هاي مناسب براي

فهرستي از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها شناسايي شد و با نظرخواهي از مسووالن مديريت شهري( 

دهي هر اتيد و صاحبنظران دانشگاه به وزنشهرداري، مسكن و شهرسازي و فرمانداري) و نظرخواهي از اس كارمندان
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 كدام از مسائل و محاسبه و تحليل آن ها پرداخته شد. در نهايت جهت برطرف كردن يا تقليل نقاط ضعف و تهديدها

هاي هاي شهري استراتژيتعادل كاربري زمينباط با توسعه مهاي موجود در ارتو تقويت و بهبود نقاط قوت و فرصت

مناسبي ارايه گرديد و در ادامه براي رتبه بندي تاثيرات نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها، با استفاده از شاخص 

  استفاده شده است. TOPSISهاي ديدگاه كارشناسان از تكنيك 

  و كارشناسان هاي جمعيت شناختي خبرگان ): ويژگي2-4جدول(

تعداد كل  تحصيالت جنسيت  مدرس دانشگاه

پاسخ 

  دهندگان

  حوزه

 دكتري  مرد  زن  بلي  خير
كارشناسي 

  ارشد
  كارشناسي

  شهري 45 12 22 11 27 18 18 27

  معرفي محدوده مورد مطالعه

شهر نورآباد مركز شهرستان ممسني، اولين و بزرگترين نقطه شهري اين شهرستان محسوب مي شود كه مساحتي بالغ 

درجه و  31دقيقه طول شرقي و  32درجه و  51كيلومتري شمال غرب شيراز ، و در موقعيت  160هكتار در  1789بر 

شهر  .متر است 900ارتفاع اين شهر از سطح دريا  ). و49، 1390اميري فهلياني، دقيقه عرض شمالي قرار گرفته ( 13

، اطراف آن را گرفته و آن را هاي كشاورزي مرغوبدشت بزرگ و صاف واقع شده كه زميننورآباد ممسني در يك 

  است. به صورت يك شهر درآورده

  ) : موقعيت جغرافيايي شهرستان ممنسي و شهرنورآباد در استان فارس و كشور1شكل (

  

  )1394ستانداري فارس، منبع: ( ا

 مباني نظري پژوهش

  برنامه ريزي كاربري اراضي شهري -
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زمين، اساس منابع طبيعي محسوب مي شود و در طول تاريخ، انسان بيشتر مواد مورد نياز براي تغذيه، سوخت، لباس 

پايگاه زندگي و مرگ او به و مسكن خود را از زمين تامين كرده است. زمين به عنوان بوم انسان و فضاي زندگي او، 

شمار مي آيد. زمين، همواره به صورت يك اكوسيستم، يعني مجموعه اي موحودات زنده و محيط طبيعي آنها عمل 

).برنامه 253، 1387مي كند؛ از اين رو كارايي هر اكوسيستم، به نوع و كيفيت كاربري زمين وابسته است.( شكوئي، 

ي مكاني و فضايي فعاليت ها و عملكردهاي شهري بر اساس خواستها و نيازهاي ريزي كاربري ازاضي شهري، سامانده

جامعه شهري است و هسته اصلي برنامه ريزي شهري را تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر برنامه ريزي كاربري اراضي، 

ز زمين و انتظام علم تقسيم زمين و مكان براي كاربردها و مصارف مختلف زندگي است كه به منظور استفاده موثر ا

شود كه الگوهاي اراضي شهري به صورت علمي ريزي تالش ميفضايي مناسب و كارا صورت مي گيرد. در اين برنامه

مشخص شود و مكان يابي فعاليت هاي مختلف در شهر در انطباق و هماهنگي با يكديگر و سيستم هاي شهري قرار 

سلسله اقداماتي نظام يافته است كه براي رفع نيازهاي مادي و  گيرد. برنامه ريزي كاربري اراضي شهري به مثابه

).هدف از برنامه ريزي كاربري 3، 1387گيرد. ( پور محمدي، فرهنگي انسان كه به نوعي با زمين مرتبطند صورت مي

زمين كاهش وقوع مسائل زيست محيطي و هدايت ما جهت جبران خسارات گذشته ناشي از توسعه است. برنامه 

زمين با مشخص كردن مسائل احتمالي توسعه هاي جديد و با نشان دادن راههاي بهره برداري از امكانات بالقوه  ريزي

زمين بدون وارد كردن زيان به جامعه(هزينه جبران خسارت زيست محيطي) و به فرد ( هزينه هاي مربوط به استفاده 

  ).153، 1387كنترل را انجام دهد.( سرور، ضعيف و يا غلط از خصوصيات و منابع محلي ) در صدد است تا 

 كاربري زمين و توسعه پايدار شهري -

محيط طبيعي و ساخته شده ما به شكل شهر به طور مستقيم بر زيستگاه، اكوسيستم، گونه هاي در معرض خطر، كيفيت 

ل نفوذ، عالوه بر آب از طريق مصرف زمين، قطعه قطعه شدن زيستگاه ، و جايگزيني پوشش طبيعي با سطوح غيرقاب

اين فرم شهري را تحت تاثير قرار مي دهد. در مجموع فرم شهري، به نوبه خود بر رفتار سفر، كيفيت هوا، از دست 

دادن زودرس زمين هاي كشاورزي، تاالب ها، فضاي باز، آلودگي خاك، آلودگي آب و هوا و سر وصدا تاثير مي 

توسعه پايدار شهري بايد، شامل اقدامات الزم براي كاهش نياز سياست هاي .(Cervero 1998, 43-48).  گذارد.

به سفر(حركت) و ارائه شرايط مطلوب براي انرژي كارآمد و سازگار با محيط زيست و فرم هاي دوستانه از حمل و 

است نقل باشد. برنامه ريزي استفاده از زمين نقش مهمي در دستيابي به اين اهداف ايفاء مي كند. آن فرض بر اين 

زماني كه جدايي فيزيكي فعاليت ها كمتر باشد، نيازهاي سفر به احتمال زياد پائين مي آيد و پياده روي، و استفاده از 

 .)Rafeq Jabareen,2006,40دوچرخه سواري و حمل و نقل سازگار با محيط زيست به راحتي انجام مي گيرد. (  

توسعه شهري بايستي به گونه اي باشد كه كاربري هاي زمين در »  سامبا موكوكو در تعريف شهر پايدار مي گويد:

تمامي سطوح شهري مناسب باشند، تمامي ساكنان شهر از تامين نيازهاي اساسي شان همچون تامين مسكن، ارتباطات، 

داراي مكان هايي با هواي پاك، آب بهداشتي و تميز،  اوقات فراغت و غذا رضايت داشته باشند و شهر از نظر طبيعي

خاك بدون تخريب و بدون آلودگي باشد، و از نظر اقتصادي  بتواند فناوري روز را با تحوالت صنعتي در حمايت از 

شغل افراد سازگار سازد، براي افراد مسكن مناسب فراهم كند و درآمد سرانه مشخصي را همراه با ميزان معيني از 

يات به وجود آورد. در مجموع شهر پايدار مي بايست براي ساكنان خود درآمد مشخص، پناهگاه مناسب، دسترسي مال
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« راحت به سوخت، حق راي مساوي و نظاير اينها فراهم سازد و تمامي آنها را در همه زمان ها حفاظت كند.

فظت از زمين، توسعه پايدار حاصل مي ).   به اين ترتيب با اتخاذ سياست كاربري صحيح و محا1383،16(رحيمي،

آيد. رويكرد توسعه پايدار به كاربري اراضي از ديدگاه زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي 

بخصوص ايجاد تعادل و توازن ميان ابعاد اقتصادي و ابعاد بوم شناسي، قبول مسووليت در سرنوشت انساني نسل هاي 

واقع توسعه و عمران زمين وقتي مي تواند  پايدار باشد كه بتواند هم نيازهاي اقتصادي و  آينده قابل تبيين است. در

مادي و هم نيازهاي اجتماعي و فرهنگي و رواني مردم در حال و آينده پاسخ گويد. از اين نظر زمين داراي خواص 

ر برنامه ريزي و مديريت زمين و ويژگي هاي كاالييي، فضاي كاركردي، زيباشناختي و فعاليتي است كه مي بايد د

  ).1387،149مورد توجه اساسي قرار گيرد.( سرور، 

  وضعيت كالبدي شهر نورآباد ممسني -

در شهر نورآباد طي نگاه اول سه بافت متمايز قابل شناسايي است. در يك تقسيم بندي كلي، اين سه بافت را مي توان 

)از داليل عمده 1375،150نمود.( مهندسين مشاور امكو ايران،به بافت متمركز، بافت متصل و بافت منفصل تفكيك 

پيوستگي بافت متمركز، تقدم زماني در شكل گيري آن در پيرامون قوي ترين و قديمي ترين هسته شهر يعني محدوده 

افت هاي قلعه انجيري و مالكي است. استقرار ادارات دولتي  و نقش مبادالت تجاري، باعث ايجاد جاذبه بيشتر اين ب

و گسترش و پيوستگي آن شده است.بافت متصل در حقيقت از گسترش طولي ساخت و سازها در پيرامون محورهاي 

ارتباطي به وجود آمده است و به صورت خطي ادامه يافته است. از محدوده هايي كه در اين بافت قرار مي گيرند.بافت 

ه در فواصل متفاوتي از بافت متمركز قرار گرفته اند. منفصل موجود در واقع از بافت روستاهايي تشكيل شده است ك

اين بافت عليرغم انفعال از بافت اصلي، تمايل به گسترش در پيرامون شبكه هاي ارتباط دهنده خود با بافت اصلي 

دارند. ابعاد متفاوت كالبدي، از خصوصيات بارز بافت منفصل به شمار مي رود و دامنه نوسان ابعاد اين لكه هاي 

عيتي از چند خانوار تا حدود يك محله متغير است. بزرگي اين روستاها مبين استعداد بالقوه آنها از نظر رشد و جم

توسعه آتي به شمار مي رود. مهمترين عامل پراكندگي اين بافت، وجود اراضي كشاورزي مرغوب در حد فاصل اين 

  روستاهاست.

  نورآباد ): عوامل طبيعي و تاريخي محدود كننده شهر2شكل (

 ارتفاعات 

 آثار باستاني 

 زمين كشاورزي 

 محدوده خدماتي شهر 
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  1395أخذ: اداره كل مسكن و شهرسازي فارس، م

  كاربري هاي شهري نورآباد ممسني و توسعه پايدار شهري -

فيزيكي، مطالعه يكي از مطالعات اساسي جهت شناخت شهر و نحوه پراكندگي فعاليت هاي شهري در بررسي هاي 

نحوه استفاده از اراضي شهري است. تجزيه و تحليل استفاده از زمين در وضع موجود مي تواند آثار و نتايج اكولوژيكي 

  ).37، 1384حاصل از پراكندگي انواع فعاليت ها را معين نمايد.( ملكي، 

  موجود) (وضعيت 1395): سطح كاربريها و سرانه هاي شهر نورآباد سال 1جدول شماره (

  سرانه (مترمربع)  سطح (هكتار)  كاربري
سرانه هاي متداول در 

  شهرهاي ايران

 40-50 04/61 89/317  مسكوني  

   2 -4  89/1 84/9  تجاري

 05/0  26/0  مهدكودك  آموزشي

  

5- 3  

 95/0  97/4  ابتدايي

 80/0  16/4  راهنمايي

 68/0  54/3  آموزش متوسطه

آموزش عالي و فني حرفه 

  اي

46/ 73  1/ 14 

 2 -5/2 0 /90 4 /67  خدمات ورزشي تفريحي

 75/0 -5/1  1 /56  15/8  خدمات بهداشتي و درماني

 75/0 -5/1  0 /14 0 /72  نريه -خدمات فرهنگي

 5/1 -5/2 4 /88 25 /44  خدمات اداري

 -- 0 /48 2 /50  مذهبي

 -- 0 /33 1 /70  خدمات   انتظامي

 -- 1 /45 7 /57  نعتيص -كارگاههاي توليدي
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  -- 4 /59 23 /92  تاسيسات زير بنايي

  7-12 6 /63 7 /33  فضاي سبز عمومي

 20 -25 0 /87 4 /51  حمل و نقل 

 --  4 /35 22 /63  باغات 

 -- 98 /14 511 /10  زراعي

 -- 203/  83 719 /64  كل 

  منبع: طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصيلي شهر نورآباد ممسني

صول برنامه            سب و ا ست يابي به معيارهاي متنا سني به منظور د شهري نورآباد ممم شناخت و ارزيابي كاربري هاي 

  ريزي توسعه پايدار شهري از مهم ترين اقدامات مي باشد.

  تحوالت جمعيتي شهر نورآباد:-

ترين نقطه شهري و در حال حاضر سه نقطه شهري در شهرستان ممسني وجود دارد كه شهر نورآباد پرجمعيت    

 1355و تا سال 5271معادل  45مركز اين شهرستان به حساب مي آيد. جمعيت اين شهرستان در سرشماري سال 

نفر بالغ گرديد. يعني تعداد جمعيت بيش از دو برابر شد. و  10984نفر جمعيت به آن افزوده شد و به  5713 تعداد

درصد داشته است افزايش يافته است. اين  8,70نفر كه رشدي معادل  25333به  1355-65جمعيت اين شهر در دهه 

 رشد 

اين شهر نيز همانند ساير شهرهاي ايران به برابر شده است.  5/2نشان مي دهد كه طي اين دوره جمعيت شهر      

دليل عوامل مختلف سياسي و اقتصادي و خصوصاً وقوع جنگ تحميلي و حركت سيل عظيم جنگ زدگان و روستائيان 

، همكاران(بحريني و  به طرف مناطق شهري برخوردار از امكانات و جاذبه هاي بيشتر، با افزايش جمعيت رووبرو شد

شهر نورآباد در شهرستان ايجاب نموده است كه اين شهر پاسخگوي نيازهاي حوزه نفوذ خود مركزيت  ).41، 1379

در ابعاد مختلف باشد و طبعاً بخش عمده اي از سرريز جمعيت منطقه نيز متوجه اين شهر مي گردد. بنا به داليل فوق 

نفر افزايش يا  42243به  75ال درصد بوده است. جمعيت شهر در س 6/7نرخ رشد ساالنه  1345-55در سالهاي بين 

برابر افزايش را نشان مي دهد . با توجه به موارد ياد شده نرخ رشد  5/1درصد با  1/5فته است كه نرخ رشدي معادل 

  جمعيت شهر نورآباد به طور نسبي باال بوده است كه عمده ترين داليل اين رشد مي توان به شرح زير برشمرد:

د طي سالهاي گذشته با نرخ باروري عمومي بااليي روبرو بوده است و هر چند كه طي جمعيت شهر نورآبا –الف ) 

روند كاهشي داشته است ليكن اثرات باروري باال طي سالهاي گذشته به صورت اضافه شدن نرخ  75تا  65سالهاي 

  رشد و قدر مطلق جمعيت به گونه اي محسوس آشكار شده است.

هه هاي اخير با روند شديد مهاجر پذيري روبرو بوده است . به نحوي كه بخش جمعيت شهر نورآباد طي د  ب) ـــ

عمده از نرخ رشد باالي جمعيت به به نرخ باال ي مهاجرت مربوط مي شود . حاكم بودن معيشت دامداري در بسياري 

ت . به نحوي از روستا هاي شهرستان وافت اين فعاليت طي سالهاي اخير مهاجرت به اين شهر را شدت بخشيده اس

كه بخش ماهور ميالتي طي سالهاي اخير عمده جمعيت خود را به صورت مهاجر به شهر نورآباد روانه كرده است 

  .داشته است 21/2نفر رسيده كه رشدي معادل  52597جمعيت شهر به  1385.در سال 
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 نورآباد ممسني شهر جمعيت ساالنه رشد و جمعيت تعداد خانوار، تحوالت -2جدول 

  نرخ رشد به درصد  هاي آماري سال

خصوصيات 

13 جمعيتي
45

 

13
55

 

13
65

 

13
75

 

13
85

 

13
90

  

55
- 

45
 

65
- 

55
 

75
- 

65
 

85
- 

75
 

90
-

85
  

  2,24 2,21 5,2 8,70 7,6  55736 52597 42243 25333 10984 5271 كل جمعيت

تعداد 

 خانوار

1144 2246 4575 7489 11207 14668  6,9 7,3 5,1 4,1 4,3  

  -2,3 -2 0,2 1,2 0,63  3,8 4,76 5,64 5,53 4,90 4,6 بعد خانوار

  1345 -1390مأخذ: نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نورآباد ممسني طي سال هاي ، )85-45( 

  

  

  ): بافت و سازمان شهري نورآباد و جهت توسعه عمده شهر3شكل شماره(

                           

  

  

  

  

  1395مأخذ: اداره كل مسكن و شهرسازي فارس، ، 

     بررسي فاكتور مهاجرت در شهر نورآباد: -

در شهر نورآباد نيز به علت عدم وجود آمارهاي تفصيلي از وارد شدگان و خارج شدگان به شهر ناگزير در ابتدا 

سپس نرخ خالص مهاجرت را از طريق محاسبه اختالف نرخ وضعيت مهاجران وارد شده و جمعيت تشريح شده و 

و واقعي براي دوره هاي زماني گذشته مشخص مي نماييم قبل از انقالب اسالمي شهر نورآباد به واسطه   رشد طبيعي

و خدمات از لحاظ طبيعي داراي جمعيت كمي بوده به طوري كه جمعيت شهر نورآباد در سال   دارا نبودن امكانات

نفر رسيده است. بنابراين تعداد مهاجرين طي سالهاي  10984) به 55نفر بوده است و طي يك دهه ( 5271 فقط 45

نفر بوده است كه بدين ترتيب ، روند مهاجرت بسيار كند و رشد آن بطئي بوده است. اما بعد  1682حدود  45 -55

امكانات آموزشي و بهداشتي، درماني و از انقالب اسالمي با توسعه شهر و همچنين احداث تاسيسات زيربنايي، 

ورزشي در شهر نورآباد از يك طرف و از طرف ديگر عدم وجود امكانات مورد نياز در روستاها باعث ايجاد فاصله 

 بافت منفصل 

 بافت متصل 

 بافت متمركز 
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بين شهر و روستاهاي تابعه گرديد. لذا به دنبال آن جمعيت روستايي براي استفاده از خدمات شهري اقدام به مهاجرت 

  نموده اند.

  75 – 85،  65 – 75،  55 – 65،  45 – 55شهر نورآباد طي دوره هاي  ميزان مهاجرت به -3 جدول
 سال

 شرح
55-45 65- 55 75- 65 85- 75 

 4253 8306 7287 1682 تعداد مهاجران

 2198 4396 3898 1049 مرد

 2055 3910 3389 633 زن

  1355 – 1385مأخذ : نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان نورآباد ممسني طي سالهاي 

  

  هاي شهر نورآبادتدوين راهبرد قابليت ها و توسعه متعادل كاربري زمين -

  SWOTگيري از مدل مديريت استراتژيك با بهره                 

  تجزيه و تحليل عوامل خارجي در فرصت ها -4جدول 

    كارشناسان شهري  اساتيد دانشگاه

  امتياز
درجه 

  بندي
  فرصت ها(O) وزن درجه بندي امتياز  وزن

  چهارراهي مهم شهرموقعيت نسبي و  0,09 5 0,45 0,08 4 0,32

 امكن احداث پارك در كنار مجتمع هاي مسكوني استاديوم 0,02 1 0,04 0,04 1 0,04

  كشاورزي بيشتر محصوالت توليد امكان وحاصلخيزي خاك  0,06 3 0,18 0,07 4 0,28

 امكانات توسعه صنعتي  0,02 2 0,04 0,2 1 0,02

 بر خورداري از چشم اندازهاي طبيعي و گردشگري 0,08 4 0,32 0,09 5 0,45

 درمانيبرخورداري از چشمه آب  0,7 4 0,28 0,07 4 0,28

  تحصيلكرده نيروي انسانيباال بودن تعداد  0,07 2 0,14 0,08 3 0,24

0,04 2 0,02 0,06 3 0,02 
ي احداث كتابخانه بزرگ و مناسب  براي شهر و فرهنگ كتابخان

 در شهر

  برخوردار بودن شهر از شيب ماليم 0,05 3 0,15 0,07 4 0,28

  )1397، منبع: (يافته هاي پژوهش
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مسووالن شهري موقعيت نسبي و چهارراهي توان چنين نتيجه گرفت كه از نظر استناد به نتايج حاصل از جدول ميبا 

ترين فرصت خارجي و از نظر اساتيد دانشگاه برخورداري از به عنوان مهم 0,09و وزن نسبي  45/0شهر با امتياز  

به عنوان مهم ترين فرصت خارجي در نظر  0,09و وزن نسبي  45/0چشم اندازهاي طبيعي و گردشگري با امتياز 

  گرفته شده است.

   تجزيه و تحليل عوامل خارجي در تهديدها -5جدول
   كارشناسان شهري  اساتيد دانشگاه

  تهديد ها(T) وزن درجه بندي امتياز  وزن  درجه بندي  امتياز

 خط انتقال برق فشار قوي 0,08 4 0,32  0,09  4  0,36

  عبور خط  لوله نفت 0,07 4 0,28  0,08  4  0,32

  گازعبور خط انتقال  0,08 4 0,32  0,08  4  0,32

0,35  5  0,7  0,10 2 0,05 
 نداشتن برنامه مناسب براي وضعيت حمل و نقل شهر و حومه

 آن

 آلودگي بعضي از تجهيزات مثل كشتارگاه براي مردم 0,06 2 0,12  0,08  2  0,16

0,16  4  0,04  0,15 3 0,05 
عدم سرمايه گذاري مناسب در زمينه گردشگري شهر و 

 شهرستان

0,18  3  0,6  0,04 1 0,04 
مواجه شدن با كمبود پزشك و فضاي درماني بخاطر كمبود 

 فضاخاي درماني در شهر

 موجود بودن زمين هاي مرغوب كشاورزي  در اطراف شهر 0,10 5 0,50  0,10  5  0,50

 مهاجر پذيري شهر 0,07 3 0,21  0,07  4  0,28

  وجود ارتفاعات و آثار باستاني  0,4  2  0,08  0,04  4  0,16

  )1397، پژوهش منبع: (يافته هاي

)مي توان چنين نتيجه گرفت كه از نظر كارشناسان شهري موجود بودن زمين هاي 6با استناد به نتايج حاصل از جدول(

به عنوان مهم ترين تهديد خارجي و از  0,10و وزن نسبي  0,50مرغوب كشاورزي در اطراف شهر  با امتياز نسبي 

امتياز همچنين نداشتن برنامه مناسب براي وضعيت حمل و نقل شهر و نظر اساتيد دانشگاه همين شاخص با همين 

  در نظر گرفته شده است. 0,07و وزن نسبي  0,35حومه آن با امتياز 
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   تجزيه و تحليل عوامل داخلي در نقاط قوت -6جدول

 
   كارشناسان شهري  اساتيد دانشگاه

درجه   امتياز

  بند

  نقاط قوت(S) وزن درجه بندي امتياز  وزن

0,50  5  0,10  0,40 5 0,08 
ر شهر وجود مراكز دانشگاهي دولتي، پيام نور،آزاد و فني حرفه اي د

 نورآباد

 وجود بيمارستان مناسب در شهر 0,07 4 0,28 0,07 4 0,28

 و رستوران هاي متعدد در شهر نورآبادوجود هتل ليدوما  0,03 2 0,12  0,03  2  0,06

 باير درون بافت زمين هاي 0,09 5 0,45  0,10  5  0,50

 اراضي واقع درشرق و جنوب شرقي شهر 0,10 5 0,50  0,10  5  0,50

 دسترسي مناسب شهروندان و مسافران به واحدهاي درماني 0,05 3 0,15  0,06  4  0,24

 جايگاه مناسب مراكز فرهنگي در شهر 0,03 1 0,3  0,04  1  0,04

 شهر وجود مراكز مذهبي متعدد در 0,08 3 0,24  0,09  3  0,27

 احداث خانه هاي مسكوني جديد با مصالح قوي 0,04 3 0,12  0,06  4  0,24

 وجود دو رودخانه مهم در شمال و جنوب شهر 0,06 3 0,18 0,06 3 0,18

  )1397، منبع: (يافته هاي پژوهش

)مي توان چنين نتيجه گرفت كه از نظر كارشناسان شهري اراضي واقع در شرق 6با استناد به نتايج حاصل از جدول(

به عنوان مهم ترين نقطه قوت داخلي و از نظر اساتيد دانشگاه  0,10و وزن نسبي  0,50و جنوب شرقي شهر با امتياز 

و  هاي باير درون بافتزمين و همچنين  وجود مراكز دانشگاهي دولتي، پيام نور،آزاد و فني حرفه اي در شهر نورآباد

به عنوان مهم ترين نقاط قوت در نظر  0,10و وزن نسبي  0,50با امتياز   اراضي واقع درشرق و جنوب شرقي شهر

  گرفته شده است.
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  تجزيه وتحليل عوامل داخلي در ضعف ها -7جدول 

 
اساتيد 

  دانشگاه

كارشناسان 

  شهري

  

 امتياز وزن درجه بندي امتياز
درجه 

 بندي
 وزن

(W)فعنقاط ض  

0,18  3  0,06  0,10 2 0,05 
قرارگيري نامناسب كاربري صنعتي و كارگاهي درهنگام 

 ورود به شهر و ايجاد منظره زشت

 عدم مكانيابي درست بعضي ازادارات در سطح شهر 0,04 3 0,12  0,06  3  0,18

0,32 4 0,08 0,36 4 0,09 
ظرفيت مناسب نبودن سيستم شبكه بندي مثل،ناكافي بودن 

 تقاطعات وفقدان شبكه هاي واسطه اي

 كمبود شديد كاربري فضاي سبز در شهر 0,10 5 0,50 0,09 5 0,45

0,32  4  0,08  0,27 3 0,09 
وجود اكثر فضاي سبز در يك قسمت شهر( دربلوار امام 

 خامنه اي)

 كمبود جا و مكان براي پارك ماشين در ترمينال شهر 0,04 3 0,12  0,04  4  0,16

 نبود دستشويي عمومي و توالت در شهر 0,05 2 0,10 0,05 2 0,10

 تمركز واحدهاي درماني در مركز شهر 0,07 2 0,14  0,08  2  0,16

0,32  4  0,08  0,28 4 0,07 
استقرار نامناسب برخي تاسيسات و تجهيزات در شهر مثل 

 پمپ بنزين،قبرستان

  شهري در سطح كل شهرفقدان سيستم فاضالب  0,08 0,04 0,32  0,09  4  0,36

 نبو مكان مناسب و ثابت ميوه فروشي در شهر 0,02 2 0,04  0,04  3  0,12

  )1397، منبع: (يافته هاي پژوهش

كمبود شديد كاربري فضاي )مي توان چنين نتيجه گرفت كه از نظر كارشناسان 7با استناد به نتايج حاصل از جدول(

كمبود شديد به عنوان مهم ترين ضعف داخلي و از نظر اساتيد دانشگاه  0,10و وزن نسبي  0,50با امتياز   سبز در شهر

با  فقدان سيستم فاضالب شهري در سطح كل شهرو  0,09و وزن نسبي  0,45با امتياز  كاربري فضاي سبز در شهر

  گرفته شده است.به عنوان مهم ترين ضعف داخلي در نظر  0,09و وزن نسبي  0,36امتياز 
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     شهر نورآباددر بهينه سازي و كاربري متعادل اراضي اولويت بندي نقاط قوت و ضعف  -8جدول 

  اولويت بندي نقاط قوت(S) رتبه  اولويت بندي نقاط ضعف(W) رتبه

 اراضي واقع درشرق و جنوب شرقي شهر 1 كمبود شديد كاربري فضاي سبز در شهر 1

بندي  شهر مثل،ناكافي  مناسب نبودن سيستم شبكه 2

 بودن ظرفيت تقاطعات و فقدان شبكه هاي واسطه اي
 زمين هاي باير درون بافت 2

3 
 3 فقدان سيستم فاضالب شهر در سطح كل شهر

ي وجود مراكز دانشگاهي(دولتي،پيام نور،فني حرفه ا

 و آزاد)در شهر

استقرار نامناسب برخي تاسيسات و تجهيزات در  4

 بنزين،قبرستانشهر مثل پمپ 
 وجود بيمارستان در شهر 4

 و شهرستان وجود مراكز مذهبي متعدد در شهر 5 وجود اكثر فضاهاي سبز در بلوار امام 5

 وجود دو رودخانه مهم در شمال و جنوب شهر 6 تمركز واحدهاي درماني در مركز شهر 6

قرارگيري نامناسب كاربري صنعتي و كارگاهي در  7

 شهرهنگام ورود به 
7 

دسترسي مناسب شهروندان و مسافران به مراكز 

 درماني

 احداث خانه هاي مسكوني جديد با مصالح قوي 8 عدم مكانيابي درست بعضي از ادارات در شهر 8

 وجود هتل 9 ركمبود جا و مكان براي پارك ماشين در ترمينال شه 9

 مراكز فرهنگي در شهرجايگاه مناسب  10 فقدان دستشويي عمومي و توالت در شهر 10

11 
 نبود مكان مناسب و ثابت ميوه فروشي در شهر

ـــــــــ

 ـ
 ــــــــــ

  )1397، (يافته هاي پژوهش
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  ،  شهر نورآباد بهينه سازي و كاربري متعادل اراضياولويت بندي فرصت ها و تهديدها در  -9جدول

  اولويت بندي فرصت ها(o) رتبه  اولويت بندي تهديدها(T) رتبه

 شهر مهم موقعيت نسبي و ارتباطي 1 وجود زمين هاي كشاورزي در اطراف شهر 1

 برخورداري از چشم انداز هاي طبيعي و گردشگري 2 عبور خط برق فشار قوي 2

 برخورداري از چشمه آب معدني 3 عبور خط انتقال گاز 3

 تحصيلكرده نيروي اسنانيبرخورداري از  4 از نزديكي شهر عبور خط انتقال نفت 4

  مناسب برخوردار بودن شهر از شيب ماليم  5 در شهرستان مهاجر پذيزي شهر 5

 حاصلخيزي  خاك و توليدات كشاورزي 6 افزايش نرخ بيكاري 6

عدم سرمايه گذاري مناسب در زمينه گردشكري شهر  7

 و شهرستان

 فعال كردن خطوط اتوبوس راني در شهر نورآباد به مناطق 7

 ديگر

احداث كتابخانه بزرگ و مناسب براي شهر و فرهنگ كتاب  8 آلودگي برخي از تجهيزات مثل كشتارگاه براي مردم 8

 خواني در شهر

نداشتن برنامه مناسب براي وضعيت حمل و نقل شهر  9

 و حومه آن

 امكانات توسعه صنعتي 9

 مطلوبتصويب قوانين،جهت ايجاد شبكه  10  وجود ارتفاعات و آثار باستاني  10

مواجه شدن با كمبود پزشك و فضاهاي درماني  11

 بخاطر كمبود فضاهاي درماني در شهر

 امكان احداث پارك در كنار مجتمع مسكوني استاديوم 11

  )1397، منبع: (يافته هاي پژوهش
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  ،  خالصه تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك -10جدول

 عوامل استراتژيك وزن درجه بندي امتياز

0,50 5 0,10 

  S1=اراضي واقع در جنوب شرقي شهر

 

 S2=زمين هاي باير درون بافت  0,09 5 0,45

  S3=وجود مراكز دانشگاهي در شهر نورآباد 0,08 5 0,40

 W1=كمبود شديد كاربري فضاي سبز 0,10 5 0,5

 W2=مناسب نبودن سيستم شبكه بندي شهر 0,9 4 0,36

 W3=شهري دركل شهر فقدان سيستم فاضالب 0,08 4 0,32

 O1=موقعيت نسبي و ارتباطي شهر 0,09 5 0,45

  O2=برخورداري ازچشم انداز طبيعي وگردشگري  0,08  4 0,32

 O3=برخورداري از چشمه آب معدني 0,07 4 0,28

 T1=وجود زمين هاي كشاورزي اطراف شهر 0,10 5 0,50

 T2=عبور خط برق فشار قوي 0,08 4 0,32

 T3=عبور خط انتقال گاز 0,08 4 0,32

 T4=عبور خط انتقال نفت 0,07 3 0,28

  )1397، منبع: (يافته هاي پژوهش

)SO(راهبرد هاي رقابتي / تهاجمي  

  شهر و همچنين قرار گرفتن تعدادي از اماكن مذهبي جهت توسعه شهر و چهارراهي  موقيت استراتژيك  -

  رودخانه مهم در شهر جهت بازدهي بيشتر محصوالت كشاورزياستفاده از چشم اندازهاي  طبيعي به ويژه دو   -

ايجاد مراكز و تاسيسات فرهنگي آموزشي و رفاهي در زمين هاي واقع در شرق و جنوب شرقي شهر و اراضي باير   -

  درون بافت  

  برخوردار بودن از مراكز دانشگاهي و افراد تحصيلكرده در شهر  -
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در نزديكي موقعيت استراتژيك شهر و دسترسي همه شهروندان به اين مركز  مكان گزيني مناسب بيمارستان شهر -

  درماني

  احداث و توسعه خانه هاي مسكوني جديد با مصالح قوي با توجه به شيب ماليم شهر -

  (ST)  راهبرد تنوع  

  طرف مشرق و اراضي واقع در جنوب شرقي شهره ساماندهي و هدايت توسعه كالبدي شهر ب - 

و رسيدگي مسئولين با مشخص كردن مسير خط نفت،گاز و برق و رعايت استاندارهاي آن حهت توسعه  مديريت - 

  زيرساخت ها

همچنين مديريتي كارآمد و مفيد در زمينه ساخت و ساز رستوران هاي متعدد و برخوردار بودن از هتل ليدوما و  -  

  جهت اشتغال زايي

  اراضي باير درون بافت شهر جهت اسكان درآنها  ماييمهاجران وارد شده به شهر و راهن هدايت -  

  )woراهبرد بازنگري (

مناسب آن جهت دستيابي عادالنه همه شهروندان به بي ايتوسعه و گسترش پارك و فضاهاي سبز و مكان -   

  زيرساخت هاي سبز

شهر براي جلوگيري  ايجاد شبكه اي مطلوب و ارائه راهبردي مناسب جهت توسعه سيستم فاضالب در سطح كل -  

  از آلودگي آن

  ايجاد و گسترش تاسيسات و تجهيزات واحد هاي درماني در سطح شهر  -  

مديريت و ساماندهي، مكان يابي مناسب و مطلوب جهت استقرار تاسيسات و تجهيزات مثل پمپ بنزين، كشتارگاه  -

  و آتش نشاني

  )WTراهبرد تدافعي (

آنها در زمينه استا ندارد سازي خط نفت، گاز وبرق و استفاده مطلوب  ازاراضي  تدوين مقررات و تاكيد بر اجراي -

  كشاورزي و اجراي طرح هاي كوتاه مدت و بلند مدت

  توسعه خدمات بهداشتي و درماني در شهر به نسبت افزايش جمعيت -

ارتقاي فرهنگ  توجه شهرداري و سرمايه گذاري درزمينه  توسعه گردشگري و توزيع فضاي سبز در شهر جهت-

  گردشگري و اشتغال

 مكان گزيني درست كاربري صنعتي و كارگاهي در شهر و همچنين توجه شهردار به مسئله پاركينگ ترمينال شهر -

    تكنيك تاپسيس -

به عنوان يك روش تصميم گيري چندشاخصه، روشي ساده ولي كارآمد در اولويت بندي  TOPSISدر اين راستا 

محسوب مي شود. با استفاده از اين مدل، چهار گروه قوت ها، ضعف ها، تهديدها و فرصت ها رتبه بندي شده است. 

رصت ها، ضعف ها و ميانگين نظرات دو گروه (مسووالن و مديريت شهري و اساتيد دانشگاه) درباره ي تهديدات، ف

  وزن داده شده است. 12نقاط قوت در جدول شماره
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     ): ميانگين رتبه اي نظرات مسووالن شهري و اساتيد دانشگاه، 11جدول(

  اساتيد دانشگاه  مسوالن و مديريت شهري  

  0,279  0,212  تهديدها

  0,231  0,182  هافرصت

  0,247  0,213  هاضعف

  0,28  0,274  هاقوت

  W(  0,4  0,5(وزن

  ) 1397منبع: (يافته هاي پژوهش، 

  تاپسيسبر اساس روش): رتبه بندي آلترناتيوهاي نهايي بهينه سازي و توسعه متعادل كاربري اراضي در شهر نورآباد 12جدول(

  )1397 پژوهش، هاي يافته( اخذ:م 

ام باالتر است. فاصله اقليدسي تا iبه يك نزديك باشد، اولويت گزينه  CLبين صفر و يك است. هر چه  CL مقدار

رتبه بندي  ) ارائه شده است.5بهترين و بدترين و ميزان نزديكي و نيز اولويت بندي گزينه هاي مختلف در جدول (

)آلترناتيوها بر اساس ميزان  )∗CL   10ميزان فوق ≤≤
∗

iC  1در نوسان است. در اين راستا=
∗

iC نشان -

=0ي باالترين رتبه(فرصت ها) و دهنده
∗

iC ي كمترين رتبه است.                                                                                                           (قوت ها) نيز نشان دهنده

  نتيجه گيري: 

توسعه روزافزون جامعه شهري، متاثر از رشد بي رويه جمعيت و مهاجرت، به ساخت و سازهاي بدون برنامه ريزي 

رش مهارنشدني شهرها منجر شده و تغييرات زيادي در ساخت فضايي آنها به وجودآورده است كه لزوم هدايت و گست

آگاهانه و طراحي فضاي زيست مناسب براي شهرها را به دنبال داشته است. در اين پژوهش كاربري هاي شهر نورآباد 

سرانه متداول در شهرهاي ايران مورد بررسي مورد بررسي قرار گرفت و سپس شهر نورآباد با  1390ممسني در سال 

هاي آموزشي، فرهنگي، و فضاي سبز در وضعيت ي كاربريو مقايسه قرار گرفته است. و مشاهده شد كه سرانه

ها به خصوص كاربري فضاي سبز نامطلوبي مي باشد، كه بايد با برنامه ريزي اصولي نسبت به افزايش سطح اين سرانه

اي كه بين كاربري فضاي سبز و دستيابي به توسعه پايدار شهريست پرداخته نامطلوب آن و رابطهوجه به وضعيت با ت

شود. در اين راستا براي استفاده بهينه و متعادل از زمين مي بايست مسووالن امر نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت 

 TOPSISشند. با توجه به نتيجه گيري از تكنيك ها را براي ارائه استراتژي هاي مناسب در برنامه ريزي مدنظر داشته با

در جهت رتبه بندي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت ها و در نهايت رتبه بندي استراتژي ها، استراتژي هاي 

  بازنگري در رتبه ي اول قرار گرفتند. از اين رو به ارائه ي راهبردهاي كاربردي استراتژي هاي بازنگري مي پردازيم.

  )woزنگري (راهبرد با

  تهديدها  فرصت ها  قوت ها  ضعف ها

c4*=0/50  c3*=0/47  c2*=0/62  c1*=0/51 
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مناسب آن جهت دستيابي عادالنه همه شهروندان به بي ايتوسعه و گسترش پارك و فضاهاي سبز و مكان -   

  زيرساخت هاي سبز

ايجاد شبكه اي مطلوب و ارائه راهبردي مناسب جهت توسعه سيستم فاضالب در سطح كل شهر براي جلوگيري  -  

  از آلودگي آن

  ايجاد و گسترش تاسيسات و تجهيزات واحد هاي درماني در سطح شهر  -  

مديريت و ساماندهي، مكان يابي مناسب و مطلوب جهت استقرار تاسيسات و تجهيزات مثل پمپ بنزين، كشتارگاه  -

  و آتش نشاني

  :پيشنهادهاارائه 

  ترافيكي و آلودگي شهر توسعه حمل و نقل عمومي و فعال كردن خطوط اتوبوس راني براي كاهش بار �

با توجه به كمبود امكانات گذران اوقات فراغت و فضاي سبز موجود در شهر ايجاد پارك ها و فضاهاي  �

سبز،و مكانيابي مناسب آنها در كنار آنها از جمله: ايجاد فرهنگسراها، سينماها، و مجتمع هاي آموزشي متنوع 

  در نقاط مختلف شهر

  ك شهرو موقعيت ارتباطي آن  براي ايجاد ارتباط بازرگاني استفاده از موقعيت استراتژي �

  درمانياستفاده از پتانسيل هاي گردشكري و چشم اندازهاي طبيعي به ويژه چشمه آب  �

  استفاده از زمين هاي نامرغوب در جنوب شرقي شهر به جاي استفاده از زمين هاي اطراف شهر �

 مديريت و ساماندهي فضاهاي خالي  داخل بافت شهر �

شهرداري نورآباد مي تواند نقش موثري در جلوگيري از تداخل كاربري هاي ناسازگار شهري با مكان هاي  �

ها در صورت تداخل با اين كاربري ها جلوگيري كرده و باعث داشته و از كاهش كيفيت اين مكان تفريحي

  شهرنورآباد شوند. هاي تفريحيبازديد از مكان جذب بهتر و بيشتر گردشگران و آسايش خاطر آنان از
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