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 83-106صص ،3، شماره5، دوره1401 زمستانجغرافیا و روابط انسانی، 

 )مطالعة موردی: شهر باسمنج شهرستان تبریز( سازی زمینواکاوی پروسة آماده

 ارسیلی اسکوئع

 دانشکده ،ای،و توسعة منطقه یشهر یزیرگروه برنامه ،ریزی شهریبرنامهارشد یکارشناس آموختةدانش .1

 (ali.oskouee.aras99@ms.tabrizu.ac.ir) .رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یطیو علوم مح یزیربرنامه

 
 09/02/1401تاریخ پذیرش:                                                                                      16/01/1401تاریخ دریافت:

 چکیده 

رسانی به ساکنان در ریزی شهری در حوزة خدماتهای برنامهسازی زمین از جملة سیاستهای آمادهبررسی وارزیابی طرح

 10ای به وسعت سازی زمین در محدودهلی حاضر، واکاوی پروسة آمادهتحلی-باشد. هدف پژوهش توصیفیاین اراضی می

گیری شده است. بهره SWOTها از تکنیک باشد. برای تجزیه و تحلیل دادههکتار در شهر باسمنج واقع در کالنشهر تبریز می

های تعیین شده در این شاخصای و بررسی میدانی گردآوری شده است. گیری از مطالعات کتابخانههای پژوهش با بهرهداده

زیرشاخص  19باشند که دربرگیرندة می "مراکز محالت"و  "تقسیمات کالبدی"، "شبکة معابر"، "هاتوزیع کاربری"پژوهش، 

به عنوان طرح بهینه انتخاب گردید  "76"هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دومین طرح پیشنهادی با مجموع امتیاز 

امتیاز( و پس از آن به  26) "شبکة معابر"های منتخب در این طرح، بیشترین امتیاز مربوط به شاخص صکه در میان شاخ

مراکز "امتیاز(  و در نهایت شاخص  18مشترکاً در رتبة دوم ) "تقسیمات کالبدی"و  "هاتوزیع کاربری"های ترتیب شاخص

ها، رعایت سلسله گر، در طرح منتخب، نحوة ارتباط دسترسیامتیاز( در رتبة آخر قرار  داشتند. به عبارت دی 14) "محالت

ها در محدوده، داشتن حداقل راهگانه(، امنیت و آسایش شهروندان، طراحی پیاده 6مراتب، توجه به نقش و عملکرد شبکة معابر )

 ها و طراحی براساس اقلیم و توپوگرافی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.تقاطع

 ، باسمنج، تبریز.SWOTریزی شهری، سازی زمین، برنامهآمادهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ترین عامل تأثیرگذار در رشد کالبدی و به این سو مهم 1360سازی زمین از سال های آمادهاجرای سیاست طرح 

: 1400به نقل از روستایی و همکاران،  Domhoff, 2005: 7ران است )گیری ساخت کالنشهرهای بزرگ ایشکل

های مهم در تنظیم مدیریت توسعة شهری است که در آن معیارهای الزم و سازی زمین یکی از سیاست(. آماده86

ها، ضروری شهرسازی همچون ارتقای محیط زیست، عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی، کارایی اقتصادی طرح

 (.79: 1389باشد )میرکتولی، از گسترش شهرها و هدایت منطقی استقرار ساکنین شهری مدنظر می جلوگیری

باشد که هر کدام از این محورها فرآیند منحصر به ریزی، طراحی و اجرا میسازی زمین دارای سه محور برنامهآماده

سازی زمین یکی از پر تعدادترین، ای آمادهه(. طرح3: 1380کنند )عزیزی، فرد خود را برای به اجرا درآمدن طی می

ها که های بارز این طرحاند. یکی از ویژگیهای گذشته در کشور تهیه و به اجرا درآمدههایی هستند که در دههطرح

ها، کمبود متخصص، زمان کوتاه تهیه طرح مبانی نظری، اشکاالت شرح خدمات و اتکا بر مبانی به دلیل تعدد آن

های پراکندة ع پیوست، تقلید و تکرار الگوهای جهانی به همراه رواج آراء آنها و همینطور گسترش بافتغربی به وقو

 (.238: 1387زاده، هویت، یکنواخت و همسان در حاشیه و پیرامون شهرها بود )نقیبی

حویل اراضی شهری سازی زمین، تأمین مسکن مناسب برای اقشار جامعه و تهای آمادههای پروژهترین هدفاز مهم 

به مردم با رعایت ضوابط و استانداردهای الزم بوده است. در دهة هفتاد راهکارهایی برای تأمین مسکن اندیشیده 

سازی تأکید داشتند. در برنامة دوم توسعه نیز بر این سه سازی و کوچکانداز، انبوهشدند که عموماً بر سه اصل پس

ها کاهش یابد و از طرف است که در حد ممکن مساحت زیربنای ساختماناصل تأکید شده و سعی بر این بوده 

اندازهای کوچک مردم و مشارکت آنها مشکالت مسکن دیگر با انبوهسازی هزینه به حداقل برسد. همچنین با پس

(. تمام 135: 1382شود )پورمحمدی، نامیده می "پاک"تا حدودی رفع گردد. این سیاست به طور اختصاری 

های انسان نیازمند استفاده از زمین است. زمین خواه در مصارف کشاورزی یا صنعتی و یا شهری نقش تفعالی

های دهة شصت هجری شمسی سازی زمین که در سالهای آماده(. تهیة طرح122: 1396کلیدی دارد )پورمحمدی، 

های زیستی و روی مجتمعتحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی آغاز گردید؛ با انگیزة اجتناب از رشد خود

نظاممند کردن ساخت و سازهای جمعی در شهرها در جهت تأمین مسکن به ویژه برای اعضای تعاونیهای مسکن 

اقشار کم درآمد تا متوسط بود. در آن زمان متأسفانه با وجود هشدار برخی طراحان شهری، به علت نوپابودن دانش 

ها و محالت اعمال اربردی آن، توجه به کیفیت این مجموعههای عملی و کطراحی شهری و عدم وجود نسخه

ریزی و ارائة طرح تفکیک اراضی ادامه یافت و بالطبع نگردید. بنابراین این روند با محدود شدن به مقوالت برنامه

های زیبایی شناسانة طراحی شهری شد نتیجة آن، خلق فضاهایی به دور از انتظار و توصیه

(www.shahrsazi.blogfa.comلزوم بهره .)سازی به منظور امکان استفاده از زمینهایی که گیری بهینه و زمینه

سازد. های آمادهسازی زمین را بیش از پیش نمایان میدر اختیار سازمان زمین شهری است، ضرورت توجه به طرح
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)اراضی پیرامون شهری( و سازی زمین، منجر به اتالف سرمایة ملی های آمادهبدون شک عدم توجه به تهیة طرح

همچنین باعث عدم استفادة مناسب جهت رفع نیازهای ضروری خواهد شد. از این حیث، این پژوهش با هدف 

تحقق توسعة شهری از پیش اندیشیده شده، به منظور افزایش عرضة مسکن در بازار عرضه و تقاضای مسکن شهری 

اراضی موجود در جنوب شرق کالنشهر تبریز، در محدودة حد  هکتار از 10سازی زمین در به واکاوی پروسة آماده

فاصل جنوب جادة باسمنج در جوار روستای باغ یعقوب که از سمت غرب در همسایگی با شهرک مدرن خاوران 

 کالنشهر تبریز قرار گرفته است، پرداخته است. 9واقع در محدودة شهرداری منطقة 

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش

 زمینسازی آماده

های این طرح، شامل مجموعه عملیات الزم برای مهیا نمودن زمین برای احداث مسکن و تأسیسات و نیازمندی

های اجرایی آن است که به عنوان طرح تفصیلی الزم مربوط به آن، مطابق با قانون زمین شهری و آئین نامه

زمین برای سکونت، فعالیتی جدید در  سازی(. آماده270: 1392شود )شیعه، های جدید شهر تهیه میگسترش

سازی زمین در واقع (. آماده90: 1397در ایران معمول شده است )شیعه،  1364شهرسازی ایران است که از سال 

های جامع و تفصیلی برای شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده، باید در شهرسازی اجرایی است. یعنی آنچه در طرح

های سازی تنها اجرای صرف طرحاجرا درآید. اما این گونه نباید تصور نمود که آمادهسازی به مرحلة طرح آماده

ریزی شهری، ای است از قواعد اندیشیده شدة پیشین و دیگر عواملی که از لحاظ برنامهتفصیلی است، بلکه آمیزه

سازی های آمادهتر شدن محیط مسکونی الزم است. محتوی کلی طرحمعماری و مهندسی ساختمان برای مناسب

 باشد:زمین شامل موارد زیر می

ها، فضاهای ها، میدانها، کوچهتر و تعیین تراکمها؛ ب( تعیین سیستم خیابانالف( تفکیک زمین به قطعات کوچک

سبز، پارکینگ؛ پ( تأمین تأسیسات شهری شامل آب، برق، گاز و فاضالب؛ ت( ایجاد مراکز محالت و خدمات 

ها؛ ث( تدوین ضوابط و معیارهای اداری، تجاری، بهداشتی، آموزشی، تفریحی و مانند اینشهری شامل خدمات 

 ساختمانی و الگوهای طراحی، با درنظرگیری شرایط اقلیمی و محیطی.

توان تحقق توسعة شهری از پیش اندیشیده شده و افزایش عرضة مسکن در بازار ها را میترین هدف این طرحمهم

توان به مشارکت مردم در ایجاد محیط کن شهری دانست. از دیگر اهداف آن همچنین میعرضه و تقاضای مس

های مردمی و همچنین ایجاد ها و مدیریتزندگی جمعی خود، تأمین خدمات عمومی از طریق سرمایه گذاری

ایی اشاره ریزی شهری، معماری، تأسیسات زیربنایی، خدمات شهری و تجهیزات روبنمحیطی مناسب از نظر برنامه

 (.58: 1382به نقل از سعیدنیا،  113: 1389نمود )نسترن و رعنایی، 

 سازی زمین در ایرانتاریخچة تفکیک و آماده
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اشاره شده است.  1364تا سال  1345سازی زمین در ایران قبل از سال (، به تاریخچة تفکیک و آماده1در جدول )

هایی بود. با تصویب قانونهای توسعه میموانع عمدة اجرای طرح تا قبل از تصویب این قوانین، مالکیت خصوصی از

سازی زمین این امکان به وجود آمد که همزمان با تأمین زمین برای تولید مسکن، به های آمادهدر چهارچوب طرح

 (.7: 1395تأمین زمین برای تأسیسات و تجهیزات شهری توجه شود )نیکوفر، 
 اده سازی زمین در ایران(. تاریخچة تفکیک و آم1جدول )

تفکیک زمین و نوع استفاده از آن در اختیار مالک بوده است و ادارة  1345قبل از 

ثبت به عنوان نمایندة دولت در نقش ناظر در جلوگیری از تجاوز به 

 حریم مجاور و متعلق به دیگران عمل می کرد

ها برای اریاصالح قوانین و اضافه کردن قوانینی جدید و مسئول شهرد 1345

 بندی شهر و ...تعیین نحوة استفاده از زمین، منطقه

های تفکیکی براساس های جامع و تفصیلی و تهیة طرحتصویب طرح

 های کالناین طرح

تصویب قانون زمین شهری بجای سازمان عمران شهری و شروع  1358

 سازیهای آمادهطرح

ازمان عمران شهری و جای س جایگزین شدن سازمان زمین شهری به 1360

 سازیهای آمادهشروع طرح

های تفکیکی برای واگذاری زمین به متقاضیان توسط تهیة نقشه 1361

سازمان زمین شهری )با گذشت زمان کمبودهای خدماتی و زیرسازی 

 آن مشخص شد(

 سازی زمین شهری در ایرانهای آمادهپیگیری منسجم طرح 1364

 .6: 1390مأخذ: معزی و همکاران، 

  پیشینة تحقیق

سازی های آمادههای انجام گرفته در یک دهة اخیر در ارتباط با بررسی و ارزیابی طرحدر زیر به برخی از پژوهش

 شود: زمین اشاره می

سازی از نظر ابعاد های آمادهدر پژوهشی با عنوان »بررسی وضعیت پایداری طرح (،1394اردشیری و همکاران )

سازی شهرک های آمادهعی، نمونة موردی: شهرک گلستان کالنشهر شیراز« به بررسی پایداری طرحکالبدی و اجتما

اند. مطالعة این پژوهش براساس مطالعة موردی گلستان کالنشهر شیراز با تأکید بر ابعاد کالبدی و اجتماعی پرداخته

سازی به معیارهای محیطی های آمادهرحباشد. نتایج حاکی از آن است که در طتحلیلی می-بوده و از سنخ توصیفی

و کالبدی توجه بیشتری شده و معیارهای اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. عدم توجه کافی به معیارهای 

اجتماعی سبب پایداری متوسط )وضعیت بینابین پایداری و ناپایداری( این شهرک از نظر اجتماعی شده است. در 

محیطی، مالحظات بیشتری صورت گرفته و شهرک گلستان از این بعد در وضعیت  زیست-حالی که از نظر کالبدی
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سازی این شهرک در مقایسه های آمادهنیمه پایدار )پایداری خوب( قرار دارد. به طور کلی، ابعاد اجتماعی در طرح

 فضایی نادیده گرفته شده است.-با ابعاد کالبدی

سازی زمین در محلة برد کوه شهرستان رستم« به بررسی طرح ادهدر پژوهشی با عنوان »طرح آم (،1395رستمی )

باشد. نتایج پیمایشی می-سازی زمین در محلة برد کوه شهرستان رستم پرداخته است. روش پژوهش، توصیفیآماده

کیلومتری از روستا متصل به روستای مصیری و در  10پژوهش حاکی از آن است سایت انتخاب شده در فاصلة 

اهواز انتخاب گردید و مقرر شد جهاد سازندگی و بنیاد مسکن نسبت به ارائة طرح و -ده کمربندی شیرازشمال جا

بندی هکتار در فاز اول اقدام نمایند پس از اینکه طرح آماده و قطعه 5/13سازی مکان موردنظر به مساحت آماده

اقدام گردد. اکنون پس از گذشت سه دهه از گردید نسبت به واگذاری قطعات به افراد روستا از طریق بنیاد مسکن 

اند که بر این اساس واگذاری قطعات فاز دوم در درصد از قطعات واگذاری ساخته شده 98اجرای طرح بیش از 

 اند.درصد از این قطعات ساخته شده 40آغاز گردید و تاکنون حدود  1380سال 

های کالبدی مؤثر بر مؤلفة زیباییشناسی جش شاخصدر پژوهشی با عنوان »سن (،1397منتظرالحجه و همکاران )

سازی شده در شهر یزد« به شناسایی و سنجش های شهری معاصر؛ مطالعة موردی: نواحی آمادهدر توسعه

های اخیر و شناسی از دیدگاه شهروندان ساکن در سه محدوده که در دهههای کالبدی مؤثر بر مؤلفة زیباییشاخص

تحلیلی بوده -اند. روش پژوهش، توصیفیاند، پرداختهسازی زمین در شهر یزد شکل گرفتهدههای آمادر نتیجة طرح

های آماری رگرسیون خطی و جهت آزمودن فرضیات از آزمون SPSSافزار ها از نرمو به منظور تجزیه و تحلیل داده

حاکی از آن است که در هر گیری شده است. نتایج بهره ANOVAچندگانه، همبستگی پیرسون، دوربین واتسون و 

شناسی هستند و شاخصهای عدم دار بر مؤلفة زیباییها دارای اثر مستقیم و معنیها تمامی شاخصکدام از محدوده

های مشترک مؤثر بر ترین شاخصها، تناسب عرض معابر شهری و پیوستگی جداره مهمتکرار و یکنواختی بدنه

 دار از دیدگاه شهروندان هستند.طة مستقیم و معنیشناسی بوده و دارای رابمؤلفة زیبایی

سازی زمین و روندهای اجرایی« های آمادهشناسی طرحدر پژوهشی با عنوان »آسیب (،1399پور و همکاران )ملک

اند. روش پژوهش تحلیل موضوعی سازی زمین پرداختههای آمادههای ناشی از تهیه و اجرای طرحبه ردیابی مشکل

سازی زمین به های آمادهری مشارکتی بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اکثر پروژهگو میانجی

های بندی توجه الزم مبذول نداشته و در نتیجه مشکالتی در روابط کاری بین عوامل و ارگانبندی و زمانمرحله

های بوده که باالرفتن هزینه ترین بعد منفی، تطویل زمان اجرای عملیاتمختلف اجرایی پدید آمده است. مهم

 سازی را سبب گردیده است. آماده

های در پژوهشی با عنوان »تحلیل نیروهای مؤثر در شهری شدن رانت در قالب طرح (،1400روستایی و همکاران )

های تأثیرگذار بر سازی زمین مسکونی شهری )مطالعة موردی: شهر زنجان(« به بررسی نقش عوامل و مؤلفهآماده

سازی زمین های آمادهتولید فضای رانتی شهر زنجان در درون صورتبندی نظام اقتصادی رانتی کشور به واسطة طرح
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 SPSSافزار ها از نرمباشد و به منظور تجزیه و تحلیل دادهتحلیلی می-اند. روش پژوهش، توصیفیمسکونی پرداخته

گیری شده است. نتایج بهره DPSIRسیر و مدل ، تحلیل مTODIMو جهت آزمودن فرضیات از روش دلفی، مدل 

بیشترین ارتباط را با ساخت شهری  527/0های کنترل محدودة شهری با اثر مستقیم حاکی از آن است که شاخص

و سهم ارزش افزودة  794/0شدة مسکن با ضریب  مبتنی بر رانت دارد و شاخص سهم قیمت زمین در قیمت تمام

 بیشترین تأثیر را در تولید فضای رانتی دارد. 792/0ی با ضریب نفت در تولید ناخالص داخل

سازی های آمادهدر پژوهشی با عنوان »تدوین مدل مفهومی فرم مبنا در تهیة طرح (،1400فرد )محمدی و بهنامی

ریف سازی شهر جدید هشتگرد« به تعریف فرم شهری و بازتعزمین؛ نمونة مطالعاتی: بررسی فرآیند تهیة طرح آماده

عناصر و اجزای کدهای فرم مبنا در قالب مکتب انگلیسی، و سپس به بررسی نحوة کاربست آن در کیفیت بخشی 

گیری شده اند. روش پژوهش، کیفی بوده و از تحلیل محتوای منابع نیز بهرهسازی زمین پرداختههای آمادهبه طرح

عناصر فرم شهری و همچنین طراحی شهری به ویژه است. نتایج حاکی از عدم توجه جامع و یکپارچه به مفهوم و 

 باشد.ها میدر ابعاد کالبدی این طرح

 روش پژوهش

باشد. روش گردآوری اطالعات، تحلیلی می-ای از یک مطالعة موردی و از نوع توصیفیپژوهش حاضر نمونه

بوده است و در نهایت به ای و روش پیمایش )میدانی( گیری از مطالعات کتابخانهبراساس روش اسنادی و بهره

ها در گذاری طرحگیری شده است. ارزشبهره SWOTمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده، از تکنیک 

را  5تا  1پنج طیف ضعیف، متوسط، خوب، بسیارخوب و عالی انجام شده است که هر کدام به ترتیب امتیازات 

های آنها، با مقایسة مجموع امتیازات کسب اس معیارها و شاخصگذاری هر طرح براسشوند. بعد از ارزششامل می

 گردد.شده در هر طرح، طرحی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد به عنوان طرح بهینه و نهایی انتخاب می

 قلمرو جغرافیایی پژوهش   

 شرقیبررسی موقعیّت زمین طرح نسبت به استان آذربایجان

باشد. این شرقی قرار گرفته است که واقع در شهرستان تبریز میتان آذربایجانزمین طرح در بخش مرکزی اس

آباد و از جنوب توسط زمین از طرف شمال توسط شهرستان هریس، از طرف شرق توسط شهرستان بستان

 شهرستان مراغه احاطه شده است.
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 شرقیآذربایجان استان به نسبت طرح زمین موقعیّت (.2نقشة )        (. موقعیّت محدوده در مقیاس کالن 1قشة )ن           

 
 ن تبریز(.  موقعیّت زمین طرح نسبت به شهرستا4نقشة )       (. موقعیّت زمین طرح نسبت به شهرستان تبریز3نقشة )

 

 
 اطراف روستاهای و شهرها به نسبت طرح زمین (. موقعیّت5نقشة )

 

 ابعاد و اندازه و شکل هندسی زمین طرح

متر، طول غربی آن  315باشد. طول شمالی این زمین هکتار می10زمین طرح واقع در شرق تبریز، دارای مساحت 

 باشد. متر می 280تر و طول جنوبی این زمین م 336متر، طول شرقی آن  384
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 (. ابعاد، اندازه و شکل هندسی زمین طرح1شکل )

 

 منطقة طرح یو بلند یپست تیّوضع یبررس

 یهادر عرصه ییهای. ناهموارشودیهموار محسوب م باًینبوده و تقر یتند بیش یدارا بیطرح از نظر ش منطقة

 نیترحداقل ارتفاع در پست یعنی. باشدیم 1530-1580منطقه طرح  یاست. بازة ارتفاعمنطقه قابل مشاهده  رامونیپ

 نیا یعموم بیمتر است. ش 100اختالف ارتفاع  جهیتو در ن باشدیمتر م 1580متر و حداکثر ارتفاع 1530نقطة آن 

 .باشدیم یغرببه شمال یشرقدر منطقة طرح از جنوب بیش یدرصد است. جهت عموم 2 بیبه تقر زیمنطقه ن

 
 (. خطوط ارتفاعی محدودة طرح7نقشة )             طرح        بندی محدودة(. شیب6نقشة )            

 
 (. جهت شیب محدودة طرح8نقشة )
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 طرح منطقة سطحی هایآب جریان وضعیّت بررسی

 از سیل، از ناشی هایخسارت و خطرات از طرح حفاظت و سطحی هایآب هدایت و آوریجمع سیستم طراحی

 هایعرصه و طرح زمین کل سطحی هایآب است نمایان نقشه در که طورهمان .است برخوردار خاصی ماهیّت

 .است داده پوشش را پیرامونی

 .ستباال طرح زمین درجنوب سطحی هایآب تراکم

 
 های سطحی(. جریان آب9نقشة )

 ها و بحث یافته

 آنالیز سایت:

 بندی زمین از نظر نوع کاربری موجود سایتبررسی کاربری زمین، مشخصات مستحدثات و پهنه

هایی همچون باغات، مزارع، صنایع و کارگاهی، گاوداری باشد که کاربریمتر مربع می 100000مساحت زمین طرح 

 ها و محدوده روستایی باغ یعقوب نیز در اطرف محدوده قرار گرفته است.عابر و شبکة راهو مرغداری، م

 
 ها در محدودة طرحبندی کاربری(. پهنه10نقشة )

 های مختلف برای استفاده بهینه از فضا و زمین( در زمینهswotها و امکانات )شناسایی محدودیت

 ابعاد هشت گانه:
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ساختار  -5نظام حرکت و دسترسی  -4فعالیت و اشتغال و اقتصاد  -3و اجتماع  جمعیت -2کاربری اراضی  -1

 کیفیت محیط شهری -8مدیریت و مشارکت مردمی  -7ساختار فضایی شهری  -6طبیعی و محیط زیست شهری 

گانه به طور مجزا جدولی برای بررسی نقاط ضعف و قدرت و تهدید و فرصت طراحی  برای این ابعاد هشت

 توان ماتریس سوات را ترسیم کرد.آوری این جداول به راحتی میکه در نهایت با جمع شود،می
 ها و امکانات در زمینة کاربری اراضی(. شناسایی محدودیت2جدول )

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 هاتهدید هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت

قرارگیری صنایع در داخل  - 

 محدوده

وجود اراضی خالی برای  -

 توسعه

 نزدیکی به شهرک خاوران -

 های سهندنزدیکی به کوه -

های معیار توسط ارائه سرانه -

 طرح جامع تبریز

فرصت طراحی مبتنی بر برنامه  -

 و ضابطه

مناسب بودن زمین و خاک  -

 برای ساخت و ساز

وجود برخی صنایع و  -

ها در زمین و پیرامون گاوداری

 آن

 

 

 
 ها و امکانات در زمینه جمعیت و اجتماعت(. شناسایی محدودی3جدول )

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 هاتهدید هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت

درصد جمعیت باغ  85بیش از  -

یعقوب که در مجاورت سایت 

قرار دارد را افراد باسواد تشکیل 

 دهند.می

توان طراحی فضا با تراکم   - -

 جمعیتی پایین و متوسط

 

رت از روستاهای افزایش مهاج -

اطراف به این زمان با ایجاد شهر 

 جدید

 

 
 ها و امکانات در زمینه اشتغال و اقتصاد(. شناسایی محدودیت4جدول )

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 نقاط ضعف نقاط قوت نقاط ضعف نقاط قوت

اشتغال ساکنان باغ یعقوب به  -

کشاورزی و زراعت در زمین 

 خود

ر عدم مشارکت مردم د -

 پرداخت عوارض شهری

اشتغال ساکنان باغ یعقوب به  -

کشاورزی و زراعت در زمین 

 خود

عدم مشارکت مردم در  -

 پرداخت عوارض شهری
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 ها و امکانات در زمینه حرکت و دسترسی(. شناسایی محدودیت5جدول )

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 هاتهدید هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت

راتب نظام رعایت سلسله م -

 حرکت و دسترسی در اکثر موارد

دسترسی به باسمنج از طریق  -

 جاده باسمنج

دسترسی به روستاهای شادآباد  -

 و زرنق از طریق جاده زرنق

عدم وجود امنیت در جاده  -

 باسمنج

 

 میانه-آهن تبریزنزدیکی به راه -

پرداخت طرح تفصیلی منطقه  -

 به مسأله تردد و سیمای شهری

بور مسیر قطار شهری از عدم ع -

 نزدیکی محدوده

عدم دسترسی سریع به وسایل  -

 نقلیه عمومی

 
 ها و امکانات در زمینه ساختار طبیعی و محیط زیست شهری(. شناسایی محدودیت6جدول )

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 هاتهدید هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت

لگرد در های ووجود سگ - وضعیت مناسب شیب معابر  -

 محدوده

وجود تعدادی صنایع و  -

گاوداری و مرغداری در زمین 

 طرح

ها و سازی ساختمانعدم مقاوم -

های سایت در برابر باغ خانه

 زلزله

 ها با سوزاندندفع زباله -

فرصت انجام پروژههای  -

سازی و تدوین ضوابط مقاوم

 سازیایمن

 

ها در تراکم باال صنایع و کارگاه -

 ینشمال زم

های اصلی از شمال عبور گسل -

 زمین

استفاده از باغات به  -

سازی و کاهش ساختمان

پذیری زمین و امکان آمدن نفوذ

سیل در زمان بارندگی و اضافه 

 های سطحیشدن بر حجم آب
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 ها و امکانات در زمینة ساختار فضایی شهری(. شناسایی محدودیت7جدول )

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 هاتهدید هافرصت نقاط ضعف قوتنقاط 

وجود مزارع فراوان برای  -

 کشاورزی

 

 

عدم تحقق پیشبینی های  -

های مربوط به منطقه در طرح

 خصوص ساختار شهری

 

های مبتنی فرصت اجرای طرح -

 بر برنامه

ای وجود نگرش توسعه -

ریزی و ساختار فضایی در برنامه

 طراحی

 برداری از ساختار فضاییبهره -

 ریزیشهر تبریز در برنامه

وجود کاربری عمده نظیر  -

آموزش عالی )دانشکده 

 کشاورزی و دامپزشکی(

های عدم توجه به زیرساخت -

 مناسب

 های سطحیعدم توجه به آب -

 هااز بین بردن قنات -

 از بین بردن باغات و مزارع -

های پیشبینی تغییر سیاست -

های باالدست در خصوص طرح

 ضایی منطقهساختار ف

 
 ها و امکانات در زمینه مدیریت و مشارکت مردمی(. شناسایی محدودیت8جدول )

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 هاتهدید هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت

اکثر ساکنان محدوه حاضر به  -

همکاری در تهیه طرح شهری 

برای ایجاد شهرک جدید  

 هستند.

رضایت اکثر ساکنان محدوده  -

کونت در این مکان به دلیل از س

 نزدیکی محل کار و سکونت

تعدادی از افراد محله حاضر  -

به همکاری در تهیه طرح شهری 

 برای زمین نیستند.

 

آگاهی مردم، شهروندان و  -

مدیریت شهری از اهمیت 

 هامشارکت پروژه

 فرصت برای آموزش جمعیت -

مدیریت واحد در مورد آب،  -

 برق و گاز

 عدم توجه به فرهنگسازی -

عدم توجه به نیازها جهت  -

 طراحی

برداری مناسب از عدم بهره -

های موجود در ها و پتاسیلتوان

 منطقه

بی توجهی به مشارکت و  -

 هادخالت دادن آن در پروژه
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 (. شناسایی محدودیتها و امکانات در زمینه کیفیت محیط شهری9جدول )

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 هاتهدید هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت

انداز کوههای وجود چشم -

 سهند

وجود باغات خصوصی در  -

 محدوده

 

عدم وجود نورپردازی شب در  -

 های زمینها و دسترسیجاده

تبدیل اراضی بایر جنوب  -

 محدوده به فضای سبز

ها در وجود رودها و مسیل -

 سازیزمین، فرصتی برای منظر

انداز به چشم عدم توجه -

عمومی و مناظر کوه سهند به 

 وسیله ساخت و ساز با تراکم باال

 
 های باالدستهای پیشنهادی زمین طرح با کمک طرح(. سرانة کاربری10جدول )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برآورد نیاز مسکن

 خانوار تعداد و بعد

 در صورت اگر که باشدخانوار می 5000 منطقه این در خانوار اسکان امکان بگیریم، نظر در نفر 4 را خانوار بعد اگر

 .داریم نیاز مسکونی واحد 5000 به = تراکم در واحد مسکونی(1بگیریم ) نظر در خانه 1 خانوار هر برای آلایده

 

 

 

 سرانه درصد مساحت کاربری

 19/3 %85/63 63845 مسکونی

 07/0 %40/1 1400 تجاری

 01/0 %29/0 288 فرهنگی

 03/0 %41/0 680 مذهبی

 22/0 %40/4 4400 آموزشی

 02/0 %49/0 490 درمانی-بهداشتی

 02/0 %36/0 364 ورزشی

 44/0 %80/8 8800 فضای سبز و باز

 1 %20 20000 شبکة معابر

 - %100 100267.24 مجموع



 3شماره 5دوره ،1401 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                             

96 
 

 (. بعد و تعداد خانوار محدودة طرح11جدول )

 جمعیت محدوده

 20000 تعداد جمعیت

 4 بعد خانوار

 5000 تعداد خانوار

 مسکن برآورد

نسبت  به که است مسکونی واحد هر در جمعیت این است. آورندة محالت بوحود و دهنده اساساً تشکیل مسکن

واحدهای  مجموعة دارند، را راحت مسکونی واحد یک از که انتظاراتی نظر از ها،آن هاینیاز و خانوارها تعداد

 دهند.می شکیلت را محالت نتیجه در و مسکونی

عملکرد  بودن، اقتصادی بودن، سالم و امنیت: مانند کرد. بندیتقسیم منطقی بطور توانمی را مسکن هایهدف

 .زیبایی و مردم روحیة اخالقی، نظر نقطه از بودن مناسب مناسب،

 که .داریم نیاز یمسکون واحد  5000 به ، خانوار( 5000شده ) برآورد خانوار تعداد اساس بر ،جمعیت به توجه با

 از بعضی در سبز و باز از فضاهای بهتر استفادة و اصولی برداریجهت بهره مسکونی واحدهای تعداد این

 شود.می پخش مختلف هایتراکم در محله هایقسمت

 های مختلفارائه گزینه

 اعی است.هکتاری دو آلترناتیو ارائه شده است که یکی به نوع شطرنجی و دیگری شع10برای محدودة 

 اند.دید زیر مورد بررسی قرار گرفته 4این دو آلترناتیو از 

 هاالف( توزیع کاربری

ها کنار ها و قرارگرفتن آنها در آلترناتیوهای ارائه شده نشان داده شده است، که پراکندگی کاربریتوزیع کاربری

 دهد.هم را به طور واضح نشان می

 
 ها در آلترناتیو اول(. توزیع کاربری12نقشة )           ر آلترناتیو دوم  ها د(. توزیع کاربری11نقشة ) 

 



 اسکویی ارس                                 

  

 

97 
 

 ب( شبکة معابر

ای پیشنهاد شده است ای و محلی محلهفرعی، محلی شهری، محلی ناحیه 2در محدوده تعدادی معابر از نوع درجه 

 آلترناتیو سلسله مراتب شبکه معابر رعایت شده است. 2که در هر 

 
 (. شبکة معابر آلترناتیو اول14نقشة )              . شبکة معابر آلترناتیو دوم      (13نقشة )

 پ( تقسیمات کالبدی

 تقسیمات محالت با خطوطی در هر دو آلترناتیو به گونه زیر نشان داده شده است.

 
 ترناتیو اول(. تقسیمات کالبدی آل16نقشة )          (. تقسیمات کالبدی آلترناتیو دوم   15نقشة )

 ت( مراکز محالت

های مهم و مراکز با تعامالت اجتماعی باال در آلترناتیوها نشان داده مراکز محالت و در واقع محل تجمع کاربری

 شده است.
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 (. مراکز محالت آلترناتیو اول18نقشة ) و دوم            (. مراکز محالت آلترناتی17نقشة )

 

 های بهینه در رابطه با عناصر راهبردیزینهها و انتخاب گارزیابی گزینه

رسد.  گذاری و امتیازدهی برای هر طرح میهای مربوط به معیارها، نوبت به ارزشبعد از تدوین معیارها و شاخص

شوند که هر کدام به بندی میهای ضعیف، متوسّط، خوب، بسیار خوب و عالی تقسیمها در درجهگذاریارزش

ها، با های آنگذاری هر طرح براساس معیارها و شاخصشوند. بعد از ارزشرا شامل می 5ا ت 1ترتیب امتیازات 

شده در هر طرح، طرحی که بیشترین امتیاز را داراست به عنوان طرح بهینه و نهایی  مقیاس مجموع امتیازات کسب

و امتیاز  76امتیاز طرح اول  های مربوطه،ها براساس معیارها و شاخصگذاری طرحشود. بعد از ارزشانتخاب می

 شود.خواهد بود که طرح اول به عنوان طرح بهینه انتخاب می 58طرح دوم 
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 های مربوطهها بر اساس معیارها و شاخصگذاری طرح(. بررسی ارزش12جدول )

 های مورد بررسیشاخص معیارها

 گذاریارزش

 آلترناتیو دوم آلترناتیو اول

 عالی
بسیار 

 خوب
 عالی ضعیف توسطم خوب

بسیار 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ری
ارب

 ک
یع

وز
ت

 ها

   3      4  های همجواررعایت سازگاری کاربری

    4     4  ها و شبکة معابررعایت مطلوبیّت کاربری

   3       5 هارعایت ظرفیّت کاربری

   3       5 هارعایت وابستگی کاربری

کة
شب

 
ابر

مع
 

   3      4  رعایت سلسله مراتب

   3     3   گانه(6توجّه به نقش و عملکرد شبکة معابر )

  2       4  امنیّت و آسایش شهروندان

 1         5 ها در محدودهراهطراحی پیاده

 1        4  هاداشتن حداقل تقاطع

   3     3   هانحوه ارتباط دسترسی

   3     3   ساس اقلیم و توپوگرافیطراحی بر ا

دی
الب

 ک
ت

ما
سی

تق
 

توزیع بهینة تراکم جمعیّتی و ساختمانی در سطح 

 تقسیمات کالبدی
   2     2  

رعایت همبستگی شبکة معابر با تقسیمات 

 کالبدی
 4     4    

     5     5 رعایت سلسله مراتب تقسیمات کالبدی

   3     3   ت و نواحیتوزیع بهینة جمعیّت در سطح محال

توزیع خدمات رفاهی در گستره شهرک به منظور 

 دستیابی به عدالت اجتماعی
 4      3   

ت
حال

ز م
راک

م
 

طراحی محلی برای تعامالت اجتماعی در مراکز 

 محالت
5       3   

    4     4  ها در مراکز محالتتوزیع متناسب کاربری

     5     5 قیاس محلهقرارگیری کاربری متناسب با م

 58 76 نمرة نهایی

 

 بررسی وضعیّت قطعات و جمعیّت در محدودة مورد مطالعه

آید. نفر به دست می 4های قطعات و تعداد واحدها و طبقات هر قطعه، با بعد خانوار جمعیّت محدوده از طریق گونه

 ست.که بررسی این الگوهای مسکونی در کل محدوده در جدولی مشخص شده ا
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 (. بررسی الگوهای مسکونی محدودة طرح13جدول )

های تیپ

 مسکونی

مساحت  ابعاد

 کلی

مساحت 

 قطعات

سطح 

 اشغال

تعداد 

 قطعه

تعداد 

 طبقات

واحد 

در 

 طبقه

واحد در 

 ساختمان

تعداد 

کل 

 واحدها

تراکم  پذیریجمعیت

ساختمانی 

(FAR) 

دو طبقة 

تک 

 واحدی

20*10 1000 200 60 5 2 2 4 20 80 120 

سه طبقة 

دو 

 واحدی

20*15 1500 300 60 5 3 2 6 30 120 180 

سه طبقة 

دو 

 واحدی

25*12 1000 300 60 3 3 2 6 20 80 180 

چهار 

طبقة دو 

 واحدی

30*12 2250 360 55 6 4 2 8 50 200 220 

شش 

طبقة سه 

 واحدی

20*20 67/6666 400 50 17 6 3 18 300 1200 300 

ده طبقة 

هفت 

 واحدی

توده 

(24*24) 

7/19285 900 40 21 10 7 70 1500 6000 400 

دوازده 

طبقة 

هفت 

 واحدی

توده 

(24*24) 

9/32142 900 64 36 12 7 84 3000 12000 768 

  2/63845   93    4920 19680  

 

 بررسی وضعیّت قطعات و جمعیّت در سایت

متر  10×20ارد که ابعاد هر قطعه متر مربّع وجود د 200با مساحت تفکیک  Aدر محله با تراکم کم فقط الگوی 

متر مربّع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته  120درصد است،  60باشد. از آنجا که سطح اشغال تراکم کم می

( برای این FARیابد. تراکم ساختمانی )درصد از زمین به فضای باز اختصاص می 40مترمربع بقیّه با  80شود و می

طبقه در نظر گرفته شده است که در هر  2باشد. این الگو مربّع می متر 240صد با زیربنای در 120تفکیک و الگو 
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واحد خواهد بود.  2یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه متر مربّع استقرار می 120طبقه یک واحد به مساحت 

قطعه است که با ضرب  5ر سایت باشد. تعداد قطعات با این الگو دمتر مربّع می 40سرانة فضای باز برای هر واحد 

 4واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار  20شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها برابر 

 باشد.نفر می 80با تراکم کم  Aپذیری الگوی نفر، جمعیّت

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Aپالن و مقطع الگوی 

 

 
 مترمربع 200با مساحت  A(. الگوی 2شکل )

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  15×20متر مربّع و ابعاد  300با مساحت تفکیک  Bالگوی 

 متر مربّع بقیّه با 120شود و متر مربّع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می 180درصد است، 60متوسط 

درصد با  180( برای این تفکیک و الگوFARیابد. تراکم ساختمانی )درصد از زمین به فضای باز اختصاص می 40

 180طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه یک واحد به مساحت 3باشد. این الگو متر مربّع می 540زیربنای 

گو در محله با واحد خواهد بود. تعداد قطعات با این ال 3یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه متر مربّع استقرار می

قطعه است که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با  5تراکم متوسّط 

با تراکم متوسّط  Bپذیری الگوی نفر، جمعیّت 4واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار  30برابر  Bالگوی 

 باشد.نفر می 120

 گونه خواهد بود.صورت شماتیک اینبه  Bپالن و مقطع الگوی 

 

 

                 
 مترمربّع 300با مساحت   B(. الگوی3شکل )

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  12×25متر مربّع و ابعاد  300با مساحت تفکیک  Cالگوی 

 40مترمربّع بقیّه با 120شود و میمترمربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته  180درصد است،  60متوسّط 

درصد با  180( برای این تفکیک و الگو FARیابد. تراکم ساختمانی )درصد از زمین به فضای باز اختصاص می

  120طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه یک واحد به مساحت  3باشد. این الگو مترمربّع می 360زیربنای 

واحد خواهد بود. تعداد قطعات با این الگو در محلّه با  3بد. پس تعداد واحدها در هر قطعه یامربّع استقرار میمتر

قطعه است که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با  3تراکم متوسّط 
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با تراکم متوسّط  Cذیری الگوی پنفر، جمعیّت 4واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار  20برابر Cالگوی 

 باشد.نفر می  80

 گونه خواهد بود.به صورت شماتیک این Cپالن و مقطع الگوی 

 

 
 

 مترمربّع 300با مساحت   C(. الگوی4شکل )

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  12×30مترمربّع و ابعاد  360با مساحت تفکیک  Dالگوی 

 45مترمربّع بقیّه با  162شود ومترمربّع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می 198ست، درصد ا 55متوسّط 

درصد  220( برای این تفکیک و الگو FARیابد. تراکم ساختمانی )درصد از زمین به فضای باز اختصاص می

واحد خواهد بود. تعداد  8طبقه در نظر گرفته شده است. پس تعداد واحدها در هر قطعه  4باشد. این الگو می

شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد  قطعه است که با ضرب 6قطعات با این الگو در محلّه با تراکم متوسّط 

نفر،  4واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار  50برابر  Dکل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 باشد.نفر می 200با تراکم متوسّط  Dپذیری الگوی جمعیّت

 گونه خواهد بود.به صورت شماتیک این Dپالن و مقطع الگوی 

 

 

 

                                  

                  
 

 مترمربّع 360با مساحت   D(. الگوی5شکل )

ل تراکم متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغا 20×20مربّع و ابعاد متر 400با مساحت تفکیک  Eالگوی 

 50مترمربّع بقیّه با  200شود ومربّع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته میمتر 200درصد است،  50متوسّط 

درصد  300( برای این تفکیک و الگو FARیابد. تراکم ساختمانی )درصد از زمین به فضای باز اختصاص می

قطعه  17د قطعات با این الگو در محلّه با تراکم متوسّط طبقه در نظر گرفته شده است. تعدا 6باشد. این الگو می

واحد  300برابر  Eاست که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 باشد.نفر می 1200با تراکم متوسّط  Eپذیری الگوی نفر، جمعیّت 4خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار
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 گونه خواهد بود.به صورت شماتیک این Eو مقطع الگوی  پالن

 

 

 
 مترمربّع 400با مساحت  E (. الگوی6شکل )

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  24×24مربّع و ابعاد متر 900با مساحت تفکیک  Fالگوی 

 60مترمربّع بقیّه با  440شود وگرفته میمربّع از زمین برای ساخت و ساز در نظر متر 360درصد است،  40متوسّط 

درصد  400( برای این تفکیک و الگو FAR) یابد. تراکم ساختمانیدرصد از زمین به فضای باز اختصاص می

قطعه  21طبقه در نظر گرفته شده است. تعداد قطعات با این الگو در محلّه با تراکم متوسّط  10باشد. این الگو می

 1500برابر  Fر تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی است که با ضرب شدن د

 باشد.نفر می 6000با تراکم متوسّط  Fپذیری الگوی نفر، جمعیّت 4واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 

 گونه خواهد بود.به صورت شماتیک این Fپالن و مقطع الگوی 

 

 

 
 مترمربّع 900با مساحت  F (. الگوی7شکل )

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  24×24مترمربّع و ابعاد  900با مساحت تفکیک  Gالگوی 

مترمربّع بقیّه با  324شود ومترمربّع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می 576درصد است،  64متوسّط 

درصد  768( برای این تفکیک و الگو FARیابد. تراکم ساختمانی )درصد از زمین به فضای باز اختصاص می36

قطعه  36طبقه در نظر گرفته شده است. تعداد قطعات با این الگو در محلّه با تراکم متوسّط 10باشد. این الگو می

 3000برابر  Gاست که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 باشد.نفر می 12000با تراکم متوسّط Gپذیری الگوی نفر، جمعیّت 4واحد خواهد بود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 

 گونه خواهد بود.به صورت شماتیک این Gپالن و مقطع الگوی 

 

 

 
 

 مترمربّع 900با مساحت  G (. الگوی8شکل )
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نهادی، تراکم پیشنهادی و شبکة معابر پیشنهادی برای کل های کاربری اراضی پیشباتوجه به وضعیت موجود، نقشه

های مسکونی با بینی تراکممحدوده ارائه گردید. بدین صورت که در نقشة تراکم پیشنهادی برای کل محدوده پیش

بندی کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته شده است. مسیریابی شبکة معابر پیشنهادی درجة دو اصلی و فرعی در دسته

های خاکبرداری و خاکریزی در نظر گرفته شده است که در سه دار به منظور کاهش هزینههای شیبی از زمینبخش

توان گفت اند و در نهایت در ارتباط با کاربری اراضی پیشنهادی میمتری قرار گرفته 12و  10، 8بندی معابر دسته

غتی و تفریحی و فرهنگی در اراضی ناهموار و های گردشگری، فراکه سعی شده است کاربریهایی همچون کاربری

 های عملکردی و کالبدی زمین افزایش یابد.با شیب زیاد مکانیابی شوند تا اهمیت و نقش ارزش

 
 (. کاربری اراضی پیشنهادی کل محدوده20نقشة )       (. تراکم پیشنهادی محدودة طرح   19نقشة )          

 
 دة طرح(. شبکة معابر محدو21نقشة )

      گیرینتیجه

سازی زمین در بخشی از شهر باسمنج، نقاط قوت، نقاط ضعف، این پژوهش بر آن بود تا با واکاوی پروسة آماده

گانة کاربری اراضی، جمعیت و اجتماع، اشتغال و اقتصاد، حرکت  های هشتفرصتها و تهدیدهای موجود در زمینه

هری، ساختار فضایی شهری، مدیریت و مشارکت مردمی و در نهایت و دسترسی، ساختار طبیعی و محیط زیست ش

ها، موارد بهینه در ارتباط با عناصر راهبردی کیفیت محیط شهری را شناسایی نماید و در نهایت پس از ارزیابی گزینه

 هایتوان گفت که در بین سرانهرا مشخص نماید. در ارتباط با شناخت وضعیت موجود در محدودة هدف، می
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های باالدستی مورد محاسبه قرار گرفتند، کاربری مسکونی با های پیشنهادی زمین طرح که با کمک طرحکاربری

باشند. در ارتباط % دارای کمترین مساحت می29/0% دارای بیشترین مساحت و در مقابل کاربری فرهنگی با 85/63

باشد و جهت % می2محدوده به طور تقریبی توان گفت که شیب عمومی با وضعیت شیب محدودة مورد مطالعه می

بندی اراضی تقریباً غرب است. بنابراین، این منطقه دارای شیب تندی نبوده و در دستهشرق به شمال آن از جنوب

متر  1580متر و حداکثر ارتفاع  1530گیرد و به لحاظ بازة ارتفاعی، حداقل ارتفاع در این محدوده هموار قرار می

عنوان طرح به عنوان آلترناتیوهای پیشنهادی مطرح شدند که از این میان  2اساس نتایج به دست آمده باشد. برمی

های مربوطه در طرح منتخب، به عنوان طرح بهینه انتخاب گردید. در بین شاخص 76طرح اول با مجموع امتیاز 

امتیاز در رتبة  14با مجموع  "تمراکز محال"امتیاز در رتبة نخست و شاخص  26با مجموع  "شبکة معابر"شاخص 

ها، رعایت سلسله مراتب، توجه به نقش و آخر قرار داشتند. به بیان بهتر، در طرح منتخب، نحوة ارتباط دسترسی

ها و ها در محدوده، داشتن حداقل تقاطعراهگانه(، امنیت و آسایش شهروندان، طراحی پیاده 6عملکرد شبکة معابر )

توپوگرافی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در ارتباط با وجه اشتراک پژوهش حاضر با  طراحی براساس اقلیم و

های توان چنین گفت که در طرح( می1397( و منتظرالحجه و همکاران )1394های اردشیری و همکاران )پژوهش

ر عوامل از اهمیت بیشتری سازی زمین نقش عوامل کالبدی با تأکید بر عملکرد شبکة معابر در مقایسة با سایآماده

سازی توان به این مهم اشاره نمود که در طرح آمادهبرخوردار است و اما در ارتباط با وجه تمایز پژوهش حاضر می

(؛ به عناصر 1400زمین به عوامل کالبدی توجه بیشتری شده است ولی در مقابل در پژوهش محمدی و بهنامیفرد )

سازی زمین توجه کافی نشده است. در ارتباط آمادههای ر ابعاد کالبدی طرحفرم شهری و همچنین طراحی شهری د

با بهبود شرایط در ابعاد هشت گانة مطرح شده در پژوهش )جمعیت و اجتماع، فعالیت و اشتغال و اقتصاد، حرکت 

ردمی و دسترسی، ساختار طبیعی و زیست محیطی، کاربری اراضی، ساختار فضایی شهری، مدیریت و مشارکت م

 گردند:و کیفیت محیط شهری( پیشنهادات زیر ارائه می

 تشکیل مراکز آموزشی به منظور آگاهی افراد جامعه و شناخت حقوق دیگران و اشاعة فرهنگ -

 های شهریسازی و زیرساختاقتصادی کردن عملیات، آماده -

 تأمین شغل برای کارگران و مهندسان در اجرای پروژه -

 ای محلیهایجاد بازارچه -

 جلوگیری از نفوذ اقتصاد غیررسمی )اقتصاد زیرزمینی( -

های رفتاری، تنوع و در نظر گرفتن فضاهایی مسقف به منظور ایجاد نقاط مکث کوتاه برای بروز انواع قرارگاه -

 هااختالط کاربری

 جلوگیری از تخریب فضای سبز شهری -

 های باالدستی تأثیرگذار بر محدودة هدفدر طرحهای مشخص شده و ارائه شده گیری از سرانهبهره -
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 تأکید بر دیدگاه های راهبردی و توجه به کل منطقه و ناحیه -

 های مردمی در محالتها و گروهایجاد سازمان -

 ها به عنوان پارک و فضای سبزای اطراف مسیلجایگزینی فضاهای پر شیب دره -

 منابع

ریزی کاربری اراضی شهری«، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم (، »برنامه1396پورمحمدی، محمدرضا، )

 .122ها )سمت(، ص انسانی دانشگاه

 .135ریزی مسکن«، انتشارات سمت، تهران، ص (، »برنامه1382پورمحمدی، محمدرضا، )

طالعات جغرافیا، سازی زمین در محلة برد کوه شهرستان رستم«، فصلنامة م(، »طرح آماده1395رستمی، ابراهیم، )

 .173-149، ص 3عمران و مدیریت شهری، سال دوم، شمارة 

(، »تحلیل نیروهای مؤثر در 1400زمانی، اکبر، توسلیان، رحیم، )چیانه، رحیم، اصغریروستایی، شهریور، حیدری

نامة سازی زمین مسکونی شهری )مطالعة موردی: شهر زنجان(«، فصلهای آمادهشهری شدن رانت در قالب طرح

 .86، ص1های جغرافیای انسانی، سال پنجاه و سوم، شمارة پژوهش

ها و سازی زمین«، تهران، انتشارات سازمان شهرداری(، »کتاب سبز شهرداری: آماده1383سعیدنیا، احمد، )

 .58های کشور، ص دهیاری

 .270ت ایران، ص ریزی شهری«، تهران: دانشگاه علم و صنع(، »کارگاه برنامه1392شیعه، اسماعیل، )

 .90ریزی شهری«، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، ص ای بر مبانی برنامه(، »مقدمه1397شیعه، اسماعیل، )

سازی زمین شهری در ایران«، )چاپ اول(، تهران: سازمان ملی زمین و مسکن، (، »آماده1380عزیزی، محمدمهدی، )

 .3ص 

سازی زمین؛ نمونة های آمادهمبنا در تهیة طرح (، »تدوین مدل مفهومی فرم1400فرد، فائزه، )محمدی، مریم، بهنامی

سازی شهر جدید هشتگرد«، فصلنامة علمی هنر مدیریت سبز، سال اول، مطالعاتی: بررسی فرآیند تهیة طرح آماده

 .7-28، ص 1شمارة 

سازی اراضی شهری و آماده (، »تفکیک1390معزی، حسین، کرمی، محمد، محمدی، اعظم، رضویان، محمدتقی، )

شهر«، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران،  ها؛ نمونة موردی: شاهینچالشی در ناپایداری درآمدهای شهرداری

 .6مشهد، ص 

سازی زمین و روندهای های آمادهشناسی طرح(، »آسیب1399پور اصل، بهزاد، بدر، سیامک، فتحی، حمید، )ملک

 .23-38، ص 4تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط، سال اول، شمارة -اجرایی«، فصلنامة پژوهشی
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های کالبدی مؤثر بر (، »سنجش شاخص1397نژاد، مجتبی، فتوحی، زهرا، )منتظرالحجه، مهدی، نوکار، بهار، شریف

لنامة سازی شده در شهر یزد«، فصهای شهری معاصر؛ مطالعة موردی: نواحی آمادهشناسی در توسعهمؤلفة زیبایی

 .45-58، ص 29پژوهشی مطالعات شهری، سال هشتم، شمارة -علمی

ریزی عرضة زمین شهری«، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ای بر برنامه(، »مقدمه1389میرکتولی، جعفر، )

 .79گرگان، ص 

ازی اراضی مسکن مهر«، سهای آمادهنسترن، مهین، رعنایی، احد، »تحلیلی بر مفهوم مشارکت و کارگروهی در پروژه

 .113، ص 4شهر، سال سوم، شمارة نشریة معماری و شهرسازی آرمان

(، »شهر و معماری اسالمی )تجلیّات و عینیّات(«، )چاپ اول(، اصفهان: انتشارات مانی، 1387زاده، محمد، )نقی

 .238وزارت مسکن و شهرسازی، ص 

سازی زمین«، نشریة تخصصی انجمن علمی شهرسازی، آماده های(، »بررسی و ارزیابی طرح1395نیکوفر، مهسا، )

 .7، ص 6شمارة 
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