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25/05/1394 :یینها دییتأ 28/08/1393 :مقاله رشیپذ

 چکیده
 شهر که است مدت کوتاه و بلندمدت در شهری توسعة مطالعات در جانبه همه یندیافر (CDS) شهری توسعة راهبرد

 و ها ضعف تهدیدها، ها،  فرصت با متناسب را اجرایی های  برنامه درنهایت و کند می مطالعه جامع زوایای از را
 طرح اجرای چگونگی و مهاباد شهر بر کامل اشراف به توجه با حاضر پژوهش ،رو این از دهد.  می ارائه شهر های قوت
نیبرا .کندیم لیتحل مذکور طرح منظر از را شهر این کالبدی-ساختاری وضعیت آن، در شهری توسعة راهبرد
 (پژوهش محدودة) مهاباد شهر یکالبد-یتارخسا تیوضع ،یشیمایپ و تحلیلی-توصیفی روش از استفاده با ،اساس
 پیمایشی، مختلف مشاهدات بحث، مورد موضوع پیرامون اطالعات یلتحل و تجزیه اصلی روش .است هدش یبررس
 بُعد از شهر موجود و گذشته وضعیت از اسنادی مطالعات نیز و مسئوالن و مردم با گرفته صورت یها همصاحب
 ،مدتبلند اهداف شهر، این دربارة گرفته صورت جامع مطالعات به توجه با ،درنهایت است. کالبدی-ساختاری وضعیت

 با شهر این دهد  می نشان نتایج مهاباد، شهری ساختاری و کالبدی اهداف اجرایی پروژة و مدت کوتاه و مدت یانم
 و کالبدی اختاری،س مسائل زمینة در متعددی مشکالت امروزه گذشته، های سال طول در کالبدی گسترش به توجه
 گذاشته تأثیر شهروندان زندگی کیفیت بر رنهایتد که دارد و... بندی شبکه معابر، مسکونی، واحدهای مانند بصری
-کالبدی وضعیت پیرامون اجرایی اهداف مهاباد، یکالبد ساماندهی محور حول ،ها  راهبرد اساس، براین است.

 ارائه (CDS) شهری توسعة راهبرد براساس مهاباد شهر کالبدی و ساختاری الگوی و اصول نیز و شهر ساختاری
شود. می

-ساختاری وضعیت، مهاباد شهری، مدیریت شهری، توسعة راهبرد شهری، توسعة ریزی  برنامه :یدیکلهایهواژ
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 مقدمه

 قرن نیم در که (1 :2000 دوهم، و پالویت) رود  می شمار  به بشر سکونتگاه ترین  مهم و انسان حیات نمود بارزترین شهر

 ،دیگران و لیو) است جهانی تغییر های  جنبه ترین  مهم از که شهری معیتج و شهرنشینی میزان افزایش واسطة هب اخیر،

 در جهانی تا محلی مقیاس از وسیع یتغییرات و آورده فراهم را هاشهر کالبدی گستردة توسعة و رشد مقدمة (597 :2007

 نمایان بیشتر توسعه الدرح کشورهای در روند این (.96 :2007 جی، ان نام و یون جون) است دهکر ایجاد زمین کاربری

 حال عین در ویابد  توسعه و رشد ،مأتو یا کالبدی ،جمعیتی لحاظ به شهری، نواحی از بسیاریاست  شدهموجب و  است

 ماتنگ، و استوچن؛ 284 :2008 ،دیگران و مارشال) آید وجود هب پایه های  زیرساختمنظور توسعة  به نیز عظیمی تقاضای

 داری،  سرمایه نظام تکامل و پیدایش با همگام که  طوری هب مسئله وجود دارد؛ ایننیز  رانای شهرهایدر  .(815 :2010

 زاده  )ابراهیم شدمنجر  شهرگرایی و شهرنشینی گسترش به ،کار نیروی به نیاز و تولید ابزار فضایی تمرکز سرمایه، انباشت

برنامة  بی فیزیکی رشد موجب ،است؛ بنابراین هنبود شهرها کالبدی رشد با همگام گسترش این (.46 :1388 رفیعی، و

 سازوکار نبود دلیل این شهرها بهاغلب  .(38 :1391 ،بهنمیری )مهدیانشده است  ارگانیک و ناموزون صورتیبه شهرها

 و نامشخص ساختاری شهری، طراحی برای مهاجرپذیری و جمعیت رشد روند و طبیعی های  ویژگی ابعاددر زمینة  مناسب

 مدیریتبه  خدمات ارائة و شهری تأسیسات تأمین نظر از هویژ هب نیز را گزافی های  هزینه خود بطن در که دارند مبهم

 مدیر و شهری مختلف های  طرح تهیة اصلی مرجع عنوان    به ها  شهرداری ،میان این در .کند می تحمیل شهری

 طور همان ولی ،دارند شهرنشینان معضالتاین  حل در ممه ینقش (،41 :1383 )سعیدنیا، شهر امور ةادار ةکنند هماهنگ

 الگوهای و ها  طرحبیشتر  است، مشهود ایران همچون توسعه درحال کشورهایاغلب  شهری ریزی  برنامه نظام در که

 از دور و آرمانی غیرواقعی، فضای یک در که است «طرح تحلیل، شناخت،» ستییویپوزیت مدل بر متکی شهری، مختلف

منجر  محسوس یپیشرفت بروز به درنهایتو  شود  می دیکته شهروندان و شهر برای شهری، جامعة موجود های  ظرفیت

 تعادل، ایجاد تفکر، این چارچوب در و دهد افزایش می را ریزی برنامه به نیاز احساس ی،معضالت چنین وجود .شود  نمی

 در ،اساس براین (.18 :1391 ،دیگران و راحمد)پو است پذیر امکان شهر مختلف های بخش در هماهنگی و تناسب

« سیاست طرح، تحلیل،» دیگر سیستماتیک های  مدل به را خود جای تدریج   به یادشده های  مدل و ها  طرح اخیر های  سال

 شارمند، مشاور )مهندسین اجراست برای یفرایند اریذسیاستگ و ارزیابی اهداف، به دستیابی مفهوم به که دهند  می

 (CDS) شهری توسعة راهبرد .(14 :1382

طور  به« شهرها ائتالف» سازمان که است زمینه این در رویکرد جدیدترین 1

 و مشارکتی مدیریت منظور به 1999در سال  ملل سازمان انسانی های  سکونتگاه مرکز و جهانی بانکاز طریق  مشترک

 و مدیران جدی مطالعة زمینة امروزه که رویکرد ینا .(89: 1388 )اشرفی، است داده پیشنهاد سیستم ساختن شفاف

 از بسیاری در ،(80 :2009 ،دیگران و احمد-ال) است دهکر فراهم را سیاستمداران همچنین و شهری ریزان  برنامه

 مطالعات نتایج حاضر نوشتار رو، این از است. دادن انجام حالدر آن مطالعات و شود یم استفاده ایران و جهان شهرهای

 کالبدی-ساختاری وضعیت که است مهاباد شهر در شهری توسعة راهبرد طرح اجرای از بخشی ای  کتابخانه و دانیمی

 یاهداف تحقق وها  پرسش به پاسخگویی دنبال به تحقیق و مطالعه هر که  آنجا از است.کرده  بررسی و مطالعه را مهاباد

 یتفصیل شناخت مهاباد، شهر کالبدی و ساختاری جودمو عیتوض رسیبر چون اهدافی با نیز حاضر پژوهشدر  است،ویژه 

 به توجه با عملیاتی و اجرایی یاهپیشنهاد ارائة تیدرنها و شهر حاضر حال ساختاری و کالبدی مشکالت و مسائل

 رکشو غرب شمال منطقة در کشور مهم شهرهای از یکی عنوان به مهاباد درمسئله  این ،شهر موجود مسائل و ها  پتانسیل

 است.مطالعه شده  غربی آذربایجان استان و
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 487 (CDS) یشهر توسعة دراهبر منظر از مهاباد شهر كالبدی-ساختاری تیوضع بر یلیتحل

 پژوهش پیشینة

 روح و جسم مختلف های  جنبه بر قرون همةدر  اندیشمندان و قدرت صاحبان، شهرنشینی و شهر اهمیت و قدمتدلیل  به

 و )زیاری کنند جویی  چاره شهرنشینی، مسائل حل برای و دریابند را شهری زندگی های  قانونمندی تا ندا ردهک درنگ شهر

 اشاره مورد موضوع در زمینة گسترده یمطالعات تاکنون ،اساس براین (.23 :1391 ،دیگران و قرخلو؛ 108 :1391 ،دیگران

 مسائل به پاسخگویی و اهداف راستای در ها  آن از هرکدام کهاست  گرفته صورت (CDS) شهریتوسعة  راهبرد یعنی

 د.شو  می اشاره موارد نای ازبرخی  به . درادامهاند  بوده مختلفی

 در (CDS) شهری توسعه یاستراتژ نقش» عنوان باپژوهشی  در (1389) ازگمی رضاطبع و چپیانه حیدری

 ریزی  برنامه جایگاه ازمسئله را  این ،«رشت شهر موردی: مطالعه شهری، درآمد کم های  گروه مسکن تأمین های  سیاست

 شرط به اجاره واحدهای در ساکن خانوادة 330 ویژگی 33 پژوهش، این در .اند بررسی کرده شهری توسعة راهبردی

 در زمینة تحلیل و تجزیه نتایج اساس، براین است.شده  آوری  جمع اسنادی و پیمایشی مطالعات از استفاده با شهر تملیک

 درآمد کم های  وهگر مسکن تأمین ها،  خانه این اصلی هدف که دهد  می نشان مطالعه مورد جامعة مختلفهای  ویژگی

 نتایج مذکور، پژوهش به توجه با باالست. به متوسط و متوسط های  گروه به متعلق آن،ساکنان  اغلب ولیاست،  شهری

 فقیر های  گروه نیازهای تأمین آن اصلی اهداف از یکی کهتحلیل شده است  CDS جایگاه و اهمیت براساس تحقیق این

 شهری توسعة یاستراتژ طرح» عنوان بارا  تحقیقی (1388) دیگران و کاردار ،ینهمچن است. شهر در ساکن درآمد کم و

(CDS؛) مختلف شهرهای از موردی مطالعات با «شهری ریزی  برنامه و طراحی مدیریت، در نوین و راهبردی رویکردی 

 پس ها اند. آن انجام داده .و.. جنوبی آفریقای شواین استونی، در تارنو هندوستان، در دهلی چین، در شنیانگ مانند جهان

 طرح، این اصلیهای  ویژگی از یکی کهاند  کرده اشاره نکته این به (CDS) شهری توسعة راهبرد اصلی ارکان بررسی

 های  یافته دیگر از است. شهری طراحی و ریزی برنامه منظور به شهری مدیریت روند در محلی های  ویژگی به توجه

 مسئوالن و مردم تا کند  می فراهم را بستری شهری، توسعة راهبرد طرحکه است  نکته این به توجه یادشده پژوهش

 و صرافی .برسند هدف این به توانند  می چگونه و خواهند  می چه شهرشان از که برسند توافق این به یکدیگر با شهری

 استان در« شبستر شهر پایدار، ةتوسع بر مبتنی شهر توسعه راهبرد» عنوان بارا  تحقیقی 1388 سال در نیز دیگران

 توجه با مدیریتی و زیرساختی اجتماعی، مختلف های  جنبه از مذکور شهر بررسی، این در .اند انجام داده شرقی آذربایجان

 و AHP های  مدل است. هشد بررسی پایداری های  شاخص براساس موجود تهدیدهای و ها فرصت ،ها قوت ،ها ضعف به

SWOT شهر دهد  می نشان آن نتایج درمجموعکه  اند شده استفاده سیستمی مطالعات چارچوب در وهشپژ این در نیز 

 و شهری ةیکپارچ مدیریت راهبرد و شهروندی مشارکت آرمان از استفاده با باید ،آن ناپایداری وضعیت به توجه با شبستر

 اهداف تحقق راستای در شهری مناسب حکمروایی و محلی اجتماعات توسعة به شهرداری، در مناسب سازی  ظرفیت با

 کاربرد» عنوان بانیز تحقیقی را  (1391) دیگران و چپیانه حیدری ند.ک کمک (CDS) شهری توسعة راهبرد عالی

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه اراضی: موردی مطالعه غیررسمی، های  سکونتگاه بهبود در (CDS) شهری توسعة استراتژی

 کشورهای و ایران در غیررسمی های  سکونتگاه موجود وضعیت به اشاره ضمن ها . آناند داده امانج «داغی( )غازان محله

دنبال  به میدانی و اسنادی مطالعات از استفاده با ،زمینه این درگرفته  صورت تحقیقات از برخی همچنین و توسعه درحال

راهبرد  منظر از تبریز شهر غیررسمی های  ونتگاهسک وضعیت بهبود درنهایت و بررسی یعنی تحقیق هدف ترین  مهم به نیل

و نتایج آن  است هپذیرفت صورت (ANP) ای  شبکه تحلیل فراینداز  دهااستف با تحقیق این .اند بوده (CDS) شهریة توسع

 عیتوض این و نیست حاکم نواحی این های  سکونتگاه ساماندهی های  برنامه در شهری توسعة راهبرد رویکرد دهد  می نشان

 با ( پژوهشی را1388) دیگران و اشرفی است. اجرایی های بخش و دانشگاه ساکنان، بین یکپارچه مدیریت نبود بیانگر

 با ها آن. اند داده انجام« مشارکتی ریزی  برنامه از مندی  بهره جهت مناسب بستری (CDS) شهری توسعة استراتژی» عنوان
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 ایران در شهری ریزی  برنامه های  ویژگی به (،CDS) مطالعات در ردمیم و شهروندی مشارکت ویژگی برویژه  تأکید

 مراحل در مردمی مشارکت آشکار ضعف به ،)پایین به باال( ریزی  برنامه این اصلی شاخصة به اشاره ضمن و اند پرداخته

 علت   به اشاره با نهایتدر هاآن اند. کرده اشاره شهری مختلف های  طرح اجرای درنهایت و تهیه ریزی،  برنامه مختلف

 استراتژی رویکرداند  اظهار داشته ،مردمی پذیری مشارکت های زمینه به توجه ضعف دلیل  به شهری های  طرح شکست

 را جامعه اجزای همة از شهری وران  بهره و ها  نفع ذی همة که است واقعی( )مشارکت مشارکتی فرایندی شهری، توسعة

 با ایران میانی شهرهای استراتژیک توسعة» عنوان باپژوهشی را  (1388) دیگران و ماییرهنهمچنین،  گیرد.  دربرمی

 استفاده با مطالعه این .اند انجام داده شهری مطالعات حوزة در «ای  منطقه توسعة سوی به راهی (،CDS) رویکرد بر تأکید

 نظام در مناسبی تعادل امروزه که ستاداشته  اشاره مهم واقعیت این بهو  است گرفته صورت تحلیلی-کمی روش از

 ابزارهای از استفاده کشور، شهرهای در امروز مسائل های  چالش به اشاره بامحققان  ،رو  این از نیست. برقرار ما شهری

 میانی شهرهای سطوح در ویژه هب ها  تعادل عدم این رفعمنظور  به مناسب راهکاری را شهری مدیریت و ریزی  برنامه نوین

 یکی را (CDS) شهر توسعة راهبرد از استفاده نیاز، مورد بسترهای سازی  آماده بر تأکید با درنهایت، واند  کرده قلمداد رکشو

 .اند دانسته میانی شهرهای راهبردی توسعة بهبودمنظور  به مؤثر راهکارهای از

 شهروندان ةندیآ و حال یازهاین مامت کردنبرطرف منظوربه هوشمندانه یاهبرنام ازمندین ما یشهر تیریمد شک،یب

 شود یشهر مشکالت و مسائل کاهش موجب دار،یپا توسعة غالب میپارادا یها شهیاند با همسو تا است نانیشهرنش و

 توسعة راهبرد مثبت تأثیر مختلف های  جنبه نحوی به یادشده مطالعات تمام در ،رو  این از (.92 :1392 ،گرانید و یاریز)

 مسکن وضعیت بهبودمنظور  به تالش همچون مسائلینوعی به  محققان مختلف به است. شده ررسیب (CDS) شهری

 شهری، های  طرح کارآمدی فقر، وضعیت کاهش شهروندی، مشارکت غیررسمی، های  ونتگاهکس درآمد، کم های  گروه

 مطالعات این مثبت ثیرأت تأیید منض مثبت، نکات این بر اشراف با نیز نگارندگان .اند کرده اشاره و... پذیری انعطاف

 راستای در همسوعملی و همسونگریمنظور  به شهروندان و مسئوالن واقعی )تالش آن بسترهای بودن فراهم درصورت

 این اند.  داده انجام شهر راهبردی مطالعات در ساختاری و کالبدی رویکردی با را حاضر تحقیق شهری(، مشکالت کاهش

 این به ،یادشده مطالعات نتایج ندرنظرداشت با ،است مهاباد بلندمدت شهری ةتوسع راهبرد طرح از بخشی که پژوهش

 ساختاری الگوی و اصول نیز و آن پیرامون اجرایی اهداف مهاباد، ساختاری-کالبدی ساماندهی کهکند  می اشاره مهم نکتة

 که دارد مثبتی بسیارآثار  بلندمدت و مدت تاهکو ریزی  برنامه در (،CDS) شهری توسعة راهبرد براساس مهاباد کالبدی و

 .شود یممطرح  تحقیق ادامة در تفصیل به مهم این

 

  نظری مبانی

 گویای ،(935 :2010 ،دیگران و بوتاال) جهان جمعیت از ششم یک از بیش زندگی نامناسب شرایط امروزی، شهرهای در

 فرایند در مختلف های  گروه و مردم مشارکت و نداشتنحضور ویژه هب شهری مدیریت عرصة در   گسترده مشکالت وجود

 مختلف های  جنبه بر تا برآنند اندیشمندان و قدرت صاحبان امروزه ،رو  این از .است شهری مشارکتی -اجتماعی مدیریت

 ریزی  نامهبر به خود های  یافته پایة بر و دریابند را شهری زندگی های  قانونمندی بکوشند و کنند درنگ شهر روح و جسم

 بیان نیز پیشین قسمت در که موارد این از یکی کنند. جویی  چاره شهرنشینی و شهر مسائل حل برای و یازند دست شهری  

 مشارکتی مدیریت شهری، ریزی  برنامه در رویکرد جدیدترین عنوان به CDS)) شهری توسعة راهبرد به التزام و توجه شد،

 شود.  میبررسی  پژوهش موضوعهمچنین  و نآ اب مرتبط مفاهیمدامه درا که است شهر آتی اندازسازی چشم و
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 شهر كالبدی وضعیت

 فضاهای ةدربرگیرند و شهروندان های  خواسته و نیازها به پاسخگویی برای متحول روندی از است عبارت شهر کالبد

 کند.  می حرکت اجتماعی تحوالت پای پابه ارگانیک و مطلوب حالتی در که نوین های  فعالیت و کارکردها منظور به کالبدی،

 در که   ینقص و یکاست هرگونه و است یا  هنگو   به همواره اجتماعی-اقتصادی تحوالت و کالبدی فضای متقابل ارتباط

 تحول از است عبارت نیز کالبدی ةتوسع .(48 :1381 ،نوایی) شود  یم منعکس یگرید در آن عوارض د،یآ  یم دیپد یکی

 انسانی، وسازهای ساخت ةتوسع و جمعیت رشد ةنتیج در فیزیکی گسترش با توأم شهر فضایی ةپیکر و یختر سیمای

 (.15 :1385 مقدم، )سلیمانی اراضی کاربری یا سیاسی اقتصادی،

 

 شهر ارساخت

 عواملاز  که یکدیگر با ها آنرابطة  و شهر مهم های  بخش و عناصر یابی  مکان و گیری  شکلساختار شهر یعنی نحوة 

 سایر با ها ة آنرابط و فضایی نیازهای وها  ویژگی همچنین و نظامی -اداری اجتماعی، -اقتصادی طبیعی، از جمله متعدد

 از و مزبور عوامل و شرایط با شهر کالبدی فضای هماهنگی نمایانگر سو یک از شهر هر ساخت .پذیرد تأثیر می ها  فعالیت

 .(44 :1391 بهنمیری، مهدیان)است  شهر اصلی های  فعالیت جریان چگونگی دیگر سوی

 

 1شهری راهبردی ریزی  برنامه

 های  برنامه آن ةپای بر که است شهر آیندة دربارة درازمدت انداز  چشم آوردن فراهم فرایند شهری، راهبردی ریزی  برنامه

 شرایط بهبود فقر، کاهش و رقابتی اقتصاد تقویت شهری، راهبردی ةبرنام تمرکز شود.  می تهیه مدت کوتاه اجرایی

 .(9 :2006 ، آلیانسسی تی ) گیرد  دربرمی را مالی های  جنبه و ها  زیرساخت و شهر ساختار زیست، محیط

 

  (CDS) شهری توسعة راهبرد

 هتا،مِ) است شهروندان ةآیند و حالنیازهای  تمام تهیةمنظور  به هوشمندانه و بلندمدت ةبرنام نیازمند ام یشهر مدیریت

 از بلندمدت انداز  چشم تهیة فرایند شهری، توسعة راهبرد یا CDS، اساس براین (.301 :1391 ،دیگران و زیاری ؛4 :1999

 ترکیبی مشارکت ،فرایند این اصلی اهداف از شود.  می تهیه (Action Plan) اجرایی برنامة آن براساس که است شهر آیندة

 زمینة در رسیدن توافق به و شهر ةیکپارچ و بلندمدت انداز  چشم به رسیدن یبرا جامعه رب تأثیرگذار اجزای همة

 توسعة راهبرد در (.9 :2004 جهانی، بانک) است مدت کوتاه اجرایی های  طرح شناسایی و اداری مسائل های  اولویت

 شود  می توجه اقتصادی توسعة و فقر چون مسائلی حل به مشارکتی ای  ه  شیو   به آن در که شود  می فراهم شرایطی شهری،

 مشارکت طریق از اجتماعی عدالت با منطبق رشد برای CDS راهبردی سند ،درمجموع .(8 :2008 شهری، ةتوسع راهبرد)

 نیز آن اصلی هدف و دشو  می تهیه فقیرقشر  ویژه به شهروندان تمام زندگی کیفیت ارتقای راستای در جامعه ةگسترد

 .است همگانی مشارکت ایجاد برای اجتماعی های  ظرفیت ایجاد طریق از شهری پایدار توسعة تأمین

 

  (CDS) شهری توسعة راهبرد طرح تهیة دالیل

 ؛شهر بر تأثیرگذار تهدیدهای و ها فرصت ،ها قوت ،ها ضعف تحلیل .1

 ؛عملیات و ها اولویت اهداف، ةدربار اکثریتعقیدة  به توجه .2

                                                                                                                                                                          
1. City Strategy Planning 
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 پایدار. نتایج به دستیابی منظور به هایی  برنامه و عملیات اجرای برای سازمانی های  ائتالف تشکیل .3

 تشکیل ائتالف شهرها را جهانی بانک و متحد ملل سازمان شهرها، اقتصاد ةتوسع و فرایند این به کمک منظور به

 .است (CDS) شهری ةتوسع های  راهبرد طریق از فقر کاهش و شهرها پایدار ةتوسع ارتقای به متعهد که دادند

 

 پژوهش شرو

 و میمفاه یبررس از پس اساس،نیبرا .است یشیمایپ و تحلیلی-توصیفی زین آن روش و یکاربرد نوع از حاضر پژوهش

 و مردم با مصاحبه م،یمستق مشاهدة) یدانیم مطالعة   روش از اطالعات یگردآور منظوربه ،پژوهش موضوع با مرتبط یمبان

 شامل نیز آن آماری جامعة و مهاباد شهر حاضر، پژوهش مکانی قلمرو .ستا شده استفاده (یشهر نخبگان و کارشناسان

 وضعیت بررسی جمله از طرح مطالعاتی مختلف حلمرا در که است مهابادی شهروندان و نخبگان ،مسئوالن و مدیران

 گیری  مونهن فرمول به توجه با مهاباد شهروندان از نفر 250 بخش، این در .کردند مشارکت شهر کالبدی و ساختاری

 یاهنظر از استفاده و مطالعه منظور همچنین، به .شدند بررسی تصادفی و احتمالی گیری  نمونه روشن براساس و کوکران

 مشاهدات کنار در ،پژوهش از حلهرم این در د.ش دریافت جلساتی در حضور باها  نظرهای آن نخبگان، و کارشناسان

 مذکور های  گروه از شهر، موجود مشکالت و وضعیت عینی شناخت و حبهمصا منظور به شهر، مختلف نقاط از میدانی

 و دادند یمرا تشکیل  آماری جامعة جمعیت از درصد 60 به نزدیک سال 46 تا 31 سنی گروه شد. گرفته مشورت و توضیح

 .بودندروه سنی در این گ حاضر تحقیق درهای مختلف مهاباد   کنندگان از میان اقشار و گروه مشارکتتعداد بیشترین 

 و کالبدی مشکالت و مسائل به ،مسئوالن و شهروندان با همصاحب و میدانی مطالعات مختلف مراحل بهتوجه  با ،درنهایت

 مدیریت برای اجرایی های  برنامه و راهکارها شهر، این موجود وضعیت به توجه با وشود  می اشاره شهر این ساختاری

  .شود می ارائه (CDS) شهری ةعتوس راهبرد غالب در مهاباد شهری

 

  پژوهش مورد محدودة

 و 1365 -1355 های  سال در ویژه  به مختلف های  دوره طی که دارد قرار غربی   آذربایجان استان جنوب در مهاباد شهر

 امکاناتدر زمینة  را زیادی مشکالت و مسائل تقریباً زیادی داشته است و گسترش و رشدآن  جمعیت 1385 -1375

 شهری مدیریت و ریزی  برنامه نوین های  روش از استفاده به ناگزیر را شهری مدیریت و آورده وجود هب شهردر  موجود

 را مهاباد هاست.  روش این جملة از (CDS) شهری توسعة راهبرد چون پذیری  آینده رهیافت از استفاده کهاست  دهکر

شکل گرفته  توپوگرافیک نظام یک بر شهر نابسامان محالت طبیعی بستر است. کرده احاطه ماهورها تپه از ای  مجموعه

 طبیعی بستر این از نیز محالت نیا کالبدی و فضایی ساختار هاست.  دره و ماهورها تپه از ای  شبکه ةگیرنددربر کهاست 

از  محالت این مرز اند.  یافته استقرار ماهورها تپه این روی شهر نابسامان محالت غالب که  صورتی  به ؛است کرده پیروی

 شهر گسترش برای طبیعی یموانع عملدر طبیعی شکل این است. شده تعیین ماهورها تپه بین قرارگرفته های  دره طریق

 و اشغال و اطراف های  تپه در زمین تصرف با دبای وساز ساخت هرگونه شهر جنوب و شرق از که  چنان است؛ کرده ایجاد

 آمدوشد و سکونت منسوخ بافت با قدیمی ةناحی ،اول :دارد متمایز ساختار نوع دو مهاباد .ردبگی صورت ها  تپه این تصرف

 افتهی فرم مهاباد ساحل و شهری ،ای  محله بنیادی های  اندام پیرامون مسکن تجمع از و است شهر اصلی ةهست درواقع که

 ساختار ،دوم .را دارد شهری باز فضاهای و میعمو مالکیت میزان حداقلة آن العاد  فوق تراکم علت به ساخت این .است

 سنتی بافت در تغییرات این ةسرچشم ندارد. قرن نیم از بیش قدمتی که   اولی بافت اطراف و جدید منظم و جدیدتقریباً 

 نوع درواقع، است. ...و اداری های  دستگاه کارمندان و نظامیان اسکان برای مرکزی حکومت سیاست ازناشی  شهرگذشتة 
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 تحول دچار خود منطقی صورت  به نیز خانه درنتیجه و کرده تغییر خانواده ترکیب یافته، کلی تغییر مردم زندگی شکل و

 عملکرد و شده متحول نیز حمامو  مدرسه مانند قدیم مسکونی بافت در موجود دیگر عوامل کهطور انمه ؛است شده

 .(1385، مهاباد شهر جامع )طرح است داده عملکرد و شکل تغییر درنتیجه و است هیافت جدیدی

 

 

 . موقعیت شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی1 شکل

 1390 مهاباد، شهرداری :منبع

 

  ها  یافتهبحث و 

  مطالعه مورد جامعة دیدگاه از كنونی مشکالت و مسائل

 شهری مختلف های  برنامهدرمورد  شهروندان قرارداشتن جریان در و مشارکت میزان به شده طراحی ةپرسشنام از قسمتی

 شود.  می مشاهده 1 جدول در آن ةنتیج که است مربوط آتی و اجرا درحال

 نیز و اجرا درحال های  برنامه از نظرسنجی این درکننده  شرکت افراد مجموع از درصد 91 از بیش، 1 جدولبراساس 

 مهاباد مردم و شهری مدیریت میان مناسب یارتباط ،بنابراین ؛ندارند آگاهی )شهرداری( شهری مدیریت آتی های  برنامه

 شدهبررسی  مطالعه مورد جامعة دیدگاه از شهر مشکالت انعکاس   پرسشنامه، از دیگر یقسمت در ،همچنین ندارد. وجود

 .(22 :1389 شاهیوندی، و )ضرابی   رودیم شمار به فقر گسترش و ایجاد اصلی عوامل از بیکاری نتایج براساس که است

 کارآمد مدیریت نبود ورزشی، و تفریحی مناسب فضاهای کمبود شهری، های  یرساختز و امکانات کمبودهمچنین، 

 های  بخش در علمی نوین های  شیوه کارگیری هب در مسئوالن نکردن کمک ساکنان، کافی مالی استطاعت نداشتن شهری،

 در شهروندان نداشتن رکتمشا و نه آب وابسته رفاهی خدمات و طبیعی گردشگری امکانات از گیری  بهره ضعف کشاورزی،

  است. مهاباد حاضر حال موجود مشکالت ترین  مهم از مرکزی، نقاط در ویژه هب فرسوده بافت وجود و شهری مدیریت

 

 است؟ شده ینظرسنج شهر یآت و اجرا درحال یها  برنامه ةنیزم در شما از حال  به تا ایآ .1 جدول

 فراوانی درصد مهابادی شهروندان پاسخ

 21 4/8 بله

 229 6/91 خیر

 250 100 کل جمع

 (1390 ها:  پرسشنامه تحلیل و تجزیه نتایج) نگارندگان :منبع
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 مطالعه مورد جامعة دگاهید از مهاباد مشکالت و مسائل نیتر  مهم. 1 نمودار

 (1390، ها  پرسشنامه تحلیل و تجزیه نتایج) نگارندگان :منبع

 

  شهر فضایی و كالبدی ساختار ررسیب

 چهار از متشکل محدوده این دریافته  سامان شهری محیط .است هکتار 1347.5 مهاباد آماری های  بلوک ةمحدودمساحت 

  :است یکدیگر با تمایز  قابل بافت

را تشکیل  هرش مساحت کل از درصد 65/7  دارد قرار شهر مرکز در که شهر قدیم بافتمساحت بافت قدیم شهر:  .1

 شهر جمعیت کل درصد 12 که است نفر 15970 بر بالغ 1390 سال آمار طبق بافت این دراستقراریافته  جمعیت .دهد می

  است. فرسودگی افتب این ویژگی ترین  مهم گیرد. را دربرمی

 این در یافته اسکان جمعیت شود.  می شامل را شهر کل مساحت درصد 91/14 بافت این مساحت شهر: جدید بافت .2

  .است شهر جمعیت کل از درصد 48/18 که است بوده نفر 25372 معادل 1390 سال در بافت

 را نفر 68549 معادل جمعیتی 1390 سال در است، شهر مساحت کل از درصد 7/38 که سطح این: ای  حاشیه بافت .3

 تراکم بافت، این ویژگی ترین مهم تیجه،درن .شود می شهر جمعیتاز کل  درصد 83/45 شامل که است داده جای خود در

  .درندا سکونت شهر مساحت از سوم یک در شهر جمعیت از نیمی از کمتر ،درواقع است. آن جمعیت باالی

 است. شهر مساحت از درصد 65/7 که است پیوسته ه آنب و دارد قرار قدیم بافت پیرامون در بافت این :میانی بافت .4

  شود.  می محسوب شهر جمعیت از درصد 11 جمعیت این که است نفر 14930 آن جمعیت

 از است متشکل جدید بافت است. شهر اصیل و قدیمی اهالی سکونتگاه عمده طور به قدیم بافت ،اجتماعی نظر از

 بافت و است یافته اختصاص درآمد کم اقشارو  روستایی نامهاجر به ای  حاشیه بافت جامعه، متوسط طبقات و کارمندان

 نیز شهری جایگاه و موقعیت نظر از است. مهاباد شهری ةجامع مولشم و مرفه طبقات ةدربرگیرند عمده طور  به ،قبوللقاب

 از ثرأمت که است محالتی از متشکل شهر قدیم بافت گیرد.  می قرار ای  حاشیه سپس و قدیم جدید، ،قبولقابل ترتیب به

 و میدان شهر، اصلی مرکز پیرامون محالت این است. گرفته شکل گانیکار طور  به و اقلیمی شرایط و شهر طبیعی بستر

 از خود اجتماعی و خدماتی نیازهای برخی مینأت ةزمین در آن، در ای  محله مرکز استقرار با هریک و اند  شده واقع بازار

 درحال و محدود اکنون هم و قوی بسیار گذشته در ای  محله مراکز این نقش البته کنند. می پیروی مستقلتقریباً  نظامی

  .(1389، مهاباد شهر جامع )طرح است افول
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 شهر یكالبد ،یساختار موجود مشکالت .2 جدول
 مسکونی واحدهای مسائل تجاری-خدماتی بندی شبکه و معابر شهر بصری و كالبدی ساختاری،

 ةپیکر به نسبت کالبدی-فضایی انزوای
 شهری ةیکپارچ

 و معابر بودن عرض کم
 آن زیاد وخم پیچ

 ه)سران تجاری فضای کمبود
 از کمتر مترمربع 33/0
 نیاز( مورد حداقل ششم یک

 از درصد 25) دوام کم و نامناسب مصالح
 از درصد 30 از بیش مسکونی های  بلوک

 مسکونی( واحدهای مصالح

 کوچک قطعات در اراضی تفکیک -
 سطح فضای کمبود
 ها خیابان یرو سواره

سرانه ) آموزشی فضای کمبود
 دهم یک نزدیک مترمربع 31/0

 نیاز( مورد حداقل
 بنا اشغال سطح باالبودن

 بافت در ویژه هب شهر انداز چشم ناهنجاری -
 تاناکورای بازار و ترمینال شهر، مرکزی

 فضای بودن نظم بی
 از ها خیابان ای  حاشیه
 منظر و کاربری دیدگاه

 شهری

 مذهبی-فرهنگی فضای کمبود
 از کمتر بعمترمر 14/0 )سرانه
 (نیاز مورد حداقل پنجم یک

 )متوسط مسکونی قطعات بودن کوچک
 مترمربع( 100 حدود  ساخت

 و یروستای های بافت پیوستگی هم به -
 شهری های  کوهپایه حوالی در ویژه هب شهری

 حتی و مناسب پوشش عدم
 ها  خیابان در آسفالت روکش

 9 )سرانه ورزشی فضای کمبود
 زا کمتر مترمربعدرصد 

 نیاز( مورد حداقل پنجم یک

 25 به )نزدیک ها ساختمان بودن تخریبی
 30 از بیش ساختمانی های بلوک درصد
 45 از )بیش دوام( کم مصالح از درصد

 سال( 15 باالی عمر درصد

 های  زیرساخت بدون نواحی در گسترش -
 ای(  کوهپایه بکر )نقاط شهری مناسب

 های  شبکه کمبود
 ة)سران ونقل حمل
 23/12 شهری ونقل حمل

 دوم یک که است مترمربع
 (است نیاز مورد حداقل

 )سرانه ونقل حمل ةشبک کمبود
 از کمترمربع  مربع 23/12
 نیاز( مورد حداقل دوم یک

 ظاهری شکل و نما بودن نامناسب
 ها  ساختمان

 از ناشی یناخوانا و آشفته متراکم، بافت
 در ویژه هب شهری ةتوسع و تکوین خودروبودن

 شایگان، باغ سفید، اصحابه مانند ای واحین
 رشید، صوفی کانی آباد، سنجان تپ، پشت
  و... طه صوفی کانی

- 
 2 )سرانه سبز فضای کمبود
 از کمتر بار 350 مترمربع درصد

 نیاز( مورد حداقل
 ساختمانی تراکم باالبودن

 - تجاری واحدهای بودن کوچک - غیرمنسجم کالبدی ساختار و ریز بندی دانه
 وجود و ناقص معیوب، ارتباطی ةشبک نظام
 جدید محالت در نشده تکمیل ةشبک
 شهر ای  کوهپایه نواحی در شده ساخته

- 
تأسیسات  و امکانات کمبود

 یتجار واحدهای
- 

 و ناهنجار معماری الگوی و توده الگوی -
 نواحی ویژه هب نقاط از بسیاری در هویت بدون
 شهر مرکزی

- 
 نظر از ها  همغاز نامناسب توزیع
 نیاز مورد خدمات با ها آن ارتباط

- 

 بافت پذیر آسیب و ناپایدار ساخت الگوی
 های گروه اسکان و مهاباد شهریفرسودة 
 شهر این در نشین  حاشیه

- - - 

 و سنتی یاه باغ تخریب و سبز فضای کمبود
 ها آن فروش و تفکیک

- - - 

 - - - نامناسب و ناقص سازی  کف و فرش الگوی
 سطحی های آب دفع ةشبک ناکارایی -
 توجه با ای  کوهپایه و مرکزی نواحی در ویژه هب
 آن زیاد بسیار های  شیب وجود به

- - - 

 - - - کارکردی نظر از ناسازگار های کاربری وجود
 و دید و سیما نظر از پایین بسیار کیفیت -

 بصری( آشفتگی و )آلودگی منظر
- - - 

 - - - شکننده فولوژیکمور ساختار و باال شیب -
 ساخت در دوام کم مصالح کارگیری به -

 ها  سکونتگاه
- - - 

 - - - مخابراتی تسهیالت و امکانات کمبود
 - - - خالی و پر فضاهای بین جدی تعادل عدم -

 و کالبدی مشخص مشکالت و نشینی  حاشیه
 آن معماری و منظر

- - - 

 ارندگاننگ میدانی مطالعات ،مهاباد شهرداری :منبع



 1396پاییز ، 3 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 494

 مهاباد )مطالعات میدانی و نظر جامعة مورد مطالعه( كالبدی-مشکالت ساختاری

 مشکالت ساختاری، كالبدی و بصری شهر

، مطالعة مسائل مرتبط با CDSهایی چون   با توجه به موضوع پژوهش و فلسفة مطالعاتی با مقیاس و اهمیت طرح

های مشابه اهمیت زیادی دارد.   است که در تمام طرحمشکالت ساختاری کالبدی شهر از مباحث بسیار مهمی 

بررسی ساختار شود. در این زمینه،  های مهم مطالعاتی محسوب می  اساس، مطالعة این مهم در مهاباد یکی از بخش براین

دن کر است که توجه به این موارد و تالش در راستای برطرف 2دهندة مشکالتی به شرح جدول  و کالبد در مهاباد نشان

 آن اهمیت بسیار زیادی در راستای ارتقای کیفیت محیطی و رضایتمندی شهروندی دارد.

 

 
 فضایی موجود شهر-. ساخت كالبدی1نقشة 

 نگارندگان میدانی مطالعات و مهاباد شهرداری :منبع

 

شده  شهر ایندربارة  دقیق تقریباً شناخت موجب که -مهاباد از مطالعاتی مختلف لمراح ویادشده  موارد به استناد با درادامه،

 .شود  میارائة  3های  جدول در مشکالت این رفع برای حل راه وبررسی  شهر کالبد و ساختار مشکالت و مسائل -است

گیرد که هریک از این ابعاد  ها از ابعاد گوناگون انجام می  ریزی  در تمام مطالعات شهری، عمرانی و... تقسیم برنامه

اساس، ارائة اهداف مختلف  (. براین5: 1380زاده دلیر،   ، عملکردهای گوناگونی نیز دارند )حسیندنبو دلیل متفاوت  به

های   و درنهایت راهبردهای اجرایی   یا همان برنامهAction Plans ، استخراج بلندمدتو  مدت ، میانمدت اجرایی کوتاه

های   ترین بخش  از حساس -رت پذیرفته استکه با مطالعات دقیق از وضعیت موجود شهر صو -ساماندهی کالبدی

های عمرانی، مسیر   های راهبرد توسعة شهری است که درصورت توجه اصولی به آن و نیز تأمین بودجه  مطالعاتی در طرح

 در یمتعدد مشکالت حاضر پژوهش بستر عنوانبه مهاباد نکهیا به توجه با. سازدیمپیشرفت و توسعة شهری را میسر 

 اهداف ن،یشیپ یمطالعات مختلف مراحل جینتا به توجه با پژوهش از بخش نیا در دارد، یکالبد-یساختار یاه  نهیزم

 .شود  یم یبررس مهاباد ییاجرا یها  برنامه تینها در و مذکور



 495 (CDS) یشهر توسعة دراهبر منظر از مهاباد شهر كالبدی-ساختاری تیوضع بر یلیتحل

 شهر كالبد و ساختار موجود وضع .3 جدول

 تهدید فرصت ها ضعف هاقوت
S1: و گستردهتقریباً  مساحت 
 هرستانش حاصلخیز خاک

 بزرگ شهر )چهارمین
 لحاظ به غربی آذربایجان
 .وسعت(

S2: وقوع پایین احتمال ضریب 
 این شهرستان. در لرزه زمین

 وساز ساخت امکان وضعیت
 فراهم را برنامه با مناسب
 آورد. می
S3: ةپروژ احداث کار به شروع 

 زاگرس سالمت شهرک عظیم
 ساز زمینه که شهرستان در

  .شود می زندگی یباال کیفیت
S4: قوی های  لبه قرارگرفتن 

 .شهر این در تجاری
S5: محیط پایداری به توجه 

 کیفی بهبود جمله از کالبدی
 .ساختمانی

W1: کوچک قطعات در اراضی تفکیک. 
W2: اسکان و مهاباد شهریفرسودة  بافت 
 .شهر این در نشین حاشیه های گروه
W3: اندک جمعیت با کوچک روستاهای وجود 
 .مهاباد رافاط در

W4: شهر انداز چشم ناهنجاری. 
W5: و یروستای های بافت پیوستگی هم به 

 .شهری
W6: زیرساخت، بدون نواحی در گسترش 

 ونقل حمل و ترافیک بندی، شبکه در نارسایی
 رشد و بدقوارگی -شهری تمرکز عدم -عمومی
 .شهر کالبدی ةگسیخت ازهم
W7: شهروندان خصوصی حریم رفتن ازبین. 
W8: قبیل از شهری خدمات ئةارا در نابسامانی 
 -فاضالب دفع ةشبک و گاز رسانی برق رسانی، آب
 .شهری منظر شدن زشت
W9: سازی  بلندمرتبه. 

 W9: در بلند های  ساختمانگونة   قارچ رشد 
 .مرکزی بافت در ویژه به مختلف مناطق
W10: مهر مسکن قبول غیرقابل روند. 
W11: در مسکونی های  پالک در نسبی فشردگی 
 .نواحی و مناطق اغلب

W12: و تفریحی بهداشتی، فضاهای کمبود 
 .مطرح استاندارهای به نسبت آموزشی و فرهنگی

W13: مسکن کمبود. 
W14: شهری مزاحم های  کارگاه وجود. W15: 
 دست که سند بدون و ای  قولنامه های زمین وجود

 ساخت مجوز دادن یا تملک برای را شهرداری
 .است هبست

W16: شهر روشنایی سیستم در کمبود. 
W17: خروجی و ورودی مبادی نازیبایی. 
W18:  ورزشی کاربریبدون. 
W19: مراکز و کتابخانه شهر های  محله تمام 
 ندارند. فرهنگی

O1: موقعیت از برخورداری 
 .مناسب ارتباطی

O2: دادن سوق 
 از بیرون  به سازی بلندمرتبه
 .شهر مرکزی بافت ةمحدود

O3: های پارک ایجاد امکان 
 توجه با مناسب گردشگری

 .مناسب بسیار وهوای آب به
O4: به دسترسی امکان 

 و مختلف های  کاربری
 .میکس

 O5: مسیرهای ایجاد امکان 
 دوچرخه و پیاده مخصوص

 های  پتانسیل وجود به توجه با
 سد مانند اطراف مفرح بسیار
 تاالب و سهوالن غار مهاباد،
 .زانبرا کانی

T1: محالت پذیری شکل 
 .نشین حاشیه

T2: محصور است  ها کوه بین در
 .ندارد افقی رشد برای جایی و

T3: بناهای غالب استحکام عدم 
  .شهر
T4: زیبای مناظر رفتن ازبین 

  .شهری
T5: باغات تخریب.  
T6: خدمات تعادل خوردن برهم 

شبکة  در مشکل ایجاد و شهری
 .مخابرات و گاز برق، آب،
T7: صورت به شهری فقر تداوم 
 غیررسمی محالتتوسعة  و رشد
 در جدید محالت رویش و موجود
 .شهرهاحاشیة 

T8: مسکن غیررسمی بازار. 
T9: و زمین قیمت شدید رشد 

 .مسکن
T10: سازوساخت رکود. 
T11: بودجه کمبود. 
T12:  کمربندینبود. 
T13: طغیان و رودخانه وجود 
 .آن فصلی
T14:  جهت در شهرتوسعة 
 .شمالی
T15: و امکانات جنوبی قسمت 
 شهرتوسعة  برایرا  الزم استعداد
 ندارد.

 (1390 ،شهر از میدانی مطالعات نتایج) نگارندگان :منبع

 
 مهاباد یساختار و یكالبد اهداف ییاجرا پروژة و مدتكوتاه و مدت انیم ،مدتبلند اهداف. 4 جدول

 پروژه مدت هكوتا هدف مدت میان هدف بلندمدت هدف
 مناسب کالبد با شهری

 
 ایمنأی،  مأوازین  تأأمین 
 محأیط  و رفأاه  بهداشت،
 سالم
 

 قابلیأت  و انتخأاب  حأق 
 کالبدی انعطاف و تحرک
 شهر
 

 و ساختمانی کیفیت بهبود
 شهر سیمای بهبود

 

 و سأیما  به بخشی هویت -
 هویأت  تثبیت و شهر کالبد
 .مهاباد یتشخص و
 

 کیدأت با بافت ساماندهی -
 هأای   ظرفیأت  شناسایی بر

 های ظرفیت ایجاد -موجود
 .جدید

 

 شأأبکه سأأاختار اصأأالح -
 و مأأردم مشأأارکت جلأأب

 منظأأور بأأه هأأا سأأازمان
  سأیمای  و بافأت  بهسازی
 .شهری

 دیدگاه تغییر و تعامل ایجاد -
 و شهرسأازی  درمأؤثر   عامل

 نفأوذ  منظأور  به شهر معماری
 ایرانأی  معمأاری  هأای  ویژگی
 وسأازهای  ساخت در اسالمی
 .شهری

 
 کیفیأأت و کمیأأت شافأأزای -

 از شأهری  عمرانی های پروژه
 مبحأأث بأأه توجأأه طریأأق
 .محوری محله
 
پأروژة   اجأرای  طأرح تهیة  -

 احأداث  و مختلف محالت مناسب نقاط در ها  پالک تجمیع -
 مسأکونی  واحأدهای  جای هب طبقهسه  تا حداکثر های  آپارتمان
 موجود. منفرد
 بسأأت، بأأن هأأای  کوچأأه زیرسأأازی وآسأأفالت  اجأأرای -

 و سأأازی ایمأأن همسأأایگی، واحأأدهای سأأبز، هأأای محوطأأه
 خطأر  معأرض  در نقأاط  و بأاال  شیب با های  کوچه کشی نرده
 در مشأق  هأای   خانأه  و کوچأک  های  کتابخانه ها،  پیاده سقوط
 در ای  محلأه  وندر بأاز  فضاهای همسایگی، واحدهای مقیاس
 ملأی  اعیاد عروسی، های  جشن برگزاریمنظور  به مناسب نقاط
 هأای  کوچأه  در سأطحی  های آب دفع معضل حل مذهبی، و
 . و... ها کوچه روبی یخ و روبی برف بست، بن
 محأدود  های  تعریض و جدید معابر به بایر اراضی اختصاص -
 هأای   تقأاطع  هندسأی  اصأالح  راسأتای  در موضعی صورت هب
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 مهاباد یساختار و یكالبد اهداف ییاجرا پروژة و مدتكوتاه و مدت انیم ،مدتبلند اهداف. 4 جدول
 پروژه مدت هكوتا هدف مدت میان هدف بلندمدت هدف
 کالبأد  تطبیأق  قابلیأت 
 آتی نیازهای با شهری

 

 و سأأأأازی  ظرفیأأأأت -
 منظأأور بأأه توانمندسأأازی
 نوسأأأأازی و بهسأأأأازی
 .مسکونی واحدهای

 
 هأأا، تزیرسأأاخ احأأداث -

 ،هأأا آن نگهأأداری و حفأأ 
 و توانمندسأأأأأأأأأأأازی

 منظأأور بأأه سأأازی ظرفیأت 
 فضأأأأاهای گسأأأأترش
 سأأبز، فضأأای خأأدماتی،

 . و... ونقل حمل های شبکه
 

 تشأویق  منظأور  به پیشاهنگ
 بأرای  مشأارکت  بأه ساکنان 
 .بافت بهسازی

 
 نوسأأازی و بهسأأازی احیأأا،-

 تأاریخی  و فرسوده های بافت
 .شهر
 
 و بهسازی برای طرحتهیة  -

 ای محله مراکز از یکی تقویت
 از یکأأی عنأأوان بأأه مسأأتعد

 .بافت آمایش های  امگ
 
 در سأأأأتادیتأسأأأأیس  -

 و الگوهاارائة  برای شهرداری
 بأأرای مهندسأأی هأأای نقشأأه

 نمأای  و مسأکونی  واحدهای
 محأالت  ایأن  در ها ساختمان

 .رایگان صورت به
 
 مدار مردم های پروژه تعریف -

 بیشأأترین دارای هأأای  )پأروژه 
 مأردم  عاجل نیازهای با پیوند

 .محالت(
 
شأأأبکة  سأأأاختار تقویأأأت -

 نقأاط  دادن پوشش و ارتباطی
 اسأتفاده  حداکثر طریق از کور
 .موجود بایر اراضی از
 
نقطأأة  چنأأد یأأابی  مکأأان -

 میأادین  احأداث  برای مناسب
 .محالت در بار تره و میوه
 
 رفأأع اولویأأت بأأر کیأأدأت -

 به خرد از خدماتی کمبودهای
 ای، ناحیأأه ای،  )محلأأه کأأالن
 (.ای  منطقه
 
 فعأأأال ای  محلأأأه مراکأأأز -
 دستفروشأی  و فروشأی  خرده)

 خأأأدمات و یافتأأأه سأأأازمان
 (اسیمق کوچک ای محله
 
 هأأأای  ایسأأأتگاه احأأأداث -

 مناسأب  نقأاط  در نشانی آتش
حاشأیة   کامل پوشش باهدف
 .شهر

 .دار مسئله
 کامأل  پوشأش  تأا  دبسأتانی  و دبسأتانی  پیش مراکز احداث -

 و مشأق  هأای   خانأه  احداث شامل فرهنگیحوزة  در محالت،
 ورزش و فراغأت حأوزة   در ای، محلأه  کوچأک  های کتابخانه
 ورزشأی  هأای   زمأین  و ای  محلأه  کوچأک  هأای   پارک شامل
های  هخان درمانی ةحوز در و...( فوتبال )والیبال، اسیمق کوچک
 .ای  محلهمشاورة  مراکز و بهداشت

 هأا،  قلأه  بأر  تأکیأد  بأا  بافت در موضعی های  گشایش ایجاد -
 مرتفع. بسیار نقاط و ها  تپه
 یأا  یک مقیاس در مکانی مرکزیت از برخوردار های  محدوده -
 محله. چند
 بأا  کهطوری به شهری خدمات تمرکز محل با پیوند هم نقاط -

 دسأت  شأهری  فضای به توانمی ماتخد به ها آن اختصاص
 یافت.
 حأذف  بأا  ای محله بین کارکردی-ساختی پیوندهای تقویت -

 .ها گره برخی
 متراکم. و اشباع کامالً های حوزه در گاهیتأکید نقاط -
 معابرمردة حاشیة  فضاهای دیگر و ها  لچکی زوایا، ها،  گوشه -
 . و...
 از خأارج  در محأالت  بافأت  بالفصأل  بایر اراضی شناسایی -

 بأا  کنأاری  و ایحاشأیه  هایگشایش ایجاد منظور به محدوده
 و ایمحلأأه  درون بأأاز  فضأأاهای  کمبأأود  جبأأران  هأأدف
 -تفریحأی  هأای   رینأگ  ایجادمنظور  به ها آن کردن عملکردی
 موجود. بافت پیرامون در فراغتی و )ارتباطی( فرهنگی،

 گاراژهأا،  ها،)انبار دانه درشت ناسازگار های کاربری شناسایی -
 بأاز  فضأاهای  بأه  هأا  آن تبأدیل  و و...( متروک های گورستان
 بافت. بهسازی راستای در عملکردی

 به: دادن اولویت با نماها و ها بدنه اصالح -
 ای. محله مراکز -
 اصلی. معابر ةبدن -
 و سأند  بأدون  هأا  ساختمان حقوقی وضعیت کردن مشخص -

 .ها آن به سند دادن
 هأا  خیابأان  در موضأعی  های گشایش و لیاص معابر تعریض -

 رو. سواره سطح فضای کمبود جبران برای
 هأدف  بأا  مسأکونی  هأای  ساختمان سازی مقاوم و بهسازی -

 نیاز. مورد تسهیالتتأمین  و سازی مقاوم
 بأا  طبقه سه تا های ساختمان نساخت برای نقاطی شناسایی -

 جمعیت. با تناسب در موردنیاز مسکونی فضای هدف
 مختلأف  قطعأات  بأرای  هندسی مناسب الگوهای و رسیمت -

 کوچک. قطعاتویژه  به مسکونی
 ظأأاهری شأأکل و نمأأا مناسأأب الگوهأأای ةارائأأ و ترسأأیم -

 ها. ساختمان
 هأای  گشأایش  طریق از تجاری-خدماتی فضاهای گسترش-

 موجود. فضای از حداکثر ةاستفاد و موضعی
 و وام عطأای ا طریق از ها  مغازه ساختمان نوسازی و بهسازی 

 مهندسی. و فنی های پشتیبانی
 تسأأهیل منظأأور بأأه تجأأاری-خأأدماتی هأأای مجتمأأع ایجأأاد 

 در نیأاز  مأورد  های سرانه افزایش و خدمات به مردم دسترسی
 تجاری. واحدهای درآمد میزان افزایش نیز و مورد این
 بنأای  تجدیأد  و وساز ساخت برای قانونی موانع هرگونه رفع -

 برای موضعی تفصیلی طرح ةتهی طریق از مسکونی واحدهای
 تخریب. حداقل بر تأکید با محالت تمام
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 مهاباد كالبد یسامانده محور حول هاراهبرد .5 جدول

 مهاباد كالبد ساماندهی محور حول هاراهبرد

 و راهبرد

 راهبرد

 ؛فرسوده و میقدی های بافت و مناطق نوسازی 
 ؛آینده در استفاده منظور به شهر شرق در زمین سازی ذخیره 
 و سیساتأت زمین، در جویی صرفهموجب  لهئمس )این عمودی گسترش طرح از استفاده با افقی گسترش از جلوگیری 

 ؛شود( می ...و شهری اراضی حف  و ارتباطی محورهای خدمات، عمومی، تجهیزات
  ها، زیرساخت بهبود .است مهاباد کنونی مشکالت ترین اساسی از آن از ناشی پیامدهای و دمهابا جنوبی-شمالیگسترش 
 از شهری پایدار مدیریت منظور به محکم ای  شالوده ریزی  پی و غربی-شرقی مسیر در ونقل حمل ةزمین در ویژه به خدمات ةارائ

 کاهد. می شهر تةگسیخ لجام رشد و بدقوارگی
 به مربوط  ساختار عوامل شکل سه از ناشی مهاباد در نامناسب و مناسب جهات در البدیک گسترش برمؤثر  عوامل 

 و تهیه در آمایشی نگرش ضرورت ،اساس ینابر .است شهر خاص نواحی در گسترش محرک عوامل و فعالیت گزینی مکان
 ؛است ضروری محیطی پایدار مدیریت راستای در ها برنامهو  ها طرح تدوین

 ؛شهر ةقوار بی و سنجیده گسترش جای به شهر برای مناسب سترشگ الگوی ایجاد 
 ؛شهری های طرح دادن انجام برای نیاز مورد های زمین وسعت تعیین 
 مسکن ی کهافراد به شهر شرق جهت درویژه  به گسترش قابل نقاط در قیمت ارزان مسکن و مسکونی زمین واگذاری 

 امنیت از حفاظت موجب طرفی ازو همچنین  شود می اطراف جهات و روستاها به شهر فضای گسترش از مانعندارند، 
 ؛دشو  می شهر ةگسیخت لجام و بدقواره گسترش از مانع دیگر طرف از و اطراف روستایی یها سکونتگاه

 ایجاد موجب کمتر و کیلومتر یک های فاصله با شهر جنوبی-شمالی ةجاد موازات به مختلف عناوین با ها شهرک احداث 
 ناهنجاری بلکهشود،  می زیست محیط آلودگی و بهداشتی مشکالتسبب  تنها نه کهشود  می کاربری بدون و خالی فضاهای
 ؛دارد دنبال به یزیربنای سیساتأت ةهزینافزایش  و زمین صورت بهرا  شهر ةسرمای از بخشی گذاشتن استفاده بی و بصری

 تا خالی های بافت این پرکردن به تشویق و ها شهرک سوی آن در گسترش از جلوگیری برای راهبردهایی و تدابیر اتخاذ 
 ؛کاهد یم موجود مشکالت از حدی

 مطالعات و جانبه همه نگرشیمنظور، باید  این به. شوند میمنجر  شهر فیزیکی گسترش به که عواملی کنترل و شناسایی 
 ؛وجود داشته باشد منطقه کلی طور هب و نفوذ ةحوز و شهر سطح در ای پایه
 ؛محلی مردم مشارکت با آن ةاشاع از جلوگیری و غیررسمی های سکونتگاه کنونی وضعیت کنترل و اماندهیس 
 ؛مهاباد در آموزشی ةسران کمبود به توجه با جدید آموزشی فضاهای ایجاد برای ریزی برنامه 
 فضایی پراکنش و سازی متعادل فرهنگی و آموزشی مراکز کیفیت سازی مناسب و تجهیزمنظور  به مناسب اعتبار تخصیص 

 ؛مردم عموم دسترسیراستای  در آموزشی کاربردهای معقول و درست
 ؛شهر داخل فضاها این شدید کمبود به توجه با شهر داخل فراغتی فضاهای ساماندهی و گسترش 
  ؛ها آن واگذاری یا اجاره ارزش نظر از شده ذخیره زمین برای الزم های نامه ینیآتهیة 
 ؛اطراف با هرش منطقی پیوستگی 
 ؛فرهنگی و اجتماعی امکانات به شهر ساکنان دسترسی ساختن متعادل به کمک 
 ؛شهرداری اختیارات و امکانات بر تکیه با شهر سطح در آموزشی های مکان گسترش به کمک 
 ؛مزاحم صنایع و ها  کارگاه ساماندهی 
 ؛یآت های برنامه در مختلف ابعاد در شهر همگون و متناسب ةتوسع و رشد 
 مختلف های کاربری براساس شهر کالبدی فضای تفکیک و تعیین. 
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 شهر ساختاری–كالبدی وضعیت پیرامون اجرایی فاهدا

 و تخریب منظور به توپوگرافی و شیب لحاظ به پذیر آسیب و دار مسئله شدت هب های  محدوده شناسایی طرح ةتهی. 1

 جانشین. متناسب های  اربریک انتخاب و موضعی سازی پاک

 های  گره شهری، خدمات تمرکز با پیوند هم نقاط مسکونی، های مرکزیت) ای  محله درون آمایش طرحتهیة  .2

 موضعی. های گشایش ایجاد و ساماندهی هدف با و...( متراکم و اشباع های حوزه ای،  محله بین و ای  محله

 تشویقی مقررات و ضوابط تدوین و ها آن بندی  اولویت مسکونی، قطعات عتجم برای مستعد هایی  محدوده شناسایی .3

 کل مستعد و مناسب نقاط در عمومی نهضت یک به نوسازی و تجمیع تبدیل منظور به مناسب تسهیالت بینی پیش و

 بافت.

 ت.باف بالفصل پذیر امکان های  حوزه در ارتباطی و فرهنگی فراغتی،-تفریحی های  رینگ طرحتهیة  .4
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 اصلی. معابربدنة  و ای  محله مراکز در شهری نماهای و ها  بدنه بهسازی طرحتهیة  .5

  مسکونی. اسکان سازی مقاوم و بهسازی های راه شناسایی برای مطالعاتی طرحتهیة  .6

  یت.جمع از بخشی اسکان و تجمیعمنظور  به مستعد نقاط و ها  لبه در سازی  بلندمرتبه اجرای و شناسایی طرح .7

 بهسازی و بهبود منظور به دقیق نظارت با مسکونی واحدهای صاحبان و داران مغازه به بلندمدت های  وام اعطای .8

  شده. طراحی پیش از الگوهایی با فوق واحدهای

 )حد محالت بیرون های  لبه در ارتباطی رینگ یک ایجاد طریق از کننده جمع های  شبکه تا محالت ةفاصل کاهش .9

 نقاط در رینگ این به ای  محله درون های شبکه اتصال و پیرامون( یماهور تپه های  سیستم و وسازها ساخت فاصل

 دارند. آلونکی مشکل که هایی  خانه نوسازی و تخریب و پذیر امکان

 .شهر کالبدی انعطاف و تحرک قابلیت و انتخاب حق سالم، محیط و رفاه بهداشت، ایمنی، موازین تأمین. 10
 .شهر سیمای بهبود درنهایت و ساختمانی کیفیت بهبود .11
 .آتی نیازهای با شهری کالبد تطبیق قابلیت. 12

 

 اجراییبرنامة 

 درنگ و مکث نقاط و سبز فضاهای به ها آن تبدیل و ای  محله درون کوچک غیرمفید و مرده فضاهای شناسایی. 1

 ؛پیاده ناعابر و محلهساکنان  ةاستفاد برای

 ؛نیاز مورد خدمات یا سبز و باز فضاهای به ها آن تبدیل و ناسازگار کالبدی عناصر کاربری تغییر و یشناسای. 2

 ؛ها آن اصالح برای سریع ریزی  برنامه و سفالتآ و مناسب پوشش بدون های خیابان و معابر شناسایی. 3

 ؛ها آن صاحبان به اسناد نای انتقال و تدوین برای سریع اقدام و سند بدون مسکونی واحدهای شناسایی. 4

 موضعی تفصیلی های  طرح ةتهی طریق از مسکونی واحدهای بنای تجدید زمینة در وساز ساخت قانونی موانع رفع. 5

 فنی خدمات ةارائ و عوارض های معافیت طریق از قطعات تجمع تشویق و تخریب حداقل بر تأکید با محالت تمام برای

 ؛مهندسی

 سایر یا شهرداری توسط الزم های  ضمانت ةارائ بینی پیش با ها  بانک طریق از استقراضی یمال منابع جویو جست. 6

 ؛تخریب خطر در های ساختمان اضطراری تعمیرات برای کوچک های وام اخذ منظور هب ربط ذی مراجع

 قراردادن و خشت( یا بلوک از شده ساخته و ناپایدار شدت هب های  )خانه مجتمع لونکیآ وسازهای ساخت شناسایی. 7

 داشته ارتباطی های شبکه و محله به نسبت مناسب یموقعیت لونکیآ های مجتمع این که  درصورتی .ساخت اولویت در ها آن

 جای به ،ها آن مسکونی واحدهای ساخت در کمک و دیگر مکان در نامالک به معوض زمین دادن با توان می ،باشند

 .کرد ایجاد ای  محله خدمات مراکز لونکیآ اجتماعات

 

 گیری نتیجه

ها،   ریزی  ها پیرامون نظام شهرسازی، برنامه  در تمام شهرها، عناصر فیزیکی و ساختار موجود در آن گویای بسیاری از واقعیت

رو، در بسیاری از مطالعات به ساختار مسائل و مشکالت و درنهایت بیماری یا سالمت جسمی و روحی شهر است. از این

توجهی  -های گذشته تا به امروز است  که متأثر از عملکرد مدیریت شهری در طول سال -یزیکی و بصری شهرکالبدی، ف

ریزی شهری، امروزه به این مسئله بیش از گذشته توجه  های نوین برنامه ها و برنامه شود. با توجه به ظهور طرح  ویژه می

ست که در حال حاضر، بسیاری از شهرهای جهان در راستای یکی از همین موارد ا (CDS)شود. راهبرد توسعة شهری  می



 499 (CDS) یشهر توسعة دراهبر منظر از مهاباد شهر كالبدی-ساختاری تیوضع بر یلیتحل

منظور رفع مسائل شهری از آن  مدت و بلندمدت به ریزی کوتاه  مطالعة عمیق وضعیت موجود شهرهای خود و درنهایت برنامه

دید مدیریت و شوند و در بسیاری از شهرها از این رویکرد ج برند. شهرهای مختلف ایران نیز شامل این مسئله می  بهره می

  (CDS)تازگی در آن از راهبرد توسعة شهری  شود. مهاباد نیز از جملة این شهرهاست که به  ریزی شهری استفاده می برنامه

نشینی،   توان این مسئله را از ابعادی گسترده چون جمعیتی، کاربری زمین، فرهنگی، فقر و حاشیه  استفاده شده است. می

شهری، درآمدزایی پایدار برای شهرداری و... مطالعه کرد. براساس نتایج عینی مطالعة مهاباد، باید مدیریت مشارکتی، اقتصاد 

 .توجه شودساختاری این شهر -به ابعاد کالبدی

 

 مهاباد یكالبد و یساختار یالگو و اصول .6 جدول

 حاكم معیارهای و اصول
 طرح بر

 ؛مسکونی واحدهای زیربنای سطح محدودکردن. 1
 ؛ها آن تراکم الگوی و مسکونی های ساختمان فرم در نسبی تغییر ایجاد. 2
 ؛هویت ایجاد. 3
 ؛سیما در وضوح و تنوع ایجاد. 4
 .مجاور فضاهای سازگاری. 5

بازدارندة  عوامل و موانع
 كالبدیتوسعة 

 است؛ شهر کالبدی ةتوسع مانع ترین عمده ارتفاعات عامل. 1
 مزروعی، اراضی و ها باغ شده منطقة حفاظت و صنعتی نظامی، تأسیسات مهاباد، سد و خانهرود وجود. 2

 .مختلف جهات در نامساعد توپوگرافی
 امکانات و ها فرصت

 كالبدیتوسعة 
 واقع اراضی و ارومیه مهاباد محور غرب و میاندوآب-مهاباد محور شرق در واقع شهر شمال از هایی . بخش1

 گسأترش منظأور   به مهاباد سد حفاظتی حریم از پس شهر کیلومتری 8 مکانی وقعیتم در غرب شمال در
 .شهر بلندمدت

 نیأاز  مأورد  معابر و تجهیزات و سیساتیأت خدماتی، مسکونی، سطوح مینأت دلیل به متصل شکل به توسعه. 1 پیشنهادیتوسعة  الگوی
 ؛شهر

 بأه  شأده  الحاق سطح )بیشترین غرب و شرق جنوب، شمال، جمله از جغرافیایی مختلف جهات در توسعه. 2
 ؛است( شرق و جنوب به مربوط شهر ةمحدود

 .شهر شمالی و مرکزی بخش در موجود معابر تعریض جنوب، و غرب شرق، در ارتباطی ةشبک ةتوسع. 3
 ؛مناطق و نواحی ای، محله مراتبی سلسله کالبدی سازمان براساس ریزی طرح. 1 طرح كالبدی سازمان

 هکتأار  50تا 40 شامل متوسط طور هب که است کالبدی تقسیمات مراتبی سلسله بخش ترین کوچک محله. 2
 ؛است 8000 تا 4000 بین جمعیت و مساحت

 ؛دنیاب می ارتباط یکدیگر اب 2ة درج عبوری راهاز طریق  و دنشو می تشکیل محله چند تجمع از نواحی. 3
 ؛شود می متصل همه ب 1ة درج عبوری راه طریقو از شود  می تشکیل ناحیه چند تجمع از منطقه. 4
 است. محله 29 و ناحیه 8 واجد طرح. 5

 :دشو تقسیم اصلی ةمنطق شش به شهر. 1 بندی منطقه
 .استحفاظی و سبز فضای خدماتی، تجاری، عالی، آموزشی مسکونی، ةمنطق

 و جمعیتی های شاخص
 تراكمی

 نفر 183882 (:1384) طرح افق پیشنهادی جمعیت. 1
 هکتار در نفر 85 معادل: ناخالص تراکم. 2
 هکتار در نفر 350 معادل: خالص تراکم. 3
 مترمربع 63/28 معادل مسکونی ةسران. 4
 پر( )بافت درصد 120 تا 100 بین :متوسط تراکم است: زیر موارد شامل ساختمانی کماتر. 5

 پر( )بافت درصد 160 تا 90 بین :زیاد تراکم                                                  
 پر( )بافت درصد 200 تا 80 بین: ویژه بافت تراکم                                                  

 هکتار 52/1964 شهر: ناخالص مساحت. 1 طرحمحدودة 
 ی(کشاورز اراضی و رودخانه ها، باغ باز، فضاهای )شامل هکتار 39/209 شهر: ناخالص فضاهای. 2
 هکتار 92/2173 ناخالص: و خالص سطح مساحت. 3

   (1390) نگارندگان :منبع

 
 شهری توسعة راهبرددر زمینة  گسترده یمطالعات امروزه شد، اشاره تحقیق پیشینة و نظری چارچوب قسمت درطورکه  همان

(CDS) از بسیاری است. داشته متفاوت ینتایج ،مورد نظر اهداف و شهر موجود شرایط فراخور به هریک که استگرفته  انجام 

 مطالعه، از هایی  بخش ضرورت، به بنا است ممکن اما هستند، هم شبیه مطالعاتی مختلف مراحل و  روش درها  پژوهش این
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 شترویژه بی هایی  زمینه به و... ضروری توضیحات نوشتار، ارائة منظور به یاگیرد  انجام دیگر های  زمینه از تر  سریع یا تر  پررنگ

 تأکید و بوده مدنظر شهر کالبدی-ساختاری نامناسب وضعیت شهر، موجود شرایط به توجه با نیز حاضر نوشتار در شود. توجه

 یشهر توسعة راهبرد طرح کردن ادهیپ روش و اهداف نةیزم در پژوهش نیا .استبوده  CDS مطالعات از قسمت این بر اصلی

. کند می تأکید شهر فیزیکی مسائل و کالبد بر بیشتر و دارد یکل اشتراک قیتحق نةیشیپ قسمت در اشاره مورد مطالعات ریسا با

 بسیار مردة های  سلول نزدیک ای  آینده در کالبدی، و ساختاری کنونی مشکالت انگاشتن نادیده درصورت طبق نتایج تحقیق،

 دچار را شهری سیستم مجموعة که آید می وجود هب شهر ای  کوهپایه نقاط و ای  حاشیه نواحی مرکزی، هستة در ویژه به زیادی

 با مصاحبه مستقیم، )مشاهدة میدانی مطالعات از برگرفته که پژوهش )طرح( از بخش این نتایج اساس، براین .کند می اختالل

 مسائل ینةزم در مطالعه مورد مختلف های  گروه دار  معنی نظر اجماع دهندة  نشان ،است شهری( نخبگان و کارشناسان و مردم

 مطالعاتی تخصص به توجه با نخبه و متخصص افرادویژه  به)زمینه  این در مختلف های  گروه است. شهر ساختاری و کالبدی

 جمعی، عالیق به نظر با درنهایت و دنددا ارائه شهر مختلف مسائل زمینة در مناسب و هم به نزدیک بسیار توضیحات خود(

 برخی کهمطرح کردند  آینده در مهاباد جایگاه و انداز  چشم زمینة دررا  خود نظرهای و... تهدیدها ،ها  فرصت کمبودها، ها،  پتانسیل

 شده نگاشته مهاباد شهری مدیریت برای شهروندان نظر و خواست از برگرفته شهر این برای اجرایی های  برنامه و اهداف از

 مسکونی، واحدهای مسائل شهر، بصری و کالبدی ختاری،سا مشکالت پژوهش، ضوعمو به توجه با وزمینه  ینا در است.

 مهاباد در تفکیک قابل مطالعة موارد از اصلی مورد چهار آن، بندیشبکه و معابر مسائل و تجاری-خدماتی مشکالت و مسائل

 به موارد زیر اشاره کرد:توان  می زمینه، ینا در اند.  دهکر مطالعه جداگانه طور به را مذکور موارد از هرکدام نگارندگان که است

 شهری و یروستایهای  بافت پیوستگی هم به؛ تاناکورای بازار و ترمینال شهر، مرکزی بافت در ویژه به شهر انداز  چشم ناهنجاری

 بافت(؛ ای  کوهپایه بکر )نقاط شهری مناسب های  زیرساخت بدون نواحی در گسترش؛ شهری های  کوهپایه حوالی در ویژه به

 شایگان، باغ سفید، اصحابه مانند ای نواحی در ویژه به شهری ةتوسع و تکوین خودروبودن از ناشی یناخوانا و آشفته متراکم،

 این در نشین  حاشیه های  گروه اسکان و مهاباد شهری ةفرسود بافت ؛طه صوفی کانی رشید، صوفی کانی آباد، سنجان تپ، پشت

 ؛(بصری آشفتگی و )آلودگی شهر ای  کوهپایه و مرکزی مناطق در هژوی هب منظر و دید و سیما نظر از نازل بسیار کیفیت؛ شهر

 آن، زیاد بسیار های  شیب وجود به توجه با شهر ای  کوهپایه و مرکزی نواحی در ویژه به سطحی های آب دفع ةشبک ناکارایی

 مصالح اب شان  مسکونی واحدهای صالحم از درصد 30 از بیش مسکونی های  بلوک از درصد 25) دوام و کم نامناسب مصالح

(؛ مترمربع 100 حدود ساخت )متوسط مسکونی قطعات بودن کوچک؛ بنا اشغال سطح باالبودن(؛ است نامناسب و دوام کم

 از کمتر مترمربع 33/0 )سرانه تجاری فضای کمبود(؛ ساختمانی های  بلوک درصد 25 به )نزدیک ها  ساختمان بودن تخریبی

 فضای کمبود(؛ نیاز مورد حداقل دهم یک نزدیک مترمربع 31/0 )سرانه آموزشی فضای کمبود ؛نیاز( مورد حداقل ششم یک

 مترمربع درصد 9 )سرانه ورزشی فضای کمبود(؛ نیاز مورد حداقل پنجم یک از کمتر مترمربع 14/0 )سرانه مذهبی-فرهنگی

 و پیچ و معابر بودن عرض کم؛ نیاز مورد خدمات با ها آن ارتباط نظر از ها  مغازه نامناسب توزیع(؛ نیاز مورد حداقل پنجم یک از کمتر

؛ شهری منظر و کاربری دیدگاه از ها  خیابان ای  حاشیه فضای بودن نظم  بی؛ ها  خیابان یرو  سواره سطح فضای کمبود؛ آن زیاد خم

 موارد از بسیاری در ،زمینه این در مطالعه کلی نتایجبراساس  . و... ها خیابان در آسفالت روکش حتی و مناسب پوشش عدم

 در نارضایتی این ندارند. رضایت شهر کالبدی و ساختاری وضعیت بهبود ةزمین در شهری مدیریت عملکرد از مهاباد شهروندان

 شهری تمدیری ضعف متوجه را موجود مشکالت و است همراه نیز غیرواقعی و غیرمنصفانه های  داوری  پیش با اوقات از ای  پاره

 عهده بر شهر کالبدی و ساختاری های بنیان ارتقای زمینة در مهمی بسیار وظیفة نیز مردم که درحالی ،ندک  می شهرداری ویژه به

 و مالی همیشگی التکمش و جمعیت رشد چون مسائلی ن،ایبر عالوه هستند. اعتنا  بی آندرمورد  مواقع، از بسیاری در که دارند

 ساختاری و کالبدی وضعیت بهبود راستای در را بسیاری مشکالت شهری، مدیریت برای درآمدزایی اسبمن های  پشتوانه نبود

 از بیرون به سازی  بلندمرتبه دادن سوق؛ مناسب ارتباطی موقعیت از برخورداری مکانا ،همچنین است. آورده وجود هب شهر



 501 (CDS) یشهر توسعة دراهبر منظر از مهاباد شهر كالبدی-ساختاری تیوضع بر یلیتحل

 به دسترسی امکان؛ مناسب بسیار وهوای آب به توجه با مناسب گردشگری های  پارک ایجاد امکان؛ شهر مرکزی بافت ةمحدود

 اطراف مفرح بسیار هایپتانسیل وجود به توجه با دوچرخه و پیاده مخصوص مسیرهای ایجاد و میکس و مختلف های  کاربری

 بزرگ شهر ن)چهارمی شهرستان حاصلخیز خاک و گستردهتقریباً  مساحت؛ برازان کانی تاالب و سهوالن غار مهاباد، سد مانند

 شهرک عظیمپروژة  احداث کار به شروع؛ شهرستان در لرزه زمین وقوع پایین احتمال ضریب(؛ وسعت لحاظ به غربی آذربایجان

 به توجه؛ شهر این در تجاری قوی های  لبه قرارگرفتن؛ شود  می زندگی یباال کیفیت ساز  زمینه که شهر در زاگرس سالمت

 های  زمینه و مثبت نقاط به توجه با که هستند مواردی جمله از و... ساختمانی کیفی بهبود جمله از کالبدی محیط پایداری

 مجموع به توجه با و پایان در .کوشید آن از گیری  بهره در توان  می شهر، این برای آینده در مناسب کالبد و ساختار برقراری

استخراج و تنظیم  بلندمدت اهداف چارچوب در مهاباد توسعة تمد کوتاه و مدت میان اهداف شهر، این در گرفته صورت مطالعات

 حق؛ سالم محیط و رفاه بهداشت، ایمنی، موازین تأمین ؛آتی نیازهای با شهری کالبد تطبیق قابلیت محور پنج در کهشده است 

 مطالعه مناسب کالبد اب شهری و شهر سیمای بهبود و ساختمانی کیفیت بهبود؛ شهر کالبدی انعطاف و تحرک قابلیت و انتخاب

 از متأثر و شده تعیین مختلف اندازهای  چشم پیرامون نیز شهر ساختاری-کالبدی وضعیتدر زمینة  اجرایی اهداف وشده است 

  است. شده نگاشته بلندمدت اهداف

 قالب در) ایران شهرهای در شهری مدیریت و ریزی  برنامه متمرکزتقریباً  فرایند به توجه با است ذکرشایان  ،پایان در

 کلی چارچوب در تغییر لزوم ،شهروندان و شهرها بر ها طرح این اثرگذاری مطالعات و (هادی و تفصیلی جامع، های طرح

 اندازسازی چشم و اجرا ،تهیه در عمومی نگری  هم و شهروندی مشارکت ،پویا سیستمی نگرش از استفاده و ها  طرح این

 محلی اجتماعات ةتوسع درنهایت و شهر فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی هایفرایند به توجه منظور به ،شهر توسعة آتی

(Community Development) شهری خوب حکمروایی و (Good Governance) شفافیت، همچون هایی مؤلفه با 

 و وسیع تحوالت دنبال  به و منظور ینا  به .است ناپذیر اجتناب ...و اظهارنظر حق طلبی، مشارکت سازی، اجماع پاسخگویی،

 و دانشاکنون  ،«پسامدرن عصر» آغاز با و اخیر ةده چند در بشری ةجامع فرهنگی و اجتماعی سیاسی، حیات در عمیق

 (CDS) شهری توسعة راهبرد فرایند در توان  می را   آن تبلور کهاست  شده جدید یدوران وارد نیز شهری ریزی  برنامه ةتجرب

 مختلف شهرهایهای شهری در  ریزی درنتیجه، در برنامه .است مشارکتی اندازسازی  چشم آن ویژگی ترین  مهم کهیافت 

 بهبود جمله از شهری مدیریت در مردمی کترمشا پتانسیل از ویژه به وشود  گرفته کار  به نوین رویکرد این باید کشور

 دارد. شهری نظرم و بصری کیفیت در مهم بسیار ینقش کهبهره گرفته شود  کالبدی-ساختاری وضعیت
 

 منابع

 شهری توسعه استراتژی ،1389، فاطمه ساالروندیان و مریم ،جعفری مهرآبادی ،اله رحمت ،فرهودی ، تیموری، ایرج،یوسف ،اشرفی .1

(CDS )33، شمارة پانزدهم، سال ریزی برنامه و جغرافیامجلة  ،مشاركتی ریزی برنامه از مندی بهره جهت مناسب بستری ،

 .33 -1صص 

ی، سازمان شهر تیریمد فصلنامة ،ریزی شهری در رویکردی تحلیلی  رویکردی جدید در برنامه CDS، 1388اشرفی، یوسف،  .2

 .104 -88، صص 23های کشور، سال هفتم، شمارة   ها و دهیاری  شهرداری

های  فضایی شهر مرودشت با استفاده از مدل –ترش كالبدیتحلیلی بر الگوی گس، 1388زاده، عیسی و قاسم رفیعی،   ابراهیم .3

، 69های جغرافیای انسانی، سال دوم، شمارة  ، نشریة پژوهشآنتروپی شانون و هلدرن و ارائة الگوی گسترش مطلوب آتی آن

 .138 -123صص 

ی و تأثیر آن بر كیفیت اقتصاد-های اجتماعی  بررسی شاخص، 1391قرخلو، مهدی، مهدی، علی و معصومه مهدیان بهنمیری،  .4

انداز جغرافیایی )مطالعات انسانی(، سال هفتم،  ، فصلنامة چشمآباد قم  نشین، مورد پژوهش؛ محلة شیخ  مساكن محالت حاشیه

 .49 -19، صص 18شمارة 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=82700
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13486
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=128481
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=128482
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=128482
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 مینأت های سیاست در( CDS) شهری ةتوسع استراتژی نقش ،1389، ازگمی خدیجه رضاطبع سیدهو  رحیم چیانه ،حیدری .5

، (جغرافیایی های پژوهش) انسانی جغرافیای های پژوهشمجلة  ،رشت شهر: موردی ةمطالع شهری، درآمد كم های گروه سکنم

  .82 -59، صص 72شمارة  ودوم، چهلسال 

 .1390 مهاباد، یهردارش  GISدفتر  .6

 ( درCDSشهری ) توسعة یاستراتژ كاربرد، 1391، مهر اکبر معتمدی و خدیجه سیده ،ازگمی رضاطبع ،رحیم چیانه ،حیدری .7
 ، مجلةمحله )غازان داغی( تبریز پزشکی علوم دانشگاه موردی، اراضی غیررسمی، مطالعة های  سکونتگاه بهبود

 .56 -35، صص 9، سال سوم، شمارة شهری ریزی برنامه و پژوهش

 . ، چاپ اول، انتشارات سمت، تهرانای  ریزی ناحیه  برنامه، 1380زاده دلیر، کریم،   حسین .8
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