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 مقدمه

شهرنشینی پدیدة جهانی قرن حاضر است و بیی  ا  نیییی ا  جیتییت جهیان نر منیاری شیهر        

، نر کشیورها   0202تیا   0222  هیا  سالشده است جیتیت شهر  بین  بینی ی پ. کنند یم ندگی 

این تحول سریع جیتیتی برا  شهرها نشوار خواهید بیون و   . ، به نوبرابر افزای  یابدتوسته نرحال

 اثیر  بری، ا  نییة نوم قرن بیستم رورکل به(. Chen, 2014)ه به هیراه خواهد ناشت عیدیی ها چال 

میین شیهر  بیه    ، توسیتة کیاربر     (521، ص5031فرهیون  و هیایاران،   )برنامه شهرنشینی بی

 ,Hosseinali et al., 2013) یل شیده اسیت  تبید  توسیته  نرحیال سا  نر کشیورها   ا  مشال پدیده

p.105 .)اسیت  پایدار ةتوست نر اساسی ها  مؤلفه ا  ،آن ا  بهینه ةاستفان و  مین به عانالنه نسترسی .

س اصول توستة ها  مناسب بر اسا یاستسکه توسط  ینرصورتیز  کاربر  اراضی شهر ، ر برنامه

رییز   ، برنامیه واقیع  نر(. Chen, 2014)کیک کنید   ها چال تواند به رفع این پایدار انجام گیرن، می

هیا و  هایی است کیه محییط انسیانی را مقیابی بیا خواسیته      کاربر  اراضی شهر  مجیوعه فتالیت

ن مقولیه کیه   ، ایی (550، ص5031 انه و هیایاران،  ابراهیم)بخشد نیا ها  جامتة شهر  سامان می

، پیشنهان آرای  فضایی و نظم مایانی مناسیب   واقع نریز  شهر  است، ر برنامههستة اصلی نظام 

ها ترکیب و تنوع  یان    کاربریژه نر شهرهایی است که و بهها  شهر   یتفتالها و   کاربربرا  

شیهر ،   نییز  کیاربر   میی   ر برنامیه هدف کلی (. 511، ص5015اکبر  و عیانالدین،  یعل)نارند 

تأمین رفاه مرنم ا  رریی ایجیان   ،(Chapin & Stuart, 1978, p.10)یز  ر برنامههستة اصلی  عنوان به

ا  ررییی  ( 01، ص5011 انه نلییر،   حسیین ) یرترپی   نل، میؤثرتر و  تیر  آسیان ، تر سالممحیقی بهتر، 

 تیرین  مهیم  ا  ییا ل ا(. 15، ص5035ویستا،  پارس)ها  شهر  نر فضا است  یتفتالنانن  سا مان

 بیه  توجیه  شیهر ،  پاییدار ة توست ریز  برنامه غنا  و شهر  ریز  برنامه تاامل برا  مؤثر ها  اهرم

بنیابراین،   (.17، ص5012آبیان،   مشییر  و ملایی نظیام   ) اسیت  شیهر   اراضی کاربر  ریز  برنامه

ینیی  گز مایان نن ها  اقتصان  شهر، هدایت توستة فیزیای آن و قانونیندکر یتفتالمندکرنن  برنامه

رییز  بیرا  شیهر محسیو        هر نوع برنامهها هدفها  شهر  به نسبت این توسته که   کاربر

هیا  شیهر     کیاربر نر هیین راستا با توجه بیه اینایه    .کند شوند، ار یابی را ال م و ضرور  می می



   27                                                 (يرانشهرپ :مورد مطالعه)ی با رویکرد توسعة پایدار شهر یاراض یکاربر یابیارز   

 

 

ندارن و مقلیو     اسیتا هیا  سیرانه ها با   کاربرتتانلی مواجهند و سرانة برخی  پیرانشهر با نوعی بی

یایی   عنیوان  بهها   کاربرمقابقت ندارن و کیتر است، نر این مقاله ستی شده است تو یع عانالنة 

شون؛ ل ا پژوه  حاضر نر پی پاسخگویی به ایین   ی میبررسا  اهداف اصلی توستة پایدار شهر  

اییدار شیهر    سؤال است که آیا نحوة استقرار کاربر  اراضی شهر پیرانشیهر نر راسیتا  توسیتة پ   

 است؟

 مبانی نظری تحقيق

ییک   عنیوان  بهشون و هییشه  ة محیط فیزیای بشر محسو  مینهند شالین عناصر تر مهم مین ا  

 و ا کند  گیرن و بستر  است که انسان نر آن فتالیت می یمقرار  مورنتوجهاصل نر توستة شهر  

 (.5011، منشور آتن)گیرن  یمآن تأثیر 
سو برخیی   یز  شهر  است تا جایی که ا  یکر برنامه ی ا  مباحث اصلیموضوع کاربر  اراض

-513، ص5035الیدینی،   یفسی )ناننید   یمی یز  شهر  ر برنامههستة اصلی و عیلی  عنوان بهآن را 

یر   مین برا  اهداف وییژه توسیط   کارگ بهیگر، مفهوم کاربر  اراضی به متنا  ن عبارت به(. 567

یز  کاربر   مین ایجان ر برنامه، هدف نهایی واقع نر (.Turner & Meyer, 1994, p.10)انسان است 

بایید بیه اهیداف     توسته و عیران شهر است و  روند نرنوعی تتانل اکولوژیک و عدالت اجتیاعی 

. کیفی انسانی مثل انراک  یبایی، احساس هویت فضایی و احساس تتلی به محیط نیز پاسخ گویید 

بیا توجیه بیه    . کننید  یمی ینة آسای  و رضیایت شیهروندان را فیراهم    ین عوامل  مایت، نها نر یرا 

  مربیو  بیه کیفییت    هیا  شیاخ  نارسایی و محدونیت استاندارنها  کیی نر نو سه نهیة اخییر   

شیوند   ندگی، رفاه اجتیاعی، آسای  عیومی، حفاظت منابع ربیتی و تاریخی باید نر نظیر گرفتیه   

یر صحیح نر رابقه با کاربر  اراضی و تدابتخاذ سیاست بنابراین، با ا (.036، ص5011،  انه  مهد)

 .یافت نستتوان به توستة شهر  پایدار  یم

اقتصیان ، اجتییاعی و    هیا   فتالییت  هیةپایدار شامل  ةاصقالح کاربر   مین ا  نیدگاه توست

 دتوانی  میتوسته و عیران  مین وقتی  نر واقع،. نهد میبر رو   مین انجام  فرهنگی است که انسان

فرهنگی و روانی مرنم نر حال و آینده  ،و نیا ها  اجتیاعی پایدار باشد که بتواند به نیا ها  مان 
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سه شر   یر به عنیوان خصوصییات اولییة توسیتة پاییدار      (. 10، ص5035رضویان، ) گویدپاسخ 

 :کاربر  اراضی مقرح شده است

 گونیاگون  هیا    کیاربر تتانلی نر توستة پایدار  مین نر مقیاس وسیع باید : هاتنوع کاربر  .5

 شیهر   توسیتة  اراضیی  کیاربر   نرگونیاگون   عیلارنها  تشخی . آورن به وجون شهر   مین

 نلییل  بیه  و شیون  یمی  یط  یسیت محی  کیفیت ارتقا  باعث( جز آن و تولید ، خدماتی مساونی،)

 کیاه   و حیقیم شرایط بهبون نر مهم نقشیعیالً  یا ن مورن اجتیاعی و فیزیای ارتبا  نر تسهیل

 .(16، ص5012آبان،  مشیر  و ملای نظام)کند  یم ایجان محیقی ها  یآلونگ

 بینیی  ی پی  توسیته  قابیل  منیاری عنیوان   به شهر   ها ررح نر که هایی ین م: یر پ  انتقاف .0

 توسیتة  فاضیال ،  و آ  میدیریت  بیه  مربو   ها ررح قبیل یی ا ها پروژه قالب نر باید شوند، می

 برخیورنار  خاصیی  هیاهنگی باید ا ها  پروژه این. شوند تتریف جز آن و  مین  سا  آمانه مسان،

 .باشند ناشته را یادیگر ا  یرپ یر تأث و یرگ ار تأث قابلیت توستة ررح کل قالب نر و باشند

 قیو   یاجتییاع  حیاییت  ا  کیه  باشید  موفیی  شیرری  تواند یم  مانی توسته :کافی حیایت. 0

 نر کیه  اسیت  نانه نشیان   میین   سا  آمانه  ها ررح و شهرها  جدید ها  تجربه. باشد برخورنار

هرچنید  . باشید میؤثر   ریرح  نر موفقییت  تواند یم حد چه تا عیومی مشارکت  مین، توستة فرایند

( جز آن و یز ، ساختر برنامه رراحی،  مین، انتخا  ا  اعم) مختلف ها  ینه م نر مرنم مشارکت

 (.5011  انه، امین) یابد فزای ا سونگر هیه و جامع هدایت با

کارگیر  سیه شیاخ  مهیم ظرفییت، سیا گار  و عیدالت اجتییاعی         نر پژوه  حاضر با به

 :شون کاربر  اراضی ار یابی می

ا  ا  توسیتة پاییدار اسیت کیه      ا  آنجا که پاییدار  شیهر  گونیه    :شاخص عدالت اجتماعی

انی تحقیی خواهید یافیت کیه اصیول و      گیرن، این مقوله  می  ها و فضاها  شهر  را نربر می محیط

 ,Drakakis)کار گرفته شون  ها  توستة پایدار، به عنوان اصلی نر مقالتات توستة شهرها به رهیافت

2000, pp.8-9 .)     پ یرش این اصل، که توستة پایدار مستلزم برقیرار  عیدالت اجتییاعی و عیدالت

نرآمید، تو ییع    پ یر  اقشار کم آسیبها  اجتیاعی، اقتصان ،  فضایی نر شهرهاست، رفع نابرابر 
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بهینة خدمات و اماانات، و توجه به نیا ها  اساسی شهروندان، به اهییت نگرش به توستة پاییدار  

حرکت و رسیدن به پایدار  شهرها،  مانی محقی خواهید شید   (. 66، ص5031بوچانی، )افزاید  می

اجتییاعی شیهرها مقیابی بیا     که تخصی  و تو یع خدمات و اماانات میان واحیدها  فضیایی و   

نر هییین راسیتا، ار ییابی پیراکن      . نیا ها  جیتیتی و مساوات و برابر  جغرافیایی انجام گییرن 

تواند نر سنج  میزان عدالت اجتییاعی و تیأمین    جیتیت و تو یع خدمات نر فضاها  شهر  می

و اقتصیان  مفیید    ها  عیرانی، اجتییاعی  ها و برنامه نیا ها  اساسی شهروندان نر چارچو  ررح

 (.61، ص 5031ذاکریان و هیااران، )باشد 

بیونن خصوصییات هیر کیاربر  بیا       ایین شیاخ  بیه متنیا  هیاهنی       :شاخص سااگاای  

گیرند باید ا  نظیر   هایی که نر حو ة نفوذ یادیگر قرار می کاربر . ها  هیجوار خون است کاربر 

نانن فتالییت   جب مزاحیت و مانع انجیام سنخیت و هیخوانی فتالیت با یادیگر منقبی باشند و مو

 (.15، ص5032افتخار ، )یادیگر نشوند 

نر این شاخ  با توجه به سقوح شهر ، نسبت و نوع فتالیت هیر کیاربر     :شاخص ظرفیت

متناسب با سقوح مورن نظر ا  ساختار شیهر و خیدمات متناسیب بیا آن، بیا نرنظرگیرفتن مقییاس        

 (.62، ص5031 انه و مجیر ارنکانی،  ابراهیم)شون  فتالیت هر کاربر  ار یابی می

 مطالعه موردمحدوده و قلمرو 

. است شده واقعشهر پیرانشهر نر جنو  غربی استان آذربایجان غربی و نر کنار مر  ایران و عراق 

نرجیه و   01و نقیقة ریول شیرقی    06نرجه و  71هاتار نر  7/377این شهر با مساحتی نر حدون 

 5762تیا   5702هیچنین، بر نشتی گسترنه شده است که  .است شده واقع نقیقة عرض شیالی 56

 .نفر است 10100 یرانشهرپ، جیتیت شهر 5012بر اساس سرشیار  . متر ا  سقح نریا ارتفاع نارن
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 جایگاه جغرافیایی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی. 1شکل 
 

 روش تحقيق

 -ها  شهر  نر شیهرها، بیه روش توصییفی     کاربرو جایگاه این پژوه  با نرنظرگرفتن اهییت 

  بونه اسیت و بیر   ا کتابخانهمبتنی بر روش میدانی و  ها نانه  آور جیع. انجام گرفته است تحلیلی

ها  شهر  مشیخ  شیدند و بیا      کاربرها   یتمحدونها و  ، قابلیتSWOTاساس روش تحلیل 

ها  موجون سیتی شید    یت، با توجه به واقتیتنها نر. نهی شده است به نظر کارشناسان و ن توجه

کارگیر  شیاخ    هیچنین، با به. ا  وضع موجون رراحی شون رفت برونراهبرنها  اجرایی برا  

 .شد نانهترین هیسایه، تو یع خدمات نر سقح محالت شهر نشان  میانگین نزنیک

 های پژوهش یافته

 سرانة کاربری اراضی 

 11/065نرصید آن متیانل    13/02مترمربع است که ا  این میزان  3777712شهر مساحت محدونة 

نرصید،   15/05متیابر و  هاتار بیه شیباة    06/051نرصد متانل  11/01هاتار به کاربر  مساونی، 
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بررسیی  . یافتیه اسیت   اختصیاص ی بایر و متروکه و اراضیرشهر  غهاتار به سقوح  7/061متانل 

  موجون شهرها  ها سرانها   عیدتاً ها سرانهنهد این  یمها  موجون پیرانشهر نشان   کاربرسرانة 

ا  تیر   یینپیا اسیت کیه    11/01 یرانشیهر پة مساونی سرانمیزان . یا استاندارن مقلو  کیترندو ایران 

و نظیامی  )جز  به  شهر  ها سرانهنهد هیة  یمها نشان  بررسی. است( مربع متر 12)ة مقلو  سران

نر  هیا  آنة تو ییع  نحیو عالوه بر این . کیبون نارنو قرار نارن  تر ا  وضتیت مقلو  یینپا( یخیتار

و  هیا  و سرانهکاربر  . شون یمکیبون بیشتر  مشاهده  ها محلهسقح شهر یاسان نیست و نر برخی 

 .است شدهه ناننشان  5نر جدول  ها آن کیبون
 

 ها آنها و برآورد کمبود  یکاربروضع موجود . 1جدول 

 کمبود 

 (متر مربع)

 ة مطلوبسران

 (متر مربع)
 سرانة موجود دیصد

 مساحت موجود 

 (متر مربع)
 کایبر 

 مساونی 0651103 11/01 13/02 01/72 -050131

 تجار  566271 03/0 11/5 7 -507375

 جهانگرن  51752 05/2 53/2 0 -020116

 آمو شی 551120 6/5 70/5 13/0 -511036

 م هبی 60160 36/2 17/2 13/2 -3121

 نرمانی 03606 01/2 07/2 27/5 -76111

 انتظامی 500113 30/5 11/5 10/0 -510010

 فضا  سبز و ور شی 533710 11/0 00/0 13/1 -060175

 کارگاهی 15113 11/2 31/2 70/0 -527106

 و تجهیزات ساتیتأس 71173 61/2 11/2 0 -563053

 و انبار ونقل حیل 01011 7/2 01/2 0 -556261

 نظامی 01071 01/2 0/2 27/2 00006

 نامدار  01311 1/2 70/2 - -

 تاریخی 57001 0/2 51/2 51/2 5171

 متروکه و بایر 5102726 66/00 01/02 - -

 شهر سقوح غیر 117020 72/50 17/55 - -

 متابر 0510627 56/02 11/01 - -

 مجیوع 3777712  522  
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 کاربری اراضی شهر پیرانشهر. 2شکل 

 

 کمی و بررسی کارکردهای مختلف شهری با تحليل شاخص ظرفيت ارزیابی

  سیبز بررسیی   و فضاها  آمو شی، بهداشتی، نرمانی، م هبی، فرهنگی، ور شی   کاربرنر اینجا 

 .است شده 

هاتار است  11/55یافته است برابر با  اختصاصسقوحی که به این کاربر   :کایبر  آموگشی

 متیر  13/0 مقلیو  با نرنظرگرفتن سرانة . نهد یمون اختصاص نرصد شهر را به خ 70/5حدون که 

نر سقح شیهر پیرانشیهر   . هاتار خواهد بون 1/51برا  این کاربر  میزان کیبون آن نر حدون  مربع
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 0/7)، نُیه مدرسیة راهنییایی    (هاتار 5/0)، نه نبستان مربع متر 622نبستانی با حدون  ی مرکز پسه 

وجیون  ( ییام نیور  و پآ ان )نو نانشگاه و  (هاتار 1/0)  ا حرفهو یفن ان،نبیرستان، هنرست ه، نُ(هاتار

مراکز آمو شی خصوصی و علوم نینی  و مدارسمراکز نیگر آمو شی شامل آمو ش استثنایی . نارن

 .نهند یمهاتار را به خون اختصاص  60/2نیگر مساحتی با حدون 

احت شیهر را بیه خیون اختصیاص     مسی  هاتار ا  36/0این کاربر   :کایبر  بهداشتی، دیمانی

بهداشیتی   –ة نرمانی سرانکرنن  با ملحوظ. است ربعم متر 01/2سرانة این کاربر  کیتر ا  . نهد یم

خدمات . شون  یمهاتار برا  این کاربر  برآورن  61/7برا  هر نفر، کیبون  متانل  مربع متر 27/5

یشیگاه، ییک واحید    آ ما ، سیه اهنرمانگی  نرمانی موجیون نر پیرانشیهر شیامل ییک بییارسیتان، نو     

 .یک  ایشگاه استو ، هشت ناروخانة خصوصی پزشکرانیولوژ ، یک مقب خصوصی 

  و کیاربر کاربر  م هبی شامل مساجد و مراکز م هبی و جز آن،  :فرهنگی –کایبر  مذهبی 

بیر  برا، با مساحتی مجیوع نر  فرهنگی و جز آن است که ها کانونفرهنگی شامل کتابخانه، سینیا، 

اسیت کیه    36/2سرانة این کیاربر   . نهد یمنرصد ا  مساحت شهر را تشایل  17/2هاتار و  01/6

 .هاتار نارن 31/2با  و برابرسرانه برا  هر نفر  50/2کیبون  متانل 

یر پوش  کیاربر  ور شیی موجیون نر     مساحت کل اراضی  :  سبزو فضاکایبر  ویگشی 

ا  کل سقح شیهر را شیامل   نرصد  51/5، مجیوع نر دههاتار است که سقوح یانش 23/6 یرانشهرپ

نر سیقح پیرانشیهر،   . اسیت  شده محاسبه مربع متر 3/2سرانة این کاربر  به ا ا  هر نفر . شوند  یم

ها بیه   سبز میدان و سقوحها  یابانخیوژ رف   سبز،و فضاهاتار نر قالب پارک  11/50فضایی متانل 

است که بیا سیرانة مقلیو  حیدون      مترمربع 1/5ة آن انسراست و  شده نانهاین کاربر  اختصاص 

و ة بسییار  ییان  نارن   فاصیل برا  کاربر  فضا  سبز و ور شی بیه ا ا  هیر نفیر     مربع متر 13/1

 .شون یمها نر شهر مشاهده   کاربرهاتار برا  این  61/00  متانل کیبون

وسیع ا  انواع مبانله واحدها  تجار  موجون نر پیرانشهر ریفی  :خدماتی –کایبر  تجایتی 

 122ترین مرکز تجار  نر حدون  یاصلشتاع پراکندگی . شوند یمرا شامل  و خدماتة کاال و عرض

مساحت کیل کیاربر    . است شده واقعها  تجار  نر آن  یتفتالمتر است که بسیار  ا   622الی 
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 11/5ن کیاربر   سقح ای. است مربع مترة آن نو و سرانهاتار  6/56تجار  موجون نر شهر حدون 

با نرنظرگرفتن سرانة استاندارن حدون چهار . نهد یمنرصد ا  مساحت کل محدونة شهر را تشایل 

 .هاتار است 73/50یا  آن حدون ن مورن، کیبون سقح مربع متر

انار  خصوصی که بیا عنیوان    و مراکزهیة مراکز انار  نولتی، نهانها  عیومی : مراکز ادای 

 06/5هاتار است، سیرانة موجیون آن    52گیرن، مساحتی حدون  یمقرار  التهمق مورنانار   کاربر 

 .متر مربع به ا ا  هر نفر است

 ارزیابی کيفی 

هیا سیه میدل میاتری       نر راستا  نستیابی به شاخ  عدالت اجتیاعی و ار ییابی کیفیی کیاربر    

 .کار گرفته شده است سا گار ، شاخ  نزنیاترین هیسایه و مدل سوات به

 ها با ماتریس سازگاریابی کيفی کاربریارزی 

هیا   یر  کیاربر  قرارگتوان ضوابط و مقرراتی نر جهت نحوة را می ها  شهر سا گار  کاربر 

سنخیت و هیخیوانی فتالییت بیا     نظر ا رور  که  بهشهر  نر حو ة نفوذ یادیگر نر نظر گرفت، 

. نانن فتالییت یایدیگر نشیوند    امین حال موجب مزاحیت و مانع انجع نریادیگر منقبی باشند و 

 :ناشته باشند باهمها   یر را  سا گار  میان است حالت نظر ا ها  هیجوار  کاربر 

 سا گار؛  کامالً. 5

 سا گار؛ نسبتاً. 0

 تفاوت؛ یب. 0

 ناسا گار؛  نسبتاً. 7

  .ناسا گار کامالً. 1

انشهر و نحوة اسیتقرار  ها  شهر پیرنر این پژوه  و بر اساس ارالعات وضع موجون کاربر 

، هیچنین، بر اساس میزان ظرفیت هیر  (بر اساس نقشة کاربر  اراضی وضع موجون)نر شهر  ها آن

نر . ها نر وضع موجون تدوین شیده اسیت  ها  خدماتی، ماتری  سا گار  کاربر یک ا  کاربر 

 . است شده نانهها نیای  نتایج سا گار  0جدول 
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 بری اراضی وضع موجود شهر پیرانشهرماتریس سازگاری کار. 2جدول
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 مساونی 5

 مختلط 5 5

 (محله)مهدکونک تان و نبس 5 5 5

 (ناحیه)نبیرستان راهنیایی و  0 0 5 5

 آمو ش استثنایی 5 5 5 0 

 (ناحیه) یور ش 0 0 5 5 0 5

 (شهر )بییارستان  1 7 1 7 1 0 5

5 5 7 7 0 7 0 0 
ی نتفاعرایغنرمانگاه و نرمانی 

 (ناحیه)

 (محله) یم هب 5 5 0 7 0 0 0 0 5

 (ناحیه)م هبی  0 0 0 0 7 0 7 0 5 5

 (ناحیه و شهر)مراکز انار   7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 5

 (محله)تجار   5 5 0 0 0 0 7 7 5 0 7 5

 (یهناح)  تجار 0 5 7 0 7 0 1 0 5 0 0 5 5

 (ناحیه و شهر) تأسیسات 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 7 5

 (شهر )فضا  سبز  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 0 7 5

 (محله)فضا  سبز  5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 1 5 0 1 5 5

 (ناحیه)فرهنگی  0 0 5 5 5 5 1 7 5 5 0 0 0 7 5 5 5

 
 

 
5 1 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

صنتتی، تولید  و کارگاهی 

 (ناحیه)

 بایر 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 (شهر )جهانگرن  و پ یرایی  0 1 7 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 7 5 5 0 1 5 5

 ( ، شهر ا هیفراناح)انتظامی  1 7 7 7 0 0 0 7 7 0 1 7 0 0 5 0 7 1 5 7 5
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 (دایر کاربری) همجوار کاربری با ها ریکارب سازگاری میزان درصد. 3جدول 

 تجای  مسكونی 
 آموگشی

 فضا  سبز کایااهی مذهبی ویگشی ادای  دیمانی
 دبیرستان دبستان

 35 1 07 00 52 51 00 73 07 73 سا گار کامالً

 1 - 07 57 52 1 57 - 51 01 سا گار نسبتاً

 - 1 00 07 00 03 07 51 00 1 تفاوت یب

 1 1 52 57 00 01 51 51 51 1 ناسا گار نسبتاً

 1 35 1 1 57 1 52 57 1 50 ناسا گار

 

 همسایه  نیتر کینزدکارگيری مدل  ها با به بررسی توزیع کاربری

نشان نانه شیده   0هیسایه نر شال  نیتر کینزنها شهر پیرانشهر با شاخ  میانگین  تو یع کاربر 

 ها  کاربر تک تک  فاصلة ریگ اندا همبتنی بر  هیسایهترین  ، شاخ  میانگین نزنیکواقع نر. است

  مناسیب نر  هیا  مدلترین هیسایه که یای ا   نتایج مدل نزنیک. شان است ترین هیسایه تا نزنیک

، (13/0 <تیا   z-score 61/5بیا  )نانن الگو  پراکن  است، نر سه سیقح پراکنیده ییا مینظم      نشان

( -13/0 >تا  -z-score 61/5با )  او الگو  خوشه( 61/5تا  -z-score 61/5 با) یتصانفرندمی یا 

 .الگو  رندمی یا تصانفی نارن z-score 60/2که تو یع خدمات شهر پیرانشهر با  است

ة نهنید  نشیان عناصیر خیدماتی   ( مینظم ) اصوالً نر اکثر شهرها  جهان، الگو  تو ییع پراکنیده  

الگو  تصانفی که بیشتر نر شیهرها   . است و مبتنی بر عدالت اجتیاعی شده  زیر برنامهها   بافت

ا    اسیت و الگیو  خوشیه   زیی ر برنامه شون، حاصل ا  رشد ارگانیک و بی جهان سوم مشاهده می

نر  رگی ار یتأثنتیجة تیرکز خدمات و اماانات نر یک قسیت ا  شهر یا نتیجة وجیون ییک عنصیر    

 (.551، ص5010و هیااران،  احدنژان)شدن شهر است   یققب تک
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 همسایه تریننزدیکمدل  کارگیری با بهشهری  کاربری اراضی توزیع. 3 شکل
 

 ارزیابی مدل سوات

یبانی ا  راهبرنها  میدیریتی  پشتا  است که عوامل اصلی را که قانر به گسترنهمدل سوات مفهوم 

عییومی بیرا     این روش ابزار (. Scolozzi et al., 2014, p.547)اند، شناسایی کند  گیر  یمتصیو 

 ,McDoland)اسیت  ( و تهدییدها  هیا  فرصیت ) یرونیبو تحلیل ( ها و ضتفها  قوت) ینرونمحیط 

1993, 143; Wheelen, 1995, p.58 .)تواننید بیر    یمها  نرونی و بیرونی که  ین عوامل محیطتر مهم

ریور   به SWOT که نر تحلیلاند  مقرحعوامل راهبرن   عنوان بهیندة یک فتالیت تأثیر ناشته باشد، آ

 (. Kajanus et al., 2004, p.499)شوند  یمشده، فهرست    بند جیعخالصه و 

 اراضی شهر پيرانشهر در ارتباط با کاربری SWOTوتحليل  تجزیه

ی و خارجفهرستی ا  این عوامل ناخلی  ی،و خارجها  ناخلی  نر این بخ  ابتدا با سنج  محیط

نهیی     مرتبط و نو نهانها ها سا مانی ا  کارشناسان نظرسنج ها تهیه، و با  کاربریک ا   هربرا  

هیا،   ییت اولوها مشخ  شد، سپ ، بیا توجیه بیه     یتاولو اوالً، ها آنیل و تحلمحاسبه  و بااند  شده
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  موجیون نر  ها و فرصتیت نقا  قوت و تقویدها و تهدکرنن یا تقلیل نقا  ضتف  برررفجهت 

 .راهبرنهایی بدین منظور تدوین شد ارتبا  با کاربر  اراضی پیرانشهر،

  عوامل ناخلی نر نو مقولة نقا  قوت و ضیتف،  بند ربقهی و نه سا مانبرا  : عوامل داخلی

ها  شهر پیرانشهر، بررسی و   کاربرار یابی کارکرنها  شهر  و با توجه به اهییت آن،  منظور به

 .تتیین شد 7به تفایک جدول  ها آنضرایب تأثیر 
 

 ها آنی بند رتبهدهی و  عوامل داخلی مؤثر بر کاربری اراضی پیرانشهر و وزن. 4 لادامة جدو

 کایبر  ها قوت وگن یتبه امتیاگ وگنی

 مساونی سا گار  کاربر  مساونی با اقلیم منققه 250/2 0 206/2

   تجار کاربرنسترسی مناسب شهروندان به  251/2 7 216/2
 تجار 

 رید و با ارچة مر  وجون مراکز خ 205/2 7 237/2

 وجون با ارچة مر   و ج   گرنشگران 256/2 7 267/2

 یلومتر  جنو  شرقک 00  سرسبز پرنانان نر ها جنگلوجون  251/2 0 271/2 گرنشگر 

   جوان و پوشیده ا  برفها کوه 221/2 0 253/2

 وجون کانر آمو شی مناسب 250/2 0 206/2
 آمو شی

   عیومی نسبت به تحصیلندم عالقه 200/2 7 210/2

 مراکز م هبی متتدن نر شهر 250/2 7 273/2

 م هبی

 حیایت خیرین ا  احداث مراکز م هبی 250/2 7 210/2

 حیایت نولت ا  ایجان مراکز م هبی و فرهنگی 251/2 0 215/2

 نست نر شهر وجون مراکز فرهنگی و قومی یک 250/2 0 201/2

 ی مراسم م هبی نر ایام مربورهو قوم  فرهنگی ها امهبرناجرا   257/2 0 203/2

 نرمانی نسترسی به واحدها  نرمانی 20/2 7 23/2

 انار  (بهشتی)شهر تیرکز انارات نر بلوار اصلی  253/2 0 217/2

 و خاک شهر برا  ایجان فضا  سبز وهوا آ مستتدبونن  256/2 0 273/2

فضا  سبز و 

 ور شی
207/2 0 250/2 

به ) ی مستانور ش  خصوص بهها  ور شی مناسب  لیپتانس

 (بونن علت کوهستانی

 ها  ور شی یتفتال  و مشارکت  نان نر مند عالقه 250/2 0 207/2

 مراکز نوسا  نظامی نر شهر 25/2 5 25/2
 نظامی

 بونن شهر تتدن مراکز نظامی و انتظامی به نلیل مر   250/2 0 207/2
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 ها آنی بند رتبهدهی و  عوامل داخلی مؤثر بر کاربری اراضی پیرانشهر و وزن. 4 لادامة جدو

 کایبر  ها قوت وگن یتبه امتیاگ وگنی

 پانگان جلدیان و پسوه ا جیله  متتدن ها گانپانوجون  257/2 0 270/2

 ها  شهر و ورون  شهر یابانختتریض  253/2 0 217/2
 ونقل حیلمتابر، 

 و انبار
 احداث متابر جدید نر شهر 251/2 7 216/2

 عیومی ونقل حیلبرخورنار  ا  سیستم  256/2 7 267/2

  ها ضتف   

273/2 0 256/2 
بافت فرسونة  باألخ مناری شهر  مصالح نامناسب نر برخی ا 

 شهر

 مساونی
 ها  کشاور   ارراف شهر به کاربر  مساونی ین متبدیل  251/2 0 215/2

 عدم رعایت هیسانی با اقلیم برخی مساکن شهر  251/2 0 20/2

   مساونی ریزنانه نر شهرکاربروجون  250/2 0 206/2

 تفاعات غربی شهرنامناسب بر رو  ار وسا  ساخت 251/2 7 263/2

 ها  تجار  نر بخ  مرکز  شهر یتفتالتیرکز  251/2 0 211/2
 تجار 

 فرسونگی برخی واحدها  تجار  253/2 0 217/2

 گرنشگر  برا  استقبال و استقرار گرنشگران و ماانکیبون جا  256/2 7 267/2

 کرنه جهت آمو ش یلتحصنارنن ا  نیرو  بومی  استفانه 253/2 7 210/2

 آمو شی

 ج   و استخدام نیرو  غیربومی 205/2 7 237/2

 بونن اغلب مدارس فرسونگی و قدییی 257/2 7 216/2

 تو یع نامناسب مراکز آمو شی 250/2 0 206/2

 کیبون شدید مدارس و سرانه آن نر سقح شهر 251/2 0 271/2

 م هبی نسترسی نامناسب و کیبون مراکز فرهنگی 250/2 0 206/2

 کیبون سرانة بهداشتی 250/2 0 206/2

 نرمانی

 کیبون پزشک متخص  200/2 7 210/2

 نبون برخی اماانات نرمانی 20/2 7 23/2

 .یستنبونن بییارستان که جوابگو  نیا  شهرستان  ناکافی 251/2 0 215/2

 کیبون مراکز اورژانسی و تو یع نامناسب آن نر سقح شهر 256/2 7 267/2

271/2 0 251/2 
ها    کاربربا  اناراتیابی نامناسب و ناسا گار  برخی  ماان

 انار  نیگر

 انار  شهر نر مراکزکیبون نیرو  مجر   257/2 0 270/2
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 ها آنی بند رتبهدهی و  عوامل داخلی مؤثر بر کاربری اراضی پیرانشهر و وزن. 4 لادامة جدو

 کایبر  ها قوت وگن یتبه امتیاگ وگنی

 یربومیغاستخدام نیروها   251/2 7 216/2

   شهرها پارکنبون اماانات مناسب نر  256/2 7 267/2

فضا  سبز و 

 ور شی

 کن و فضا  ور شیکیبون اما 251/2 7 263/2

 کیبون فضا  سبز مناسب نر شهر 256/2 0 273/2

 رسیدگی ناکافی به فضا  سبز و ور شی 256/2 0 273/2

-صنتتی ها  نیگر  کاربربا  ها کارگاههیجوار  برخی  251/2 0 211/2

 ها  صنتتی یتفتالکیبون  251/2 0 20/2 کارگاهی

217/2 0 253/2 
یی ا  شهر که پ یرا  ها بخ ومی نر نبون سروی  بهداشتی عی

و  ساتیتأس گرنشگران و مسافران است

 نداشتن برخی مناری به تجهیزات شهر  نسترسی 251/2 0 215/2 تجهیزات

 یررسیی به برق نر مناری حاشیة شهرغنسترسی  256/2 7 267/2

 نظامی وجون پانگان نظامی نر مجاورت شهر 251/2 0 203/2

 نبونن برخی متابر شهر آسفالت 205/2 7 217/2

 ونقل حیلمتابر، 

 و انبار

 بونن برخی متابر تن  253/2 0 216/2

 کیبون پارکین  عیومی نر بخ  تجار  251/2 7 216/2

 عدم وجون نبون 256/2 5 256/2

207/2 0 251/2 
ها  ترانزیتی نر ناخل شهر به نلیل  ینماشافزای  ترنن عبور  

 بونن شهر مر  

 ها اتوبوسبونن و فرسونگی برخی قدییی 256/2 5 256/2

 مجیوع  5  

نققیة   01نققة قیوت و   07گرفته ا  کاربر  اراضی شهر پیرانشهر،  انجامها   یبررسبا توجه به 

نهید نقیا     یمی گرفتیه نشیان    انجیام محاسبات . نهی شد و توسط کارشناسان و ن یی،شناساضتف 

  و تحلییل  بنید  جییع ل ا نر ییک  . نارن 56/5، ضریب و نی و نقا  قوت 0ضتف، ضریب و نی 

توان گفت میزان ضتف کارکرنها  شهر  پیرانشهر بسیار باالست و نیا منید بیا نگر  و    یمسانه 

 .کارگیر  نقا  قوت است با به ها ضتفها  مناسب نر جهت رفع  یاستسرراحی 
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و تهدیدهایی که  ها فرصتنن کر مشخ  منظور بهاین مرحله محیط بیرونی را : عوامل خایجی

نر ایین  مینیه، رونیدها و    . کنید  با آن مواجیه اسیت، تبییین و توصییف میی      مقالته مورنمحدونة 

  هیا  گیروه رخدانها  سیاسی، اقتصان ، اجتیاعی و تانولیوژیای هییراه بیا ماهییت و موقتییت      

نند به میزان  یان  نر توا یمگ اران و عوامل نیگر نرگیر که  یهسرمامختلف ذینفع مانند شهروندان، 

ی عوامیل  نهی  سیا مان بیرا   . شیوند  منفتت یا  یان برسانند، ار یابی می نظر مورنبه محدونة  آینده

  بر کارکرنهیا  ها آنو تهدیدها، میزان تأثیرپ یر  هر یک ا   ها فرصت  ها مقولهخارجی نر قالب 

 :تتیین شد 1شهر پیرانشهر محاسبه و به شرح جدول 
 

 ها آنی بند رتبهدهی و  عوامل خارجی مؤثر بر کاربری اراضی پیرانشهر و وزن. 5جدولادامة 

 کایبر  ها فرصت وگن یتبه امتیاگ وگنی

   برا  ایجان مسانرکشاور یغ  ها نی مکارگیر   به 20/2 0 21/2
 مساونی

 کیبون مسان ا  رریی واگ ار  مسان مهر نیتأم 203/2 0 216/2

 ج   مشتر  و متقاضی ا  شهرها  نیگر ایران 203/2 7 510/2
 تجار 

 مر   مینی کشور به لحاظ ترانزیت کاال نیتر فتالاماان تبدیل به  270/2 7 563/2

 گرنشگر    باال برا  ج   گرنشگرها  توانیندوجون  206/2 0 213/2

 اماان احداث مدارس نر شهر به کیک خیرین 206/2 0 213/2

 200/2 0 277/2 آمو شی
وجون فضا  مقلو  برا  آمو ش عالی و ج   نانشجو ا  

   نیگر استانشهرها

   نیگر نانشگاهیها رشتهحیایت نولت ا  ایجان  201/2 0 213/2

 اماان احداث مراکز فرهنگی جدید 20/2 0 21/2
 م هبی -فرهنگی

 احداث کتابخانة بزرگ 251/2 5 251/2

 ج   نیرو  پزشک متخص  20/2 0 27/2

 رو  بهتجهیز بییارستان به اماانات  200/2 0 216/2 نرمانی -بهداشتی

 اماان ساخت بییارستان جدید 206/2 0 213/2

 انار  ایجان ماان مناسب برا  ساخت مراکز انار  201/2 7 523/2

فضا  سبز و  گسترش فضا  سبز نر شهر و بلوارها  آن 251/2 0 215/2

 ن ایجان فضا  ور شی و ج   شهرونداناماا 253/2 0 217/2 ور شی

و  ساتیتأس اماان تقویت تجهیزات شهر 205/2 0 270/2
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 ها آنی بند رتبهدهی و  عوامل خارجی مؤثر بر کاربری اراضی پیرانشهر و وزن. 5جدولادامة 

 کایبر  ها فرصت وگن یتبه امتیاگ وگنی

261/2 0 200/2 
و  ها یارستانیبایجان سیستم تصفیة فاضال  برا  اماکن عیومی، 

 صنایع بزرگ

 تجهیزات

 ی و جایگاه سوختنشان آت احداث و تجهیز کشتارگاه،  251/2 0 211/2

 ی به مناری حاشیة شهررسان برقاماان  205/2 5 205/2

 یران اتوبوسکرنن خقو   فتال 203/2 0 216/2

و  ونقل حیلمتابر، 

 انبار

 پل ارتباری با کشور عراق عنوان بهقرارگیر  پیرانشهر  251/2 0 20/2

 اختصاص بونجه برا  رفع نواق  شباة متابر 207/2 7 506/2

   با توجه به وجون اراضی بایرا هیرحاشیغ  پارکین نیتأماماان  206/2 0 213/2

   
 تهدیدها

 

266/2 0 200/2 
نبونن مصالح نر برابر بالیا   نامناسب بونن مساکن و مقاوم

 ربیتی
 مساونی

527/2 7 206/2 
ی کاال با کشور رقانونیغرور  بهخقرافتانن جان شهروندانی که  به

 .کنند یمعراق مبانله 
 تجار 

 ناسایی ناکافی گرنشگران ا  مناری گرنشگر ش 251/2 0 211/2

 گرنشگر 
237/2 0 203/2 

بونن  وخم چیپرپاحتیال خقر تصانف برا  گرنشگران به علت 

 (تفریحگاه پرنانان) جانه

210/2 0 206/2 
بونن شرایط جو  نر فصول سرن سال برا  عزییت  نامناسب

 آمو ان نان 
 آمو شی

266/2 0 200/2 
کاربر  آمو شی و ایجان خقر برا   ی نانرستابی ماان

 آمو ان نان 

507/2 7 205/2 
احتیال خقر مرگ برا  بییاران به نلیل نبون اماانات نرمانی و 

 نرمانی نر هنگام اعزام به شهرها  نیگر

 تیایلی پزشاان به کارکرنن نر شهر بی 20/2 7 50/2

 فضا  ور شی کافی افتانن جان مرنم به علت نبون مخارره به 251/2 0 203/2
فضا  سبز و 

 ور شی

 کارگاهی   ناسا گارها  کاربرایجان اختالف و نرگیر  بین صاحبان  205/2 0 270/2

و  ساتیتأس منفی بر روحیة افران ریتأثنزنیای قبرستان به شهر و  253/2 0 206/2
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 ها آنی بند رتبهدهی و  عوامل خارجی مؤثر بر کاربری اراضی پیرانشهر و وزن. 5جدولادامة 

 کایبر  ها فرصت وگن یتبه امتیاگ وگنی

237/2 0 203/2 
ر  برق کارگی احتیال خقر برا  ساکنین حاشیة شهر به علت به

 غیرقانونی

 تجهیزات

 نظامی   نظامی به علت مر   بونن شهرها  رینرگایجان  201/2 7 5/2

و  ونقل حیلمتابر،  وجون تصانفات به علت تنگی متابر 203/2 7 550/2

  شهر بروننرون و  ونقل حیلوضتیت نامناسب برا   201/2 0 231/2 انبار

 51/5، و تهدییدها بیا امتییا     11/5بیا امتییا    نر شیهر پیرانشیهر    ها فرصت، 1با توجه به جدول 

نر . هیا  شیهر  اسیت     کیاربر وضیع موجیون   بهبون   مناسب برا  ها فرصتة وجون نهند نشان

 .مجیوع امتیا  و نی عوامل ناخلی و خارجی بیان شده است 6جدول 
 

 و داخلی مؤثر بر کاربری اراضی پیرانشهر ترکیب عوامل خارجی. 6جدول

 ل داخلیعوام عوامل خایجی
T O W S 

51/5 11/5 0 56/5 
 

 تدوین راهبردها

و تهدییدها را   هیا  ضیتف را حیداکثر و   ها فرصتو  ها قوتا  نیدگاه این مدل، یک راهبرن مناسب 

ییدها نر چهیار حالیت کلیی     و تهد ها فرصت، و ها ضتفو  قوت   این منظور،برا .کند حداقل می

SO، WO، ST وWT   انتخیا    هیا  آنهیا  راهبرنهیا  ا  بیین     ینیه گزد و شون یمبه هم پیوند نانه

 .شون یم

  هیا  فرصیت بیر نقیا  قیوت نرونیی و      ها آنکه تیرکز  (SO) یتهاجی /راهبرنها  رقابتی -

 .بیرونی است

 .، بر نقا  قوت نرونی و تهدیدها  بیرونی متیرکز است(ST) یبخش تنوعراهبرن  -

ییر  ا   گ بهیره نرونی، سیتی بیر   ها   که ضین تأکید بر ضتف (WO)  با نگرراهبرنها   -

 .ها است   بیرونی نر جهت رفع ضتفها فرصت
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  نرونی و تهدیدها  بیرونی رراحیی  ها ضتفکه برا  مقابله با  (WT) یتدافتراهبرنها   -

 (. 1، ص5037افتخار  و هیااران، )شون  یم

کیه بایید    یی برا  کاربر  شهر پیرانشهر وجون نارنها فرصتها و  و قوتیدها، و تهدها  ضتف

قیرار   میدنظر را  هیا  آن  خیون هییواره   هیا  و ررح ها برنامهریزان شهر  نر تدوین و اجرا   برنامه

و عوامیل نرونیی    و تتامیل استخراج راهبرنها  میان ا  رریی ماتریسیی کیه ا  تقابیل    . نهند یم

 .نشان نانه شده است 1جدول این ماتری  نر . گیرن یمگیرن، انجام  یمیرونی شال ب
 

 تحلیل سوات. 7ل جدو

W 

 

S  

 

تحلیل 

swot 

 (WO)  باگنگریاهبرد 

 ها  جدید ساخت مسان منظور بهیی ها برنامهتدوین 

ها و فضاها   یتفتالایجان پیوندها  فضایی میان 

 مرتبط و مایل

 ج   نیرو  بومی نر انارات و مراکز آمو شی

ها  اقتصان  نر جهت توستة  یرساخت تقویت 

 به با ار و مبانالت ها  مرتبط یتفتال

یی جهت استقرار ها ماانگ ار  برا  احداث  یهسرما

 گرنشگران

 ها  بهداشتی عیومی نر شهر ی سرواحداث 

 ها یابانخاختصاص بونجه برا  آسفالت و تتریض 

 (SO) یتهاجمیاهبرد 

ین مسان برا  فاقدین مسان و ساخت مساکن تأم

 هیسا  با اقلیم منققه

سقح شهر به کیک  احداث مدارس جدید نر

 نولت و خیرین

یت با ارچة و تقو  مر  برونتوستة مبانالت 

 تیرچین با توجه به موقتیت ویژة پیرانشهر

 ساخت بییارستان جدید

گ ار  جهت ایجان فضا  سبز و فضا   یهسرما

 ور شی با توجه به اماانات شهر

یژه ا  و به  شهر  ها شباهاصالح و بهبون عیلارن 

 ارتباری -  ترافیایها برنامهرریی 

 ا  یهحاشها   ین پارکمدیریت 

 خانه آ  و فاضال  برا  شهر یهتصفاحداث 

واگ ار  کنتورها  برق به ساکنان محدونة اساان 

 غیررسیی

 

O 

نی
رو
ل ن
وام
ع

 

 عوامل بیرونی
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 تحلیل سوات. 7ل جدو

W 

 

S  

 

تحلیل 

swot 

 (WT) یتدافعیاهبرد 

 بهسا   و نوسا   بافت فرسونة شهر

ها  مختلف  یلپتانسیز  نقیی جهت شناسایی ر برنامه

 شهر

 عیومی ونقل حیلی  توان سیستم بهبون افزا

و  مسافرکارگیر  نیروها  محلی برا  استقبال ا   به

 ها آنگرنشگران شهر و راهنیایی 

 ساماندهی و رراحی ورون  شهر

  مرتبط ها جدارهرراحی الگوها  متجان  نر نیا و 

نر صدور مجو  جهت جلوگیر  ا  اغتشاشات 

 بصر 

وستة آمو ش ها  اقتصان  مشترک و ت یتفتالایجان 

 عالی

افزای  نق  مشارکت شهروندان نر مرحلة 

   شهر ها برنامهو  ها ررحگیر  و اجرا   یمتصی

 (ST) یبخش تنوعیاهبرد 

کاال و اجرا   و صانراتنظارت نولت بر وارنات 

تدابیر  برا  راحت کرنن مبانالت با رگانی با 

 کرنستان عراق

 آمدو رفتبرا   ونقل حیلها   ی سروقرارنانن 

 به مدارس آمو ان نان 

ها نر سقح شهر و  یتفتالپراکن  و تو یع 

نر  ها آنجلوگیر  ا  تیرکز و تشتت فضایی 

 قسیتی ا  شهر

کارگیر  تدابیر مدیریتی برا  ج   پزشاان  به

 متخص  نر شهر

کاه  سفرها  عبور  ناخل شهر ا  رریی انتقال 

 به خارج ا  شهر( ترانزیت کاال)  عبورترافیک 

یرسا   و  اماندهی و اصالحات هندسی و س

 ها تقارع  متابر و سا  روان

 

T 

 

 

 گيری يجهنت

امیرو ه   .ها  شهر  استة  مینبهینکارگیر   بهپایدار شهر ،  ةها  اساسی نر توستیای ا  مؤلفه

  میین و فضیا   کیارگیر   به ؛ ل انهدپایدار را تشایل می ةمفهوم  مین و فضا  شهر  محور توست

این پژوه  و تحلیل وضیع   آمده ا  نست به به نتایج توجهبا . گیرن انجامریز  اصولی برنامه با ایدب

پایدار را نر  ةتوست که ها  کرن که نسترسی عانالنه به اماانات و کاربر گیر  یجهتوان نتموجون می

بسییار    .شیون مشاهده نیی پیرانشهرشهر   ها   ، نر ساختار مدیریت کاربرکندشهرها متبلور می

ها  موجون به لحاظ کیی و کیفیی بیا اسیتاندارنها و وضیع مقلیو  منقبیی نیسیت و          کاربرا  

شیده،   یبررسی عامیل   522نر بین  SWOTگروهی نهایی عوامل  بند  بین یتاولونر . نامتتانل است

 عوامل بیرونی

نی
رو
ل ن
وام
ع
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نشیان   ؛ کیه اختصیاص نارن  هیا  قیوت و  هیا  فرصتعامل به  73، و ها ضتفعامل به تهدیدها و  10

 .هاست فرصتتر ا  نقا  قوت و   قو مراتب بهها  پیرانشهر   کاربرها   ها و تهدید نهد ضتف یم

ها  شهر پیرانشهر به آن اشاره کرن این است که عالوه   کاربر  که باید نربارة ا ناتههیچنین، 

الت نر سقح شهر نیز یاسان نیست و نر برخیی محی   ها آنها، نحوة تو یع   کاربرة سرانبر کیبون 

را افیزای  نان   هیا  آنها سقوح   کاربرکرنن  باید برا  متتانل ؛ واست مشاهده قابلکیبون بیشتر  

شایان ذکر است بیا توجیه بیه موقتییت     . سرانة شهر  به سقح متتانل و هیاهنگی برسند نظر ا تا 

جیار  و  یز  بیرا  کیاربر  ت  ر برنامهخاص پیرانشهر و قرارگرفتن بر مر  نو کشور ایران و عراق، 

تواند مزیتی فراوان بیرا  پیرانشیهر    یمیز  ر برنامهنانن به آن ضرورت نارن، ل ا نر صورت  اهییت

.   ترانزیت کاال و خدمات بین این نو کشور باشدها مجتیعتواند یای ا   یمبه ننبال ناشته باشد و 

صیورت   خیدماتی اسیت کیه نر    -ین اساس، نق  غالب اقتصیان  شیهر پیرانشیهر با رگیانی    بر ا

 .ها  ال م، آیندة اقتصان  بسیار شاوفایی خواهد ناشت یرساخت گ ار  و ایجان  یهسرما
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