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 چکیده  

از طریق ایجاد محیطی مساعدتر و سالم تر  ارتقای وضعیت موجودامه ریزی کاربری اراضی شهری فرآیندی اندیشمندانه و پویا برای نبر     

راهنمای توسعه منطقی و ،هدفمند انجام می شود.ارزیابی طرح های جامع شهری است که طی روش هایی  بر اساس تامین نیازهای جامعه

اصولی شهر بوده و الگوی صحیحی را در استفاده از اراضی شهری برای تخصیص فضاها به کاربری های موردنیاز در طی زمان ارائه می 

بری دهد.در این راستا مطالعه و ارزیابی کاربری فضاهای فرهنگی شهری به عنوان یکی از مهم ترین اولویت ها در برنامه ریزی های کار

اراضی شهری مطرح است. برنامه ریزی برای استقرار و توزیع منطقی این فضاها که منطبق با جمعیت باشد می تواند به عنوان عامل مهمی 

در جهت سالمت روان و ارتقای فرهنگی شهروندان عمل کند.در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با بررسی روش های ارزیابی کاربری 

در شهر تبریز پرداخته شود.ارزیابی کمی کاربری فضاهای فرهنگی با توجه به مساحت سینما ا به تحلیل وضعیت مشخص اراضی شهری ،

وسرانه ها و معیارهای موجود ، مورد بررسی قرار گرفته که هدف آن برنامه ریزی کالبدی مرتبط با فضاهای فرهنگی این شهر می 

تحلیلی _اط قوت ،ضعف،فرصت ها و تهدیدات صورت میگیرد.این تحقیق به شیوه توصیفی باشد.همچنین ارزیابی کیفی با توجه به تحلیل نق

و با توجه به اطالعات و داده های آماری از سازمان های ذیربط و بررسی های میدانی صورت گرفته است.نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر 

تن بوده و نیز عدم انطباق کاربری فضای فرهنگی به  68/1433811بر ( شهر تبریز که برا1931)ست که با توجه به جمعیت حال حاضرآن ا

مین جمعیت و سرانه های می باشد لذا با استفاده از روشهای آماری تخ 4/0-14/0برابر که لحاظ کمی با استاندارد های تعیین شده 

تن افزایش  92/2969114که جمعیت به  (1113)ه سال آیند 24راهکارهایی برای انطباق کاربری موردنظر بر افق طرح جمعیت ، استاندارد

 می یابد ارائه داده می شود.
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 مقدمه-1

ننده این کشهر پایگاه اصلی تمدن انسانی و تبلور ذهنی و تکنولوژیک بشر است.مطالعه سطوح و رشد شهرنشینی منعکس      

تحقیقات انجام شده در این خصوص بیانگر آن است  .[1]واقعیت است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش است

 .[2[سعه پایدار این شهرها در گرو داشتن برنامه ریزی و مدیریت شهری کارآمد آن می باشدتو که

ر تعیین الگوی توزیع فضایی یا جغرافیایی عملکردهای مختلف شهر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به منظوبا وجود اینکه      

نحوه استفاده از اراضی در شهرها که غالبا معابر، کاربری های مسکونی و مراکز تجاری و خرید را ترویج مطرح است اما متاسفانه 

عرصه های اجتماعی و فرهنگی مشکالت ناشی از کاهش  بدون طرح تمهیدات کافی برای سایر نیازمندی های شهری، می کند ،

به آن نبوغ فرهنگی و علمی شرایطی که جامعه حضور انقالب الکترونیک در از طرفی  بوجود آورده است.در بسیاری از شهرها را 

ه باعث گردید کنرسیده بود و عدم آموزش و برنامه ریزی صحیح در جهت مقابله و در اختیار گرفتن پیامدهای این نوع انقالب 

همین عامل موجب تغییر نگاه عموم مردم به کانون  به فراموشی سپرده شود. عمده ای از آن فرهنگ اصیل و سازنده کشوربخش 

 هنری از جمله سینما گردید. های فرهنگی و

 تمدن نماد نیز فرهنگی های کاربری و هستند اقوام تمدن و فرهنگی پویایی مکان و ها فرهنگ گاه تجلی و بستر شهرها      

 ارزشمند آثار از کاربری این . هستند خود خاص های ویژگی و خصایص دارای خدماتی نظر از و بوده ها ملت و اقوام پیشرفت و

اتر نقش عمده ای را در توسعه و ایجاد ئهای فرهنگی از جمله سینما وتافض[. 9شود] می محسوب شهر از ای نشانه و بوده شهر

سینما یک دستاورد انسانی است که در رشد و  ایفا می کنند.روابط سالم و نشاط اجتماعی و تعامل و ارتقای سطح فرهنگی 

به عبارت دیگر سینما نقشی پیشرو و سازنده را در فرهنگ و رفتار انسان ها بر  بالندگی فرهنگ و تمدن یک جامعه می کوشد.

و افزایش  گسترش و بقاء فرهنگ و هنر واقعی جامعهبنابراین برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این امر به منظور  هده دارد.ع

مستلزم  ،منطقی کاربری فرهنگیو برنامه ریزی برای استقرار مناسب از این رو ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  ،تعامل انسانی سالم

و ارائه راهبرد اصولی و علمی مطابق با سند توسعه فضاهای فرهنگی برای تعیین چشم انداز شناخت دقیق و صحیح وضع موجود 

حال این پرسش مطرح است نظر به این اهمیت  .می باشدمیان مدت و بلند مدت  فرهنگی شهر تبریز در افق برنامه کوتاه مدت،

شهر تبریز با توجه به جمعیت در چه وضعیتی است و چگونه می توان به راهکارهای مطلوب در خصوص  سینما درکاربری که 

 انطباق کاربری و جمعیت در این شهر دست یافت.

            ، اهداف این تحقیق به صورت زیر ترسیم می شود:و طرح مساله پس از بیان اهمیت و ضرورت موضوع      

سال  24) 1113و جمعیت افق طرح سال  1931برای سال  (1914-1930با مدل خطی و نمایی )تخمین جمعیت شهر تبریز 

سال آینده ی کاربری های فرهنگی با میزان استاندارد های  24تطبیق وضعیت موجود و نیز آتی( و همچنین ارائه راهکار برای 

 تعیین شده می باشد.

سوالت متعددی در خصوص مسائل کمی و کیفی آن ها توزیع بهینه استاندارد کاربری های فرهنگی و  در رابطه با سطح     

اختصاص یافته به کاربری که آیا سطح و سرانه  که اهم آن را در این پژوهش می توان این گونه مطرح کردمطرح می شود 

 ترش شهر کنونی بوده است و آیا این سطح و سرانهفضاهای فرهنگی در شرایط کنونی شهر تبریز متناسب با رشد جمعیت و گس

کاربری در وضعیت موجود با استانداردهای رایج این  مکان گزینیآیا  و نیزکافی خواهد بود.  1113برای افق طرح جمعیتی سال 

 جامعه شهری متناسب است.

یافته به کاربری فضاهای فرهنگی الت طرح شده این است که سطح و سرانه اختصاص افرضیه این تحقیق در مورد سو      

متناسب با رشد جمعیت و گسترش فیزیکی شهر نیست و در افق طرح با کمبودهای بیشتری مواجه خواهد  موجود در شهر تبریز،

 با توجه به استانداردهای رایج کشور منطقی نیست. در سطح شهر همچنین توزیع و پراکنش فضایی سینماهای موجود شد.



 
 

                       روش تحقیق-2
گرفته  تحلیلی شکل-ورت توصیفیه صزیع آن در شهر بوه توحو نسینما کاربری  این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه

برداشت میدانی  و اطالعات و داده های آماری گرفته شده از سازمان های ذیربطبر اساس پس از بررسی های کمی و کیفی  .است

یین تع هبا استاندردها و سرانه ها به لحاظ کمی ب کاربری موجود مقایسه وضعا ب جانمایی فضایی آن در سطح شهر،و ارزیابی 

همچنین  شده است. پرداخته 1113مقدار سطح و سرانه موردنیاز فضاهای فرهنگی در حال حاضر و برای برنامه ریزی افق طرح 

فرصت ها و تهدیدات تعدادی از کاربری های فرهنگی تعیین شده در طرح  ضعف، ت به بررسی نقاط قوت،البا ارائه جدول سوا

          تفصیلی مبادرت گردیده است.
                  

              تحلیل-3

شهر تبریز واقع در غرب استان آذربایجان شرقی در منتها الیه مشرق و جنوب شرق جلگه ی  محدوده مورد مطالعه این پژوهش،

جمعیت این  شرقی واقع شده است. 2613/18مالی و ش ش0421/96این شهر از نظر موقعیت جغرافیایی در  باشد.تبریز می 

 .[1] کیلومتر مربع دارد 14/291و مساحتی برابر با  بوده تن 1131336(30شهر مطابق آخرین سرشماری )سال

    

 )الف(                                        )ب(               

 [.6]. ب( شهر تبریز)محدوده مورد مطالعه([5]: الف(نقشه استان آذربایجان شرقی1عکس شماره 

و متوسط  1930-1994روند تغییرات جمعیت شهر تبریز طی سال های  بر اساس اطالعات گرفته شده از سازمان های ذیربط،

 .رشد جمعیت در این شهر رو به افزایش است

 [7] 1331-1335جمعیت شهر تبریز طی سال های یرات روند تغی-1جدول

 میزان تغییرات جمعیت سال

 ـــــــ 263338 1994

1914 109119 119111 

1944 431318 131489 

1984 311162 919408 

1914 1131019 213481 

1964 1936080 201011 

1930 1131336 38396 



 
 

سازمان های ذیربط شامل اداره کل فرهنگ و اراشاد اسالمی استان آذربایجان آمار و اطالعات بدست آمده از با توجه به      

حوزه هنری شهرداری تبریز و اداره آموزش و پرورش استان، عرصه و اعیان سینماها در شهر تبریز با مالکیت ارشاد  شرقی،

متر مربع بوده که مجموعا  9142با مالکیت غیر)حوزه هنری و آموزش و پرورش( متر مربع و مساحت کل سینماها  11400

 .[6]مترمربع سینما در سطح شهر تبریز وجود دارد 11342مساحتی برابر 

 شهر تبریز در سینما کاربری موجود وضع-2جدول 

 سینماها با مالکیت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 مترمربع 11400مساحت کل کاربری سینما با مالکیت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی)متر مربع(=

 سینماها با مالکیت سایر ارگان ها

 مترمربع 9142مساحت کل کاربری سینما با مالکیت سایر ارگان ها)مترمربع(=

 11342مساحت کل کاربری سینما اعم از مالکیت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر ارگان ها)متر مربع(=

 

          [3]مدل رشد خطیتخمین جمعیت با 

گیرد، فرض اساسی مدل خطی این است که روند رشد جمعیت به صورت تابعی از رشد مدل رشد خطی را به کار میاین فرض 

ثابت جمعیت در گذشته و وضع موجود در نظر گرفته شود. یعنی اینکه جمعیت به طور نسبی در طول زمان افزایش و یا کاهش  

 می یابد. فرمول کلی مدل به صورت زیر است:

P𝑁 = P𝑂 + n. a                                                         (1)    

 زمان مورد مطالعه می باشد. nمقدار ثابت افزایش جمعیت و  aسال مورد نظر و   Nدر این فرمول 

𝑎 = (p
𝑛
 – p

0
)/𝑛                                                         (2)  

 .زمان مورد مطالعه می باشد 𝑛 جمعیت سال مبداء است و p0جمعیت سال مورد مطالعه و   p𝑛در این فرمول 

. بنابراین براساس فرمول تن جمعیت داشته است 1131336و  1131019به ترتیب  1930و  1914شهر تبریز در سال های  

و 86/1418042برابر  حدودا  1931جمعیت در سال  (1)بر اساس فرمول می باشد. 81/20289جمعیت  مقدار ثابت افزایش( 2)

 تن می باشد. 19/2062811برابر  1113در سال 

 

 25)1113ال و جمعیت افق طرح س 1331برای سال  (1331-1375تخمین جمعیت با مدل نمایی)

 [3] سال آینده(

 استفاده از فرمول زیر محاسبه می جامعه در دو زمان مختلف ابتدا نرخ رشد دوره ی مورد مطالعه بابا مشخص بودن جمعیت 

 .شود

𝑟 = ( √
𝑝𝑛

𝑝0

𝑛
− 1) × 100                                                         (9)  



 
 

 و سپس جمعیت با استفاده از فرمول زیر تخمین زده می شود

𝑝𝑛 = 𝑝0(1 + 𝑟)𝑛                                                             (1)  

فاصله ی زمانی بین دو  𝑛نرخ رشد جمعیت و  𝑟 جمعیت در سال مبدا،𝑝0  ،جمعیت در سال مقصد 𝑝𝑛در فرمول های باال 

تن  1131336برابر  1930تن و جمعیت سال  1131019شهر تبریز برابر  1914جمعیت سال  سال مزبور را نشان می دهد.

 .در سال بوده است % 89/1 جمعیت برابرنرخ رشد (، 9طبق فرمول )بنابراین  بوده است.

جمعیت این ( 1با استفاده از فرمول ) تن، 1131336به میزان  1930با احتساب این نرخ رشد و با منظور کردن جمعیت سال  

 .تخمین زده می شودتن  68/1433811 ،1931شهر در سال 

 (،1113جمعیت این شهر در سال افق طرح ) تن، 68/1433811به میزان  1931همچنین با در نظر گرفتن جمعیت سال  

 خواهد رسید.تن  92/2969114حدودا به 

 1331محاسبه جمعیت سال -3جدول 

روش های پیش بینی  فرضیات 1930جمعیت سال 

 جمعیت

پیش بینی از جمعیت  نرخ رشد

1931 

 86/1418042 81/20289 مدل رشد خطی فرض اول 1131336

 68/1433811 018/0 مدل نمایی فرض دوم

 

 1113محاسبه جمعیت سال -1جدول 

روش های پیش بینی  فرضیات 1931جمعیت سال 

 جمعیت

پیش بینی از جمعیت  نرخ رشد

1113 

 19/2062811 81/20289 مدل رشد خطی فرض اول 86/1418042

 92/2969114 018/0 مدل نمایی فرض دوم 68/1433811

 

            مترمربع  11400مساحت کل وضع موجود کاربری سینما با مالکیت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برابر با  طبقبنابراین 

              متر مربع  9142ادارات دیگر برابر با لکیت مساحت کل وضع موجود کاربری سینما با ما با توجه بهو 

              مترمربع 11342شهر تبریز برابر با و طبق مجموع مساحت کل وضع موجود کاربری سینما در 

سرانه  تن است 92/2969114که برابر با  1113تن و جمعیت سال  68/1433811که برابر با  1931و با تخمین جمعیت سال 

 [3]با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: 1113و نیز در سال  1931کاربری سینما در شهر تبریز در سال 

                              )در شهر تبریز(1931سرانه کاربری سینما در سال -1931ل کاربری سینما در سال مساحت ک

 1931جمعیت شهر تبریز در سال 

                                   )در شهر تبریز(1113سرانه کاربری سینما در سال - 1113مساحت کل کاربری سینما در سال 

 1113تبریز در سال جمعیت شهر 



 
 

 سرانه کاربری سینما در شهر تبریز-5جدول  

کاربری سینما کل سرانه سرانه کاربری سینما با مالکیت سایر  

 ادارات

سرانه کاربری سینما با مالکیت اداره فرهنگ و 

 ارشاد

 سال

 

11342

1433811.68
= 01/0  

 

9142

1433811.68
= 002/0  

 

11400

1433811.68
= 006/0  

 

1931 

11342

2969114.92
= 001/0  

 

9142

2969114.92
= 002/0  

 

11400

2969114.92
= 004/0  

 

1113 

 

 

[:3]مقایسه سرانه های موجود کاربری سینما در شهر تبریز با سرانه استاندارد   

:بنابراین متر مربع است، 14/0-4/0با توجه به سرانه استاندارد کاربری سینما که برای هر نفر برابر  

1931کمبود سرانه کاربری سینما سال  = کاربری سینماسرانه استاندارد -سرانه وضع موجود کاربری سینما  

1113کمبود سرانه کاربری سینما سال  = سرانه استاندارد کاربری سینما-سرانه وضع موجود کاربری سینما  

 

کمبود سرانه کاربری سینما-6جدول   

 سال کمبود سرانه کل کاربری سینما

814/0  1931 

816/0  1113 

  

[ :3] 1113 و  1331مساحت مورد نیاز کاربری ورزشی در شهر تبریز در سال های   

 1931مساحت کاربری سینما مورد نیاز در سال =1931جمعیت سال × استاندارد سرانه کاربری سینما

 1931مساحت کاربری سینما مورد نیاز در سال  =68/1433811 ×824/0

1113مساحت کاربری سینما مورد نیاز در سال =1113جمعیت سال  × سرانه کاربری سینما استاندارد  

 1113مساحت کاربری سینما مورد نیاز در سال  =92/2969114 ×824/0 

 

 



 
 

[ :3] 1113و  1331مقایسه مساحت مورد نیاز کاربری سینما در شهر تبریز در سال های   

1931کمبود مساحت اراضی سینما در سال =مساحت مورد نیاز سینما -مساحت کل وضع موجود سینما   

1113 کمبود مساحت اراضی سینما در سال=مساحت مورد نیاز سینما -مساحت کل وضع موجود سینما   

کمبود مساحت کل کاربری سینما 7جدول   

 سال کمبود مساحت کل کاربری سینما

32/361621  1931 

06/1111120  1113 

 

بحث-1  

ا استقرار منطقی آن هدستیابی به سرانه استاندارد و ارزیابی کاربری های مختلف شهری اساسا به منظور اطمینان خاطر از      

 و رعایت تناسبات الزم به دو صورت کمی و کیفی صورت می گیرد.

با استانداردهای مربوط یا از طریق بررسی نیازهای فعلی و  ارزیابی کمی که بر اساس مقایسه سرانه های موجود کاربری ها     

عوامل بسیاری مانند خصوصیات  در تعیین سرانه های متناسب در هر شهر، آتی منطقه مورد مطالعه به فضا صورت می گیرد.

اربری زمین ع موجود ککیفیت زمین، شرایط آب و هوایی، وض میزان عرضه ی زمین، نوع تراکم های شهری، طرح های شهری،

ز مشخصه هایی که ویژه هر شهر است، نقش ها و وظایف شهری و بسیاری دیگر ا ، عوامل اجتماعی و اقتصادی،و بافت شهری

معیارهای  در سطح کشور ما، [.10] بنابراین سرانه های هر شهر در ارتباط با خود شهر تعیین می شود گیرد. مدنظر قرار می

استفاده از معیارهای کشورهای دیگر نیز در زمینه  ز طرفی سرانه های شهری ارائه نشده است.امشخصی به منظور تعیین همه ی 

ابعاد  درآمد، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی، ی کاربری های مختلف شهری به دلیل مغایر بودن شرایط آن ها از نظر آب و هوا،

از آنجا که شرایط زندگی شهری در مناطق مختلف کشور با یکدیگر  خالی از اشکال نمی باشد. ،هاو اندازه های خانوار و امثال آن

معیارها و اندازه ی سرانه های شهری در یک شهر از ایران نیز نمی تواند قابلیت اجرایی برای شهرهای  تفاوت های اساسی دارد،

وا و شرایط طبیعی متنوعی است و هر زیرا با توجه به این حقیقت که کشور ما از نظر اقلیمی دارای آب و ه دیگر را داشته باشد.

تاثیر داشته است، مسلما نمی توان ضوابط و معیارهای شهر های مختلف کدام از این شرایط در نوع معیشت و زندگی شهرنشینان 

یا مشخصات  تا چه رسد به آنکه خواسته شود معیارهای یک کشور خارجی و ضابطه ها و نوع مسکن، را به هم تعمیم داد،

در تراکم های متوسط شهری حدود  به طور معمول، نی آن ها را به عنوان الگویی برای شهرهای ایران پیشنهاد نمود.ساختما

درصد  44تا  14به این صورت است که فضاهای مسکونی  فضای مورد استفاده واحدهای مسکونی و عناصر خدمت رسان آن ها،

و سایر فضاهای خدمات درصد  14درصد، فضاهای سبز و اماکن ورزشی حدود  90تا  20از سطح زمین، فضاهای سواره و پیاده 

اهای معیار فعالیت فض[. 10] درصد از سطح اراضی را جهت دستیابی به سرانه مطلوب و قابل قبول تشکیل می دهد 10رسان 

مترمربع نسبت به  24/0معیار  مثال در بعضی از کشورها است. در کشورهای مختلف متفاوت نمایشی از تاسیسات عمومی شهر،

و همچنین مجموع سطوح کاربری سینما در شهر تبریز در  با توجه به جمعیت[. 10] هر ساکن شهری در نظر گرفته می شود

مترمربع برای هر تن 01/0 این شهرسرانه کاربری سینما در وضع موجود اشد مترمربع می ب 11342 در حدودکه  1931سال 

 با حدودااین شهر  ،می باشد مربع متر 14/0-4/0فضاهای نمایشی که در حدود تعیین شده  استانداردتوجه به سرانه است که با 

در این شرایط فضای موردنیاز سینما برای شهر تبریز طبق سرانه  .مواجه استسرانه فضاهای نمایشی کمبود مترمربع  814/0

سرانه کاربری سینما در این شهر در صورت  ،1113سال آینده یعنی سال  24لذا برای افق طرح  مترمربع است. 32/361621



 
 

مترمربع خواهد رسید که با کاهش چشم گیری روبرو  001/0عدم برنامه ریزی و مدیریت درست با توجه به رشد جمعیت به 

مترمربع مواجه خواهد شد که به نظر می رسد  816/0در واقع این شهر در افق طرح با کمبود سرانه فضای نمایشی  خواهد شد.

روبرو مترمربع در افق طرح  06/1111120با کمبود مساحت  با توجه به مساحت وضع موجود این نوع کاربری در سال جاری،

شرایط و قدمت ساختمان و نیز سینما وجود دارد که به لحاظ   1،با توجه به مطالعات انجام شده در سطح شهر خواهد شد.

از شرایط  تنوع آپارا نیزو  اطفاء حریق برق اضطراری، پارکینگ،سرویس بهداشتی،سیستم سرمایش و گرمایش،ی از قبیل امکانات

ارزیابی های کیفی برای تحلیل کاربری فرهنگی شهر  از ارزیابی کمی کاربری مورد نظر، پس .[11] برخوردار نیستند یمطلوب

نجام ا اجتماعی و فرهنگی شهر اقتصادی، خصوصیات جمعیتی، با توجه به عواملی همچون شرایط جغرافیایی و اقلیمی،تبریز 

پرداخته شده  SWOTشهر به ارائه مدل تحلیلی  کاربری سینما در اینکیفی در انتها برای جمع بندی تمام مطالعات  شده است.

سیستمی  برون و تهدیدات فرصت ها با سیستمی درون ضعف و قوت تطابق نقاط استراتژیک ابزارهای از الگو یکی این است.

 می ایجاد را آنها بین تطابق بهترین که انتخاب استراتژی و عوامل این شناسایی برای را تحلیل سیستماتیکی الگو این . است

 راهبرد بحثهای سیستم، مند نظام هدایت برای منطقی کردن چهارچوبی فراهم آن کاربرد ترین رایج و .دهد می نماید، ارائه

 [.12] راهبرد است انتخاب نهایت در مختلف و های

در بهره برداری در مراحل مقدماتی تصمیم گیری و به عنوان یک پیش درآمد در مفهوم کلی ابزاری برای  SWOTروش      

امر برنامه ریزی استراتژیک در نوع کاربردی آن است و در حقیقت ابزاری است که عموما برای کنار هم قرار دادن یافته های 

ناحیه در ارتباط با بازار و فرصت ها فرصت ها و تهدیدهاست که مستلزم شناسایی نقاط قوت و ضعف  ضعف ها، تحلیل قوت ها ،

          .[19]و تهدیدهایی است که بر اساس روندهای پیش بینی شده محیط ارائه شده است

 قاط قوت،ن در مورد کاربری های فرهنگی تعیین شده در این طرح،بررسی های انجام شده  با توجه به طرح تفصیلی شهر تبریز و

برای رسیدن به  د تا با توجه به این ویژگی ها،دی از کاربری ها به طور خالصه بیان می شوو تهدیدهای تعدا ها فرصت ضعف،

 ات صحیح اتخاذعدالت اجتماعی و بوجود آمدن زمینه مناسب برای رفع نیاز شهروندان تصمیم برقراری در راستایوضع مطلوب 

 شود.

 

 

 [11]طرح تفصیلی شهر تبریز :2عکس شماره 

 

 



 
 

 بلوار گلکار و شهریارتقاطع  :1سایت 

 تهدید فرصت ضعف قوت عوامل

      ترافیک

      دسترسی

      آلودگی صوتی

      منظر و چشم انداز

      نزدیکی به مرکز شهر

      مساحت

      خوانایی

      )قیمت(زمین ارزش اقتصادی

      تاسیسات

      سازگاری با کاربری همجوار
 

 

 

  بهارستانبلوار  رشدیه،: 2سایت 

 تهدید فرصت ضعف قوت عوامل

      ترافیک

      دسترسی

      آلودگی صوتی

      منظر و چشم انداز

      نزدیکی به مرکز شهر

      مساحت

      خوانایی

      )قیمت(زمینارزش اقتصادی 

      تاسیسات

      سازگاری با کاربری همجوار

 

 

 

 

 



 
 

 خیابان رودکی :3سایت 

 تهدید فرصت ضعف قوت عوامل

      ترافیک

      دسترسی

      آلودگی صوتی

      منظر و چشم انداز

      نزدیکی به مرکز شهر

      مساحت 

      خوانایی

      )قیمت(زمین ارزش اقتصادی

      تاسیسات

      سازگاری با کاربری همجوار

 

 بلوار آزادی :1سایت

 تهدید فرصت ضعف قوت عوامل

      ترافیک

      دسترسی

      آلودگی صوتی

      منظر و چشم انداز

      نزدیکی به مرکز شهر

      مساحت 

      خوانایی

      )قیمت(زمین ارزش اقتصادی

      تاسیسات

      سازگاری با کاربری همجوار

 

 نتیجه گیری: -5

 های و عملکرد ها فعالیت فضایی - مکانی ساماندهی حفاظت، توزیع، ،استفاده نحوه شهری، اراضی کاربری ریزی برنامه     

  .کند بررسی می خاص زمانی دوره یک یعنی آینده، موجود و وضع در استانداردها، برابر را شهری

 در کاربری این  سرانه زیاد فاصله از حاکی تبریز شهر فرهنگی کاربریدر مورد  کمی ارزیابی نتایج و پژوهش یافته های     
 مورد سطوح کمبود مجموع طوریکه به .است موجود وضع درآن  سطوح توجه قابل کمبود و استاندارد سرانه های با مقایسه

برابر محاسبات انجام شده و پیش بینی جمعیت شهر در افق  .می باشدمترمربع  32/361621 معادل شهر موجود وضع در نیاز

 وضعیت تبریز در فرهنگی کاربری که گفت می توانمتر مربع می رسد و  06/1111120  ( این کمبود سطح به1113طرح)



 
 

 استانداردهای بابررسی های انجام شده موید این است که مکان گزینی کاربری ها و پراکنش فضایی آن ها   و ندارد مناسبی
به  SWOTارزیابی کیفی کاربری فرهنگی شهر تبریز با استفاده از مدل برای  .ددار فاصله زیادی جامعه شهری در کشور موجود

کاربری های پیش بینی شده در طرح تعدادی از ضعف و تهدیدهای و فرصتهای موجود و شناسایی نقاط  بررسی نقاط قوت

در موقعیت مناسب  1سایت شماره  ی بررسی شده،با توجه به ویژگی ها تفصیلی پرداخته شد که نتایج آن حاکی از این است که

تری قرار گرفته و دارای اولویت بهتری برای ایجاد فضای فرهنگی است.در سایت های پیشنهادی بعدی نیز وجود تعداد بیشتری 

شانگر این ن پتانسیل ها نسبت به محدودیت ها بوده وحاکی از برتری نسبی نقاط قوت و فرصت نسبت به نقاط ضعف و تهدید 

ز پتانسیل های کاربری زمین شهری به صورت موثری در تنظیم طرح تفصیلی بهره برده شده است و به همین جهت است که ا

 اولویت های بعدی برای ساخت بنای فرهنگی قرار می گیرند.در 

افق  معیتبر این اساس می توان با مدیریت و برنامه ریزی دقیق و درست و با در نظر گرفتن افزایش نرخ رشد جمعیت و ج     

و با ارائه الگوهای مناسب طراحی برای مجموعه مورد  با توجه به طرح جامع مناسب در سطح شهرجانمایی طرح  و همچنین با 

 ،طرح ها و الگوهایی را ارائه داد.نظر ،برای جبران این کمبودها 
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