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 چکیده

چنانکه بدون ؛ شودهای اساسی توسعه پایدار محسوب میدسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفه امروزه

توجه به این با  دست یافت. یست در شهرهاز توان به الگوی بهینهنمی ریزی اصولی برای آنبرنامهساماندهی زمین و تدوین 

های کاربری زمین شهری و شناسایی توان های شهری در شهر پیرانشهر وتعیین کمبود سرانه پژوهش حاضر در پی مهم،

باشد. ها و تهدیدها( میتدوین راهبردهای ساماندهی آن با استفاده از مجموعه عوامل درونی)قوت و ضعف( و بیرونی)فرصت

های حاصل از پرسشنامه است. با استفاده از پیمایش داده تحلیلی و از لحاظ ماهیت، کاربردیصیفی ـ وت ،پژوهش روش تحقیق

. پرداخته شده است  SWOTبه تعیین ابعاد چهارگانه تکنیکا نظرخواهی از جامعه آماری پژوهش، و بو مطالعات میدانی 

بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و این  27/1با  "هافرصت"، عامل SWOTدر بین عوامل دهد که نتایج نشان می

 T2و  W4،O1و  S1 ،W3بندی زیرعوامل، های شهری پیرانشهر دارد؛ اما بر اساس اولویتامر حاکی از پتانسیل باالی کاربری

زمین شهری استراتژی کاربری اساس نتایج کلی، برباشند. می SWOTدارای بیشترین امتیاز در بین زیرعوامل چهارگانه 

ها حداکثر استفاده را کاستن از ضعفکه بایستی با باشد و این نشانگر آنست می (=WO 24/4پیرانشهر، استراتژی بازنگری )

، همچون: WOبنابراین در وهله اول، باید راهبردهای  برد. های شهریِ پیرانشهرجهت ساماندهی کاربری های موجوداز فرصت

های های توسعه کالبدی شهر از درون جهت ساخت مساکن جدید و کاربریای استفاده از پتانسیلکارگیری سیاستهایی بربه(1

(کاهش مرکزیت شدید خدماتی شهر پیرانشهر از طریق تسهیل در ایجاد و واگذاری واحدهای آموزشی، فرهنگی و 4موردنیاز، 

 ضا و سرانه خصوصاً آموزشی و درمانی است،درمانی در سطح شهرستان برای کاهش مراجعات به شهر که نتیجه آن کاهش ف

 های ناسازگار در سطح شهر و انتقال آنها به مکانی مناسب و... به مرحله اجرا گذاشته شود.جداسازی کاربری(2

 پیرانشهرسرانه شهری، ، زمین ساماندهی، شهری کاربری زمینکلمات کلیدی: 

                                                           
 ریزی شهری، دانشگاه تهراناستادیار جغرافیا و برنامه  -1

 ریزی شهری، دانشگاه تهرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -4

 ریزی شهری، دانشگاه تبریزاسی ارشد جغرافیا و برنامهدانشجوی کارشن -4
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 مقدمه -1

: 1424)شاریه،داددرصد جمعیت جهان را تشکیل می 4شین تنها میالدی جمعیت شهرن 1100تا سال      

اشغال  جمعیت، تمرکز مانند شهرنشینی از رشد ناشی عوارض دلیل به صنعتی، انقالب از پساما  (412

دهنده  ای روبرو شدند. عامل نظم(، شهرها با مسائل عدیده71: 1401)انتظاری و رشتیانی، جدید و... اراضی

ولیت شهر، مسو دادن اندامواره به عنوان ابزاری سودمند برای سامانریزی شهری بود که برنامهبه این شرایط، 

ای به زمین و چگونگی هدایت توسعه آتی این سیستم ارگانیک را به عهده گرفت و در این میان توجه ویژه

های اصلی یکی از جنبه ریزی کاربری زمین به صورتاستفاده از آن برای توسعه شهر نمود. بنابراین برنامه

های اخیر و در پی ریزی شهری درآمد. این مقوله پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص در دههبرنامه

و به یکی از پانزده(  :1417)زیاری،ای برخوردار شدها، مسائل و مشکالت شهرها از جایگاه ویژهنابسامانی

(. زیرا 11: 1414شارمند،مهندسین مشاور  ردید)مباحث و مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بدل گ

های مسأله زمین در شهر به حدی مهم است که دسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفه

های اخیر نشان داده شود. چنانکه تحقیقات مربوط به ساخت شهر در سالاساسی توسعه پایدار محسوب می

زیست در شهرها دست  توان به الگوی بهینهاصولی برای زمین شهری نمی ریزیاست که بدون برنامه

ریزی کاربری زمین سعی دارد پانزده(. بنابراین جهت نیل به توسعه پایدار شهری، برنامه :1417)زیاری،یافت

یی ـ نوع مصرف زمین در شهر را در راستای ساماندهی فضا حل نموده و مسائل و مشکالت شهرها را

بر اساس را ها و عملکردهای شهری فضایی فعالیت گزینیو ساخت شهر مهیا نماید و مکانکالبدی 

ریزی کاربری . در یک تعریف کلی برنامهخود قرار دهددر دستور کار ها و نیازهای جامعه شهری خواست

 Rezvani) است های شهریمطلوب از زمین برای عملکردها و فعالیتین شهری به معنی استفاده بهینه و زم

& Asgari,2008: 117) 1411پور،)الله شودریزی شهری محسوب میو در واقع هسته اولیه و عملی برنامه :

ریزی برای شهرها مورد استفاده قرار گیرد. اما در ( که با توجه به این امر، بایستی به طور جدی در برنامه42

بخشی به کاربری زمین بر اساس همان  مانهای سازروال کنونی شهرسازی کشور ما، هنوز مبانی و روش

های شهرسازی کارکردی استوار است که هم از نظر حقوق مالکیت و اقتصاد زمین و الگوهای سنتی و روش

های تقسیم و توزیع اراضی با نواقص و تنگناهایی های توسعه شهری و روشهم از نظر شیوه تهیه طرح

(. در 20: 1420)مهدیزاده، مشکالت اساسی مواجه کرده استروبروست که حیات شهرهای کشورمان را با 

-های شهری میاین راستا توجه کافی به معیارها و استانداردهای کاربری اراضی و وارد کردن آنها در طرح

 تواند گامی مهم در ساماندهی اوضاع آشفته زمین در شهرهای کشور باشد. 

گیری آن در هرچند از قدمت کمی برخوردار است و شکلان ـ هر نیز مانند سایر شهرهای ایرشهر پیرانش     

با معضالت زیادی به ویژه از ناحیه زمین شهری مواجه است. در  ریزی صورت گرفته است ـعصر برنامه



 

 

در آن، مقصد مهاجران  یک دهه گذشته پیرانشهر با توجه به رسمی شدن مرز تمرچین و ایجاد بازارچه مرزی

ستاهای مختلف جهت اشتغال در شهر بوده است. این عامل همراه با رشد طبیعی باالی کثیری از شهرها و رو

ای جمعیت شهر را با افزایش مواجه ساخت که نتیجه آن کمبود فضاهای خدماتی و شهر به طور فزاینده

 بازی و احتکار زمین شهری بود که این امر تأمینهای شهری و همچنین بورسپایین آمدن سرانه کاربری

ریزی کاربری های مورد نیاز شهر را بیشتر دچار مشکل نمود. لذا با درنظر گرفتن اهداف برنامهکاربری

-زمین)تأمین آسایش و رفاه مردم از طریق ساماندهی زمین شهری( و با تأکید مجدد بر عدم وجود برنامه

ته، لزوم بازنگری و ریزی اصولی کاربری اراضی در این شهر و رشد ناگهانی جمعیت شهر در دهه گذش

توسعه فیزیکی ساماندهی کاربری زمین شهری پیرانشهر و های شهر پیرانشهر برای هدایت بررسی کاربری

مناسب جهت رفاه اجتماعی ساکنان ضروری است. لذا پژوهش حاضر سعی  راهبردهایآن در آینده و ارائه 

انشهر و تطبیق آنها با استانداردهای شورای پیر های شهریارزیابی وضع موجود کاربریبا اول  گامدر دارد 

در و پرداخته  یشهر هایکاربریتعیین کمبودهای کمی  به 1410عالی شهرسازی و معماری مصوب تیرماه 

ها و ، محدودیتSWOTهای شهری بر پایه تکنیک گام دوم با ارزیابی محیط داخلی و خارجی کاربری

زمین  کاربری طرح راهبردهایی در رابطه بابا  و در نهایت ریح شدهها شناسایی و تشهای این کاربریپتانسیل

با در نظر گرفتن بنابراین  بردارد. ساماندهی کاربری زمین این شهرپیرانشهر، گامی مهم در جهت شهری 

 االت زیر است:رو در پی پاسخگویی به سؤنوشتار پیشموارد فوق، 

مقایسه با استانداردهای شورای عالی شهرسازی و های شهر پیرانشهر در سطوح و سرانه کاربری -1

 ( در چه وضعیتی قرار دارد؟1410معماری)مصوب تیرماه 

 کدامآن  ساماندهی هایو راهبردپیرانشهر  شهری هایهای کاربریها و محدودیتمهمترین پتانسیل -4

 ؟است

 تحقیق روش -2

-صیفیتحقیق آن ترکیبی)پیمایشی و توپژوهش حاضر به لحاظ نوع تحقیق، کاربردی است و روش      

مطالعات  ای وهای کتابخانههای مورد نیاز از بررسیاطالعات و داده آوریباشد. برای جمعتحلیلی( می

های میدانی جهت ثبت های مختلف شهر پیرانشهر و مشاهده و برداشتشامل مراجعه به بخشمیدانی 

آوری و جمع های شهری پیرانشهرعیت کلی کاربریفهرستی از وضبدین وسیله و  اطالعات بوده است

های موجود سرانهبدین صورت که با مقایسه های تحقیق در دو بخش انجام گرفته است. بررسی شد. یافته

و در  ها در وضع موجود برآورد گردیداستاندارد، کمبود هر یک از کاربری هایها با سرانههر یک از کاربری

(. ابتدا با تحلیل 1)جدولبهره گرفته شد SWOTراهبردی  ها از الگویو تحیل یافته مرحله بعد، برای تجزیه



 

 

ها و با واکاوی محیط بیرونی فهرستی از فرصت و سپسها تهیه ها و ضعففهرستی از قوت ،محیط داخلی

از با نظرخواهی  به وسیله پرسشنامه جهت تکمیل اطالعات به دست آمده،تهدیدها شناسایی گردید. سپس، 

کارشناسان نظران و متخصصان شهری و محققان، صاحب) پژوهشنفر از جامعه آماری )جامعه نمونه(  21

دهی عوامل وزن( و... شهرداری، مسکن و شهرسازی کارشناسانمدیریت شهری از قبیل  مرتبط باهای اداره

وضعیت کاربری یرانشهر، در پ  SWOTوهش و تطبیق آنها با عوامل چهارگانههای پژبا پیمایش دادهند. شد

وامل استراتژیک، عوامل با تدوین مدل خالصه تجزیه و تحلیل عین شهری این شهر ارزیابی شد. زم

و هر یک از عوامل قید  ریزی زمانی برایآنها ارائه شد و لزوم برنامه و مهمترین خالصه SWOTاستراتژیک

 د.گردی تدوینشهری پیرانشهر  هایبریساماندهی کارارائه راهبردهای برای  SWOTدر نهایت ماتریس

 
 (20: 1309،همکاران مأخذ: افتخاری و)ها و نحوه تعیین استراتژی SWOT(: ماتریس 1جدول)

 گیریجدول. جامعه آماری، جامعه نمونه ونوع نمونه

 گیرینوع نمونه حجم نمونه گروه

 غیرتصادفی 10 متخصصان شهری )دانشگاهی(

 غیرتصادفی 14 شهرداری )کارشناسان(

 غیرتصادفی 4 شورای شهر

 غیرتصادفی 0 اداره راه و شهرسازی )کارشناسان(

 غیرتصادفی 4 فرمانداری )آشنا به امور شهری(

 غیرتصادفی 2 محیط زیست )آشنا به امور شهری(

 

 مکان پژوهی -3

 غربی جنوب در ارهکت 124 حدود در مساحتی با به عنوان مرکز سیاسی شهرستان پیرانشهرپیرانشهر  شهر

با عراق)حکومت اقلیم کردستان  ایران اسالمی جمهوری کیلومتری مرزهای 14 در وی غرب آذربایجان استان

-می محدود مهاباد شرق به از و سردشت به جنوب از نقده، و اشنویه به شمال از و است شده واقع عراق(



 

 

 ساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال بر ا ( که جمعیت آن4: 1412آرمانشهر،مهندسین مشاور ) باشد

 (.1400و  1412  )مرکز آمار ایران،نفر بوده است 24244و  20142به ترتیب ، 1400و  1412

 
 : جایگاه جغرافیایی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی2شکل 

 مبانی نظری -4

ریزی کاربری زمین نر و دانش برنامهدرک مفهوم و ماهیت کاربری زمین اولین قدم در راه گسترش ه     

لذا در وهله اول به تشریح اصطالح و مفهوم  ،(Chapin,1972: 56) شهری و مدیریت توسعه شهری است

ها بر نحوه استفاده از شود. اصطالح و مفهوم کاربری زمین که ابتدا به منظور نظارت دولتآن پرداخته می

 های شهری استی توزیع فضایی عملکردها و فعالیتبه معن زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد

های انسان روی کره های فضایی همه فعالیتتوان کاربری زمین را جنبهواقع می (. در11: 1414فرد،)یکانی

تواند ای که سطح زمین میو همچنین طریقه (Wiley,1975: 77) رای رفع نیازهای مادی و فرهنگی اوزمین ب

توان یا می (44: 1414)رضویان،برداری گردد، درنظر گرفتآماده باشد و از آن بهرهبرای نیازهای مختلف 

اجتماعی و طبیعی یک محدوده است که به تصادی ـ های اقالگوی برآمده از بخش ،گفت کاربری زمین

  .(Mishra & et al,2006: 1) وسیله افرادی در زمان و مکان مشخصی بدین شکل درآمده است

ریزی کاربری زمین شهری را نحوه تقسیم زمین و ریزی شهری، برنامهنظر معروف برنامهاصبچاپین ح     

-و معتقد است برنامه (4: 1417)زیاری، کندمکان بهینه برای مصارف و کاربردهای متنوع زندگی تعریف می

 :Chapin & Kaiser,1995)ان مدیران مسوول انجام دهندوظیفه خود را به عنو ،باید به وسیله آن ریزان شهر

ای است که برای رفع نیازهای مادی و یافته ریزی کاربری زمین شهری، سلسله اقدامات نظامبرنامه .(6

توان گفت (. در واقع می22: 1420)مهدیزاده، گیرداند صورت میفرهنگی انسان که به نوعی با زمین مرتبط



 

 

های هدفمند است که محیط مصنوع را سامان یتای از فعالریزی کاربری زمین شهری، مجموعهکه برنامه

 آوردنیازهای جوامع شهری را در استفاده از اراضی فراهم می ها ودهد و در حد مقدور، خواستمی

شود الگوهای اراضی شهری به صورت علمی مشخص ریزی تالش می(. در این برنامه44: 1414)رضویان،

های شهری قرار در انطباق و هماهنگی با یکدیگر و سیستمهای مختلف در شهر شود و مکانیابی فعالیت

توان اینگونه برداشت کرد که هدف نهایی میتعدد تعاریف،  رغم(. علی47: 1411همکاران، )ضرابی و گیرد

در روند پیشرفت و آبادانی محیطی و عدالت اجتماعی  ریزی کاربری زمین ایجاد نوعی تعادل زیستبرنامه

 از طریق ساماندهی زمین شهری ( و تأمین رفاه و آسایش مردم121: 1401عمادالدین، ی واکبر )علی شهر

 است.

های متفاوتی وجود دارد که به چند مورد از آنها ریزی برای آن دیدگاهدر رابطه با کاربری زمین و برنامه     

 شود:اشاره می

آسایش عمومی و به عنوان یک ثروت  به جهت نقش زمین در تأمین رفاه و نظریه نقش طبیعی زمین:      

عمومی و از طرف دیگر افزایش جمعیت ضروری است، ضوابط و معیارهایی از آن در راستای منافع عمومی 

(. در دنیای امروز زمین از مواهب 1: 1417)زیاری، و حفاظت بهینه و درخور پایدار آن درنظر گرفته شود

های گوناگون انسان مانند زراعت و استفاده از آن میان فعالیت رود، به همین دلیل بر سرکمیاب به شمار می

پس تخصیص عاقالنه زمین  ؛باغداری، مرتع و جنگل، صنعت و معدن، شهر و روستا و... رقابت وجود دارد

 (.47: 1411)زیاری، ریزی کالبدی( استها از جمله مباحث برنامه ریزی )برنامهبه این فعالیت

ریزی فضایی معتقد است کاربری زمین شهری باید به ادراک زیبایی، نظریه برنامهی: نظریه نقش کالبد     

های هویت فضایی و احساس تعلق به محیط پاسخ دهد و کاربری زمین را به منظور ساماندهی فعالیت

ده شهری به منظور ایجاد معبر برای مترو، تردد اتومبیل، استقرار تأسیسات شهری، استفاده تفریحی، استفا

ریزی نماید. در مجموع نظریه برنامه...، انبار و مخصوصاً ایجاد پناهگاه پیشنهاد میتجاری وخدماتی و 

هایی که انسان در طبیعت انجام فضایی، کاربری زمین را در سطح و زیرزمین به منظور سازماندهی فعالیت

 (.0: 1417)زیاری، ظر دارد)نوع کاربری( را مدن تنظیم روابط انسان، محیط و فعالیتدهد، یا می

ضوابط و مقررات چگونگی تقسیم اراضی شهری و نحوه استفاده از آن به نظریه ساماندهی زمین:      

های اقتصادی از موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظر وظایف بخش عمومی، جلوگیری از سوء استفاده

گردد)همان، وانح طبیعی و صنعتی برمیزمین، حفظ بهداشت، ایمنی و رفاه عمومی در برابر خطرات و س

برداری از اراضی، با تصویب طرح جامع شهرستان میانه در سال مقررات مربوط به بهره (. اولین ضوابط و11



 

 

مطرح گردید که بخش دولتی و خصوصی را ملزم به رعایت شرایطی در مورد حفظ آب، دفع  1424

 (.121: 1412)سرور، نمودفاضالب و سنگفرش معابر شهری می

این نظریه آزادسازی انسان و رهایی وی از محیط مصنوع و استقرار در طبیعت و  گرایی:نظریه طبیعت     

نماید. توجه به خانه، حفظ طبیعت و های طبیعی را به عنوان اوقات فراغت، توصیه میتوجه به کاربری

 (.12: 1412)زیاری، یه استای چارچوب اساسی این نظرعملکردگرایی در شهرسازی و توسعه منطقه

با توجه به اینکه الگوی توسعه، شدیداً بر استفاده انواع مختلف  نظریه توسعه پایدار کاربری زمین:     

باید در جهت توسعه پایدار و  گیردریزی که برای شهر انجام میگذارد، لذا هرگونه برنامهکاربری تأثیر می

ای به تجزیه و توسعه پایدار که مطالعات شهری به طور فزاینده. (Willam,2006: p.1) شهر باشدمعقول 

در راستای حمایت از منابع طبیعی ارائه شده و طبق مبانی  (Lorr,2012: 16) اندتحلیل و نقد آن پرداخته

ها ای است که نیازهای زمان حال و آینده را بدون به مخاطره انداختن قابلیتنظری آن، توسعه پایدار توسعه

این نظریه راه رسیدن به این اهداف را  .(WCED,1987: 43) های آینده برآورده سازدها برای نسلتانسیلو پ

داند. نظریه توسعه پایدار ها میاز طریق اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین و کنترل کاربری

های تولید محیط محلی، ای، کاهش ظرفیتهای جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه شهری، موضوع

کند. این نظریه راه ها را مطرح میآور و حمایت از بازیافتهای زیانای و ملی، عدم حمایت از توسعهناحیه

ای و ملی که برابر قانون کنترل ای، منطقههای شهری، روستایی، ناحیهریزیرسیدن به این اهداف را با برنامه

داند. این نظریه محیط زیست و فضای سبز، تراکم متوسط می ،روستاست ها و کنترل بیشتر در شهر وکاربری

های شهری شهرهای کوچک، کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد اشتغال محلی، توسعه شهرهای  در حومه

نماید. به این ترتیب با اتخاذ سیاست کاربری نقل عمومی و توزیع منابع را توصیه می و کوچک، حمل

 (.11: 1417)زیاری، آید، توسعه پایدار حاصل میصحیح و محافظت از زمین

 هابحث و یافته -5

 تحوالت جمعیتی شهر پیرانشهر -5-1

مرزی  شهرهای از یکی عنوان به روستا نیازرگتن،  روستای در شهرداری سیتأس با1440 سال در     

سال  در و درآمد« نهخا» مرزی شهرستان مرکز به صورت 1421سال  در و شده یتلق یغرب جانیآذربا استان

 تحوالت ، روندیعموم هاییسرشمار اسناد مبنای بر از خانه به پیرانشهر تغییر یافت. آننام نیز  1420

ین ترتیب بد .است بوده 4 جدول مطابق( 1400تا1442 های)سالسال 22 طول در شهر نیا تیجمع



 

 

درصد تجربه کرده  1/2ا درصد ت 1/17شهر روند رشد شتابان جمعیت را بین ، 1422شود تا سال مشاهده می

های نخست انقالب اسالمی و به دنبال شروع جنگ تحمیلی در دوره مذکور این روند ولی در سال است

زده دلیل بازگشت برخی از خانوارهای جنگد رسیده است. پس از پایان جنگ به درص 2/4کاسته شده و به 

به 1412-1422یت در دوره نها رصد افزوده شده است. درد4/0زان روندهای رشد شتابان قبلی تا می به شهر

 درصد رسیده است. 7/2

 1335-1309(: تحوالت جمعیتی شهر پیرانشهر 2جدول)
تعداد  سال

 خانوار

تعداد 

 جمعیت

جمعیت اضافه 

 شده

مهاجرین وارد شده به 

 شهر

بعد 

 خانوار

رشد ساالنه 

 جمعیت

1442 124 072 - - 1/7 - 

1422 227 2121 4114 - 2/7 1/17 

1422 4017 10224 2242 - 4/2 1/2 

1472 4410 14272 4104 - 1/7 2/4 

1422 2701 44102 40420 - 0/2 4/0 

1412 14104 20241 42017   -  1/2 7/2 

1400 - 24244 14001 2441  - - 

  مرکز آمار ایراناساس  نگارندگان برمأخذ:  

 

 پیرانشهر هریارزیابی کمی و کیفی کاربری زمین ش -5-2

های مختلف زمین در یک شهر و ارزیابی آنها یک فعالیت مطلوب شهری پرداختن به مقوله تعیین کاربری

های مختلف شهری اساساً به منظور اطمینان خاطر از استقرار ارزیابی کاربری .(Gallion,1984: p.28) است

 (.100: 1400)پورمحمدی، گیردرت میمنطقی آنها و رعایت تناسبات الزم به دو صورت کمی و کیفی صو

 شهری پیرانشهرزمین  هایارزیابی کمی کاربری -5-2-1

 شهری هایکاربری و استانداردهای هاسرانه تطبیق و شناسایی بر مبتنی عمدتاً هاتحلیل ارزیابی نوع این در

 هایکاربری از یک هر به شهری فضای چگونگی تخصیص و شهر سطح در هاکاربری این موجود با وضع

و درصد خالص و ناخالص هر در این بخش پس از محاسبه سطوح موجود، سرانه  .باشدمی مختلف

شهری  های، مبادرت به برآورد سطوح مورد نیاز هر یک از کاربریت فعلی شهراساس جمعیکاربری، بر

 گردیده است.

 



 

 

راساس استانداردهای شورای عالی شهرسازی پیرانشهر و کمبود سطح آنها بشهری های وضع موجود کاربری (:3جدول)

 1330و معماری مصوب تیرماه 
های کاربری

 کالن

سرانه  درصد به سطح *سرانه *مساحت های خردکاربری

 *استاندارد

سطح مورد              

 *نیاز

کمبود سطح در وضع 

 کل خالص *موجود

 -404110 4001110 20 41 2/22 07/42 4712200 مسکونی

 

 

 

 آموزشی

 

 -7/22222 7/21122 1/0 002/0 01/0 001/0 700 پیش دبستانی

 -11014 100014 2/1 42/0 47/0 41/0 41000 دبستان

 -2/22477 2/12477 4/1 2/0 24/0 22/0 24000 راهنمایی

 -1/40220 1/72220 0/0 21/0 21/0 21/0 42000 متوسطه

 -101014 100014 2/1 01/0 14/0 11/0 1000 آموزش عالی

 - - - 02/0 11/0 01/0 7400 سایر مراکز آموزشی

 -1/444220 1/240020 0/2 42/1 4 24/1 112200 های آموزشیمجموع کاربری

 

 

 

 

 

 خدماتی

 -10114 100014 2/1 44/0 2/0 41/0 41400 درمانی-بهداشتی

 - 47404 2/0 24/0 74/0 2/0 47404 مذهبی

 -2/41011 2/22221 22/0 41/0 27/0 47/0 47270 هنری -فرهنگی

 -21414 100014 2/1 24/0 1 14/0 70100 ورزشی

 -222027 211227 1 2/1 44/4 22/1 142200 فضای سبز

 -12102 111102 2/4 07/1 0/4 41/4 177000 تجاری

 -0014 100014 2/1 11/1 22/1 42/1 100000 اداری

 +4/24011 1/40011 2/0 17/0 42/1 1 24000 انتظامی-نظامی

 -2/40121 2/22221 22/0 11/0 47/0 41/0 12200 پذیرایی و جهانگردی

 - - - 41/0 41/0 42/0 12124 میراث تاریخی

 -722424 1/1472404 2/12 71/2 4/11 04/1 721212 های خدماتیمجموع کاربری

 - - - 12/0 41/0 12/0 14240 متروکه و مخروبه فاقدکاربری

ات و تأسیس

 تجهیزات

 -07222 122222 4 21/0 12/0 72/0 20000 تأسیسات و تجهیزات

 -100222 122222 4 24/0 21/0 71/0 22000 گورستان

 -107111 400111 2 11/1 74/1 41/1 02000 مجموع تآسیسات و تجهیزات

 -117022 122222 4 42/0 21/0 2/0 40200 حمل و نقل و انبار

 -122770 4111770 40 42 41/42 14/42 4042000 شبکه معابر

 -447444 247444 7 14/0 44/1 07/0 20000 کارگاهی-صنعتی

 - - - 04/77 100 24/21 2202142 مجموع سطوح خالص

 

 سطوح باز

 - - - 1/10 - 22/14 014041 باغات وکشاورزی

 - - - 70/0 - 1/0 21410 طبیعی)نهر و مسیل(

 - - - 24/0 - 2/0 42102 دامداری و دامپروری

 - - - 44/40 - 74/44 1212117 بایر

 - - - 42/44 - 22/42 4242101 مجموع سطوح ناخالص

 1/4002017 - - 100 100 117 1240442 جمع کل

 مقیاس مترمربع(* )بر اساس اطالعات پایه طرح جامع پیرانشهر مأخذ: نگارندگان

 رانشهرپی یشهر زمین هایارزیابی کیفی کاربری -5-2-2

 SWOTالگوی راهبردی 

 هاطابق نقاط قوت و ضعف درونی با فرصتاساساً یکی از ابزارهای استراتژیک ت SWOTتحلیل  الگوی     

 Weakness، (قوت)Strengh که  از ابتدای کلمات  (Horn-Haacke.L,2001: 5) است ونیریو تهدیدهای ب



 

 

این تکنیـک چنانچـه بـا تمهیـدات      .ل شده استتشکی (تهدید) Threat و (فرصت)Opportunity ، (ضعف)

قادر خواهد بود که به عنوان ابزاری در جهت ارتقـاء   ،سازی گرددرای کاربرد در مسائل شهری مناسبالزم ب

هـایی کـه   های برجسته آنها به کار گرفته شود؛ ویژگـی توان رقابتی شهرها و سیستمی برای شناسایی ویژگی

 .(Chase,2001) رساندبرد رقابتی شهر یاری میتدوین راهمدیران شهری را در 

 شهری پیرانشهر عوامل مؤثر در ساماندهی کاربری زمینتجزیه و تحلیل 

بـر سـاماندهی کـاربری     تأثیرگـذار  ابتدا عوامل داخلی و خارجی SWOT با استفاده از الگوی راهبردی     

هـا در سـطح شـهر شناسـایی و در     از کاربریزمین شهری پیرانشهر با استفاده از مطالعات میدانی و بازدید 

هـا و  ماتریس مربوطه قرار داده شد که هدف از این مرحله شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و فرصـت 

 1تـا   0های پرسشنامه به هر کدام از عوامل وزنی از بعدی، بر اساس دادهباشد. در گام تهدیدات بیرونی می

ثیرگـذاری هـر یـک از عوامـل مـورد نظـر در       ا توجـه بـه میـزان تأ   در این مرحله باختصاص داده شده که 

ت کارشناسان داده شده اسـت.  با استفاده از نظرا 2تا  1ای از کاربری زمین شهری پیرانشهر، رتبهساماندهی 

آید. سپس، همه ( به دست میوزن در ستون رتبهدر گام بعدی، مجموع امتیاز نهایی با ضریب مقادیر)ستون 

لـی و  وزنی عوامل داخلی و خارجی جداگانه جمع زده شده تا مجموع امتیاز نهـایی عوامـل داخ  امتیازهای 

سـپس، بـا اسـتفاده از جـداول     ثیرگذاری هر کدام از عوامل ارزیابی گـردد.  خارجی به دست آید و میزان تأ

اتژیک تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ترکیب آنها، جدول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل اسـتر 

م از ارائه شده اسـت و بـرای هـر کـدا     ،کنداتژیک سیستم را خالصه و محدود میترین عوامل استرکه مهم

زمانی ارائه گردیده است. در مرحله بعد، با توجه بـه   ی مورد نیاز از لحاظریزعوامل استراتژیک نوع برنامه

ها، راهبردهـای  تخاب هر یک از راهبردها و تهدیدها و با استناد به دالیل علی اننقاط قوت، ضعف، فرصت

مـاتریس نهـایی    کاربری زمین شهری پیرانشهر تدوین شـده اسـت و در گـام نهـایی،     چهارگانه ساماندهی

SWOT ری زمین شهری پیرانشهر وضع گردیده است.برای کارب 

 ارزیابی محیط داخلی

عامل ارزیابی  17شهری پیرانشهر  های تعیین شده، تعداد عوامل داخلی مؤثر بر کاربری زمینبر اساس گام

 شود.ها را شامل میعامل نیز نقاط ضعف 22ها و عامل مربوط به قوت 40گردید که از این تعداد  تعداد 

 

 



 

 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(: 4جدول)
امتیاز 

 وزنی

  (Weakness)نقاط ضعف وزن رتبه

ی
ربر

کا
 

امتیاز  رتبه وزن (strength)نقاط قوت 

 وزنی

042/0 4 014/0 W1.وجود قطعات مسکونی ریزدانه در شهر 

نی
کو

مس
 

    S1قرارگیری بافت مسکونی در مسیر گسل  عدم

 شهر.

012/0 2 071/0 

070/0 2 012/0  W2.وجود بافت فرسوده در جبهه غربی شهر S2  احداث بافت مسکونی جدید با مصالح بادوام

 .های جدیدتر شهرو سایر محله A,B,C مانند نقاط

014/0 4 040/0 

072/0 2 017/0 W3 حت های غیررسمی به مساوجود سکونتگاه

شهر و  هکتار در جبهه جنوبی و جنوب شرقی144

 مشکالت ناشی از آن.

S3 وسازهای مسکونی درجبهه سهم غالب ساخت

و روستای  فاصل شهر حد شرقی و گسترش آن در

 آباد.شین

017/0 2 072/0 

072/0 2 017/0 W4 های کشاورزی جنوب شهر به زیر توسعه رفتن زمین

 جهت احداث واحدهای مسکونی.

024/0 4 012/0 W5 و میدان آزادی در تجاری واحدهای تمرکز اکثر 

    .امام خمینی خیابان
   

   
 

ری
جا

ت
 

 S4 024/0 2 014/0 های تجاری در شهر.وجود تعداد باالی مجتمع 

044/0 4 011/0 W6 محورهای اصلی  ناسازگار در هایکاربری جودو

 .مراکز تجاری استقرار

S5  کمبود  تجاری در شهر وسرانه مناسب کاربری

 .جزئی آن

010/0 4 040/0 

044/0 4 011/0 W7 .فرسودگی ابنیه بعضی واحدهای تجاری شهر S6 روندان به میدان دسترسی نسبتاً مناسب شه

 )میدان آزادی(.مرکزی تجاری شهر

014/0 4 047/0 

040/0 4 014/0  W8 .عدم پراکنش متوازن این کاربری در شهر 

027/0 2 012/0 W9  ًعدم پراکنش متوازن مراکز آموزشی خصوصا

    دبیرستان و عدم توجه به شعاع دسترسی.
   

  
شی

وز
آم

 

     

S7 .027/0 2 012/0 نوساز شدن اکثر مدارس شهر 

044/0 4 011/0 W10 های ری برخی از مدارس در جوار کاربریقرارگی

آن ناسازگار مانند دبستان آزادگان و در مجاورت بالفصل

 کاربری انتظامی

 

S8 .فضای نسبتاً باز بیشتر مدارس شهر 

001/0 4 017/0 

040/0 4 014/0 W11 نوبته کردن  کمبود مراکز آموزشی در شهر و دو

 مدارس.

040/0 4 014/0 W12 جنوب  ی ساکنان قسمت جنوب وعدم دسترس

 .سبز شهر به فضای شرقی

  
سبز

ی 
ضا

ف
 

 S9  تناسب خاک و اقلیم شهر با ایجاد فضای

گراد، درجه سانتی 1/11سبز)متوسط دمای ماهانه 

خاک  بارندگی ساالنه نسبتاً مناسب به همراه

 حاصلخیز(.

010/0 4 040/0 

040/0 4 014/0 W13 ها به نیازهای کعدم جوابگویی سطوح موجود پار

 شهر.

040/0 4 010/0 W14 های شهری از تأسیساتبرخورداری نامناسب پارک 

 .الزم تجهیزات و

S10  دسترسی آسان به آب کافی جهت آبیاری این

 .سطوح

002/0 1 002/0 

040/0 4 010/0 W15  کمبود فضاهای اختصاص یافته به این کاربری در

 .شهر

   
 

رای
ذی

و پ
ی 

رد
نگ

جها
 ی

  S11 آباد، قالت موتهای باستانی شینوجود تپه-

 آباد، قَالت جلدیان، تپه کُرد مرقد.

007/0 1 007/0 

042/0 4 014/0 W16 های مصنوع برای جذب گردشگر و فقدان جاذبه

 مسافر.

027/0 2 012/0  

W17 .کمبود امکانات رفاهی برای گردشگران 

S12 001/0 1 001/0 عتدل.از آب و هوای م شهر برخورداری 

S13 عرضه کاالهای  برخورداری از بازارچه

 خارجی.

014/0 4 040/0 

S14 اد باالیی از ساکنان حکومت اقلیمورود تعد-

 .کردستان عراق به شهر

010/0 4 040/0 

011/0 4 000/0 W18 .وجود پادگان نظامی ارتش در شمال شهر 

می
ظا

 انت
می

ظا
ن

 

 

S15  های متعلق به برخی از ساختماننوساز بودن

 کاربری نظامی.

002/0 1 002/0 

040/0 4 014/0 W19  اشغال فضایی بسیار بیشتر از استاندارد آن و

 های دیگر در شهر.ناسازگاری آن با کاربری

002/0 1 002/0 W20 کاربری درشهرپراکنش نامتوازن این. 

044/0 4 011/0 W21 مانی در میدان استقالل.تمرکز واحدهای در    
نی

رما
د

 

S16 044/0 4 011/0 های  شهر.دسترسی نسبتاً مناسب به داروخانه 

070/0 2 012/0 W22 .کمبود فضای درمانی شهر S17 047/0 4 014/0 های خصوصی پزشکان.وجود مطب 

024/0 4 012/0 W23 .عدم استقرار مطلوب بیمارستان شهر 

011/0 4 000/0 W24 های شهر.های ورزشی در پارکفقدان دستگاه    

زش
ور  ی

S18 .044/0 4 011/0 وجود استادیوم فوتبال در شهر 

044/0 4 011/0 W25 های ورزشی در کمبود قابل توجه فضاها و مکانS19  040/0 4 014/0بافت جوان جمعیت شهر و عالقمند به 



 

 

 استفاده از فضاهای ورزشی. شهر.

040/0 4 014/0 W26 و14های تمرکز تمامی فضاهای ورزشی در محله 

41. 

044/0 4 011/0 W27 سرا و...های تئاتر، نمایش فیلم، فرهنگنبود سالن 

   
   

  
گی

رهن
ف

 

S20 .007/0 1 007/0 برپایی نمایشگاه ساالنه کتاب 

044/0 4 011/0 W28کاربری فرهنگی یافته بهکمبود فضاهای اختصاص

 شهردر

040/0 4 014/0 W29 های تأثیر ناچیز مراکز فرهنگی شهر در برنامه

 زندگی مردم شهر.

S21 .011/0 4 000/0 کیفیت کالبدی مناسب مراکز فرهنگی شهر 

040/0 4 010/0 W30 های مطالعه زوج و فرد بودن استفاده از سالن

 مجتمع فرهنگی شهر به دلیل کمبود فضا.

S22 جتمع فرهنگی هنری استقرار نسبتاً مطلوب م

 شهر.

001/0 4 017/0 

000/0 1 000/0 W30 .فرسودگی برخی از مراکز مذهبی در سطح شهر 

   
 

بی
ذه

م
 

S23 007/0 1 007/0 های مذهبی در شهر.وجود تعداد باالی مکان 

040/0 4 010/0 W31 .پراکندگی نامتوازن مراکز مذهبی در شهر S24 رسوده نوساز نمودن بیشتر مراکز مذهبی ف

 شهر.

001/0 4 017/0 

S25 شهر از ایجاد مراکز مذهبی  حمایت خیران

 نوساز .

010/0 4 040/0 

040/0 4 010/0 W32 .استقرار نامناسب برخی ادارات شهر 
   

  
ری

ادا
 

S26 احداث ساختمان نوساز برای برخی از اداره-

 های شهر

000/0 4 011/0 

044/0 4 011/0 W33 به برخی ادارات شهر. دسترسی نامناسب S27 پیوند در محور میدان  استقرار بیشتر ادارات هم

 ترمینال شهر.-صدوقی

011/0 4 044/0 

040/0 4 014/0 W34 مندی برخی از ادارات از کارکنان مجرب عدم بهره

 017/0 4 001/0 سرانه باالی کاربری اداری در سطح شهر. S28 و متخصص

027/0 2 012/0 W35  همجواری بعضی از واحدهای صنعتی کارگاهی در

تی و آموزشی.مجاورت مراکز مسکونی، تجاری 
صنع

هی
رگا

کا
 

S29 قرارگیری برخی از واحدهای صنعتی-

 پیوند در کنار هم. کارگاهی هم

011/0 4 044/0 

044/0 4 011/0 W36  قرار گرفتن در ورودی شهر از جاده سردشت و

 وب به آن.دادن سیمای بصری نامطل

S30  در دسترس بودن کاربری صنعتی برای ساکنان

 شهر.

011/0 4 044/0 

024/0 4 012/0 W37 های شهر در قسمت قرارگیری تمامی پارکینگ

 غربی شهر و عدم استقرار آنها در نقاط دیگر.

بار
و ان

ل 
 نق

 و
مل

ح
 

S31و های شهریبودن ساختمان ترمینالنوساز

 روستایی.

000/0 4 011/0 

S32 040/0 4 014/0 ها.مکانیابی نسبتاً مناسب ترمینال 

011/0 4 000/0 W38  فقدان تأسیسات و تجهیزات مناسب در ترمینالهای

 .شهر

S33 نقل و ترافیک شهر  و تهیه طرح جامع حمل

 توسط شهرداری و اجرای پیشنهادات طرح.

012/0 2 070/0 

070/0 2 012/0 W39 ت با توجه به اینکه یکی کمبود فضای سیلوی غال

 های اصلی شهر کشاورزی است.از نقش

027/0 2 012/0 W40  استقرار نامناسب برخی تجهیزات شهری مانند

 در میان بافت مسکونی. CNGجایگاه های بنزین و 

ت
یزا

جه
ت ت

سا
سی

تأ
 

S34  ،وجود تأسیسات نسبتاً مناسب از قبیل آب

 برق، گاز، فاضالب و تلفن.

017/0 2 072/0 

044/0 4 011/0 W41 های بهداشتی در سطح شهر.کمبود سرویس S35 و  پسماند شهری دارا بودن کارخانه بازیافت

 استقرار آن در بیرون ازشهر.

012/0 4 024/0 

044/0 4 011/0 W42 و کشتارگاه  مکانیابی نامناسب گورستان زرگتن

 های مجاور.و ناسازگاری آن با کاربری شهر

047/0 4 014/0 W43 زیرسازی نامناسب آسفالت برخی از خیابان-

 ها.

   
   

  
ابر

مع
که 

شی
 

 S36 مترمربع به ازای  27/40وب سرانه نسبتاً مطل

 هر نفر

012/0 2 070/0 

047/0 4 014/0 W44 های آزادی شرقی و تنگ و باریک بودن خیابان

 غربی منتهی به میدان مرکزی شهر.

S37 بر، رعایت سلسله مراتب ساختار شطرنجی معا

 شبکه معابر را فراهم نموده است. 

011/0 4 044/0 

027/0 2 012/0 W45 های شهر.آسفالت نبودن برخی از کوچه S38 .040/0 4 014/0 دسترسی مناسب به کلیه نقاط شهر 

011/0 4 000/0 W46 ها در سطح شهر.تعداد باالی تقاطع S39 044/0 4 011/0 ای اصلی شهر.هظرفیت نسبتاً مناسب خیابان 

040/0 4 014/0 W47 های گاز، تخریب شبکه معابر به وسیله اداره

 مخابرات و...

 16/1 - 244/0 مجموع        221/0 - 76/1

 مأخذ: نگارندگان



 

 

اند ین امتیاز را به خود اختصاص دادهکه باالترهایی و ضعف نقاط قوت ،4 با توجه به نتایج حاصل از جدول

سازهای  و سهم غالب ساخت S1)) (071/0،)گیری بافت مسکونی در مسیر گسل شهرقرار عدم: عبارتند از

وجود  ،(072/0) (S3)آبادمسکونی درجبهه شرقی و گسترش آن در حد فاصل شهر و روستای شین

های گاه(، وجود سکونت072/0)(S34) تأسیسات نسبتاً مناسب از قبیل آب، برق، گاز، فاضالب و تلفن

 ((W3شهر و مشکالت ناشی از آن جنوبی و جنوب شرقیهکتار در جبهه 144غیررسمی به مساحت 

 ((W4وب شهر جهت احداث واحدهای مسکونیهای کشاورزی جنبه زیر توسعه رفتن زمین(، 072/0)

(072/0).  

باشد. برتری می 72/1و  12/1نقاط قوت و ضعف به ترتیب و  12/4عوامل داخلی نی مجموع امتیاز وز

پیرانشهر در وضع  زمین شهری مجموع امتیازهای وزنی نقاط ضعف بر نقاط قوت حاکی از ضعف کاربری

 زمین توجه بیشتر به مقوله کاربریبازنگری و لزوم از حاکی موجود و شرایط نامناسب آن دارد که این امر 

 .ر شهری استهای درگیر در اموتوسط مدیریت شهری و سازمانشهری 

 رزیابی محیط خارجیا

-ها و تهدیدهایی است که از بیرون از محیط بر آن تأثیر میعوامل بیرونی، شناسایی فرصت هدف از بررسی

-تهدید می عام 41عامل فرصت و  42 عامل خارجی شناسایی شده که تعداد 72 ،در این زمینه گذارند که

 باشند.



 

 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(: 5جدول)
  امتیاز وزنی

رت

 به

 

 وزن

 

ری  (Opportunity)هافرصت
ارب

ک
 

 

 (Threats)تهدیدها

 

 وزن

 

 رتبه

امتیاز 

 وزنی

117/0 2 040/0  O1 در محدوده شهر  هکتار اراضی پتانسیل توسعه14/172وجود

   و درحال ساختمحدوده،متروکهشامل اراضی بایر،کشاورزی داخل

نی
کو

مس
 

T1 اطراف آن با اراضی  بندی شرایط پی پیرانشهر وطبقه

خاک و درنتیجه توان ضعیف بارپذیریضعیفویژگی خیلی

 آن

012/0 4 041/

0 

044/0 4 017/0 O2 های پشت استادیوم شهید بهشتی و پارک الله استفاده از زمین

 .جهت احداث پروژه مسکونی مهر

T2 لرزه و ریسک باالی آن در ظرفیت قابل توجه زمین

 .جنوبی شهر شهر از جبههعبور بخشی ازگسل پیران شهر و

042/0 2 007/

0 

022/0 4 010/0 O3 رسوده شهر با کمک شهرداری و نوسازی و بهسازی بافت ف

 های عامل.بانک

T3  عبور خط انتقال فشار قوی برق از قسمت شرقی شهر

 که مسیر اصلی توسعه فیزیکی شهر است.

014/0 4 047/

0 

100/0 2 042/0 O4 و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با  افزایش مناسبات سیاسی

 حکومت اقلیم کردستان عراق و در نتیجه رونق اقتصادی شهر.
ری

جا
ت

 

T4  منازعات مرزی و در نتیجه عدم رونق اقتصادی شهر و

 گردشگران و خدمات به و آن در عرضه کاال توان ضعیف

 .ساکنان خود

044/0 2 011/

0 

100/0 2 042/0 O5  در جذب گردشگر به لحاظ دارا بودن پتانسیل باالی شهر

 عرضه کاالهای خارجی. بازارچه

T5  اشتغال اکثر مردم شهرستان در بخش کشاورزی و

 دامداری و قدرت خرید کم آنان به لحاظ درآمد پایین.

014/0 4 042/

0 

040/0 4 012/0 O6 شغلی مردم و افزایش قدرت خرید آنها. بهبود وضعیت 

044/0 4 017/0 O7  امکان احداث مدارس جدید در شهر با در اختیار گذاشتن

 ساز در شهر.های مورد نیاز توسط خیرین مدرسهزمین

شی
وز

آم
 

T6 های اصلی و های شهر روی خیاباناستقرار اکثر دبستان

 آموزان.احتمال وقوع خطر برای دانش

011/0 4 022/

0 

022/0 4 010/0 O8 گر شهرستان ر نقاط دیحمایت از احداث مدارس متوسطه د

 آموزان این مناطق به شهر پیرانشهر.جهت کاهش مراجعه دانش

T7  سرانه پایین این کاربری و کمبود قابل توجه مراکز آن

 دبستانی.بویژه پیش

014/0 4 047/

0 

T8  عدم حمایت از نقاط دیگر شهرستان جهت ایجاد مراکز

 شهر. آموزان بهاجعه کمتر دانشمتوسطه برای مر

012/0 4 022/

0 

014/0 1 014/0 O9 .تکمیل پارک جنگلی در ارتفاعات شمال غربی شهر 

سبز
ی 

ضا
ف

 

T9 های کمتر شلوغ شهر به محل بروز تبدیل پارک

 های اجتماعی.ناهنجاری

001/0 1 001/

0 047/0 4 014/0 O10 نقاط های اختصاص یافته به فضای سبز دراستفاده از زمین

A,B,C این نقاط.روح در یری از ایجاد فضای بیجهت جلوگ T10 044 4 011/0 های شهر.مکانیابی نادرست پارک/

0 

T11 010 1 010/0 های شهر به فضاهای ناامن شهری.تبدیل پارک/

0 

041/0 4 012/0 O11 های مصنوع در جوار آبشار خرپاپ و امکان ایجاد جاذبه

 آباد، زاب، سیلوه و الوین.بادینهای دائمی و پرآب رودخانه

یی
یرا

پذ
ی 

رد
نگ

جها
 

T12 .012 2 041/0 ناامنی در نواحی مرزی شهر پیرانشهر/

0 

T13 توجهی به پتانسیل باالی شهر و شهرستان در  کم

)اکوتوریسم و گردشگری تجاری( و عدم  زمینه گردشگری

 اختصاص امکانات و بودجه گردشگری به آن.

041/0 2 012/

0 
004/0 2 044/0 O12  قرار گرفتن پیرانشهر در مسیر ترانزیتی حمل کاال، مسافر و

 زائرین از مرز تمرچین به شمال عراق، سوریه و ترکیه.
T14  عدم شناساندن مناطق گردشگری شهرستان جهت

 .جذب گردشگر

014/0 4 042/

0 042/0 4 014/0 O13  ر.هکتا 17تکمیل پارک جنگلی به مساحت 

002/0 1 002/0 O14 ای منطقی از شهر و انتقال امکان ایجاد پادگان نظامی در فاصله

 آن به مکان جدید.

می
ظا

ن
 

T15 وجود مواد منفجره 1دلیل:  ها بهاحتمال خطر پادگان )

 وجود خطر برای شهر در زمان جنگ. (4 و ها در این مکان

002/0 1 002/

0 

T16 002 1 002/0 ها برای شهر.ماعی این مکانپیامدهای منفی اجت/

0 

004/0 2 044/0 O15  پیشنهاد ایجاد بیمارستان جدید متناسب با نیاز شهر در قسمت

نی شمال شرقی شهر)طرح جامع پیرانشهر، جلد دوم(
رما

د
 

T17  اعزام برخی از بیماران به شهرهای مهاباد و ارومیه به

 یمارستان شهر.امکانات مناسب در بشک و پزدلیل کمبود 

040/0 2 010/

0 



 

 

022/0 4 010/0 O16 .تجهیز بیمارستان شهر به نیروی متخصص T18 شهر به دلیل فقدان  کمبود پزشک و فضای درمانی

مرکز درمانی مناسب در سطح شهرستان و مراجعه مردم این 

 مناطق به بیمارستان پیرانشهر.

012/0 4 021/

0 021/0 4 017/0 O17  درمانی و بیمارستان شهر به امکانات درمانی و تجهیز مراکز

 بیمارستانی الزم.

041/0 4 012/0 O18 مکان ایجاد شهر برای شرقی قسمت در کافی فضای وجود-

 .های ورزشی

شی
رز

و
 

 

T19 فضاهای  کمبود دلیل اجتماعی به هایرواج ناهنجاری

 .ورزشی

000/0 1 000/

0 

001/0 1 001/0 O19 ستادیوم فوتبال شهید بهشتی و مجموعه ورزشی آن به تجهیز ا

 .امکانات موردنیاز

T20  عدم استقبال مردم از فضاهای ورزشی به دلیل هزینه

 .باال

010/0 1 010/

0 

021/0 4 017/0 O20 به وسیله کاربری فرهنگی به استاندارد آن  رساندن سرانه

 .ای شهریهاحداث مراکز فرهنگی با کمک شهرداری و سایر ارگان

گی
رهن

ف
 

T21  عدم حمایت مالی برای احداث مراکز فرهنگی در

 شهر به دلیل کم توجهی به مقوله فرهنگی شهر.

012/0 4 024/

0 

044/0 4 011/0 O21  احداث کتابخانه بزرگ در مکان مناسبی از شهر به دلیل

 ظرفیت کم کتابخانه فعلی.

047/0 4 014/0 O22 های وقفی و بی با استفاده از زمینامکان احداث مراکز مذه

 .کمک خیرین

بی
ذه

م
 

T22  عدم تمایل ساکنان شهر جهت مشارکت در مراسم

های مذهبی برگزار شده در این مراکز و استفاده از آنها تنها 

 در مواقع نیاز مانند مجالس سوگواری.

000/0 1 000/

0 

000/0 1 000/0 O23  ای مذهبیهجهت شرکت در مراسمجذب نیروهای جوان. 

021/0 4 012/0 O24 منظوره جهت اسکان برخی از های چنداستفاده از ساختمان

ری .هتر و سریعتر شهروندانپیوند در آن جهت دسترسی ب ادارات هم
ادا

 
___ - - - 

071/0 2 012/0 O25  به بیرون از محدوده امکان انتقال واحدهای صنعتی ناسازگار

تی قی.ای منطشهر با فاصله
صنع

هی
گا

کار
 

T23 آموزان به دلیل همجواری احتمال خطر برای دانش

 .از مدارسبرخی از واحدهای صنعتی کارگاهی با برخی 

011/0 4 047/

0 

T24 های ناسازگار امکان اختالف بین صاحبان کاربری

 و تجاری با واحدهای صنعتی(.)مسکونی 

002/0 1 002/

0 

022/0 4 010/0 O26 ن استفاده از فضاهای مخروبه و متروکه سطح شهر جهت امکا

 های شهری.تبدیل آنها به پارکینگ

بار
و ان

ل 
 نق

 و
مل

ح
 

T25  عدم توجه به موقعیت ارتباطی پیرانشهر به عنوان مرز

توجهی به  رسمی صادرات و واردات کاال و مواد نفتی و کم

 آن. و ارتباطی توسعه شبکه حمل و نقل

044/0 2 004/

0 

011/0 2 044/0 O27 ه جهت دارا بودن موقعیت مطلوب ارتباطی شهر پیرانشهر ب

های مناسب برای شهر با توجه عدم تأمین پارکینگ T26 مرز رسمی تمرچین.

به نقش گردشگری آن در آینده نزدیک، شهر را با ترافیک 

 .سازدنسبتاً سنگینی در محورهای تجاری اصلی مواجه می

012/0 4 021/

0 100/0 2 042/0 O28  به اقلیم کردستان عراق در  ارتباطیتوسعه بیشتر خطوط

 ولیر(.اربیل)هه-محور پیرانشهر

102/0 2 047/0 O29  وجود زمین مناسب برای انتقال تأسیسات و تجهیزات

 .ناسازگار موجود در سطح شهر

ت
یزا

جه
ت ت

سا
سی

تأ
 

T27  022 4 012/0 دره.بنورود آلودگی کشتارگاه شهر به رودخانه/

0 

T28 های بنزین و ت احتمالی تجهیزاتی مانند جایگاهخطرا

CNG .به دلیل استقرارشان در میان بافت مسکونی شهر 

014/0 4 040/

0 044/0 4 011/0 O30 مانند شهر ازدحام نقاط پر بهداشتی در هایسرویس ایجاد 

 .بازارچه شهر

002/0 1 002/0 O31 های تلفن در نقاط مورد نیاز شهر.باجه ایجاد T29  .007 1 007/0 تأثیرات منفی گورستان زرگتن بر روحیات افراد/

0 

074/0 4 041/0 O32  تکمیل کمربندی جدید در قسمت شرقی شهر در مسیر مرز

 تمرچین و انتقال ترافیک وسایل نقلیه سنگین به آن.

مع
ه 

بک
ش

 برا

 T30 ک سنگین در آینده نزدیک در داشتن زمینه ایجاد ترافی

های آزادی شرقی و غربی، استقالل غربی، امام خیابان

 ها.خمینی و مالرضا به دلیل کم عرض بودن این خیابان

014/0 4 042/

0 

074/0 4 041/0 O33  هماهنگی ادارات مرتبط با امور شهری برای جلوگیری از

به دلیل تعداد باالی تقاطع در سطح احتمال تصادفات  T31 تخریب شبکه معابر.

 ریزی برای این امر.شهر در صورت عدم برنامه

002/0 1 002/

0 011/0 2 044/ O34  اختصاص بودجه عمرانی برای رفع نواقص شهر در این

 زمینه.

 14/1 - 24/0 مجموع     21/0 - 67/1

 مأخذ: نگارندگان

هکتار اراضی  14/172وجود  دها با باالترین امتیاز عبارتند از:ها و تهدیترین فرصت، مهم2بر اساس جدول 

 ((O1 و درحال ساختپتانسیل توسعه در محدوده شهر شامل اراضی بایر، کشاورزی داخل محدوده، متروکه 



 

 

 ((O29 وجود زمین مناسب برای انتقال تأسیسات و تجهیزات ناسازگار موجود در سطح شهر (،117/0)

 لرزه و ریسک باالی آن در شهر و عبور بخشی ازگسل پیرانشهر از جبههل توجه زمینظرفیت قاب ،(102/0)

عدم توجه به موقعیت ارتباطی پیرانشهر به عنوان مرز رسمی صادرات و واردات T2)) (007/0 ،) جنوبی شهر

 T25)) (004/0.) آنو ارتباطی توجهی به توسعه شبکه حمل و نقل  کاال و مواد نفتی و کم

است که  12/1و تهدیدها  27/1ها فرصتسهم  وباشد می 00/4وزنی ارزیابی محیط خارجی  امتیاز مجموع

ها توسط برداری از این فرصتها بر تهدیدهاست که در صورت بهرهچنین امتیازی نشانگر غلبه فرصت

توان بهبود یهای توسعه شهر مها و برنامههای درگیر در مدیریت شهری و گنجاندن آنها در طرحسازمان

 پتانسیل مناسب پیرانشهر در این زمینه رقم زد.   به های شهر با توجه قابل توجهی را در زمینه کاربری

 مدل خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

 ترین عواملداخلی و خارجی و ترکیب آنها، مهماین مدل، با استفاده از جداول تجزیه و تحلیل عوامل 

ریزی و تحلیل عوامل استراتژیک، برنامهکند. در جدول خالصه تجزیه ستم را خالصه میاستراتژیک آن سی

ها کند، راهی دارد تا این نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و فرصتاتژیک را اتخاذ میهای استرکه تصمیم

در جداول های هر یک از عوامل موجود را به تعدادی عوامل محدود کند. این کار با بررسی دوباره وزن

 گیرد.یه و تحلیل عوامل خارجی انجام میخالصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خالصه تجز



 

 

 (: مدل خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک7جدول)
 

 عوامل استراتژیک
رت وزن

 به

امتیاز 

 وزنی

 ریزیبرنامه

کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

 

 
S 

 

S1 024 در مسیر گسل شهر.قرارگیری بافت مسکونی  عدم/

0 

2 411/

0 

   

S2 وسازهای مسکونی درجبهه شرقی و گسترش آن در حد فاصل شهر و روستای سهم غالب ساخت

 آباد. شین
077/

0 

4 101/

0 

   

S3  .071 وجود تأسیسات نسبتاً مناسب از قبیل آب، برق، گاز، فاضالب و تلفن/

0 

4 114/

0 

   

S4 024 و نقل و ترافیک شهر توسط شهرداری و اجرای پیشنهادات طرح. تهیه طرح جامع حمل/

0 

4 107/

0 

   

 
 

W 

W1 هکتار در جبهه شرقی و جنوب شرقی شهر ومشکالت 144های غیررسمی به مساحت وجود سکونتگاه

 ناشی از آن.
072/

0 

4 102/

0 

   

W2 070 ای مسکونی.های کشاورزی جنوب شهر جهت احداث واحدهبه زیر توسعه رفتن زمین/

0 

4 140/

0 

   

W3 .074 وجود بافت فرسوده در جبهه غربی شهر/

0 

4 142/

0 

   

W4 .020 کمبود فضای درمانی شهر/

0 

4 001/

0 

   

 

 
 

O 

O1  هکتار اراضی پتانسیل توسعه در محدوده شهر شامل اراضی بایر، کشاورزی داخل  14/172وجود

 و درحال ساخت.محدوده، متروکه 
027/

0 

2 441/

0 

   

O2 021 .وجود زمین مناسب برای انتقال تأسیسات و تجهیزات ناسازگار موجود در سطح شهر/

0 

2 414/

0 

   

O3 072 ولیر(.اربیل)هه-توسعه بیشتر خطوط ارتباطی به اقلیم کردستان عراق در محور پیرانشهر/

0 

4 401/

0 

   

O4  027 با نیاز شهر در قسمت شمال شرقی شهر.پیشنهاد ایجاد بیمارستان جدید متناسب/

0 

4 114/

0 

   

 

 

 

 
T 
 

 

T1 لرزه و ریسک باالی آن در شهر و عبور بخشی ازگسل پیرانشهر از جبههظرفیت قابل توجه زمین 

 جنوبی شهر.
071/

0 

4 402/

0 

   

 

T2 
 اال و مواد نفتی و کمعدم توجه به موقعیت ارتباطی پیرانشهر به عنوان مرز رسمی صادرات و واردات ک

 توجهی به توسعه شبکه حمل و نقل آن.
074/

0 

4 117/

0 

   

 

T3 
عدم حمایت از نقاط دیگر شهرستان جهت ایجاد مراکز ورزشی، آموزشی، فرهنگی و درمانی برای 

 مراجعه کمتر ساکنان به شهر.
020/

0 

4 111/

0 

   

 

T4 
-هر و توان ضعیف آن در عرضه کاال و خدمات به منازعات مرزی و در نتیجه عدم رونق اقتصادی ش

 گردشگران و ساکنان خود.
024/

0 

1 024/

0 

   

 مأخذ: نگارندگان   

 ترکیب ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

در این بخش، مجموع امتیازهای نهایی هر یک از عوامل به صورت ترکیبی درآمده تا امتیاز هر یک از 

 گردد.خص شود که بر همین اساس راهبرد اصلی شناسایی و تدوین میراهبردهای چهارگانه مش



 

 

 (:ترکیب ماتریس عوامل داخلی و خارجی6جدول)
 عوامل خارجی عوامل داخلی

S W T O 

12/1 72/1 12/1 27/1 

 مجموع ضرایب عوامل مرکب

SO WT ST WO 

04/4 11/4 41/4 24/4 

 مأخذ: نگارندگان                                                   

را نمایش  (O) هاو عوامل خارجی نیز برتری فرصت (W) هابرتری ضعف ، عوامل داخلی7 مطابق با جدول

WO(24/4 ) و خارجی، اختصاص باالترین وزن به دهند. با توجه به ترکیب ماتریس عوامل داخلی می

 باشد. پیرانشهر، استراتژی بازنگری می هریزمین ش کاربریتوسعه حاکی از آن دارد که استراتژی اصلی 

 
 SWOT(:تفسیر گرافیکی نتایج مقایسه زوجی عوامل 1نمودار)

 کاربری زمین شهری پیرانشهر  ساماندهیی چهارگانه راهبردها تدوین

واع های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی به ارائه اندر این مرحله با استفاده از تحلیل تطبیقی و ماتریس      

د. این راهبردها از شوزمین شهری پرداخته می هایریزی برای ساماندهی کاربریراهبردهای ممکن در برنامه

)راهبردهای بازنگری( و WO بخشی(، )راهبردهای تنوعST )راهبردهای تهاجمی(،  SO جملهچهار دسته از 

WT شوند)راهبردهای تدافعی( را شامل می (Wang & Hong,2011: 282 472: 1411ردآر،ف؛.) 

 و نحوه تعیین آن SWOT(: استراتژی های چهارگانه ماتریس 3جدول)
 (W)نقاط ضعف  (S)نقاط قوت  SWOTماتریس تحلیلی 

 (WO)استراتژی ها  (SO)استراتژی ها (O)فرصت ها 

 (WT)استراتژی ها  (ST)استراتژی ها  (T) تهدیدها

 

 اتخاذ استراتژی های توسعه

     ( 565 :2002 ،Bernroider ) 



 

 

 و دالیل علی تدوین آنها)تدوین راهبردها( راهبردها(: 0جدول)

 راهبرددالیل انتخاب  راهبرد گروه

 

 

 

 

 

 

 

راهبرد 

 تهاجمی

 
SO 

ارتباطی بهبود وضعیت درآمدی و شغلی مردم از طریق تقویت مرز تمرچین و خطوط 

 های ضروری برای آن.تولیر( و تأمین زیرساخاربیل)هه-اتوبوسرانی پیرانشهرو 

O4, O5, O6, O12, 

O27,O28, O32 

 

S4, S12, S14 

اجرای پیشنهادات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر پیرانشهر جهت تأمین 

 های شهری، بهبود شبکه معابر و افزایش دسترسی.پارکینگ

O5, O12, O26, O28, 

O32, O34 

S6, S14, S16, S33, S36, 

S37, S38, S39 

میل کمربندی جدید شهر جهت انتقال ترافیک عبوری و وسایل نقلیه سنگین و تک

 جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا، صدا و... 

 

O4, O12, O27, O32, 

O34 

 

S14, S33, S37 

-کمک و خیرین مردمی، هایجدید از طریق مشارکت فرهنگی مراکز و مدارس احداث

 های دولتی

O7, O8, O20, O21 S7, S20, S21, S22 

امکانات  تجهیز آن به درمانی و شهر به فضای جدید متناسب با نیاز احداث بیمارستان

 .الزم

O12, O15, O17 S14, S16, S17 

های فرسوده شهر جهت افزایش حس تعلق و بهبود کیفیت بهسازی و نوسازی بافت

 ها. زندگی ساکنان و در نتیجه ماندگاری آنها در این بافت

 

O1 

 

S2, S3 

 O1, O2 S3 های متعلق به شهرداری. تأمین مسکن برای فاقدین مسکن در زمین

 O5, O9, O13 S9, S10, S12, S14 تکمیل پارک جنگلی با عزم شهرداری و اختصاص بودجه برای تکمیل آن.

 O1, O28, O30 S4, S14, S34 ازدحام. های بهداشتی در سطح شهر خصوصاً اماکن پراحداث سرویس

 O1, O29 S12 ساخت سیلوهای غالت متناسب با پتانسیل کشاورزی شهرستان.

های آموزشی، درمانی، فرهنگی در بخش استفاده از نیروهای متخصص بومی و متعهد

 و...

O8, O16 S17, S20 

 

 

 

 

 
 

راهبرد 

 بازنگری

 
WO 

شهر از درون  های توسعه کالبدیهایی برای استفاده از پتانسیلبه کارگیری سیاست

 های مورد نیاز.جهت ساخت مساکن جدید و کاربری

 

O2, O3, O14, O21, 

O26 

W2, W3, W4, W7, W11, 

W12, W15, W17, W22, 

W25, W30, W37, W41 

های اقتصادی متناسب با نقش و موقعیت پیرانشهر جهت افزایش ایجاد زیرساخت

فروش  و اقتصادی، خرید های اقتصادی شهر از قبیل مبادالت تجاری،فعالیت

 محصوالت و...

 

O4, O5, O6, O12, 

O27, 028 

 

W5, W15, W17, W39 

کاهش مرکزیت شدید خدماتی شهر پیرانشهر از طریق تسهیل در ایجاد و واگذاری 

واحدهای آموزشی، فرهنگی و درمانی در سطح شهرستان برای کاهش مراجعات به 

 آموزشی و درمانی است.وصاً خصشهر که نتیجه آن کاهش فضا و سرانه 

 

O8, O15, O20 

 

W11, W22, W27, W28, 

W30 

گردشگری و واگذاری تسهیالت الزم به شهر  های مناسب رفاهی وتقویت زیرساخت

جهت بهره برداری از پتانسیل باالی شهر در زمینه گردشگری تجاری، اکوتوریسم و 

 مسیر تردد مسافران و زائرین به عراق و سوریه. 

 
O2, O4, O5, O6, O11, 

O13, O27, O30 

 
W7, W15, W16, W17, 

W37, W38, W41 

های حمل و نقل کاال، مسافر و انرژی و تجهیز مبادی ورود و تقویت تجهیزات و شبکه

 خروج به منظور ارتباط با کشورهای همجوار.

O12, O27, O28, O32, 

O33, O34 

W17, W36, W37,W38, 

W43, W44 

 ,O14, O25, O29 W6, W10, W19, W21 های ناسازگار در سطح شهر و انتقال آنها به مکانی مناسب.ربریجداسازی کا

W35, W40 

 O5, O12, O26, O27 W37, W44 های شهری به دلیل تردد حجم باالی مسافر.توجه مدیریت شهری به تأمین پارکینگ

 O32, O33, O34 W34, W43, W45, W47 .ر و رفع نواقص آنهامعاب زمینه جلوگیری از تخریب شهری درمدیریت یکپارچه

 

 
 

راهبرد 

 بازنگری

 
ST 

تسهیل امور مربوط به مبادالت مرزی توسط دولت مرکزی جهت افزایش حجم 

 مبادالت، تردد مسافر و در نتیجه رونق اقتصادی شهر.

 

T4, T12, T13, T25 

 

S4, S14 

ایی رانندگی برای جلوگیری از بروز همکاری آموزش و پرورش، شهرداری و راهنم

رفت وآمد یا  های اصلی و پرحوادث ناگوار در واحدهای آموزشی مستقر در بر خیابان

 مجاور مراکز کارگاهی.

 

T6, T23 
 

S30 

های سبز و و هوای معتدل و آب نسبتاً کافی شهر برای ایجاد محیط گیری از آببهره

 .فراغتی

T9, T10 S9, S10, S12 



 

 

 ,T7, T10, T19, T26 S5, S16, S19, S22, S27 های نامتوازن در سطح شهر برای دسترسی بهتر ساکنان به آنها.و توزیع کاربری اکنشپر

S29, S32 

های قابل تجهیز شهر به تأسیسات و تجهیزات شهری مناسب و جایگزینی آنها در مکان

 قبول.

T26, T27, T28, T29 S18, S31, S32, S35 

 

رد راهب

 تدافعی

 
WT 

 T1, T2, T28 W2, W3, W7, W30 ای مساکن شهر به دلیل خطر بالقوه زمین لرزه در شهر.هبهبود سیستم ساز

 T30, T31 W43, W44, W45, W46 .ایجاد سلسله مراتب تقسیمات و تکمیل شبکه معابر

 T27 W42 کشتارگاه شهر.گزینی و مکاندره از طریق ساماندهی کاهش آلودگی مسیل بن

 T19, T20 W24, W25, W26 توسعه و بهبود مراکز ورزشی در سطح شهر با توجه به بافت جوان جمعیت شهر.

 T17, T18 W21, W22, W23 تجهیز شهر به بیمارستان جدید و مجهز همراه با کادر پزشکی مجرب.

 T15, T16 W18, W19 لقوه آن.های شهر به دلیل خطرات باان نظامی ارتش به خارج از محدودهانتقال پادگ

 مأخذ: نگارندگان      

 نتایج تحقیق -7

-کاربری سرانهفاصله زیاد پیرانشهر حاکی از  شهری هایارزیابی کمی کاربرینتایج های پژوهش و یافته     

به  .های استاندارد و کمبود قابل توجه سطوح آنها در وضع موجود استدر مقایسه با سرانه شهرهای 

تنها مترمربع است و  1/4002017مجموع کمبود سطوح مورد نیاز در وضع موجود شهر معادل ریکه طو

-بنابراین در پاسخ به سؤال اول پژوهش، می. با کمبود روبرو نیستندانتظامی -های مذهبی و نظامیکاربری

موجود، فاصله  د و با استانداردهاینپیرانشهر وضعیت مناسبی ندار های شهری درتوان گفت که کاربری

 زیادی دارند.  

داشته است  هاسرانهتأثیر زیادی بر پایین بودن  (1)جدولنگونه که پیداست مهاجرپذیری باالی پیرانشهرآ     

های نیاز مبرم شهر به پارکینگبا وجود  ،به عنوان مثال .اما نباید از عملکرد مدیریت شهری نیز غافل ماند

 یمرکزیت شدید خدماتدیگر، عامل  مواجه است.یر و پراکنش نامتوازن آن چشمگبا کمبود شهری، پیرانشهر 

است که پایین آمدن های شهری پیرانشهر و استفاده ساکنان شهرستان از کاربریدر سطح شهرستان  پیرانشهر

 شده است. و... را سبب درمانی های شهری مانند آموزشی،سرانه

بندی بین گروهی نهایی گونه است که در اولویتبدینپیرانشهر  شهری هاینتایج ارزیابی کیفی کاربری     

 24ها و عامل به تهدیدها و ضعف 21تعداد اختصاص  عامل مورد بررسی، 121در بین  SWOTعوامل 

ها است که این امر نشانگر آنست پتانسیلها بر حاکی از برتری نسبی محدودیتها ها و قوتعامل به فرصت

ده است. بنابراین برداری نگردیهری پیرانشهر به صورت مؤثری بهرهلقوه کاربری زمین شهای بااز پتانسیل

 شود که پژوهشپیرانشهر احساس میزمین شهری  هایریزی برای ساماندهی و توسعه کاربریتدوین برنامه

ل داخلی و به ارزیابی عوام SWOTباشد. با استفاده از مدل استراتژیک حاضر در پی ارائه این برنامه می

 S1(071/0 ،)S3(072/0،)همچنین، عوامل خارجی در شهر پیرانشهر پرداخته شد. بر این اساس، 



 

 

S34(072/0 ،)S33(070/0)  وS36 (070/0) های برتر در شهر پیرانشهر ارزیابی شده به عنوان قوت

تهدیدها( نیز ها و ها، فرصت(. به همین ترتیب، بر اساس نتایج پژوهش بقیه عوامل)ضعف4است)جدول

راهبردهای چهارگانه در زمینه تر مناسبآمده است. جهت ارائه  2و 4جداولارزیابی گردید که نتایج در 

، در جدول 2و 4ی شده در جداول ترین عوامل ارزیابمهم ،پیرانشهرزمین شهری  هایکاربری ساماندهی

ریزی زمانی دام از عوامل نوع برنامهخالصه تجزیه و تحلیل استراتژیک، خالصه و محدود شده و برای هر ک

، راهبردهای 2و  2، 4جداول  ( و سپس، براساس کل عوامل ارزیابی شده در2مشخص گردید)جدول

موعه امتیاز وزنی عوامل مج ،پژوهشدوم ال (. برای پاسخ به سؤ1)جدولتدوین گردید هاکاربری ساماندهی

دارای بیشترین  هافرصت، اساساین بر زیابی گردید. ار 12/1S ،72/1W ،27/1O 12/1Tبه ترتیب  چهارگانه

 (. همانگونه که مشخص شد7)جدول اندتهدیدها قرار گرفته و  هاقوت، هاضعفامتیاز و سپس، به ترتیب 

باشند که می مؤثر زمین شهری پیرانشهر هایدر ساماندهی کاربری 00/4و محیط بیرونی  12/4محیط درونی 

ها و گیری از قوتریزی جهت بهرهرزیابی شده است و نیازمند برنامهریباً بیشتر اتق بیرونیعوامل تأثیر 

-رتبهها ال دوم پژوهش، استراتژیها است. برای پاسخگویی به سؤو ضعف ها و تضعیف تهدیدهافرصت

و توسعه ساماندهی  . لذا در زمینهباشدمی ST=41/4و  WO، 11/4=WT ،04/4=SO=24/4 بندی گردید که

ها در و بقیه راهبرددر اولویت اول  (Mini-Max)حداکثر-حداقل ری زمین شهری پیرانشهر، راهبردبکار

( که با توجه به این امر، مدیریت شهری و مسوولین باید از 1نموداراند)های بعدی قرار گرفتهیتاولو

انسیل مناسب شهر های شهر بهره ببرند که با لحاظ پت های موجود در این زمینه جهت غلبه بر ضعففرصت

-به کارگیری سیاست(1 :، همچونWOبنابراین در مرحله اول، باید راهبردهای  توان به آن دست یافت.می

های ساکن جدید و کاربریهای توسعه کالبدی شهر از درون جهت ساخت مهایی برای استفاده از پتانسیل

تسهیل در ایجاد و واگذاری واحدهای  کاهش مرکزیت شدید خدماتی شهر پیرانشهر از طریق(4 مورد نیاز،

به شهر که نتیجه آن کاهش فضا و  در سطح شهرستان برای کاهش مراجعاتآموزشی، فرهنگی و درمانی 

های حمل و نقل کاال، مسافر و و شبکهارتباطی تقویت تجهیزات (4 آموزشی و درمانی است،خصوصاً سرانه 

های جداسازی کاربری(2 رتباط با کشورهای همجوار،انرژی و تجهیز مبادی ورود و خروج به منظور ا

به مرحله اجرا گذاشته شود و سپس راهبردهای  به مکانی مناسب و... ناسازگار در سطح شهر و انتقال آنها

 (.1)جدول دیگر به مرحله اجرایی درآیند
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