
 

 

 مکان یابی اراضی شهرینقش گسترش محدوده شهر بر            

 (شهرستان سرپل ذهابمطالعه موردی : )             
 پیمان کریمی1

چکیده              

هسته اصلی برنامه ریزی شهری و مهمترین روش عنوان ه یکی از مهمترین روشهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ب    

پس از  .مهمترین نظریه در کاربری اراضی ممانعت از توسعه شهر در معرض خطر است اعمال سیاستهای آن است.اولین و

آغازروند مدرنیزاسیون شهری در ایران توسعه شهری تا اندازه ای و حدودی با کاربری اراضی شهری مالزم و همراه بوده 

ه نحوی که می توان گفت این مالزمت شهر و کاربری اراضی یکی از مهمترین و موثرترین عوامل در شکل گیری نظام است.ب

فضایی شهرها و حومه ها محسوب می شود و در عین حال عوارض مختلف و متنوعی به بار آورده است .در واقع -کالبدی

د ر ابعاد مختلف شهرها باعث شده تا مسا له ای بسیار بغرنج پیش محل استقرار این فعالیتها و بررسی چند وجهی تاثیرات آن 

روی برنامه ریزان کاربری اراضی در مناطق شهری قرار گیرد .در رابطه با حل این مشکل گروهی از صاحب نظران معتقدند که 

برنامه ریزی خوشبین  میتوان با اعمال دیدگاه فرایند محور به موضوع کاربری اراضی شهری تا حدودی به ثمر بخشی امر

بود.به این ترتیب شرایط مختلف امنیتی در حوزه های سالمت و مسائل زیست محیطی به دقت و به طور مستمر تحت نظارت 

نوع و نحوه بکارگیری زمین قرار داشته و در ازائ آن ابزارهای جدید برای برطرف کردن مشکالت احتمالی اعمال خواهد شد.

ر عام کاربری زمین شهری می نامند که در این میان یکی از وظایف طرحهای شهری مشخص کردن در ساختار شهری را بطو

نوع کاربری زمین برای استفاده در زمینه های گوناگون مورد نیاز زندگی شهری در محدوده قانونی شهرها برآورد می 

دی که به آن تعلق می گیرد را کاربری زمین (.لذا می توان گفت که نحوه ی استفاده از زمین و کارکر31ص3131شود)سعید نیا

کاربری زمین یعنی نحوه ی استفاده،تخصیص،توزیع و حفاظت از زمین،همواره از  می گویند. موضوع

محورهای اساسی توسعه ی شهری بوده است،.مراد از کاربری زمین،انواع فعالیت های انسان بر روی زمین 

است.

درصد سهم  شهری، مسکن مهر، مشاغل آالینده و مزاحم شهری،مکان یابی اراضی واژگان کلیدی : 

شهرستان سرپل ذهاب  ،تصفیه خانه،سرانه  

 
                                                           

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور بیجار1 



 

 

 

شهر روز به روز در حال ساخت و ساز می باشد و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به عنوان هسته   

ی شهرها ایفا می کند و ارزیابی چگونگی مکان-اصلی برنامه ریزی شهری نقش مهمی در سازماندهی فضایی

 .برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مهم تر از آن می باشد

برنامه ریزی کاربری زمین هم به عنوان هدف و هم به عنوان وسیله یکی از ارکان سامان بخشی به فعالیت 

برتصمیمات عمومی و های انسانی در عرصه محیط شهری محسوب می شود و در واقع،از طریق اثر گذاری 

خصوصی و هدایت نحوه استفاده بهینه از زمین های شهری نقش اساسی در تعیین الگوی توسعه شهر و 

دستیابی به اهداف توسعه پایدارو اعتالی کیفیت محیط شهرو حومه را به عهده 

جهت تاثیر (استوارت چاپین،هسته اصلی برنامه ریزی کاربری زمین را تالش در 172ص3131دارد)مهدیزاده

(.)) برنامه ریزی برای کاربری اراضی 3221گذاری بر جریان تغییر کاربری زمین و هدایت آن می داند)

شهری(( یعنی ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری براساس خواستها و نیازهای جامعه 

واع استفاده از زمین را طبقه بندی شهری.این برنامه ریزی در عمل هسته اصلی برنامه ریزی شهری است و ان

(    ))طرح کاربری زمین((بیانگر الگوی آتی استفاده از زمین 31-31ص3131و مکان یابی می کند)سعیدنیا

در شهر است و انواع گوناگون کاربریهای شهری )مسکونی ،تجاری و صنعتی(و استفاده 

وه بر تعیین نوع استفاده از زمین تعیین عمومی)آموزشی،بهداشتی،اداری و تفریحی(را تعیین می کند.عال

شدت و کثرت کاربری یا تراکم استفاده های متفاوت نیز اهمیت دارد . در کاربری زمین ،کجایی و مکان نوع 

فعا لیتها و عملکردهای شهری مشخص می شود و برهمین  اساس است که چارچوبی می سازد که در آن 

( طبقه بندی کاربریهای 31ص3131مشخص می شود)سعیدنیامکان زمان و ظرفیت عملکردهای گوناگون 

اراضی شهری:کاربریهای شهری بطور عام به نه دسته تقیسم می شوند که معیارهای مکانی و استاندارد های 

فضایی خاصی دارند از نظر کد گذاری هر گروه فرعی با یک شماره اختصاصی و یک پیش شماره کاربری 

 ه طبقه بندی و کد گذاری کاربریهای اراضی شهری اشاره شده است.اصلی مشخص می شود.در جدول ب

 



 

 

اهمیت و ضرورت   

شهر گرایی و شهرسازی مدرن پس از گذشت یکصد و اندی سال با نظام سرمایه اقتصاد سرمایه داری 

عجین گشته است.در کاربری اراضی شهری باید نهایت دقت الزم برای شهروندان رعایت گردد که باعث 

ی تولیدی و ایجاد مزاحمت ساکنان نشود.مراد از مزاحمت کلیه نتایج و بازتاب های ناشی از فعالیت ها

صنعتی است که در شرایط عمومی محیط زندگی ساکنان شهر اعم از محیط طبیعی و کالبدی، محیط 

اقتصادی، اجتماعی و محیط روانی، اثرات منفی و یا اخالل ایجاد کرده و به نوعی باعث کاهش کیفیت 

 یل توجه داشتزندگی میشوند.به منظور تسهیل در روند تشخیص این مزاحمت ها،میتوان به جدول ذ

 نوع مزاحمت موارد

فشار بر زیرساخت های شهری مثل آب،برق،گاز و  -3

 غیره

 اختالط کاربریهای ناساگاربا بافت شهری-1

 ایجاد تراکم و ازدحام فعالیت و جمعیت-1

 فرسایش و خوردگی بافتهای شهری-1

 فضایی-مزاحمت کالبدی

 کاهش ارزش سکونتی و اقتصادی بافتها-3

 تشویق جابجایی و جدایی گزینی جمعیت-1

 ایجاد حاشیه نشینی و زاغه نشینی-1

 ایجاد فضاهای ناامن اجتماعی-1

 اجتماعی-مزاحمت اقتصادی

 فشار بر شبکه حمل و نقل شهری-3

 ایجاد گره ترافیکی-1

 ایجاد سد معبر-1

 مزاحمت ترافیکی



 

 نفوذ حمل ونقل سنگین به درون بافتها-1

 ناهماهنگی در عناصر کالبدی محیط شهریایجاد -3

 ایجاد آشفتگی و اغتشاش میان فضا و فعالیت -1

 تجمع ضایعات و زائدات ناخوشایند-1

 تخریب دید و منظر-1

 مزاحمت بصری

  

بصورت فعالیتی مستمرو همراه با شهرو تحوالت آن می تواند این امکان را  برنامه ریزی کاربری اراضی

افزایش انعطاف پذیری یک برنامه ،این توانایی و قدرت را در اختیار شهرسازان قرار  نماید تا ضمن فراهم

دهد تا در هر زمان بتوانند تصمیم مقتضی را با توجه به تغییرات و تحوالت موجود اتخاذ نموده و همراه با 

ا تحول تحول امر توسعه در شهر و نیز دگر دیسی بخش های مختلف صنعت اعم از تحول تکنولوژیکی ی

مدیریتی و اقتصادی،برنامه مناسب را درباره نحوه استقرار کاربری های متفاوت و یا تغییر آنها تدوین  کرده 

و ارائه کنند.به این ترتیب شرایط مختلف امنیتی در حوزه های سالمت و نیز مسائل زیست محیطی،به دقت 

ی جدید برای برطرف کردن مشکالت و به طور مستمر تحت نظارت قرار داشته و در ازائ آن ابزارها

احتمالی اعمال خواهد شد.این تصمیمات می تواند به صورت تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به 

لزوم ایجاد تغییر در فرایند تولید در بخشهای مکان گزینی اراضی یا بصورت تغییر در شرایط فیزیکی و 

قرار،تغییر توده و فضا،تغییر در طراحی و معماری ابنیه کالبدی در مواردی همچون محل استقرار،نحوه است

پیش بینی وبه اجرا درآید.چنین نگرشی برنامه ریزی در این حوزه را بسیار حساس و در عین حال مشکل 

می سازد.ضرورت پایداری محیط و منابع)زمین شهری( اعمال روشهای متفاوت و همراهی مستمر با 

د.به این ترتیب تمام نقش آفرینان در این فرایند درگیر خواهند تحوالت در واقعیت را طلب می کن

بود.مسئوالن و مدیران شهری،شهروندان و برنامه ریزان شهری و اجزاقانون گذار و حاکمیتی در سطوح 

فراتر.در الگوهای رایج فعلی در کشورهای توسعه یافته جدا از توجه به بررسی های کمی و نیز روش های 

خیص،این فرصت در اختیارعموم نقش آفرینان قرار می دهد تا در این رابطه با دیدگاه های کمی تحلیل و تش

خویش را بیان نمایندو در جریان این مذاکرات و گفتگوها بتوانند به یک توافق جمعی دست یافته و بر 

خاص  اساس آن دست به عمل بزنند.بدیهی است که اجرای چنین دیدگاهی به تعبیرجان فارستر مقتضیات

ترین لوازم تحقق آن گفتگوی همه طرف های مذاکره کننده فارغ –خویش را طلب می کند و از جمله اصلی 



 

از جایگاه قدرت یا سرمایه آنها می باشد.اجرایی شدن چنین شرایطی در برخی از جوامع،سخت یا غریب می 

و اقتصادی کالن آن جامعه نماید و این در حالی است که برنامه کاربری اراضی شهری به ساختارسیاسی 

مرتبط بوده و از این رو مدیریت چنین پهنه هایی را درشهر امری حساس و حیاتی خواهد ساخت. اعتقاد و 

نظارت بر عدم انحراف فرایند برنامه ریزی کاربری زمین و دستیابی به وفاق جمعی در باره استقرار هر 

و عوارض ناشی از این استقرار از مواردی است که می فعالیت در این پهنه ها با اطالع رسا نی پیامدها 

بایست توسط برنامه ریزان شهری اعمال گردد.باید پذیرفت که در هر سه سطح ملی ،منطقه ای و شهری، 

استفاده از قابلیت ها و توانایی های فرایند برنامه ریزی کاربری برای دستیابی به سالمتی و امنیت و تدوین 

یزان  در تصمیم گیری هایشان رعایت می کنند، رایج نشده است و در سطح جهانی ضوابطی که برنامه ر

نتایج مطالعات نشان داده که با اینکه هر روز .نواقص و کمبود قابل توجهی در این زمینه به چشم می خورد

در  به اهمیت بحث سالمتی و امنیت پرداخته می شود ولی عمال توجه به آنها در فرایندهای برنامه ریزی

درجه دوم اهمیت قرار دارد،که آنهم معموال در جایی که برنامه ریزی به سالمتی و امنیت اشاره کرده 

است،روش های استفاده شده بر مبنای راه های کمی و احتما لی بو ده اند .در عین حال امروزه به ندرت 

ه ریزان نبوده باشد.مطالعه و برنامه کاربری اراضی را می توان یافت که موضوع حاضر در آن دغدغه برنام

بررسی همه جانبه موضوع نحوه استقرار کاربری در مناطق شهری براساس رویکرد مطرح این امکان را 

 فراهم می نماید.  

روش تحقیق      

   انجام شده است. و با شناخت وضع موجود این پژوهش به روش توصیفی

 

 تاریخچه

 پارت باستانی و تاریخی متعلق به دوران تمدن حکومت های ماد،شهرستان سرپل ذهاب دارای سابقه    

اثر ثبت شده مربوط به ادوار ذکر شده می باشد از  11،ساسانیان و دوره ی اسالمی و بیش از  ،هخامنشیان

 جمله نقش برجسته آنوبانونی در محله میانکل می توان نام برد.



 

شهرستان از دو واژه ذهاب به معنای تردد و عبور و مرور و از گذشته های دور وجه تسمیه و نامگذاری    

زهاب به معنی چشمه و سراب و محل زایش و جاری شدن آب فراوان گرفته شده است و امروزه از هر دو 

 واژه در نوشته ها و مکاتبات استعمال می گردد.

ی و در وجه نامگذاری آن نقل از نام های قدیمی آن می توان به حلوان اشاره کرد که واژه ای است عرب    

است که این شهر در دوره حکومت اسالمی به حاکم آن به نام حلوان منصوب شده است و نیز به لحاظ 

سابقه مبارزات سیاسی قبل از انقالب اسالمی و فعالیت چشمگیر مردمان و جوانان مذهبی و متدین آن در 

سال دفاع مقدس به مشهد مظلومان فاتح اطالق می  3 راستای پیروزی انقالب به قم ثانی تعبیر و در دوران

شود که از افتخارات این شهرستان می باشد.

     

دارای شهرداری بوده و قوانین و ضوابط حاکم در شهرداری به اجرا در آمده 3111سرپل ذهاب در سال     

نگ تحمیلی از طرف دیگر شهر آنچنان گسترش و توسعه نیافته در اثر ضعف مدیریتی از یک طرف و ج

است .در زمان هشت ساله دفاع مقدس و حمله منافقین با حمایت رژیم بعثی و استعمارگران مورد هجوم و 

حمله قرار گرفت یعنی دو مرتبه ساکنان این شهر آواره و خانه و کاشانه خود را رها کردند و به شهرهای 

ای همجوار پناه بردند.در دوران هشت ساله دفاع مقدس و ایثارگری ها پایمردی ها و رشادت باالتر و استانه

ها جوانان غیور این مرز و بوم و خلق حماسه فراوان به آن مشهد مظلومان فاتح که افتخارات آن همچون 

یلی ستاد ستاره ای درخشان بر تارک و پیشانی نظام مقدس جمهوری اسالمی می درخشد. بعد از جنگ تحم

بازسازی و نوسازی شروع به احداث واحدهای مسکونی و تجاری نمود و شهر دوباره احیا و خیابانها و 

متری گسترش و 11کوچه ها در تعریض قرار گرفتند و بلوار راه کربال و بلوار احمد بن اسحاق به عرض 

 .توسعه داده شد و ساکنان دوباره به شهر بازگشتند

 373دهستان با تعداد 1کیلومترمربع دارای یک بخش مرکزی و 273اب با وسعت شهرستان سرپل ذه    

نفر در منتهی الیه شیب غربی کشور و همجواری مرز مشترک عراق به طول 30111روستا و جمعیتی بیش از 

  متر از سطح دریا واقع گردیده است. 111اختالف ارتفاع متوسط کیلومتر و با 31



 

ارتفاعات و کوههای داالهو، دامنه خشک، کوه نو، کوه شانشین و. . . و  دارا بودن  به لحاظ این شهرستان    

رودخانه های دائمی پرآب الوند و وجود چشمه سارها و سرابهای دائمی شرایط آب و هوایی مناسبی را به 

مرکزی معتدل و تابستانی گرم و خشک در قسمت  وجود آورده به طوریکه دارای اقلیم متفاوت با زمستانی

و زمستانی سرد با تابستانی خنک در قسمت شمالی و زمستانی مالیم و تابستانی گرم در قسمت شمال غربی 

 3/11سانتی گراد و حداکثر دمای  1/1میلی متر در سال و حداقل درجه حرارت  111و با متوسط بارندگی 

 سانتی گراد می باشد.

شهرهای بزرگ ره آوردی است که ارزان بودن زمین و رشد شتابان و شکل گیری ناگهانی شهر در جوار    

موقعیت نسبی این مناطق به ارمغان آورده اند و متأسفانه در اثر عدم نظارت و طرح و برنامه از پیش 

اندیشیده شهرهایی عمدتاً بسیاری از مشکالت مادر شهرها خود را چون فقر، آلودگی، گرانی،ترافیک و غیره 

شرایطی است که شهرهایی عاری از اصول و ضوابط اولیه شهرسازی شکل می  به دوش می کشند در چنین

گیرند و پس از رشد و دستیابی به مرحله ای از توسعه پرده از رخ ناکارآمدیها و مشکالت بسیاری در آن ها 

کیفیت پایین ابنیه مسکونی،عدم توزیع متعادل و حتی کمبود بسیاری از خدمات رفاهی  برداشته می شود

   اقض وضعیت موجود با سطوح مطلوب استانداردها از جمله این مشکالت است.متن

پارک می  32هکتار و تعداد پارک های احداثی  1/112،  3121مساحت کل شهر طبق طرح جامع در سال  

  باشد.

مترمربع  7301ر قسمت کارمندی واحد و د 711بلوک، 70هکتار، 1مساحت مسکن مهر در قسمت کارگری  

،11 

 واحد می باشد.111بلوک،

نفر می باشد و الحاق روستاهای زعفران، پاونار، احمدآباد و  11312شهر سرپل ذهاب دارای جمعیت    

 کوئیک به شهر جمعیت آن را افزایش داده که باید در کاربری اراضی دقت بیشتر شود. کاربری زمین در

رد و طراحان شبکه برای تهیه طرح از داده چگونگی طراحی شبکه ارتباطات بی سیم نقش تعیین کننده دا

های کاربری زمین بهره می گیرند.برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با هدف کاهش آسیب های ناشی از 

زلزله و مخاطرات طبیعی و یا اطفاء حریق طوری طراحی و مکان یابی شوند که مکان یابی کارآمد و مناسب 



 

ریت بحران ،اسکان موقت به راحتی صورت پذیرد.طبق طرح هادی کاربری های امدادرسان و دخیل در مدی

و یا کمربندی که قبالً  متری تبدیل می شود 31و یا  3کوچه های قدیمی تعریض داده می شود و به کوچه 

عتبات عالیات و جاده  مواصالتی از داخل شهر عبور می کرد االن خارج از شهر می باشد و در مسیر

ه ابریشم قرار داشته و به صورت چهارراه به شهرستان همجوار خدمات رسانی می ترانزیتی موسوم به را

 نماید.

شهرستان سرپل ذهاب در قسمت غربی استان کرمانشاه قرار دارد و دارای مرز مشترک با کشور عراق   

النغرب است. از شمال به شهر جوانرود و تازه آباد؛ از مشرق به شهرستان داالهو؛ از جنوب به شهرستان گی

و از غرب به قصرشیرین و مرز عراق منتهی می شود و به واسطه اینکه در مرز خسروی بازارچه پرویزخان 

در قصرشیرین فعال می باشد ماشین های ترانزیتی و حمل کاال و مواد نفتی باید از مسیر سرپل عبور نماید 

بال هم بر نقش شهر می افزاید از این و مسیر عتبات عالیات و جاده راه کرنقش شهر بیشتر نمایان می شود 

جهت باید در مکان یابی اراضی شهری دقت بیشتری شود تا افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند برای 

 زائران و مسافران توجیه پذیر باشد.

شروع که در پی انتقال این  37در مورد مکان یابی اراضی شهری مشاغل مزاحم و آالینده شهرداری از سال   

اغل به خارج از شهر می باشد و اکنون موفق شده در خارج از شهر زمین را به صورت تفکیک و تهیه مش

 واحد صادر نماید و این 011ساخت برای حدود  و صدور مجوزطرح لیست افراد و جلسات واگذاری 

مکان یابی می تواند از حجم ترافیک در داخل شهر بکاهد و پیاده رو ها از وجود ماشین های تعمیری و 

کارگاهی خالی و برای عبور و مرور ساکنان محله آسانتر و روان تر شود.ناحیه کارگاهی ریخک و شهرک 

ائی به وجود نیاورده است صنعتی که در خارج شهر می باشد متأسفانه برای جوانان آنچنان که باید اشتغال ز

در مورد مکان یابی مسکن مهر که در انتهای بلوار راه کربال به طرف قصرشیرین احداث گردیده از اینکه 

و مورد توجه  باید امکانات رفاهی، خدماتی، تأسیساتی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی و . . . در آن لحاظ

تاج روزمره به داخل شهر سفر می کنند که این خود برای باشد متأسفانه ساکنان این محالت برای خرید مایح

در صورتیکه اگر امکانات رفاهی،  ساکنان محله هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان را دو چندان می کند

 خدماتی، آموزشی و . . . در این شهرک ها احداث شود سبب آسایش و سهولت کار ساکنان آن می شود.



 

زیربنائی اهمیت خود را دوچندان نمایان  در واحدهای کاربری اراضی شهریخدمات رسانی و مکان یابی 

می کند یعنی باید در کاربری اراضی شهری طوری برنامه ریزی و طراحی و ترسیم شوند که برای ساکنان 

عبور می کند دفع محل امن و آسایش به سهولت انجام کار منجر شود. رودخانه الوند که از داخل شهر محله 

و تراکم جمعیت از مسیر پل انقالب و مطب دکترها و مراکز  ضالب در آن جریان داردای سطحی و فاآب ه

خرید و فروش میوه جات باعث ایجاد ترافیک بیشتر در مسیر خیابان امام)ره( تا میدان بسیج نسبت به سایر 

ه بلوار راه کربال مزید مسیر های شهر شده است و نبود پارکینگ  و کم عرض بودن خیابان امام)ره( نسبت ب

      بر علت ترافیک است.

تصفیه خانه سرپل ذهاب که قسمت غرب شهرسرپل و به طرف مسیر جاده  قصرشیرین احداث گردیده  از 

هکتار و طراحی خود تصفیه 11نفر اشتغالزایی دارد به مساحت کل 31شروع به فعالیت نموده و 3137سال 

نفر می 11111سیستم فرآیند هوا دهی ممتد یا لجن فعال برای جمعیت هکتار بصورت 1خانه به مساحت 

باشد دو مدل دارد مدل اول که اجرا شده و مدل دوم سیستم فرآیند قابل ارتقا می باشد ورودی فاضالب 

لیتر در ثانیه. پساب بعد از عملیات کلر زنی وارد رود خانه الوند می شود و 71لیتر در ثانیه و خروجی 71

 ه کشاورزی و باغی برای زمینهای اطراف و و فضای سبز داخل محوطه مورد استفاده قرار می گیرد.استفاد

مکان یابی و احداث سیلو و میدان میوه و تره بار که در ورودی شهر قرار گرفته است زمین های میدان میوه 

گرفتند از تردد ماشین ها به و تره بار از قبل توسط شهرداری خریداری شده بودند و در اختیار مالکان قرار 

داخل شهر جلوگیری می شود و این نشاندهنده مکان یابی مناسب آن است که در مورد سیلو نیز این امر 

 صورت گرفته است. 

گیری و پیشنهادات نتیجه  

با در نظر گرفتن نقش مهم کاربری در توسعه شهرها و در شکل گیری نظام کالبدی فضا یی شهرها و   

جانمایی کاربری در اراضی شهرها، به منظورارتقای سطح سالمت و کاهش پیامدهای زیست  حومه ها،

محیطی در آن،جایگاه ویژه ای در فرایند تصمیم گیری های برنامه ریزی و طراحی شهری یافته است 

.فرایندی که در صدر اهداف آن در کلیه کشورهای جهان))تضمین کیفیت محیطی مطلوب در شهر((مد نظر 

ار گرفته است. بدیهی است زمینه چنین هدف گذاری تالش در جهت دستیابی به وضعیتی است که معرف قر



 

کیفیت و استاندارد زندگی شهری باشد.تالش در جهت دستیابی به چنین اهدافی در سال های اخیر مورد 

ئه مدلها و راحل توجه متخصصان حوزه برنامه ریزی کاربری زمین شهری قرار گرفته و منجر به تدوین و ارا

های متنوع جهت طبقه بندی و نحوه استقرارآن در اراضی شهری شده است.بررسی این راحل ها نشان می 

دهد که نگاه به موضوع مکان یابی از دیدگاه صرفا کمی برحسب اعداد و ارقام تغییر کرده و با تعدیل این 

رآیند های برنامه ریزی دخیل گشته و دیدگاه معیارهای سنجش کیفیت و چگونگی و کارآیی زندگی در ف

عواملی نظیر فضای قابل سکونت برای هر نفربر اساس کیفیت محیطی و سالمتی و امنیت نیز لحاظ شده 

 است.              

در این میانه راه حلی که به اعتقاد برخی صاحبنظران می تواند تا اندازهای ثمر بخش باشد، دیدگاه فرآیند   

کاربری اراضی شهری است.این دیدگاه این امکان را فراهم می کند تا ضمن افزایش محور به موضوع 

انعطاف پذیری یک برنامه، شهرساز بتواند در هر زمان تصمیم مقتضی را با توجه به تغییرات و تحوالت 

 موجود اتخاذ نماید، بنابراین شرایط مختلف امنیتی در حوزه های سالمت و نیز مسائل زیست محیطی، به

دقت و به طور مستمر تحت نظارت قرار داشته و مشکالت احتمالی آن توسط ابزارها و تصمیمات جدید 

در اختیار داشتن اطالعات نسبتاً کاملی از فعالیت های کاربری، شرایط زمین و فرصت  برطرف خواهد شد. با

نفعت عمومی را در ها و تهدیدهای ناشی از خواست متقاضیان و مدیران شهری، می توان سودجویی و م

 حالت بیشینه و پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی کاربری را کمینه نمود.

مکان یابی اراضی شهری بهتر است طوری طراحی و ترسیم شود که هر اداره و سازمانی که مقدار       

طور مثال مقدار حدود دو  زمینی که به آن اختصاص داده می شود استفاده بهینه و مؤثر از آن داشته باشد به

هزار مترمربع از زمین متعلق به اداره آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب به فضای آموزشی اختصاص 

دارد و مصوب می باشد که متأسفانه به محلی برای جمع آوری نخاله تبدیل شده و فضایی ناخوشایند را به 

تفاده باقی مانده و چهره و سیمای شهر به وجود آورده است و چندین سال است که متروکه و بالاس

خصوص محله مذکور را سرد و مأیوس کننده کرده است.در مکان یابی اراضی شهری اگر نظرات و 

پیشنهادات مردم اهالی هر محله را در نظر گرفت مطمئنا ً اثرات مثبت و مطلوبی در آن خواهد داشت. 

زی مرغوب می باشد باید از ساخت و ساز جلوگیری اطراف و حاشیه شهر که محدود به زمین های کشاور

و یا آن را محدود کرد. شهرداری می تواند با فروش تراکم بیشتر برای ساکنان محله از قیمت زمین که رو به 



 

افزایش است جلوگیری یا با خرید زمین به صورت اتحادیه دست دالالن و واسطه گران را کوتاه کند و 

زش بها زمین شود و با تغییر کاربری صحیح و دوراندیش با سلسله مراتب و سبب متعادل شدن قیمت و ار

  نظرات شهرسازی همخوانی داشته باشد و از تصمیمات نادرست و غیر اصولی و سطحی پرهیز شود.

 

 نحوه استفاده از اراضی پیشنهادی کل شهر سرپل ذهاب 

  11111جمعیت افق طرح)نفر(:  

 نوع کاربری

 

 

 ردیف

 

 

 درصد

 سرانه

 )مترمربع(

 مساحت

 )مترمربع(

 3 مسکونی 1111711 03/3 13/3

 1 خدماتی -تجاری  31211 1/1 1/1

 1 آموزشی 331111 1/7 1/1

 1 آموزش، تحقیقات و فناوری 33211 1/1 1/1

 1 هنری -فرهنگی  13111 1/1 1/1

 0 مذهبی 31111 1/1 1/1

 7 تفریحی و توریستی 10111 1/1 1/1

 3 درمانی 71011 3/1 3/1

 2 ورزشی 311111 1/1 1/1

 31 انتظامی -اداری  311111 1/3 1/2

 33 پارک و فضای سبز 030311 31/1 33/7

 31 تاریخی 11211 1/7 1/0

 31 تجهیزات شهری 311711 1/3 1/1

 31 تأسیسات شهری 13311 1/3 1/7

 31 صنعتی 31311 1/1 1/1

و نقل  حمل شبکه معابر 077111 31/1 31/2

 و انبارداری

30 

 37 پارکینگ،پایانه،انبار و... 33711 3/3 3/7

 * جمع حمل و نقل و انبارداری 700111 31/1 31/0

 ** جمع فضای خالص شهری 1110311 311/3 311/1

 33 باغات و کشاورزی 330111 - -

 32 بستر و حریم رودخانه 73311 - -

 11 طبیعی 11311 - -



 

 *** فضای ناخالص جمع 110211 - -

 **** سطح کل 1121111 - -
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