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 مراحل توسعه آتی شهرنقشه  -2-2-5

قتواره مواهته هسترو  و ات تا  شکل توسعه نامطلوب و گسترر  بت مکشورمان با  ه شهرهایامروز

های هامع شتهری استت  ده  و ه ایت توسعه آت  از وظایف اساس  طرحتصمیمات الزم برای ههت

از اراضت  شتهری وت وه بتر  ریبترداههت بهرهرویه و ایجاد شرایط الزم برای ممانعت از گسرر  ب 

های پیرامون  شهر، توهه به اراض  ب اسرفاده درونت  و توویتت با تت قت یم  م نظر قرار دادن گسرره

 ،ارائته دت مات هتای  درنارستای شهر در راسرای هلوگیری از نول مکان ساکوان با ت ق یم  به ولت 

زمان و با رشت  همعیتت بت یه  استت  امتا  نمای   نیاز هر شهر به گسرر  و توسعه به مرورضروری م 

این گسرر  بتا در نظتر گتر رن م تظتات زیستت م یطت ، اقرصتادی، اهرمتاو  و     کوررل و ه ایت

م وق گردد تا از ارضاء  شهر های ه ایت توسعهاهرای سیاستبا رون ی است که بای  به مرور زمان و 

تتر کته وواقتج اهرمتاو ، اقرصتادی و زیستت نیاز به زمین برمبوای ستوداگری و تملتا اراضت  ارزان

درص  از اراضت   53 بر آن مررتج است، هلوگیری گردد  الزم به  کر است که ت ود بسیاری م یط 

 باشو  نم  دارای اسرفاده داص  م  وده شهر در تال تاضر

ایتن بترداری از ترین رو  برای تتممین نیازهتای آتت  شتهر، بهترهبر این اساس، در ب و امر موطو 

هتای پیرامتون  دتود بتا بردت  اراض  است  از سوی دیگر شهر قتروه درهتنین بترای توستعه در پهوته

های توسعه مواهه است که م  ودیت وهود اراضت  کشتاورزی و مرتتع در ،ترب، همتین م  ودیت

اکولتوییک  در هوتوب، از هتای ها به همراه م  ودیت وهود مسیل در شرق و م ت ودیتم  ودیت

ه، شمتتتتال تتتتهتای توسعبا توهه به این ووامل، ههت مواسج برای تعیتین  دیتره ها هسرو  مهمررین آن

برداری از اکثر اراض  بایر ،رب  شهر، با توهه به سطوح وسیع ایتن اراضت ، نیتاز بته باش   برای بهرهم 

یته دارد  از سوی دیگر، توویتت با تت پتر و قت یم  ههتت هلتوگیری از ت ل وهود آماده سازی زمین
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های این طرح استت  یکت  از راهبردهتای بهبتود کیفیتت زنت گ  در ت ریج  آنها از مهمررین اولویت

های مضر درون شهری به مکان مواسج در نوات  پیرامون  استت کته نته شهرها، انروال صوایع و کارگاه

استرفاده ای مواستج را ههتت شود، بلکته زمیوتهتوها سبج باال ر رن سطح آسایش و س مت در شهر م 

نمایت   بوتابراین آمتاده ستازی ستایر  بهیوه از این اراض  ههت تممین نیازهای د مات  ساکوین مهیا مت 

در ایتن طترح بتا توهته بته  مواسج برای تجمیع صوایع درد درون شهری در این طرح ل اظ ش ه است 

 گردن :های اسرفاده از اراض  معر   م مطالج  کر ش ه پیشین، اولویت

 اول:اولویت 

زمین به وووان یا موبع ثتروت ومتوم  از ارز  اقرصتادی، اهرمتاو  بستیاری بردتوردار استت  

شتود، بلکته نامواسج از این ثروت همگتان  مت  برداریها نه توها باوث بهرهگسرر  پراکو ه سکونرگاه

هتای بصتری، وضتعیت اقرصتادی و امویت، نابسامان معض ت بسیاری را از نظر مسائل اهرماو ، تممین 

 نمای  های بسیار بر پیکره م یریت شهری و    ایجاد م ت میل هنیوه

ان  و بر این اساس، اولویتت سطوح بایر موهود در شهر ا،لج در پهوه ،رب  و هووب  آن واقع ش ه

واستج از آنهتا، مبروت  استت  موت ی ماین طرح بر آماده سازی، تفکیا و تجهین این اراض  ههت بهره

برداری از این اراض  النام  است  بته الزم به  کر است که روایت تریم کمربو ی ،رب  شهر در بهره

وتت وه، توویتتت با تتت درونتت  شتتهر و بهبتتود وضتتعیت دسررستت  و ارائتته دتت مات بتته آن از ستتوی  و 

پویا در شتهر از اهتم متوارد تمرکنزدای  از با ت مرکنی و سع  در ایجاد م ورهای د مات  ه ی  و 

این طرح است  به همراه موارد  وق، آماده سازی سایت صوعر  در شرق شهر و نوتل مکتان مورد توهه 

 صوایع مضر درون شهری نین از اهمیت بسیاری بردوردار است 
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 اولویت دوم:

اورزی و شهرهای کوچا، پیون های نندیا و مروابتتتل شهتتتر بتا کشت از های بسیاریاز ویژگ 

هتای شتکل گر رته و برداری مسرویم از زمین است  چرا که بسیاری از این شهرها از توستعه آبتادیبهره

ان ، به همین دلیل در گسرره بسیاری از شهرهای کشورمان شاه  اراض  کشتاورزی و موتاظر رونق یا ره

گاهتتانه از ایتن بته تواستج برداری آبهره راه  هنروسرای  هسریم  اما به مرور زمان و گسرر  شهرها، 

های آنها م صوصاً در ههت  ضای سبن و تفری   و ا نایش سرانه د مات  شهر، وهتود نت ارد  قابلیت

از ایورو اولویت دوم این طرح اسرفاده هوشمو انه از اراض  زراو ، با،  و مراتع واقع در م  وده شهر 

و  ین  ضای ستبن و  ضتاهای تفری ت  شتهر  دصوصاً ههت تممدر ههت تممین نیازهای اساس  ساکوان

 باش  برداری از آنها به ویژه روایت تریم مسیل شرق  شهر م روایت ضوابط مربوط به بهره

 اولویت سوم:

های درون  شهر، برای توستعه به همراه گرایش ن ست این طرح بر اسرفاده بهیوه و پای ار از قابلیت

شتود  ن اراضت  الزم، بته ووتوان  دیتره توستعه اتستاس مت دراز م ت )بیست ساله( شهر نیاز بته تعیتی

های گسترر  همانگونه که وووان ش ، شهر قروه درهنین از ههات شرق، ،رب و هووب با م  ودیت

روبروست و به همین سبج بر روایت تریم مسیل در شرق و تریم کمربو ی از ،رب و در نظر گتر رن 

این طرح اسرفاده از اراضت   با این اوصاف، اولویت سومهای تفاظر  در هووب تمکی  ش ه است  پهوه

 باش  های بلو  م ت شهر م شمال  م  وده شهر ههت تممین نیازمو ی


