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  1فضایی طرح مسکن مهر شهر یزد -ارزیابی تناسب مکانی

  

  چکیده

با توجه به عوامل و  ها آنالزم است احداث  ،و عملکرد شهرها مایسبلندمدت طرح مسکن مهر بر  راتیتأثبا توجه به 

 مثبت داشته ریتأثي شهری زندگ تیفیکتا در عملکرد و  ردیپذریزي شهري صورت  اصر جغرافیایی و معیارهاي برنامهعن

. از این رو، این پژوهش به تحلیل و گردداجتماعی و اکولوژیک  -ي اقتصاديها نهیهزسبب کاهش  راه،و از این  باشد

پژوهش حاضر از لحاظ هدف پردازد.  فضایی می -ارزیابی تناسب طرح مسکن مهر شهر یزد بر اساس معیارهاي مکانی

این  ،تحلیلی شکل گرفته است. به منظور گردآوري اطالعات -بردي و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفیکار

ي تفکیکی و پایه ها نقشهو اسناد تصویري مانند  ها ي و گزارشا کتابخانهپژوهش از روش اسنادي مبتنی بر مطالعات 

در راستاي ارزیابی تناسب روش میدانی شامل مشاهدات میدانی استفاده شده است.  ،ی و همچنینرقومریغرقومی و 

هاي مسکن مهر، سه فرضیه مطرح شده است. به منظور اثبات فرضیات پژوهش، استانداردهاي  طرحفضایی  -مکانی

مهر، آسایش  هاي پیرامون طرح مسکن فضایی کاربري زمین در سه قالب مشخصات مربوط به سازگاري کاربري -مکانی

د و با استفاده از توابع تحلیل فضایی، شبندي  ها طبقه طرحهاي مورد مطالعه و مطلوبیت محل استقرار این  طرحمکانی 

هاي  طرحکه و تحلیل بافرینگ و نیز سایر کاربردهاي سامانه اطالعات جغرافیایی اقدام به تحلیل تناسب مکانی بتحلیل ش

هاي مورد مطالعه و معیارهاي سازگاري،  طرحگزینی آن است که بین مکان گویاي ،مسکن مهر گردید. نتایج ارزیابی

ریزي  ها در شهر یزد بر اساس اصول و معیارهاي برنامه طرحگزینی این آسایش و مطلوبیت تناسب وجود دارد و مکان

  شهري شکل گرفته است.

  فضایی، سازگاري، آسایش، مطلوبیت - مسکن مهر، تناسب مکانی هاي کلیدي:واژه

  

  مقدمه

مهاجرت روستاییان به شهرها به منظور اشتغال  دگرگون شده و همزمان با آن، دامنۀمبانی تولید  ،با وقوع انقالب صنعتی

شهرنشینی و به تبع  میزانافزایش  ،ها مهاجرتي یافت. یکی از آثار این ریچشمگي افزایش دیتولمراکز  و ها کارخانهدر 
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ي رشد یافته و به دلیل ناکافی بودن عرضه شهري مسکن براتقاضا  ،شهرها بود. در چنین شرایطی گسترشآن توسعه و 

یی محقر و فاقد تجهیزات بهداشتی و رفاهی ها خانهدر  ها آناستقرار روستاییان مهاجر، گروهی از  برايمسکن مناسب 

د از نیمه دوم قرن نوزدهم تفکر ایجاد مسکن اجتماعی در گروهی از شکر شده موجب ذ ساکن شدند. مجموعه عوامل

ل توسعه نیز، درآمد سرانه و ي در حاکشورهاي اروپایی (از جمله: انگلیس، آلمان و دانمارك) مطرح شود. در کشورها

باال  ها آن اما نرخ رشد جمعیت در-محصولی ي تککشورهاي برخی استثنابه -پایین شهرنشینیدرصد 

 ).8:1391(پورمحمدي،ست

تولید  ،. همچنیناستمسکن  ریچشمگ و حال توسعه، کمبود قطعی از مسائل اساسی مسکن در کشورهاي در

ي شهري مسکونی واحدهادرصد  75تا 50رقم به  غیرقانونی مسکن وجه بارز اغلب این کشورهاست که گاهی این

  ).7:1373(عزیزي،رسد یم

رشد  علتبه  ریاخي ها دههو در  روستهکشور ایران نیز به طور گسترده با چنین مسائلی روبی است که در حالاین 

؛ کرده است دایپی مضاعف تیاهممقوله  نیانگرش به  ،ي کشورشهرهادر ساختار  دیشد راتییتغي و شهر تیجمع عیسر

ي در کشور ما اقتصاد -یاجتماع ی از معضالتکهمواره به عنوان ی ،نامطلوب مساکن موجود تیفیککمبود مسکن و لذا 

اما  ؛شده است دهیدی تدارك گوناگوني ها برنامهمشکل  نیاي حل برا شهیهمي که ا گونه ؛ بهمطرح بوده است

سال  75از  شیبما با داشتن  که يطوربه  ؛دهشهمراه  تیموفقکمتر با  لهأمس نیاي حل براي انجام شده ها يزیر برنامه

ی هنوز با اجتماعمعضل  نیاو  میا نشدهمسکن  نیتأمي و داشتن سازمان برنامه، هنوز موفق به حل مشکل زیر برنامهسابقه 

. وجود چنین شرایطی، موجب فراهم گشتن زمینه مناسب به منظور طرح مسکن اجتماعی دینما یماشکال مختلف چهره 

هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور گردید،  مسکن در برنامه نیتأمي ها وهیشبه عنوان یکی از 

عنوان مسکن مهر تا حدودي جامه عمل  باکه این امر در برنامه چهارم توسعه با جدیت کامل با اجراي مسکن اجتماعی 

  ).40-39: 1391پورمحمدي و همکاران،پوشید (

عادل میان عرضه و تقاضاي مسکن با حذف قیمت ف ایجاد تاهدابا  1386طرحی است که در سال  ،طرح مسکن مهر

رویه قیمت زمین و مسکن،  بضاعت، کنترل و جلوگیري از افزایش بی درآمد و بی ، تأمین مسکن اقشار کمزمین

بها، رهن و خرید) از سبد هزینه  هاي مسکن (اجاره بخشی به تولید مسکن و افزایش حجم تولید مسکن، کاهش هزینه رونق

 کاهش فقر و ،برقراري عدالت در دسترسی به مسکن مناسب و به تبع آننیازهاي انباشتی و آتی مسکن و  خانوار، تأمین

  ).46: 1389(پرهیزکار و شاهدي،دشتأمین مسکن جوانان مطرح 

ي ارهایمعبا توجه به  ها آنالزم است احداث  ،و عملکرد شهرها مایسبلندمدت طرح مسکن مهر بر  راتیتأثبا توجه به 

 نکهیاي برا اصوالًی نداشته باشد. منف ریتأثي شهری زندگ تیفیکتا در عملکرد و  ردیپذي شهري صورت زیر برنامه

شناسایی  ،. در واقعشودی ابیارز ها آني استقرار فضااست مکان و  ازین ،ندشواجرا  تیموفقیی بتوانند با اجراي ها طرح

محیطی در فرایند انتخاب مکان استقرار، طراحی، ساخت و  -ي زیستها شاخصدقیق عوامل و عناصر جغرافیایی و 

اجتماعی و  -ي اقتصاديها نهیهزبه آن سبب افزایش  یتوجهبیي انسانی از پارامترهاي پایه است که ها سکونتگاهپویایی 

  ).  51: 1389(غالمی، کنند یم. این عوامل در روند توسعه آتی شهر به عنوان موانع بازدارنده عمل گردد یماکولوژیک 
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و فاصله از شهر و  تیموقع ویژهبه ؛مهر از جهات مختلف مسکنی طرح ساختماني ها طرحی ابی مکانلذا، 

ي ا لهأمس ،، مکان به مثابه چیزي که پذیراي هویت شخص باشددر واقعدقت الزم را داشته باشد.  دیبا ها رساختیز

به آن پرداخته شود. این  باید فوراًضروري است که به دلیل تولید شتابان و انبوه مسکن، براي شمار عظیمی از مردم، 

  . بنابراین، توجه به آن ارزش صرف وقت و هزینه را دارد. ابدی یمدر انبوه سازي مسکن مهر نمود بیشتري  ژهیو بهموضوع، 

هایی  مطالعات مختلفی در ارتباط با اراضی مسکونی انجام شده که نمونهتاکنون در راستاي موضوع پژوهش حاضر، 

 شوند: ها در ذیل ذکر می از این پژوهش

نشین در سمرقند:  سکن گروهی جدید براي ناحیه حاشیهم«اي با عنوان  ) در مقاله2002( 1در مطالعات خارجی، ارینسل

ا استفاده از روش تجزیه و تحلیل گاما به منظور ایجاد و ، سازمان فضایی مسکن در سمرقند را ب»شناسی تطبیق ریخت

هاي انجام و مصاحبه ها یسنجآمده از نظر هاي به دست تعریف الگوي آن تحلیل کرده است. این الگو با استفاده از داده

مطرح کرده ي بین مسکن سنتی و مسکن پیشنهاد شده را ها تفاوتو  ها شباهتشده در محل طراحی شده و در نهایت نیز 

  است.

به این نتیجه به بررسی سیستم تحویل مسکن و مشکالت مربوط به آن در دهلی پرداخته و ) در پژوهشی 2003( 2سیوام

گیري توسعه شهري و  اي براي شکل ي بزرگ، زمینهها اسیمقنتیجه رسیده است که در دهلی سیاست تملک زمین در 

که بخش مسکن دهد یم این مطالعه نشان. شود یمدن زمین استفاده مانمسکن فراهم کرده که آن باعث غیر توسعه

  ي ضروري به مسکن رسمی تغییر شکل دهد.ها رساختیز با بهبود تواند یم ،غیررسمی و با کیفیت آن

موقعیت و معایب دسترسی مسکن ساخته شده را به خدمات اجتماعی با استفاده از سیستم اي  ) در مقاله2005( 3شن

که مسکن ساخته شده نسبت به انواع دیگر مسکن،  هبررسی کرده است. او در این مقاله نشان داداطالعات جغرافیایی 

صد باالیی در ،ی شده است. عالوه بر اینابی مکانمراکز عمده اشتغال  ،بسیار دورتر از تسهیالت عمومی جامعه و همچنین

هاي تولیدي یا صنعتی  دفن زباله، کارخانه مراکز :مانند ،خیز و نزدیک به تسهیالت مضر بزرگ از مساکن در مناطق سیل

  .اند شدهی ابی مکان ها فرودگاهسنگین یا 

براي ، راهکارهایی را »شناسی طرح مسکن مهر آسیب«ي با عنوان ا مقاله) در 1389در مطالعات داخلی، غالمی (

ی ابی مکانند از: مطالعات بخشی و موفقیت طرح مسکن مهر ارائه کرده است. از جمله این راهکارها عبارت هویت

 - ي معماري و شهرسازي ایرانیریکارگ به؛ ها سکونتگاهبخشی به  مالحظات جغرافیایی و محیطی؛ هویتو  ها سکونتگاه

فرهنگی در منطقه و ساخت  - ریزي مسکن؛ مطالعات اجتماعی ي بومی منطقه)؛ برنامهها سکونتگاهاسالمی (با نگاهی بر 

  .ها سکونتگاهو ایجاد تسهیالت رفاهی، تفریحی و گردشگري در سطح  سکونتگاه سازگار با منطقه

تفاده از روش تاپسیس در شهر یابی اراضی مسکن در شهرهاي اقماري را با اس )، مکان1390مهدوي و رحمانی (

تاپسیس، . این پژوهش با تعیین معیارهاي انتخاب اراضی مسکن با استفاده از روش اند دهکرآباد همدان ارزیابی  صالح

دهد که نماید. نتایج این مطالعه نشان می مکان، مساحت و قطعات موردنیاز اراضی موردنظر را در این شهر مشخص می

                                                
1- Erinsel 
2- Sivam 
3- Shen 
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مسیر توسعه فیزیکی شهر تمایل به عدم تمرکز در بافت میانی و بیشتر گرایش به توسعه در جهت شرق و دسترسی به 

  جاده اصلی دارد.

زیست  - هاي مسکن مهر استان یزد را با رویکرد کالبدي طرحیابی  اي مکانمقاله )، در1390مشکینی و همکاران (

هاي طرحیابی مناسب  اند. نتایج ارزیابی نشان از مکان دهکربا استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی  و محیطی

م معیارها بسیار دشوار است و در مواردي گویی همزمان به تما نواقصی نیز وجود دارد که مسلماً پاسخ ،مذکور بوده و البته

 شایان ،د. البتهشو یابی مناسب می گویی به یک معیار منتج به عدم امکان مکانهاي مطرح شده پاسخ با توجه به اولویت

 دهی معیارها و زیرمعیارهاي معرفی رود و براي وزن این مقاله صرفاً به عنوان مدخلی در این امر به شمار می که ذکر است

سنجی و تهیه پرسشنامه کارشناسان و خبرگان این امر، نظربه مطالعات بیشتر میدانی و به طور موازي استفاده از نظر  ،شده

  .نیاز استو تحلیل بیشتر 

لذا طرح  ؛که ذکر شد، تاکنون مطالعات مختلفی در ارتباط با اراضی مسکونی و مسکن گروهی انجام شده استچنان

ریزي شهري ارزیابی  ه مسکن مهر تاکنون از جنبه تناسب مکانی بر اساس معیارهاي برنامهویژ جتماعی و بهمسکن ا

اند که براي  با توجه به اینکه مشکینی و همکاران در نتیجه حاصل از پژوهش خود نیز مطرح کرده ،اند. همچنین شدهن

 ،از این رو ؛یمهستتري  تر و اصولی بیشهاي مسکن مهر نیازمند مطالعات  طرحیابی و تحلیل تناسب مکانی  ارزیابی مکان

هاي مسکن مهر را از لحاظ معیارهاي مکانی کاربري زمین  طرحفضایی  -پژوهش حاضر با نوآوري خاصی تناسب مکانی

  مدنظر قرار داده است.

. در شهر یزد نیز تحوالت اجتماعی و اقتصادي چند دهه اخیر استمحدوده مورد مطالعه این پژوهش شهر یزد 

ي متعدد صنعتی، مراکز ها کارخانهبا ایجاد  که يطوربه  ؛یی را براي ایجاد اشتغال و جذب جمعیت فراهم نمودها نهیزم

گردید. ورود این  1385تا  1355ي ها سالي بین شمار یبآموزش عالی و رشد بخش خدمات، این شهر پذیراي مهاجران 

ي، باعث افزایش نیاز به مسکن ا هستهاز حالت گسترده به مهاجران به همراه رشد طبیعی جمعیت و دگرگونی خانواده 

آغاز شد.  1386ي سایر شهرهاي کشور از سال ها طرحگردید. در نتیجه این امر، طرح مسکن مهر شهر یزد نیز همزمان با 

  .اند شدهی ابی مکاني در سطح شهر ا پراکندهبه طور  ها طرحاین است که این  ،نکته قابل توجه طرح مسکن مهر شهر یزد

ی از ابی مکانی وضع موجود طرح مسکن مهر در تعامل با معیارهاي نیگز مکاناز این رو، این پژوهش به دنبال ارزیابی 

اصلی این پژوهش این  سؤال راستا،ي پیرامونی است. در همین ها يکاربرسازگاري، آسایش و مطلوبیت نسبت به  :قبیل

  ي شهري انجام گرفته است یا خیر؟زیر برنامهی طرح مسکن مهر مطابق با اصول و معیارهاي نیمکان گز ایآاست که 

  

  مبانی نظري پژوهش

  طرح مسکن مهر

اي جدید براي  ن و شهرسازي مطرح شده است، تجربهدر وزارت مسک» مسکن مهر طرح«ي اخیر به نام ها سالچه طی آن

طرح جامع مسکن که سند  ۀدر مطالع). 113:1389و رعنایی، درآمد بوده است (نسترن ي کمها گروهمسکن  نیتأم

بینی شده بود که یکی از  محور پیش 9برنامه در قالب  55د، تدوین و نهایی ش1385راهبردي اجرایی آن در سال 

د. واگذاري حق بهره برداري از زمین موسوم به مسکن مهر بو  درآمد، برنامه هاي کم در محور مسکن گروه هاي آن برنامه
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ویژه اقشار کم درآمد،  ن مسکن مناسب براي آحاد ملت و بهمسکن مهر به منظور ایجاد زمینه و بسترسازي براي تأمی

هاي  و در راستاي حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازي گروه تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر تأمین مسکن

ساز و نهادهاي حمایتی، حصول مدیریت یکپارچه و  هاي مسکن، خیرین مسکن تقویت تعاونی درآمد با رویکرد کم

 6تبصره » د«بند   سازي، در قالب انبوه واحد مسکونی و حمایت و هدایت شدة اهش سهم زمین در قیمت تماممنسجم، ک

بخش  و هدایتریزي  کل کشور با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان متولی برنامه 1386قانون بودجه سال 

ت وزیران رسید. گروه هدف این برنامه نیز اشخاص فاقد مسکن أبه تصویب هی 1386و در اردیبهشت  شد یهمسکن، ته

مراحل ابتدایی و تقسیم کار صورت  پس از طی ،هاي درآمدي پایین و میانی تعیین شد. در همین راستا ملکی دهک

  ).16:1389کن،د (دفتر برنامه ریزي و اقتصاد مسشنام از متقاضیان انجام  گرفته، ثبت

  

  در رابطه با مسکن گوناگوني ها دیدگاه

و در هر رشته دانشمندان  کنندبه نوعی آن را بررسی  گوناگونهاي علمی  ابعاد گسترده مسکن باعث شده است تا شاخه

علمی  گوناگونهاي  به بررسی چهار مورد از نظریات و دیدگاه ،اند. در این بخش کردهآن نظریاتی را در مورد آن بیان 

  ها عبارتند از: پردازیم. این دیدگاه له مسکن میأدر مورد اهمیت و مس

هاي بزرگ مسکونی، نظریه توسعه پایدار شهري و نظریه پخش  نگرش ساخت منطقه واحدهاي مسکونی، ایده بلوك -

  ).1فضایی (جدول 
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  هاي مختلف در رابطه با مسکن ) دیدگاه1جدول 

  رویکرد  دیدگاه

ي 
ها

حد
وا

 
قه

نط
 م

ت
خ

سا
 

ش
گر

ن

ی
ون

ک
مس

  

جیمز وانس
1
  :استهاي زیر  معتقد است منطقه جدید واحدهاي مسکونی شامل ویژگی 

  گونه مرکزیت تجاري و خرده فروشی نداشته باشد. آید که قبالً هیچ اطی به وجود می. منطقه جدید واحدهاي مسکونی در نق1

  گیرد. له زیادتري می. منطقه جدید مسکونی از بخش مرکزي شهرها فاص2

ها بیشتر به  زیرا در زمان ما علت وجودي آن ؛شود منطقه جدید واحدهاي مسکونی در طول مسیرهاي ترافیک عمومی ساخته نمی. 3

  هاي شخصی وابسته است. اتومبیل

واع مختلفی از کاالها به هاي آن ان کند و در مغازه عمل می» واحد خودیار«. منطقه جدید واحدهاي مسکونی معموالً به مثابه یک 4

  ). 93:1382رسد (پاپلی یزدي و سناجردي، فروش می

ك
لو

 ب
ده

ای
 

ي 
ها

ی
ون

ک
مس

گ 
زر

ب
  

کلرنس اشتاین
2

که در ست از ایجاد قطعات با ابعاد بزرگ ا ندي بزرگ را پیشنهاد کرد. این طرح عبارتب طرح قطعه 1900در سال  

ها  روها براي وصول به ساختمان اي از پیاده ین قطعات بزرگ، شبکهدر داخل ا شود. بینی می بست پیش هاي بن ها فقط راه داخل آن

گیرد (پاپلی یزدي و  ها قرار نمی هاي ناشی از سر و صدا و حرکت اتومبیل ها در معرض ناراحتی خانه ،شود و به این ترتیب احداث می

  ).85:1382سناجردي،

ي
هر

 ش
ار

ید
 پا

عه
وس

ه ت
ری

نظ
  

خصوص محیط زیست شهري است که به دنبال  به ؛محیطی -طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست هاي این نظریه حاصل بحث

نظریه توسعه پایدار براي حمایت از منابع محیطی ارائه شد. در این نظریه به موضوع نگهداري منابع براي حال و آینده از طریق استفاده 

  ).340:1382ع تجدید ناپذیر مطرح است (پاپلی یزدي و رجبی سناجردي،بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به مناب

  تواند به سه روش مختلف در بهبود محیط زیست مسکونی به کار رود: اصول و مبانی توسعه پایدار شهري می

  ؛هاي کوتاه مرتبه با اعمال توسعه متراکم با ساختمان -1

  ؛با نوآوري در تدوین اصول تفصیلی طراحی شهري -2

کند. برخی از معماران و هواداران محیط زیست خواستار خلق شهري بسیار  با ایجاد فرمی از شهر که استفاده از انرژي را تضمین می -3

فشرده و از لحاظ بصري به هم چسبیده هستند (چایلد
3

،50:1379.(  

ی
ضای

ش ف
خ

ه پ
ری

نظ
  

ند. هست اصلی، در بین مردمی که آماده پذیرش آن پدیدههاي  پخش فضایی، عبارت است از گسترش یک پدیده از کانون یا کانون

هایی در چشم  تواند دگرگونی فضایی است که می يیندابنابراین، عامل پخش، فر؛ گیرد می صورت زمان طول در گسترش این

فضایی، دو عامل اساس ، در پخش موارد ذکر شدهبا توجه به . هاي مردم به وجود آورد ساخت، رفتار و نگرش انسان اندازهاي طبیعی،

شود.  یعنی حرکت پدیده از خاستگاه اصلی خود، پخش فضایی را موجب می ؛امر گسترش -2 ؛ها وجود پدیده یا پدیده - 1:کار است

 ویژه باشد یاین پدیده، ممکن است یک شیوة رفتار، عقاید خاص سیاسی و اجتماعی و یا یک امر مادي نظیر رواج مد لباس و کاالی

  ).1390لممالکی،(مستوفی ا

  

هاي مطرح شده، رویکرد حاکم بر این پژوهش به طور عمده متأثر از نظریه پخش  با توجه به نظریات و دیدگاه

یند فضایی ایک فرطول زمان شکل گرفته و به صورت  در به این معنی که گسترش طرح مسکن مهر ؛فضایی است

 ،ه است. به عبارتی دیگرآورد پدیدهاي مردم  رفتار و نگرش ساخت،اندازهاي طبیعی،انسان در چشم را هایی دگرگونی

کند. از  مکتب فضایی ضمن مطالعه اصل موضوع و پدیده، عوامل تأثیرگذار از اطراف را بر روي آن پدیده نیز بررسی می

به ، براساس دیدگاه فضایی توجه استفضایی طرح مسکن مهر  -آنجا که هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تناسب مکانی

                                                
1- James Vance 
2- Clarence Stein 
3 - Child 
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هاي تناسب فضایی این طرح را با توجه به سازگاري کاربري دگیرد و بای اطراف در اولویت قرار می يها کاربري

  پیرامون، موقعیت طبیعی و سایر معیارها سنجید.

  

  معیارهاي مکانی کاربري زمین

  ند.هست) 2(اهم معیارهاي مکانی کاربري زمین به شرح جدول 

  

  کاربري زمین) معیارهاي مکانی 2دول ج

  مفهوم  معیار

ي
ار

زگ
سا

  

ریزي کاربري اراضی شهري  هاي ناسازگار از یکدیگر، یکی از اهداف اصلی برنامه ها و جداسازي کاربري یابی مناسب کاربري مکان

دور از مناطق مسکونی، فرهنگی و  ،کنند دود، بو و صدا تولید می :از قبیل ،هایی هایی که آلودگی شود کاربري مثالً سعی می؛ تاس

  ).24:1382ي،پورمحمد(شوند  در کنار هم جایابی می ،هایی که مکمل یکدیگرند اجتماعی استقرار یابند. در مقابل فعالیت

ت
وبی

طل
م

  

روش، مطلوبیت بین یک در واقع، در این  ها، باید مطلوبیت از نظرچشم انداز، عوامل طبیعی و ... مدنظر قرار گیرد. یتفعالیابی  مکاندر 

مکان مناسبی از نظر  خدمات به طور استاندارد به  ارائهکاربري براي ؛ بدین صورت که هرشود یم کاربري و محل استقرار آن ارزیابی

 هايهاي همجوار، خطر يکاربرها،  یآلودگدسترسی، تأسیسات و تجهیزات،  اندازه و ابعاد زمین، موقعیت، شیب، خصوصیات فیزیکی،

  ).28:1382است(رحمانپور، ها بسیار مناسب يکاربرانفرادي   یسهمقااین روش براي مطالعه و  ی از زلزله و ... نیاز دارد.ناش

ش
سای

آ
  

ها سهولت دسترسی به  اثر تأمین آن؛ زیرا بر آید ها به شمار می گیري میزان آسایش و راحتی انسان له و زمان، عوامل مهمی در اندازهفاص

  ).93:1382شود (پورمحمدي، مسیر می - ریزي شهري است که یکی از اهداف مهم برنامه-خدمات شهري 

ی
رای

کا
  

  ).94:1382(پورمحمدي، شودي آن باید مطالعه ور بهرهاقتصادي بودن و  یابی و اختصاص مکانی به فعالیت خاص، مکاندر 

ی
المت

س
  

- زیست  شهري سالم، باید به تراکم، استانداردهاي سرانه، مسائلسالمتی و داشتن  هاي خاص براي تأمین یتفعالدر اختصاص زمین به 

  ).25:1382ها و غیره توجه شود (سعیدنیا، یآلودگمحیطی، میراث فرهنگی، 

ی
من

ای
  

قرار گیرد  مردم و منابع عمومی در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی مورد توجه ها باید امنیت و تأمین جان و مال يکاربریابی  مکاندر 

  ).26:1389،رحمان پور(

  

  ها و روش پژوهش داده

شناسی درست صورت پذیرد. به  ؛ مگر زمانی که با روشي علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بودها هدفدستیابی به 

  ).155:1390نه موضوع پژوهش (خاکی، ؛ابدی یمپژوهش از حیث روش است که اعتبار  ،عبارت دیگر

مطالعه به  ز لحاظ هدف کاربردي و از حیث شیوةها، روش پژوهش حاضر، ا ماهیت آنهاي پژوهش و  با توجه به فرضیه

این پژوهش از روش اسنادي مبتنی بر  ،به منظور گردآوري اطالعاتروش توصیفی از نوع پیمایشی شکل گرفته است. 

روش  ،ی و همچنینرقومریغي تفکیکی و پایه رقومی و ها نقشهو اسناد تصویري مانند  ها ي و گزارشا کتابخانهمطالعات 

ي پیرامونی طرح مسکن مهر استفاده شده است. در این راستا، ابتدا ها يکاربرمیدانی شامل مشاهدات میدانی و برداشت 

ي مسکن ها طرحو سپس تناسب مکانی  شوند یمي مسکونی بیان ها يکاربری ابی مکانمعیارها و استانداردهاي مربوط به 

 ي سازگاري، آسایش و مطلوبیت ازها سیماترو اطالعات و تحلیل  ها دادهمهر ارزیابی شده است. براي تجزیه و تحلیل 
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و... استفاده  4و شبکه 3، مجاورت2، همپوشانی1تحلیل مکانی :همچون ،افزار سامانه اطالعات جغرافیایی ي نرمها تیقابل

  شده است.

  

  محدوده پژوهش

توجه طرح مسکن مهر شهر  آغاز شد. نکته قابل 1386 شهر یزد همزمان با سایر شهرهاي کشور از سالطرح مسکن مهر 

ی  و از تمرکز این واحدها در بخش خاصی از شهر ابی مکاني در سطح شهر ا پراکندهبه طور  طرحیزد این است که این 

  .است) 3 (ح جدولهاي مسکن مهر شهر یزد به شر طرحاطالعات مربوط به  جلوگیري شده است.

  

  هاي مسکن مهر شهر یزد  ) مشخصات سایت3جدول 

  مساحت (هکتار)  تعداد واحد  نام سایت

  34/19  1916  فاطمیه 1فاز 

  4/15  744  فاطمیه 2فاز 

  66/9  216  آزاد شهر

  22/12  644  حمیدیا

  62/56  3520  جمع

  )1392مأخذ: (سازمان مسکن و شهرسازي استان یزد،

  

  
  هاي مسکن مهر در سطح شهر یزد طرح) موقعیت 1شکل 

  

                                                
1 - Spatial Analysis  
2 - Overlay 
3 - Proximity 
4 - Network Analyst 
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  هاي پژوهش یافته

سازگاري،  هاي هاي مسکن مهر شهر یزد، از ماتریس فضایی سایت -به منظور ارزیابی تناسب مکانی ،در این پژوهش

ها  تشریح آنافزار سامانه اطالعات جغرافیایی استفاده شده است که در ادامه به  در قالب نرم مطلوبیتو  آسایش

   ایم. پرداخته

  

  ماتریس سازگاري

براي تعیین میزان سازگاري و ناسازگاري بین دو کاربري باید مشخصات و نیازهاي مختلف هر یک را براي انجام دادن 

 ،توافق را مشخص کرد. بر این اساس سه این مشخصات موارد توافق و عدمفعالیت عادي آن تعیین و سپس با مقای

= 3 ؛= نسبتاً سازگار4 ؛= کامالً سازگار5( :هاي زیر را داشته باشند نظر سازگاري ممکن است حالت ها از کاربري

  = کامالً ناسازگار).1 ؛= نسبتاً ناسازگار2 ؛تفاوت بی

  

  هاي شهري ) تعیین میزان سازگاري کاربري4ل جدو

  کاربري

ی
ون

سک
م

  

ي
ار

ج
ت

ی  
زش

مو
آ

ي  
رد

نگ
ها

ج
  

بز
 س

ي
ضا

ف
و   

ی 
شت

دا
به

ی
مان

در
  

 و
ي

ار
اد

 
ی

ام
ظ

انت
  

ی
هب

ذ
م

 -  

ی
نگ

ه
فر

  

ی
زش

ور
و   
ت 

سا
سی

تأ

ت
زا

هی
ج

ت
  

ی
ه

گا
ار

ک
 - 

ی
عت

صن
  

و 
ل 

نق
و 

ل 
حم

ها
ار

انب
یر  
 با

ی
ض

را
ا

  

  5  2  1  2  3  3  2  3  5  3  4  4  5  مسکونی

  5  2  1  2  3  3  3  2  3  3  3  5  4  تجاري

  5  2  2  2  3  3  2  2  4  3  5  3  4  آموزشی

  5  2  2  1  3  3  2  2  4  5  3  3  3  جهانگردي

  5  2  1  1  4  5  2  2  5  4  4  3  5  فضاي سبز

  5  2  1  1  2  2  4  5  2  2  2  2  3  بهداشتی و درمانی

  5  4  1  1  3  3  5  4  2  2  2  3  2  اداري و انتظامی

  5  2  1  1  3  5  3  2  5  3  3  3  3  فرهنگی - مذهبی

  5  3  1  1  5  3  3  2  4  3  3  3  3  ورزشی

  5  2  1  5  1  1  1  1  1  1  2  2  2  و تجهیزات تأسیسات

  5  4  5  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  صنعتی - کارگاهی

  5  5  4  2  3  2  4  2  2  2  2  4  2  حمل و نقل و انبارها

  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  اراضی بایر

  )165:1391؛ علی اکبري و عمادالدین،114-111 :1382مأخذ: (پورمحمدي،

  

میزان سازگاري هر کاربري نسبت به  انجام شدههاي  هاي شهري، ابتدا با توجه به بررسی در بررسی سازگاري کاربري

ها  )، نسبت سازگاري و یا عدم سازگاري هر یک از کاربري4یکدیگر ارزیابی شده است. سپس با توجه به جدول (

  ).5است (جدول  شدهسازگاري بررسی  دیدگاهنسبت به طرح مسکن مهر از 
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  هاي شهري نسبت به طرح مسکن مهر ) نسبت سازگاري کاربري5جدول 

  نسبت سازگاري  نوع کاربري  نسبت سازگاري  کاربري نوع

  3  ورزشی  5  مسکونی

  3  بهداشتی و درمانی  2  تجاري

  5  اراضی بایر  1  صنعتی - کارگاهی

  5  پارك و فضاي سبز  3  فرهنگی - مذهبی

  2  حمل و نقل و انبارها 2  آموزشی

  2  تأسیسات و تجهیزات 2  اداري و انتظامی

  5  زراعیباغات و اراضی   3  جهانگردي

  -   -   2  خدمات اجتماعی

  

) نسبت 5هاي پیرامونی، ابتدا با توجه به جدول ( هاي مسکن مهر با کاربري طرحبراي تعیین نسبت سازگاري 

ها به جدول اطالعاتی  ها، این نسبت بندي سازگاري ها مشخص شده است. سپس با دادن کد به هر کدام از طبقه سازگاري

ها و درصد  طرحنقشه نسبت سازگاري این  ،اند و در نهایت الحاق شده سامانه اطالعات جغرافیاییافزار  ها در نرم کاربري

هاي مسکن مهر مورد مطالعه به صورت پراکنده در سطح شهر  طرحقبالً نیز ذکر شد،  چنانکهسازگاري تهیه شده است. 

 شایان). 3و  2ها به صورت جداگانه بررسی شده است (شکل  طرحنسبت سازگاري این  ،از این رو ؛اند یزد استقرار یافته

هاي مسکن مهر بوده است (علت تعیین این  کیلومتري سایت 2ذکر است که در این پژوهش مقیاس ارزیابی تا شعاع 

کیلومتر مربوط به  2هاي خدماتی، شعاع  شعاع این است که بیشترین شعاع دسترسی مناطق مسکونی به کاربري

هاي خارج از این شعاع تأثیري در  کاربري ،. بنابرایناستها و فضاهاي باز شهري  نشانی، بیمارستان ي آتشها ایستگاه

هاي واقع در این  ها در ارتباط با کاربري طرحهر کدام از  ،ها نخواهند داشت) و در نهایت طرحوضعیت سازگاري این 

  .اندشدهشعاع، ارزیابی 

  

  هاي مسکن مهر طرح) نسبت سازگاري کلی 6جدول 

  نسبت سازگاري      

  طرحنام 

کامالً 

  سازگار

نسبتاً 

  سازگار
  نسبتاً ناسازگار  تفاوتبی

کامالً 

  ناسازگار

  36/2  46/2  77/3  17/8  24/83  فاطمیه 1فاز 

  59/2  65/2  30/3  53/8  93/82  فاطمیه 2فاز 

  87/9  87/9  96/0  44/3  91/74  آزاد شهر

  87/14  67/9  82/9  98/1  65/63  حمیدیا

  42/7  16/6  46/4  53/5  18/76  میانگین

  

هاي  هاي مسکن مهر شهر یزد نسبت به کاربري طرحدهد که وضعیت سازگاري  ) نشان می6نتایج حاصل از جدول (

هاي مسکن  کیلومتري از سایت 2به صورتی که به طور میانگین و تا شعاع  ؛پیرامونی از تناسب باالیی برخوردار است

درصد نیز در وضعیت سازگاري نسبی قرار دارند. با  53/5ها در وضعیت کامالً سازگار و  درصد کاربري 18/76مهر، 
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و پس از آن نیز  استدرصد  24/83فاطمیه با  1فاز  طرحتوجه به این جدول، بیشترین نسبت سازگاري مربوط به 

  درصد) قرار دارند. 65/63درصد)، و حمیدیا ( 91/74درصد) آزاد شهر ( 93/82فاطمیه ( 2هاي فاز  طرح

درصد) را با  87/14ها، وضعیت ناسازگاري بیشتري ( طرححمیدیا در مقایسه با سایر  طرحذکر است که  شایان

 طرحکه در اطراف این  استصنعتی فراوانی  -هاي اطراف دارد. علت این امر، استقرار کاربري کارگاهی کاربري

هاي شهري در وضعیت کامالً سازگاري قرار دارند و  مذکور نسبت به کاربريهاي  سایت ،بنابراین اند. استقرار یافته

  ).2ها کامالً رعایت شده است (شکل  همجواري این سایت

  

  
  هاي شهري نسبت به سایت هاي مسکن مهر ) نسبت سازگاري کاربري2شکل 

  

  
  فاطمیه 2و فاز  1هاي فاز  هاي شهري نسبت به سایت ) نسبت سازگاري کاربري3شکل 
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  هاي حمیدیا و آزاد شهر هاي شهري نسبت به سایت ) نسبت سازگاري کاربري4شکل 

  

  آسایش

استفاده شده  ArcGISدر این مرحله به منظور ارزیابی آسایش مکانی طرح مسکن مهر از تابع تحلیل شبکه در نرم افزار 

هاي مسکن  طرحرا محور سنجش آسایش تسهیالت و خدمات شهري به این صورت که فاصله و زمان دسترسی به  ؛است

  ایم و در پایان نیز مسیر بهینه براي دسترسی به تسهیالت و خدمات مورد نظر تعیین شده است. مهر مذکور قرار داده

  

  دسترسی به خدمات و تسهیالت

 :از قبیل ،تسهیالت اساسی هاي مورد مطالعه، دسترسی به خدمات و طرحدر این پژوهش، مبناي آسایش ساکنان 

ها و فضاهاي باز عمومی در نظر گرفته شده است. دلیل اصلی براي انتخاب این  نشانی، بیمارستان هاي آتش ایستگاه

سوزي  ویژه در شرایط بحرانی و وقوع آتش ؛ بههاي مسکونی رسانی به مجتمع ها در خدمات خدمات، نقش اساسی آن

  .است

  

  هاي آتش نشانی ایستگاه

اما با توجه به  است؛کیلومتر در ساعت  50هاي اصلی  طبق مقررات راهنمایی و رانندگی حداکثر سرعت در خیابان

هاي  بلند بودن شاسی اتومبیل ،ها ترافیک موجود در شهرها، وجود موانع و مسیرها (پل تقاطع، میادین و ...)، شیب خیابان

 40ر از آب و ... سرعت میانگین براي حرکت این خودروها نشانی با تانکرهاي پ نشانی، حرکت ماشین آتش آتش

دقیقه به  3در هر  ،. بنابرایناستنشانی  ن آتشالوؤشود و این سرعت مورد قبول مس کیلومتر در ساعت در نظر گرفته می

توانند طی نمایند  کیلومتر مسافت به طور مستقیم می2نشانی حداکثر  طور متوسط خودروهاي آتش

  ).379:1376(پرهیزکار،

اند و  هاي آتش نشانی واقع شده فاطمیه، در شعاع دسترسی ایستگاه 2و فاز  1هاي فاز  طرحبا توجه به مطالعات انجام شده، 

نشانی رعایت شده است که این امر امنیت و آسایش  هاي آتش ها نسبت به ایستگاه طرحگزینی این  به نوعی تناسب مکان

شهر دهاي حمیدیا و آزا طرحاما  ؛کند سوزي تأمین می ویژه در شرایط بحرانی و وقوع آتش را بهها  طرحساکنان این 
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ها در شرایط  اند و این امر مخل آسایش ساکنان این سایت هاي آتش نشانی واقع شده خارج از شعاع عملکردي ایستگاه

 3700هاي حمیدیا و آزادشهر به ترتیب  ایتنشانی نسبت به س . فاصله مستقیم نزدیکترین ایستگاه آتشاستوقوع بحران 

  ).5(شکل  استکیلومتر)  47/2متر ( 2478کیلومتر) و  7/3متر (

  

  بیمارستان

کنندگان را براي اقامتی کوتاه تا  اي است که مراجعه سسهؤ، بیمارستان م1بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی

کند.  هاي پرستاري براي افراد بیمار یا صدمه دیده فراهم می پذیرد و خدمات درمانی پزشکی و مراقبت مدت می دراز

). 334: 2،1383شود (آصف زاده سازي نیازهاي متنوع مردم محسوب می این مأخذ گرانبها، برآوردههدف اصلی از ایجاد 

-گرفته میکیلومتر در نظر  1-5/1ها، شعاع دسترسی این مراکز تا مناطق مسکونی  بر اساس ضوابط مکانیابی بیمارستان

ها در شرایط وقوع بحران براي کاهش صدمات ناشی  ویژه بیمارستان مراکز درمانی؛ به ).31:1378شود(حبیبی و مسائلی،

  شود.  هاي مسکونی به این مراکز سبب تأمین آسایش ساکنان می کنند و دسترسی مجتمع از آن نقش حیاتی ایفا می

کیلومتر نشان داده شده است. با توجه به این نقشه،  5/1عملکردي ها با شعاع  ) سطح پوشش بیمارستان5در شکل (

ویژه  هاي حمیدیا و به که سایت است؛ در حالیفاطمیه به این مراکز در حد مطلوب  2و فاز  1هاي فاز  دسترسی سایت

ر شرایط بحرانی با ها را د ها قرار دارند و این امر دسترسی ساکنان این سایت آزادشهر خارج از شعاع دسترسی بیمارستان

  د.کنمشکل مواجه می

  

  
  هاي مورد مطالعه ها نسبت به سایت نشانی و بیمارستان هاي آتش ) سطح پوشش ایستگاه5شکل

  

  فضاهاي باز عمومی

بحران و اقدامات  یند مدیریتاتوانند در فر روند که می هاي اساسی شهر به شمار می فضاهاي باز شهري از کاربري

نمایند. نیازهاي  وقوع سانحه مانند امداد و نجات و حتی اسکان موقت، به عنوان فضاهاي پشتیبان عمل مداخالتی پس از

عریض،  هاي متوسط و کوچک، بلوارهاي هاي بزرگ و پارك پارك تواند با فضاهایی چون اضطراري فضاي باز می

                                                
1- World Health Organization 
2-Asefzade 
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ها و  استفادة راه قابل استفاده و غیرقابلهاي  وسیع خصوصی و حریم ها، فضاهاي ها، ورزشگاه هاي بایر، پارکینگ زمین

  ).144- 143 :1389ها تعریف شود (توکلی و همکاران، مشابه آن

کیلومتر از محل سکونت پناهجویان (غالباً کاربري مسکونی)  2براي تخلیه امن حدود  فاصله مناسب تا فضاهاي باز

بهترین فاصله در این  .مسکونی محله داشته باشندمحلی نیز این فضاها نباید فاصله زیادي از قسمت  . در مقیاساست

  ).1384المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، متر است (پژوهشگاه بین 500مقیاس نیز حدود 

متري  2000هاي مورد مطالعه به فضاهاي باز عمومی تا شعاع  طرحدر این مرحله، وضعیت دسترسی هر کدام از 

) نشان 7هاي مذکور به فضاهاي باز عمومی در جدول ( طرحنتایج حاصل از مطالعه وضعیت دسترسی  .اند شدهمطالعه 

  داده شده است.

  هاي مسکن مهر به فضاهاي باز عمومی طرح) وضعیت دسترسی 7جدول 

  درصد  مساحت فضاهاي باز  کیلومتري 2مساحت شعاع   طرح

  82/33  15/373  98/1136  فاطمیه 1فاز 

  63/34  91/283  76/819  فاطمیه 2فاز 

  64/43  91/396  53/909  آزاد شهر

  70/34  20/287  61/827  حمیدیا
  

هاي مورد مطالعه از لحاظ دسترسی به فضاهاي باز عمومی در وضعیت مطلوبی  طرحشود،  طوري که مشاهده می همان

به خود اختصاص را ها فضاهاي باز درصد زیادي از مساحت این شعاع  کیلومتري این سایت 2قرار دارند و در شعاع 

شود که نسبت به  هکتار را شامل می 15/373فاطمیه، مساحت این فضاها  1به طوري در ارتباط با سایت فاز  ؛اند داده

این درصد مساحت  82/33هکتار)،  98/1136مذکور ( طرحکیلومتري  2هاي واقع در شعاع  مجموع مساحت کاربري

فاطمیه از لحاظ دسترسی به  1دهد که سایت فاز  شعاع، در زمره فضاهاي باز عمومی قرار دارد که این امر نشان می

 کند.امنیت این سایت را در شرایط وقوع بحران تأمین می ،فضاهاي باز عمومی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این امر

توجهی را به خود اختصاص  یه، آزاد شهر و حمیدیا درصد قابلفاطم 2هاي فاز  فضاهاي باز عمومی در سایت ،همچنین

  ).7و 6شوند (شکل  % از شعاع موردنظر را شامل می70/34% و 64/43%، 63/34اند و به ترتیب  داده
  

  
  فاطمیه 2فاز  1هاي فاز  وضعیت پراکندگی فضاهاي باز عمومی نسبت به سایت )6شکل 
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  هاي حمیدیا و آزاد شهر فضاهاي باز عمومی نسبت به سایت) وضعیت پراکندگی 7شکل 

  

  سازي مسیر بهینه مدل

پس از تعیین شعاع دستري خدمات و تسهیالت مورد نظر، در این مرحله، به منظور نمایش بهترین مسیر (مسیر بهینه) 

به منظور تعیین مسیر بهینه، از افزار تحلیل شبکه استفاده شده است.  ي مسکن مهر به این خدمات، از نرمها دسترسی سایت

، طرفه و دوطرفه بودن مسیر، سرعت حرکت و نوع مسیر (خیابان و اتوبان) استفاده شده است و در نهایت پارامترهاي یک

) 8هاي مسکن مهر در شکل ( شانی به سایتن  هاي آتش سازي شده است. مسیر بهینه براي دسترسی ایستگاه مسیر بهینه شبیه

هاي مسکن مهر به عنوان نقطه  نشانی به عنوان نقطه مبدأ و سایت هاي آتش تعیین این مسیر، ایستگاه براي .داده شده است

هاي نشانی به سایت هاي آتش ترین فاصله دسترسی ایستگاه )، نزدیک8با توجه به شکل ( اند. مقصد در نظر گرفته شده

 3030متر)؛ سایت آزادشهر( 3410فاطمیه( 2سایت فاز متر)؛ 3050فاطمیه( 1سایت فاز :استمسکن مهر به این صورت 

ذکر است که به  شایان .سیر دسترسی مربوط به سایت حمیدیاستبیشترین م ،بنابراین متر). 4623سایت حمیدیا( متر)و

  .هستندفاطمیه، مسیر دسترسی این دو سایت مشترك بوده و بر هم منطبق  2و فاز  1هاي فاز  همجواري سایت علت

) 8ها نیز مسیر بهینه براي دسترسی ساکنان مسکن مهر به مراکز درمانی (بیمارستان) در شکل ( اط با بیمارستاندر ارتب

ها به عنوان نقطه مقصد  هاي مسکن مهر به عنوان نقطه مبدأ و بیمارستان تعیین این مسیر، سایت براي نشان داده شده است.

ها در  هاي مسکن مهر به بیمارستان ترین فاصله دسترسی سایت آمده، نزدیک اند. بر اساس نتایج به دست در نظر گرفته شده

است. متر  1902و  5302، 1253، 904فاطمیه، آزادشهر و حمیدیا به ترتیب  2فاطمیه،  سایت فاز  1هاي سایت فاز  سایت

  اند.ها واقع شده رستانهاي مورد مطالعه در فاصله مناسبی از بیما سایر سایت ،شهر، به غیر از سایت آزادبنابراین
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  ها نشانی و بیمارستان هاي آتش هاي مسکن مهر به ایستگاه ) مسیر بهینه دسترسی سایت8شکل 

  

  مطلوبیت

هاي مسکن مهر ارزیابی  طرحگزینی  میزان تناسب مکان ارتفاع، شیب و گسل :از قبیل ،در این بخش با مقایسه عواملی

  شده است.

  

  مطالعات ارتفاعی

 هستندمتر  1600ارتفاع تا  توسعه مناطق مسکونی داراي حداکثر برايهاي مناسب  کلی، مکانبه طور 

اي مورد مطالعه نسبت به سطوح ه )، نقشه سطوح ارتفاعی شهر یزد و پراکندگی سایت8( شکل).در 25:1384(قراگوزلو،

متر،  1210-1240طمیه در طبقه ارتفاعی فا 2و فاز  1هاي فاز  طرحارتفاعی نشان داده شده است. با توجه به این نقشه، 

با توجه به  ،اند. بنابراین متر واقع شده 1270-1300شهر در طبقه ارتفاعی متر و آزاد 1240-1270یا در طبقه سایت حمید

هاي مذکور نسبت به ارتفاع، از مطلوبیت مناسبی برخوردار است و به نوعی عامل  این سطوح ارتفاعی، قرارگیري سایت

  کند. ها ایجاد نمی ها به درستی رعایت شده و مانعی براي توسعه آن طرحدر این ارتفاع 

  

  شیب اراضی

براي احداث شهرها  معموالً، شیب توپوگرافی است. استفیزیکی شهرها و احداث بنا مهم  ۀعامل دیگري که در توسع

سازي و درصد ساخت 15هاي باالي  در شیب و شود درصد در نظر گرفته می 15ها، شیب تا  یابی آن در مطالعات مکان

ترین شیب براي  مناسب .ها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست شهر در این شیب زیرا ساخت ؛ودش انجام نمی

هاي مسکونی و تأسیسات و تجهیزات  درصد نیز مجتمع 9اي تا ه اما در شیب ؛درصد است 6تا 5/0شهرسازي، شیب 

  ).202:1379(شیعه، شود شهري ساخته می

) نشان داده شده است. با توجه به این 9( شکلنتایج حاصل از مطالعات انجام شده مربوط به شیب اراضی شهر یزد در 

ها از لحاظ شیب  طرحاین  ،اند. بنابراین درصد مکانیابی شده 0-7هاي مسکن مهر مورد مطالعه در شیب  طرحنقشه، 

  ها رعایت شده است. طرحنوعی اصول شهرسازي براي استقرار این  اراضی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند و به
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  هاي مسکن مهر نسبت به سطوح ارتفاعی و طبقات شیب اراضی شهر یزد) موقعیت سایت9شکل 

  

  حریم گسل

ست از ا گسل عبارت "گسل و حریم آن است.  ،یابی توسعه فیزیکی رعایت شود عامل دیگري که باید در مکان

د پذیري بای کاهش آسیب برايپذیر  در مناطق آسیب)؛ لذا 76:1383(مقدم، "جایی قطعاتههمراه با جاب شکستگی زمین،

؛ طوري که اگر کار آنها متفاوت استها، بسته به سازو رعایت حریم گسل ساز بر روي گسل جلوگیري شود.و از ساخت

ر در طرفین گسل ضروري است (نعیمی مت 300تا  100کار راستالغز داشته باشد، رعایت حداقل حریم گسل سازو

  ).34:1388قصابیان،

، حریم گسل نسبت به این هاي مسکن مهر براساس خطوط گسل تحلیل خطرپذیري نسبی سایت برايدر این پژوهش 

  ها در سه طیف بررسی شده است: طرح

  متري= خطرپذیري نسبی زیاد 200حریم با فاصله  -1

  خطرپذیري نسبی متوسطمتري=  400حریم با فاصله  -2

  متري= خطرپذیري نسبی کم 600حریم با فاصله  -3

هاي شهر هاي مسکن مهر شهر یزد خارج از محدوده حریم گسل طرحشود، تمام  ) مشاهده می10( شکلکه در چنان

و  2200، 1300، 760فاطمیه، حمیدیا و آزاد شهر به ترتیب در فاصله  2و فاز  1هاي فاز  طرحبه طوري که  ؛یزد قرار دارند

، 2000، 1600ها از مرکز خط گسل، به ترتیب  فاصله این سایت ،د. همچنینان متري از حریم با خطر زیاد واقع شده 300

  .استمتر  970و  2700
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  هاي مسکن مهر براساس فاصله از حریم گسل ) خطرپذیري نسبی سایت10شکل 

  

  گیري نتیجه

، مطالعات مربوط به مکان و شود یمي مسکونی انجام ها مجتمعاز جمله مطالعات اساسی که در جهت ارتقاي کیفیت 

. استقرار فضاهاي مسکونی از یک سو به لحاظ تأثیراتی که بر کمیت و کیفیت استي مسکونی ها تیسافضاي استقرار 

. استبه جهت بار مالی زیاد، شایسته بررسی گسترده  ،دیگرگذارد و از سوي  زندگی و نیز کالبد بافت شهر یا روستا می

هاي مسکونی امري الزامی است. اهدافی که در  لذا تعیین معیارهاي مناسب براي ارزیابی تناسب مکانی فضاها و مجتمع

موقعیت  ، اطالع ازطرحاطالع از محل دقیق اجراي  :شامل ،گیرد ارزیابی مکان استقرار فضاهاي مسکونی مدنظر قرار می

هاي  شناسی آن، اطالع از وضعیت زمین از حیث همجواري با کاربري هاي خاك آگاهی از مشخصات زمین و ویژگیآن،

  هاي خدماتی و غیره.   دیگر، آگاهی از لحاظ دسترسی به کاربري

برخوردار است. اي  هاي شهري از اهمیت ویژه طرحها و  فضایی طرح -با توجه به موارد فوق، ارزیابی تناسب مکانی

 ارزیابی ها آني استقرار فضااست که از مکان و  ازین ،ندشواجرا  تیموفقیی بتوانند با اجراي ها طرح نکهیاي برا از این رو،

هاي مسکن  طرحهاي موجود در تناسب مکانی  . این پژوهش نیز سعی داشته به شناسایی مسایل و محدودیتدیآبه عمل 

  مهر شهر یزد بپردازد. 

استاندارهاي تناسب مکانی در سه قالب مشخصات مربوط به سازگاري یا همجواري،  ،منظور رسیدن به این هدفبه 

 ود شبندي  هاي فیزیکی (طبیعی) اراضی مسکن مهر در قالب معیار مطلوبیت طبقه مشخصات آسایش مکانی و ویژگی

  نتایج زیر به دست آمد:
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اي پیرامونی از ه هاي مسکن مهر شهر یزد نسبت به کاربري طرحري با توجه به مطالعات انجام شده، وضعیت سازگا

 18/76هاي مسکن مهر،  کیلومتري از سایت 2به صورتی که به طور میانگین و تا شعاع  ؛تناسب باالیی برخوردار است

ن نسبت درصد نیز در وضعیت سازگاري نسبی قرار دارند. بیشتری 53/5ها در وضعیت کامالً سازگار و  درصد کاربري

درصد) آزاد  93/82فاطمیه ( 2هاي فاز  طرحو پس از آن نیز  استدرصد  24/83فاطمیه با  1فاز  طرحسازگاري مربوط به 

ا، ه طرححمیدیا در مقایسه با سایر  طرحذکر است که  شایاندرصد) قرار دارند.  65/63درصد) و حمیدیا ( 91/74شهر (

 -هاي اطراف دارد. علت این امر، استقرار کاربري کارگاهی با کاربري درصد) را 87/14وضعیت ناسازگاري بیشتري (

هاي شهري در  هاي مذکور نسبت به کاربري سایت ،اند. بنابراین استقرار یافته طرحکه در اطراف این  استصنعتی فراوانی 

  ).1شکل  و 6ها کامالً رعایت شده است (جدول  وضعیت کامالً سازگاري قرار دارند و همجواري این سایت

هاي مسکن مهر از لحاظ  توان گفت که سایت گیري کلی می نتیجه باهاي حاصل از شاخص آسایش و  با توجه به یافته

ها نسبت به فضاهاي باز عمومی، در وضعیت مطلوبی  موقعیت آن ،ها و همچنین نشانی و بیمارستان دسترسی به مراکز آتش

نشانی و سایت آزادشهر در ارتباط با مرکز   سایت حمیدیا نسبت به ایستگاه آتشقرار دارند؛ لذا توجه بیشتر به دسترسی 

و  6، 5تواند نقش بسزایی در تأمین آسایش این دو سایت در شرایط وقوع بحران داشته باشد (شکل  درمانی بیمارستان می

7.(  

ها  نشانی و بیمارستان آتشهاي مسکن مهر به خدمات  این بخش نیز بهترین مسیر براي دسترسی سایت ،در پایان

ها نیز سایت  متر) و در ارتباط با بیمارستان4623نشانی سایت حمیدیا ( سازي شده است که در ارتباط با مراکز آتش شبیه

  ).8متر) در وضعیت نامطلوبی قرار دارند (شکل  5302شهر (آزاد

متر، سایت حمیدیا در طبقه  1210-1240فاطمیه در طبقه ارتفاعی  2و فاز  1هاي فاز  طرحدر ارتباط با معیار مطلوبیت، 

هاي  طرحاند. از لحاظ معیار شیب اراضی نیز  متر واقع شده 1270-1300شهر در طبقه ارتفاعی و آزادمتر  1270-1240

  ).9اند (شکل  درصد مکانیابی شده 0-7مسکن مهر مورد مطالعه در شیب 

هاي پژوهش حاکی از آن است که  هاي مورد مطالعه نسبت به خط گسل، یافته معیار خطرپذیري سایتدر ارتباط با 

فاطمیه، حمیدیا  2و فاز  1هاي فاز  طرحبه طوري که  ؛هاي شهر یزد قرار دارند ها خارج از محدوده حریم گسل طرحاین 

 ،اند. همچنین متر) واقع شده 200م با خطر زیاد (متري از حری 300و  2200، 1300، 760به ترتیب در فاصله  ،و آزاد شهر

  ).10(شکل  استمتر  970و  2700، 2000، 1600ها از مرکز خط گسل، به ترتیب  فاصله این سایت

هاي مورد مطالعه از لحاظ تناسب استقرار مکانی مناسب  به طور کلی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سایت

هاي مسکن مهر شهر یزد مطابق با اصول و معیارهاي  طرحی نیگز مکانو در پاسخ به سؤال پژوهش باید گفت که  است

  ي شهري انجام گرفته است.زیر برنامه

  شوند: می مطرحزیر  هايهاي مسکن مهر، پیشنهاد گزینی سایت در رابطه با ارتقاي تناسب مکان ،همچنین

هاي میدانی کاربري اراضی شهر یزد  مطالعات مربوط به شناخت وضع موجود و برداشتشود در انجام  پیشنهاد می -1

هاي مغایر از نظر سازگاري با طرح مسکن مهر اقدام شده و این  نسبت به تشکیل ماتریس سازگاري و تعیین کاربري

  شود. کاربرده بههاي پیشنهادي در شهر  اطالعات در تدوین طرح کاربري زمین آینده و تعیین نوع کاربري
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هاي مسکن مهر به منظور کاهش احتمال  هاي حساس از همجواري با سایت جداسازي و انتقال کاربري -2

  سوزي گسترده در موقع وقوع زلزله. آتش

ي تولیدي ها کارگاهي آتی کاربري زمین شهر یزد، نسبت به انتقال تدریجی صنایع و ها شود در طرح پیشنهاد می -3

هایی  بینی ها و در صورت امکان در خارج از شهر پیش مسکن مهر به خارج از محدوده این سایت هاي پیرامون سایت

  صورت گیرد. 

 براينشانی و مراکز درمانی در نقاط مختلف شهر   هاي آتش یستگاهای نظیر رسان خدماتتوزیع مناسب مراکز  -4

  هاي مسکن مهر. بهبود دسترسی به سایت

شانی و ن امکان دسترسی مطلوب به مراکز آتش ،به ترتیب آزادشهرهاي حمیدیا و  با توجه به اینکه سایت -5

ها تمهیدات الزم براي مقابله با شرایط احتمالی وقوع  شود براي این سایت پیشنهاد می ،بنابراین ؛ها را ندارند بیمارستان

  بحران در نظر گرفته شود.

 2و فاز  1هاي فاز  بر سایت آهن راهمحیطی و اجتماعی خط  -یستزشود در ارتباط با ارزیابی اثرات  پیشنهاد می -6

  فاطمیه مطالعاتی انجام گیرد.

با تبدیل این اراضی به فضاي سبز تا  توان هاي مسکن مهر، می طرحاطراف در  با توجه به وجود اراضی وسیع بایر -7

  هاي تأمین آسایش ساکنان را فراهم کرد. زمینهحدودي 

  

  منابع 

 ، تهران: سمت.هاي شهر و پیراموننظریه . )1382(.حسین رجبی سناجرديو  حسین، محمدیزديپایلی  -1

، فصلنامه آبادينفر،  25000مروري بر طرح مسکن مهر در شهرهاي زیر  .)1389(.پرهیزکار، اکبر و ناصر شاهدي -2

 .94-44، صص69سال بیستم، ش 

، شهري GISها و گزینی مراکز خدمات شهري با پژوهش در مدلمکانارائه الگوي مناسب  .)1376(.پرهیزکار، اکبر  -3

 راهنمایی دکتر حسین شکویی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. ، بهریزي شهري رسالۀ دورةدکتري جغرافیا و برنامه

مقررات گزارش نهایی مطالعات خطر: تدوین ضوابط و .)1384(.شناسی و مهندسی زلزله  المللی زلزله پژوهشگاه بین -4

  ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازي.ارتقاي ایمنی در برابر زلزله در تهران شهرسازي به منظور

 سمت. :ریزي کاربري اراضی شهري، تهران . برنامه)1382(.پورمحمدي، محمدرضا  -5

 چاپ دهم. ،، تهران: سمتریزي مسکن برنامه .)1391(. ___________________ -6

هاي تأمین مسکن دولت تحلیلی بر سیاست .)1391(.صدرموسوي، میرستار و اصغر عابدینی  ،پورمحمدي، محمدرضا -7

 .43- 34،  صص3، ش فصلنامه مطالعات شهريهاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی،  با تأکید بر برنامه

یند اباز شهري در فربررسی روند کاهش فضاهاي  .)1389(.پور  شمشیربند، مصطفی و سیدعلی حسین ؛توکلی، علیرضا -8

دوفصلنامه معماري و شهرسازي نمونه موردي: کالنشهر تهران)، توسعۀ شهري با تأکید بر مدیریت بحران (

 .154-141 صص ،5، ش آرمانشهر

  ، تهران: انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن.هاي شهري سرانه کاربري .)1378(.حبیبی، سیدمحسن و صدیقه مسائلی -9
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  .چاپ هشتم ،،  تهران: انتشارات بازتابنامه نویسی یانپاروش پژوهش با رویکردي به  .)1390(.خاکی، غالمرضا  - 10

، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن مسکن مهر: رویکردي نو در بخش مسکن،. )1389(.ریزي و اقتصاد مسکن  دفتر برنامه - 11

 .20-11، صص48و  47ش 

 تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. ریزي شهري (رشته جغرافیا)، کارگاه برنامه .)1379(.شیعه، اسماعیل  - 12

، تهران: سازمان ملی زمین و هاي مسکن در کشورهاي مختلف جهان بررسی شاخص .)1377(.عزیزي، محمد مهدي  - 13

 مسکن.

هاي شهري با تأکید بر نظام توزیع و  ی و کیفی کاربريارزیابی کم .)1391(.علی اکبري، اسماعیل و عذرا عمادالدین - 14

- 157، صص79، ش هاي جغرافیاي انسانی پژوهشالگوي همجواري (مطالعه موردي: ناحیه یک شهر گرگان)، 

172. 

  .55-50، صص69، ش فصلنامه آباديآسیب شناسی طرح مسکن مهر،  .)1389(.غالمی، محمدجواد  - 15

گیري  محیطی و بهره -هاي زیست  عملکردهاي شهري با کاربرد مدل سازي توسعه مدل. )1384(.قراگوزلو، علیرضا  - 16

 ، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.هشتمین همایش ملی بهداشت محیط، GIS/RSاز

  ، یزد: دانشگاه یزد.هاي جغرافیایی مکتب جزوه کالسی درس .)1390(.مستوفی الممالکی، رضا  - 17

هاي مسکن مهر با  طرحیابی  ارزیابی مکان .)1391(.زاده، سیدنصرالدین و الهام ضابطیان ، الیاسمشکینی، ابوالفضل - 18

فصلنامه (نمونه موردي: استان یزد)، AHPزیست محیطی با استفاده از مدل سلسله مراتبی  -رویکرد کالبدي

  .70-57، صص 2، ش مطالعات شهري

 نشر سرا. :، تهراناقلیمی -مبانی ژئومورفولوژي ساختمانی .)1383(.مقدم، محمدرضا  - 19

یابی اراضی مسکن در شهرهاي اقماري با روش  )، تحلیلی بر مکان1390مهدوي، مسعود و محمد رحمانی( - 20
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