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 مقدمه 

مورد نظر نامبرده خواهد شد سپس بر روی محدوده مورد مطالعه با  معیارهایهریک از  جهانی و محلی استانداردهایدر ابتدا 

 اسناد و مطالعات کتابخانه ای و...، پرسشگری از مردم ابزار های، مشاهدات میدانی، استفاده از سیستم های اطالعات جغرافیایی

ویژگی های اجتماعی ، و یافته ها ارائه خواهد شد.همچنین مطالعه در باره ویژگی های طبیعی آن ها داوری و نتایج عملکرد

ممیزی اراضی دایربایر و مشخص ، ارتباطات و شبکه حمل و نقل شهری، در وضع موجود کاربری اراضی، اقتصادی، وجمعیتی

بررسی شئونات اجتماعی و اقتصادی موثر بر الگوهای رفتاری مردم در خصوص نحوه ، کردن زمینه های مستعد برای توسعه اتی

 استفاده از زمین و...

برای کاربری های  ها و فنون دقیق و به تفکیک اتی با استفاده از روشبراوردنیاز های ، در مرحله بعدی به دنبال مطالعات فوق

 مختلف نظیر سکونت تجارت صنعت فضاهای عمومی تفریحی صورت می گیرد

سپس بعد از مراحل فوق تهیه نقشه های مورد نیاز ضروری است.برای تهیه نقشه های مورد نیاز کاربری اراضی شهری باید دو 

اراضی شهری برای برداشت وضع  های نقشه و کاربری اشنایی با ویژگی( برداشت وضع موجود ب ( مرحله رعایت شود الف

دسنجش از دور و عکس ماهواره ( روش دستی و ثبت مستقیم ب ( الف موجود کاربری ها نیز از دو روش می توان استفاده کرد

 ای.

 

 محور هاي مطالعات 

مطالعات جمعیتی نسبت سنی ، کاربری ها ومیزان سازگاری ان ها، ترسی هادس :در قالب بررسی وضع موجود محدوده مورد نظر

مطالعات اقتصادی نظیر کاربری های ، نیمه عمومی و خصوصی محدوده مورد نظر مطالعه فضاهای عمومی، و جنسی شهروندان

زیست پذیری  طقه به لحاظوضعیت من، چالش های زیباسازی، المان های فرهنگی، ها ورودی، تجاری حوزه نفوذ و عملکرد انها

ویژگی های ، بررسی امنیت منطقه در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی، و کیفیت زندگی برای تمام گروه های سنی و جنسی

وضعیت زمین ، مطالعات ممیزی اراضی شهری، مطالعات مسکن، مطالعات رفتار و ترجیح عمومی شهروندان، و طبیعی کالبدی

، بررسی نسبت شهرنشینی به شهرگرایی، مشارکت شهروندی، میزان رشد و توسعه، ط به چشم اندازمطالعات مربو، های شهری

 مکان یابی کاربری های اراضی منطقه و... 

 

 مطالعات جمعیتی نسبت سنی و جنسی شهروندان
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یش و روند های گذشته برای سایر مطالعات شهری نظیر مسکن و... مطالعه گرا است در مطالعات جمعیتی گه خود مقدمه ای

می تواند در تعیین نوع کاربری های اراضی  به لحاظ سنی و جنسی جمعیت بسیار مهم است همچنین شناخت وضع موجود

اصلی ترین داده برای برنامه ریزی کاربری زمین را براورده می  شهری در سال های اتی اثر گذار باشد. همچنین این مطالعات

رفاهی خدماتی و... مطالعات مربوط به این بخش  تجارت ارتباطات صنعت تسهیالت یاز برای سکونتسازد نظیر فضاهای مورد ن

به بعد افزایش جمعیت در برخی از این مناطق دیده می شود که ضرورت برنامه ریزی برای  1171نشان می دهد از سال 

منطقه کوی الله رسالت جاللیه با ضرب اهنگ سه  غیر قابل اجتناب می کند این منطقه آیندهجمعیت های باالتر را برای 

جمعیت  1131سال  مثال در اما در سایر مناطق نوسانات چشمگیری وجود دارد باشد میمالیم تری در حال افزایش جمعیت 

ن که میل به جابه جایی شهروندان این مناطق را نشا برخی ازمناطق این منطقه در حال انتقال به سایر مناطق شهر تبریز بوده

به دلیل عوامل متعدد اقتصادی وکاهش قدرت خرید مردم و ضرب اهنگ مالیم تغییرات قیمت  1131می دهد اما در سال 

مسکن در این مناطق دوباره جمعیت افزایش یافته است این افزایش جمعیت بی رویه منجر به افزایش مناطق حاشیه نشین در 

ترجیحی جمعیتی شهر نشان می دهد این منطقه از شهر نیازمند توجه پس مطالعات  اندیشه اخماقیه واطراف ان شده است

کیفیت و زیست پذیری فضای شهری خود را ارتقا دهد و بتواند جمعیت مناسب با مساحت خود را  بیشتری است تا بتواند

تجاری  نوسانات جمعیتی و مساحت زمین اشغال شده برای ساخت مسکن به دور از نواحی جذب کند همچنین با بررسی

برای این منطقه با کمبود مسکن و سایر کاربری های مورد نیاز با  آیندهواالینده ای مثل نیروگاه ها و... نشان می دهد در 

 رو به رو خواهیم بود جمعیت ساکن

 

 :دسترسی و شبکه هاي ارتباطی
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، پایانه، ایستگاه ها، زان وشکل وسیلهمی، گره ها، اضالع:در یک نگاه کلی به سیستم حمل ونقل شهری اجزا تشکیل دهنده ان

 باشد میقوانین و مقررات کنترل و نهاد های نظارتی 

دوره انسان ، دوره تقابل با اتومبیل محوری و ایجاد محدوده های عاری از ترافیک، اتومبیل محوری :رویکرد های عمده ان

 باشد میال دوره ارام سازی فع، محوری و ایجاد تعادل بین اتومبیل و عابر پیاده

 اثار رقابتی و تولید ثروت با ایجاد ارزش افزوده باال، اقتصادی بودن و کارایی، سالمت وایمنی، اهداف ان دسترسی مناسب

نقش ، نقش تاثیرات اب و هوایی، نقش معماری شهری، نقش دسترسی، نقش اجتماعی، نقش اصلی دسترسی ها: جابه جایی

 اقتصادی و...

سرعت وکیفیت جابه ، هماهنگی با کاربری های دیگر، غیر از رسالت و کوی الله که کیفیت دسترسی نتیجه گیری از محل به

را دارند در سایر بخش های منطقه هفت تبریز بخصوص در اندیشه اخماقیه لواسان  معماری و منظر مناسب، جایی باال

مکان یابی ، آسفالت نامناسب :باشد میاسب و بافت شبکه های دسترسی بسیار نامن دسترسی ها مطلوبیت کافی را ندارند

 در این بخش مشاهده توزیع نامناسب دسترسی، کمبود وکیفیت پایین ابزار های کنترلی، کمبود گره ها اتصاالت، نادرست

ز عدم تعادل بین کاربری زمین و شبکه راه ارتباطی نی، نبود عالئم و تابلو های راهنما، گردید.ضعف سیستم حمل و نقل عمومی

می شود با افزایش جمعیت و ساخت و ساز  بینی پیشدرون شهری نیز یکی از مشکالتی است که  دیده می شود.حجم ترافیک

، ترافیک باالی این مناطق مثل در این مناطق قابل مشاهده است امروزه زمزمه های این معضل نیز، ها در این منطقه بوجود اید

 بر و...عدم کیفیت مناسب معا، تصادفات رانندگی

 

 كاربري ها و سازگاري و مطلوبیت انها:

 
 :این اصول عبارتند از کاربری ها باید به طور اصولی مکان یابی گردند

 سرانه متناسب و...، سالمتی، مطلوبیت، کارایی، اسایش، سازگاری، ایمنی استانداردهای

ظ مکان یابی هم به لحاظ توزیع وخدمات دهی و منطقه هفت تبریز می توان چنین گفت که کاربری ها هم به لحا با بررسی

شهر ک اندیشه همچنان نیازمند  و تناسب وضعیت قابل قبولی را در رسالت کوی الله جاللیه و... دارند حوزه عملکردی

لواسان و بهاران وضعیت کمی نیازمند توجه بیشتری است کاربری ها عمدتا بهداشتی اراضی  در اخماقیه اصالحاتی است

زمین های زراعی باغات به طور ، سازگاری برخی کاربری ها وجود ندارد. باشد میفضای باز و...  باغات اراضی کشاورزی متروک

الزم  استانداردهایزمین های مخروبه زیاد و نیازمند توجه بیشتری است فضاهای باز و عمومی  مطلوب به کار گرفته نمی شوند

بهداشت ایمنی وتجهیزات پارک ها نیز در همه این ، و جنسی ندارد عدم نور کافیرا برای بهره مندی تمام گروه های سنی 
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چراکه از سوی ساکنین با استقبال خوبی همراه نمی شوند به لحاظ  منطقه نیازمند بررسی است تا کمبود ها برطرف گردد

ن مناطق در نهایت با توجه به ومذهبی نیز نیازمند توجه ویزه ای است ای برخی از کاربری های ضروری خدماتی بهداشتی

پتانسیل باالیی دارد در این مناطق اما به دلیل  ( مطالب پیش گفته می توان نتیجه گرفت فضای زیستی )کاربری مسکونی

خود را به خوبی ایفا کنند در فضای شهر و نیازمند  واز باال به پایین این مناطق نتوانسته اند نقش مدیریت ناهماهنگ و ناکارامد

جه بیشتری است.همچنین کمبود خدمات رفاهی و نبود کاربری های خدماتی و خرده فروشی ها در این مناطق بسیار برای تو

 شهروندان مشکل ساز شده است بخصوص منطقه اندیشه 

 

 نیمه عمومی و خصوصی محدوده مورد نظر مطالعه فضاهاي عمومی

 
در برنامه ریزی کاربری زمین به دو دسته عمده از کاربری ها توجه می شود تعدادی در فضاهای ساخته شده یا محیط شهری 

که فضای باز نامیده می شوند  و بقیه در نواحی ساخته نشده قرار دارندمانند مناطق مسکونی صنعتی تجاری و زیرساخت ها

 مزارع جنگل ها و طبیعت حفاظت شده خانهمانند پارکها باغها نواحی تفریحی خارج از 

 خاک اب کانی ها و جاندار مثل گیاهان حیوانات عناصر غیر جاندار فضاهای باز عمدتا با تسلط ترکیبی از عناصر طبیعی اعم از

ائه مدیران شهری ار این فضاها به دو صورت تقاضامحور از سوی شهروندان وعرضه محور از سوی.جانوران و... مشخص می شوند

 می گردد

زیست ، در ساخت کالبدی شهر :که عملکرد عمده انها باشد میفضاهای سبز خیابانی و... ، پارک های شهری انواع انها نیز

و پرسشگری که حقی و همکاران تحت عنوان بررسی فضای  با بررسی منطقه مورد نظر باشد می.. .و اجتماعی روانی، محیطی

منطقه هفت رضایت کافی را از سرانه فضای سبز  م داده بودند نشان داده شد شهروندانسبز شهر تبریز طی مقاله ای انجا

درون پارک ها مناسب نبوده و  منطقه خود نداشتند چراکه اصول ساخت پارک های شهری المان ها و تجهیزات وتاسیسات

 دیده می شودکمبود پارک های محله ای به غیر از رسالت و کوی الله در سایر بخش های این منطقه 

 :ایرادات عمده ای که برای این پارک ها می توان شمرد عبارتند از

، توجه به گلکاری، توجه به جمع اوری زباله ها، تفکیک فضای ورزشی با پیاده راه ها، بازنگری در طراحی ورودی های پارک

اماده ، ساخت پارکینگ های اصولی، نعدم وجود فرصت کافی برای نشست، رسیدگی به سالمتی دستگاه ها، دقت در المان ها

تکمیل فضای بازی ، ایجاد زمین بازی کودکان، امکانات و تجهیزات رسیدگی به ایمنی، سازی زمینه الزم برای ورود معلولین

 رسیدگی بع تعمیرات و...، کودکان
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 مطالعات اقتصادي نظیر كاربري هاي تجاري حوزه نفوذ و عملکرد انها

 
و نحوه اثر گذاری دگرگونی های  بررسی میزان، و بالفعل اقتصادی شهر تصادی شناخت قابلیت خهای بالقوههدف از مطالعات اق

درشکل گیری اتی شهر نه  تحوالت اقتصادی اثر گذاری برالگو های کاربری اراضی شهری است و در بررسی چگونگی اقتصادی

 ر گرفته شودتنها میزان و اندازه انها شعاع تاثیرات نیز باید مدنظر قرا

ایجاد شغل ، توزیع فعالیت های مختلف و رفت و امد باال و پیشرفت اقتصادی در همه کشور ها نیازمند زمین بیشتر جمعیت

با مطالعه منطقه هفت می توان چنین نتیجه گرفت این منطقه به لحاظ کاربری تجاری در مناطق  باشد می اصلی و تبعی های

دارای  طلوبیت کافی برخوردار است اما سایر مناطق ان منطقه حتی شهرک های صنعتی موجوداز م جاللیه رسالت وکموی الله

این الودگی میزان جمعیت سالمت و  آیندهو در  باشد میرشد تک بعدی است و از نظر مکان یابی تجاری بسیار نامطلوب 

، تعمیرات خودرو، فلزکاری، پاالیشگاهی بهداشت وارایش منظم این منطقه را بر هم خواهد زد کاربری های صنعتی از جمله

و.... بسیار در حال افزایش است که این خود نشان از ظرفیت اقتصادی  بارگیری انبارداری تولید و عرضه صنایع سنگین و سبک

مان حال باالی این منطقه دارد و باید در برنامه ریزی های اتی مورد توجه قرار گیرد تا سازماندهی مشاغل در این مناطق از ز

 اغاز گردد.

 

 كالنتري و...، نظیر ایستگاه موقتی پلیس كاربري انتظامی
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 آنان سوی از امنیت مستلزم احساس شهر عمومی فضای در مردم حضور و هاست انسان شهری حیات اساسی عناصر از امنیت

. گیرد می صورت اجتماعی امنیت نتأمی و ارتقا راستای که در است دولت ایجابی اقدامات از بخش آن امنیت از منظور است

 امنیت اجتماعی تأمین در انتظامی نیروی نقش، شهرها در اجتماعی های ناامنی رواج و گستردگی شهرنشینی به توجه با امروزه

ناگفته نماند که به محل استقرار کالنتری  است. یافته ضرورت شهرها در امنیت تقویت راهکارهای و آن بر مؤثر عوامل و شهرها

ها ایستگاه های انتظامی پادگان ها و پایگاه های بسیج و... کاربری انتظامی گفته می شود.در منطقه هفت با توجه به کمبود 

بسیار باالست و امنیت ساکنین بخصوص در شب ها تحت شعاع این موضوع  نیروی انتظامی وکالنتری سرقت بزهکاری خشونت

شب ها بسیار محیط ناامنی را برای کودکان و خانواده ها به ارمغان اورده است.  همچنین وجود حیوانات ولگرد .قرار می گیرد

این مناطق حیوانات به منظور چرا به داخل مناطق مسکونی شهروندان ساکن  همچنین با توجه به سبک زندگی ساکنین

همچنین امار  .دان را بر هم می رنداندیشه اخماقیه و... کشیده می شود که این خود نیز از عوامل بیماری است و امنیت شهرون

 کالنتری ها نشان می دهد در این مناطق امار خودکشی نیز باالست نسبت به سایر مناطق تبریز

 

 ( زیباسازي منظر شهري )ورودي ها

 
ب فضاهای شهر بوده که با اتصال محیط بیرونی و ساختار اصلی شهر، موجاجزای از مهم ترین  و محالت شهری ورودی شهرها

بازخوانی هویت و خاطره سازی آن شهر می گردد. متاسفانه این فضاها در بیشتر شهرهای ایران با نابسامانی های فراوانی همراه 

بوده که عمال آن را دچار انحطاط نموده است. همچنین این تشویش باعث عدم تعریف مناسب هویت و ویژگی های ورودی 

اصولی برای ورودی ها در نظر گرفته می شود نظیر:  ن فضا در ابهام قرار گرفته استشهرها گردیده، به گونه ای که تکلیف ای

 مکان یابی و...، مصالح اصولی، عملکرد مناسب، امنیت، زیباسازی، محصوریت، انطباق، خوانایی

 می شوددیده  ( سردیس و...، همچنین کمبود المان های فرهنگی)تندیس در منطقه هفت ورودی ها بسیار آشفته هستند

 کنترل نظارت وبرنامه ریزی است. کیفیت الزم را ندارند و... از این نظر این منطقه به شدت نیازمند درختکاری وسط خیابان ها
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 كاربري مسکونی 

 
ساخت و ساز ها ، وضع کنونی مسکن شهر :جهانی هنگام مطالعه مسکن به چند سوال پاسخ داده می شود استانداردهایدر  

کدام اهداف مدنظر است؟ مقدار زمین مورد نیاز برای مسکن چه میزان است؟  مسکن بینی پیشام می گیرد ؟ در چگونه انج

 کیفیت کالبدی بنا چه وضعیتی دارد؟ در طرح های شهری مسکن چه مقدار برارود شده و... 

 حوادث طبیعی و...، لتسیاست های دو، فرهنگی، عوامل اقتصادی:بر تقاضای مسکن عبارند از همچنین عوامل موثر 

کیفیت عمر مطالح  باشد می امن برای حاشیه نشینان منطقه هفت تبریز متاسفانه امروزه در حال تبدیل شدن به پناهگاهی

مناسب در سایر نواحی بسیار وضعیت نامطلوبی دارد نیاز به مسکن  بناهای مسکونی در منطقه رسالت و جاللیه و کوی الله

همچنین کاربری های مورد نیاز  در این مناطق ساخت و ساز های غیر اصولی وبدون مجوز افزایش یابدباعث شده  ارزان قیمت

 به این مساکن نیز بسیار نادرست توزیع شده است. برای خدمات رسانی

 

 آلودگی هوا 

 
ا بگذارد. تأثیر آلودگی هوا بر ه تواند آثار زیانبار درازمدت و کوتاه مدتی بر سالمت انسان های گوناگونی می لودگی هوا به روشآ

پذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا بسیار بیشتر از دیگران است. کودکان کم سن و سال و  افراد مختلف متفاوت است. آسیب

درصد یکی از آلوده ترین مناطق تبریز  11در منطقه هف با ضریب  .بینند سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می

 ها و پاالیشگاه به نزدیکی نواحی مسکونی، محسوب می شود عامل اصلی این الودگی مکان یابی نادرست کاربری های تجاری
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از این نظر این منطقه نیازمند طرح های فوریتی برای کاهش  باشد میو... (  توحید اتحاد شهرک های صنعتی ) کوی روشن

 الودگی است

 

 فیت زندگیزیست پذیري وكی، مشاركت شهروندي

 

 
، بهداشتی، امن، بهبود می یابد هرچقدرفضای شهر سالم زیست پذیری و...با ارتقا ذهنیت شهروندان، چون کیفیت مفاهیمی

باشد مطلوب  کیفیت دسترسی ها و کاربری ها و...، دفع بهداشتی زباله، زیباسازی منظر، اعتماد، مشارکت باال، اصولی، شاد

ارتقا می بابد  شهروندان احساس رضایت بیشتر و سرزندگی بیشتری را خواهند داشت.در منطقه هفت درحالی که این دو مفهوم

 فراوانی کمتری را به خود اختصاص می دهد نسبت به سایر مناطق تبریز)امار این بخش با استفاده از مقاالت ولی همچنان

 ( شهری استنتاج گردیده است
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