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  1395 زمستان، 9پياپي ، 4م، شمارة وسسال 
 

  هاي مناسب هاي مسكن مهر ايالم و تعيين پهنهارزيابي مكاني مجتمع
   1 محيطيبه منظور ارائه الگوي مطلوب با رويكرد كالبدي و زيست

  
  

  2ر پاكزاد آزادخانيدكت                                                    
، ايرانايالم، اختر ايالمريزي شهري دانشگاه باستاديار گروه جغرافيا و برنامه  

  فتاح جهاني                                                 
، ايالم، ايرانايالم باختر ريزي شهري دانشگاهارشد جغرافيا و برنامه كارشناس  

                                                          
  

   چكيده
درآمد جامعه، دولت سياست احداث مسكن در كشور ما طي چند سال اخير، به منظور تأمين مسكن اقشار كم

يابي اراضـي مسـكن مهـر اسـت كـه      هاي فراروي اين طرح مكانترين چالشمهر را در پيش گرفته است. از مهم
هـاي  تملك در طرح توليد مسكن انبوه، بـا مشـكالتي از جهـت دسترسـي مناسـب، جنبـه       رغم حذف هزينهعلي

مسـكن مهـر    يهامجتمع يمكان يابيمحيطي، كالبدي و غيره مواجه است. بنابراين اين پژوهش با هدف ارززيست
اسـتفاده از   بـا  يطـ يمح سـت يز كالبدي و كرديمطلوب با رو يمناسب به منظور ارائه الگو يهاپهنه نييو تع الميا

تحليلي اسـت و نـوع تحقيـق كـاربردي      -انجام گرفته است. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي  هاي رقومياليه
دهـد كـه در   مـي  هاي تحقيق نشـان يافته. باشدمي واحد 4862است. جامعه آماري واحدهاي مسكن مهر به تعداد 

 هـا و سـرانه  يمكان تيوضعنشده است.  تيعار يطمحيستيز يهاشاخص الميمساكن مهر در شهر ا ينگزيمكان
 يهـا مكانمشخص شد كه  مناسب نيست و در نهايت الميمسكن مهر شهر ا هايمرتبط با مجتمع هايكاربر گردي

ـ در قسمت غرب و جنوب غرب منطقه قـرار دارنـد. در ا   شتريمسكن مهر ب يهامجتمع جاديمناسب به منظور ا  ني
 جـاد يجهـت ا  يمناسـب  يهـا كـم بـوده و محـل    شيو خطر فرسـا  ليل وقوع سكم، احتما بيش لدلي به هاقسمت
  .باشنديمسكن مهر م يهامجتمع

  

  .مسكن، مسكن مهر، شهر ايالممكانيابي، هاي كليدي: واژه
  

                                                                 
                         11/12/1395پذيرش نهايي:                      10/8/1395مقاله: دريافت                       23-41صفحات:  - ١
  pakzad540azad@gmail.com                                مسئول:    ةشاني پست الكترونيك نويسندن - ٢



24        9شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

   مقدمه
 حركت، از پس گرفتن آرام معني به سكن ماده از واژه مسكن ريشه واقع مسكن در

 اسكان اجالس دومين ). در11: 1380(اينانلو،  است شده گرفته انس و باطن سكونت، آرامش

 فضا، آسايش، يعني مناسب سرپناه شده است: تعريف چنين مناسب مسكن )1996بشر (

 سيستم و تهويه روشنايي، اي،سازه دوام و پايداري مالكيت، امنيت امنيت، و فيزيكي دسترسي

 مناسب اوليه تسهيالت و كار رنظ از دسترسي يتقابل و مكان ،اوليه هايزيرساخت گرمايي،

). 3: 1379شود (پورمحمدي،  تامين مردم استطاعت توجه به با بايد موارد اين همه كه است
 تعريف واقع در گيرد؛برمي در نيز را مسكوني محيط كل فيزيكي، مكان بر عالوه مسكن مفهوم

و  شودمي لشام را مسكوني محيط كل بلكه نيست، مسكوني واحد يك مسكن عام مفهوم و
: 1363ي آن فراهم باشد (مخبر، بايد حق تصرف نسبتاً طوالني و مطمئن براي استفاده كننده

  ).12: 1390(خليلي عراقي، و )17
هاي واقعي، از نخستين مسائلي كه بشر همواره با آن دست عنوان يكي از پديدهمسكن به

پاسخي مناسب، معقول و انديشيده به گريبان بوده و همواره در تالش براي دگرگوني و يافتن 
خانماني و نداشتن سرپناه يك مشكل ). مسئله بي1370براي آن است (اهري و ديگران، 

 از يكي مسكن كه اين به توجه با همچنين. )1: 2006(ميلبورمي و كالك،  جهاني است

 ايگاهج بنابراين شود،مي محسوب انسان اساسي نيازهاي از يكي و يافتگي توسعه هايشاخص

است (زرافشان،  زيادي برخوردار اهميت از ايجامعه هر در آن براي ريزيبرنامه و مسكن
مشكل مسكن در همه جاي دنيا وجود دارد، اما اين موضوع در كشورهاي جهان  ).13: 1383

سوم، به داليل متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حادتر است. فقدان منابع كافي، 
هايي كه در ريزي جامع مسكن و ساير نارسايياقتصادي، نداشتن برنامه ضعف مديريت

سو و افزايش شتابان جمعيت هاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد از يكزيرساخت
شهرنشين از سوي ديگر، تأمين سرپناه در اين كشورها را به مشكلي غامض و چندبعدي 

  ).1: 1391تبديل كرده است (پورمحمدي، 
يدگاه اقتصادي بازار، مسائل مسكن را بايد به ساز و كار يا مكانيسم بازار سپرد. برطبق د 

   ).1987(چادويك،  همچنين دولت بايد از صرف بودجه براي مسكن كم درآمدها امتناع كند
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اين ديدگاه به ايدئولوژي رفاه معروف است. در ديدگاه خنثي و منفعل، مسئوالن و مديران 
). ديدگاه تخريب 1382انگارند (صرافي، مي در جهان سوم را ناديده شهري پديده مسكن فقرا

كن كردن مسئله فقر و برخورد قهرآميز به ديدگاه بولدوزر معروف است، سعي در ريشه
جايي جغرافيايي مسكن دارد. اين رهيافت در واقع صورت مسئله را پاك كرده و به جابه

   .)1379 (چيما، مسائل باقي مانده توجه ندارد
هاي اساسي يا تغيير رهيافت ديگر با نگرش راديكال و نپذيرفتن قوانين بازي در پي چاره

در ساختار جامعه است. از اين رو باز هم مانند رهيافت اول، آنها را به حال خود رها كرده تا 
طلب هرچند ضرورت نگرش اصالح. زمانيكه ساز و كارهاي فقرزا و ناعادالنه نابود شوند

مدت به حل مدت و مياناي باور دارد اما براي كوتاهعدالت اجتماعي و تعادل منطقه برقراي
كند و مي هاي موجود در آن كوششمشكل از طريق قبول واقعيت آن در پرداختن به توان

 بيش از اصرار بر تغيير ناگهاني در سطح كالن، تحول تدريجي در سطح خرد را چاره ساز
  . )1382 داند (صرافي،مي

هاي نوگرايان مفهومي را به عنوان ضمائم مسكن معرفي كردند كه به معناي كاربري
يابي شوند. لذا اگر فاصله آنها بيش از حد غيرمسكوني هستند و بايد در مناطق مسكوني منطقه

شود. اين مي معيني باشد، به علت تداوم نياز به آنها، موجب زحمت و فرسايش جسم و روح
ها، مراكز ها، دبستاناز : مراكز توزيع خدمات مورد نياز روزمره، مهدكودك خدمات عبارتند

). نظريه سالمت روان برخالف نظريه نوگرايان 42: 1381 خدمات درماني و غيره (رضويان،
سازد و معتقد است مي كند، سالمت روان را مطرحمي كه برروي نيازهاي زيستي انسان تاكيد

هاي غيرپويا، ها، موجب پيدايش محيطبندينوگرا مانند حوزهبكارگيري اصول شهرسازي
يكنواخت و ترساننده و در نهايت موجب القيدي ساكنان و انجام رفتارهاي نامطلوب و به 

  ). 77: 1381(رضويان، شودمي خطر افتادن سالمت رواني آنها
است. اما پس از ساز نبوده چندان مسئله 1330مسئله و مشكل مسكن در ايران قبل از دهه 

شهرها، مسائل و مشكالت جدي از با مهاجرت روستاييان و رشد فزاينده كالن 1330دهه 
ها در درون و حاشيه شهرها، افزايش تراكم، كمبود كمي و كيفي جمله گسترش زاغه

مسكن  ة)، به مسئل1346- 1342واحدهاي مسكوني به وجود آمد. از اين رو در برنامه سوم (
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هاي اخير با تشديد مداوم ). در سال77: 1389پرداخته شد (قنبري و ظاهري، به طور ويژه 
هايي در جهت رفع و يا تعديل اين مشكل از سوي مشكل مسكن در كشور، شاهد ارائه طرح

هاي كشور كه با هدف تأمين مسكن براي اقشار مختلف ترين سياستعمده«ايم. دولت بوده
شهري، سياست شهري، قانون زمينسازي زمينسياست آماده جامعه اتخاذ گرديده، عبارتند از:

سازي و سياست مسكن سازي، آپارتمانسازي، كوچمسكن حمايتي، مسكن اجتماعي، انبوه
  ). 134: 1379استيجاري (پورمحمدي، 

ريزي براي الذكر، در چند سال اخير در كشورمان، جهت برنامههاي فوقعالوه بر طرح
مهر به اجرا گذارده شد (قنبري، كن جامعه، طرحي به نام طرح مسكنمسمسكن اقشار بدون

مهر به عنوان مهمترين اقدام دولت نهم در بخش مسكن در راستاي تامين مسكن). 231: 1395
هاي پائين درآمدي جامعه كه تاكنون از تسهيالت دولتي جهت مسكن متناسب با نياز دهك

ها يكي از اهداف اين طرح ).2015(آزادخاني، ائه شد اند از سوي دولت اربهره بودهمسكن بي
كه  1391ويژه از سال بها، اشاره كرد كه در چند سال اخير بهكاهش قيمت مسكن و اجاره

ايم. يكي ديگر از وجه شاهد كاهش قيمت مسكن نبودهكن مهر به مردم واگذار شد به هيچمس
تواند ت عدم مديريت اين مشكالت ميمهمترين مشكالت و ابعاد پنهان اين طرح كه در صور

باعث بروز مشكالت بسياري به ساكنان اين مساكن و همچنين از بين رفتن اين مساكن شود، 
ها جنبه اقتصادي بر جنبه علمي و باشد. در مكانيابي اين طرحيابي اين مساكن ميبحث مكان

هاي ها در زميناين طرح طوري كه بيشتريابي ارجحيت كامل داشته بهاستاندارد بودن مكان
اطراف شهرها و در فاصله نسبتاً دور از شهر مادر كه هزينه مالكيت زمين در اين اراضي كم 

گونه ارزيابي از محل استقرار مساكن مهر نسبت به محل، اند و هيچيابي و اجرا شدهبوده مكان
ي طبيعي او بالي توانست باعث ايجاد بحرانموقعيت طبيعي و عوارض طبيعي منطقه كه مي

  ). 16: 1388ها صوت نگرفت (قنواتي و همكاران، شود براي اين طرح
رغم توسعه بيني اراضي كافي و مناسب براي توسعه شهرها عليبا توجه به عدم پيش

يابي اراضي مناسب براي توسعه شهري و بالتبع، روزافزون جمعيت شهري كشور، مكان
سعه شهرهاي موجود با درنظر گرفتن مراحل مختلف ارزيابي امكانات رشد كالبدي و تو
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نمايد (ويسه و همكاران، توسعه شهري و تعيين جهات توسعه شهرها در آينده ضروري مي
1394 :101.( 

هاي چندي وجود ها و نوشتههاي تأمين مسكن، پژوهشها و برنامهدر رابطه با سياست
ترنر انجام داده است. وي در مينه را جاندارد. از جمله معتبرترين تحقيقات خارجي در اين ز

) به بحث مسكن تهيدستان و چگونگي تهيه آن اشاره 1982و  1978 ،1967مقاالت متعددي (
توانند براي تهيدستان مسكن تهيه كنند؛ بلكه فقط بايد ها نميكند و معتقد است كه دولتمي

) 1997( ي قرار دهند. از نظر فيشرتسهيالتي مانند آب، برق و ... را در اختيار تهيدستان شهر
اي كه انواع مختلف ي اثبات شدهگذاري در مسكن، بر اساس قضيهارتباط بين رشد و سرمايه

) 2008و كينگسلي ( داند، قابل توجيه است. ترنرسرمايه در توليد كاالها را مكمل يكديگر مي
به بررسي  درآمدهاي كمتي گروههاي فدرال براي نيازهاي سكوننيز در گزارشي با عنوان برنامه

اند. همچنين بنروز و دوريت درآمد در كشور آمريكا پرداختههاي كمسياست مسكن گروه
هاي تأمين مسكن ) نظامي جامع براي تأمين مسكن سفارشي انبوه براي كاهش هزينه2009(

 با مسكن عتصن در پايداري به دستيابي هدف با 2011 سال در هانگاند. تكپيشنهاد نموده

هاي خواسته و نيازها با را خود هاي مسكنفعاليت بايد مسكن دهندگانارائه كه فرضپيش اين
 اشاره كنند، تنظيم مسكن نارضايتي و رضايتمندي در ثرؤم عوامل بررسي طريق از خانوارها

 به هاتعاوني شدن مدرنيزه و هاتعاوني در فني نيروي نداشتننشان داد  2013 كرد. گراوبوسكي

 نگراني به هاي تجاريشركت به هاتعاوني گرايشو  منجر شده هاخانه تحويل شدنطوالني

  .)2014شد (آزادخاني،  منجر
اند از جمله رضايي و تحقيقات داخلي در زمينه مسكن را برخي از پژوهشگران انجام داده

 واحدهاي ندي ازمرضايت معيارهاي به اين نتايج دست يافتند كه اغلب )1391همكاران (

 مهر مسكن مجتمع از ساكنان منديرضايت ميزان و اندگرفته قرار متوسط سطح در سكونتي

 كهنشان دادند ) 1393فيروزي و همكاران (. است شده برآورد متوسط حد در يزد شهر فاطميه

 اين بر سعي و است شده گرفته ناديده ساكنان نقش اميديه شهر مهر مسكن هايطرح ايجاد در

 مسكن، كمي اهداف با منطبق صرفاً و محدود فضاهايي در مردم خاصي از گروه كه است بوده

اي به اين نتايج دست يافتند كه ) در مقاله1393پورمحمدي و اسدي (شوند.  داده اسكان
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نامناسب،  ياز جمله ضعف سازه، طراح يداراي مسائل مختلف ي مسكن مهر زنجانهامجتمع
 مراكز ،يمراكز آموزش د،يمانند مراكز خر هايو برخوردار هايربه كارب يدسترس ضعف
) به 1394آزادخاني (است. بوده  يحمل و نقل عموم هايستگاهيو ا يحيمراكز تفر ،يبهداشت

اين نتايج دست يافت كه چهار شاخص كيفيت مسكن كيفيت، محيطي كيفيت اوقات فراغت 
اند و چهار شاخص ديگر: لوبيت گزارش شدهتر از حد مطو حس تعلق داراي ميانگيني پايين

ها، كيفيت امنيت، كيفيت روابط همسايگي و كيفيت اشتغال و كيفيت دسترسي به زيرساخت
هاي اند. براساس نتايج پژوهشدرآمد داراي ميانگيني باالتر از حد مطلوبيت گزارش شده

ره با مشكل مواجه بوده درآمد همواهاي كمانجام شده كه در فوق ذكر شد تأمين مسكن گروه
  ها همچنان با اين مشكل سر و كار دارند. و دولت

 تيسا تيموقع) در پژوهشي به اين نتايج دست يافتند كه 1394اردالن و همكاران (
كه در قالب  ازهاستياز ن يبه رفع برخ ازيمسكن مهر اسدآباد مناسب است هرچند ن

 نيبه آنها اشاره شده است تا ساكن يطيمح ستيو ز يكالبد ،ياجتماع ،ياقتصاد شنهاداتيپ
. همچنين ويسه و ابنديدست  ياز امكانات و خدمات شهر ييبافت به حد متوسط و باال نيا

توجه به  پروژه مسكن مهر البرز با) در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند كه 1394همكاران (
 ريتداب ازمندين ،يمسكون شهرك نيدر خصوص نشستگاه ا ندهيآ يمواجهه با معضالت احتمال

  است. شترييب يو اجتماع اقتصادي ،يرساختيو ز يطيمح ستيز رانهيشگيپ
درآمد همواره با مشكل هاي كمتأمين مسكن گروههاي انجام شده، اساس نتايج پژوهش بر

ها بررسي ها همچنان با اين مشكل سر و كار دارند. در اين پژوهشمواجه بوده و دولت
فرهنگي و كيفيت محيطي - هاي مختلف اقتصادي، اجتماعيآن از جنبه مسكن و وضعيت

هاي مسكوني و ها ساكنين مجتمعمورد بررسي قرار گرفته است كه در برخي از اين پژوهش
هاي باالي مساكن ابراز نارضايتي داشته و در برخي موارد از لحاظ برخي از محالت از هزينه

مغايرت داشته است. همچنين از نظر كيفيت اينگونه هماهنگي با فرهنگ و اجتماع ساكنان 
 يهاپروژه يابيمكان يابيارزاند. در پژوهش حاضر مساكن ابراز رضايت چنداني نداشته

مورد  GISبا استفاده از روش  الميدر شهر ا يطيمحستيو ز يكالبد كرديمسكن مهر با رو
 از نوآوري برخوردار است.نظر است كه هم از لحاظ موضوعي و هم از لحاظ روش تحقيق 
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 و قومي بافت و منطقه اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، شرايط به توجه بدون ايالمشهر  در
 شهرايالم در مهر مسكن ساله چهار عملكرد شده است. بررسي احداث مهر مسكن اي،عشيره

هاي تعاوني قالب در نهايي متقاضيان عنوان به نفر 6641 نام ثبت دهندهنشان 92 تا 88 سال از
 بيشتر كه تعاوني 46 باشد. تعدادمالك مي خود و جانبه سه تعاوني)، 46كارگري ( كارمندي،

 و واحد 410 به هاجانبه سه واحد، 3138 با باشدها ميسازمان و ادارات به متعلق هاتعاوني
 در ندههاي پراكبلوك بصورت هاجانبهسه و هااست. تعاوني واحد 1314 تعداد به مالك خود

 در فرماحكم با فرهنگ تناقض باعث كه شده ساز و ساخت باال به طبقه 3آنها  اكثريت كه شهر

 هايساختمان از حاكم فرهنگ به توجه با مردم اكثريت ايالم شهر در اينكه براي باشدشهر مي

 عجام طرح به توجهيبي و عوامل نمايند. ايناستقبال مي اعيان عرصه بر و مالك دارحياط
 باعث جامعه، بر حكفرما شرايط و فرهنگي، اقتصادي- اجتماعي هايويژگي و استان مسكن

 در 4 و 3هاي دهك و عمالً نموده طرح اين از استقبال كمترين درآمدكم اقشار جامعه كه شد

  ).2015(آزادخاني،  نمايند مهر مسكن تسهيالت از استفاده بيشترين ايالم شهر
يابي بهينه تالش است پس از جستجوي مهمترين معيارهاي مكان بنابراين، اين پژوهش در

هاي مسكن مهر شهر ايالم با رويكرد هاي سايتيابيهاي مسكن، به ارزيابي مكانسايت
  بپردازد.  GISروش يابي از طريق زيست محيطي براساس اصول بهينه مكانكالبدي و 

      آيا در از: است عبارتست، اگويي به آنهپاسخبه دنبال اين پژوهش كه هايي الؤس
           رعايت گرديده است؟ محيطيزيستهاي گزيني مساكن مهر در شهر ايالم شاخصمكان

هاي مسكن مهر شهر ايالم چگونه ها مرتبط با مجتمعها ديگر كاربريوضعيت مكاني و سرانه
  ايالم وجود دارد؟ است؟  آيا پهنه ها مناسب براي مكانيابي مجتمع هاي مسكوني در شهر

  

  شناسي ها و روشداده
  شناسيروش

تحليلي است و نوع تحقيق كاربردي است. جامعه آماري اين -روش تحقيق توصيفي
باشد. با واحد مي 4862كه شامل گستردگي  ممهر شهر ايالتحقيق شامل ساكنان مسكن

ويكرد كالبدي و هاي مسكن مهر با رپروژه يابيمكان توجه به هدف تحقيق كه ارزيابي
باشد عالوه بر مي با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي در شهر ايالم محيطيزيست
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هاي اليه مدل رقومي ارتفاعي اي و استفاده از منابع موجود، از دادههاي كتابخانهبررسي
)DEM متر براي تهيه نقشه شيب منطقه (نقشه كاربري  30) با قدرت تفكيك مكاني

استخراج شده  OLIسنجنده  8حدوده مورد مطالعه كه از تصاوير لندست اراضي م
شناسي كشور كه از سازمان زمين 1:100000شناسي منطقه با مقياس است)، نقشه زمين

جهت تهيه  قلمرو پژوهشهاي طبيعي و كالبدي موجود از تهيه شده است و نقشه
هاي موردنياز ور تهيه نقشهمورد نياز تحقيق استفاده شده است. و به منظ هاينقشه

هاي ها با خروجيترسيم نقشه ها وجهت تهيه اليه ArcGISافزارهاي تحقيق از نرم
  جهت استخراج كاربري اراضي منطقه استفاده شد. ENVIافزار مختلف و نرم

  

  قلمرو پژوهشمعرفي 
رجه و د 46باشد، از نظر موقعيت جغرافيايي در شهر ايالم كه مركز استان ايالم مي

دقيقه عرض شمالي واقع شده است و در غرب  38درجه و  32دقيقه طول شرقي و  26
مساحت شهر ايالم برابر با  1391در سال  ).1(شكل  و جنوب غربي كشور قرار دارد

محله شهري تقسيم شده است. و  38ناحيه و  14منطقه،  4هكتار بوده كه به  1/1776
نفر بوده كه تراكم ناخالص جمعيت باز  175000جمعيت اين شهر برابر  1391در سال 

(مهندسين مشاور بعد تكنيك،  نفر در هكتار رسيده است 5/98افزايش يافته و به 
مسكن مركز آمار ايران داراي  ايالم بر اساس آخرين سرشماري نفوس و ).1385

  ).1390(مركز آمار ايران،  نفر جمعيت بوده است 172213
 

   
 )1390مهندسين مشاور بعد تكنيك،مأخذ: ( شهر ايالمو مناطق كان م ،موقعيت -1شكل
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  هاي مورد استفادهداده
دهد كه محل نشان مي شهر ايالم راشناسي زمينو كاربري اراضي ) 3و ( )2شكل (

و مسكن مهر در كاربري كشاورزي و باغ قرار گرفته هاي برخي از مجتمعاحداث 
  ند سنگ آهك و شيل بوده است.مهر در سازموقعيت قرارگيري مسكن

 
  راهنما

  شهر ايالم                    
  كاربري مسكن مهر         
  مرتع                          
  جنگل تنك                  
  كشاورزي و باغ            
  برونزد سنگي               
  جنگل نيمه متراكم         
    مناطق ساخته شده       

  جنگل متراكم               
 

 راهنما
  شهر ايالم                              
  كاربري مسكن مهر                   

سنگ آهك خاكستري تا سفيدرنگ 
اي متوسط تا اليه نازك و ميان اليه
  شيل (سازند ايالم)                    
  سنگ آهك و شيل                    

اي كرم آهك اليه نازك تا توده سنگ
تا سفيدرنگ و سنگ آهك دولوميت و 

  مارن                                   
هاي جوان ها و مخروط افكنهپادكانه
 

  قلمرو                      شناسيزمين -3شكل                             قلمرو كاربري اراضي -2شكل                   

  

مهر مسكن كه دهدنشان مي را منطقهشناسي و خاكفاصله از گسل ) 5و ( )4شكل (
ريز احداث هاي رسوبي با بافتروي خاكو هاي موجود متري از گسل 2000در فاصله 
  شده است.

  
  راهنما

  شهر ايالم                    
  كاربري مسكن مهر         
  گسل                         

  له به مترفاص
1000-0                      
1500-1000                
2000-1500                 
2500-2000                 
2500<                          

  راهنما
                            شهر ايالم 

                كاربري مسكن مهر  
  جنس خاك

      هاي رسوبي بافت ريز  خاك
  ليتوسل آهكي                      

 هاي نمكي   ليتوسل اهكي مارن

  شناسي منطقهخاك - 5شكل                             قلمرو فاصله از گسل - 4شكل              
  

دهد. مسكن مهر در طبقه به صورت درصد نشان مي 5شيب منطقه را در  )6شكل (
فاصله از آبراهه را در پنج طبقه نشان  )7شكل ( رفته است.درصد قرار گ 10تا  0شيب 

دهد. مسكن مهر منطقه در كمترين فاصله از آبراهه ها قرار گرفته و اين امر نشان مي
فرسايش ) 8كند. شكل (دهد كه خطر وقوع سيالب، مسكن مهر منطقه را تهديد ميمي

  فرسايش شديد قرار دارد. در منطقه مسكن مهر  كه دهدمنطقه مورد مطالعه نشان مي
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  راهنما
  شهر ايالم                    
   كاربري مسكن مهر        

    شيب به درصد
10-0                         
20-10                       
30-20                       
40-30                       
40<                          

  راهنما
         شهر ايالم                

             كاربري مسكن مهر 
                              رودخانه 

  به متراز رودخانه فاصله 
250 -0                            
500 -250                        
750 -500                        

1000-750                      
1000<                           

  فاصله از رودخانه - 7 شكل                                   شيب منطقه -6 شكل               
  

  راهنما
                            شهر ايالم 

                كاربري مسكن مهر  
  شدت فرسايش

  خيلي كم                            
                             كم        

  متوسط                              
                                 شديد

  فرسايش پذيري - 8شكل 
 

  ها مباحث و يافته
  هاي مسكوني مهرهاي مرتبط با مجتمعشده كاربريهاي تخصيص داده مكاني و سرانه ارزيابي
از كاربريهاي مختلف در سطح  ،ايالم شهر جامع طرح در شده انجام مطالعات به توجه با

شهر، چگونگي پراكنش فضايي و جانمايي  كاربري كه در واقع مهمترين و ضروري ترين 
باشند، در اينجا انتخاب و نسبت سرانه و فضاي اختصاص يافته به هر يك مورد كاربري ها مي

  بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. 
  

 
  انه و فضاي آموزشي شهر ايالمسر - 9شكل 
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  سرانه و فضاي درماني مسكن مهر شهر ايالم - 10شكل 

 

  
 سرانه و فضاي اداري مسكن مهر شهر ايالم - 11شكل 

  

  
 سرانه و فضاي خيابان مسكن مهر شهر ايالم - 12شكل 
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  سرانه و فضاي مسيل مسكن مهر شهر ايالم - 13شكل 

  

  
 مسكن مهر شهر ايالمسرانه و فضاي مسكوني  - 14شكل 

  

  
  سرانه و فضاي پارك سبز مسكن مهر - 15شكل 
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  فضاي ورزشي مسكن مهر شهر ايالم سرانه و - 16شكل 

  
  هاي مسكوني شهر ايالمهاي مناسب براي  مجتمعمكانيابي پهنه

در پژوهش حاضر با استفاده از معيارهاي مهم طبيعي دخيل در مكانيابي بهينه محل 
هاي مهر، به پهنه بندي اراضي محدوده شهر ايالم براي شناسايي پهنه هاي مسكنمجتمع

هاي مسكن مهر اقدام شد. معيارهاي مورد استفاده با توجه به مناسب براي استقرار مجتمع
- خاك - 4گسل  - 3زمين شناسي  - 2كاربري اراضي - 1اهميت آنها در امر مكانيابي به ترتيب 

هاي مورد نياز به بعد از تهيه هر يك از اليهبودند.  يشفرسا - 7ها آبرهه - 6شيب  - 5شناسي 
افزار در نرم Weighted Overlayكمك سيستم اطالعات جغرافيايي، با استفاده از دستور 

ArcGIS بندي اراضي يابي و پهنههاي توليد شده اقدام شد و نقشه نهايي مكانبه تلفيق اليه
سكن مهر شناسايي و مورد تحليل قرار گرفت. هاي ممحدوده شهر ايالم جهت استقرا مجتمع

  دهد.هاي محدوده شهر ايالم را براي طرح مسكن مهر نشان مي)، پهنه17شكل (
  

 
  GISهاي مسكن مهر با استفاده از بندي اراضي محدوده شهر ايالم براي ايجاد مجتمعپهنه - 17شكل 
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آمده است. محدوده پژوهش طرح مسكن مهر در شهر ايالم در داخل اين شهر به اجرا در 
- در نظر گرفته شده است. قابل ذكر است كه قسمت براي شهر ايالم شعاع سه كيلومتري شهر

شده مانشت و قالرنگ شرقي و شرق محدوده شهر ايالم در منطقه حفاظتهاي شمالي، شمال
دوده اين بندي محگير در اين محدوده، در پهنههاي سيلقرار گرفته است و به علت نبود مكان

هاي مناسب به منظور ايجاد مكان شده رعايت شده است.شهر حريم منطقه حفاظت
هاي مسكن مهر بيشتر در قسمت غرب و جنوب غرب منطقه قرار دارند. در اين مجتمع
هاي مناسبي ها به دليل شيب كم، احتمال وقوع سيل و خطر فرسايش كم بوده و محلقسمت

 باشند.هر ميهاي مسكن مجهت ايجاد مجتمع
 

  گيرينتيجه
 يهاپهنه نييو تع الميمسكن مهر ا يهامجتمع يمكان  يابيارزهدف از انجام اين پژوهش 

ي بود كه به روش طيمحستيز كالبدي و  كرديمطلوب با رو يمناسب به منظور ارائه الگو
نتايجي  GISهاي هاي رقومي و نقشهها، اليهتحليل انجام گرفت. از بررسي داده –توصيفي 

  شود استنباط شده است:كه در ادامه تشريح مي
در مكانيابي مساكن  هاي محيطيبررسي سوال اول پژوهش يعني ميزان رعايت شاخص

محيطي مكانيابي مهر حاكي از آن داشت كه مساكن مهر شهر ايالم براساس اصول زيست
هاي كشاورزي الم در زميندهد مساكن مهر شهر ايها نشان مياند. چنانچه بررسي نقشهنشده

موقعيت شناسي در موقعيت مناسب قرار دارند به طوري كه و باغي قرار گرفته اما از نظر زمين
همچنين مساكن مهر در فاصله  مهر در سازند سنگ آهك و شيل بوده است.قرارگيري مسكن

اي نطقهاند و شيب مهاي رسوبي با بافت ريز احداث شدهمتري از گسل و روي خاك 2000
باشد كه قرارگيري آنها از اين نظر نيز مورد مي 10تا  0كه مساكن مهر در آن قرار گرفته بين 

در كمترين فاصله از آبراهه ها مسكن مهر شهر ايالم تأييد هستند. اما به لحاظ فاصله از آبراهه
تهديد  دهد كه خطر وقوع سيالب، مسكن مهر منطقه راها قرار گرفته و اين امر نشان مي

در منطقه فرسايش شديد قرار دارد. با توجه به نتايج به دست مسكن مهر همچنين،  .كندمي
محيطي در موقعيت مناسبي قرار ندارند و با تهديد مواجه آمده مساكن مهر از نظر زيست
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) به لحاظ اهميت 1391هستند. نتايج بررسي اين سوال با نتايج پژوهش رضايي و همكاران (
  باشد. مكانيابي هم راستا ميهاي شاخص

ها ها ديگر كاربريهاي پژوهش چگونگي وضعيت مكاني و سرانهيكي ديگر از سوال
ها و هاي مسكن مهر شهر ايالم بود كه بررسي اين سوال نيز با استفاده از نقشهمرتبط با مجتمع

صورت گرفت. هاي استاندارد ها با سرانههاي رقومي و مقايسه وضعيت موجود سرانهاليه
ايالم  شهر در گزيني مسكن مهردر مكاننتايج حاصل از بررسي اين سوال نشان داد كه 

طوريكه با افزايش جمعيت مسكن مهر هب (سرانه) رعايت نگرديده است. هاي كميروش
بعنوان مثال سرانه  مواجه بوده است.كاهش با ها هيچگونه افزايشي نداشته است بلكه سرانه

متر مربع  584ودن جمعيت مسكن مهر به بمتر مربع است كه با لحاظ  5/1 سبزموجود فضاي 
متر مربع  70740متر مربع است كه با لحاظ نمودن مسكن مهر  2/34است يا مسكوني نياز 

هاي ها مرتبط با مجتمعها ديگر كاربريوضعيت مكاني و سرانهلذا  .دارد نياز كاربري مسكوني
آزادخاني  نتايج اين بررسي با نتايج پژوهش .نگرديده است رعايت مسكن مهر شهر ايالم

  ها مطابقت دارد.هاي كيفيت دسترسي) به لحاظ عدم رعايت شاخص1394(
هاي ها مناسب براي مكانيابي مجتمعسوال نهايي پژوهش حاضر اين بود كه آيا پهنه

اي اطالعاتي و تطابق همسكوني در شهر ايالم وجود دارد؟ كه بررسي اين سوال از طريق اليه
كه ها حاكي از آن داشت ها با استانداردهاي موجود صورت گرفت. نتايج بررسياليه
هاي مسكن مهر بيشتر در قسمت غرب و جنوب هاي مناسب به منظور ايجاد مجتمعمكان

ها به دليل شيب كم، احتمال وقوع سيل و خطر غرب منطقه قرار دارند. در اين قسمت
- قسمت باشند.هاي مسكن مهر ميهاي مناسبي جهت ايجاد مجتمعده و محلفرسايش كم بو

شده مانشت و قالرنگ شرقي و شرق محدوده شهر ايالم در منطقه حفاظتهاي شمالي، شمال
بندي محدوده اين گير در اين محدوده، در پهنههاي سيلقرار گرفته است و به علت نبود مكان

  ).17(شكل  ت شده استشده رعايشهر حريم منطقه حفاظت
 تهيه روند ادامه ايالم، شهر قبلي جامع هاي طرحبينيپيش و پيشنهادها نشدن محقق به توجه با

 بـراي  جـدي  توانـد هشـداري  مـي  و ساخت مساكن جديد با اين رونـد  معمول جامع طرح

همچنـين ايـن    باشـد.  شهري هاي توسعهطرح كننده تهيه هايدستگاه كلي طور به و مسئوالن
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ها و مشكالت كند بلكه آنها را با چالشتنها كم نميدرآمد را نهروند مشكالت مسكن قشر كم
هـاي گونـاگون، مواجهـه بـا مخـاطرات طبيعـي و       جديد از جمله عدم دسترسي بـه كـاربري  
 با جديد جامع طرح شودپيشنهاد مي بنابراين سازد.تهديدات ناشي از عوامل انساني مواجه مي

هـاي  ها و تجديدنظر در قرارگيري مساكن و مجتمـع و اصالح سطح كاربريراهبردي  نگرش
           از پيشـنهادي  اراضـي  كـاربري  مكانيـابي  بـراي  شودپيشنهاد مي. همچنين شود تهيهمسكوني 

 استفاده هاها و همچنين مكانيابي اصولي كاربريجهت محاسبه سرانه GIS تخصصي افزارنرم 

 بـاز  فضاهايو  برود بين از تعادل عدم و باشد برقرار تعادل و اهنگيهم هاكاربري بين. گردد

  شود. گرفته نظر در بايد شهر آينده توسعه و عمومي تفريحي مراكز ايجاد منظور به اضافي
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