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 چکیده
ریزی کاربری اراضی پذیری برنامهوضعیت تحقق تحلیل طالعه حاضرف از مهد

 مصوببه نحوی که  اگر های توسعه شهریطرح .طرح جامع شهر مالیر است
 شده تحقق یابند، منافع عمومی تأمین و بسیاری از مشکالت شهری برطرف

پذیری طرح جامع شهر مالیر تحققبرای اولین بار  ،در این راستاشود. می
مورد بررسی قرار  ،هزار نفر 170یک شهر میان اندام با جمعیتی حدود عنوان به

روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت از نوع  .گرفت
 ای شهر استخراجهای توسعهطرحاطالعات الزم از  .بودتحلیلی -توصیفی

های طرحنتایج نشان داد که طرح جامع شهر مالیر به مانند همه  .گردید
و تهدیدهای عام ها با ضعف ،شوندمی جامعی که در ایران با روش سنتی تهیه

 یت درقطع، جدایی روند تهیه طرح از مرحله اجرا، این الگو از جمله آمرانه بودن
پذیری اندکی برخوردار بوده مواجه بوده و از تحقق ...و  هاکاربری یابیمکان
 ،کلیطور بهکه  داد ر نشاناختصاصی طرح جامع مالی بررسی .است
 یهاکاربری ،در این بین بوده است.اندک  پیشنهادیی هاکاربریپذیری تحقق

خدمات پذیرایی و ، ورزشی، بهزیستی-بهداشتی، تأسیسات و تجهیزات شهری
، انتظامی -اداری، آموزشیی هاکاربریو  حد متوسطتر از کم جهانگردی

حد متوسط بیش از ، بی و حمل و نقلمذه، صنعتی، فضای سبز و پارک جنگلی
تجاری و فرهنگی ، درمانی، مسکونیی هاکاربریو تنها  احداث شده ،و نیاز
بین افزایش  ،در این .اندهداشت دات طرح جامعامتناسب با پیشنه پذیریتحقق

ی را متوجه تربیشخسارات  ،رویه سطح و سرانه کاربری صنعتی و معابربی
 .است شهر مالیر نموده
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Abstract 
The purpose of this study is to analyze the feasibility of land 
use planning in the Master plan of Malayer city. If the urban 
development plans are implemented as approved, the public 
interest will be provided and many urban problems will be 
solved..In this regard, for the first time the Master plan 
realization of Malayer as a middle-sized city with a 
population of about 170,000 people was examined. The 
research methodology in terms of purpose is applied and of 
nature is descriptive-analytical.Needed information was 
extracted from the city's development plans. The results 

showed that like all comprehensive plans that are prepared 
in Iran by traditional methods, the comprehensive plan of 
Malayer city, is accompanied with weaknesses and threats 
of this model such as authoritarianism, separation of the 
plan preparation process from the implementation stage, 
certainty in locating uses, …, and has had little feasibility. 
Dedicated review of Malayer Comprehensive Plan showed 
that, in general, The feasibility of the proposed uses has 
been low. In the meantime, the uses of urban facilities and 
equipment, health-welfare, sports, hospitality and tourism 
services have been below the average. Educational, 
administrative and disciplinary uses, green space and forest 
parks, industrial, religious and transportation facilities have 
been constructed more than moderate and need and only 
residential, medical, commercial and cultural uses have 
been realized in accordance with the master plan proposals. 
In the meantime, the irregular increase in the level and per 
capita industrial and roads uses have caused more damage 
to the city of Malayer. 
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 همقدم
زمینه ایجاد تغییرات ها آن مبنایتا بر جامع شهری تهیه شدهای فراگیر طرحطور بهدر اغلب شهرهای جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد 

-های توسعه شهری تبلور فضاییطرح (.1558: 2018و همکاران،  1مناسب در شهرها فراهم و مشکالت شهری برطرف گردد )ساهانا
ریزی کاربری و جهات توسعه شهر های شهر انجام و برنامهکنترل محدودهها آن ریزی برای شهرها هستند که به موجبکالبدی برنامه

کالبدی شهرها و انتظام بخشیدن و هماهنگ -های توسعه شهری ساماندهی فضاییکارکرد تهیه طرح ینمتر  مهشود. می پیشنهاد و تعیین
های توسعه شهری، از طریق اثرگذاری بر تصمیمات عمومی و خصوصی و هدایت نحوه طرح کردن ابعاد مختلف توسعه شهری است.

و اعتالی کیفیت محیط شهرها را استفاده از اراضی شهری، نقش اساسی در تعیین الگوی توسعه و عمران و دستیابی به اهداف توسعه پایدار 
ی ناسازگار و تدوین معیارها و استانداردهای مناسب هاکاربریی از تداخل ، جلوگیرهاکاربریعهده دارند. این نتیجه با توزیع متعادل بر

هستند که امکان ایجاد و ها ریزی، این طرحبرنامه فرآیندجریان  گردد. درمی سازی مناسب زمین و ... محققکاربری، استفاده صحیح و آماده
گذاری پذیری و اثربررسی محتوا و میزان تحقق ،بنابر آنچه بیان شد کنند.ادامه فعالیت یک کاربری را فراهم و یا از آن جلوگیری می

 .(2: 1400)ابراهیمی،  رودمی شهری به شمارریزی برنامههای توسعه شهری از موضوعات بسیار مهم در طرح
کاربری اراضی ریزی برنامه توسعه شهری و درپی آن ارزیابی میزان تحقق آن، مدارک قابل اطمینانی برای اطالع از روندهای تهیه طرح

ها در شهرهای بزرگ پذیری طرحبررسی تحققموفقیت در دستیابی به اهدافی چون رفاه، آسایش و کیفیت زندگی شهری است.  شهری و
میزان  هایی که نشان دهندهاندک بوده است. اما پژوهش ها در شهرهای بزرگ عمدتااین طرحکه میزان موفقیت  نشان دادکشور 

، طرح جامع شهر سیار کم است. به این جهت در این پژوهشب ،های توسعه شهری در شهرهای متوسط باشدپذیری و موفقیت طرححققت
در این مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب مسئله اصلی مورد پژوهش  شهرهای متوسط ای ازنمونهعنوان بهمالیر از توابع استان همدان 

ای از شهرهای میان اندام از کارآمدی و نمونهعنوان بهتهیه و اجرای طرح جامع با رویکرد سنتی برای شهر مالیر  این است که آیامطالعه 

تحلیل وضعیت ست از: ا بدین ترتیب هدف اصلی از انجام این پژوهش عبارتاست یا خیر؟  پذیری مناسب برخوردار بودهتحقق

ی پیشنهادی طرح هاکاربریال اصلی پژوهش این است که: ؤ. سمع شهر مالیرریزی کاربری اراضی طرح جاپذیری برنامهتحقق

شهری در کشور ریزی برنامهتنگناها و مشکالتی که در شیوه موجود جامع شهر مالیر به چه میزان تحقق یافته است؟ در این راستا 

بخش در تهیه  ینمتر  مهایان ذکر است که ش شود.می بررسیجامع شهر مالیر  پذیری اندک طرحور و علل تحققمر ،وجود دارد

ه نیز بر بررسی این عالدر این مط و (1381: 178الدینی، سیف) کاربری اراضی شهری استریزی برنامههای توسعه شهری، بخش طرح
 .پرداخته شده است طرح جامع مالیرمهم بخش 

 

 مبانی نظری

 چارچوب نظری
پردازان مهم آن اولین نظریه .اوایل قرن بیستم در انگلستان و ایاالت متحده آمریکا پا گرفت در ،ریزی شهری به سبک جدیددانش برنامه

این نظریه  .نظریه ارگانیستی را در شهرسازی مطرح کردند ،شناسیاستفاده از اصول زیست باها آن .بودند 3و لویس مامفورد 2پاتریک گدس
 ریزی عقالنی را برایجامع یا برنامهریزی برنامههم آمیخت و الگوی در( 1933 -آتن منشور) با نظریه کارکردگرایی شهرسازی مدرن سپس

بر    ،شودمی محسوب« عصرمدرنیسم»که از دستاوردهای « شهرسازی مدرن»اجتماعی و شناختی ، مبانی فلسفی .سراسر جهان تولید نمود
 )پیرزاده استوار بود ....و  مسئولیت و مشروعیت اداره جوامع توسط دولت ،اصالت پیشرفت اقتصادی در جامعه بشری ،میخردگرایی و پوزیتویس

 چنین تفکری است. های جامع و تفصیلی نتیجهتهیه طرح .(13:  1387، و همکاران
از  یسطحجامع همواره مستلزم  یزیراول این که برنامه .جامع در نیمه دوم قرن بیستم از دو جنبه مورد اشکال قرار گرفت یزیربرنامه 

مشترک  یوجود منفعت عموم، جامع یزیرکه فرض برنامهنمود و دوم آنمی دهیچیاندازه پبی بود که یسازمان یل و هماهنگیتحل، شناخت
  (.25: 1388، نینشتایکمپل و فا) شد یاز فقرا و بازماندگان از روند اجتماعیاز ن یپوشک منفعت و چشمیجه عملی آن دفاع از یاما نت .بود

 یستمیدگاه سیجمله ددیگری ازهای دگاهیبه تدریج د، یشهر یزیربرنامه د در حوزهیجدهای شهیو بروز اند یسنت یالگوهای یبا ناکام 

                                                                                                                                                         
1  . Sahana 

2  . P.Gedess 
3  . L.Mumford 
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 ت شدیدار تقویکرد توسعه پایمتأثر از روهای شهیو غلبه اند یمشارکت یها بعدها با مطرح شدن الگوهان دیدگاهیا .شدندمطرح  یو ساختار
(Minuchin, 2012: 911-13.) از  یبر دور، ستمیمه دوم قرن بیدر ن، ایو منطقه یشهر یزیربرنامه یفکر یدر ادامه تحوالت در مبان
بود تأکید و روی آوردن به  «ریناپذتحققهای بینیپیشبر مطالعات جامع و  یر سنتی که مبتنیناپذخشک و انعطاف یزیربرنامه»
 ،این تغییرات .اصرار گردید ...«اجتماعی و ، لزوم حفظ پایداری زیستی، یستمیس، یمردم، گام به گام، خرد خرد، کیاستراتژ یزیربرنامه»

ریزی و های جدید در برنامهها و پارادایمدیدگاه، هااز نظریهای هریزی شهری و پیدایش مجموعباعث ایجاد تحوالت بنیادین در مبانی برنامه
 .مدیریت شهری در جهان شد

ی فرآیندبه ، شدمی صرفا یک فعالیت کالبدی تلقیقبل، تاریخی های ریزی شهری که در دورهبرنامه باعث شد در نهایت آیندفراین  
در  (.1: 1395، سلطانی) تبدیل گردد، نماید ءاقتصادی و سیاسی باید نقش پررنگی را ایفا، اجتماعیهای زمینه همه شمول که در آن همه

رغم همه علی اما .شده استبررسی و توسعه پایدار در ابعاد مختلف  یراهبرد-یساختار، عقالنی-گوی جامعسه الهای ویژگی ،1جدول 
شدن و انطباق با  یبـه سمت مردمها آن یکلـگیری که جهت- جهان در یشهر یاهـطـرح یدر مبـان یـرات اساسـییتغتحوالت و 

  .(McFarlane, 2011: 224) بود یجامعة مدنهای درخواست

 4ل ـ طرحیـ تحلعقالنی با شیوه بررسی -و الگوی جامع یستیویتیبر مدل پوز همچنان، یشـهر یهاطرح هیته ینظر یمباندر ایران، 

در این  (.27: 1379، ن مشـاور شارمندیمهندسـ) استوار ماند ریزی، مدیریت و منابع دولتی است،تکیه بر برنامهها آن گیری کلیکه جهت-
در ها آگاهی از نتیجه اجرای این طرح، هاطرح ضافه نمود که یکی از مسایل مهم در اصالح رویکردها و افزایش کارآییخصوص باید ا

بهترین گواه بر درستی رویکرد و روش و در نهایت حقانیت ادامه تمسک به ، ها در عملبررسی میزان توفیق طرح .شهرهای مختلف است
از ای نمونهعنوان بهجامع شهر مالیر  طرح پذیریبررسی میزان تحقق بهدر این مطالعه لذا  .اشدبها میروش آن روش تهیه و اجرای

 شهرهای متوسط کشور پرداخته شده است.
 یاو منطقه یتوسعه شهرهای مطرح در طرحهای یالگوهای ویژگی .1دول ج

 توسعه پايدار راهبردی-ساختاری عقالنی -جامع ديدگاه

 تهیه طرح
های تفصیلی، قطعی کاربری زمین، ارائه جداول و نقشهتعیین 

 ارائه یک تصویر کلی از تمامی کاربری ها
ها و راهبردها، تهیه طرح ای از اهداف، سیاستارائه مجموعه

 بر حسب میزان، موضوع و مکان مداخله
توجه به ساماندهی فضا و کیفیت محیط، اصل کاربری 

 عه، تنوع گزینه هاهای توسفضا، سلسله مراتب طرح-زمین

 اجرای طرح
عدم توجه به نحوه اجرای طرح، عدم امکان بازنگری در 

 کننده و مجری طرحپیشنهادات طرح، جدایی بین نهاد تهیه
به دو سطح برنامه راهبردی و ریزی برنامهتفکیک روند 

 اجرایی، توجه به مفهوم بازنگری و اصالح در نظام اجرا
ن در اجرای طرح مبتنی بر توجه به نقش گروه ذینفعا

 یادگیری اجتماعی و تجربیات اجتماعات محلی

 منطقه بندی
عملکردهای قطعی براساس بندی غیر منعطف و ثابت منطقه

 و نظام ساده مقررات کاربری
ای، کاهش تراکم، بندی نقطههای جدید منطقهروش

 ای، ارتفاعیبندی خوشهمنطقه
مودی، رشد اصول کاربری مختلط، طراحی شهری ع

 هوشمند، توسعه میان افزا، شهر فشرده

 ضوابط و مقررات
بندی غیر استفاده از مقررات تفکیک زمین و ضوابط منطقه

 های کمی و آماری در اجرای طرحمنعطف، توسل به سرانه
های کیفی و اجتماعی در تدوین استفاده از شاخص
 ها، تدوین ضوابط متنوع و متعدداستانداردها و سرانه

رعایت ضوابط زیست محیطی توسعه شهری، جذب اضافه 
 ارزش زمین برای تأمین رفاه عمومی، حفاظت از میراث

 مشارکت مردم
ها، های محلی و عدم دادن اختیار به آنبی توجهی به نظام

 گیری متمرکز و ملی برای سطوح مختلف طرح هاتصمیم

های افزایش اختیار نهادهای محلی و تشکیل سازمان
های محلی از مراجع تصویب محلی، جدایی طرحریزی برنامه

 ملی

های بومی، تلفیق اعتقاد به خرد جمعی، تأکید بر ارزش
 دانش فنی کارشناس و دانش و تجربه مردم محلی

 نقش برنامه ريز
برنامه ریز برای مردم، تکیه بر دانش فنی و کارشناسی، 

 وابسته به ساختار قدرت متمرکز
با مردم، استفاده از مدل آماری برای شناخت ی ریزبرنامه

 سیستم
توسط مردم، تسهیلگر تعامل میان ذینفعان، ریزی برنامه

 سازی اجتماعقدرتمند

 1381، رضویان ؛1381، و همکاران یعسگر؛ 1380، صرافی؛ 1379، فریدمن؛ 1389، و همکاران اجاللی؛ 1389، و همکاران یزیار؛ 1385، مهدیزاده؛ 1383 ،حمدیانا: خذأم

 

 طرح جامع
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند ( 1353مصوب سال ی )و شهرساز مسکنو مسکن به  یآبادان ر نام وزارتییقانون تغ( 1) مادهبراساس  

سات و یتأس و یو کشاورز یاداری، بازرگانی، صنعتی، مسکون یهامربوط به حوزهبندی و منطقه یآن نحوه استفاده از اراض است که در یمدت
ها و فرودگاه( نالیترم) خط یمراکز انتها، و حمل و نقل یارتباط یخطوط کلی، شهر یعموم یهایازمندیو ن یالت شهریتسه زات ویتجه

 نییتعها آن مربوط به یهاتیو اولو یو بهساز یمناطق نوسازی، الت عمومیزات و تسهیسات و تجهیجاد تأسیا یو بنادر و سطح الزم برا
 میه و تنظیتهی، عیو مناظر طب یخیتار ین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهایه موارد فوق و همچنیود و ضوابط و مقررات مربوط به کلشمی
  (.58: 1382، احسن) د نظر خواهد بودیحسب ضرورت قابل تجدطرح جامع شهر بر .گرددمی

                                                                                                                                                         
4. Survey . Analysis. Plan 
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 طرح تفصیلی
طرح  اساس معیارها و ضوابط کلیاست که بر عبارت از طرحینیز طرح تفصیلی عالی شهرسازی و معماری قانون تأسیس شورایبراساس 

و وضع ها آن و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک ازهای شهری در سطح محالت مختلف شهر نحوه استفاده از زمین جامع شهر
 و بهسازی های مربوط به مناطقدر واحدهای شهری و اولویت تراکم ساختمانی و تراکم جمعیت دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان

ها و مشخصات مربوط به ود و نقشهشو توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می نوسازی
 (.60 :1382، احسن) گرددمدارک ثبتی تهیه و تنظیم میبراساس مالکیت 

 

 پیشینه تحقیق
ها آن در زیر به برخی از انجام شده است که زیادیمطالعات تا کنون جهان  و توسعه شهری در ایرانهای تحقق و مشکالت طرحدر زمینه  

 : شودمی اشاره
این  که نشان دادنتایج ناشی از این پژوهش  .اقدام نمود های جامع شهری در ایرانارزیابی طرحبه  در پژوهشی(، 1373) نیالدیسیف

های عدم توجه به چگونگی تامین مالی و بازتاب نشان دادها بررسی .در جهت اهداف مورد نظر خود حرکت کننداند هها نتوانستطرح
  .باشندهای شهری میدر عدم تحقق طرح مؤثراز عوامل  بینانه غیر واقعریزی برنامهو نقش مردم و ها استهعدم توجه به خو، اقتصادی طرح

پرداخته ( طرح جامع شهر بانه: نمونه موردی) جامعهای به بررسی و مرور دالیل عدم تحقق طرح ،(1383) جىیخلو  یدهندیب یشکوه
  .افته استیدرصد تحقق  60از  متر  کاز موارد  یاریبس در بانهطرح جامع شهر  یکلطور بهنتایج بررسی حاکی از این است  .است

پذیری تحققمیزان  نشان دادپذیری طرح هادی شهر مهریز پرداخته که نتایج این بررسی میزان تحقق به بررسی ،(1386) تقوایی
نفر نسبت به وضع موجود  664تنها تحقق نیافته بلکه حدود  بینی شده تا افق طرح نهجمعیت پیشکه طوریبهدرصد بوده است  72جمعیتی 

باشد که محاسبات صورت می درصد 100بیش از پذیری تحققتوسعه کالبدی و فضایی شهر دارای در مقابل  .طرح اول کاهش یافته است
  .ستا را جهت جذب جمعیت دارا الزمین زم، محدوده شهر، سال آینده 26تا که طوریبه .رویه استبی که شهر دارای رشد نشان دادگرفته 

پرداخته و به این  ایالمبه بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح جامع و تفصیلی شهر  ،(1386) زاده دلیر و همکارانحسین
دیگر لی بوده و درمانی و ورزشی از نظر سرانه در وضعیت نامطلوب و نامناسبی -بهداشتی، فضای سبزی هاکاربریکه اند هنتیجه رسید

  .اندهشهری از این نظر در جایگاه مطلوب و مناسبی قرار گرفتونقل حملفرهنگی و مذهبی و ، آموزشی، تجاری شامل هاکاربری
پرداخته  الرکاربری اراضی و پیشنهاد جهات توسعه در طرح جامع شهر های بینیپیشپذیری تحققبه ارزیابی  ،(1390) عزیزی و آراسته

افق جمعیتی شهر نادرست بوده  بینیپیشدر این طرح با توجه به  هاکاربریسطوح و سرانه های بینیپیشکه اغلب اند هنتیجه رسیدو بدین 
 گردیده.محقق ن هاکاربریپیشنهادی های هنوز تعدادی از سرانه، از پایان دوره اجرایی طرح جامع چندین سال گذشته استکه این و علیرغم

 یاراض یکه کاربر نشان داد ایشان نتایج تحقیق .اندهنالود پرداختید بیشهر جد یاراض یل کاربریبه تحلنیز  ،(1391) انضرابی و همکار
از علل عدم تحقق  .است داشتهحقق تدرصد  4/37 یشنهادیپ یهایکاربر در مجموع و است یت نامناسبیوضع ید داراین شهر جدیدر ا

 بینیپیشت ین عدم تحقق جمعیها و ادارات مرتبط و همچنسازمان یعدم همکار، یمال، ییاجرا تمشکالتوان به می هایمطلوب کاربر
  .شده اشاره کرد

 ونیمدل اتوماس قیبا استفاده از تلف یگیاثر همسا لیو تحل یتوسعه شهر یسازمدل ،یک مطالعهدر (، 1395) و همکاران یآقامحمد

شهر تهران از سال  یاراض یکاربردر این مطالعه  .اندهر تهران مورد بررسی قرار دادهرا در ش OWA Majority رتیوو روش مجا یسلول

  شده است.یید أو ت یبررستهران باغات شمال و جنوب شهر  و یکشاورز یاراض در و توسعه شهر یبررس ،1395تا  1352

و  ییایشهر با استفاده از سامانه اطالعات جغرافشهر قائم یاراض یکاربر رییتغ یابیو ارز یبررسه ب یک مطالعهدر  ،(1396) یریمد 
 یشیروند افرای اخیر هاسالدر و باغات  زارهایو شال یشهر یهاکاربریاست که مساحت  دهیرس جهینت نیو به ا پرداخته یاماهواره ریتصاو
 .داشته است یکاهش درون هاجنگل و مساحت داشته

های این شهر تبریز را مورد مطالعه قرار داد. یافته در عمومیی هاکاربری بر آن اثر و شهری زمین کاربری تغییرات ،(1396رحیمی )
  .باشدمی برخوردار نامناسبی وضعیت از عمومی هفتگانه یهاکاربری به دسترسی لحاظ از تبریز شهر مطالعه نشان داد که

 یدر شهرها نیزم یکاربر راتییو تغ یگسترش کالبد یندفرآ بینیپیشو  شیبا عنوان پا یک مطالعهدر  ،(1398)و همکاران یلیاسماع 
تا  راتییتغ نیا بینیپیششهر مرند و  رامونیپ یکیزیو روند گسترش ف یاراض یکاربر راتییتغ یشهر مرند به بررس یشناسمورد ،اندام انیم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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و نرم مختلف ی هاسال، TMلندست  یاماهواره ریاز تصاو آنان منظور نیا یبرا .دانتهمارکوف پرداخ رهیزنج دلبا استفاده از م ،1405سال 
 اند.استفاده نموده ،RS , GISافزارهای 

پذیری کاربری فضای سبز در توسعه شهری شیراز، ثر بر تحققؤدر پژوهشی با عنوان عوامل م ،(1399) دوست و همکارانمحمدی

 .کم شده است زمان درگذرها آن سرانه در نهایت و ندیابمی کاربری بیان داشتند که به علل مختلفی فضاهایی سبز مصوب تغییر
این  گانه شهر شیراز مورد بررسی قرار دادند. نتایجفضایی خدمات شهری را در مناطق نهپذیری تحقق ،(1398میرزایی و همکاران ) 

 .است نکرده پیدا تحقق هده دو از بیش گذشت از پس شیراز شهر جامع طرح خدماتی یهاکاربری سرانه تحقیق نمایان ساخت که
مریوان بررسی و به این نتیجه رسید که  شهر پیرامون روستاهای کالبدی توسعه را در هادی هایطرح اجرای اثرات ،(1400محمدی) 
کالبدی، تهیه و اجرای  توسعه و موجود وضع اصالح فیزیکی است و جهت نشده هدایت رشند دلیل ها بهسکونتگاه کالبدی ریختگی درهم

 های توسعه شهری ضروری است.رحط

 یابیبه ارز ی،اراض یکاربر راتییو تغ یشهر یگستردگ یبا عنوان بررس یک مطالعهدر  ،(2012) و همکاران 5در مطالعات خارجی نیز مونالیشا

با استفاده از را  ندهیآگسترش شهر در  ینیبشیو پ یاراض یکاربر راتییتغ ،یشهر نیپراکنش شهر بوبنسوار پرداخته و نحوه استفاده از زم
 اند.کرده ی و ارزیابیبررس GISو  RSو نرم افزار  یاماهواره ریتصاو

ریزی کاربری اراضی را در غنا بررسی کردند. نتایج الگوی کاربری اراضی شهری و ارتباط آن با برنامه ،(2017و همکاران ) 6کلیمان

اقتصادی و مهاجرت روستایی به مناطق شهری موجب گسترش سریع مراکز حاکی از این است که رشد جمعیت، توسعه ها آن پژوهش
  شهری در غنا شده است.
ریزی شهری در شهر بوگوتا را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این مطالعه مدل کاربری زمین را در برنامه ،(2020گوزمن و همکاران )

 لعه نسبت به مناطق قابل توسعه در شهرهای دیگر است. بودن میزان پراکندگی در منطقه مورد مطا تربیشحاکی از 

استراتژیک را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که  فضایی ریزیبرنامه نقش شهری و اراضی کاربری نیز تغییر ،(2018) 7هسپرگر و گردینرو

 تاثیرگذار است. بسیار برنامه اجرای بر یبیرون شرایط نقش( 3 و هابرنامه اجرای ابزار( 2 هابرنامه در شده بیان اهداف (1 مولفه سه
 

 انجام پژوهش روش
 اسنادیاز طریق مطالعات  است. اطالعات الزم تحلیلی–توصیفی  ماهیت از نوع و به لحاظکاربردی  ه حاضر به لحاظ هدف از نوعمطالع
شهر از اهمیت انحصاری برخوردار بود زیرا  های مورد نیاز از طرح جامع جدید و قدیماین بین استخراج دادهآوری گردیده است. در جمع

های رسمی های جمعیت و مسکن شهرها را از سرشماریطور که ما دادههای رسمی باشد و همانهایی باید مستند به دادهچنین بررسی
کنیم تا بتوان  دریافتتفصیلی های جامع و های مربوط به کاربری اراضی شهری را نیز از اسناد رسمی مربوطه یعنی طرحباید داده ،گیریممی
و به سال  دیرس اتمامبه  1389 سال آغاز و در 1385در سال  ریطرح جامع شهر مال هیتهاستناد و اعتماد نمود. شایان ذکر است که ها آن به

 یبازنگر کباریسال  10هر  یلیتفص یهاسال و طرح 25های جامع در کشور ما هر طرحکه این توجه بهو با درآمد یینها بیبه تصو 1390
 شده است. و استفاده جاست که در مقاله در 1385برداشت از وضع موجود شهر همان سال  نیدتریلذا جد .شودمی

متوسط و شاخص عنوان به) جمعیتی شهرپذیری تحققو با میزان  محاسبه ،1 با استفاده از رابطه هاکاربریدرصد تحقق در این مطالعه 
شود که میزان می نهایت به این سوال اساسی پاسخ داده با استفاده از نتایج حاصل از این رابطه درشده است.  پذیری( مقایسهتحقق
ام محاسبات و تهیه نمودارها پذیری طرح جامع شهر مالیر به چه میزان بوده است، دست خواهیم یافت. شایان ذکر است که برای انجتحقق
 استفاده شد. AutoCADافزار ها از نرمو برای ترسیم نقشه  Excelافزار مربوطه از نرم هایولو جد

 .1رابطه 

                                                                                                                                                         
5  . Monalisha 

6. Kleemann 
7. Hersperger & Gradinaru 

  (1385) سطح وضع موجود-(1365* سطح در ابتدای دوره )100

 (1385) سطح پیشنهادی برای افق طرح -(1365) سطح در ابتدای دوره

 

 

 = درصد تحقق سطوح کاربری ها 
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 محدوده مورد مطالعه
مات یاز نظر تقس، یعرض شمال 38"و 17'و 34و  یطول شرق 30"و 49'و  48شهر  یاییر مرکز شهرستان مالیر با مختصات جغرافیشهر مال

با ارتفاع ) و ارتفاعات سردکوه( متر  2225با ارتفاع ) قصر قجرهای این شهر در دامنه کوه (.1شکل ) همدان استتابع استان ، یاسیس -یادار
منطقه مسلط است قرار دارد و مرکز ناحیه پرجمعیتی است  یهاکه بر عموم راه دربند ازنا یشهر مالیر در انتها .گسترده شده است( متر  2758

علت  ینمتر  مه .بوده است ...منبت و محصوالت خشکبار و ، یبافیمانند قال یی مبادالت محصوالت روستائبرا یکه همواره مرکز معتبر
 .شودمی ن منطقه دارالحکومه ایجادیو از این زمان بود که در ااند هل زند دانستیان ایشاه از عص یفتحعل یش شهر مالیر را نگرانیدایپ

برمازاد اقتصاد روستایی به شیوه تولید در بخش کشاورزی و انتقال و ( مالیر) آبادشهر دولت گیریبنیان اقتصادی شهر مالیر در زمان شکل 
افزایش جمعیت شاغل  طی چند دهه اخیر الگوی اشتغال در شهرستان مالیر تغییر و .صورت بهره مالکانه متکی بوده استتمرکز این تولیدات به

 این شهر عالوه بر برخورداری از (.8-38: 1389، طرح تفصیلی شهر مالیر) ت گرفته استهای صنعت و خدمات صورعمده در بخشطور به
آتشکده ، های محافظت شده و بناهای تاریخی از جمله یخچال میرفتاحبا داشتن نواحی طبیعی جنگلی و پارک، یصنعت امکانات مساعد اقتصاد

 1395جمعیت شهر مالیر براساس سرشماری سال  .ذب گردشگر دارددر ج باالیی راهای توانمندی ...بوستان سیفیه و ، نوشیجان
 است.آمده  ،2مختلف در جدول های جمعیت و نرخ رشد جمعیت شهر مالیر در سرشماری .نفر بوده است 170237معادل

 

 
 شهرستان و شهر مالیر، موقعیت استان همدان .1 شکل

 1389، ریشهر مال یلیطرح تفض: مأخذ                           
 

 های مختلفجمعیت و نرخ رشد شهر مالیر را در دهه .2جدول 

 1395تا  1335ی هاسالعمومی نفوس و مسکن های سرشماری، مرکز آمار ایرانمأخذ:                                                                                    
 

ـ  ییو وفا ینیخم یشهدا ـ مصطف یهاابانیخکه اساس محورهای اصلی شهر را  نشان دادکالبدی شهر مالیر -بررسی ساختار فضایی
این چهار ناحیه شامل  .ندنمایمی شهر مالیر را به چهار ناحیه تقسیمها این خیابان .دهندمی تشکیل، شکل یبیک ساختار صلیدر ، امیخ

امام های دانیم .گردندمی تری است که در قالب یک سازمان فضایی تقریبا از پیش اندیشیده شده و هدایت یافته تقسیممحالت کوچک
گره عنوان به ینیدان امام خمیم .هستند یدسترسهای ن راستهیحاصل تقاطع ا مهم و یگاهانقالب و اسالم نقاط گره، یآزاد، ینیخم
اصلی سازمان های ها و پهنهبررسی حوزه .قرار گرفته است غربی-جنوبی و شرقی-شمالی یشهر در محل تقاطع دو محور اصل یاصل

شهری و ی هاکاربریبه ( درصد 09/89) هکتار 1989، کل وسعت شهر مالیر هکتار 2232که از حدود  نشان دادفضایی شهر مالیر 

 سال 1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390 1395

 جمعیت 21105 28434 47177 103640 144373 156289 159848 170237

 نرخ رشد 03/3 18/5 2/8 37/3 77/0 45/0 27/1
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 سهمی در این میان کاربری مسکونی و معابر به ترتیب با .غیر شهری اختصاص داردی هاکاربریبه ( درصد 91/10) هکتار 5/243
بایر های پهنه .اندهرا در شهر به خود اختصاص داد هاکاربریین سطح تربیش، شهر یاراض درصد از سطح 6/23و  درصد 87/26معادل 

 (.3جدول ) دارندقرار  یبعد یهاردهدر ز ین یزات شهریسات و تجهیتاس، مراکز کار و فعالیت، یو عموم یخدمات رفاه، و بدون استفاده
و مسجد جامع بازار  .ه اشاره کردیفیمسجد جامع و پارک س، توان به بازارمی اس شهریدر مق فعالیتی و خدماتی عناصر ینمتر  مهاز 
در ضلع شمال ، یک پهنه باز و نسبتا وسیععنوان به هیفیپارک سو ارزشمند و شناخته شده سطح شهر در مرکز شهر های حوزهعنوان به

 .نشان دادمالیر را  شهراصلی های و پهنهها حوزه 2 شکل .اندهقرار گرفتشرقی شهر 
 

  های اصلی کاربری اراضی شهر مالیرو پهنهها حوزه .3جدول 
 شرح مساحت )هکتار( درصد  مربع(متر  انه )سر

 مسکونی 83/599 87/26 38/38

ی
بر

ار
ک

ها
ی

هر
ش

ی 
 

 اراضی باير و بدون استفاده 91/432 39/19 70/27

 مراکز کار و فعالیت 91/88 98/3 69/5

 خدمات رفاهی و عمومی 41/335 02/15 46/21

 تأسیسات و تجهیزات شهری 17/5 23/0 33/0

 شبکه معابر 83/526 60/23 71/33

 ی شهریهاکاربریجمع  06/1989 09/89 26/127

 ی غیر شهریهاکاربری 5/243 91/10 58/15

 جمع کل 56/2232 100 84/142

 1389طرح تفصیلی شهر مالیر، : أخذم                                                                                                                                
 

  
 در آن توسعههای تیو محدود مالیر شهر یاصلهای و پهنهها حوزه .2شکل

 1389، طرح تفصیلی شهر مالیر: أخذم
 

 ریزی کاربری اراضی شهری در طرح جامع شهر مالیرتحقق برنامه تحلیل

تفاضل مساحت هر »در این رابطه  .استفاده شده است ،1یر از رابطه شماره طرح جامع شهر مال یهاکاربریبرای محاسبه درصد تحقق 
و طرح جامع  1365تفاضل مساحت همان کاربری در وضع موجود سال »بر « 1385و سال  1365کاربری در وضع موجود سال 

نتایج ناشی از این محاسبات  ،4جدول  .شودمی ضرب 100شود و برای تبدیل به درصد در عدد می تقسیم« ( 1368مصوب ) پیشنهادی



 ریزی کاربری اراضی طرح جامع شهر مالیرپذیری برنامهتحلیلی بر وضعیت تحقق :زمانی جوهرستانیابراهیمی بوزانی و                  122

در ردیف آخر  .نشان دادو پیشنهادی طرح جامع مصوب  85و  65ی هاسالدر وضع موجود  هاکاربریدرصد و سرانه ، را به همراه سطح
پذیری جمعیتی شهر میزان تحقق ،1و بر مبنای آن و رابطه درج ، مورد بررسیهای جمعیت شهر مالیر در دوره تعداد ،این جدول

و همچنین پیشنهادی طرح جامع مصوب  85و  65ی هاسالمحاسبات انجام شده بر مبنای اعداد جمعیتی موجود  .محاسبه شده است
تواند می درصد بوده است که این رقم 37برابر با ، جمعیت پیشنهادی طرح جامع شهر مالیرپذیری تحققکه متوسط درصد  نشان داد

  .مالک عمل قرار گیرد، طرح جامعی هاربریکاپذیری تحققحد متوسط عنوان به
 بهزیستی-و بهداشتی، خدمات جهانگردی و پذیرایی، ورزشی، سیسات و تجهیزات شهریأی تهاکاربریپذیری تحقق، این مبنابر

انتظامی و -اداری، فضای سبز، تجاری، درمانی، آموزشی، مسکونیی هاکاربریپذیری تحققو  درصد بوده 37متوسط یعنی عددتر از کم
و  4های و شکل 4جدول ) رویه بوده استبی هاکاربریبرخی  افزایش در سطح و تربیش( درصد 37عدد) فرهنگی از متوسط بیان شده

ی هاکاربری( اراضی در شهر مالیر در قالب سه دسته الف پذیری کاربریدر ادامه تفاوت در میزان تحققباتوجه به آنچه بیان شد  (.5
ی با افزایش هاکاربری( پذیری باالتر از حد متوسط و پبا تحققی هاکاربری( ب، تر از حد متوسطپذیری پاییندارای تحقق

 .گیردگسیخته مورد بررسی و تحیل قرار میلجام
 

 از حد متوسط ترپايینپذيری تحققی با هاکاربریبررسی -الف

 .بهزیستی است-و بهداشتی، خدمات جهانگردی و پذیرایی، ورزشی ؛ی تأسیسات و تجهیزات شهریهاکاربریشامل  هاکاربریاین 
 درصد بوده است3/19و ، درصد 6/21، درصد 1/13، درصد 5/3به ترتیب منفی  هاکاربریمیزان تحقق سطوح پیشنهادی برای این 

لیرغم پیشنهاد افزایش در ع 65-85ی هاسالدر این بین سرانه کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری در فاصله  (.4و شکل  3جدول )
سطح این کاربری در وضع موجود سال  .مربع تنزل یافته است متر  33/0مربع به متر  55/0کاهش نیز یافته و از ، طرح جامع مصوب

نه تنها  1385لیکن در سال ، افزایش یابد هکتار 92/19پیشنهاد شد که سطح آن به ، بود که در طرح جامع هکتار 67/5معادل 1365
سو و از سوی این کاهش سطح از یک .نیز کاهش یافت هکتار 17/5بلکه سطح این کاربری به ، احتی به سطح قبلی اضافه نشدمس

 سرانه این کاربری نسبت به سال پایه، باعث شد 1385نفر در سال  289/156به  1365نفر در سال  616/103دیگر افزایش جمعیت از 
های به عمل آمده مشخص شد که علت کاهش نیم هکتاری در سطح براساس بررسی .زل یابدمربع تن متر  22/0به میزان ( 1365)

پس از ابالغ و اجرای طرح ( معابر)ونقل حملتغییر کاربری بخشی از این کاربری به کاربری ، کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری
 (.4و شکل  3جدول ) جامع شهر بوده است

در وضع موجود سال  هکتار 92/4سطح این کاربری از  .کاربری ورزشی است، حد متوسط داشته تر ازکم کاربری دیگری که تحققی
فاصله  هکتار 18/49افزایش یافته ولی همچنان تا سطح پیشنهادی طرح جامع یعنی ،1385در وضع موجود سال  هکتار 73/10به  1365

مربع در متر  ./69به  1365مربع در سال  متر  ./48از عدد که وریطبهدر سرانه این کاربری نیز تغییر اندکی حاصل شده  .زیادی دارد
مربع افزایش متر  2سرانه این کاربری به  ،است که در طرح جامع شهر مالیر پیشنهاد شده بود شایان ذکر .افزایش یافته است ،1385

م اختصاص بودجه جهت تملک و ساخت عمدتا ناشی از عد، اندک کاربری ورزشیپذیری تحققعلت این  (.4و شکل  3جدول ) یابد
 .ی ورزشی در شهر مالیر استهاکاربری

 هکتار 54/1سطح این کاربری از  .کاربری خدمات جهانگردی و پذیرایی است، از حد متوسط داشتهتر کمدیگر کاربری که تحققی 
چنان تا سطح پیشنهادی طرح جامع یعنی افزایش یافته ولی هم ،1385در وضع موجود سال  هکتار 43/2به  1365در وضع موجود سال 

به  65مربع در سال  متر  ./15از عدد که طوریبهدر سرانه این کاربری نیز تغییر اندکی حاصل شده  .فاصله زیادی دارد هکتار 15/6
این کاربری به  پیشنهاد شده بود که سرانه، است که در طرح جامع شهر مالیر شایان ذکر .است رسیده 1385مربع در سال متر  ./16
 توجهیبیعمدتا ناشی از ، اندک کاربری جهانگردی و پذیراییپذیری تحققعلت این  (.4و شکل  3جدول ) مربع افزایش یابدمتر  ./25

ثیر تحت تأ .ها استشهری و بوروکراسی موجود در صدور مجوزها برای توسعه این قبیل فعالیت به اهمیت بخش گردشگری در اقتصاد
های دارای کاربری گردشگری به بسیاری از لکه، ها در وضع موجود شهربه واقعیت توجهیبی و عدم مکان یابی صحیح و دفرآیناین 

  .ه استیافت تغییر...( آموزشی و ، مسکونی) هاکاربریسایر 
وضع موجود سال  در هکتار ./52سطح این کاربری از  .حد متوسط داشته استتر از کم بهزیستی نیز تحققی-کاربری بهداشتی

فاصله  هکتار 15/6افزایش یافته ولی همچنان تا سطح پیشنهادی طرح جامع یعنی 1385در وضع موجود سال  هکتار 73/1به  1365
مربع در سال متر  ./11به  65مربع در سال  متر  ./05از عدد که طوریبهدر سرانه این کاربری نیز افزایش اندکی ایجاد شده  .زیادی دارد

جدول ) مربع افزایش یابدمتر  ./25 شایان ذکراست که در طرح جامع شهر مالیر پیشنهاد شده بود سرانه این کاربری به .سیده استر 85
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عمدتا ناشی از عدم اختصاص بودجه جهت تملک و ساخت ، بهزیستی-اندک کاربری بهداشتیپذیری تحققعلت این  (.4و شکل  3
 شایان ذکر است که سطح پیشنهادی طرح جامع برای .یستی در شهر مالیر بوده استبهز-ی بهداشتیهاکاربریقطعات داری 

نفر  170237معادل 1395این در حالی است که جمعیت شهر در سال ، نفری پیشنهاد شده بود 245000جمعیت براساس  یهاکاربری
  .باشدمی ترکمبوده که از جمعیت پیشنهادی بسیار 

 
  باالتراز حد متوسطپذيری ققتحی با هاکاربریبررسی  -ب

میزان تحقق  .شودمی تجاری و فرهنگی، درمانی، انتظامی-اداری، آموزشی، ی فضای سبز و پارک جنگلیهاکاربریشامل  هاکاربریاین 
سرانه  در این بین (.5و شکل  3جدول ) درصد است 41و ، درصد 41، درصد 47، درصد 52، درصد 74، درصد 97به ترتیب  هاکاربریاین 

 37/1و  هکتار 17/14سطح و سرانه این کاربری به ترتیب از .تحقق یافته است هاکاربریبیش از سایر  کاربری فضای سبز و پارک جنگلی
سطح و سرانه این کاربری در وضع پیشنهادی  .افزایش یافته است 1385مربع در سال متر  6/11و  هکتار 96/181به  65مربع در سالمتر 

شود که سطح پیشنهاد شده در طرح جامع می بدین ترتیب مالحظه .مربع استمتر  57/7و  هکتار 186هر مالیر به ترتیب طرح جامع ش
تحقق نیافته سرانه این کاربری به رقمی (، نفر 918245) شده برای شهر بینیپیشاما به این علت که جمعیت  .تقریبا محقق شده است

های به عمل آمده مشخص شد که علت تحقق براساس بررسی (.4و شکل  3جدول ) رسیده است باالتر از میزان پیشنهادی طرح جامع
اهتمام ویژه شهرداری مالیر به احداث فضاهای سبز و اختصاص اعتبار کافی برای تملک و اجرای ، باالی سطح و سرانه این کاربری

 78های توان به پارک جنگلی با مساحتمی یافتهاز فضاهای سبز بزرگ تحقق  .فضاهای سبز پیشنهادی طرح جامع بوده است

 .اشاره نمود هکتار 8/8غربی شهر مالیر و پارک کوثر در ضلع غربی شهر به مساحت  در ضلع شمال هکتار

هکتار در وضع موجود سال 8/17سطح این کاربری از  .کاربری آموزشی است، کاربری دیگری که تحققی بیش از حد متوسط داشته
متر  32/5سرانه آن برابر با ، افزایش یافته که باتوجه به جمعیت شهر در این سال 1385در وضع موجود سال  هکتار 15/83به  1365

شایان ذکراست که در طرح جامع شهر مالیر پیشنهاد شده بود  .مربع شده است که از سرانه پیشنهادی طرح جامع فراتر نیز رفته است
باالی پذیری تحققعلت  (.4و شکل  3جدول ) مربع افزایش یابدمتر  32/4هکتار و 24/106ه بسطح و سرانه این کاربری به ترتیب 

ی آموزشی و اهتمام جدی مدیریت هاکاربریعمدتا ناشی از اختصاص بودجه جهت تملک و ساخت قطعات داری ، کاربری آموزشی
شایان ذکر است که از سال  .ر شهر مالیر بوده استموزشی دو احداث فضاهای آ آموزش و پرورش و آموزش عالی شهر مالیر به تملک

جمله این از، بوده است مؤثربه بعد تعداد زیادی مراکز دانشگاهی در مالیر تأسیس شد که در افزایش سطح کاربری آموزشی  1367
 دانشکده تربیت معلم(، تأسیس 1368) دانشگاه پرستاری(، 1367تأسیس) دانشگاه آزاد اسالمی: توان به موارد زیر اشاره نمودمی مراکز

 . ......و ( 1370تأسیس ) دانشکده صنعت نفت(، 1370تأسیس ) دانشگاه پیام نور(، 1370تأسیس )
 1365هکتار در وضع موجود سال 59/15سطح این کاربری از  .انتظامی نیز تحققی بیش از حد متوسط داشته است-کاربری اداری

مربع متر  73/1افزایش یافته که با توجه به جمعیت شهر در همین سال سرانه آن برابر با  1385ل هکتار در وضع موجود سا11/27به 
شایان ذکراست که در طرح جامع شهر مالیر پیشنهاد شده بود که به  .شده است که از سرانه پیشنهادی طرح جامع نیز فراتر رفته است

بیش از حد پذیری تحققعلت  (.4و شکل  3جدول ) مربع افزایش یابدمتر  53/1و هکتار 63/373ترتیب سطح و سرانه این کاربری به
انتظامی و -ی اداریهاکاربریعمدتا ناشی از اختصاص بودجه جهت تملک و ساخت قطعات داری ، انتظامی-متوسط کاربری اداری

اث فضاهای اداری و انتظامی در شهر اهتمام جدی مدیریت راه و شهرسازی استان و سایر ارگانهای دولتی شهر مالیر در تملک و احد
 .مالیر بوده است

به  1365در وضع موجود سال  هکتار 49/3سطح این کاربری از  .کاربری درمانی هم تحققی بیش از حد متوسط داشته است
 .مربع شده استمتر  24/1سرانه آن برابر با ، 85افزایش یافته که با توجه به جمعیت شهر در سال  1385هکتار در وضع موجود سال 4/19

 استاما البته به اندازه نیاز افزایش یافته، بدین ترتیب هنوز سطح و سرانه این کاربری به سطح و سرانه پیشنهادی در طرح جامع نرسیده
 38/37قابل ذکراست که در طرح جامع شهر مالیر پیشنهاد شده بود که به ترتیب سطح و سرانه این کاربری به  (.5و4و شکل  3جدول )

عمدتا ناشی از اختصاص بودجه ، بیش از حد متوسطپذیری تحققعلت این  (.4و شکل  3جدول ) مربع افزایش یابدمتر  52/1و  هکتار
ی درمانی و اهتمام جدی مدیریت بهداشت و درمان استان در تملک و احداث فضاهای هاکاربریجهت تملک و ساخت قطعات دارای 

 8/7توان به بیمارستان امام حسین واقع در بلوار پرستار با مساحت از جمله فضاهای درمانی ایجاد شده می .تدرمانی در شهر مالیر بوده اس
 .اشاره نمود( 1374سال تأسیس ) هکتار 1/7و بیمارستان دکتر غرضی واقع در بلوار نبوت با مساحت( 1374سال تأسیس ) هکتار
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 ( از حد پیشنهادی تربیشسیار رويه و ببی)برنامهبی ی با افزايشهاکاربری -پ

، درصد 1430، درصد 14910به ترتیب  هاکاربریمیزان تحقق این  .استونقل حمل صنعتی و، ی مذهبیهاکاربریشامل  هاکاربری این
رح شده در ط برابر میزان پیشنهاد 14ی مذهبی و صنعتی بیش از هاکاربریسطح ، در این بین (.4و شکل  3جدول ) درصد است 116و

در تحقق کاربری ، درصد 1490آمدن عدد  دستبهبه عمل آمده مشخص شد که علت های بررسیبراساس  .جامع افزایش داشته است
اما در مقابل افزایش سطح این  .افزایش مناسب برای این کاربری است بینیپیشطرح جامع در عدم  کننده مذهبی اشتباه مشاور تهیه

گر هپذیری این کاربری خیلی بزرگ جلوباعث شده است تا تحقق -در یک شرایط عادی-1365سال  نسبت به 1385کاربری در سال 
 هکتار 36/4به 1385ده که این مقادیر در سال بو مربعمتر  16/0و  هکتار 65/1به ترتیب 1365ین کاربری در سال سطح و سرانه ا .شود

براساس شایان ذکر است که  .ای را تجربه نکرده استایش غیرمنتظرهافز شود هیچمی مربع رسیده و چنانچه مشاهدهمتر  28/0و 

سایت وزارت راه و ) مربع باشدمتر  5/0تا  3/0ای بین عالی شهرسازی و معماری کاربری مذهبی باید دارای سرانهمصوبه شورای
 (.3و جدول 1389، لی شهرسازی و معماری ایرانشورای عامصوبه ، شهرسازی

متر  77/0و  هکتار 95/7سطح و سرانه این کاربری به ترتیب از  .کاربری صنعتی است، رویه استدارای افزایش بیکاربری دیگری که 
سطح و سرانه این کاربری در وضع پیشنهادی طرح  .افزایش یافته است 1385مربع در سال متر  49/4و  هکتار 25/7به ؛ 1365مربع در سال

، 1385ود که سطح ایجاد شده در سال شمی بدین ترتیب مالحظه .مربع پیشنهاد شده بودمتر  5/0و  هکتار 3/12جامع شهر مالیر به ترتیب 
و ایجاد ، های شهر مالیروسازهای کنترل نشده اراضی حاشیه کمربندیساخت .شده در طرح جامع است خیلی فراتر از سطح پیشنهاد

این  .ی صنعتی در این بخش گردیده استهاکاربریباعث افزایش سطح  ،مصوب در این پهنههای های متعدد و خارج از برنامهکارگاه
و سازی مالیر در جهت بهینههای طرحی باعنوان طرح ساماندهی و بهسازی اراضی حاشیه کمربندی 1397در سال  ،ها باعث شدگسترش

 .مصوب گردد ساماندهی این پهنه توسط مشاور طرح تفصیلی شهر تهیه و

در  هکتار 281سطح این کاربری از  .است( معابر) ونقلکاربری حمل، درصد را تجربه نموده 100قی بیش از دیگر کاربری که تحق
سرانه آن ، افزایش یافته که با توجه به جمعیت شهر در این سال 1385در وضع موجود سال  هکتار 83/526به  1365وضع موجود سال 

 .بسیار فراتر رفته است( مربعمتر  30حداکثر ) نهادی طرح جامع و سرانه مصوب ایرانمربع شده است که از سرانه پیشمتر  7/33برابر با 
مربع متر  20و  هکتار 84/491سطح و سرانه این کاربری به ترتیب به  ،است که در طرح جامع شهر مالیر پیشنهاد شده بود شایان ذکر

  (.4و شکل  3جدول ) افزایش یابد
علت این  .را باید در عالقه زیاد مدیریت شهری در ایجاد معابر جدید جستجو نمودونقل لحمباالی کاربری پذیری تحققعلت 

یی مدیریت شهری از کارآمدی و کاراگیری سازی نمود بسیار چشمخیابانشبکه معابر جدید این است که  خاص به ایجاد کاربری عالقه
به شدت ، زیرا با احداث یک خیابان جدید .شودمی ت اقتصادی تلقیسازی یک فعالیاز نظر مدیریت شهری خیابانکه دوم ایناست و 

ی انتفاعی در حاشیه آن افزایش یافته و در نتیجه کسب درآمد نیز برای هاکاربریدیگر  تجاری و، تقاضا برای صدور پروانه مسکونی
با ساخت یک  .اما هزینه بردار استن تمآاحداث و نگهداری ، مقایسه ساخت یک بوستان شهری که تملک .شودمی شهرداری حاصل

کند و از همین جهت می ا تبیینر فرآیندعلت این به خوبی  .ودزا خواهد ب گذاران برای شهرداری درآمدیهخیابان که به علت جذب سرما
ن مصوبه و در بدیهی است که احداث برخی از معابر بدو فرآینددر این  .کندکوشش میها آن تربیشنیز مدیریت شهری برای تحقق 

 .زندبه تحریک توسعه در حواشی شهر و پراکنده رویی جمعیت و فعالیت و گسترش بدون برنامه شهر دامن می مغایرت با طرح جامع
بدنه ای ههای حاشیسکونتگاه رسمی همچون محله نفت سیاه مالیر و محله سرجو و غیرهای سکونتگاههای معابر واقع در پهنه

 .هستند کنندهاز جمله این معابر تحریک مالیرهای کمربندی
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 شهر مالیر وضع موجود یکاربر .3 شکل

 

 هاآنپذیری تحققدر مقاطع زمانی مختلف و درصد  هاکاربریمقایسه  .4جدول 

 1389سال و طرح تفصیلی شهر مالیر 1365الیر سال طرح جامع شهر م: أخذم                                                                                              
 

 1365وضع موجود سال  نام کاربری
 پیشنهادی طرح جامع

 ( 1368)مصوب سال  
 وضع موجود 

ق
حق

د ت
ص

در
 

ح 
سط

ی
اد

نه
ش

پی
 

صو
ه م

ران
س

ی 
عال

راي
شو

ب 

ی
از

س
هر

ش
 واحد 

 سطح

 )هکتار(  
 درصد

 سرانه

 مربع( متر  ) 

 سطح

 )هکتار(  
 درصد

 سرانه

 مربع( متر  ) 
 درصد سطح )هکتار( 

 سرانه

 مربع( متر  ) 

 ≤40 6/33 4/38 87/26 83/599 13/34 03/42 31/839 19/46 96/23 6/478 مسکونی
 3-5 9/73 32/5 72/3 15/83 32/4 32/5 24/106 72/1 89/0 80/17 آموزشی

 - 6/21 11/0 08/0 73/1 25/0 31/0 15/6 05/0 03/0 52/0 بهداشتی و بهزيستی
 1-5/1 9/46 24/1 87/0 40/19 52/1 87/1 38/37 34/0 17/0 49/3 درمانی

 2/1-5/2 -5/3 33/0 23/0 17/5 81/0 00/1 92/19 55/0 28/0 67/5 تاسیسات و تجهیزات
 ≤5/2 4/41 19/1 84/0 66/18 00/1 23/1 59/24 40/1 72/0 48/14 تجاری
 1-5/1 1/13 69/0 48/0 73/10 00/2 46/2 18/49 48/0 25/0 92/4 ورزشی

 ≥ 8 6/97 6/11 15/8 96/181 57/7 32/9 07/186 37/1 71/0 17/14 فضای سبز و پارک
 1-2 3/52 73/1 21/1 11/27 53/1 88/1 63/37 50/1 78/0 59/15 انتظامی-اداری

 8-10 1434/ 49/4 15/3 25/70 50/0 62/0 30/12 77/0 40/0 95/7 صنعتی
 /3-/5 14910 28/0 20/0 36/4 07/0 08/0 66/1 16/0 08/0 65/1 مذهبی
 /4-/75 0/41 29/0 20/0 53/4 43/0 53/0 57/10 03/0 02/0 33/0 فرهنگی

 ≤30 6/116 7/33 60/23 83/526 00/20 63/24 84/491 12/27 07/14 0/281 حمل و نقل
 /2-/5 3/19 16/0 11/0 43/2 25/0 31/0 15/6 15/0 08/0 54/1 خدمات جهانگردی

 - - 7/27 39/19 91/432 83/0 02/1 37/20 73/77 33/40 4/805 های بايرزمین
 - - 0/14 80/9 80/218 38/2 94/2 64/58 60/24 77/12 9/254 باغات و کشاورزی

 - - 58/1 11/1 70/24 62/3 46/4 00/89 59/8 46/4 00/89 کاریجنگل
 87-101  143 100 2,232 2/81 100 1,997 193 100 1,997 کل شهر

 - % 37 156,289 245,918 103,616 جمعیت



 ریزی کاربری اراضی طرح جامع شهر مالیرپذیری برنامهتحلیلی بر وضعیت تحقق :زمانی جوهرستانیابراهیمی بوزانی و                  126

 

 
 1385 و وضع موجود سال 1368طرح پیشنهادی جامع مصوب سال ، 1365در وضع موجود سال  هاکاربریسرانه  مقایسه .4شکل  

 
 پیشنهادی طرح جامع مصوبی هاکاربریپذیری تحققدرصد  .5شکل 

 

 شهر مالير  ی اراضی در طرح جامعريزی کاربرمزايا و تنگناهای نظام برنامه

منطق  .تفصیلی تهیه شده است-یعنی الگوی جامع ، های توسعه شهری در ایرانالگوی رایج در تهیه طرحبراساس طرح جامع شهر مالیر 
فضایی مناسب در این الگو فرض اصلی بر این است که هر شهروند نیازمند  .تفصیلی از نظریه کارکردگرایی نشأت گرفته است-الگوی جامع

های جمعیتی کاربری اراضی شهری در این الگو از بررسیریزی برنامه فرآیند .ی شهری برای زیست و فعالیت استهاکاربریمتشکل از انواع 
دارد ضرب های استانشود و آنگاه این جمعیت در سرانهمی بینیبدین صورت که ابتدا جمعیت شهر در افق طرح پیشنهاد و یا پیش، شودشروع می

مبنای همین بر .شودشهری مشخص میی هاکاربریدرصد و سرانه ، ی شهری در قالب یک جدول تحت عنوان سطحهاکاربریو سطوح انواع 
های توسعه شهر که در بخش بررسی توجه به امکانات و محدودیتشهری تعیین و سپس بای هاکاربریجدول وسعت کل محدوده شهر و انواع 

هر آنگاه  .شودمکان ایجاد و یا توسعه هر کاربری بر روی نقشه پیشنهادی کاربری اراضی جانمایی و طراحی می، عه شده استوضع موجود مطال
ربط به تصویب مراجع قانونی ذی ،دارندها نسبت به نقشهتری کم که معموال اهمیت بسیار -های پیوستبه همراه گزارشها که این نقشه

شهری ایران به ویژه دو قانون تغییر نام وزارت ریزی برنامهاین روند در قوانین مرتبط با نظام  .شودمی االجراالزم برای مدیریت شهری ،برسند
 1351عالی شهرسازی و معماری مصوب و قانون تأسیس شورای؛ 1353آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف مصوب 

جامع شهر مالیر را به  توان بسیاری از اشکاالت طرحمی لذا .ید با همین رویه و محتوا تهیه شوندجامع باهای مشخص شده و لذا همه طرح
 .گیرددر ادامه مزایا و تنگناهای طرح جامع شهر مالیر مورد بررسی قرار می .سایر شهرهای ایران نیز تعمیم داد
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 مزايا( الف
 .انتظامی و فرهنگی-اداری، تجاری، درمانی، وزشیآمی هاکاربریاز میانگین  تربیشمناسب و پذیری تحقق .1
 .شدید در افزایش جمعیت شهر در دو دهه اخیرهای عدم تالطم .2
 .سند اصلی توسعه شهرعنوان بهطرح جامع توجه مناسب مدیریت شهری شهر مالیر به  .3

توان به وجود هماهنگی خوب بین می جملهن آاز  کهدیگری نیز در شهر مالیر وجود دارد  مؤثرموارد جانبی و  ،عالوه بر آنچه بیان شد
نبود دوگانگی یا چندگانگی  ،رساندولتی خدماتهای وجود تعامل مناسب بین مدیریت شهری و مدیریت ،اعضای شورای اسالمی شهر

قرار گرفتن  و موقعیت مناسب جغرافیایی ،منبت و محصوالت خشکبار در شهر، چوب، وجود صنایع دستی مانند قالیبافی ،فرهنگی در شهر
 بخش گذاری درامکان ایجاد رشد مطلوب در سرمایهو  یو امکانات مساعد اقتصاد طیشرا ،همدان -اراک واصالتیشهر مالیر در محور م

 یبا روستاها ریتنگاتنگ شهر مال وندیپیک شهر توریستی و وجود عنوان بهتاریخی در جذب گردشگر  طبیعی وهای وجود جاذبه ،صنعت
 .اشاره نمود ....و  روستاها نیو عرضه نمودن خدمات به ا ذحوزه نفو

 

  تنگناها( ب
 .65درصد و سرانه کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری نسبت به وضع موجود سال ، کاهش سطح .1

 .ورزشی و خدمات جهانگردی و پذیرایی، ی بهداشتی و بهزیستیهاکاربریمیانگین تر از کم اندک وپذیری تحقق .2

های کوره شهر مانند در داخل محدوده و حریم کننده صنعتی و کارگاهی مزاحم و آلودههای طرح در ساماندهی مجتمععدم توفیق  .3
 صنعتی.ی هاکاربریدرصد و سرانه ، ضابطه سطحبی افزایش و ....پزی و آجر

 و اراضی کشاورزی حواشی شهر و مصوب طرح جامع و پراکنده رویی جمعیت و فعالیت به ویژه درهای توسعه شهر فراتر از محدوده .4
 .حمل و نقلی هاکاربریدرصد و سرانه ، ضابطه سطح بی افزایش

 .شهرای هی و حاشیمیقدهای و آشفته در محله کیبافت ارگانعدم ایجاد تحول در  .5

 .مصوب فرهنگی در طرح جامع، مذهبی، تجاریی هاکاربریاز حد استاندارد برای تر در نظر گرفتن سرانه بسیار پایین .6

 .در نظر گرفتن سرانه بسیار باالتر از حد استاندارد برای کاربری درمانی در طرح جامع مصوب .7

از حد استاندارد برای هر نفر در طرح جامع مصوب تر و سرانه زمین پایین( نفر در هر هکتار 123) در نظر گرفتن تراکم ناخالص زیاد .8
  .(مربعمتر  2/81) شهر

 .و مراکز خدماتیها نهنبود تعادل در توزیع په .9

 .فقدان فضاهای شهری مناسب جهت برقراری تعامالت اجتماعی .10

 .ریو خودرو در شهر مال کیبافت ارگان ویژه درعدم وجود سلسله مراتب مناسب شبکه معابر به  .11

 .مسکونی ریز دانه در سطح شهری هاکاربریوجود  .12

  .یگیهمساو ای همحل هایبوستانکمبود  .13
نمود که برخی از این مشکالت مربوط به شرایط پیرامونی و محیطی شهر مالیر است که ارتباط مستقیمی با شیوه و  البته باید اضافه

 ،مسکونی و ایجاد مشکل در توسعه شهرهای شمالی با فاصله کم از بافتهای توان به وجود ناهمواریمی از جمله .محتوای طرح جامع ندارد
نزدیکی مالیر به شهر بزرگ  ،یسطحهای جهت دفع آب یمشکالت جادیو ا یه سمت جنوب و جنوب غرباز مرکز ب میمال اریبس بیوجود ش
 .اشاره نمود ...هتل و رستوران و ، عمده فروشیهای و الجرم ضعیف شدن نقش بازرگانی شهر مالیر در فعالیت( مرکز استان) همدان

تواند در بروز برخی مشکالت نظیر اغتشاش و نابسامانی می جامع شهر نیز و اهداف طرحها همچنین ضعف نهادهای مجری در اجرای برنامه
عدم ، نامناسبهای گسترش شهر به سمت حومه ،مسکونی ریزدانه در سطح شهری هاکاربریوجود  ،های اصلیسیمای جداره در خیابان

 .باشد مؤثر ...سلسله مراتب شبکه ارتباطی و گیری شکل
 

 گیری جهینتبحث و 
شود تا با تأمین منافع وامکانات عمومی، مشکالت شهری تعدیل و کیفیت زندگی می تالش شهری توسعه هایتهیه و اجرای طرح فرآینددر 

پذیری طرح جامع ، تحققپژوهش در این. ها استاین طرحپذیری تحقق ،دارد یاول چه اهمیت درجهشهری افزایش یابد. در این راستا آن
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ها و فرصت وها با این بررسی چالش هزار نفر، مورد بررسی قرار گرفت. 170یک شهر میان اندام با جمعیتی حدود ن عنوابهشهر مالیر 
 پذیری طرح جامع شهر مالیر مورد بررسی قرار گرفت. ققمیزان تح
از طریق تقسیم تفاضل  هایکاربردرصد تحقق در این مطالعه  گرفته شد. از طرح جامع جدید و قدیم شهر پژوهش های مورد نیازداده
طرح بر تفاضل سطح در ابتدای دوره با سطح  کاربری در دو مقطع ابتدای دوره تهیه طرح و آخرین وضع موجود برداشت شده مساحت

عنوان به) جمعیتی شهرپذیری تحققمیزان  پذیری با. این میزان سپس برای تعیین میزان موفقیت در تحققدست آمدبه 100پیشنهادی ضربدر 
پیشنهادی طرح  یهاکاربریپذیری تحققکه  های انجام شده نشان دادنتایج حاصل از بررسیپذیری( مقایسه شد. متوسط و شاخص تحقق

عدم  اولدر رده (، -5/3) تحقق با درصد تأسیسات و تجهیزات شهریکاربری  در این میان .از وضعیت مناسبی برخوردار نیست مصوب جامع
تر از کم با تحقق ورزشی و خدمات پذیرایی و جهانگردی نیز، بهزیستی-بهداشتیی هاکاربری .دجای دار طرح جامعی هاربریکاپذیری تحقق

درصد تحقق  45تا 30بین تجاری و فرهنگی نیز ، درمانی، مسکونیی هاکاربری .باشندمی اندکپذیری تحققبا یی هاکاربریدرصد در رده  30
  .اندهدرصد اجرایی شد 45بیش از انتظامی و فضای سبز و پارک جنگلی  -آموزشی و اداریی هاریکاربهمچنین  .اندهیافت

بدین  .تحقق داشته است درصد 100از شده در طرح پیشنهادی و بیش  بینیپیشبیش از میزان ونقل حملمذهبی و ، صنعتیی هاکاربری
پذیری تحققمنطقی و تقریبا متناسب با پذیری تحققتجاری و فرهنگی از ، درمانی، مسکونیی هاکاربریشود که تنها می ترتیب مالحظه

از میزان پیشنهاد شده در  تربیششده و یا بسیار  بینیپیشمیزان تر از کم یا بسیار هاکاربریو سایر اند هبرخوردار بود( درصد 37حدود ) جمعیتی
میزان تر از کم تحقق .آوردمی دنباله هر دو مشکالتی را ب تربیشیا بسیار  و ترکماین تحقق بسیار  .اندهپذیری داشتطرح جامع تحقق

شود و تحقق بیش از میزان می رسان را سببشهروندان و فشار بر مردم و مراکز خدماتهای پیشنهادی بروز مشکل در تأمین نیازمندی
رویه بی در این بین افزایش .را به دنبال دارد ...و  هاکاربریو نگهداری  بیهوده در ایجادهای پیشنهادی نیز به هدر رفتن امکانات و تحمیل هزینه

یک کاربری ناسازگار با عنوان بهزیرا کاربری صنعتی  .ی را متوجه شهر مالیر نموده استتربیشسطح و سرانه کاربری صنعتی و معابر خسارات 
 افزایش، رویه شهربی توسعه، کیفیت زندگی شده و کاربری معابر نیزمحیط زیست موجب تنزل  کننده شهری و همچنین آلودهی هاکاربری

 .شودمی را باعث ...های زندگی و پراکنده رویی جمعیت و فعالیت و البته از بین رفتن اراضی مرغوب کشاورزی و منطق هزینهبی
الگوی ) یسـنت یالگـو که در ایران با جامعیهای طرح جامع شهر مالیر به مانند همه طرحتوان گفت که بندی کلی میدر یک جمع

و ریزی برنامهدر  ینگر یقطع، ازجمله جدایی روند تهیه طرح از مرحله اجرا ،و تهدیدهای عام این الگوها ضعف ه ازتهیه شد( تفصیلی-جامع
به امکانات مالی و اجرایی  توجهیبی، زمانی-و به دنبال آن انعطاف ناپذیری و عدم تطبیق با شرایط متغیر مکانی هاکاربری یابیمکان

، عدم توجه به عوامل کالن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، به منافع و نیاز ذینفعان توجهیبی، بودن تهیه طرحای هکلیش، شهرداری
جامع با های طرح ریزیبرنامهستم یق سیعدم تطب، های مجریسازمان هایتوانایی ا وههعدم تطابق با برنام، به مالکیت زمین توجهیبی
، ت در کشوریع جمعیو توز ینیشهرنشهای استیمشخص نبودن س، ریزیکشور و نظام بودجه یعمومریزی برنامهستم یس یت بخشیماه

مواجه  ...و  یو شهردار( تهیه طرح جامع یکارفرمای )نبود ارتباط مناسب بین وزارت راه و شهرساز، فرادستای هو منطق یملهای نبود طرح
 باشد.می ها و تهدیدهااندک طرح جامع شهر مالیر همین ضعفپذیری تحققو اصوال علت اصلی  است

 

 راهکارها
 شود:با توجه به نتایج تحقیق، راهکارهای زیر پیشنهاد می

 ؛ ورزشی و پذیرایی وجهانگردی، اشتیبهد، تاسیسات و تجهیزاتی هاکاربری اولویت دادن به ایجاد 

 ؛ بایر هستند ی مصوبی که هنوز تغییر کاربری نیافته وهاکاربریاجرای  جهتریزی برنامه 

 کیفیت  ءعی زیبا و ارتقااندازهای مصنوع و مناظر طبیبراجرای ضوابط ساختمانی و شهرسازی مصوب به منظور حفظ چشم کیدأت
 ؛ سیمای شهر

 ؛ جمعیت آتی شهر مالیر بینیپیشدر و عوامل کالن ها توجه به شاخص 

 ؛ خدماتی در نواحی مختلف شهری هاکاربریبه توزیع یکنواخت  توجه 

 ؛ به ویژه در محدوده مرکزی شهرها مانده از شبکه معابر اصلی مصوب به منظور کامل نمودن سلسله مراتب شبکه راهتکمیل قطعات باقی 

  ؛ ایفضای سبز با مقیاس محلهی هاکاربریاولویت دادن به اجرای 

 ؛ صنعتی شهر مالیرهای برداری از قابلیتگذاری و بهرهبرداری از موقعیت مناسب شهر در افزایش حجم سرمایهبسترسازی جهت بهره 

 ؛ توریستی شهرهای ایای وجود جاذبهجهت معرفی و بهرمندی از مزریزی برنامه 
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  ؛ هانرفع نیازهای خدماتی آ بینیپیشاطراف شهر مالیر و های آمد ساکنان سکونتگاهو تسهیل رفت 

 ؛ نقاط مناسب در یابیمکانوده شهر و مزاحم به خارج از محدهای جهت انتقال صنایع و کارگاهریزی برنامه 

 ؛ شهر مالیر هایدار حاشیه کمربندیلهئکید بر تداوم ساماندهی و بهسازی پهنه فرسوده داخلی و مسأت 

 ؛ خارج از محدوده یهابدون برنامه و توسعههای سکونتگاهگیری از شکل یریجلوگ 
 جدید غیر مصوبهای عدم اختصاص بودجه به عملیات عمرانی به ویژه ساخت راه. 
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