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معصومه مهدیان بهنمیری -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان

پذیرش مقاله1393/08/28 :

تأیید نهایی1394/05/25 :

چکیده
راهبرد توسعة شهری ( )CDSفرایندی همهجانبه در مطالعات توسعة شهری در بلندمدت و کوتاهمدت است که شهر
را از زوایای جامع مطالعه میکند و درنهایت برنامههای اجرایی را متناسب با فرصتها ،تهدیدها ،ضعفها و
قوتهای شهر ارائه میدهد .از اینرو ،پژوهش حاضر با توجه به اشراف کامل بر شهر مهاباد و چگونگی اجرای طرح
راهبرد توسعة شهری در آن ،وضعیت ساختاری-کالبدی این شهر را از منظر طرح مذکور تحلیل میکند .براین
اساس ،با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی ،وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد (محدودة پژوهش)
بررسی شده است .روش اصلی تجزیه و تحلیل اطالعات پیرامون موضوع مورد بحث ،مشاهدات مختلف پیمایشی،
مصاحبههای صورتگرفته با مردم و مسئوالن و نیز مطالعات اسنادی از وضعیت گذشته و موجود شهر از بُعد
وضعیت ساختاری-کالبدی است .درنهایت ،با توجه به مطالعات جامع صورتگرفته دربارة این شهر ،اهداف بلندمدت،
میانمدت و کوتاهمدت و پروژة اجرایی اهداف کالبدی و ساختاری شهری مهاباد ،نتایج نشان میدهد این شهر با
توجه به گسترش کالبدی در طول سالهای گذشته ،امروزه مشکالت متعددی در زمینة مسائل ساختاری ،کالبدی و
بصری مانند واحدهای مسکونی ،معابر ،شبکهبندی و ...دارد که درنهایت بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذاشته
است .برایناساس ،راهبردها ،حول محور ساماندهی کالبدی مهاباد ،اهداف اجرایی پیرامون وضعیت کالبدی-
ساختاری شهر و نیز اصول و الگوی ساختاری و کالبدی شهر مهاباد براساس راهبرد توسعة شهری ( )CDSارائه
میشود.
واژههای کلیدی :برنامهریزی توسعة شهری ،راهبرد توسعة شهری ،مدیریت شهری ،مهاباد ،وضعیت ساختاری-
کالبدی شهری.

* نویسندة مسئول09121260602 :
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مقدمه
شهر بارزترین نمود حیات انسان و مهمترین سکونتگاه بشر بهشمار میرود (پالویت و دوهم )1 :2000 ،که در نیمقرن
اخیر ،بهواسطة افزایش میزان شهرنشینی و جمعیت شهری که از مهمترین جنبههای تغییر جهانی است (لیو و دیگران،
 )597 :2007مقدمة رشد و توسعة گستردة کالبدی شهرها را فراهم آورده و تغییراتی وسیع از مقیاس محلی تا جهانی در
کاربری زمین ایجاد کرده است (جون یون و نام ان جی .)96 :2007 ،این روند در کشورهای درحالتوسعه بیشتر نمایان
است و موجب شده است بسیاری از نواحی شهری ،بهلحاظ جمعیتی ،کالبدی یا توأم ،رشد و توسعه یابد و در عین حال
تقاضای عظیمی نیز بهمنظور توسعة زیرساختهای پایه بهوجود آید (مارشال و دیگران284 :2008 ،؛ استوچن و ماتنگ،
 .)815 :2010در شهرهای ایران نیز این مسئله وجود دارد؛ بهطوریکه همگام با پیدایش و تکامل نظام سرمایهداری،
انباشت سرمایه ،تمرکز فضایی ابزار تولید و نیاز به نیروی کار ،به گسترش شهرنشینی و شهرگرایی منجر شد (ابراهیمزاده
و رفیعی .)46 :1388 ،این گسترش همگام با رشد کالبدی شهرها نبوده است؛ بنابراین ،موجب رشد فیزیکی بیبرنامة
شهرها بهصورتی ناموزون و ارگانیک شده است (مهدیان بهنمیری .)38 :1391 ،اغلب این شهرها بهدلیل نبود سازوکار
مناسب در زمینة ابعاد ویژگیهای طبیعی و روند رشد جمعیت و مهاجرپذیری برای طراحی شهری ،ساختاری نامشخص و
مبهم دارند که در بطن خود هزینههای گزافی را نیز بهویژه از نظر تأمین تأسیسات شهری و ارائة خدمات به مدیریت
شهری تحمیل میکند .در این میان ،شهرداریها بهعنوان مرجع اصلی تهیة طرحهای مختلف شهری و مدیر
هماهنگکنندة ادارة امور شهر (سعیدنیا ،)41 :1383 ،نقشی مهم در حل این معضالت شهرنشینان دارند ،ولی همانطور
که در نظام برنامهریزی شهری اغلب کشورهای درحالتوسعه همچون ایران مشهود است ،بیشتر طرحها و الگوهای
مختلف شهری ،متکی بر مدل پوزیتیویستی «شناخت ،تحلیل ،طرح» است که در یک فضای غیرواقعی ،آرمانی و دور از
ظرفیتهای موجود جامعة شهری ،برای شهر و شهروندان دیکته میشود و درنهایت به بروز پیشرفتی محسوس منجر
نمیشود .وجود چنین معضالتی ،احساس نیاز به برنامهریزی را افزایش میدهد و در چارچوب این تفکر ،ایجاد تعادل،
تناسب و هماهنگی در بخشهای مختلف شهر امکانپذیر است (پوراحمد و دیگران .)18 :1391 ،برایناساس ،در
سالهای اخیر طرحها و مدلهای یادشده بهتدریج جای خود را به مدلهای سیستماتیک دیگر «تحلیل ،طرح ،سیاست»
میدهند که به مفهوم دستیابی به اهداف ،ارزیابی و سیاستگذاری فرایندی برای اجراست (مهندسین مشاور شارمند،
 .)14 :1382راهبرد توسعة شهری

)(CDS

1

جدیدترین رویکرد در این زمینه است که سازمان «ائتالف شهرها» بهطور

مشترک از طریق بانک جهانی و مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل در سال  1999بهمنظور مدیریت مشارکتی و
شفافساختن سیستم پیشنهاد داده است (اشرفی .)89 :1388 ،این رویکرد که امروزه زمینة مطالعة جدی مدیران و
برنامهریزان شهری و همچنین سیاستمداران را فراهم کرده است (ال-احمد و دیگران ،)80 :2009 ،در بسیاری از
شهرهای جهان و ایران استفاده میشود و مطالعات آن درحال انجامدادن است .از اینرو ،نوشتار حاضر نتایج مطالعات
میدانی و کتابخانهای بخشی از اجرای طرح راهبرد توسعة شهری در شهر مهاباد است که وضعیت ساختاری-کالبدی
مهاباد را مطالعه و بررسی کرده است .از آنجاکه هر مطالعه و تحقیق بهدنبال پاسخگویی به پرسشها و تحقق اهدافی
ویژه است ،در پژوهش حاضر نیز با اهدافی چون بررسی وضعیت موجود ساختاری و کالبدی شهر مهاباد ،شناخت تفصیلی
مسائل و مشکالت کالبدی و ساختاری حال حاضر شهر و درنهایت ارائة پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی با توجه به
پتانسیلها و مسائل موجود شهر ،این مسئله در مهاباد بهعنوان یکی از شهرهای مهم کشور در منطقة شمال غرب کشور
و استان آذربایجان غربی مطالعه شده است.
1. City Development Strategy
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پیشینة پژوهش
بهدلیل قدمت و اهمیت شهر و شهرنشینی ،صاحبان قدرت و اندیشمندان در همة قرون بر جنبههای مختلف جسم و روح
شهر درنگ کردهاند تا قانونمندیهای زندگی شهری را دریابند و برای حل مسائل شهرنشینی ،چارهجویی کنند (زیاری و
دیگران108 :1391 ،؛ قرخلو و دیگران .)23 :1391 ،برایناساس ،تاکنون مطالعاتی گسترده در زمینة موضوع مورد اشاره
یعنی راهبرد توسعة شهری ( )CDSصورت گرفته است که هرکدام از آنها در راستای اهداف و پاسخگویی به مسائل
مختلفی بودهاند .درادامه به برخی از این موارد اشاره میشود.
حیدری چپیانه و رضاطبع ازگمی ( )1389در پژوهشی با عنوان «نقش استراتژی توسعه شهری ( )CDSدر
سیاستهای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری ،مطالعه موردی :شهر رشت» ،این مسئله را از جایگاه برنامهریزی
راهبردی توسعة شهری بررسی کردهاند .در این پژوهش 33 ،ویژگی  330خانوادة ساکن در واحدهای اجاره به شرط
تملیک شهر با استفاده از مطالعات پیمایشی و اسنادی جمعآوری شده است .برایناساس ،نتایج تجزیه و تحلیل در زمینة
ویژگیهای مختلف جامعة مورد مطالعه نشان میدهد که هدف اصلی این خانهها ،تأمین مسکن گروههای کمدرآمد
شهری است ،ولی اغلب ساکنان آن ،متعلق به گروههای متوسط و متوسط به باالست .با توجه به پژوهش مذکور ،نتایج
این تحقیق براساس اهمیت و جایگاه  CDSتحلیل شده است که یکی از اهداف اصلی آن تأمین نیازهای گروههای فقیر
و کمدرآمد ساکن در شهر است .همچنین ،کاردار و دیگران ( )1388تحقیقی را با عنوان «طرح استراتژی توسعة شهری
()CDS؛ رویکردی راهبردی و نوین در مدیریت ،طراحی و برنامهریزی شهری» با مطالعات موردی از شهرهای مختلف
جهان مانند شنیانگ در چین ،دهلی در هندوستان ،تارنو در استونی ،شواین آفریقای جنوبی و ...انجام دادهاند .آنها پس
بررسی ارکان اصلی راهبرد توسعة شهری ( )CDSبه این نکته اشاره کردهاند که یکی از ویژگیهای اصلی این طرح،
توجه به ویژگیهای محلی در روند مدیریت شهری بهمنظور برنامهریزی و طراحی شهری است .از دیگر یافتههای
پژوهش یادشده توجه به این نکته است که طرح راهبرد توسعة شهری ،بستری را فراهم میکند تا مردم و مسئوالن
شهری با یکدیگر به این توافق برسند که از شهرشان چه میخواهند و چگونه میتوانند به این هدف برسند .صرافی و
دیگران نیز در سال  1388تحقیقی را با عنوان «راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعة پایدار ،شهر شبستر» در استان
آذربایجان شرقی انجام دادهاند .در این بررسی ،شهر مذکور از جنبههای مختلف اجتماعی ،زیرساختی و مدیریتی با توجه
به ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدهای موجود براساس شاخصهای پایداری بررسی شده است .مدلهای
SWOT

AHP

و

نیز در این پژوهش در چارچوب مطالعات سیستمی استفاده شدهاند که درمجموع نتایج آن نشان میدهد شهر

شبستر با توجه به وضعیت ناپایداری آن ،باید با استفاده از آرمان مشارکت شهروندی و راهبرد مدیریت یکپارچة شهری و
با ظرفیتسازی مناسب در شهرداری ،به توسعة اجتماعات محلی و حکمروایی مناسب شهری در راستای تحقق اهداف
عالی راهبرد توسعة شهری ( )CDSکمک کند .حیدری چپیانه و دیگران ( )1391نیز تحقیقی را با عنوان «کاربرد
استراتژی توسعة شهری ( )CDSدر بهبود سکونتگاههای غیررسمی ،مطالعه موردی :اراضی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محله (غازان داغی)» انجام دادهاند .آنها ضمن اشاره به وضعیت موجود سکونتگاههای غیررسمی در ایران و کشورهای
درحالتوسعه و همچنین برخی از تحقیقات صورتگرفته در این زمینه ،با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی بهدنبال
نیل به مهمترین هدف تحقیق یعنی بررسی و درنهایت بهبود وضعیت سکونتگاههای غیررسمی شهر تبریز از منظر راهبرد
توسعة شهری ( )CDSبودهاند .این تحقیق با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPصورت پذیرفته است و نتایج آن
نشان میدهد رویکرد راهبرد توسعة شهری در برنامههای ساماندهی سکونتگاههای این نواحی حاکم نیست و این وضعیت
بیانگر نبود مدیریت یکپارچه بین ساکنان ،دانشگاه و بخشهای اجرایی است .اشرفی و دیگران ( )1388پژوهشی را با
عنوان «استراتژی توسعة شهری ( )CDSبستری مناسب جهت بهرهمندی از برنامهریزی مشارکتی» انجام دادهاند .آنها با
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تأکید ویژه بر ویژگی مشارکت شهروندی و مردمی در مطالعات ( ،)CDSبه ویژگیهای برنامهریزی شهری در ایران
پرداختهاند و ضمن اشاره به شاخصة اصلی این برنامهریزی )باال به پایین( ،به ضعف آشکار مشارکت مردمی در مراحل
مختلف برنامهریزی ،تهیه و درنهایت اجرای طرحهای مختلف شهری اشاره کردهاند .آنها درنهایت با اشاره به علت
شکست طرحهای شهری بهدلیل ضعف توجه به زمینههای مشارکتپذیری مردمی ،اظهار داشتهاند رویکرد استراتژی
توسعة شهری ،فرایندی مشارکتی (مشارکت واقعی) است که همة ذینفعها و بهرهوران شهری از همة اجزای جامعه را
دربرمیگیرد .همچنین ،رهنمایی و دیگران ( )1388پژوهشی را با عنوان «توسعة استراتژیک شهرهای میانی ایران با
تأکید بر رویکرد ( ،)CDSراهی به سوی توسعة منطقهای» در حوزة مطالعات شهری انجام دادهاند .این مطالعه با استفاده
از روش کمی-تحلیلی صورت گرفته است و به این واقعیت مهم اشاره داشته است که امروزه تعادل مناسبی در نظام
شهری ما برقرار نیست .از اینرو ،محققان با اشاره به چالشهای مسائل امروز در شهرهای کشور ،استفاده از ابزارهای
نوین برنامهریزی و مدیریت شهری را راهکاری مناسب بهمنظور رفع این عدم تعادلها بهویژه در سطوح شهرهای میانی
کشور قلمداد کردهاند و درنهایت ،با تأکید بر آمادهسازی بسترهای مورد نیاز ،استفاده از راهبرد توسعة شهر ( )CDSرا یکی
از راهکارهای مؤثر بهمنظور بهبود توسعة راهبردی شهرهای میانی دانستهاند.
بیشک ،مدیریت شهری ما نیازمند برنامهای هوشمندانه بهمنظور برطرفکردن تمام نیازهای حال و آیندة شهروندان
و شهرنشینان است تا همسو با اندیشههای پارادایم غالب توسعة پایدار ،موجب کاهش مسائل و مشکالت شهری شود
(زیاری و دیگران .)92 :1392 ،از اینرو ،در تمام مطالعات یادشده بهنحوی جنبههای مختلف تأثیر مثبت راهبرد توسعة
شهری ( )CDSبررسی شده است .محققان مختلف بهنوعی به مسائلی همچون تالش بهمنظور بهبود وضعیت مسکن
گروههای کمدرآمد ،سکونتگاههای غیررسمی ،مشارکت شهروندی ،کاهش وضعیت فقر ،کارآمدی طرحهای شهری،
انعطافپذیری و ...اشاره کردهاند .نگارندگان نیز با اشراف بر این نکات مثبت ،ضمن تأیید تأثیر مثبت این مطالعات
درصورت فراهمبودن بسترهای آن (تالش واقعی مسئوالن و شهروندان بهمنظور همسونگری و همسوعملی در راستای
کاهش مشکالت شهری) ،تحقیق حاضر را با رویکردی کالبدی و ساختاری در مطالعات راهبردی شهر انجام دادهاند .این
پژوهش که بخشی از طرح راهبرد توسعة شهری بلندمدت مهاباد است ،با درنظرداشتن نتایج مطالعات یادشده ،به این
نکتة مهم اشاره میکند که ساماندهی کالبدی-ساختاری مهاباد ،اهداف اجرایی پیرامون آن و نیز اصول و الگوی ساختاری
و کالبدی مهاباد براساس راهبرد توسعة شهری ( ،)CDSدر برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت آثار بسیار مثبتی دارد که
این مهم بهتفصیل در ادامة تحقیق مطرح میشود.

مبانی نظری
در شهرهای امروزی ،شرایط نامناسب زندگی بیش از یکششم از جمعیت جهان (بوتاال و دیگران ،)935 :2010 ،گویای
وجود مشکالت گسترده در عرصة مدیریت شهری بهویژه حضورنداشتن و مشارکت مردم و گروههای مختلف در فرایند
مدیریت اجتماعی -مشارکتی شهری است .از اینرو ،امروزه صاحبان قدرت و اندیشمندان برآنند تا بر جنبههای مختلف
جسم و روح شهر درنگ کنند و بکوشند قانونمندیهای زندگی شهری را دریابند و بر پایة یافتههای خود به برنامهریزی
شهری دست یازند و برای حل مسائل شهر و شهرنشینی چارهجویی کنند .یکی از این موارد که در قسمت پیشین نیز بیان
شد ،توجه و التزام به راهبرد توسعة شهری ( (CDSبهعنوان جدیدترین رویکرد در برنامهریزی شهری ،مدیریت مشارکتی
و چشماندازسازی آتی شهر است که درادامه مفاهیم مرتبط با آن و همچنین موضوع پژوهش بررسی میشود.
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وضعیت كالبدی شهر

کالبد شهر عبارت است از روندی متحول برای پاسخگویی به نیازها و خواستههای شهروندان و دربرگیرندة فضاهای
کالبدی ،بهمنظور کارکردها و فعالیتهای نوین که در حالتی مطلوب و ارگانیک پابهپای تحوالت اجتماعی حرکت میکند.
ارتباط متقابل فضای کالبدی و تحوالت اقتصادی-اجتماعی همواره به گونهای است و هرگونه کاستی و نقصی که در
یکی پدید میآید ،عوارض آن در دیگری منعکس میشود (نوایی .)48 :1381 ،توسعة کالبدی نیز عبارت است از تحول
سیمای ریخت و پیکرة فضایی شهر توأم با گسترش فیزیکی در نتیجة رشد جمعیت و توسعة ساختوسازهای انسانی،
اقتصادی ،سیاسی یا کاربری اراضی (سلیمانی مقدم.)15 :1385 ،
ساختار شهر

ساختار شهر یعنی نحوة شکلگیری و مکانیابی عناصر و بخشهای مهم شهر و رابطة آنها با یکدیگر که از عوامل
متعدد از جمله طبیعی ،اقتصادی -اجتماعی ،اداری -نظامی و همچنین ویژگیها و نیازهای فضایی و رابطة آنها با سایر
فعالیتها تأثیر میپذیرد .ساخت هر شهر از یکسو نمایانگر هماهنگی فضای کالبدی شهر با شرایط و عوامل مزبور و از
سوی دیگر چگونگی جریان فعالیتهای اصلی شهر است (مهدیان بهنمیری.)44 :1391 ،
برنامهریزی راهبردی شهری

1

برنامهریزی راهبردی شهری ،فرایند فراهمآوردن چشمانداز درازمدت دربارة آیندة شهر است که بر پایة آن برنامههای
اجرایی کوتاهمدت تهیه میشود .تمرکز برنامة راهبردی شهری ،تقویت اقتصاد رقابتی و کاهش فقر ،بهبود شرایط
محیطزیست ،ساختار شهر و زیرساختها و جنبههای مالی را دربرمیگیرد (سی تی آلیانس .)9 :2006 ،
راهبرد توسعة شهری ()CDS

مدیریت شهری ما نیازمند برنامة بلندمدت و هوشمندانه بهمنظور تهیة تمام نیازهای حال و آیندة شهروندان است (مِهتا،
4 :1999؛ زیاری و دیگران .)301 :1391 ،برایناساس CDS ،یا راهبرد توسعة شهری ،فرایند تهیة چشمانداز بلندمدت از
آیندة شهر است که براساس آن برنامة اجرایی ( )Action Planتهیه میشود .از اهداف اصلی این فرایند ،مشارکت ترکیبی
همة اجزای تأثیرگذار بر جامعه برای رسیدن به چشمانداز بلندمدت و یکپارچة شهر و به توافق رسیدن در زمینة
اولویتهای مسائل اداری و شناسایی طرحهای اجرایی کوتاهمدت است (بانک جهانی .)9 :2004 ،در راهبرد توسعة
شهری ،شرایطی فراهم میشود که در آن به شیوهای مشارکتی به حل مسائلی چون فقر و توسعة اقتصادی توجه میشود
(راهبرد توسعة شهری .)8 :2008 ،درمجموع ،سند راهبردی  CDSبرای رشد منطبق با عدالت اجتماعی از طریق مشارکت
گستردة جامعه در راستای ارتقای کیفیت زندگی تمام شهروندان بهویژه قشر فقیر تهیه میشود و هدف اصلی آن نیز
تأمین توسعة پایدار شهری از طریق ایجاد ظرفیتهای اجتماعی برای ایجاد مشارکت همگانی است.

دالیل تهیة طرح راهبرد توسعة شهری ()CDS
 .1تحلیل ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدهای تأثیرگذار بر شهر؛
 .2توجه به عقیدة اکثریت دربارة اهداف ،اولویتها و عملیات؛
1. City Strategy Planning
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 .3تشکیل ائتالفهای سازمانی برای اجرای عملیات و برنامههایی بهمنظور دستیابی به نتایج پایدار.
بهمنظور کمک به این فرایند و توسعة اقتصاد شهرها ،سازمان ملل متحد و بانک جهانی ائتالف شهرها را تشکیل
دادند که متعهد به ارتقای توسعة پایدار شهرها و کاهش فقر از طریق راهبردهای توسعة شهری ( )CDSاست.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن نیز توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است .برایناساس ،پس از بررسی مفاهیم و
مبانی مرتبط با موضوع پژوهش ،بهمنظور گردآوری اطالعات از روش مطالعة میدانی (مشاهدة مستقیم ،مصاحبه با مردم و
کارشناسان و نخبگان شهری) استفاده شده است .قلمرو مکانی پژوهش حاضر ،شهر مهاباد و جامعة آماری آن نیز شامل
مدیران و مسئوالن ،نخبگان و شهروندان مهابادی است که در مراحل مختلف مطالعاتی طرح از جمله بررسی وضعیت
ساختاری و کالبدی شهر مشارکت کردند .در این بخش 250 ،نفر از شهروندان مهاباد با توجه به فرمول نمونهگیری
کوکران و براساس روشن نمونهگیری احتمالی و تصادفی بررسی شدند .همچنین ،بهمنظور مطالعه و استفاده از نظرهای
کارشناسان و نخبگان ،نظرهای آنها با حضور در جلساتی دریافت شد .در این مرحله از پژوهش ،در کنار مشاهدات
میدانی از نقاط مختلف شهر ،بهمنظور مصاحبه و شناخت عینی وضعیت و مشکالت موجود شهر ،از گروههای مذکور
توضیح و مشورت گرفته شد .گروه سنی  31تا  46سال نزدیک به  60درصد از جمعیت جامعة آماری را تشکیل میدادند و
بیشترین تعداد مشارکتکنندگان از میان اقشار و گروههای مختلف مهاباد در تحقیق حاضر در این گروه سنی بودند.
درنهایت ،با توجه به مراحل مختلف مطالعات میدانی و مصاحبه با شهروندان و مسئوالن ،به مسائل و مشکالت کالبدی و
ساختاری این شهر اشاره میشود و با توجه به وضعیت موجود این شهر ،راهکارها و برنامههای اجرایی برای مدیریت
شهری مهاباد در غالب راهبرد توسعة شهری ( )CDSارائه میشود.
محدودة مورد پژوهش

شهر مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی قرار دارد که طی دورههای مختلف بهویژه در سالهای  1365 -1355و
 1385 -1375جمعیت آن رشد و گسترش تقریباً زیادی داشته است و مسائل و مشکالت زیادی را در زمینة امکانات
موجود در شهر بهوجود آورده و مدیریت شهری را ناگزیر به استفاده از روشهای نوین برنامهریزی و مدیریت شهری
کرده است که استفاده از رهیافت آیندهپذیری چون راهبرد توسعة شهری ( )CDSاز جملة این روشهاست .مهاباد را
مجموعهای از تپهماهورها احاطه کرده است .بستر طبیعی محالت نابسامان شهر بر یک نظام توپوگرافیک شکل گرفته
است که دربرگیرندة شبکهای از تپهماهورها و درههاست .ساختار فضایی و کالبدی این محالت نیز از این بستر طبیعی
پیروی کرده است؛ بهصورتیکه غالب محالت نابسامان شهر روی این تپهماهورها استقرار یافتهاند .مرز این محالت از
طریق درههای قرارگرفته بین تپهماهورها تعیین شده است .این شکل طبیعی درعمل موانعی طبیعی برای گسترش شهر
ایجاد کرده است؛ چنانکه از شرق و جنوب شهر هرگونه ساختوساز باید با تصرف زمین در تپههای اطراف و اشغال و
تصرف این تپهها صورت بگیرد .مهاباد دو نوع ساختار متمایز دارد :اول ،ناحیة قدیمی با بافت منسوخ سکونت و آمدوشد
که درواقع هستة اصلی شهر است و از تجمع مسکن پیرامون اندامهای بنیادی محلهای ،شهری و ساحل مهاباد فرم یافته
است .این ساخت بهعلت تراکم فوقالعادة آن حداقل میزان مالکیت عمومی و فضاهای باز شهری را دارد .دوم ،ساختار
تقریباً جدید و منظم جدید و اطراف بافت اولی که قدمتی بیش از نیمقرن ندارد .سرچشمة این تغییرات در بافت سنتی
گذشتة شهر ناشی از سیاست حکومت مرکزی برای اسکان نظامیان و کارمندان دستگاههای اداری و ...است .درواقع ،نوع
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و شکل زندگی مردم تغییر کلی یافته ،ترکیب خانواده تغییر کرده و درنتیجه خانه نیز بهصورت منطقی خود دچار تحول
شده است؛ همانطورکه عوامل دیگر موجود در بافت مسکونی قدیم مانند مدرسه و حمام نیز متحول شده و عملکرد
جدیدی یافته است و درنتیجه تغییر شکل و عملکرد داده است (طرح جامع شهر مهاباد.)1385 ،

شکل  .1موقعیت شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی
منبع :شهرداری مهاباد1390 ،

بحث و یافتهها
مسائل و مشکالت كنونی از دیدگاه جامعة مورد مطالعه

قسمتی از پرسشنامة طراحیشده به میزان مشارکت و در جریان قرارداشتن شهروندان درمورد برنامههای مختلف شهری
درحال اجرا و آتی مربوط است که نتیجة آن در جدول  1مشاهده میشود.
براساس جدول  ،1بیش از  91درصد از مجموع افراد شرکتکننده در این نظرسنجی از برنامههای درحال اجرا و نیز
برنامههای آتی مدیریت شهری (شهرداری) آگاهی ندارند؛ بنابراین ،ارتباطی مناسب میان مدیریت شهری و مردم مهاباد
وجود ندارد .همچنین ،در قسمتی دیگر از پرسشنامه ،انعکاس مشکالت شهر از دیدگاه جامعة مورد مطالعه بررسی شده
است که براساس نتایج بیکاری از عوامل اصلی ایجاد و گسترش فقر بهشمار میرود (ضرابی و شاهیوندی.)22 :1389 ،
همچنین ،کمبود امکانات و زیرساختهای شهری ،کمبود فضاهای مناسب تفریحی و ورزشی ،نبود مدیریت کارآمد
شهری ،نداشتن استطاعت مالی کافی ساکنان ،کمکنکردن مسئوالن در بهکارگیری شیوههای نوین علمی در بخشهای
کشاورزی ،ضعف بهرهگیری از امکانات گردشگری طبیعی و خدمات رفاهی وابسته به آن و مشارکتنداشتن شهروندان در
مدیریت شهری و وجود بافت فرسوده بهویژه در نقاط مرکزی ،از مهمترین مشکالت موجود حال حاضر مهاباد است.
جدول  .1آیا تا بهحال از شما در زمینة برنامههای درحال اجرا و آتی شهر نظرسنجی شده است؟
فراوانی

درصد

پاسخ شهروندان مهابادی

21

8/4

بله

229

91/6

خیر

250

100

جمع کل

منبع :نگارندگان (نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامهها)1390 :
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نمودار  .1مهمترین مسائل و مشکالت مهاباد از دیدگاه جامعة مورد مطالعه
منبع :نگارندگان (نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامهها)1390 ،

بررسی ساختار كالبدی و فضایی شهر
مساحت محدودة بلوکهای آماری مهاباد  1347.5هکتار است .محیط شهری سامانیافته در این محدوده متشکل از چهار
بافت قابل تمایز با یکدیگر است:
 .1بافت قدیم شهر :مساحت بافت قدیم شهر که در مرکز شهر قرار دارد  7/65درصد از کل مساحت شهر را تشکیل
میدهد .جمعیت استقراریافته در این بافت طبق آمار سال  1390بالغ بر  15970نفر است که  12درصد کل جمعیت شهر
را دربرمیگیرد .مهمترین ویژگی این بافت فرسودگی است.
 .2بافت جدید شهر :مساحت این بافت  14/91درصد مساحت کل شهر را شامل میشود .جمعیت اسکانیافته در این
بافت در سال  1390معادل  25372نفر بوده است که  18/48درصد از کل جمعیت شهر است.
 .3بافت حاشیهای :این سطح که  38/7درصد از کل مساحت شهر است ،در سال  1390جمعیتی معادل  68549نفر را
در خود جای داده است که شامل  45/83درصد از کل جمعیت شهر میشود .درنتیجه ،مهمترین ویژگی این بافت ،تراکم
باالی جمعیت آن است .درواقع ،کمتر از نیمی از جمعیت شهر در یکسوم از مساحت شهر سکونت دارند.
 .4بافت میانی :این بافت در پیرامون بافت قدیم قرار دارد و به آن پیوسته است که  7/65درصد از مساحت شهر است.
جمعیت آن  14930نفر است که این جمعیت  11درصد از جمعیت شهر محسوب میشود.
از نظر اجتماعی ،بافت قدیم بهطور عمده سکونتگاه اهالی قدیمی و اصیل شهر است .بافت جدید متشکل است از
کارمندان و طبقات متوسط جامعه ،بافت حاشیهای به مهاجران روستایی و اقشار کمدرآمد اختصاص یافته است و بافت
قابلقبول ،بهطور عمده دربرگیرندة طبقات مرفه و مشمول جامعة شهری مهاباد است .از نظر موقعیت و جایگاه شهری نیز
بهترتیب قابلقبول ،جدید ،قدیم و سپس حاشیهای قرار میگیرد .بافت قدیم شهر متشکل از محالتی است که متأثر از
بستر طبیعی شهر و شرایط اقلیمی و بهطور ارگانیک شکل گرفته است .این محالت پیرامون مرکز اصلی شهر ،میدان و
بازار واقع شدهاند و هریک با استقرار مرکز محلهای در آن ،در زمینة تأمین برخی نیازهای خدماتی و اجتماعی خود از
نظامی تقریباً مستقل پیروی میکنند .البته نقش این مراکز محلهای در گذشته بسیار قوی و هماکنون محدود و درحال
افول است (طرح جامع شهر مهاباد.)1389 ،
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ساختاری ،كالبدی و بصری شهر

جدول  .2مشکالت موجود ساختاری ،كالبدی شهر
خدماتی-تجاری
معابر و شبکهبندی

انزوای فضایی-کالبدی نسبت به پیکرة
یکپارچة شهری

کمعرضبودن معابر و
پیچوخم زیاد آن

 -تفکیک اراضی در قطعات کوچک

کمبود فضای سطح
سوارهروی خیابانها

 ناهنجاری چشمانداز شهر بهویژه در بافتمرکزی شهر ،ترمینال و بازار تاناکورای

بینظمبودن فضای
حاشیهای خیابانها از
دیدگاه کاربری و منظر
شهری
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مسائل واحدهای مسکونی

کمبود فضای تجاری (سرانه مصالح نامناسب و کمدوام ( 25درصد از
بلوکهای مسکونی بیش از  30درصد از
 0/33مترمربع کمتر از
مصالح واحدهای مسکونی)
یکششم حداقل مورد نیاز)
کمبود فضای آموزشی (سرانه
باالبودن سطح اشغال بنا
 0/31مترمربع نزدیک یکدهم
حداقل مورد نیاز)
کمبود فضای فرهنگی-مذهبی
(سرانه  0/14مترمربع کمتر از
یکپنجم حداقل مورد نیاز)

کوچکبودن قطعات مسکونی (متوسط
ساخت حدود  100مترمربع)

تخریبیبودن ساختمانها (نزدیک به 25
کمبود فضای ورزشی (سرانه 9
درصد بلوکهای ساختمانی بیش از 30
 بههمپیوستگی بافتهای روستایی و عدم پوشش مناسب و حتیدرصد مترمربع کمتر از
درصد از مصالح کمدوام) (بیش از 45
شهری بهویژه در حوالی کوهپایههای شهری روکش آسفالت در خیابانها
یکپنجم حداقل مورد نیاز)
درصد عمر باالی  15سال)
کمبود شبکههای
کمبود شبکة حملونقل (سرانه
حملونقل (سرانة
نامناسببودن نما و شکل ظاهری
 گسترش در نواحی بدون زیرساختهایحملونقل شهری  12/23 12/23مربع مربع کمتر از
ساختمانها
مناسب شهری (نقاط بکر کوهپایهای)
مترمربع است که یکدوم یکدوم حداقل مورد نیاز)
حداقل مورد نیاز است)
بافت متراکم ،آشفته و ناخوانای ناشی از
کمبود فضای سبز (سرانه 2
خودروبودن تکوین و توسعة شهری بهویژه در
باالبودن تراکم ساختمانی
درصد مترمربع  350بار کمتر از
نواحیای مانند اصحابه سفید ،باغ شایگان،
حداقل مورد نیاز)
پشت تپ ،سنجانآباد ،کانی صوفی رشید،
کانی صوفی طه و...
کوچکبودن واحدهای تجاری
دانهبندی ریز و ساختار کالبدی غیرمنسجم
نظام شبکة ارتباطی معیوب ،ناقص و وجود
کمبود امکانات و تأسیسات
شبکة تکمیلنشده در محالت جدید
واحدهای تجاری
ساختهشده در نواحی کوهپایهای شهر
 الگوی توده و الگوی معماری ناهنجار وتوزیع نامناسب مغازهها از نظر
بدون هویت در بسیاری از نقاط بهویژه نواحی
ارتباط آنها با خدمات مورد نیاز
مرکزی شهر
الگوی ساخت ناپایدار و آسیبپذیر بافت
فرسودة شهری مهاباد و اسکان گروههای
حاشیهنشین در این شهر
کمبود فضای سبز و تخریب باغهای سنتی و
تفکیک و فروش آنها
الگوی فرش و کفسازی ناقص و نامناسب
 ناکارایی شبکة دفع آبهای سطحیبهویژه در نواحی مرکزی و کوهپایهای با توجه
به وجود شیبهای بسیار زیاد آن
وجود کاربریهای ناسازگار از نظر کارکردی
 کیفیت بسیار پایین از نظر سیما و دید ومنظر (آلودگی و آشفتگی بصری)
 شیب باال و ساختار مورفولوژیک شکننده بهکارگیری مصالح کمدوام در ساختسکونتگاهها
کمبود امکانات و تسهیالت مخابراتی
 عدم تعادل جدی بین فضاهای پر و خالیحاشیهنشینی و مشکالت مشخص کالبدی و
منظر و معماری آن
منبع :شهرداری مهاباد ،مطالعات میدانی نگارندگان
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مشکالت ساختاری-كالبدی مهاباد (مطالعات میدانی و نظر جامعة مورد مطالعه)
مشکالت ساختاری ،كالبدی و بصری شهر

با توجه به موضوع پژوهش و فلسفة مطالعاتی با مقیاس و اهمیت طرحهایی چون  ،CDSمطالعة مسائل مرتبط با
مشکالت ساختاری کالبدی شهر از مباحث بسیار مهمی است که در تمام طرحهای مشابه اهمیت زیادی دارد.
برایناساس ،مطالعة این مهم در مهاباد یکی از بخشهای مهم مطالعاتی محسوب میشود .در این زمینه ،بررسی ساختار
و کالبد در مهاباد نشاندهندة مشکالتی به شرح جدول  2است که توجه به این موارد و تالش در راستای برطرفکردن
آن اهمیت بسیار زیادی در راستای ارتقای کیفیت محیطی و رضایتمندی شهروندی دارد.

نقشة  .1ساخت كالبدی-فضایی موجود شهر
منبع :شهرداری مهاباد و مطالعات میدانی نگارندگان

درادامه ،با استناد به موارد یادشده و مراحل مختلف مطالعاتی از مهاباد -که موجب شناخت تقریباً دقیق دربارة این شهر شده
است -مسائل و مشکالت ساختار و کالبد شهر بررسی و راهحل برای رفع این مشکالت در جدولهای  3ارائة میشود.
در تمام مطالعات شهری ،عمرانی و ...تقسیم برنامهریزیها از ابعاد گوناگون انجام میگیرد که هریک از این ابعاد
بهدلیل متفاوتبودن ،عملکردهای گوناگونی نیز دارند (حسینزاده دلیر .)5 :1380 ،برایناساس ،ارائة اهداف مختلف
اجرایی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ،استخراج

Plans

 Actionیا همان برنامههای اجرایی و درنهایت راهبردهای

ساماندهی کالبدی -که با مطالعات دقیق از وضعیت موجود شهر صورت پذیرفته است -از حساسترین بخشهای
مطالعاتی در طرحهای راهبرد توسعة شهری است که درصورت توجه اصولی به آن و نیز تأمین بودجههای عمرانی ،مسیر
پیشرفت و توسعة شهری را میسر میسازد .با توجه به اینکه مهاباد بهعنوان بستر پژوهش حاضر مشکالت متعددی در
زمینههای ساختاری-کالبدی دارد ،در این بخش از پژوهش با توجه به نتایج مراحل مختلف مطالعاتی پیشین ،اهداف
مذکور و در نهایت برنامههای اجرایی مهاباد بررسی میشود.
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جدول  .3وضع موجود ساختار و كالبد شهر
قوتها

ضعفها

فرصت

 :O1برخورداری از موقعیت
 :S1مساحت تقریباً گسترده و  :W1تفکیک اراضی در قطعات کوچک.
ارتباطی مناسب.
 :W2بافت فرسودة شهری مهاباد و اسکان
خاک حاصلخیز شهرستان
گروههای حاشیهنشین در این شهر.
(چهارمین شهر بزرگ
 :O2سوقدادن
 :W3وجود روستاهای کوچک با جمعیت اندک بلندمرتبهسازی به بیرون از
آذربایجان غربی بهلحاظ
در اطراف مهاباد.
وسعت).
محدودة بافت مرکزی شهر.
 :S2ضریب احتمال پایین وقوع  :W4ناهنجاری چشمانداز شهر.
 :O3امکان ایجاد پارکهای
گردشگری مناسب با توجه
 :W5بههمپیوستگی بافتهای روستایی و
زمینلرزه در شهرستان .این
شهری.
به آبوهوای بسیار مناسب.
وضعیت امکان ساختوساز
 :W6گسترش در نواحی بدون زیرساخت،
 :O4امکان دسترسی به
مناسب با برنامه را فراهم
نارسایی در شبکهبندی ،ترافیک و حملونقل
کاربریهای مختلف و
میآورد.
 :S3شروع به کار احداث پروژة عمومی -عدم تمرکز شهری -بدقوارگی و رشد میکس.
 :O5امکان ایجاد مسیرهای
عظیم شهرک سالمت زاگرس ازهمگسیختة کالبدی شهر.
 :W7ازبینرفتن حریم خصوصی شهروندان.
مخصوص پیاده و دوچرخه
در شهرستان که زمینهساز
کیفیت باالی زندگی میشود :W8 .نابسامانی در ارائة خدمات شهری از قبیل با توجه به وجود پتانسیلهای
 :S4قرارگرفتن لبههای قوی آبرسانی ،برقرسانی گاز و شبکة دفع فاضالب -بسیار مفرح اطراف مانند سد
زشتشدن منظر شهری.
مهاباد ،غار سهوالن و تاالب
تجاری در این شهر.
کانی برازان.
 :S5توجه به پایداری محیط  :W9بلندمرتبهسازی.
 :W9رشد قارچگونة ساختمانهای بلند در
کالبدی از جمله بهبود کیفی
مناطق مختلف بهویژه در بافت مرکزی.
ساختمانی.
 :W10روند غیرقابلقبول مسکن مهر.
 :W11فشردگی نسبی در پالکهای مسکونی در
اغلب مناطق و نواحی.
 :W12کمبود فضاهای بهداشتی ،تفریحی و
فرهنگی و آموزشی نسبت به استاندارهای مطرح.
 :W13کمبود مسکن.
 :W14وجود کارگاههای مزاحم شهری:W15 .
وجود زمینهای قولنامهای و بدون سند که دست
شهرداری را برای تملک یا دادن مجوز ساخت
بسته است.
 :W16کمبود در سیستم روشنایی شهر.
 :W17نازیبایی مبادی ورودی و خروجی.
 :W18بدون کاربری ورزشی.
 :W19تمام محلههای شهر کتابخانه و مراکز
فرهنگی ندارند.

تهدید

 :T1شکلپذیری محالت
حاشیهنشین.
 :T2در بین کوهها محصور است
و جایی برای رشد افقی ندارد.
 :T3عدم استحکام غالب بناهای
شهر.
 :T4ازبینرفتن مناظر زیبای
شهری.
 :T5تخریب باغات.
 :T6برهمخوردن تعادل خدمات
شهری و ایجاد مشکل در شبکة
آب ،برق ،گاز و مخابرات.
 :T7تداوم فقر شهری بهصورت
رشد و توسعة محالت غیررسمی
موجود و رویش محالت جدید در
حاشیة شهرها.
 :T8بازار غیررسمی مسکن.
 :T9رشد شدید قیمت زمین و
مسکن.
 :T10رکود ساختوساز.
 :T11کمبود بودجه.
 :T12نبود کمربندی.
 :T13وجود رودخانه و طغیان
فصلی آن.
 :T14توسعة شهر در جهت
شمالی.
 :T15قسمت جنوبی امکانات و
استعداد الزم را برای توسعة شهر
ندارد.

منبع :نگارندگان (نتایج مطالعات میدانی از شهر)1390 ،
كوتاهمدت و پروژة اجرایی اهداف كالبدی و ساختاری مهاباد

جدول  .4اهداف بلندمدت ،میانمدت و
پروژه
هدف كوتاهمدت
هدف میانمدت
هدف بلندمدت

 ایجاد تعامل و تغییر دیدگاهعامل مأؤثر در شهرسأازی و
معماری شهر بهمنظأور نفأوذ
ویژگیهأای معمأاری ایرانأی
اسالمی در ساختوسأازهای
شهری.

شهری با کالبد مناسب  -هویتبخشی به سأیما و
کالبد شهر و تثبیت هویأت
تأأمین مأوازین ایمنأی ،و شخصیت مهاباد.
بهداشت ،رفأاه و محأیط
 ساماندهی بافت با تأکیدسالم
بر شناسایی ظرفیأتهأای
حأق انتخأاب و قابلیأت موجود -ایجاد ظرفیتهای
تحرک و انعطاف کالبدی جدید.
 افأأزایش کمیأأت و کیفیأأت اصأأالح سأأاختار شأأبکه پروژههای عمرانی شأهری ازشهر
جلأأب مشأأارکت مأأردم و طریأأق توجأأه بأأه مبحأأث
بهبود کیفیت ساختمانی و سأأازمانهأأا بأأهمنظأأور محلهمحوری.
بهبود سیمای شهر
بهسازی بافأت و سأیمای
 تهیة طأرح اجأرای پأروژةشهری.

 تجمیع پالکها در نقاط مناسب محالت مختلف و احأداثآپارتمانهای حداکثر تا سه طبقه بهجای واحأدهای مسأکونی
منفرد موجود.
 اجأأرای آسأأفالت و زیرسأأازی کوچأأههأأای بأأنبسأأت،محوطأأههأأای سأأبز ،واحأأدهای همسأأایگی ،ایمأأنسأأازی و
نردهکشی کوچههای با شیب بأاال و نقأاط در معأرض خطأر
سقوط پیادهها ،کتابخانههای کوچأک و خانأههأای مشأق در
مقیاس واحدهای همسایگی ،فضاهای بأاز درون محلأهای در
نقاط مناسب بهمنظور برگزاری جشنهای عروسی ،اعیاد ملأی
و مذهبی ،حل معضل دفع آبهای سأطحی در کوچأههأای
بنبست ،برفروبی و یخروبی کوچهها و. ...
 اختصاص اراضی بایر به معابر جدید و تعریضهای محأدودبهصورت موضعی در راسأتای اصأالح هندسأی تقأاطعهأای
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كوتاهمدت و پروژة اجرایی اهداف كالبدی و ساختاری مهاباد

ادامة جدول  .4اهداف بلندمدت ،میانمدت و
پروژه
هدف كوتاهمدت
هدف میانمدت
هدف بلندمدت

قابلیأت تطبیأق کالبأد  -ظرفیأأأأتسأأأأازی و پیشاهنگ بهمنظأور تشأویق
توانمندسأأازی بأأهمنظأأور ساکنان بأه مشأارکت بأرای
شهری با نیازهای آتی
بهسأأأأازی و نوسأأأأازی بهسازی بافت.
واحدهای مسکونی.
احیأأا ،بهسأأازی و نوسأأازی احأأداث زیرسأأاختهأأا ،بافتهای فرسوده و تأاریخیحف أ و نگهأأداری آنهأأا ،شهر.
توانمندسأأأأأأأأأأأازی و
ظرفیأتسأأازی بأأهمنظأأور  -تهیة طرح برای بهسازی و
گسأأأأترش فضأأأأاهای تقویت یکی از مراکز محلهای
خأأدماتی ،فضأأای سأأبز ،مسأأتعد بأأهعنأأوان یکأأی از
شبکههای حملونقل و . ...گامهای آمایش بافت.
 تأسأأأأیس سأأأأتادی درشهرداری برای ارائة الگوها و
نقشأأههأأای مهندسأأی بأأرای
واحدهای مسأکونی و نمأای
ساختمانها در ایأن محأالت
بهصورت رایگان.
 تعریف پروژههای مردممدار(پأروژههأأای دارای بیشأأترین
پیوند با نیازهای عاجل مأردم
محالت).
 تقویأأأت سأأأاختار شأأأبکةارتباطی و پوششدادن نقأاط
کور از طریق حداکثر اسأتفاده
از اراضی بایر موجود.
 مکأأانیأأابی چنأأد نقطأأةمناسب برای احأداث میأادین
میوه و ترهبار در محالت.
 تأکیأأد بأأر اولویأأت رفأأعکمبودهای خدماتی از خرد به
کأأالن (محلأأهای ،ناحیأأهای،
منطقهای).
 مراکأأأز محلأأأهای فعأأأال(خردهفروشأی و دستفروشأی
سأأأازمانیافتأأأه و خأأأدمات
محلهای کوچکمقیاس)
 احأأأداث ایسأأأتگاههأأأایآتشنشانی در نقأاط مناسأب
باهدف پوشش کامل حاشأیة
شهر.

منبع :نگارندگان (نتایج مطالعات میدانی از شهر)1390 ،

مسئلهدار.
 احداث مراکز پیشدبسأتانی و دبسأتانی تأا پوشأش کامألمحالت ،در حوزة فرهنگی شامل احداث خانأههأای مشأق و
کتابخانههای کوچأک محلأهای ،در حأوزة فراغأت و ورزش
شامل پارکهأای کوچأک محلأهای و زمأینهأای ورزشأی
کوچک مقیاس (والیبال ،فوتبال و )...در حوزة درمانی خانه های
بهداشت و مراکز مشاورة محلهای.
 ایجاد گشایشهای موضعی در بافت بأا تأکیأد بأر قلأه هأا،تپهها و نقاط بسیار مرتفع.
 محدودههای برخوردار از مرکزیت مکانی در مقیاس یک یأاچند محله.
 نقاط همپیوند با محل تمرکز خدمات شهری بهطوریکه بأااختصاص آن ها به خدمات میتوان به فضای شأهری دسأت
یافت.
 تقویت پیوندهای ساختی-کارکردی بین محلهای بأا حأذفبرخی گرهها.
 نقاط تأکیدگاهی در حوزههای کامالً اشباع و متراکم. گوشهها ،زوایا ،لچکیها و دیگر فضاهای مردة حاشیة معابرو. ...
 شناسایی اراضی بایر بالفصأل بافأت محأالت در خأارج ازمحدوده بهمنظور ایجاد گشایشهای حاشأیهای و کنأاری بأا
هأأدف جبأأران کمبأأود فضأأاهای بأأاز درونمحلأأهای و
عملکردیکردن آنها بهمنظور ایجاد رینأگهأای تفریحأی-
فرهنگی( ،ارتباطی) و فراغتی در پیرامون بافت موجود.
 شناسایی کاربریهای ناسازگار درشتدانه (انبارها ،گاراژهأا،گورستانهای متروک و )...و تبأدیل آن هأا بأه فضأاهای بأاز
عملکردی در راستای بهسازی بافت.
 اصالح بدنهها و نماها با اولویتدادن به: مراکز محلهای. بدنة معابر اصلی. مشخصکردن وضعیت حقوقی ساختمانهأا بأدون سأند ودادن سند به آنها.
 تعریض معابر اصلی و گشایشهای موضأعی در خیابأانهأابرای جبران کمبود فضای سطح سوارهرو.
 بهسازی و مقاومسازی ساختمانهأای مسأکونی بأا هأدفمقاومسازی و تأمین تسهیالت مورد نیاز.
 شناسایی نقاطی برای ساختن ساختمانهای تا سه طبقه بأاهدف فضای مسکونی موردنیاز در تناسب با جمعیت.
 ترسیم و الگوهای مناسب هندسی بأرای قطعأات مختلأفمسکونی بهویژه قطعات کوچک.
 ترسأأیم و ارائ أة الگوهأأای مناسأأب نمأأا و شأأکل ظأأاهریساختمانها.
گسترش فضاهای خدماتی-تجاری از طریق گشأایشهأایموضعی و استفادة حداکثر از فضای موجود.
بهسازی و نوسازی ساختمان مغازهها از طریق اعطأای وام و
پشتیبانیهای فنی و مهندسی.
ایجأأاد مجتمأأعهأأای خأأدماتی-تجأأاری بأأهمنظأأور تسأأهیل
دسترسی مردم به خدمات و افزایش سرانههای مأورد نیأاز در
این مورد و نیز افزایش میزان درآمد واحدهای تجاری.
 رفع هرگونه موانع قانونی برای ساختوساز و تجدیأد بنأایواحدهای مسکونی از طریق تهیة طرح تفصیلی موضعی برای
تمام محالت با تأکید بر حداقل تخریب.

تحلیلی بر وضعیت ساختاری-كالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعة شهری ()CDS

497

جدول  .5راهبردها حول محور ساماندهی كالبد مهاباد
راهبردها حول محور ساماندهی كالبد مهاباد
 نوسازی مناطق و بافتهای قدیمی و فرسوده؛
 ذخیرهسازی زمین در شرق شهر بهمنظور استفاده در آینده؛
 جلوگیری از گسترش افقی با استفاده از طرح گسترش عمودی (این مسئله موجب صرفهجویی در زمین ،تأسیسات و

راهبرد و
راهبرد

تجهیزات عمومی ،خدمات ،محورهای ارتباطی و حف اراضی شهری و ...میشود)؛
 گسترش شمالی-جنوبی مهاباد و پیامدهای ناشی از آن از اساسیترین مشکالت کنونی مهاباد است .بهبود زیرساختها،
ارائة خدمات بهویژه در زمینة حملونقل در مسیر شرقی-غربی و پیریزی شالودهای محکم بهمنظور مدیریت پایدار شهری از
بدقوارگی و رشد لجامگسیختة شهر میکاهد.
 عوامل مؤثر بر گسترش کالبدی در جهات مناسب و نامناسب در مهاباد ناشی از سه شکل عوامل ساختار مربوط به
مکانگزینی فعالیت و عوامل محرک گسترش در نواحی خاص شهر است .برایناساس ،ضرورت نگرش آمایشی در تهیه و
تدوین طرحها و برنامهها در راستای مدیریت پایدار محیطی ضروری است؛
 ایجاد الگوی گسترش مناسب برای شهر بهجای گسترش سنجیده و بیقوارة شهر؛
 تعیین وسعت زمینهای مورد نیاز برای انجامدادن طرحهای شهری؛
 واگذاری زمین مسکونی و مسکن ارزانقیمت در نقاط قابلگسترش بهویژه در جهت شرق شهر به افرادی که مسکن
ندارند ،مانع از گسترش فضای شهر به روستاها و جهات اطراف میشود و همچنین از طرفی موجب حفاظت از امنیت
سکونتگاههای روستایی اطراف و از طرف دیگر مانع از گسترش بدقواره و لجامگسیختة شهر میشود؛
 احداث شهرکها با عناوین مختلف به موازات جادة شمالی-جنوبی شهر با فاصلههای یک کیلومتر و کمتر موجب ایجاد
فضاهای خالی و بدون کاربری میشود که نهتنها سبب مشکالت بهداشتی و آلودگی محیطزیست میشود ،بلکه ناهنجاری
بصری و بیاستفادهگذاشتن بخشی از سرمایة شهر را بهصورت زمین و افزایش هزینة تأسیسات زیربنایی بهدنبال دارد؛
 اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای جلوگیری از گسترش در آنسوی شهرکها و تشویق به پرکردن این بافتهای خالی تا
حدی از مشکالت موجود میکاهد؛
 شناسایی و کنترل عواملی که به گسترش فیزیکی شهر منجر میشوند .بهاینمنظور ،باید نگرشی همهجانبه و مطالعات
پایهای در سطح شهر و حوزة نفوذ و بهطور کلی منطقه وجود داشته باشد؛
 ساماندهی و کنترل وضعیت کنونی سکونتگاههای غیررسمی و جلوگیری از اشاعة آن با مشارکت مردم محلی؛
 برنامهریزی برای ایجاد فضاهای آموزشی جدید با توجه به کمبود سرانة آموزشی در مهاباد؛
 تخصیص اعتبار مناسب بهمنظور تجهیز و مناسبسازی کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی متعادلسازی و پراکنش فضایی
درست و معقول کاربردهای آموزشی در راستای دسترسی عموم مردم؛
 گسترش و ساماندهی فضاهای فراغتی داخل شهر با توجه به کمبود شدید این فضاها داخل شهر؛
 تهیة آییننامههای الزم برای زمین ذخیرهشده از نظر ارزش اجاره یا واگذاری آنها؛
 پیوستگی منطقی شهر با اطراف؛
 کمک به متعادلساختن دسترسی ساکنان شهر به امکانات اجتماعی و فرهنگی؛
 کمک به گسترش مکانهای آموزشی در سطح شهر با تکیه بر امکانات و اختیارات شهرداری؛
 ساماندهی کارگاهها و صنایع مزاحم؛
 رشد و توسعة متناسب و همگون شهر در ابعاد مختلف در برنامههای آتی؛
 تعیین و تفکیک فضای کالبدی شهر براساس کاربریهای مختلف.

منبع :نگارندگان ()1390

اهداف اجرایی پیرامون وضعیت كالبدی–ساختاری شهر
 .1تهیة طرح شناسایی محدودههای بهشدت مسئلهدار و آسیبپذیر بهلحاظ شیب و توپوگرافی بهمنظور تخریب و
پاکسازی موضعی و انتخاب کاربریهای متناسب جانشین.
 .2تهیة طرح آمایش درون محلهای (مرکزیتهای مسکونی ،نقاط همپیوند با تمرکز خدمات شهری ،گرههای
محلهای و بین محلهای ،حوزههای اشباع و متراکم و )...با هدف ساماندهی و ایجاد گشایشهای موضعی.
 .3شناسایی محدودههایی مستعد برای تجمع قطعات مسکونی ،اولویتبندی آنها و تدوین ضوابط و مقررات تشویقی
و پیشبینی تسهیالت مناسب بهمنظور تبدیل تجمیع و نوسازی به یک نهضت عمومی در نقاط مناسب و مستعد کل
بافت.
 .4تهیة طرح رینگهای تفریحی-فراغتی ،فرهنگی و ارتباطی در حوزههای امکانپذیر بالفصل بافت.
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 .5تهیة طرح بهسازی بدنهها و نماهای شهری در مراکز محلهای و بدنة معابر اصلی.
 .6تهیة طرح مطالعاتی برای شناسایی راههای بهسازی و مقاومسازی اسکان مسکونی.
 .7طرح شناسایی و اجرای بلندمرتبهسازی در لبهها و نقاط مستعد بهمنظور تجمیع و اسکان بخشی از جمعیت.
 .8اعطای وامهای بلندمدت به مغازهداران و صاحبان واحدهای مسکونی با نظارت دقیق بهمنظور بهبود و بهسازی
واحدهای فوق با الگوهایی از پیش طراحیشده.
 .9کاهش فاصلة محالت تا شبکههای جمعکننده از طریق ایجاد یک رینگ ارتباطی در لبههای بیرون محالت (حد
فاصل ساختوسازها و سیستمهای تپهماهوری پیرامون) و اتصال شبکههای درون محلهای به این رینگ در نقاط
امکانپذیر و تخریب و نوسازی خانههایی که مشکل آلونکی دارند.
 .10تأمین موازین ایمنی ،بهداشت ،رفاه و محیط سالم ،حق انتخاب و قابلیت تحرک و انعطاف کالبدی شهر.
 .11بهبود کیفیت ساختمانی و درنهایت بهبود سیمای شهر.
 .12قابلیت تطبیق کالبد شهری با نیازهای آتی.

برنامة اجرایی
 .1شناسایی فضاهای مرده و غیرمفید کوچک درونمحلهای و تبدیل آنها به فضاهای سبز و نقاط مکث و درنگ
برای استفادة ساکنان محله و عابران پیاده؛
 .2شناسایی و تغییر کاربری عناصر کالبدی ناسازگار و تبدیل آنها به فضاهای باز و سبز یا خدمات مورد نیاز؛
 .3شناسایی معابر و خیابانهای بدون پوشش مناسب و آسفالت و برنامهریزی سریع برای اصالح آنها؛
 .4شناسایی واحدهای مسکونی بدون سند و اقدام سریع برای تدوین و انتقال این اسناد به صاحبان آنها؛
 .5رفع موانع قانونی ساختوساز در زمینة تجدید بنای واحدهای مسکونی از طریق تهیة طرحهای تفصیلی موضعی
برای تمام محالت با تأکید بر حداقل تخریب و تشویق تجمع قطعات از طریق معافیتهای عوارض و ارائة خدمات فنی
مهندسی؛
 .6جستوجوی منابع مالی استقراضی از طریق بانکها با پیشبینی ارائة ضمانتهای الزم توسط شهرداری یا سایر
مراجع ذیربط بهمنظور اخذ وامهای کوچک برای تعمیرات اضطراری ساختمانهای در خطر تخریب؛
 .7شناسایی ساختوسازهای آلونکی مجتمع (خانههای بهشدت ناپایدار و ساختهشده از بلوک یا خشت) و قراردادن
آنها در اولویت ساخت .درصورتیکه این مجتمعهای آلونکی موقعیتی مناسب نسبت به محله و شبکههای ارتباطی داشته
باشند ،میتوان با دادن زمین معوض به مالکان در مکان دیگر و کمک در ساخت واحدهای مسکونی آنها ،بهجای
اجتماعات آلونکی مراکز خدمات محلهای ایجاد کرد.

نتیجهگیری
در تمام شهرها ،عناصر فیزیکی و ساختار موجود در آن گویای بسیاری از واقعیتها پیرامون نظام شهرسازی ،برنامهریزیها،
مسائل و مشکالت و درنهایت بیماری یا سالمت جسمی و روحی شهر است .از اینرو ،در بسیاری از مطالعات به ساختار
کالبدی ،فیزیکی و بصری شهر -که متأثر از عملکرد مدیریت شهری در طول سالهای گذشته تا به امروز است -توجهی
ویژه میشود .با توجه به ظهور طرحها و برنامههای نوین برنامهریزی شهری ،امروزه به این مسئله بیش از گذشته توجه
میشود .راهبرد توسعة شهری ( )CDSیکی از همین موارد است که در حال حاضر ،بسیاری از شهرهای جهان در راستای
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مطالعة عمیق وضعیت موجود شهرهای خود و درنهایت برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت بهمنظور رفع مسائل شهری از آن
بهره میبرند .شهرهای مختلف ایران نیز شامل این مسئله میشوند و در بسیاری از شهرها از این رویکرد جدید مدیریت و
برنامهریزی شهری استفاده میشود .مهاباد نیز از جملة این شهرهاست که بهتازگی در آن از راهبرد توسعة شهری ()CDS
استفاده شده است .میتوان این مسئله را از ابعادی گسترده چون جمعیتی ،کاربری زمین ،فرهنگی ،فقر و حاشیهنشینی،
مدیریت مشارکتی ،اقتصاد شهری ،درآمدزایی پایدار برای شهرداری و ...مطالعه کرد .براساس نتایج عینی مطالعة مهاباد ،باید
به ابعاد کالبدی-ساختاری این شهر توجه شود.

همانطورکه در قسمت چارچوب نظری و پیشینة تحقیق اشاره شد ،امروزه مطالعاتی گسترده در زمینة راهبرد توسعة شهری
( )CDSانجام گرفته است که هریک به فراخور شرایط موجود شهر و اهداف مورد نظر ،نتایجی متفاوت داشته است .بسیاری از
این پژوهشها در روش و مراحل مختلف مطالعاتی شبیه هم هستند ،اما ممکن است بنا به ضرورت ،بخشهایی از مطالعه،
جدول  .6اصول و الگوی ساختاری و كالبدی مهاباد
اصول و معیارهای حاكم
بر طرح

موانع و عوامل بازدارندة
توسعة كالبدی
فرصتها و امکانات
توسعة كالبدی
الگوی توسعة پیشنهادی

سازمان كالبدی طرح

منطقهبندی
شاخصهای جمعیتی و
تراكمی

محدودة طرح

منبع :نگارندگان ()1390

 .1محدودکردن سطح زیربنای واحدهای مسکونی؛
 .2ایجاد تغییر نسبی در فرم ساختمانهای مسکونی و الگوی تراکم آنها؛
 .3ایجاد هویت؛
 .4ایجاد تنوع و وضوح در سیما؛
 .5سازگاری فضاهای مجاور.
 .1عامل ارتفاعات عمدهترین مانع توسعة کالبدی شهر است؛
 .2وجود رودخانه و سد مهاباد ،تأسیسات نظامی ،صنعتی و منطقة حفاظتشده باغها و اراضی مزروعی،
توپوگرافی نامساعد در جهات مختلف.
 .1بخشهایی از شمال شهر واقع در شرق محور مهاباد-میاندوآب و غرب محور مهاباد ارومیه و اراضی واقع
در شمال غرب در موقعیت مکانی  8کیلومتری شهر پس از حریم حفاظتی سد مهاباد بهمنظأور گسأترش
بلندمدت شهر.
 .1توسعه بهشکل متصل به دلیل تأمین سطوح مسکونی ،خدماتی ،تأسیساتی و تجهیزات و معابر مأورد نیأاز
شهر؛
 .2توسعه در جهات مختلف جغرافیایی از جمله شمال ،جنوب ،شرق و غرب (بیشترین سطح الحاقشأده بأه
محدودة شهر مربوط به جنوب و شرق است)؛
 .3توسعة شبکة ارتباطی در شرق ،غرب و جنوب ،تعریض معابر موجود در بخش مرکزی و شمالی شهر.
 .1طرحریزی براساس سازمان کالبدی سلسلهمراتبی محلهای ،نواحی و مناطق؛
 .2محله کوچکترین بخش سلسلهمراتبی تقسیمات کالبدی است که بهطور متوسط شامل  40تا 50هکتأار
مساحت و جمعیت بین  4000تا  8000است؛
 .3نواحی از تجمع چند محله تشکیل میشوند و از طریق راه عبوری درجة  2با یکدیگر ارتباط مییابند؛
 .4منطقه از تجمع چند ناحیه تشکیل میشود و از طریق راه عبوری درجة  1به هم متصل میشود؛
 .5طرح واجد  8ناحیه و  29محله است.
 .1شهر به شش منطقة اصلی تقسیم شود:
منطقة مسکونی ،آموزشی عالی ،تجاری ،خدماتی ،فضای سبز و استحفاظی.
 .1جمعیت پیشنهادی افق طرح ( 183882 :)1384نفر
 .2تراکم ناخالص معادل 85 :نفر در هکتار
 .3تراکم خالص معادل 350 :نفر در هکتار
 .4سرانة مسکونی معادل  28/63مترمربع
 .5تراکم ساختمانی شامل موارد زیر است :تراکم متوسط :بین  100تا  120درصد (بافت پر)
تراکم زیاد :بین  90تا  160درصد (بافت پر)
تراکم بافت ویژه :بین  80تا  200درصد (بافت پر)
 .1مساحت ناخالص شهر 1964/52 :هکتار
 .2فضاهای ناخالص شهر 209/39 :هکتار (شامل فضاهای باز ،باغها ،رودخانه و اراضی کشاورزی)
 .3مساحت سطح خالص و ناخالص 2173/92 :هکتار
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پررنگتر یا سریعتر از زمینههای دیگر انجام گیرد یا بهمنظور ارائة نوشتار ،توضیحات ضروری و ...به زمینههایی ویژه بیشتر
توجه شود .در نوشتار حاضر نیز با توجه به شرایط موجود شهر ،وضعیت نامناسب ساختاری-کالبدی شهر مدنظر بوده و تأکید
اصلی بر این قسمت از مطالعات  CDSبوده است .این پژوهش در زمینة اهداف و روش پیادهکردن طرح راهبرد توسعة شهری
با سایر مطالعات مورد اشاره در قسمت پیشینة تحقیق اشتراک کلی دارد و بیشتر بر کالبد و مسائل فیزیکی شهر تأکید میکند.
طبق نتایج تحقیق ،درصورت نادیدهانگاشتن مشکالت کنونی ساختاری و کالبدی ،در آیندهای نزدیک سلولهای مردة بسیار
زیادی بهویژه در هستة مرکزی ،نواحی حاشیهای و نقاط کوهپایهای شهر بهوجود میآید که مجموعة سیستم شهری را دچار
اختالل میکند .برایناساس ،نتایج این بخش از (طرح) پژوهش که برگرفته از مطالعات میدانی (مشاهدة مستقیم ،مصاحبه با
مردم و کارشناسان و نخبگان شهری) است ،نشاندهندة اجماع نظر معنیدار گروههای مختلف مورد مطالعه در زمینة مسائل
کالبدی و ساختاری شهر است .گروههای مختلف در این زمینه (بهویژه افراد متخصص و نخبه با توجه به تخصص مطالعاتی
خود) توضیحات بسیار نزدیک به هم و مناسب در زمینة مسائل مختلف شهر ارائه دادند و درنهایت با نظر به عالیق جمعی،
پتانسیلها ،کمبودها ،فرصتها ،تهدیدها و ...نظرهای خود را در زمینة چشمانداز و جایگاه مهاباد در آینده مطرح کردند که برخی
از اهداف و برنامههای اجرایی برای این شهر برگرفته از خواست و نظر شهروندان برای مدیریت شهری مهاباد نگاشته شده
است .در این زمینه و با توجه به موضوع پژوهش ،مشکالت ساختاری ،کالبدی و بصری شهر ،مسائل واحدهای مسکونی،
مسائل و مشکالت خدماتی-تجاری و مسائل معابر و شبکهبندی آن ،چهار مورد اصلی از موارد مطالعة قابلتفکیک در مهاباد
است که نگارندگان هرکدام از موارد مذکور را بهطور جداگانه مطالعه کردهاند .در این زمینه ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ناهنجاری چشمانداز شهر بهویژه در بافت مرکزی شهر ،ترمینال و بازار تاناکورای؛ بههمپیوستگی بافتهای روستایی و شهری
بهویژه در حوالی کوهپایههای شهری؛ گسترش در نواحی بدون زیرساختهای مناسب شهری (نقاط بکر کوهپایهای)؛ بافت
متراکم ،آشفته و ناخوانای ناشی از خودروبودن تکوین و توسعة شهری بهویژه در نواحیای مانند اصحابه سفید ،باغ شایگان،
پشت تپ ،سنجانآباد ،کانی صوفی رشید ،کانی صوفی طه؛ بافت فرسودة شهری مهاباد و اسکان گروههای حاشیهنشین در این
شهر؛ کیفیت بسیار نازل از نظر سیما و دید و منظر بهویژه در مناطق مرکزی و کوهپایهای شهر (آلودگی و آشفتگی بصری)؛
ناکارایی شبکة دفع آبهای سطحی بهویژه در نواحی مرکزی و کوهپایهای شهر با توجه به وجود شیبهای بسیار زیاد آن،
مصالح نامناسب و کمدوام ( 25درصد از بلوکهای مسکونی بیش از  30درصد از مصالح واحدهای مسکونیشان با مصالح
کمدوام و نامناسب است)؛ باالبودن سطح اشغال بنا؛ کوچکبودن قطعات مسکونی (متوسط ساخت حدود  100مترمربع)؛
تخریبیبودن ساختمانها (نزدیک به  25درصد بلوکهای ساختمانی)؛ کمبود فضای تجاری (سرانه  0/33مترمربع کمتر از
یکششم حداقل مورد نیاز)؛ کمبود فضای آموزشی (سرانه  0/31مترمربع نزدیک یکدهم حداقل مورد نیاز)؛ کمبود فضای
فرهنگی-مذهبی (سرانه  0/14مترمربع کمتر از یکپنجم حداقل مورد نیاز)؛ کمبود فضای ورزشی (سرانه  9درصد مترمربع
کمتر از یکپنجم حداقل مورد نیاز)؛ توزیع نامناسب مغازهها از نظر ارتباط آنها با خدمات مورد نیاز؛ کمعرضبودن معابر و پیچ و
خم زیاد آن؛ کمبود فضای سطح سوارهروی خیابانها؛ بینظمبودن فضای حاشیهای خیابانها از دیدگاه کاربری و منظر شهری؛
عدم پوشش مناسب و حتی روکش آسفالت در خیابانها و . ...براساس نتایج کلی مطالعه در این زمینه ،در بسیاری از موارد
شهروندان مهاباد از عملکرد مدیریت شهری در زمینة بهبود وضعیت ساختاری و کالبدی شهر رضایت ندارند .این نارضایتی در
پارهای از اوقات با پیشداوریهای غیرمنصفانه و غیرواقعی نیز همراه است و مشکالت موجود را متوجه ضعف مدیریت شهری
بهویژه شهرداری میکند ،درحالیکه مردم نیز وظیفة بسیار مهمی در زمینة ارتقای بنیانهای ساختاری و کالبدی شهر بر عهده
دارند که در بسیاری از مواقع ،درمورد آن بیاعتنا هستند .عالوهبراین ،مسائلی چون رشد جمعیت و مشکالت همیشگی مالی و
نبود پشتوانههای مناسب درآمدزایی برای مدیریت شهری ،مشکالت بسیاری را در راستای بهبود وضعیت کالبدی و ساختاری
شهر بهوجود آورده است .همچنین ،امکان برخورداری از موقعیت ارتباطی مناسب؛ سوقدادن بلندمرتبهسازی به بیرون از

تحلیلی بر وضعیت ساختاری-كالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعة شهری ()CDS
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محدودة بافت مرکزی شهر؛ امکان ایجاد پارکهای گردشگری مناسب با توجه به آبوهوای بسیار مناسب؛ امکان دسترسی به
کاربریهای مختلف و میکس و ایجاد مسیرهای مخصوص پیاده و دوچرخه با توجه به وجود پتانسیلهای بسیار مفرح اطراف
مانند سد مهاباد ،غار سهوالن و تاالب کانی برازان؛ مساحت تقریباً گسترده و خاک حاصلخیز شهرستان (چهارمین شهر بزرگ
آذربایجان غربی بهلحاظ وسعت)؛ ضریب احتمال پایین وقوع زمینلرزه در شهرستان؛ شروع به کار احداث پروژة عظیم شهرک
سالمت زاگرس در شهر که زمینهساز کیفیت باالی زندگی میشود؛ قرارگرفتن لبههای قوی تجاری در این شهر؛ توجه به
پایداری محیط کالبدی از جمله بهبود کیفی ساختمانی و ...از جمله مواردی هستند که با توجه به نقاط مثبت و زمینههای
برقراری ساختار و کالبد مناسب در آینده برای این شهر ،میتوان در بهرهگیری از آن کوشید .در پایان و با توجه به مجموع
مطالعات صورتگرفته در این شهر ،اهداف میانمدت و کوتاهمدت توسعة مهاباد در چارچوب اهداف بلندمدت استخراج و تنظیم
شده است که در پنج محور قابلیت تطبیق کالبد شهری با نیازهای آتی؛ تأمین موازین ایمنی ،بهداشت ،رفاه و محیط سالم؛ حق
انتخاب و قابلیت تحرک و انعطاف کالبدی شهر؛ بهبود کیفیت ساختمانی و بهبود سیمای شهر و شهری با کالبد مناسب مطالعه
شده است و اهداف اجرایی در زمینة وضعیت کالبدی-ساختاری شهر نیز پیرامون چشماندازهای مختلف تعیین شده و متأثر از
اهداف بلندمدت نگاشته شده است.
در پایان ،شایان ذکر است با توجه به فرایند تقریباً متمرکز برنامهریزی و مدیریت شهری در شهرهای ایران (در قالب
طرحهای جامع ،تفصیلی و هادی) و مطالعات اثرگذاری این طرحها بر شهرها و شهروندان ،لزوم تغییر در چارچوب کلی
این طرحها و استفاده از نگرش سیستمی پویا ،مشارکت شهروندی و همنگری عمومی در تهیه ،اجرا و چشماندازسازی
آتی توسعة شهر ،بهمنظور توجه به فرایندهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی شهر و درنهایت توسعة اجتماعات محلی
)(Community Development

و حکمروایی خوب شهری

(Governance

 )Goodبا مؤلفههایی همچون شفافیت،

پاسخگویی ،اجماعسازی ،مشارکتطلبی ،حق اظهارنظر و ...اجتنابناپذیر است .بهاینمنظور و بهدنبال تحوالت وسیع و
عمیق در حیات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعة بشری در چند دهة اخیر و با آغاز «عصر پسامدرن» ،اکنون دانش و
تجربة برنامهریزی شهری نیز وارد دورانی جدید شده است که تبلور آن را میتوان در فرایند راهبرد توسعة شهری ()CDS
یافت که مهمترین ویژگی آن چشماندازسازی مشارکتی است .درنتیجه ،در برنامهریزیهای شهری در شهرهای مختلف
کشور باید این رویکرد نوین بهکار گرفته شود و بهویژه از پتانسیل مشارکت مردمی در مدیریت شهری از جمله بهبود
وضعیت ساختاری-کالبدی بهره گرفته شود که نقشی بسیار مهم در کیفیت بصری و منظر شهری دارد.
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