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های مسکونی شرکت نفت براساس دو عامل اصلی رفاه اجتماعی و یابی شهرکمکان

 اقتصادی) نمونه مورد مطالعه شهرک پارس جنوبی(
 

 
  مهیار کلیائی

 یکاعضو انجمن برنامه ریزان شهری آمر -ایران  .دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه پیام نور تهران
Mahyar.kolyaei@gmail.com 

 

 سادات نخعی پور تذرج هدی

 . ایراندانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه پیام نور تهران
Hodasadatnakhai@yahoo.com 

 

 
 چکیده 

های اتخاذ شده در زمینه ها، سیاستبعد از جنگ جهانی دوم روند روبه رشد شهرنشینی، افزایش پدیده مهاجرت به شهر

توان به های مسکونی شد که از این میان مینجر به گسترش ساخت شهرکهای موجود در شهرها ممسکن و محدودیت

شود، اشاره کرد های خوابگاهی که برای گروه خاصی از افراد نظیر گروه کارگران و کارمندان شرکت نفت ساخته میشهرک

ر تاثیرگذار است که یابی کاربریهای شهرک جهت دستیابی به توسعه پایداگیری و مکان. عوامل بسیاری بر الگوی شکل

یابی کاربری شهرک بخصوص اثرات توجه به این عوامل امری ضروی است . از این رو توجه به معیارهای موثر بر مکان

های موجود در یابی کاربریباشد. لذا پژوهش حاضر در پی آنست که مکاناجتماعی و اقتصادی رویکردی واجد ارزش می

صلی رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی و براساس معیارهای سازگاری، آسایش، مطلوبیت، شهرک را با استفاده ازدو عامل ا

کارایی، ایمنی و سالمتی، مورد تدقیق و مداقه قرار دهد. در نتیجه با انتخاب شهرک مسکونی پارس جنوبی متعلق به 

با تکیه بر  کاربردی پژوهش یک شرکت پارس جنوبی عسلویه واقع در استان بوشهر ایران به این امر پرداخته است . ودر

و با تدوین جدول ارزیابی وبا توجه به برابر نبودن وزن و اهمیت هر معیار ،  گام به گام فرآیند یک روش مستند سازی و  در

داده است. براساس ارزیابی  قرار تحلیل و تجزیه مورد های شهرک پارس جنوبی رایابی کاربریبا تعیین وزن معیارها مکان

تعلق  01/29امتیاز، امتیازی معادل  011یابی براساس معیارهای ذکر شده به شهرک مذکور، از گرفته از الگوی مکان صورت

 گیرد.می

 

 مکانیابی، شهرک،توسعه پایدار،رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

های اتخاذ شده در زمینه ها،  سیاستت به شهربعد از جنگ جهانی دوم روند روبه رشد شهرنشینی، افزایش پدیده مهاجر

های مسکونی شد که از این های موجود در شهرها منجر به گسترش و توسعه شهر و ساخت شهرکمسکن و محدودیت

شد، اشاره کرد . های خوابگاهی که برای گروه خاصی از افراد نظیر گروه کارگران ساخته میتوان به شهرکمیان می

 طبیعی، منابع از برداری بهره هدف با که هستند ای شده ریزی برنامه اجتماعهای (شهر نفت) مستقل گاهیخواب شهرکهای

 شوند. می ایجاد... و  صنعتی نواحی تقویت مستعد، منابع کردن صنعتی مانده، عقب نواحی به رشد قطب مزایای انتقال

عمل  0291در سال "0کمیسیون برانتلند"نده مشترک ما نام آیمطابق با تاکید کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه به 

های آینده برای تامین نیازهایشان اثر جدی دارد، به عبارتی دیگر توسعه پایدار نوعی از توسعه است امروز ما در توالی نسل

(. ضرورت توسعه 0394گیرد)محمودی،که رفع نیاز امروز را بدون کاهش توانایی آیندگان برای تامین نیازهایشان در نظر می

وجود آورده است) های زیادی در زمینه فرم شهر بهاست که بحث (Jabareen, 2004)پایدار ایده مشهوری

Jabareen,2006). ایده توسعه پایدار راهکار اصلی برای پاسخ به سوأالت مربوط به فرم شهر پایدار را که سبب کاهش

 u.k. Department of the Environment[DoE])دهدارائه میشود، را مصرف انرژی و کاهش سطح آلودگی هوا می

1996;Breheny 1992a, 138.) یابی شهرک مسکونی)به عنوان گیری و مکاناز این رو عوامل بسیاری بر نحوه شکل

 امری" "compact cityنمونه توسعه شهری ( تاثیرگذار است که توجه به این عوامل،  در رسیدن به توسعه پایدار شهر 

ضروی  است. با توجه به اینکه در تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین یا هر نوع فعالیت شهری، دو عامل 

ی، عامل رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی مالک سنجش قرار میگیرد از این رو  براساس این دو عامل بسیار کلی، هدایت کننده

ک برنامه ریزی شهری قرار میگیرد، که عبارتند از : سازگاری، آسایش، یابی عملکردهای شهری مالشش معیار در مکان

(،  به عبارت دیگر 0393کارآیی، مطلوبیت، سالمتی، ایمنی، در مکانیابی کاربری ها باید مورد توجه قرار بگیرد )سعیدی نیا،

محقق سازد ، به این صورت که با ای باشد که پایداری یا توسعه پایدار را مکان گزینی یک کاربری در فضا باید به گونه

های مخاطره آمیز منجر شود و باالترین بازده و کارایی از کاهش آثار نامناسب زیست محیطی و اکولوژیکی ناشی از فعالیت

(. در اغلب موارد توسعه پایدار 0394ها منطقی تر باشد )محمودی،اراضی مورد نظر کسب شده و آرایش فضایی فعالیت

رو  باید از این (.Welbank et al,1996)کند فراهم می Compact Cityی های در بارهی را برای بحثااساس و پایه

مکانی به یک کاربری اختصاص داده شود که عالوه براینکه نیازهای الزم برای عملکرد مطلوب آن فعالیت قابل تأمین باشد و 

(، زیرا 0394اجتماعی و اقتصادی و... لطمه وارد نسازد )محمودی،های طبیعی و استقرار آن کاربری در فضا به پایداری جنبه

های محیطی و پیرامون خود تأثیر گذاشته با توجه به دیدگاه سیستمی، شهرک مسکونی یک سیستم باز است که به سیستم

 باشد .می و از آن متأثر خواهد گردید.لذا توجه به معیارهای موثر بر مکانیابی کاربری شهرک رویکردی واجد ارزش

 با توجه به موارد فوق الذکر سواالتی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن هست عبارتند از :

 های شهرک مسکونی کدامند؟معیارهای مناسب جهت مکانیابی کاربری-0 

 نحوه جانمایی و قرارگیری کاربری های موجود در شهرک براساس معیارهای مکان یابی به چه صورت است ؟ -9

 شینه تحقیق پی

یابی انجام شده است که در زیر  موارد های شهری و عوامل موثر بر این مکانیابی سکونتپژوهش های زیادی در زمینه مکان

های مسکونی ( به تببین روند ایجاد مجتمع9103بررسی شده به  اختصار توضیح داده شده است : باقرزاده و همکاران)

های مسکونی با در نظر گرفتن معیارهای شهرسازی و اصول ی شهری و طراحی مجتمعریزپرداخته و معیارهای برنامه

                                                           
1Brundtland Commission 
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سازد اند که تراکم پایین و فضاهای سبز و باز محیط مسکونی مطبوب تری فراهم میپایداری پرداخته و به این نتیجه رسیده

های  دهه با تطبیق بین روش 3دید در یابی شهرهای ج(در پژوهشی به ارزیابی مکان9103زاده و همکاران ). بهرام امین

های قابل های استفاده شده اخیر پرداخته به طوری که محورهای اصلی مقایسه چگونگی تعیین حوزهشناخته شده و روش

های تعیین معیارهای انتخاب مکان، وزن دهی به معیارها و تعیین امتیاز نهایی هر گزینه بوده فبول مکان شهر جدید، روش

( 0323ن نتیجه رسیده اند در مکان یابی شهرهای جدید نگرشی ساده انگارانه وجود داشته است. رضایی و همکاران ) و به ای

یابی ضوابط یابی شهرک های صنعتی با استفاده از معیارهای مکاندر پژوهشی به مطالعه معیارها و عوامل مؤثر بر مکان

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد  که عوامل انسانی  .ته اند پرداخ ANPیابی و روش ظهرداری جهت ارزیابی مکان

نسبت به سایر عوامل برتری داشته است و عوامل محلی نسبت به عوامل طبیعی وزن بیشتری داشته و با افزایش سطح 

عیارهای ( در پژوهشی به تعیین م0320فضایی از سطح محلی به ملی وزن عوامل کاهش یافته است. نصراللهی و همکارش )

های پایدار با استفاده از اولویت بندی معیارها با استفاده از روش یابی شهرک صنعتی با استفاده از شاخصمؤثر بر مکان

AHP گذار ترین عوامل تأثیرو اعداد فازی مثلثی  پرداخته اند. آنها دریافتند که معیارهای اجتماعی و اقتصادی از مهم

و روش ارزیابی چند معیارانه به  ANPیابی شهرک صنعتی را با استفاده از مدل ( مکان9103هستند. زرآبادی و همکارش)

ترین صورت تحلیل شبکه و براساس معیارهای توسعه پایدار را بررسی نموده و دریافتند که معیارهای زیست محیطی مهم

بر فاصله زمان طی شده را با استفاده از  ( تأثیر مکان سکونت9104) 0یابی شهرک صنعتی دارند. اریک الدرنقش را در مکان

مدل چند سطحی آماری بررسی نموده و دریافتند که مکان سکونت بر اهداف سفر ) فاصله و زمان( تأثیر زیادی دارد. 

( تأثیر شرایط محیط زیست را بر انتخاب مسکن و گسترش شهر و امکانات دسترسی 9104)  9وینسنزا چیرازو و همکارانش

و با فرض اینکه  عوامل زیست محیطی بر مکان یابی و گسترش شهر  MLRو مدل  Hendonic اده از مدل را با استف

-وبندی از تنوع آبی فرض شده وجود دارد و یک مدل طبقهاند. نتایج نشان داد که رابطهتأثیر گذار است ، بررسی نموده

عوامل تأثیر گذار بر انتخاب مکان سکونت و تجربه   (9101)3اند. فیونا جی اندروزهوایی بین مناطق مختلف را ارائه کرده

  Bronfenbrenners Social Ecologyخانواده  را از مکان سکونت در ارتباط با سالمتی فرزندان را با استفاده از مدل 

ها و مکان المتی بچهبینی والدین از مکان سکونت در فهمیدن رابطه بین ساند و دریافتند که پیشرا مورد ارزیابی قرار داده

های مجاورت فضایی مدلی را که برای ای از ویژگی( مدلی را براساس مجموعه9100و همکاران) 4اهمیت دارد.کوبه بوسائو 

ریزی فضایی شود، توسعه دادند و مدل پیشنهاد شده ممکن است برای عمل به برنامهتخمین هر محله در فالندر استفاده می

محله در شهرستان سالت لیک  542هجده معیارهای فرم شهر مقایسه برای  (2014) و همکاران5ی کمک کند. جان اچ لور

مقایسه کردند و آنها دریافتند که اثربخشی سیاست های رشد هوشمند در سالت لیک کانتی اثر محدودی داشته  6کانتی

دند و دریافتند که بین سفر روزانه در زنذگی ( روابط بین استفاده از زمین شهری و سفر را مطالعه کر9103)1پیتر نئاس.اند

 ی مستقیمی وجود دارد.و محل خانهه رابطه
                                                           
1 Erik Ellder 

2Vincenza Chiarazzo 

3 Fiona J.Andrews 

4Kobe Boussauw  

5 John H. Lowry 

6 salt lake county 

7 Petter neass 
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های مسکونی و عوامل تاثیرگذار برآن براساس های متعددی در زمینه انتخاب مکانبا توجه به موارد فوق الذکر پژوهش

نه گشته است اما پژوهش های انجام شده های مختلف انجام شده است که باعث افزایش دانش در این زمیتئوری ها و روش

یابی را مدنظر قرار داده اند و سایر عوامل را کم اهمیت یا کالٌ نادیده گرفته اند ازآنجا تنها بخشی از معیارهای موثر در مکان

، اقتصادی  یابی به ویژه مکان یابی مسکونی پیچیده است و مکان یابی تحت تاثیر عوامل مختلف اجتماعیکه ابعاد کلی مکان

قرار دارد ، لذا ضرورت دارد که پژوهشی بر روی مکان یابی کاربری های شهرک مسکونی  براساس عوامل ذکر شده و طبق 

  معیارهای سازگاری، آسایش، کارآیی، مطلوبیت، سالمتی، ایمنی انجام پذیرد.

 

 روش تحقیق 

 شهرک یکاربر یابیمکان بر موثر یارهایمع و یاجتماع و یاقتصاد رفاه یاصل عامل دو براساس که است آن بر حاضر پژوهش

 شهرک انتخاب با جهینت در دهد، قرار مداقه و قیتدق مورد را یسالمت و یمنیا ،ییکارا ت،یمطلوب ش،یآسا ،یسازگار: ازجمله

 با و یبردکار پژوهش کی در رانیا بوشهر استان در واقع هیعسلو یجنوب پارس گاز شرکت به متعلق یجنوب پارس یمسکون

 شهرک در موجود یها یکاربر ،یجنوب پارس شهرک شناخت به گام به گام ندیفرآ کی در یساز مستند روش با هیتک

 و پرداخته شهرک در موجود یها یکاربر یابیمکان یابیارز به فوق در شده عنوان یارهایمع به استناد با سپس است پرداخته

 هر تیاهم و وزن نبودن برابر به توجه با ارهاویمع ریز و ارهایمع از کیهر وزن نییتع و ،یابیمکان یابیارز جدول نیتدو با

 داده قرار لیتحل و هیتجز مورد را یجنوب پارس شهرک یهایکاربر عرصه نیا راننظصاحب یدهوزن نحوه اربراساسیمع

 اند،داشته تخصص یابیمکان یعمل و یتئور نهیزم در که پژوهشگران و خبرگان نظرات از استفاده با یازدهیامت نحوه. است

 .  است ارانهیمع چند یابیارز روش از یریگبهره با و  بوده

 

 نمونه مورد مطالعه ) شهرک پارس جنوبی(  

 شهرستان به جنوب ،از فارس استان از مُهر شهرستان اسیردر بخش به شرق و شمال جم واقع در استان بوشهر از شهرستان

 توابع از آباد فیروز شهرستان به طرف یک از شهرستان این.شودمی محدود دیر دشتیو رستانهایشه به غرب از و کنگان

 متصل ایران انرژی اقصادی قطب عسلویه منطقه به عسلویه - جم خطه 4 اتوبان طریق از دیگر طرف از متصل فارس استان

 های اقتصادی متنوع و فراوانوجود فعالیت. است بوشهر استان وهوای آب خوش و کوهستانی مناطق از جم.  است گردیده

 منطقه این به گوناگون هایفرهنگ ورود آن نتیجه که است کرده تبدیل پذیر مهاجر شهرستان یک به را جم منطقه این در

پارس جنوبی واقع در نواحی توسعه یافته شهرستان جم و در  9511باشد. شهرک واحدی و هوای معتدل میدارای آب.است

های شهرک ومتری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در استان بوشهر ایران، به عنوان یکی از بزرگترین پروژهکیل 61

هزار نفر 01احداث شده و ظرفیت اسکان حدود 9113هکتار مساحت است، در سال  319هزار و  06سازی ایران که دارای 

 را داراست.
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 منبع: تارنما -موقعیت شهرستان جم در استان بوشهر -9موقعیت استان بوشهر در ایران -0راست :  به ترتیب از چپ به - 9و0تصویر شماره 

   
 منبع : تارنما -عکس هوایی شهرک پارس جنوبی -9عکس هوایی شهرستان جم -0به ترتیب از چپ به راست  -4و3تصویر شماره 

 مبانی نظری 

 است یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح عاداب شامل یبعد چند یمحتو کی یشهر داریپا توسعه

 (Huanget al,2009;Olewier,2006) در توازن که باشد یشهر یداریپا یایگو تواندیم یزمان یشهر پروژه ک.ی 

 .ابدی بهبود کل در یزندگ تیفیک و دهد کاهش را یاجتماع شکاف و یاجتماع تعادل عدم و کند جادیا یزندگ طیمح

(Enyedi,2002) یطیمح ستیز ابتکارات یالملل نیب یشورا (ICLD) که است ای¬توسعه داریپا توسعه که دارد دیتاک 

 نیا که یاجتماع و یساختمان هایستمیس ، ستیز طیمح دیتهد بدون را یواقتصاد ،یاجتماع ،یطیمح هیاول خدمات

 بر شهرک ساخت غالب در شهر توسعه اثرات به توجه رو نیا از(. 0323 ، ینیحس) دهدیم ارئه را اند،وابسته آنها به خدمات

 یامر داریپا یا توسعه به دنیرس جهت یاقتصاد رفاه و یاجتماع رفاه عامل دو به پرداختن بر عالوه یعیطب ستیز طیمح

  .است یضرور

اساس ها و عملکردهای شهری برریزی برای کاربری زمین شهری، به معنای سازماندهی مکانی و فضایی فعالیتبرنامه   

ها و نیازهای جامعه شهری است. این برنامه ریزی در عمل هسته اصلی برنامه ریزی شهری است که انواع استفاده از خواسته

کند. معیار مکانی در کاربری زمین، به طور کلی استانداردی است که با آن مکان بهینه یابی میزمین را طبقه یندی و مکان

دهد. در تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین یا هر نوع فعالیت شهری، دو ییک کاربری را مورد سنجش قرار م

عامل هدایت کننده، یعنی عامل رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی مالک سنجش قرار میگیرد از این رو  براساس این دو عامل 

رار میگیرد، که عبارتند از : سازگاری، بسیار کلی، شش معیار در مکانیابی عملکردهای شهری مالک برنامه ریزی شهری ق

 (، در مکانیابی کاربری ها باید مورد توجه قرار بگیرد.0393نیا،آسایش، کارآیی، مطلوبیت، سالمتی، ایمنی)سعیدی
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 سازگاری

ر های ناسازگار از یکدیگهای گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربریسازی، مکانیابی برای کاربریترین تالش شهرعمده

های مسکونی ، های  دیگر، به ویژه کاربریکنند، باید از کاربریهایی که دود، بو، صدا و شلوغی تولید میاست. کاربری

های توان با تمهیداتی، اثرات سو کاربریفرهنگی و اجتماعی جدا شوند. این جدایی مطلق نیست، بلکه در برخی مواقع می

-ها ،  فاکتورهای هزینه، سود و خود بسندگی نسبی آنها مورد نظر قرار میکاربریمزاحم را محدود کرد . در جدایی فضایی 

 (. 0394گیرد)محمودی

 آسایش 

گیری میزان آسایش و راحتی هستند. مقوالتی مانند فاصله یابی ، دو عامل فاصله و زمان ، واحدهای اندازهدر استاندارد مکان

ل پیاده، قابلیت دسترسی به خطوط حمل و نقل و تاسیسات و خدمات ی راحت برای زندگی،  فواصی نزدیک یا فاصله

های شهری ، معموال مفهوم راحتی و آسایش دارند. سهولت دسترسی به تسهیالت و خدمات شهری مورد نیاز کاربری

 (. 0393نیا،شوند)سعیدیهای پر از ازدحام از عوامل آسایش محسوب میمتفاوت و دوری برخی از کاربری

 ریسازگا

های ناسازگار از یکدیگر های گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربریسازی، مکانیابی برای کاربریترین تالش شهرعمده

های مسکونی ، های  دیگر، به ویژه کاربریکنند، باید از کاربریهایی که دود، بو، صدا و شلوغی تولید میاست. کاربری

های توان با تمهیداتی، اثرات سو کاربرییی مطلق نیست، بلکه در برخی مواقع میفرهنگی و اجتماعی جدا شوند. این جدا

-ها ،  فاکتورهای هزینه، سود و خود بسندگی نسبی آنها مورد نظر قرار میمزاحم را محدود کرد . در جدایی فضایی کاربری

 (. 0393نیا،گیرد)سعیدی

 آسایش 

گیری میزان آسایش و راحتی هستند. مقوالتی مانند فاصله مان ، واحدهای اندازهیابی ، دو عامل فاصله و زدر استاندارد مکان

ی راحت برای زندگی،  فواصل پیاده، قابلیت دسترسی به خطوط حمل و نقل و تاسیسات و خدمات ی نزدیک یا فاصله

های نیاز کاربریشهری ، معموال مفهوم راحتی و آسایش دارند. سهولت دسترسی به تسهیالت و خدمات شهری مورد 

 (. 0394،شوند)محمودیهای پر از ازدحام از عوامل آسایش محسوب میمتفاوت و دوری برخی از کاربری

 کارآیی 

الگوی قیمت زمین شهری، عامل اصلی و معیار اساسی تعیین مکان کاربری زمین است. هر نوع کاربری از لحاظ اقتصادی و 

ضعیت آن از نظر  آماده سازی و مخارج آبادانی است  که دارای زیر معیارهای ویژه گذاری، برآیند قیمت زمین و و سرمایه

 (.0393نیا،باشد)سعیدیخود نیز می

 مطلوبیت 

عامل مطلوبیت و دلپذیری، یعنی کوشش در حفظ عوامل طبیعی، مناظر، گشودگی فضاهای باز و سبز، چگونگی شکل 

های ارتباطی نیز اهمیت خاصی دارد. . این عامل از  نظر طراحی سیستم راهها و فضای شهری استها ، ساختمانگرفتن راه

تواند طوری باشد که عابران پیاده و سواره بیشترین مناظر زیبا و فرح انگیز طبیعی درون گیری آنها میها و جهتی راهشبکه

 (. 0393نیا،شهری و پیرامون شهر را ببینند واز آن لذت ببرند)سعیدی

 سالمتی 

های اجرایی بهداشت و محیط زیست نقش مهمی ها و اماکن صنعتی ، رعایت استانداردمروزه برای بهبود فضاها و ساختمانا

هر گونه فعالیت شهری را از نظر حفظ محیط EIS 0های شهر سالم و مقررات معروف به اثرات محیطیدارد. استاندارد
                                                           
1 Environmental Impact Assessment 
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دهد. به طوری که معیارهای پاکیزگی رهنگی مورد ارزیابی قرار میزیست، حراست از آسایش اجتماعی و حفاظت از میراث ف

روند. که در این پژوهش به طور و کنترل محیط، از عوامل اصلی و تعیین کننده در هر طرح استفاده از زمین به شمار می

 (. 0394ویژه به این امر پرداخته شده است)محمودی،

 ایمنی 

دهند. استانداردهای امنیتی به طور های شهری پیشنهاد میدر تعیین محل فعالیتعوامل امنیتی، استاندارهای خاصی را 

های احتمالی جنگ بستگی دارد. همچنین حفاظت و ایمنی کلی به حفاظت  تاسیسات شهری و دفاع از شهر در مقابل حمله

های متفاوت موثر است. ها و کاربریشهر در مقابل سوانح طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله نیز در معیارهای مکانی فعالیت

به طور کلی برای حفاظت در مقابل حوادث غیر مترقبه عالوه بر رعایت ضوابط خاص ایمنی فنی و مقررات ساختمانی،  باید 

 (. 0393نیا،ها و استقرار عملکردهای شهری نیز رعایت شود)سعیدییابی فعالیتضوابط مکان

 

 های شهرک  با توجه به معیارهای ذکر شدهیابی کاربریارزیابی مکان

های  موجود، مکان و تعداد های شهرک ابتدا با توجه به الگوی پراکندگی کاربرییابی کاربریبرای ارزیابی نحوه مکان

جهت بررسی مکان یابی  های موجودشود. از این رو با توجه به اینکه یکی از روشهای موجود در شهرک مشخص میکاربری

ها های موجود از لحاظ تعداد و مکان آنها و پراکندگی کاربریکاربری ها استفاده از نقشه محدوده مورد نظر و بررسی کاربری

های موجود در شهرک و ...متناسب با رنگ معرف هر کاربری است ، لذا با استفاده از نقشه هوایی شهرک و با توجه به ناحیه

 موجود در هر ناحیه  را مشخص کرده و به اختصار در جدول ذیل ذکر شده است:  هایکاربری

 –کاربری های موجود در هر ناحیه  -0جدول شماره  -نقشه محدوده هر ناحیه ازشهرک -تصویر شماره   -به ترتیب از چپ به راست5تصویر شماره 

محققان منبع:

یابی ذکر شده ، اقدام به تدوین جدولی برای ارزیابی و معیارهای مکان های موجود در هرناحیهسپس با توجه به کاربری 

یابی کاربری های موجود با توجه به معیارهای ذکر شده و زیر معیارهای)مربوط به  هر معیار اصلی (نموده و به مکان

ریزان، به ترتیب و برنامه نظرانفاکتورهای اصلی سازگاری، آسایش، کارایی، مطلوبیت، سالمتی، ایمنی، براساس نظر صاحب

داده شده است و سپس بر اساس هر معیار اصلی به هر کدام از زیرمعیارها ) براساس  01، 05، 05، 05، 91، 95وزنی برابر 

مشخص است  5و آموزشی ناحیه  0اهمیت(، وزنی داده شده است که در جدول ارزیابی مربوط به کاربری مسکونی ناحیه 

 ببینید.  را 9تا 0جدول شماره 
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منبع : محققان -0در شهرک و تصویر کاربری های موجود در ناحیه  0تصویر مکان ناحیه  -به ترتیب از چپ به راست - 1و6تصویر شماره 
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 0ارزیابی فاکتور آسایش و سازگاری کاربری مسکونی ناحیه - 9جدول شماره 

 معیار ها وزن معیارهازیر وزن قوت های مکان ضعف های مکان 011= ارزیابی )امتیاز(

 سازگاری 95 همجواری با مراکز آموزشی و فرهنگی 4 مسکونی0وجود مهد کودک در ناحیه   عدم همجواری با مرکزفرهنگی 3

 نزدیکی به  در مانگاه ها - 9
 همجواری با درمانگاه ها  9

 قرارگیری روبروی فضای پارک - 3
 ،پارکهاو...همجواری با فضای سبز عمومی ، دریاچه ها  4

 همجواری با فروشگاه ها  4 0وجود بازارچه کوچک در ناحیه  _ 4

 بدور از اتوبان ها - 3
 عدم همجواری با اتوبان ها  3

 عدم همجواری با کاربری های مزاحم _ 4
 بدور از کاربری های مزاحم و صنعتی  4

 عدم همجواری با  پایانه ها ، فرودگا ها و. _ 4
 از مراکز حمل و نقل  ،پایانه ها و فرود گاه ها بدور  4

 آسایش 91 نزدیکی به محل کار  و گذران اوقات فراغت 5 نزدیکی به پارک ها عدم نزدیکی به مراکز کار و مراکز اوقات فراغت 9

 و تاکسی به خط اتوبوس دسترسی _ 4
             دسترسی به ایستگاه اتوبوس و تاکسی  5

   

   دسترسی مناسب به راههای اصلی و فرعی  5 ترسی مناسب به راههادس _ 5

 دسترسی پیاده 5 از طریق پیاده رو - 5

 محققان محاسبات: منبع

 

 

 

 0ارزیابی فاکتور کارایی و مطلوبیت کاربری مسکونی ناحیه -3جدول شماره 
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 معیار ها وزن زیرمعیارها وزن قوت های مکان ضعف های مکان 011= ارزیابی )امتیاز(

 کارایی 05  هماهنگی فضاها با سرانه های طراحی 3 هماهنگی با سرانه ها _ 3

 عدم تداخل حوزه های عملکردی 9/5 هم روی تاثیر عملکرد مدارس دیگر عدم _ 9/5

 هماهنگی با سرانه های خدمات شهری 9/5 _ دخترانه در آن محدوده دبیرستان 9وجود  0

 اندازه مناسب فضاها 9/5 برای دانش آموزانفضای الزم  _ 9/5

 وجود فضاهای مورد نیاز وتعداد مناسب 9/5 وجود فضاهای الزم _ 9/5

 رعایت اصل بیشترین سود و کمترین هزینه  9/5 متانسب با اصل - 9/5

 مطلوبیت 05 نظر مناسب دسترسی به حداکثر نور و باد و م 3 دسترسی به باد و نور مطلوب  عدم وجود مناظر مطلوب  9

 عدم اشرافیت 9/5 رعایت حریم ساختمان ها و عدم اشرافیت _ 9/5

 رعایت حریم کمربند سبز در اطراف مناطق       9/5 رعایت حریم کمربند سبز _ 9/5

 ورودی مطلوب و نمای مطلوب  9/5 مطلوب بودن ورودی عدم وجود نماهای متنوع در ناحیه  0/5

سیستم خیابان بندی داخلی با عوارض طبیعی  9/5 است رای سیستم  خیابان بندی مناسب اد _ 9/5

 تطبیق دارد 

  % 9محل احداث در شیب های کمتر از  9/5 رعایت شده است - 9/5

 محققان محاسبات: منبع

 

 0ارزیابی فاکتور سالمتی و ایمنی کاربری مسکونی ناحیه شماره  -4جدول شماره 
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 معیار ها وزن زیرمعیارها وزن قوت های مکان ضعف های مکان 011امتیاز(= ارزیابی )

 وجود فضا های سبز کوچک - 4
 سالمتی  05 رعایت حریم کمربند سبز اطراف مناطق  6

 وجود بازارچه کوچک - 5
 نزدیک به مراکز صنعتی سبک )نانوایی و 5

 صنایع دستی و...(

 )کارخانه ها،کارگاههای تولیدی و....(اصله مناسب با مراکز صنعتی بزرگ رعایت ف 4 شهرک عدم وجود مراکز صنعتی  بزرگ در - 4

 ایمنی 01 بدو راز مناطق خطرناک  5 رعایت فاصله مناسب - 5

 روی نقاط خطرناک قرار نگرفته است - 5
 به دور از گسلها و مسیلها  5

 محققان محاسبات: منبع

 
 منبع : محققان -5در شهرک و تصویر کاربری های موجود در ناحیه 5تصویر مکان ناحیه  -ب از چپ به راستبه ترتی - 2و9تصویر شماره 

 

 5ارزیابی فاکتورسازگاری کاربری آموزشی ناحیه  -5جدول شماره  
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 معیار ها وزن زیرمعیارها وزن قوت های مکان ضعف های مکان 011ارزیابی )امتیاز(=

 سازگاری 95 همجواری با مراکز فرهنگی  3 - نگیعدم همجواری با مراکز فره -

 هممجواری با زمین ورزشی  کوچک   3 نزدیکی به فضای ورزشی کوچک - 3

 همجواری با فضای سبز عمومی و گذران اوقات فراغت  9 - عدم همجواری با فضای سبز 9

 همجواری با بافت مسکونی 3 5ناحیه  به بافت مسکونی نزدیک _ 3

9 
 

 همجواری با مراکز اداری 9 دم همجواری با مراکز اداریع

 عدم همجواری با مراکز تولیدی و صنعتی و کارگاه ها  3 عدم همجواری با هریک از کاربری های روبرو _ 3

 )بجز درمانگاه(عدم همجواری با بیمارستان 3 عدم همجواری با هریک از مراکز درمانی _ 3

 عدم همجواری با تاسیسات حیاتی )مراکز آتش نشانی ( 3 راکز حیاتیعدم همجواری با م - 3

 عدم همجواری با مراکز مذهبی و فرهنگی شلوغ 3 عدم همجواری با هریک از مراکز روبرو - 3

 محققان محاسبات: منبع

 5ارزیابی فاکتورآسایش کاربری آموزشی ناحیه  -6جدول شماره  

مکان ضعف های 011ارزیابی )امتیاز(=   معیار ها وزن زیرمعیارها وزن قوت های مکان 

تعدم نزدیکی به مراکز کار و مراکز اوقات فراغ 9  آسایش 91 نزدیکی به محل کار  و گذران اوقات فراغت 4 نزدیکی به پارک ها 

       دسترسی به ایستگاه اتوبوس، تاکسی 4 تاکسی و به خط اتوبوس دسترسی _ 4

 ه راههادسترسی مناسب ب _ 4
جاده های اصلی ، چهار راها و دم ارتباط مستقیم با خیابانها ، ع 4

.... 

 از طریق پیاده رو - 4
 دقیقه  05ی رعایت حداکثر  شعاع دسترس 4

 متر ( 9111)شعاع عملکرد 

 امکان دسترسی در زمان لزوم - 4
 امکان دسترسی کلیدی وسایل نقلیه امداد رسانی  4

 به مدرسه 

 محققان محاسبات: عمنب
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 5ارزیابی فاکتور کارآیی کاربری آموزشی ناحیه  - 1جدول شماره 

 معیار ها وزن زیرمعیارها وزن قوت های مکان ضعف های مکان  011ارزیابی )امتیاز(=

      هماهنگی فضاها با سرانه های طراحی 3 هماهنگی با سرانه ها _ 3

05 
 کارایی

 عدم تداخل حوزه های عملکردی 9 _ شودافزایش تراکم می دارس  که باعثتداخل حوزه های عملکردی م 0

 هماهنگی با سرانه های خدمات شهری 9 هماهنگی با سرانه ها - 9

9 _ 
محیط آموزشی متناسب 

 با استاندارد جمعیت

 اندازه مناسب فضاها با تعداد دانش آموزان 9

9 _ 
هماهنگی با تعداد مورد 

 نیاز

 اهای مورد نیاز وتعداد مناسبوجود فض 9

9 _ 
نزدیکی فضاهای مورد 

 نیاز

 تمرکز)نزدیکی فضاها در طراحی( 9

 متر مربع  9111شعاع عملکرد مفید  9 رعایت شده است - 0

 محققان محاسبات: منبع

 5ارزیابی فاکتور سالمتی و ایمنی کاربری آموزشی ناحیه  -9جدول شماره      

 معیار ها وزن زیرمعیارها وزن قوت های مکان ضعف های مکان 011=ارزیابی )امتیاز(

 سالمتی  05 متر با مراکز آلوده صنعتی  511رعایت فاصله حداقل  05 رعایت فاصله مناسب با مراکز صنعتی  - 05

 پرهیز از احداث مراکز آموزشی در زمین های حریم   9 رعایت  فاصله مناسب  - 9

 خطوط انتقال نیرو

یمنی ا 01  

پرهیز از احداث مدرسه در زمین های سست و با مقاومت  9 احداث در زمین مقاوم  - 9

 کم در مسیر قنات و سیل گیر 

مطابق استاندارد  مقاوم در برابر زلزله  - 9

 ساخته شده است 

 رعایت استاندارد های  مقاوم سازی در برابر زلزله و ... 9
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 یه سریع ساختمان در مواقع اضطراری امکان تخل 9 وجود دارد  - 9  

 محققان محاسبات: منبع

 ارزیابی نهایی مکانیابی کاربری های موجود در شهرک  -2جدول شماره      

 معیار ها وزن 0ناحیه  2ناحیه  3ناحیه  4ناحیه  5ناحیه  6ناحیه  7ناحیه  8ناحیه  9ناحیه   01ناحیه  پارک نخلستان

 سازگاری  95 93 94 93 9335 95 95 95 95 95 95 91

 آسایش 91 01 06 01 06 09 01 01 01 06 06 0635

 کارایی  05 0435 04 0535 05 0435 04 0335 0335 05 05 04391

 مطلوبیت  05 0335 0335 0935 03 0435 0435 04 0335 04 04 04341

 سالمتی  05 00 03 03 05 05 05 05 0335 0335 0335 04341

 ایمنی 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

 امتیاز کل  011 99 9935 20 2035 21 2535 25 2935 29 29 21301

 محققان محاسبات: منبع
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 های تحقیق یافته 

ناحیه شهرک امتیازی که به مکانیابی کاربری های موجود در  01در نهایت با ارزیابی مکانیابی تمام کاربری های موجود در 

های سازگاری، آسایش، کارایی، مطلوبیت، سالمتی، ایمنی و وزنی به به هر شاخص کلی داده شده به شاخصشهرک با توجه 

-های موجود در هر ناحیه از شهرک ،امتیازی که به شیوه مکاناست و با میانگین مجموع امتیازهای کسب شده توسط کاربری

 9511 شهرک به که مجموعی امتیاز اسبه است . سپسهای شهرک مسکونی پارس جنوبی داده شده قابل محیابی کاربری

 اصلی علت که. باشد ( می2) جدول شماره  01/29 امتیاز،  011از  گیرد می فوق تعلق فاکتور 5 براساس جنوبی پارس واحدی

رک کیلومتر از محل کار ساکنین شه61باشد ، زیرا شهرک مسکونی  می شهرک ساکنین برای کار محل از دوری امتیاز کاهش

جنوبی عسلویه ( ، فاکتورهای امنیتی با توجه به شرایط فاصله دارد.که علت این دوری از محل کار )منطقه استراتژیک پارس

 باشد.  خطرناک محیط کار می

 گیرینتیجه 

وژه جایی که توسعه پایدار شهری یک محتوی چند بعدی شامل ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است یک پراز آن 

تواند گویای پایداری شهری باشد که توازن در محیط زندگی ایجاد کند و عدم تعادل اجتماعی و شکاف شهری زمانی می

اجتماعی را کاهش دهد و کیفیت زندگی در کل بهبود یابد. از این رو توجه به اثرات توسعه شهر در غالب ساخت شهرک بر دو 

پژوهش پیش روی درپی ای پایدار امری ضروری است. لذا سیدن به توسعه عامل رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی جهت ر

های مسکونی را براساس دو اصل کلی یابی کاربری های  شهرکراهکاری جهت دستیابی به توسعه پایدارشهری، ارزیابی مکان

ه، لذا با انتخاب شهرک پارس جنوبی رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی از توسعه پایدار،  راهکاری موثر در رسیدن به این امر دانست

های موجود در شهرک مسکونی و تدوین جدول واقع در شهرستان جم استان بوشهر ایران، و بررسی میزان پراکندگی کاربری

یابی براساس معیارهای : سازگاری، آسایش، کارایی مطلوبیت و سالمتی و ایمنی و زیر معیارهای مربوط به هر ارزیابی مکان

شهرک مذکور از یابی یابی شهرک پارس جنوبی نمود. و در نهایت امتیازی که به الگوی مکاناصلی اقدام به ارزیابی مکانمعیار 

 گیرد.تعلق می 01/29امتیاز کلی امتیازی معادل  011

 منابع
  0393ر.های کشوها و دهیاریها . جلد دوم. انتشارات سازمان شهرداریسعید نیا، احمد. کتاب سبز شهرداری -

(. مجله باغ 91تا61های جدید درایران )دهه یابی شهرهای مکان.ارزیابی تطبیقی روش0320امین زاده، بهرام؛روشن،مینا؛یدر،سیامک. -

 39تا 90: 93نظرشماره 

پردیس مطالعه موردی شهر جدید –.ارزیابی اثرات توسعه شهرهای جدید بر محیط زیست 0391جعفری، علی؛ حبیب پور، علی اصغر. -

 59-90:45فصل نامه مدیریت شهری شماره -تهران

.ارزیابی تاثیرات زیست محیطی گسترش بی رویه شهرها )مطالعه 0323حسینی ،مهدی؛برقچی،معصومه؛باقرزاده، فهیمه؛صیامی،قدیر.-

 59-43: 09ای شماره ریزی منطقهشهر طرقبه(. فصل نامه برنامه-موردی پروژه مسکن مهر

های صنعتی با تأکید بر اصول یابی شهرکهای مکان. تحلیلی بر معیارها و شاخص0323؛ خاوران گرمسیر، امیر رضا .رضایی، محمد رضا-

 09-0، صفحه 09، شماره 4ریزی فضایی و آمایش سرزمین در ایران، دوره برنامه

براساس شاخص های توسعه  ANP ، مکان یابی شهرک صنعتی بااستفاده ازمدل0329زرآبادی، زهرا سادات؛ خلیجی، محمدعلی، -

 پایدارنمونه موردی: ناحیه تبریز، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

چند شاخصه های تصمیم گیری های صنعتی استان مازندران با استفاده از روش. ارزیابی مکان گزینی شهرک0394محمودی،  فرزین. -

 پایان نامه )کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و صنعت ایران

. عوامل موثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه 0320نصراللهی ،زهرا؛  صالحی قهفرخی، فخرالسادات .-

         1د و توسعه اقتصادی ، سال دوم، شماره پایدار و اولویت بندی آن ها با استفاده از اعداد فازی مثلثی، فصلنامه پژوهش های رش

                    
-Eddy Krigiel.,Brad Nies.(2008).Green Bim:Sustainable Desing With Building Information Modehing. Press 

Simay e Danesh.978-600-120-169-1  
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Abstract 

After World War II, the growing trend of urbanization, an increase in the phenomenon of 

migration to the cities, policies and restrictions on housing in the city led to the development 

of residential townships that among these can be pointed to residential settlements for specific 

groups of people such as workers and employees of the oil company is created  . many factors 

affect the pattern formation and Locating land uses settlements In order to achieve sustainable 

development that is necessary attention to these factors. Hence attention to effective criterias 

on site location of settlements, especially the social and economic effects approach is 

valuable. Therefore this study seeks to investigate scrutiny and land-use Locating in 

settlements by using two main factors of social and economic welfare and based on the 

criteria compatibility, comfort, utility, performance, safety and health. So by choosing 

Residential settlements South Pars company owned South Pars Assaluyeh Located in 

Bushehr, Iran, this work is done. In an practical research with rely on the documenting and in 

a step-by-step process and with the formulation of evaluation table and due to the lack of 

equal weight and importance of each criterion, by determining weight location criteria South 

Pars settlements's land uses has been analyzed. Based on assessment of the pattern of 

Locating according to the criteria listed to mentioned settlements, of 100 points, a score equal 

to 10/92 is awarded. 

 

Keywords: Locating, settlements , sustainable development, economic welfare, social 

Welfare 
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