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 یکیزیکند، توسعه فیم ددیهت را شهرهادر کالن ژهیوبه یشهر داریکه توسعه پا یاز معضالت اساس یکی چکیده:

تحت عنوان اسپرال گراوث  یغرب یدر کشورها یباشد.  خزش شهریمتن م هیعل هیهمان توسعه حاش ای یو خزش شهر

شهرها در  هیرویو ب عیاست. رشد سر سمیدرنو نامنظم شهرها در طول دوره م هیرویشود که همان توسعه بیشناخته م

 یاندازتوسعه و چنگ ،سازیآماده یهاو بعد از آن در قالب طرح یجامع شهر یهادر قالب طرح یقبل از انقالب اسالم

 در شده اجرا سازیآماده هایپروژه نقش میزان بررسی. است گشته موجب را هااطراف  و حومه یشهرها بر روی اراض

 شرقیآذربایجان استان شهرسازی و سازمان از نیاز مورد هایداده. باشدشهر تبریز هدف اصلی تحقیق می یزیکیف یتوسعه

 تیشود و از نظر ماهیمحسوب م یعمل -یکاربرد قاتیحاضر از نظر هدف پژوهش، جزو تحق یمقاله. است شده گرفته

بر  ژهیوبه زیتوان به توسعه ناموزون شهر تبریم یقتحق اصلی نتایج از. باشدمی یفیتوص قاتیجزو تحق قیو روش تحق

 هایتأثیر مستقیم پروژه نیهمچن .اشاره کرد ،شودیرد م شهیکه از شهرک مرزداران و باغ م زیگسل فعال شمال تبر یرو

 گریاز د ،یشهر یسازجامع و آماده یهادر قالب طرح ارگانی عوامل نقش تبریز، فیزیکی یتوسعه در سازیآماده

 ریز،تب شهر شتابان رشد در تأثیرگذار هایترین سیاستباشد. یکی از عمدهیم زیموثر در خزش شهر تبر یارامترهاپ

 .دانشده اجرا و طراحی شهر شرقی محور در اکثراً که باشندمی سازیآماده هایطرح

 زیکالن شهر تبر ،یشهر یزارشد درون ،سازیآماده یهاپروژه ،یکیزیف یتوسعه ،یخزش شهر واژگان کلیدی: 

 
 a_azar@iau-maragheh.ac.ir مسئول مکاتبات:*

 

 مقدمه -1

 یراب یاتیح یهایژگیاز و یکی ،یکیزیتوسعه ف

و تحول و تکامل،  رییاست. چرا که تغ یشهر یجامعه

شهر در  ی)تصور انتزاع موجودات زنده است یجزو اساس

 یعیمانند رشد طب یاجتماع یقالب موجود زنده(.  عوامل

 جادیمانند ا اقتصادی عوامل ها،شهر، مهاجرت تیجمع

در  یاسیعوامل س نینکارخانجات در شهر و همچ

دارند. از جمله  یشهر نقش موثر یکیزیف یتوسعه

اره اش ریبه موارد ز توانیشهر م یکیزیف یعوامل توسعه

 نمود:

)خالص( که باعث یدرآمد واقع شافزای 

مسکن بزرگتر  یخانوارها، متقاض شودیم

 شوند؛

اطالعات که  یوراحمل و نقل و فن یتوسعه 

 یمشاغل به تراکم در مرکز شهر و شهرها ازین

-Anas,1999:2) را کاهش داده است یمرکز

3.) 

از مشکالت  یکی)خزش(  زیمرکزگر یتوسعه

عمده در کالن شهرها است. در دسترس بودن قطعات 

بودن  عیوس ن،یزم متی، ارزان بودن قنیبزرگ زم
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وجود  ،یامکانات شهر سیتأس یقطعات برا

 یاقامت طبقه یسبز برا یو فضا بایز هایاندازچشم

از شهرها، از جمله عوامل  رونیدر ب یمرفه شهر

 :5831،یی)شکو باشدیشهرها م زیمرکزگر یعهتوس

165.) 

عوامل  ت،یجمع یعیها و رشد طباز مهاجرت ریغ

در  یسازآماده یهادر قالب طرح نهادی–یساختار

توسعه و انبساط شهرها، نقش اساس دارند که در ادامه 

پرداخته  زیها در شهر تبرنوع از طرح نیا یبه بررس

شده است به سواالت  یپژوهش سع نیخواهد شد. در ا

 پاسخ داده شود: ریز

 یهادر قالب طرح ینهاد -یعوامل ساختار ایآ -

نقش  زیتبر یکیزیف یدر توسعه یشهر یسازآماده

 اند؟ داشته

اتفاق  زیدر تبر یشهر «یدرونزا یتوسعه» ایآ -

 افتاده است؟

 ضرورت پژوهش -1-1

تبریز طی قرون متمادی از مراکز مهم مبادله،  شهر

های شهری با اهمیت صنعت و بازرگانی و یکی از کانون

بوده است و امروزه نیز بعد از تهران، مشهد و اصفهان به 

شهرنشین کشور و تبادالت  لحاظ تعداد جمعیت

چهارم کشوری قرار دارد.  یدر رده یفرهنگ-یاقتصاد

 زیشهر تبر تیجمع 5831سال  یدر سرشمار

( که 5831ران،ی)مرکز آمار ا نفر بوده است 5803161

استان را  یشهر تیدرصد از کل جمع 83 زانیم نیا

ها از مهاجرت یدهد که نشان از ادامهیم لیتشک

 .(5) شکل  اطراف به مرکز استان دارد یشهرها

 

 زیشهر تبر یتیتحوالت سهم جمع .1 شکل

آمار  سبراسا سندگان،ینو از کل استان)مآخذ:

 (1831عمومی سال  یسرشمار

 از کل زیشهر تبر تیسهم جمع انگری، نما5 شکل

-51 هایاز سال زانیم نیا .باشدیاستان م تیجمع

آن  لیاز دال یکیداشته است که  ینزول ریس 5831

 یتوسعه یهمه جانبه هایگنجانده شدن برنامه

اندام بوده است. انهیکوچک و م یو رشد شهرها ییروستا

از کل  زیتبر شهر تیسهم جمع 5851-31 یهااز سال

ز ا یامر ناش نیگرفته است که ا یصعود لیاستان، م

 شهربه کالن ییو روستا یشهر یهامهاجرت یادامه

د . رشباشدیم یاز مشکالت اقتصاد ییرها یبرا زتبری

ه شهر ب یکیزیمهاجرت و گسترش ف ت،یجمع یعیطب

له ال مانند بارنج، یی)قرارگرفتن روستاها طرف روستاها

 زیتبر یشهر تیموثر در رشد جمع عامل( سه غیره و

 .(1 شکل)  شوندیمحسوب م

 
سهم عوامل چندگانه در رشد  .2 شکل

 )مآخذ:1881-31 یهاسال نیب زیتبر تیجمع

سهم رشد طبیعی، مهاجرت و گسترش فیزیکی  در افزایش جمعیت تبریز
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عمومی  یبراساس آمار سرشمار سندگان،ینو

 (1831سال

 عیرس شینمودار فوق، افزا یاز نکات برجسته یکی

 5861تا  5811یدوره یشهر در ط تیجمع یرشد کل

،  %0/11 یعیسهم رشد طب انیم نی. که در اباشدیم

هم شامل  ماندهیباق باشد،یم  %5/3و  %31مهاجرت 

 ییروستا یشهر به طرف اراض اندازیتوسعه و چنگ

 نیب تیجمع شدر انگرینمودار فوق ب نیاست. همچن

از  یرشد، ناش ریس نیاست که ا 5881-61 یهاسال

کشور از جمله اصالحات  یو اقتصاد یاسیس اناتیجر

 یشهر ط تیمداوم رشد جمع شی. افزاباشدیم یاقتصاد

هر ش یختهیباعث گسترش لجام گس ،یمتماد هایسال

در سال  کهیطورهاطراف شده است. ب ینسبت به اراض

 1/11هزارهکتار به  8/55مساحت شهر از  5851

 نی)مهندس است دهیرس 5838هزارهکتار در سال 

 قانونی اقدامات و هااز اهرم یکی .(5838ستا،یمشاور ز

 ،یتیجمع زیجادادن سرر یدر راستا یشهر رانیمد

 سازیآماده یهابود. طرح سازیآماده یهاطرح یاجرا

مهار نشده را موجب  یکیزیف یدر اغلب شهرها توسعه

ها طرح نیا یتوجه به فرصت کم و سرعت باال باشدند. 

 نیمربوطه، در تدو یهاسازمان نیب یو عدم هماهنگ

 و دینگرد تیبه صورت کامل رعا یآنها اصول شهرساز

بودند.  یو اجتماع یفاقد حس مکان د،یجد هایتوسعه

بعد از انقالب  زیتبر عیسر یاز عوامل توسعه یکی

 نیبودند که در قالب چند سازیآماده یهاطرح یاسالم

 اجرا درآمدند. یپروژه در گرداگرد شهر به مرحله

اطراف و باغات،  یاراض یسطح شهر بر رو گسترش

 هژیورا به خطر انداخته است. به یشهر داریپا یتوسعه

خط  میحر یبر رو یشهر دیجد هایسعهتو شتریب نکهیا

 و ی)مناطق شمال واقع شده است ایمالیه -آلپ یگسل

شرق شهر(. گسترش روزافزون شهر باعث به هم خوردن 

 نیشده است که ا زین دانشهرون نیب یتعامالت اجتماع

 را خدشه دار نموده است نیساکن یامر حس مکان

 .(5)نقشه

 
مراحل رشد شهر تبریز از سال  .1نقشه 

 )منبع: نگارندگان( 1822تا  1223

 

 مبانی نظری -2

رشد و توسعه تفاوت  نیهمچنان که در اقتصاد، ب

آنها را از  توانیهم م یشهر یزریوجود دارد، در برنامه

نمود. منظور از رشد شهری  به مفهوم  زیمتما گریکدی

شهراست. بنابراین،  هایگسترش صرفاً مکانی محدوه

 مسکونی مناطق و هاشهرک یرویهرشد و گسترش بی

سطوح مختلف شهری از ابعاد  برابرنا و اصولبی افزایش و

(. Ratcliffe,1975:56) شوندیرشد شهرها محسوب م

به عبارت دیگر رشد شهری، گسترش صرفاً فیزیکی شهر 

از نوع تجمع است که فکری برای آموزش، بهداشت و 

 های الزم استفرهنگ آن نشده است و فاقد زیر ساخت

 (.5831،55)سیفی،

مناسب  یزیرهمزمان با رشد شهر، برنامه اگر

 نیساکن یستیز یازهایو ن هارساختیز نیجهت تأم

شهری  اتفاق افتاده است. پورتر  یفراهم شود، توسعه

 یبرا یعامل ضرور ها،رساختیز» که کندیم دیتأک

توسعه اتفاق  هارساختیتوسعه است و اصوالً بدون ز

 زیستبه محیط وجهت .(Porter;1990:47) نخواهد افتاد

 در شهروندان آسایش و رفاه گرفتن نظر در و شهری

 یشهرها از اهداف عال یباشناختزی اصول رعایت کنار

         (. 118ـ5838:113،زادهاست)مشهدیشهریریزیبرنامه

شهر، هر دو به  یرشد و توسعه قیتحق نای در

در نظر گرفته شده  یشهر یکیزیگسترش ف یمعنا
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 است. 

هایی هستند از جمله طرح ،سازیآماده یهاطرح

که مستقیماً در توسعه و گسترش شهرها نقش اساسی 

 هماهنگ هایسازی زمین مجموعه فعالیتآماده دارند.

 است شهری زمین سازمان به متعلق اراضی در ضروری و

برداری از اراضی، جهت نظور ایجاد امکان بهرهم به که

جنبی آنها و رفع  یساتاحداث واحدهای مسکونی و تأس

)دستورالعمل  گیردهای عمومی صورت مینیازمندی

زمین، وزارت مسکن و  سازیآماده یهاگردش کار طرح

 یترین تحوالت در توسعه(. از عمده5865شهرسازی،

 سازیآماده هایمهبرنا اجرای و تدوین توانمی شهری،

 مهادا نیز تاکنون و آغاز5863 سال از که برد نام را زمین

سازی، اثرات عمیقی های آمادهاجرای طرح داشته است.

ی فضای-در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی

 .(5: 5850)عزیزی، شهرها داشته است

حل مشکل  ،سازیآماده یهاطرح یاز اجرا هدف

ر مسکن د انیبه متقاض نیزم یواگذار قیمسکن از طر

به اجرا  یشهر نیشهرها بود که به استناد قانون زم

 هیته 5866که در سال  یشهر نیدرآمد. طبق قانون زم

 یدولت را بر اراض تیامکان مالک د،یرس بیو به تصو

شهرها و  یستحفاظا میو حر یقانون یداخل محدوده

 بحران بروز(. 10 :5853 ا،یدنی)سع مودها فراهم نشهرک

 شیشهرها، افزا یآن در محدوده متیق شیو افزا نزمی

از  یمندکردن حداقلو نظام یشهر تینرخ رشد جمع

بود که دولت را به  یاز عوامل یشهر یتوسعه یالگوها

 باز داشت.  یمیتصم نیاتخاذ چن

 316حدود  5813-61 یهاسال یمجموع ط در

آنها  قیدر کشور اجراگردید و از طر یسازطرح آماده

 اریساخت و ساز  در اخت یبرا نیحدود هزار هکتار زم

 لیبه دل یسازآماده یهاقرار گرفت. طرح انیمتقاض

در  نکهیا لیبه دل نیهمچن ،یاسیس تیداشتن ماه

وشن ر ییاجرا بطشده بودند و ضوا ریاضطرار تدب طیشرا

شوند  واقع دید مفنشده بود، نتوانستن فیآنها تعر یبرا

 ند.شد یشهرها به حواش ختهگسی لجام یو باعث توسعه

 فیزیکی یهتوسع در سازیآماده هایپروژه جایگاه

استان، ابتدا  یشهر نیسازمان زم 5861در سال   تبریز

 یرا که در خارج از محدوده زیاز شهرتبر هاییقسمت

موات محسوب  یشهر قرار داشتند و جزو اراض یمرکز

تحت تسلط خود در آورد و به صورت قطعات  شدندیم

 ،انفرادی صورتمختلف به هایشده به سازمان کیتفک

واگذار  یردولتیو غ یدولت هایها، نهادها، ارگانیتعاون

شروع  5861سازمان، عمالً از سال  نیا تینمود. فعال

 یدر دهه های آماده سازیشده است. با تصویب طرح

 زمین قانون 65 ماده اجرای راستای در شمسی 5861

 در تبریز شهر در زمین سازیهمادآ طرح اولین شهری،

 و مسکن سازمان بین ما که قراردادی طی 5861 سال

اور مش مهندسان با شرقیآذربایجان استان شهرسازی

 .(5 جدول)  گردید آغاز شد، منعقد هنر و فن
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 )منبع: نگارندگان( زتبری شهر در سازیآماده هایمشخصات پروژه .1جدول 

مساحت  عنوان پروژه ردیف

 پروژه

 )هکتار(

تاریخ عقد  تعداد واحد مسکونی

 تك قرار داد

 واحدی

 آپارتمانی

 56/5/51 1011 311 531 (5باغمیشه) 5

 8/8/66 331 3101 151 (8باغمیشه) 1

 55/8/66 161 8350 38 ارم 8

 3/8/61 311 031 01 (1زعفرانیه) 3

 55/8/66 8555 - 01 یاغچیانشهید  1

 11/0/51 - 311 11 رضوان شهر 6

 55/8/66 111 811 51 قرا ملک 5

 5853 1111 5355 311 رواسان)اندیشه( 3

 55/3/31 5101 - 11 بعثت 0

 55/8/66 - 511 11 شهید باکری 51

 55/8/66 111 611 31 ولی امر 55

 561بینی شده برای اسکان در شهرک خاوران جمعیت پیش 311 خاوران 51

است. الگوی هکتار اعالم شده 311هزار نفر و مساحت آن 

ساخت شهرک خاوران متفاوت ازبافت کلی شهر تبریز بوده و 

واحدهای مسکونی در آن به صورت ویالیی در متراژهای باالی 

 .شوندمتر احداث می 811

 - 51355 50605 1113 جمع

 

 5861 بین ی، در مجموع در فاصله5طبق جدول 

 آماده هایپروژه قالب در زمین هکتار 1113 ،5801 تا

. گرفت قرار مختلف نهادهای و مردم اختیار در سازی

 اجرا و ریزیشهر برنامهها در حواشی یشتر این طرحب

 روی رب شهر فیزیکی یتوسعه و کشیدگی باعث و شدند

 حاشیه یگردیدند و توسعه رافاط کشاورزی اراضی

 (.1 نقشه) گشتند موجب را متن علیه

 
 در سازیآماده هایپروژه پراکنش .2 نقشه

 تبریز شهر هایلبه

  %511( 5861)سال  یسال واگذار نیدر اول

داشتند که  یمسکون یشده، کاربر یسازقطعات آماده

. درصد افتیکاهش  %65به  5863رقم در سال  نیا
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 و هاکمبود زیرساخت ،یمسکون هاییکاربر یباال

شده نشان  جادیرا در محالت تازه ا یرفاه امکانات

 دیاز تهد ریغ ،یمسکون یاراض ی. واگذاردهدیم

 یاهبافت یختگیباعث به هم ر یشهر داریپا یتوسعه

 سیدر محالت تازه تأس یو فرهنگ اقتصادی – یاجتماع

 (.05 :5861،ی)املش شد

 نیا سازیآماده هایدر پروژه تیاهم زئحا ینکته

از مساکن  یبیبزرگ عمدتًا ترک هایاست که پروژه

نفر در  581) یتراکم شهر نیانگیبوده و از م یواحدتک

کوچکتر،  هایپروژه کهیهکتار( برخوردارند. در حال

 یبا تراکم مسکون یآپارتمان یهاعمدتًا به احداث بلوک

است. با  افتهیهکتار( اختصاص  درنفر 611) نسبتاً باال

احداث « سازیمتراکم» یمطرح شدن مقوله

 یباال در اراض اریبا تراکم بس یآپارتمان هایمجتمع

به  یسازفرم بلند مرتبه شتریو ب افتهیمحدود، گسترش 

 یروند، بدون مالحظه نیا یاست که ادامه خود گرفته

 مزیمدرن یاز شهرساز یناش جینتا یشهرساز یارهایمع

ت با شد زیاز جمله تبر رانیرا در ا شرفتهیپ یکشورها

 (.568 :5838،ی)قربان تکرار خواهد کرد یشتریب

و  یلیبروز جنگ تحم ،یتیجمع زیدادن سرر جا

از جمله عوامل اتخاذ  ،ینیقبل از شهرنش یشهرساز

لجام  یاز جانب دولت بود. توسعه یاستیس نیچن

 به صورت یتبریز تا قبل از انقالب اسالم یگسخته

 یسازآماده یهاو بعد از آن در قالب طرح یرسمریغ

 اهیگذارهیباعث جذب سرما یو قانون یصورت رسمبه

در مجموع تا سال  .دیدر مناطق تازه احداث شده گرد

 10111هکتار با    5518سازمان مسکن استان،  5866

کرده بود.  یآماده ساز  الیر اردیلیم  53 ی نهیو با  هز

 ری)غ هکتار 1155، 5865در قالب قانون  5835تا سال 

 بهو  سازی( آمادهانیسهند و صوف دیشهر جد یاز اراض

در قالب  نیداده شده بود. همچن لیتحو انیمتقاض

 ی)مجتمع مسکون یمسکون قانون، هفت مجتمع نیهم

 یالله، کو یباسمنج، کو ی، اراض1 هیزعفران شه،یباغم

واحد  3083سهند( با  یو کو هیمنظر یرانندگان، کو

و به متقاضیان تحویل داده شد.  دیاحداث گرد یمسکون

هر آنها شتابان ش یکیزیف یکه توسعه یبا وجود مشکالت

همچنان  هایسازرا به وجود آورده است، متأسفانه آماده

 .(8)شکل  ادامه دارد

 
سال  از هاسازیآماده یصعود ریس .8شکل 

 زیدر تبر 1831تا  1832

از  یکی، یساختمان هایصدور پروانه یبررس

 هایطرح تأثیرگذاری میزان در اساسی هایشاخص

 ورصد بررسی تبریز، فیزیکی یتوسعه در سازیآماده

 مناطقی در. باشدمی شده صادر ساختمانی هایپروانه

 و ساخت رونق از نشان باشد؛ بیشتر هاپروانه درصد که

 اشاره ادامه در همچنانکه. باشدمی منطقه آن در سازها

 در ها،میزان صدور پروانه بیشترین شد، خواهد

 باشدمی (1 منطقه ویژه به) شهر یاحاشیه هایبخش

 و طراحی منطقه این در سازیآماده هایپروژه اکثراً که

 . اندشده اجرا

رونق  انگریب ،یساختمان هایپروانه یبررس

 یسازها در مناطق شهر و ساخت و گذاریهیسرما

 لیباال باشد، نشانگر م زانیم نیکه ا یهستند. در مناطق

در آن  گذاریهیدر سرما یو خصوص یبخش عموم

 یکیزیف ی. جهت  نشان دادن توسعهباشدیمنطقه م

 یمرکز یدودهمح در سازها و ساخت یسهیشهر، به مقا

مناطق  گری( با دی)منطقه هشت شهردار میو بافت قد

-36 یهاسال نیصادره ب هایپروانه یشهر، به بررس

مدت در کل شهر  نیا ی. در طشودیپرداخته م 5835

است  دهیصادر گرد یساختمان یپروانه 11153 ز،یتبر
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 یسازآماده یهابر پروژه دیشهرها با تأککالن یافق عوامل موثر در رشد یبررس .محبوبی قربانعلی آذر، 

 

منطقه که  نیدو )ا یمنطقه یشهردار انیم نیکه در ا

و شرق قرار گرفته است در حال  شرقدر قسمت شمال 

 را به خود یکیزیف یتوسعه  زانیم نیشتریحاضر ب

سهم و  نیشتری( ب%15) 1810اختصاص داده است( با 

( با یخیبافت تار یمحدودههشت ) یمنطقه یشهردار

عملکرد را در صدور پروانه  نی( کمتر%56/5پروانه ) 118

در بافت  زهارکود ساخت و سا انگریداشته است که ب

 باشدیشهر در اطراف م عیسر یو توسعه میقد

 .(3)شکل

 
 گانهصادر شده مناطق هشت هایپروانه .4شکل 

 1831 – 33 یهافاصله سال زدرتبری

، 5835 - 36 نیب یبا توجه به شکل باال در فاصله

صادر  یپروانه در بافت مرکز 38طور متوسط به انهیسال

پروانه  308دو،   یرقم در منطقه نیشده است که ا

 است. 

صادر شده، تعداد طبقات  هایاز تعداد پروانه ریغ

 و رکود ساخت ایرونق و  تواندمی ها،پروانه یساختمان

 سال 1 مدت در. دهد نشان مختلف مناطق در را سازها

صادر شده در  یپروانه553 کل از( 5831تا35)

پروانه  581( میبافت قد ی)محدوده هشت یمنطقه

 صادر شده است قهکمتر از سه طب یهاجهت ساختمان

( جهت احداث %11) پروانه 36( و تنها 51%)

است. در  دهیطبقه صادر گرد 3باالتر از  یهاساختمان

 برای  هااز پروانه %81از  شیکه در منطقه دو، ب یحال

 طبقه صادر شده است 3از  شتریب یهاساختمان

 .(1)شکل

 
 نیصادره بر حسب طبقه ب هایپروانه .1شکل 

آمار از واحد آمار و  ،1831تا1831 هایسال

 استان( یو معمار یاطالعات معاونت شهرساز

 گفت توانیباال، م یبا توجه به جداول و نمودارها       

 دهفتایاتفاق ن زیدر تبر یشهر یدرونزا یهنوز توسعه

مجدد در قالب  یاقدامات رشد و توسعه یستیاست و با

محالت در دستور کار  یو بهساز دهیسامان هایبرنامه

از کل  5836. در سال ردیمرتبط قرار بگ هایسازمان

دو با اختصاص  یصادر شده، منطقه یپروانه 3653

عملکرد را به خود  نیشتری( ب%16پروانه ) 1810

 35ت با هش یمنطقه یاختصاص داده است و شهردار

 ی. در طردگییآخر قرار م ی( در مرتبه3/5پروانه )

 شیافزا نیشتریب %533دو با رشد  یمدت منطقه نیهم

مدت،  نیهم یدر ط نیرا داشته است. همچن ردعملک

 یمنطقه یصادره شهردار یهاپروانه یبناریز ظاز لحا

 نیشتری( ب%88مترمربع ) 558085دو با اختصاص 

را به خود اختصاص داده و از لحاظ  یحجم کار

 نی. کمترردگیینخست قرار م یدر مرتبه یبندرتبه

از  است. گرفتههشت تعلق  یبه منطقه زین یحجم کار

 نیشتریدو ب یمنطقه 5836در سال  یلحاظ حجم کار

مقدار را به خود  نیهشت کمتر یحجم و منطقه

هر چند  ر،یاختصاص داده است. در طول چند سال اخ

)بافت  شهر یساخت و سازها در بخش مرکز زانیکه م

لجام  یتوسعه یاست؛ ول افتهی شی( افزامیقد

 شیرامون به شدت افزایشهر از مرکز به پ یختهیگس

 یساختمان هایصدور پروانه زانیم یسهی. با مقاابدییم

رونق  توانیم 5835و 5836 یهاسال نیب یدر فاصله

پروانه های صادره بین سال های 81 تا 1386 در کل شهر
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 شهر مشاهده نمود یرونیدر کمربند بساخت و سازها را 

 .(6)شکل 

 
در سه  یساختمان هایصدور پروانه. 3شکل 

 1831و 1833بخش بزرگ شهر در سال 

 روش تحقیق -8

 قاتیحاضر از نظر هدف پژوهش، جزو تحق یمقاله

و  تیشود و از نظر ماهیمحسوب م یعمل -یکاربرد

. ردیگیقرار م یفیتوص قاتیجزو تحق قیروش تحق

ها طرح لیو تحل یموضوع، به بررس یسازتیجهت ظرف

 یکیزیف یاجرا شده در توسعه یسازآماده یهاو پروژه

 یالزم، از رو طالعاتپرداخته شده است. آمار و ا زیتبر

و  5831نفوس و مسکن کشور سال یعموم یسرشمار

منابع  یاز رو نیو همچن 5838سال زیتبر یلیطرح تفص

 .انددهیاستخراج گرد یدانیو مطالعات م یاسناد

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -4

سازی بعد از انقالب اسالمی با های آمادهطرح       

اهدافی همچون تأمین مسکن و خدمات عمومی، مهار 

 بورس بازی زمین و نیز شهرسازی قبل از شهرنشینی

ریزی شهری کشور شدند، ( وارد برنامه5833)رهنمایی، 

ها نسبت به حواشی شهرکالنباعث گسترش قانونی 

 حاضر تحقیق موردی یدر مطالعه شهرها شدند.

 مفید سطح از درصد 51 از بیش که گردید مشخص

 سازیآماده هایپروژه حاصل( هکتار 1155) تبریز شهر

 میزان تحلیل و  بررسی طریق از همچنین. باشدمی

 که گردید مشخص ساختمانی، هایپروانه صدور

 ندکمرب در هار پروانهصدو میزان بیشترین بیشترین

 هایپروژه بیشترین که جایی) 1منطقه و شهر خارجی

 .است گردیده صادر( دارند قرار منطقه آن در سازیآماده

در قالب  ینهاد -ساختاری عوامل که گفت توانمی پس

 زیتبر یکیزیف یدر توسعه یشهر سازیآماده یهاطرح

اق اتف زیدر تبر یشهر «یدرونزا یتوسعه»نقش دارند و 

  افتاده است.

 یاست که در ط یاقتصاد -یاجتماع یدهیشهر پد       

رشد  .شودیم یو دگرگون رییدچار تغ یخیتار یندهایفرا

. گرددیشهرها محسوب م یهایژگیاز و یکیو تکامل، 

خود را با  طیشرا اگر نتواند یهر شهر خیدر طول تار

و داخل شهر بر آن  رونیکه از ب یو تحوالت رییعوامل تغ

. ردگییم شیراه انزوال در پ دهد،شود، سازگار یوارد م

مال ش یشهر منطقه نیترعنوان مهمبه ز،تبری شهرکالن

 یشهر نیب یهااز مهاجرت یاریغرب کشور، مقصد بس

از کل  زیشهر تبر تیکه سهم جمع یاست. به طور

. طبق باشدیدرصد م 83استان  یشهر تیجمع

 ،(5831 سال آمار )براساس محاسبات صورت گرفته

نفر بر آورد  313563 زیشهرتبر یبرا تعادلم تجمعی

دارد(  تینفر مازاد جمع 108101زیتبر یعنی) شده است

 ی¬ختهیلجام گس یباعث توسعه یتیمازاد جمع نیکه ا

کاهش  نیاطراف شده است. بنابرا یاراض یشهر بر رو

 یهایزیراز برنامه یکی ز،یتبر یشهر تیسهم جمع

ل . عوامباشدیم یشهر رانیو مد نیولئمس یبرا یاتیح

 یسازجامع و آماده یهادر قالب طرح نهادی–یساختار

در گسترش شهر در مناطق  ینقش موثر ،یشهر

 ز،یاند. در طرح جامع دوم تبرنموده فایا یرامونیپ

در نظر گرفته شده  یشهر یتوسعه یهکتار برا8311

دند شده بو یابیبود که اکثراً در غرب و جنوب شرق مکان

 ونیلیم 1/1تا سقف  یریپذ تیت امکان جمعیو در نها

 قابل گسترش ی. در کل محدودهنمودندیم نینفر را تأم

نفر در هکتار بالغ خواهد شد. سطح  15شهر به حدود 

طرح جامع دوم بالغ بر  یزیرکل شهر در افق برنامه

 نتریاز عمده یکیهکتار برآورد شده است.  83111

 یدر ط شهری بر توسعه و تراکم رگذاریتأث یهااستیس

صدور پروانه های ساختمانی در سه بخش تبریز
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 یسازآماده یهابر پروژه دیشهرها با تأککالن یافق عوامل موثر در رشد یبررس .محبوبی قربانعلی آذر، 

 

 اسالمیانقالب یروزیدر قبل از پ ریاخ یچند دهه

 هایپروژه»و بعد از آن یسازانهخ هایپروژه

در قالب قانون  5835بوده است. تا سال  «یسازآماده

شهر  یاز اراض ری)غ هکتار 1155 ،یشهر نیزم 5865

 انیو به متقاض یساز( آمادهانیسهند و صوف دیجد

قانون،  نیدر قالب هم نیبود. همچن هداده شد لیتحو

 شه،یباغم ی)مجتمع مسکون یهفت مجتمع مسکون

رانندگان،  یالله، کو یباسمنج، کو ی، اراض1 هیزعفران

 یواحد مسکون 3083سهند( با  یو کو هیمنظر یکو

 یکیزیف یکه توسعه ی. با وجود مشکالتدیاحداث گرد

 فانهشتابان شهر آنها را به وجود آورده است، متأس

عوامل  نیهمچنان ادامه دارد. بنابرا هایسازآماده

 یسازجامع و آماده یهادر قالب طرح نهادی–یساختار

 ریتاث زیتبر یکیزیف یدر توسعه ماًیمستق یشهر

و  یشهر یبرونزا یتوسعه قیاند و با تشوگذاشته

را با  یشهر یمتن، رشد درونزا هیعل هیگسترش حاش

 یابیدست یکه برا یمشکل مواجهه نموده است. در حال

 ،یشهر داریپا یو توسعه یطمحی – ستیبه تعادالت ز

از گسترش روزافزون شهر  یریجهت جلوگ یزیربرنامه

در  یشهر یرشد درونزا شیاطراف و افزا یهابر پهنه

 میقد یهابافت یو بهساز یسامانده یهاقالب طرح

 است. یاتیح یامر یشهر
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