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  29  ....................................................................................................................................  نطنز شهر در ماهانه بارش نیانگیم: 2 جدول
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  39  .................................................................................  1385 سال در نطنز شهرستان به شده وارد و خارج مهاجران: 11 جدول
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  49  ......................................................................................................  صنعت يهاگروه ریز حسب بر اشتغال عیتوز نظام: 15 جدول
  50  ..........................................................................................آنها یلیتفص مشخصات و نطنز شهرستان فعال يواحدها: 16 جدول
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  59  ..................................................................................................................  1386 سال در نطنز شهر در بها اجاره نظام: 22 جدول
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  62  ......................................................................................................  نطنز يشهر يهاسازمان اقدام دست در يهاطرح: 25 جدول
  64  .................................................................................................  1380 -  1385 آن راتییتغ و نطنز يشهردار درآمد: 26 جدول
  65  ...................  درآمدها انواع از کی هر سهم و 1380-1385 يهاسال یط نطنز يشهردار يدرآمدها مجموع: 27 جدول
  66  .............................................................................  1380 – 1385 يهاسال یط نطنز يشهردار درآمد انواع سهم: 28 جدول
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  69  ..................  1380 – 1385 يشهردار درآمد بیترک در کی هر سهم و نطنز يشهردار يدرآمد منابع انواع: 30 جدول
  69  ...............................................................................................  )1380 – 1385( نطنز يشهردار ۀنیهز انواع مجموع: 31 جدول
  71  .............................................1380-1385 هانهیهز بیترک در کی هر سهم و نطنز يشهردار يهانهیهز انواع: 32 جدول
  71  ..................................................  1380 – 1385 يجار و یعمران کیتفک به نطنز يشهردار يهانهیهز بیترک: 33 جدول
  72  ...................................................  1380- 1385 يهاسال یط يشهردار درآمد از يجار و یعمران مناسب سهم: 34 جدول
  73  ...............................................................................................................1380-1385 نطنز يشهردار نهیهز و درآمد: 35 جدول
  75  ........................................................................................................................نطنز يشهردار آالت نیماش نوع و تعداد: 36 جدول
  77  ...................................................................................................................................  نطنز شهرداري تفصیلی تشکیالت: 37 جدول
  78  .........................................................................................  التیتحص زانیم نظر از نطنز يشهردار کارکنان تیوضع: 38 جدول
  97  ......................   85 تیجمع هیپا بر آنها نسبت و سرانه سطح، تعداد حسب بر نطنز شهر یاراض يکاربر نظام: 39 جدول
  101  .........................................  .دهدیم دست به را نطنز شهر يهايکاربر یکم یابیارز جهت در هیاول يارهایمع: 40 جدول
  102  .................................................................  )نفر 12509: 85 تیجمع( موجود وضع در ازهاین و کمبودها برآورد: 41 جدول
  104  ....................................................................................................................  نطنز شهر یآموزش يواحدها عیتوز نظام: 42 جدول
  105  ................................................................................................................  نطنز شهر در یدرمان يواحدها عیتوز نظام :43 جدول
  106  ..............................................................................................................  نطنز شهر در یفرهنگ يواحدها عیتوز نظام: 44 جدول
  107  ................................................................................................................  نطنز شهر در یورزش يواحدها عیتوز نظام: 45 جدول
  108  ............................................................................................................................  نطنز شهر در سبز يفضا عیتوز نظام: 46 جدول
  110  ................................................................................................................نطنز شهر در یمذهب يواحدها عیتوز نظام: 47 جدول
  117  ........................................................  نطنز شهر در مساحت و تعداد ثیح از یساختمان یتراکم يهاگروه سهم: 48 جدول
  118  .....................................  نطنز شهر محالت کیتفک به آن به مربوط يهاشاخص و یمسکون یساختمان تراکم: 49 جدول
  123  ..............................................................................  يشهر مناطق کیتفک به کدام هر نسبت و شهر هیابن تیفیک: 50 جدول
  126  ....................................................  نطنز شهر گانه سه يهابافت کیتفک به یمسکون یساختمان يهاسازه مسه: 51 جدول
  128  .............  نطنز شهر در گانه سه يهابافت کیتفک به یمسکون ساختمان ينما در رفته کار به عمده مصالح: 52 جدول
  130  ............................................  نطنز شهر يشهر گانه سه يهابافت کیتفک به یمسکون یساختمان هیابن قدمت: 53 جدول
  132  .........................................  نطنز شهر يشهر گانه سه يهابافت کیتفک به یمسکون یساختمان طبقات تعداد: 54 جدول
  138  .........................................................................................................................................................  مسکن یشناس گونه: 55 جدول
  162  ....................................................................................  کیپ ساعت در شهر یاصل يمحورها در تردد حجم زانیم: 56 جدول
  163  .....................................................................................................................  شهر یاصل يمحورها در کیتراف تیفیک: 57 جدول
  167  ..................................  کاشان هیناح جامع طرح اساس بر آن به مرتبط عناصر و نطنز شهر يعملکرد سطوح: 58 جدول
  169  ...........................................................  طرح افق و موجود تیجمع اساس بر نطنز شهر ازین مورد سطوح برآورد: 59 جدول
  171  ................................................................................  نطنز شهر با ارتباط در استان توسعه سند دارتیاولو اقدامات: 60 جدول
  176  ......................................................................................يهاد طرح براساس نطنز شهر نیشاغل بیترک ینیبشیپ: 61 جدول
  179  ..............................................  نطنز جامع طرح موجود وضع يکاربر و يهاد طرح يشنهادیپ يکاربر سهیمقا: 62 جدول
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  12  ..............................................................................................................................  30 دهه لیاوا و 20 دهه در نطنز شهر: 1 ریتصو
  13  .................................................................................................................................  انقالب لیاوا و 50 دهه در نطنز شهر: 2 ریتصو
  14  ....................................................................................................................................................................  نطنز يامروز شهر: 3 ریتصو
  15  .............................................................................................................................  اصفهان استان يکشور ماتیتقس نقشه: 4 ریتصو
  16  ......................................................................................................  دهستان کیتفک به نطنز شهرستان ماتیتقس نقشه: 5 ریتصو
  17  ................................................................................................  نطنز شهر یدرون يحوزه در یعیطب عوامل عیتوز نظام: 6 ریتصو
  18  .............................................................................................................................  کالن سطح در شهر یتوپوگراف تیوضع: 7 ریتصو
  18  ..............................................................................................................................  خرد سطح در شهر یتوپوگراف تیوضع: 8 ریتصو
  19  ...........................................................................................................  نطنز شهر یدرون يهحوز در یعموم بیش جهت: 9 ریتصو
  20  ......................................................................................  نطنز شهر یدرون يحوزه در یموضع يهابیش عیتوز نظام: 10 ریتصو
  22  .................................................................................  نطنز شهر توسعه کننده محدود ییایجغراف عوامل عیتوز نظام: 11 ریتصو
  23  ...............................................................................................................................................  نطنز شهر يدرولوژیه نقشه: 12 ریتصو
  23  .................................................................................................................................نطنز شهر یاراض خاك جنس نقشه: 13 ریتصو
  24  ..............................................................................................................  نطنز شهر رامونیپ در موجود يهاگسل نقشه: 14 ریتصو
  25  ...............................................................................................................................................  نطنز شهر آب تیفیک نقشه: 15 ریتصو
  26  ..........................................................................................................  زیآبر يهاحوضه با نسبت در نطنز شهر تیموقع: 16 ریوتص
  26  ..........................................................................................................  زیآبر يهاحوضه با نسبت در نطنز شهر تیموقع: 17 ریتصو
  28  .............................................................................................................................................................انهیماه يدما نمودار: 18 ریتصو
  29  ..................................................................................................................................نطنز شهر در ماهانه بارش نیانگیم: 19 ریتصو
  29  ............................................................................................................................................................  کیآمبرومتر یمنحن: 20 ریتصو
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  مقدمه  -الف

هـاي   لبدي به منظور هدایت فعالیتو تنوع مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و کا تعددشهرها به دلیل 
. هاي شـهري متناسـب بـا جمعیـت شـهر انـواع مختلفـی دارنـد         طرح. جاري در آن نیازمند تهیه طرح هستند

طـرح بهسـازي و نوسـازي     ،هاي طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ، طرح جامع، طرح هادي، طرح تفصیلی طرح
هـا و   سـتند کـه در حـوزه مسـایل شـهري توسـط سـازمان       هـایی ه  هـایی از طـرح   نمونه ... هاي فرسوده و بافت

هاي شهري جهت پاسخگویی به مسائل و  بدیهی است هر یک از طرح. شوند هاي ذیربط تهیه و اجرا می دستگاه
. برخـوردار باشـد   انظر و دستیابی به اهداف طرح باید از چارچوب و ساختار متناسب بـا محتـو   موضوعات مورد

 –رغـم برخـی از موضـوعات و مسـائل مشـترك       علـی  –هـاي شـهري    کلیـه طـرح   تعریف الگویی یکسان براي
بایـد متناسـب بـا     شهر نطنز می) جامع(بر این اساس چارچوب مطالعه طرح توسعه و عمران . پذیر نیست امکان

 و فعالیـت شـهري  ) جمعیـت شـهر  (اهداف، مقیاس و حوزه مداخله طرح، رابطۀ معقول و منطقـی بـین انسـان    
توان اذعان داشت که طرح تدوین شده قابلیـت   ایجاد کند، در چنین حالتی می) شهر نطنز(در فضا ) ها کاربري(

امري که تحقق آن وابسته به شناخت مناسب از فضاي مـورد  . پاسخگویی به نیازهاي آنی و آتی شهر را داراست
  .دست دادن آنیمه دقت در پی به وجهی که ب. ریزي است برنامه

  طرح موضوع  -ب

هاي استان اصـفهان تهیـه    توسط سازمان خدمات طراحی شهرداري 1376ادي شهر نطنز در سال طرح ه
هاي عمرانی شهر مالك عمـل شـهرداري و سـایر     شده و از زمان تصویب به عنوان سند توسعه و هدایت فعالیت

یت رشـد و  انقضاي دوره زمانی طرح هادي، لزوم تهیه طرحی کـه مبنـاي هـدا   . ربط بوده است  هاي ذي دستگاه
تحوالت گسترده اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی، کالبدي در شهر نطنز که . توسعه شهر قرار گیرد را مطرح نمود

همگام با رشد سریع و تحوالت ملی رخ داده است، مسائل و موضوعات جدیدي را در حـوزه شـهر نطنـز پدیـد     
هـاي   از این رو هماهنگی و هدایت فعالیت .ها باشد توانسته پاسخگوي آن آورده است که بالطبع طرح هادي نمی

توسعه و عمران شهر، در یک محتوي، مقیاس و سطح مداخله جدید و در قالب طرح جامع نطنز ضرورت یافتـه  
بـه  . کنـد  طرح جامع به لحاظ ماهیت خود مسائل شهري را با دقت نظر و جامعیـت بیشـتر بررسـی مـی    . است

هـاي مختلـف    بخـش  ازهاي شهري در زمینه رشد و توسعه متوازنتر پاسخگوي نی تواند مناسب همین سبب می
  .اقتصادي، اجتماعی و کالبدي شهر باشد
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  اهداف  -ج 

بلندمـدت کـه    از ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن، طرح جامع شهر، طرحی اسـت  2به موجب بند 
تی، بازرگـانی، اداري و  هـاي مسـکونی، صـنع    بنـدي مربـوط بـه حـوزه     در آن نحوه استفاده از اراضـی و منطقـه  

هاي عمومی شهر، خطـوط کلـی ارتبـاطی و محـل مراکـز       کشاورزي و تاسیسات و تجهیزات شهري و نیازمندي
ها و بنادر و سطح الزم براي ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسـهیالت عمـومی،    هو فرودگا) ترمینال(انتهاي خط 

شود و ضوابط و مقررات مربوط بـه کلیـه مـوارد     یین میهاي مربوط به آن تع مناطق نوسازي، بهسازي و اولویت
   1.گردد طبیعی تهیه و تنظیم می فوق و همچنین ضوابط مربوطه به حفاظت بنا و نماهاي تاریخی و مناظر
، )جـامع (هاي توسعه و عمـران  ها و برنامه با توجه به تعریف فوق و شرح خدمات انجام مطالعات تهیه طرح

  :شودبه شرح زیر ارائه می) عملیاتی(نطنز در دو سطح کلی و عینی  هراهداف تهیه طرح جامع ش

  هدف کلی   -1 -ج 
هـاي مختلـف    هدایت رشد، عمران و توسعه پایدار و متوازن بخش: ست ازا هدف کلی از تهیه طرح عبارت

 محیطی، اقتصادي، اجتماعی جمعیتی و کالبدي شهر نطنز به منظور ایجـاد محیطـی مناسـب بـراي زیسـت و     
  سکونت شهروندان مطابق با ضوابط و استانداردهاي رایج کشور

  )عملیاتی(اهداف عینی    -2 -ج 
زیر در نسبت با تهیه طـرح جـامع شـهر نطنـز مـورد      ) عملیاتی(در راستاي هدف کلی فوق، اهداف عینی 

  :انتظار است
  تعیین چگونگی و نحوه استفاده از اراضی شهر •
 تعیین چگونگی و مراحل توسعه شهر •

 مناطق و محالت مختلف شهر) ساختمانی و جمعیتی(تعیین تراکم  •

 )... نوع، عملکرد و(تعیین شبکه ارتباطی مناسب براي شهر و سلسله مراتب آن  •

 هاي سطحی در شهر تعیین نحوه دفع و هدایت آب •

 هاي مربوط به شهرداري بندي اجراي شبکه ارتباطی شهر و سایر طرح بندي و زمان تعیین اولویت •

 وین ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي مناسب با شهرتد •

 )حوزه استحفاظی، محدوده قانونی و خدماتی شهر( هاي شهر نطنز تعیین محدودها و حریم •

 بندي اجرایی آنها تعیین نیازهاي آینده شهر در زمینه تاسیسات شهري و اولویت •

 بندي اجراي آنها تعیین نیازهاي آینده شهر در زمینه تجهیزات شهري و اولویت •

                                                
 58ـ صفحه  1382احسن، مجید ـ مجموعه قوانینی و مقررات شهرسازي مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران ـ تهران ـ  - 1
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 تهیه برنامه عمرانی میان مدت شهر •

 شهرداري) ساله 5(تهیه برنامه کوتاه مدت  •

 هاي موثردر عمران شهر سایر سازمان) ساله 5(تهیه برنامه کوتاه مدت  •

  ساختار پژوهش و طرح   -د 

کیل شـده  ساختار تهیه طرح جامع شهرها از سه بخش شناخت، تحلیل و ارائه پیشنهادات به شرح زیر تش
  :است

  :شناخت  -1 -د
 شهر به عنـوان یـک سیسـتم پویـا و فعـال کـه خـود متشـکل از زیـر         . شناخت نیمی از حل مسئله است

اسـت، مسـتلزم شناسـایی دقیـق      ... هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، محیطـی، جمعیتـی، کالبـدي و    سیستم
و پیشنهاد مناسب براي انـواع مسـائل    توان راه حل بدیهی است بدون شناخت دقیق و جامع شهر نمی. باشد می

چگـونگی  (از این رو و در مرحله شـناخت شـهر از در ابعـاد تـاریخی     . و مشکالت پیچیده و آشفته آن ارائه کرد
محیطی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادي و کالبدي به طور مفصل مـورد بررسـی قـرار    ) رشد و توسعه در گذشته

  .خواهد گرفت

  تحلیل   -2 -د
بلکـه بـا توجـه بـه رویکـرد      . دقیق شهر براي ارائه پیشنهادات و طرح مناسب کافی نیسـت صرف شناخت 

هاي مختلف شهري از یکدیگر و عملکـرد آنهـا بـر نحـوه      سیستمی باید نحوه تاثیرگذاري و تاثیرپذیري سیستم
مرحلـه  در  هآوري شـد  این امر مستلزم تجزیـه و تحلیـل اطالعـات جمـع    . توسعه و عمران شهر نیز بررسی شود

 هـا و مشـکالت هـر یـک از     تـوان نارسـائی   آوري شـده اسـت کـه مـی     با تحلیل اطالعـات جمـع  . شناخت است
کننـد را   هاي مختلف شهر که در مسیر رشـد و توسـعه متـوازن و هماهنـگ شـهر اخـتالل ایجـاد مـی         سیستم

رونـد توسـعه و عمـران    ها و بررسی تـاثیرات آن در   شناسایی نمود و با دخالت آگاهانه در هر یک از زیرسیستم
بـه همـین دلیـل    . شهر در نهایت سیستم شهري را به سمت تعادل و دستیابی به اهداف مورد نظر هدایت نمود

  .باشد می کننده شناخت حاصله از مرحله قبل است که مرحله تحلیل از اهمیت زیادي برخوردار است و تکمیل
بـر اسـاس    د به وضـع مقـدور را بدسـت دهـد کـه     باید گذار از وضع موجو به بیان دیگر مرحله تحلیل می

 هـا و تهدیـدات و مقایسـه آن بـا اهـداف طـرح       ها، قابلیت شناخت وضع موجود و شناسایی امکانات، محدودیت
اي منطقی، سازگار با واقعیات موجود و به دور از تخـیالت و آرمـانگرایی دسـت     هاي برنامه توان به یک داده می
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هـا و تهدیـدات پـیش روي طـرح      هـا فرصـت   ر اساس آن امکانـات، محـدودیت  که ب Swotتدوین جدول . یافت
  .شود اقدامات سطح تحلیل محسوب می ترین مهمشود از  شناسایی می

  ارائه طرح پیشنهادي  -3 -د
  : نماید ارائه طرح پیشنهادي فرایندي از مبانی، الگو و طرح را به شرح زیر طی می

وب بینش و نگرش حاکم بر طرح بر اساس نظام علمی، نظري، تدوین مبانی نظري که در برگیرنده چارچ •
  .باشد سوابق تجربی و نحوه برخورد با فضاهاي مشابه می

ریزي و طراحی ارائه  در این مرحله بر اساس مبانی نظري الگوهاي مناسب در زمینه برنامه: تدوین الگوها •
از مراحل شناخت و تحلیل و ارزیابی آنها، شود که با انطباق الگوهاي ذهنی با واقعیات و نتایج حاصله  می

 .شود استخراج می الگوي نهایی سازماندهی شهر

هاي الزم در  ها و برنامه حل بهینۀ گزینش شده در مرحله قبل، طرح در این مرحله بر مبناي راه: طرح •
 :توارندها بر پنج داده اس ها و برنامه این طرح. شود ارائه می) شهر نطنز(مورد فضاي مورد بررسی 

  هاي مبتنی بر نوع مداخالت در فضا  داده -
  هاي مبتنی بر مکان مداخالت در فضا داده -
   هاي مبتنی بر مقیاس مداخله داده -
  هاي مبتنی بر زمان مداخله  داده -
 هاي مبتنی بر نحوه مداخله داده -

  نظام جمع آوري اطالعات  - هـ

هـاي مختلـف    وري اطالعـات در زمینـه  آ براي حصول به شناخت مناسـب از پدیـده مـورد مطالعـه، جمـع     
اطالعـات مـورد نیـاز طـرح بـه دو      . ضروري است ... اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی، محیطی، فرهنگی،کالبدي و

  .آوري خواهند شد روش اسنادي و میدانی جمع
هاي باالدست که از بـه روز بـودن و اعتبـار مناسـب      در روش اسنادي بر پایه مدارك موجود از جمله طرح

  .آوري خواهد شد هاي مختلف جمع خوردار باشند اطالعات الزم در حوزهبر
نیاز از طریق برداشت و مشاهده فضاي مورد مطالعه و مصـاحبه بـا افـراد     در روش میدانی، اطالعات مورد

  .آوري خواهد شد نفوذ جمع نفع و ذي ذي
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  نظام تحلیل اطالعات  -و 

ت متقابل آنهـا بـر یکـدیگر و میـزان اثرگـذاري آنهـا بـر        آوري شده به منظور شناسایی اثرا اطالعات جمع
نگرش حاکم بـر تحلیـل اطالعـات رویکـرد     . عملکرد توسعه و عمران شهر نطنز مورد تحلیل قرار خواهند گرفت

اسـتفاده   Swot هاي تحلیلی رایج در ایـن زمینـه بـا تکیـه بـر تکنیـک       سیستمی خواهد بود و از ابزارها و روش
  .خواهد شد

  تهیه طرح  فرآیند  -ز

شود و قبالً به آن اشاره شد تهیـه   عالوه بر تعیین اهداف که یکی از مراحل اساسی تهیه طرح محسوب می
  .طرح جامع نطنز شامل مراحل زیر خواهد بود

  شناخت وضع موجود   -1-ز
گیـرد و اطالعـات الزم    هاي موثر بر شهر صورت مـی  این مرحله به منظور شناخت الزم و جامع از سیستم

هاي جغرافیـایی و اقلیمـی، خصوصـیات اجتمـاعی و      هاي تاریخی، چگونگی رشد و تحول شهر، ویژگی در زمینه
هاي مـوثر   جمعیتی شهر، خصوصیات اقتصادي شهر، امکانات مالی و اعتباري، فنی و اداري شهرداري و سازمان

موجود منطبق بر قسـمت   مرحله شناخت وضع. آوري خواهد شد هاي کالبدي شهر جمع در عمران شهر، ویژگی
  .باشد می) و مطالب تفصیلی مربوط به آنها 1-6تا  1-1بندهاي (اول شرح خدمات 

  تجزیه و تحلیل وضع موجود  -2-ز
طرح و به منظور تعیین نقش و عملکـرد   آوري شده در راستاي اهداف در این مرحله اطالعات و آمار جمع

بینـی احتمـاالت رشـد و تحـوالت      ه اقتصـادي شـهر، پـیش   بینی روند رشد و توسع غالب اقتصادي شهر و پیش
بینـی   جمعیت شهر، ارزیابی امکانات رشد و توسعه کالبدي شهر، حدود، جهـات و مراحـل توسـعه شـهر، پـیش     

امکانات مالی و فنی شهرداري و بررسی امکان افزایش درآمدهاي شهرداري، برآورد کمبودها و نیازهاي شـهري  
  تـا  2- 1این مرحله منطبـق بـا بنـدهاي    . گیرد ن معیارها و ضوابط الزم صورت میهاي مختلف و تعیی در حوزه

  .باشد شرح خدمات می 7-2

  )هاي پیشنهادي گزینه(ها  حل ارائه راه  -3-ز
هاي مختلـف بـراي    ها و گزینه حل هاي و نتایج حاصله از مراحل قبلی، راه در این مرحله با توجه به بررسی

ربط تـدوین و ارائـه    هاي مسئول و نهادهاي ذي منظور بحث و تبادل نظر با سازمان رشد و توسعه آینده شهر به
  )شرح خدمات 2-8بند . (شود می
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  ها حل ارزیابی راه  -4-ز
هاي مطرح شده درمرحله قبلی بر اسـاس نظـرات دریـافتی از مسـئولین و      ها و گزینه حل دراین مرحله راه
بـر اسـاس   ) شواري شهر، شوراهاي محلی و معتمدین محل(لی ربط و نهادهاي مح هاي ذي کارشناسان دستگاه

 حـل بهینـه کـه در بردارنـده بیشـترین منـافع و       شوند و پس از سنجش، راه معیارها و ضوابط رایج، ارزیابی می
  .شود مضار باشد انتخاب می ترین کم

  ارائه طرح  -5-ز
رح توسعه و عمران شهر نطنز بـراي  حل برتر و گزینش شده در مرحله قبل، ط در این مرحله بر اساس راه 

  بنـدهاي (شود این مرحله منطبق بر قسمت سـوم شـرح خـدمات     هاي مختلف ارائه می نظر در زمینه افق مورد
  .باشد می) و مطالب تفصیلی آنها 3-2و  1-3

  ارزیابی  -ح 
رزیابی قبـل  باشد که ا می "ارزیابی بعد ازاجرا"و "ارزیابی قبل از اجرا"مرحله ارزیابی شامل دو بخش 

هـاي مسـئول اجـراي طـرح      از اجرا در حیطه وظایف مشاور و ارزیابی بعـد از اجـرا در حیطـه وظـایف دسـتگاه     
بر این اساس مشاور در این مرحله یـک بـار دیگـر طـرح     . باشد می) شهرداري، فرمانداري، مسکن و شهرسازي(

هاي طرح مورد ارزیـابی قـرار    و محدودیت ارائه شده را با اهداف طرح و شناخت حاصله از وضع موجود، تنگناها
هاي مختلف طرح پس از انجام اصالحات آن را به کارفرما ارائـه   دهد و در صورت عدم هماهنگی بین قسمت می

  .خواهد داد
  .نشان داده شده است 1فرایند و مراحل تهیه طرح جامع نطنز در نمودار 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  جامع نطنزمراحل تهیه طرح  و فرایند: 1 نمودار

  
 تعیین اهداف

  شناخت وضع موجود
 )شرح خدمات 6-1تا  1-1بندهاي (

  تجزیه و تحلیل وضع موجود
 )شرح خدمات 7- 2تا  1-2هاي بند(

  ها ارائه گزینه
  )ها راه حل(

  )شرح خدمات 2ـ8بند 

  ها ارزیابی گزینه
 )ها راه حل(

  ارائه طرح
 )شرح خدمات 2-3و  1- 3بندهاي (

 ارزیابی

 انجام اصالحات الزم و ارائه طرح نهایی
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  صوصیات تاریخی شهرخ   -1-1 

  مقدمه
کـه بـه لحـاظ گسـتره      –هاي حاکم بر تحول تاریخی فضایی چون شـهر نطنـز    مندي درك قاعده و قانون

ضرورت ایـن امـر از   . ریزي اهمیت واال و باالیی دارد در فرآیند برنامه – اي دیرینه برخوردار است زمانی از سابقه
یی و تداوم و تکامل تاریخی آن در گـذر و گـذار از جریانـات سیاسـی،     گیري چنین فضا تعدد عوامل اولیه شکل
وجوهی که عامل وحدت بخش شهر از دیروز تا به امروز بـوده و  . گیرد مختلف نشأت می ... اجتماعی، کالبدي و

 این بخش از گفتـار بـر آن اسـت   . برند که فضا در چارچوب آنها تحول و تکامل یافته است هایی می راه به قاعده
هاي کلـی   قاعده هاي مختلف پرداخته و توصیفی، به بازشناسی تحوالت شهر در دوره -که ضمن نگرش تحلیلی 

نقطه اتکـاي چنـین   . ریزي آتی شهر بدست دهد تحول آن را در گذشته به منظور بکارگیري آنها در نظام برنامه
ک هسـته مرکـزي تـداوم حیـات و     نگرشی در نسبت با شهر، ساختار و شالوده فضایی آن است که به عنوان یـ 

  .وجهی که دامنه آن تا دوره حاضر نیز در کالبد شهر قابل بازیابی است. هویت شهر را موجب شده است
بررسی تحوالت تاریخی شهر نطنز با توجه به سرعت و گستردگی بیشتر تغییـرات در قـرن حاضـر در دو    

  .گیرد دوره تاریخی قبل از قرن حاضر و پس از آن صورت می

  ظام تحول تاریخی نطنز از ابتدا تا دوره پهلوين  -1-1-1

هاي زیستی در شـهر کنـونی نطنـز را بـه      گیري اولین هسته شناسی، شکل آثار و شواهد تاریخی و باستان
بقایاي برجاي مانده از فضاي تولیدي ذوب مس . دهند نسبت می –سال پیش  8000حتی به  –پیش از اسالم 

 موقعیـت اسـتقرار ایـن فضـا در دامنـه     . از قدمت چند هزار سـاله ایـن محـدوده دارد    در منطقه اریسمان نشان
و طبیعتـی   –در نسـبت بـا گرمـاي شـدید کـویر       –ارتفاعات فالت مرکزي ایران با آب و هوایی نسبتاً معتـدل  

و از  اي در طول تاریخ بـوده  سرسبز و پردرخت همواره شکارگاه و تفرجگاهی مناسب براي امراي محلی و منطقه
هاي تجاري و بازرگانی متعـددي را از ایـن فضـا یـا      سوي دیگر استقرار آن در منطقه مرکزي ایران عبور کاروان

  .افزوده است طور پیوسته بر اهمیت وجودي فضا میه وجوهی که ب. شده است پیرامون آن باعث می
رغـم برخـوردار    علـی  –ود که به عنوان شـهر شـناخته شـ    با این وجود، نطنز در متون تاریخی بیش از آن

تولیدي است کـه بـا وجـود باغـات گسـترده،       –قصبه و روستایی با ابعاد خاص زیستی  –بودن از مسجدجامع 
اي از  کـه مجموعـه   بـه طـوري  . یابـد  هویت مکانی آن پیوستگی و همبستگی تامی با حیات مادي ساکنین مـی 

  .اند داده نِ فضا را شکل میساختار تاریخیِ کال ... عوامل طبیعی، بازرگانی، تولیدي و
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

در . و تغییرات آن تا رسیدن به نام کنونی سـند مکتـوبی در دسـت نیسـت     در ارتباط با وجه تسمیه شهر
  .اند دانسته) جاي خوش آب و هوا( بعضی از مطالعات نطنز را شکل تغییر یافته نطین یا نطن

رسفی اصفهانی  ابن. خورد قان به چشم میق در آثار مورخان و محق.هـ 4 شهر نطنز از قرندر مجموع نام 
فاصله بین دو شهر قم و اصفهان را شرح داده است در این کتاب نامی  آبادي موجود در ،النفیسه در کتاب اعلق

  .باز که اکنون نیز وجود دارد ذکر رفته است گنبدهایی از شهر مانند از شهر نطنز برده نشده ولی از بخش
دلیل محدودیت شواهد و قـراین  ه گیري آن را ب هاي اولیه، شکل شهر در دوره بازشناسی ساختار و شالوده

رسد اطراف محدوده افوشته در جنـوب شـرق و محـدوده     نماید؛ با این وجود به نظر می برجاي مانده مشکل می
گیـري بافـت در شـهر نطنـز دانسـت در ایـن        هاي شـکل  توان اولین هسته اطراف آتشکده در شمال شهر را می

و مسـجد  ) در پیش از اسالم با توجه بـه منـابع موجـود   (چوب استقرار برخی از عناصر شهري نظیر آتشکده چار
در پیرامـون راسـته    ... ، حمـام، ابنیـه حکـومتی و   )هاي آتشکده ساسانی بنا شده اسـت  که بر روي خرابه( جامع

مسکونی پیرامونی آن را در بـر  دهد که محالت  شالوده و ساختاري را شکل می) در مقیاس آبادي نطنز(بازاري 
هـا و   بنا به نـوع سیاسـت   –هاي مختلف پس از اسالم تحولی بطئی را  در این چارچوب شهر در دوره. گیرند می

تجربه کرده به نحوي که گاه به عنوان پایتخت تابستانی امـرا   –میزان اقتدار حکومت و موقعیت مرکز حکومتی 
ـ  در این بـین، در  . نیز مطرح بوده است واسـطه گسـترش دادو سـتدهاي بازرگـانی و مرکزیـت      ه دوره صـفویه ب

تجاري اصفهان، نطنز بیش از گذشته مورد توجه بوده و احداث کاروانسـراهاي متعـدد در ایـن    / اداري/ سیاسی
  .تر نسبت به گذشته دارد مکان و محورهاي پیرامون آن، نشان از اهمیت فزون

زا بـوده و بـر پایـه     ره قاجاریه و تا پایان آن نیـز، همـواره درون  فضایی شهر در دو -نظام تحوالت کالبدي 
امري که باغات گسترده پیرامون و درون بافت مسکونی را  .وحدت درونی نظام زیست و تولید تحقق یافته است

وجـوهی  . زنـد  هم به عنوان عامل تداوم حیات ساکنین تلقی نموده و هم هویت تاریخی شهر را با آن پیوند مـی 
کلیـت و   به طور مـداوم  –متشکل از راسته بازار و سایر عناصر کالبدي  –ر ترکیب با ساختار مصنوع شهر که د

  .نمودند نطنز را مورد تاکید قرار داده و تقویت می) و یا آبادي(یکپارچگی فضایی شهر 
گیـرد   یاي از محالت مسکونی شکل م هاي مذکور بر پایه مجموعه فضایی شهر در دوره –ساختار کالبدي 

ایـن محورهـا،   . گـردد  برقرار مـی  کانیگمرکزي فضا از طریق محورهایی ار ها با یکدیگر و با هسته که ارتباط آن
  . دهند می کاشان پیوند –اي اصفهان  عالوه بر این، از دو سو ساختار و شالوده فضا را به محور دسترسی منطقه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  تاکنون 1300نظام تحول کالبدي شهر از سال   -1-1-2

هاي آغازین قرن حاضر، سرآغاز تحوالتی اسـت کـه تحـت تـاثیر تفکـرات       تقرار حکومت پهلوي در سالاس
همه جانبه شهرها و جوامـع شـهري کشـور را در ابعـاد      به صورتزا،  خاص پهلوي اول با رویکرد به توسعه برون

  .سازد اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و فرهنگی متاثر می
ن تحوالت در عرصه شهرها، احداث نهادها و موسسـات جدیـد شـهري نظیـر     تاثیرات کالبدي ای ترین مهم

و همچنین ورود مظاهر مدرنسیم از جمله اتومبیـل و بـه تبـع آن خیابـان و      ... ها، شهرداري، اداره پست و بانک
  .زنند هاي متعارف گذشته را رقم مینظامی یکسر متفاوت از چارچوب به تدریجمیدان است که 
رغـم   یخی گویاي برکنار ماندن نطنز از تحوالت کالبدي ذکر شده در دوره پهلوي اول علـی هاي تار بررسی

هاي پایانی این دوره هستند و تنها در دوره پهلوي دوم و از اواخـر دهـه    تأسیس شهرداري در این شهر در سال
 –خیابـان شـمالی   است که نخستین برش کالبدي در بافت و اندام ارگانیک شهر در قالب  30و اوایل دهه  20

ساز گسترش و رشـد   این محور با امتداد به سوي جنوب، زمینه) 1تصویر شماره ( .نماید جنوبی و میدان رخ می
در  بـه ویـژه  قـرن حاضـر،    50و  40هـاي   امري که به واسطه تحوالت دهه. گردد فیزیکی شهر در این جهت می

 – 50فزایش قیمت نفت و رشد نقدینگی در دهـه  و ا 40اصالحات ارضی در دهه  –هاي اقتصادي  عرصه برنامه
در شـهر نطنـز    –نسبت به قبل  –ها بر شهرها تشدید شده و با شتاب بیشتري  و تبعات اجتماعی و کالبدي آن

  .شود دنبال می
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  
  30و اوایل دهه  20شهر نطنز در دهه  :1تصویر 

که در پی  آن اي دسترسی موجود و بیبدین گونه این محور که در ابتدا، فارغ از ساختار کالبدي و محوره
و در پـی   50هـاي دهـه    اي باشـد، احـداث گردیـده بـود، در سـال      تقویت ارتبـاط شـهر بـا محورهـاي منطقـه     

هاي گسترده کالبدي، اجتماعی و اقتصادي شهر، خود به عنصر ساختاري اصلی آن بـدل گشـته و بـا     دگرگونی
بـر ایـن اسـاس، محـور     . نماید شالوده شهر سنتی را تضعیف میهرچه بیشتر  ... استقرار عناصر تجاري، اداري و

گشاید و در سـمت جنـوب، بـا گـذر از باغـات       مذکور با امتداد به سوي شمال معبر ورودي جدیدي به شهر می
در میانه محـور مـذکور خیابـان مسـتقیمی بـا راسـتاي       . برد موجود به روستاي افوشته و سپس سرشک راه می

در پـی ایـن   . نمایـد  کاشان مرتبط می –گردد که آن را به محور برون شهري اصفهان  غربی احداث می –شرقی 
. گیرند یابد که باغات در دو سوي آن جاي می جنوبی می –تحوالت، کالبد شهر فرمی خطی در راستاي شمالی 

شـهري  هاي روستایی مذکور با شهر بیشتر و بیشتر شده و تـدریجاً در چـارچوب نظـام     همچنین ارتباط هسته
  ) 2تصویر شماره . (گیرند جاي می
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  
  و اوایل انقالب 50شهر نطنز در دهه  :2تصویر 

و در پی بروز جنگ تحمیلی، تحوالت کالبدي شهر محدود بوده و رشدي بطئـی بـه    60هاي دهه  در سال
ار عناصـر  ویژه استقره ، بیشترین توسعه کالبدي و ب70هاي بعد و در دهه  اما در سال. سمت جنوب داشته است

) بلـوار مصـطفی خمینـی   (کاشـان   –در پیرامون محور اصفهان ) ... اداري، درمانی، صنعتی و(و خدمات شهري 
  .گیرد صورت می

هـاي   دهـه  زا بوده و روند آن در بدین ترتیب نظام رشد و توسعه کالبدي که تا پیش از این پیوسته و درون
بافت کالبدي شهر کـه در گذشـته   . یابد زا می سسته و برونتا حدي تضعیف شده بود، کامالً ماهیتی گ 60و  50

آورد، در ایـن دوره   دست میه ب) ابنیه و باغات(یکپارچگی و پیوستگی خود را از ترکیب نظام مصنوع و طبیعی 
امري که حاصل عوامل بیرونی مـوثر در توسـعه   . گیرد گسسته و در اراضی آماده سازي شده شکل می به صورت

  )3تصویر شماره( .شهر بوده است
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  
  شهر امروزي نطنز  :3تصویر 

کاشان دسترسی جدیـدي از میـدان معلـم بـه سـمت آن       –هاي اخیر و با احداث آزادراه اصفهان  در سال
که همواره از وجهـی بـین    - تواند تدریجاً از رونق نسبی نطنز فاصله نسبی اتوبان از شهر می. احداث شده است

هاي تحول و تـداوم نظـام    امري که نیازمند درك قاعده. رخوردار بوده است بکاهدراهی و مکان عبور مسافرین ب
  .شهر و بکارگیري آن در چارچوب جریانات فعلی و نیازهاي آتی شهر است

  گیري  بندي و نتیجه جمع -1-1-3

ز اي ا مجموعه .هاي مشخصی برخوردار است شهر نطنز با قدمتی دیرینه به لحاظ نظام استقرار از قاعده •
گیري و تداوم حیات انسانی در شهر فعلی نطنز در  موقعیتی و تولیدي عامل شکل –هاي محیطی  مزیت

  .طول تاریخ بوده است
به  هاي مختلف بوده است؛ هاي زیست و تولید، ویژگی بارز شهر در دوره یکپارچگی و پیوستگی عرصه •

  .شی، بدان بوده استنحوي که هم به حیات شهر تداوم بخشیده و هم عامل اصلی هویت بخ
 –بافت کالبدي شهر نطنز در پیش از دوره پهلوي از ساختاري یکپارچه، مبتنی بر پیوستگی کالبدي  •

فضایی بین عناصر اصلی ساخت شهر، برخوردار بوده است که در چارچوب نظام مراتبی، ارتباط فضایی 
 .گردید بین مراکز سطوح مختلف برقرار می
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

زا بوده و پیوسته با کالبد  درون) قبل از دوره پهلوي(شهر در دوره تاریخی نظام رشد و تحول کالبدي  •
 .شده است موجود و همبسته با ساختار و شالوده فضا در هر سطح محقق می

، رشد و تحول کالبدي شهر همواره متأثر از عوامل بیرونی 20ویژه پس از دهه ه هاي معاصر و ب در دهه •
وجهی که توسعه . ی و وجوه حیاتی و هویتی شهر تحقق یافته استتوجه به ساختار فضای بوده و بی

 .هاي محیطی، فرهنگی و اجتماعی فضا در پی داشته است گسسته شهر را در تقابل با ویژگی

هاي  اصفهان و رشد کالبدي بیشتر شهر، از مزیت –هاي اخیر و به موازات احداث آزاد راه کاشان  در سال •
 .دودي کاسته شده استموقعیتی و تولیدي شهر تا ح

  خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر  -1-2

  موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن   -1-2-1

  موقعیت استقرار  -الف 
درجـه در حاشـیه غربـی کـویر      52و طـول   درجـه  33شهر نطنز به لحاظ موقعیت جغرافیایی در عـرض  

به لحـاظ  . باشد می متر 1685آزاد در حدود هاي  ارتفاع متوسط شهر از سطح آب. مرکزي ایران واقع شده است
تصـاویر  . (تقسیمات کالبدي، نطنز مرکز شهرستانی به همین نام بوده که در استان اصـفهان واقـع شـده اسـت    

  )5و  4شماره 

  
  نقشه تقسیمات کشوري استان اصفهان: 4تصویر 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  
  نقشه تقسیمات شهرستان نطنز به تفکیک دهستان: 5تصویر 

  عوامل طبیعی  - ب
اي از باغات و اراضی کشاورزي، تداوم  ي پیوسته شهر نطنز با استقرار در میانه بستري کوهستانی و گستره

شکلی خود را با گسترش دامنه نفوذ این عوامل طبیعی به حوزه درونی شهر، باز یافته است به نحوي کـه شـهر   
اي از  ساختار طبیعی شهر بر ترکیب مجموعـه  بر این اساس،. اند را از درون نیز در حوزه تاثیرات خود، قرار داده

هـاي انسـان سـاخت، بـر فضـا       ها استوار است که با توزیعی پراکنده و در التقاط بـا پهنـه   ها، باغات و مسیل تپه
نمایانند، در حالی کـه   میرا هاي منفک از هم خود  در این میان، ارتفاعات در قالب شکلی توده. اند انطباق یافته
هـا نیـز بـا سـاختاري خطـی در راسـتاي        هاي سبز را شامل شده و مسیل اي از توده سبتاً پیوستهباغات، پهنه ن

ترین عوامـل   به عالوه رودخانه فصلی باغستان یکی از مهم. اند شمال شرقی جریان یافته –تقریبی جنوب غربی 
  .شود باشد که از سمت غرب شهر وارد شده و از سمت شرقی آن خارج می طبیعی شهر می

  .دهند نظام توزیع عوامل طبیعی مذکور را در شهر نطنز نشان می 6تصویر شماره 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

 
 ي درونی شهر نطنز نظام توزیع عوامل طبیعی در حوزه: 6تصویر 

  عوارض زمینی  -ج 
گردنـد کـه در شـهر     هاي جغرافیایی، عمدتاً از عوامل طبیعی موثر برآن ناشی مـی  عوارض زمینی در پهنه

جود عوامل طبیعی مذکور در بخش پیشین، رودخانه باغستان عامل پیدایش این عـوارض در  نطنز، با توجه به و
، در برخی مواضع )در مواقع خاص(ي شدت جریانات آبی  الذکر، در نتیجه رودخانه فوق. ي خرد بوده است حوزه
  .آورده استدر دو سوي خود به وجود  هایی را ترانشه اي گسترده و با عرض زیاد را در برگرفته و پهنه

  وضع توپوگرافی   -د
قـرار  متـر   2000تـا   1500پهنه پیرامونی شهر نطنز بـه لحـاظ وضـعیت توپـوگرافی، در حـوزه ارتفـاعی       

متر از سطح زمین را شـامل   1500-1800دامنه نوسان ارتفاعی پهنه درونی این شهر در سطح کالن . گیرد می
اسـتقرار فضـاهاي   . بر سطح زمین گسـترده شـده اسـت    شود که با سیر نزولی ارتفاع از جهت غرب به شرق می

باشد که بیشـتر در   ساخته شده در راستاي میانی شهر نیز در تبعیت از سطح ارتفاعی کمتر راستاي مذکور می
و بخشـی از   متر 1630 -1660حد فاصل محورهاي شهید عظیمی و شهید بهشتی در انطباق بر حوزه ارتفاعی 

متـر، تحقـق پذیرفتـه اسـت،      1700شهید بهشتی با گستردگی حداکثر تا ارتفـاع  آن نیز در جانب غربی محور 
غربی با انشعاب از محور شـهید عظیمـی در راسـتاي شـرق فرصـت       –همچنین کشیده شدن دو محور شرقی 

  .گستردگی شهر در جهت ارتفاعات کمتر را نیز میسر داشته است
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

اي را  یی در سطح شهر نطنز، وضعیت توپـوگرافی ویـژه  عالوه بر موارد مذکور، توزیع پراکنده تپه ماهورها 
، وضعیت توپـوگرافی شـهر نطنـز را بـه     8و  7تصاویر شماره . در سطح خرد نیز بر این شهر تحمیل نموده است

  .دهند ترتیب در دو سطح کالن و خرد نشان می

  
  وضعیت توپوگرافی شهر در سطح کالن: 7تصویر 

  
  در سطح خردوضعیت توپوگرافی شهر : 8تصویر 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  بندي آنها در سطح شهر و اطراف آن هاي اصلی موثر در طرح و منطقه شیب  - هـ
باشـد   درصد مسـتقر مـی   5 – 10درصد و  0 – 5اي با دو نظام از شیب متفاوت  شهر نطنز در میانه پهنه 

بخـش   درصد تنها بخش کوچکی از جانب شرقی شهر را در خود جاي داده است در حالی کـه  0 – 5که شیب 
  .باشد درصد، منطبق می 5 – 10اعظم شهر بر حوزه شیبی 

عالوه بر این، حوزه درونی شهر نطنز نیز، خود قابل تقسیم به دو منطقه متفاوت به لحاظ شیب است کـه  
درصـد برخـوردار بـوده و منطقـه دوم کـه       6/6منطقه اول با استقرار در شمال غربـی شـهر از شـیب متوسـط     

 .باشد درصد را دارا می 2/5شود شیب متوسط برابر  طنز را شامل میبیشترین سطح از شهر ن

از غرب به شرق  الزم به ذکر است در هر دو منطقه نشان داده شده در تصویر مذکور، جهت شیب حدوداً 
هـاي طبیعـی پراکنـده در سـطح شـهر حاصـل        هاي موضعی که از وجود تپه لیکن شهر نطنز از شیب. باشد می
  .نشان داده شده است 10و  9وردار است که مطابق تصاویر شماره اند نیز برخ شده

  
  ي درونی شهر نطنز جهت شیب عمومی در حوزه :9تصویر 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  
  ي درونی شهر نطنز هاي موضعی در حوزه نظام توزیع شیب: 10تصویر 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  ب هاي موضوعی در محدوده شهر نطنز و پیرامونشی :1 نقشه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  نده توسعه شهرجغرافیایی محدوده کن ملعوا  -و 
هاي توسعه هر شهر در قالب عوامل جغرافیایی خـود در دو دسـته درون و بـرون شـهري قابـل       محدودیت

بازشناسی است که دسته نخست، رشد و توسعه بافت کالبدي موجود در درون بافـت شـهري را بـا محـدودیت     
در . با مشکل مواجه خواهد نمـود  مواجه ساخته، در حالی که دیگري رشد و توسعه فیزیکی شهر در پیرامون را،

و باغـات پراکنـده   ) ارتفاعـات درونـی  (ها  کننده توسعه در شهر نطنز، همان تپه این ارتباط عوامل درونی محدود
که ارتفاعات پیوسته جانب غربی شـهر در خـارج از    باشند، در حالی در محدوده درونی شهر می) حوزه تولیدي(

  .لی به عنوان عوامل بیرونی توسعه این شهر ملحوظ خواهند بودمحدوده قانونی آن و ارتفاعات شما
  .کننده توسعه شهر نطنز در قالب موارد گفته شده را نشان خواهد داد عوامل جغرافیایی محدوده 11تصویر شماره 

  
 نظام توزیع عوامل جغرافیایی محدود کننده توسعه شهر نطنز :11تصویر 

  مسائل کلی زمین شناسی -1-2-2

شناسی شهر نطنز در سطح کـالن، بـه جـنس خـاك، وضـعیت حاصـلخیزي،        هاي زمین ررسی ویژگیدر ب
  .شود پرداخته می ... االرضی فضا و کیفیت آن و و تحت االرضی سطحهاي  آب

  هیدرولوژي  -الف 
هاي آبریز کـویر مرکـزي ایـران قـرار      هاي سطحی، در یکی از زیرحوضه بندي آب شهر نطنز از نظر تقسیم

زار دق سـرخ   گیرنـد، بـه شـوره    هاي سطحی که عمدتاً از کوه کرکس سرچشمه مـی  در این زیرحوضه، آب .دارد
 اي کـه از شـهر نطنـز    اکثر جریانـات آبـی ایـن زیرحوضـه از جملـه رودخانـه       12طبق تصویر شماره . ریزند می
  .گذرد، فصلی هستند می
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  
  نقشه هیدرولوژي شهر نطنز: 12تصویر 

  جنس خاك  -ب 
اي در پیرامـون آن،   در نسبت با شهر نطنز با توجه به وجود رودخانه در میانه اراضی کوهپایه جنس خاك

) 4-1تیـپ  (اي  بدین صورت که در پیرامون رودخانه، بستر زمین از رسوبات سخت نشـده . شرایط متفاوتی دارد
دهـی ایـن اراضـی     یت آبوضع. دار بوده و ضخامت زیادي دارند تشکیل شده است که عمدتاً درشت دانه و زاویه

اي دورتـر از محـور    کـه در فاصـله   در حـالی . خوب تا متوسط ارزیابی شده و کیفیت آب آنها عموماً خوب است
بسـتر زمـین را شـکل    ) 12تیپ (اي و کوهستانی پیرامون شهر، سازندهاي سخت  رودخانه و در اراضی کوهپایه

. گردند ت، رادیوالریت، ماسه سنگ و کنگلومرا را شامل میهاي جریانی، گرانی دهند که انواعی از توف، گدازه می
تصـویر  (باشـد   هـا خـوب مـی    ها، قابلیت آبدهی ضعیف تا متوسطی دارند که در عین حال کیفیت آن این خاك

  ).13شماره 

  
  شهر نطنز نقشه جنس خاك اراضی: 13تصویر 



   

24 
 

 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  لرزه خیزي -ج 
هـاي کوچـک و    مختلف، درجه مجاورت آنها با گسل هاي سرزمینی خیزي پهنه یکی از عوامل موثر در لرزه

بر پایه اطالعات موجود، شهر نطنز در مجاورت گسل بزرگی قـرار دارد کـه در راسـتاي شـمال     . باشد بزرگ می
تـر در   هـاي کوچـک   اي از گسـل  مجموعـه  ،در عین حـال . گذرد غربی تا جنوب شرقی از جبهه جنوبی شهر می

ن عوامل، شهر نطنز را در معرض خطرپـذیري بـاال در رویـداد بـا زلزلـه قـرار       ای. پیرامون این گسل وجود دارند
 .دهد نیز نشان می هاي موجود در پیرامون شهر نطنز را گسل 14تصویر شماره . دهد می

 
  هاي موجود در پیرامون شهر نطنز نقشه گسل: 14صویر ت
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  هاي زیرزمینیآب -د 
عمـق، قنـات و    هاي عمیق و کم طنز و پیرامون آن از طریق چاههاي زیرزمینی در شهر ن برداري از آب بهره
بر پایه اطالعات موجود، در زیرحوضه آبریزي که نطنز بخشـی از آن اسـت، بـیش از    . گیرد ها صورت می چشمه

درصـد   9/34هـا بـا    برداري از قنات هاي عمیق بوده و پس از آن بهره درصد برداشت منابع آبی از طریق چاه 60
درصـد و  7/2بـه ترتیـب بـا     عمـق  هـاي کـم   برداشـت آب از طریـق چشـمه و چـاه    . گیرد دي قرار میدر رده بع

هـاي   بـه لحـاظ کیفـی، آب    15بر پایه تصویر شماره . دهد درصد میزان محدودي را به خود اختصاص می59/0
   .کربناته در سازندهاي سیلیکاته هستند کربناته و یا بی زیرزمینی منطقه نطنز از نوع بی

  
  نقشه کیفیت آب شهر نطنز: 15صویر ت

  منابع ونحوه تامین آب شهر -1-2-3

هاي آبریز کویري مرکزي ایران قرار  هاي سطحی، در یکی از زیرحوضه بندي آب شهر نطنز از لحاظ تقسیم
زار دق سـرخ   گیرنـد و بـه شـوره    هاي سطحی که عمدتاً از کوه کرکس سرچشمه می در این زیرحوضه، آب. دارد
موقعیت شـهر نطنـز در ارتبـاط     17و  16 تصویر شماره. باشند کننده آب مصرفی شهر نطنز می د، تامینریزن می

  .دهند هاي آبریز پیرامونی را نشان می با حوضه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  
  هاي آبریز ضهموقعیت شهر نطنز در نسبت با حو :16صویر ت

  
  هاي آبریز موقعیت شهر نطنز در نسبت با حوضه :17تصویر 

االرضـی قابـل    االرضـی و تحـت   هر پهنه زیستی به طور کلـی در دو بخـش منـابع سـطح    منابع تامین آب 
حوضـه   بازشناسی است که در شهر نطنز، رودخانه فصلی باغستان، با در اختیار گرفتن اکثر جریانات آبـی زیـر  

دن مسـتلزم  برداري از آن، به دلیل فصلی بو  االرضی بوده و در عین حال بهره فراگیر شهر، منبع تامین آب سطح
بر این اساس بیشترین سهم تـامین آب شـرب در شـهر نطنـز، بـر      . گذاي زیاد خواهد بود صرف هزینه و سرمایه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

ها نقـش بیشـتري ایفـا نمـوده، در      هاي عمیق و قنات االرضی متکی است که در این راستا، چاه منابع آب تحت
  . باشند می دار فی شهر را عهدههاي کم عمق بخش کمتري از تامین آب مصر ها و چاه حالی که چشمه

  ي اقلیمی اه ویژگی  -1-2-4

. هـاي انسـانی هسـتند    گاه گیري و تداوم سکونت عوامل موثر در شکل ترین مهمهاي اقلیمی یکی از  ویژگی
. ریزي مبتنی بر سازگاري انسان با محیط را فـراهم آورد  تواند زمینه برنامه ها در هر فضا می شناخت این ویژگی

مـورد   ... اي از عوامل آب و هوایی چون دما، رطوبت، جریـان بـاد، بارنـدگی و    عات هواشناسی، مجموعهدر مطال
مطالعه این عوامل در رابطه با شهر نطنز بر پایه اطالعات ایستگاه سینوپتیک این شهر . گیرد بازشناسی قرار می

  .صورت گرفته است) 2005تا  1992از سال (ساله  13در یک دوره 
هـاي آن،   گیرد که از ویژگـی  بندي اقلیمی کشور، در حوزه اقلیم گرم و خشک قرار می ز در طبقهشهر نطن

با این وجود شهر نطنز و برخی دیگر از مناطق اطراف آن کـه در  . باشد هاي بسیار گرم با رطوبت کم می تابستان
هاي محسوسـی   گیرند که تفاوت در خرد اقلیمی قرار می –اند  دامنه کوه کرکس و یا در مجاورت آن قرار گرفته

معتـدل   هـاي آب و هـوایی آن را،   توان ویژگـی  دارند، به نحوي که می) گرم و خشک(با خصوصیات اقلیم کالن 
  :صورت ذیل هستنده ها ب اهم این ویژگی. اي یا کوهستانی قلمداد کرد کوهپایه

  دما   -الف 
گـراد اسـت    درجه سـانتی  5/15دماي این شهر  بر پایه اطالعات ایستگاه هواشناسی نطنز، میانگین ساالنه

هـاي دي و بهمـن بـا     ترین ماهاي سال و مـاه  درجه گرم 1/33و  5/33هاي تیر و مرداد با دماي متوسط  که ماه
توزیـع شـاخص    1جـدول شـماره   . شـوند  هاي سال تلقی می سردترین ماه –1/0و  –8/1میانگین حداقل دماي 
  .دهد متوسط دماي ماهیانه شهر را ارائه می 18تصویر  هاي مختلف ودماي شهر نطنز در ماه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  حداقل و حداکثر آن در شهر نطنز انه دما و میانگینمیانگین ماه: 1جدول 

  هاي سال ماه
APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR ANNU

AL اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  

میانگین 
  6/16  5/9  3/5  8/2  2/5  3/10  2/18  7/24  2/69  6/29  2/27  2/21  2/16 دماي ماهیانه

حداقل 
  میانگین دما

  )سانتی گراد(
10  4/14  20  23  4/22  3/18  4/12  4/5  8/0  7/1-  1/0-  8/3  7/10  

حداکثر 
  میانگین دما

 )سانتی گراد(
20  25  9/30  5/33  1/33  528  7/21  5/13  3/8  0/6  0/9  1/13  2/20  

  اطالعات ایستگاه هواشناسی نطنز: ماخذ
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  نمودار دماي ماهیانه: 18 تصویر

  بارندگی  -ب 
متر  میلی 3/43هاي ایستگاه هواشناسی این شهر،  طبق داده ،میزان متوسط بارندگی سالیانه در شهر نطنز

هـاي   مـاه  میـزان بارنـدگی در  طـور کلـی   ه ب. یابد متر تحقق می میلی 1/0میزان آن در شهریور ماه با  ترین کم و
همچنین در طی دوره مورد بررسی، بیشترین میـزان بارنـدگی در یـک روز در    . باشد تابستان بسیار محدود می

میانگین بارش ماهیانه شـهر   19شماره  تصویرو  2جدول شماره . متر اتفاق افتاده است میلی 50ماه فروردین با 
ندگی در این شهر با شاخص دما نسبت عکس دارد، بـه نحـوي کـه در    طور کلی پدیده باره ب. دهند را نشان می

نسبت بین دو عامل مذکور  20 و 19شماره  تصویر. یابداي میفصول سرد میزان بارندگی افزایش قابل مالحظه
  .دهد را نشان می
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  بارش ماهانه در شهر نطنزمیانگین : 2جدول 

  هاي سال ماه
APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR ANNU

AL اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  
مقدار میانگین 
بارش ماهانه 

 )متر میلی(
6/28  20  ١/٢  5/0  9/0  1/0  6/5  6/16  6/20  34  2/23  3/43  3/195  

بیشترین 
میزان بارندگی 

در یک روز 
 )متر میلی(

50  26  6  3  5  3/0  33  37  5/20  33  30  35  -  

 اطالعات ایستگاه هواشناسی نطنز: ماخذ
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  میانگین بارش ماهانه در شهر نطنز :19تصویر 
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  منحنی آمبرومتریک: 20تصویر 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  رطوبت  -ج 
 درصـد و  57مـاه بـا    درصد است که بیشـترین آن در دي  35متوسط رطوبت نسبی ساالنه در شهر نطنز 

در عین حال میانگین حداکثر و حداقل رطوبت نسبی شـهر نیـز   . باشد می درصد 18آن در مردادماه با  ترین کم
در مجموع مجاورت با ارتفاعات، عامـل مـوثري در   . درصد است 14درصد و مردادماه با  69مربوط به دي ماه با 

  .)21 شماره تصویر 3جدول شماره (افزایش نسبی رطوبت شهر بوده است 

  میانگین درصد حداقل و حداکثر آن در شهر نطنزدرصد رطوبت نسبی و میانگین  :3جدول 

  هاي سال ماه
APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR ANNU

AL اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  

میانگین 
  35  42  47  57  55  45  31  21  18  22  21  31  37 رطوبت نسبی 

میانگین 
ررطوبت حداکث

 نسبی 
51  42  29  30  26  28  39  57  66  69  60  56  46  

میانگین 
حداقل رطوبت 

 نسبی 
28  23  16  16  14  16  25  37  45  46  37  32  28  

  اطالعات ایستگاه هواشناسی نطنز: ماخذ
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  میانگین رطوبت نسبی شهر نطنز: 21تصویر 

  باد  -د 
 از سـمت کـویر   ت سـال جریـان دارد و  درصـد اوقـا   10شرقی است که در  ،جهت باد غالب در شهر نطنز

مـاه   5همچنین باد با جهت شمال شرقی نیز در . باشد متر بر ثانیه می3طور متوسط ه سرعت این باد ب. وزد می
طـور کلـی   ه ب. طور نسبی بیش از باد شرقی استه سرعت وزش این باد ب. گردد از سال باد غالب شهر تلقی می

متر بر ثانیه است که بیشترین میزان آن مربوط به فروردین ماه با  7/1نز متوسط سالیانه سرعت باد در شهر نط
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

هاي مربوط به جهت و سرعت وزش باد و نیـز درصـد حالـت     شاخص 4جدول شماره . باشد متر بر ثانیه می 4/2
  .نماید ارائه می 1993 - 2005آرام را در شهر نطنز در دوره 

  جهت و سرعت وزش باد در شهر نطنز: 4جدول 

  هاي سال اهم
APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR ANNU

AL اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  

شمال   جهت باد غالب
  شرقی

شمال 
  شرقی

شمال 
شمال   شرق  شرق  شرقی

شمال   شرق  شرق  شرق  شرق  شرقی
    شرق  شرقی

سرعت باد 
متر بر (غالب 
 )نیهثا

5/3  2/3  3/3  3  3  1/3  9/2  6/2  4/2  5/2  3  3  3  

درصد باد 
  11  11  7/8  4/7  6/6  2/8  5/9  12  15  15  8/14  13  3/11 غالب

درصد حالت 
  53  51  59  1/68  72  63  57  53  45  42  7/44  45  9/44 آرام

متوسط سرعت 
متر بر (باد

 ) ثانیه
4/2  2/2  0/2  ½  9/1  5/1  4/1  3/1  9/0  0/1  7/1  2/2  7/1  

 جهت
  -  270  260  260  250  270  270  240  90  30  130  260  30 شدیدترین باد 

سرعت 
شدیدترین باد 

 )متر بر ثانیه(
0/19  8/19  9/14  23  8/9  9/15  0/17  1/23  18  1/20  2/25  8/29  -  

  اطالعات ایستگاه هواشناسی نطنز: ماخذ

  
  1992 - 2005نمودار گلباد شهر نطنز در دوره : 22تصویر 

  یخبندان  - هـ
بر پایه اطالعات ایستگاه هواشناسی نطنز، متوسط تعداد روزهاي همراه با پدیـده یخبنـدان در ایـن شـهر     

  .شود هاي اقلیم گرم و خشک ناشی می روز در کل سال است که از تفاوت نسبی آن با ویژگی 5/9
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  ساعات آفتابی  -و 
 وز و میـزان ابرگرفتگـی  متوسط ساعات آفتابی در فصول مختلف بر حسب افـزایش یـا کـاهش سـاعات ر    

بر پایه آمارهاي موجود، متوسط مجموع ساعات آفتابی در طول سال بـراي شـهر نطنـز در    . آسمان، متغیر است
ساعت بیشـترین و فصـل زمسـتان بـا      5/343در این میان فصل تابستان با میانگین . ساعت است 3130حدود 

لـذا، نطنـز از جملـه    . ا در ایـن شـهر دارا هسـتند   ساعات برخورداري از آفتـاب ر  ترین کمساعت  200میانگین 
  .گرددشهرهاي با ساعات آفتابی زیاد تلقی می

  شرایط ایجاد آسایش  -ح 
هاي کاربردي در نسبت با ایجاد آسـایش بـراي افـراد     هاي آب و هوایی به منظور ارائه داده شناخت ویژگی

در این زمینه، تحلیل شرایط اقلیمی از طریـق   نظر هاي مورد از جمله روش. گیرد نظر صورت می در اقلیم مورد
آسایش  این جداول با توجه به دو عامل دما و رطوبت حد. باشد دو جدول بیوکلیماتیک انسانی و ساختمانی می

  .دهند انسان را تعیین نموده و راهکارهایی را جهت حصول به آن ارائه می

  جدول بیوکلیماتیک ساختمانی شهر نطنز: 5جدول 

 ماه صبح ظهر ربعدازظه

 cal/h 65  APR تحقق آسایش با کسب  در مرز آسایش cal/h 25 تحقق آسایش با کسب

 cal/h 40 MAY تحقق آسایش با کسب محدوده آسایش محدوده آسایش

یا وزش  گرم در پوند رطوبت 7تحقق آسایش باکسب  محدوده آسایش
 JUNE در مرز آسایش فوت در دقیقه 200باد با سرعت 

گرم در  6سایش با کسب تحقق آ
 JULY محدوده آسایش گرم در پوند رطوبت 15تحقق آسایش با کسب  پوند رطوبت

 AUG محدوده آسایش گرم در پوند رطوبت 14تحقق آسایش باکسب  در مرز آسایش

 cal/h 5/12 SEP تحقق آسایش با کسب در مرز آسایش محدوده آسایش

 cal/h 52 OCT تحقق آسایش با کسب سایشمحدوده آ cal/h 5/12 تحقق آسایش با کسب

 cal/h 89 NOV تحقق آسایش با کسب cal/h 39 تحقق آسایش با کسب cal/h 63 تحقق آسایش با کسب

 cal/h 5/12 DEC تحقق آسایش با کسب cal/h 77 تحقق آسایش با کسب cal/h 89 تحقق آسایش با کسب

 cal/h 120 JAN تحقق آسایش با کسب cal/h 90 تحقق آسایش با کسب cal/h 100 تحقق آسایش با کسب

 cal/h 126 FEB تحقق آسایش با کسب cal/h 73 تحقق آسایش با کسب cal/h 94 تحقق آسایش با کسب

 cal/h 85 MAR تحقق آسایش با کسب cal/h 45 تحقق آسایش با کسب cal/h 69 تحقق آسایش با کسب

  مرتضی، اقلیم و معماري ،کسمایی: ماخذ
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  هاي سطحی یستم حرکت آبس  -1-2-5

طور که پیش از این اشاره شد، شیب عمومی زمین در شهر نطنز، از غرب به شرق و به ویـژه شـمال    همان
گیري مذکور در شیب زمـین، جهـت حرکـت آب در کلیـه      لذا با توجه به جهت. باشد شرقی و جنوب شرقی می

شمال شرقی و یا از شمال غـرب بـه جنـوب شـرق     االرضی از سمت جنوب غربی به  االرضی و سطح منابع تحت
هـا   هاي جوي در پیرامون به صورت رودخانـه  هاي سطحی ناشی از ریزش توان گفت، آب بر این اساس، می. است

ها خواهد بود که از سمت جنوب غربی بـه شـمال شـرقی و     و رودهاي کوچک فصلی و در درون از طریق مسیل
هاي فصلی پس از عبور از شهر نطنـز و حومـه اطـراف     این جریان. ابندی شمال غربی به جنوب شرقی جریان می

 ،24و  23تصـاویر شـماره   . گردنـد  رسند و در آنجا تبخیر شده و یـا جـذب زمـین مـی     آن به کویر دق سرخ می
  . باشند هاي سطحی می الذکر از حرکت آب بیانگر نظام توصیفی فوق

  
  نزهاي سطحی در شهر نط نظام حرکت آب: 23تصویر 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  هاي سطحی در شهر و معایب آن نحوه دفع آب  -1-2-6

هـاي   هـا و کانـال   هاي سطحی از طریق ایـن معـابر و جـوي    با توجه به شیب طولی معابر موجود، دفع آب
غربی، بـا توجـه بـه شـیب غـرب بـه شـرق بسـتر          -باشد که در محورهاي شرقی  پذیر می مستقر در آنها امکان

 -گیـري بـه سـمت محورهـاي شـرقی       جنوبی در جهت -در محورهاي شمالی  طبیعی شهر، از غرب به شرق و
ي  هـاي سـطحی شـهر بـه واسـطه      ي نهـایی آب  توان گفت کـه تخلیـه    بر این اساس می پذیرد غربی، تحقق می
ها و کانیوها از یـک سـو و    الزم به ذکر است که ساخت و مرمت کانال. غربی شهر خواهد بود -محورهاي شرقی 
ها از سوي دیگر، از جمله امـور ضـروري در    هاي طبیعی و جلوگیري از مسدود شدن آن مسیل مرمت و حفاظت

  .هاي سطحی در سطح شهر خواهند بود بهبود وضعیت دفع آب

   
  هاي سطحی در شهر نطنز نظام دفع آب: 24تصویر 

  خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر  -1-3

مع و کامـل از سـاختار جمعیتـی محـدوده مـورد      مطالعات جمعیتی، در راستاي دستیابی به شناخت جـا 
پرداخته و تغییـرات آن را  ) ...  تعداد جمعیت، خانوار، نسبت جنسی و(هایی از قبیل  مطالعه، به بررسی شاخص

تبیـین چگـونگی و دالیـل ایـن تغییـرات، زمینـه را بـراي        . دهد هاي زمانی مختلف مورد توجه قرار می در دوره
  .نماید با حوزه مورد بررسی، فراهم میگیري مناسب در نسبت  جهت

هـاي   این بخش از مطالعات، ابتدا به بررسی و مقایسه میزان جمعیت، خانوار و نرخ رشد آنها طی سـال  در
در نسبت بـا  ) ... نسبت جنسی، هرم سنی، مهاجرت و(هاي دیگري از قبیل  پرداخته و سپس شاخص) 35-85(

  .واهند گرفتمورد توجه قرار خ) 75-85(دوره دهساله 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن  -1-3-1

  )تعداد و رشد(جمعیت   -ف لا
هـاي مختلـف    شهر نطنز به علت وسعت کم و موقعیت اسـتقرار در منـاطق کوهپایـه مرکـزي، طـی سـال      

هـاي   مقدار جمعیت شهر بین سال 6در جدول شماره . همواره جمعیت نسبتاً پایینی را در خود جاي داده است
  :و نرخ رشد آن نشان داده شده است) 35-85(

  هاي مختلف سرشماره و نرخ رشد آن میزان جمعیت شهر نطنز در دوره: 6جدول 

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال
  12509  10782  7522  4443  4370  2090  جمعیت

  49/1  66/3  4/5  16/0  65/7  -  نرخ رشد جمعیت
  مرکز آمار ایران ،1385 هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري :مأخذ

  
نـرخ رشـد جمعیـت شـهر رقـم بـاالیی        1335-1345هـاي   هاي جدول فـوق، در بـین سـال    بر پایه داده

شـماري جمعیـت    این امر احتماالً به دلیـل کـم  . باشد چه عدد جمعیت شهر کوچک می دارد، اگر) درصد65/7(
ر دوره بعـد نـرخ رشـد جمعیـت     ولـی د . بوده اسـت  40 و یا تحوالت اقتصادي ابتداي دهه 1335شهر در سال 

تواند احتماالً ناشی از بـاال رفـتن نـرخ مهـاجرت از شـهر بـه نقـاط دیگـر در          بسیار کاهش یافته که این امر می
  .جستجوي کار و یا درآمد باالتر باشد

نیز با توجه به بروز جنگ و سیاست افزایش باروري در کشور، جمعیت شـهر و نـرخ    55-65هاي  بین سال
هاي کنترل موالید  ، با توجه به سیاست85بعد از آن تا سال . دهد باره افزایش قابل توجهی نشان میرشد آن دو

در مجموع تغییرات نـرخ رشـد جمعیـت    . در کشور، نرخ رشد جمعیت روند کاهشی مداومی را طی نموده است
  .براي شهر نطنز در دهه اخیر مشابه مقدار متناظر آن براي کل کشور بوده است
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  )تعداد و بعد( خانوار  -ب 
هاي مختلـف، خصوصـیات اجتمـاعی و فرهنگـی      شاخص تعداد خانوار و بعد آن در یک محدوده طی سال

  .ریزي مسکن دارد نماید و نتایج آن کاربرد ویژه در نظام برنامه بر محدوده را تا حدود زیادي مشخص می حاکم
هـاي   مچنین شاخص بعـد خـانوار طـی دوره   تعداد خانوارهاي ساکن، نرخ رشد آن و ه 7در جدول شماره 

  :مختلف سرشماري براي شهر نطنز ارائه شده است

  هاي سرشماري هاي جمعیتی شهر نطنز بر حسب خانوار در دوره ویژگی: 7جدول 

  بعد خانوار  )درصد( نرخ رشد خانوار  خانوار  سال
1345  1094  -  99/3  
1355  1070  22/0-  15/4  
1365  1876  77/5  00/4  
1375  2462  75/2  37/4  
1385  3430  37/3  64/3  

  مرکز آمار ایران  ،1385 هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري :مأخذ
  

کـاهش یافتـه و از    55تـا   45هـاي   مطابق با جدول فوق، تعداد خانوارهاي ساکن در شهر نطنز بین سـال 
 55-65هـاي   ، بـین سـال  نرخ رشد خانوار، مانند نرخ رشـد جمعیـت  . به بعد سیر صعودي داشته است 55سال 

  .افزایش قابل توجهی داشته ولی پس از آن سیر نزولی را طی کرده است
هاي مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته و همواره مقدار متوسط و معقولی را  میانگین بعد خانوار طی دوره

 معیت طی هیچ یـک از دهد که در شهر نطنز تعداد خانوارهاي پرج این امر نشان می. طور نسبی داشته استه ب
  . هاي سرشماي غالب نبوده است دوره
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  جنس و نسبت جنسی -پ 
نفـر و   6525، تعداد مردان )نفر 12509(از تعداد جمعیت شهر نطنز  ،1385هاي آماري سال  بر پایه داده

شـهر   به عبارت دیگر نسبت جمعیت مردان و زنان به کل جمعیـت . نفر بوده است 5984تعداد زنان نیز بالغ بر 
بر پایه این آمـار، نسـبت جنسـی نیـز در شـهر نطنـز در سـال        . اند درصد بوده 48درصد و  52به ترتیب شامل 

دهـد،   ارائـه مـی   1385را در سال  104که عدد ) نطنز(نفر بوده که در مقایسه با شهرستان  109بالغ بر  1385
هـاي سرشـماري، نشـان     دوره ا درنطنـز ر  هاي نسبت جنسی شـهر  ویژگی 8جدول شماره . در حد باالئی است

  . دهد می

  حسب جنسی نطنز را بر هاي جمعیت شهر ویژگی :8جدول 

  85  75  65  55  هاي سرشماري دوره
  109  111  110  100  نسبت جنسی

  مرکز آمار ایران ،1385هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري :مأخذ
  

و تثبیـت نسـبی آن    55 - 65هـاي   هاي جدول فوق بیانگر افزایش نسبی نسبت جنسی در طی سال داده
شهرسـتان، داللـت بـر مهاجرپـذیري      85طی دو دهه اخیر بوده است که خود به طور نسبی در مقایسه با آمار 

  .جمعیت از این حوزه دارد

  ساختار سنی  -ت 
  .تنظیم شده است 9در جدول شماره  75 - 85 هاي سنی جمعیت شهر نطنز طی سال هاي ساختار ویژگی

  75و  85هاي  اختار سنی جمعیت شهر اردستان در سالس :9جدول 

  
  1385هاي سنی در سال  درصد گروه  1375هاي سنی در سال  درصد گروه

  سال+ 64  سال 15-  64  سال 0 -  14  سال+ 64  سال 15-  64  سال 0 -  14

  70/7  26/55  96/36  21/6  96/54  83/38  مرد

  40/9  93/54  68/35  45/8  59/53  96/37  زن

  55/8  09/55  32/36  33/7  27/54  39/38  کل
  مرکز آمار ایران ،1375-85هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري :مأخذ 

  
. هاي سنی جمعیت طی ده سال به وقوع پیوسته اسـت  تفاوت سنی بین گروه فوقهاي جدول  پایه داده بر

داشته بـه نحـوي کـه    هاي سنی سالخورده جمعیت در این دوره زمانی، افزایش محسوسی  به عبارت دیگر گروه
درصد افزایش یافته که برآیند این افزایش نیز به طور عمـده   55/8درصد به  33/7نسبت آن در کل جمعیت از 

  . متوجه گروه جنسی زنان بوده است
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

گیـرد کـه چنـدان     درصـد را در بـر مـی    82ساله، نیز این میزان از افزایش صـرفاً   15 - 64در گروه سنی 
سـال در سـاختار سـنی جمعیـت شـهر نطنـز را طـی         0-14هایی سنی  کاهش گروهدلیل . باشد محسوس نمی

  .، باید در کاهش موالید و خروج نسبی جمعیت بزرگساالن جستجو کرد75-85هاي  سال

  مهاجرت  -ج 
تواند تاثیرات متفاوتی را بر نظام  نسبت با یک فضا بر حسب ورود و خروج، می هاي جمعیتی در جایی جابه

این جابجایی خود مولود تاثیرپذیري عوامـل مختلـف بـوده کـه در ایـن بـین، عامـل        . بگذارد جمعیتی آن فضا
  .هاست جایی جمعیت بر حسب مبدا و مقصد مهاجرت انگیزه در جابه ترین مهماقتصادي، 

که تعداد مهاجرین وارده بـه اسـتان اصـفهان و شـهر نطنـز را       75هاي آماري سال  بر پایه دادهزیر جدول 
  .دهد، تنظیم شده است ارائه می

  1375 سال بر حسب آخرین محل اقامت قبلی در سال 10مهاجران وارد شده طی  :10جدول 

  خارج کشور  اظهارنشده
  شهرستان محل سرشماري  هاي استان سایر شهرستان  ها سایر استان

    کل مهاجران
  شهر  آبادي  شهر  آبادي  شهر  آبادي

  

2424  
    

17292  
    

25523  
    

استان     591640    116786      72094      111141      34480      21190
    100      74/19      18/12      79/18      82/5      82/35      31/4      92/2      4/0    اصفهان

  

1776  
    

12158  
    

19158  
    

    100      11/19      15/11      65/19      22/6      3647      26/4      70/2      39/0    نقاط شهري    449016      85792      50108      88252      27970    163750

  

464  
    

5134  
    

65/63  
    

نقاط     142624      30994      21986      22889      6510      48150
    100      73/21      41/15      05/16      56/4      76/33      46/4      59/3      145    روستایی

  

15  
    

44  
    

49  
    

    100      06/6      8/32      08/17      52/5      62/34      75/1      57/1      53/0    شهر نطنز    2787      169      915      476      154      965

  مرکز آمار ایران ،1375هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري :مأخذ
  

سال منتهـی بـه    10اي بین تعداد مهاجران وارد شده طی  که مقایسه 10هاي جدول شماره  در قالب داده
 32کـه نزدیـک بـه     هاي مختلف استان اصفهان و شهر نطنز صورت گرفتـه، مویـد آن اسـت    در بخش 75سال 

هاي صورت گرفته در شهرسـتان محـل سرشـماري بـوده و      هاي کل استان اصفهان، مهاجرت درصد از مهاجرت
هـاي سـایر    درصد متعلق به مهاجرت 40هاي استان محل سرشماري و  هاي سایر شهرستان درصد مهاجرت 25

درصـد   6/22مهاجران درون شهرسـتان،  درصد  86/38که این آمار براي شهر نطنز  در حالی. باشد ها می استان
 هـاي کشـور   هـاي سـایر اسـتان    درصد مربوط به مهـاجرت  37/36هاي استان اصفهان  ر شهرستانیمهاجران سا

هـاي درون   ها در شهر نطنز، مربوط به مهاجرت اي از مهاجرت این امر داللت بر آن دارد که سهم عمده. باشد می
  .باشد یهاي کشور م شهرستان و نیز سایر استان

بـه   75اي بین مهاجران اصفهان با شهر نطنـز در ده سـال منتهـی بـه سـال       مقایسه 11در جدول شماره 
هـاي ایـن جـدول در کـل اسـتان       با توجـه بـه داده  . ها صورت گرفته است تفکیک نوع مهاجرت از شهر و آبادي
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

به شهر دیگـر بـوده اسـت و    ها از شهري  درصد از مهاجرت 72اصفهان و همچنین نقاط شهري استان، بیش از 
حـالی اسـت کـه بـراي شـهر نطنـز        این در. ها از روستا به شهر بوده است درصد از مهاجرت 20تنها در حدود 

ها، مربوط بـه مهـاجرین روسـتایی     درصد از مهاجرت 7/40هاي شهري و  ها، مهاجرت درصد از مهاجرت 75/57
هـا، از روسـتاهاي داخـل     گردد که اکثر این مهـاجرت  میهاي همین جدول، مالحظه  با توجه به داده. بوده است

  .)درصد 8/32( خود شهرستان نطنز بوده است
دهد که نسبت مهاجران وارد شده به خـارج شـده در شهرسـتان     نشان می 11عالوه بر این، جدول شماره 

اي نسـبتاً مناسـب   هـ  توان وجـود زمینـه   دلیل این امر را می. بیشتر بوده است ،، به طور نسبی85در سال  نطنز
. این شهرستان به عنوان عامل انگیـزه در جـذب مهـاجران بـین مبـداء و مقصـد باشـد        فرهنگی در -اقتصادي 

  .هاي درونی و بیرونی به سمت منفی، میل نماید گردد تا برآیند مهاجرت وجهی که مانع از آن می

  1385مهاجران خارج و وارد شده به شهرستان نطنز در سال  :11جدول 

  مهاجران وارد شده  هاجران خارج شدهم
  تعداد  درصد  تعداد  درصد

8/49  4431  2/50  4479  
  مرکز آمار ایران ،1385 عمومی نفوس و مسکن هاي سرشماري :مأخذ

  

  سواد  -د 
توان، سطح فرهنگ حـاکم بـر اجتمـاع، مـورد      هایی است که به وسیله آن می میزان سواد، یکی از شاخصه

فرهنگی ارتبـاط داشـته و بـا مسـائل      -این شاخصه به طور مستقیم با مسائل اجتماعی . بررسی را ادراك نمود
  .ها و رفتارهاي یک جامعه، نقش مهمی دارد برآیند این امور درخواسته. اقتصادي نیز، ارتباط غیرمستقیم دارد

ف سـال در سـطوح مختلـ    6سـال و بـاالي    6، تعـداد و درصـد جمعیـت    85هاي آماري سال  بر پایه داده
، میزان باسوادي در استان اصفهان باالتر از کل کشـور و بـه همـان نسـبت     )کشور، استان اصفهان و شهر نطنز(

چنـین امـري در مقیـاس    . میزان باسوادي در شهر نطنز در سطح باالتري در نسبت با شهرستان نطنز قرار دارد
عه یـافتگی بیشـتر شـهر نطنـز در     توسـ  ملی، رابطه مستقیمی با درجه موقعیت استان و به همان نسبت درجـه 

  .هاي روستایی است نسبت با منطقه تحت نفوذ آن در قالب آبادي
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  بر حسب سواد 1385ساله و بیشتر سال  6جمعیت  :12جدول 

  سواد بی  باسواد  جمع  تعداد درصد  

  کل کشور
  9771199  54007793  63778992  تعداد
  32/15  68/84  100  درصد

  استان اصفهان
  519559  3658245  4177804  تعداد
  44/12  56/87  100  درصد

  شهرستان نطنز
  8411  36140  44551  تعداد
  88/18  12/81  100  درصد

  شهر نطنز
  1740  10769  12509  تعداد
  91/13  09/86  100  درصد

  مرکز آمار ایران ،1385هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري :مأخذ

  خصوصیات اجتماعی شهر  -1-3-2

یـابی جمعیـت در ایـن     سـازمان . هر نطنز بر پایه دو بخش قدیم و جدید قابل تعریف استبافت کالبدي ش
هاي بـارزي بـین محـالت     چه بر پایه نظام محالت صورت گرفته، اما به لحاظ مفهوم و شکل، تفاوت فضاها، اگر

معنـا  هاي جدید در قالـب اسـامی شـهرك و نظـم طراحـی شـده        به نحوي که بافت. قدیم و جدید، وجود دارد
ویژگی این . نماید هاي قدیم در مفهوم محالت به خود هویت داده و از نظم ارگانیکی پیروي می یابند و بافت می

  :محالت بر حسب بافت قدیم و جدید عبارتند از

  محالت بافت قدیم   -الف 
  :محله بوده که عبارتند از 25این محالت در شهر نطنز، مشتمل بر 

  محله ریسه  -  محله میرسید  -  محله مزرعه خطیر  -  نومحله که -  محله باغستان  -
  محله کندز  -  محله سادات -  محله بازار  -  محله شهرنیان  -  محله میر  -
  محله وشوشاد  -  محله باغباد  -  محله فاطمیه  -  محله نوشیروان  -  محله کوشک  -
  سرایان محله  -  محله پائین  -  محله رهن -  محله سرپشته  -  محله قلیاق -
  1محله سرشک  -  محله باال  -  محله دیزاب  -  محله کوچه فارح -  محله خواجه  -
          محله فریدآباد  -

محدوده  دامنه نوسان جمعیت آنها در. اند درصد جمعیت را در خود جاي داده 69این محالت در مجموع 
  .گیرد نفر قرار می 50- 700

  :فرهنگی عبارتند از -هاي این محالت بر حسب اجتماعی  ویژگی
  فرهنگی -پذیر بودن بافت جمعیت این محالت بر حسب تعامالت اجتماعی  جامعه -
  هاي متفاوت جمعیتی برخورداري از اندازه -

                                                
 .محله سرشک از دو بخش قدیم و جدید تشکیل شده است - 1
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  بر هم خوردن تعادل جمعیتی در بخشی از این محالت به سبب خروج جمعیت جوان -
  :اشدب تاثیر این محالت بر حسب توسعه کالبدي، مشتمل بر موارد زیر می

  .پراکندگی باالي این محالت در محدوده درونی شهر که باعث بزرگی اندام شهر گردیده است -
  گیري از اراضی این محالت پایین بوده سطح تراکم در بهره -
  هاي دسترسی مندي از شبکه شعاعی در جهت بهره -گسترش کالبدي محالت در اشکال خطی  -
  .نماید شد آنها را منوط به تخریب باغات میدر برگیري عمده این محالت توسط باغات، که ر -

همچنین در یک نظرسنجی انجام شده از شهروندان در نسبت با مشکالت و مزایاي محالت قـدیم مـوارد   
  :دست آمده استه زیر ب

  الف  -1-3-2

  مشکالت
  :شوندگان، مشکالت محالت قدیم را به ترتیب در موارد زیر متذکر شدند پرسش

  )و آسفالت نامناسب ها اریکی جادهتنگی و ب(ها  دسترسی -
گردیـده   هاي بایر که سبب کاهش ایمنی و امنیت در محالت متروکه و زمین وجود بناهاي مخروبه و -

  .است
  ها مقاوم نبودن ابنیه در برابر زلزله و عدم رسیدگی شهرداري جهت ساخت و ساز در این محدوده -

  ها مزیت
  هاي تاریخی در محالت وجود آثار و ابنیه -
  شنا بودن و روابط صمیمانه ساکنین محالت قدیمآ -
  وجود فضاهاي سبز زیاد در قالب خانه باغ در محالت -
  نزدیکی به مراکز شهري -

  محالت بافت جدید  -ب 
آنها در سطوح شهر نطنز بالغ بر  ترین مهمکه . دهند به خود هویت می این محالت در قالب اسمی شهرك

ظري، چهل دستگاه و امیریه بوده و تنها یک فضـا در قالـب محلـه    هاي شهید منت سه شهرك به اسامی شهرك
  .چهل دستگاه به خود موجودیت بخشیده است

نفـر قـرار دارد کـه بیشـترین آن، متوجـه       94 - 1500جمعیت مستقر در این بافت ها، در دامنه نوسـان  
ایـن  . گیـرد  نفر در بر مـی  94آن به لحاظ جمعیتی، محله چهل دستگاه را با  ترین کم بوده و» گنبدباز«شهرك 

  .اند درصد جمعیت شهر را در خود جاي داده 31محالت در مجموع، 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  :فرهنگی عبارتند از -هاي این محالت بر حسب اجتماعی  ویژگی
  اجتماعی در فضاها -ضعف مراودات فرهنگی  -
  اجتماعی نامنسجم -وجود بافت فرهنگی  -
  هاي جمعیتی نسبتاً مناسب برخورداري از اندازه -
  :باشداثیر این محالت در شهر نطنز بر حسب کالبدي، مشتمل بر موارد زیر میت
  .استقرار پراکنده این محالت که خود توسعه پراکنده شهر را رقم زده است -
  ها ریزي این شهرك عدم هماهنگی در نظام برنامه -
  ها عدم هماهنگی در نظام طراحی این شهرك -
  یرها بر پایه اراضی با مکانیابی این شهرك -

  .دهد موقعیت بافت قدیم و جدید را ارائه می 25تصویر شماره 

  
  موقعیت محالت قدیم و جدید در شهر نطنز  :25تصویر 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  ب -1-3-2

دست آمـده  ه ي نظرسنجی صورت گرفته مشکالت و مزایاي محالت جدید به ترتیب در موارد زیر ب بر پایه
  :است

  مشکالت

  تفریحی -کمبود مراکز خرید و عملکردهاي تجاري  -
  هاي متفاوت در محالت جدید وجود افراد غیربومی و با فرهنگ -
  نقش سیستم حمل و نقل همگانی جهت انتقال جمعیت محالت جدید به مراکز شهري -

  ها مزیت
  هاي جدید  داخل بافت هاي مناسب در دسترسی معابر و -
   بناهاي جدید و مستحکم -

  راکم جمعیت ت  -1-3-3

متوسـط تـراکم    ،1385نفـر آن در سـال    12509هکتار و جمعیت  56/1365 بر پایه مساحت شهر نطنز،
توان این تراکم را بر حسب زیستی و بیولـوژیکی در محـدوده    گردد که می نفر در هکتار می 9کلی شهر، بالغ بر 

  :مساحی شده، به شرح زیر، بیان دانست
  نفر در هکتار 150: تراکم زیستی

  نفر در هکتار 51 :1تراکم بیولوژیکی
  :باشد به شرح زیر می) جدید -میانی  -قدیم (هاي سه گانه آن  توزیع تراکم زیستی شهر بر پایه بافت

  قدیمبافت   - الف
باشد که بیشـترین آن متوجـه محلـه بـازار و      نفر در هکتار می 20 ها،متوسط تراکم جمعیتی در این بافت

بـوده کـه از تـراکم     رگیرنده محله ریسـه و کنـدز  آن در ب ترین کم نفر تراکم در هکتار و 44سرپشته با متوسط 
تـوان بـر حسـب دو مـورد زیـر،       هـا را مـی   دالیل تفاوت در این تـراکم . نفر در هکتار برخوردار است 10متوسط 

  :توضیح داد
هـاي ناشـی از    جویی واقع شدن برخی از محالت متراکم در بخش مرکزي شهر قدیم به واسطه صرفه -

  تجمع
  ت کم تراکم از عناصر تولیدي و سکونتیبرخورداري توامان محال -

                                                
 .باشد با جمعیت ساکن می) باغات(منظور از تراکم بیولوژیکی در اینجا، نسبت اراضی تولیدي  1
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  بافت میانی  - ب
نفـر در هکتـار اسـت کـه بیشـترین آن متوجـه محلـه         40در این بافت متوسط تراکم جمعیتی در حدود 

تـراکم   ترین کم این در حالی است که .نفر در هکتار است 52باشد که تراکم جمعیتی آن در حدود  وشوشاد می
  .نفر در هکتار است 29مربوط به محله رهن با  جمعیتی در بافت میانی شهر

شهر نطنز در قالـب  . ها بر پایه موارد ارائه شده، معنادار است هاي تراکمی در این بافت به طور کلی، تفاوت
بایـد، نـوعی از    مـی  هاي زیست و تولید دارا است که الزاماً هاي موجود، سطح و پراکندگی این را در عرصه تراکم

  .ها، رقم زند یت را در این فضاها مورد توجه قرار داد که توازنی را مابین این دو عرصهسازماندهی جمع

  بافت جدید   - ج
که بیشـترین آن متوجـه شـهرك     باشد نفر در هکتار می 56ها، متوسط تراکم جمعیتی در این نوع از بافت

آن، معطـوف بـه شـهرك شـهید      تـرین  کم نفر در هکتار برخوردار است و 72گنبدباز بوده که از تراکم متوسط 
توان دو مورد زیر  دالیل این تفاوت را می. باشد نفر در هکتار می 44باشد که داراي تراکم جمعیتی  منتظري می
  :توجیه کرد

هـاي   ها و در نتیجه خالی مانـدن برخـی از ظرفیـت    عدم جایگیري کامل جمعیت در این نوع شهرك -
  سکونتی 

هـاي   گاه در نسبت با سـطح و سـرانه   احی در حوزه مسکن و سکونتریزي و طر تفاوت در نظام برنامه -
  اعمال شده

  هاي سه گانه شهر نطنز نظام توزیع و پراکنش جمعیت در بافت :13جدول 

  تراکم جمعیتی   محالت
  )نفر در هکتار(

  20  قدیم
  40  میانی
  56  جدید

  39  میانگین
    

  تراکم جمعیتی ترین کم 
  )نفر در هکتار(

  اکم جمعیتیبیشترین تر
  )نفر در هکتار(

  44محله بازار و سرپشته؛   10محله ریسه و کندز؛
  52محله وشوشاد؛   29محله رهن؛ 

  72شهرك گنبدباز؛   44شهرك شهید منتظري؛ 

  72شهرك گنبدباز؛   10محله ریسه و کندز؛ 
  مشاور طرح جامع :مأخذ
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  جمعیتی نظام تراکم :2 نقشه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  رخصوصیات اقتصادي شه  -1-4

  مقدمه
از  ها هرگز محقق نخواهـد گردیـد؛   توسعه شهرها، فارغ از توسعه اقتصادي و توجه به امکانات و محدودیت

هـاي شـهري درارتبـاط تنگاتنـگ بـا وضـعیت، جایگـاه و نقـش          ها و برنامه سوي دیگر نظام تحقق پذیري طرح
هـاي شـهري بیشـتر از هـر      عرصه پذیري، رشدپذیري و سازماندهی نظام جمعیت: اقتصادي شهر قرار دارد؛ چه
تحوالت آن در فرآیند تحول مکانی  -پذیري شهر از حیث وضعیت اقتصادي و دامنه  عامل دیگر مبتنی بر نقش

بـه   -رکـن توسـعه    تـرین  مهـم بـه عنـوان    -پذیري شهر  رو مطالعه و کاوش در نظام نقش از این. و زمانی است
رود؛ وجهـی کـه    ذیري و سازماندهی، الزم و محتوم به شمار مـی پ اندازهاي جمعیتی، توسعه منظور تدوین چشم
  .ریزي شهري، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است اي در حوزه برنامه هاي توسعه امروزه در پژوهش

ریـزي شـهري نـه تنهـا بـا       گیري آتی شهر، برنامه در تعیین چگونگی اثرگذاري تحوالت اقتصادي بر شکل
براي ایـن  . کند، بلکه باید میزان و اندازه این اثرها را نیز بسنجد این اثرات را برآورد می رویکرد سیستمی، بردار
  .هاي اقتصاد شهري نیاز دارد هاي تحلیلی و محاسباتی و یا ساخت مدل سنجش، به طراحی روش

ز هاي توسـعه را ا  این فصل از مطالعات، ضمن بررسی خصوصیات و جایگاه اقتصادي شهر نطنز، محدودیت
  .پذیر نخواهد بود نماید؛ وجهی که بدون توجه بدان، پایداري و تداوم توسعه امکان منظر اقتصاد تبیین می

  هاي اقتصادي اوضاع کلی اقتصاد شهر، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخش  -1-4-1

  کشاورزي  -1-4-1-1
تصاد سنتی شهر و شهرسـتان نطنـز   به مانند بسیاري از شهرهاي منطقه، کشاورزي و باغداري از ارکان اق

ترکیب عرصه زیست  -وسعت باالي اراضی مزروعی و باغات در ترکیب پیوسته با بافت شهري . رود به شمار می
  اي نیمه روستایی بخشیده است؛ به نطنز چهره -و تولید 

اسـت و دلیـل   هاي زمانی اخیر، با نقصان مواجـه شـده    هاي این بخش در دوره با وجود این، دامنه فعالیت
زیـر کشـت    هاي اخیر و به زیر خشت رفتن اراضـی  این امر را شاید بتوان در روند فزاینده شهري شدن در سال

جایگاه ویژه شهر نطنز در نسبت با شهرستان به عنوان مرکـز خـدمات عـالی نیـز سـهم بخـش       : جستجو نمود
  .کشاورزي را به نفع دو بخش دیگر با نزول مواجه ساخته است

از . کشاورزي نطنز مشتمل بر مزارعی است که شـهر در میـان ایـن اراضـی محصـور گشـته اسـت       اراضی 
هاي کشاورزي مورد استفاده این شهر آن است که اغلب پلکانی و بـه صـورت قطعـات جـدا از      هاي زمین ویژگی
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

البته اراضـی  . سدر متر می 5/1متر تا چندین جریب و ارتفاع آن از یکدیگر تا  50اندازه این قطعات از . هم است
  .شود سطوح با شیب تند یا مالیم نیز در نطنز دیده می

 250-350محاسبات صورت گرفته، اراضی کشاورزي نطنز اعم از زیر کشت قابـل توسـعه در حـدود     بنابر
محصوالت تولید شـده  . گیرد باشد که به منظور کشت محصوالت زراعی و باغی مورد استفاده قرار می هکتار می
  :ست ازا تفکیک زراعی و باغی عبارت نطنز به

  جو، ماش، نخود، لوبیا، خیار، خربزه، هندوانه و ارزن :زراعی

  سیب، گالبی، زردآلو، گیالس، آلو، بادام، توت، انار، انگور، انجیر، گردو :باغی

  پرورش دام و طیور

م مسـاعد بـه نظـر    هاي پیرامون شـهر، از حیـث پـرورش دا    ط جغرافیایی و آب و هوایی نطنز و حوزهیشرا
ها، سهم بخـش پـرورش دام را    هاي اخیر و کاهش سطوح مراتع و چراگاه اما روند ساخت و ساز در سال. آید می

  .عامل مانع توسعه دامداري در منطقه، کمبود علوفه است ترین مهماي که در حال حاضر  تنزل بخشیده به گونه
، گوشـت  )... ماست، پنیر و( هاي لبنی دیگر فراوردهشیر و : ست ازا محصوالت دامی نطنز عبارت ترین مهم

  .پشم و
 85هاي صورت گرفته و برآوردهاي مشاور، سهم بخش کشـاورزي از اشـتغال شـهر در سـال      بنابر بررسی

درصـد نـزول    2، در حـدود  )درصد 8( 75که در مقایسه با سال . 1درصد تخمین زده شده است 6رقمی معادل 
 85درصدي سهم بخش اشتغال کشاورزي شهرستان در سـال   11وجه به کاهش چنین وجهی با ت. داشته است

هاي باالي جمعیتی و شغلی شـهر نطنـز در    و سهم) درصد 32(ها دوره ده ساله گذشته  در مقایسه) درصد 21(
   2.رسد شهرستان، منطقی به نظر می

خـش کشـاورزي، تعـداد    درصـدي ب  6و سهم  - 3نفر  4027 - 85با توجه به تعداد شاغلین شهر در سال 
نفر افزایش  11) نفر 230( 75گردد که در مقایسه با سال  نفر برآورده می 241، 85شاغلین این بخش در سال 

هـاي عمـده فعالیـت بخـش کشـاورزي       ، نظام توزیع نیروي کار را بر حسب گروه14جدول شماره . داشته است
  :دهد نشان می

                                                
 .آمار تفصیلی مرکز آمار ایران، مقادیر برآورد شده است نتشاردلیل عدم اه ب - 1
 5سیماي شهرستان نطنز ص ) 1385(شور، ریزي ک سازمان مدیریت و برنامه - 2
 1385 ،مرکز آمار ایران، سرشماري نفوس و مسکن - 3
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  ورزي شهر نطنزنظام توزیع شاغلین در بخش کشا :14جدول 

  شرح فعالیت
  1385برآورد سال   1375سال 

  زن  مرد  کل شاغالن  زن  مرد  کل شاغالن
  5  228  233  4  219  223  کشاورزي، باغداري و دامداري
  -  8  8  -  7  7  جنگلداري و قطع اشجار

  5  236  241  4  226  230  جمع
  مشاور طرح جامع: تدوین

  و دامداريهاي توسعه بخش کشاورزي  مشکالت و محدودیت
  هاي باالي دستیابی به آب و سیستم آبیاري از نقطه نظر احداث و نگهداري آبی و هزینه کم •
وري سرانه  هاي مکانیزه تولیدکه بهره کشت سنتی محصوالت زراعی و باغی و ناآشنایی دهقانان با روش •

  .نیروي کار را کاهش داده است
  )وقعیت توپوگرافیک اراضی کشاورزيم(محدودیت اراضی کشت و پلکانی بودن اغلب اراضی  •
  .خرده مالکی و کوچکی قطعات که بازده تولید را کاهش داده است •
  .برداري از اراضی موجود را تحت تاثیر قرار داده است ادغام زراعت و باغداري که بهره •
ري در گذا وري در بخش کشاورزي و تمایل به سرمایه کاهش انگیزه کشاورزان به سبب افت روزافزون بهره •

  )... زمین، مسکن و(هاي زودبازده  بخش
  نیاز دامداران کمبود مراتع مورد •
  مشکالت حفاظت و نگهداري از دام •
  نبود امکانات جهت توسعه دامداري صنعتی •
  کمبود مراکز پشتیبان تولید در بخش کشاورزي و دامداري •

  صنعت، معدن و ساختمان  -1-4-1-2
سطوح شهرستان و استان، عمـده تـاثیر خـود را بـر منـاطق      هاي اخیر، در  گسترش بخش صنعت در سال

شهري بر جاي گذاشته و عامل اصلی جابجایی سهم اشتغال از کشاورزي و خدمات به سود بخش صنعت بـوده  
  .است

دهد که اشتغال صنعت شهر از نقطه نظر نوع صنایع در حـوزه صـنایع نسـاجی،     هاي آماري نشان می داده
هـاي   هـاي انجـام شـده در طـی دهـه      بررسـی . باشد می ... و موزائیک ،سرامیک ،جاتپوشاك، قالیبافی، کارخان

و افزایش اشتغال در حـوزه  ) ... صنایع دستی و( گذشته حکایت از کاهش نیروي انسانی در بخش صنایع سنتی
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

ق صنایع پیشرفته داشته است؛ وجهی که در فرآیند توسعه صنایع موجود در منطقه در طی سـالیان اخیـر اتفـا   
  .افتاده است

هاي صورت گرفته و برآوردهاي احتمالی مشاور، سهم بخش صنعت و ساختمان از اشـتغال  بر پایه بررسی
  ،)38(درصد تخمـین زده شـده کـه در مقایسـه بـا دوره ده سـال گذشـته         43، رقمی معادل 85 شهر در سال

توجه به برآوردهاي سازمان مدیریت  دهد؛ این روند افزایش در میزان سهم اشتغال با درصد افزایش نشان می 5
سـازمان مـدیریت، سـهم    . (هاي سه گانه صورت گرفته اسـت  ریزي کشور در خصوص سهم اشتغال بخش برنامه

با توجه به موارد فـوق،   ).درصد برآورد نموده است 45را معادل  84اشتغال بخش صنعت در شهرستان در سال 
نفر برآورد گردیده که در مقایسه بـا سـال    1732، معادل 85شاغلین بخش صنعت، معدن و ساختمان در سال 

  .نفر افزایش داشته است 643، )نفر 1089( 75
معدن، صنعت ساخت، تلفن، آب، بـرق و گـاز و   (هاي بخش صنعت  گروه نظام توزیع اشتغال بر حسب زیر

  :نشان داده شده است 15در قالب جدول شماره ) ساختمان

  هاي صنعت گروه بر حسب زیر نظام توزیع اشتغال: 15جدول 

  شرح فعالیت
  1385برآورد سال   1375سال 

  زن  مرد  کل شاغالن  زن  مرد  کل شاغالن
  1  39  40  1  24  25  استخراج معدن
  92  934  1026  58  587  645  صنعت ساخت

  3  46  49  2  29  31  تلفن، آب، برق و گاز
  5  612  617  3  385  388  ساختمان
  101  1631  1732  64  1025  1089  جمع

  مشاور طرح جامع: تدوین
  توان موارد زیر را برشمرد؛ جدول فوق میبر پایه 

درصد، بیشترین سهم از اشتغال صـنعتی را بـه خـود اختصـاص      59صنعت ساخت با سهمی معادل  -
  .چنین سهمی بر مولد بودن و جایگاه تولیدي شهر نطنز داللت دارد. دهد می

گسترش روزافـزون  . رده دوم اشتغال صنعتی قراردارددرصد، در 36بخش ساختمان با سهمی معادل  -
  .هاي اخیر بر چنین سهمی دامن زده است ساخت و ساز در سال

ویژه بخـش  ه تر شدن نقش صنعتی شهر در طی دهه اخیر، سهم اشتغال در بخش دیگر و ب با پررنگ -
  .کشاورزي رو به کاهش گذارده است

  .اندك است سهم مشارکت زنان در اشتغال بخش صنعتی نسبتاً -
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  واحدهاي فعال شهرستان نطنز 
 واحدهاي فعال شهرستان نطنز و مشخصات تفصیلی آنها بـر حسـب مجوزهـاي صـادره در قالـب جـدول      

   .آمده است 16شماره 

  واحدهاي فعال شهرستان نطنز و مشخصات تفصیلی آنها :16جدول 

 تعداد  گروه صنعت  گروه
  )فقره(

 اشتغال
  )نفر(

 سرمایه
 ISIC  )میلیون نفر(

  6626  71  3  ها محصوالت غذایی و آشامیدنی  15
  262207  1099  13  صنایع نساجی  17
  2500  23  2  وب و محصوالت چوبیچ  20
  26312  68  5  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي  21
  52614  100  7  ساخت مواد و محصوالت شیمیایی  24
  595075  674  13  محصوالت الستیک و پالستیک  25
  36791  142  12  صوالت کانی غیرفلزيسایر مح  26
  478800  460  4  ساخت فلزات اساسی  27
  7000  35  1  محصوالت فلزي فابریکی  28
  11  3  1  ساخت ماشین آالت و تجهیزات  29
  3150  20  1  هاي برقی ماشین آالت و دستگاه  31
  000/100  65  1  وسایل نقلیه موتوري  34
  430  8  1  بازیافت  37
  1571516  2768  64  جمع  

  مشاور طرح جامع: تدوین

  

  هاي بخش صنایع مشکالت و محدودیت
  .آورد حضور صنایع سنتی کم بازده که لطمات سنگینی را به نیروي کار وارد می •
  اي هاي نسبی منطقه در توسعه تولیدات منطقه هاي معدنی و مزیت برداري از پتانسیل عدم بهره •
  .سرانه نسبتاً پایینی دارند وري کوچک و پراکنده که بهره هاي حضور کارگاه •
 هاي دولتی ذیربط نیاز صنایع توسط سازمان عدم تامین کافی منابع اولیه مورد •

  عدم توجه کافی به صنایع پشتیبان بخش کشاورزي •
  مشکالت عدیده در حوزه حمل و نقل و نگهداري تولیدات کشاورزي و صنعتی •
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  خدمات  -1-4-1-3
در شهرها، بخش خدمات است که امروزه با گسـترش شهرنشـینی در   هاي اقتصاد  مولفه ترین مهمیکی از 

  :گردد می دالئل اهمیت این بخش در شهر نطنز از موارد زیر ناشی ترین مهمکشور، رو به تزاید گذارده است؛ 
  افزون جمعیت شهر و نیاز به خدمات و تسهیالت عمومی گسترش روز -
  شهري تغیر گرایشات زیست و سکونت و ضرورت تقویت خدمات -
طـرح جـامع   (هاي فرادسـت   جایگاه و نقش شهر در سطح شهرستان به عنوان مرکز خدمات در طرح -

  )ناحیه کاشان
سهم بخش خدمات از کـل اشـتغال    ،85هاي صورت گرفته و برآوردهاي مشاور طرح در سال  بنابر بررسی

درصـد کـاهش    3) ددرصـ  54( 75شود کـه در مقایسـه بـا سـال      درصد تخمین زده می 51شهر رقمی معادل 
هـاي صـنعت و تغییـر الگـوي اشـتغال در طـی سـالیان         داشته است؛ دلیل این کاهش سهم، تقویت زیر بخـش 

  .گذشته بوده است؛ با این وجود بخش خدمات کماکان بیشترین سهم اشتغال را در اختیار دارد
 51و سـهم  ) فـر ن 4027( 85هاي صورت گرفته، با توجه بـه جمعیـت شـاغل شـهر در سـال       بر بررسیبنا

در بخـش  . گـردد  نفر برآورد می 2054درصدي اشتغال خدماتی، تعداد شاغلین شهر در این حوزه رقمی معادل 
  :گردد ها بیشتر است و به طور عمده شامل موارد زیر می خدمات تنوع و فراوانی زیر بخش

  راتیفروشی و تعم فروشی، خرده عمده -
  امور جهانگردي و پذیرایی -
  بارداري و ارتباطاتحمل و نقل، ان -
  هاي مالی، بانک و بیمه گري واسطه -
  داري مستغالت و اجاره -
  امور عمومی و اجتماعی -
  ها سایر فعالیت -

هاي عمده بخـش خـدمات    جدول نظام توزیع اشتغال را بر حسب زیرگروه 17بر مبناي موارد فوق شماره 
  .دهد نشان می 85و  75هاي  سال
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  هاي عمده بخش خدمات گروه حسب زیرنظام توزیع اشتغال بر  :17 جدول

  شرح فعالیت
  1385برآورد سال   1375سال 

  زن  مرد  کل شاغالن  زن  مرد  کل شاغالن
  6  346  352  4  260  264  عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیرات

  1  23  24  -  18  18  امور جهانگردي و پذیرایی
  7  245  252  5  184  189  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

  2  75  77  1  57  58  هاي مالی، بانک و بیمه طه گريواس
  11  33  34  1  24  25  مستغالت و اجاره داري

  91  514  605  68  385  453  امور عمومی و دفاع و خدمات دولتی
  204  210  414  153  157  310  امور آموزشی و فرهنگی
  72  95  167  54  71  125  امور بهداشت و درمان

  10  46  56  7  35  42  خدمات عمومی و اجتماعی
  8  65  73  6  48  54  ها و اظهار نشده سایر فعالیت

  412  1652  2054  295  1239  1538  جمع کل
  مشاور طرح جامع: تدوین

  
  :توان موارد زیر را مطرح نمود بر پایه جدول فوق می

خـدمات  ،امور عمـومی، دفاع  -1 :بیشترین سهم اشتغال در حوزه خدمات به ترتیب اختصاص دارد به -
حمـل و نقـل،    -4عمده فروشی، خـرده فروشـی و تسـهیالت     -3امور آموزشی و فرهنگی  -2دولتی 

  انبارداري و ارتباطات
  بیشترین سهم اشتغال خدماتی مربوط به بخش دولتی است -
 20در حـدود  (ها بیشتر است  سهم مشارکت زنان در اشتغال در بخش خدمات نسبت به سایر بخش -

  )درصد

  ش اقتصادي شهرجمع بندي وتبیین نق  -1-4-1-4
روش . براي تبیین نقش اقتصادي شهر، از روش اجرایی ژاکلین بوژوگارینه و ژرژشابو استفاده شـده اسـت  

باشـد؛ بـه دیگـر سـخن بـه       بندي کولین کالرك می بر مبناي تقسیم تقسیم مشاغل شهرياین دو جغرافیدان، 
  :نگرند ترکیب مشاغل شهري در بطن عناوین زیر می

  بانی و صید ماهی و استخراج معدن انسانی وابسته به بخش کشاورزي، جنگل نیروي :گروه اول
  معادن، صنایع، ساختمان نیروي انسانی فعال در  : گروه دوم
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توانـد در گـروه اول و دوم    نیروي انسانی جذب شده در بازرگانی و خدمات و کلیه مشاغلی کـه نمـی    :وه سومرگ
  .قرار گیرند

  :صورت زیر قابل تبیین استه ب 85و  75هاي  ب اقتصادي شهر در سالبر پایه اطالعات فوق نقش غال

  
  1385هرم اقتصادي شهر نطنز در سال : 27تصویر   1375در سال  هرم اقتصادي شهر نطنز: 26تصویر 

  :بر پایه نمودارهاي فوق نتایج زیر قابل بررسی است
چه گـرایش   است؛ اگر) ید و توزیعتول(بازرگانی  85و  75هاي زمانی  نقش غالب اقتصاد شهر در دوره -

  .اشتغال شهر در دهه گذشته به سمت صنعت بوده است
ساز و اشـتغال در بخـش سـاختمان دلیـل      توسعه صنایع در سطح شهرستان و افزایش نرخ ساخت و -

  .اصلی گرایش به سمت اشتغال صنعتی بوده است
ه چنـد نقشـی بـه سـوي نقـش      هاي اخیر، حرکت شهر از جایگـا  با مقایسه گرایشات و روندهاي دهه -

چنین وجهی را می توان مبتنی بر شتاب گرفتن شهرنشینی و گسـترش صـنایع   . بازرگانی بوده است
  .هاي اخیر استنباط نمود در سال
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هاي مختلف اقتصادي و میزان و نسبت درصـد   میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش  -1-4-2

  بیکاري در شهر  ها و میزان و نسبت درصد اشتغال در آن بخش

  هاي مختلف اقتصادي و روند اشتغال زائی  میزان و نسبت جمعیت شاغل در بخش  -1-4-2-1
هـا آمـده    میزان و نسبت جمعیت شاغل در سه بخش عمده اقتصادي در بند پیشین به تفصیل زیر بخـش 

  .گردد ارائه می 18ه زائی در قالب جدول شمار در این قسمت از مطالعات توزیع اشتغال و روند اشتغال. است

  روند اشتغال زایی در سه بخش اصلی اقتصاد :18 جدول

  هاي اقتصادي بخش
  اشتغال زائی  1385برآورد سال   1375

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  1  11  6  241  8  230  کشاورزي

  55  643  43  1732  38  1089  صنعت معدن و ساختمان
  44  516  51  2054  54  1538  خدمات
  100  1170  100  4027  100  2857  جمع

  مشاور طرح جامع: تدوین
  
  :پایه جدول فوق موارد زیر قابل بررسی است بر
زائی مربوط به بخش صنعت، معدن و ساختمان اسـت؛ گسـترش صـنایع در سـطح      بیشترین اشتغال -

  .هاي اخیر دلیل اصلی این امر است شهرستان در سال
شغل جدید بوده اسـت کـه بیشـترین سـهم آن      1170بر با برا 75-85طی دهه  زائی در روند اشتغال -

  .هاي صنعت و خدمات بوده است مربوط به بخش

  هاي اقتصادي شهر نطنز با نقاط فرادست  مقایسه شاخص  -1-4-2-2
هاي مـوردنظر در سـطوح فضـایی     هاي اقتصادي یک شهر، مقایسه با شاخص یکی از طرق ارزیابی شاخص

. گـردد  است؛ تنها در این شرایط است کـه وضـعیت اقتصـادي قابـل قضـاوت مـی       )... شهرستان، کشور و(دیگر 
جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، جمعیت فعال ده سـال  : هاي اقتصادي موردنظر در این بخش عبارتند از شاخص

به باال، نرخ فعالیت، نرخ بیکاري، بار تکفل واقعی، بار تکفل نظري، سهم مشـارکت زنـان در اشـتغال و سـاختار     
هاي مهم اقتصادي ذکـر شـده شـهر نطنـز بـا       مقایسه تفضیلی شاخص. هاي مختلف اقتصادي شتغال در بخشا

  .سطوح فرادست در جدول زیر قابل مشاهده است
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  هاي اقتصادي شهر نطنز در مقایسه با سطوح فرادست شاخص :19 جدول

نقاط شهري   شهر نطنز  شاخص اقتصادي
کشور  نقاط شهري  شهرستان نطنز  شهرستان نطنز

  )هزار نفر(

  15929  15703  10329  4316  جمعیت فعال ده سال به باال
  14046  14952  9827  4027  جمعیت شاغل
  1883  751  502  289  جمعیت بیکار
  4/33  35  33  5/34  نرخ فعالیت
  8/11  8/4  9/4  7/6  نرخ بیکاري

  4/3  3  1/3  1/3  بار تکفل خالص
  5/11  -  -  6/12  سهم مشارکت زنان

  2/5  21  -  6  غال بخش کشاورزيسهم اشت
  4/33  45  -  43  سهم اشتغال بخش صنعت
  4/61  34  -  51  سهم اشتغال بخش خدمات

  مشاور طرح جامع: تدوین
  

  :توان موارد زیر را استنتاج کرد بر پایه جدول فوق می
  .دارد وضعیت تقریباً مشابهی قرار نرخ فعالیت در مقایسه با سطوح فراتر در -
تـري قـرار دارد امـا در     در مقایسه با نقاط شهري و شهرستان در وضعیت نـامطلوب نرخ بیکاري شهر  -

تـوان شهرسـتان نطنـز را بـه      مقایسه با جامعه شهري کشور وضعیت مطلوبی دارد؛ به طور کلـی مـی  
  .لحاظ دسترسی به اشتغال در وضعیت مناسبی توصیف نمود

نـرخ بـاالتري برخـوردار اسـت؛ چنـین      بار تکفل جمعیت شهري در مقایسه با جامعه شهري کشور از  -
  .وجهی بر اشتغال بیش از یک نفر درخانوار داللت دارد

تـري قـرار    سهم مشارکت زنان در اشتغال شهر در مقایسه با جامعه شهري کشور در وضعیت مطلـوب  -
  .دارد

هاي گذشته، در حال تقریب بـه جامعـه شـهري     دلیل نزول در ساله سهم اشتغال بخش کشاورزي ب -
  .استکشور 

هاي اخیر در مقایسه با  واسطه گسترش صنایع و ساخت و ساز در ساله سهم اشتغال بخش صنعت ب -
  .جامعه شهري کشور، میزان چشمگیرتري دارد

  تر است؛ سهم اشتغال بخش خدمات در مقایسه با جامعه شهري کشور، نازل -
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  توزیع شاغالن شهر نطنز بر حسب وضعیت شغلی  -1-4-2-3
در قالـب جـدول شـماره     13751ر نطنز بر حسب وضعیت شغلی مطابق سرشماي سال توزیع شاغالن شه

  .آمده است 20

  1386در سال  1375 -توزیع شاغالن شهر بر حسب وضعیت شغلی : 20 جدول

  درصد  تعداد  سهم بخش  کل  وضعیت شغلی

صی
صو
ش خ

بخ
  

  8/2  80  کارفرمایان

7/53  
  3/25  725  کارکنان مستقل
  3/25  725  انمزد و حقوق بگیر

  3/0  8  کارکنان فامیلی بدون مزد

می
مو
ش ع

بخ
  

  9/39  1140  مزد و حقوق بگیران
2/40  

  3/0  7  مزد بگیران تعاونی
  1/6  1/6  175  اظهار نشده
  100  100  2860  جمع کل

  مشاور طرح جامع :تدوین
  :توان مطرح نمود ، موارد زیر را میلبا توجه به جدو

  .درصد است 2/40و بخش عمومی  7/53غال سهم بخش خصوصی از اشت -
  .دهند کارکنان مستقل و حقوق بگیران، سهم عمده اشتغال بخش خصوصی را تشکیل می -

  ها و تغییرات آن در مناطق مختلف شهر مسائل مربوط به ارزش زمین، ساختمان -1-4-3

امل در واقع قابـل تقسـیم   این عو. عوامل بسیاري در مرغوبیت و باال بودن قیمت اراضی شهري تاثیر دارند
کـه تحـت تـاثیر     توان گفت که قیمت هر مکان شهري عالوه بـر ایـن   هاي کلی تر است، ولی می بندي در گروه

اجتمـاعی   -ي کاربري زمین و ایجاد خدمات شهري و عوامل اقتصادي  نیروي عرضه و تقاضاست، متاثر از نحوه
  .مختلف است

  نوع کاربري اراضی -الف 
هایی از شـهر کـه بـه     باشد، معموالً مکان جاري و مسکونی در باال بردن قیمت زمین موثر میهاي ت کاربري

کاربري تجاري اختصاص دارد و یا در آینده داراي این عملکرد شهري خواهـد شـد، از بـاالترین سـطح قیمـت      
ی و یـا بـه عبـارت    هاي تجـارت  ها، تمرکز فعالیت برخوردار است؛ اولین اصل باال بودن قیمت زمین در این مکان

عـالوه بـر ایـن، آن    . باشد دیگر تمرکز مشاغل معامالت تجاري و خرید و فروش و موسسات بازرگانی وابسته می

                                                
 .تا زمان تدوین این گزارش اعالم نگردیده است 85آمار تفصیلی سال  - 1
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شود و در مقابـل اراضـی دیگـر کـه بـه       دسته از اراضی شهري که براي سکونت ساکنین شهر در نظر گرفته می
  .داراي قیمت باالتري استیابد،  صنعت، فضاي سبز، تاسیسات شهري و غیره اختصاص می

  ایجاد خدمات شهري -ب 
برخورداري از تاسیسات عمده شهري نظیر آب، برق، تاسیسات، آموزشی، خدمات شـهري و درمـانی، دارا   

ها و نوع پوشش معابر موجب باال بردن قیمت یک منطقه  هاي اتومبیل رو، عرض خیابان ها و کوچه خیابان بودن
  .اي ندارند تاسیسات فوق بهرهنسبت به مناطقی است که از 

  اجتماعی -عوامل اقتصادي  -پ 
اي به نقطه دیگر روبرو  ها از نقطه هایی از شهر همواره با حرکت جمعیت و یا مهاجرت آن معموالً در بخش

این نقـل  . باشد می تر همراه هستیم که این امر همواره در نقاطی از شهر با جانشین شدن طبقات درآمدي پائین
تر از نظـر اقتصـادي و سـطوح آمـوزش و      هاي مرفه توجه خانواده. تاثیر نیست قاالت بر روي قیمت زمین بیو انت
بندي شهري، دوري از مراکز مـزاحم   طور کلی فرهنگی به نقاط بخصوصی از شهر که از نظر آب و هوا و قطعه هب

ها در وضـعیت بهتـري نسـبت     آن تر کارخانجات و پاکیزگی سطح معابر و پوشش مناسب اعم از سرو صدا و دود
هـا   تـر زمـین و تفکیـک    به سایر نقاط شهر است و تمرکز واحدهاي مسکونی با طرح و نماي بهتر و ابعاد مناسب

  .گردد ، سبب فزونی قیمت زمین در این قسمت از شهر میخود
ثال آنهـا  هاي سکونت افراد مرفه و ام نشین، بخشکارگر هاي اي شهر، بخش هاي مهاجرنشین حاشیه بخش

  .گذارد دیگري است که در افزایش یا کاهش قیمت اراضی شهري اثر میخود از علل 
تـوان عـواملی بـه     باشند، می زمین و قیمت آن موثر می گونه و با توجه به عوامل متعددي که در امر بدین

  :اراضی شهري دانست شرح زیر را موثر بر امر قیمت
  مسکونی شدن اراضی  -
 تجاري شدن اراضی  -

 )بازار(قرارگیري در مرکزیت تجاري شهر  -

 نزدیکی به مرکز شهر یا خدمات شهري  -

 حداقل هزینه دسترسی به خدمات شهري  -

 ... برخورداري از تاسیسات عمده شهري چون آب، برق و -

آب و هوا و دور بودن از مراکز سروصدا و بو و لرزش و ذرات معلق هوا که ناشی از وجود کارخانجـات   -
 استها  کارگاه و

 هاي توسعه شهري و محدوده موجود آن طرح -
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 مناسب بودن ابعاد و قطعات تفکیکی و طرح از پیش اندیشیده شده  -

 )داشتن سند، مشاع نبودن(تعیین تکلیف از نظر قانونی  -

  قیمت زمین و ساختمان درشهر نطنز  -1-4-3-1
ن جایگاه و موقعیـت اسـتقرار   توا آن را می ترین مهمقیمت زمین و ساختمان تابع عوامل مختلفی است که 

  .در سطح شهر برشمرد
  .نشان داده شده است 21قیمت متوسط زمین و ساختمان در شهر نطنز بر مبناي جدول شماره 

  1386در سال  قیمت متوسط زمین و ساختمان در شهر نطنز :21 جدول

  مکان
  )به ازاي هر مترمربع قیمت بر حسب هزار تومان(نوع ملک 

زمین 
مسکن ویالیی   مین تجاريز  مسکونی

  نوساز
مسکن ویالیی 

آپارتمان چند   آپارتمان نوساز  کلنگی
  سال ساخت

  300- 500  400-600  200- 300  450-650  500- 700  180- 250  بلوار طالقانی
  200- 400  400- 500  150- 200  450- 550  300- 500  120- 180  منتظري
  200- 400  400- 500  150- 200  450- 550  300- 500  120- 180  گنبد باز
  200- 400  400- 500  150- 200  450- 550  250- 400  120-1500  فاطمیه

  300- 500  400-600  200- 300  450- 550  400-600  150- 250  خ استاد مطهري
  250- 300  300- 400  150- 200  350- 450  250- 500  120- 150  قدس
  250- 300  300- 400  150- 200  350- 450  250- 500  120- 150  اولیاء

  300- 500  400-600  200- 300  350- 450  500- 700  150- 250  شهریور 17خ 
  150- 250  250- 350  150- 200  350- 450  250- 400  100- 150  بافت قدیم

  مشاور طرح جامع: تدوین
  

  :توان برشمرد فوق موارد زیر را می با توجه به جدول
شـهریور در   17هاي جدید و حوالی محورهاي مطهـري، طالقـانی و    قیمت زمین و مسکن در شهرك -

  .میزان قرار دارد حداکثر
در  - ... مطهـري و  ،شهریور 17 ،طالقانی -قیمت زمین و ملک تجاري در جوار محورهاي اصلی شهر  -

  .حداکثر میزان قرار دارد
یابد؛ چنین وجهـی بـر نـزول     قیمت زمین و ساختمان با فاصله گرفتن از هسته قدیم شهر فزونی می -

  .ت داردهاي زیست و سکونت در بافت قدیم شهر دالل ارزش
افـزون ارزش   هاي جدید در حال افزایش است؛ چنین وجهی بـر افـت روز   تمایل به سکونت در هسته -

   .زیست و سکونت در هسته قدیم و به تبع آن کاهش قیمت اراضی نظر دارد
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  اجاره واحدهاي مسکونی  -2-3-4-1
زمین و ساختمان اسـت  نرخ اجاره واحدهاي مسکونی در ارتباط مستقیم با شاخص موثر در تعیین قیمت 

برنـد،  مـی  تري بسـر  از شهر که از نظر قیمت در وضعیت گران یطبیعتاً اجاره بهاي زمین و ساختمان در مناطق
  .بیشتر باشد
 3بـه   100هاي صورت گرفته در شهر نطنز، نرخ تبدیل رهن به اجاره تقریباً برابـر بـا نسـبت     بر بررسیبنا
  .هزار تومان ارزش اجاره است 3ان رهن، معادل هزار توم 100به عبارت دیگر هر . است

  )متري 150براساس یک واحد مسکونی متوسط ( 1386در سال  نظام اجاره بها در شهر نطنز: 22 جدول

  مکان
  )قیمت بر حسب هزار تومان(نوع ملک 

مسکن ویالیی   مسکن ویالیی نوساز
آپارتمان چند سال   آپارتمان نوساز  کلنگی

  ساخت
  150- 200  350- 550  150- 180  400-600  یبلوار طالقان
  150- 200  300- 500  150- 180  350- 550  منتظري
  150- 200  300- 500  150- 180  350- 550  گنبد باز

  150- 200  300- 500  150- 180  350- 550  بلوار فاطمیه
  150- 200  350- 550  150- 180  350- 550  خ استاد مطهري

  150- 180  300- 500  120- 150  300- 500  قدس
  100- 150  300- 500  120- 150  300- 500  اولیاء

  150- 180  350- 550  150- 180  350- 550  شهریور 17خ 
  100- 120  250- 350  80- 100  250- 350  بافت قدیم

  مشاور طرح جامع: تدوین

  

  قیمت اراضی و باغات زراعی   -3-3-4-1
 شـرایط راکز توزیع، هاي زراعی و باغات عمدتاً تابعی از دسترسی به آب، ابعاد زمین، فاصله از م بهاي زمین

هـاي زیرزمینـی و قنـوات     در شهر نطنز دسترسـی بـه آب، عمـدتاً از آب   . توپوگرافیک و بازدهی محصول است
  .گیرد مختلف صورت می

هاي خاص، قیمت متوسط هر مترمربع از اراضی زراعی و باغـات در   مشاهدات میدانی و فارغ از جنبه بنابر
هـاي   بـازه  هـا در  در خصوص باغات بسته به نوع و میزان کشت ایـن داده . 1باشد هزار تومان می 15 - 20حدود 

  .گیرد متنوعی قرار می

                                                
  .میلیون تومان است 1طور متوسط در حدود ه شود و هر حبه ب اي محاسبه می صورت حبهه قیمت اراضی زراعی شهر ب* 
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  گذاري در زمینه مسکن هاي مربوط به مسکن و امکانات مختلف سرمایه هزینه  -1-4-4

  قیمت ساخت هر مترمربع ساختمان  -1-4-4-1
ه سـازمان مالیـاتی هـر منطقـه     توان از حیث ارزش واقعی و رسـمی کـ   ارزش هر مترمربع ساختمان را می

، 85با توجه به دفترچه ارزش معامالتی امالك شهرستان نطنـز در سـال   . کند، مورد توجه قرار داد محاسبه می
هاي این مرکـز، بیشـترین    داده بنابرقیمت هر مترمربع ساختمان با توجه به نوع سازه ساختمانی متفاوت است؛ 

نظام هزینه سـاخت هـر    ،23با سازه بتون مسلح است، جدول شماره هاي  ارزش ساختمانی مربوط به ساختمان
  .دهد مترمربع را بر اساس ارزش معامالتی سازمان مالیات نشان می

  نظام هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان بر اساس ارزش معامالتی سازمان مالیات: 23جدول 

  توضیحات  )ریال(قیمت هر مترمربع   نوع سازه
  -  53000  بتون مسلح
  -  42000  اسکلت فلزي
  -  36800  نیمه اسکلت

  -  31500  آجري با سقف آهن
  بدون تیر و آهن  15800  آجري با سقف چوبی

  بدون تیر و آهن  10500  خشت و آجر
  1385 -ی شهرستان استان نطنز کدفترچه ارزش معامالت مل: ماخذ

  
واقعی و بهاي تمام شده هر مترمربع  هاي مشاور، ارزش مطالعات میدانی و پرسشنامه بنابراز سوي دیگر،  

بهاي تمام شـده هـر مترمربـع سـاختمان بـر       24جدول شماره . ساختمان بر حسب مصالح استخراج شده است
  .دهد حسب نوع مصالح را نشان می

  هر مترمربع ساختمان) بازار(بهاي تمام شده  :24 جدول

  )ریال(قیمت هر مترمربع   نوع سازه
  200- 250  بتون مسلح

  180- 220  کلت فلزياس
  150- 180  آجري با سقف تیرچه
  120- 150  تیرآهن و آجر

  مشاور طرح جامع: تدوین
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  وضعیت خرید و فروش مسکن در شهر  -1-4-4-2
هـاي   بافـت  ي حال حاضر کشور، گرایشات و روندهاي معامالتی مسکن به سويبه مانند بسیاري از شهرها

افـت روزافـزون کیفیـت زیسـت و سـکونت در هسـته       . وده اسـت هاي نوبنیاد شهري پیشروي نم جدید و هسته
قدیمی نطنز، ضعف در دسترسی سـواره و خـدمات زیسـتی، فرسـودگی شـدید کالبـدي و عملکـردي، تجمـع         

گـذاري را وراي  عملکردهاي ناسازگار، ناپایداري فیزیکی ابنیه، همه و همه عواملی هستند که گسترش سـرمایه 
  .تمرزهاي شهر قدیم سوق داده اس

معاملـه مسـکن در شـهر     400 – 600هر ماه برمبناي مطالعات میدانی صورت گرفته، به طور متوسط در 
؛ کـاهش  هـاي جدیـد شـهري اسـت     ها و توسـعه  درصد این معامالت در شهرك 80پذیرد که بیش از  انجام می

  .مساله است هاي جدید دلیل اصلی این انگیزه سکونت در هسته قدیم و تمایل به ترك محل به سوي بخش
پذیرد که دلیل ایـن امـر را    ها به کندي صورت می هاي قدیمی، حرکت در خصوص روند نوسازي در بخش

  :توان در موارد زیر جستجو نمود می
  بنیان ضعیف اقتصادي ساکنان بافت قدیم و عدم توان نوسازي -
  افت روزافزون انگیزه سکونت در بافت قدیم و عدم تمایل به نوسازي ابنیه -
 هـاي داخلـی از بافـت قـدیم بـه      صورت تقابلی کـه مهـاجرت  ه رش شهر وراي مرزهاي قدیم و بگست -

  .هاي جدید را رقم زده است شهرك
  هاي قدیمی و فرسوده  گذاري در حوزه مسکن در بافت گذار خصوصی به سرمایه عدم تمایل سرمایه -
  هاي قدیمی سایه رکود و رخوت اقتصادي در بافت -
  هاي قدیمی هاي تجدید حیات بافت و فقدان دستورالعملهاي مصوب  اسناد و طرح -

هاي محلی هزینه رشد و توسعه اقتصادي شهر، بـه تفکیـک    هاي آتی دولت و ارگان برنامه  -1-4-5

، همـراه بـا تعیـین میـزان     )صنعت، کشاورزي، تجـارت و خـدمات  (هاي مختلف  بخش
  گذاري الزم در هر بخش سرمایه

هاي شهري، در ارتباط تنگاتنگ بـا تحـوالت اقتصـادي و     اندهی عرصهپذیري، رشدپذیري و سازم جمعیت
/ کوتـاه مـدت  (پذیري شهر قرار دارد؛ در بسیاري از موارد تغییر نقش شهرها در فرآیندهاي زمانی مختلف  نقش

پـذیري، رشـدپذیري و سـازماندهی بـر جـاي       تاثیرات بسـیار مهمـی در نحـوه جمعیـت    ) بلندمدت/ میان مدت
تحول در فرآیندهاي زمانی مختلـف الزم   هاي نقش اقتصادي و سویه/ رو بذل توجه به جایگاه  اینگذارد، از  می

  .است و محتوم
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 بینی تحوالت مبتنی بر شواهد امروزي اسـت؛  ریزي شهري، پیش مباحث در حوزه برنامه ترین مهمیکی از 
ر قـرار گرفتـه اسـت تـا بـدین وسـیله       هاي آتی در حوزه تحوالت اقتصادي در دستور کا رو مطالعه برنامه از این
شـهر  زمـانی   -پذیري شهر و مبتنی بر فرآیند تحول مکانی  ها در انطباق با تحوالت اقتصادي و نقش بینی پیش
ریزي را از مسـیر صـحیح خـارج     نقش صورت پذیرد؛ وجهی که بدون توجه بدان برنامه/ مبتنی بر جایگاه  نطنز
  .سازد می

هـاي عمرانـی    هـاي اسـتخراج شـده از ادارات شهرسـتان نطنـز طـرح       رسشـنامه مطالعات میدانی و پ بنابر
هاي عمرانـی در دسـت اجـرا و     طرح ،25جدول شماره . هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است متعددي در سال

  .دهد هاي مختلف اقتصادي نشان می هاي توسعه آتی شهر را در بخشواجد ظرفیت
هاي  ویژگی هاي صنعتی نطنز واجد صنایع و معادن شهرستان نطنز شهركبنابر مطالعات دریافتی از اداره 

 ،... هاي مختلـف دولتـی، خصـوص و    هاي اخیر توسط بخش گذاري در سال بیشترین سرمایه(به شرح زیر است، 
  ) متمرکز بر بخش صنعت بوده است

  هاي شهري نطنز هاي در دست اقدام سازمان طرح :25جدول 

  واحد صنعتی
  مشخصات

 ك صنعتی اورهشهر
  )شمال غرب نطنز(

 آباد شهرك صنعتی شجاع
  مجتمع فوالد و ذوب نطنز  )جنوب نطنز(

  هکتار 700 – 800  هکتار 210  هکتار 52  )هکتار(زمین عملیاتی 
  -  هکتار 150  هکتار 40  زمین مفید صنعتی
  -  واحد 79  واحد 57- 60  تعداد قراردادها
  شغل 2000 بیش از  نفر 1829  نفر 1917  ظرفیت اشتغال

  -  واحد 10  واحد 33  واحدهاي بهره برداري شده
  600  نفر 300  نفر 1334  اشتغال واحدهاي بهره برداري شده

  1شغل 2000بیش از   شغل 1600  شغل 600  ظرفیت اشتغال زائی برآیند
  معدن فرمانداري شهرستان نطنز دفترچه واحدهاي صنعتی شهر نطنز، دفتر صنعت و :ماخذ

  
  :جدول فوق موارد زیر قابل بررسی استبا توجه به 

. هاي اخیر، تاثیر بسزائی در تغییر سهم بخش صنعت گذاشته اسـت  اشتغال واحدهاي موجود در سال -
هـاي   روند رو به تزاید سهم این بخش در اقتصاد نطنز ناشی از طـرز تفکـر توسـعه صـنعتی در سـال     

  .گذشته بوده است
پذیري شـهر در   ، سهم بخش اقتصاد و به تبع آن جمعیتبا توجه به ظرفیت توسعه واحدهاي صنعتی -

  .گیرد هاي آتی روند چشمگیري به خود می سال
                                                

 .ن ظرفیت اشتغال مجتمع ذوب و فوالد نطنز هنوز توسط سازمان صنایع و معادن به طور دقیق برآورد نشده استمیزا - 1
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هاي شـهري و روسـتایی مجـاور، انگیـزه الزم در      گرایشات جدید صنعتی و جذب نیروي کار از حوزه -
وري  رونـد سـنتی بخـش کشـاورزي و کـاهش روزافـزون بهـره       : بخش کشاورزي را کاهش داده است

  .هاي خرده مالکی چنین روندي را سرعت بخشیده است کار وجود نظامنیروي 

  هاي موثر در عمران شهر امکانات مالی، اعتباري، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان  -1-5

  هاي مؤثر در عمران شهر امکانات مالی، اعتباري، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان  -1-5-1 

هـا، و   این امر از یک سو ناشی از مسئولیت. شوند در عمران شهر محسوب می ها مؤثرترین ارگان شهرداري
جامع، تفصـیلی،  (هاي شهري  اختیارات شهرداري در زمینه توسعه و عمران شهري است که وظیفه اجراي طرح

به عنوان اسناد مصوب توسعه و عمران شهر و نظارت بر ساخت و سـازهاي شـهري مطـابق اسـناد     ) ... موضعی،
هـاي توسـعه شـهري توسـط      از سوي دیگر بخش عمده عملیات اجرایی و طـرح . ه شهري را بر عهده داردتوسع

بایست به مرحله اجرا درآیـد بایـد بـا     هایی که در شهر می به عبارت دیگر کلیه پروژه. گیرد شهرداري صورت می
و عمران شهر بسـیار  به همین سبب نقش شهرداري در توسعه . مجوز شهرداري و تحت نظارت آن صورت گیرد

در این قسمت از گزارش بـه لحـاظ نقـش و اهمیـت شـهرداري در توسـعه و       . شود حیاتی و با اهمیت تلقی می
هـاي   در مقایسه با پـروژه  -هایی که از نظر نوع، ماهیت و مقیاس و تداوم آن  عمران شهري و به ویژه اجرا پروژه

مـالی،  (عمران شهري بسیار مؤثر هستند، ابتـدا امکانـات   در توسعه و  –هاي اجرایی شهر  موضعی سایر دستگاه
هـاي شـهري مـورد بررسـی قـرار       دسـتگاه اجرایـی طـرح    ترین مهمشهرداري به عنوان ) ... فنی، نیروي انسانی

  .گیرد می

  امکانات مالی شهرداري نطنز  -1-5-1-1

  درآمد شهرداري -1-5-1-1-1
بـر طبـق   . کنـد  دي است که به موجب قانون کسب میامکانات مالی شهرداري نطنز منابع درآم ترین مهم

هـا در   و اصالحات بعدي آن منابع تـأمین درآمـد شـهرداري    12/4/1364ها مصوب  نامه شهرداري آیین 29ماده 
  :1شوند به شرح زیر تقسیم می شش طبقه

  )درآمدهاي مستمر(درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی  -
 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی -

 خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی شهرداريبهاء  -

                                                
  149تهران، انتشارات آگاه ص  –منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداري، چاپ هشتم  - 1
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 درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري -

 هاي دولتی هاي اعطایی دولت و سازمان کمک -

هایی که به طـور اتفـاقی    هاي خصوصی و اموال و دارئی هاي اهدایی اشخاص و سازمان اعانات و کمک -
 .گیرد یا به موجب قانون به شهرداري تعلق می

دهـد کـه مجمـوع     نشـان مـی  ) 1380 – 1385(مد شهرداري نطنز در یـک دوره شـش سـاله    بررسی درآ
میلیـون ریـال در سـال     12000 بـه حـدود   1380میلیون ریال در سـال   2782درآمدهاي شهرداري از حدود 

درآمـد  . برابـر شـده اسـت    3/4به عبارت دیگر درآمـد شـهرداري نطنـز طـی شـش سـال       . رسیده است 1385
متوسط نرخ رشـد درآمـدهاي شـهرداري در    . طول مذکور همواره در حال افزایش بوده است شهرداري نطنز در

  .درصد بوده است 1/25معادل  1380-1385هاي  طی سال

  1380 -  1385درآمد شهرداري نطنز و تغییرات آن  :26 جدول

  درآمد  سال
  )ریال(

  تغییر نسبت به سال قبل
  )درصد(

 80-86 متوسط نرخ رشد
  )درصد(

1380  774/371/782/2  -  

  
  
  

1/25  

1381  000/325/207/4  9/33 

1382  530/793/099/6  0/31  
1383  488/850/521/8  4/28  
1384  784/881/625/9  5/11  
1385  447/158/202/12  1/21  

  شناسنامه شهرداري شهر نطنز :ماخذ
نوسـانات زیـادي در   رغم نرخ رشد درآمدهاي شهرداري نطنز، آهنـگ رشـد درآمـدها ثابـت نبـوده و       علی

 5/11اي که نرخ رشد افزایش سالیانه درآمدهاي شـهرداري از  شود، به گونه افزایش درآمد شهرداري مشاهده می
مربوط ) نسبت به سال قبل(نرخ رشد ساالنه درآمدهاي شهرداري  ترین کم .درصد متفاوت است 9/33درصد تا 

چـه درآمـد شـهرداري نطنـز در دورة مـورد بررسـی        اگـر . است 1381و بیشترین آن متعلق به سال  1384به 
همواره رو به افزایش دوره است اما نوسانات درآمد شهرداري که نمایانگر عدم اطمینـان بـه کسـب درآمـدهاي     

کنـد و عـدم    مـی  مواجـه  یریزي منسجم براي مصرف بهینه درآمدها را با مشکالت شهرداري است، امکان برنامه
در  .شـود  منجر به تغییر در طرحهاي عمران شهري یا تأخیر در اجراي آن می بینی شده تحقق درآمدهاي پیش

مجموع روند رو به افزایش درآمدهاي شهرداري نطنز امري مطلـوب اسـت و فرصـت مناسـبی را بـراي اجـراي       
  .سازد هاي شهري فراهم می طرح

درآمـدهاي   دهـد  نشـان مـی   1380 – 1385هـاي   بررسی انواع درآمدهاي شهرداري نطنز در طـی سـال  
اي که حدود یک  حاصله از عوارض عمومی بیشترین سهم را در ترکیب انواع درآمدهاي شهرداري دارند به گونه
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سـهم ایـن   . شـود  از محل دریافت عوارض عمومی تامین می) درصد 7/25(چهارم از درآمدهاي شهرداري نطنز 
 شـهرداري بسـیار مهـم    ترکیـب درآمـد  در  ،شـوند  درآمدهاي مستمر شهرداري محسوب می نوع درآمدها که از

ذکـر   27تفصیل در جدول شماره سهم سایر درآمدهاي شهرداري نطنز در ترکیب درآمد شهرداري به . باشد می
  .گردیده است

  و سهم هر یک از انواع درآمدها 1380-1385هاي  مجموع درآمدهاي شهرداري نطنز طی سال: 27جدول 

  سهم  )ریال(درآمد   نوع درآمد  ردیف
  7/25  888/358/165/11  عوارض عمومی  1
  1/11  417/290/821/4  عوارض اختصاصی  2
  4/13  980/736/843/5  هرداريشبهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی   3
  1/1  806/535/489  درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري  4
  7/19  633/075/559/8  هاي دولتی و درآمد تاسیسات شهرداري کمک  5
  7/6  373/956/910/2  ایا و اعاناتهد  6
  2/22  926/426/659/9  سایر منابع  7

  100  023/381/439/43  جمع
  شناسنامه شهرداري شهر نطنز: ماخذ

دهـد،   نشـان مـی  ) 1380-1385(سـال گذشـته    6بررسی سهم انواع منابع درآمد شهرداري نطنز در طی 
 و قابل اتکاترین منبـع تـأمین درآمـد شـهرداري     نتری مهم) درآمدهاي مستمر(درآمد حاصله از عوارض عمومی 

هـاي دولتـی و درآمـد تاسیسـات شـهرداري از منـابعی        ، و کمک)منابع متفرقه(پس از آن سایر منابع . اند بوده
سهم درآمدهاي حاصـله از بهـاء خـدمات و    . هستند که سهم قابل توجهی در تأمین درآمدهاي شهرداري دارند

  .در تأمین درآمد شهرداري نیز قابل توجه است) درصد4/13(هرداري درآمدهاي مؤسسات انتفاعی ش
 کننـد  درصد از درآمد شهرداري نطنز را تامین مـی  7/6و  1/11عوارض اختصاصی و هدایا و اعانات به ترتیب 

  .نقش را تأمین درآمدهاي شهرداري نطنز دارد ترین کم درصد 1/1و درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري با 
هـاي   دهد که اتکاء درآمد شهرداري نطنز بـه منـابع و کمـک    کیب انواع درآمد شهرداري نطنز نشان میتر

. ها در تأمین درآمدشـان اسـت   دولتی نسبتاً زیاد است و این امر مغایر با اصل خودکفائی و خوداتکائی شهرداري
هاي دولتی ضـروري   یستند، کمکهایی چون نطنز که از منابع کافی درآمدي برخوردار ن اگر چه براي شهرداري

 است اما از آنجا که این نـوع درآمـدها ثبـات و اسـتمرار الزم را ندارنـد و از وضـعیت اقتصـادي کشـور تبعیـت         
بر اساس بررسـی صـورت گرفتـه    . نمایند، مناسب نیست که سهم آنها در ترکیب درآمد شهرداري زیاد باشد می

این سهم نسبتاً زیاد بـا توجـه   . درصد بوده است 7/19 نطنزلتی در ترکیب درآمد شهرداري هاي دو سهم کمک
نکتـه  . تواند موجب اختالل در روند توسـعه و عمـران شـهري گـردد     به عدم ثبات آن در صورت عدم وصول می
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این نوع درآمدها نیـز  . باشد شهرداري نطنز می) سایر منابع(قابل توجه دیگر سهم بسیار زیاد درآمدهاي متفرقه 
توانند منبع مناسبی براي تأمین درآمد شـهرداري محسـوب    شفافیت و قطعیت در کسب آنها نمی به دلیل عدم

 22که سهم این نوع از درآمدها در ترکیب درآمد شهرداري نطنز در دورة مورد بررسی بـیش از   در حالی. شوند
درآمـد شـهرداري   منبع تـأمین   ترین مهمدرصد بوده است و پس از درآمدهاي حاصله از وصول عوارض عمومی 

هاي دولتی در شـهرداري نطنـز در دورة    مجموع سهم درآمدهاي حاصله از سایر منابع و کمک. نطنز بوده است
به بیان دیگر نزدیک به نصف درآمـدهاي شـهرداري نطنـز را منـابعی     . درصد بوده است 42مورد بررسی حدود 

هاي مورد بررسی سـهم   اگر چه در طول سال. ددهند که از ثبات و استمرار مناسبی برخوردار نیستن تشکیل می
رسد این امر بیشتر ناشـی از   ها در ترکیب درآمد شهرداري نطنز قابل توجه بوده است به نظر می این نوع کمک

بـودن سـایر منـابع درآمـد      قطعـاً در صـورت کـافی   . عدم کفایت سایر منابع درآمدهاي شـهرداري بـوده اسـت   
ها و عدم اتکاء به بودجـه دولتـی سـهم ایـن نـوع درآمـدها در        ایی شهرداريشهرداري، با توجه به اصل خودکف

  .یابد اي کاهش می ترکیب درآمد شهرداري به مقدار قابل مالحظه
-1385(هـاي   سهم و تغییرات هر یک از منابع درآمدي شـهرداري نطنـز در طـی سـال     29 و 28 جداول

  .دهند را به تفکیک هر سال نشان می) 1380
دهد که سهم انواع درآمدهاي شهرداري نطنز در ترکیب درآمد شـهرداري بـا تفـاوت     ن مینشا 28 جدول

اگرچه بر طبق نتـایج  . کندمختصري از روند کلی حاکم بر سهم مجموع انواع درآمدها در طول دوره تبعیت می
دارد امـا   بررسی درآمد شهرداري در دوره مذکور عوارض عمومی، بیشترین سهم را در ترکیب درآمد شهرداري

هـاي دولتـی در تـأمین درآمـد      سهم درآمدهاي ناشی از کمـک ) 1380و  1383هاي  سال(ها  در برخی از سال
بیشتر بوده است و این امر نیز بر غیراتکا بودن و عدم کفایـت درآمـدهاي مسـتمر     عمومیشهرداري از عوارض 

  .شهرداري نطنز تأکید دارد

  1380 – 1385هاي  ز طی سالسهم انواع درآمد شهرداري نطن: 28 جدول

  انواع
  درآمد

  
  سال

عوارض   عوارض عمومی
  اختصاصی

بهاء خدمات و 
درآمدهاي 

موسسات انتفاعی 
  شهرداري

درآمد حاصله از 
  اموال شهرداري

هاي دولتی  کمک
و درآمد 

تاسیسات 
  شهرداري

هدایا و 
  سایر منابع  امکانات

1380  6/20  4/13  8  3/3  40  5/3  2/11  
1381  6/23  15  1/13  2/2  1/32  9/2  1/11  
1382  9/23  9/0  5/23  9/0  6/30  1/6  1/14  
1383  23  3/9  7/12  6/0  8/23  8/7  9/23  
1384  8/24  7/12  5/19  8/0  8/14  2/7  3/22  
1385  1/31  3/14  5/5  1  4/6  8/7  8/33  

  شناسنامه شهرداري شهر نطنز : ماخذ
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تـوان بـه مـوارد زیـر      شود مـی  ري نطنز حاصل میاز سایر نتایجی که از بررسی سالیانه انواع درآمد شهردا
  :اشاره کرد

. سهم درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی شهرداري در طول دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده است •
 ترین مهماند و از  از درآمد شهرداري را تشکیل داده 3/1 تا 5/1 این نوع درآمد دردوره مورد بررسی بین

سهم این نوع درآمدها در مقایسه با سهم سایر انواع درآمد  .شود حسوب میمنابع درآمد شهرداري م
شهرداري نطنز از ثبات نسبی برخوردار بوده است و با توجه به نقش مهم آن در تامین درآمدهاي 

سهم . شود شهرداري نطنز از یک سو و روند رو به رشد آن نکته مثبت براي شهرداري نطنز محسوب می
درصد بوده  9/0که  1382وارض اختصاصی در دوره مذکور به استثناي سال وصول ع درآمد حاصله از

نوسانات مذکور حاکی از ثبات نسبی این . در نوسان بوده است 3/14تا  3/9ها بین  است در سایر سال
تواند منبع قابل  نوع درآمدها در ترکیب درآمدهاي شهرداري است و با دقت بیشتر در وصول آنها می

که رشد  1382که این نوع درآمدها به استثناي سال  به ویژه این. براي شهرداري نطنز باشنداتکایی 
  .دهد ها رو به افزایش نشان می منفی شدید داشته است در سایر سال

درآمد حاصله از دریافت بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی شهرداري از نوسان زیادي برخوردار  •
تا  1385درصد در سال  5/5د در ترکیب انواع درآمدهاي شهرداري از حداقل سهم این نوع درآم. است

روند تغییرات ساالنه این نوع درآمد نیزاز روند . متفاوت است 1382درصد در سال  5/23حداکثر 
مواجه بوده ) درصد -  178و  – 32(ها با رشد منفی شدید  افزایشی برخوردار نیست و در برخی از سال

  .شود لی این نوع درآمد براي شهرداري نطنز منبع قابل توجه و قابل اطمینان محسوب نمیطور ک به. است
سهم را در ترکیب  ترین کم درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري در طی دوره مورد بررسی همواره •

درصد در سال  3/3تا  1383درصد در سال  6/0حداقل  زسهم آن ا. درآمد شهرداري نطنز داشته است
  .متفاوت بوده است 1380

 ها درصد مواجه بوده است در سایر سال 77که با رشد منفی  1382این نوع درآمد به استثناي سال  •
به طور کلی این نوع درآمد با توجه به سهم اندك آن . باشد توام با نوسانات شدید می یروند افزایش داراي

  .شود نانی براي شهرداري محسوب نمیو نیز نوسانات زیاد در روند آن منبع درآمدي قابل اطمی
تا  1381هاي  هاي دولتی و تاسیسات شهرداري نطنز در طی سال کمک از میزان درآمد هاي ناشی •

درصدي  82و  42به ترتیب با رشد منفی  85و  84هاي  رو به افزایش بوده است ولی در سال 1383
تا  1385درصد در سال  4/6د از حداقل سهم این نوع درآم. نسبت به سال قبل خود برخوردار بوده است

هاي  بررسی سهم درآمد شهرداري نطنز از محل کمک. متغیر است 1380درصد در سال  40حداکثر 
هاي  ها رو به کاهش بوده است و این امر کاهش اتکا به کمک دهد که سهم این نوع کمکدولتی نشان می
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دهد و از آنجا که این نوع  شهرداري را نشان میدولتی و توان شهرداري در افزایش درآمدهاي اختصاصی 
درآمدها به دلیل عدم استمرار و تبعیت از وضعیت اقتصادي کشور درآمد خوب و قابل اطمینانی نیستند، 

این نوع . شود روند رو به کاهش سهم این نوع درآمدها در شهرداري نطنز امري بسیار مثبت تلقی می
در شهرداري نطنز نسبت به سال قبل خود داراي رشد منفی  1385و  1384هاي  درآمدها در طی سال

  .اي کاهش یافته است بوده است و سهم آن نیز در دو سال اخیر به نحو قابل مالحظه
روند درآمد ناشی از هدایا و اعانات در طول دورة مورد بررسی، نسبت به سال قبل خود رو به افزایش  •

سهم این نوع درآمدها . داشته است) درصد 67درصد تا  4حداقل (اما این افزایش نوسان زیاد . بوده است
  .در ترکیب درآمد شهرداري نطنز از ثبات نسبی برخوردار بوده است

 8/33و  1381درصد در سال  1/11بین حداقل (سهم درآمدهاي ناشی از سایر منابع از نوسان زیادي  •
ها نیز از نوسانات قابل توجهی  کمکروند دریافت این نوع . برخوردار است) 1385درصد در سال 
این نوع درآمد به دلیل عدم ثبات و نوسان زیاد در میزان وصول آن منبع مطمئنی براي . برخوردار است

  .شوند درآمدهاي شهرداري محسوب نمی

  1380 – 1385هاي  تغییرات انواع درآمد شهرداري نطنز نسبت به سال قبل طی سال :29جدول 

  انواع
  درآمد

  
  سال

عوارض   عوارض عمومی
  اختصاصی

بهاء خدمات و 
درآمدهاي 

موسسات انتفاعی 
  شهرداري

درآمد حاصله از 
  اموال شهرداري

هاي دولتی  کمک
و درآمد 

تاسیسات 
  شهرداري

هدایا و 
  سایر منابع  امکانات

1381  33 6/20 6/17  1/1  5/59  3/41 1/42 

1382  9/45 1/67  7/27  77-  5/61  5/1031- 1/32 

1383  9/55  9/43  8/7  7/2  6/32-  9/92 5/25 

1384  1/0  4  3/42-  8/30  3/42  7/35 7/17 

1385  7/52 6/27  3/82-  6/37  8/177 -  8/29 2/37 

  شناسنامه شهرداري شهر نطنز: ماخذ
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  1380 – 1385انواع منابع درآمدي شهرداري نطنز و سهم هر یک در ترکیب درآمد شهرداري  :30جدول 

یف
رد

  

  سال
  درصد  1385  درصد  1384  درصد  1383  درصد  1382  درصد  1381  درصد  1380  نوع درآمد

  1/31  247/470/794/3  8/24  734/478/383/2  917/877/960/123  114/377/460/19/23  6/23  000/000/992  6/20  874/154/574  عوارض عمومی  1

  548/434/746/13/14  7/12  711/589/225/1  3/9  127/653/788  9/0  860/941/55  15  000/000/633  4/13  171/671/371  عوارض اختصاصی  2

3  
بهاء خدمات و 

درآمدهاي موسسات 
  انتفاعی شهرداري

824/820/223  8  000/000/552  1/13  943/930/431/15/23  091/832/079/1  7/12  576/244/872/1  5/19  942/908/673  5/5  

درآمد حاصله از وجوه و   4
  1  504/817/123  8/0  500/253/77  6/0  300/448/53  9/0  137/987/51  2/2  000/000/92  3/3  365/029/91  اموال شهرداري

هاي دولتی و  کمک  5
  4/6  141/391/781  000/500/423/18/14  8/23  241/401/025/2  6/30  587/545/866/1  1/32  000/000/350/1  664/237/112/140  تاسیسات شهرداري

  8/7  800/752/957  2/7  000/453/693  8/7  989/768/665  1/6  280/341/373  9/2  000/000/123  5/3  304/640/97  هدایا و اعانات  6

  8/33  265/383/124/4  3/20  263/362/950/1  9/22  823/868/947/1  1/14  609/669/859  1/11  000/325/465  2/11  966/817/311  سایر منابع  7

/447/158/202  100  784/881/625/9  100  488/550/521/8  530/793/099/6100  100  000/325/207/4  100  774/371/782/2  جمع
12  100  

  شناسنامه شهرداري شهر نطنز : ماخذ

  هاي شهرداري نطنز هزینه  -1-5-1-1-2
هـاي عمرانـی، خـدمات شـهري و اداري تشـکیل       هاي شهرداري از سـه بخـش هزینـه    به طور کلی هزینه

  .دهد را نشان می 1380-1385اي ه هاي شهرداري نطنز طی سال انواع هزینه 31شماره  جدول. شود می

  )1380 – 1385(مجموع انواع هزینۀ شهرداري نطنز : 31 جدول

  سهم درصد  )ریال(مقدار   نوع هزینه
  2/70  654/275/526/31  هاي عمرانیهزینه

  8/12  839/478/727/5  هاي خدمات شهريهزینه
  1/17  016/524/662/7  هاي ا داريهزینه

  100  509/278/916/44  کل
  شناسنامه شهرداري شهر نطنز: اخذم

هـاي   میلیارد ریال انواع هزینه شـهرداري نطنـز طـی سـال     9/44با توجه به جدول فوق از مجموع حدود 
هاي خـدمات شـهري و    میلیارد ریال هزینه 7/5میلیارد ریال آنان هزینه عمرانی،  5/31، حدود 1385تا  1380
هـاي عمرانـی، خـدمات شـهري و اداري در      سهم انواع هزینه. اند ههاي اداري بود میلیارد ریال هزینه 6/7حدود 

  .درصد بوده است 1/17و  8/12، 2/70هاي شهرداري به ترتیب  ترکیب مجموع هزینه
هـاي شـهرداري را    درصـد از هزینـه   70هـاي عمرانـی بـیش از     دهد هزینه گونه که جدول نشان می همان
درصـد از   30نیـز حـدود   ) هـاي اداري و خـدمات شـهري    هشـامل هزینـ  (هاي جاري  دهند و هزینه تشکیل می

ارقام مذکور به طور کلی حـاکی از گـرایش فعالیـت شـهرداري نطنـز بـه       . اند ها را به خود اختصاص داده هزینه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

درصد از بودجه شهرداري به توسـعه و عمـران شـهر     2/70هاي عمرانی است و تخصیص  سمت و سوي فعالیت
تـر، در ادامـه،    این ارزیابی به تنهایی کافی نیست و به منظور ارزیابی دقیـق . شود ینکته بسیار مثبتی ارزیابی م

  .گیرد هاي شهرداري مورد بررسی قرار می تغییرات ساالنه هزینه
را بـه تفکیـک سـال نشـان      1380 – 1385هـاي   هاي شهرداري نطنز طی سـال  ترکیب هزینه 32 جدول

  .دهد می
  :آید کور نتایج زیر بدست میاز بررسی و تحلیل اطالعات جدول مذ

هاي عمرانی شهرداري نطنز طی دوره مورد بررسی روند افزایشـی بسـیار کمـی را نشـان      سهم هزینه -
رونـد افزایشـی   . رسیده است 1385درصد در سال  1/74به  1380درصد در سال  3/69دهد و از  می

مناسـب آن در دوره مـورد   هاي عمرانی شهرداري نطنز و ترکیـب نسـبتاً ثابـت و بسـیار      سهم هزینه
  .شود هاي عمرانی شهر مثبت ارزیابی می بررسی و در جهت فعالیت

اگرچه آهنـگ  . هزینه عمرانی شهرداري هر سال نسبت به سال قبل خود از رشد برخوردار بوده است -
اي عمرانـی کـه منجـر بـه     هـ  افـزایش هزینـه   قشهاي عمرانی نوسان زیادي دارد اما ن افزایش هزینه

  .شود امري مطلوب است هاي توسعه و عمران شهري می فعالیتافزایش 
به کاهش بوده است  رغم نوسانات اندك سالیانه، در مجموع رو هاي شهري شهرداري علی سهم هزینه -

  .رسیده است 1385درصد در سال  8/11به  1380درصد در سال  14و از 
رسـد آهنـگ    اند، به نظر می بوده هاي شهري هرسال نسبت به سال قبل خود از رشد برخوردار هزینه -

  .کمتري افزایش یافته است شدتهاي اخیر با  هاي شهري در سال رشد هزینه
رغم نوسانات انـدك سـاالنه در مجمـوع از رونـد کاهشـی       هاي اداري شهرداري نطنز علی سهم هزینه -

  .برخوردار است
قبـل خودکـاهش داشـته     که نسبت به سال 1384هاي اداري شهرداري به استثناي سال  رقم هزینه -

. درصـد داشـته اسـت    6/42درصد تا  21ها نسب به سال قبل از خود رشدي بین  است در سایر سال
هـاي عمرانـی و خـدمات شـهري شـدت       ههاي اداري شهرداري در مقایسه با هزین هزینه رشد آهنگ

  .بیشتري دارد
 برابـر و  6/4هـاي شـهري    نـه برابـر، هزی  9/5هاي عمرانی شهرداري در طول دوره مورد بررسی  هزینه -

هاي شهري حـاکی   آهنگ رشد نسبتاً متعادل انواع هزینه. اند برابر افزایش یافته 7/4هاي اداري  هزینه
باشد و این امر پشتوانه خـوبی   الی شهرداري نطنز میماز مدیریت مطلوب بودجه شهرداري و انضباط 

  .شود هاي مختلف شهري محسوب می براي اجراي طرح
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

دهـد در طـی    هاي جـاري و عمرانـی نشـان مـی     اي شهرداري نطنز به تفکیک هزینه رکیب هزینهبررسی ت
هاي جاري روبـه کـاهش    اي عمرانی رو به افزایش و در مقابل سهم هزینه سهم هزینه 1385تا  1380هاي  سال

اي هـ  هاي شهرداري نطنز بـه تفکیـک عمرانـی و جـاري طـی سـال       ترکیب هزینه 33شماره  جدول. بوده است
  .دهد را نشان می 1385تا  1380

  1380-1385ها  هاي شهرداري نطنز و سهم هر یک در ترکیب هزینه انواع هزینه: 32 جدول
نوع 
 هزینه
  سال

  درصد  هزینه عمرانی
 نسبت رشد

به سال قبل 
  )درصد(

هاي  هزینه
  درصد  خدمات شهري

رشد نسبت 
به سال 

  )درصد(قبل
  درصد  هاي اداري هزینه

رشد نسبت 
 ل قبلبه سا

  )درصد(
1380  971/476/661/1  3/69  -  593/312/336  14  -  721/256/399  7/16  -  

1381  000/925/941/2  9/69  5/43  000/500/566  5/13  6/40  000/900/698  6/16  9/42  

1382  646/115/507/3  4/68  1/16  656/310/735  3/14  23  315/163/885  3/17  21  

1383  795/511/403/5  6/60  1/35  032/346/151/1  9/12  1/36  924/354/367/2  5/26  6/62  

1384  272/448/122/8  4/74  5/33  406/780/364/1  5/12  6/15  348/095/433/1  1/13  2/65 -  

1385  970/797/889/9  1/74  9/17  154/227/573/1  8/11  2/13  708/753/878/1  1/14  7/23  
  شناسنامه شهرداري شهر نطنز : ماخذ

  1380 – 1385ي شهرداري نطنز به تفکیک عمرانی و جاري ها ترکیب هزینه :33جدول 

نوع 
 هزینه
  سال

  سهم  هزینه عمرانی
رشد نسبت 
به سال قبل 

  )درصد(
  سهم  هاي جاري هزینه

رشد نسبت 
به سال قبل 

  )درصد(
  ها کل هزینه

رشد نسبت 
 به سال قبل

  )درصد(

رشد 
متوسط 
سالیانه 

  )درصد(

1380  971/476/661/1  3/69  -  314/569/735  7/30  -  285/046/397/2  -  

9/27  

1381  000/925/941/2  9/69  5/43  000/400/265/1  1/30  9/41 000/325/207/4  43  

1382  646/115/507/3  4/68  1/16  971/473/620/1  6/31  9/21  617/589/127/5  9/17  

1383  795/511/403/5  6/60  1/35  956/700/518/3  4/39  9/53  751/212/922/8  5/42  

1384  272/448/122/8  4/74  5/33  752/877/797/2  6/25  8/25-  024/326/920/10  3/18  

1385  970/797/889/9  1/74  9/17  862/980/451/3  9/25  9/18  832/778/341/13  1/18  
  شناسنامه شهرداري شهر نطنز : اخذم

  
ارقام جـدول   .درصد رشد داشته است 9/27هاي شهرداري نطنز در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالیانه  هزینه

و  70بـا تقریبـی    1380هاي عمرانی و جاري شهرداري نطنز که در سـال   دهد که سهم هزینه مذکور نشان می
هاي عمرانـی بـوده اسـت درطـول دوره مـورد بررسـی همـواره ترکیـب          هدرصد، حاکی از برتري سهم هزین 30

ب سـ سـهم بـاال و منا  . ي شهرداري در همین حد با نوسانات اندك حفـظ شـده اسـت   ارهاي عمرانی و ج هزینه
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گیري مثبـت شـهرداري نطنـز بـه سـمت و       هاي حاکی از جهت هاي عمرانی شهرداري نطنز از کل هزینه هزینه
  .ی استهاي عمران سوي فعالیت

هـاي   بایست به ترتیب زیر بین هزینـه  انواع درآمدهاي شهرداري نطنز می ،مطابق قوانین و عرف شهرداري
  :جاري و عمرانی تقسیم شوند

از مجموع درآمدهاي چهارگانه عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، بهاء خدمات و درآمدهاي حاصـله   -
درصـد بـه مصـرف     40هـاي عمرانـی و   نـه درصد باید بـه مصـرف هزی   60از وجوه و اموال شهرداري 

  .هاي جاري برسدهزینه
  .یابندهاي عمرانی و جاري اختصاص میبه ترتیب به هزینه 30و  70هاي دولتی به نسبت کمک -
  .هاي عمرانی برسندمصرف هزینه به درصد باید 100هدایا و اعانات و سایر منابع نیز به صورت  -

درآمدهاي حاصله از انواع درآمدهاي شهرداري که قبالً بـه آن اشـاره   با توجه به مطالب فوق و با توجه به 
. شـود درصد محاسـبه مـی   7/36و  3/63هاي عمرانی و جاري شهرداري نطنز به ترتیب آل هزینهشد سهم ایده

را نشـان   1380-1385هـاي   سهم مناسب بودجه عمرانی و جاري شهرداري نطنز طـی سـال   34شماره  جدول
  .دهدمی

   1380-1385هاي  سهم مناسب عمرانی و جاري از درآمد شهرداري طی سال :34جدول 

 
  سال

جه
بود

وع 
ن

  

سهم   جمع  درصد  1385  درصد  1384  درصد  1383  درصد  1382  درصد  1381  درصد  1380
  درصد

  3/63  385/705/485/27  6/99  360/562/164/8  9/60  871/691/863/5  5/65  255/543/584/5  3/61  622/687/739/3  58  000/925/440/2  8/60  471/299/692/1  عمرانی

  7/36  138/676/953/15  1/33  087/596/037/4  1/39  913/189/762/3  5/34  233/307/937/2  7/38  909/105/360/2  42  000/400/766/1  2/39  803/076/090/1  جاري

  100  523/381/439/43  447/158/202/12100  100  784/881/625/9  100  488/850/521/8  100  530/793/099/6  100  000/325/207/4  100  774/371/782/2  جمع

  شناسنامه شهرداري شهر نطنز: ماخذ
  

هاي عمرانی و جاري شهرداري نطنز طـی دوره مـورد بررسـی     مقایسه جدول فوق با جدول ترکیب هزینه
اسـب بـوده   هاي عمرانی و جاري بسـیار من  دهد که الگوي مصرف اعتبارات شهرداري نطنز بین هزینه نشان می

  .شود هاي عمرانی و جاري مشاهده نمی قاعده کلی مصرف بودجه شهرداري بین هزینه و انحرافی از است
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  تراز درآمد هزینه -1-5-1-1-3

بررسـی  . دهـد  را نشان می 1385تا  1380هاي  رآمد و هزینه شهرداري نطنز طی سالد 35جدول شماره 
دهد ارقام درآمد شهرداري در طی دوره  نشان می 1385تا  1380هاي  درآمد و هزینه شهرداري نطنز طی سال

 9/33تـا   5/11بـین  آهنگ رشـد افـزایش درآمـدهاي شـهرداري نطنـز      . بوده است ساالنه مذکور رو به افزایش
نوسانات متعدد درآمد شـهرداري حـاکی از فقـدان رونـد بـا ثبـات و مطمـئن در افـزایش         . درصد متغییر است

ریزي بلندمدت و حتـی کوتـاه مـدت را بـراي اجـراي       این امر امکان هرگونه برنامه درآمدهاي شهرداري است و
نوسانات هزینه شهرداري نطنز به مراتب بیشتر از درآمـدهاي شـهرداري   . کند هاي عمران شهري سلب می طرح

شـهرداري نطنـز در دوره مـورد بررسـی     . درصد متغییر اسـت  5/42درصد تا حداکثر  1/18و بین حداقل است 
ریال هزینه داشته است که کسري درآمد در مقابل هزینه بـه   44371263509ریال درآمد و  43439381023

شـهرداري نطنـز بـا مـازاد درآمـد پـر        1382تا  1380هاي  دهد در سال ریال را نشان می 931882486میزان 
کسـري  . امه داشته اسـت نیز اد 1385هزینه شهرداري آغاز شده و تا سال  -هزینه بوده است تراز منفی درآمد 

هـاي   چه بیانگر پایین بودن توان مالی شهرداري نطنز و عدم پاسـخگویی بـه هزینـه    درآمد در مقابل هزینه اگر
بینـی شـده    شهرداري است اما از سوي دیگر توان مطلوب اجرایـی شـهرداري در جـذب کلیـه اعتبـارات پـیش      

  .شود محسوب می

  1380-1385درآمد و هزینه شهرداري نطنز  :35 جدول

  )ریال(درآمد   سال
تغییر نسبت 
به سال قبل 

  )درصد(
  )ریال(هزینه 

تغییر نسبت 
به سال قبل 

  )درصد(
مازاد درآمد هزینه 

  )ریال(
تغییر به سال 

  )درصد(قبل 

1380  2782371774  -  2397046285  -  385325489  -  
1381  4207325000  9/33  3662310000  5/34  545015000  3/29  
1382  6099793530  31  5127589617  5/28  972203913  9/43  
1383  8521850488  4/28  8922112751  5/42  400362263-  9/342  
1384  9625881784  5/11  10920326024  3/18  1294444240-  1/69  
1385  12202158447  1/21  13341778832  1/18  1139620385-  6/13-  
    -931882486  -  44371263509  -  43439381023  جمع

  شناسنامه شهرداري شهر نطنز: ذماخ
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هاي موثر در عمران شـهر در   چگونگی رشد درآمدها و اعتبارات شهرداري و سایر سازمان  -1-5-2

  گذشته، و امکان تغییرات آن در آینده 

  :اجرایی شهرداري نطنز از چند منظر قابل بررسی است -امکانات فنی  
اسـاس امتیـازات حاصـل از درآمـد و بودجـه       درجه شهرداري که بیانگر وضعیت کلی شـهرداري بـر   -

  . شهرداري، جمعیت شهر، موقعیت سیاسی و اجتماعی شهر است
هاي مرتبط فنی بـه منظـور ارزیـابی تـوان نظـارتی       ژه با رشته نیروي انسانی با تحصیالت عالی به وی -

  شهرداري 
  آالت شهرداري به عنوان یکی از ابزارهاي اجرایی ماشین -
  مهندسی و مهندسان عضو نظام مهندسی در شهر نطنز  -تعداد دفاتر فنی  -

  : با توجه به موارد فوق وضعیت شهرداري نطنز در حال حاضر به شرح زیر است
یـک   مبین باالترین رتبه شـهرداري و عـدد   12است که عدد  12تا  1ها عددي بین  درجه شهرداري -

است که با  6ال حاضر داراي درجه شهرداري نطنز در ح. ترین رتبه شهرداري است بیان کننده پایین
  .شود هاي متوسط محسوب می بندي فعلی در زمره شهرداري توجه به رتبه

نفـر   3نیروي انسانی داراي تحصیالت دانشـگاهی اسـت کـه     4شهرداري نطنز در حال حاضر داراي  -
مهندسـی راه و  (داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم و یک نفر نیـز داراي مـدرك تحصـیلی لیسـانس     

  .است) ساختمان
هـاي فنـی مـرتبط بـا زمینـه       با توجه به موارد فوق وضعیت نیروي انسانی شهرداري نطنز در زمینه رشته

هـاي   طـرح  ترین وظیفه شهرداري اجراي  از آنجا که اصلی. شود هاي اصلی شهرداري مطلوب ارزیابی نمی فعالیت
باشـد، فقـدان چنـین     تن نیروي متخصص مـی است و این امر مستلزم داش) ... جامع، تفصیلی و(مصوب شهري 

هاي شهري و در نتیجه توسعه و عمران شهر محسـوب   نیروهایی در شهرداري نطنز مانع بزرگی در اجراي طرح
  .شود می

دسـتگاه اسـت کـه نـوع آن در جـدول       23خودروهاي تحت تملک شهرداري نطنـز جمعـاً    آالت و ماشین
  :ارائه شده است 36شماره 
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  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  د و نوع ماشین آالت شهرداري نطنزتعدا: 36 جدول

  مورد استفاده  سال ساخت  نوع ماشین آالت  ردیف
  راهسازي  1363  کامیون بنز ده چرخ  1
  راهسازي -فضاي سبز  1365  تانکر ولوو  2
  راهسازي  1359  کامیون لیالند  3
  راه سازي -فضاي سبز  -  تانکر لیالند  4
  راهسازي  1384  کامیون رنو  5
  حمل زباله  1384  کامیون رنو  6
  اداري  1382  وانت پیکان  7
  حمل زباله  1384  وانت نیسان  8
  حمل زباله  1369  وانت نیسان  9
  اداري  1361  وانت نیسان  10
  آتش نشانی  1362  کامیون آتش نشانی بنز  11
  اداري  1372  وانت نیسان  12
  اداري  1373  وانت نیسان  13
  حمل زباله  1363  خاور کمپرسی  14
  حمل زباله  1383  له کشخاور زبا  15
  اداري  1363  وانت مزدا  16
  اداري  1371  وانت مزدا  17
  اداري  1383  وانت مزدا و کابین  18
  امور گورستان  1383  مزدا آمبوالنس  19
  اداري  GLX 1381سواري پژو   20
  اداري  1381  سواري پیکان  21
  راهسازي  1384  )شرکت هپکو(لودر   22
  راهسازي  1384  تراکتور  23
  شناسنامه شهرداري شهر نطنز : ماخذ

هاي شهرداري بـه صـورت امـانی     درصد از پروژه 50آالت شهرداري نطنز با توجه به اینکه  وضیعت ماشین
  .رسد شوند مناسب به نظر می انجام می

کننـد   نفر مهندس عضو نظـام مهندسـی در رشـته عمـران در شـهر نطنـز فعالیـت مـی         5در حال حاضر 
  . مهندسی فعال در شهر نطنز وجود دارد - دفتر فنی 2همچنین 
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 امکانات و مشکالت جذب، آموزش و سازماندهی نیـروي انسـانی متخصـص در زمینـه      -1-5-3

هاي عمران شـهري، بـه منظـور تجهیـز شـهرداري و سـایر        ریزي و اجراي طرح برنامه
  هاي مربوط سازمان

  تشکیالت سازمانی شهرداري نطنز  -الف
پست مصوب سازمانی است که تعـداد   47شهرداري نطنز عالوه بر شهردار داراي بر طبق سازمان تفصیلی 

  .پست آن کارمندي و بقیه پست کارگري هستند 13
  .نمودار کلی سازمانی شهرداري نطنز در شکل زیر نمایش داده شده است

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  شهرداري نطنز) کلی(تشکیالت سازمانی : 2نمودار 

  
، و )کـارگري  ،کارمنـدي (ز شـامل عنـاوین پسـت سـازمانی، نـوع پسـت       تشکیالت تفصیلی شهرداري نطن

  .درج شده است 37وضعیت آنها در جدول شماره 

 شهردار

 معاون

 خدمات شهري خدمات اداري خدمات مالی
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  تشکیالت تفصیلی شهرداري نطنز: 37 جدول

  نام پست سازمانی  بخش
    نوع پست

  توضیحات
داراي   کارگري  کارمندي

  تصدي
بدون 
  تصدي

حوزه 
  شهردار

      ×    ×  معاون

      ×    ×  متصدي حراست

خدمات 
  اداري

     ×    ×  مسئول خدمات اداري و روابط عمومی

     ×   ×  مسئول خدمات اداري

     ×   ×  متصدي خدمات اداري

   - ×   ×  ورانمتصدي امور اصناف و پیشه

   - ×   ×  متصدي دفتري و بایگانی -

    ×   ×  متصدي رایانه -

     × ×    سرایدار و پیشخدمت

خدمات 
  مالی

   -     ×  مالی مسئول خدمات

     ×   ×  متصدي خدمات مالی

     ×   ×  متصدي درآمد

     ×  ×    کارگر فنی انبار

خدمات 
  شهري

   - ×    ×  مسئول خدمات شهري

     × ×    سرکارگر خدمات شهري

پست داراي  10هر    × ×    )پست 10(کارگر خدمات شهري
  تصدي

 پست داراي 2هر    × ×    2) جایگزینی(کارگر خدمات شهري 
  تصدي

خدمات 
  فنی

  دیپلم   ×  ×  متصدي امور فنی

     × ×    مامور کنترل و تخلفات ساختمانی و سد معبر

خدمات 
  شهري

پست داراي  2هر    ×   ×  )پست 2(آتش نشان 
  تصدي

     ×   ×  راننده وسیله نقلیه تندرو سنگین

پست داراي  2هر    × ×    )پست 2(راننده وسیله نقلیه تندرو سنگین 
  تصدي

پست داراي  2هر    × ×    )2(راننده وسایل نقلیه سبک 
  تصدي

     × ×    هاي راهسازي و ساختمانی راننده ماشین

     × ×    راننده تراکتور

     × ×    متصدي گورستان

     × ×    متصدي کشتارگاه

پست داراي  2هر    × ×    )پست 2(باغبان 
  تصدي

     × ×    غساله

پست داراي  6هر    × ×    )پست 6(کارگر فضاي سبز 
  تصدي

پست داراي  2هر    × ×    )پست 2(آبیار 
  تصدي

     × ×    بنا

  شناسنامه شهرداري شهر نطنز: ماخذ
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پسـت   13پست شامل  47هاي مصوب شهرداري  تشکیالت تفصیلی شهرداري نطنز، تعداد پست بر اساس
شـهرداري نطنـز داراي تصـدي    هـاي سـازمانی    در حال حاضر کلیه پسـت . پست کارگري است 34کارمندي و 

هـاي مصـوب   است که عالوه بر شاغلین پست نفر 61تعداد کل کارکنان شهرداري نطنز در حال حاضر . هستند
از تعداد کـل نیروهـاي شـهرداري، تعـداد     . نفر به صورت کارگر قراردادي در شهرداري شاغل هستند 14تعداد 

 4/16(نفـر   10داراي مدرك تحصـیلی فـوق دیـپلم،    ) درصد 5(نفر  3یک نفر داراي مدرك تحصیلی لیسانس، 
جـدول  . داراي مدرك تحصیلی زیر دیـپلم هسـتند  ) درصد 77(نفر  47داراي مدرك تحصیلی دیپلم و ) درصد

  .دهد وضعیت تحصیلی کارکنان شهرداري نطنز را نشان می 38شماره 

  نظر میزان تحصیالت وضعیت کارکنان شهرداري نطنز از: 38جدول 

  درصد  تعداد  حصیالتمیزان ت
  6/1  1  لیسانس
  5  3  فوق دیپلم
  4/16  10  دیپلم
  77  47  زیردیپلم
  100  61  جمع

  شناسنامه شهرداري شهر نطنز: ماخذ

  امکانات شهرداري براي جذب نیروي انسانی  -ب
هـاي دولتـی از شـرایط     با سـایر دسـتگاه   مقایسهبراي جذب نیروي انسانی موردنیاز خود در  ها شهرداري

هاي دولتی، امکان پرداخت حقـوق   مالی متفاوت بادستگاه داشتن مقررات استخدامی و .ندتري برخوردار اسبمن
مناسب در بـین شـهروندان، برخـورداري از خـدمات رفـاهی      شان و منزلت اجتماعی  داشتن و دستمزد مناسب،

ي دیگر وجـود جمعیـت   از سو. شوند مناسب از جمله امکانات شهرداري براي جذب نیروي انسانی محسوب می
التحصیل و جوان جویاي کار در کشور نیز فرصت خوبی براي جذب نیـروي انسـانی خـوب و کارآمـد      زیاد فارغ

رغم وجود امکانات فوق مشکالتی در زمینه جذب نیروي انسانی به ویژه  علی. شهرداري فراهم نموده استبراي 
  .شود ن اشاره میآوجود دارد که در ادامه به  نیروي متخصص و داراي تحصیالت دانشگاهی براي شهرداري

  موانع مشکالت شهرداري براي جذب نیروي انسانی  -ج
بـا حجـم فعالیـت یکـی از مهمتـرین       هاي مصوب شهرداري نطنز عدم تناسب تشکیالت سازمانی و پست

که قبالً بـه  با توجه به چارت فعلی شهرداري نطنز . شود موانع جذب نیروي انسانی شهرداري نطنز محسوب می
بـه عنـوان مثـال    . بینی نشـده اسـت   اي براي جذب نیروي انسانی متخصص پیش جایگاه شایسته. آن اشاره شد

براي توسعه و عمران شهر بسیار مهم هستند تنها یک پسـت سـازمانی بـا عنـوان      براي امور فنی شهرداري که
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بینـی  یز مدرك فوق دیـپلم پـیش  بینی شده است که براي تصدي چنین پست مهمی ن متصدي امور فنی پیش
  .شده است

هـاي معمـاري،    هـاي اصـلی شـهرداري در زمینـه     بینی نیروي متخصـص متناسـب بـا فعالیـت     عدم پیش
شهرسازي و عمران در چارت سازمانی از دیگر مشـکالت موجـود در زمینـه جـذب نیـروي انسـانی مـورد نیـاز         

  . باشد می
. شـود  ع شهرداري براي جذب نیروي انسانی محسـوب مـی  ربط از دیگر موان لزوم کسب مجوز ازمراجع ذي

هـاي کلـی کشـور در زمینـه      هاي جدیـد بـراي جـذب نیـروي انسـانی در راسـتاي سیاسـت        معموالً درخواست
  .شوند ها و واگذاري امور تصدي گرایانه به بخش خصوصی با عدم موافقت روبرو می سازي سازمان کوچک

  چگونگی جذب نیروي انسانی موردنیاز  -د
براي جذب نیروي انسانی در شهرداري در درجه اول باید پست سازمانی بدون تصـدي در سـازمان اداري   

آن داشتن اعتبار و بودجه کـافی بـراي جـذب نیـروي انسـانی نیـز بایـد          عالوه بر. شهرداري وجود داشته باشد
  .موجود باشد

باید اخـذ  ) استانداري ت کشور ووزار(در صورت وجود پست بالتصدي، مجوز استخدام از مراجع ذي ربط 
طریق درج آگهـی   هاي مربوطه جذب نیروي انسانی باید صرفاً از پس از اخذ مجوز، بر اساس دستورالعمل. شود

نیاز، پست سـازمانی و شـرایط احـراز بـراي تصـدي آن بـه        استخدام صورت گیرد که در آن تعداد نیروي مورد
در صورت لزوم برگزاري آزمون، افـراد واجـد شـرایط جهـت طـی       رسد و پس از ثبت نام و اطالع متقاضیان می

تواننـد بـه    شوند و پس از تاییـد صـالحیت فـردي توسـط گـزینش مـی       مراحل استخدام به گزینش معرفی می
  .استخدام شهرداري درآیند

  هاي آموزش شهرداري براي کارکنان  امکانات و برنامه  - هـ
ینه آموزش کارکنان خود و ارتقاء سطح علمی و تخصصی آنهـا  شهرداري نطنز اقدامات نسبتاً خوبی در زم

هـاي تخصصـی    دوره ،(ICDL) اي رایانـه هـاي هفـت گانـه     هاي آموزشی مهـارت  برگزاري دوره. انجام داده است
هـاي آموزشـی عمـومی نظیـر قـرآن، و       هـا، و دوره  قوانین و مقررات شـهرداري  GIS، GPSآموزش حسابداري، 

اقداماتی است که شهرداري نطنز در زمینـه آموزشـی کارکنـان شـهرداري انجـام داده      معارف اسالمی از جمله 
  .است

هاي تخصصی متناسب بـا پسـت    دوره شود و میهاي عمومی براي کلیه کارکنان سازمان برگزاري  آموزش
  .گیرد سازمانی و وظایف کارکنان و با توجه به ارتباط موضوع آموزش با حیطه فعالیت آنها صورت می
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مالکیـت اراضـی، اختیـارات و     ،چگونگی قوانین و مقررات موجود مربوط به عمران شهر  -1-5-4

  هاي موثر در عمران شهر وظایف شهرداري و سایر سازمان

  قوانین مربوط به عمران شهر  -1-5-4-1

  قانون نوسازي و عمران شهري
، 54، 51 ،50هـاي   در سـال به تصویب رسیده اسـت و   7/9/1347ماده در تاریخ  39این قانون مشتمل بر 

قانون نوسازي و عمـران شـهري یکـی از قـوانین     . اصالحات و تغییراتی در آن صورت گرفته است 60و 58، 55
   1.شود باشد که در ادامه به برخی از نکات اساسی این قانون اشاره می ها می مهم و مورد عمل شهرداري

هاي شهري، اصـالح و   ت اساسی و تأمین نیازمنديطبق ماده یک قانون مذکور، نوسازي و عمران، اصالحا
و میادین، نوسازي محالت و مراقبت از رشـد متناسـب و   ) ها توقفگاه(ها  ها و پارکینگ توسعه معابر، ایجاد پارك

  .شوند موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداري محسوب می
مستحدثات واقع درمحدوده قـانونی   ها و به موجب ماده دو این قانون، شهرداري از کلیه اراضی، ساختمان

شـهرداري  . کند و این عوارض منحصراً باید به مصرف عمران و نوسازي شهر برسند شهر عوارض ساالنه اخذ می
هاي اداري وصول و تجهیز کـادر فنـی و اداري    درصد از عوارض وصولی را به مصرف هزینه 10تواند حداکثر  می

  .جهت اجراي این قانون برساند
ساله عملیات نوسازي و عمران و اصالحات شـهر را   5ها موظفند برنامه  این قانون شهرداري 15طبق ماده 

بر اساس نقشه جامع شهر و در صورت فقدان نقشه جامع بر اساس احتیاجات ضروري شهر و با رعایـت اولویـت   
  .یندآنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب اجرا نما

هـاي نوسـازي و عمـران و ایجـاد      ها مکلفنـد بـراي هـر یـک از طـرح      این قانون شهرداري 16مطابق ماده 
هـاي ارزیـابی    تاسیسات شهري و توسعه و احداث و اصالح معابر بدواً نقشه کاملی تهیه و سـپس توسـط هیـات   

معـرض عملیـات قـرار    فهرست جامعی حاوي مقدار مساحت، تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملـک کـه در   
شود تهیه و همراه با تعیین بهاي امالك ضـمن تـامین اعتبـار بـراي تصـویب بـه انجمـن         گیرد و تصرف می می

  .شهر بفرستند) شواري(
به اختیارات شهرداري در زمینه واگذاري اراضی و امالك موضـوع قـانون نوسـازي و عمـران      22در ماده  

  .با عقد قرارداد اشاره شده استها و موسسات جهت نوسازي  شهري به شرکت
به وظایف و اختیارات شهرداري در زمینه مسائل شهرسازي و عمران شهري اشاره شده اسـت   23در ماده 

ها داراي اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شـهر از جملـه    طبق این ماده شهرداري

                                                
 281ـ  306ـ صفحات  1383چاپ هفتم ـ اقتباس از کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداري ـ  -1
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ها بر اساس نقشه جامع شـهرو منطقـه بنـدي آن بـا      فیت ساختمانتعیین تعداد طبقات وارتفاع و نوسازي و کی
شـود،   رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شواري عالی شهرسازي تعیین و وسـیله وزارت کشـور ابـالغ مـی    

ف به مراقبت از رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیالت الزم لهستند و با استفاده از اختیارات فوق مک
  .اجتماعی خواهند بود براي زندگی

در سایر مواد قانون نوسازي و عمران شهري به مسائل و موضوعات مختلفی چون نحـوه ممیـزي امـالك،    
اي، محدوده قانونی شهر، نحوه وصـول عـوارض، رسـیدگی بـه اعتراضـات مودیـان، نحـوه         تعیین قیمت منطقه

هاي عمرانی و اصالح و توسـعه معـابر،    هاي مشمول طرح پرداخت بهاي اماکن، مستحدثات و اراضی و ساختمان
هاي شهري، اختیار شهرداري در اعالم ممنوعیت ایجاد سـاختمان   وضعیت امالك شرطی و رهنی مشمول طرح

و بنا در صورت عدم تصویب نقشه شهر، اعالم ممنوعیت احداث ساختمان در امـالك، باغـات و اراضـی کـه بـر      
هاي معاف از پرداخـت   شوند، ساختمان معابر و میادین واقع میاساس نقشه تفصیلی در معرض احداث و توسعه 

  .اشاره شده است که ذکر کلیه آنها از حوصله این گزارش خارج است ... عوارض، پرداخت حق کسب و پیشه و
نحـوه مصـرف    ،هاي عمرانی شـهر  قانون نوسازي و عمران شهري به دلیل اختیاراتی که براي تامین هزینه

هـاي شهرسـازي و عمرانـی شـهر داده اسـت بسـیار        ت بر ساخت و ساز و هـدایت فعالیـت  آن و همچنین نظار
  .شود بااهمیت تلقی می

  سایر قوانین مربوط به عمران شهري

هـاي عمرانـی شـهر     عالوه بر قانون نوسازي و عمران شهري که به طور خاص به امور شهرسازي و فعالیت
ها به عمران و نوسازي شهري اشـاره شـده اسـت کـه بـه دلیـل        مهنا اشاره دارد در سایر قوانین، مقررات و آیین

  1.شود پرهیز از طوالنی شدن گزارش تنها به ذکر مستند قانونی و خالصه موضوع آن اشاره می
قانون شهرداري در زمینه تهیه مقررات براي اراضی غیرمحصور شهر از نظر بهداشت و  45ماده  18بند  •

  شهرآسایش عمومی و عمران و زیبایی 
قانون شهرداري ناظر بر اتخاذ تدابیر موثر الزم براي حفظ شهر از خطر سیل و حریق و  55ماده  14بند  •

ها و اماکن عمومی و  همچنین ریزش بناها و دیوارهاي شکسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و کوچه
  ها داالن

  هر در صورت لزومقانون شهرداري در زمینه پیشنهاد و اصالح نقشه ش 55ماده  17بند  •
هاي عمومی براي خرید و فروش و توقف  قانون شهرداري مربوط به تهیه و تعیین میدان 55ماده  18بند  •

  وسایل نقلیه و غیره
                                                

  :نوسازي در کتب زیر قابل دسترسی است و عمران شهري ،متن کامل قوانین و مقررات مربوط به شهر، شهرداري -1
  1382تهران ـ  ،وزارت مسکن و شهرسازيـ  1378ـ احسن، مجید ـ مجموعه قوانین شهرسازي از آغاز تا پایان سال 

 1383چاپ هفتم ـ انتشارات آگاه ـ تهران ـ  ـ ین و مقررات مربوط به شهر و شهرداريـ منصور، جهانگیر ـ قوان
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

قانون شهرداري ناظر بر تعیین نوع استفاده از ساختمان بر اساس نقشه جامع  55ماده  24تبصره بند  •
  شهر و قید آن در پروانه ساختمانی

قانون شهرداري در مورد تعیین حدود و حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازي با توجه به  99ده ما 1بند  •
  توسعه احتمالی شهر

بندي و  قانون شهرداري در مورد تهیه مقررات براي کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه 99ماده  2بند  •
رخانه و همچنین تهیه مقررات تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کا

  مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر
قانون شهرداري در مورد صدور پروانه جهت هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع  100ماده  •

اصول شهرسازي، ساختمان به مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن و تشخیص تخلفات از 
  فنی و بهداشتی در احداث بناها

قانون شهرداري راجع به تصویب تقاضاهاي تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم بر طبق  101ماده  •
  نقشه

ها و موسسات دولتی و خصوصی از  هاي وزارت خانه قانون شهرداري در زمینه بررسی طرح 103ماده  •
یر موارد در خصوص رعایت نقشه جامع شهرسازي و اعالم قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سا

  موافقت کتبی به آنها
ها یا بناهاي مخروبه غیر متناسب با وضع محل  قانون شهرداري در مورد بررسی وضعیت زمین 110ماده  •

کشی و احداث یا  در محدوده شهر که مغایر با ضوابط شهرسازي هستند و صدور دستور در مورد نرده
  مرمت دیوار

قانون شهرداري در مورد خرید محالت قدیمی، نوسازي و فروش آنها و تاسیس موسساتی به  111ماده  •
  منظور نوسازي شهرها

هاي تفکیکی بر اساس  قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران راجع به تایید نقشه 6ماده  •
  ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادي

لی شهرسازي و معماري ایران در مورد اجراي مصوبات شوراي عالی قانون تاسیس شواري عا 7ماده  •
  شهرسازي و معماري ایران

هاي حاوي  ها و موسسات راجع به تهیه دفترچه آیین نامه نحوه واگذاري امالك به شرکت 7ماده  •
هاي تفصیلی موقعیت زمین، کروکی موقعیت زمین در طرح کلی شهر، ضوابط و معیارهاي  نقشه

هاي موضوع  ترافیک مربوط به طرح مهندسی هاي تعیین تاسیسات شهري، نقشه طرح ساختمانی و
  مسابقه طرح نوسازي
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

 هاي مخصوصی براي تخلیه زباله و نخاله و قانون شهرداري در زمینه تعیین محل 55ماده  4تبصره  •
  فضوالت ساختمانی و موارد رسوبی فاضالب و نظایر آن

  اراضیقوانین مربوط به مالکیت  -1-5-4-2

  1قانون اراضی شهري
بـه   1366یکی از قوانین موثر در حوزه مالکیت اراضی شـهري قـانون زمـین شـهري اسـت کـه در سـال        

هـا و نیروهـاي مسـلح و     هاي متعلق به وزارتخانـه  این قانون کلیه زمین 10به موجب ماده . تصویب رسیده است
موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نـام اسـت و   هاي وابسته به دولت و  ها و سازمان موسسات دولتی و بانک

ایـن مـاده    2مطابق تبصـره  . گیرد کلیه بنیادها و نهادهاي انقالبی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازي قرار می
ها از شـمول ایـن مـاده مسـتثنی هسـتند ولـی حـق         رداريههاي وابسته به ش ها و سازمان ها، شرکت شهرداري

هـاي عمـومی   مگر به عنوان رفع نیازمنـدي  -بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازي واگذاري اینگونه اراضی را 
  .ندارند -هاي مصوب شهري  شهر و عوض امالك واقع در طرح

قانون زمین شهري هرگونه دخل و تصرف و تجاوز بـه اراضـی شـهري متعلـق بـه دولـت یـا         3طبق ماده 
ـ       ها و یا احداث هرگونه ب منتقل شده به دولت و شهرداري ه نا بدون پروانـه مجـاز و یـا هرگونـه نقـل و انتقـال ب

  .شود اراضی مزبور جرم محسوب می زارموجب اسناد عادي یا رسمی یا تفکیک و اف
هاي مشمول قانون به درخواست وزارت مسـکن   قانون مذکور رفع آثار تصرف و تجاوز از زمین 38در ماده 

  .نهادهاي انتظامی انقالب اسالمی پیش بینی شده است ها و توسط نیروي انتظامی و و شهرسازي یا شهرداري

  2هاي عمومی عمرانی و نظامی دولت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه
در اینجا موارد مرتبط و مورد استفاده در حوزه . به تصویب رسیده است 17/11/58قانون مذکور در تاریخ 

  .هاي ذکر می شوند ده یک قانون به کلیه دستگاهفعالیت شهرداري در ما
هاي اجرایی از جمله شهرداري اجازه داده شده اسـت در صـورت نیـاز     در ماده یک قانون به کلیه دستگاه 

به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلق به اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی،     
سط دستگاه اجرایی یا سازمان برنامـه و بودجـه، طبـق مقـررات منـدرج در ایـن       مشروط بر تامین اعتبار آن تو

  .آنها را خریداري و تملک کنند ،قانون
قانون مذکور بهاي اراضی، ابنیه و مسـتحدثات و تاسیسـات موضـوع ایـن قـانون از طریـق        3مطابق ماده 

  .شود توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین آنها تعیین می
                                                

 1378تهران ـ  ـ شهرسازي و مجموعه قوانین و مقررات شهرسازي ـ وزارت مسکن :رجوع گردد بهون اراضی شهري بیشتر از قان عبراي اطال -1
  132تا  128ـ صفحات 

د به کتاب هاي عمومی، و نظامی دولت رجوع گرد نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه براي اطالع بیشتر از الیحه قانونی -2 
  370 - 379قوانین مربوط به شهر و شهرداري صفحات 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

دستگاه اجرایی مجاز است به جاي پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضـایت صـاحب    7ماده  مطابق
  .حق تعهد نماید که پس از انجام طرح محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار کند

قانون، تصرف اراضی و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت یـا حقـوق مالـک     8طبق ماده 
اما درصورت استنکاف مالک از انجام معامله، اختالف مالکیت، مجهول بودن مالک و مـوارد مشـابه    .مجاز نیست

مالـک   ،به منظور جلوگیري از وقفه یا تاخیر در اجراي طرح چنانچه پس از یک مـاه از اعـالم دسـتگاه اجرایـی    
ز مهلت مجدد، ارزش ملک کـه  رو 15براي انجام معامله مراجعه نکند، مراتب براي بار دوم اعالم و پس انقضاي 

با نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستري تعیین شده به صندوق ثبت محل تودیع و دادسـتان یـا نماینـده او    
  .سند انتقال را امضا می نماید و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید مالک اقدام می نماید

به تشـخیص وزیـر دسـتگاه اجرایـی      که فوریت اجراي طرح با ذکر دالیل موجه در صورتی 9مطابق ماده 
ضرورت داشته باشد به نحوي که عدم تسریع در انجام موجـب ضـررو زیـان جبـران ناپـذیري گـردد، دسـتگاه        
اجرایی می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملـک بـا حضـور مالـک یـا      

و اجـراي طـرح اقـدام نمایـد      شناس رسمی نسبت به تصـرف نمایند وي و در غیاب او و نماینده دادستان و کار
لکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیـع قیمـت عادالنـه    

  .طبق مقررات این قانون اقدام نماید

  1ها هاي دولتی و شهرداري قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح

بـه   29/8/1367هـا در تـاریخ    هاي دولتـی، و شـهرداري   الك اراضی واقع در طرحقانون تعیین وضعیت ام
هـاي اجرایـی و    به موجب ماده واحـده ایـن قـانون کلیـه دسـتگاه     . تصویب مجلس شواري اسالمی رسیده است

ها مکلفند در طرح هاي عمومی یا عمرانی که ضـرورت اجـراي آنهـا توسـط وزیـر یـا بـاالترین مقـام          شهرداري
قرار ) حقیقی و حقوقی(اجرایی تصویب شده باشد و در اراضی و امالك شرعی و قانونی اشخاص اعم از دستگاه 

ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعالم رسـمی وجـود طـرح،     داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرك
داخت بهـا یـا عـوض آن    حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پر

  .طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند
کـه اجـراي طـرح و     در صـورتی  22/1/80در تبصره یک ماده قانون مذکور و با توجه به اصـالحیه مـورخ   

سال بعد موکول شده باشـد، مـالکین    5بندي مصوب به حداقل  تملک امالك واقع در آن به موجب برنامه زمان
ه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فـروش و اجـاره و   امالك واقع در طرح از کلی

نمایـد هرگـاه    مـی  سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهـد  5که کمتر از  رهن و غیره برخوردارند و در صورتی
  .سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد 5زمان اجراي طرح قبل از 

                                                
 380ـ  382صفحات » و مقررات مربوط به شهر و شهرداري قوانین« رجوع شود به کتاب  - 1



   

85 
 

 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

قانون مذکور مالك پرداخت خسارات، قیمت عرصـه و اعیـان ملـک در زمـان اجـراي       2به موجب تبصره 
  .طرح خواهد بود
قانون بر اولویت دریافت زمین معوض براي مالکینی که اراضی آنها قبل از تصویب طرح واجد  3در تبصره 

ه ملک آنها در مسیر احداث بـا توسـعه   اند و همچنین حق تقدم مالکینی ک شرایط دریافت پروانه ساختمان بوده
  .معابر و میادین قراردارد، اشاره شده است

بنـدي و   هـاي مجـاز بـراي قطعـه     در مواردي که تهیه زمین معوض در داخل محـدوده  4به موجب تبصره 
هاي مصوب توسعه شـهري   سازي میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح تفکیک و ساختمان

توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضـی بـراي    ایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میمورد ت
سـازي   استفاده از مزایاي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده

درصد از اراضی آنهـا   20ومی، حداکثر تا زمین و واگذاري سطوح الزم براي تاسیسات و تجهیزات و خدمات عم
هـاي نوسـازي و    هاي موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طـرح  را براي تامین عوض اراضی واقع در طرح

  .بهسازي شهري به طور رایگان دریافت نمایند

  1نامه قانون زمین شهري آیین
هـاي   کـه دسـتگاه   در صـورتی ) 24/3/71مصوب (آیین نامه قانون زمین شهري  19ماده  4به موجب بند 
اند ولی سـابقه درخواسـت ثبـت     ها قصد تملک زمین غیرمواتی را دارند یا قبالً تملک نموده اجرایی یا شهرداري

المالک است ادارت ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلـس،   ندارند و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول
هد بود، مشخصات متصرف را بـا رعایـت حـدود مجـاورین تعیـین      که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خوا

پس از تنظیم سند انتقـال، ادارات ثبـت بایـد بـه     . نمایند و این صورت مجلس مستند انجام معامله خواهد بود
  :ها نمایند ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداري

به اداره ثبـت محـل، اداره ثبـت بـر اسـاس سـند رسـمی        ) سند تملکی(پس از ارائه نسخه سند انتقال  -
  .نماید ها صادر می هاي دولتی و شهرداري تنظیمی بالفاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت یا سایر دستگاه

براي روشن شدن وضع پرداخت بهاي زمین مورد تملک، ادارت ثبت باید اظهارنامه ثبتی تنظیم نماینـد   -
هـاي   گاه تملک کننده، نام اشخاص مدعی مالکیت را قید نمایند و مبادرت به انتشار آگهـی و عالوه بر قید دست

نوبتی کنند در صورتی که اعتراضی نرسد پس از گواهی اداره ثبت و اخذ مفاصاحساب، بهاي زمـین بـه مالـک    
  .هاي صالح تعیین تکلیف نمایند شود و در صورت وصول اعتراض باید دادگاه پرداخت می

زمینی که موات اعالم شده داراي اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازي باشد یا در  چنانچه •
رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت براي دیگران در آن قید شده باشد، 
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به نام  ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن یا سایر قیود یاد شده،
در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض . باشد دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می

ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور راي قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارت ثبت، مراجع 
وثیقه و  در مورد رهن و. نمایند نامه حقوق محکوم له را ادا می با رعایت قانون و آیین کننده تملک

هاي بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل  بازداشت زمین
از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت 

یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعالم کند و در صورتی که مبلغ 
تواند براي وصول بقیه طلب خود تقاضاي توقیف سایر اموال  باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می
  .صالح بنماید ذي بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع

بتی آن در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نو •
منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدي نسبت به تنظیم صورت 
مجلس تحدید با رعایت حدود مجاورین اقدام نماید و بالفاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن 

  .و شهرسازي یا دستگاه تملک کننده صادر نماید
هـاي   ن شهري ضوابط خرید و تملک اراضی بایر و دایر مورد نیاز سـازمان آیین نامه قانون زمی 11در ماده 

  :ها به شرح زیر بیان شده است دولتی و شهرداري
  .دستگاه تملک کننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد -
  .باالترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید -
هاي موات و دولتی در آن شهر  وزارت مسکن و شهرسازي عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمین -

  .اعالم نموده باشد
  .نیاز منطبق با طرح باشد در شهرهایی که داراي طرح مصوب شهري است کاربري زمین مورد -

  1قانون نوسازي و عمران شهري

ـ      ه ضـوابط و نحـوه خریـد و تملـک اراضـی واقـع در       در برخی از مواد قانون نوسـازي و عمـران شـهري ب
  :شود اي از موارد مرتبط با تملک اراضی ذکر می ها اشاره شده است که در اینجا خالصه هاي شهرداري طرح

هـاي نوسـازي ابتـدا نقشـه و      ها مکلفند براي هـر یـک از طـرح    قانون مذکور شهرداري 16به موجب ماده 
) شـوراي (گیرند همراه با بهاي آنها تهیه و براي تصویب به انجمن  قرار میفهرست کاملی از امالکی که در طرح 

  .شهر ارسال نمایند
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قانون مذکور پس از تایید طرح مصوب انجمـن شـهر توسـط وزارت کشـور و ابـالغ آن بـه        17طبق ماده 
رسـاند  شهرداري براي اجرا، شهرداري مکلف است ظرف مدت یک ماه جزئیات طرح مصوب را به اطالع عمـوم ب 

و سه ماه پس از اعالم مذکور نسب به پرداخت قیمت اراضی، اماکن و مستحدثات مشـمول طـرح بـه صـاحبان     
عـدم  . ماه براي تخلیه مالک نسبت به تصرف و تخریـب آن اقـدام کننـد    2امالك اقدام نماید و سپس با مهلت 

  .مراجعه مالک براي دریافت بها مانع از اجراي طرح نخواهد بود
هاي شهرداري تمام یا قسمتی از معابر بـه صـورت    این قانون هرگاه در نتیجه اجراي طرح 19ده مطابق ما

متروك درآید آن قسمت متعلق به شهرداري بوده و هرگاه شـهرداري قصـد فـروش آن را داشـته باشـد مالـک       
  .مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت

عیان و اماکن و مستحدثات مشمول این قـانون را  شهرداري مکلف است بهاي عرصه و ا 20به موجب ماده 
در مورد اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون و در سایر شهرها تا پانصد هـزار ریـال   . نقداً پرداخت کند

  .شود درصد در سال از طرف شهرداري پرداخت می 9نقد و بقیه اقساط مساوي پنجساله با بهره 
هـاي نوسـازي و توسـعه     تواند در موقع تنظـیم و اجـراي طـرح   رداري میقانون مذکور شه 24مطابق ماده 

هاي موردنظر را وسیعتر از میزان مورد احتیاج تنظیم واجرا نموده و اراضی مازاد را در صـورت عـدم    معابر، طرح
نیاز طبق قوانین شهرداري به فروش برساند و وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازي و عمران شهري منظـور  

  .کند
این قانون هرگاه ملکی باید به شـهرداري منتقـل شـود و مالـک از امضـاء سـند انتقـال         25بر طبق ماده 

خودداري کند و یا مالک زمین مشخص نباشد دادستان یا نماینـده او اسـناد انتقـال و دفـاتر مربوطـه را امضـا       
  .خواهند کرد و بهاي ملک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد

اعـم از مسـتاجر یـا متصـرف یـا      (قانون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص  27به موجب ماده 
هاي احداث و توسـعه معـابر و نوسـازي و عمـران شـهرداري از       که محل کار آنها در اثر اجراي طرح) خود مالک
  . رود به عهده شهرداري است بین می

هـاي شـهري و عمـومی و     مین نیازمنـدي ها اختیار داده شده است براي تا قانون به شهرداري 31در ماده 
و تایید وزارت کشور اراضی و امالك واقع بین حـد مصـوب فعلـی هـر      عمران و نوسازي با تصویب انجمن شهر

بـا   شهر تا حد نهایی مشخص شده در نقشه جامع آن شهر را ظرف مدت پنج سال پس از تصویب نقشه جـامع 
  .پرداخت بها تملک و تصرف کنند
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  1ها ویم ابنیه و امالك موردنیاز شهرداريقانون نحوه تق

به تصویب رسیده است و یکی از قوانین مهم در زمینـه تملـک اراضـی و     28/8/70قانون مذکور در تاریخ 
به موجب ماده واحده این قانون در کلیه قـوانین و مقرراتـی کـه    . شود ها محسوب می امالك موردنیاز شهرداري

باشند، در صورت عدم توافق بین شـهرداري و   امالك و اراضی قانونی مردم می ها مجاز به تملک ابنیه، شهرداري
  .مالک، قیمت ابنیه، امالك و اراضی بایستی به قیمت روز پرداخت شود

 این قانون جهت تامین معوض ابنیـه، امـالك، اراضـی شـرعی و قـانونی مـردم کـه در        6به موجب تبصره 
درصد از اراضی و واحدهاي مسکونی قابل واگـذاري را   10وظف است گیرد، دولت م ها قرار می اختیار شهرداري

ها بـه عنـوان معـوض     ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداري با قیمت تمام شده به شهرداري
  .تحویل گردد

  هـاي مـوثر در عمـران شـهر     و وظایف شهرداري و سایر سازمان قوانین مربوط به اختیارات  -1-5-4-3
  2شهرداري قانون

و اصالحات بعـدي آن بـه وظـایف شـهرداري اختصـاص       11/4/1344فصل ششم قانون شهرداري مصوب 
  :وظیفه به شرح زیر براي شهرداري تعیین شده است 28قانون مذکور  55در ماده . افته استی
انین هاي عمومی و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قو ها و باغ ها و میدان ایجاد خیابان و کوچه •

  موضوعه
ها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به  تنظیف و نگهداري و تسطیح معابر و انهار، عمومی و مجاري آب •

  .شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه
نسبت به ) شورا(مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روي اجناس و اجراي تصمیمات انجمن  •

بار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیري از فروش اجناس فاسد و معدوم  و ارزانی و فراوانی خوار
  .نمودن آنها

بهداشت، درمان و آموزش (مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات بهداري  •
  .کوبی و تلقیح واکسن و غیره براي جلوگیري از امراض ساریهدر آبله) پزشکی

  شتن گدایان به کار و توسعۀ آموزش عمومی و غیرهجلوگیري از گدایی و دا •
قانون تعلیمات اجباري و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند  8اجراي تبصره یک ماده  •

بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و 
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بیسوادي و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات هاي مبارزه با  کتابخانه و کالس
مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و 

  .هاي خانه و مدرسه و اردوي کار کمک به انجمن
ص و دفاع از دعاوي اداره کردن دارائی منقول و غیرمنقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخا حفظ و •

  .اشخاص علیه شهرداري
برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصالحی بودجه و تفریغ بودجه شهرداري و تنظیم پیشنهاد  •

  برنامه ساختمانی و اجراي آن پس از تصویب انجمن شهر
استیجاره  انجام معامالت شهرداري اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و •

بینی شده  پیش ها پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداري
  .در این قانون

  اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر •
  ها نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس •
  تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات •
  .انتظام امور آنها گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت درایجاد غسالخانه و  •
اتخاذ تدابیر موثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و  •

هاي عمومی و  ها و اماکن عمومی و داالن دیوارهاي شکسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و کوچه
هاي  ها و دودکش هاي واقع در معابر و جلوگیري از ناودان ها و چاله پوشاندن چاهخصوصی و پرکردن و 

  .زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشدها که باعث  ساختمان
ها به وزارت بهداري و  جلوگیري از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعالم این گونه بیماري •

نها و دور نگه داشتن بیماران مبتال به امراض ساریه و هاي مجاور هنگام بروز آ دامپزشکی و شهرداري
  .معالجه و دفع حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده و یا در شهر بالصاحب و مضر هستند

  تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور اصناف پیشه وران •
مت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد پیشنهاد اصالح نقشه شهر درصورت لزوم و تعیین قی •

ها  احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد توسعه معابر و خیابان
کشی و فاضالب اعم از داخل یا خارج  هاي عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج براي لوله ها و باغ و میدان

اضی الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیري و متعلقات آنها شهر و همچنین تهیه ار
  بر طبق قانون توسعه معابر 

  هاي عمومی براي خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه عمومی و غیره  تهیه و تعیین میدان •
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هر و اجراي آن پس نامه براي فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان ش تهیه و تدوین آیین •
  از تصویب انجمن شهر

جلوگیري از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنین یا  •
   مخالف اصول بهداشت در شهرهاست و انتقال آنها به خارج از شهر

 ام عمومی ونیاز محل از قبیل رختشوي خانه و مستراح و حم هاي مورد احداث بناها و ساختمان •
ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول همان صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر الزم براي  کشتارگاه و میدان
  بضاعت شهر  هاي ارزان قیمت براي اشخاص بی ساختمان خانه

  هاي عمومی مساجد و غیره تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه آثار باستانی شهر و ساختمان •
ها و نگهداري اطفال  ها و مراقبت از پاکیزگی گرمابهاعات شرایط بهداشت در کارخانهاهتمام در مر •

  سرراهی  بضاعت و بی
  .شود هایی که در شهر احداث می صدور پروانه براي کلیه ساختمان •
هاي جدول هاي عمومی و انهار و روهاي معابر و کوچه روها و پیاده هاي و آسفالت سواره ساختن خیابان •

  ز سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداري هر محل طرفین ا
پیشنهاد برقراري یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهاي وارداتی و  •

  صادراتی کشور و محصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه براي اطالع وزارت کشور 
گذاري اماکن و نصب تابلوي  گذاري معابر و نصب لوحۀ نام آنها و شماره نام وضع قوانین و مقررات براي •

هاي غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ  ها از محل الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهی
  نظافت و زیبایی شهر موثر باشند

  وران  صدور پروانه کسب براي اصناف و پیشه •

  سایر قوانین
 تـرین  مهـم . مذکور در قوانین متعدد دیگر نیز براي شهرداري وظایفی تعیـین شـده اسـت    عالوه بر قانون

  :قوانین مذکور عبارتند از
  1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  •
  1351قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب  •
  و اصالحات بعدي آن 1352قانون نظام معماري و ساختمان مصوب  •
  1362عاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب قانون ت •
  1339ي مصوب زهاي شهرسا ها براي اجراي برنامه قانون مربوط به تملک زمین •
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هاي  بندي و تعیین تراکم مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص ضوابط منطقه •
  1364مصوب  ... ساختمانی و

ها در محدوده  خصوص حفظ حریم و اراضی مجاور راه مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در •
  1368استحفاظی و حریم شهرها مصوب 

مصوبه شواري عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص تامین فضاهاي عمومی و خدماتی شهرها  •
  1369مصوب 

شرح  دسته به 15ها وظایف متعددي را حوزه فعالیت خود دارند که در  به موجب قوانین مذکور شهرداري
  :اند بندي شده زیر طبقه

بینـی شـده در    هاي پـیش  هاي موجود، احداث و بازگشایی شبکه اصالح و تعریض شبکه :شبکه معابر -1

  ها طرح توسعه شهري و نگهداري و مرمت شبکه
اي، مشـترك و عمـومی، انتظـار و     هـاي حاشـیه   پارکینـگ ( هـا  ایجاد پارکینـگ و توقفگـاه   :پارکینگ -2

بـرداري از   بینی شده در طـرح توسـعه شـهري و حفـظ، نگهـداري و بهـره       پیش) می طبقاتیهاي عمو پارکینگ
  هاي موجود توقفگاه
هـاي   هاي دورن شهري و ترمینـال  هاي مسافربري برون شهري، پایانه ایجاد پایانه :مراکز حمل و نقل -3

  هاي موجود مینالها و تر بینی شده در طرح توسعه شهري و حفظ و نگهداري و مرمت پایانه بار پیش
جهـت فـروش اتومبیـل، مصـالح     (ایجاد میادین، ایجـاد فضـاهاي بـاز عمـومی      :عمده شهريمراکز  -4

 اي و محلـی و بازارهـاي غیردایمـی    اي، ناحیـه  ، ایجـاد مراکـز تجـاري شـهري، منطقـه     )ساختمانی و نظـایر آن 
  اکز عمده شهري موجودبرداري از مر بینی شده در طرح توسعه شهري و حفظ و نگهداري و بهره پیش

هـا، فضـاهاي سـبز     ، فضاهاي تفریحـی و بـازي بچـه   )ها پارك(ایجاد فضاي سبز عمومی :فضاي سبز -5

بینی شـده در طـرح توسـعه شـهري و حفـظ نگهـداري        هاي جنگلی و باغات عمومی پیش حفاظت شده، پارك
  .هاي عمومی موجود ها و باغ پارك

بینـی شـده    هاي سطحی پیش آوري و دفع آب هاي جمع احداث شبکه :هاي سطحی آوري آب جمع -6

  .هاي موجود در طرح توسعه شهري و حفظ، نگهداري و مرمت شبکه
هاي کارگاهی مربوط به مشاغل مزاحم شـهري بـر اسـاس     ایجاد مجتمع :هاي مزاحم شهري کارگاه -7

  هاي مذکور بینی به عمل آمده در طرح توسعه شهري، ساماندهی وانتقال صنایع به مجتمعپیش
هـاي بـه عمـل آمـده در طـرح       بینی هاي غیرصنعتی دام بر اساس پیش احداث کشتارگاه :کشتارگاه -8

  هاي موجود در شهر برداري از کشتارگاه توسعه شهري و حفظ، نگهداري و بهره
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 هـاي بـه عمـل آمـده در طـرح، حفـظ، نگهـداري و        بینـی  ایجاد گورستان بر اساس پـیش  :گورستان -9

  هاي موجود ي از گورستانبردار بهره
سوزي، ایجـاد مراکـز و کارخانجـات     آوري و دفن زباله، ایجاد مراکز زباله ایجاد مراکز جمع :دفع زباله -10

هـا و   هاي مخصوص براي تخلیه نخاله و فضوالت ساختمانی و مواد رسـوبی فاضـالب   کودکمپوست، تعیین محل
  .موجود آوري و دفع زباله برداري از مراکز جمع نیز بهره

هاي طـرح،   بینی هاي آتش نشانی بر اساس پیش ایجاد ساختمان ایستگاه :نشانی هاي آتش ایستگاه -11

  .هاي موجود برداري از ایستگاه تجهیز و بهره

سـازي مربـوط بـه     هـاي آمـاده   شناسایی، خرید، تملک و تهیه طـرح  :تملک اراضی ذخیره شهري -12

  اراضی ذخیره شهري

خریدامالك واقع در محالت قدیمی نوسازي و فروش آنها و تاسیس موسساتی به  :نوسازي محالت -13

  منظور نوسازي شهري

فرهنـگ   ،هـا  کمک به ایجاد مراکز فرهنگـی، کتابخانـه   :تامین سایر تاسیسات موردنیاز عمومی -14

  ... خانه، آبریزگاه و ها، رختشوي موزه ،سراها
ر پروانه سـاختمانی و نظـارت بـر احـداث بنـا در      صدو :مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر -15

  ... محدوده قانونی و حریم شهر، تعیین صدور محدوده قانونی و حریم شهر و

  خصوصیات کالبدي شهر  -1-6

  ها در کل شهر ي آن محاسبه سطوح، درصد سرانه نحوه استفاده از اراضی شهر و  -1-6-1

فاده از هر فضا در شهر، هدایت و ساماندهی فضایی منظور از نظام کاربري زمین، مشخص کردن نحوه است
هاي شهري است؛ به طور کلی  ها با یکدیگر در هماهنگی با سیستم ها و چگونگی انطباق آن شهر، تعیین ساخت

سـکونتی اسـت کـه     -ها و کمبودها در حوزة زیسـتی   هدف اساسی از مطالعات کاربري زمین، بازشناسی ضعف
این بخش از مطالعات به بررسـی سـطوح و   . گیرد در فرآیند توسعه شهر صورت میهاي جمعیتی  مبتنی بر افق

  .پردازد هاي فرضیه موجود می ها در نسبت با کاربري سرانه
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ــا جمعیــت  واجــد ) 1388(نفــر در وضــع موجــود  13080در ســال پایــه و  1نفــر 12509شــهر نطنــز ب
  :هائی به شرح زیر است کاربري

  اراضی دایر  :الف

  کونیمس  -1-الف 
مترمربع وضـع   01/66در سال پایه و  مترمربع 02/69هکتار و سرانه  34/86این کاربري با سطحی معادل 

درصد از کل اراضی را به خود اختصـاص داده   44/16و ) حوزه زیست(درصد از کل اراضی دایر  88/23 موجود،
 .بندي اسـت  باغ مسکونی قابل دسته هاي مختلف مانند مسکونی ویالئی، آپارتمانی و است؛ این کاربري در گونه

و اراضی داراي سند تفکیکـی نیـز بـه عنـوان وضـع موجـود       ) ساله 99(بندي اراضی مسکن مهر  در این تقسیم
  .محاسبه گردیده است

  تجاري  -2-الف
مترمربـع در   5/4در سـال پایـه و    مترمربـع  71/4هکتار و سـرانه   89/5این کاربري واجد سطحی معادل 

درصد از کل اراضـی بـه ایـن کـاربري اختصـاص دارد؛       12/1درصد از سطح اراضی دایر و  63/1. است 88سال 
  .ها و موسسات مالی در این دسته جاي گرفته است ، بانک)مغازه(هاي تجاري  انواع فعالیت

  آموزشی کودکستان و دبستان  -3-الف

مترمربـع   34/1در سال پایه و  مترمربع 40/1اي معادل  هکتار و سرانه 75/1این کاربري با سطحی معادل 
درصـد از کـل اراضـی شـهر را بـه خـود شـهر         33/0درصد از سطح کل اراضی دایـر و   0/ 48، در وضع موجود
  .دهد اختصاص می

  آموزشی راهنمائی  -4-الف
مترمربـع در   26/1در سـال پایـه و    مترمربـع  32/1هکتـار و سـرانه    65/1این کاربري با سـطحی معـادل   

  .دهد درصد از کل اراضی را به خود اختصاص می 31/0از اراضی دایر و  درصد 46/0، 1388

  آموزشی دبیرستان   -5-الف
مترمربـع در سـال    18/0در سال پایه و  مترمربع 18/0هکتار و سرانه  23/0این کاربري با سطحی معادل 

  .دهد درصد از کل شهر را تشکیل می 04/0درصد از کل اراضی دایر و  06/0، 88

                                                
 1385شماري عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، سر - 1
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  هنرستان آموزشی  -6-الف

مترمربـع در سـال    91/2 مترمربـع  04/3اي برابر بـا   هکتار و سرانه 80/3این کاربري واجد سطحی معادل 
  .درصد از کل اراضی به این کاربري اختصاص دارد 73/0هاي دایر و  درصد از کاربري 05/1. باشد می 88

  آموزش عالی  -7-الف

 ،88در سـال   26/24در سال پایه و  37/25 اي برابر با سرانههکتار و  73/31این کاربري با سطحی معادل 
  .درصد از کل اراضی را به خود اختصاص دارد 04/6هاي دایر و  درصد از کاربري 78/8

  مذهبی  -8-الف

در  13/3در سـال پایـه و    مترمربـع  28/3اي معادل  هکتار و سرانه 10/4این کاربري واجد سطحی معادل 
  .درصد از کل اراضی به این کاربري اختصاص دارد 78/0از اراضی دایر و درصد  13/1است؛  88سال 

  درمانی  -9-الف
در سـال   مترمربع 92/1اي معادل  هکتار از سطح اراضی شهر به این کاربري اختصاص یافته که سرانه 4/2

د از کـل  درصـ  46/0االرضـی دایـر و    درصد از سطح66/0این کاربري . را رقم زده است 88در سال  83/1و  85
  .دهد می اراضی را به خود اختصاص

  بهزیستی -بهداشتی   -10-الف
در وضـع   28/0در سـال پایـه و   مترمربـع   29/0ي آن معـادل   هکتـار و سـرانه   36/0مساحت این کاربري 

  دهد؛ درصد از کل اراضی را تشکیل می 07/0درصد از سطح کل اراضی دایر  1/0این کاربري . باشد میموجود 

  ارياد  -11-الف
و  85در سـال   مترمربع 59/15ي آن معادل  هکتار و سرانه 5/19مساحت این کاربري در کل شهر برابر با 

درصـد و از اراضـی کـل شـهر      39/5است؛ سهم این کاربري از اراضی دایر برابر با  88در سال مترمربع  91/14
  .باشد درصد می 71/3برابر با 

  فرهنگی  -12-الف

ي آن در وضع موجـود برابـر    هکتار و سرانه 98/0ن کاربري در کل شهر معادل سطح اختصاص یافته به ای
 27/0سهم این کاربري از اراضی دایـر شـهري معـادل    . است 88در سال  75/0و  85در سال  مترمربع 78/0با 

  .است 19/0مترمربع و از اراضی کل شهر برابر با 
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  فضاي سبز عمومی  -13-الف

مترمربـع   85/13اي معادل  ی شهر به این کاربري اختصاص دارد که سرانههکتار از سطح کل اراض 32/17
درصـد از سـطوح    79/4سطح مـذکور  . زند را به ازاي هر نفر رقم می 88مترمربع در سال  24/13و  85در سال 

  .دهد درصد از کل اراضی شهر را تشکیل می 30/3اراضی دایر و 

  ورزشی  -14-الف
و  85در سـال   مترمربـع  11/6ي آن معـادل   هکتار و سرانه 64/7رابر با مساحت این کاربري در کل شهر ب

درصد از کل اراضی شهر به این کـاربري اختصـاص    46/1درصد از اراضی دایر و  11/2. است 88در سال  84/5
  .دارد

  انتظامی -نظامی   -15-الف

در سـال پایـه و    مترمربع 51/4ي آن معادل  هکتار و سرانه 60/5نوع کاربري  سطح اختصاص یافته به این
  .درصد است 48/1سهم این کاربري از اراضی دایر معادل . است )وضع موجود( 88در سال  31/4

  جهانگردي و پذیرایی  -16-الف

مترمربع  92/0ي آن معادل  به این کاربري اختصاص یافته که سرانه هکتار از سطح کل اراضی شهر 15/1
درصد از سطح کل اراضی دایر شهر بـه ایـن نـوع     32/0باشد؛  میموجود مترمربع در وضع  88/0در سال پایه و 

  .کاربري اختصاص دارد

  کارگاهی  -17-الف
و  85در سـال   مترمربـع  48/0ي آن معـادل   هکتار و سرانه 60/0مساحت این کاربري در کل شهر برابر با 

اضـی شـهر بـه ایـن کـاربري      درصـد از کـل ار   11/0درصد از اراضـی دایـر و    17/0. باشد می 88در سال  48/0
  .اختصاص یافته است

  تاسیسات و تجهیزات شهري  -18-الف
و  85در سـال   مترمربـع  10/1ي آن معـادل   هکتـار و سـرانه   38/1سطح اختصاص یافته به این کـاربري  

درصد از کـل اراضـی شـهر بـه ایـن کـاربري        26/0درصد از سطح اراضی دایر و  36/0است؛  88در سال  06/1
  .ته استتخصیص یاف

  و نقل و انبار حمل  -19-الف

از وضـع   مترمربـع  88/0اي معادل  و سرانه شهر هکتار از اراضی 1/1ها،  نظر از سطح راه این کاربري صرف
 3/0از کـاربري از اراضـی دایـر معـادل      سـهم ایـن  . را به خود اختصاص داده اسـت از وضع موجود  88/0پایه و 

  .درصد است 21/0درصد و از اراضی کل شهر برابر با 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  ها سایر کاربري  -ب

  گورستان  -1-ب

سطح اراضـی  . اند اي شکل گرفته هاي طایفه هاي نطنز عمدتاً در بطن محالت ودر ترکیب با نظام گورستان
  .اند بیرون از محدوده شهر قرار گرفتهباشد  هکتاري می 78/2اختصاص یافته به گورستان معادل 

  و کاروانسرا آب انبار  -2-ب

  .باشد مترمربع می 8200ها معادل  صاص یافته به این کاربريسطح اخت

  جمعی هاي سکونتگاه  -3-ب
  .دهد مترمربع را به خود اختصاص می 3/541ها، سطحی معادل  مراکز خوابگاهی خصوصی و پانسیون

  صنعتی  -ج
زان انـد کـه از ایـن میـ     هکتار را به خود اختصـاص داده  23/42صنعتی نطنز، سطحی معادل  هاي کاربري

  .اند هکتار در خارج از محدوده شهر واقع شده 2/21هکتار در داخل محدوده شهر قرار دارند و  03/21

  و انبار حمل و نقل و ارتباطات  -د

  راه  -1-د

اصلی شهر در ) معابر اصلی به جز کوچه باغات و معابر مابین اراضی زراعی(سطح اختصاص یافته به معابر 
کل اراضی شـهر را بـه خـود اختصـاص      درصد از 28/26بافت پر و  درصد از 17/38هکتار است که  138حدود 

  .است 88در سال  مترمربع 32/110داده است و سهم هر یک از ساکنین از این کاربري در حدود 

  حمل و نقل ارتباطات  -2-د
در  مترمربـع  88/0هکتار است که سرانه آن در حـدود   1/1سطح اختصاص یافته به این کاربري در حدود 

سهم اختصاص یافته به این کاربري از کل اراضی دایر شـهر  . باشد میمترمربع در وضع موجود  88/0و  85سال 
  .درصد است 30/0

  )باغات، مزروعی، کشاورزي و دامداري(فضاهاي باز   - هـ

  باغات  -1- هـ
ه آن در عرصـه  باشد که بخش عمد هکتار می 76/24سطح اختصاص یافته به باغات در شهر نطنز برابر با 

  .درصد است 72/4سهم باغات از کل اراضی شهر برابر با . گیرد تولید قرار می
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  مزروعی  -2- هـ

درصـد از   09/3دهـد؛ کـه در حـدود     هکتار را تشکیل می 21/16معادل  یهاي مزروعی شهر سطح زمین
  .اراضی کل شهر را به خود اختصاص داده است

  تمخروبه و در حال ساخ ،اراضی بایر  -و

  بایر  -1-و

اي از اراضـی شـهر    درصد، بخش عمده 01/15هکتار و سهمی معادل  81/78اراضی بایر با وسعتی معادل 
  .اند هاي بیرونی و پیرامونی شکل داده را در اثر گسترش

  مخروبه و فاقد فعالیت  -2-و

شـند؛ چنـین   با درصد مخروبه و فاقد فعالیـت مـی   64/7هکتار از اراضی کل شهر با سهمی معادل  18/39
  .وجهی بر روند سریع فرسایش در هسته قدیم شهر داللت دارد

  در حال ساخت  -3-و

ایـن سـطوح در حـال    . باشـد  درصد از کل شهر در حـال احـداث مـی    73/4هکتار از اراضی معادل  92/5
  .هاي سکونتی اختصاص دارد ساخت عمدتاً به کاربري

  .دهد هاي شهر نطنز را نشان می ح، سرانه کاربريسطزیر نظام کاربري اراضی و جدول  ،3نقشه شماره 

و  نفر) 12509( 85 سال پایه جمعیت نسبت آنها بر پایهسطح، سرانه و  تعداد بر حسب شهر نطنز نظام کاربري اراضی :39 جدول
  نفر 13080، )1388(وضع موجود 

مساحت  کاربري
 )1388(سرانه  )1385(سرانه  )هکتار(

سهم کاربري 
نسبت به 

 دایر اراضی

سهم کاربري 
نسبت به کل 
 اراضی شهر

 مسکونی
 15.49 22.50 62.19 65.03 81.34 مسکونی

 0.95 1.38 3.82 4.00 5.00 باغ مسکونی

 16.44 23.88 66.01 69.02 86.34 جمع مسکونی

 تجاري

 0.89 1.29 3.58 3.74 4.68 تجاري

 0.13 0.19 0.54 0.56 0.70 موسسات مالی اعتباري- بانک
 0.10 0.14 0.39 0.41 0.51 موزشگاه خصوصیآ

 1.12 1.63 4.50 4.71 5.89 جمع تجاري

 آموزشی

 0.33 0.48 1.34 1.40 1.75 آموزشی دبستان

 0.31 0.46 1.26 1.32 1.65 آموزشی راهنمایی
 0.04 0.06 0.18 0.18 0.23 آموزشی دبیرستان

 0.69 1.00 2.78 2.90 3.63 جمع آموزشی

و  آموزش عالی
 اي فنی و حرفه

 0.72 1.05 2.91 3.04 3.80 آموزشی هنرستان
 6.04 8.78 24.26 25.37 31.73 آموزش عالی

 6.77 9.83 27.16 28.40 35.53 اي جمع آموزش عالی و فنی و حرفه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

مساحت  کاربري
 )1388(سرانه  )1385(سرانه  )هکتار(

سهم کاربري 
نسبت به 

 دایر اراضی

سهم کاربري 
نسبت به کل 
 اراضی شهر

 3.71 5.39 14.91 15.59 19.50 اداري

 0.46 0.66 1.83 1.92 2.40 درمانی
 0.07 0.10 0.28 0.29 0.36 بهداشتی

 0.19 0.27 0.75 0.78 0.98 فرهنگی
 1.46 2.11 5.84 6.11 7.64 ورزشی

 3.30 4.79 13.24 13.85 17.32 فضاي سبز عمومی-پارك
 0.22 0.32 0.88 0.92 1.15 پذیرایی-جهانگردي

 0.78 1.13 3.13 3.28 4.10 مذهبی
 0.26 0.38 1.06 1.10 1.38 تاسیسات و تجهیزات شهري

اي ه سایر کاربري
 شهري

 0.16 0.23 0.63 0.66 0.82 کاروانسرا-آب انبار

 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 هاي جمعی و خوابگاهی سکونتگاه
 0.19 0.28 0.76 0.80 1.00 دامداري

 1.13 1.64 4.53 4.73 5.92 در حال ساخت
 0.21 0.31 0.86 0.90 1.12 حوزه علمیه

 1.70 2.46 6.81 7.12 8.91 هاي شهري جمع سایر کاربري

 19.02 27.63 75.31 79.85 99.88 جمع کل خدمات

 1.07 1.56 4.51 4.51 5.64 نظامی انتظامی

 0.11 0.17 0.48 0.48 0.60 کارگاهی
 4.01 5.82 16.81 16.81 21.03 صنعتی

حمل و نقل و 
 ارتباطات

 26.28 38.17 110.32 110.32 138.00 راه
 0.21 0.30 0.88 0.88 1.10 رحمل و نقل و ارتباطات و انبا

 26.49 38.48 106.35 111.20 139.10 جمع حمل و نقل و ارتباطات

 68.85 100.00 282.18 288.99 361.50 جمع اراضی بافت پر

 0.88 - - - 4.60 رودخانه

 فضاي باز
 4.72 - - - 24.76 باغ
 3.09 - - - 16.21 زراعی

 اراضی بایر
 15.01 - - - 78.81 بایر

 7.46 - - - 39.18 مخروبه و فاقد فعالیت، اراضی خالی و ارتفاعات

 31.15 - - - 163.56 جمع کل اراضی بافت خالی

 100.00 - - - 525 کل اراضی شهر

  مشاور طرح جامع :تدوین
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  کاربري اراضی موجود: 3نقشه 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  بندي جمع

جمعیت پایین سـرانه بـاالیی از    چنین سطحی با توجه به. هکتار است 525سطح کل اراضی شهر معادل 
  .زمین را رقم زده است

 متـر  99/288هکتار و سرانه آن رقمـی معـادل    50/361معادل ) عرصه زیست( بافت پرسطح کل اراضی 
  .هاي دایر در مقایسه با بسیاري از شهرها، رقم باالتري است سرانه زمین. باشد می 85براي سال 

، معـادل  )عرصه تولید(و فضاهاي باز ) هکتار 99/117(راضی بایر مشتمل بر ا بافت خالیسطح کل اراضی 
  .باشد هکتار می 56/163

درصد، اراضی مربوط به خـدمات برابـر بـا     24از اراضی دایر برابر با ) حوزه سکونت(سهم اراضی مسکونی 
 .باشد درصد می 38درصد و اراضی مربوط به راه برابر با  38

  .دهد ، ارائه می85ي شهر نطنز را بر پایه سال ها نسبت کاربري 28شماره  تصویر

  

  
  هاي شهري از اراضی دایر شهر نطنز کاربرينسبت  :28تصویر 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  وضع کمی و کیفی کالبدي کارکردهاي مختلف شهري  -1-6-2

اقتصـادي،   هاي یک شهر، متاثر از عوامل مختلفـی ماننـد جایگـاه و نقـش سیاسـی،      میزان وسعت کاربري
  .هاي توسعه شهري و عواملی از این دست است اقلیمی و جغرافیائی، مقیاس جمعیتی، طرح شرایط

ي اول نیـاز بـه معیارهـا و     هـاي شـهري در وضـع موجـود، در مرحلـه      بـه منظـور ارزیـابی کمـی کـاربري     
عیتـی مـورد   هایی است تا با توجه به بدان وضعیت موجـود شـهر از حیـث پاسـخگویی بـه الزامـات جم       شاخص

گونـه کـه حـال ریشـه در      گـردد؛ آن  گذار به وضع آتی را رهنمـون مـی   شرایطبازشناسی قرار گیرد؛ وجهی که 
گذشته دارد، آینده نیز ریشه در حال دارد و بازشناسی وضع موجـود و رونـد تحـوالت از گذشـته تـا بـه حـال        

  .دهد ست میده زمانی نطنز را ب -در فضا در فرآیند تحول مکانی  مداخله شرایط
بدین منظور و در جهت تبین سرانه استاندارد، معیارهـایی مبتنـی بـر موقعیـت شـهر در رده تقسـیمات       

تدوین شده کـه ارقـام اولیـه بـراي سـنجش       ... هاي جمعیتی، وضعیت فعلی شهر و اقلیمی کشور، جایگاه گروه
راحـل آتـی طـرح وابسـته بـه      دهـد؛ امـري کـه در م    هاي شهر نطنز در وضع موجود را بدست می کمی کاربري

  .هاي زیستی و تولیدي شهر و پیرامون است پذیري و رشدپذیري عرصه پذیري، جمعیت نقش

  .دهد دست میه هاي شهر نطنز را ب معیارهاي اولیه در جهت ارزیابی کمی کاربري: 40جدول 

  کاربري
  بهداشتی   آموزشی   تجاري   مسکونی  معیار

  درمانی 
  اداري 

  انتظامی و
  فرهنگی
  مذهبی 

  فضاي سبز
  ورزشی 

  حمل و نقل
  انبار 

  تاسیسات 
  جمع کل   تجهیزات 

  گروه اقلیمی 
  91  3  5/20  6  3  3  2  5/3  2  44  سرانه 
  00/100  4/3  4/22  8/6  4/3  4/3  2  8/3  2/2  3/48  درصد

  گروه جمعیتی 
 50000زیر (

  )نفر

  7/110  2/2  25  9  5/1  8/2  5/1  2/3  2  58  سرانه 
  100  2  24  8  2/1  5/2  2/1  8/2  8/1  5/52  درصد

موقعیت 
  سیاسی

  5/106  5  5/24  5/8  5/1  4  5/1  5/3  5/2  5/51  سرانه 
  100  8/4  2/23  8  4/1  8/43  4/1  3/3  3/2  48  درصد

پیشنهادي 
  طرح هادي 

  1/130  5    10  5  10  6/5  10  3  5/81  سرانه 
            2        7/72  درصد

  وضع موجود 
  84/120  38/2  29/1  18/16  12/5  25/19  21/2  91/2  71/4  71/66  سرانه 
  100  6/3  03/1  6/13  1/4  5/15  78/1  33/2  75/3  13/54  درصد

  میانگین نهائی 
  4/114  5/3  3/20  10  2/3  12/5  56/2  2/5  3  5/61  سرانه 
  100  3  75/17  75/8  8/2  5/4  4/2  5/4  6/2  7/53  درصد

  مشاور طرح جامع: تدوین
هـاي شـهري، در    گروه اقلیمـی، متوسـط سـرانه و درصـد کـاربري     در جدول فوق منظور از سهم و سرانه 

جغرافیایی در سطح کشور است؛ دومین معیار منظور شـده، متوسـط    شرایطشهرهاي هم رده به لحاظ اقلیم و 
سومین معیار سهم و سـرانه در شـهرهاي    ،)000/10 – 000/50(سهم و سرانه در شهرهاي کم جمعیت کشور 

 ،و معیارهـاي دیگـر  ) مرکزیـت شهرسـتان نطنـز   (سیاسـی   -گاه در تقسیمات اداري هم رده نطنز به لحاظ جای
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

سرانه پیشنهادي طرح هادي نطنز و سرانه وضع موجود بوده است؛ الزم به ذکر اسـت برخـی از ارقـام فـوق در     
  .ها تعدیل شده است مرحله ارزیابی کمی کاربري

هـاي شـهري    صورت گرفته، وضع کمی کـاربري هاي  بر پایه معیارهاي بدست آمده از جدول فوق و تعدیل
  .آمده است 41بر وضع موجود در قالب جدول شماره 

  )نفر 12509: 85جمعیت ( برآورد کمبودها و نیازها در وضع موجود: 41 جدول

 کاربري
 وضع موجود

 سرانه معیار
سطح مورد 
نیاز در وضع 

 موجود

کمبود سطح در 
وضع موجود 

) هکتار(سطح  )هکتار(
 موجود 

) مترمربع(سرانه  
 درصد )1385(پایه 

 - 85.02 65.00 44.61 69.02 86.34 مسکونی 

 0.87 2.62 2.00 0.90 1.40 1.75 )دبستان و کودکستان(آموزشی 

 0.31 1.96 1.50 0.85 1.32 1.65 آموزشی راهنمایی

 1.08 1.31 1.00 0.12 0.18 0.23 آموزشی دبیرستان

 - 1.31 1.00 1.96 3.04 3.80 آموزشی هنرستان

 - - - 16.39 25.37 31.73 آموزشی عالی

 - - 4- 2 3.04 4.71 5.89 تجاري

 - 1.31 1.00 2.12 3.28 4.10 مذهبی

 - 1.31 1.00 1.24 1.92 2.40 درمانی

 0.95 1.31 1.00 0.19 0.29 0.36 بهزیستی  -بهداشتی 

 - 5.23 4.00 10.07 15.59 19.50 اداري

 1.64 2.62 2.00 0.51 0.78 0.98 فرهنگی

 - 13.08 10.00 8.95 13.85 17.32 فضاي سبز عمومی

 0.21 7.85 6.00 3.95 6.11 7.64 ورزشی 

 0.42 1.57 1.20 0.59 0.92 1.15 جهانگردي و پذیرایی

 - 5.23 4.00 2.91 4.51 5.64 انتظامی-نظامی

 - - - 0.31 0.48 0.60 کارگاهی

 1.24 2.62 2.00 0.71 1.10 1.38 تاسیسات و تجهیزات شهري 

 - - - 0.57 0.88 1.10 حمل و نقل و انبار 

    134.33    100.00 154.74 193.56 جمع کل کاربریها

  مشاور طرح جامع: تدوین
  
  :ي جدول فوق نکات زیر قابل ذکر است پایه بر

، )مات شهرستانمرکز خد(تري از شهر  گستردگی شهر، جمعیت پایین و ارائه خدمات در حوزه وسیع •
هاي شهري را از حد متعارف در بسیاري از فزونی بخشیده است؛ چنین  ي زمین در اغلب کاربري سرانه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

هاي  وجهی به هیچ عنوان داللت بر پاسخگویی مناسب به الزامات کمی و کیفی شهروندان ندارد و هزینه
  .مضاعفی را بر مدیریت شهري تحمیل می نماید

زشی، با توجه به استانداردهاي رسمی و معیارهاي وزارت آموزش و پرورش در حوزه عملکردهاي آمو •
گردد؛ چنین وجهی با توجه به فشار مضاعف حوزه نفوذ در مقاطع متوسطه  کمبود سطح احساس می

 .یابد شدت بیشتري می

هاي طبیعی و تاریخی در زمینه جهانگردي و پذیرائی،  هاي مناسب شهر در حوزه با توجه به قابلیت •
  .این بخش مورد توجه جدي قرار نگرفته است) ... نظیر هتل، رستوران و(نیاز  عملکردهاي مورد

اي در مناطق مختلف شهر با در نظر گـرفتن گنجـایش و شـعاع     نحوه توزیع خدمات محله  -1-6-3
  کارکرد خدمات 

تـی چـه در   هاي شهري، تـاثیر آن در جـذب و توزیـع نقـاط ثقـل جمعی      هاي عمده کاربري یکی از ویژگی
هـا در ایجـاد کشـش بـراي افـراد       اي از کـاربري  میزان تاثیر پاره. سطوح شهري و چه در سطوح فراشهري است

با نگاهی گذرا به وضعیت منـاطق مختلـف شـهري،    . بستگی مستقیم به سطح و کیفیت خاص آن عملکرد دارد
از خدمات عمـومی مناسـبتري    شود که میزان تقاضاي افراد جهت سکونت در مناطقی که این نکته مشخص می

عالوه بـر نکتـه فـوق عـدم حضـور      . برخوردار هستند نسبت به مناطقی که از این مزیت محرومند، بیشتر است
هاي زیست  هاي قدیمی شهرها، دامنه فرسایش و روند نزول کیفیت خدمات عمومی در فضاهاي فرسوده و بافت

هـاي جدیـد شـهري     هاي عظیم جمعیتی را به سوي بافت و سکونت در این فضاها را تسریع بخشیده، جابجایی
دامن زده است؛ عواملی که شهر نطنز و هسته قدیمی آن را نیـز متـاثر سـاخته و رشـد در پیرامـون شـهر و در       

  .هاي مسکونی نسبتاً منفصل را دامن زده است قالب مجموعه
حسـب شـعاع عملکـرد درسـطح      با توجه به موارد مذکور، تحلیل و ارزیابی نظام توزیع خدمات شهري بـر 

 گردد؛ وجهی که توسعه آتی نطنز را از حیث سـازماندهی عناصـر و   ساخت و بافت شهري حائز اهمیت تلقی می
  .سازد اجزاي شهري متاثر می

هاي صورت گرفته در شهر نطنز، نظام توزیع خدمات شهري نطنز بر حسـب   بر مبناي مطالعات و پیمایش
  :زیر استبه قرار ) شعاع عملکرد(سطح 
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  آموزشی -1-6-3-1
کودکسـتان، دبسـتان و   (این کاربري بسته به سلسله مراتب خدمات شهري در قالب آموزشـی رده محلـه   

قابـل  ) اي و آمـوزش عـالی   مـدارس فنـی و حرفـه   (فراشهري  -و رده شهري ) دبیرستان(، رده ناحیه )راهنمایی
  .بندي است دسته

واحـد   11واحد آموزشی موجود در شهر،  20هر نطنز از مجموع مطالعات میدانی صورت گرفته در ش بنابر
 1000واحد آموزش راهنمائی بـا شـعاع پوشـش     8متر،  500آموزش دبستان و پیش دبستانی با شعاع پوشش 

 . متر موجود است 1500واحد آموزشی دبیرستان با شعاع  1متر و 

اي بـا شـعاع عملکـرد     حرفه –وزشی فنی واحد آم 3اي و عالی،  واحد آموزشی حرفه 6همچنین از مجموع 
  .اي و ملی وجود دارد واحد آموزش عالی با شعاع عملکرد شهري، منطقه 3فراشهري و  -شهري 

  نظام توزیع واحدهاي آموزشی شهر نطنز :42جدول 

  نظام توزیع در سطح شهر  )متر(شعاع پوشش   شعاع عملکرد  تعداد  شعاع عملکرد/ کاربري 
  محالت قدیم و برخی محالت جدید  500  محله  11  )دبستان(آموزشی 
  محالت قدیم و بخش مرکزي  1000  محله  8  )راهنمایی(آموزشی 
  بخش مرکزي  1500  ناحیه  1  )دبیرستان(آموزشی 
  بخش مرکزي  2000  فراشهري -شهري   3  )هنرستان(آموزشی 

  بخش مرکزي و پیرامونی  -  فراشهري -شهري   3  آموزش عالی
  امعمشاور طرح ج: تدوین

  
اي اسـت کـه    بر مبناي مشاهدات صورت گرفته، نظام توزیع واحدهاي آموزشی در سـطح شـهر بـه گونـه    

اغلب این واحدها در محالت قـدیم  . دهد هاي شهر بدست نمی فاصله و دسترسی مناسب را براي برخی از بخش
مناسـب ایـن کـاربري     هاي شمالی و شرقی نطنز از پوشـش  بخش. اند و برخی محالت جدید شهر استقرار یافته

متـر در محـالت قـدیم و     1000نظام توزیع واحدهاي آموزشی راهنمایی با شـعاع پوشـش   .باشند برخوردار نمی
هـاي شـمالی و شـرقی شـهر از حضـور ایـن رده از        بخش مرکزي از پراکنش بیشـتري برخـوردار اسـت بخـش    

  .واحدهاي آموزشی بهره پایینی دارند
متر در بخش مرکزي شهر واقع شـده   1500شی دبیرستان با شعاع عملکرد عالوه بر موارد فوق واحد آموز

با توجـه بـه فشـار حـوزه نفـوذ در سـطح شـهر کـامالً          به ویژهضعف وجود این نوع از واحدهاي آموزشی . است
هـاي شهرسـتان موجـب     محسوس است و این عامل سرازیر شدن جمعیت داوطلب حوزه نفوذ را به سایر قطـب 

فراشهري عمدتاً در بخش مرکـزي   -اي با شعاع عملکرد شهري  ایت واحدهاي آموزشی حرفهدر نه. گشته است
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  مهندسین مشاور کوشا پایدار

نظام توزیع و شعاع تحت پوشش واحدهاي آموزشی را در سـطح شـهر نطنـز     ،29 تصویر. اند نطنز استقرار یافته
  .دهد نشان می

  
  نظام توزیع و شعاع تحت پوشش واحدهاي آموزشی :29تصویر 

  درمانی  -1-6-3-2
فراشـهري ایفـاي    -اي و شـهري   این کاربري بر حسب سلسله مراتب خدمات شهري نطنز در سطح ناحیه

در سـطح  ) ساختمان پزشکان و درمانگاه(واحد درمانی  2واحد درمانی شهر نطنز،  5از مجموع . نماید نقش می
راشهري ایفـاي نقـش   ف -در سطح شهري ) بیمارستان، آزمایشگاه و کلینیک تخصصی(واحد درمانی  3ناحیه و 

  .دهد شعاع تحت پوشش و نظام توزیع فضاهاي درمانی در شهر نطنز را نشان می 43جدول . نمایند می

  در شهر نطنز نظام توزیع واحدهاي درمانی :43جدول 

  نظام توزیع در سطح شهر  )متر( شعاع پوشش  تعداد  سطح/ کاربري 
  هسته مرکزي شهر   1500  2  درمانی ناحیه

  بخش مرکزي و جنوب شرقی شهر  و باالتر 2000  3  فراشهري -ري درمانی شه
  مشاور طرح جامع: تدوین

  
 تصـویر  .باشـد  هاي درمانی عمدتاً در هسـته مرکـزي شـهر مـی     با توجه به جدول فوق نظام توزیع کاربري

  .دهد نظام توزیع و شعاع تحت نفوذ مراکز درمانی نطنز را نشان می 30شماره 
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  وزیع و شعاع تحت پوشش واحدهاي درمانینظام ت :30تصویر 

  فرهنگی  -1-6-3-3
 به ویـژه هاي صورت گرفته در سطح شهر نطنز این شهر به لحاظ دارا بودن فضاهاي فرهنگی  بررسی بنابر

کانون واجد شعاع  7فضاي فرهنگی،  14از مجموع . در سطوح خرد شهري در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد
متـر،   1500اي با شعاع پوشش  کانون واجد شعاع عملکرد ناحیه 6متر،  1000شعاع پوشش اي با  عملکرد محله

هـاي   نظام توزیع و شعاع پوشش کاربري 44جدول . فراشهري می باشد -عنصر واجد شعاع عملکرد شهري  1و 
  :دهد فرهنگی را در سطح شهر نطنز نشان می

  فرهنگی در شهر نطنزنظام توزیع واحدهاي  :44جدول 

  نظام توزیع در سطح شهر  )متر(شعاع پوشش   تعداد  سطح/ اربري ک
  بخش مرکزي و جنوبی  1000  7  فرهنگی محله
  بخش مرکزي و جنوب شرقی  1500  6  فرهنگی ناحیه
  بخش مرکزي  2000  2  فرهنگی شهر

  مشاور طرح جامع: تدوین
  

اي کـودك و نوجـوان در   هـ  بر مبناي مشاهدات صورت گرفته، عناصر فرهنگی محله مشتمل بر کتابخانـه 
هـاي متوسـط و مراکـز فرهنگـی بـانوان در       بخش مرکزي جنوبی و عناصر فرهنگی ناحیه مشتمل بر کتابخانـه 

  .اند و جنوب شرقی نطنز پراکنده شده بخش مرکزي
  .دهد نظام توزیع و شعاع پوشش، عناصر فرهنگی را نشان می 31تصویر شماره 
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  پوشش واحدهاي فرهنگینظام توزیع و شعاع تحت  :31تصویر 

  ورزشی  -1-6-3-4
 5تنهـا  . هاي کمـی و کیفـی برخـوردار اسـت     شهر نطنز از حیث برخورداري از فضاهاي ورزشی از کاستی

قطعه ورزشی در این شهر وجود دارد که به هیچ عنوان پاسخگوي انتظارات و نیازهاي جمعیت ساکن در شـهر  
هاي زیست و فراغت را تا حد پـایینی   کیفیت –محالت  -شهري ویژه در سطوح خرده این کمبودها ب. باشد نمی

  .وجهی که سرزندگی و حیات محالت شهري را با مخاطره مواجه ساخته است. تنزل بخشیده است
 3متـر و   1500اي و مسـافت پوشـش    قطعه واجد شعاع عملکرد ناحیـه  2قطعه ورزشی،  5از مجموع این 

نظـام توزیـع و    ،45جدول . باشد متر می 2000ري با مسافت پوشش فراشه -قطعه داراي شعاع عملکرد شهري 
  .دهد هاي ورزشی نطنز را نشان می شعاع تحت پوشش کانون

  ورزشی در شهر نطنزنظام توزیع واحدهاي  :45جدول 

  نظام توزیع در سطح شهر  )متر( دسترسیشعاع   تعداد  سطح/ کاربري 
  بخش مرکزي و جنوبی  1500  2  ورزشی ناحیه

  بخش مرکزي  2000  3  فراشهري -ی شهري ورزش
  مشاور طرح جامع: تدوین

  
با توجه به جدول فوق نظام توزیع عناصر ورزشی در شهر نطنز در مرکز و هسته شهر از پراکنش بیشتري 

هاي شرقی شهر از حیث برخورداري از این کاربري در وضـعیت نامناسـبی    اي که بخش برخوردار است، به گونه
  .دهد ، نظام توزیع و شعاع تحت پوشش کاربري ورزشی را نشان می32صویر شماره ت. قرار دارند
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  نظام توزیع و شعاع تحت پوشش واحدهاي ورزشی: 32تصویر 

  فضاي سبز  -1-6-3-5
شـناختی نیـز    هاي عملکـردي و زیبـایی   عناصر و فضاهاي سبز عالوه بر نقش زیست محیطی، واجد نقش

  .رهاي کشورمان مورد توجه قرار گرفته استباشند؛ وجوهی که کمتر در شه می
مشاهدات میدانی صورت گرفته شهر نطنز از حیـث برخـورداري از فضـاهاي سـبز تجهیـز شـده بـا         بنابر

فقدان امکانات فراغتـی و   به واسطههاي جدید نطنز،  کاستی روبروست علیرغم حضور فضاهاي سبز در گسترش
 ،47جـدول . شـود  اي پاسـخ داده نمـی   لزامات ساکنین به نحو شایستهتوزیع نامناسب فضاهاي سبز، به نیازها و ا

  .دهد شعاع پوشش و نظام توزیع فضاهاي سبز در شهر نطنز را نشان می

  فضاي سبز در شهر نطنزنظام توزیع  :46جدول 

  نظام توزیع در سطح شهر  )متر(شعاع دسترسی   تعداد  سطح/ کاربري 
  جنوبی هاي شمالی، مرکزي و بخش  1000  19  محله
  بخش مرکزي و جنوبی  2000  2  شهري

  مشاور طرح جامع: تدوین
نماینـد و ارتبـاط بـا     هاي صورت گرفته، اغلب فضاهاي سبز نطنز در مقیاس محالت عمل می بررسی بنابر

رغم تعداد و کمیت قابل توجـه فضـاهاي سـبز     علی. سلسله مراتبی مناسبی میان سطوح سبز شهر برقرار نیست
هاي فراغتـی بـا    نامتناسب و فقدان تجهیزات جانبی، ساکنین شهر را از حیث برخورداري از جنبهمحلی، توزیع 

هـاي شـرقی شـهر نیـز تقریبـاً فاقـد حمایـت مناسـب از سـوي ایـن دسـته از             بخش. تنگنا مواجه نموده است
  .هاست کاربري
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کـزي و جنـوبی   مقیاس شهري نیز تنها دو فضاي سـبز در سـطح شـهر حضـور دارد کـه در ناحیـه مر       در
  .دهد نظام توزیع و شعاع پوشش فضاهاي سبز شهر نطنز را نشان می 33تصویر شماره . اند استقرار یافته

  
  نظام توزیع و شعاع تحت پوشش فضاي سبز :33تصویر 

  مذهبی  -1-6-3-6
 واسطه هویت تاریخی و اعتقادات مذهبی ساکنانش از دیرباز شاهد حضور فضـاهاي مـذهبی  ه شهر نطنز ب

عناصر مرکزیت بخش و هویت بخش محالت کهـن   ترین مهماي که در مراکز شیراز  شاخص بوده است؛ به گونه
فرهنگـی و   -هاي اجتمـاعی   نقش ترین مهمبوده و تا به امروز نیز در تداوم با گذشته، این عنصر شاخص ایفاگر 

  . مذهبی در سطح محالت بوده است
باشـد کـه    مـی  ... در قالب مساجد، امـامزاده، تکایـا، حسـینیه و   عنصر مذهبی  76این شهر داراي بیش از 

در سطح محالت عمل نموده که هویت بخش فضا و حیات بخـش نظـام   ) مرکز 57(بخش اعظمی از این تعداد 
 -عنصر مـذهبی نیـز در مقیـاس شـهري      10اي و  عنصر مذهبی ناحیه 9. روند اي نطنز به شمار می کهن محله

فراشـهري بـه    -ها، مصلی و مسجد جامع از دسـته عناصـر مـذهبی شـهري      امامزاده. دنماین فراشهري عمل می
  .دهد ، شعاع پوشش و نظام توزیع عناصر مذهبی نطنز را نشان می47جدول . روند شمار می
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  واحدهاي مذهبی در شهر نطنز توزیع نظام :47جدول 

  نظام توزیع در سطح شهر  )متر(شعاع دسترسی   تعداد  سطح/ کاربري 
  هسته قدیمی و مراکز محالت کهن  500  57  مذهبی محله
  بخش مرکزي  1500  9  مذهبی ناحیه
  بخش مرکزي  2000  10  مذهبی شهري

  مشاور طرح جامع: تدوین
  
آید شهر نطنز از حیث برخورداري از عناصر مذهبی با مشکل خاصی مواجه نیسـت   گونه که به نظر می آن

نحوه استقرار این عناصر در مراکز جدید شهري است کـه بـدون تاسـی از    باشد  اي که قابل طرح می تنها مساله
نظـام توزیـع و شـعاع پوشـش عناصـر       ،34 تصـویر . هاي شهر قدیم صورت گرفتـه اسـت   مندي ها و قانون قاعده

  .دهد مذهبی نطنز را نشان می

  
  نظام توزیع و شعاع تحت پوشش واحدهاي مذهبی: 34تصویر 
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ري همراه با تعیین محدوده محالت مختلف در شهر، و چگونگی روابـط  بافت و سازمان شه  -1-6-4

  آنها با یکدیگر

  سازمان فضایی  -1-6-4-1
ست از ترتیب و نظم واحدها و اجزاي همبسته یک نظام که در تعامل با یکدیگر بـه  ا عبارت فضائیسازمان 

متشـکل از سـه    -ماننـد شـهر   - به طور کلی سازمان فضائی هر مجموعه. دارند سوي اهداف مجموعه گام برمی
  :رکن اساسی است

  ها گاه نقاط و گره -
  خطوط -
  ها و سطوح لکه -

  :هاي زیر است بندي فوق سازمان فضائی شهر نطنز مشتمل بر ویژگی بر مبناي تقسیم

  ها گاه رهنقاط و گَ  -الف
. افتـد  فـاق مـی  هاي خـاص در آن ات  ست از کانون هائی که فعالیتا ها و مراکز شهري عبات گاه نقاط و گره
هاي اصلی شهر نطنز مشتمل بر مراکز عمـده فعـالیتی، مراکـز صـنعتی، مرکـز فراغتـی و مرکـز         مراکز و کانون

  .باشد تاریخی می -مذهبی 

  مراکز عمده فعالیتی  -1-الف
هاي مرکزي شهر نطنز استوار گردیده است؛ حضور فعالیت هاي متنوع و با  این مراکز به طور عمده بر گره

میادین معلم و تختی را به نقـاط عمـده   ) ... ادارات، ورزشگاه، مراکز تجاري و(فراشهري  -ملکرد شهري شعاع ع
  .فعالیتی نطنز تبدیل نموده است

  تاریخی -هسته مذهبی   -2-الف
هـاي فعـالیتی    کانون ترین مهمتاریخی در هسته اولیه نطنز یکی از  -حضور عناصر و عملکردهاي مذهبی 

مذهبی متعدد این بخـش از بافـت شـهري را بـه      -مسجد جامع نطنز و عناصر تاریخی . است نطنز را رقم زده
  .تاریخی شهر بدل نموده است -کانون و هسته مذهبی 

  هسته فراغتی  -3-الف

بخشی از جنوب شرقی شهر را به تنها کـانون فراغتـی شـهر     ... پارك ملت و -حضور عملکردهاي فراغتی 
  .باشد دلیل عدم حضور عملکردهاي مکمل، از بلوغ کافی برخوردار نمیه ون باین کان. تبدیل نموده است



   

112 
 

 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  مرکز صنعتی  -4-الف

ـ   دلیـل تمرکـز واحـدهاي    ه حضور شهرك صنعتی در بخش غربی نطنز و در امتداد بلوار شهید بهشـتی، ب
  .گیري هسته صنعتی نطنز شده است صنعتی منجر به شکل

  خطوط  -ب

  ها شبکه اصلی راه  -1-ب

مل و نقل به عنوان عوامل پیوند دهنده و توزیع کننده اجزاي شـهري، بخـش مهمـی از سـازمان     شبکه ح
شبکه حمل و نقل اصلی نطنز که مشتمل بر محورهـاي طالقـانی و امتـداد آن    . گردند فضائی یک شهر تلقی می

 17و  اصفهان در شمال نطنـز، محورهـاي شـهید مطهـري     -جنوبی تا فواصل محور کاشان  -در جهت شمالی 
هاي درون شهري و محورهاي شهید بهشتی و مصطفی خمینی به عنـوان   دسترسی ترین مهمشهریور به عنوان 

  .باشند و مراکز عمده فعالیتی شهر می -محالت  -هاي اجزاي خرد شهري  محورهاي بین شهري، پیوند دهنده
جنوبی محور اصـلی و   -شمالی  مشاهدات میدانی صورت گرفته محور طالقانی و امتداد آن در امتداد بنابر

پیوند دهنده محالت جدید، مرکز شهر و هسته قدیم شهر است؛ امتداد این محـور در راسـتاي شـمالی ارتبـاط     
  . سازد اصفهان را برقرار می -استانی کاشان  -مرکز شهر و محور ملی 

سته قدیمی شـهر  غربی ه -هاي شرقی  مطهري نیز ارتباط میان بخش -شهریور  17غربی  -محور شرقی 
و . نمایـد  سازد و به عنوان یک محور درون شهري بیشـترین حجـم از عملکردهـا را پشـتیبانی مـی      را برقرار می

فراشـهري شـهر    -دسترسی شهري  ترین مهممصطفی خمینی به عنوان  -غربی بهشتی  -باالخره محور شرقی 
  .سازد ته مرکزي نطنز برقرار میاداري، فراغتی و شهرك هاي جدید را با هس ،ارتباط مراکز صنعتی

مطهري به همـراه عملکردهـاي    -شهریور  17طالقانی و  ،مصطفی خمینی -در مجموع محورهاي بهشتی 
  .بخشند تحت پوشش، شالوده اصلی شهر نطنز را نظام می

  محورهاي فعالیتی  -2-ب
ایـن  . انـد  تقر شـده هاي اصلی شهر مسـ  محورهاي عمده فعالیتی نطنز به طور طبیعی در امتداد دسترسی

شهریور، و مصطفی خمینی، شهید بهشـتی   17محورهاي فعالیتی عمدتاً در حوزه پیرامونی محورهاي طالقانی، 
 ... فراشـهري، مـذهبی و   -عملکردهاي با مقیاس باال ماننـد ادارات، تجـاري شـهري    . اند و مطهري مستقر شده

  .اند عمدتاً در امتداد این محورها استقرار یافته
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  ها و سطوح لکه  -ج
سـت  ا ها و سطوح عبـارت  لکه. باشند ها و سطوح می سومین بخش از اجزاي سازمان فضائی یک شهر، لکه

بندي شهر نطنز  نظام پهنه. هائی با وسعت نسبتاً باال که به طور عمده تحت تسلط یک نوع فعالیت است از پهنه
  :زیر است به قرار

  پهنه محالت قدیم  -1-ج

ترکیـب  . خورند هاي مسکونی پراکنده در بطن باغات به چشم می عمدتاً در غالب پهنه محالت قدیم نطنز
اي نیمه روستایی بخشیده و پیوند بین نظام زیست و تولید را نمایـانگر  بافت این محالت و باغات به نطنز چهره

  .است

  پهنه محالت میانی  -2-ج
انسـجام  . انـد  میانی قرن حاضـر شـکل گرفتـه   هاي  اند که در دهه هائی از بافت شهري محالت میانی بخش

کالبدي نسبتاً باالي این محالت در نسبت با هسته قـدیمی و ترکیـب نسـبتاً پیوسـته بافـت ایـن محـالت در        
ها عمدتاً حـوزه پیرامـونی مراکـز     این پهنه. هاي بافت این بخش از شهر است مقایسه با محالت جدید از ویژگی

  .اند فعالیتی نطنز شکل گرفته

  پهنه محالت جدید  -3-ج

هاي جدید مسکونی با گسترش در حوزه پیرامونی و بیرونی شهر نطنز، ترکیب و انسجام  محالت و شهرك
از  غهاي جنـوبی، غربـی و شـمال شـرقی فـار      ها در بخش این شهرك. اند کلیت شهر را با مخاطره مواجه نموده

انـد ادامـه چنـین رونـدي حیـات، هویـت و        دهرویه شهر شـ  پیوند مناسب با مراکز شهري منجر به گسترش بی
  .نماید انسجام ساختار کالبدي نطنز را با تهدید مواجه می

  پهنه مزروعی  -4-ج

اي نیمـه روسـتایی بخشـیده     ترکیب درهم تنیده عرصه زیست و تولید در بافت نطنز، به این شـهر چهـره  
سـازمان فضـائی    ،شـتغال سـاکنان شـهر   وسعت باالي پهنه هاي زراعی و باغی به عنوان بخش مهمی از ا .است

شهر را متاثر ساخته و به عنوان جزء الینفکی از این سازمان ارتباط تنگاتنگی با سایر اجزاي شهر برقرار نمـوده  
  .است

  عوارض طبیعی  -5-ج
هـائی را از حیـث نحـوه و جهـت گسـترش       استقرار ارتفاعات در غرب و شمال شهر نطنز غربی محدودیت

رغـم ایجـاد تنـوع در نظـام دیـد و       در مجموع وجود این عوارض علی. ضا تحمیل نموده استبافت محالت بر ف
  .کالبدي بافت شهري تحمیل نموده است -ی یی را بر انسجام فضایها هاي بصري، محدودیت منظر و جذابیت



   

114 
 

 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  .دده می نشان) نقاط، خطوط و سطوح( ، سازمان فضایی شهر در نطنز را بر حسب اجزاء35 تصویر شماره

  
  )نقاط، خطوط و سطوح(سازمان فضایی شهر نطنز بر حسب اجزا  :35تصویر 

  محدوده محالت مختلف در شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگر  -1-6-4-2
. مفهوم محله از جمله مفاهیمی است که بر حسب زمان و مکـان مصـادیق متفـاوتی را در برداشـته اسـت     

رهم تنیده که به عنوان عرصه زیست در ترکیـب پیوسـته بـا عرصـه     شهر قدیم نطنز ترکیبی است از محالت د
دهـد؛ وجهـی کـه     دست میه هسته تاریخی نطنز، سازمان فضایی کهن را ب -اراضی کشاورزي و باغات  -تولید 

هاي آن، سازمان بخشی محالت جدید را در تقابل با شهر دیروز قـرار داده و   ها و قانونمندي عدم توجه به قاعده
اي زیست و سکونت در هر دو بخش جدید و قدیم را تنزل بخشیده است تداوم چنین روندي به معناي ه ارزش

هاي معنایی و هویتی دیـروز رقـم خواهـد زد از اینـرو      عدم تعادل و توازن در توسعه، شهر فردا را فارغ از ارزش
شهر فردا امري اسـت الزم و  در ها  مندي بازشناسی نظام محالت در شهر دیروز به منظور تسري قاعدها و قانون

  .محتوم
گیري سه گونـه   مطالعات صورت گرفته در روند تاریخی شهرنشینی در نطنز از بدو تکوین تا حال بر شکل

  :هایی بدین شرح است این محالت واجد ویژگی. از محالت بر حسب زمان و مبدأ شکل گیري نظر دارد

  محالت قدیم  -الف
تـر   پـایین  –هـاي جمعیتـی مرسـوم     کـه فـارغ از انـدازه    هستند از شهر هایی این دسته از محالت، بخش

زمانی و در ترکیـب همبسـته و پیوسـته بـا عرصـه تولیـد        -در فرآیند تحول مکانی  -هاي جمعیتی رایج  اندازه
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صورت قلمروهـاي عرفـی در نـزد سـاکنین شـهر      ه فارغ از مرزهاي مشخص و ب گاهاین محالت . اند تکامل یافته
اند و ظرافت خاصـی را   هاي جمعیتی بسیار پایین ظاهر شده برخی از این محالت در اندازه .یص استقابل تشخ

در نحوه سازماندهی مجدد به عنوان واحدهاي جمعیتی بزرگتر و به منظور تامین خدمات و الزامات پایه طلـب  
  .نماید می

 بـه صـورت  رزي و باغـات و  هاي غربی، میانی و شرقی در ترکیـب بـا اراضـی کشـاو     این محالت در بخش
  .اند ارگانیک شکل گرفته

رونـد کـه بـه عنـوان      جمله محالت کهن شهر نطنز بـه شـمار مـی    محالت سرشک، افوشته، کندز، میر از
  .اند زده هاي کوچک در ترکیب با یکدیگر مجموعه برزگتري را رقم می زیرمجموعه

  محالت میانی  -ب
که با سرعتی نسبتاً پایین در اواسط قـرن حاضـر تکامـل     دهستن هائی از شهر این دسته از محالت، بخش

ترکیب نسبتاً منسجم بافت این محالت و ارتباط ساختاري مناسب با بافت قدیم و هسته مرکزي نطنز . اند یافته
این محالت در اطراف بخش مرکزي نطنـز و در امتـداد محورهـاي اصـلی     . هاي بارز این محالت است از ویژگی
رهـن و سـرابان از    ،محالت فاطمیه. اند صورت نیمه ارگانیک شکل گرفتهه غربی و ب -و شرقی جنوبی  -شمالی 

  .باشند این دسته محالت می

  محالت جدید  -ج
استقرار نسبتاً با فاصلۀ این محالت از بافت قدیم و بخش مرکزي شهر و نیز هویت یابی آنهـا بـر فعـالیتی    

بخـش غربـی    ،)شهرك گنبدباز(این محالت در بخش جنوبی . چون شهرك، از ویژگی هاي بارز این فضاهاست
 به صـورت از محورهاي اصلی  و بخش شمالی نطنز و در جوار محورهاي فرعی منشعب شده) شهرك منتظري(

هـاي نسـبتاً مناسـب     انـدازه . انـد  کامالً شطرنجی و بدون توجه به نظام استقرار بنا در بافت کهن شـکل گرفتـه  
  . ن خدمات موردنیاز را فراهم آورده استجمعیتی این فضاها امکا

توان عنوان داشت که محالت قدیم نطنز در یک فرآیند زمانی بلندمدت در ترکیب پیوسته  در مجموع می
انـد و محـالت میـانی در دوران     ، به صورت کامالً ارگانیک شکل گرفته)کشاورزي و باغات(هاي تولیدي  با عرصه

ـ    معاصر و در تعامل نسبی با بافت  دسـت  ه کهن به صورت نیمه ارگانیک، ترکیب معناداري را بـا بافـت قـدیم ب
هاي جدید به صورت منفصل و در تقابل بـا بافـت قـدیم انسـجام و کلیـت شـهر را        که بافت دهند، در حالی می

هـاي شـهر    مندي ها و قانون تداوم چنین روندي منجر به گسترش منفعالنه نطنز فارغ از قاعده. اند تضعیف کرده
  .شود موقعیت محالت شهر نطنز مشاهده می 36شماره  در تصویر. قدیم خواهد شد
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  موقعیت محالت شهر نطنز :36تصویر 

  تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر  -1-6-5

هاي ساختمانی یـا بـه عبـارتی     هاي مهم در بررسی کالبدي هر شهر توجه به میزان تراکم شاخص از جمله
که هم در مفاهیم برنامه ریـزي شـهري و هـم در طراحـی     . ستفاده بناهاي مسکونی از زمین استدیگر شدت ا

هـاي مسـکونی شـهر نطنـز نخسـت بـه        تر تراکم کلی ساختمان به منظور بررسی دقیق. شهري قابل طرح است
گام  شود و در بررسی تراکم ساختمانی قطعات مسکونی همچنین تعداد طبقات واحدهاي مسکونی پرداخته می

  .شود هاي مربوط به آن به تفکیک مناطق تقسیم شده، بررسی می هاي ساختمانی و شاخص بعدي میزان تراکم
هاي ساختمانی از حیث تعداد و مسـاحت قابـل    که مربوط به سهم تراکم 48چنانچه که در جدول شماره 

که کـه از حیـث    طوريه ه بدرصد است ک 100تا  50باالترین میزان سهم تراکم ساختمانی بین . مشاهده است
مساحت اختصاص یافته به اراضـی مسـکونی    درصد از 47درصد و از نطقه نظر مساحت حدود  51تعداد حدود 

  . اند را به خود اختصاص داده
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  در شهر نطنز هاي تراکمی ساختمانی از حیث تعداد و مساحت سهم گروه :48جدول 

  میانگین قطعات  به مساحتدرصد   درصد به تعداد  مساحت  تعداد  گروه تراکمی
  27/616  درصد 79/6  درصد 9/2  85/56696  92  درصد 25کمتر از 

  84/344  درصد 64/24  درصد 85/18  34/205875  597  درصد 50تا  25بین 
  37/242  درصد 73/46  درصد 87/50  38/390469  1611  درصد 100تا  50بین 
  64/217  درصد 83/19  درصد 03/24  24/165650  761  درصد 200تا  100بین 

  91/158  درصد 02/2  درصد 35/3  75/16844  106  درصد 200باالتر از 
  01/316  100  100  55/825536  3167  کل

  مشاور طرح جامع: تدوین
  

نظر تعداد به گروه تراکمـی کمتـر از    سهم از نقطه ترین کم همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است
درصـد از تعـداد واحـدهاي     3چه تنها در حـدود   ت که این گروه اگردرصد اختصاص دارد این در حالی اس 25

درصد از اراضی مسـکونی را بـه خـود اختصـاص      79/6اما از حیث مساحت در حدود . گیرد مسکونی را دربر می
  .این گروه تراکمی است دهنده وجود قطعات درشت دانه در داده است که نشان

که اگرچـه ایـن    طوريه درصد نیز قابل مشاهده است ب 50ا ت 25این وضعیت در مورد گروه تراکمی بین 
درصـد از  25شـوند امـا در حـدود     درصـد از قطعـات مسـکونی را شـامل مـی     85/18گروه تراکمی از نظر تعداد 

هاي جـدول فـوق نشـانگر آن اسـت کـه بـا        طور کلی دادهه ب. اند مساحت اراضی شهر را به خود اختصاص داده
شوند کـه دلیـل عمـده تغییـر      توسط مساحت قطعات مسکونی با کاهش مواجه میافزایش تراکم ساختمانی، م

  .هاي جامعه و ساکنین شهر به مسئله زمین و مسکن است نگرش
تر مسئله تراکم مسکونی در مناطق مختلف شهر نطنز مقایسـه تـراکم سـاختمانی     به منظور بررسی دقیق

بـه منـاطق مختلفـی تقسـیم شـده کـه در        نی، شهرهاي جدید و قدیم و همچنین بافت میا مسکونی بین بافت
  .سازمان فضایی شهر مورد بحث قرار گرفته است

هـاي   میزان تراکم ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شـهر و همچنـین شـاخص    49در جدول شماره 
مربوط به تراکم ساختمانی نظیر سطح اشغال واحدهاي مسکونی به تفکیک مناطق و همچنین متوسـط انـدازه   

 جهت بررسی تفصیلی، تراکم ساختمانی مسکونی در سه الیه بررسـی . طعات تعداد طبقات قابل مشاهده استق
  .شود می
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  هاي مربوط به آن به تفکیک محالت شهر نطنز تراکم ساختمانی مسکونی و شاخص :49جدول 

  میانگین طبقات شماره منطقه بافت
میانگین سطح 

 )درصد(اشغال 
میانگین تراکم 

 )درصد(

میانگین سطح 
  اشغال

 )مربعمتر(

میانگین اندازه 
 قطعات مسکونی

 )مترمربع(

 بافت جدید

1 1.29 58.27 75.77 162.77 277.18 

5 1.43 56.91 82.93 125.21 220.03 

8 1.56 59.59 93.30 141.43 237.34 

 244.85 143.14 84.00 58.41 1.43 میانگین

 بافت قدیم

2 1.40 63.35 90.14 108.18 170.78 

3 1.28 62.20 80.72 137.21 220.58 

7 1.32 56.60 76.15 150.94 266.65 

10 1.29 52.56 68.73 148.29 282.16 

11 1.42 96.82 88.81 109.21 171.13 

12 1.15 55.33 65.64 112.01 202.43 

13 1.00 44.91 44.91 106.56 237.30 

14 1.31 56.26 76.79 114.49 203.51 

 219.32 123.36 73.99 56.88 1.27 میانگین

 بافت میانی

4 1.31 61.58 81.89 153.81 249.79 

6 1.47 61.73 94.03 151.63 245.62 

15 1.39 54.96 78.26 146.38 266.33 

 253.91 150.61 84.73 59.62 1.36 میانگین
 231.33 133.94 79.26 58.19 1.33 کل شهر

  ح جامعمشاور طر: تدوین
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  تراکم ساختمانی :4 نقشه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  بافت قدیم شهر  -الف 
اف شـهر نظیـر   ي اولیه شهر، همچنین مراکز روستایی و پراکنده اطـر  بافت قدیم شهر عمدتاً شامل هسته

تـر   تراکم کلی ساختمانی در بافت قدیم به نسبت سایر مناطق شهر نسـبتاً پـایین  . باشد می محله ریسه، و کندز
درصد است در حالی  74میانگین تراکم ساختمانی مسکونی بافت قدیم شهر نطنز در حدود  است به طوري که

میـزان تـراکم سـاختمانی در     تـرین  کم .درصد است 80که میانگین تراکم کلی ساختمانی شهر نطنز در حدود 
  .باشد درصد می 45که تنها حدود است  13منطقه 

ن سطح اشغال در بافت قـدیم شـهر نطنـز بـه ترتیـب      میانگین اندازه قطعات مسکونی و همچنین میانگی
  .باشد باشند که کمتر از متوسط شهر می درصد می 56متر و  211
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  بافت میانی شهر  -ب 
هاي مربوطه آن تفاوت معناداري با بافت قدیم شـهر دارد   میزان تراکم ساختمانی مسکونی و سایر شاخص
ت، بـا متوسـط   سـ که شامل مناطقی نظیـر محلـه وشوشاد  در عین حال تراکم ساختمانی مسکونی در این بافت 

ـ    کـه میـانگین تـراکم سـاختمانی      طـوري ه تراکم ساختمانی مسکونی در شهر تفاوت محسوسـی وجـود دارد ب
درصد است و ایـن در حـالی اسـت کـه ایـن نـرخ بـراي واحـدهاي          85مسکونی در بافت میانی شهر در حدود 

میانگین سـطح اشـغال در بافـت میـانی شـهر نطنـز در       . اشددرصد می ب 26/79طور متوسط ه مسکونی شهر ب
میزان سـطح اشـغال سـاختمانی را     ترین کم درصد 55باشد که محله وشوشاد با حدود  درصد می 42/59حدود 

در بین مناطق بافت میانی شهر نطنز دارد، متوسط اندازه قطعات مسکونی در بافت میانی شهر نطنز در حـدود  
ـ    میمترمربع است که ن 253  طـوري ه توان تفاوت فاحشی را بین مناطق بافت میانی شهر نطنز مشـاهده کـرد ب

باشـد کـه البتـه ایـن      مترمربـع مـی   265تا  245که دامنه تغییرات متوسط قطعات مسکونی در این بافت بین 
  .باشد متر است نسبتاً باالتر می 231شاخص نسبت به متوسط اندازه قطعات مسکونی که در حدود 

  ت جدید شهرباف  -پ 
هاي مربوط به تراکم ساختمانی این شهر با کـل شـهر و همچنـین بافـت قـدیمی شـهر        با بررسی شاخص

متوسط تراکم ساختمانی مسکونی دربافـت جدیـد شـهر در    . توان تفاوت فاحش و معناداري را مشاهده کرد می
درصـد   94در حـدود  درصد است که میزان تراکم ساختمانی مسـکونی مربـوط بـه شـهرك امیریـه       84حدود 
باشد متوسط اندازه قطعـات مسـکونی    باشد که باالترین تراکم ساختمان مسکونی در بین مناطق شهري می می

اما باید توجه داشـت کـه متوسـط انـدازه     . همچنین متوسط سطح اشغال به نسبت شهر وضعیت مشابهی دارند
که متوسط اندازه قطعات مسکونی در  طوريه تر است ب قطعات مسکونی با نسبت بافت میانی شهر نسبتاً پایین

  .مترمربع است 253متر است در حالی که در بافت میانی شهر  245بافت جدید شهر در حدود 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصـالح و کیفیـت    هاي مسکونی وضعیت کلی ساختمان  -1-6-6

  ساختمان، تجهیزات و تاسیسات بهداشتی و غیره

هـاي مـورد بررسـی     هـاي مسـکونی در شـهر نطنـز، شـاخص      ت منظم وضعیت ساختمانبه منظور شناخ
  .هاي مسکونی در محالت قدیم، جدید و میانی شهر مورد توجه قرار گرفته است ساختمان

  :هاي مسکونی در شهر نطنز عبارتند از هاي مهم مورد بررسی ساختمان شاخص

  کیفیت ابنیه  )الف
ریـزي و اجـراي آن دارد کیفیـت     که نقش بارز در تعیین روند برنامه هاي مهم مسکن شاخصه ترین مهماز 

بـه منظـور بررسـی دقیـق کیفیـت ابنیـه شـهر، ایـن شـاخص در قالـب           . ابنیه ساختمانی در شهر نطنز اسـت 
ي  هاي مسکونی با کیفیت قابل قبول، مرمتی، تخریبی و با ارزش بررسـی خواهـد شـد کـه در نقشـه      ساختمان

  .شود ه مسکونی به تفکیک کیفیت ابنیه مشاهده میمربوطه پراکنش ابنی
درصد از ابنیه این بافت از حیث تعداد و مساحت در قالـب ابنیـه   21چه در حدود  در بافت قدیم شهر اگر

درصـد از تعـداد ابنیـه ایـن بافـت در زمـره        32گیرند اما باید توجه داشـت در حـدود    باارزش شهري جاي می
هاي مربوط به کیفیت ابنیه در بافـت قـدیم    از دیگر ویژگی. مرمتی قرار دارند هاي مسکونی با کیفیت ساختمان

درصد از ابنیه این بافت را به خود اختصاص  35شهر سهم باالي ابنیه مسکونی با کیفیت تخریبی که در حدود 
یش آشـکار  ریزي با بافت قدیم شـهر و ابنیـه سـاختمانی تخریبـی را بـیش از پـ       اند که لزوم توجه و برنامه داده
در بافت میـانی  . درصد است 11الزم به ذکر است سهم ابنیه قابل قبول در بافت قدیم شهر در حدود . سازد می

ابنیـه سـاختمانی مرمتـی بـاالترین سـهم را در      . شهر در نسبت با بافت قدیم شهر تفاوت محسوسی وجود دارد
درصد و از حیـث   61ز حیث تعداد در حدود که ا طوريه هاي مسکونی بافت میانی شهر دارند ب میان ساختمان

  .شوند هاي مسکونی مرمتی شامل می درصد از ابنیه بافت میانی شهر را ساختمان 59مساحت در حدود 
هاي مسکن از جمله کیفیت ابنیه با بافت قـدیم   در بافت جدید شهر نیز تفاوت معناداري از حیث شاخص

بافت جدید شـهر ندارنـد و سـهم ابنیـه      ارزش سهمی را در یه بادر حالی که ابن. شود و میانی شهر مشاهده می
درصـد از حیـث    47درصد از ابنیه مسکونی از حیث تعـداد و   50باشند، در حدود  تخریبی نیز بسیار ناچیز می
  . باشد می ر در بافت جدید شهر، ابنیه نوسازمساحت ابنیه مسکونی شه

کـه در   طوريه جدید شهر قابل توجه و چشمگیر است ب الزم به ذکر است سهم ابنیه مرمتی نیز در بافت
درصد از حیث مساحت ابنیه مسکونی بافت جدیـد شـهر را ابنیـه     52درصد از حیث تعداد و بالغ بر  49حدود 

نسبت انواع کیفیت ابنیه شهر به تفکیـک منـاطق شـهري قابـل      50 در جدول. دهند مسکونی مرمتی شکل می
  .دهد یفیت ابنیه شهر نطنز را نشان می، ک5نقشه شماره  .مشاهده است
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  هر کدام به تفکیک مناطق شهري نسبتکیفیت ابنیه شهر و : 50جدول 

 کیفیت
 بافت جدید بافت میانی بافت قدیم

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
 مساحت

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
 مساحت

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
 مساحت

 46.46 49.95 117163.12  521 16.71 13.40 41083.45  117  11.59 1043 36354.61  124 قابل قبول

 52.21 48.90 131646.34  510 58.89 60.82 144801.70  531  25.02 32.72 109827.88  389 مرمتی

 1.31 1.15 3324.19  12 24.48 24.05 55280.58  210  32.26 35.49 101165.92  422 تخریبی

  0.00 3379.38  0 1.92 1.72 4714.65  15  21.12 21.36 6623093  254 شباارز

 100 100 252133.64  1043 100 100 245880.39  873 100 100 313579.35  1189 کل

  مشاور طرح جامع: تدوین
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  ابنیه کیفیت :5 نقشه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  ي ساختمانی سازه  )ب
ي سـاختمانی   هـاي مسـکونی، سـازه    هم و مورد بررسی در مسائل کیفی سـاختمان مهاي  از دیگر شاخص

هاي ساختمانی در مناطق مختلف شهر وجود دارد، که  است که تفاوت محسوس و فاحشی از حیث نسبت سازه
   .ي ساختمانی قابل مشاهده است پراکنش ابنیه مسکونی به تفکیک سازه ي در نقشه

افت قدیم شهر، ابنیه مسکونی بـا  درصد از ابنیه ب 25در بافت قدیم شهر و با توجه به قدمت آن در حدود 
با توجـه بـه   . باشند درصد نیز ابنیه مسکونی با سازه خشت و گل می 2شود و در حدود  ي آجر و شامل می سازه

ریـزي جهـت مقـاوم     می شهر لزوم توجه و برنامـه یاین و سهم نسبتاً باالي ابنیه با سازه ي کم دوام در بافت قد
در حدود  الزم به ذکر است در بافت قدیم شهر. رسد تمالی ضروري به نظر میهاي اح سازي آنها در برابر آسیب

بوده و ابنیه ساختمانی مسکونی با سـازه آجـر و آهـن    ) اسلکت فلزي، بتنی(هاي بادوام  درصد از ابنیه با سازه 9
درصـد از   66شوند بطوریکـه در حـدود    باالترین سهم را از ابنیه ساختمانی مسکونی بافت قدیم شهر شامل می

  .اند درصد از حیث مساحت ابنیه مسکونی بافت قدیم شهر را تشکیل داده 68حیث تعداد و 
چه ابنیه  اگر. هاي ساختمانی با بافت قدیم وجود دارد در بافت میانی شهر تفاوت محسوسی از حیث سازه

بافـت میـانی شـهر را    درصد از تعداد و مساحت ابنیه مسـکونی در   82در حدود  و آهن ي آجر مسکونی با سازه
و خشت و گل سهم نـاچیزي از ابنیـه بافـت میـانی شـهر را       هاي کم دوام نظیر آجر تشکیل داده است اما سازه

  .شوند شامل می
هاي بادوام در نسبت با بافـت قـدیم شـهر،     الزم به ذکر است در بافت میانی شهر نطنز سهم ابنیه با سازه

بـه   صد از حیث تعداد و مساحت ابنیـه بافـت میـانی شـهر اختصـاص،     در 15که در حدود  طوريه باالتر بوده ب
  .هاي اسکلت فلزي و اسکلت بتنی دارند هاي مسکونی با سازه ساختمان

هاي مسکونی در بافـت   ي غالب ساختمان اي دیگر است، اگرچه سازه در بافت جدید شهر وضعیت به گونه
هـاي   ام نظیر آجـر و خشـت و گـل سـهمی در سـازه     هاي کم دو جدید شهر همچنان آجر و آهن است، اما سازه
سازهاي جدیـد در بافـت نوسـاز     همچنین، با توجه به ساخت و. ساختمانی مسکونی در بافت جدید شهر ندارند

هـا در بافـت جدیـد     هاي بادوام نظیر اسکلت فلزي این سازه شهر و توجه به مقاوم سازي ابنیه و استفاده از سازه
درصـد   25که در بافت جدید در حـدود   طوريه اطق شهر نطنز سهم باالتري دارند بشهر در نسبت با سایر من

  .هاي با سازه اسکلت فلزي دارد ابنیه مسکونی شهر اختصاص به ساختمان
  .هاي ساختمانی مسکونی به تفکیک مناطق مختلف شهري در جدول ذیل قابل مشاهده است سهم سازه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  هاي سه گانه شهر نطنز بافتنی به تفکیک هاي ساختمانی مسکو سهم سازه :51 جدول

 کیفیت
 بافت جدید بافت میانی بافت قدیم

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
 مساحت

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
 مساحت

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
 مساحت

 21.78 25.60 54922.96  267 6.64 5.84 16327.39  51  1.41 1.60 4413.98  19 قابل قبول

  1.47  1.63  3716.40  17  8.65  9.16  21275.93  80  8.02  7.15  25152.62  85  بتنی

  76.64  72.67  193241.20  758  82.34  82.70  202450.91  722  67.76  65.77  212576.37  782  آجر و آهن

  00.00  00.00  000.000  .  2.37  2.329  5826.16  20  20.60  23.38  64608.34  278  آجر و چوب

  00.00  00.00  000.000  0  00.00  00.00  00.00  0  2.05 2.02 6442.11  24 خشت و گل

  0.10  0.10  253.08  1  00.00  00.00  00.00  0  0.12 0.08 385.92  1 سایر

 100 100 252133.64  0 00.00 100 245880.39  873 100 100 313579.35  1189 کل

  مشاور طرح جامع: تدوین
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  یسازه ساختمان :6 نقشه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  نماي ساختمانی  )پ
هاي مهم دیگر در بررسی مسائل کیفـی و کمـی سـاختمانهاي مسـکونی، نمـاي سـاختمانی        از دیگر شاخص

درصـد از تعـداد و    35باشند کـه هـر کـدام در حـدود      در بافت قدیم شهر مصالح غالب کاهگل و سیمان می. است
سـهم مصـالح آجـر و سـنگ در نمـاي      . انـد  مساحت ابنیه شـهر در بافـت قـدیم شـهر را بـه خـود اختصـاص داده       

ـ   ساختمانی مسکونی در بافت قدیم شهر نطنز غیر قابل توجه می درصـد از   43/10کـه در حـدود    طـوري ه باشـد ب
  .اند درصد از مصالح سنگ در نماي ساختمانی استفاده کرده 35/20ابنیه بافت قدیم شهر نماي آجر و در حدود 
استفاده در نماي ساختمانی، تفاوت محسوسی با بافت قـدیم شـهر    در بافت قدیم شهر سهم مصالح مورد

هـاي   که هم از حیث تعداد و هم از حیث مساحت مصالح غالب مورد استفاده در نماي ساختمان طوريه ب. دارد
سهم آجر در اسـتفاده مصـالح نمـاي سـاختمانی در     . باشد و سنگ می مسکونی بافت میانی شهر مربوط به آجر

البته الزم به ذکر است اسـتفاده  . درصد است 32براي سنگ، در حدود  درصد و 33هر در حدود بافت میانی ش
ـ     23کـه   طـوري ه از سیمان نیز به عنوان مصالح نماي ساختمانی در بافت میانی شهر نطنز قابل توجـه اسـت ب

  .شوند درصد از ابنیه مسکونی شهر در بافت میانی شهر را شامل می
فاده از مصالح آجر به عنوان نماي ساختمانی باالترین سـهم را در مصـالح مـورد    در بافت جدید شهر، است

درصد از ابنیه بافت جدید را به خـود اختصـاص داده    55که بالغ بر  طوريه استفاده در نماي ساختمانی دارد ب
فاده در البته باید توجه داشت که سهم مصالح سیمان و سنگ نیز سهم قابل توجهی از مصالح مـورد اسـت  . است

نکته قابل توجه به مصالح نماي ساختمانی در بافـت جدیـد شـهر    . نماي ساختمانی بافت جدید شهر نطنز دارد
باشد که حاکی از سرعت افزایش ساخت و سازهاي شـهري در ایـن منـاطق     نطنز سهم باالي ابنیه فاقد نما می

  .هاي اخیر است شهر نطنز در سال

  هاي سه گانه در شهر نطنز ي ساختمان مسکونی به تفکیک بافتنمادر  عمده به کار رفته مصالح :52 جدول

 کیفیت
 بافت جدید بافت میانی بافت قدیم

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
 مساحت

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
 مساحت

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
 مساحت

 52.34 54.94 131966.84  573 33.68 32.65 82810.30  285  11.59 10.43 36354.61  124 آجر نما

  13.78  12.46  34745.42  130  23.80  22.91  58529.63  200  35.02  32.72  109827.88  389 سیمتان
  00.00  00.00  000.000  .  2.23  1.83  5493.67  16  32.26  35.49  101165.92  422 کاهگل
  16.30  1505  41100.69  157  31.61  31.84  77732.50  278  19.94  1.01  62540.46  242 سنگ
  0.28  0.48  649.78  5  0.08  0.23  207.18  2  1.18 1.01 3690.48  12 سایر
  17.30  17.07  43625.92  178  8.58  10.54  21107.10  92  00.00 00.00 00.00  0 فاقد نما
 100 100 252133.64  0 100 100 245880.39  873 100 100 313579.35  1189 کل

  ر طرح جامعمشاو: تدوین
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  مصالح نما :7 نقشه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  قدمت ابنیه  )ت
طـور کلـی سـهم    ه ب. باشد هاي مسکونی قدمت ابنیه می هاي مهم کیفی و کمی ساختمان از دیگر شاخص

سـال مـورد بررسـی قـرار      30تـا   10سال و بـین   10هاي زمانی کمتر از  حیث قدمت در بازه ازابنیه مسکونی 
ـ   سال می 10مده ابنیه مسکونی داراي قدمت باالي در بافت قدیم شهر ع. گرفته است کـه در   طـوري ه باشـند ب

سـال   30درصد در بازه زمانی بـاالتر از   29در حدود  سال و 30تا  10درصد از ابنیه بافت قدیم بین  58حدود 
سـال   10 درصد ابنیه نوساز با قدمت کمتـر از  14نشان کرد با توجه به سهم حدوداً  البته باید خاطر. قرار دارند

  .ریزي مسکن بدین سمت است حاکی از روند نوسازي بافت قدیم شهر و گرایشات برنامه
سـال   30تـا   10در بافت میانی با تعدیل شرایط بافت قدیم شهر، عمده ابنیه مسکونی داراي قدمت بـین  

و . داده اسـت  درصد از ابنیه شهر در بافت میانی شهر را به خود اختصـاص  82که در حدود  طوريه باشند ب می
 البته باید خاطر. اند سال ساخته شده 30 درصد از ابنیه شهر در بافت میانی و بازه زمانی باالتر 3تنها در حدود 

درصـد   15نشان کرد سهم ابنیه نوساز در بافت میانی شهر نطنز باالتر از بافت قدیم شهر است و از حیث تعداد 
  .شوند شهر در بافت میانی را شامل می درصد از ابنیه 18و از حیث مساحت در حدود 

سـال سـهم    30شهر این وضع به طور کلی دگرگون شده و ابنیه مسکونی با قدمت بـاالي   در بافت جدید
این در حـالی اسـت کـه اگـر چـه در      . شوند درصد از ابنیه بافت جدید شهر را شامل می 1/0ناچیزي در حدود 

انـد امـا بـه طـور      سال سـاخته شـده   30 تا 10ر بازه زمانی بین درصد از ابنیه شهر در بافت جدید د 51حدود 
 53در جـدول  . اند نیز قابل توجه است سال ساخته شده 10طبیعی سهم ابنیه نوساز که در بازه زمانی کمتر از 

همچنین پراکنش ابنیه مسـکونی  . قدمت ابنیه مسکونی شهر نطنز به تفکیک مناطق شهري قابل مشاهده است
  .نشان داده شده است 8شماره   ت ساختمانی در نقشهبه تفکیک قدم

  هاي سه گانه شهري شهر نطنز ساختمانی مسکونی به تفکیک بافت قدمت ابنیه: 53 جدول

 کیفیت
 بافت جدید بافت میانی بافت قدیم

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
درصد به  مساحت تعداد مساحت

 تعداد
درصد به 
صد به در مساحت تعداد مساحت

 تعداد
درصد به 
 مساحت

 10کمتر از 
 45.54 49.09 114811.32  512 17.91 15.01 44031.46  131  14.44 13.37 45267.27  159 سال

تا  10بین 
  54.37  50.81  137074.23  530  79.15  82.02  194609.91  716  58.82  57.78  184447.59  687 سال 30

 30باالي 
  0.10  0.10  248.10  1  2.94  2.98  7239.01  26  26.74 28.85 83864.48  343 سال

 100 100 252133.64  10.43 00.00 100 245880.39  873 100 100 313579.35  1189 کل

  مشاور طرح جامع: تدوین
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  قدمت ابنیه مسکونی :8 نقشه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  طبقات ابنیه  )ث
وسـی  هـاي مسـکونی در منـاطق مختلـف شـهري تفـاوت محس       تعداد طبقـات سـاختمان  هر طور کلی ه ب

هاي مسکونی و مناطق مختلف شـهر نطنـز را ابنیـه مسـکونی      تعداد طبقات غالب ساختمان. شود مشاهده نمی
درصـد در   68درصد و در بافت میـانی   71که در بافت قدیم شهر در حدود  طوريه ب. شود یک طبقه شامل می

  .درصد است 63بافت جدید شهر بالغ بر 
اکنش در مناطق مختلف شهر و وضعیتی مشابه دارنـد چنانچـه در   ابنیه مسکونی دو طبقه نیز از حیث پر

درصـد از ابنیـه مسـکونی دو     31درصد و در بافت جدید در حدود  27بافت قدیم و میانی شهر نطنز در حدود 
  .باشد طبقه می

 هـاي مسـکونی را شـامل    طبقـه سـهم نـاچیزي از سـاختمان     ابنیه مسکونی با تعداد طبقـات بـاالتر از دو  
ـ . هاي اخیر به ساخت و ساز مسکن در شهر نطنز اسـت  و عمدتاً ناشی از نگرش شوند می طـور کلـی جـدول    ه ب

ظـام  ن 9و نقشـه شـماره   تعداد طبقات ابنیه مسکونی شهر نطنز به تفکیک مناطق مختلـف شـهري    54شماره 
  .دهد توزیع این ابنیه در سطح شهر را نشان می

  هاي سه گانه شهري شهر نطنز بافتتفکیک تعداد طبقات ساختمانی مسکونی به  :54جدول 

 کیفیت
 بافت جدید بافت میانی بافت قدیم

درصد به  مساحت تعداد
 تعداد

درصد به 
درصد به  مساحت تعداد مساحت

 تعداد
درصد به 
درصد به  مساحت تعداد مساحت

 تعداد
درصد به 
 مساحت

 63.79 63.95 160831.58  667 68.88 68.04 169360.92  594  71.63 71.32 224302.97  848 یک طبقه

  31.53  31.26  79500.75  326  25.25  27.38  62077.73  239  26.88  27.42  84281.64  326 دو طبقه

  3.34  3.45  8421.94  36  4.54  4.12  11161.98  36  1.21 1.01 3784.08  12 سه طبقه 

  1.34  1.34  3379.38  14  1.33  0.46  3279.75  4  0.29  0.25  910.66  3 چهار طبقه

 100 100 252133.64  0 100 100 245880.39  873 100 100 313579.35  1189 کل

  مشاور طرح جامع: تدوین
  

طبقات ساختمانی مسکونی و پراکنش ابنیـه مسـکونی بـه تفکیـک طبقـات در نقشـه مربوطـه مالحظـه         
  .شود می
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  طبقات ساختمانی مسکونی :9 نقشه
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  شهر و محالت مختلف مسائل کمی و کیفی مربوط به مسکن در -1-6-7

ریـزي   برنامه هاي گیري اي در جهت واحدهاي مسکونی به عنوان ماواي زیست و سکونت انسان، تاثیر عمده
بـه منظـور   . از این رو، بررسی آن کمک شایان توجهی در پیشبرد و اهداف مطالعات شـهري دارد . شهري دارند

ترین مـوارد بررسـی، مطـرح     یر به عنوان عمدههاي ز بررسی مسائل کیفی و کمی مسکن در شهر نطنز، شاخص
  .گردد می

  قطعه بندينظام   -الف
نظـام  . هاي طول به عرض قطعات واحدهاي مسکونی اسـت  ترین توجه این شاخص مربوط به نسبت عمده

از این رو در شهر نطنـز  . گیرند ها غالباً متاثر عوامل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي شکل می بندي پالك منطقه
  بندي هستیم؛ هاي متفاوت از حیث قطعه ز شاهد گونهنی

در برخـی از  (هاي مسکونی در نواحی جدید شهر نطنز داراي قطعات کشیده شمال به جنـوب   غالب گونه
. باشـند  مـی  1به  2و یا  1به  2بوده که نسبت طول به عرض آنها ) موارد شرقی به غربی نیز مشاهده شده است

تـوان قاعـده مشخصـی را در نظـام      که نمی طوريه ب. هاي غیرمنظمی برخودار استاما بافت قدیم شهر از الگو
نکته قابـل توجـه   . بندي بیان کرد این نظام، عمدتاً تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اقلیمی شکل گرفته است قطعه
هاي مورد بررسی در بافت قدیم شهر نطنز، شاهد قطعات دانـه درشـت بـه نسـبت بافـت جدیـد شـهر         نظام در

  .گیرد هاي بعدي به تفصیل مورد بحث قرار می هستیم، که در شاخص

  نظام استقرار بنا  -ب
هاي مسکونی شهر نطنز موقعیت استقرار بنـاي سـاختمانی    هاي مهم دیگر در تعیین گونه از دیگر شاخص

ر عوامـل  در قطعات مسکونی است، نظام قرارگیري و استقرار بنا در قطعات واحدهاي مسکونی غالباً تحت تـاثی 
از این رو با گذشت زمان و تغییر تدریجی رفتار و عادات مردم شاهد تغییـر در الگـوي   . اقلیمی و فرهنگی است

گـرا بـوده کـه     الگوي استقرار بنا در بافت قدیم شهر عمدتاً با توجه به اقلیم و فرهنگ درون. هستیماستقرار بنا 
اما این الگـوي اسـتقرار بنـا در    ) ... و 7 ،10هاي شماره  گونه(کردند  سطح کمی از اراضی مسکونی را اشغال می
و موقعیت اراضی نسبت به دسترسی اصلی ) نورگیري واحد مسکونی( بافت جدید عمدتاً تحت تاثیر عامل اقلیم

ي غالب در استقرار بنا در واحدهاي مسکونی در بافت جدید شـهر نطنـز، اسـتقرار بنـا در      گونه. شود تعیین می
  )1و  9گونه (مسکونی است شمال قطعات 
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 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  طبقاتنظام   -پ
شناسـی مسـکن بـر تعـداد طبقـات و بررسـی موقعیـت         گیري عمده در مطالعات این سطح از گونه جهت

 هماننـد دو شـاخص پیشـین در بررسـی ایـن معیـار نیـز،       . باشـد  قرارگیري بناهاي مسکونی نسبت به هم مـی 
در بافت قـدیم شـهر نطنـز شـاهد     . شهر وجود دارد هاي محسوسی در نظام حجمی، بافت قدیم و جدید تفاوت

هـاي  ، گونـه )چه از نظر سطح و چه از نظـر طبقـات  . (ي ساختمانی کوتاه برخوردارند واحدهاي مسکونی از توده
هاي مسکونی در بافت قدیم شهر عمدتاً  ها هستند و نظام حجمی ساختمان ، از این دست نمونه4، 11مسکونی 

امـا در بافـت جدیـد    . گرفتـه اسـت   شکل می) تابش نور و استفاده از آن(ایی و اقلیمی تحت تاثیر عوامل جغرافی
گیـري نظـام حجمـی در بافـت جدیـد شـهر نطنـز         عمده جهـت . یابد اي دیگر تجلی می شهر این وضع به گونه

 گذاري بر روي مسـکن و اسـتفاده بهینـه از زمـین قـرار      مبتنی بر نگرش سرمایه) همانند اکثر شهرهاي کشور(
در بافت قدیم شهر توده بر فضا مسلط نیست اما در بافت جدید شهر عکـس آن صـادق بـوده و در اینجـا     . دارد

به خصوص در چند سال اخیـر و سـاخت   (اکثر واحدهاي مسکونی در بافت جدید شهر . فضا تسلط داردبر توده 
انـد کـه سـعی در اسـتفاده حـداکثر از       عمدتاً در چند طبقه و با ارتفاع زیاد بنا شده) ها این سال ساز شهر در و

  .اند زمین داشته

  تراکم مساحت قطعه/ اشغالنظام سطح   -ت
هاي مسکونی شهر نطنز، متوجه مسـاحت اراضـی    بندي گونه موضوع مورد مطالعه در مطالعات نظام سطح

فـاوت در  ت. باشـد  هاي غالب، میزان مساحت بناي مسکونی و همچنین تراکم ساختمانی آنها مـی  مسکونی گونه
در بافت قدیم شـهر  . بندي در بین بافت قدیم و جدید شهر در بررسی این نظام قابل مشاهده است الگوي قطعه

بنـدي و حجـم، شـاهد     با توجه به کمرنگ بودن مسائل اقتصادي و توجـه بـه مسـائل اقلیمـی در نظـام قطعـه      
غال و تـراکم سـاختمانی پـایین    بـا سـطح اشـ   ) 11 و 4 و 6هاي  گونه(گیري قطعات مسکونی درشت دانه  شکل

هـا بـه    اما در بافت جدیـد شـهر بـا تغییـر نگـرش     . شود مشاهده می 11 و 6هاي  هستیم نظیر آنچه که در گونه
از نقطـه نظـر سـطح اختصـاص     . اي مواجه شـد  بندي واحدهاي مسکونی با تغییرات عدیده مسکن الگوي سطح

حیث بناي مسکونی شاهد باالرفتن سطح اشغال جهـت  تر شدن آن و از  یافته به قطعات مسکونی شاهد کوچک
  .قابل مشاهده است 2و  3هاي شماره  نظیر آنچه گفته شد در گونه. استفاده بهینه از زمین هستیم
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  نظام همجواري  -ث
. همجواري واحدهاي مسکونی با معابر شهري و دیگر قطعات شهري است ،از دیگر معیارهاي مورد بررسی

که تحـت تـاثیر قـدمت بافـت باشـد متـاثر از موقعیـت         مطالعه در شهر نطنز بیش از آننظام همجواري مورد 
  .قرارگیري واحد مسکونی در شهر و در نسبت با معابر است

هاي متعددي شـهري   هاي مورد مشاهده در مرکز شهر و نزدیک با معابر اصلی شهر، کاربري در غالب گونه
هـاي   گونه(دهند  وار با واحد مسکونی مورد مطالعه را تشکیل میعملکردهاي همج ... مذهبی و ،از جمله تجاري

در حالی که با حرکت از مرکز شهر و معابر اصـلی بـه سـمت درون بافـت بـا الگـوي همجـواري        ) 2و  3شماره 
شویم در درون بخش قدیمی شـهر، نظـام مجـاورت واحـد مسـکونی       متفاوتی در بافت قدیم و جدید مواجه می

در حالی که در بخـش  . جواري با باغات و اراضی زراعی و همچنین واحدهاي مسکونی استعمدتاً بر مبناي هم
  .جدید شهر این نظام صرفاً بر مبناي همجواري با واحدهاي مسکونی شکل گرفته است

هـاي تبیـین شـده     هاي غالب واحدهاي مسکونی در شهر نطنز با توجه به نظـام  گونه 55 شماره در جدول
  .فته استمورد بررسی قرار گر
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 مالکیت اراضی: 10نقشه 
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  مسکن گونه شناسی: 55 جدول
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  وضعیت مالکیت اراضی در شهر، با تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی  -1-6-8

اغلب ابنیه مسکونی موجود در شهر داراي مالکیت خصوصی است؛ ادارات دولتی و مراکز عمومی مـدارس  
نتظامی، فضاهاي سبز، مراکز آموزش عالی، مراکـز درمـانی، جـرائم و    ا –و واحدهاي آموزش و فرهنگی، نظامی 

داراي مالکیت عمـومی و دولتـی و مراکـز مـذهبی و تـاریخی داراي مالکیـت       ... تأسیسات و تجهیزات شهري و 
  .باشند اوقافی می

  طهاي مربو ها تاریخی، با استفاده از اطالعات و ضوابط حفاظت سازمان وضع بناها و محوطه  -1-6-9

زمـانی چـون    -هاي زرینی از دفتر شهرند که در جریـان تحـول مکـانی     هاي تاریخی برگ ابنیه و محوطه
دارد که در این ره، انـدام   درخشند؛ فرآیند توسعه شهر زمانی به سوي تعالی گام بر می نگینی بر تارك شهر می

هـاي   ت است که شهر جدیـد نسـبت  جدید پیوند خویش را با عناصر هویت بخش شهر باز یابد، تنها در این حال
زمـانی بـه    -اي مکانی  دارد و اندام شهر به عنوان پدیده معناداري از شهر قدیم را با دستور زبان جدید بیان می

  .دهد که تحول و تکامل را توامان مدنظر قرار می. دارد سوي نظمی گام می
  .سازد اخله را متاثر میهاي تاریخی از دو جنبه متفاوت نظام مد بازشناسی ابنیه و محوطه

  و مدنظر قراردادن حرائم و قلمروهاي پیرامونی در نظام مداخله (Conservation)رویکرد حفاظتی  -
هـاي   گیـري پیونـد ارزش   شناسی و قرائت اصول و قواعد حاکم بر ایـن عناصـر بـه منظـور بهـره      گونه -

  گذشته، حال و آینده
ن میراث فرهنگی و گردشگري، ابنیه تاریخی شـهر نطنـز   هاي سازما بر پایه اطالعات صورت گرفته و داده

  :ست ازا که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده عبارت

  ه مسجد جامعمجموع
اي است کـه در دوران ایلخانیـان مغـول سـاخته شـده و از معمـاري        بناهاي باشکوه مسجد جامع نطنز از

رف نـامی و مشـهور، شـیخ عبدالصـمد نطنـزي،      این مجموعه شامل آرامگاه عا. جذاب و پیچیده برخوردار است
. باشـد  مـی  ها و طاق نساها و صحن بـزرگ  ها، ایوان متر، شبستان 36نظیر آن به ارتفاع  سردر خانقاه و مناره کم

نظیر است کـه متاسـفانه بخشـی از آن توسـط      هاي این مجموعه بسیار نفیس و طرح و رنگ آن بی کاري کاشی
  .هاي مشهور اروپا فروخته شده است ته و به موزهالملل به سرقت رف سارقین بین

مجموعـه  . شـود  هاي اروپـا نگهـداري مـی    در حال حاضر محراب نفیس و گرانبهاي خانقاه در یکی از موزه
هجري قمري به دستور خلیفه، فرزند حسن ماستري حاکم نطنز و بـه کوشـش    704مسجدجامع نطنز به سال 

  .یده استالدین محمدبن علی نطنزي بنا گرد شمس
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ـ  ه جاذبه این بنا ب  سـوي خـود  ه قدري است که همه ساله عده کثیري از گردشگران ایرانی و خـارجی را ب
  .کشاند می

  .هاي اخیر با توجه خاص سازمان میراث فرهنگی کشور مورد مرمت قرار گرفته است سال این بنا در
  .باشد محل استقرار این بنا در نزدیکی خیابان مالک اشتر می

  
  مسجد جامع شهر نطنز :37یر تصو

  بناي آتشکده
در  1311جاي مانده از دوران ساسانیان و در ضلع شرقی مسجد جـامع قـرار گرفتـه و در سـال      بنابراین 

این آتشکده به صورت چهارطاقی بـا مصـالح سـنگ، الشـه و گـچ      . فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
  .باشد متر می 7 متر ضلع داخل بنا 3/11خارجی بنا نیمکوبی بنا شده ابعاد هر یک از اضالع 

  مسجد جامع افوشته
ایـن  . باشـد  بنا گشته و مکان استقرار آن در محله افوشته از محالت کهن شـهر مـی   9این مسجد در قرن 

  .در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است 1384بناي تاریخی در سال 

  محراب مسجد میر
بر جسته کم نظیر در اواخر دوره سـلجوقیان بنـا گشـته و در محلـه کـوي      این محراب باشکوه و با نقوش 

  .در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است 1352این اثر تاریخی در سال . میرنطنز استقرار یافته است
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  گنبد سید واقف
در فهرست آثار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده       1352هجري بنیان نهاده شده و در سال  9این بنا در قرن 

  .باشد می) خیابان شریف واقفی(ست، مکان استقرار آن در محله افوشته ا

  گنبد میر سید
. باشـد مـی  1352هجري قمري و ثبت شده در فهرست آثار ملی به سـال   9این بنا تاسیس شده در قرن 

  .موقعیت استقرار این بناي تاریخی در محله افوشته است

  حسینیه مرکز شهر
در فهرست آثار ملی ایـران بـه    1382ه در شهر نطنز احداث گشته و به سال این بنا زمان صفویان بوده ک

  .باشد موقعیت استقرار آن در جوار مسجد جامع می. ثبت رسیده است

  مسجد چهارسوگاه
. در فهرست آثار ملی ایـران بـه ثبـت رسـیده اسـت      1382این مسجد در زمان صفویان احداث و در سال 

  .باشد ک اشتر میموقعیت آن در حوالی خیابان مال

  حمام افوشته
موقعیـت  . هجـري شمسـی اسـت    1364هجري قمري و ثبت شده به سـال   9این حمام بنا شده در قرن 
  .باشد استقرار آن در محله افوشته می

  گنبدباز
ارتفاع مشرف به شهر که در زمان شاه عباس اول احداث شـده اسـت؛ ایـن     گنبدي است بر قله کوهی کم

  .ري شمسی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده استهج 1346بنا در سال 

  در حمام افوشتهر شربتخانه و س
در فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت        1353و در سـال   هجري قمري بنا 9این سردر ارزشمند در قرن 

  .باشد موقعیت استقرار آن در محله افوشته می. رسیده است

  بقعه صمدیه
ش در فهرسـت آثـار ملـی کشـور بـه ثبـت       هــ  1382ده و به سال زمان تیموریان احداث ش این تبعه در

  .باشد موقعیت مکانی آن در ابتداي بلوار شهید عظیمی می. رسیده است
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  خانه سورگاه
موقعیـت  . در فهرست آثار ملی ثبت شده است 1382این خانه قدیمی در زمان صفویان احداث و در سال 

  .باشد مکانی آن در محله افوشته می

  وشتهسرداب اف
موقعیت آن . در فهرست آثار ملی ثبت شده است 82این بناي تاریخی در زمان قاجاریه احداث و در سال 

  .باشد در محله افوشته می

  آب انبار مسجد میر
موقعیـت  . در فهرست آثار ملی ایران ثبت شـده اسـت   1384این آب انبار در دوران قاجاریه بنا و به سال 

  .باشد میر می کویرآن در 

  انبار تیالبی آب
موقعیـت  . در فهرست آثار ملی ایـران ثبـت شـده اسـت     1384این بنا در زمان قاجاریه احداث و در سال 

  .باشد استقرار آن در محله بامیر می

  آب انبار بازار
  .این آب انبار در راسته بازار نطنز و در دوران قاجاریه احداث شده است

  کوچه فارح حمام
در فهرسـت آثـار ملـی ثبـت      84وچه فارح در زمان قاجاریه احداث و در سـال  این حمام واقع در محله ک

  .شده است

  حسینیه ارشاد علیا
  .ثبت شده است 84این بنا واقع در خیابان مالک اشتر در زمان قاجاریه احداث و در سال 

  ها خانه باقري
  .به ثبت رسیده استدر فهرست آثار ملی کشور  84این خانه قدیمی در زمان قاجاریه احداث در سال 

  خانه انتخاب السلطان
در فهرست آثار ملـی ثبـت شـده     84سید در اواخر دوران قاجاریه ساخته و در سال  این بنا واقع در کوي

  .است
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  بقعه باباشیخ علی

  .به ثبت آثار ملی رسیده است 84واقع درمحله افوشته در دوران قاجاریه احداث و در سال  این بقعه

  حسینیه افوشته
  .به ثبت آثار ملی رسیده است 84این حسینیه واقع در محله افوشته، در زمان قاجاریه احداث و در سال 

  حمام خورشید
  .به ثبت رسیده است 84این حمام در اواخر حکومت قاجار تاسیس و در سال 

  معبد فارح
آثـار ملـی کشـور     در فهرست 84این معبد واقع در محله کوچه فارح در دوران قاجاریه احداث و در سال 

  .ثبت شده است

  خانه عمارت
  .در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است 84این بنا در اواخر دوران قاجاریه احداث و در سال 

  خانه قائمی
  .در فهرست آثارملی ثبت شده است 84ها دردوران پهلوي احداث و در سال این بنا واقع در محله حاجی

  خانه ارباب زادگان هاشمی
در فهرسـت آثـار ملـی کشـورثبت      84ها در دوران قاجاریه احداث و در سال  واقع در محله حاجی این بنا
  .شده است

  خانه سیدمرتضی
  .ثبت شده است در فهرست آثار ملی کشور 84این بنا در اواسط دوران قاجاریه تأسیس و در سال 

  آسیاب آبی سرابان
  .ثبت شده است رست آثار ملی کشوردر فه 84این بنا در دوران قاجار و احداث و در سال 

  خانه شریف واقفی
ثبـت شـده    در فهرست آثار ملی کشـور  84اواخر دوران قاجار اوائل پهلوي احداث و در سال  این خانه در

  .است

  مسجد جامع سیدقاسم
  .ثبت شده است در فهرست آثار ملی کشور 84این مسجد در دوران قاجار احداث و در سال 
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  خانه حجازي
ثبـت شـده    در فهرست آثار ملی کشـور  84ا در اواخر دوران قاجار و اوائل پهلوي احداث و در سال این بن

  .است

  خانه فخار
  .ثبت شده است در فهرست آثار ملی کشور 84این بنا در اوائل دوران پهلوي احداث و در سال 

  ها خانه میرترابی
در فهرست آثار ملـی کشـور بـه ثبـت      84ل این خانه ارزشمند نیز در اواخر دوران صفویه احداث و در سا

  .رسیده است

 هـا، کمبودهـا،   هاي تاسیسات شـهري، سـرانه   موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه  -1-6-10
  ها و امکانات گسترش آنها محدودیت

  شبکه آب رسانی  -الف
ـ چ. هاي انسانی دارد آب به عنوان عنصري حیاتی نقش به سزایی در تداوم حیات سکونتگاه ه نین وجهی ب

گیـري ایـن    یابد؛ به نحوي که مبناي شـکل  چندان می ویژه در نسبت با شهرهاي کویري چون نطنز اهمیتی دو
هـاي گذشـته ناکـافی     رشد نسبی جمعیت شهر در دهه. یابد گاه نسبتی مستقیم با منابع تامین آب می سکونت

برداري  بهره اي احداث و را در پی داشته به گونه -با تکیه بر قنات  -برداري از منابع آبی  بودن نظام سنتی بهره
  .ناپذیر نموده است هاي عمیق و نیمه عمیق را اجتناب از چاه

 40بـه   60آب مصرفی شهر نطنز به دو صورت چاه و قنات و با نسـبت تقریبـی    ،1هاي موجود بر پایه داده
صورت ثقلی بـه شـهر   ه ب mm200و قطر متر  12000آب قنات الاسپیدانی با طول لوله . گردد درصد تامین می

ـ  میلی 300تا  150هاي  با قطر لوله) حلقه چاه 5مجموع (آباد و اخوان  هاي رحمت انتقال یافته و آب چاه ه متر ب
میلیـون   2/1مجموع آب برداشت شده سالیانه از منابع مـذکوردر حـدود   . گردد صورت پمپاژ به شهر منتقل می

مترمکعـب در   11500ب از طریق سه مخزن زیستی بتنی با ظرفیـت مجمـوع   این میزان آ. باشد مترمکعب می
کیلـومتر   5/67کیلومتر بوده که  5/94شبکه توزیع آب شهري موجود نطنز به طول . گردد سطح شهر توزیع می

دارد کـه   )داراي کنتور(مشترك  4204این شبکه در مجموع . اتلین است کیلومتر آن از پلی 27آن از ایرانیت و 
هـاي   از آن کـاربري  پـس . به بخـش مسـکونی اختصـاص دارد   ) درصد 5/86معادل (کنتور  3639این میزان،  از

  .هاي بعدي قرار دارند و تجاري در رده) مسکونی -تجاري (مختلط 

                                                
 .هاي این بخش عمدتاً از اداره آب و فاضالب شهر نطنز اخذ گردیده است داده - 1
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و وجود امـالح   هدست آمده، آب مورد استفاده شهر از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده بر اساس اطالعات ب
امري که موجب شـده اسـت کـه از یـک سـو طـرح       . از کیفیت آن کاسته است) ها ه از چاهدر آب برداشت شد(

انتقال آب اصفهان به نطنز مورد توجه مدیریت شهري قـرار گیـرد و از سـوي دیگـر سـاخت ایسـتگاه هواسـاز        
  .ریزي و طراحی گردد آباد به منظور ته نشین نمودن امالح آب، برنامه رحمت

هاي غیراستاندارد و عدم رعایت اصـول فنـی در    نیز به دلیل استفاده از لوله شبکه توزیع داخل شهري آب
درصد بـرآورد شـده    30هاي شبکه، کارآیی مطلوبی نداشته و میزان فرسودگی آن نیز در حدود  برخی از بخش

  . گردد درصد می 37این مسائل سبب هدر رفتن آب شبکه در حدود . است
بر این اساس، ایـن  . دهد هري و شبکه اصلی توزیع آب را نشان میموقعیت مخازن آب ش 11 نقشه شماره

در . باشـد  مـی  mm 250هاي اصـلی انشـعابی از آنهـا     مخازن با فاصله نسبی از یکدیگر استقرار یافته و قطر لوله
ـ      رسد بهره می به نظرمجموع   هـاي آبـی   واسـطه ضـعف پهنـه   ه گیـري از منـابع آب زیرزمینـی در بلندمـدت، ب
االرضی به سـمت پـایین    هاي سطح علیرغم بارندگی نسبی در باالدست و به سبب جریان آب(فضا  االرضی تحت

راهکـار مناسـبی جهـت تـامین آب     ) گردد هاي زیرزمینی بادرود می دست که موجب مطلوبیت نسبی منابع آب
  .گردد ی نمیقتل شهر
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  تاسیسات آب :11 نقشه
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  آوري فاضالب شبکه جمع  -ب
هاي ذیربط، شهر نطنز فاقـد شـبکه    ي میدانی مشاور و اطالعات گردآوري شده از سازمانها بر پایه بررسی

بـدیهی اسـت   . باشـد  آوري فاضالب در وضع موجود بوده و طراحی شبکه فاضالب آن در دست اقـدام مـی   جمع
ع در هاي دفـع فاضـالب، بـا توجـه بـه وجـود اخـتالف ارتفـا         هاي جذبی و یا سایر روش استمرار استفاده از چاه

وجهی که بـه  . گردد محیطی در شهر می -هاي زیست  هاي مختلف شهر، موجب بروز و تشدید در آلودگی بخش
بلندمـدت مشـکالت    دلیل سرسبزي نسبی شهر ممکن است در کوتاه مدت چنـدان محسـوس نباشـد، امـا در    

  .سکونتگاه تحمیل خواهد نمود حادي را بر

  شبکه گازرسانی  -ج
 وارد شهر شده و از طریق ایسـتگاه داخـل شـهر    psl 250از طریق شبکه با فشارخط اصلی گاز شهر نطنز 

 5/87طـول کـل شـبکه در سـطح شـهر      . گـردد  یابد و بدین طریق در سطح شهر توزیـع مـی   کاهش می 60به 
کیلـومتر بـا    9/27ایـنچ،   6کیلومتر با قطـر   7/3اینچ،  18کیلومتر با قطر  3/10کیلومتر است که از این میزان، 

کیفیت شبکه موجود با توجـه بـه قـدمت    . گذاري شده است اینچ لوله 2کیلومتر آن با قطر  5/45اینچ و  4ر قط
  .گردد مطلوب ارزیابی می) برداري تاکنون از آغاز بهره(پایین آن 

باشـد و تعـداد    عـدد مـی   2386هـاي نصـب شـده در سـطح شـهر       هاي موجود، تعداد المـک  بر پایه داده
عـدد   212آن به بخش مسکونی، ) درصد 90بیش از ( 4188از این تعداد . عدد هستند 4440مشترکین شبکه 
عدد به حوزه صنعتی و نیروگاه اختصـاص   13و ) ها مساجد و نانوایی(عدد به تجاري ویژه  77به بخش تجاري، 

  .دارد
صـی  شبکه گازرسانی موجود شهر به لحاظ ظرفیت پاسخگویی به نیازهایی آتی جمعیت شهري کمبود خا

  .ندارد
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  شبکه مخابرات  -د
 6329تعـداد  ) مراکـز امـام خمینـی در میـدان معلـم     (شبکه مخابرات شهر نطنز با یک مرکـز مخـابراتی   

مشترك در وضع موجود دارد و به لحاظ توسعه شبکه و افزایش تعداد مشترکین در آینده، از ظرفیت مناسـبی  
خط تلفن اختصاص دارد و پـس   5268ري مسکونی با کارببه  بیشترین تعداد مشترکین موجود. برخوردار است
خـط تلفـن از    129کاربري صنعتی نیـز  . خط تلفن قرار دارند 410و  522هاي تجاري و اداري با  از آن کاربري

  .دهدشبکه مخابرات شهر را به خود اختصاص می

  وضع کیفی و کمی تجهیزات شهري  -1-6-11

 گورستان و غسالخانه  -1-6-11-1

گورسـتان دایـر    10هاي میدانی صورت گرفته توسط مشاور، شهر نطنز درمجمـوع داراي   اشتبر طبق برد
 درصد 17/0ها در حدود  باشد این گورستان هکتار می 2ها به طور تقریبی  باشد جمع کل مساحت گورستان می

معیـت  نفـر از ج  100دهند و در مجمـوع سـاالنه بـه طـور متوسـط       از اراضی کل شهر را به خود اختصاص می
خـاتون و شـاهزاده    الزم به ذکر است که بخشـی از دو امـامزاده رقیـه   . شوند خاك سپرده میه متوفی در آنها ب

 4شـهر داراي  . رونـد  هاي شهر نیز به شمار مـی  گورستان ترین مهمعبداهللا نیز به گورستان اختصاص دارد که از 
خل شهر حتی در محدوده شهر عـالوه بـر ایجـاد    طور کلی وجود گورستان در داه ب. باشد غسالخانه دایر نیز می

تصـویر  . بایست به خارج از شهر منتقل شود مشکالت زیست محیطی، مانع توسعه شهر شده و در دراز مدت می
  .دهد ها را در شهر نطنز نشان می موقعیت گورستان 38شماره 

  
  ها در شهر نطنز موقعیت گورستان: 38تصویر 
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  و خدمات ایمنینشانی مراکز آتش  -1-6-11-2
هـاي توزیـع مـواد سـوختی،      هاي مربوط به اماکن مسکونی، انبارها، جایگـاه  سوزي همه ساله حوادث آتش

ـ   خصـوص بخـاري،   ه بازارها و مراکز تجاري و حتی مزارع که عمدتاً به سبب استفاده از وسائل غیر اسـتاندارد ب
، عدم توجه بـه اصـول ایمنـی در هنگـام سـاخت،      تصادفات وسائل نقلیه ... هاي گاز و آبگرمکن و انفجار کپسول

خسارت جانی و مالی زیـادي   ... گیري از لوازم و تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق و ها و عدم بهره ارتفاع ساختمان
در شـهر نطنـز در   . را به بار آورده و زندگی اجتماعی و اقتصادي خانوارهاي بسیاري را به مخاطره انداخته است

سوزي در طی هر سال به وقوع پیوسـته از   مورد حوادث آتش 30تا  20به طور متوسط ساالنه هاي گذشته  سال
این رو توجه به گسترش خدمات ایمنـی جهـت حفاظـت جامعـه در مقابـل حـوادث، بسـیار بـا اهمیـت تلقـی           

نیز عـدم   ها و یکی از مسائل موجود در این زمینه عالوه بر عدم رعایت استانداردهاي ایمنی ساختمان .گردد می
هـاي   معـابر و عـدم امکـان تـردد سـریع ماشـین       ها و همچنین عـرض کـم   وجود تجهیزات ایمنی در ساختمان

، کمبـود تجهیـزات   )رونـد  که از عوامل عمده در شهر نطنز به شـمار مـی  ( هاي قدیمی شهر نشانی در بافت آتش
مترمربـع   1000مسـاحت تقریبـاً    نشانی شهر نطنز بـه  تنها مرکز آتش. باشد نشانی در سطح شهر نطنز می آتش
هـاي اطفـاء حریـق     کپسـول  نشـانی تعـدادي   آتـش  شـیر  2نشانی  ماشین آتش 2این مرکز تنها داراي . باشد می
باشد و پاسخگوي نیازهـاي شـهر در زمینـه     باشد و نیز با کمبود نیروهاي متخصص امداد و نجات مواجه می می

  .باشد اطفاء حریق و امداد نجات نمی

  دفع زباله  -1-6-11-3
ساز مشکالت  آوري و دفع زباله در بسیاري از شهرها، زمینه غلبه هزینه بر فایده و سود و در نسبت با جمع

کـه بازیافـت صـحیح زبالـه و      حـال آن . زیست محیطی و مسائل ناشی از عدم مدیریت صحیح آن بـوده اسـت  
ها مبدل شده و گام بزرگی را در جهت  اريویژه شهرده تواند به امري سودآور براي شهرهاي ما ب تفکیک آن می

عالوه برآن دفن بهداشتی زباله که شامل انتقال مـواد زائـد و دفـن    . رفع مشکالت و مسائل در این زمینه بردارد
نکـات قابـل توجـه بـراي      تـرین  مهـم باشـد از   شود مـی  هایی که سبب آلودگی محیط زیست نمی ها در محل آن

صورت مقطعی و ناقص و یا در برخی موارد استفاده از روش سـوزاندن کـه   ه ب دفن زباله. شهرهاي امروزي است
بـه  ساز ایجاد مسائل و مشـکالت زیسـت محیطـی     شود، زمینه اکنون اجرا می در بسیاري از شهرهاي کشور، هم

در ایـن راسـتا نظـر بـه افـزایش حجـم       . براي شهر و ساکنین آن در کوتاه مدت و یا بلندمدت خواهد بـود  ویژه
زافزون جمعیت و افزایش حجم روزانه زباله درآینده و نیز مشکالت پیش گفته لزوم توجه بـه ایـن امـر را دو    رو

هـا   کیلومتر از شهر، تفکیک زباله 15الی  10در نظر گرفتن محل دفن زباله در فاصله تقریبی . نماید چندان می
هـاي   توجـه بـه وضـعیت آب   ) شـود  یی مـی که خود سبب ایجاد اشغال و درآمدزا(و ایجاد صنعت بازیافت زباله 
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هاي زیرزمینی و استعداد زهکشی محل دفـن زبالـه جهـت مکانیـابی، آن از مـواردي       سطحی و سطح سفره آب
در شـهر نطنـز   . کننـد  در جهت حل مسائل و مشکالت در ایـن زمینـه ایفـا مـی     هستند که گاه نقش مهمی را

بنابر . باشد عهده شهرداري شهر میه همانند سایر شهرها ب ها آوري و دفع زباله و نظافت گذرگاه مسئولیت جمع
کن  دستگاه زباله جمع 3باشد که توسط  تن در روز می 7برآورد شهرداري شهر نطنز، مقدار متوسط تولید زباله 
  .شود می آوري شده و در آنجا دفن و نیز کارگران شهرداري در محلی خارج از شهر جمع

آوري زبالـه در سـطح شـهر در     و محدود بودن امکانات شـهرداري، جمـع  به جهت پراکندگی محالت شهر 
ها نیز به صـورت مقطعـی و یـا فصـلی صـورت       پذیرد و نظافت معابر و محله هکتار صورت می 1مساحت تقریباً 

هاي زباله در سطح شهر نیز بسیار کم است، کـه ایـن همـه موجـب بـروز       گرفته و امکاناتی از قبیل وجود سطل
در ایـن راسـتا تجهیـز    . شـود  هاي قدیمی شهر می ویژه محلهه شهر ب محیطی در سطح محالت و مسائل زیست

آوري زباله و نیز نظافت سـطح شـهر    نمودن و افزایش امکانات و خدمات شهرداري در جهت روزانه نمودن جمع
  .هاي آتی شهر در اولویت قرار گیرد ریزي بایست در برنامه و محالت از اموري است که می

  کشتارگاه شهر  -1-6-11-4
 2باشد که مساحتی در حـدود   نطنز می -تنها کشتارگاه شهر نطنز در خارج از شهر نزدیک جاده با درود 

کنـد و شـعاع عملکـرد آن در     این کشتارگاه به دو شهر نطنز و با درود خدمات ارائه می. شود هکتار را شامل می
نـوع  . باشـد  دیگري به جز کشـتارگاه مـذکور موجـود نمـی    باشد و در حال حاضر کشتارگاه  سطح شهرستان می

راس دام سـنگین   20راس دام سـبک و   150باشد که ظرفیت اسمی آن شامل  کشتار در این کشتارگاه دام می
راس دام سـنگین   4راس دام سـبک و   20باشد در حالی که ظرفیت فعال روزانه کشتارگاه در حال حاضـر   می
هاي تهویه، گرمایشـی،   توان به عدم وجود سیستم ل مالحظه در این کشتارگاه میاز کمبودها و مسائل قاب. است

هاي غیرقابل مصرف دام و نیز بهداشـتی و مطلـوب نبـودن     گرم، محل مناسب جهت دفع قسمت سرمایشی، آب
  .کف کشتارگاه اشاره نمود

ن انسـان و دام و  هـاي مشـترك بـی    نکته قابل توجه در این خصوص آن است که با توجه به وجود بیماري
کـه در   حـال آن . باشد دفع بهداشتی فاضالب کشتارگاه از اهمیت بسزایی برخوردار می ،... هاي انگلی و بیماري

آوري و تصـفیه و دفـع    کشتارگاه مذکور به دلیل عدم استفاده از سپتیک تانک و غیراصولی بودن سیستم جمع
در این راسـتا توجـه   . گیرد لف باعث آلودگی محیط میپساب، فاضالب به صورت روباز دفع شده و به طرق مخت

هـاي آتـی از    جدي به تجهیز نمودن کشتارگاه از لحاظ تجهیزات بهداشتی و سیستم فاضالب مناسب در سـال 
  .رود شمار میه ضروریات ب
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بنـدي، مشخصـات معـابر و     ها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه بندي خیابان وضع شبکه  -1-6-12

  ها تقاطع

هـاي مختلـف زیسـتی و فعـالیتی آن بـه یکـدیگر        دهنده عناصر ساختاري شهر و پهنه عامل ارتباط معابر
هاي حیاتی یک سیستم پویا، نظامی یکپارچه در نسبت به هم داشـته و   بدین لحاظ، معابر چون شریان. هستند

نـز در چـارچوب نظـام    هاي معابر موجود شهر نط بررسی ویژگی. گردند سبب پیوستگی اجزاي مختلف شهر می
  .گیرد سلسله مراتب و نظام فیزیکی آنها صورت می

  نظام سلسله مراتب معابر موجود  -الف
هـاي سـکونتی متعـدد     نظام معابر موجود شهر با توجه به نظام توسعه فیزیکی منفصل آن و وجود هسـته 

برخوردار نیسـت؛ بـدین معنـی    از سلسله مراتب مشخصی ) ... هاي روستایی و سازي، هسته اعم از اراضی آماده(
که معابر با سطوح عملکردي و مراتب فضایی متفاوت و ناسازگاري، فارغ از هرگونـه نظـام مراتبـی، بـا یکـدیگر      

دهـد کـه شـهر از دو محـور بـین شـهري کـالن         با این وجود، بررسی معابر موجود نشـان مـی  . یابند ارتباط می
اصفهان بوده و دیگري محوري است که راه به اتوبان کاشـان   -برخوردار است که یکی محور جاده قدیم کاشان 

وراي آن و استقرار عناصـر   واسطه توسعه شهر دره اصفهان ب -در این بین محور قدیم کاشان . برد اصفهان می -
هاي آیت اهللا طالقـانی و اسـتاد    در سطحی میانی، خیابان. خدماتی شهري در لبه، وجهی شهري نیز یافته است

گردند که نقش شـریانی داشـته و    هاي اصلی درون شهري محسوب می بلوار شهید عظیمی دسترسی مطهري و
موجـود،   در سـطح خردتـر سلسـله مراتـب معـابر     . نماینـد  هـاي مختلـف شـهر را برقـرار مـی      ارتباط بین بخش

 هاي زیستی مختلف را به محورهاي اصـلی شـهر   کننده هستند که محالت و هسته هاي جمع و پخش دسترسی
هـاي مسـکونی قـرار     هاي موجود شهر نطنـز، دسترسـی   ترین سطح مراتب دسترسی در پایین. نمایند مرتبط می

هایی بـا   صورت کوچه باغه هاي تاریخی و طبیعی شهر، ب ویژه در هستهه سواره بوده و ب -دارند که عمدتاً پیاده 
هاي موجـود شـهر    مراتب نظام دسترسیسلسله  39تصویر شماره . شود اتکاء بیشتر به دسترسی پیاده ظاهر می

رغم شناسایی معابر با سطوح عملکردي مختلـف، نظـام    هاي نقشه مذکور، علی طبق داده. دهد نطنز را نشان می
  . نماید شان پیروي نمی ارتباطی بین آنها از مراتب فضایی
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  هاي شهر نطنز سلسله مراتب نظام دسترسی :39تصویر 

  عرض معابر  -ب
در وابستگی به جایگاه آنها در سلسله مراتـب شـبکه دسترسـی و سـطح عملکـردي آنهـا در       عرض معابر، 

باشد که تفاوت عرضی معابر در نظام ارتباطی یک شهر نیز بر این اساس توجیـه   فضاي شهر قابل بازشناسی می
  .پذیر می نماید

 تـرین  مهـم نـوان  بـه ع ) خمینـی  مصـطفی  –شهید بهشـتی  (اصفهان  -این راستا، محور قدیم کاشان  در
باشـد کـه در    دسترسی بین شهري عبوري از شهر نطنز، بیشترین عرض متوسط در میان سایر معابر را دارا می

متري از میدان مذکور تـا میـدان دانشـگاه آزاد قابـل      34متري از میدان بسیج تا میدان تختی و  23دو بخش 
  .دهد الذکر را نشان می قفو مقاطع عرضی مختلف از محور 40تصویر شماره . تفکیک است

با توجه به مقاطع ارائه شده، این محور در تمامی مسیر، مجهز به دو خط سـواره رفـت و برگشـت، مسـیر     
به عالوه محور مـذکور، مشـتمل بـر مسـیرهاي پیـاده در دو      . باشد طرفین و یک رفوژ میانی می درختکاري در

  .باشند از جنس آسفالت می سازي بوده و بیشتر طرف است که به لحاظ کیفی فاقد کف
شهید مطهري با توجه به اهمیت عملکـردي و خـدماتی خـود، و     -دسترسی درون شهري شهید عظیمی 

باشد که طیف عرضـی  برخوردار می m20استقرار در مرتبه دوم نظام سلسله مراتب دسترسی، از عرض متوسط 
  .شود متر را شامل می 29-12

هـاي   ه عرضی متفاوت مقـاطع عرضـی مختلفـی را بـه لحـاظ ویژگـی      برخورداري معبر مذکور از این حوز
  .اند نشان داده شده 45تا  41عملکردي و زیست محیطی حاصل نموده است که در تصاویر شماره 
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  مقاطع عرضی خیابان شهید بهشتی :40تصویر 

  
  شهریور 17مقطع خیابان  :41تصویر 
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  نطنز، سطحی معادلهاي صنعتی  کاربري

  
  مقاطع خیابان عظیمی :42تصویر 

  
  مطقع خیابان مالک اشتر  :43تصویر  
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  مقاطع خیابان شهید مطهري :44تصویر 

  
  مقاطع خیابان امام خمینی :45تصویر 

شهید مطهـري از   -جنوبی شهید عظیمی  -ر شمالی شود، محو طور که در این مقاطع مشاهده می همان
، مجهـز بـه دو   )در مجاورت رودخانه باغستان(زاده  الیه خود در شمال غربی شهر تا تقاطع با خیابان امام منتهی

چـه بـدون    اگـر (خط سواره رفت و برگشت، پوشش گیاهی در طرفین، رفوژ میانی و محورهاي پیاده دو طرفـه  
اي را در حد فاصل دو ردیف درختکاري  لیکن در امتداد مسیر، معبر سواره یک طرفه باشد، می) کیفیت مناسب

به عالوه یکی از مقاطع دو بخش اول معبـر مـذکور، فقـدان پوشـش     . شود و نیز دو معبر پیاده جانبی شامل می
  .باشد گیاهی در این خیابان در مقطع حاضر را بیانگر می

باشد که به  غربی طالقانی می -ارتباطی شهر نطنز، خیابان شرقی  از دیگر محورهاي قابل بررسی در نظام
. باشـد  مـی  متر با یکنواختی در تمامی طـول معبـر، برخـوردار    28اي، از عرض  عنوان یک دسترسی بین منطقه



   

156 
 

 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

طبـق مقطـع نشـان داده شـده، خیابـان      . نشان داده شده است 46مقطع عرضی معبر مذکور در تصویر شماره 
  .باشد می مصطفی خمینی برخودار -جنوبی شهید بهشتی  -امکاناتی مشابه محور شمالی  طالقانی نیز از

  
  مقطع خیابان شهید طالقانی: 46تصویر 

محورهاي مهـم شـهر نطنـز کـه در قالـب بـین        نیز مقاطع عرضی برخی دیگر از 51تا  47تصاویر شماره 
-22ور، به وجود معابري در حوزه عرضی متفـاوت  نمایند مقاطع مذک نمایند را ارائه می اي ایفاي نقش می محله

بـه  . نمایـد  مـی  اي در شهر نطنز را داللت هاي بین محله متر و با ساختار عملکردي مختلف در گروه دسترسی 7
در . شـود  مـی  متـري را شـامل   7متري واقـع در شـهرك گنبـدباز، تنهـا یـک خـط سـواره         7طوري که محور 

متري، یک کانال آب با همین عـرض و نیـز یـک     6لزار شهدا، یک مسیر سواره زاده عبداهللا و گ هاي امام خیابان
هـاي شـریف    متري محورهاي مذکور بوده و در ایـن میـان خیابـان    13متري از درخت، سازنده عرض  1ردیف 

شهرك گنبدباز مشتمل بر محور سواره در وسط و همچنین ردیف درختـان   واقفی، امیریه و دو خیابان واقع در
هـاي   باشند که محور سواره میانی در دو قالب یک طرفه و دو طرفه در خیابـان  هاي پیاده در طرفین میو محور

  .مذکور قابل مشاهده است

  
  مقطع خیابان امیریه: 47تصویر 

  
  مقطع خیابان شهرك گنبدباز: 48تصویر 
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  ... مقطع خیابان امامزاده عبدا: 49تصویر 

  
  دامقطع خیابان گلزار شه: 50تصویر 

  
  مقطع خیابان شریف واقفی: 51تصویر 
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  شیب معابر  -ج 
هـاي توپـوگرافی زمـین در     وابستگی و انطباق آنها بر بستر طبیعی شهر، تـابعی از ویژگـی   شیب معابر در

غربـی عمـدتاً از شـیبی در راسـتاي غـرب بـه شـرق         -به طوري که معابر شرقی . باشد مقیاس کالن و خرد می
هاي طبیعـی   در برخی مقاطع با توجه به توپوگرافی موضعی متفاوت و یا عبور از میانه تپهبرخوردار بوده و تنها 

جنـوبی شـهر نیـز بـا      -محورهـاي شـمالی   . باشـند  مستقر در شهر، شیبی در خالف جهـت مـذکور را دارا مـی   
هـایی   شیب اند و لذا در مقاطع مختلف از نها به سمت محورهاي پیشین مذکور، احداث شدهآگیري شیب  جهت

  .باشند مند می در هر دو راستاي شمال به جنوب و یا جنوب به شمال بهره
بر این اساس، مقدار شیب در معابر نیز با توجه به تفاوت وضـعیت توپـوگرافی در مقـاطع مختلـف، ارقـام      

هـاي زیـاد کـه محـل تقـاطع       درصـد تـا شـیب    1هاي کمتـر از   گیرد به طوري که از شیب متفاوتی را در بر می
مقدار و جهـت شـیب در معـابر در نظـام     . باشد هاي طبیعی زمین است متغیر می ها با چین خوردگی ترسیدس

  .نشان داده شده است 52ارتباطی شهر نطنز در تصویر شماره 

  
  نطنز مقدار و جهت شیب معابر در نظام ارتباطی شهر: 52تصویر 
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  گیاهی وششپ  -د
برد به نحوي که شهر نطنـز   ز باغات و اراضی زراعی سود میبرخورداري از اقلیمی مناسب از سطح وسیع ا
این امـر بـه   . باشد اي از درختان بلندقامت در طرفین خود می به واسطه معابر این شهر نیز داراي ردیف پیوسته

ویژه در معابر موجود در بافت قدیم شهر مورد مطالعه که درختانی کهنسال را در دو راستاي جانبی خود پـذیرا  
اي که همگرایی تاج درختان مذکور در فضاي باالیی معابر، ایـن معـابر    به گونه. باشد اند قابل بازشناسی می شده

از نمونه محورهـاي  . را به داالنی سبز مبدل نموده و راستا و دورنمایی سبز از معابر مذکور را فراهم نموده است
باشـند کـه در صـورت     مـی  عبداهللا و گلزار شهداهاي شهید عظیمی، شهید مطهري، امامزاده  الذکر، خیابان فوق

 در مقابـل معـابر جدیداالحـداث از   . شـوند  برخورداري از رفوژ میانی، یک راسته سبز میـانی را نیـز شـامل مـی    
هاي شـهید بهشـتی و    باشند که خیابان مند میامکانات پوشش گیاهی کمتر و به عبارتی درختانی کوتاهتر بهره

هـایی چـون محـور شـهید      الزم به ذکر است دسترسـی . رهاي مذکور خواهند بودخمینی در زمره محو مصطفی
رسند نیز، فاقد پوشش گیاهی  هاي جدیدتر شهري چون شهرك صنعتی می عظیمی که در ادامه مسیر به حوزه

الذکر در تصویر شـماره   مندي از فضاي سبز در دو مقطع متفاوت از خیابان فوق بهره تفاوت در میزان. باشند می
هاي شهر نطنز که تفاوت میزان سرسبزي معـابر بافـت قـدیم و     هایی از پوشش گیاهی سایر خیابان و نمونه 53

طور کـه در ایـن تصـاویر     همان. اند نشان داده شده 54باشند نیز در تصویر شماره  بافت جدید شهر را بیانگر می
رختـان رفـوژ میـانی از نـوع کـاج کوتـاه       اي معابر بیشتر از نوع چنار و د شود پوشش گیاهی حاشیه مشاهده می

هـاي برداشـت شـده     نوع دقیق این درختان به تفکیک هر خیابان نیز، در مقاطع ترسیمی از خیابـان . باشند می
  .تشخیص خواهند بود قابل

  
  مندي از فضاي سبز در دو خیابان شهید بهشتی و مصطفی خمینی میزان بهره: 53تصویر 
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  خیابان مصطفی خمینی -ب  ..عبداامامزاده خیابان  - الف

    
  خیابان مالک اشتر - د  خیابان شهید عظیمی -ج

  
 خیابان شهید بهشتی هـ

  پوشش گیاهی در معابر شهري نطنز :54تصویر 
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  مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر  -1-6-13

هـاي   ازشناسـی کمـی و کاسـتی   هاي مرتبط با آن در جهـت ب  مطالعات نظام حمل و نقل شهري و ویژگی
 سیستم حمل و نقل و رفع آنها در راستاي ارتقاي رفاه شهروندان در نسبت با تـردد و دسترسـی بـه خـدمات و    

بررسی نظام حمل و نقل شـهري، شـهر نطنـز در    . باشد اي مطالعات طرح جامع شهري میمراکز از الزامات پایه
  .موارد زیر بررسی گردیده است

  ارتباطی سیستم  -1-6-13-1
هر سیستمی در قالب کلیت متشکل از اجزاء است که اجـزاء سیسـتم حمـل و نقـل، متشـکل از محمـل،       

ها و نوع وسایل نقلیه و انسان و کـاال   ها، پارکینگ پایانه(حامل و محموله در قالب شبکه و تجهیزات و تاسیسات 
شهر نطنـز فاقـد   . ی آنها را به عهده داردي هماهنگ باشند که جزء دیگري به نام مدیریت و تکنولوژي وظیفه می

مسـافربري در شـهر وجـود دارنـد کـه      ) تعـاونی (دفتـر   2هاي عمومی اسـت و هاي مسافربري و پارکینگ پایانه
ي کـه در شـهر وجـود     نوع وسایل نقلیه. ها را بر عهده دارند ي جابجایی مسافران به دیگر شهرها و استان وظیفه

ارتبـاط بـین   . باشند می ، که نظام مدیریت و تکنولوژي در این شهر به سبک سنتیباشند دارند اکثراً سواري می
تجـاري،   ،اجزاء سیستم ارتباطی وابسته به سازمان فضایی شهر و چگونگی پخشایش مراکز شهري اعم از اداري

شـهر  ي مراکز اداري شهر نطنز در مجموعه گنبدباز و مراکز تجـاري در مرکـز    باشد که عمده می …صنعتی و 
  .اند میدان امام و مراکز صنعتی در شهرك صنعتی واقع شده -شهریور  17حدفاصل میدان 

  بررسی حجم ترافیک  -1-6-13-2
هـاي اصـلی کمـک شـایانی در جهـت      هاي شـهري بـاالخص خیابـان    آگاهی از حجم ترافیکی در گذرگاه 

آن شـد تـا بـه     دارد لذا این مشاور بر هاي آتی ها در برنامه نقش دسترسی/ بارگذاري عملکردها و تعیین جایگاه
هـر  (هاي اصلی شهر همچون بلوار آیـت اهللا طالقـانی، خیابـان اسـتاد مطهـري       بررسی حجم ترافیک در خیابان

حدفاصـل میـدان   (خمینی و خیابان استاد مطهري  خیابان شهید مصطفی) میدان افوشته -فاصله میدان معلم 
 هـا  جهـت  هر یک از محورهایی یاد شـده در هـر یـک از    یزان تردد دربپردازد که م) شهریور 17میدان  -معلم 

  .1آمده است 56در ساعات پیک آن در جدول شماره ) رفت و برگشت(

                                                
هاي ترافیکی به تفکیک سواري، کامیونت، کامیون،  برداشت. دست آمده استه از اعمال ضریب همسنگ سواري ب محاسبه شدهعددهاي  - 1

 .لت صورت گرفته استبوس، اتوبوس، دوچرخه و موتورسیک مینی
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  میزان حجم تردد در محورهاي اصلی شهر در ساعت پیک :56جدول 

  حجم ترافیک
  مسیر برگشت  مسیر رفت  محورها

  476  493  اهللا طالقانی بلوار آیت
  117  139  )میدان افوشته -حدفاصل میدان معلم (د مطهري خیابان استا

  292  312  )شهریور 17میدان  -حدفاصل میدان معلم (خیابان استاد مطهري 
  539  570  خیابان شهید مصطفی خمینی

  مشاور طرح جامع: تدوین

    

    
  .دهد مکان آمارگیري را در محورهاي مذکور نشان می 58 تا 55 تصاویر

 - 15/8ت صورت گرفته بر روي محورهاي یـاد شـده بیشـترین حجـم ترافیـک در سـاعت       العابر پایه مط
بازگشـایی مـدارس و ادارات و   . صورت گرفته است که اکثر این شهرها توسط مواردي صورت گرفته است 15/7

در طـور کـه    همـان . باشـد  هاي مـوردنظر مـی   ي زمان ساعت پیک خیابان رفتن افراد به محل کار توجیه کننده
باشد که میزانـی از تـردد    خمینی بیشتر از سایرین می جدول آمده میزان حجم تردد در خیابان شهید مصطفی

اصفهان و در اطراف دیگر به نطنز  -صورت گرفته در این محور بین شهري بوده که از یک طرف به محور نطنز 
و ایـن نشـان از افـزایش نقـش     ) ارنـد گذ ها و اتوبوس بین شهري از ایـن محـور مـی    کامیون. (باشد کاشان می -

  .باشد جابجایی و سرعت این محور نسبت به سایر محورها می
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  کیفیت ترافیک-1-6-13-3
هـا و   هـا و بزرگـراه   جهت بررسی و سنجش ترافیک معیارهاي گوناگون از قبیل سرعت عملی براي شاهراه

اهیتی فراگیر همـه جـایی دارد نسـبت حجـم     ترین معیاري که م ها وجود دارد اما ساده ضریب بار براي چهارراه
  .باشد ترافیک به ظرفیت مطلق می

  ظرفیت مطلق  ضریب کیفیت ترافیک=   حجم ترافیک
تـر   تر باشد کیفیت ترافیک در آن محور بهتر است و این نسبت همیشه کوچـک  چه این نسبت کوچک هر

افـزایش نقـش   (و نیـاز بـه سـرعت کـم      علت گران بودن قیمـت زمـین  ه هاي شهري ب در خیابان. باشد می 1از 
ـ     V/C< 5/0 > 75/0و کوتاه بودن طـول مسـیرها کیفیـت    ) دسترسی و اجتماعی نظـر  ه بـراي طراحـی کـافی ب

محورهاي مورد مطالعه در ساعت پیـک   را در هر یک از )کیفیت ترافیک(این نسبت  57جدول شماره . رسد می
  .نماید بیانگري می

  ورهاي اصلی شهرکیفیت ترافیک در مح :57جدول 

  کیفیت  مسیر برگشت  کیفیت  رفت  محور
  39/0  476  41/0  493  بلوار آیت اهللا طالقانی

  36/0  292  39/0  392  )شهریور 17 -حدفاصل معلم (خیابان شهید مطهري 
  14/0  117  17/0  139  )میدان افوشته -حدفاصل میدان معلم (خیابان شهید مطهري 

  44/0  539  47/0  570  خیابان شهید مصطفی خمینی
  مشاور طرح جامع: تدوین

هاي جدول فوق کیفیت ترافیک در هـر یـک از محورهـا و در هـر یـک از مسـیرهاي رفـت و         بر پایه داده
. باشد می بوده و این بیانگر تردد پایین در این شهر در نسبت با ظرفیت معابر مورد بررسی 5/0ت کمتر از برگش

باشـد و   یزان کیفیت ترافیک در جهت برگشت بیشتر از جهت رفت مـی الزم به ذکر است که در تمام محورها م
  .نماید این جهت سفرها را در ساعت پیک بیانگر می

  ي کنترل نحوه  -1-6-13-4
به طور کلی مراکز کنترل ترافیک در جهت کاهش تراکم ترافیکی، بهبود کیفیت هوا، مدیریت تصادفات و 

  .کند حفظ محیط زیست تالش میجویی در مصرف انرژي و  رفع حوادث و صرفه
 .…نحوه کنترل در هر شهري وابسته بـه حجـم سـفرها و نظـام طراحـی شـبکه و فرهنـگ راننـدگی و         

بـه طـور مثـال ایجـاد     (هاي کـاهش سـرعت    هاي راهنمایی، سیاست هایی چون برپایی چراغ باشد و از روش می
گیرد که در شهر نطنـز بـه    نندگی صورت میهاي راهنمایی و را و کنترل مستقیم از طریق پلیس) گیرها سرعت

  .باشد ي کنترل به شکل مستقیم می دلیل فقدان چهارراه و حجم سفرهاي پایین در بعضی از نقاط نحوه
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  حمل و نقل عمومی و خصوصی  -1-6-13-5
رانی اسـت   بوس در حال حاضر شهر نطنز در زمینه عبور و مرور شهري فاقد سیستم اتوبوسرانی و یا مینی

بوس در داخل شهر موجود اسـت کـه متعلـق بـه بخـش خصوصـی        دستگاه مینی 4دستگاه اتوبوس و  1نها و ت
باشد کـه آن   رانی می بنابراین اکثر سفرهاي سواري انجام شده در داخل شهر مبتنی بر سیستم تاکسی. باشد می

از کمبود امکانات و گذشته  .باشد عدد تاکسی در داخل شهر می 31هم متعلق به بخش خصوصی بوده و شامل 
ـ   و نیـز عـرض کـم خیابـان    ) هـا  زیاد بودن مسافت(تجهیزات شهرداري، پراکندگی مراکز شهري  ویـژه در  ه هـا ب

هاي مشـخص و همچنـین عـدم وجـود دسـتگاه نظـارت بـر کیفیـت و قیمیـت           هاي قدیم و نبود ایستگاه بافت
مـرور   و مهم در زمینه ایجاد یک سیستم عبور توان از موانع را می ... هاي عبور و مرور شهري در شهر و سیستم

و  10 ،17ترمینـال شـماره    3شهري نیـز کـه شـامل     سیستم حمل و نقل برون. شهري کارآمد در شهر دانست
دستگاه اتوبـوس بـوده و نیـز تنهـا بـه مقصـد        3داراي  سیر و سفر است به جهت کمبود جمعیت متقاضی تنها

  .نمایند یدهی م تهران و شهرهاي مسیر راه سرویس

  تصادفات  -1-6-13-6
ي  و نحـوه ) مکـان تصـادفات  (ها  اي از شهر به فرم هندسی تقاطع در هر نقطه میزان تصادفات حادث شده

ي میـزان   در زمینـه . کنترل آنها از یک سو و الگوهاي رفتاري رانندگان و عـابرین از سـوي دیگـر بسـتگی دارد    
د نیست اما طبق یک نظرسنجی اداره راهنمایی و رانندگی تصادفات در سطح شهر نطنز اطالعات دقیقی موجو

  :محل بروز تصادفات شناخته شدند ترین مهمهاي زیر به عنوان  مکان
  اولین تقاطع بعد از میدان بسیج  -
  تقاطع دوم خیابان شهید بهشتی  -
  متري طالقانی 45دومین تقاطع خیابان   -
  چهارراه فرعی کوچه مسجدالرضا  -

بایسـت تمهیـداتی    افـزاري مـی   ي سخت افزاري و نـرم  هش این حوادث هم در حوزهاز این رو در جهت کا
  .صورت بگیرد
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  پیوست الف
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  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  بررسی اسناد باال دست

هـا،   ریزي و لزوم تبعیـت هـر طـرح از اسـناد مصـوب، بررسـی طـرح        با توجه به اصل سلسله مراتب برنامه
. گذارنـد، ضـروري اسـت    بر طرح جـامع نطنـز مـی   ها، اسناد و مدارکی که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم  برنامه

در زمـره ایـن اسـناد     سـاله  99طرح واگـذاري مسـکن   ، سند توسعه استان، طرح جامع ناحیه کاشان

  .شوند که در ادامه احکام موثر آنها بر شهر نطنز ارائه خواهد شد محسوب می

  طرح جامع ناحیه کاشان

آران و بیـدگل، نطنـز، اردسـتان و نـائین در سـال       هاي کاشان، طرح جامع ناحیه کاشان شامل شهرستان
تهیـه   1400خانه براي افـق سـال    و به سفارش وزارت مسکن و شهرسازي توسط مهندسین مشاور شهر 1380

هـا و ارائـه راهبردهـا در زمینـه هـدایت و کنتـرل و        اي به منظور تدوین سیاسـت  طرح جامع ناحیه. شده است
طق حفاظتی و همچنین توزیع متناسـب خـدمات بـراي سـاکنین شـهرها و      استقرار مطلوب مراکز فعالیت، منا

هـاي طبیعـی و جغرافیـایی همگـن بـوده و از نظـر        روستاهاي واقع در یک یا چند شهرستان که از نظر ویژگی
  .شود اقتصادي، اجتماعی و کالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند، تهیه می

گونـه   شـوند ایـن   هاي راهبـردي محسـوب مـی    اي که از نوع طرح یههاي جامع ناح با توجه به ماهیت طرح
هایی، چون نقش و عملکـرد شـهرها، وزن جمعیتـی، جهـت توسـعه شـهر، نظـام         ها پیشنهاداتی در زمینه طرح

االجرا هستند که در ایـن قسـمت    هاي زیر دست الزم نمایند که براي طرح تقسیمات و روابط عملکردي ارائه می
  :شود ر و موثر بر طرح جامع نطنز ذکر میپیشنهادهاي مذکو

  نظام تقسیمات

سـطوح تقسـیمات آن از   . طرح جامع ناحیه کاشان از نظام تقسیمات کالبدي چهارسطحی برخوردار است
طبـق الگـوي تقسـیمات کالبـدي     . باشـد  باال به پایین به ترتیب شامل ناحیه، منظومـه، مجموعـه و حـوزه مـی    

ن، شهر کاشان به عنوان مرکز سیستم و توزیع خدمات در کـل ناحیـه عمـل    پیشنهادي طرح جامع ناحیه کاشا
  :کند در سطح ناحیه کاشان پنج منظومه به شرح زیر پیشنهاد شده است می

 4نقطعه جمعیتی منفرد و  3خرد حوزه،  1 ،حوزه 13مجموعه،  5منظومه کاشان با مرکزیت کاشان از  •
بر مرکز ناحیه، مرکز منظومه، مرکز مجموعه و مرکز  شهر کاشان عالوه. نقطه شهري تشکیل شده است

  .باشد حوزه کاشان نیز می
نقطه شهري که شهر آران عالوه بر  3حوزه،  5مجموعه،  2منظومه آران به مرکزیت شهر آران داراي  •

  .مرکز منظومه، مرکز مجموعه و مرکز حوزه نیز خواهد بود
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نقطه  3خرد حوزه و  3حوزه  5مجموعه،  2ه از منظومه اردستان که مرکز آن شهر اردستان بوده ک •
  .شهري تشکیل شده است

نقطه جمعیتی منفرد و  3خرد حوزه،  3 ،حوزه 8مجموعه،  2منظومه نائین به مرکزیت شهر نائین که از  •
  .نقطه شهري تشکیل شده است 4

و دو نقطه  حوزه یک نقطه جمعیتی منفرد 3مجموعه،  2منظومه نطنز با مرکزیت شهر نطنز که شامل  •
  .باشد شهري می

اي کاشان، شهر نطنز به عنوان مرکزیت منظومـه، مجموعـه و    با توجه به نظام تقسیمات طرح جامع ناحیه
) شـهر نطنـز  (پذیرش مرکزیت چند سـطحی مسـتلزم اسـتقرار برخـی از عناصـر در مرکـز       . حوزه عملکرد دارد

  :هاي آن عبارتند از یک هر یک از نقشعناصر و خدمات موردنیاز براي شهر نطنز به تفک. باشد می
  سیستم دفع فاضالب و خدمات دامپزشکی به عنوان مرکز حوزه -
  روزي به عنوان مرکز مجموعه دبیرستان شبانه -
  کشتارگاه صنعتی به عنوان مرکز منظومه -

  نقش و عملکرد

تان نطنـز در  و عملکرد شهر نطنز در طرح جامع ناحیه کاشان به عنوان مرکز منظومه و مرکـز شهرسـ   نقش
هـاي   نقـش  بـراي ایفـاي هـر یـک از    . تعیـین شـده اسـت    ... هاي مختلف اداري، آموزشی، درمانی، تجاري و زمینه

نقش و سطوح عملکـردي شـهر نطنـز     58جدول شماره . تعیین شده، استقرار عناصر کالبدي خاصی ضروري است
  .دهد اي کاشان نشان می ناحیه دات طرحهاي مختلف و عناصر مرتبط به هر نقش را بر اساس پیشنها در زمینه

  سطوح عملکردي شهر نطنز و عناصر مرتبط به آن بر اساس طرح جامع ناحیه کاشان: 58 جدول

  عناصر مرتبط  نقش و سطوح عملکردي  ردیف
  کلیه ادارات و واحدهاي اداري شهرستان  سطح یک خدمات اداري  1
  اي هاي فنی و حرفه یام نور، دانشسراها و آموزشکدهدانشگاه آزاد، دانشگاه پ  سطح دو خدمات آموزشی  2
  هاي کوچک بیمارستان  سطح دو خدمات بهداشتی درمانی  3
  -  سطح دو خدمات تجاري  4
  هاي فرهنگی شهري مجموعه  سطح دو خدمات فرهنگی  5
  هاي ورزشی شهري مجموعه  سطح دو خدمات ورزشی  6
  هاي طبیعی و فراغتی متی، پذیرایی، رستوران، پارك و گردشگاهواحدهاي اقا  گردشگري -سطح دو خدمات تفریحی   7
  آالت نقاط با قابلیت پایین و توزیع ماشین  سطح دو خدمات کشاورزي  8
  هاي صنعتی شهري قطب  سطح دو خدمات صنعتی  9
  طرح جامع ناحیه کاشان: ماخذ
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  مهندسین مشاور کوشا پایدار

  
  آنها نظام تقسیمات فضایی طرح جامع ناحیه کاشان و نقش و عملکرد: 59تصویر 

  پذیري جمعیت

سـال  (بینی طرح جامع ناحیه کاشان، شهر نطنز بـه عنـوان مرکـز منظومـه در افـق طـرح        بر اساس پیش
  1.نفر برخوردار خواهد بود 18036از جمعیتی برابر با ) 1400

  روابط عملکردي 

تـب  طرح جامع ناحیه کاشان بـه تبعیـت از الگـوي تقسـیمات کالبـدي و سلسـله مرا       روابط عملکردي در
جمعیتی تعریف شده است و نقاط جمعیتی واقع در هر رده از تقسیمات کالبـدي خـدمات مـورد نیـاز خـود را      

یک نقطـه جمعیتـی بـه    ) حوزه(تر رده تقسیمات  بر این اساس در پایین. کنند مرکزیت آن تامین و دریافت می
در مراحـل  . یابنـد  آن استقرار مینیاز در سطح حوزه در  عنوان کانون جمعیتی برتر تعیین شده و خدمات مورد

نیز یک نقطـه جمعیتـی بـه عنـوان مرکـز تعیـین شـده و        ) مجموعه، منظومه و ناحیه(بعدي سطوح تقسیمات 
بـه شـرح   (نیـاز در سـطح مجموعـه     طبق این الگو خـدمات مـورد  . نیاز در آن استقرار یافته است خدمات مورد

یابند و ساکنین این مجموعه دسترسی به خـدمات سـطح    استقرار می) شهر نطنز(در مرکز مجموعه ) 1( جدول
روابط عملکردي بین نطنـز   .کنند شوند به شهر کاشان مراجعه می که در مرکز ناحیه ارائه می) سطح یک(باالتر 

  .گیرد اي صورت می و کاشان از طریق شبکه جاده

                                                
 61ـ ص  1380ین مشاور شهر و خانه ـ طرح جامع ناحیه کاشان ـ جلد پنجم ـ سمهند - 1
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  جهت توسعه شهر

هـایی کـه امکـان     موجود و سـکونتگاه  نقطه شهري 15در طرح جامع ناحیه کاشان، جهت توسعه کالبدي 
طرح مذکور جهت مناسب براي توسعه آینده شـهر نطنـز در    در. تبدیل شدن به شهر را دارند تعیین شده است

جهـات   60در تصـویر شـماره    1.قسمت غربی پهنه شهري موجود پیشنهاد شـده اسـت  ) 1400سال (افق طرح 
 .ان قابل مشاهده استپیشنهادي توسعه شهر نطنز در طرح جامع ناحیه کاش

  
  بینی شده شهر نطنز در طرح حامع ناحیه کاشان نظام جهات توسعه پیش :60تصویر 

  نیاز برآورد سطوح مورد

طرح جامع ناحیه کاشان با توجه به جمعیت موجود و آینده شهرهایی مـورد مطالعـه، سـطوح مـورد نیـاز      
نیاز براي شهر نطنز بـر اسـاس مطالعـات     وح موردسط. هاي مختلف را برآورد کرده است براي خدمات و کاربري

  .ارائه شده است 59طرح جامع ناحیه کاشان در جدول شماره 

  2نیاز شهر نطنز بر اساس جمعیت موجود و افق طرح برآورد سطوح مورد: 59جدول 

نیاز بر اساس  سطح مورد  )مترمربع( سرانه استاندارد  نوع کاربري
  )مترمربع( جمعیت موجود

نیاز بر اساس  سطح مورد
  )مترمربع(جمعیت افق طرح 

  19299  11537  07/1  )دبستان(آموزشی 
  6313  3774  35/0  )راهنمایی(آموزشی 
  6132  3666  34/0  )دبیرستان(آموزشی 

  10691  9380  87/0*  درمانی -بهداشتی 
  13527  8087  75/0  فرهنگی
  36072  21564  2  ورزشی

  طرح جامع ناحیه کاشان: ماخذ

                                                
 48ـ ص  1380خانه ـ طرح جامع ناحیه کاشان ـ جلد پنجم ـ  ـ مهندسین مشاور شهر و1
  . نظر گرفته شده است نفر در 18036و  10782در طرح جامع ناحیه کاشان جمعیت موجود و جمعیت افق طرح به ترتیب  - 2

  .متر سرانه مرکز بهداشت است 375/0متر سرانه بیمارستان و  495/0شامل (مترمربع  87/0سرانه بهداشتی ـ درمانی  -* 
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  اي طرح جامع ناحیه کاشان توسعه هاي داده

هـا، و راهکارهـاي    هـا، برنامـه   هاي مورد مطالعـه طـرح   طرح جامع ناحیه کاشان براي هر یک از شهرستان
اي برخی از این پیشـنهادات بایسـتی در    با توجه به ماهیت طرح ناحیه. اي متعددي پیشنهاد کرده است توسعه

هایی که مربـوط بـه شـهر نطنـز      ها و طرح در این قسمت تنها برنامه از این رو. خارج از حوزه شهرها اجرا شوند
مـدت و   مـدت، میـان   هاي کوتـاه  هستند و یا ممکن است اجراي آنها تاثیراتی بر شهر نطنز داشته باشند در افق

  :شوند بلندمدت به شرح زیر ارائه می
  )1385تا سال (افق کوتاه مدت  •

  )نطنز(توسعه شبکه گاز در شهرهاي مرکز منظومه  -
  هاي طبیعی  ایجاد واحدهاي اقامتی، پذیرایی، رستوران، پارك و گردشگاه -
  )نطنز(تاسیس هنرستان در مرکز منظومه  -

  )1390تا سال (مدت  افق میان •
  یابی شده براي استفاده مشترك شهرهاي نطنز و بادرود سازي شهرك صنعتی مکان آماده -
  ایجاد مجموعه فرهنگی شهري در نطنز -
  )شهر نطنز(اي آموزشی در حد نیازهاي جدید و رفع کمبودها در مرکز منظومه احداث واحده -
  )شهر نطنز(اي در مرکز منظومه  هاي فنی و حرفه ایجاد آموزشکده -

  )1400تا سال (افق بلندمدت  •
  احداث واحدهاي آموزشی جدید در حد نیازهاي جمعیتی در نطنز -
  زتخت در شهر نطن 100ایجاد بیمارستان کوچک با حدود  -

  سند توسعه استان اصفهان

اجتمـاعی فرهنگـی    -سند توسعه استان یکی از اسنادي است که در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادي 
 تـرین  مهمهاي توسعه،  ترین قابلیت در سند توسعه استان اصفهان پس از ذکر اصلی. بینی شده است کشور پیش

هـاي   هاي کمی و سیاست دت، راهبردهاي بلندمدت، هدفه، مسائل اساسی استان، اهداف بلندمعتنگناهاي توس
هاي مختلف اجرایی کشور اشـاره شـده    دار و محرك توسعه استان به تفکیک دستگاه اجرایی به اقدامات اولویت

دار پیشـنهادي در سـند    هاي اجرایی و اقدامات اولویت که ماهیت وظایف برخی از دستگاه با توجه به این. است
وط به خارج از حوزه شهري است در این قسمت با توجه بـه اهـداف و انتظـارات طـرح جـامع      توسعه استان مرب
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  مهندسین مشاور کوشا پایدار

جـدول  . شـود  هاي اجرایـی اکتفـا مـی    به ذکر پیشنهادات مربوط به حوزه شهري به تفکیک دستگاه نطنز صرفاً
  .دهد میهاي پیشنهاد شده در سند توسعه استان مربوط به شهر نطنز را نشان  ها و برنامه طرح 60شماره 

  سند توسعه استان در ارتباط با شهر نطنز دار اقدامات اولویت: 60 جدول

  ربط دستگاه اجرایی ذي  ها واقدامات پیشنهادي ها، برنامه طرح  ردیف
  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري  هاي استان هاي تفصیلی گردشگري در شهرستان تهیه و اجراي طرح  1

ف تولیدي جهت جلوگیري از توسعه هاي کارگاهی صفو ایجاد مجتمع  2
  وزارت بازرگانی  صفوف آالینده در مناطق شهري

  سازمان تربیت بدنی  ورزشی بانوان در شهرهاي استان -ایجاد فضاهاي فرهنگی   3

وزارت  - وزارت علوم، تحقیقات و فناوري   اي ایجاد مراکز آموزش عالی مجازي منطقه  4
  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  درمان آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت  اي عه مرکز قلب و عروق در ابعاد ملی و منطقهتوس  5

طراحی و اجراي پروژه دفع اصولی ضایعات جامد خطرناك نظیر بازیافت،   6
  سازمان حفاظت محیط زیست  زباله سوز، کمپوست و دفن

توسعه ساختار تشکیالتی در حد پاسخگویی ادارات کل و ادارات حفاظت   7
  سازمان حفاظت محیط زیست  هاي استان ط زیست مستقر در شهرستانمحی

  ناحیه کاشان مشاور طرح جامع: تدوین

  ساله 99طرح واگذاري مسکن 

هایی که در راسـتاي تـامین مسـکن اقشـار محـروم و فاقـد مسـکن توسـط وزارت مسـکن و           یکی از طرح
میلیـون   1/5موجب این طـرح احـداث    به. ساله است 99شهرسازي در دست اجرا است، طرح واگذاري مسکن 

طبق این طرح زمین به صورت رایگان بـا اجـاره   . بینی شده است واحد مسکونی در شهرهاي سراسر کشور پیش
میلیون ریال تسـهیالت   140گیرد و براي هر واحد مسکونی  ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می 99

 99شهر نطنز یکی از شهرهاي مشمول اجـراي طـرح مسـکن    . شود براي احداث یا واگذاري مسکن پرداخت می
هکتار از اراضی این شهر براي این منظور اختصاص یافته است طرح مـذکور در قالـب    6/15ساله است و حدود 

سازمان مسکن و شهرسازي اسـتان   17/11/85طرح آماده سازي فاز دوم گنبد باز نطنز تهیه و در جلسه مورخ 
که اجراي طرح مذکور اثرات قابل تـوجهی بـر سـاختار کالبـدي شـهر       با توجه به این. ه استاصفهان تایید شد

  :هاي آن بررسی شود نطنز دارد الزم است ویژگی
  موقعیت  •

محدوده اجراي طـرح  . بینی شده است ساله در نطنز در اراضی گنبدباز پیش 99محل اجراي طرح مسکن 
 4 و 3 تصـاویر . شهید محمد منوچهري در نظر گرفته شده اسـت از در شمال شهرك گنبدباز و جنب استادیوم 

  .دهند ساله را در شهر نطنز و نیز نظام طرح را نشان می 99موقعیت اجراي طرح مسکن 
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  جمعیت •
بـراي   هـر بلـوك،  . باشد پالك مسکونی ویالیی می 21بلوك آپارتمانی و  51سازي گنبد باز شامل  طرح آماده

خـانوار و مجمـوع    837هاي آپارتمانی  شده است که تعداد خانوارهاي ساکن در بلوكبینی  خانوار پیش 16سکونت 
 خـانوار  858سازي با احتساب خانوارهاي ساکن در واحدهاي ویالیـی بـالغ بـر     خانوارهاي ساکن در طرح آماده

  .گردد رد مینفر برآو 3088 نفر در شهر نطنز جمعیت ساکن در این محدوده 6/3با توجه به بعد خانوار . شود می

  
  ساله در شهر نطنز 99موقعیت طرح مسکن : 61تصویر 

 
  ساله در شهر نطنز 99نظام طرح مسکن : 62تصویر 
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  ضوابط و مشخصات شهرسازي

هاي مختلف به شـرح زیـر    هکتار است که توزیع آن بین کاربري 6/15سازي گنبدباز  اراضی مشمول آماده
  :است

  درصد   66/14  )ویالیی و آپارتمانی(مسکونی  -
  درصد   44/0  تجاري  -
  درصد   4/0  )سالن اجتماعات(خدمات  -
  درصد   23/1  درمانی  -بهداشتی  -
  درصد   20/1  مذهبی  -فرهنگی  -
  درصد   45/3  آموزشی -
  درصد   58/22  فضاي سبز  -
  درصد   15/56  معابر  -

حـداکثر  . شـود  مـی واحد مسکونی احداث  هر طبقه چهار طبقه و در 4هاي آپارتمانی  تعداد طبقات بلوك 
نفـر در  198تراکم ناخـالص جمعیـت در ایـن محـدوده     . متر تعیین شده است 4/13هاي آپارتمانی  ارتفاع بلوك

  .باشد نفر در هکتار می 210هکتار و تراکم ناخالص مسکونی
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  پیوست ب
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  ارزیابی میزان تحقق طرح هادي نطنز

هاي استان اصـفهان بـراي    شهرداري توسط سازمان خدمات طراحی 1376طرح هادي شهر نطنز در سال 
ارزیابی دقیق و جامع طرح هادي نطنز خود نیاز به مطالعه جداگانه دارد کـه  . ساله تهیه شده است 10یک افق 

با این وجـود محورهـاي اساسـی طـرح هـادي نطنـز شـامل        . گنجد در شرح وظایف تهیه طرح جامع نطنز نمی
هت توسـعه شـهر، و کـاربري زمـین، بـه منظـور لحـاظ نمـودن         پذیري، میزان اشتغال، شبکه معابر، ج جمعیت

  .گیرد تغییرات و اصالحات الزم در طرح جامع مورد بررسی قرار می

  جمعیت پذیري

درصـد در نظـر گرفتـه     8/1را  1375-1385هـاي   طرح هادي شهر نطنز نرخ رشد جمعیت در طی سـال 
بینـی کـرده    خـانوار پـیش   3069نفـر و   12888معادل  1385است و بر این اساس جمعیت شهر را براي سال 

  .نفر در نظر گرفته شده است 2/4بعد خانوار مطابق برآورد طرح هادي . است
. خـانوار بـوده اسـت    3430نفر و  12509کشور جمعیت شهر نطنز  1385مطابق سرشماري عمومی سال 

رخ رشد جمعیت طی دهـه  ن. نفر محاسبه شده است 64/3معادل  1385بعد خانوار جمعیت شهر نطنز در سال 
  .درصد بوده است 45/1معادل 85-75

نفر بیش از جمعیت تحقق یافته شهر در سـال   377بینی جمعیت طرح هادي  با توجه به موارد فوق پیش
بینی جمعیت تابع متغییرهاي زیـادي اسـت اخـتالف فـوق قابـل قبـول بـه نظـر          از آنجا که پیش. است 1385
بینی خدمات،  شود و پیش ، جمعیت یکی از ارکان اساسی و پایه محسوب میهاي شهري در تهیه طرح. رسد می

بینی شده در افق  که جمعیت پیش با توجه به این. گیرد هاي مختلف بر مبناي آن صورت می ها و سرانه کاربري
شهر نطنز اختالف فاحشی ندارد، در اساس طرح هادي شهر مشـکلی   1385طرح هادي با جمعیت واقعی سال 

بینـی   نیامده است و با فرض قبول روش، قواعد و استانداردهاي مورد استفاده در طرح هادي، در پیش جودبه و
 .هاي مختلف، خللی ایجاد نشده است خدمات و سطوح موردنیاز براي کاربري
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  بینی اشتغال پیش

ت مانـدن  را با فرض ثاب) 1385سال (طرح هادي ترکیب اشتغال بخشهاي سه گانه اقتصادي در افق طرح 
  :بینی نموده است شاغلین بخش کشاورزي و خدمات و رشد محدود در شاغلین بخش صنعت به شرح زیر پیش

  بینی ترکیب شاغلین شهر نطنز براساس طرح هادي پیش :61جدول 

  درصد  )نفر(تعداد شاغلین   بخش اقتصادي
  1/12  278  کشاورزي
  9/23  548  صنعت
  64  1469  خدمات
  100  2295  جمع

  طرح هادي شهر نطنز: ماخذ
تـوان   نمـی  1385چه به دلیل عدم دسترسی به اطالعات تفصیلی، وضعیت اشتغال شهر نطنز در سال  اگر

رسـد فـرض    مـی  بینی طرح هادي در زمینه اشتغال را ارزیابی نمود ولی به نظر به طور دقیق میزان تحقق پیش
زیرا با توجـه  . نیست استحکام زیادي برخوردارثابت ماندن شاغلین بخش کشاورزي و خدمات در طرح هادي از 

به امکانات شهر نطنز در زمینه کشاورزي و وجود باغات کشاورزي در داخل و حاشـیه شـهر، افـزایش شـاغلین     
از سوي دیگر رشـد بخـش خـدمات و شـاغلین همـواره در شـهرها رو بـه        . شود بینی می بخش کشاورزي پیش
دهـد ثابـت فـرض     ر نطنز نیز افزایش شاغلین این بخش را نشان میکه روند گذشته شه افزایش است در حالی

  .نمودن رشد شاغلین بخش خدمات در شهر نطنز نیز در طرح هادي، مورد سوال است

  شبکه معابر

در طـرح هـادي    .بندي شهر و تشکیل ساختار کالبـدي شـهر دارد   نقش اساسی در استخوان، شبکه معابر
یک درون شهري، افزایش تدریجی عرضی معـابر در بافـت قـدیم و احـداث     بینی روند صعودي تراف ا پیشبشهر 

در افـق طـرح    1/51هکتار به  45 طرح هادي شهر افزایش سطح معابر شهر از. معابر جدید پیشنهاد شده است
 درصـد و سـرانه شـبکه    6/21درصد بـه   2/24همچنین تغییر در نسبت سطح معابر از  .را پیشنهاد نموده است

  .بینی شده است متر پیش 6/39متر به  7/41 معابر از
هکتـار اسـت کـه     1/41دهد سطح شبکه معابر شهر  بررسی وضع موجود شبکه طرح جامع شهر نشان می

به دلیـل عـدم تحقـق    . باشد بینی طرح هادي شهر در زمینه توسعه شبکه شهري می حاکی از عدم تحقق پیش
نیز محقق نشـده  ) مترمربع 6/39(براي شبکه معابر  رحسرانه پیشنهادي ط توسعه پیشنهادي شبکه طرح هادي

سطح اشغال معابر از کـل اراضـی شـهر کـه بـر مبنـاي        .باشد مترمربع می 8/32است و این رقم در حال حاضر 



   

177 
 

 )وضع موجود( طرح جامع شهر نطنز

  مهندسین مشاور کوشا پایدار

باشـد کـه کمتـر از میـزان      درصد می 1/16درصد برآورد شده است در حال حاضر  6/21بینی طرح هادي  پیش
توان به موارد زیـر   موارد عدم تحقق شبکه پیشنهادي طرح هادي می ترین مهماز . باشد پیشنهاد طرح هادي می

  :اشاره نمود
 40 به بایست بر اساس پیشنهاد طرح جامع می خیابانعرض این  :عدم تعریض خیابان شهید بهشتی •

  .باشد متر می 36که در حال حاضر  یافت در صورتی متر افزایش می
متر افزایش  32وجب پیشنهاد طرح هادي این خیابان باید به به م :عدم تعریض خیابان طالقانی •

  .باشد متر می 25 یافت که در وضع موجود می
که  متر عرض دارد در حالی 10- 12این خیابان در وضع موجود  :عدم تعریض خیابان شریعتی •

  .یافت متر افزایش می 16بایست به  براساس طرح هادي می
متر پیشنهاد شده است  16ادي پیشنهادي عرض این خیابان در طرح ه :عدم تعریض خیابان واقفی •

  .باشد متر می 12که در وضع موجود 
 متر عرض دارد که در طرح هادي 14این خیابان در وضع موجود : عدم تعریض خیابان اصلی گنبدباز •

  .متر پیشنهاد شده است 20عرض آن 
   عدم تعریض خیابان طرفین رودخانه عبوري از داخلی شهر •
متر پیشنهاد شده است ولی در وضع  12عرض این خیابان در طرح هادي : عریض خیابان فارابیعدم ت •

  .باشد متر می 3موجود 
دهد بخش عمده پیشنهادات طرح هادي در زمینه توسعه و اصالح معابر  بررسی مطالعات مشاور نشان می

 نکته قابـل توجـه ایـن   . بیان شد هایی از عدم تحقق پیشنهادات طرح هادي شهري تحقق نیافته است که نمونه
در مورد شـبکه فرعـی و بـه ویـژه اصـالح      . باشند که موارد عدم تحقق ذکر شده مربوط به شبکه اصلی شهر می

. انـد  شبکه در بافت قدیمی شهر پیشنهادات اصالح شبکه طرح هادي به طور کلـی بـه مرحلـه اجـرا در نیامـده     
  .ده استهقابل مشا 63شهر نطنز در تصویر  ترین موارد عدم تحقق طرح هادي برخی از اصلی
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  موارد عدم اجراي پیشنهادات طرح هادي در وضع موجود :63تصویر 

  جهت توسعه شهر

در طرح هادي شهر نطنز به لحاظ وجود اراضی بایر فراوان در داخل بافت و محدوده شهر، بـر محـدودیت   
ده است و بـه منظـور ایجـاد انسـجام در بافـت      توسعه فضاهاي مسکونی از طریق افزایش اراضی جدید تاکید ش

رویکرد طرح هـادي نطنـز در توسـه اراضـی شـهر      . شهري بر استفاده اراضی بایر درون شهري تاکید شده است
شـود و مطالعـات وضـع    مبنی بر توسعه از درون با توجه به عدم انسجام کالبدي شهر امري مثبت ارزیـابی مـی  

  .باشد ي رویکرد مذکور در طول دوره اجراي طرح هادي میموجود طرح جامع نطنز حاکی از اجرا

  کاربري زمین 

هاي مختلف همـراه بـا سـطح و     هاي آینده شهر، کاربري طرح هادي شهر نطنز به منظور تامین نیازمندي
تقریباً معادل وضع موجود مـورد  ) 1385سال (با توجه به اینکه افق طرح هادي . سرانه آنها پیشنهاد کرده است

هـاي پیشـنهادي طـرح هـادي در صـورت تحقـق        اسـت، کـاربري  ) 1386سـال  (ی در طرح جـامع شـهر   بررس
هـاي پیشـنهادي    به منظور ارزیابی میزان تحقق کاربري. باشند القاعده بایستی برابر با کاربري وضع موجود  علی

مقایسـه کـاربري    62جـدول شـماره   . نمـاییم  طرح هادي، آنها را با کاربري وضع موجود طرح جامع مقایسه می
  .دهد پیشنهادي طرح هادي و کاربري وضع موجود را نشان می
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  مقایسه کاربري پیشنهادي طرح هادي و کاربري وضع موجود طرح جامع نطنز :62جدول 

  نوع کاربري
تغییرات   وضع موجود طرح جامع  پیشنهادي طرح هادي

مساحت   )هکتار(
  )هکتار(

سرانه 
مساحت   درصد  )مترمربع(

  )هکتار(
سرانه 

  درصد  )مترمربع(

  5/14  7/37  3/72  5/90  5/44  5/81  105  مسکونی
  6/2  1/3  9/5  4/7  2/4  8/7  10  آموزشی

  -7/31  2/13  3/25  7/31  -  -  -  آموزش عالی
  9/2  1/1  2/2  7/2  4/2  3/4  6/5  درمانی -بهداشتی 
  - 3/1  7/2  1/5  3/6  1/2  9/3  5  مذهبی -فرهنگی 

  4/0  6/3  9/6  6/7  4/3  2/6  8  ورزشی
  -14  10  2/19  24  2/4  8/7  10  اداري، انتظامی

  - 8/2  5/2  71/4  8/5  3/1  3/2  3  تجاري
  7/8  2/0  4/0  6/0  9/3  2/7  3/9  کارگاهی

  2/1  3/0  6/0  8/0  9/0  6/1  2  کارونسرا -آب انبار 
  6/11  6/5  7/10  4/13  6/10  4/19  25  فضاي سبز عمومی
  - 9/0  2/1  3/2  9/2  9/0  6/1  2  تاسیسات شهري
  96/9  1/17  8/32  4/41  6/21  6/39  1/51  شبکه معابر
  - 7/2  2/1  23/2  7/2  -  -  -  گورستان

  - 1/1  5/0  9/0  1/1  -  -  -  پذیرایی -جهانگردي 
  -64/2  100  54/191  238  100  2/183  236  جمع

 مشاور طرح جامع: تدوین

هـادي و مسـاحت   هـا در طـرح    که از تفاوت مساحت پیشنهادي کاربري ستون تغییرات در جدول شماره
نیـاز بـراي    بینـی اراضـی مـورد    ها محاسبه شده است، میزان توفیق طرح هـادي در پـیش   وضع موجود کاربري

به بیان دیگر در صورتی که اراضی پیشنهادي طـرح هـادي بـراي    . دهد هاي مختلف شهري را نشان می کاربري
بایسـت   دف با آغاز طرح جامع است مـی هاي مختلف تحقق پیدا کند، در پایان دوره طرح هادي که مصا کاربري

هاي وضع موجود در طرح جامع مطابقت کند و تفاوت بین مساحت اراضی پیشنهادي طـرح   مساحت کاربري با
هر اندازه عدد محاسبه شـده در  . آل مساوي صفر باشد هاي وضع موجود در حالت ایده هادي و مساحت کاربري

. باشـد  هاي پیشنهادي طـرح هـادي مـی    منزله عدم تحقق کاربري ستون تغییرات با صفر فاصله داشته باشد به
بینـی سـطح    اعداد منفی، پـیش (بینی طرح هادي مازاد بر نیاز شهر و  اعداد مثبت در ستون مذکور بیانگر پیش

نیـاز بـراي    چه در مجموع سـطح اراضـی مـورد    اگر. باشد ها کمتر از نیاز واقعی شهر در طرح هادي می کاربري
هکتار کمتر از میزان نیاز شـهر محاسـبه شـده اسـت، بـا       6/2مختلف در افق طرح هادي به میزان هاي  کاربري
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بینـی و کنتـرل نیـز     که به طور دقیق قابل پیش -سیاسی  توجه به سرعت تغییرات عوامل اقتصادي، اجتماعی،
طرح هـادي و وضـع    اما بررسی و مقایسه سطوح کاربري پیشنهادي. رسد رقم قابل قبولی، به نظر می -نیستند 

  .باشد موجود در طرح جامع به تفکیک انواع آنها حاکی از اختالف بسیار زیاد می
پـذیرایی   -هاي وضع موجود نظیر آموزش عـالی و جهـانگردي    طرح هادي شهر در مورد برخی از کاربري

ر به کاربري آمـوزش  هکتار از اراضی شه 3/25که در وضع موجود  در حالی.گونه پیشنهادي ارائه نداده است هیچ
  .جهانگردي اختصاص یافته است -هکتار به کاربري پذیرایی  1/1عالی و 

هاي ورزشی، تاسیسـات شـهري، آب    هاي پیشنهادي طرح هادي در کاربري بیشترین میزان تحقق کاربري
ي از نظـر  درمانی، آموزشـی، تجـار   -هاي بهداشتی  کاربري. شود انبار و کارونسرا، فرهنگی، مذهبی مشاهده می

هاي مسـکونی،   هاي پیشنهادي در کاربري بندي قرار دارند و بیشترین عدم تحقق کاربري میزان تحقق در مرتبه
  .شود اداري، انتظامی و شبکه معابر مشاهده می

الزم به توضیح است ارزیابی میزان تحقق کاربري پیشنهادي طرح هادي بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در     
با توجه به اختالف فاحش در مورد میزان . ي میدانی در طرح جامع صورت گرفته استها طرح هادي و برداشت
ها، این مشاور با استفاده از فایل نقشه پیشنهادي طرح هـادي بـه طـور نمونـه مسـاحت       تحقق برخی از کاربري

پیشنهادي  ايه هاي را کنترل نمود که حاکی از عدم مطابقت ارقام مندرج در جدول کاربري تعدادي از کاربري
هـا   طرح هادي با مساحت اراضی مربوطه در روي نقشه بود، که داللت بر عدم محاسبه دقیق مسـاحت کـاربري  

  .دارد در طرح هادي
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  جپیوست 

  هاي وضع موجود نقشه

  


