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:هحتَا/ ػٌاٍیي 
(تصًیز، وقشٍ)مًقعیت استان، شُز، واحیٍ •
(تحلیل، وقشٍ) 4اعالعات جمعیتی ي مساحتی وًاحی مختلف شُز ي مقایسٍ با واحیٍ  •
(وقشٍ، تصًیز)ي شىاسایی وقاط شاخص بٍ کمک وقشٍ ي تصايیز  4آشىایی با واحیٍ  •
(ومًدار، تحلیل)با وًاحی دیگز شُز  4مقایسٍ سُم جمعیت ي يسعت واحیٍ  •
(وقشٍ) 4کاربزی اراضی يضع مًجًد واحیٍ  •
(تصًیز)آشىایی با واحیٍ بٍ کمک تصايیز  •
(ومًدار، تحلیل)ي الگًی کلی  4مساحت واحیٍ  •
(ومًدار، تحلیل)سُم الگًَای کلی کاربزی واحیٍ  •
(ومًدار، تحلیل) 4وسبت مساحت کل شُز ي واحیٍ  •
(ومًدار، تحلیل)ومًدار جمعیت ي تزاکم شُزی  •
(ومًدار، تحلیل)جمعیت واحیٍ ي وسبت آن با شُز  •
(ومًدار، تحلیل)الگًی کاربزی سمیه در واحیٍ چُار شُز سابل در يضع مًجًد  •
(ومًدار)درصذ اشغال کاربزی َای واحیٍ  •
(ومًدار، تحلیل) 4تًسیع مساحت اراضی ساختٍ شذٌ واحیٍ  •
(ومًدار، تحلیل)يضعیت کاربزی سغًح پیشىُادی با سغًح يضع مًجًد در واحیٍ چُار  •
(تصًیز، تحلیل)بزرسی بذوٍ ي خظ آسمان  •
(وقشٍ، تصًیز) 4بزرسی کیفیت ابىیٍ واحیٍ  •
(وقشٍ، تحلیل)کاربزی َای عمذٌ تأثیزگذار بزساسمان فضایی شُز  •
(ومًدار، تحلیل) 4سغح شبکٍ معابز شُز ي واحیٍ  •
(وقشٍ، تصًیز، تحلیل) 4بافت فزسًدٌ در محذيدٌ واحیٍ  •
(کًیه لیىچ)عىاصز سیمای شُز  •
(تحلیل، تصًیز)بزرسی کلی ي اجمالی اس مشکالت مًجًد ي وقاط ضعف واحیٍ در حًسٌ َای مختلف  •



هَلؼیت اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى دس وـَس
ٍ ؿْش صاتل دس اػتاى



ٍػؼت

خوؼیت

َکتار 2084

وفز 145000

ؿْش صاتل دس ؿوالی تشیي ًمٌِ اػتاى



  ؿشلی ؿوال الیِ هٌتْی دس ًاحیِ ایي
 تمؼین هحلِ 6 تِ ٍ ؿذُ ٍالغ ؿْــش

 ّىتاس 711/13 ًاحیِ ٍػؼت .ؿَد هی
 ٍ (پادگاى) ًظاهی واستشي ٍ تَدُ

 ػوشاى ػاصهاى ٍ ًَس پیام داًـگاُ
  ػٌاكش ٍ هْن ّاي لىِ ػٌَاى تِ ػیؼتاى

 ایي .تاؿٌذ هی هٌشح ًاحیِ ایي اكلی
 اساهی اكلی تخؾ ػٌَاى تِ ًاحیِ

 تفلیلی ًشح دس ؿْش آتی تَػؼِ
  دس ػاوي خوؼیت .اػت ؿذُ پیـٌْاد

.اػت ًفش7391 ًاحیِ ایي

ؿْش صاتل 4ًاحیِ 
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دانشگاه پیام نور

سازمان عمران سیستانهتل الله نیمروز



مدرسه شهید رنجوریشهرک مسکونی پالیس

پادگان نظامی



(ّىتاس)ٍػؼت خوؼیتًاحیِ

136971333/48ًاحیِ 

241619457/89ًاحیِ 

335547308ًاحیِ 

47391711/13ًاحیِ 

522722276ًاحیِ 

ٍ  4آهاس خوؼیت ٍ ٍػؼت ًاحیِ 
ًَاحی دیگش ؿْش



ػْن ٍػؼت ًَاحی اص ول ؿْش ػْن خوؼیت ًَاحی اص ول ؿْش

تا ًَاحی دیگش ؿْش 4همایؼِ ػْن خوؼیت ٍ ٍػؼت ًاحیِ 
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واستشي اساهی
ٍهغ هَخَد

4ًاحیِ 



ًوایی اص هیذاى پادگاى  ـ هشص ًاحیِ



(خٌَب تِ ؿوال)ٍسٍدي ًاحیِ ـ خیاتاى ّیشهٌذ 



(ؿوال تِ خٌَب)خیاتاى ّیشهٌذ ـ هشص ًاحیِ 



(غشب تِ ؿشق)ؿَاسع فشػی ـ غشب ًاحیِ 



(غشب تِ ؿشق)ؿَاسع فشػی ـ غشب ًاحیِ 



هؼاحت ول ًاحیِ تِ ّىتاس

تافت پش ٍ اساهی داساي واستشیْاي ؿْشي

. . . (هاًٌذ اساهی وـاٍسصي ٍ  داهپشٍسي ٍ تایش ٍ ) واستشیْاي غیش ؿْشي ٍ  فالذ واستشي 
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ػْن الگَّاي ولی واستشي ًاحیِ

داساي واستشي ؿْشي

فالذ واستشي یا داساي واستشي غیش ؿْشي

30 %
70 %
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هؼاحت ول ؿْش

ّىتاس 2084

4هؼاحت ًاحیِ 

ّىتاس 711

4ًؼثت هؼاحت ول ؿْش ٍ ًاحیِ 
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266/7

تشاون ًاخالق ؿْشي 
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ًوَداس خوؼیت ٍ تشاون ؿْشي
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ؿْش صاتل

ًفش 145000

4ًاحیِ 

ًفش 7391

پیـٌْادي ًاحیِ

ًفش 20/000

خوؼیت ًاحیِ ٍ ًؼثت آى تا ؿْش



الگَي واستشي صهیي دس ًاحیِ چْاس ؿْش صاتل دس ٍهغ هَخَد



الگَي واستشي صهیي دس ًاحیِ چْاس ؿْش صاتل دس ٍهغ هَخَد



الگَي واستشي صهیي دس ًاحیِ چْاس ؿْش صاتل دس ٍهغ هَخَد
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همایؼِ ػْن واستشي هؼىًَی ًَاحی
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همایؼِ ػْن واستشي تداسي ًَاحی
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همایؼِ ػْن واستشي آهَصؿی ًَاحی
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همایؼِ ػْن واستشي فشٌّگی ـ هزّثی ًَاحی
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همایؼِ ػْن واستشي دسهاًی ًَاحی
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همایؼِ ػْن واستشي تاػیؼات ٍ تدْیضات ؿْشي ًَاحی
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4ًاحیِ واستشي ّاي هیضاى اؿغال 
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ػاختواًْاي

یه ًثمِ

89/2

ػاختواًْاي

دٍ ًثمِ
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ػاختواًْاي

ػِ ًثمِ

0/4

ػاختواًْاي

چْاس ًثمِ

ٍ تیـتش

4تَصیغ هؼاحت اساهی ػاختِ ؿذُ ًاحیِ 



4ًوًَِ اي اص اتٌیِ ًاحیِ 



4ًوًَِ اي اص اتٌیِ ًاحیِ 



4ًوًَِ اي اص اتٌیِ ًاحیِ 



ًوایی اص ؿَاسع ٍ وَچِ ّاي ًاحیِ



ًوایی اص ؿَاسع ٍ وَچِ ّاي ًاحیِ



تشسػی خي آػواى ٍ تذًِ





ًوایی اص تذًِ غشتی ًاحیِ



:واستشي ّاي ػوذُ تأثیشگزاس تشػاصهاى فوایی ؿْش

  شُر، شرقی شمال در پادگان يجًد
  شُر تًسعٍ اصلی مًاوع از یکی عمالً

  بايجًد .میشًد محسًب سمت آن بٍ
 بٍ آتی تًسعٍ بر مبىی طرح پیشىُاد

  چىیه عمالً شُر، شرقی شمال سمت
  صًرت َم اگر ي ویافتٍ تحقق امري

 سازماوی مىازل شکل بٍ عمدتاً گرفتٍ
  ارگاویک رشد َیچگًوٍ ي است بًدٌ

.ودارد يجًد سمت ایه بٍ



4سطح شبکه معابر شهر و ناحیه 
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ؿْش صاتل 4ًاحیِ 

جمعیت
سطح شبکه معابر

  می دارا را جمعیت بٍ معابر شبکٍ سطح وسبت مقدار بیشتریه شُر شرقی شمال ضلع در
  َاي شبکٍ يجًد ي دیگر وًاحی بٍ وسبت واحیٍ ایه در کم جمعیت امر ایه دلیل البتٍ کٍ باشد،
.باشد می واحیٍ ایه در محلی
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نقشه بافت فرسوده شهر زابل 4بافت فرسوده در محدوده ناحیه 



: هالن تؼییي تافت فشػَدُ

عرض معابر کمتر % 50بیش از  -1
متر باشد 6از 

ابنیه یک بلوک % 50بیش از  -2
.  شهری فرسوده باشد

قطعات مسکونی % 50بیش از  -3
یک بلوک شهری، مساحتی کمتر از 

.متر مربع داشته باشند200



:4مساحت کل اراضی بافت فرسوده ناحیه 
(ّىتاس 4.6)هتش هشتغ  46461

:مساحت کل اراضی بافت فرسوده شهر زابل
(ّىتاس 335)هتش هشتغ  3350000
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4همایؼِ هؼاحت تافت فشػَدُ ؿْش تا ًاحیِ 

www.shahrsazionline.com





(وَیي لیٌچ)ػٌاكش ػیواي ؿْش 

سیوای شْش

هحلِ ًشاًِ گشُ لبِ ساُ



(وَیي لیٌچ)ػٌاكش ػیواي ؿْش 

سیوای شْش

هحلِ ًشاًِ گشُ لبِ ساُ



(وَیي لیٌچ)ػٌاكش ػیواي ؿْش 

سیوای شْش

هحلِ ًشاًِ گشُ لبِ ساُ



(وَیي لیٌچ)ػٌاكش ػیواي ؿْش 

سیوای شْش

هحلِ ًشاًِ گشُ لبِ ساُ



(وَیي لیٌچ)ػٌاكش ػیواي ؿْش 

سیوای شْش

هحلِ ًشاًِ گشُ لبِ ساُ



هحلــــِ ػشاًِ

 –5)هتش 300 –375پیادُ دػتشػی ؿؼاع ًَػاى داهٌِ تا خاًَاس 700 –1250اؿتغال ٍ ػىًَت والثذ هحلِ
 اػت روش تِ الصم .ؿَد هی تؼشیف دتؼتاى آهَصؿی، ٍ هؼدذ فشٌّگی ؿاخق ػٌلش تا وِ اػت (دلیمِ 4

.اػت الضاهی دتؼتاًی آهَصاى داًؾ هشٍس ٍ ػثَس اهٌیت ًشاحی ٍ سیضي تشًاهِ دس وِ
.گشدد هی هؼتمل ٍ خذا هداٍس هحالت ػایش اص اي هحلِ دٍس سٍي ػَاسُ ؿثىِ تا هحلِ ّش

:محله دهنده تشکیل عناصر
  اتتذایی هذسػِ .تاؿذ هی (دتؼتاى) اتتذایی هذسػِ وٌذ، هی وٌتشل سا آى اتؼاد وِ هحلِ ؿاخلی ػٌلش -1

  4 –5ػشم دس ٍ ؿَد حفظ اتتذایی آهَصاى داًؾ هشٍس ٍ ػثَس اهٌیت وِ گیشد لشاس هَلؼیتی دس تایذ
  دس گیش، لشاس پیادُ گزس وٌاس دس تایذ اتتذایی هذسػِ .تشػذ هذسػِ تِ آى ػىغ ٍ هٌضل تِ پیادُ دلیمِ

.تاؿذ داؿتِ دػتشػی ًیض ػَاسُ گزس تِ آًىِ ػیي
:واستشیْاي ؿاهل :تَصیؼی ػٌاكش -2

  دٍصي، پیٌِ دٍصًذگی، ػلواًی، :ؿاهل سٍصهشُ تداسي ٍاحذّاي تش ػالٍُ :ّفتگی ـ سٍصاًِ تداسي ـ الف
  ولیذ فشٍؿی، گل خـىـَیی، التحشیش، لَاصم ٍ وتاتفشٍؿی خـىثاس، ٍ لٌادي هٌضل، لَاصم ٍ تاػیؼات تؼویش

.فشٍؿی تؼتٌی ٍ آتویَُ ٍ پالَدُ خاًِ، لَُْ وثاتی، ٍ ًثاخی تشلی، لَاصم تؼویش ٍ الىتشیىی ػاصي،
  تٌمالت، ویَػه وَدن، وتاتخاًِ داساي ٍ گیشد لشاس هحلِ ٍسصؿی تاػیؼات وٌاس دس اي هحلِ تَػتاى ـ ب

.تاؿذ تْذاؿتی خذهات ٍ
  ٍالثیال صهیي فَتثال، وَچه صهیي ،(سٍتاص) ؿٌا اػتخش ؿاهل :(ػالِ 7 –12)ٍسصؿی صهیٌْاي ٍ تاػیؼات ـ ج
.تَد خَاّذ اي هحلِ پاسن ٍ دتؼتاى خَاس دس آى هدوَػِ وِ سختىي اتاله ٍ تؼىتثال ٍ
.داسٍخاًِ پاًؼواى، ٍ تضسیمات ػوَهی، پضؿه :ؿاهل هؼتمل پضؿىی ٍاحذ ـ د



نام مدرسه
تعداد 
دانش 
آموز

 اندازه
مطلوب  
مدرسه

تعداد 
دانش 

آموز هر 
کالس

جمعیت 
مطلوب  
سرویس 

دهنده

مساحت 
مدرسه

سرانه 
مطلوب

شعاع 
دسترسی

شعاع 
دسترسی 

مطلوب
موقعیت معمولنوع ارتباط

ًفش 210دختشاًِ عتشت دبستاى

  حذالل
ًفش 350

هتَسط
ًفش 550 

حذاکثش 
ًفش 750

ًفش 35-30

حذالل  
ًفش 3500

هتَسط 
ًفش 4500

حذاکثش
ًفش 5500

هتش 5500

حذالل
هتش 2500

بشای
ًفش 250 

دلیمِ  5-4
بشای کل 

هحلِ

حذالل
هتش 400

حذاکثش
هتش 800

کٌذ  ّوجَاسی با سَاسُ
29هشکض هحلِ دسٍى هحلِ ای

طبمِ دٍم ساٌّوایی ٍ طبمِ سَم دبیشستاى دختشاًِ هی . فَق دس هجتوع آهَصشی شْیذ سًجَسی همذم ٍالع شذُ  کِ دس بٌایی دس لالب سِ طبمِ هی باشذ کِ طبمِ ًخست آى هشبَط بِ دبستاى هی باشذ تَضیح ایٌکِ دبستاى
.الصم بِ رکش است کِ ایي هجتوع بصَست تک شیفتی اص شٌبِ تا چْاسشٌبِ دایش هی باشذ. دفتش آهَصشی، کتابخاًِ، سشٍیس بْذاشتی ٍ آبخَسی است 4آبذاسخاًِ،  3کالس،  24ایي هجتوع آهَصشی داسای . باشذ

دبستاى پسشاًِ شْیذ 
95سجایی

حذالل  
ًفش 350

هتَسط
ًفش 550 

حذاکثش 
ًفش 750

25-20

حذالل  
ًفش 3500

هتَسط 
ًفش 4500

حذاکثش
ًفش 5500

هتش 1500

حذالل
هتش 2500

بشای
ًفش 250 

دلیمِ  5-4
بشای کل 

هحلِ

حذالل
هتش 400

حذاکثش
هتش 800

ّوجَاسی با خیاباى  
27هشکض هحلِ اصلی ٍ تٌذسٍ

دبستاى دختشاًِ 
105هطْشُ

کف ساصی ًاهٌاسب شٌی، عذم ٍجَد آبخَسی ٍ کتابخاًِ ٍ تسْیالت سفاّی ٍ اص ّوِ هْوتشی ّوجَاسی با هسیش اصلی ٍ تٌذسٍی . است ایي دبستاى بِ صَست دٍ شیفتی بَدُ کِ یک شیفت آى پسشاًِ ٍ شیفت دیگش دختشاًِ
.سَاسُ اص هشکالت هْن آى هی باشذ

(دس همیاع هحلِ)ـ آهَصؽ اتتذایی  1خذٍل ؿواسُ 



هَلؼیت دتؼتاى ّا سٍي ًمـِ

  

 

هدتوغ آهَصؿی ؿْیذ سًدَسي همذم



هَلؼیت دتؼتاى ّا سٍي ًمـِ

  

 

دتؼتاى پؼشاًِ ؿْیذ سخایی
دتؼتاى دختشاًِ هٌْشُ



تعداد عنوان واحد
موجود

جمعیت مطلوب  
سازگارینوع ارتباطاتسرانه مطلوبسرانه موجودشعاع دسترسیسرویس دهنده

10(آسایشگاُ)سلواًی 

خاًَاس 600–900
ًفش 2500–4000

دلیمِ تا ٍاحذ   5
هسکًَی

هتش هشبع 275

 335اصای ّش  بِ
ًفش یک ٍاحذ ٍ

حذاکثش سطح کل 
هتش هشبع 85لطعِ 

با ٍاحذّای  ّوجَاسیخیاباى اصلی لبِ
هسکًَی

ّوجَاسی با ٍاحذّای ـ عوك بافت هحلِ لبِهتش هشبع 385دٍصًذگی ٍ پیٌِ دٍصی
هسکًَی

ّوجَاسی با ٍاحذّای لبِ خیاباى اصلیهتش هشبع 255تعویش تاسیسات ٍ لَاصم هٌضل
هسکًَی

ّوجَاسی با ٍاحذّای لبِ خیاباى اصلیهتش هشبع 4312لٌادی ٍ خشکباس
هسکًَی

----التحشیش کتابفشٍشی ٍ لَاصم

----خشکشَیی

----گل فشٍشی

----کلیذ ساصی

----الکتشیکی

ّوجَاسی با ٍاحذّای لبِ خیاباى اصلیهتش هشبع 248طباخب ٍ کبابی ٍ اغزیِ
هسکًَی

ّوجَاسی با ٍاحذّای لبِ خیاباى اصلیهتش هشبع 135لَُْ خاًِ ٍ کافی شاپ
هسکًَی

ّوجَاسی با ٍاحذّای لبِ ٍ عوك بافت هحلِهتش هشبع 26754سَپش هاسکت ٍ هیَُ فشٍشی
هسکًَی

(دس همیاع هحلِ)ـ ٍاحذّاي تداسي خشیذ سٍصاًِ ـ ّفتگی  2خذٍل ؿواسُ 



جمعیت مطلوب   نام بوستان
سازگارینوع ارتباطاتسرانه مطلوبسرانه موجودشعاع دسترسیسرویس دهنده

خاًَاس 600–900-
ًفش 2500–4000

--

تا  2سشاًِ بیي  سطح
هتش بشای ّش ًفش اص  4

هحلِ ٍ حذالل لطعِ 
ّکتاس هی  1تفکیکی 

.باشذ

--

(دس همیاع هحلِ)ـ تَػتاى هحلِ اي  3خذٍل ؿواسُ 

.ًاحیِ فالذ ّش گًَِ تَػتاى هحلِ اي دس هحالت هَخَد هی تاؿذ
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ًاحیــِ ػشاًِ

 تا وِ اػت هتش 650 –750دػتشػی ؿؼاع ًَػاى داهٌِ تا خاًَاس 3500 –5000اؿتغال ٍ ػىًَت والثذ ًاحیِ
 تؼشیف اؽ ؿاخق ػٌلش تِ دػتشػی چگًَگی پایِ تش ٍ هـخق دتیشػتاى آهَصؽ ٍاحذ ؿاخق ػٌلش

  هی هؼتمل ٍ خذا ًَاحی ػایش اص (اي دٍسًاحیِ) 2 دسخِ ؿشیاًی سٍي ػَاسُ ؿثىِ تَػیلِ ًاحیِ ّش .ؿَد هی
.گشدد

:ناحیه دهنده تشکیل عناصر
  .تاؿذ هی دتیشػتاى آهَصؽ ٍاحذ وٌذ هی وٌتشل سا آى هؼاحتی ٍ خوؼیتی اتؼاد وِ ًاحیِ ؿاخق ػٌلش -1

 ٍاحذ .گیشد هی لشاس ػىًَت هحل اص (پیادُ) اي دلیمِ 20 فاكلِ دس حذاوثش دتیشػتاى آهَصؽ ٍاحذ
.ؿَد هی ًشاحی تاال تِ ػالِ 18 ٍسصؿی تاؿگاُ ٍ تاص فواي وٌاس دس دتیشػتاى آهَصؽ

:واستشیْاي ؿاهل تَصیؼی ػٌاكش -2
 كفحِ آٌّگشي، ٍ ًداسي واسگاّْاي :ؿاهل هاّاًِ، ـ ّفتگی تداسي ٍاحذّاي تش ػالٍُ هاّاًِ، تداسي ـ الف

.ًملیِ ٍػایي یذوی لَاصم ٍ هٌضل ػوذُ لَاصم هؼافشتی، آطاًغ فشٍؿی، ًَاس ٍ
  چٌذ ػشپَؿیذُ ػالي ٍ تؼىتثال ٍ ٍالیثال فَتثال، صهیٌْاي ؿاهل تاال تِ ػالِ 18 ٍسصؿی تاؿگاُ ـ ب

.ؿَد هی پیـٌْاد دتیشػتاى آهَصؽ ٍاحذ خَاس دس آى اػتمشاس هحل وِ ػولىشدي
.گشدد هی پیـٌْاد دتیشػتاى آهَصؿی ٍاحذ خَاس دس ػوَهی وتاتخاًِ ـ ج
.گیشد لشاس تشصى دٍس وٌٌذُ پخؾ ٍ خوغ ساّْاي وٌاس دس والًتشي ٍ پؼت اداسُ ؿؼثِ اداسي ٍاحذّاي ـ د

  ًشاحی تشصى دٍس وٌٌذُ پخؾ ٍ خوغ ساّْاي خَاس دس ٍ ًاحیِ همیاع دس دًذاًپضؿه ٍ دسهاًگاُ ـ ّـ
.گشدد

.گیشد لشاس تشصى دٍس وٌٌذُ پخؾ ٍ خوغ ساّْاي خَاس دس اي ًاحیِ تَػتاى ـ ٍ



نام دبیرستان
تعداد 
دانش 
آموز

 اندازه
مطلوب  
مدرسه

تعداد 
دانش 

آموز هر 
کالس

جمعیت 
مطلوب  
سرویس 

دهنده

مساحت 
دبیرستان

سرانه 
مطلوب

شعاع 
دسترسی

شعاع 
دسترسی 

مطلوب
موقعیت معمولنوع ارتباط

دختشاًِ  دبیشستاى 
ًفش 150ایثاس

  حذالل
ًفش 16000

هتَسط
ًفش 19000 

حذاکثش 
ًفش 22000

35-30

  حذالل
ًفش 1600

هتَسط
ًفش 1900 

حذاکثش 
ًفش 2200

هتش 5500

حذالل
هتش10000

بشای
ًفش 800 

دلیمِ  5-4
تا ٍاحذ 
هسکًَی

حذالل
هتش 1200

حذاکثش
هتش 2000

ّوجَاسی با سَاسُ کٌذ 
ًاحیِ 30دس هحلِ   ٍالعدسٍى هحلِ ای

طبمِ دٍم ساٌّوایی ٍ طبمِ سَم دبیشستاى دختشاًِ . فَق دس هجتوع آهَصشی شْیذ سًجَسی همذم ٍالع شذُ  کِ دس بٌایی دس لالب سِ طبمِ هی باشذ کِ طبمِ ًخست آى هشبَط بِ دبستاى هی باشذ تَضیح ایٌکِ دبیشستاى
.الصم بِ رکش است کِ ایي هجتوع بصَست تک شیفتی اص شٌبِ تا چْاسشٌبِ دایش هی باشذ. دفتش آهَصشی، کتابخاًِ، سشٍیس بْذاشتی ٍ آبخَسی است 4آبذاسخاًِ،  3کالس،  24ایي هجتوع آهَصشی داسای . هی باشذ

.کالس هی باشذ کِ دس طبمِ سَم لشاس گشفتِ است 6تعذاد کالسْای هشبَط بِ دبیشستاى، 

(دس همیاع ًاحیِ)ـ آهَصؽ دتیشػتاى  1خذٍل ؿواسُ 



تعداد عنوان واحدلبه
موجود

جمعیت مطلوب  
سازگارینوع ارتباطاتسرانه مطلوبسرانه موجودشعاع دسترسیسرویس دهنده

18ًجاسی ٍ آٌّگشی کاسگاُ

خاًَاس2500–3500
ًفش12000–16000

دلیمِ تا  20
ٍاحذّای هسکًَی 

ًاحیِ

هتش هشبع 486

ًفش 800اصای ّش  بِ
یک ٍاحذ ٍ

حذاکثش سطح کل 
هتش هشبع120لطعِ 

ّوجَاسی با ٍاحذّای لبِ خیاباى اصلی ًاحیِ
هسکًَی

ّوجَاسی با ٍاحذّای لبِ خیاباى اصلیهتش هشبع 375ًَاس ٍ سی دی فشٍشی
هسکًَی

----هسافشتی آطاًس

----لَاصم خاًگی

ّوجَاسی با ٍاحذّای لبِ خیاباى اصلیهتش هشبع 32896لَاصم یذکی ٍسایل ًملیِ
هسکًَی

(دس همیاع ًاحیِ)ـ ٍاحذّاي تداسي خشیذ هاّاًِ  2خذٍل ؿواسُ 



جمعیت مطلوب  نام درمانگاه
سازگارینوع ارتباطاتسرانه مطلوبسرانه موجودشعاع دسترسیسرویس دهنده

خاًَاس 2000حذالل -
--خاًَاس 4000حذاکثش 

 20000تا  10000بشای 
تخت 10هتَسط  ًفش،

ًفش  100بِ اصای ّش 
هتش هشبع 250

--

(دس همیاع ًاحیِ)ـ دسهاًگاُ  3خذٍل ؿواسُ 

ًاحیِ فالذ وتاتخاًِ ػوَهی، دسهاًگاُ، اداسُ پؼت، تَػتاى ًاحیِ اي ٍ اداسُ 
.والًتشي هی تاؿذ



جمعیت مطلوب   نام بوستان
سازگارینوع ارتباطاتسرانه مطلوبسرانه موجودشعاع دسترسیسرویس دهنده

ًفش 10000حذالل -
--ًفش 16000 حذاکثش

تا  3سشاًِ بیي  سطح
هتش بشای ّش ًفش اص 6

ًاحیِ ٍ حذالل لطعِ 
ّکتاس  8تا  6تفکیکی 

.هی باشذ

--

(دس همیاع ًاحیِ)ـ تَػتاى ًاحیِ اي  4خذٍل ؿواسُ 
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4خذٍل ػَآت ًاحیِ 
(پاساهتشّاي ٍخَدي ٍ والثذي)

تهدیدهافرصتهانقاط ضعف•نقاط قوت

اساهی لاتل تَػؼِ ٍخَد •
اهٌیت ًؼثتاً هٌاػة تَاػٌِ   •

ٍخَد پادگاى ًظاهی
داسا تَدى واستشي آهَصؽ ػالی  •

تِ خْت ٍخَد داًـگاُ پیام ًَس
داسا تَدى واستشي پزیشایی ٍ  •

گشدؿگشي
ٍخَد واستشیْاي هْن  اداسي ٍ  •

ػْن تؼضاي ًاحیِ اص داسا تَدى آًْا

ػذم ٍخَد واستشي حؼاع هاًٌذ  •
...پؼت ٍ  هشوض

ػذم ٍخَد هشاوض گزساى اٍلات  •
فشاغت

ّذایت ًاهٌاػة آتْاي ػٌحی ٍ  •
فاهالب ٍ ػذم تؼثیِ كحیح خَیْا 

ٍ واًال
ٍخَد حَصُ ّاي هؼىًَی  •

ًاپایذاس، دس تافت هشوضي سٍػتایی
ٍخَد اساهی تایش دس حاؿیِ  •

خیاتاى اكلی
تداٍص پیـخَاى ّاي ٍاحذ تداسي  •

ٍ هؼىًَی تِ حشین پیادُ سٍ
ػذم تؼییي تا هاتٌِ ٍسٍدي ّا •
ٍخَد پادگاى دس ٍسٍدي ًاحیِ ٍ  •

دس حاؿیِ اكلی ٍ خلَگیشي اص 
فؼالیت ّش ًَع واستشي

ػذم ٍخَد ػشاًِ دسهاًی ٍ  •
فشٌّگی وافی

تشخَسداسي اص پتاًؼیل تاال تشاي •
تمَیت ویفیت هحیٌی ٍ تشٍیح 

ػشكِ ّاي ػوَهی ٍ حشوت پیادُ
اهىاى اػتفادُ اص اساهی تایش  •

هٌاػة خْت ػاخت واستشي ّاي 
ػوَهی ٍ هَسد ًیاص

تاػیغ ؿشوت ًَػاصاى ًاحیِ،  •
تا ّذف ػاهاًذّی تافت فشػَدُ

اهىاى ػاخت ٍ ػاص دس حَصُ ّاي  •
هؼىًَی

اهىاى تثذیل اساهی تایش ٍػیغ تِ  •
ػٌاكش ؿْشي هَسد ًیاص دس ًاحیِ

ٍخَد گشایؾ لَي تشاي اػتفادُ •
تِ ( واستشي ػفیذ)اص اساهی تایش 

ػٌَاى واس تشي هؼىًَی
تَػؼِ لدام گؼیختِ ٍ تی تَخْی •

تِ ػاختاس ًثیؼی ٍ اص تیي تشدى 
ویفیت ّاي اوَلَطیه وِ هَخة 

ًاپایذاسي دس اوَػیؼتن ًاحیِ ٍ 
ؿْش هی ؿَد

تَػؼِ ٍ افضایؾ آلًَه ًـیٌی ٍ  •
صاغِ ًـیٌی

فشػَدگی ٍ اص تیي سفتي تٌاّاي  •
هَخَد دس  اثش افضایؾ تی تَخْی 
تِ تافت ؿْشي ٍ ػذم ًَػاصي ٍ 

تْؼاصي اتٌیِ



ػوك تافت ًاحیِ



ػوك تافت ًاحیِ



4خذٍل ػَآت ًاحیِ 
(پاساهتشّاي صیؼت هحیٌی)

تهدیدهافرصتهانقاط ضعفنقاط قوت

 تِ تلشي ٍ كَتی آلَدگی ٍخَد•
هَخَد ّاي واستشي ٍاػٌِ

ًاحیِ دس ػثض فواي ٍخَد ػذم•
 صتالِ آٍسي خوغ هشاوض ٍخَد ػذم•
صتالِ ػٌلْاي تؼثیِ ػذم ٍ
ًاحیِ تایش اساهی دس صتالِ اًثاؿت •
 صیؼت ػَاهل تِ تَخْی تی •

ًاحیِ هحیٌی
 غیش ٍ ػاختواًی ّاي ًخالِ تخلیِ •

تایش اساهی دس تْذاؿتی
 حفظ تشاي الصم هَاتي ووثَد •

صیؼت هحیي

تؼشیف ٍ تذٍیي پشٍطُ ّاي  •
هٌالؼاتی خْت ػاصهاًذّی 

ٍهؼیت صیؼت هحیٌی ًاحیِ
اساهی لاتل تَػؼِ  اػتفادُ اص•

خْت افضایؾ ػشاًِ فواي ػثض
اػتفادُ اص پتاًؼیل هَخَد تشاي •

سػیذى تِ ػَاهل صیؼت هحیٌی
اػتفادُ اص فواّاي هَخَد دس •

حاؿیِ هؼاتش خْت افضایؾ تذًِ 
(فواي ػثض)ّاي ًشم 

افضایؾ تْذیذ ؿیَع تیواسیْا•
ػذم حلَل ػالهت ػوَهی •

تخلَف وَدواى ٍ خشدػاالى
تثذیل ًاحیِ تِ اساهی هتشٍن غیش •

تْذاؿتی
 اص تیي سفتي ؿاداتی ٍ ًـاى •

ػاوٌیي
تی تَخْی تِ تؼذ دٍم صًذگی   •

ؿْشًٍذاى یؼٌی تؼذ سٍحی ٍ سٍاًی



اساهی تایش ٍ تافت فشػَدُ



4خذٍل ػَآت ًاحیِ 
(پاساهتشّاي اختواػی ٍ التلادي)

تهدیدهافرصتهانقاط ضعفنقاط قوت

ٍخَد اختالف تیي ػاوٌیي ٍ  ػذم •
لَهیتْاي هَخَد

ووثَد ػٌاكش َّیت تخؾ دس •
تافت ًاحیِ

ػذم احؼاع تؼلك تِ هحل •
ػىًَت

ػذم ٍخَد فواّاي خوؼی •
هٌاػة تشاي تؼاهل اختواػی 

ػاوٌاى
ٍخَد تؼتش ّاي هؼاػذ تشاي •

ایداد اػیة ّاي اختواػی تِ دلیل 
ٍخَد واستشي ّا ٍ اساهی تایش 

ٍػیغ
ووثَد صیشػاخت ّاي فشٌّگی ٍ •

ٍسصؿی تشاي گزساى اٍلات فشاغت 
تِ ٍیظُ تشاي خَاًاى

ػذم تَصیغ اهىاًات فشٌّگی ٍ •
سفاّی دس ًاحیِ

ًاتَاًی ًاحیِ دس اسائِ ي فشكتْاي •
ؿغلی تِ هٌظَس خزب ًیشٍّاي 

واس دس ًاحیِ
ػذم ػاصهاًذّی هٌاػة تشاي •

ػشهایِ گزاسي ٍ ًیشٍي واس

ٍخَد تؼتشّا ٍ پتاًؼیل ّاي •
هٌاػة دس خْت تمَیت َّیت دس 

ػٌح ًاحیِ
ٍخَد صهیٌِ تشاي اػتمشاسپشٍطُ  •

ّا تا تاصدّی التلادي تاال دس ًاحیِ 
تِ دلیل تٌاػة اى تا فؼالیت ّاي 

ؿْش
ؿىل گیشي ساػتِ ّاي تداسي   •

اكلی دس ػٌح ًاحیِ
ٍخَد صهیٌِ ػشهایِ گزاسي ٍ  •

سًٍك فؼالیت ّا ي خذهاتی دس 
ًاحیِ

افضایؾ گشایؾ تِ ػشهایِ  •
گزاسي دس تخؾ ػاختواى ٍ هؼىي 

ًاحیِ
اهىاى ػشهایِ گزاسي دس ًاحیِ ٍ  •

ّذایت ایي ػشهایِ تِ تخـْاي 
فشٌّگی،ٍسصؿی،تفشیحی،گزساى 

اٍلات فشاغت ٍ سفاّی 
توایل ػاوٌاى تِ حل هـىالت  •

ؿْشي دس ًاحیِ ٍ ؿْش

هىاى گضیٌی ًثمات اختواػی دس •
هحالت ًاهٌاػة ٍ فاكلِ گشفتي 

ایي لـش اختواػی اص ؿْش
ٍخَد آػیة ّاي اختواػی تِ  •

خلَف دس خَاًاى تِ دلیل ًثَد 
اهىاًات فشٌّگی،ٍسصؿی، تفشیحی 

ٍ...
ػذم تَصیغ یىؼاى  فواّاي واس ٍ  •

فؼالیت دس ػٌح هحالت ٍ ًاحیِ تا 
ؿْش 



ًوایی اص پیادُ سٍي ًاحیِ ٍ ٍسٍدي ؿَاسع



ػٌاكش ثاتت ٍ غیشثاتت دس هؼیش پیادُ



4خذٍل ػَآت ًاحیِ 
(پاساهتشّاي ػیوا ٍ هٌظش ؿْشي)

تهدیدهافرصتهانقاط ضعفنقاط قوت

ٍخَد خي آػواى تمشیثاً یىذػت  •
دس ًَل ًاحیِ

ػذم ٍخَد ًـاًِ دس ًاحیِ •
ٍخَد آؿفتگی تلشي تِ ٍاػٌِ   •

ػٌاكش ؿْشي
تؼشیف ًـذى لثِ ّاي ؿْشي ٍ  •

ػذم پیَػتگی خذاسُ ّا ٍ تذًِ ّا 
ٍخَد تاتلَ ّاي  تثلیغاتی دس تذًِ   •

ػاختواًْا ٍ ػذم سػایت هىاى یاتی 
آًْا

فواّاي )ػذم ٍخَد َّیت ػثض  •
دس خْت استما هٌظش ؿْش(  ػثض

ػذم تؼثیِ هشاوض خوغ آٍسي صتالِ  •
دس هحلِ ي  ّاي ؿْشي خلَكاً

هحشٍم ًاحیِ
ػذم سػایت اػتاًذاسدّاي  •

ًشاحی ؿْشي دس ػیواي 
ػاختواًْا

هحذٍدیت ظشفیت واًیَا، ػذم  •
ًشاحی هٌاػة آًْا ٍ خوغ ؿذى 

آتْاي ػٌحی
 ػذم تؼثیِ هٌاػة سٍؿٌایی •

هؼاتش ًاحیِ
• 

پتاًؼیل ػاهاًذّی خذاسُ ّا، لثِ •
ّا ٍ تذًِ ؿْشي ٍ صیثاػاصي آًْا

پتاًؼیل ػاهاًذّی فواي ػثض ٍ •
تَػؼِ آى دس تخؾ ّاي هختلف 

ًاحیِ
ٍخَد فواّاي هٌاػة ٍ تاص دس •

پیادُ سٍّا دس خْت صیثا ػاصي
توایل ػاوٌیي خْت ّویاسي دس  •

ػاهاًذّی ٍهؼیت ػیوا ٍ تلش 
ًاحیِ

تْذیذ الگَسي سیخت ؿٌاػی  •
ًاحیِ ٍ دس ًْایت ؿْش

افؼاس گشیختگی ًاحیِ دس كَست   •
ػذم سػیذگی ػشیغ تِ ٍهؼیت 

هٌظش ؿْشي آى
هْاخشت افشاد اص ایي ًاحیِ ٍ  •

تثذیل آى تِ ًاحیِ اي هتشٍن
ٍلَع خشم ٍ خٌایات ٍ افضایؾ آى  •

اص تاسیىی دس ؿة ٍ  تا اػتفادُ
ػیواي هتشٍن ًاحیِ



اساهی سّا ؿذُ دس ػوك تافت ًاحیِ



تاغچِ ّاي هتشٍن حَاؿی هؼاتش



4خذٍل ػَآت ًاحیِ 
(پاساهتشّاي ؿثىِ استثاًی ٍ تشافیه)

تهدیدهافرصتهانقاط ضعفنقاط قوت

دػتشػی ػْل ًاحیِ تا ًَاحی  •
هداٍس دس ؿْش

ػذم ٍخَد اصدحام ٍ تشافیه دس  •
ًاحیِ

ٍخَد هؼاتش ػشین ٍ اػتاًذاسد  •
ػَاسُ سٍ

ػثَسي ًثَدى ؿثىِ ي استثاًی ٍ  •
تي تؼت تَدى هٌٌمِ

ًضدیىی تِ فشٍدگاُ ؿْش ٍ  •
دػتشػی ػشیغ تِ آى

ػذم ٍخَد تَالی ٍ اهٌیت دس  •
پیادُ سٍ

ػذم ٍخَد خي وـی پیادُ سٍ یا  •
پل ػاتش پیادُ

ػذم ٍخَد ایؼتگاُ تاوؼی ٍ  •
اتَتَع

ػذم ٍخَد ػَاهل ٍ هَاًغ واٌّذُ  •
ػشػت ٍػایل ًملیِ

ػذم ٍخَد ػالئن تشافیىی ٍ  •
ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی

ٍهؼیت ًاتؼاهاى تلَاس اكلی ٍ  •
ػذم تؼثیِ تذاتیش تشافیىی دس 

تماًغ
ٍخَد ًماى ًا اهي ٍ خٌشًان دس  •

هؼیش پیادُ ٍ ػَاسُ
اختالف استفاع ًاهٌاػة پیادُ سٍ  •

ٍ ػَاسُ سٍ
ػذم تؼثیِ هؼیش ٍیظُ هؼلَلیي  •

دس هؼاتش پیادُ تخلَف دس تماًغ 
ّا
ٍخَد فشاٍاى هَاًغ ثاتت ٍ هتغیش  •

دس هؼیش پیادُ ٍ ػَاسُ

ػاهاًذّی ػثَس ٍ هشٍس تشافیىی  •
تِ ّوشاُ تاصػاصي هؼاتش پیادُ ٍ 

ػَاسُ
اكالح ٌّذػی هؼاتش ٍ تماًغ ّا •
ػاهاًذّی هؼاتش خْت ػثَس ٍ  •

هشٍس پیادُ ٍ ػَاسُ
ایداد  خٌَى ٍ ایؼتگاُ ّاي  •

تاوؼی ٍ اتَتَع دس خْت ایداد 
ؿثىِ ّاي استثاًی ًاحیِ تا ؿْش

هخاًشات حَادث  افضایؾ •
ساًٌذگی 

افضایؾ اػتفادُ ًاهٌاػة ٍ تِ  •
دٍس اص فشٌّگ اص ٍػایل ًملیِ

تْذیذ خاًی ٍ هالی ؿْشًٍذاى دس  •
پیادُ سٍّا

ووشًگ ؿذى ًمؾ ػثَس پیادُ ٍ  •
افضایؾ اػتفادُ اص ٍػایل ًملیِ

افضایؾ لاًَى گشیضي ٍ خشاین دس  •
كَست ػذم تْؼاصي ٍهؼیت 

تشافیىی ًاحیِ



پل ّاي دػتشػی پیادُ تِ ػَاسُ



ًوایی اص پیادُ سٍي ًاحیِ ٍ ٍسٍدي ؿَاسع



:هٌاتغ ٍ هآخز

طرح جامع شهر زابل

ساسمان مسکه ي شُزساسی سیستان ي بلًچستان

مُىذسیه مشاير شُزساس ي معمار عاش

برداشتهای میدانی

داوشگاٌ آساد اسالمی سابل 4اعضای گزيٌ مغالعٍ عزح شُزساسی 

1390پاییش 

واحد شهرسازی 

شُزداری سابل

1390پاییش 



پایاى تخؾ ًخؼت

با تشکر از توجه شما

eiovm@yahoo.com  استثاى تا ها:

www.shahrsazionline.com


