
 

  لرستان اداره كل راه و شهرسازي استان  

 معاونت شهرسازي و معماري

 

 

 

 

  شهر دورود) جامع(طرح توسعه و عمران 
 

 

  جلد دوم

 

 

 

 

  ن مشاور راي فنمهندسي

  94 پاييز

 

  تجزيه و تحليل و طرح پيشنهادي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



دورود شهر) يبازنگر( جامع طرحتجزيه و تحليل   

 

 رپيشگفتا  

از طرف  25/02/90و در تاريخ  11/02/90مورخ  4143/1-763به شماره  دورودقرارداد تهيه طرح جامع شهر 
؛متعاقب ابالغ كارفرما، . ابالغ گرديد راي فنن مشاور لرستان به شركت مهندسياداره كل راه و شهرسازي استان 

مشاور مقدمات شروع تهيه طرح را فراهم نمود و نمايندگان اين مشاور، برداشت از سطح شهر را آغاز كرده و پس 
از اتمام برداشت ميداني، نقشه نحوه استفاده از وضع موجود شهر تهيه و جهت بررسي به اداره كل راه و 

اطالعات مورد نياز در تهيه طرح و نيز  در ادامه ، مكاتباتي جهت دريافت. .شهرسازي و شهرداري ارسال گرديد
  .بازديد هاي ميداني و جلسات تبادل نظر با شهرداري صورت گرفت

ن مشاور مي باشد ضروري است از كساني كه در روند تهيه طرح ه مسئوليت طرح بر عهده اين مهندسيهر چند ك
  .گزاري نماييم اشته اند به ويژه افراد زير سپاسبه هر نحو با اين مشاور همكاري د

، معاون  بهاروند، مهندس  لرستانمدير كل محترم راه و شهرسازي استان  ملكياز جناب آقاي مهندس 
مربوطه طرح ، به خاطر همكاري  كارشناس شاه كرميشهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي ، مهندس 

  .هاي بي دريغ ايشان تشكر مي نماييم

به دليل همراهي ويژه ايشان در تهيه و همچنين اعضاي محترم شوراي شهر  وددورمحترم شهر  اناز شهردار
از تمامي كارشناسان شركت كننده در كميته هاي بررسي و تصويب طرح در استان كه با نقد و بررسي و طرح 

  .هاي خود در افزايش دقت و كيفيت طرح كوشيدند تقدير و تشكر مي نماييم

  

  ن مشاور راي فنمهندسي

 1394 پاييز
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 اسامي همكاران  

  

  حبيبان نژاد) ماني(حسن ....................................................................................................مدير پروژه

  فريبا تفنگچي -ليال...................................................................................................مشاور مدير پروژه

  حديث نيك راه...... .........................................................................................................طرح همكاران

 فضه بابادوست  

 فاطمه رشيدي فر  

 سعيد پيرا  

 الناز شعربافي  

 زينب فروزان مهر  

 فاطمه نيكويي  

 زهره خشامي  

 نرگس كريمي  
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  أ

  مطالب فهرست
  شماره صفحه                                                                                                                    عنوان

 1 .................................................................................................................. تجزيه وتحليل واستنتاج از بررسي ها - 4
 1 .................................................................................................................................. نتايج مربوط به شهر -4- 2
 1 ................................................................................. تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود - 2-4- 1
 9 ....................................................................................... پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده- 2-4- 2
 15 ......................................................................................... پيش بيني احتماالت رشد و تحوالت جمعيت شهر - 2-4- 3

 22 ................ ارزيابي امكانات رشد كالبدي و توسعه شهر، تعيين جهات، حدود منطقي و مراحل مختلف توسعه شهر در آينده -  2-4- 4

بيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده و امكانات افزايش درآمدها و تأمين اعتبارات عمراني ،توسط ساير سازمانها ي  پيش - 2-4- 5
 30 ....................................................................................................................................... .مؤثر در عمران شهر

شبكه عبور و مرور و حمل و نقل، (و نيازهاي عمراني شهر در زمينه مسكن، تاسيسات زير بنايي ) كمي و كيفي(ودها بر آورد كمب -4- 2- 6
آموزشي ، بهداشتي و درماني ، فرهنگي ، مذهبي ، ورزشي ، (، خدمات رفاهي )آب، برق ، فاضالب، دفع آب هاي سطحي ، تلفن گاز و غيره

 32 .................................... .تجاري ، اداري و غيره ، و امكانات رفع نيازهاي مزبور( اصلي شهر وساير كاركردهاي ) فضاي سبز و غيره

 38 .................................................. .تعيين معيارها و ضوابطي كه بايد در طرح ريزي كالبدي شهر مورد توجه قرار گيرد - 2-4- 7

حل و الگوي پيشنهادي، به  حلهاي بدست آمده براي رشد و توسعه شهر، و انتخاب بهترين راه جمعبندي،تنظيم و مقايسه راه -  2-4- 8
ايي دفتر فني استانداري ، اداره كل راه و شهرسازي، شهرداري، جهاد سازندگي و ساير سازمان ه( منظور تبادل نظر با سازمانهاي مسئول

، براي تاييد و )شوراي شهر، شوراهاي محلي و معتمدين محل(، و نهادهاي محلي )كه در رابطه با  برنامه هاي عمران شهر قرار مي گيرند
 63 ................................................................................................................ .احتماالً تعديل الگوي نهايي توسعه شهر

 82 .................................................................................. )طرح توسعه كالبدي شهر(ان شهر تهيه طرح توسعه و عمر -5- 2

 82 ...................................................................................................................... نوع استفاده از اراضي شهر - 2-5- 1

 99 ...................................................................................................................... مراحل مختلف توسعه آتي - 2-5- 2

 100 ....................................................................................... تراكم مناطق و محالت مختلف شهر تراكم عمومي - 2-5- 3

 113 ..................... محدوده قانوني و محدوده خدماتي شهرداري  ،)حوزه استحفاظي(هاي پيشنهادي شامل حريم شهر محدوده - 2-5- 4

 118 ..................................................................................... )خيابانهاي موجود و پيشنهادي(شبكه ارتباطي شهر  - 2-5- 5

 120 ................................................................................................................ درجه بندي وعرض خيابان ها -5- 2- 6

 124 .......................................................... مرحله بندي اجراي پروژه خيابان ها و ساير پروژه هاي مربوط به شهرداري - 2-5- 7

 128 .................................................................................... شيب خيابان ها ونحوه دفع آب هاي سطحي در شهر - 2-5- 8

 131 .................................................................................. هاي مسئول در عمران شهر وظايف شهرداري و سازمان - 2-5- 9

 133 ..................................................................................................................... كليات ضوابط و مقررات - 5- 2- 10

با توجه به مطالعات سازمانهاي ) از قبيل آب، فاضالب، برق و تلفن(پيش بيني نيازهاي آتي شهر در زمينه تاسيسات شهري - 5- 2- 11
 134 .............................................................مسئول، تعيين اولويتها و امكانات تامين آن ها در دوره هاي برنامه ريزي مورد نظر

 139 .... )غيره و نشاني آتش زباله، دفع سيستم غسالخانه،گورستان، كشتارگاه،( شهري تجهيزات توسعه و ايجاد نحوه بيني پيش - 5- 2- 12

امكانات رشد و توسعه اقتصادي شهر ، به منظور هاي كلي، در زمينه چگونگي استفاده از استعدادها و  ارائه پيشنهادها و توصيه - 5- 2- 13
 144 ........................................................................ تكميل و تحقق هر چه بيشتر پيش بيني هاي طرح توسعه و عمران شهر
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 33 ..................................................................................................................... اي تفكيكي مصوبطرحه: 25جدول
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 35 ................................................................................. صد شدتبرآورد كمبود سرانه  وضع موجود براساس در: 27جدول 
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  تجزيه وتحليل واستنتاج از بررسي ها -4
 نتايج مربوط به شهر  -2-4

در گزارش وضع موجود طرح جامع شهر دورود، اطالعات و مدارك جمع آوري شده بر اساس شرح خدمات بررسي و 
بالفعل شهر پرداخته و بر مبناي اين  از طريق اين اطالعات مي توان به شناسايي امكانات بالقوه و. ارائه گرديده است

  .شناخت، تمهيدات مراحل بعدي طرح و مطالعات فراهم خواهد شد 
در تداوم اين مطالعات در اين بخش از گزارش به طبقه بندي، تجزيه و تحليل، جمع بندي و نتيجه گيري از 

بتوان وارد مرحله طراحي و ارائه مطالعات وضع موجود و آمار و مدارك دريافتي، پرداخته مي شود تا پس از آن 
  .پيشنهادهاي مشخص طرح توسعه و عمران شهر دورود شد 

  تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود -1-2-4
در مباحث اقتصاد شهري اغلب اينگونه مطرح مي شود كه هر چه يك شهر نقش هاي بيشتري را در تقسيم كار 

به عبارت ديگر چنانچه . در طول زمان از رشد و توسعه پايدارتري برخوردار خواهد بودمنطقه اي يا ملي پذيرا شود، 
عوامل گوناگوني در حيات شهر موثر بوده و شهر تنوع عملكردي بيشتري داشته باشد، در رقابت با ساير سكونتگاه ها 

راً تنها وابسته به يك نوع فعاليت در حالي كه اكث. از شانس بيشتري براي توسعه و رونق اقتصادي برخوردارخواهد بود
ليكن در ميان عملكردهاي . و عملكرد باشد، در صورت تهديد يا ركود آن فعاليت، كل حيات شهر به مخاطره مي افتد

  .متنوع شهرها، اغلب يك يا چند فعاليت نقش برجسته تري داشته و بر ساير فعاليت ها نيز تاثير گذار مي باشند 
. اقتصادي شهردورود از دو روش تحليلي اقتصاد پايه و تحليل تغيير سهم استفاده ميگردد  براي تعيين نقش غالب

اگرچه اين دو روش روش هاي كمي هستند ليكن از تركيب آنها با استنتاج هاي كيفي و مشاهدات از شهر، مي توان 
  .به يك نتيجه كلي در مورد عملكردهاي عمده در شهر دست پيدا كرد 

  : ل پايه اقتصاديروش تحلي) الف
براي تعيين مشاغل پايه در شهر دورود وضعيت شاغلين به تفكيك گروههاي فعاليت با ساير نقاط شهري استان 

بر اساس ارقام بدست آمده گروه هاي فعاليت به  .نسبت هاي بدست آمده در جدول درج شده است. مقايسه مي شود
انبارداري و ارتباطات در شهر و حمل و نقل روشي و سپس عمده فروشي و خرده ف ترتيب صنعت ساخت، ساختمان،

  .دورود جزء مشاغل پايه محسوب مي شوند 
با توجه به شناختي كه از اين شهر حاصل شده و با نظر به وجود كارخانه هاي فعال در زمينه صنعت در اين شهر به 

يتها به شكلي واضح ديده لر ميان ساير فعاخصوص كارخانه سيمان و صنايع فعال ديگر باال بودن سهم اين زير گروه د
با اين  %)64.3(نقش بخش صنعت در شهر دورود با وجود اينكه نقش غالب اقتصاد شهر خدماتي است .شود  مي

اين موضوع مي تواند به .چشم گير مي باشد 85و چه در سال  75وجود ميزان اشتغال در اين بخش چه در سال 
در واقع با توجه به نسبت پايه به دست  .ش صنعت در سالهاي آتي در نظر گرفته شودتوسعه بخ عنوان يك توانايي در

ود در بخش صنعت ساخت به خودكفايي الزم آمده در بخش صنعت مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه شهر دور
ورزي است بخشي كه در ميان ساير بخشها نقش كمرنگي را به خود اختصاص داده بخش كشا .دست پيدا كرده است
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مي كشاورزي امه ريزي اصولي دارد چرا كه بخش كه اين موضوع با توجه به منابع موجود در اين بخش نياز به برن
  .و توسعه كشور فراهم سازد  دتواند يكي از زمينه هاي اصلي را براي رش

  )1385(شهري استان نسبت پايه اقتصادي براي فعاليت اقتصادي مختلف شهر دورود در مقايسه  با نقاط : 1جدول 
  نسبت پايه  استاني نقاط شهر شهر دورود گروههاي عمده فعاليت اقتصادي

  0.6  0.03 0.05  كشاورزي، شكار و جنگلداري
  1  0.001  0.001  شيالت 

  0.3  0.01 0.003  استخراج معدن  
 2  0.12  0.24 صنعت ساخت 

  0.01 1 0.01  تامين آب، برق و گاز 
  1.06  0.18  0.19  ساختمان 

  0.82  0.17 0.14 ...عمده فروشي، خرد ه فروشي و
  0.4  0.01  0.004  هتل و رستوران 

  1  0.11 0.11 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات
  0.5  0.02 0.01 واسطه گري هاي مالي

  0.5  0.01 0.02  مستغالت اجاره و فعاليت هاي كارو كسب 
  0.82  0.12 0.1 اداره امور عمومي و دفاع

  0.9  0.12  0.11  زش آمو
  0.67  0.03  0.02  بهداشت و مدد كاري اجتماعي

  1  0.02  0.02  ساير فعاليتهاي خدمات عمومي و شخصي 
  محاسبات مشاور بر مبناي اطالعات مركز آمار ايران: ماخذ

  :روش تغيير سهم ) ب
مقايسه با منطقه يا كل كشور روش تغيير سهم براي تحليل و پيش بيني شرايط اقتصادي و اشتغال در شهر دورود در 

اين روش تفاوت رشد اقتصاد شهر و بخش هاي گوناگون آن را در مقايسه . گيرد مورد استفاده قرار مي) اقتصاد مرجع(
  .با اقتصاد مرجع و بخش هاي مختلف آن بررسي مي كند 

جايي سهم شهر در اقتصاد  جابه ه به اجزايي تفكيك شده و بر اساسدر واقع دراين روش، رشد اقتصادي در يك دور
در اين جا به دليل اينكه . ملي و سهم بخش هاي مختلف آن نسبت به تغييرات آنها در سطح ملي به دست مي آيد

وضعيت اقتصادي هر فعاليت عمدتاً در تعداد شاغالن آن نمود پيدا مي كند و از سوي ديگر، آمار مربوط به تعداد 
آماري است كه به صورت رسمي و معتبر در دوره هاي متوالي جمع ها سنجه وه هاي مختلف فعاليتي تنشاغالن گر

در اين تحليل  ضمناً.ن قسمت استفاده گرديده است از آمار تعداد شاغالن براي تحليل هاي اي بنابراينآوري ميگردد 
  .اقتصاد مرجع براي ارزيابي استان در نظر گرفته شده است 

  :ن هر فعاليت ناشي از سه عنصر زير مي باشد بر اساس اين روش، رشد تعداد شاغال
 :نسبت استاني

اين نسبت كه در واقع ميزان تغييرات در اشتغال كل در سطح استان، طي يك دوره را اندازه گيري مي كند، گوياي 
يابد، طبق ميانگين رشد فعاليتهاي استاني رشد  ،ام شهر Iآن است كه اگر قرار باشد اشتغال در هر يك از فعاليتهاي 

  .ام شهر چقدرتغيير مي يابد Iاشتغال در فعاليت 
  .اين نسبت از طريق فرمول زير محاسبه مي شود
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EN   :كل اشتغال در سطح استان  
t   : ابتداي دوره  
 : نسبت تركيب فعاليت .2

ديگر اين  اين عنصر، رشد يا نزول نسبي هر بخش اقتصادي را در كل اقتصاد استان اندازه گيري مي كند به عبارت
ام در سطح استاني با ميزان رشد كل فعاليت هاي استاني متفاوت  Iنسبت بيان مي كند كه اگر ميزان رشد فعاليت 

  .ام مي شود  Iام يا جابه جايي استاني فعاليت  Iباشد، اين تفاوت ميزان رشد، سبب تغيير تركيب فعاليت 
اين نسبت را از طريق . آن بخش در كل اقتصاد مرجع است مثبت يا منفي بودن اين سنجه به معناي صعود يا نزول

   :فرمول ذيل مي توان به دست آورد
Eij  = تعداد شاغالن در فعاليتI  در ناحيه يا شهرj  
Ein=  تعداد شاغالن در فعاليتI در سطح استاني  

  :نسبت رقابتي
ن بخش در سطح اقتصاد استان را اين نسخه موقعيت و عملكرد هر بخش در شهر، نسبت به موقعيت و عملكرد هما

ام شهر با سرعتي متفاوت از ميزان رشد آن فعاليت در  Iاين نسبت نشان ميدهد كه اگر فعاليت . اندازه گيري مي كند
ن آن به دمثبت بو. كل اقتصاد استان رشد نمايد، تغيير اشتغال به علت اين تفاوت در نرخ رشد چقدر خواهد بود

يت مورد نظر نسبت به رشد همان فعاليت در سطح استاني بوده و در مقابل منفي بودن آن معناي رشد سريع تر فعال
  .اين نسبت از طريق فرمول زير بدست مي آيد . به معناي عقب ماندگي فعاليت نسبت به ميانگين استاني است

Eij =  تعداد شاغالن در فعاليتI  در ناحيه يا شهرj 
  

Ein = تعداد شاغالن در فعاليتI ر سطح مليد  

P= )(

)(

t

nt

Eij

Ein 

‐ )(

)(

t

nt

Ein

Ein 

 

سال، برابر با حاصل جمع اين سه نسبت مي   nدر طي   jدر شهر   iدر نهايت، نرخ يا ميزان رشد شاغالن در بخش 
  nميزان تغيير طي دوره = R+Q+P.                                             باشد

ام شهر به سه جزء ياد شده، ابزار مناسبي براي بررسي مقايسه اي  Iكل اشتغال در فعاليت تقسيم ميزان تغيير 
دقت در ميزان مطلق و عالمت . فعاليت هاي مختلف با يكديگر و جايگاه هر فعاليت نسبت به ميانگين استان مي باشد

  .هاي آن اهميت بسياري دارد هر يك از عناصر، در تعيين تغيير در سهم شهر از اقتصاد و سهم هر يك از بخش 
به عنوان مثال، مثبت بودن نسبت رقابتي براي يك فعاليت خاص، نشاندهنده جذابيت نسبي شهر براي استقرار آن  

جزء تركيب فعاليت، بيشتر تحت تاثير برنامه . نشانگر رشد سريع تر آن نسبت به كل اقتصاد استان است و   فعاليت 
ليكن نسبت رقابتي بيشتر تحت . ده اي برون زا براي اقتصاد شهر محسوب ميگردد هاي ملي و كشوري است و پدي

 Q= 
)(

)(

t

nt

Eij
Ein 

-
)(

)(

t

nt

Ein
Ein 
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اشتغال در دو ، بر اساس آمار و ارقام . تاثير ويژگي هاي ناحيه اي و شهر بوده و پديده اي درون زا تلقي مي شود
  .آورده شده استزير در سطح استاني و در شهر دورود در جدول 1385و 1375مقطع 

  1375-1385در سال هاي نسبت به نقاط شهري استان  دورود م فعاليتهاي شهرسه:2جدول 

شهر دورودنقاط شهري استان گروه هاي عمده فعاليت
R Q P P+Q+R 1375 1385 1375 1385 

 1.4 0.30 0.63 0.47 450 630 11448 10394 كشاورزي، شكار و جنگلداري
-0.22 3920914720.47 4.89 شيالت   5.14 

 0.47 1.22 0.44 2.13 109 51 1786 1054 استخراج معدن
-2097929588367649970.47 0.94 0.05 صنعت ساخت  1.36 

 0.47 1.35 0.20 2.02 149 302 2865 1572 تامين آب، برق و گاز
-3068443686286936750.47 0.95 0.14 ساختمان  1.28 

 0.47 1.05 0.15 1.67 3392 2042 40473 26711 عمده فروشي، خر ه فروشي 
 875197655142 0.47 1.79 0.32 2.58 هتل و رستوران

-1301727153160325090.47 1.62 0.52حمل و نقل انبارداري و ارتباطات  1.57 
- 0.47 1.32 0.46 211 158 4179 2333 واسطه گريهاي مالي  1.33 

 24303901953270.47 1.14 1.48 3.09 مستغالت
-0.47 0.80 0.09 1752 1483 29200 23051 اداره امور عمومي و دفاع  1.18 

-0.47 0.91 0.001 2176 1577 28223 20437 آموزش  1.379 
 0.47 1.12 0.35 1.94 614 317 7624 4810 بهداشت و مددكاري

 2.07 0.28 0.47 1.32 471 227 5144 2866 ساير فعاليتهاي عمومي
 1.5 0.02 24277615005217590.47 1.01 164416 كل

  و محاسبات مشاور1385و1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن : ماخذ
روند 1375-1385همانگونه كه از جدول فوق بر مي آيد ساختار كلي اقتصاد مناطق شهري كل استان در دوره 

اط شهري مشابه با رشد نق رشديدر همين دوره، اقتصاد شهر دورود  .برابر شده است 1/5صعودي داشته و حدوداً 
بررسي جزئي تر فعاليت هاي عمده در مناطق شهري استان حاكي از آن است كه در اين .  استان را تجربه كرده است

رشدي پايين تر از كل ، دوره گروه هاي ساختمان و صنعت ساخت، كشاورزي، اداره امور عمومي و دفاع و آموزش 
اليتهاي شيالت، استخراج معدن، تامين آب و برق و گاز، هتل و رستوران، حمل و نقل در مقابل فع. اقتصاد داشته اند

بوده اند  داراي رشد مناسبيانبارداري و ارتباطات، واسطه گريهاي مالي، مستغالت، بهداشت و ساير فعاليتهاي عمومي 
رشدي همسان با داراي قي مانده فعاليتهاي باهمچنين . داشته اندكل ساختار مناطق شهري استان رشدي باالتر از و 

  ..هستندكل ساختار مناطق شهري استان 
،ساختمان،حمل و در زير گروه هاي شيالت،صنعت ساخت  Pدر شهر دورود نيز، به دليل منفي بودن مقدار 

ي مالي،اداره امور عمومي و آموزش مي توان نتيجه گيري كرد كه اين زير گروه ها عملكرد مناسبنقل،واسطه گريهاي 
در ساير زير گروه ها نشان  P مثبت بودن ميزان .اندار اقتصادي مناطق شهري داشته در ايجاد اشتغال نسبت با ساخت

بوده كه در اين ميان به ترتيب بخش مستغالت، استخراج معدن و بهداشت شهر در ايجاد اشتغال باالي از توان 
  .استدر ايجاد اشتغال داشته  را باالترين توان
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پس از  در شهر دورود وحمل و نقل انبارداري و ارتباطات عملكرد در ميان تمام زير بخشها در زير بخش  ضعيفترين
  .آن در بخش واسطه گريهاي مالي قرار دارد

و زيرگروه هايي مانند عمده فروشي و سهم بااليي از اقتصاد را به خود اختصاص داده بخش خدمات در شهر دورود 
  .جزء مشاغل پايه محسوب مي شودعمومي و دفاع و آموزش خرده فروشي، اداره امور 

نسبت اين افراد  1375درصد در بخش كشاورزي شاغل بوده كه در سال  2.2حدود 1365در شهر دورود در سال 
سال نمي باشد و  10براي بازه زماني  داراي رشد چشمگيري البته اين روند . استرسيده  درصد 3و به  افزايش يافته
درصد  6.1به 1390درصد افزايش يافته و در سال  3.2اين ميزان به  1385ه مشاهده مي شود در سال همانطور ك

البته اين موضوع در ساير نقاط شهري كشور نيز مشهود است و فعاليتهاي كشاورزي هر روز نسبت به  .رسيده است
،  1365كه در سال  بررسي شاغلين شهر دورود در بخش صنعت نشان مي دهد. گذشته كمرنگتر مي شود 

درصد  45اين ميزان به  1375 سال مشغول به كار بوده اند و در صنعتدرصد از شاغالن شهر دورود در بخش 41.2
 42به داليلي همچون تعطيلي بسياري از كارگاه هاي صنعتي به  1385افزايش يافته است اما اين ميزان در سال 

  .و سهم از دست رفته به بخش خدمات منتقل گرديده است  كاهش يافتهدرصد 29.6به  1390و در سال درصد 
درصد شاغلين در اين  1365بخش خدمات در شهر دورود نيز با نوساناتي روبه رو بوده است به نحوي كه در سال 

درصد كاهش يافته است و ميزان از دست رفته در  52به  رقماين  1375درصد بوده و درسال  56.6بخش برابر با 
نسبت .مشغول به كار شده اند كه اين موضوع نشان از رونق فعاليتهاي صنعتي در اين دهه مي باشد بخش صنعت 

كه اين موضوع درصد افزايش يافته  64.3به  1390و در سال درصد  55.1به 1385شاغالن در اين بخش در سال 
  . گوياي حركت فعاليتهاي اقتصادي از صنعت به سمت خدمات مي باشد 

ر اين سه بخش مهم اقتصادي شهر دورود نسبت شاغلين در بخش خدمات بيشتر از شاغلين بخش به طور كلي د
  .و كشاورزي بوده است صنعت

شهرستان دورود و همچنين شهر دورود همانند نقاط شهري استان لرستان طي سالهاي مورد مطالعه همواره از 
نسبت شاغلين در بخش خدماتي اين  1390 و1385، 1375نقش خدماتي برخوردار بوده است چرا كه طي سالهاي 

بر اساس روش تغيير سهم، نسبت پايه و نسبت . درصد گزارش شده است 64.3و  55.1، 52شهر به ترتيب برابر با 
ه به نحوي كه بخش عمد. شهر دورود طي سالهاي گذشته همواره داراي نقش خدماتي بوده است) (LQبهره مكاني

رستوران و اداره امور  مين آب، برق و گاز، عمده فروشي و خرده فروشي، هتل وه تأاي از جمعيت شاغل آن در گرو
 . مين مشغول به كار بوده اندعمومي و تأ

  1390تا1365توزيع نسبي شاغلين شهر دورود در سه بخش عمده اقتصادي سالهاي :3جدول 
بخش هاي

  فعاليت
1365 1375 1385  1390  

  درصد  تعداد  صددر تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  6.1  1176  3.2  702  3  464  2.2  223 كشاورزي
  29.6  5729  41.7  9083  45  6745  41.2  4171  صنعت
  64.3  12430   55.1  11974  52  7796  56.6  5731  خدمات
  100  19335  100  21759  100  15005  100  10125  جمع كل

  65-90سرشماري عمومي نفوس و مسكن –مركز آمار ايران : ماخذ
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 1390تا  1365توزيع نسبي شاغلين شهر دورود در سه بخش عمده اقتصادي درسالهاي :1 نمودار

 

دهد همچنين با نشان مي 1390و  1385در سال هاي  ها جدول فوق تعداد شاغالن را در هر يك از اين بخش
 گرددمالحظه مي استفاده از روش اجرايي ژاكلين بوژوگارنيه و ژرژ شابو نقش شهر تعيين شده است، همانطور كه

 .نقش غالب اقتصادي شهر از بازرگاني به سمت خدماتي سوق پيدا كرده است
  1390-1385- شهر دورود، با روش اجرايي ژاكلين بوژوگارنيه و ژرژ شابو كردنمودارتعيين نقش و كار

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1390و   1385برآورد مشاور براساس آمار سال :ماخذ
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ميزان  1365در سال شهر دورود در سال هاي مورد مطالعه نشان مي دهد كه  هاي اقتصاديبررسي شاخص 
و بيشترين مقدار آن نيز در  1385كمترين ميزان اشتغال در سال  .درصد بوده است 73.4اشتغال در اين شهر برابر با 

. استدرصد رسيده  70.7به 1390و در سال  درصد بوده78.2و  66.5مشاهده شده كه به ترتيب برابر با  1375سال 
 كاهش 1385نسبت به  1390البته اين شاخص در سال .درصد بوده است  33.5برابر با  1385ميزان بيكاري در سال 

  .رسيده است درصد 29.3يافته و به 
به  1390و در سال بوده  3.1مقدار اين شاخص  1385دهد كه در سال  بررسي شاخص بار تكفل خالص نشان مي

مين زندگي افراد معيتي و اقتصادي است كه از نظر تأاين شاخص نشان دهنده بار حقيقي ج. زايش يافته استاف 4.1
  .دوش افراد شاغل جامعه قرار داردغير شاغل بر 

ساله به كل جمعيت بدست مي آيد طي سالهاي  15-64شاخص ميزان فعاليت عمومي كه از تقسيم جمعيت فعال 
طي ) بيشترين ميزان خود(درصد 31.7به 1385بوده اما روند صعودي داشته و در سال گذشته هر چند داراي نوسان 

 .نزول پيدا كرده استدرصد  27.5به رقم  1390در سال  همچنين اين شاخصنيم قرن اخير رسيده است 
  1405تا  75روند تغييرات شاخص هاي مهم اقتصادي شهر دورود طي سالهاي :4جدول 

 سال
 1405  1390 1375 1385 شاخص

  95-90  70.7 78.2 66.5  )درصد(نرخ اشتغال 
  10-5  29.3 21.8 33.5  نرخ بيكاري

  3.1  4.1 4.6 3.1 بارتكفل خالص
  40-35  31.7 27.5  21.8  ميزان فعاليت عمومي

  30  19.4  21.1  17.02  )درصد(نسبت شاغلين به كل جمعيت 
 ‐  2.1  1.7  2.4  نسبت بستگي

  محاسبات مشاورو  1390 و1385و1375سرشماري نفوس ومسكن : ماخذ
فلي است كه يك فرد فعال تك ميزانبستگي از ديگر شاخص هاي مورد مطالعه است كه نشان دهنده  شاخص نسبت

مين زندگي و هزينه افراد غير فعال بر دوش دارد و آن عبارت است از نسبت افراد خارج از سن فعاليت از نظر تأ
از روند 1385تا  1375اين شاخص طي سالهاي . )جمعيت فعال(ر سن فعاليت به افراد واقع د) جمعيت غير فعال(

رسيده است هر چه مقدار اين شاخص كمتر و  1385در سال  1.7به  1375در سال  2.4نزولي برخوردار بوده و از 
معيت غير پايين تر باشد نشانگر شرايط مطلوب اقتصادي در جامعه است چرا كه نسبت افراد فعال بيشتر و از سهم ج

  .فعال كاسته مي شود 
به منظور بررسي و تعيين عملكرد اقتصادي شهر دورود از روش تحليل موقعيت اقتصادي استفاده شده كه نتايج 

  .حاصل از آن نشانگر وضعيت اقتصادي شهر در شرايط كنوني و مقايسه آن با سطح ملي است
صادي يك منطقه يا شهر را در مقايسه با رشد همان به طور كلي اين روش تفاوت رشد و توسعه در بخش هاي اقت

اين تفاوت ها كه ممكن است مثبت يا منفي باشند، بيانگر تغيير موقعيت يا جابه . بخش ها در سطح ملي مد نظر دارد
  .جايي سهم اقتصاد ملي است
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اقتصادي كل بر اساس جدول زير مشاهده مي شود متوسط رشد اقتصادي در شهر دورود بيشتر از متوسط رشد 
بيشتر از شهر ر بخش هاي صنعت و كشاورزي استان متوسط رشد اقتصادي د. بوده است 1375-85استان طي دهه 

  .كل استان مي باشداز ولي رشد بخش خدمات در شهر دورود بيشتر . دورود بوده
  75-85 تغييرات كمي بخش هاي عمده اقتصادي شهر دورود در مقايسه با كل استان طي سالهاي: 5جدول

  مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مشاور: ماخذ

بخش هاي 
 فعاليت

تغيير بر پايه شهر دورود
)درصد(1375سال  

تغيير بر پايه سال  كل استان 
)درصد(1385   1375 1385 1390 1375 1385 

 115.6 107039 92601 93.1 1176 702 464  كشاورزي
 137.2 114530 83489 134.7 5729 9083 6745  صنعت
 145.8 192803 132225 157.1 12430 11974 7796  خدمات
 134.4 414372 308315 145.01 19335 21759 15005  جمع
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  پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده -2-2-4
حاصل شده، به پيش بيني روند  در اين بخش با استناد به نتايج و تصويري كه از مطالعات و بررسي هاي پيشين 

همچنين بر اين اساس جايگاه بخش هاي . توسعه اقتصادي شهر دورود و جهت گيري هاي آن پرداخته مي شود
يكي از ابعادي كه مي تواند به خوبي بيانگر . گوناگون اقتصادي و وضعيت نيروي كار و شاغالن شهر تعيين خواهد شد

به عبارت . ضعيت نيروي كار و شاغالن بخش هاي مختلف اقتصادي استوضعيت اقتصادي در هر سطحي باشد، و
از . ديگر رونق يا ركود اقتصادي و فعاليت هاي گوناگون تا حد زيادي خود را در تعداد و سهم شاغالن نشان مي دهد

 .مي باشد در بعد نيروي كار نيز به همين شكل. سوي ديگر اقتصاد همواره محل برخورد نيروهاي عرضه و تقاضا است
كه وارد بازار كار ميگردند و تقاضاي فعاليتها و بخشهاي اشتغال در سطوح عرضه نيروي كاري بدين مفهوم كه نرخ 

  .گوناگون براي جذب نيروي كار بدست مي آيد
با توجه به نكات فوق الذكر يكي از پارامترهاي مهم در پيش بيني وضعيت آينده اقتصادي يك  شهر، پيش بيني 

در اغلب اينگونه تحليل ها با . غالن آن مي باشد كه در اين گزارش از اين منظر به آن پرداخته مي شودوضع شا
به . استفاده از برخي روشها و فرمول ها به پيش بيني تعداد شاغالن و سهم گروه هاي فعاليت پرداخته مي شود

نها نيمي از تصوير اقتصادي شهر بوده است و ليكن اين ت. توجه ميگرددر تنها به سوي عرضه نيروهاي كار عبارت ديگ
از اين رو . از سوي ديگر آن ميزان تقاضايي است كه فعاليتها و بخشهاي مختلف براي نيروهاي فعال ايجاد مي كنند

در اين بخش در ابتدا به تحليل و پيش بيني وضعيت آينده فعاليت اقتصادي در شهر دورود پرداخته وسپس وضعيت 
  .طرح برآورد ميگردد شاغالن در افق

 : قابليت ها و پتانسيل هاي توسعه شهر دورود ) الف 

 .سهم باالي بخش صنعت به خصوص گروه صنعت و معدن در اشتغال نيروي كار -1
 .از نظر فرهنگي نگرشي مثبت و همراه با عالقه به سرمايه گذاري در بخش صنعت وجود دارد  -2
 .زمينه هانيروي كار جوان و تحصيلكرده در اكثر وجود  -3
 .را دارند  توسعه فعاليت هاشركت هاي بازرگاني و تعاوني متعدد كه توانايي شركت در وجود  -4
  .شهرستان در توليد برنج در سطح استان باالي قابليت  -5
  . بردن ميزان اشتغال در شهر داردوجود كارخانه هاي سيمان و فارسيت دورود كه نقش به سزايي در باال -6
ن شامل رودخانه هاي تيره و ماربره كه توانمندي آب رساني و تقويت بخش منابع آب سطحي فراوا -7

  .كشاورزي را دارا ميباشد
درصد از كل  8/4هزار هكتار زمين ديم كه در مجموع 18هكتار زمين براي كشت آبي و  هزار 19وجود  -8

 .گردد زمينهاي استان را شامل مي
مت در شهرستان را دارند كه اين مي تواند يك نقطه از نظر فرهنگي مردم شهرستان انگيزه كافي براي اقا -9

 .مثبت در باال بردن ميزان سرمايه گذاريهاي اقتصادي در اين شهرستان باشد 
 جنوب   -قرار گرفتن در مسير ريلي كشور مسير تهران -10
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توان باالي معدني دورود در استخراج مرمريت، سنگ چيني ابري، آهك الشه صنعتي، سنگ آهن،تالك،  -11
  س و ذخيره نمكسيلي

  : تنگناها و محدوديت هاي توسعه ) ب
 .عدم سرمايه گذاري در صنعت ايرانگردي و جهانگردي  -1
 . پايين بودن سهم دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در شهر دورود -2
 .بي توجهي به توانمنديهاي موجود در بخش كشاورزي  -3
دولتي در ايجاد و توسعه رشته ها و مقاطع عدم هماهنگي مركز آموزش عالي دولتي نيمه حضوري و غير  -4

 .  تحصيلي
 .كمبود امكانات آموزشي و كمك آموزشي و نيز كمبود اعتبار در اين مراكز -5
 .عدم رشد صنايع تبديلي     -6
 عدم بهره برداري صحيح از منابع آبي شهرستان  -7
درصد كل جمعيت  33.5باالبودن ميزان بيكاري در شهرستان دورود و حتي در شهر دورود كه نزديك به  -8

 .فعال از نظر اقتصادي در سرشماري اخير كشور بوده است 
 عدم معرفي صحيح جاذبه هاي گردشگري با توجه به توانمنديهايي كه در اين زمينه وجود دارد  -9

 .كم عرض بودن جاده هاي مواصالتي -10
عه رشته ها و مقاطع عدم هماهنگي مركز آموزش عالي دولتي نيمه حضوري و غير دولتي در ايجاد و توس -11

رشته هاي علوم انساني بدون توجه به خارج از نياز دانشجويان برخي از تحصيلي و رشد بيش از اندازه و 
تقاضاي جامعه و امكان اشتغال و جذب در بازاركار و پايين بودن سهم گروه تحصيلي پزشكي و خصوصاً 

 .كشاورزي و دامپزشكي از كل دانشجويان شهرستان
انات آموزشي و كمك آموزشي در اكثر مراكز آموزش عالي و نيز كمبود اعتبار از ديگر مشكالت كمبود امك -12

 .مراكز آموزش عالي دورود مي باشد
 .عدم وجود نقشه هاي كاداستري اراضي كشاورزي جهت برنامه ريزي در زمينه كشاورزي -13
 عملكرد پايين برخي از محصوالت كشاورزي  -14

  : رودمسائل اساسي توسعه شهر دو) ج
 .نبود صنايع بزرگ در شهرك صنعتي دورود -1
همجواري صنايع اصلي شهر با محله هاي شهري كه امكان گسترش اين صنايع را با مشكالتي مواجه  -2

 ) .به عنوان مثال تاثيرات مخرب توليد آزبست و سيمان (ساخته است از جمله مشكالت زيست محيطي
 .شاركت اقتصادي را براي اكثر ساكنين سخت ميسازد پايين بودن سطح معيشتي خانوارها كه امكان م -3
 .كمرنگ بودن بخش كشاورزي در اشتغال ساكنين شهر  -4

  : راهكارها و پروژه هاي اساسي پيشنهادي محرك توسعه شهر دورود ) د
 .مهيا نمودن شرايط الزم براي حضور نيروهاي متخصص در شهر -1
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 گسترش و توسعه شهر مبتني بر صنعت و معدن  -2
 صنايع آالينده به صنايع بي خطر و دوست دار محيط زيست  تبديل  -3
بهبود ساختار تحصيلي شاغالن به ويژه در بخش صنعت و معدن و كشاورزي و تربيت نيروي انساني  -4

 متخصص مورد نياز از طريق بهبود آموزش عالي 
خارجي به  معرفي آثار طبيعي و تاريخي و مهيا نمودن امكانات الزم جهت جذب گردشگران داخلي و -5

عنوان مثال معرفي جاذبه هايي همچون آبشار بيشه كه با توجه به وجود ايستگاه قطار در اين مكان امكان 
 .سفر به آن را تسهيل نموده است 

اجراي برنامه هاي آموزشي و فرهنگ سازي جهت استفاده بهينه از آب و نگهداري تاسيسات آب و فاضالب  -6
 شهري 

ئت علمي مورد نياز و تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز براي مراكز جذب و استخدام كار در هي -7
 .آموزش عالي

تاسيس يك واحد مركز آموزش عالي و كاربردي با گرايش در رشته هاي مهندسي معدن، متالورژي با  -8
 . گرايش سراميك 

ات شهر دورود و نقش با توجه به مطالعات وضع موجود بخش هاي مختلف اقتصادي و مطالعه ويژگي ها و خصوصي
اقتصادي آن درمنطقه و شهرستان مي توان به روند تغييرات در بخش هاي مختلف اقتصادي و زير گروه هاي آن پي 

  .برد
بر اساس روند گذشته تغييرات و ميزان اشتغال در هر يك از بخش هاي مختلف اقتصادي به پيش بيني روند 

در ادامه به پيش بيني تحوالت . ش در شهر دورود پرداخته مي شودشاخص هاي اقتصادي و ميزان اشتغال در هر بخ
 .آينده بخش هاي مختلف اقتصادي در شهر دورود پرداخته شده است

  : بخش كشاورزي )الف 
 2.2حدود 1365در سال . ي شهر دورود ندارد اين بخش در حال حاضر نقش چنداني در ساختار اقتصادي و اجتماع

 1385و در سال درصد افزايش يافته است  3.1به  1375اين نسبت در سال .شاغل بوده اند اين بخش  درصد افراد در
مشكالتي كه در بخش .  درصد رسيده است 6.1به  1390و در سال  يافته افزايشدرصد  3.2به افزايشي  با يك روند

 :   كشاورزي دراين شهر وجود دارد  عبارت است از 

  آالت كشاورزي، كمبود آب ، كمبود وسايل و ماشين
كوچك بودن قطعات كه باعث مي شود عمليات كشاورزي به وسيله ماشينهاي تغيير كاربري و تخريب اراضي، 

كشاورزي به سختي انجام پذير باشد ، نبود صنايع تبديلي جهت محصوالت باغي ، نبود بازار مطمئن و با خريد 
  .نسبت به تغيير كاربري اراضي  تضميني ميسر محصوالت زراعي و باغي ، بي توجهي مسئولين

  : مهمترين مزيتهاي دشت سيالخور 
آبهاي سطحي با كه مناسب است  نابع آبي سطحي و زير زميني نسبتاًم ،شت داراي خاك مستعد از لحاظ بافتاين د

ن بيشتر محصوالت باغي و زراعي در آ ايجاد سدهاي مخزني ذخيره شوند، دشتي مستعد از لحاظ آب و هوا كه
  .احتي كشت ميشود بر
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  :  تهديدهاي بخش كشاورزي در دشت سيالخور 
تخريب اراضي و زير ساخت و ساز بودن و ايجاد جاده هاي روستائي شهري در اراضي كشاورزي منطقه، با ثبت 
مالكيتهاي خانوادگي هر ساله قطعات كوچكتر گرديده و توليد در واحد سطح كاهش مي يابد ، عدم رعايت كشاورزي 

زير كشت بردن محصوالتي كه مورد نياز منطقه و كشور باشد كه ميبايست قانوني در اين خصوص وضع شود و جهت 
  .هر ساله برنامه كشت تنظيم و رعايت گردد

  1385مشخصات برخي واحدهاي صنعتي وتوليدي مهم شهرستان دورود :6جدول 
)نفر(اشتغال سال توليد  نوع توليدات نام واحد صنعتي  

فارسيت دورودكارخانه   500 1348 لوله هاي آزبستي ورقه هاي موجدار 
 909 1332 سنگ آهك سيليس گچ خاك رس كارخانه سيمان دورود 
 ‐ 1366 قطعات فوالدي كارخانه فوالد و چدن 

سوله و پلهاي فلزي- ورقكاري كارخانه ماشين سازي دورود  1373 ‐ 
نخ–ر اب - فوم–زيره –چرم  شركت صنعتي توليد كفش غزال   1375 ‐ 

   اطالعات دريافتي از واحدهاي صنعتي مذكور: ماخذ
   :بخش صنعت ) ب

درصد از سهم اقتصادي را به خود  41.2نفر ظرفيت شغلي وجود دارد كه  4171در اين بخش  1365در سال 
و  1385در سال .درصد از ميزان رشد برخوردار بوده است 45با رسيدن به  1375در سال . اختصاص داده است

 5729به ) درصد 41.7(نفر  9083از  با انتقال بخشي از سهم خود به خدمات  دورود بخش صنعت در شهر 1390
  .كاهش يافته است) درصد 29.6(نفر 

 : بخش خدمات )  ج

درصد شاغالن دراين شهر را به خود اختصاص  56.6ظرفيت شغلي وجود دارد كه  5731اين بخش  1365در سال 
درصد كل اشتغال رسيده است بر اساس  52شغل يا  7797به  1375شغلي اين بخش در سال  ظرفيت. داده است

البته بايستي سعي .ظرفيت شغلي خواهد رسيد 24500ميزان اشتغال به 1405مولفه هاي در نظر گرفته شده در سال 
 .دبر افزيش ظرفيت اشتغال در بخش صنعت و كشاورزي باشد كه مشاغل خدماتي به تبع رشد يابن

  :اين بخش نيز از گروههاي مختلفي تشكيل شده است كه در چهار گروه عمده مورد بررسي و مطالعه قرار ميگيرد 
 گروه عمده فروشي و خرده فروشي، هتل و رستوران 

همانگونه كه در بخش پيشين به تفصيل گفته شد اين گروه از فعاليتها در شهر دورود نقش پايه اي داشته و حتي 
با توجه به پيش بيني عملكردي شهر دورود و . حدهاي فعال در اين زمينه عملكردي فرا شهري دارندبرخي از وا

پيشنهادهايي كه در اين رابطه داده شده، انتظار مي رود كه اين گروه در آينده به رشد مطلوب خود ادامه دهد و سهم 
ه به افزايش شمار جمعيت شهر دورود بيش از پيش عالوه بر اين با توج. آن در ميان ساير فعاليتهاي شهر افزايش يابد

 . به چنين خدماتي نياز خواهد بود

  گروه حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 

اين فعاليتها در ساليان گذشته چه در سرشماري شاغالن و چه از سهم اقتصادي شهري، رشد خوبي داشته اند و در 
با اين وجود اين گروه جزء فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني . بوده اند درصد در اين بخش شاغل 11.5تقريباً  1385سال 
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. و توليد كاال در شهر دورود انتظار بر اين است كه اين فعاليتها نيز رشد بيشتري را طي سالهاي افق طرح شاهد باشد
تصادي شهر تقويت از اين رو پيش بيني مي شود تا افق طرح، سهم اين گروه از فعاليتها در ميان ساير بخش هاي اق

 . گردد

 گروه خدمات مالي، بيمه، ملكي، حقوقي و تجاري 

اين گروه از فعاليتهاي خدماتي، جزء سطوح باالي خدمات محسوب شده و كامالً وابسته به رشد اقتصادي شهر به ويژه 
اين گروه خدمات نيز  از اينرو با توسعه شهر و رونق اقتصادي شهر نياز به. فعاليت هاي بازرگاني و توليدي ميباشند

كما اينكه دردوره هاي قبل اين بخش بيشترين رشد را در تعداد شاغالن و نيز سهم از كل شاغالن . افزايش مي يابد
انتظار مي رود با رشد شهر دورود و افزايش فعاليت هاي مختلف، نه تنها شمار شاغالن اين گروه افزايش . داشته است 

 .خوبي داشته باشد بلكه سهم آنها نيز رشد. يابد
 گروه خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي 

اين گروه شامل فعاليت هاي مربوط به آموزش، اداره امور عمومي، بهداشت و مددكاري اجتماعي و ساير فعاليتهاي 
سازمان ها و نهادهاي عمومي تشكيل مي عمدتاً كارمندان ادارات دولتي،  شاغالن اين گروه را. عمومي و مشخص است

لذا تعداد شاغالن آن در مقايسه با ساير فعاليت ها، وابسته به چگونگي حضور بخش دولتي و عمومي در شهر و . ندده
در آينده به تعداد شاغالن اين فعاليت ها نيز افزوده خواهد شد، ليكن به نظر نمي رسد سهم آنها . تغييرات آن است

  .در ميان كل فعاليت ها چندان افزايش يابد 
بخش خدمات در افق طرح بيشتر از ساير بخش هاي اقتصادي رشد خواهد نمود و جايگاه آن در اقتصاد  در مجموع

  .شهر دورود تقويت خواهد شد 
بنابراين با توجه به توضيحات فوق و بررسي روند گذشته تغييرات ميزان اشتغال در هر يك از سه بخش عمده 

پرداخته  1405 سالبيني وضعيت اشتغال در شهر دورود تا  اقتصادي شامل كشاورزي ، صنعت و خدمات ، به پيش
درصد در  2.2در طي سالهاي گذشته از ميزان شاغلين در بخش كشاورزي تا حدودي كاسته شده و از . شده است

از يك  1405سالانتظار بر آن است كه شاغالن اين بخش تا  .رسيده است 1390درصد در سال  6.1به  1365سال 
  .درصد كاهش يابد  2.9ميزان شاغلين آن به  ي برخوردار باشند وكند يسير صعود

درصد در سال  41.7به  1365درصد در سال 41.2در بخش صنعت ميزان شاغلين با رشد چنداني روبرو نبوده و از 
با توجه به مولفه هايي كه در اين بخش در نظر گرفته شده است . رسيده است  1390درصد در سال  29.6و  1385

 .رسيد درصد خواهد  37.1 به 1405سال صد شاغالن اين بخش در در
   1405سال تا  1365توزيع شاغلين شهر دورود در سه بخش اقتصادي درسال هاي : 7جدول

  محاسبات مشاور 90و85و75سرشماري عمومي نفوس و مسكن :ماخذ

بخشهاي 
 اقتصادي

1365137513851390 1405 
 درصد تعداد درصد تعداددرصدتعداددرصدتعداد درصد تعداد

 2.9 3.2 1176 6.1 1200 702 3 464 2.2 223  كشاورزي
 37.1 41.2674545 908341.7 5729 29.6 15200 4171  صنعت
 60.0 12430 64.3 24500 52 11974 55.1 7797 5731 56.6  خدمات
 100 100150051002175910019335 100 41000 10125  جمع
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و  1385از نسبت شاغلين اين بخش كاسته شده اما در سال  1375تا 1365ت هر چند طي سالهاي در بخش خدما
نسبت شاغلين اين بخش به صورت ثابت در نظر گرفته  1405سال با افزايش روبرو بوده است كه سعي شده تا  1390

رود تا  انتظار مي، تعداد جمعيت با اين وجود به علت افزايش . شود و رشد چنداني از نظر سهم شاغلين نداشته باشد 
همانطور كه . نتايج اين پيش بيني ها در جدول مندرج است .شمار شاغالن اين بخش نيز با افزايش روبرو گردد

نقش  1390در سال . خدماتي بوده است-نقش غالب اقتصادي شهر دورود صنعتي  1385مالحظه مي شود در سال 
كماكان نقش خدماتي شهر دورود قابل  1405 سالش بيني شده تا در سالهاي پيشهر خدماتي شده است كه 

 درصد در بخش صنعت و 37.1درصد جمعيت شاغل اين شهر در بخش كشاورزي،  2.9 در اين سالها. مشاهده است

نفر خواهد  37500درصد نيز در بخش خدمات شاغل خواهند بود، ضمن آنكه تعداد كل شاغلين در افق طرح  60
  .بود

به روند تغييرات گذشته و تصويري كه از تحوالت آينده شهر دورود بدست آمده است مي توان به پيش بيني با توجه 
معموالً روشهاي كمي . براي اين كار مي توان از روش بار تكفل خالص استفاده كرد. تعداد شاغالن در آينده پرداخت

صدي از دقت صددر امي كه از آنها بدست مي آيدكه در اين زمينه مورد استفاده قرار ميگيرند متنوع بوده و ارق
  .برخوردار نيست اما از اين طريق مي توان يك ديد كلي از آينده شهر بدست آورد و بر اساس آن برنامه ريزي نمود
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  پيش بيني احتماالت رشد و تحوالت جمعيت شهر  -3-2-4
اهم بررسي . تفصيلي تشريح شده است مبحث خصوصيات و ويژگي هاي جمعيتي شهر دورود در فصول قبل به صورت
تحليل اين ويژگيها نشان مي دهد كه . هاي جمعيتي شهر حاكي از ويژگي هاي خالص جمعيتي اين شهر مي باشد

نسبت . نفر زن بوده است 43488نفر مرد و  44664نفر جمعيت ، شامل  88152داراي  1375شهر دورود در سال 
نفر مرد زندگي مي  102نفر زن، تعداد  100ر بوده و به تعبيري در مقابل هر نف 102.7جنسي در سال فوق برابر با 

 1385سال  در. مي باشد 5.3خانوار برابر با خانوار بوده و شاخص بعد  16428تعداد خانوارهاي شهر نيز . كرده است
نفر  50008مرد و نفر  51211نفر رسيده كه به ترتيب شامل  101219درصد به  1.4جمعيت دورود با رشدي معادل 

 -0.34با رشدي منفي معادل  1390در سال  .نفر مي باشد 102.4در اين سال نسبت جنسي برابر با . زن بوده اند
نسبت جنسي در سال فوق برابر با . زن بوده استنفر  49242مرد و 50257نفر جمعيت ، شامل  99499داراي 
  .مي باشد 3.7انوار و شاخص بعد خانوار برابر با خ 26883تعداد خانوارهاي شهر نيز  و نفر بوده 102.1

مي بايست عامل  در توضيح اين. عواملي همچون مهاجرت بر ميگردداين افزايش نسبت مردان به زنان در شهر به 
نفر بوده است و در سال 12032گفت كه افزايش مهاجر پذيري شهر دورود در مقايسه با دهه گذشته كه تعداد آنها 

 و در سال نفر  4.3داراي بعد خانوار معادل با  1385شهر دورود در سال . نفر رسيده است مي باشد16096به  1385
  .نفر رسيده است 3.7به  1390

مقايسه بين گروه هاي سني جمعيت در شهر نيز نشان مي دهد كه ساختار سني جمعيت به سمت ميانسالي ميل 
نسبت اين افراد جوان  1385در سال . كم شده است) سال 15 كمتر از(داشته و نسبت افراد واقع در سنين جواني 

همچنين طي .درصد بوده است 42.5برابر با  1375درصد بوده در حاليكه سهم اين افراد از كل جمعيت در سال  25
تعداد جمعيت كمتر از يكسال كاهش يافته است كه ريشه در مكانيزم هاي كنترل جمعيت و  1385تا  1375ده سال 
  .دارد جوان به بچه دار شدنخانواده به تمايل كمتر زوج هاي تنظيم 

  1390تا  1375خصوصيات جمعيتي شهر دورود طي سالهاي : 8جدول

  ماري عمومي نفوس و مسكنمركز آمار ايران ، سرش: ماخذ
  

  

 1390 13751385 خصوصيات و ويژگيهاي جمعيتي
 99499 101219 88152 تعداد جمعيت
 102.4 102.1 102.7 نسبت جنسي

%42.5 25 ميزان جواني جمعيت  ‐ 
يميزان باسواد  83.3 85.4%  ‐ 

%66.4 78.2 ميزان اشتغال  70.7 
 4.1 2.98 4.9 بارتكفل خالص

 27.5 31.7 21.7 ميزان فعاليت عمومي
 ‐ 21.1 23.7 ميزان خام مواليد

 ‐ 3.7 -  ميزان مرگ و مير عمومي
-0.34 1.4 3.5 ميزان رشد جمعيت  
 3.7 4.3 5.3 شاخص بعد خانوار
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  1335 -85روند تغييرات جمعيت و خانوار شهر دورود طي سالهاي : 9جدول 

 ميزان  بعد خانوار  تعداد خانوار تعداد جمعيت  سال
  )درصد( رشد جمعيت

  تغييرات جمعيت نسبت
  )نفر(به دوره قبل

13357088  -  -  -  - 
1345 14060 2668 5.3 7.1 6972 
1355 27621 5311 5.2 6.98 13561 
136562157 11099 5.6 8.5 34896 
1375 88152 16428 5.4 3.5 25635 
1385 101219 23441 4.3 1.39 13067 
139099499 26883 3.7 0.34-  1720-  
  مركز آمار ايران ، سرشماري عمومي نفوس و مسكن : ماخذ

روند تحوالت در تي شهر دورود بوده كه آنچه بيان شده مجموعه اي از مهمترين ويژگي ها و خصوصيات جمعي
پرداخته خواهد  1405 سالدر ادامه به پيش بيني و برآورد جمعيت تا . آينده شهر بايستي مورد توجه قرار گيرد

  .ورين صورت گرفته، پرداخته مي شودآن، به پيش بيني هايي كه توسط ساير سازمان ها و مشا اما قبل از. شد
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  :ود در طرحهاي  قبليپيش بيني جمعيت شهر دور
 1374-مهندسين مشاور امكو ايران (طرح جامع شهرستان دورود ( 

به مهندسين مشاور امكو ايران  راه و شهرسازي، مطالعات طرح جامع شهرستان دورود از طرف وزارت 1374در سال 
( سال پايه مطالعات ، جمعيت شهر دورود در)در مرحله دوم(بر اساس نتايج اين مطالعات .واگذار و انجام گرديد

  .نفر و براي يك دوره بيست ساله به شرح زير پيش بيني و برآورد شده است 88152معادل ) 1375
  )1374امكو (1395پيش بيني جمعيت تا :10جدول 
 جمعيت سال

1380 98913 

1385 112071 

1390 127222 

1395 142394 

1400 156069 

  1374ور امكو ايران طرح جامع شهرستان دورود مهندسين مشا 
اين تفاوت به .همانگونه كه مالحظه ميشود پيش بيني جمعيت در طي سالهاي آتي طرح با واقعيت جاري تفاوت دارد 

مي باشد كه  2.6هزار نفر مي باشد و نرخ رشد محاسبه شده در آن برابر  127در حدود  1390عنوان مثال در سال 
فاصله اي بسيار دارد به همين دليل اين پيش ) ميباشد -0.34كه رقم( 1390با نرخ رشد موجود شهر دورود در سال 

  .بيني براي آينده اين شهر متناسب و قابل استناد نيست
 1384ن مشاور امكو ايرانيمهندس: (يلي شهر دورودطرح تفص( 

  :در جدول زير پيش بيني جمعيت در اين طرح ارائه مي گردد
  1395نتايج پيش بيني شهر دورود:11جدول 

  جمعيت سال
1387  115000 

1390  127222 

1395  142394 

  1384طرح تفصيلي شهر دورود مهندسين مشاور امكو ايران 
ميباشد قابل استناد نمي باشد  2.4پيش بيني انجام شده در اين طرح نيز به علت باال بودن نرخ رشد آن كه برابر با 

طرح با توجه به مهاجر فرست بودن اين شهر و باال بودن نرخ در اين  1390همچنين پيش بيني انجام شده در سال .
 .بيكاري به نوعي ارتباط بسيار ضعيفي با واقعيت دارد 

 1389مهندسين مشاور فجر توسعه (ناحيه بروجرد)جامع(طرح توسعه و عمران:( 

توسط رشد جمعيت شامل حداقل رشد، م در خالصه گزارش طرح توسعه عمران ناحيه بروجرد سه گزينه برآورد
درصد در نظر  1.15و  0.86،  0.32شده و ميانگين رشد ساالنه براي هركدام به ترتيب  معرفيو حداكثر رشد 
در اين طرح . ر گرفته استبعنوان گزينه مطلوب درنظرا شد رگزينه متوسط  اين طرح سپس .گرفته شده است

دليل اين ارقام قابل استناد براي پيش  به همين .در سال هاي مختلف بررسي شده است ناحيه بروجردجمعيت 
   .بيني آينده شهر نمي باشد 
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   1405دورود تا افق  - گزينه هاي رشد جمعيت ناحيه بروجرد : 12جدول

 سال
 حداكثر رشد - 3 متوسط رشد-2 حداقل رشد-1

  درصد  جمعيت درصد جمعيت درصد جمعيت
1385 484500  484500  484500    
1390 5008000.67 513500 1.17 526900 1.69 

1395 5127000.47 540000 1.01 565400 1.41 

1400 5157000.11 561100 0.76 593900 0.98 

1405 5160000 575100 0.49 610700 0.56 

 1.15  0.86  0.32 ميانگين رشد ساالنه

  1389طرح جامع ناحيه بروجرد مهندسين مشاور فجر توسعه 
 1374مهندسين مشاور مهاب قدس (دورود  طرح شبكه توزيع آب شهر( 

 )مهاب قدس(1400پيش بيني جمعيت تا : 13جدول
تعداد جمعيت  سال

1370 77299 
1375 94046 
1380 112780 
1385 133301 
1390 155266 
1395 179239 
1400202794

  1374مهندسين مشاور مهاب قدس 
ه تي ديده نشده و معلوم نيست كه اين پيش بيني جمعيت بر چدر اين طرح نحوه محاسبه جمعيت براي سالهاي آ

ن جمعيت پيش بيني شده براي اين شهر با واقعيت اتفاق افتاده در سالهاي جاري اساسي انجام شده است عالوه بر آ
محاسبه قطر لوله هاي آب (زيرا طرح هاي توزيع آب و فاضالب شهري بدليل مسائل زير ساختي . تفاوت فاحشي دارد

 .نرخ رشد باالتري را در نظر مي گيرندمعموالً ) و كانال كشي ها كه هزينه هاي بااليي دارد
  1376مهندسين مشاور پارس كنسولت (طرح شبكه جمع آوري و تصفيه فاضالب شهر دورود:( 

  1400نتايج پيش بيني جمعيت  تا :14جدول 
 جمعيت  سال

1375 87672 
1390 158000 
1400 193533 

 1376ين مشاور پارس كنسولت مهندس

پيش بيني انجام شده در اين طرح با واقعيت در سالهاي جاري تفاوت زيادي دارد و نرخ رشدي كه براي آن به دست 
  .مي آيد با نرخ رشد در نظر گرفته براي آينده كشور متفاوت است 
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  1384مهندسين مشاور گاماسياب (طرح انتقال آب شهر دورود( 
  )1384گاماسياب (يني جمعيت پيش ب:15جدول

 جمعيت  سال
1382 107000 
1390 133453 
1407 213000 
 1384مهندسين مشاور گاماسياب 

مشاور وارد است عدم ارايه گزينه هاي مختلف براي جمعيت و در نظر  انمهندس آننقدي كه به پيش بيني جمعيت 
  .است  گرفتن جمعيت بااليي كه از توان اقتصادي شهر دورود خارج

  1390مهندسين مشاور ري آب (طرح آّب شهر دورود( 
  :ارائه مي گردددر افق طرح با در نظر گرفتن مسائل زير  در اين طرح گزينه پيشنهادي براي جمعيت شهر

در اين . فرزند براي هر زن در طي دوران بالقوه باروري كاهش داده شده است 00/2باروري كل تا سطح 
در هزار  8.4در هزار، ميزان خام مرگ و مير به  14.4ميزان خام مواليد به  1420حال تا رسيدن به سال 

بنابر اين راي شهر . در هزار به دست خواهد آمد  6.0خواهد رسيد كه از برايند رشد آن رشد طبيعي برابر با 
  :رقم خواهد خورد  143431جمعيتي برابر  1420دورود تا رسيدن به سال 

  1420عيت تا پيش بيني جم: 16جدول
 1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420 سال

 101219 109283 117919 125420 130926 135089 139172 143431 جمعيت
  1390مهندسين مشاور ري آب 
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  پيش بيني جمعيت شهر دورود
هترين گزينه، ب سبراساو  مورد بررسي قرار دادد روش و گزينه را چنمي توان پيش بيني جمعيت شهر دورود،  براي

  . تعيين نمود 1405سال جمعيت شهر را براي 
  روش گذشته نگر :روش اول 
  1375-1385( افزايش جمعيت براساس نرخ رشد سالهاي(: گزينه اول( 

در اين گزينه فرض شده است كه شهر دورود در تمام دوره ها كمترين تعداد مهاجران را داشته باشد و باروري كل 
به اين ترتيب جمعيت پيش بيني شده براي .ي خوشبينانه يعني بسيار كمتر از حد انتظار انتخاب شودنيز تا اندازه ا

  .در نظر گرفته شده است  1.4نرخ رشد در اين گزينه برابر .سالهاي آتي برابر با مقادير زير مي باشد 
    نفر 122500جمعيت در اين سال برابر با : 1405سال   
  1365-1385( افزايش جمعيت براساس نرخ رشد سالهاي(ثر حداك گزينه: گزينه دوم( 

گزينه دوم به عنوان گزينه حداكثر و با فرض جمعيت پذيري بيشتر شهر دورود بر مبناي افزايش تعداد مهاجرين 
به اين ترتيب جمعيت پيش بيني شده براي سالهاي آتي برابر با مقادير زير مي . نسبت به گزينه قبلي خواهد بود

   .درنظر گرفته شده است  2.4 برابر نرخ رشد دراين گزينه .باشد
    نفر  142000جمعيت در اين سال برابر با : 1405سال 

  1375-1390(افزايش جمعيت براساس نرخ رشد سالهاي (: گزينه سوم( 
  شده است  درنظر گرفته 0.8نرخ رشد دراين گزينه برابر . دبر اساس اين گزينه جمعيت شهر به صورت زير خواهد بو

      نفر 112000جمعيت در اين سال برابر با : 1405سال 
  1385-1390(افزايش جمعيت براساس نرخ رشد سالهاي : (گزينه چهارم( 

  .در نظر گرفته شده است -0.34نرخ رشد در اين گزينه برابر . براين اساس جمعيت شهر به صورت زير خواهد بود
    نفر  94500ا جمعيت در اين سال برابر ب: 1405سال 

  به منظور نگهداشت جمعيت ناشي از اين رشد) 3/1(رشد جمعيت بانرخ رشد طبيعي : (گزينه پنجم(  

و  1390باتوجه به نرخ رشد منفي در سرشماري سال . نفر خواهد بود 121000بر اين اساس جمعيت شهر 
امر نيازمند برنامه ريزي جمعيت افزايشي نداشته باشد و اين كاهش جمعيت شهر پيش بيني مي شود كه 

  .مسئولين و مديريت شهري در جهت رفع اين مشكل است
  1405 سال  پيش بيني جمعيت دورود بر اساس روش گذشته نگر تا: 17جدول

  محاسبات مشاور: ماخذ
  

  ميزان رشد جمعيت 1390 1405 گزينه ها
 122500 1.4 99499  گزينه اول
 2.4 99499 142000  گزينه دوم
 0.8 99499 112000  گزينه سوم
-0.34 99499 94500  گزينه چهارم  

 1.3 99499 121000 )محتمل(گزينه پنجم
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  : روش اقتصادي: روش دوم
ازه قرار مي گيرد جمعيت و در اين روش براي پيش بيني جمعيت با توجه به مشاغل پيش بيني شده كه در يك ب

  :به شرح زير مي باشداسبه در اين روش پيش فرض هاي مح. لفه هاي جمعيتي برآورد ميشودساير مؤ
 )30000-40000: (1405بازه شاغلين در سال 

  %) 25-%35: (بازه نسبت شاغلين به كل جمعيت
  %)90-%95: (بازه نرخ اشتغال
 %)10-%5: (بازه نرخ بيكاري

  %)35-%40:(بازه نسبت فعاالن به كل جمعيت 
 40-35و در نظر گرفتن بازه  شغل و مفروضات فوق 37500د باتوجه به نتايج مطالعات اقتصادي و پيش بيني تعدا

  :، جمعيت پيش بيني شده براساس امكان ايجاد فرصتهاي شغلي به شرح جدول زير مي باشد درصد
  1405پيش بيني جمعيت شهر دورود بر مبناي روش اقتصادي سال : 18جدول 

 شرح
فرصتهاي شغلي مورد

  انتظار
نسبت شاغلين به

 كل جمعيت
 نرخ رشد 90جمعيت سال   ت مورد انتظارجمعي

 150000 99499 2.8 %37500 25 گزينه اول

 125000 99499 1.5 %37500 30 )محتمل(گزينه دوم 

 107000 99499 0.5 %37500 35 گزينه سوم

  رمحاسبات مشاو: ماخذ 

هاي محتمل بازه جمعيتي  براساس نتايج بدست آمده از روش هاي گذشته نگر و اقتصادي و با در نظر گرفتن گزينه
  .هزار نفر خواهد بود 125هزار نفر و حداكثر  121مورد انتظار براي شهر دورود حداقل 

صورتجلسه كميته فني  2درصد طبق بند  1.5هزار نفر متناسب با نرخ رشد  125براساس مصوبه استان جمعيت 
مورد  4/4/1391سعه استان لرستان در تاريخ كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي شوراي برنامه ريزي و تو

   .تصويب قرار گرفت
به استناد مطالعات كالبدي، نظر به الحاق روستاي ناصرالدين به شهر دورود و تعميم نرخ رشد شهر به روستاي الحاقي 

  .هزار نفر مورد تصويب استان قرار گرفت 138شهر دورود در محدوده جديد به ميزان پيشنهادي جمعيت 
  طرحافق سال پيش بيني جمعيت در :  19ول جد

  1408افق   نرخ رشد  1390جمعيت در سال 
  -  -  99499  شهر دورود

  - - 11078  روستاي ناصرالدين
  138000  1.5  110577  مجموع

  محاسبات مشاور: مأخذ 
و ) ار نفرهز 138(به استناد مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر پذيرش جمعيت مصوب استان 

درصد خواهد  3/1حدود  ) 1408-1390( ساله 18بعنوان سال افق طرح ، نرخ رشد متوسط دوره  1408تعيين سال 
  .بود
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ارزيابي امكانات رشد كالبدي و توسعه شهر، تعيين جهات، حدود منطقي و مراحل مختلف توسعه شهر  - 4-2-4
   در آينده

مچنين تعيين جهات توسعه آتي و موانع رشد كالبدي و توسعه شهر و هدر اين بخش از گزارش به ارزيابي امكانات 
و در ادامه  براي نيل به اين مقصود، الزم است ابتدا نظرات و پيشنهادات طرحهاي مصوب قبلي. خواهيم پرداختشهر 

با يق و پس از مقايسه و تطبگيرد مورد تحليل و بررسي قرار امكانات و محدوديتهاي موجود براي توسعه شهر 
  .اسب گسترش شهر در سالهاي آتي ارائه گرددموثر توسعه در زمان حال، اراضي منپتانسيلهاي 

 وب قبلي جهت توسعه آتي شهر دورودطرحهاي مصپيشنهادات  - الف

  1389ناحيه بروجرد مصوب ) جامع(ه و عمران عطرح توس بررسي -
روستاي  دشوسعه دارد، ضمن اينكه توصيه ميهكتار مجال تو 150شهر دورود در اراضي شمال شرق و شمال حدود 

ناصرالدين با توجه به موقعيت آن كه متصل به شهر است و داراي مشاغل غالب خدماتي و غيركشاورزي و بافت 
  .مسكوني شهري است و خدمات شهري در آن استقرار يافته به محدوده قانوني و خدماتي شهر دورود اضافه گردد

  1384 و  طرح تفصيلي مصوب 1376 بررسي  طرح جامع مصوب  - 
بيني ساله پيش 5هاي عمراني ميان مدت، شامل دو برنامه كوتاه مدت گسترش شهر در قالب برنامه ،در طرح جامع 

ساله اول عمدتاً به اصالح و تكميل بافتهاي توسعه موجود و هسته مركزي شهر تأكيد داشت  5برنامه توسعه . شده بود
ساله دوم قرار  5هاي شمال غربي شهر و تأسيسات و تجهيزات آن در مرحله شبكه و طرحهاي توسعه و گسترش

  .گرفته بود
هاي رودخانه تيره محدود به جداره نهايتاً 1387را تا افق غرب هاي شمال و شمالدر جبههگسترش ، طرح جامع
ال بردن تراكم عمومي شهر، سترش شهر در اين اراضي امكان توسعه خطي شهر خواهد بود كه با باگبا . كرده است

  .سازي مصوب موجود نبايد تجاوز كنددهاگسترش از محدوده طرحهاي آم
  .سمت شمال و شمال غرب تثبيت نموده استشهر را در  توسعهطرح تفصيلي نيز با رويكرد طرح جامع 

ميشود ساخت و آنچه در روند ساخت و سازها و در وضع موجود با گذشت چند سال از تصويب طرح تفصيلي ديده 
ساز در همان جهات پيشنهادي بوده است به طوريكه زمينهاي وابسته به نهادهاي مختلف شروع به ساخت و واگذاري 

  .اكنون نيز اين روند ادامه دارداند و همزمين و مسكن كرده
ح ممانعت به ، محل قرارگيري كارخانه سيمان تا افق طر1ها بيان شده كه از گسترش حوزه همچنين در اين طرح

، به اين معني كه در اين حوزه ضمن برآورد و رفع كمبودهاي موجود فضايي و خدماتي، از گسترش آن تا عمل آيد
  .افق طرح جلوگيري شود

  پذير به لحاظ عوامل طبيعيتشخيص مناطق حساس و آسيب -ب
و يا محدوديتهايي براي توسعه  بستر طبيعي سكونتگاهها از ويژگيهاي متنوعي برخوردارند كه با ايجاد امكانات

با وجود آن . يابدسكونتگاه ايجاد و تداوم و رشد مي ،يك يا چند امكانبه طوريكه با برجسته نمودن . شوندمشخص مي
 يجه برهم كنشتمحدود ساخته و نكه رشد و توسعه جامعه انساني را سازد محيط طبيعي محدوديتهايي را فراهم مي

  .كندموجود ميزان توسعه كالبدي را تعيين ميامكانات و محدوديتهاي 
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يمي، مورد توجه قرار شناسي، خاكشناسي، شرايط اقلهاي توپوگرافي، زميندر مطالعات طبيعي شهر دورود ويژگي
تند نواحي پايكوهي  هاي سيالبي، ساختمانهاي موجود، شيبهاي نسبتاًزا، مسيلهاي جوان و لرزهوجود گسل.اندگرفته

  .شد خواهدكه در ادامه به آنها پرداخته  باشند در اين زمينه تهديدهايي توانندمي
 : گيريسيل -1

يچ و و استقرار در پاي كوه چهار شاخ ، پريز،پاگ 6/113ساعته معادل  24دورود به استناد ثبت مقادير حداكثر بارش 
 ترين خط ارتفاعي تيره با پايين زياد بعضي محالت جنوب شهر و قرارگيري رودخانهباباهور در جنوب شهر و شيب 

-كش طبيعي در شهر و نبود سيستم مناسب دفع آبهاي سطحي و دفع فاضالب و قراربه عنوان زه 1441معادل 
در شهر  1383و  1376گيري آنها درجويها و كانيووهاي تعبيه شده و با توجه به سيلهاي سالهاي اخير در سال 

  . آبگرفتگي معابر برخوردار است گيري ويي در سيلشهر  از پتانسيل باال بهدورود و حومه و خسارات وارد شده 
و حريم رودخانه محدوديتي جهت  رويه در نزديكي رودخانه تيره درنقاط بايراز ساخت و سازهاي بي جلوگيري با

  . بوجود خواهد آمد توسعه درونگراي شهر
  : لرزهزمين -2

  :استمعيارهاي موثر در خط زلزله به شرح زير 
   :و ميزان تاثيرگذاري فاصله از گسل -

عالوه بر آن . وجود دارددورود  يزگسل لرزه خو  زاگرس يگسل معكوس اصلبا نامهاي دورود دو گسل  شهردر 
  .گسل زاگرس مرتفع جزء گسلهاي اصلي منطقه و استان لرستان است كه امكان تاثيرگذاري بر شهر دورود را دارد

اخير  هايدر زلزله. قرار داردبندي در معرض خطر بسيار بااليي در پهنه 4اختصاص رتبه  شهر دورود بابا اين شرح 
  .ميزان خسارت بااليي داشتند) مناطق نوساز(شمال غرب شهر دورود 

  :شناسيزمين -
گيرد بخشي از ناآرامترين و به عبارتي دورود را فرا مي ،شهر در جنوبكه سيرجان  –پهنه هاي دگرگوني سنندج 

زمين ساخت بطورمكرر و منطبق بر  هاي زمين ساختي ايران است زيرا پديده هاي ماگماتيسم وگر پوياترين پهنهدي
  فازهاي تكتونيكي جهاني برآن حاكم است 

هاي كه بوسيله زون راندگي اصلي بويژه گسلقرار دارد زاگرس مرتفع و يا زاگرس رورانده پهنه  در غرب شهر دورود
 .شهر جداشده استاز نواحي شرقي ) دگسل دورو(وابسته 

  خاكشناسي  -3
از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر چگونگي رشد و توسعه  قابليت كشاورزي اراضي شهر دورود در زمينه خاكشناسي

و كالس  1 جهاراضي با سطح كيفيت در ،بدين ترتيب در زمينهاي اطراف شهر در جهت شمالي و غربي. كالبدي است
 .بازدهي آنها مرغوب و مناسب است  و وجود دارد 1
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 قابليت اراضي كشاورزي شهر دورود :  20جدول
  اولويت گسترش    امكان گسترش بازدهي سطح كيفيت جهت جغرافيايي

  -   وجود ندارد  مرغوب  1درجه   شمال
  2  وجود دارد  داركوهستاني و شيب  2درجه   جنوب
  1  وجود دارد  ديم كم بازده  2درجه   شرق
  -   وجود ندارد  مناسب  1س كال  غرب

  مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دورود 16/5/90مورخ  7942/4نامه شماره : مĤخذ

  ساختپذير به لحاظ عوامل انسانتشخيص مناطق حساس و آسيب -ج
محيط زيست حائز اهميت  هاي طبيعي، نقش فعاليتهاي انسان بر تخريبعالوه بر آسيبهاي محيطي بر اثر پديده

اين موارد در شهر دورود شامل . گرددموجب تخريب محيط زيست و مانع از گرايش مردم به آن مناطق ميكه  است
  :نكات زير است

وجود كارخانه سيمان و كارخانه فارسيت در شرق شهر كه موجب آلودگي هواي اطراف شده و مانع گرايش   -1
 .مي شودمردم به ايجاد ساختمان در اين مناطق 

- آهن در شمال و غرب كارخانه سيمان كه از عوامل محدودكننده توسعه در آن جهت ميط راهوجود حريم خ -2
  .باشد
  .اختصاص اراضي شرقي شهر به صنايع نظامي -3
  .ه در دست اجرا كمربندي شمال شهرمبرنا -4
   محدوده مصوب درون ساخته نشده اراضي  -د

در شهر امكان رشد و توسعه كالبدي در محدوده هكتار  اراضي ساخته نشده  413با توجه به وجود سطح حدود 
   .وجود داردمصوب شهر 

 470به شهر دورود  ،نفر 138000برابر  1408شده در سال  بينيبنا به محاسبات مشاور با توجه به جمعيت پيش
 ضافه بر فضاهاي فعلي نيازمندجهت اسكان جمعيت پيش بيني شده و ارائه خدمات اسال افق طرح درفضا هكتار 
بنابراين شهر نيازي به توسعه بيروني . خواهد گرفتهكتاري اراضي ساخته نشده جاي  413كه در مساحت  است

و افزايش طبقات نياز شهر را در افق  ساخت و ساز در اراضي ساخته نشدهمانند توسعه دروني نداشته و مي تواند با 
  .طرح تامين نمايد

  ود در سال افق طرحبراورد سطوح مورد نياز شهر دور:  21جدول 
  تفاوت  1408سال  )90سال(وضع موجود شاخص

 38501 138000 99499  جمعيت
 1551.3 1671.7 120 )هكتار(مساحت كل

 325.6 550 224 )هكتار(سطح مسكوني 
 550 800 250 )هكتار(سطح خدمات 

  ‐ 413 )هكتار(اراضي باير

  محاسبات مشاور:ماخذ 
  .شودبيان ميه رويكرد كلي جهت توسعه آتي شهر با توجه به عوامل ذكر شد 
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پيشنهاد اين مشاور براي و محدوديتهاي توسعه شهر دورود ،  با توجه به مطالب ارائه شده در ارتباط با امكانات
. باشدمي هكتار 413موجود در محدوده شهر به مساحت  ساخته نشده توسعه شهر در قالب توسعه درونگرا در اراضي

تواند در قسمتهاي مخروبه به ، توسعه دروني شهر ميساخته نشدهموازات توسعه مسكوني در اراضي به  همچنين
 صورتهاي داراي قابليت و پتانسيل براي افزايش تراكم و با افزايش تراكم ساختماني در محدودههكتار  0.8 مساحت

 .گيرد
هاي توسعه را در اين مناطق ته و اولويتبا اين حال مشاور به ارزيابي مناطق حاشيه شهر براي توسعه پرداخ

 نياز براي اسكان جمعيت و توسعهخالي به زمين  مشخص كرده است تا اگر شهر بر اساس حوادث پيش بيني نشده
منطقه متمايز بر طبق جهات جغرافيايي  8 فضاهاي اطراف شهر بهبراي اين امر  .نشود ي مواجه، با مشكلپيدا كرد

  :مي باشدكه به شرح زير  است و محدوديتهاي توسعه در هر يك از آنها تبيين گرديده اناتتقسيم بندي شده و امك
 گانه 8امكانات و محدوديتهاي توسعه در مناطق : 22جدول

جهت   منطقه
  جغرافيايي

امكان 
محدوديت   علت  توسعه

  علت  توسعه

A شمال    فاصله موجود بين خط محدوده قانوني تا حريم كمربندي پيشنهادي   
 - با بازدهي مرغوب 1اراضي كشاورزي درجه

  ايجاد كمربندي جديد

B  
شمال 
   غربي

گرايش مردم،-وجود تاسيسات زيربنايي-امكانات مساعد طبيعي
فاصله امكان گسترش بلند مدت با توجه به  - ادامه گسترش پيشين

 حريم استحفاظي شهر
  

احتمال  - برنامه احداث كمربندي در اين سمت
  ن محدوه يا روانگرايي خاكخيزي ايلرزه

C غرب       با بازدهي مناسب 1اراضي كشاورزي كالس  

D  
جنوب 
  داراراضي كوهستاني و شيب       غربي

E جنوب      داراراضي كوهستاني و شيب  

F  
جنوب 
  داراراضي كوهستاني و شيب       شرقي

G  شرق    بازدهامكان توسعه به علت وجود اراضي ديم كم   
وجود تپه   - يع نظامي و دفاعيوجود صنا

جات در صورت ماهورها و مركزيت كارخانه
  گسترش شهر از اين سمت

H  
شمال 
    شرقي

امكانات مساعد-هادي مصوبوجود روستاي ناصرالدين با طرح
   گرايش مسئولين -وجود تاسيسات زيربنايي - طبيعي

جهت  - برنامه احداث كمربندي در اين سمت
  هاقال آلودگيوزش باد غالب و انت

  1390- مطالعات مشاور : مĤخذ
  :هاي زير مشهود استيافته فوقبر طبق جدول 

شهر بين محدوده قانوني موجود شهر تا حريم كمربندي شمال  اراضيدر مصوب  ايناحيهتوسعه طرح  پيشنهاد-
احداث كمربندي در اين  مرغوب كشاورزي و همچنين برنامهبسيار به دليل وجود اراضي . پذير استپيشنهادي امكان

سمت از آنجايي كه امكان قرارگيري كمربندي جديد در محدوده شهر در توسعه بلند مدت وجود دارد، منطقي به نظر 
   .رسدنمي
به علت امكانات مساعد طبيعي، شمال غرب شهر ادامه روند گسترش شهر در طرح جامع و تفصيلي پيشين در  -

هاي اخير با وجود نوساز اين اراضي در زلزلهقسمتي از وليكن . مردمي منطقي است وجود تاسيسات زيربنايي و گرايش
بنابراين ادامه . است ديده استآسيب جدي  اسكلت بودن ساختمانهاروانگرايي خاك موجود و نيمهبودن آنها، به علت 
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ه طرح ايجاد كمربندي در مازاد بر موارد ذكر شد .باشداز اين سمت منوط به شناسايي خاك اين محدوده ميروند 
كه جابجايي قسمت شمال توسعه بلند مدت را در اين سمت مسدود كرده و در ادامه شمال غربي شهر، شمال شهر 

  .طلبدغربي كمربندي پيشنهادي را مي
عدم دسترسي دار بودن، جنوب و جنوب شرقي و غربي شهر به علت كوهستاني و شيببه سمت اراضي  پيشرفت  -
 تا اين ارتفاع در حال حاضر نيز ساخت و سازها. گيرد صورتتواند ت زيربنايي بخصوص فشار آب نميتاسيسابه 

 .باشدپذير نميبنابراين توسعه شهر از اين جهات امكان. پيشرفت كرده است )متر 1570و  1560(
نظامي و دفاعي و ه امكان گسترش دارد ولي وجود صنايع دبازاراضي شرق شهر به علت وجود اراضي ديم كم  -

در  جاتكارخانهيافتن  مركزيت موجب  گسترش از اين سمت .  مانع توسعه مي شوداين سمت وجود تپه ماهورها در 
  .باشدبا تفاسير باال اين سمت گزينه مناسبي براي گسترش شهر نمي. مي شودشهر 

با طرح هادي مصوب، صرالدين ر به علت وجود روستاي ناتوسعه برونگرا از جهت شمال شرق شهپيشنهاد   - 
امكانات مساعد طبيعي، وجود تاسيسات زيربنايي شهري تا سر خط اين روستا و تاسيسات روستايي در داخل آن و 

پذيري بعضي اراضي به دليل خاك هاي اخير و آسيبزلهبه ساخت و ساز در جهات ديگر بعد از زلمسئولين گرايش 
الزم به ذكر است در صورت گسترش شهر از اين سمت و وزش باد غالب  .رسدميمنطقي به نظر ، در اين جهت روانگرا

عالوه بر آن وجود كمربندي . آلودگي از سمت شهر به اين سمت حركت خواهد كرداز جنوب غربي به شمال شرقي 
تيار نخواهد را براي توسعه بلندمدت از اين سمت در اخ و شروع از مبدا ميدان كربال ، اراضي زيادي در شمال شهر 

  .گذاشت
مناطق تعريف شده با در نظر گرفتن ضرايبي براي هر يك از براي تشخيص اولويت توسعه در جهات مختلف اكنون 

الزم به ذكر است كه ضرايب شاخص .آنها امتياز گذاري و اولويت بندي شده اند كه در جدول زير مشاهده مي شود
همچنين در  .را به خود اختصاص داده است 4ت بيشتر عدد مي باشند كه شاخص با اهمي 4اعداد بين ا تا 

به عنوان مثال در مورد شاخص موانع مصنوع، منطقه اي .استفاده شده است 4تا 1اعداد بين امتيازگذاري مناطق، از 
را به خود  4كه داراي موانع مصنوع در جهت توسعه است امتياز يك و منطقه اي كه فاقد اين مانع است عدد 

  .داده است اختصاص
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 تعيين اولويت توسعه در مناطق پيراموني شهر دورود: 23جدول
AB C D E F G Hضرايبشاخص ها  رديف

 1 2 1 1 1 1 1 3 3 گرايش مسئولينوجود   1
 4 4 2 1 1 1 1 2 4 گرايش مردموجود   2
 1 4 1 1 1 1 1 4 3  موانع طبيعيعدم وجود   3
 1 2 3 3 3 3 1 1 1  موانع مصنوععدم وجود   4
 2 4 2 1 1 1 3 3  3 پيوستگي كالبديوجود   5
 1 4 2 1 1 1 2 3 3 وجود زيرساخت ها  6
 3 4 3 2 2 1 1 1 2كاربريهاي ناسازگار و دافععدم وجود   7
 1 2 1 1 1 1 2 2 2  كاربري هاي جاذبوجود   8
 1 2 1 1 1 1 1 2 3 محدوديت قانونيعدم وجود   9
 1 3 1 1 1 1 3 1 3 لند مدتتوسعه بامكان   10
 46874331 31 29 44 63 جمع  *

 2 4 7 6 6 5 1 3 اولويت توسعه  

  1390- مطالعات مشاور:ماخذ
 Bمنطقه. گرايش مردم مهمترين عامل و معيار توسعه مي باشد كه باالترين ضريب را نسبت به ساير معيارها دارد

 در ادامه گسترش پيشين است،يرساختها و پيوستگي كالبدي كه و وجود زگرايش مردم با وجود شهر  غربشمال در 
 .دهداولويت بعدي را تشكيل ميH بعد از آن منطقه .اولين اولويت توسعه شهر به حساب مي آيد
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امكانات افزايش درآمدها و تأمين اعتبارات عمراني بيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده و پيش -2-4- 5
 .،توسط ساير سازمانها ي مؤثر در عمران شهر

هاي پرسنلي و هاي كشور در سالهاي اخير و به دنبال تورم و گراني، افزايش هزينهيكي از عمده معضالت شهرداري
ولي به داليل . هاي شهرداري هزينه شودهاي عمراني در سطح شهر است كه بايد از طريق درآمدها و دريافتيهزينه

اي مختلف امكان افزايش منابع درآمدي بسيار محدود و اندك است، در حالي كه هزينه هاي جاري و سرمايه
شهرداري  1000شهرداري موجود در كشور  1026هم اكنون از . ها همراه با تورم و گراني روند افزايشي داردشهرداري

  .زات مورد نياز، وضع مطلوبي ندارنداز نظر وضع مالي و تجهي
قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي شهر اشاره شده است كه وضع عوارض   77و 71در بندهاي 

هاي جديد، تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و هم چنين ميزان و نوع و مقدار آن با در نظر گرفتن سياست
شود، بر عهده شوراي اسالمي شهر است، ولي عمالً اقدام و روش  قابل كشور اعالم ميكلي دولت كه از سوي وزارت 

  .ذكري در اين زمينه انجام نشده است و ناگزير اكثر شهرداريهاي كشور در اين زمينه با مشكالت فراوان روبرو هستند
كه طي سالهاي اخير با كاهش  شود موارديبراي افزايش درآمدها و تنوع بيشتر منابع درآمدي شهرداري توصيه مي

ارقام درآمدي روبرو بوده و يا رشد ساالنه آن كمتر از رشد ساالنه تورم بوده است، مورد نظارت بيشتر كاركنان امور 
ا كاهش آنها مشخص گردد و براي افزايش منابع درآمدي به كار گرفته يفني و مالي شهرداري قرار گرفته، علل ركورد 

  .شود
هاي گذاري پروژههاي مختلف را درافزايش درآمد و يا سرمايهشهرداري مي تواند برحسب مورد، شيوهبا وجود اين، 

هاي معرفي شده استفاده تواند از شيوهساير سازمانهاي مؤثر در توسعه و عمران شهر نيز مي. عمراني به كار گيرد
  .نمايند

هاي ريزي كشور و نامشخص بودن برنامه دستگاهامهشايان توجه است كه به دليل حاكميت نظام بخشي در نظام برن
هاي عمراني شهر به نحوه تخصيص اعتبارات عمراني ملي و استاني، برآورد مختلف در سطح ملي و وابستگي پروژه

هاي عمراني تعريف شده مختص از اينرو هر دستگاه متناسب با پروژه. اعتبارات ساير دستگاهها، ميسر نخواهد بود
  .ايست براي تأمين اعتبارات عمراني اقدام نمايدبخود، مي

همچنين شهرداري براساس چارت سازماني تعريف شده وزارت كشور در وضع موجود و پيشنهادي كه متناسب با 
بايست كليه نيازهاي خود را متناسب با گردد، از نظر نيروي سازماني و امكانات فني ميمعيارهاي جمعيتي تعيين مي

  .تأمين نمايددرجه شهرداري 
ها، اين مهندسان مشاور ضمن تاكيد بر انجام مطالعات ويژه براي افزايش منابع درآمدي شهرداري و كاهش هزينه

  .نمايد اصول پايه تامين منابع در آمدي را به شرح ذيل پيشنهاد مي
 : افزايش سهم پرداختي هاي وزارت كشور در منابع درآمدي شهرداري 

ها بوده است، ليكن از آنجا كه اين سياست ها، اهداف و سياست ها بر خود اتكايي شهرداري در ساليان اخير كوشش
باشد پيشنهاد مي نمايد به منظور بوجود آمدن فرصت الزم براي در بسترهاي موجود به زيان شهرهاي كوچك مي

  .امكان رقابت تا مدت مشخصي شهرداري هاي كوچك از سوي دولت حمايت شوند 
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ضر به دليل تمركز شديد منابع قدرت و ثروت در شهرهاي بزرگتر به دليل تصميمات تمركزگرايي در حال حا
از منابع درآمدي شهرداري  %20از اين رو حدود . اي براي شهرهاي كوچكتر وجود نداردپيشين شرايط رقابتي عادالنه

  .مي بايست از طريق وزارت كشور تامين  شود
 : سط شهروندان پرداخت هزينه زندگي در شهر تو

نفتي، به شكل نامناسبي گسترش يافته است و شهروندان بدون پرداخت  درآمدهايثير نقاط شهري ايران تحت تأ
  .هاي نفتي از خدمات رايگان استفاده مي نمايندرآمدهزينه ها، با تكيه بر د

مين منابع در آمدي ا براي تأينه خدمات، راههاي زير ربا توجه به ضرورت، خود بسندگي اداري شهرها و پرداخت هز
 .جديد پيشنهاد مي نمايد

 :عوارض به اراضي خالي كه بر اساس طرح هاي مصوب داراي كاربري مي باشند -1
تعيين عوارض براي اراضي خالي موجب مي شود كه اراضي جهت بورس بازي به صورت بال استفاده و رها شده در  

  .دي شهر موجبات انسجام كالبدي شهر را فراهم آوردشهر باقي نماند و ضمن كمك به منابع در آم
  : عوارض متناسب با تراكم ساختماني طرح هاي مصوب  -2

همانطور كه بخشهايي از شهر بال استفاده رها مي شود، عدم استفاده از تراكم طرح به مفهوم عدم استفاده بهينه از 
استفاده نمي كنند و موجب گسترش بي رويه شهر  فرصت هاي موجود شهر است بنابراين مالكيني كه از اين فرصت

مي شوند مي بايست جريمه ضرر و زيان به شهر را بپردازند و يا اينكه تراكم مازاد خود را به عنوان حق توسعه به 
 .ساير شهروندان واگذار نمايند

 : عوارض شارژ -3
مجتمع را تحت عنوان هزينه همانطور كه ساكنين يك مجتمع مسكوني مي بايست هزينه خدمات عمومي يك 

توانند با شهرداري و شوراي شهر مي. بايست هزينه هاي اداره شهر را بپردازندشارژ پرداخت نمايند، شهروندان نيز مي
شايان  .مشخص نمودن هزينه شارژ براي هر شهروند هزينه زندگي شهري را مستقيماً از شهروندان دريافت نمايند

هر از شهروندان نيازمند مديريتي كارآمد، دموكراتيك، مشاركت جو و پاسخگو خواهد ذكر است كه تامين هزينه ش
 .بود
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شبكه (و نيازهاي عمراني شهر در زمينه مسكن، تاسيسات زير بنايي ) كمي و كيفي(بر آورد كمبودها  -4- 6-2
آموزشي ، (خدمات رفاهي ، )عبور و مرور و حمل و نقل، آب، برق ، فاضالب، دفع آب هاي سطحي ، تلفن گاز و غيره

تجاري ، ( وساير كاركردهاي اصلي شهر ) بهداشتي و درماني ، فرهنگي ، مذهبي ، ورزشي ، فضاي سبز و غيره
  .اداري و غيره ، و امكانات رفع نيازهاي مزبور

ها، سرانه در واقع با اعمال. باشدهاي برنامه ريزي شهري ميدستيابي به سرانه هاي مطلوب در يك شهر، از اولويت
  .گرددميسطوح مربوط به فعاليت ها و كاربريهاي شهري بررسي 

هاي درخور و مطلوب براي هر كاربري با توجه به جمعيت موجود و سپس مقايسه از اين رو با در نظر گرفتن سرانه
. شهر پي برد و مازاد سطح هر كاربري در كل) كمبودها(توان به نيازها سطوح موجود شهر با سطوح مطلوب آن، مي

اي براي دستيابي به سطح مطلوب، در مورد همه كاربريها قابل اعمال نيست، بلكه شايان توجه است كه روش سرانه
شود و برخي از هاي فرادست تعيين ميسطح مطلوب برخي از اين كاربريها با توجه به نقش ويژه شهر و يا برنامه

سطح مطلوبشان از طريق سرانه بدست آيد، تابع مواردي همچون ساختار  از جمله شبكه معابر، بيش از آنكهكاربريها 
  .شبكه، وجود شبكه هاي فراشهري در محدوده شهر و حتي ميزان تراكم شهري مي باشد

با  ، 1408نفر براي سال  138000الزم به ذكر است در برآورد سطح مورد نياز شهر در طرح پيشنهادي، جمعيت 
  . مالك عمل و مبناي محاسبه قرار گرفته است توجه به مصوبه شورايعالي

  مسكوني -الف
 دهنده سكونتگاههاعنوان كوچكترين عنصر تشكيلنيازهاي زندگي انسانها و به ين ترمسكن به عنوان يكي از اساسي

- روند شتابان شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه و بحران مسكن در شهرها باعث گسترش زاغه. رودبه شمار مي
فراهم آوردن سرپناه مناسب و همچنين ارائه خدمات و امكانات . ها و اسكان غيررسمي در اكثر اين شهرها شده است

آنچه كه در مطالعات . ترين مشكالت جمعيت شهري روبه افزايش در اين كشورهاستشهري در حال حاضر از عمده
ريزي مطلوب نياز به واحدهاي مسكوني و برنامهگيرد شناخت وضع موجود و ريزي مسكن مورد توجه قرار ميبرنامه

هدفهاي كلي مربوط به كميت مسكن در سراسر جهان يكي از . مقدار زمين مورد نياز آتي شهرها و سكونتگاههاست
   .ريزان مسكن استموضوعات اساسي مورد نظر برنامه

هاي مسكوني با ا براي ساختمانبا در نظر گرفتن جمعيت سال افق طرح و روند افزايش تقاضالزم به ذكر است 
ها بايد به سمتي پيش رود كه در هر طبقه از ريزيتعداد طبقات بيشتر و مساحت كمتر و با توجه به اينكه برنامه

سطح و سرانه كاربري مسكوني به روش پالك مسكوني يك واحد قرار گيرد و نيز در هر واحد يك خانوار ساكن باشد، 
  :گرددزير محاسبه مي

باتوجه به اينكه و   نفر در سال افق طرح 138000نطور كه در جدول مشاهده مي شود با پيش بيني جمعيت هما
اما با توجه به اينكه  .شودتعداد خانوار در واحد مسكوني بايد يك باشد، تعداد خانوار با تعداد واحد مسكوني برابر مي

درصد واحدهاي مسكوني  3ي خانوارها احتياج است، جايدر سطح شهر نياز به واحدهاي مسكوني خالي براي جابه
در سال افق طرح   استهمانطور كه در جدول نيز مشخص . شودمورد نياز به تعداد واحدهاي مسكوني اضافه مي

 .خانوار در نظر گرفته شده است 37297مسكوني براي  واحد  38416
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 همچنيناين افزايش % 80ضريب تحقق و  طبقه 1.7به  1.3در نظر گرفتن افزايش ميانگين تعداد طبقات از با  
پالك  24803 داد پالك مسكوني معادلتع،  1408 سال در 1.36به  1.24افزايش واحد مسكوني در پالك از 

در  هكتار  451  نيازسطح مسكوني موردمترمربع،  182 ي پيشنهاديگردد كه با ميانگين مساحت تفكيكپيشنهاد مي
 .پيش بيني شده است 1408سال 

  هاي مسكنبيني شاخصوضع موجود و پيش: 24جدول

  1390 -مطالعات مشاور: ماخذ
تواند جز سطح مسكوني در محدوده شهر مي 5سيون ماده يهاي تفكيكي مصوب كمالزم به ذكر است تعدادي طرح

  .پيشنهادي در افق طرح محسوب گردد
  طرحهاي تفكيكي مصوب: 25جدول

  تاريخ تصويب  مساحت  سازمان مربوطه طرح
  21/8/85 22/44160 شهرداري دورود  طرح تفكيكي موسسه مسكن بسيجيان شهر دورود 

  16/2/87  45423 شهرداري دورود  بران شهر دورودحاديه سنگطرح تفكيكي اراضي ات
  -   -  شهرداري دورود  طرح تفكيكي مربوط به مرتضي ياراحمدي

  -   - شهرداري دورود  طرح تفكيكي تعاوني فرهنگيان
  -   - شهرداري دورود  طرح تفكيكي تعاوني شهرداري

  1390 -مطالعات مشاور: ماخذ
  بررسي سرانه كاربريهاي خدماتي -ب

مورد نياز هر كاربري براساس حداقل مساحت  ابتدادر وضع موجود،  براي برآورد كمبود سرانه براساس مساحت
وضع موجود آن كاربري در سپس با مساحت . استاندارد شورايعالي شهرسازي و معماري محاسبه مي گرددسرانه 

يا مازاد آن را در سطح شهر مشخص مي تفاضل اين دو عدد بدست آمده  در هر كاربري ، كمبود .مقايسه مي شود 

 )1408(پيشنهادي  )1390(موجود شاخص
 138000 99499 جمعيت

 37297 26883  عداد خانوارت

 3.7 3.7  بعد خانوار

 451 325.6  )هكتار(سطح مسكوني 

 34.46 32.7 سرانه مسكوني

 271.4 305.6  تراكم خالص مسكوني

 24803 17972 تعداد پالك مسكوني

 38416 22324 تعداد واحد مسكوني

 1.36 1.24 واحد مسكوني در پالك

 1.32 1.36 تعداد خانوار در پالك مسكوني

 1 1.09 تعداد خانوار در واحد مسكوني

 182 173 ميانگين مساحت پالك

 1.7 1.3 ميانگين تعداد طبقات
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سپس سرانه وضع موجود با  .حداقل سرانه مصوب شورايعالي مبناي محاسبه قرار گرفته است الزم بذكر است. نمايد
 . در سطح شهر مشخص مي شودسرانه و كمبود يا مازاد آن  مقايسه شدهسرانه مصوب شورايعالي 

  وضع موجود حت كاربريبرآورد كمبود سرانه بر اساس مسا: 26جدول 

مازاد /كمبود 
وضع  سرانه

  موجود

سرانه وضع 
  موجود

 مازاد/ كمبود
 مساحت

مساحت وضع 
 موجود

نياز (مساحت 
جمعيت )موجود

99499 

سرانه مصوب
شهرهاي (شورايعالي

 250هزار تا  50
  )نفرهزار

 كاربري

7.3-  32.7  723960 -  3256000  3979960   مسكوني  40تا

1.4  3.9  140042  388790  248748   2.5تا  تجاري و خدماتي

0.8-  2.2  84132-  214365  298497  5 -3   آموزشي

 -  1.2   -  115525   -   آموزش عالي  - 

0.1-  0.3  7915-  31885  39800  0.75-0.4    هنري- فرهنگي
0.1  0.4  13100  42950  29850  0.5-0.3    مذهبي
0.2-  0.8  24009-  75490  99499  1.5-1   درماني

0  1.0  2376  101875  99499  1.5-1   ورزشي

0.35  1.1  32606  107230  74624  1 -0.75   اداري و انتظامي

3 -  5.0  301167 -  494825   و بيشتر 8  795992   پارك و فضاي سبز
2.7  8.7  266666  863660    صنعتي  6- 8  596994
0.8  1.0  81325  101225  19900  0.5-0.2    تجهيزات شهري
0.7-  0.3  73079-  26420  99499  2 -1    هريتاسيسات ش
0.1  0.3  10455    تفريحي و گردشگري  0.5-0.2  19900  30355
11.3  41.3  1124725  4109695  2984970    حمل و نقل و انبارداري  30تا
  جمع  98.75-84.6  8417615  10024000  1606385  100.7  16.1

  1390 -مطالعات مشاور: ماخذ
. محاسبه شود ر بهتر است كه شدت آن به درصدهر كاربري در سطح شه سرانه براي مطالعه بهتر كمبود ها و مازاد

افق طرح پيشنهادات اين معيار مي تواند كاربري هايي كه بيشترين كمبود را در سطح شهر دارند مشخص نمايد تا در 
م جهت رفع مشاور براي سرانه و ارائه برنامه ريزي مناسب جهت ساماندهي كاربري ها و اقدامات الز محاسباتو 

  .واقع شودكمبودها ميسر 
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  براساس درصد شدتوضع موجود  برآورد كمبود سرانه : 27جدول 

رتبه بندي شدت 
  كمبود

درصد شدت 
  كمبود سرانه

مازاد /كمبود 
سرانه وضع 

  موجود
  سرانه وضع موجود

سرانه مصوب
شهرهاي (شورايعالي

 250هزار تا  50
  )مترمربع)(هزار

 كاربري

6  18.3-  7.3-   40تا 32.7  مسكوني

 -   -  1.4   2.5تا  3.9  تجاري و خدماتي

3  26.7 -  0.8-  2.2 5-3   آموزشي

 -   -   -  1.2   -   آموزش عالي

4  25 -  0.1-  0.3 0.75-0.4    فرهنگي
 -   -  0.1  0.4  0.5-0.3    مذهبي
5  20 -  0.2-  0.8  1.5-1   درماني

 -  0  0  1.0 1.5-1   ورزشي

 -   -  0.35  1.1  1 -0.75   اداري و انتظامي

 ترو بيش8 5.0  - 3  -37.5  2   پارك و فضاي سبز
 -   -  2.7    صنعتي  6- 8  8.7
 -  -  0.8  1.0 0.5-0.2    تجهيزات شهري
1  70 -  0.7-  0.3  2 -1    تاسيسات شهري
 -   -  0.1    تفريحي و گردشگري  0.5-0.2  0.3
 -   -  11.3    حمل و نقل و انبارداري  30تا  41.3

  1390 -مطالعات مشاور: ماخذ
فضاي  پارك وشدت كمبود را در سطح شهر دارد و سپس كاربري درصد بيشترين  -70ات شهري با سكاربري تاسي

جزو كاربري هايي است البته كاربري تاسيسات شهري .  درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است -50با  سبز
دليل  و به همين...) مانند تصفيه خانه ها ، مخازن آب و گاز و (كه اكثراً در خارج از محدوده قانوني شهر قرار دارد 
  .معيار مناسبي براي سنجش شدت كمبودها نمي باشد
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به شده و هزار نفر در افق طرح محاس 138بر مبناي جمعيت هريك از كاربري ها در جدول زير مساحت پيشنهادي 
درصد شدت آن به تفكيك همچنين كمبود هريك از كاربريها و . سپس با مساحت وضع موجود مقايسه شده است

به ترتيب بيشترين شدت كمبود را به و آموزشي فرهنگي  كاربري شده است كه كاربري تاسيسات شهري و محاسبه
  .خود اختصاص داده اند

  برآورد درصد شدت كمبود براساس مساحت افق طرح: 28جدول 

رتبه بندي 
شدت 
  كمبود

درصد شدت 
مساحت وضع   )مترمربع(كمبود  كمبود

 )مترمربع(موجود

مساحت پيشنهادي 
بناي جمعيت برم

  هزار نفر 138

سرانه مصوب
شهرهاي (شورايعالي

 250هزار تا  50
  )نفرهزار

 كاربري

8  41.0-  2264000 -  3256000   40تا  5520000  مسكوني

 -  12.4  43790  388790   2.5تا 345000  تجاري و خدماتي

3  68.9 -  475635 -  214365  690000  5   آموزشي

      115525  -  -   آموزش عالي

2  69.2 -  71615 -  31885  103500  0.75    فرهنگي
9  37.8-  26050 -  42950  69000 0.5   مذهبي
4  63.6-  131510-  75490  207000  1.5   درماني

7  50.8-  105125-  101875  207000 1.5   ورزشي

10  22.3-  30770-  107230  138000 1   اداري و انتظامي

6  55.2-  609175 -  494825   و بيشتر 8  1104000   پارك و فضاي سبز
11  21.8-  240340-  863660   صنعتي 8 1104000
 -  45.0  32225  101225  69000  0.5    تجهيزات شهري
  تاسيسات شهري 2 276000 26420  -249580  -90.4  1
  تفريحي و گردشگري  0.5  69000  30355  - 38645  - 56.0  5

12  0.7-  30305-  4109695  حمل و نقل و   30تا  4140000
  انبارداري

 جمع 98.75 13627500 10024000  - 3603500  -   - 
  1390 -مطالعات مشاور: ماخذ
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ذكر  ي خدماتيهاشهر دورود براي كاربري  1408 افق هادي مشاور براي سالدر جدول زير سرانه و سطوح پيشن
 :شده است

 نفر 138000:جمعيت               1408 - سرانه پيشنهادي كاربري اراضي شهر دورود:  29جدول

. بيني شده استمترمربع  كاربري تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهر پيش 0.5اي معادل سرانه * 

. بيني شده استمترمربع  كاربري تجهيزات در خارج از محدوده قانوني شهر پيش 2.9اي معادل سرانه  

 برينوع كار

طرح جامع موجود  سرانه پيشنهادي
  نفر 99499: جمعيت

    1408پيشنهادي مشاور  
 نفر 138000: جمعيت شورايعالي معماري 

  و شهرسازي
طرح جامع مصوب 

  115000:جمعيت
طرح تفصيلي مصوب 

 سرانه سرانه  115000:جمعيت

40تا  مسكوني  27.22 33.38 32.7 38.4 
 3.3 5 3.39 3.86 2.2-3  آموزشي

آموزش، تحقيقات، 
 فناوري

به ازا هر  105تا  70
 1.2 0.6 1.94 1.5 دانشجو

2.5تا  خدماتي -تجاري  1.8 2.52 3.9 0.4 
0.4-0.75 هنري - فرهنگي  0.5 0.59 0.3 0.5 

0.3-0.5 مذهبي  0.5 0.51 0.4 0.5 
0.2-0.5 گردشگري -تفريحي  0.2 0.21 0.3 0.7 

1-1.5 درماني  1.5 1.53 0.8 1.1 
1-1.5 ورزشي  2 2.1 1.0 1.8 

و بيشتر 8 پارك و فضاي سبز  9 12.1 5.0 8.2 
 1.1 2.2 2.74 2 3 ‐ 0.75 انتظامي - اداري

4- 8 صنعتي  6.6 6.67 8.7 6.2 
 1.51 1.5 2-1  تاسيسات شهري

0.3 0.6 
0.2 -0.5 تجهيزات شهري  1.0 0.4 

30تا   كاربريهاي حمل و نقل  37.9 38.2 41.3 29.0 
 98.75 95.61 107.86 100.7 94.5-83.6 جمع
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  .و ضوابطي كه بايد در طرح ريزي كالبدي شهر مورد توجه قرار گيرد تعيين معيارها -7-2-4  
كند  خود فرايندي را دنبال مي ،ريزي كالبدي شهر مورد توجه قرار گيردتعيين معيارها و ضوابطي كه بايد در طرح

انداز تدوين  اس چشماين مرحله در ابتداي امر بر اس. كند را تصوير مي كه مشاور گام به گام با طي اين فرايند افق شهر
بررسي نقاط ضعف و قوت سيستم شهر و همچنين فرصت و تهديد به عنوان عوامل خارجي  بعد از آن با .است شده

معيارها و ضوابط تاثيرگذار ، بر اساس راهبردها و سپس  به تدوين اهداف و راهبردها پرداختهتأثيرگذار بر اين سيستم 
  .گردندميو بر طبق آن  الگوهاي توسعه تعيين 

  اندازبيانيه چشم -1-7-2-4 
 است، آن پايدار توسعه براي ميثاقي و طرح افق در شهر مطلوب سيماي كه ،دورودشهر بلندمدت توسعه اندازچشم
  :است زير آرمانهاي بر مبتني
 ؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانحدورود 

 برداري از كيفيات زيست محيطييدار با حداكثر بهرهدورود؛ شهري پا  

 ؛ شهري سرسبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده و پايتخت طبيعت دورود
  ايران

 اي  و با اقتصادي پويا و ارتقا نقش عملكردي آن در استانمنطقه-؛ شهري با عملكردهاي مليدورود  

  )SWOT( تجزيه و تحليل -2-7-2-4
جهت تعيين معيارها و ضوابطي كه در طرح ريزي كالبدي شهر و ارائه الگوهاي مختلف بكار برده مي شود مي 

طرح  كالبدي را همسو با سپس و  قرار داد تحليلمورد بايست ابتدا آنچه در مرحله شناخت از شهر حاصل گرديده را 
  .توانها، تهديدها و يا نياز هاي شهر ارائه نمود

تحليل، روش هاي مختلفي وجود دارد كه از آن جمله مي توان به روش تجزيه و تحليل  جزيه ودرخصوص ت
SWOT اشاره نمود... ، مدل خالصه تجزيه و تحليل عوامل خارجي، مدل خالصه تجزيه و تحليل عوامل داخلي و .

  .پرداخته شده است SWOTكه در اينجا به بيان فرآيند كاربرد روش
 Weakness، )فرصت( Opportunity، )تهديد( Threatكه مخفف واژگان التين  SWOTتجزيه و تحليل 

مي باشد، از جمله متدهاي كارآمد مديريت استراتژيك به شمار مي آيد كه ) نقاط قوت( Strengthو ) نقاط ضعف(
استاي جهت نتايج سودمند در حوزه هاي مختلف مطالعاتي، تجزيه و تحليل ظرفيت هاي محلي و به طوركلي در ر

  . نيل به اهداف مطالعات طرح مي تواند مورد استفاده قرار گيرد 
SWOT  اصطالحي است كه براي شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصت ها و تهديدات خارجي كه يك

، SWOTدر واقع تجزيه و تحليل . شركت، مجموعه و يا قلمرو جغرافيايي با آن روبروست به كار برده مي شود
منطق رويكرد مذكور . سيستماتيك عواملي است كه استراتژي بايد بهترين سازگاري را با آنها داشته باشدشناسايي 

اين است كه استراتژي اثر بخش بايد قوت ها و فرصت هاي يك مجموعه را حداكثر نموده و ضعف ها و تهديدها را 
  . حداقل نمايد 
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مينه هاي گوناگون اطالعات مفيدي را در اختيار برنامه ريزان نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هاي به عمل آمده در ز
و مديران قرار مي دهد كه مي توانند با استفاده از آنها، فرصت ها و تهديدهاي مهم يك مجموعه را كه به صورت زير 

  . تعريف مي شوند، شناسايي نمايد 
   (Opportunities)فرصت ها   

به عنوان مثال شناسايي بخش هاي ناشناخته . محيط به شمار مي آيندفرصت ها، موقعيت هاي مطلوب و مهم در 
ممكن است نشان دهنده روندهاي كليدي ... يك محيط و يا تغيير در شرايط رقابت يا مقررات، تغييرات تكنولوژي و 

  . در محيط يا منبع فرصت هاي احتمالي براي آن باشند
   (Threats)تهديدات   

ت هاي نامطلوب اما مهم در محيط مي باشد كه موانعي اساسي براي موقعيت جاري يا آتي منظور از تهديدها، موقعي
  . مورد نظر محيط ايجاد مي نمايند

با توجه به آنچه كه عنوان گرديد، شناخت فرصت ها و تهديدهاي كليدي كه يك مجموعه با آن روبروست به برنامه 
توانند استراتژي مناسب را انتخاب نمايند، كمك  ز ميان آنها ميريزان و مديران جهت شناسايي بديل هاي واقعي كه ا

  . سازد  هاي اثربخش را نيز روشن مي نموده و حوزه
شناسايي قوت ها و ضعف هاي كليدي بر مبناي تجزيه و تحليل عوامل دروني دومين محور در تجزيه و تحليل 

SWOT  است كه تعاريف هر كدام به شرح زير مي باشد:   

   (Strengths)ا قوت ه  
اين امر . وجود يك منبع، مهارت و يا مزيت در يك مجموعه و يا يك حوزه، نقطه قوت يا قدرت محسوب مي گردد

ها از يك مزيت يا صالحيت ممتاز  بدان معناست كه يك مجموعه يا محيط در قياس با ساير مجموعه ها و يا محيط
  . برخوردار است كه بدان برتري مي بخشد

   (Weakness) ضعف ها  
محدوديت ها يا عدم كارآيي در استفاده از منابع، مهارت ها و توانايي كه موانعي جدي براي عملكرد موفقيت آميز 

در اين راستا فقدان . يك مجموعه يا يك محيط برنامه ريزي ايجاد مي نمايند، به عنوان ضعف شناخته مي شوند
  . ي توانند از جمله منابع ضعف براي يك مجموعه محسوب گردندم... منابع، تسهيالت، توانايي هاي مديريت و 

ها و انتخاب  نتيجه اين كه شناسايي و فهم قوت ها و ضعف هاي كليدي يك مجموعه به محدود كردن بديل
همچنين شناسايي صالحيت هاي ممتاز و ضعف هاي مهم در ارتباط با عوامل تعيين . استراتژي كمك مي نمايد

  . مجموعه، چارچوب مفيدي را براي بهترين انتخاب استراتژيك فراهم مي سازد كننده موفقيت يك
 اهداف و راهبردهاي توسعه -2-4- 3-7

 ،ها و اقدامات گيري اصلي برنامه و جهت لذا سمت و سو. اند هاي توسعه سازنده محتواي برنامه، اهداف و راهبردها
ها و  ز ورود به مبحث اصلي الزم است مفاهيم اهداف، سياستابتدا قبل ا. و راهبردهاي توسعه است منبعث از اهداف

  .راهبرد و جايگاه آنها در فرايند سياستگذاري معين و مقيد گردد
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 1اهداف كالن  
 .نمايد ي، آرماني و درازمدت هر نظامي را بيان ميتاي از مقاصد كامالً عام، تجريدي و مطلوب است كه تصوير آ بيانه

چرا كه اين اهداف . شوند  هاي شهري محسوب مي ها و طرح ترين اركان تهيه برنامه ن از مهمتعيين و تدوين اهداف كال
پايه  ها در جهت ايجاد و توسعه، بر ها و طرح ها را مشخص نموده و ساير اقدامات برنامه سمت و سوي اصلي برنامه

  . وندش اين اهداف براي حل مسائل شهر تدوين مي. نمايند گيري مي چنين اهدافي جهت

 2اهداف خرد  
تر از اهداف كالن بوده و به صورت دقيق و روشن مقاصد كامالً عيني و مشخص هر بخش از  اين اهداف اختصاصي
كند كه چارچوب و راهنماي  مقاصد بلندمدتي را بيان مي ،اين اهداف. نمايد هاي مرتبط بيان مي نظام را در همه زمينه

  .هاي طرح است راهبردها و سياست

 3دراهبر  
اي از اصول راهنماست  به عبارتي راهبرد، مجموعه. كند اي است كه مسير حركت برنامه را مشخص مي راهبرد بيانه

رود و نشان  راهبرد در جهت تحقق اهداف كلي و خرد پيش مي. شود كه در چارچوب يك الگوي جغرافيايي بيان مي
راهبردها آن دسته از تصميمات هستند كه اهداف . دياب دهد چه چيز مهم است، چرا مهم است و چگونه تحقق مي مي

گيري  در واقع راهبردها، جهت. كنند ها را تعيين مي هاي اصلي وصول به آن يك برنامه يا طرح را هماهنگ نموده و راه
  . دنده و شرايط مناسب براي حركت به سمت اهداف را نشان مي

  :دسته بندي كلي زير پرداخته شده است هفتد در در اين بخش به شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدي
  بررسي و تحليل مطالعات اجتماعي و اقتصادي -
  بررسي و تحليل مطالعات مسكن -
  بررسي و تحليل مطالعات كاربري اراضي -
  بررسي و تحليل  توانهاي مديريتي و اجرايي  -
 بررسي و تحليل مطالعات شبكه ارتباطي و حمل و نقل -

  محيط طبيعيبررسي و تحليل مطالعات  -
  كالبدي –بررسي و تحليل مطالعات ساختار فضايي  -

  .به ارائه راهبردها پرداخته شده استبعد از آن با ارائه اهداف كالن و خرد در هر دسته 
  

                                                            
١ Goals 
٢ Objectives 
٣ Strategies 
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  اقتصادي -اجتماعي - ماتريس مطالعات جمعيتي:  30جدول
  
  

  
  

 (Threats) تهديدات  (Opportunities)فرصتها (Weakness)ضعف ها (Strengths)قوت ها 

افزايش سهم جمعيت شهر دورود از-
جمعيت شهري استان و پررنگ شدن 

 نقش توسعه شهري آن

و   ساختار سني در حال گذار از جواني- 
 )كاهش بار تكفل( افزايش تعداد شاغلين

پايين آمدن نرخ رشد جمعيت تا - 
 و توزيع بهتر فرصتهاي شغلي - 0.34

حركت اثر بخش به سمت بعد مناسبي - 
وتأثيرآن  3.7زخانوار و پايين آمدن تا ا

 بربهبودرفاه زندگي افرادجامعه

 درصد  86.1ميزان با سوادي نسبتاً باال - 

باال بودن اعتماد درون گروهي و - 
 همبستگي هاي قومي 

كاهش فاصله ميزان با سوادي مردان و - 
 6/4زنان به ميزان 

ميزان باالي جمعيت در سن فعاليت - 
7/84  
 ي شهر يكدستي مذهب- 

درصد باالي اشتغال به ترتيب در - 
وجود (بخشهاي خدمات و صنعت 

كه موجب رشد )واحدهاي بزرگ صنعتي
 .اشتغال مي شود

درآمد سرانه نسبتاً مناسب شهرداري با - 
 توجه به جمعيت شهر 

وجود زيربناها و امكانات گسترده در - 
 زمينه آبزي پروري 

توانايي شهرستان دورود در توليد برنج - 
 مرغوب در سطح استان لرستان 

  نرخ پايين طالق- 
وجودكاربريهاي جاذب طبيعي مانند - 

درياچه گهر در اطراف شهر و پارك 
جنگلي و باباهور باعث جذب گردشگر 

  .در سطح شهر شده است
 

افزايش تعداد مهاجران وارد شده به-
به ميزان 1375شهر نسبت به سال 

نفر كه موجب حاشيه نشيني  4000
 .نتگاههاي غيررسمي مي شودو سكو

مهاجرتهاي ميان محله اي از - 
قسمتهاي قديمي شهر به قسمتهاي 
جديد و عدم توجه به احياي بافتهاي

  قديمي
پايين بودن ميزان هزينه ماهانه - 

خانوارها در اكثر حوزه ها و محالت 
 شهر 

پايين بودن سطح معيشت - 
 خانوارهاي شهر دورود 

ي مجاورنارضايتي ساكنين محله ها- 
با كارخانه سيمان از كيفيت زندگي 

نارضايتي نسبي ساكنين محالت 
 مجاور نسبت به عملكرد مسئولين 

وجود نا امني و آسيبهاي اجتماعي - 
 در برخي محالت شهر 

باال بودن ميزان بيكاري در سالهاي - 
 اخير

قدمت باالي صنايع اصلي و بزرگ - 
شهر و فرسوده شدن تجهيزات و 

 ماشين آالت

رتبه پايين شهرستان در اختصاص - 
درصد اراضي كشاورزي در ميان ساير

شهرستانها و افزايش وابستگي به 
  .شهرهاي ديگر

كاهش روند فعاليتهاي كشاورزي در- 
  .شهر

قرار گيري در مسير ريلي تهران -
 خوزستان - 

وجود مراكز عالي آموزشي و - 
 پژوهشي 

گرايش نسبتاً باالي جوانان براي - 
 حصيل در سطوح عالي ادامه ت

كاهش نرخ مرگ و مير و باروري - 
به دليل تقويت برنامه هاي تنظيم 
خانواده و دستيابي به فرصتهاي 

 شغلي

وجود زمينه هاي مناسب توليد - 
 انواع محصوالت زراعي و باغي 

نزديكي به بازارهاي بزرگ كار و - 
  توليد و مصرف استان

وجود پتانسيلهاي باالي - 
  در شهرستانگردشگري طبيعي 

عدم توانايي شهر براي پاسخ - 
گويي به خدمات در صورت 

تداوم روند مهاجرتها و افزايش 
 طبيعي جمعيت 

مهاجرت شهروندان در آينده - 
به علت نرخ باالي بيكاري در 

شهر به استانها و شهرهاي ديگر 
و از دست دادن نيروي 

 اقتصادي

  
انتقال فرهنگهاي روستايي - 

يافته به مناطق كمتر توسعه 
شهر دورود به ويژه در حاشيه 

شهرها و معضالت فرهنگي 
  .ناشي از آن

احداث كمربندي شهر و عدم -  
عبور مسافران از شهر دورود كه 
موجب تاثيرات منفي اقتصادي 

  .مي شود
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  اقتصادي -اجتماعي - مطالعات جمعيتي اهداف و راهبردهاي:  31جدول
  
  
  

 راهبردهااهداف خرداهداف كالن

توسعه اجتماعي  
 اقتصادي شهر

ارتقا و تقويت نقش و جايگاه - 
  شهر دورود در سطح استان 

ارتقا سطح پايداري و انسجام - 
  كالبدي شهر

ارتقا وضعيت كالبدي، - 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

  ساكنين شهر  

  توسعه و تقويت صنعت گردشگري و جذب توريست به شهر      - 
  امناسب و غير رسمي در شهر ساماندهي سكونتگاه هاي ن - 
  تقويت بخش مولد كشاورزي به عنوان تقويت كننده ساير بخشها  - 
  ايجاد زمينه هاي سرمايه گذاري به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي  - 
برنامه ريزي براي استفاده از پتانسيلهاي شهر و ايجاد توسعه پايدار در  - 

ع در روند روند اقتصادي شهر و توسعه زير ساختها به منظور تسري
  توسعه اقتصادي 

به كارگيري روشهاي نوين در زمينه درآمد زايي نهادهاي مرتبط با امور  - 
  شهري از جمله شهرداري

ايجاد زمينه هاي الزم جهت مشاركت پذيري شهروندان براي طرحهاي  - 
 شهري از طريق تاسيس سازمانهاي مردم نهاد 
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  ماتريس مطالعات مسكن: 32جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (Threats)تهديدات  (Opportunities)فرصتها (Weakness)ضعف ها (Strengths)قوت ها 

افزايش تعداد طبقات واحد مسكوني  - 
در ساخت و سازهاي جديد با ميانگين 

2.3  
افزايش متراژ سطح زمين مسكوني  - 
و كاهش ) مترمربع 186ميانگين (

متر مربع در  100زمين هاي كمتر از 
  .سالهاي اخير

) مترمربع 255(زيربنا افزايش سطح  - 
  و توجه به افزايش تراكم در ارتفاع

بهره مند بودن منطقه از امكانات لوله  - 
  .كشي آب،گاز،  تلفن و برق

استفاده اكثر واحدهاي مسكوني از  - 
استفاده (آورد در مصالح نما مصالح بوم

  )مصالح نما از سيمان% 48
اكثر %) 68(كيفيت قابل قبول   - 

  .واحدهاي مسكوني
اكثر %) 80(مالكيت شخصي  - 

  .واحدهاي مسكوني
برابري نسبي تعداد خانوار با تعداد  - 

  .واحد مسكوني
مقاومت بنا در سطح قابل قبول  - 
  .واحدهاي مسكوني%) 81(

مقاومت كم بناها و فرسودگي  - 
  .1باالي آنها در  حوزه كالن 

هاي قدمت باالي اكثر واحد - 
  ).سال 30باالي % 38(مسكوني 

  

امكان مشاركت باالي  - 
ها بخش خصوصي و تعاوني

هاي جديد در ساخت و ساز
  .هاي موجودو نوسازي بافت

گرايش و امكان جذب  - 
مردم شهر به ساخت و 
سازهاي جديد با متراژ كم و 

تمايل براي بلند ( تراكم باال
  )مرتبه سازي

تعداد باالي قطعات  - 
 150تفكيكي با متراژ باالي 

  .متر
هاي خالي با  وجود زمين- 

  .كاربري مسكوني
وجود متخصصين مرتبط - 

با رشته هاي ساختماني اعم 
  ....از عمران ، معماري و 

دسترسي به مصالح - 
هزينه حمل و نقل (منطقه
  )پايين

  

افزايش سطح محدوده  - 
قانوني در صورت ادامه 

 1يافتن روند ساخت و ساز 
  .طبقه

گران بودن زمين و عدم  - 
ر خريد توانايي شهرداري د

اراضي براي بهسازي و 
  .نوسازي

عدم توانايي مالي  - 
ساكنان جهت خريد 
مسكن جديد يا بهسازي و 
نوسازي در مساكن كيفيت 

  .پايين و غيرقابل قبول
باال بودن هزينه ساخت - 

  مسكن
  .باال بودن هزينه زمين- 
عدم تأمين اعتبار جهت - 

  بهسازي بافت فرسوده
ناكافي بودن اعتبارات - 

راي ساخت و ساز بانكي ب
  .مسكن
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اهداف و راهبردهاي مطالعات  مسكن :  33جدول 

 راهبردهااهداف خرداهداف كالن

ارتقاء سطح زندگي 
 ساكنين

افزايش كيفيت 
 كالبدي

 اعطاي وام و كمكهاي بالعوض  - 

  كاهش عوارض در جهت نوسازي ابنيه - 
  اعمال ضوابط و مقررات و نظارت بر ساخت و سازها - 
  زي باالي محدوده دورودخيمقاوم سازي ابنيه موجود به علت سانحه - 
  استفاده از الگوي معماري بومي در طراحي بناهاي جديد  - 
سياستهاي تشويقي جهت افزايش تراكم با افزايش ارتفاع و تخصيص مازاد اراضي  - 

  مسكوني به فضاهاي عمومي و باز 
  گذاري در مسكنترغيب و تشويق بخش خصوصي جهت سرمايه - 
  ازگار با كاربري مسكونيطرح ساماندهي كاربريهاي ناس - 
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 ماتريس مطالعات كاربري اراضي:34جدول

 
 

  
  

فرصتها  (Weakness)ضعف ها (Strengths)قوت ها
(Opportunities)  

 (Threats)تهديدات 

از ) 2حوزه كالن(حوزه مركزي  - 
سرانه خدماتي مناسبتري نسبت 

  .است خورداربرهاي ديگربه حوزه
وجود اراضي خالي و فاقد  - 

كاربري براي ساماندهي ساختار 
  .كاربري و سازمان فضايي شهر

ها و پهنه هاي با وجود راسته - 
عملكرد يكسان مانند راسته 

خدماتي شريعتي و پهنه -تجاري
  متري 45اداري خيابان 

كاربري  باوجود محور شريعتي  - 
كه  عملكرد باال خدماتي و -تجاري

ر طول ساعات زيادي از شبانه د
 .روز فعال است

  

هاي اخير با تغيير كاربري اراضي كشاورزي مجاور توسعه - 
  محدوده در بخش شمال غربي شهر 

شهر از فقر پارك و فضاي سبز رنج مي برد و در حال حاضر  - 
باشد و مترمربع  مي 4سرانه فضاي سبز براي هر فرد در حدود 

  .حداقل سرانه مطلوب مي باشداين سرانه پايين تر از 
عدم جايگزيني مناسب براي اختصاص به مجتمع هاي  - 

فرهنگي و هنري به طوريكه تقريباً هيچ واحد فرهنگي در مركز 
 .باشدشهر موجود نمي

  گردشگري- كمبود سرانه كاربري تفريحي - 
   كمبود سرانه كاربري درماني و عدم جوابگويي نياز شهر - 
مكانات و خدمات شهري و توجه بيشتر به توزيع نامتعادل ا - 

  .بخش مركزي شهر
قرارگيري مساحتي از گورستان در اراضي داخل محدوده شهر  - 

  .و عدم جوابگويي اين سطح تا افق طرح
وجود صنايع و كارگاههاي عدم رعايت سازگاري كاربري ها و  - 

  ) متري  30خيابان كندوان و ( مزاحم در نقاط مختلف شهر 

بهره گيري امكان  - 
هاي تيره از رودخانه

و ماربره به عنوان 
محور هاي تفريحي 

با  گردشگريو 
ايجاد كاربريهاي 

  .مربوطه
امكان پراكنش  - 

مناسب  و متعادل 
كاربري هاي 
خدماتي در سطح 
شهر با بهره گيري 
از اراضي خالي 

  .موجود
  

گسترش محدوده شهر  - 
در طرح جامع و  تفصيلي 
-مصوب در اراضي شمال

غربي شهر تهديدي است 
در جهت تخريب اراضي 

پذير كشاورزي و آسيب
بودن مساكن اين حوزه در 

  .برابر  زلزله
فقدان چشم انداز بلند  - 

مدت براي ساختار كالبدي 
  . و سازمان فضايي شهر

سرانه كاربريهاي تجاري،  - 
فرهنگي،اداري،ورزشي 
- و وخدمات تاسيسات

تجهيزات در شهر دورود 
و در افق طرح پايين است 

جوابگو نيازهاي مردم 
  .باشدنمي

وجود اختالط كاربريهاي  - 
ناسازگار با كاربري 
مسكوني، صنعتي، تجاري 

... فرا منطقه اي، انبار و
عالوه بر ناسازگاري امكان 

 .بروز حريق دارد
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  اهداف و راهبردهاي مطالعات  كاربري اراضي: 35جدول

 

دهاراهبراهداف خرداهداف كالن  

استفاده بهينه از 
اراضي  جهت تحقق 
 توسعه پايدار شهري

توزيع متعادل كاركردها بر 
  حسب تقسيمات شهري

 

  
 افزايش كيفيت زندگي ساكنين

  

افزايش توان مديريت شهري در 
فرايند تغيير استفاده از اراضي 

  شهري 

  مكانيابي كاربريها بنابر مقياس عملكردي و شعاع دسترسي - 
  ه هاي محلي و ناحيه اي و شهري تثبيت سران - 
  تقويت مراكز و كانونهاي عمده شهري - 
تقويت نظام محله محور براي تخصيص سرانه هاي استاندارد به هر  - 

 محله 

افزايش و تقويت سطح  كاربريهاي فضاي سبز، فرهنگي، آموزشي،  - 
  تجهيزاتو ورزشي وخدمات تاسيسات

  ساماندهي كاربريهاي ناسازگار  - 
اسايي اراضي و مكانهاي مخروبه و باير و تامين پتانسيلهاي شن - 

  گذاريسرمايه
  تدوين ضوابط و مقررات در خصوص افزايش اختيارات شهرداري - 
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  ماتريس مطالعات مديريتي و اجرايي: 36جدول
فرصتها   (Weakness)ضعف ها  (Strengths)قوت ها 

(Opportunities)  
 (Threats)تهديدات 

دوره هاي آموزشي گذراندن  - 
 تخصصي مربوط به كاركنان شهرداري

كم بودن نيروي عملياتي و باال بودن سن  تعدادي از  - 
  .پرستل عملياتي سازماني در شهرداري

  كمبود اختيارات و امكانات مالي شهرداري - 
عدم توانايي تملك ابنيه و اراضي مجاور رودخانه براي  - 

  .سبزتبديل آن به فضاي
اعضاي مديريت شهري و ميزان آشنايي به  عدم تداوم - 

  مشكالت شهري در هر دوره مديريتي
عدم هماهنگي اجرايي سازمانها و ادارات دولتي با  - 

  هاي مشتركشهرداري در عرصه
فراهم نبودن زمينه هاي قانوني براي مشاركت فعال  - 

   .مردم
اجراي قوانين عدم مشاركت مطلوب شهروندان در  - 

عدم رعايت شهروندان و صنوف (زبالهآوري  جمعهمچون 
  ).در گذاشتن زباله در موعد مقرر

عدم وجود امكانات و ماشين آالت جديد و مجهز در  - 
  .آوري زبالهسيستم جمع

 

وجود پتانسيل  - 
رشد اقتصادي در 
منطقه و توسعه 
اقتصادي و 

  اجتماعي شهر 
افزايش توجه  - 

مسئوالن شهري 
به مسائل مربوط 
به بحران در 

  .لهاي اخيرسا
امكان استفاده از  - 

توان مديريت 
شهري براي اعمال 
ضوابط و مقررات 

  . ساختماني شهر

عدم توجه كافي  - 
مديريت شهري به 

هاي توسعه پايدار ظرفيت
محدوده براي جذب 
فعاليت هاي اقتصادي و 

  .عملكردي
عدم وجود مديريت  - 

 توانمند درساخت وساز
  لجام گسيخته در منطقه 

مديريت جه عدم تو - 
هاي به تفاوتشهري 

اجتماعي، اقتصادي و 
 هايحوزه.. فرهنگي و

  .هاريزيمختلف در برنامه
عدم توجه به نظارت  - 

كافي بر رعايت اصول 
ايمني در منطقه كه 
بدليل پتانسيل هاي باالي 
سانحه خيزي بسيار مهم 

  است
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  ايياهداف و راهبردهاي مطالعات مديريتي و اجر: 37جدول

 راهبردهااهداف خرد اهداف كالن

ارتقا تشكيالت 
سازماني مديريت 
شهري براي ارتقا 

توان اجرايي و 
 مديريتي طرح

 

تعريف و تنظيم نظام سازماني 
و تشكيالتي همگن و 

 يكپارچه

خود كفايي سيستم مديريت 
 شهري

تقويت و پشتيباني مالي و اعتباري جهت تشكيل و تداوم  - 
 فعاليتهاي شهري

  توسعه اختيارات قانوني،مالي و اعتباري مديريت شهري  - 
 افزايش بازدهي نيروي كار - 

  تشويق به خود ياري و مشاركت مردمي - 
 ارتقا آگاهي مردمي از قوانين شهري و حقوق شهروندي  - 

ايجاد هماهنگي بين سازماني ميان دستگاههاي اجرايي ذيربط  - 
  در مسايل مديريت شهر

  ن نامه ها و دستورالعمل هاي موجودبه روزكردن آيي - 
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 ماتريس مطالعات شبكه ارتباطي:38جدول

  
  
  
  
  

فرصتها  (Weakness)ضعف ها  (Strengths)قوت ها 
(Opportunities)  

تهديدات 
(Threats) 

معابر اصلي شهر -
تقريباً از پوشش كف و 
پوشش گياهي  مناسبي 

  .برخوردار مي باشند
دسترسي مناسب از  - 

د به شبكه نظر رفت و آم
هاي ارتباطي اصلي و 
نقاط مهم ارتباطي در 

  .اكثر نقاط شهر
عرض مناسب معابر  - 

- موجود سواره در حوزه

هاي جديدالتاسيس 
  4مانند كالن حوزه 

دسترسي به شبكه  - 
نقل ريلي براي وحمل

تسهيل در عبور و مرور 
  به شهر

 دورود قرارگيري شهر - 
 ارتباطي مسير محور در

 -گودرزالي - آباد خرم
موثر در  اصفهان

 .ايارتباطات منطقه
  

  عدم وجود طرح كالن توسعه شبكه مبتني بر مطالعات حمل و نقل - 
محور (ها به دليل وجود عوامل جداكننده وجود معضالت ترافيكي پل - 

هاي غيراستاندارد جهت اتصال و احداث پل) آهن و رودخانه تيرهراه
  .بافت شهري 

شي از مكانيابي نادرست بعضي كاربريها در زير پل وجود ترافيك نا - 
  .وحدت

-معضالت ترافيكي ناشي از خطر احتمال تصادف در اثر عبور ماشين  - 

  .آالت سنگين در معابر درون شهري متصل به كارخانه سيمان
عبور كمربندي قديم شهر از ميان آن و باال بودن حجم ترافيك عبوري  - 

  مربنديوسائط نقليه سنگين از اين ك
  .عدم رعايت سلسله مراتب خيابانهاي شهر - 
باال بودن حجم تردد در خيابانها و مركز اصلي شهر به علت تجمع  - 

  )امام خميني- خ شريعتي.(انواع كاربريهاي مهم شهري
  .هاي ترافيكي در تقاطع هاي منتهي به بخش مركزي شهرايجاد گره - 
  ). تقاطعها و ميادين(هاي شهري عدم وجود عالئم ترافيكي در گره - 
  .وضعيت نامناسب روسازي بعضي معابر - 
  .تردد نامنظم موتورسواران - 
  .ي شهررمحورهاي مهم تجا در عرض كم مسير هاي پياده بويژه  - 
ها از نظر كيفيت مسير حركت پياده در وضع مطلوبي قرار  اكثر محور - 

  .ندارند
 تعميركارگاه هاي و  اشغال پياده روها توسط كاالهاي مغازه داران  - 

  .شهر اتومبيل
  .عدم تفكيك حركت سواره از پياده در محورهاي فرعي - 
هاي اي زياد در خياباننبود پاركينگ مناسب موجب پارك حاشيه - 

  .اصلي و فرعي شده است
عدم تامين پاركينگ براي كاربري هاي عمده مانند اداره، بيمارستان و  - 

  ... .ميدان ميوه و تره بار و 
  .عدم پوشش كامل از نظر زماني و مكاني  شبكه حمل و نقل همگاني - 
  .هاي تاكسي و اتوبوس درون شهرينبود توقفگاهها و پايانه - 
باال بودن حجم تردد در خيابانهاي اصلي و مركز شهر به علت تجمع  - 

  .نامنظم خطوط تاكسي و اتوبوس 
  .اكسيرانيو نقل مانند تنبود واحد كارآمد مديريت بخش حمل - 
ساز در عرض  موجود در بافت قديم شهر محدوديتمعابر كم - 

  .امدادرساني
  .شيب كم معابر در بخشهايي از شهر جهت هدايت آبهاي سطحي - 
تجمع تاسيسات و تجهيزات راه آهن در درون شهر و معضالت  - 

 .ترافيكي حاصل از آن

امكان گشايش معابر  - 
جديد براي كاهش تراكم از 

   اذب سفرمناطق ج
پيشنهاد ايجاد كمربندي  - 

جديد در طرح مصوب 
پيشين فرصتي است در 

هر چه بيشتر  ءجهت ارتقا
  .ايارتباطات منطقه

امكان استفاده از  - 
كمربندي پيشنهادي جهت 
كاهش ترافيك عبوري و 
كاهش عبور وسائط نقليه 
سنگين مرتبط با 

 . كارخانجات
امكان ايجاد مراكز  - 

شهر و جمعيتي در حاشيه 
  .كاهش تراكم توليد سفر

امكان تشكيل ساختار  - 
و نقل كارآمد مديريت حمل

  در شهر
امكان استفاده از تجمع  - 

خدمات مشابه در نقاطي از 
شهر براي كاهش اتالف 

  انرژي 

عدم توجه  - 
مسئولين شهري به 
تكميل ظرفيت معابر 
و اجازه انتقال و يا 

هاي احداث كاربري
ساز و جاذب سفر

به داخل منطقه سفر 
همچون بيمارستانها 

  ..و ادارات دولتي و
افزايش حجم تردد  - 

در معابر مركزي شهر 
- ايجاد ساخت --- با 

  .سازها با تراكم باالو
توسعه بيش از حد  - 

افقي شهر كه منجر 
بر بودن به هزينه

  .شودحمل و نقل مي
استقرار تاسيسات  - 

و مراكز حياتي در 
مناطق پرتراكم و 

معيت و جاذب ج
  سفر
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  اهداف و راهبردهاي مطالعات شبكه ارتباطي:  39جدول
 راهبردها اهداف خرد اهداف كالن

ساماندهي 
ساختار شبكه 

  ارتباطي

تنظيم و تسهيل نظام آمد و شد 
  سواره و پياده

  
 

ساماندهي محورها و تقاطعهاي 
 مركز اصلي شهر 

دستيابي به سيستم حمل و نقل 
 طح شهرايمني و روان در س

  ساماندهي نظام مناسب سلسله مراتب دسترسي  - 
  تنظيم حجم عبوري ترافيك در محورهاي شهري  - 
 هارو ها و جدارهتهيه طرح ساماندهي پياده - 

  گسترش محورهاي پياده و پياده راهها بخصوص در مراكز عمده شهري  - 
  طرح ساماندهي مربوط به تقاطعها  - 
  نقل عموميگسترش سيستم هاي حمل و  - 
  توزيع فضايي و مكانيابي مناسب پايانه هاي مسافربري عمومي شهري - 
 برنامه ريزي جهت بهبود وضعيت پاركينگ و توقفگاهها - 
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  ماتريس مطالعات محيط طبيعي: 40جدول
فرصتها   (Weakness)ضعف ها  (Strengths)قوت ها 

(Opportunities)  
 (Threats)تهديدات 

وجود بستر طبيعي غني - 
همچون رودخانه تيره و 

  .ماربره در سراسر شهر
شيب سطحي بسياري  - 

از معابر در سطح شهر به 
سمت رودخانه تيره است 
كه آن را به يك زهكش 

  .طبيعي بدل كرده است
تامين آب باكيفيت  - 

شهري  از چشمه سراب 
  .دارياب

وزش باد غالب شهر از   - 
و عدم غرب سمت جنوب
هاي صنايع پخش آلودگي

  .شرق شهر توسط باد
-وجود فضاي باز و كم - 

عارضه شمال شهر و 
هاي خروج سريع آلودگي

  .هوا از آن سمت
قرارگيري شهر در  - 

  دشت حاصلخيز سيالخور
ديد و منظر زيبا از  - 

سمت كوههاي جنوب 
شهر و اراضي سرسبز 

  شمال شهر
  

حوزه شهر هاي شوييرهاسازي پساب صنعتي ماسه- 
  به رودخانه تيره 

وجود معادن سنگ و باطله برداري بسيار از آن   - 
  .منجربه زشت نمودن سيماي طبيعي مي گردد

رهاسازي پساب سنگبريها و ريختن لجن رسوبات  - 
در محور جاده و اطراف كارگاهها به دليل ازدياد حجم 

  لجن و مساحت كم محل دپو
هاي موجود آلودگي هواي ناشي از سنگ كوبي  - 

  .دراثرتغيير جهت وزش باد
آلودگي هوا ناشي از كارخانه سيمان و تردد  - 

  .كاميونهاي آن
آلودگي صوتي ناشي از انفجارات متعدد در معدن  - 

  سنگ آهك كارخانه سيمان 
تداخل صنايع آلوده كننده و مزاحم  با اماكن  - 

  مسكوني
ع آلودگي هوا ناشي از كارخانه آسفالت شهرداري واق - 

-پزي عزتهاي آهكدر شهرك مسكوني سينا و كوره

  آباد
رهاسازي پسماند :  مسائل كارخانه فارسيت - 

خطرناك در جوار  شهر و بشكل روباز ، استفاده از 
ماده اوليه خطرناك و سرطانزاي آزبست، رهاسازي 

  پساب صنعتي به رودخانه
آلودگي صوتي ناشي از زمان تردد، مانورهاي متعدد   - 

  هاي زياد درشب قطارهاو بوق
آلودگي محل دفن زباله در خارج شهر و تبعات آن  - 

-براي شهر از جمله  بو و دود حاصل از سوزاندن زباله

ها، پخش پالستيك توسط باد در كيلومترها، پخش و 
انتشار آلودگي ميكروبي، آلوده نمودن آب رودخانه بر 

  اثر شيرابه حاصله 
تاني بدون عقيم حمل و دفن زباله هاي بيمارس - 

  سازي همراه زباله هاي خانگي
هاي آلودگي و تخريب سيماي شهري با تخليه نخاله - 

در  1389ساختماني ناشي از تخريب زلزله سال 
  حاشيه بلوار كارخانه سيمان 

  دفع نامناسب جريانات سطحي و فاضالب شهري - 
  .خانه فاضالب شهريفقدان سيستم تصفيه - 

امكان ايجاد منظر  - 
مطلوب شهري با توجه 
به توپوگرافي و طيف 
مختلف طبقات ارتفاعي 

  . در شهر
امكان بهره گيري از  - 

عوامل طبيعي موجود 
مانند ارتفاعات جنوب 
شهر مانن باباهور 

هاي گذرا از رودخانه
شهر به عنوان 
محورهاي تفريحي و 
گردشگري كه نقش 
قوي را در ساختار شهر 

  .بازي مي كنند
امكان استفاده  - 

صحيح از آب مسيلهاي 
موجود در سطح شهر 
در تامين آب مصرفي 
بخش فضاي سبز 

  .شهري
امكان تامين آب شهر  - 

از چشمه آب سراب 
  .دارياب تا افق طرح

مين آب قابليت تا - 
شهر از منابع آب 
زيرزميني با كيفيت و 
كميت مطلوب دشت 

  .سيالخور
قابليت توليد انرژي  - 

خورشيدي و انرژي باد 
به علت شدت تابش و 
شدت وزش باد در شهر 

هاي بعنوان انرژي
  .پايدار

افزايش روند توجهات  - 

گسترش ساخت  - 
مت دامنه وساز به س

در جنوب و جنوب 
غربي كه موجب از 
بين رفتن طبيعت 
كوهها و در شمال 
موجب از بين رفتن 
اراضي مطلوب 
. كشاورزي خواهد شد

پذيري قابل آسيب - 
توجه نقاط و مراكز 
سكونتي و فعاليتي 
شهر در مقابل سوانح 
طبيعي سيل و 

  .بخصوص زلزله
گيري خطر سيل - 

باال در كاربريهاي 
  . ودخانهاطراف ر

تهديد وجود - 
سازندهاي سست و 
ناپايدار به همراه 
گسلها و شكستگيها 

غربي در نواحي شمال
  .شهر

هاي زيست آلودگي - 
محيطي جبران 
ناپذير  در اثر 
همجواري با 
كاربريهاي آالينده 
صنعتي چون كارخانه 
سيمان و فارسيت و 

  .فوالد و چدن
كم توجهي به  - 

مسائل زيست 
محيطي و به هم 
خوردن تعادل محيط 
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 .خانه فاضالب كشتارگاه شهرفقدان سيستم تصفيه- 
مختل شدن بهداشت آبهاي سطحي در تداخل با - 

  فاضالبهاي شهري
مناسب نبودن عرض و ارتفاع كانالها و جويها جهت  - 

  .دفع آبهاي سطحي و فاضالبها
آوري آبهاي روباز بودن بسياري از كانالهاي جمع - 

سطحي بوي نامطبوع و منظر نامطلوب حاصل از ورود 
  .در آنهافاضالب 

  عدم تعريف مناسب حريم رودخانه و تجاوز به آن - 
آبگرفتگي بعضي معابر بخصوص در معابر مركزي  - 

  شهر
قرارگيري شهر در منطقه اي داراي توان لرزه اي  - 

  . باال
روانگرايي خاك و تخريب بعضي بناهاي  - 

  جديدالتاسيس
وجود كوههاي بلند در محدوده جنوبي شهر و عدم  - 

  .آن سمتهاي شهر از گيخروج آلود
نبود يك دستگاه سنجش آاليندگي در شهر براي - 

 .اطالع از ميزان ذرات آالينده
  

مسئولين نظام به 
سوانح طبيعي و مقاوم 

  سازي 
  

  زيست شهر
تهديد زون  - 

 - تكنوتيكي سنندج
سيرجان و 
تأثيرپذيري منطقه از 
تحركات تكنوتيكي 

  ناشي از آن 
عدم نظارت كافي  - 

بر رعايت اصول 
-وايمني در ساخت

سازها كه بدليل 
پتانسيل هاي باالي 
سانحه خيزي بسيار 

  .مهم است
ساخت و ساز در  - 

زمين هاي كشاورزي 
هاي ب ارزشو تخري

زيست محيطي و 
طبيعي موجود در 

  . غرب شهرشمال
آلودگي هواي شهر - 

و افزايش تعداد 
 .بيماران تنفسي
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  اهداف و راهبردهاي مطالعات محيط طبيعي:  41جدول
 راهبردها اهداف خرداهداف كالن

ارتقا كيفيت زيست 
 محيطي

  

بهره برداري مناسب 
 محيطي  از قابليتهاي
  
 
 
  

شناسايي و كاهش 
مخاطرات طبيعي و 

 زيست محيطي

 
  

  ها بصورت مداربستهايجاد سيستم برگشت فاضالب با ايجاد حوضچه - 
  برداري از معادن سنگ هماهنگي با محيط زيست جهت اكتشاف و بهره - 
  دور نمودن صنايع مزاحم كاربري مسكوني  - 
  ريت پسماند زباله هاي شهريمدي - 
ي بهبود و ارتقا سطح بهداشت در نقاط مختلف شهر ريزي برابرنامه - 
در سطح شهر الح سيستم جمع آوري آبهاي سطحي اص - 
و مسيل هاحفاظت از حريم رودخانه ها  - 
اصالح هندسي معابر داراي آبگرفتگي - 
 )سيل و زلزله(در خصوص مواجه با سوانح طبيعي  انجام طرح هاي مقاوم سازي بناها  - 
  منابع آبهاي زيرزميني  گيري ازبهره  - 
 توسعه فضاي سبز در طرفين محورهاي اصلي و لبه هاي بافت شهر  - 
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  ماتريس مطالعات سازمان كالبدي فضايي:42جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تهديدات   (Opportunities)فرصتها   (Weakness)ضعف ها  (Strengths)قوت ها 
(Threats) 

وجود تاسيسات و  - 
تجهيزات شهري  و 
تحت پوشش قرار گرفتن 
ر اكثريت خانوارهاي شه

  .از خدمات موجود
وجود اراضي خالي و  - 

فاقد كاربري و نيز اراضي 
برخي كاربري هاي كالن 
مقياس، براي ساماندهي 
ساختار كاربري و 

  .سازمان فضايي شهر
وجود خدمات شهري  - 

عمده موثر در سازمان 
فضايي در سطح شهر 

  .هاچون دانشگاه
بندي وجود محله - 

  عرفي در بافتها 

اختمانهاي شهر نامتناسب نماي شهري س  - 
  .با تناسبات بصري

ها عدم وجود نظارت شديد بر ساخت و ساز  - 
  .و نما سازي نامناسب

كيفيت بسيار پايين ابنيه شهر بخصوص در  - 
  .2و  1حوزه كالن 

نبود نشانه و سمبل شهري در مبادي  - 
  .ورودي و خروجي شهر

جغرافيايي به واسطه قرارگيري در موقعيت . - 
مل محدود كننده طبيعي و مصنوعي با عوا

براي توسعه آتي شهر وجود  زيادي محدوديت
  .دارد

كمبود خدمات و امكانات رفاهي و عدم  - 
دهي برخي خدمات به ساكنين برخي پوشش
چون پارك و ( 4ها بخصوص حوزه  حوزه

  ).فضاي سبز، ورزشي
وجود انبار بار و كاال در داخل بافت شهر به  - 

تخليه بار خطوط ريلي در دليل بارگيري و 
درون شهر و قرار داشتن گار مانوري در داخل 

  .شهر
 - اي با ناحيهتداخل كاربريهاي مقياس محله - 

  شهري
  

امكان استفاده از اراضي  - 
باير، مخروبه و تخريبي به 
منظور استقرار جمعيت، در 
مقياس مختلف و بر اساس 
نظام تقسيمات كالبدي شهر 
ر براي ساماندهي ساختا

كاربري و سازمان فضايي 
  .شهر

امكان طرح يكسري ضوابط  - 
و مقررات در خصوص 
جابجايي و خروج برخي 
تاسيسات و تجهيزات و 

  .كاربريهاي مزاحم
امكان گسترش صنعت  - 

-گردشگري به علت وجود تپه

  .هاي تاريخي

اتصال روستاها  - 
و سكونتگاههاي 
غيررسمي حاشيه 
شهر و نبود 

فرهنگ 
شهرنشيني در 

  .يان آنهام
خطر از بين  - 

رفتن خط آسمان 
در صورت عدم 
برنامه ريزي در 
زمينه طيف تعداد 

  .طبقات
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  فضايي - اهداف و راهبردهاي مطالعات سازمان كالبدي:  43جدول
 راهبردها اهداف خرداهداف كالن

ارتقاء كيفيت 
محيط زندگي 

ري از طريق شه
ايجاد سازمان 

فضايي منسجم 
  در شهر

تقويت مراكز و 
  كانونهاي شهري

  
انسجام فضايي 

كاربريها بر حسب 
نظام تقسيماتي 
  كالبدي شهر

  
گسترش  طرحهاي 
ساماندهي جهت 

 انسجام فضايي شهر 

ريزي در جهت توسعه زيرساختها در محدوده شهر در جهت بهبود وضعيت برنامه -
  ايشيهزندگي در نقاط حا

 سطح شهرو واقع در محدودهتاسيسات و تجهيزات ساماندهي  -
 محور هاي شاخص در سازمان فضاييو ارتقاي كيفي سيماي جداره ها  -
  تهيه  طرح هاي سيماي شهري و منظر -
 تقويت نظام دسترسي هاي فراشهري -
 فضايي شهر و ساختار هاي اصلي سازمان ارتقاء كيفي گره -
  گردشگري- رزش تاريخيتقويت دسترسي به عناصر با ا -
به صورت پراكنده و ( ساماندهي محدوده شهر و جلوگيري از هر گونه گسترش  -

  )خارج از محدوده
  تهيه طرح توانمندسازي و جلوگيري از گسترس سكونتگاههاي غير رسمي  -
 تهيه طرح ساماندهي مبادي ورودي و خروجي شهر -
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ابتدا الزم است مشكالت و مسائل اساسي  ،ها و تهديدهاضعف زنظور استفاده از فرصتها و قوتها و جلوگيري امبه 
 .شهر از جداول فوق استخراج شود

شهر به چند تكه بر اساس عوامل مصنوع و طبيعي  تقسيمات يكي از مشكالتي كه ساختار شهر را بهم ريخته است
 .است

 عبور وسايل نقليه سبك و سنگين،متري يا كمربندي كه با عبور از قلب شهر عالوه بر خطرات  60محور خيابان 
نيز هاي دكل برق وجود حريم. مجزا تقسيم كرده و به شدت به كالبد شهر لطمه وارد كرده است قسمتشهر را به دو 

  .مزيد به چندپارگي شهر است
متري به عنوان دسترسي درون شهري  60هاي مصوب پيشين،  نقش بلوار پيشنهاد كنارگذر در طرحخوشبختانه با 

  .آوردابل تغيير خواهد بود و بدين گونه شهر تا حدود زيادي انسجام كالبدي خود را به دست ميق
غرب شهر و امتداد آن در خارج شهر وجود تعداد زيادي خيابان در امتداد مسير رودخانه از جنوب شرق به شمال

  .سبب توسعه خطي شهر در اين راستا شده است
تقسيم نموده كه با چند پل غربي  -شرقي هامل رودخانه نيز شهر را به دو نيمخيابانهاي خطي موجود ععالوه بر 

رودخانه در اثر عبور فاضالبها و عدم رسيدگي به بستر و  ،عالوه بر آن. شده استمعدود سعي در اتصال اين اراضي 
بنابراين رسيدگي به . منفي شده است ي، تبديل به عاملرسدنميحريم آن غير از اينكه عامل مناسبي در شهر به نظر 

  .رسدضروري به نظر ميرودخانه در جهت احياي آن و استفاده از اراضي مجاورش به عنوان بهترين عنصر شهر 
 بهمراهصنايع و كارخانجات بزرگ در محدوده شهر عالوه بر ممانعت توسعه شهر از آن سمت، آلودگي هوا را وجود 

هاي مصوب پيشين و طرح پيشنهادي اين مشاور از ساخت و ف آن در طرحدارد كه با پيشنهاد بسته بودن اراضي اطرا
از  هاي بلندمدتدر برنامه الزم به ذكر است، خروج كارخانه سيمان. ساز در اين حوزه جلوگيري به عمل خواهد آمد

  .گرددمحدوده شهر و اختصاص اراضي آن به خدمات سطوح شهري باعث كاهش بسياري از مسائل اين شهر مي
آهن و وجود ايستگاه و گارد مانوري در محدوده شهر عالوه بر آلودگي، باعث اختصاص مقدار زيادي از عبور خط راه

 تقسيم نموده قسمت، به طوريكه قسمت شرقي و غربي شهر را به دو شده اراضي شهر به اين كاربري در مركز شهر 
- نيز براي رفع مسائل آن ضروري به نظر مي آهنراه ضيگيري در مورد خروج يا ساماندهي ايستگاه و اراتصميم. است
  .رسد

   .نيز عامل محدودكننده است شهر وجود ارتفاعات در جنوب و جنوب غربي
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 معيارهاي طرح ريزي

توان ها مد نظر قرار گرفته را به طور خالصه ميمذكور در باال، معيارهايي را كه در ارائه الگو راهبردهايبا توجه به 
  :رد زير بيان نموددر موا
  شهر فضايي گسستگي اتصال براي يكپارچه بافتي طراحي -
 آنها عملكرد مقياس با متناسب و شهر سطح در كاربري استقرار در يكپارچگي و انتظام برقراري -
  موجود اراضي در ساز و ساخت توان حداكثر از گيري بهره -
 وجودم هاي انداز چشم و طبيعي توانهاي و مناظر از گيري بهره -
 پيشنهادي  ارتباطي شبكه در عملكرد و نقش و مراتب سلسله رعايت -
 سرمايه جذب و شهري مديريت توان به توجه  با مالي اجرايي قابليت -
  شهري مديران و شهروندان عمومي گرايش -

  ارائه الگوهاي كلي توسعه  -4-7-2-4
هاي مناسب را براي هدايت رشد و تحول هباشند، عمالً زمين الگوهاي كلي طراحي شهري كه معرف ساختار شهر مي

گيري ساختار و الگوي شهر مطالعات نشان داده كه عوامل زير داراي نقش عمده در شكل. در شهرها فراهم مي آورند
  :بايست در طرح الگو به آنها توجه شود مي باشند و مي

  .شبكه اصلي حمل و نقل -1
 .موقعيت و شكل مراكز شهري -2
 .رخدمات عمده و اصلي شه -3
 تراكم هاي ساخت و ساز و جمعيتي -4
 تقسيمات شهري -5

در . هريك از عناصر ساختاري شهر داراي چند الگوي اصلي در طراحي شهري است كه از ويژگي خاصي برخوردارند
  .اين قسمت نقش برخي از آنها در تعيين ساختار شهر به طور مختصر بررسي ميگردد

  الگوي شبكه اصلي حمل ونقل  -1
تار شهر نيست، اما مهمترين معرف حمل ونقل شهري تنها عامل تعيين كننده در انتخاب ساخ اگر چه شبكه

انواع اصلي شبكه حمل و نقل كه در شكل . ساختار شهر را بايد شكل انتخاب شده براي شبكه حمل ونقل آن دانست
  .گيري ساختار شهر موثر مي باشند، عبارتند از شبكه شعاعي، شبكه خطي و شبكه شطرنجي

يابد و دسترسيهاي فرعي به اين محور اصلي توسعه مي در اين الگو، شهر در طول يك محور :شبكه خطي - الف  
بدين ترتيب شبكه اصلي حمل و نقل در اين الگو ضمن ايفاي نقش شريان حياتي، زنده و پر رونق، . يابداتصال مي

از ويژگيهاي اين شهر ها، امكان انطباق محور اصلي  حمل و نقل . نقش محور اصلي ارتباطي شهر را نيز ايفا مي نمايد
  .شهري با موقعيت مركز شهر و در نهايت ايجاد يك محور فعال، زنده و با هويت مي باشد

  :توان به شرح زير خالصه كردويژگيهاي عمده شبكه هاي شطرنجي را مي :شبكه شطرنجي -ب 
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پذيري بسيار در ارتباط با تحوالتي كه در شهر و در امكان بسيار مناسب توسعه در جهات مختلف و انعطاف -
  .گيردوكهاي مختلف صورت ميبل

  .امكان پوشش در سطحي بسيار وسيع و داراي قابليت جذب جمعيت و تراكم باال -
در اين نوع سيستم، خيابانها از يك هسته مركزي منشعب ميشوند و توسعه آن با ادامه دادن  :شبكه شعاعي -ج

پيوند اجزاي شبكه با . پذير است مكانخيابانها و يا شعاعهاي فرعي ديگري كه اضافه ميشوند به صورت محدود ا
اين سيستم از لحاظ ترافيكي . اي است يكديگر از طريق هسته مركزي صورت مي گيرد و فرم شهر به صورت ستاره

به عنوان مثال وسايل نقليه براي دسترسي از يك خيابان به خيابان ديگر، نخست بايد به مركز . معايبي بسيار دارد
 .شبكه ارتباطي شهر مقدس مشهد از اين نوع است. به خيابان مورد نظر دسترسي پيدا كنندمراجعه نمايند و سپس 

متري،  90متري، بلوار امام علي و بلوار  60، بلوار )محور كمربندي(بروجرد  -در شهر دورود، محور ترانزيت جاده ازنا
در امتداد رودخانه تيره در شهر  بلوار جهادگران به صورت خطي از جنوب شرقي به شمال غربي، محورهاي خطي را

از اين ميان محور كمربندي به عنوان مهمترين عامل خطي با افزايش جمعيت شهر با مشكالت . اندبوجود آورده
اي مواجه شده است، زيرا تمامي حركات ترافيكي شامل ترافيك عبوري، ترافيك درون و برون شهري و عديده

  .ين محور اصلي منتقل شده استهمچنين ترافيك بين نواحي شهري به ا
به همراه عوامل طبيعي و مصنوع موجود در شهر  ،)عوامل بوجودآورنده نظام شبكه خطي(اين محورهاي خطي 

اي تقسيم نموده آهن و كارخانه سيمان، شهر دورود را به بخشها و نواحي جداگانهمانند رودخانه تيره، خطوط راه
الگوي شبكه متشكل از خيابانهاي شرياني درجه دو فرعي، خيابان محلي اصلي و در حد فاصل بين اين نواحي ، . است

- غربي شهر كه مربوط به اراضي آمادههاي شمالاين نظام در بخش. كنندفرعي از نظام شبكه شطرنجي تبعيت مي
  .شوند، به طور كامل و واضح مشهود استسازي و حدود توسعه شهر مي
است كه ارتباطي پيشنهادي در طرح تفصيلي مصوب ي تقريباً منطبق بر الگوي شبرتباطالگوي وضع موجود شبكه ا

طرفه كردن هاي فرعي، تعريض، يكدر حد اصالح هندسي، كاهش تعداد تقاطعتفصيلي اصالحات طرح زيرا كه 
ي شبكه كه در الگوي كل باشداستفاده از عالئم ترافيكي، احداث زيرگذر و احداث چند معبر مي تعدادي خيابان،

را در طرح خود كمربندي همچنين اين طرح و طرح جامع مصوب پيشين پيشنهاد . ارتباطي تاثير چنداني ندارد
كوشد و هنوز هيچ اقدامي در ده ميوطرح كمربندي پيشنهادي در حال حاضر در تملك اراضي آن محد .اندداشته

 .جهت اجراي اين پروژه محقق نشده است
  الگوي نظام مراكز شهري -1

اين الگوها . نامندچگونگي استقرار اين مراكز فعاليتي و خدماتي در قالب ساختار شهر را، الگوي مراكز شهري مي
يكي از مهمترين ويژگيهاي ساختار شهر را تشكيل داده و از آنجا كه مراكز مذكور در يك رشد و دگرگوني مداوم بوده 

انواع اصلي الگوهاي مركز شهري به شرح زير مي . شوندميو در مقايسه با ديگر عملكردهاي شهري سريعتر متحول 
  :باشند

اي از خدمات شهري را كه ميتواند در يك محدوده و در مجاورت قسمت عمده :اي الگوي مراكز تك هسته - الف 
  .سازنداي خاص و به صورت متمركز مستقر مييكديگر قرار گيرند، در مجموعه
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. گردنداين گونه الگوها، مراكز خدمات شهري در نقاط مختلف شهر توزيع مي در: ايالگوي مراكز چند هسته -ب 
توجه به معضالت ناشي از تمركز بيش از حد فعاليتها در نواحي مركزي شهرهاي موجود و همچنين شناخت بيشتر 

را تقويت  مساله رشد و تحول در جوامع شهري و آگاهي نسبت به پيچيده بودن روابط دروني، شهرهاي چند هسته اي
يكي ديگر از عوامل موثر در شكل گيري ساختارهاي چند هسته اي ضرورت دستيابي به شهري همگن و . كرده است

 .يكدست از طريق توزيع فرصتها و مراكز فعاليت آن در يك ساختار متعادل بوده است
در شهري با مقياس وسيع اي با توجه به تنوع فعاليتها تركيب الگوهاي مراكز خطي و الگوي مراكز چند هسته

زيرا در شهرهاي پر جمعيت الگوي خطي به تنهايي جوابگوي نيازهاي . باشدهاي بسيار مناسب ميجمعيتي از راه حل
اي با توجه به تنوع  فعاليتها در شهري با مقياس وسيع جمعيتي از  راه شهر نبوده و بكارگيري الگوي چند هسته

گامي كه الگوي خطي و چند هسته اي با يكديگر تلفيق ميشود، شهر از هويت و هن. باشدهاي بسيار مناسب ميحل
 .گرددخوانايي بسياري بر خوردار مي

  الگوي نظام مراكز شهري وضع موجود -
در مجموع با توجه به انواع الگوهاي فوق الذكر مي توان شهر دورود را در وضع موجود تركيب الگوي مركز خطي و  

است در اين  هفتم تيرطوريكه تنها هسته اصلي شهر به صورت خطي از ميدان امام خميني تا  اي دانست بههستهتك
و همين امر نيز منجر به افزايش تراكم مسكوني در . كشدترين بار مركزيت را به دوش ميميان خيابان شريعتي اصلي

  .شده است) محل وجود خيابان شريعتي(  2حوزه كالن 
 .يهاي خرد نيز به صورت خطي در نزديكي اين محور استجهات پراكنش ديگر كاربر 

  الگوي نظام مراكز در طرح تفصيلي مصوب -
اي هسته اول، هسته: هسته پيشنهاد شده است 2خطي در  تفصيلي مصوب نيز نظام مراكز شهري به گونهدر طرح  

 م از ميدان واليت تا ميدان فرهنگمتري ابتداي شهرك سينا و هسته دو 60خطي از ميدان فرمانداري تا امتداد بلوار 
كز رم 15عالوه بر آن . انداي به صورت خطي به مراكز شهري پيوستهمركز تجاري ناحيه 3اند كه بيني شدهپيش

  .بيني شده استاي نيز در محالت پيشمحلهتجاري 
  مراكز پيشنهادي نظامالگوي    -

اي  و اهدافي كه در طرح دنبال ي و فوايد شهرهاي چند هستهبا توجه به موارد مذكور در ارتباط با نظام مراكز شهر 
هاي چند مي گردد، آنچه در ارائه الگو مطرح است تبديل الگو و ساختار شهر از تك هسته اي به تركيبي از ساختار

  .با نام محورهاي مجهز خدمات شهري استاي و خطي هسته
  ري شهو اصلي ها و خدمات عمده الگوي استقرار كاربري-3

ريزي  در طرحهاي توسعه شهري برنامه. هاست ريزي براي مكانيابي كاربري از مباحث اساسي كاربري زمين برنامه
گردد به  شود كه براي عملكردهاي مختلف براساس شرايطي كه تعيين مي كاربري زمين به اين صورت انجام مي

داراي شرايط مناسب هستند، براي استقرار  هاي مناسب پرداخته شده و سپس از ميان مكانهايي كه جستجوي محل
ها به صورت عمده مورد بررسي هاي مناسب جهت استقرار كاربريدر اينجا مكان. شود كاربري مورد نظر انتخاب مي

هاي هاي عمده در غالب كاربرياين كاربري. گردندقرار گرفته و مكان ها به صورت قابليت استقرار شناسايي مي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



دورود شهر) بازنگري( جامع طرحتجزيه و تحليل   

60 

- مي گردشگريصنعتي و كاربري هاي مرتبط با فعاليت هاي تفريحي و  -گاهيكار و اي سبزخدمات شهري،  فض
 . باشند

  الگوي استقرار كاربري ها در طرح جامع   -
شامل ذخيره  همانطور كه در نقشه ديده مي شود در طرح جامع بخشي از اراضي شهر به عنوان اراضي ذخيره  

جهت ي، ذخيره آموزشي، ذخيره گورستان، ذخيره حمل و نقل ، ذخيره مسكون)اراضي معوض شهرداري(شهري 
هاي ي به صورت كاربريتهاي خدماكاربري عالوه بر آن پيشنهاد استقرار. استقرار خدمات در نظر گرفته شده بود

 خروج برخي كاربريها مانند گورستانها و .داده شده بوددرشت دانه شهري در اطراف شهر در زمين هاي خالي استقرار 
  .تبديل اراضي آن به فضاي سبز از ديگر پيشنهادات آن طرح بود

  استقرار كاربري ها در طرح تفصيلي
ائه شده در طرح جامع بوده  اما به دليل محقق نشدن استقرار كاربري ها در طرح تفصيلي مصوب بر مبناي الگوي ار

  .بيني جمعيت افق طرح جامع، سطوح مختص كاربريها تغيير يافته استپيش
  پيشنهادياستقرار كاربري هاي الگوي   

اين مشاور سعي دارد با مكانيابي مناسب خدمات عمده شهري فضاي سبز، آموزش عالي، كارگاهي و صنعتي بر 
  .عملكردهاي شهر بيافزايد

  تراكمي  الگوي-4
و با توجه به وجود در اطراف شهر هاي ساخت و ساز اخير و با توجه به وجود اراضي مرغوب زراعي با توجه به روند

گيري از اراضي در تراكم پيشنهادي سعي بر اين بوده كه حداكثر بهره دوروددر شهر طبيعي زيبا اندازهاي چشم
در شهر نباشد، لذا در ارائه تراكم  به نحوي صورت گيرد كه منجر به تخريب مناظر زيباي موجودموجود در محدوده 

بر اساس طرح جامع قبلي و وضعيت توپوگرافي و بستر طبيعي موجود به هاي پيشنهادي با توجه به حقوق مكتسبه 
  . ارائه تراكم پرداخته خواهد شد

در اين قسمت با بررسي الگوي تراكمي پيشنهادي در طرح جامع و طرح تفصيلي مصوب و با توجه به سياست هاي 
 :شنهادي خواهيم پرداختالگوي تراكمي پيطرح به ارائه 

  ر طرح جامعالگوي تراكمي د  - 
  :شودپيشنهاد طرح جامع براي تراكم ساختماني به شرح زير خالصه مي

 20در مجاورت معابر با عرض ) سازيبخصوص در اراضي وسيع آماده(در بافتهاي مسكوني گسترده و كم تراكم  -1
 طبقه 2متر حداكثر ارتفاع بنا 

  طبقه 4تا  3ي اصلي و خدماتي شهر، ارتفاع متربه باال و در بافتهاي مجاور، محورها 12در بر معابر   -2
 6تواند تا ها و مراكز مهم مياي پيدا كند، با توجه به جدارهتواند نقشي يادوارهدر نقاط خاصي كه ساختمان مي -2

 . طبقه هم احداث گردد
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 الگوي تراكمي در طرح تفصيلي  -

نفر در  201-300(، متوسط)ر در هكتارنف 100-200( الگوي طرح تفصيلي شامل چهار الگوي تراكم خالص كم
بر طبق تقسيمات  4ناحيه  2و محله  2تراكم زياد در ناحيه  .و ويژه است) نفر در هكتار  301-448( ، زياد ) هكتار

. كه تراكم كم دارد، داراي تراكمي متوسط هستند 4از ناحيه  4 هباقي نواحي بجز محل. شهري طرح تفصيلي است
به دليل  1ح تفصيلي مطابق طرح جامع مصوب از تعيين محدوده تراكمي خالص در ناحيه الزم به ذكر است، طر

  . آلودگي و شرايط نامناسب زيست محيطي و تاكيد بر خروج جمعيت ساكن در اين محدوده، خودداري كرده است
  الگوي تراكمي پيشنهادي  -

  :ر گرفته اند را به صورت زير بيان نمودها مد نظر قرابه اختصار مي توان اصول تراكمي كه در ارائه الگو
 حداكثر بهره گيري از توان تراكمي موجود در بافت با توجه به مساحت قطعات -
 حداكثر بهره گيري از اراضي ساخته نشده كه توان پذيرش تراكم بيشتري را دارند -
 توجه به حفظ چشم انداز ها در ارائه تراكم -
 باشدسعه آتي كه داراي امكانات ساخت و ساز جديد ميارائه تراكم باالتر درمحالت جديد و تو -
 توجه به حقوق مكتسبه در ارتباط با تراكم مجاز از طرح پيشين -

 الگوي تقسيمات شهري – 5

 پروژه طرح جامع براي . الگوي تقسيمات شهري مربوط به طرح جامع شامل تعيين منطقه و ناحيه شهري است 
ط شهرداري و ديگر سازمانهاي مسئول با استفاده از چندين معيار شهر را توسارائه بهتر خدمات و مديريت شهر 

   .بندي خواهد كردتقسيم
  :تقسيمات شهري به چند عامل زير وابسته است

  ساختار و سازمان فضايي محيط شهري -
  قطعه بندي و تراكم ساختماني و تعداد طبقات از جمله  معماري و شهرسازي محيط شهري -
  قومي و فرهنگي اجتماع و اشتراكات -
  شعاع عملكرد مراكز خدماتي و فعاليتي -
  ...ها و، رودخانهشيبها ،گسلهااز جمله  ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي -
 بزرگراه ها و شبكه هاي محسوس شهريعوامل مصنوع از جمله  -

جه به در اين قسمت با بررسي الگوي تقسيمات شهري پيشنهادي در طرح جامع و طرح تفصيلي مصوب و با تو
  :شنهادي خواهيم پرداختالگوي تقسيمات شهري پيسياست هاي طرح به ارائه 

   الگوي تقسيمات شهري در طرح جامع -
هزار نفر،  20در طرح جامع براي تعيين مرز، اندازه و مقياس نواحي عالوه بر جمعيت قابل قبول هر ناحيه حدود 

  .اندكندگي بافت، عوامل توپوگرافي در نظر گرفته شدهعواملي چون مرزهاي طبيعي، فشردگي واحدهاي مسكوني، پرا
  .بندي شده بودمحله تقسيم 13ناحيه و  4بر اين اساس شهر دورود به 

   الگوي تقسيمات شهري در طرح تفصيلي -
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  . محله است 13ناحيه و  4تقسيمات در طرح تفصيلي به پيرو طرح جامع شامل 
   الگوي تقسيمات شهري پيشنهادي -

اي مورد بررسي بنابراين تقسيمات ناحيه. هري دورود به علت جمعيت آن، منطقه شهري وجود ندارددر تقسيمات ش
  .گيردقرار مي

در تقسيمات شهري پيشنهادي سعي بر اين است كه محالت عرفي و همگن به لحاظ مشخصات كمي و كيفي 
زمان فضايي و شيوه معماري و شهرسازي سا بر اين اساس هر حوزه. در يك ناحيه يا حوزه كالن  قرار بگيرندمساكن 

هاي قومي و فرهنگي و نژادي را در هر بندي بر اساس محالت عرفي ريشهاز طرفي تقسيم. همگني خواهد داشت
 .هاي طبيعي و مصنوع نيز مد نظر قرار خواهد گرفتتقسيم بندي بر اساس لبه.  حوزه همسان خواهد كرد
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حل و هاي بدست آمده براي رشد و توسعه شهر، و انتخاب بهترين راهحلاهجمعبندي،تنظيم و مقايسه ر - 2-4- 8
، راه و شهرسازيدفتر فني استانداري ، اداره كل ( هاي مسئولالگوي پيشنهادي، به منظور تبادل نظر با سازمان

، و نهادهاي )رندشهرداري، جهاد سازندگي و ساير سازمان هايي كه در رابطه با  برنامه هاي عمران شهر قرار مي گي
  .، براي تاييد و احتماالً تعديل الگوي نهايي توسعه شهر)شوراي شهر، شوراهاي محلي و معتمدين محل(محلي 

ارائه شده و با توجه به تحليل هايي كه در ارتباط با جهات توسعه و امكانات و محدوديت هاي ا توجه به مطالب ب
كه در كليه اين الگوها از آنچه  شده استمتفاوتي مطابق زير ارائه  الگوهايدر جهت توسعه شهر بيان گرديد  موجود

الگو هاي ارائه شده در اين . مهم و به عنوان ايده كلي در طرح مطرح بوده است مي توان به يكپارچگي شهر اشاره كرد
ن اصالحات و بدوالگوي ميانه در حد  2كارانه بر اساس طرح تفصيلي با تغييرات جزئي، بخش شامل الگوهاي محافظه

  .ا تغييرات اساسي استتغييرات اساسي، الگوي راديكال ب
  كارانهالگوي  محافظه  -1

همانطور كه در نقشه . اين الگو ادامه روند وضع موجود بر اساس طرح تفصيلي مصوب با تغييراتي جزئي است
وت كه به علت نقش متفاوت گردد، الگوي شبكه اصلي حمل و نقل مطابق طرح تفصيلي است با اين تفامشاهده مي

 ،كمربندي جديد با قديم، كمربندي جديد در تقسيمات الگوي شبكه به كنارگذر تبديل شده و كمربندي قديم
  .اندنام گرفته 2محورهاي اصلي ديگر همانند طرح مصوب شرياني درجه . باقي مانده است 1شرياني درجه 

اي تقسيم شده شهري و خدمات تجاري محله-اياري ناحيهالگوي نظام مراكز پيشنهادي به دو دسته خدمات تج
تبديل به يك مركز  ، اكنوناي و خدمات شهري در الگوي پيشنهادي مصوببا اين توضيح كه خدمات ناحيه. است
  .ولي تعداد و مكان آنها بدون تغيير باقي مانده است. شهري شده است -ايناحيه

ي رشهري، در مورد كاربريهاي صنعتي و حريم سبز حفاظتي و كاربها و خدمات عمده الگوي استقرار كاربري
عالوه بر آن فضاهاي سبز عمده شهري در پاركها و فضاي سبز موجود، در . باشدتاريخي همانند طرح تفصيلي مي

. راف رودخانه در كل شهر پيشنهاد شده استطاراضي سبز شمال غربي شهر و سبز رودي هم در ا حريم رودخانه و
آهن در محدوده شهري، باعث پيشنهاد تهيه طرح ساماندهي اين اراضي شده توجه به اراضي نسبتاً وسيع راه لزوم
  . است

ل شده در شهر اعما) تراكم محوري( و بر طبق طرح جامع) ايتراكم پهنه(الگوي تراكمي بر طبق طرح تفصيلي 
هاي جنوبي شهر و بخش) هاي صنعتيد آلودگيبه علت وجو( طرح تفصيلي 1در ناحيه به طوري كه تراكم كم . است

جنوبي اراضي شمال غربي شهر و  - تراكم زياد در محورهاي شمالي. پيشنهاد شده است)  به علت ارتفاعات موجود(
  .هاي موجود  پيشنهاد شده استترين اراضي و تراكم متوسط شامل باقي پهنهتراكم ويژه در شمال غربي

باشد و با توجه به قرارگيري عوامل مصنوع و طبيعي نواحي طرح تفصيلي ميمطابق با  تقسيمات شهري در اين الگو 
در ادامه معايب و مزاياي هر يك از پيشنهادات ارائه شده در جدول زير . بندي گرديده استدر يك حوزه تقسيم
گذاري شده آن نشانهبراي معايب  براي مزاياي پيشنهاد و عالمت  الزم به ذكر است عالمت . منعكس شده است

    .است
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  كارانهمحافظه 1معايب و مزاياي پيشنهادات الگوي : 44جدول
  مزايا و معايب پيشنهادات  عامل

الگوي شبكه اصلي حمل و نقل
تأييد پيشنهاد طرح تفصيلي در  

مورد ايجاد كمربندي جديد در 
  شمال شهر

 كوتاهترين مسير به منظور اتصال دو ورودي شهر  
 ير به منظور اتصال دو ورودي شهر بدليل كوهستاني بودن جنوب شهر و عدم بهترين مس

  امكان ايجاد كمربندي در اين سمت
  خروج ترافيك عبوري از شهر و نتايج آن شامل كاهش عبور وسائط نقليه سنگين، كاهش

  ميزان تصادفات درون شهري، كاهش آلودگي صوتي و آلودگي هوا
  محدوده قانوني شهر و نتايج مربوطه شامل خروج تاسيس خدمات بين شهري خارج از

  كاربريهاي مزاحم شهري از مسير كمربندي قديم
  عبور از اراضي كشاورزي مرغوب و كاهش سطح آنها و احتمال تجاوز  به حريم اراضي

  كشاورزي در اثر ساخت و ساز اطراف كنارگذر
پيشنهاد نقش كنارگذر به 
كمربندي جديد و شرياني 

 كمربندي قديمبه  1درجه 

 مكانيابي خدمات، متناسب با نقش متفاوت محورهاي اصلي شهر  
 اختصاص ترافيك عبوري به كنارگذر و ترافيك مقصدي و آرامتر به شرياني موجود در شهر  

 2پيشنهاد نقش شرياني درجه 
براي محورهاي اصلي موجود 

  ديگر

 محورهاي شمالي جلوگيري از گسترش خطي بيش از حد شهر با اختصاص نقش همسان -
  غربي - جنوبي و شرقي

  محورهاي شمالي و  2تقويت نفوذپذيري در بافتهاي مسكوني با تقويت نقش شرياني درجه
الگوي نظام مراكز جنوبي

اي ناحيه-پيشنهاد مراكز شهري
اي بر اساس تقسيمات و محله

  شهري مصوب

 دسترسي هر محله يا ناحيه به مركز خدماتي متناسب با مقياس آن  
 خيابان شريعتي( كاهش ترافيك مركز اصلي شهر(  
 جويي در وقت و هزينه ساكنين حاشيه شهر صرفه  
  به دليل ) شريعتي(احتمال مراجعه شهروندان در بسياري از مواقع به مركز اصلي خدمات

  اياي يا محلهكوتاهي مسير و بالاستفاده ماندن مراكز خدمات ناحيه

الگوي استقرار كاربري ها و خد
مات 

عمده شهري
  

پيشنهاد طرح ساماندهي 
آهن و اراضي مربوط به خط راه

  مربوط به آن در درون شهر

 كاهش آلودگي صوتي و آلودگي هوا 
 آهن در اطراف آن ساماندهي مناطق مسكوني مربوط به راه  
 آهنساماندهي انبار كاالهاي موجود در شهر مربوط به راه  
 لينتوجه به تمايالت مردمي و گرايش مسئو  

پيشنهاد سبز راه در اراضي 
اطراف رودخانه تيره و ماربره 

  داخل شهر

 استفاده از مناظر طبيعي رودخانه 
 جلوگيري از ساخت و ساز در حريم سبزرود  
 گيري اراضي مسكوني نزديك رودخانهجلوگيري از خطر سيل  
 بري تملك اراضي اطراف رودخانههزينه  

پيشنهاد سبزراه در حريم دكل 
  قويفشار 

  توجه به سيما و منظر شهري و سالمت مردم با ايجاد فضاي سبز انبوه در اطراف حريم دكل
  برق

الگوي تراكمي
-پيشنهاد تراكم محوري و پهنه  

  اي
  امكان ايجاد تراكمهاي باال در لبه محورها براي تأمين خدمات و ايجاد تراكم متوسط در پهنه

  هاي جاذب بين آنها
محدوده  پيشنهاد تراكم كم در

اطراف كارخانه سيمان و 
  فارسيت و ارتفاعات

 هاتبديل قسمتي از اراضي با تراكم كم به فضاي سبز براي كاهش آلودگي  
 مواجه شدن افراد كمتري با آلودگي هوا ناشي از كارخانجات  

الگوي تقسيمات 
شهري

  

پيشنهاد قرارگيري سطح يك 
عامل مصنوع يا طبيعي در يك 

  ريزيحوزه برنامه

 هاي مديريتي قبليم تغيير حوزهعد 

 ريزي بهتر براي اراضي موجود در يك حوزه مديريتي برنامه  
 ريزيقرارگيري كارخانجات در يك حوزه برنامه  
 ريزيقرارگيري رودخانه و حريم آن در يك حوزه برنامه  

قرارگيري محالت با بافتهاي 
  همگن در يك حوزه

 ريزيامهقرارگيري محدوده نوساز در يك حوزه برن  
 ريزيقرارگيري بافت فرسوده در يك حوزه برنامه  
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  )1( ميانهالگوي   -2
  .انداين الگو در حد اصالحات مسائل و مشكالت شهر است كه بدون تغييرات اساسي تدوين شده

  الگوي شبكه اصلي حمل و نقل -
. دارد 1ن كنارگذر و كمربندي قديم نقش شرياني درجه در الگوي شبكه اصلي حمل و نقل، كمربندي جديد به عنوا

خط ترامواي شهري به عنوان حمل و نقل عمومي و براي پيوست هر چه بيشتر بافتها و مراكز شهري پراكنده در 
براي ايجاد پيوستگي بين خطوط حمل و نقل  الزم به ذكر است. شودشهر به صورت لوپ پيشنهاد مي و غربشمال 

  . باشدآهن ميهط تراموا از ايستگاه راعمومي، شروع خ
راه در گيري از مناظر آن و حذف يك خط فشار قوي و ايجاد پيادهايجاد محور شرياني به موازات رودخانه براي بهره

  .باشدو خيابان شريعتي از ديگر تمهيدات اين الگو مي مركز جديد شهر
  الگوي نظام مراكز پيشنهادي -

ديگر مراكز . گرددراه براي آن پيشنهاد ميكز تجاري موجود است كه طرح ايجاد پيادهمركز اصلي شهر، همان مر
در دو امتداد بلوار . اي پراكنده شدنددر شهر بخصوص در اراضي شمال و غربي شهر به صورت چندهستهشهري 

  .گرددصنعت مراكز شهري در آكس پيشنهاد مي
تواند به نقش هاي شهر ميو همچنين در ورودي) ي و ملي شهراعامل منطقه(مراكز فراشهري در كنار كارخانه 

  .اي شهر كمك كندمنطقه
  ها و خدمات عمده شهريالگوي استقرار كاربري -

وش گردد از طريق دو ريست پيشنهاد ميكاربري صنعتي مربوط به كارخانجات به موازات ضوابط سازمان محيط ز
  ها از شهرخروج كارخانه -2روز لترهاي مناسب در تمام طول شبانهاستفاده از في - 1: تبديل به صنايع پاك گردد

-از ديگر طرح. گرددآهن و ايستگاه آن، طرح ساماندهي پيشنهاد ميبراي كاربري حمل و نقل مربوط به خدمات راه
اين نواحي االجرا، ساماندهي دو ورودي شهر براي خروج كاربريهاي مزاحم و رهايي از ريزدانگي هاي ساماندهي الزم

  .است
گردد، به طوريكه كاربريهاي خدمات محورهاي مجهز شهري به صورت لوپ در اراضي شمال غربي شهر پيشنهاد مي

  .شهري مجازند در اين محورها فعاليت كنند
  .گرددهاي آموزش عالي به عنوان خدمات عمده شهري همانند وضع موجود حفظ ميزمين

شهر مكانيابي شده، عالوه بر آن سبزرود و  و فضاي سبز موجود، مبادي وروديپاركها  فضاهاي سبز عمده شهري در
  .شودسبز راه در حريم دكل برق پيشنهاد مي

  الگوي تراكمي -

طرح تفصيلي مصوب بنا به پيشنهاد آن طرح و تخليه اين ناحيه از ساكنين و در  1تراكم كم طبق نقشه، در ناحيه 
تراكم ويژه به اراضي كارخانه سيمان بعد از . اعات زياد پيشنهاد شده استغربي شهر به علت ارتفجنوب و جنوب

پيشنهاد  )محل دو مركز پيشنهادي(خروج اين كاربري اختصاص داده شده و تراكم زياد در دو ناحيه شمالي شهر
  .باشندباقي نواحي در افق طرح داراي تراكمي متوسط مي. گرديده است
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  الگوي تقسيمات شهري  -
  .باشدمي مطابق طرح تفصيلي مانند الگوي قبليحوزه كالن  4شهري در اين الگو، داراي تقسيمات 

  )1(ميانه :  2معايب و مزاياي پيشنهادات الگوي: 45جدول

  مزايا و معايب پيشنهادات عامل

الگوي شبكه اصلي حمل و نقل
  

تأييد پيشنهاد طرح تفصيلي در مورد 
  ايجاد كمربندي جديد در شمال شهر

 ترين مسير به منظور اتصال دو ورودي شهركوتاه  
  بهترين مسير به منظور اتصال دو ورودي شهر بدليل كوهستاني بودن جنوب شهر و عدم امكان

  ايجاد كمربندي در اين سمت
  خروج ترافيك عبوري از شهر و نتايج آن شامل كاهش عبور وسائط نقليه سنگين، كاهش ميزان

  صوتي و آلودگي هواتصادفات درون شهري، كاهش آلودگي 
  تاسيس خدمات بين شهري خارج از محدوده قانوني شهر و نتايج مربوطه شامل خروج كاربريهاي

  مزاحم شهري از مسير كمربندي قديم
  عبور از اراضي كشاورزي مرغوب و كاهش سطح آنها و احتمال تجاوز  به حريم اراضي كشاورزي

  در اثر ساخت و ساز اطراف كنارگذر
نقش كنارگذر به كمربندي پيشنهاد 

به كمربندي  1جديد و شرياني درجه 
  قديم

 مكانيابي خدمات، متناسب با نقش متفاوت محورهاي اصلي شهر  
 اختصاص ترافيك عبوري به كنارگذر و ترافيك مقصدي و آرامتر به شرياني موجود در شهر  

پيشنهاد خط ترامواي شهري در 
  اراضي شمال و غرب شهر

 شمال غربي شهراتصال بافتهاي 
 آهن به مناطق شمالي و غربي شهردسترسي آسان مسافرين از ايستگاه راه  
 كاهش ترافيك خيابانها و مراكز اصلي شهر  
 گرايش مردم به سمت شمال و غرب شهر  

با  2پيشنهاد محور شرياني درجه 
خدمات محور مجهز شهري در امتداد 

  رودخانه

 استفاده از مناظر طبيعي رودخانه 
 تگي اراضي اطراف رودخانه براي طراحي مناسبتر بلوار ساحلي جديد پيوس  
 جلوگيري از ساخت و ساز در حريم براي احداث سبزرود  
 گيري اراضي مسكوني نزديك رودخانهجلوگيري از خطر سيل  
 بري تملك اراضي اطراف رودخانههزينه  
  نعت از ورود فاضالب به و مما) پروژه در دست تهيه(در صورت عدم احداث تصفيه خانه فاضالب

  .رودخانه، احداث شرياني منطقي نخواهد بود

  راه شريعتيپيشنهاد پياده

 راه شريعتيوجود كاربريهاي خدماتي درجهت تقويت پياده  
 كاهش ترافيك مقصدي به خيابان شريعتي  
 ي و كاهش انتقال برخي كاربريها كه نياز به عبور و مرور وسايل نقليه دارند به ديگر مراكز خدمات

  بار مركز شريعتي
 ايجاد محور مجهز شهري به عنوان محور تفرجگاهي  
 اختالل در دسترسي برخي كاربريها  
 احتمال افزايش ترافيك خيابانهاي جايگزين  

پيشنهاد پياده راه در مراكز 
  پيشنهادي بلوار صنعت

 ايجاد مركز تفرجگاهي جديد 
 راهاتصال محور مجهز شهري بوسيله اين پياده  
 راهحتمال كاهش استفاده از اتومبيل در بلوار صنعت براي دستيابي به دو پيادها  
 يابي يا انتقال خط فشار قوي به زيرزمينبر بودن حذف، جابجايي، مكانهزينه  
 راه احتمال عدم استقبال مردمي در صورت مجهز نشدن مراكز خدماتي پيشنهادي و وجود پياده

  شريعتي 

الگوي نظام 
هاد تاسيس مراكز شهري در دو پيشناكز

  سوي بلوار صنعت

 استفاده از منظر طبيعي رودخانه در مركز شرقي  
 كاهش بار ترافيك خيابان شريعتي و انتقال آن به بلوار صنعت  
 اي و خطي به صورت همزماناستفاده از مراكز چند هسته  
 خالي بودن اراضي شرقي بلوار صنعت و سهولت در ساخت آن  
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د مراكز فراشهري در پيشنهاد ايجا
 جوار كارخانه

 اي كارخانه سيمان و فارسيتكاربرد اين مركز به علت كاربري ملي و منطقه  
 جذب جمعيت فعال اقتصادي به اين منطقه در تضاد با پيشنهاد تراكم پايين اين محدوده  

پيشنهاد تأسيس مراكز فراشهري در 
  مبادي ورودي شهر

 شهررهايي از ريزدانگي مبادي ورودي 
 ساماندهي محورهاي ورودي شهر به عنوان سمبلهاي بارز و شاخص شهر دورود  
 خروج كاربريهاي مزاحم از اين مبادي  
 ايجاد كاربريهاي جاذب جمعيت  
 ايجاد شغل در اين مراكز  

الگوي استقرار كاربري
ها و خدمات عمده شهري

  

  پيشنهاد ساماندهي وروديهاي شهر
 ي شهررهايي از ريزدانگي مبادي ورود 
 خروج كاربريهاي مزاحم از اين مبادي  
 هاي شهري با هويت شهر دورودايجاد سمبلها و نشانه  

پيشنهاد تبديل كاربري صنعتي 
مربوط به كارخانجات به صنايع   

  پاك

  كاهش آلودگي هوا ناشي از فيلترينگ كارخانه يا خروج آن  
 اهكاهش ترافيك وسايل نقليه سنگين ناشي از وجود كارخانه  
 جايگزيني خدمات شهري و فراشهري مورد نياز در صورت خروج كارخانه سيمان  
 هزينه باالي انتقال كارخانه به خارج از شهر  

پيشنهاد طرح ساماندهي مربوط به 
آهن و اراضي مربوط به آن خط راه

  درون شهر

 كاهش آلودگي صوتي و آلودگي هوا 
 طراف آن آهن در اساماندهي مناطق مسكوني مربوط به راه  
 آهنساماندهي انبار كاالهاي موجود در شهر مربوط به راه  
 توجه به تمايالت مردمي و گرايش مسئولين  

پيشنهاد حفظ اراضي مربوط به 
  آموزش عالي

 فرهنگي و اقتصادي شهر دورود در صورت نياز به دانشگاهي جديد در استان و  - ارتقا سطح علمي
  اختصاص آن به شهر دورود

سبز رود در اراضي اطراف  پيشنهاد
  رودخانه تيره و ماربره داخل شهر

 استفاده از مناظر طبيعي رودخانه 
 جلوگيري از ساخت و ساز در حريم براي احداث سبزرود  
 گيري اراضي مسكوني نزديك رودخانهجلوگيري از خطر سيل  
 بري تملك اراضي اطراف رودخانه هزينه  

پيشنهاد سبزراه در حريم دكل فشار 
  توجه به سيما و منظر شهري و سالمت مردم با ايجاد فضاي سبز انبوه در اطراف حريم دكل برق   ويق

الگوي تراكمي
  

پيشنهاد تراكم كم در محدوده اطراف 
 كارخانه سيمان و فارسيت و ارتفاعات

 هاتبديل قسمتي از اراضي با تراكم كم به فضاي سبز براي كاهش آلودگي  
 ا آلودگي هوا ناشي از كارخانجاتمواجه شدن افراد كمتري ب  

اختصاص تراكم ويژه به  پيشنهاد 
  اراضي ناشي از خروج كارخانه سيمان

 تقويت خدماتي بخش شرقي شهر براي بازگشت رونق به بافت قديم و جلوگيري از گسترش بي-

  رويه محدوده قانوني شهر
  اختصاص اين تراكم به اراضي از پيش طراحي شده  

ص تراكم زياد به پيشنهاد اختصا
محدوده مراكز جديد واقع در دو 

  سمت بلوار صنعت

  جذب جمعيت در اين نواحي و استفاده بهينه از مراكز پيشنهادي  
  توازن جمعيتي در نواحي مختلف شهر  

پيشنهاد اختصاص تراكم زياد به 
اراضي واقع در شمال غربترين نقطه 

  شهر

 ضي با تراكم باالوجود فضاي باز براي طراحي مناسب اين ارا  
  استفاده از منظر رودخانه  
 گرايش عمومي مردم به زندگي در قطعات كوچك  
 آب و هواي بسيار مناسب اين خطه  
 دوري از آلودگي كارخانه سيمان و عوامل شرقي شهر  

الگوي تقسيمات شهري
 

پيشنهاد قرارگيري سطح يك عامل 
مصنوع يا طبيعي در يك حوزه 

  ريزيبرنامه

 هاي مديريتي قبليوزهعدم تغيير ح 

 ريزي بهتر براي اراضي موجود در يك حوزه مديريتي برنامه  
 ريزيقرارگيري كارخانجات در يك حوزه برنامه  
 ريزيقرارگيري رودخانه و حريم آن در يك حوزه برنامه  

قرارگيري محالت با بافتهاي همگن 
 در يك حوزه

 ريزيقرارگيري محدوده نوساز در يك حوزه برنامه  
 ريزيقرارگيري بافت فرسوده در يك حوزه برنامه  
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 ) 2(الگوي ميانه  -3 

  .انداين الگو مانند الگوي قبلي در حد اصالحات مسائل و مشكالت شهر است كه بدون تغييرات اساسي تدوين شده
  الگوي شبكه اصلي حمل و نقل -

 2ديد به عنوان كنارگذر و كمربندي قديم نقش شرياني درجه در الگوي شبكه اصلي حمل و نقل، كمربندي ج
  .انداصلي به دليل وجود خدمات مجهز شهري در اين محور را بخود اختصاص داده

هري به صورت لوپي در مركز شهر در ميان محور مجهز شهري براي پيوست اراضي مياني شهر خط ترامواي ش
  .مكانيابي شده است

  .گرددبا خدمات مجهز شهري در امتداد رودخانه  پيشنهاد مي 2 ايجاد محور شرياني درجه
-مركز جديد راه( براي دسترسي به دو مركز اصلي شهر 2تعريض خيابان محلي فاطميه و تبديل به شرياني درجه 

راه شدن خيابان شريعتي و همچنين جايگزيني مناسب براي عبور و مرور حاصل از پياده) آهن و مركز شريعتي
  .گردداد ميپيشنه

  الگوي نظام مراكز پيشنهادي -
ديگر مراكز . گرددراه براي آن پيشنهاد ميمركز اصلي شهر، همان مركز تجاري موجود است كه طرح ايجاد پياده

آهن از شهر، مركزي جديد ،مركزي جديد در اراضي حاصل از خروج راه)ميدان واليت(در مركز اداري موجودشهري 
  .قع در محور مجهز خدمات شهري استدر بلوار امام علي وا

تواند به نقش هاي شهر ميو همچنين در ورودي) اي و ملي شهرعامل منطقه(مراكز فراشهري در كنار كارخانه 
  .اي شهر كمك كندمنطقه

  ها و خدمات عمده شهريالگوي استقرار كاربري -

وش گردد از طريق دو رست پيشنهاد مييكاربري صنعتي مربوط به كارخانجات به موازات ضوابط سازمان محيط ز
  ها از شهرخروج كارخانه -2روز استفاده از فيلترهاي مناسب در تمام طول شبانه - 1: تبديل به صنايع پاك گردد

از  .گرددخروج اين كاربري از شهر پيشنهاد مي آهن و ايستگاه آن،براي كاربري حمل و نقل مربوط به خدمات راه
االجرا، ساماندهي دو ورودي شهر براي خروج كاربريهاي مزاحم و رهايي از ريزدانگي دهي الزمهاي سامانديگر طرح

  .اين نواحي است
گردد، به طوريكه كاربريهاي خدمات شهر پيشنهاد مي مركزيمحورهاي مجهز شهري به صورت لوپ در اراضي 

  .شهري مجازند در اين محورها فعاليت كنند
به عنوان خدمات عمده شهري همانند راف محور مجهز شهري براي دسترسي آسانتر در اطهاي آموزش عالي زمين

  .گرددوضع موجود حفظ مي
شهر مكانيابي شده، عالوه بر آن سبزرود و  فضاهاي سبز عمده شهري در پاركها و فضاي سبز موجود، مبادي ورودي

  .شودسبز راه در حريم دكل برق پيشنهاد مي
  الگوي تراكمي -
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و تبديل تمام ناحيه تراكمي زياد در شمال غربي  1ر اساس وضع موجود حفظ خواهد شد، بجز ايجاد بتراكمها 
   .كه براي جلوگيري از گسترش افقي الزم به نظر ميرسد اراضي غربي و شمالي به تراكم متوسط، 

  الگوي تقسيمات شهري -

  :باشدپيشنهادي بر اساس داليل زير مي تقسيمات شهري
  .نواحي همگن موثر واقع گرددريزي تواند براي برنامهن با قرارگيري در يك حوزه مينواحي موجود همگ

 :1 حوزه
  حوزهقرار گرفتن كارخانجات و بافتهاي فرسوده در يك  -
  حوزهقرارگيري دو سمت رودخانه و حريم مربوط به آن در يك  -
 حوزهآهن و حريم مربوط به آن در يك قرارگيري راه -
  :2حوزه 
  هاي ديگر عامل جدا كننده اين حوزه از حوزه كمربندي قديم -
  رارگيري محالت با بافتهاي همگن در يك حوزهق -
  : 3حوزه 

  قرارگيري محالت عرفي همگن در يك حوزه -
  :4حوزه

 محدوده نوساز شهر -
 يكدستي بافت اجتماعي اين محالت با يكديگر- -

  )2(ميانه :  3معايب و مزاياي پيشنهادات الگوي:46جدول
  مزايا و معايب  اداتپيشنه عامل

الگوي شبكه اصلي حمل و نقل
  

تأييد پيشنهاد طرح تفصيلي در 
مورد ايجاد كمربندي جديد در 

  شمال شهر

 كوتاهترين مسير به منظور اتصال دو ورودي شهر  
  بهترين مسير به منظور اتصال دو ورودي شهر بدليل كوهستاني بودن جنوب شهر و عدم امكان

  متايجاد كمربندي در اين س
  خروج ترافيك عبوري از شهر و نتايج آن شامل كاهش عبور وسائط نقليه سنگين، كاهش ميزان

  تصادفات درون شهري، كاهش آلودگي صوتي و آلودگي هوا
  تاسيس خدمات بين شهري خارج از محدوده قانوني شهر و نتايج مربوطه شامل خروج كاربريهاي

  مزاحم شهري از مسير كمربندي قديم
 راضي كشاورزي مرغوب و كاهش سطح آنها و احتمال تجاوز  به حريم اراضي كشاورزي در عبور از ا

  اثر ساخت و ساز اطراف كنارگذر
پيشنهاد نقش كنارگذر به كمربندي 

به  2جديد و شرياني درجه 
  كمربندي قديم

 مكانيابي خدمات، متناسب با نقش متفاوت محورهاي اصلي شهر  
 گذر و ترافيك مقصدي و آرامتر به شرياني موجود در شهراختصاص ترافيك عبوري به كنار  
  به آن 2اختصاص محور مجهز خدمات شهري به اين معبر براي القاي نقش شرياني درجه  

پيشنهاد خط ترامواي شهري در 
  اراضي مركزي و غربي شهر

 دسترسي مناطق مركزي با محدوده غربي شهر  
  كاهش ترافيك خيابانها و مراكز اصلي شهر  
 يجاد لوپ خدماتي در محدوده قطارشهري به دليل دسترسي آسان به خدماتا  
 پيوستگي كالبدي اراضي مياني شهر  
 اتصال مراكز پيشنهادي الگو توسط خط ترامواي شهري  
 گرايش مردم به ساخت و ساز در مناطق غربي شهر به علت دسترسي آسان  
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با  2پيشنهاد محور شرياني درجه 
در  خدمات محور مجهز شهري

  امتداد رودخانه

 استفاده از مناظر طبيعي رودخانه 
  پيوستگي اراضي اطراف رودخانه براي طراحي مناسبتر بلوار ساحلي جديد  
 جلوگيري از ساخت و ساز در حريم براي احداث سبزرود  
 گيري اراضي مسكوني نزديك رودخانهجلوگيري از خطر سيل  
 بري تملك اراضي اطراف رودخانههزينه  
 و ممانعت از ورود فاضالب به ) پروژه در دست تهيه(عدم احداث تصفيه خانه فاضالب  در صورت

  .رودخانه، احداث شرياني منطقي نخواهد بود

پيشنهاد تعريض خيابان فاطميه به 
  2عنوان محور شرياني درجه 

  راه تبديل شده استكه در اين الگو به پياده(جايگزين ترافيك  عبوري خيابان شريعتي(.  
 راه شريعتيآهن و پيادهمركز پيشنهادي راه( اه اصلي دسترسي دو مركز اصلي شهر ر(  
 اي و ترافيك ناشي از دسترسي به دو مركز تعبيه پاركينگ عمومي براي جلوگيري از پارك حاشيه

  اصلي شهر 
  احتمال تردد و ترافيك سنگين در اين خيابان در صورت ارائه خدمات در آن  

  اه شريعتيرپيشنهاد پياده

 راه شريعتيوجود كاربريهاي خدماتي درجهت تقويت پياده  
 كاهش ترافيك مقصدي به خيابان شريعتي  
  انتقال برخي كاربريها كه نياز به عبور و مرور وسايل نقليه دارند به ديگر مراكز خدماتي و كاهش بار

  مركز شريعتي
 ايجاد محور مجهز شهري به عنوان محور تفرجگاهي  
  دسترسي برخي كاربريهااختالل در  
 احتمال افزايش ترافيك خيابانهاي جايگزين  

الگوي نظام مراكز
  

پيشنهاد تجمع كاربريهاي اداري در 
متري به  45ميدان واليت و خيابان 

  عنوان مركز اداري

 وجود تعدادي زيادي كاربري اداري در اين مركز  
 اي دسترسي آسانترگذر محور مجهز خدمات شهري و خط تراموا از اين  محدوده بر  
 3شهري حوزه كالن  - ايمركز ناحيه  

پيشنهاد مركزي جديد واقع در بلوار 
  امام علي

 گذر محور مجهز خدمات شهري و خط تراموا از اين  محدوده براي دسترسي آسانتر  
  هدايت مراكز شهري به سمت اراضي شمالي و غربي شهر براي دسترسي ساكنين اين محدوده به

  خدمات شهري
 اهش ترافيك و تردد در مركز شريعتيك  
 جويي در وقت و هزينه و منابع سوختي ساكنان شمالي و غربي شهر صرفه  

پيشنهاد مركزي جديد در اراضي 
  آهنحاصل از خروج راه

 1شهري حوزه كالن-ايمركز ناحيه 
 و احتمال باالي استقبال از آن ) راه شريعتيپياده(نزديكي به مركز اصلي شهر  
 آهنبري پروژه احداث خدمات شهري در اراضي راهبري و زماننههزي  

پيشنهاد ايجاد مراكز فراشهري در 
  جوار كارخانه

 اي كارخانه سيمان و فارسيتكاربرد اين مركز به علت كاربري ملي و منطقه  
 جذب جمعيت فعال اقتصادي به اين منطقه در تضاد با پيشنهاد تراكم پايين اين محدوده  

هاد تأسيس مراكز فراشهري پيشن
  در مبادي ورودي شهر

 رهايي از ريزدانگي مبادي ورودي شهر 
 ساماندهي محورهاي ورودي شهر به عنوان سمبلهاي بارز و شاخص شهر دورود  
 خروج كاربريهاي مزاحم از اين مبادي  
 ايجاد كاربريهاي جاذب جمعيت  
 ايجاد شغل در اين مراكز  

الگوي استقرار كاربري
ها و خد

مات 
عمدهشهري

  پيشنهاد ساماندهي وروديهاي شهر
 رهايي از ريزدانگي مبادي ورودي شهر 
 خروج كاربريهاي مزاحم از اين مبادي  
 هاي شهري با هويت شهر دورودايجاد سمبلها و نشانه  

پيشنهاد تبديل كاربري صنعتي 
مربوط به كارخانجات به صنايع   

  پاك

 كارخانه يا خروج آن كاهش آلودگي هوا ناشي از فيلترينگ  
 هاكاهش ترافيك وسايل نقليه سنگين ناشي از وجود كارخانه  
  جايگزيني خدمات شهري و فراشهري مورد نياز در صورت خروج كارخانه سيمادر صورت خروج

  كارخانه سيما
 هزينه باالي انتقال كارخانه به خارج از شهر  

 كاهش آلودگي صوتي و آلودگي هوا آهن از شهر و انتقال آن خروج راه
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آهن پيشنهادي به مسير خط راه
اي بروجرد در خارج طرح ناحيه

شهر و انجام مطالعات براي 
  مكانيابي ايستگاه دورود

 آهن در اراضي كنوني ساماندهي مناطق مسكوني مربوط به راه  
 آهنساماندهي انبار كاالهاي موجود در شهر مربوط به راه  
 مسئولين در مورد خروج آن  توجه به تمايالت مردمي و گرايش  
 آهن يا اختصاص قسمتي از اراضي حاصل از خروج، به كاربريهاي شهري و فراشهري مربوط به راه

  اي و ملي شهرمناطق مسكوني كاركنان آن و افزايش نقش فرامنطقه
 1شهري حوزه كالن  -اياختصاص قسمتي از اين اراضي به مركز ناحيه  
 آهن به خارج شهرانتقال راه بري پروژهبري و هزينهزمان  
 بري پروژه احداث خدمات در اين محدوده بري و هزينهزمان  

پيشنهاد محور مجهز شهري از 
  غربي شهرمركز تا اراضي 

 رهايي از ريزدانگي اطراف محورها 
  پويايي محورهاي غيرفعال كنوني  
 اي از طريق ديگر مراكز هسته به) شريعتي و فرمانداري(سرزندگي و پويايي واتصال مراكز اصلي شهر

  ايجاد مراكز خطي
پيشنهاد حفظ اراضي مربوط به 

  آموزش عالي
 فرهنگي و اقتصادي شهر دورود در صورت نياز به دانشگاهي جديد در استان و -ارتقا سطح علمي

  اختصاص آن به شهر دورود 

پيشنهاد سبز راه در اراضي اطراف 
  رودخانه تيره و ماربره داخل شهر

 استفاده از مناظر طبيعي رودخانه 
 جلوگيري از ساخت و ساز در حريم براي احداث سبزرود  
 گيري اراضي مسكوني نزديك رودخانهجلوگيري از خطر سيل  
 بري تملك اراضي اطراف رودخانه هزينه  

پيشنهاد سبزراه در حريم دكل 
  فشار قوي

  سبز انبوه در اطراف حريم دكل برقتوجه به سيما و منظر شهري و سالمت مردم با ايجاد فضاي  

الگوي تراكمي
  

پيشنهاد تراكم كم در محدوده 
اطراف كارخانه سيمان و فارسيت و 

  ارتفاعات

 هاتبديل قسمتي از اراضي با تراكم كم به فضاي سبز براي كاهش آلودگي  
 مواجه شدن افراد كمتري با آلودگي هوا ناشي از كارخانجات  

ياد به پيشنهاد اختصاص تراكم ز
اراضي واقع در شمال غربترين نقطه 

  شهر

 وجود فضاي باز براي طراحي مناسب اين اراضي با تراكم باال  
  استفاده از منظر رودخانه  
 گرايش عمومي مردم به زندگي در قطعات كوچك  
 آب و هواي بسيار مناسب اين خطه  
 دوري از آلودگي كارخانه سيمان و عوامل شرقي شهر  

الگوي تقسيمات شه
ري

پيشنهاد قرارگيري سطح يك عامل   
مصنوع يا طبيعي در يك حوزه 

  ريزيبرنامه

 ريزي بهتر براي اراضي موجود در يك حوزه مديريتي برنامه  
 ريزيقرارگيري كارخانجات در يك حوزه برنامه  
 ريزيقرارگيري رودخانه و حريم آن در يك حوزه برنامه  
 ريزينامهقرارگيري راه آهن و حريم آن در يك حوزه بر  

قرارگيري محالت با بافتهاي همگن 
  در يك حوزه

 اقتصادي محالت-يكدستي بافت اجتماعي  
 ريزيقرارگيري محالت عرفي در يك حوزه  برنامه  
 ريزيقرارگيري محدوده نوساز در يك حوزه برنامه  
 ريزيقرارگيري بافت فرسوده در يك حوزه برنامه  
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  وي  راديكالالگ  -4
  .حالت ممكن استاين الگو داراي تغييرات اساسي براي دستيابي به بهترين 

  الگوي شبكه اصلي حمل و نقل -
، كمربندي جديد به عنوان كنارگذر و كمربندي قديم داراي نقش شرياني درجه 2و  1در اين الگو همانند دو الگوي 

-در مقابل عوامل خطي پيشنهاد مي تتگي بيشتر محالجنوبي در جهت پيوس-افزايش محورهاي شمالي. باشدمي 1
 .گردد

  .شودپيشنهاد مي 2و  1آهن و كارخانجات به صورت شرياني درجه اتصال معابر در اثر حذف كاربريهاي راه
ترامواي شهري به جهت اتصال مراكز و بافتهاي شهري  و در اثر حذف كاربريهاي عمده از قلب شهر شروع و تا 

  .يابدربي امتداد مياراضي شمال غ
و و ديگر مراكز طبق نقشه براي اولويت به حركت پياده ) خيابان شريعتي( راههاي شهري در مركز فعلي شهر پياده 

  .شودكاهش بار ترافيك در اين مراكز پيشنهاد مي
  .گرددمي هاي بيشتر و استاندارد بر رودخانه پيشنهادتر بخش غربي و شرقي شهر، ساخت پلبراي ارتباط قوي

  الگوي نظام مراكز پيشنهادي -
هاي بخش هاي ديگري درماند و هستهدر پيشنهاد مراكز، مركز فعلي شهر به عنوان مركز خدمات شهري ثابت مي

دو مركز مهم در امتداد بلوار صنعت مكانيابي شده كه در صورت تحقق آنها بخش . گرددشمالي و غربي شهر اضافه مي
هاي شهري در اين مراكز براي جلب توجه و جذب جمعيت تعريف نشانه. اصلي كاسته خواهد شد اي از بار مركزعمده

به صورت چهارباغ طراحي ) به عنوان نشانه شهري(بلوار صنعت و بلوار امام علي در امتداد پارك دانشجو . الزم است
  .شوندمي

و اضي حاصل از خروج كارخانه سيمان و اراي شهر در مبادي ورودي مراكز فراشهري براي تقويت نقش منطقه
  .اندمكانيابي شدهاراضي شمال غربي شهر 

  ها و خدمات عمده شهريالگوي استقرار كاربري -

  .گرددمتري پيشنهاد مي 90محور خدماتي مجهز به صورت خطي از خيابان امام خميني تا بلوار 
  :پيشنهاد سه طرح ويژه شامل

ها جهت امكان احداث كاربريهايي ل آن به صنايع پاك و انجام بررسيحذف كاربري صنعتي كارخانجات و تبدي -1
نمايشگاه  -آموزش عالي صنايع –موزه عشايري  -پارك اداري -پارك صنعتي -پارك علم و فناوري: شامل
  آهنخدمات مختلط مسكوني مجاور راه TOD -نفري 10000ورزشگاه  -ايمنطقه

آهن موزه راه –آهن بخش شهر و ايجاد كاربريهايي همچون دانشگاه راهترين آهن به شرقيجابجايي ايستگاه راه -2
اي و ملي شهر دورود و اختصاص قسمتي از منطقهي گياهان زاگرسي  براي تقويت نقش شناسباغ گياه -ايران

  آهن اراضي رها شده به كاربري مسكوني كاركنان راه
به چهارباغ و همچنين بلوار امام علي تبديل اين بلوار ايجاد دو مركز شهري قوي در دو امتداد بلوار صنعت و  -3

 بين دو مركز اصلي شهر
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حذف كابلهاي فشار قوي از بلوارها و انتقال آنها به زيرِزمين جهت كاهش اثرات نامطلوب آنها و پيوستگي كالبدي 
  .گرددشهر پيشنهاد مي

  .دانگي و كاربريهاي مزاحم در اين محدودهپيشنهاد دو طرح ساماندهي در مبادي ورودي شهر براي رهايي از ريز
  .از ديگر پيشنهادات اين الگوستراه ايجاد سبزراه، برق

  الگوي تراكمي -

به دليل ( ناحيه واقع  در ارتفاعات براي استفاده از مناظر شهر و همچنين در دو امتداد بلوار صنعت  2تراكم زياد در 
غربي شهر و در اراضي ناشي از خروج كارخانه سيمان جهت شمال ، در قسمتي از اراضي) خدمات شهري مهماستقرار 

  .جذب جمعيت به اين مناطق پيشنهاد شده است
تر و همچنين در باقي ارتفاعات تراكم كم در بافت اطراف كارخانه سيمان شامل بافت فرسوده و محالت قديمي

  .غربي شهر پيشنهاد شده استجنوب و جنوب
  .بيني شده استراي باقي اراضي و كوي كارمندان كارخانه سيمان پيشتراكم متوسط در افق طرح ب

  الگوي تقسيمات شهري -

  :تقسيم بندي اين حوزه ها بر اساس عوامل زير است. باشدحوزه كالن مي 5اين الگو داراي 
  شامل محدوده صنعتي و رودخانه و اراضي مسكوني وابسته به كارخانه سيمان: حوزه شرقي

  آهنمل بخش مركزي شهر و محدوده راهشا: حوزه مركزي 
  بخش جديد شهر با مرز بلوار شهيد بهشتي: حوزه شمالي 
  بخش جديدتر شهر با مرز بلوار شهيد بهشتي و بلوار مدرس: حوزه غربي

  شامل جنوب بلوار شهيد بهشتي به سمت ارتفاعات: حوزه جنوبي
  راديكال:  4معايب و مزاياي پيشنهادات الگوي: 47جدول

  مزايا و معايب پيشنهادات عامل

الگوي شبكه اصلي حمل و نقل
  

تأييد پيشنهاد طرح تفصيلي در 
مورد ايجاد كمربندي جديد در 

  شمال شهر

 كوتاهترين مسير به منظور اتصال دو ورودي شهر  
  بهترين مسير به منظور اتصال دو ورودي شهر بدليل كوهستاني بودن جنوب شهر و عدم امكان ايجاد

  اين سمت كمربندي در
  خروج ترافيك عبوري از شهر و نتايج آن شامل كاهش عبور وسائط نقليه سنگين، كاهش ميزان

  تصادفات درون شهري، كاهش آلودگي صوتي و آلودگي هوا
  تاسيس خدمات بين شهري خارج از محدوده قانوني شهر و نتايج مربوطه شامل خروج كاربريهاي

  مزاحم شهري از مسير كمربندي قديم
 ر از اراضي كشاورزي مرغوب و كاهش سطح آنها و احتمال تجاوز  به حريم اراضي كشاورزي در عبو

  اثر ساخت و ساز اطراف كنارگذر
پيشنهاد نقش كنارگذر به كمربندي 

به  1جديد و شرياني درجه 
  كمربندي قديم

 مكانيابي خدمات، متناسب با نقش متفاوت محورهاي اصلي شهر  
 ه كنارگذر و ترافيك مقصدي و آرامتر به شرياني موجود در شهراختصاص ترافيك عبوري ب  

 - پيشنهاد افزايش محورهاي شمالي
  جنوبي

 پيوستگي بيشتر محالت در مقابل عوامل خطي موجود  
  دسترسي آسانتر به بافتهاي داخلي محالت  

پيشنهاد اتصال معابر در اثرحذف 
  آهنها و راهكارخانه

 قي و غربي رودخانه پيوستگي كالبدي بافتهاي شر  
  امام خميني، شريعتي، بلوار شهيد بهشتي(كاهش ترافيك معابر موازي(  

گسترش خط ترامواي شهري در اين الگو نسبت به الگوهاي قبلي، باعث تقويت هرچه بيشتر نكات  پيشنهاد خط ترامواي شهري در 
  .گرددمثبت احداث آن مي
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  طق مركزي با محدوده شمال غربي شهردسترسي منا   اراضي مركزي تا شمال غربي شهر
  كاهش ترافيك خيابانها و مراكز اصلي شهر  
 ايجاد لوپ خدماتي در محدوده قطارشهري به دليل دسترسي آسان به خدمات  
 پيوستگي كالبدي اراضي شهر  
 گرايش مردم به ساخت و ساز در مناطق غربي و شمال غرب شهر به علت دسترسي آسان  

  ريعتيراه شپيشنهاد پياده

 راه شريعتيوجود كاربريهاي خدماتي درجهت تقويت پياده  
 كاهش ترافيك مقصدي به خيابان شريعتي  
  انتقال برخي كاربريها كه نياز به عبور و مرور وسايل نقليه دارند به ديگر مراكز خدماتي و كاهش بار

  مركز شريعتي
 ايجاد محور مجهز شهري به عنوان محور تفرجگاهي  
 سي برخي كاربريهااختالل در دستر  
 احتمال افزايش ترافيك خيابانهاي جايگزين  

راه در بلوار صنعت پيشنهاد پياده
واقع در امتداد غربي بلوار در مركز 

  پيشنهادي

 ايجاد  تفرجگاه پياده براي جذب جمعيت  
 5شهري حوزه كالن -ايجلوگيري از ترافيك مركز ناحيه  
  راه نشدن مراكز خدماتي پيشنهادي و وجود پيادهاحتمال عدم استقبال مردمي در صورت مجهز

  شريعتي
پيشنهاد طرح چهارباغ در بلوار   

صنعت و امام علي با حذف خطوط 
  فشار قوي

 دستيابي آسان به مراكز پيشنهادي از طريق چهارباغ پيشنهادي 

 گيري مراكز شهرياتصال دو مركز اصلي توسط محورهاي خطي در شكل  
 يابي يا انتقال خط فشار قوي به زيرزمينجايي، مكانبر بودن حذف، جابهزينه  

الگوي نظام مراكز
  

شهري -ايپيشنهاد مركز ناحيه
جديد در انتهاي شرقي بلوار صنعت 
و يك مركز ديگر انتهاي غربي بلوار 

  صنعت و امام علي

 خيابان شريعتي(كاهش بار تمركز در مركز اصلي شهر(  
  تراكم باالي آن نواحيمراكزي در جهت تامين نيازهاي محدوده  

پيشنهاد مركزي جديد واقع در بلوار 
  امام علي

 گذر خط تراموا از اين  محدوده براي دسترسي آسانتر  
  هدايت مراكز شهري به سمت اراضي شمالي و غربي شهر براي دسترسي ساكنين اين محدوده به

  خدمات شهري
 كاهش ترافيك و تردد در مركز شريعتي  
 هزينه و منابع سوختي ساكنان محالت مياني شهر جويي در وقت وصرفه  
  3شهري حوزه كالن  -ايمركز ناحيه  

پيشنهاد مركزي جديد در اراضي 
  آهنحاصل از خروج راه

 2شهري حوزه كالن-ايمركز ناحيه 
 و احتمال باالي استقبال از آن ) راه شريعتيپياده(نزديكي به مركز اصلي شهر  
 آهنژه احداث خدمات شهري در اراضي راهبري پروبري و زمانهزينه  

پيشنهاد ايجاد مراكز فراشهري در 
اراضي حاصل از خروج كارخانه 

  سيمان

 اي كارخانه سيمان و فارسيتكاربرد اين مركز به علت كاربري ملي و منطقه  
 جذب جمعيت فعال اقتصادي به اين منطقه در تضاد با پيشنهاد تراكم پايين اين محدوده  

اد تأسيس مراكز فراشهري پيشنه
  در مبادي ورودي شهر

 رهايي از ريزدانگي مبادي ورودي شهر 
 ساماندهي محورهاي ورودي شهر به عنوان سمبلهاي بارز و شاخص شهر دورود  
 خروج كاربريهاي مزاحم از اين مبادي  
 ايجاد كاربريهاي جاذب جمعيت  
 ايجاد شغل در اين مراكز  

در پيشنهاد تاسيس مراكز فراشهري 
  شمال غرب شهر

  جذب جمعيت فراشهري به اين منطقه از طريق ارتباطات به كنارگذر جديد شهر  

الگوي 
  پيشنهاد ساماندهي وروديهاي شهراستقرار

 رهايي از ريزدانگي مبادي ورودي شهر 
 خروج كاربريهاي مزاحم از اين مبادي  
 با هويت شهر دورودهاي شهري ايجاد سمبلها و نشانه  
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پيشنهاد طرح ويژه حذف كاربري 
صنعتي مربوط به كارخانه سيمان و 

  فارسيت

 كاهش آلودگي هوا 
 هاكاهش ترافيك وسايل نقليه سنگين ناشي از وجود كارخانه  
  جايگزيني خدمات شهري و فراشهري مورد نياز در اراضي حاصل از خروج كارخانه سيمان  
 اي شهر دورود به علت احداث كاربريهاي منحصربفرد مربوط به صنايعقهارتقا نقش ملي و فرامنط  
 ها به خارج از شهرهزينه باالي انتقال كارخانه  

آهن از پيشنهاد طرح ويژه خروج راه
شهر و انتقال آن به شرق شهر 

  خارج از محدوده قانوني

 كاهش آلودگي صوتي و آلودگي هوا 
 آهن در اراضي كنوني هساماندهي مناطق مسكوني مربوط به را  
 آهنساماندهي انبار كاالهاي موجود در شهر مربوط به راه  
  توجه به تمايالت مردمي و گرايش مسئولين در مورد خروج آن  
 آهن يا اختصاص قسمتي از اراضي حاصل از خروج، به كاربريهاي شهري و فراشهري مربوط به راه

  اي و ملي شهرطقهمناطق مسكوني كاركنان آن و افزايش نقش فرامن
 2شهري حوزه كالن  -اياختصاص قسمتي از اين اراضي به مركز ناحيه  
 آهن به خارج شهربري پروژه انتقال راهبري و هزينهزمان  
 بري پروژه احداث خدمات در اين محدوده بري و هزينهزمان  

پيشنهاد محور مجهز خطي از 
  جنوب شرقي تا شمال غربي شهر

 ي اطراف محورهارهايي از ريزدانگ 
  پويايي محورهاي غيرفعال كنوني  
 اي از طريق ايجاد محورخطيسرزندگي و پويايي واتصال مراكز شهر به ديگر مراكز هسته  

پيشنهاد حفظ اراضي مربوط به 
  آموزش عالي

 فرهنگي و اقتصادي شهر دورود در صورت نياز به دانشگاهي جديد در استان و -ارتقا سطح علمي
  به شهر دورود  اختصاص آن

پيشنهاد سبز راه در اراضي اطراف 
  رودخانه تيره و ماربره داخل شهر

 استفاده از مناظر طبيعي رودخانه 
 جلوگيري از ساخت و ساز در حريم براي احداث سبزرود  
 گيري اراضي مسكوني نزديك رودخانهجلوگيري از خطر سيل  
 بري تملك اراضي اطراف رودخانه هزينه  

بزراه در حريم دكل پيشنهاد س
  فشار قوي

 توجه به سيما و منظر شهري و سالمت مردم با ايجاد فضاي سبز انبوه در اطراف حريم دكل برق  

الگوي تراكمي
  

پيشنهاد تراكم كم در محدوده 
اطراف ارتفاعات و بافت فرسوده و 

  محالت قديمي

 هاتبديل قسمتي از اراضي با تراكم كم به فضاي سبز براي كاهش آلودگي  
 مواجه شدن افراد كمتري با آلودگي هوا ناشي از كارخانجات  

پيشنهاد اختصاص تراكم زياد به 
اراضي واقع در شمال غربترين نقطه 

  شهر

 وجود فضاي باز براي طراحي مناسب اين اراضي با تراكم باال  
  استفاده از منظر رودخانه  
 گرايش عمومي مردم به زندگي در قطعات كوچك  
 سيار مناسب اين خطهآب و هواي ب  

پيشنهاد اختصاص تراكم زياد به 
ارضي حاصل از خروج كارخانه 

  سيمان

 رويه تقويت خدماتي بخش شرقي شهر براي بازگشت رونق به بافت قديم و جلوگيري از گسترش بي
  محدوده قانوني شهر

 اختصاص اين تراكم به اراضي از پيش طراحي شده  

 پيشنهاد اختصاص تراكم زياد به
محدوده مراكز جديد واقع در دو 

  سمت بلوار صنعت

  جذب جمعيت در اين نواحي و استفاده بهينه از مراكز پيشنهادي  
  توازن جمعيتي در نواحي مختلف شهر  

الگوي تقسيمات شهري
پيشنهاد قرارگيري سطح يك عامل   

مصنوع يا طبيعي در يك حوزه 
  ريزيبرنامه

 در يك حوزه مديريتي ريزي بهتر براي اراضي موجودبرنامه  
 ريزيقرارگيري كارخانجات در يك حوزه برنامه  
 ريزيقرارگيري رودخانه و حريم آن در يك حوزه برنامه  
 ريزيقرارگيري راه آهن و حريم آن در يك حوزه برنامه  

قرارگيري محالت با بافتهاي همگن 
  در يك حوزه

 اقتصادي محالت-يكدستي بافت اجتماعي  
 برنامهجداگانه    هايدر حوزهو ارتفاعات  ، محدوده نوساز و بافت فرسودهعرفي قرارگيري محالت -

  ريزي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



دورود شهر) بازنگري( جامع طرحتجزيه و تحليل   

80 

كدام از الگوهاي مطرح شده داراي مزايا و معايبي هستند كه بعضاً در هرباال مشاهده شد  جداولهمانطور كه در
  :شوددر قالب جدول زير بيان مي آنهاب مزايا و معايراي مقايسه بهتر الگوها بالگوها مشتركند، 

  مزايا و معايب الگوها: 48جدول
  4الگو  3الگو  2الگو  1الگو توضيحات  

زايا
م

  

ارائه خدمات و امكانات با عملكرد شهري در شمال غربي شهر با رويكرد تمركززدايي خدمات از 
        ايهسته اصلي شهر و رونق گرفتن مناطق حاشيه

خش هسته اصلي شهر به دليل استقرار خدمات شهري در بخشهاي ديگر كاهش ترافيك در ب
         شهر

         يابي مراكز و محورهاي فعال در بين آنهاها و ساخت و سازهاي جديد با مكانتوجه به طرح
         دسترسي آسانتر ساكنين شهر به مراكز خدماتي
          آنتوجه به آلودگي هوا و چاره انديشي براي حل 

          ها و عمليات ساختعدم توسعه شبكه و حجم كمتر هزينه
         كم شدن حجم ترافيك و فاصله ترددها 

         ارائه خدمات و امكانات با توجه به نظام سلسله مراتب شبكه ارتباطي
          ارائه خدمات و امكانات با توجه به  نظام تقسيمات شهري

يع پراكنده در سطح شهر و بخصوص صنايع موجود در مبادي ورودي شهر به خارج انتقال صنا
         از آن يا پيشنهاد ساماندهي آنها

         انتقال تاسيسات و تجهيزات نامرتبط به خارج شهر
         اي شهرتوجه به خدمات فراشهري و توجه به نقش منطقه

       پيشنهاديتوجه به تمايالت مردمي در ارائه طرح 
         استفاده از مزاياي وجود رودخانه با ايجاد سبزراه

          استفاده از وجود مزاياي رودخانه با ايجاد محور ساحلي
         استفاده بهينه از مركز تجاري موجود

         توجه به صنايع پاك
         توجه به مزاياي رودخانه

يب
معا

  
         در ميان مدت) آهنكارخانه و راه(طرح در خصوص خروج كاربريهاي مزاحم عدم تحقق پذبري 

         اجراي توام با مشكل و پرهزينه بودن انتقال كاربريها به خارج شهر
اجراي توام با مشكل و پرهزينه بودن  ساخت كاربريهاي پيشنهادي در اراضي حاصل از خروج 

         آهنها و راهكارخانه
          عدم توزيع متناسب خدمات شهري

          گسستگي كالبدي شهرعدم توجه به 
  1390 -مطالعات مشاور: ماخذ
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 :هاارزيابي الگو
 يابي به اين معيارها و ميزان پاسخگوهايي كه براي ارائه الگو ها  قيد گرديد به بررسي ميزان دستبا توجه به معيار

 .شود  تا الگوي بهينه انتخاب گرددمياين الگوها به معيارها وزن داده 
 ارزيابي الگوهاو انتخاب الگوي برتر: 49جدول 

كد
 معيار 

زن 
و

يار
گو مع
ال

1  

گو
ال

2  

گو
ال

3  

گو
ال

4  

 3 5 4 1 3   گسستگي فضايي شهرطراحي بافتي يكپارچه براي اتصال   1
ياس و متناسب با مق شهربرقراري انتظام و يكپارچگي در استقرار كاربري در سطح   2

 3 5 5 2 2  عملكرد آنها

 3 5 4 2 2  در اراضي موجود  و ساز بهره گيري از حداكثر توان ساخت  3
 5 4 5 3 1  توانهاي طبيعي و چشم انداز هاي موجود بهره گيري از مناظر و  4
 3 4 4 4 3  يرعايت سلسله مراتب و نقش و عملكرد در شبكه ارتباطي  پيشنهاد  5
 3 1 3 5 3  ا  توجه به توان مديريت شهري و جذب سرمايهقابليت اجرايي مالي ب  6
 5 5 5 2 3  گرايش عمومي شهروندان و مديران شهري  7

 59 69 71 47 ‐  جمع امتيازات
      3..……1                                            وزن معيارها 

       5..……1                                          نرخ آلترناتيوها 
  مطالعات مشاور: ماخذ

گزينه از باالترين امتياز برخوردار بوده و به عنوان  2همانطور كه در جدول باال نيز مشاهده مي گردد الگوي شماره 
  .برگزيده در ارائه طرح پيشنهادي مبنا قرار خواهد گرفت
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 )طرح توسعه كالبدي شهر(تهيه طرح توسعه و عمران شهر  -2-5
عه و عمران شهر، نتيجه مطالعات وضع موجود و برآورد كمي ها و كاستي هاي كالبدي شهر در وضع موجود طرح توس

پس از شناخت كلي شهر و تسلط كامل بر موضوعات مختلف آن، در مرحله تجزيه وتحليل .و در افق آينده است
ا ارائه طرح و پيشنهادات مناسب سپس ب. اطالعات اخذ شده با معيار ها و الگوهاي شهرسازي تطابق داده مي شود

خدماتي و تأسيسات زيربنايي در سطح شهر، زمينه هاي رشد اقتصادي و اجتماعي  -ضمن تأمين كمبودهاي رفاهي
  .بمنظور عمران شهري و ساماندهي نظام فضايي مورد توجه واقع مي شود

  استفاده از اراضي شهر نوع -1-2-5
 ها و عوامل بسياري دخيل هستند كه اين عوامل غالباً به عنوان محدوديت علل دوروددر تعيين كاربري اراضي شهر 

پذيرتر كردن طرح پيشنهادي اين  مشاور در جهت تحقق .گردند در تعيين كاربري محسوب ميو پتانسيلها 
 حوزه هاي كالن پيشنهاديو در مقياس  را در مقياس شهر ها كاربري آنها را در نظر گرفته و براساس  محدوديت

  . مشخص كرده است
 شدهاصولي تدوين  دورودهاي شهر  رساني و دسترسي به كاربري به اين ترتيب به منظور كارآمدتر شدن خدمات 

  :كه به شرح زير مي باشد  است
الگوي فعاليت در ايران عموماً خطي است و مردم ترجيح مي دهند كه جهت تأمين نيازهاي روزانه، ماهانه و يا  -1

- ين گذران اوقات فراغت محورهايي را كه بر آنها فعاليت هاي تجاري و خدماتي شكل گرفتهفصلي خود و همچن
هدف تقويت مراكز محله اي و ناحيه اي و الگوي فعاليتي موجود عواملي است كه منجر شده تا . اند انتخاب كنند

و به  مقياس عملكرديتجاري به شكل شناور در محورهاي ويژه و برحسب  هايكاربريدر ارائه طرح پيشنهادي،
 .صورت اولويت استقرار در نظر گرفته شوند

محورهايي با كاربري هاي بوده و به عنوان خدمات اولويت استقرار كاربري تجاري و اين محورها به عنوان 
-و مي نشدهايجاد  يبراي مالكان اراضي واقع در اين محورها حقبه همين دليل ، در نظر گرفته نمي شود مذكور
 . به عنوان منبعي جهت افزايش درآمد و در نتيجه ارتقاء توان براي مديريت شهري تلقي گردد  تواند

 . دنياب مي ها، تغيير كاربريشرايط استقرار  به با توجهناسازگار در وضع موجود هاي  كاربريموقعيت قرارگيري  -2
ردم در تعيين يا تغيير آن نقش بازي هايي كه مكانيزم بازار و رفتارهاي اقتصادي اقشار م جانمايي قطعي كاربري -3

ها كه تنها با ضوابط و مقررات طرح قابل هدايت و كنترل هستند عبارتند از برخي  اين كاربري ؛كنند مي
 همچنين ي،زش عالي، فرهنگي، اداري و انتظامهاي صنعتي، درماني، ورزشي، مسكوني، آموزشي و آمو سايت

  . فضاي سبز و و نقل و انبارداريها، حمل  راه تأسيسات و تجهيزات، شبكه
  پيشنهادي اراضي كاربري5-2-2-1-

محدوده اي بالغ بر  هكتار به عنوان اراضي ناخالص و 346.7در برنامه ريزي شهر دورود محدوده اي در حدود 
 سطوح در نظر گرفته شده.در نظر گرفته شده است 1408هكتار به عنوان اراضي خالص براي افق طرح سال  1303.7

  .، ميزان كمبودها، اراضي ذخيره شهري و توسعه هاي آتي را شامل مي شود
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در زمينه تأمين اراضي مورد نياز شهر، به قابليت اراضي توجه زيادي شده و سعي شده است كه شهر در اراضي داراي 
البدي و به موازات ك -در طرح پيشنهادي، اراضي شهر با توجه به سلسله مراتب فضايي. قابليت كشاورزي توسعه نيابد

رفع كمبودهاي كالبدي براساس استانداردها و مصوبات شوراي عالي . ساماندهي شهر مورد استفاده قرار گرفته است
عالوه بر اين . شهرسازي و معماري از ديگر نكاتي است كه براي نحوه استفاده از اراضي توجه بسيار بدان شده است

شهر را عمدتاً پاسخگو باشد و تخصيص اين نوع اراضي آتي ت توسعه ده سال اراضي خالي درون بافت قادر است ظرفي
  .براي ساماندهي شهر در اولويت نخست قرار گرفته است

در اين بخش با توجه به نيازهاي شهر و سرانه هاي پيشنهاد شده در بخش تجزيه و تحليل و نيز توجه به نقش آتي 
ميزان كمبود يا ، ر مورد بررسي قرار گرفت و در بخش تجزيه و تحليل كاربري هاي عمده و مورد نياز شه... شهر و

الزم به ذكر است در برآورد سطح كاربري هاي مورد نياز شهر در طرح پيشنهادي، .مازاد هر كاربري مشخص شد
  .نفر مالك عمل و مبناي محاسبه قرار گرفته است 138000جمعيت 

  يشنهادي شهر دورود با سرانه مصوب شورايعاليوضع موجود و پ ي مقايسه سرانه ها:  50جدول
سرانه 

 پيشنهادي

  سرانه شورايعالي
  هزار نفر 250تا  50براي شهرهاي 
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه طرح 
 تفصيلي مصوب

سرانه طرح 
 جامع مصوب

 نوع كاربري

 40تا  38.4 32.7  33.4  27.2   مسكوني

 2.5تا   0.4 3.9  2.5  1.8   اتيخدم - تجاري

3.3   2.2  5تا  3 4.1  3.4   آموزشي

0.6 

متر مربع و  70به ازاي هر دانشجو
اگر خوابگاه داخل دانشگاه باشد به 

 30، دانشگاه پيام نور حداكثر 105

1.2  1.9  1.5   آموزش، تحقيقات و فناوري

0.5    0.75تا0.4 0.3  0.6  0.5   هنري -فرهنگي

0.5   0.5تا 0.3 0.4  0.5  0.5   مذهبي

1.1    1.5تا1 0.8  1.5  1.5   درماني

1.8    1.5تا1 1.0  2.1  2   ورزشي

2.2   1.1  0.75تا  1 2.8  2   انتظامي-اداري

8.2   و بيشتر 8 5.0  10.9  9   پارك و فضاي سبز

6.2   8تا  6  8.7  6.7  6.6   صنعتي

0.4   0.5تا 0.2 1.0 
1.5  1.5  

 تجهيزات شهري

0.6   2تا  1 0.3   تأسيسات شهري

0.7   0.5تا0.2 0.3  0.2  0.2   تفريحي و گردشگري

29.0   )با محاسبه معابر( 30تا  41.3  38.2  23.7 

 شبكه معابر

حمل ونقل 
 و انبارداري

 پايانه

 پاركينگ

 انبار

94.5   98.75تا84.6 100.7  108.1  104.2    فضاي خالص شهري
  محاسبات مشاور: مأخذ 
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نه مصوب شورايعالي پرداخته شده است و سپس با توجه به ميزان در جدول فوق به مقايسه سرانه وضع موجود و سرا
  . شده است ارائهكمبودها و يا مازاد هر كاربري سرانه پيشنهادي شهر دورود به تفكيك 

در بخش تجزيه و تحليل سرانه هاي مطلوب با توجه به منابع مرتبط ذكر شد و در اين مرحله از طرح با توجه به 
در . مورد نظر تدقيق شده و مساحت پيشنهادي با توجه به اين سرانه ها بدست آمده است  شرايط شهر، سرانه هاي

 .ادامه كاربري هاي پيشنهادي براي افق توسعه و عمران مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد
 :كاربري مسكوني  -1

متر مربع مي  32.7هكتار و سرانه آن  325.6كاربري مسكوني  باتوجه به مطالعات انجام شده سطح موجود
متر مربع را بيان نموده است  40باتوجه به سرانه استاندارد شوراي عالي شهرسازي و معماري كه رقم . باشد

پيشنهاد مي شود در راستاي سياست هاي تشويقي با استفاده از اراضي باير درون شهري و گرايش ساكنان 
 .برسد 38.4فق طرح به به ساخت و ساز در اين اراضي، سرانه آن افزايش يابد و در ا

 :كاربري آموزشي -2
 2.2باتوجه به سرانه . باشد مترمربع مي 5 -3سطوح مورد نياز كاربري آموزشي طبق استاندارد شوراي عالي 

پيشنهاد مي شود تا در افق ناسب اين كاربري درسطح شهر دورود، مترمربع در وضع موجود و عدم پوشش م
 .ش يابدمترمربع افزاي 3.3طرح سرانه آن به 

 :كاربري فرهنگي  -3
باتوجه به سرانه . باشد مترمربع مي 0.75-0.4طبق استاندارد شوراي عالي  فرهنگيسطوح مورد نياز كاربري 

خصوصاً در شمال  و ناسب اين كاربري درسطح شهر دورود، مترمربع در وضع موجود و عدم پوشش م 0.3
 .مترمربع افزايش يابد 0.5آن به پيشنهاد مي شود تا در افق طرح سرانه شمال غرب شهر 

 :كاربري ورزشي  -4
متر مربع و با توجه به نياز شهر در  1كاربري ورزشي در شهر دورود و سرانه  هكتار 10.2 باتوجه به سطح

همچنين طبق سرانه شورايعالي، . است يافتهافزايش مترمربع  1.8سرانه آن به  ورزشي، به كاربريافق طرح 
 .مترمربع در نظر گرفته شده است 1.5تا  1هزار نفر  250تا  50رهاي كاربري ورزشي براي شه

 :كاربري پارك و فضاي سبز  - 5
 باتوجه به ميزان. مترمربع را براي كاربري فضاي سبز پيشنهاد كرده است 8شهرسازي سرانه ورايعالي ش

ق طرح و سرانه هكتار در اف 112.7، مساحت آن به پايين سطح اين كاربري در وضع موجود در اين شهر 
 .تا پاسخگوي نياز آتي شهروندان باشد متر مربع خواهد رسيد 8.2

 :كاربري درماني  -6
 0.8باتوجه به سرانه . باشد مترمربع مي 1.5-1طبق استاندارد شوراي عالي  درمانيسطوح مورد نياز كاربري 

هاد مي شود تا در افق پيشنناسب اين كاربري درسطح شهر دورود، مترمربع در وضع موجود و عدم پوشش م
 .مترمربع افزايش يابد 1.1طرح سرانه آن به 
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  1408افق طرح  – دورود پيشنهادي شهر اراضي  كاربري:  51جدول 

 كاربري ها رديف

 نفر 138000 جمعيت پيشنهادي

 مساحت 

  )مترمربع(

 سرانه

 درصد )مترمربع(

 40.7 38.4 5300000 مسكوني 1

 0.7 0.6 88480 آموزش تحقيقات و فناوري 2

 3.5 3.3 453290 آموزشي 3

 2.3 2.2 298670  اداري انتظامي 4

 0.4 0.4 53640 خدماتي-تجاري 5

 1.9 1.8 241970 ورزشي  6

 1.1 1.1 149010  درماني 7

 0.5 0.5 63060 هنري –فرهنگي  8

 8.6 8.2 1127210 پارك و فضاي سبز 9

 0.5 0.5 65320 مذهبي 10

 0.4 0.4 49280 يتجهيزات شهر 11

 0.7 0.6 85570 تاسيسات شهري 12

 0.8 0.7 103470 تاريخي 13

 0.7 0.7 95170 گردشگري-تفريحي  14

 6.6 6.2 854200 صنعتي 15

16 
حمل و نقل و 

 انبارداري

 1.1 1.0 141010 پايانه- پاركينگ- انبار

 2.3 2.2 304120  محدوده راه آهن 17

 27.3 25.8 3563530 شبكه معابر 18

 30.7 29.0 4008660 مجموع حمل نقل و انبارداري 19

 100.0 94.5 13037000 فضاي خالص شهري 20

 -  -  94000 باغ 21

 -  -  899000 طبيعي 22

 -  -  1233000 مسيررودخانه 23

 -  -  274000 حريم رودخانه 24

 -  -  967000 حريم 25

 -  -  3467000 جمع فضاي ناخالص 26

 -  -  16504000 سطح كل 27

  محاسبات مشاور بر اساس نقشه پيشنهادي: ماخذ
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  1408افق طرح  – 1پيشنهادي حوزه اراضي كاربري : 52جدول 

    محاسبات مشاور بر اساس نقشه پيشنهادي: ماخذ

  كاربري ها رديف
 نفر 23700 جمعيت

 مساحت

 )مترمربع(
 سرانه

 درصد  )مترمربع(

 24.0 29.8 706000  مسكوني 1

 0.0 0.1 1250 آموزش تحقيقات و فناوري 2

 3.0 3.7 87890 آموزشي 3

 0.5 0.6 14890 اداري انتظامي 4

 0.1 0.1 2670 خدماتي- تجاري 5

 0.9 1.2 27270 ورزشي 6

 0.4 0.5 12960 درماني 7

 0.0 0.0 430 هنري –فرهنگي  8

 12.7 15.8 374080 پارك و فضاي سبز 9

 0.4 0.5 10900 هبيمذ 10

 1.1 1.4 32230 تجهيزات شهري 11

 0.2 0.3 6160 تاسيسات شهري 12

 3.5 4.4 103230 تاريخي 13

 0.9 1.1 25360 گردشگري- تفريحي  14

 26.3 32.7 775430 صنعتي 15

16 

 حمل و نقل و انبارداري

 0.5 0.6 13280 پايانه-پاركينگ- انبار

 3.7 4.6 109100 محدوده راه آهن 17

  21.7 27.0 639870 شبكه معابر 18
 25.9 32.2 762250 مجموع حمل نقل و انبارداري 19

 100.0 124.2 2943000 فضاي خالص شهري 20

 -  -  6000 باغ 21

 -  -  196000 طبيعي 22

 -  -  579000 مسيررودخانه 23

 -  -  181000 حريم رودخانه 24

 -  -  241000 حريم 25

 -  -  1203000 صجمع فضاي ناخال 26

 -  -  4146000 سطح كل 27
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  1408افق طرح  – 2پيشنهادي حوزه اراضي كاربري : 53جدول 

  كاربري ها رديف
 نفر 31000 جمعيت پيشنهادي

 مساحت
 )مترمربع(

 سرانه

 درصد )مترمربع(

 41.8 30.2 937000 كونيمس 1

 0.0 0.0 870 آموزش تحقيقات و فناوري 2

 3.3 2.4 73480 آموزشي 3

 0.6 0.5 14450 اداري انتظامي 4

 0.3 0.2 7330 خدماتي- تجاري 5

 3.1 2.2 68540 ورزشي 6

 1.6 1.1 35260 درماني 7

 0.4 0.3 8290 هنري–فرهنگي 8

 7.5 5.4 167460 پارك و فضاي سبز 9

 0.7 0.5 15830 مذهبي 10

 0.0 0.0 420 تجهيزات شهري 11

 1.2 0.9 27000 تاسيسات شهري 12

 0.0 0.0 0 تاريخي 13

 0.0 0.0 670 گردشگري-تفريحي 14

 0.0 0.0 0 صنعتي 15

16 

 حمل و نقل و انبارداري

 0.2 0.1 4200 پايانه-پاركينگ-انبار

 8.7 6.3 195020 محدوده راه آهن 17

 30.5 22.1 684180 شبكه معابر 18

 39.4 28.5 883400 مجموع حمل نقل و انبارداري 19

 100.0 72.3 2240000 فضاي خالص شهري 20

 -  -  54000 باغ 21

 -  -  126000 طبيعي 22

 -  -  16000 مسيررودخانه 23

 -  -  14000 حريم رودخانه 24

 -  -  11000 حريم 25

 -  -  221000 جمع فضاي ناخالص 26

 -  -  2461000 سطح كل 27

  محاسبات مشاور بر اساس نقشه پيشنهادي: ماخذ
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  1408افق طرح  – 3پيشنهادي حوزه اراضي كاربري : 54جدول 

  كاربري ها رديف
  نفر  31300 جمعيت پيشنهادي

 مساحت

  )مترمربع(
 سرانه

 درصد )مترمربع(

 54.6 41.9 1313000 مسكوني 1

 0.1 0.1 2660 آموزش تحقيقات و فناوري 2

 3.9 3.0 93710 آموزشي 3

 2.4 1.9 58410 اداري انتظامي 4

 0.2 0.2 5110 خدماتي- تجاري 5

 2.1 1.6 49730 ورزشي 6

 1.2 0.9 28800 درماني 7

 0.4 0.3 9890 هنري–فرهنگي 8

 4.3 3.3 103800 پارك و فضاي سبز 9

 0.8 0.6 18390 مذهبي 10

 0.1 0.1 3340 تجهيزات شهري 11

 0.0 0.0 0 تاسيسات شهري 12

 0.0 0.0 0 تاريخي 13

 0.0 0.0 0 گردشگري-تفريحي 14

 0.0 0.0 0 صنعتي 15

16 

 حمل و نقل و انبارداري

 0.1 0.1 2830 پايانه-پاركينگ-انبار

 0.0 0.0 0 محدوده راه آهن 17

 29.7 22.8 713330 شبكه معابر 18

 29.8 22.9 716160 مجموع حمل نقل و انبارداري 19

 100.0 76.8 2403000 فضاي خالص شهري 20

 -  -  0 باغ 21

 -  -  0 طبيعي 22

 -  -  409000 مسيررودخانه 23

 -  -  45000 حريم رودخانه 24

 -  -  112000 حريم 25

 -  -  566000 جمع فضاي ناخالص 26

 -  -  2969000 سطح كل 27

 اسبات مشاور بر اساس نقشه پيشنهاديمح: ماخذ
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  1408افق طرح  – 4پيشنهادي حوزه اراضي كاربري : 55جدول 

  كاربري ها رديف
 نفر 39000 جمعيت پيشنهادي

 مساحت

  )مترمربع(
 سرانه

  درصد )مترمربع(

 41.0 45.6 1777000 مسكوني 1

 1.9 2.1 83700 آموزش تحقيقات و فناوري 2

 3.5 3.8 150110 آموزشي 3

 4.7 5.3 205720 اداري انتظامي 4

 0.9 1.0 38530 خدماتي- تجاري 5

 1.9 2.1 80130 ورزشي 6

 1.5 1.7 66960 درماني 7

 0.6 0.6 25170 هنري–فرهنگي 8

 9.9 11.0 427120 پارك و فضاي سبز 9

 0.4 0.4 17440 مذهبي 10

 0.2 0.2 7180 تجهيزات شهري 11

 1.1 1.2 45800 تاسيسات شهري 12

 0.0 0.0 240 تاريخي 13

 1.6 1.8 69140 گردشگري-تفريحي 14

 1.8 2.0 77810 صنعتي 15

16 

 حمل و نقل و انبارداري

 2.8 3.1 119320 پايانه-پاركينگ-انبار

 0.0 0.0 0 محدوده راه آهن 17

 26.3 29.2 1139630 شبكه معابر 18

 29.1 32.3 1258950 جموع حمل نقل و انبارداريم 19

 100.0 111.1 4331000 فضاي خالص شهري 20

 -  -  33000 باغ 21

 -  -  577000 طبيعي 22

 -  -  229000 مسيررودخانه 23

 -  -  34000 حريم رودخانه 24

 -  -  568000 حريم 25

 -  -  1441000 جمع فضاي ناخالص 26

 -  -  5772000 سطح كل 27

  محاسبات مشاور بر اساس نقشه پيشنهادي :ماخذ
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  1408افق طرح  – 5پيشنهادي حوزه اراضي كاربري : 56جدول 

 كاربري ها رديف

 نفر 13000 جمعيت پيشنهادي

 مساحت

 )مترمربع(
 سرانه

 درصد )مترمربع(

 50.6 43.6 567000 مسكوني 1

 0 0 0 ريآموزش تحقيقات و فناو 2

 4.3 3.7 48100 اموزشي 3

 0.5 0.4 5200 اداري انتظامي 4

 0.0 0 0 خدماتي- تجاري 5

 1.5 1.3 16300 ورزشي  6

 0.4 0.4 5030 درماني 7

 1.7 1.5 19280 هنري–فرهنگي 8

 4.9 4.2 54750 پارك و فضاي سبز 9

 0.2 0.2 2760 مذهبي 10

 0.5 0.5 6110 تجهيزات شهري 11

 0.6 0.5 6610 سيسات شهريتا 12

 0.0 0.0 0 تاريخي 13

 0.0 0.0 0 گردشگري-تفريحي 14

 0.1 0.1 960 صنعتي 15

16 

 حمل و نقل و انبارداري

 0.1 0.1 1380 پايانه-پاركينگ-انبار

 0.0 0.0 0 محدوده راه آهن 17

 34.5 29.7 386520 شبكه معابر 18

 34.6 29.8 387900 مجموع حمل نقل و انبارداري 19

 100.0 86.2 1120000 فضاي خالص شهري 20

 -  -  1000 باغ 21

 -  -  0 طبيعي 22

 -  -  0 مسيررودخانه 23

 -  -  0 حريم رودخانه 24

 -  -  35000 حريم 25

 -  -  36000 جمع فضاي ناخالص 26

 -  -  1156000 سطح كل 27

  محاسبات مشاور بر اساس نقشه پيشنهادي: ماخذ
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  توسعه آتي مختلف مراحل  -2-2-5
هدف از مرحله بندي توسعه و گسترش شهر، تمركز در اقدامات عمراني و رشد تدريجي شهر است به نحوي كه در 

  .شود برنامه و پراكنده آن جلوگيرياين روند، انسجام و پيوستگي شهر حفظ و از گسترش بي
توان مراحل توسعه آتي را در دو اگر سطح شهر را به دو دسته اراضي موجود و سطح توسعه تقسيم نماييم، آنگاه مي

  :مفهوم زير مورد بررسي و توجه قرار داد
  توسعه در خارج از محدوده شهر: الف

اگرچه با . شخص گرديددر تعيين جهات، حدود منطقي و مراحل توسعه شهر در آينده  اولويت هاي توسعه شهر م
هكتار در داخل محدوده، نيازي به توسعه بروني شهر در خارج  412توجه به اراضي وسيع باير با مساحتي بيش از 

همچنين عدم وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از محدوده شهر و لزوم الحاق روستاهاي . محدوده نمي باشد
الزم به ذكر است . برخي نيازهاي ساكنين شهر در اين اراضي تامين شود شودبيني ميپيش) ناصرالدين(نزديك شهر 

سازي هستند و از آنها جهت ساخت و ساز بر اساس طرح كه اراضي باير نيز در شهر وجود دارند كه داراي طرح آماده
 .مصوبشان استفاده خواهد شد

، مناسب ترين جهت براي توسعه بروني شهر، باتوجه به موارد فوق و در صورت نياز به توسعه بروني در شرايط خاص
 .شمال غربي شهر تعيين گرديده است

  مرحله بندي توسعه در اراضي درون طرح: ب
  .در صورتي كه توسعه در شهر را به صورت صرفاً توسعه دروني ببينيم آنگاه دو دسته اراضي خواهيم داشت  

ته مركزي شهر است كه زيرساخت هاي الزم در توسعه در اراضي باير بافت هاي موجود و هس: اولويت اول •
 .آن ها تا حد زيادي تأمين گرديده است

اراضي توسـعه نيـافته يا كـمتر توسـعه يافـته است كه عمدتاً شامل اراضي آماده  درتوسعه : اولويت دوم  •
  .سازي شمال غرب محدوده شهر مي گردد

  و قانوني هاي طبيعي محدوديت
  : گردد طبيعي توسعه و تعيين كاربري اراضي به دوگونه تقسيم ميهاي  محدوديت دورود در
 هاي جنوب و جنوب غربي شهر قرار دارنددر محدودهاين محدوديت عمدتاً ؛ شيب و ارتفاعات.  

 اراضي زراعي كه در اطراف شهر و بخصوص در شمال و غرب شهر قرار دارند عليرغم وجود  اراضي زراعي؛
اضي زراعي، بر اثر ساخت و سازهاي بي ضابطه غالباً مورد تعرض قرار گرفته و محدوديت قانوني تعرض به ار

با توجه به كيفيت اراضي،گسترش درسمت شمال و غرب امكانپذير نمي باشد، بنابراين . ساخته شده اند
 .ساخت و ساز و توسعه از اين جهات ممنوع است

ز آتي شهر و سياست هاي كنترل توسعه اراضي عمدتاً برآيند اين عوامل من جمله برآورد جمعيت و سطوح مورد نيا
همچنين سياست طرح جامع پيشنهادي اين مشاور  مبني بر  .تأكيد بر عدم پراكندگي و تمركز شهر دورود دارد

  .تثبيت محدوده شهر مطابق بر طرح قبلي است
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  مناطق و محالت مختلف شهر تراكم  عموميتراكم  -5- 3-2 
جمعيتي و فرهنگي، ابعاد زيست محيطي، فن -اكم شهري شامل ابعاد اقتصادي، ابعاد اجتماعيعوامل موثر بر تعيين تر

 - ، سياست هاي ملي ومنطقه اي، ابعاد كالبدي)پيشرفت در شيوه هاي ساخت ارزان و طبقات بيشتر ساختماني(آوري 
  .فضايي مي باشد

  :قرار مي گيرد  به طور كلي در زمينه سياست تراكم، عمدتاً دو نوع تراكم مد نظر 
بطور كلي تراكم جمعيتي با . اول، تراكم جمعيتي كه ريشه در خصوصيات خانوار، بعد خانوار و سرانه مسكوني دارد

كاهش سرانه زيربنا افزايش مي يابد و كاهش سرانه به توان اقتصادي خانوار و ميزان اراضي شهر و قيمت زمين 
  .موجود بستگي دارد

اين تراكم اساساٌ با سطح اشغال زمين و تعداد طبقات و بافت فيزيكي و محيط كالبدي . ستدوم، تراكم ساختماني ا
  .از جمله مشخصه هاي مهم اين تراكم، كشش معابر در ارتباط با عرض اين معابر است. شهر رابطه دارد

 تراكم جمعيتي  
  تراكم جمعيتي-الف 

مي  90نفر در سال  99499 هكتار و جمعيت  3/1551در وضع موجود محدوده شهر دورود داراي مساحتي درحدود 
با توجه به طرح پيشنهادي، محدوده طرح به حدود  .نفردرهكتار است 1/64بر اين اساس تراكم جمعيتي شهر. باشد

نفر  138000كه برابر  1408هكتار افزايش يافته است و با توجه به جمعيت پيش بيني شده در افق طرح  1650.4
  .  نفر درهكتار خواهد رسيد  83.6يتي به ميزان مي باشد،تراكم جمع

  تراكم جمعيتي وضع موجود و پيشنهادي به تفكيك حوزه ها: 57جدول 

  حوزه
1390 1408  

مساحت  جمعيت
  )هكتار(

تراكم
  جمعيتي

جمعيت افق 
  طرح

مساحت 
  )هكتار(

تراكم 
  جمعيتي

 414.6 57.2  23700 415.8 57.0 23700 حوزه يك

 246.1 126.0  29600 245.3 120.7 31000 حوزه دو

 296.9 105.4  26800 325.9 82.2 31300 حوزه سه

 577.2 67.6  19400 564.3 34.4 39000 حوزه چهار

  112.5  115.6  13000 -   -  -   حوزه پنج
  1650.4 83.6  99499 1551.3 64.1 138000  كل شهر

  محاسبات مشاور: مأخذ 
  تراكم خالص شهري -ب

گونه  اي كه شامل هيچ گونه ارت از تعداد جمعيت در يك هكتار فضاي مفيد شهري است، به، عبتراكم خالص شهري
اين ميزان در كل . ها و ساير فضاهاي مفيد غير شهري نباشد ها و مسيل فضاي كشاورزي، باغات خصوصي، رودخانه

  .هكتار خواهد رسيدنفر در  105.9در هكتار مي باشد كه در افق طرح به   99.3برابر نفردر وضع موجودشهر 
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  تراكم خالص شهري وضع موجود و پيشنهادي به تفكيك حوزه ها:  58جدول 

  حوزه
1390 1408  

مساحت خالص  جمعيت
  )هكتار(شهري

تراكم خالص
  شهري

جمعيت 
  افق طرح

مساحت خالص 
  )هكتار(شهري

تراكم خالص 
  شهري

 294.3 80.5  23700 293.3 80.8 23700 حوزه يك

 224 138.4  153.8 31000  29600 192.4 حوزه دو

 240.3 130.3  26800 250.5 107.0 31300 حوزه سه

 433.1 90.0  19400 266.2 72.9 39000 حوزه چهار

  116.1  112  13000 - - -  حوزه پنج
 1303.7 105.9  99499 1002.4 99.3 138000  كل شهر

  محاسبات مشاور: مأخذ 
  تراكم خالص مسكوني-پ 

نده نسبت جمعيت ساكن در هر محدوده به كل سطح اراضي خالص مسكوني محدوده مورد نظر اين شاخص نشان ده
  .بر حسب نفر در هكتار است
  تراكم خالص مسكوني وضع موجود و پيشنهادي به تفكيك حوزه ها:  59جدول 

 حوزه
13901408 

مساحت خالص جمعيت
)هكتار(مسكوني  

تراكم خالص
 مسكوني

جمعيت
 افق طرح

لصمساحت خا
)هكتار(مسكوني  

تراكم خالص 
 مسكوني

 70.6 335.7 23700 75.9 312.3 23700 حوزه يك
 93.7 330.8 29600 72.1 410.5 31000 حوزه دو
 131.3 238.4 26800 100 268.0 31300 حوزه سه
 177.7 219.5 19400 77.6 250.0 39000 حوزه چهار
 229.3 56.7 13000 -  -  -  حوزه پنج
 530 260.4 99499 325.6 305.6 138000 كل شهر

  محاسبات مشاور: مأخذ 
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 تراكم ساختماني  
  :عوامل موثر بر تعيين تراكم شهري

يافتني آن از مهم ترين مقوالت برنامه تراكم، حد بهينه و اصول و معيارهاي حاكم بر تعيين حد منطقي و دست 
  .ريزي شهري و اساسي ترين حاصل و دستاورد طرح هاي توسعه شهري است

نخستين نظريه هايي كه به بررسي ابعاد تراكم در شهرها پرداختند نظريات پيرامون تعيين حدبهينه اندازه شهر  
سپس نظريه هايي مانند نظريه هاي رشد . نمودند بودند كه براهميت صرفه جويي هاي ناشي از تجمع بيشترتاكيد مي

در اين بخش با توجه به رويكرد مشاور كه در بخش اول .شهر و شهر پايدار نيز به بررسي اين مسائل پرداختند
  .مطالعات به آن اشاره گرديد، عوامل موثر در تعيين تراكم را با توجه به اصول شهر پايدار ارائه خواهيم نمود

 :ي موثر در تعيين تراكم شهريابعاد اقتصاد
 درآمد؛ متوسط درآمد خانوارها در شهر -
 قيمت زمين و مسكن  -
 هزينه سرانه خدمات و زير ساخت هاي شهري -
 اعتبارات سرانه ملي در عمران شهر -
 مقررات ناظر بر تراكم، زونينگ و كاربري اراضي -

 :جمعيتي و فرهنگي موثر در تعيين تراكم شهري -ابعاد اجتماعي
 ت شهردر افق طرحجمعي -
 جابجايي و زوال بافت هاي درون شهري -
 گرايش به زندگي در ساختمانهايي با طبقات بيشتر و مجتمع هاي مسكوني -

 :ابعاد زيست محيطي موثر در تعيين تراكم شهري
 ظرفيت قابل تحمل محيط از نظر اكولوژيكي -
 شرايط اقليمي -
 ...)راعي موجود، بيالن آب وجلوگيري از تجاوز به اراضي ز(منابع آب و خاك موجود -
 )پيشرفت در شيوه هاي ساخت ارزان و طبقات بيشتر ساختماني( فن آوري

 سياست هاي ملي و منطقه اي
 طرح  پيشين  -
 سياست هاي ملي كاهش سرانه هاي مسكوني از طريق ساخت و ساز در ارتفاع -

 فضايي تراكم شهري–ابعاد كالبدي 
 سطح و سرانه خدمات شهري -
 ه زير ساخت هاي شهريسطح و سران -
 )زيباشناختي(ايجاد كيفيت در فرم و منظر  -
 تاكيد بر نقطه اي واجد اهميت -
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 دارا بودن حداقل كيفيت هاي معماري -
 ...تامين شرايط مطلوب اقليم و خرده اقليم همچون سايه اندازي و -
 امكان ايجاد حس عدم مرغوبيت در ساخت و ساز هاي همجوار  -
 ايجاد خط آسمان مطلوب -

اي توجه به ابعاد مختلف تراكم كه در باال عنوان گرديد، چنانچه تعامل ميان تراكم و محيط را در چارچوب رابطه با
تحليل كنيم، آنگاه محيط به معناي سامانه اي متشكل از محيط كالبدي، اقتصادي و  اجتماعي، ظرفي خواهد بود كه 

  . شرايط الزم را جهت رويدادهاي فيزيكي فراهم مي سازد
  )مهندسين مشاور امكو ايران (_پيشين  تراكم پيشنهادي در طرح جامع مصوب

  :شودپيشنهاد طرح جامع براي تراكم ساختماني به شرح زير خالصه مي
 درصد،  120، )نقاط جنوبي و جنوب غربي شهر(تراكم كم  •
 درصد  200) متري صنعت 90منطقه شمال غربي شهر در شمال محور ( تراكم ويژه  •
 درصد  200درصد و قابل خريد تا  150قاط با تراكم متوسط ساير ن •
در ناحيه يك كه در مجـاورت كارخانه هاي سيمان و فارسيت قرار دارد پيشنهاد تخليه تدريجي و تبديل آن  •

 .به فضاي سبز را داده است و در اين نقاط به تعيين تراكم نپرداخته است
  )مشاور امكو ايران مهندسين(تراكم پيشنهادي در طرح تفصيلي مصوب

پهنه بندي طرح تفصيلي همانند طرح :  شودپيشنهاد طرح تفصيلي براي تراكم ساختماني به شرح زير خالصه مي
براي هر پهنه حداقل تفكيك مشخص نموده و حداكثر تراكم را براساس مساحت قطعه و عرض معبر . جامع مي باشد

 تعيين نموده است
 درصد  120تراكم پايه  •
 .و حداكثر تراكم بر اساس مساحت قطعه و عرض معبربراي هر پهنه حداقل تفكيك تعيين  •
 . طبقه را مجاز دانسته است 5شرايط احراز مساحت قطعه و عرض معبر مجاور، حداكثر تا در  •
متر، تعيين نموده  10طبقه  3متر و  14طبقه  4متر،  24طبقه  5حداقل عرض الزم معبر براي احداث  •

 . است
  وبه شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران مبني بر رعايت حداقل فضاي باز را الزامي دانسته استرعايت مص

  تراكم پيشنهادي در طرح تفصيلي:  60جدول 

حداقل مساحت قطعات تفكيكي  تراكم
  )مترمربع(

حداكثر تراكم ساختماني
  )درصد(مجاز 

سطح اشغال مجاز 
  )درصد(

تعداد حداكثر 
  طبقات

  2  60  120  250  كم
  2  60  120  180  متوسط
  2  60  120  500  ويژه

  1384طرح تفصيلي مصوب : ماخذ
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طبقه و  3درصد از كل ساختمانهاي شهر، كه  4با بررسي و مشاهده وضع موجود ديده ميشود كه به جز حدوداً 
 2،حوزه )درصد113( 4اند و تراكم ساختماني حوزه طبقه 2يا  1باالتر هستند ، باقي آنها همه ساختمانهاي 

مي باشد كه موجب پيش بيني حداكثر طرح تفصيلي ) درصد7/96( 3،حوزه) درصد6/87( 1،حوزه ) درصد7/96(
  .محقق نشده است
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 پيشنهادي طرح تراكمي سياستهاي

  :را به صورت زير بيان نمود ها مد نظر قرار گرفته اندبه اختصار مي توان اصول تراكمي كه در ارائه الگو
با توجه به هدف اصلي در تعيين تراكم هاي ساختماني كه توزيع متناسب جمعيت در تناسب با سطوح ارائه خدمات 
و زيرساخت ها و ايجاد مناظر شهري مطلوب در جهت ارتقاء كيفيت محيطي است و با در نظر گرفتن روند ساخت و 

سعي بر اين بوده كه حداكثر بهره گيري از اراضي موجود در محدوده صورت سازهاي اخير ، در تراكم پيشنهادي 
گيرد و اراضي كه احتمال ساخت وساز غير قانوني و بي ضابطه در آنها باال است، در جهت اهداف طرح و جلوگيري از 

همچنين . ه شوندايجاد مشكالت ثانويه با توجه به توان محيطي موجود به عنوان محدوده با تراكم كم در نظر گرفت
  .سعي شده كه در ساخت و سازهاي جديد از حداكثر توان تراكمي استفاده شود

 تراكم ساختماني پيشنهادي در بخش هاي مختلف شهر
  .ارائه گرديده استمتوسط  و دسته تراكم كم دوي به در طرح پيشنهادي اين مهندسان مشاور، تراكم ساختمان

اخير و وجود اراضي مرغوب زراعي اطراف شهر كه غالباً نيز از كيفيت و درجات باتوجه به روندساخت وسازهاي : الف
بااليي از نظر مرغوبيت برخوردارند، در ارائه تراكم پيشنهادي سعي بر اين خواهد بود كه حداكثر بهره گيري از اراضي 

حداكثر از تراكم به مفهوم موجود در محدوده مصوب شهر به عنوان يك هدف مدنظر قرار گيرد، چرا كه عدم استفاده 
بنابراين . عدم استفاده بهينه از فرصت هاي موجود شهراست و موجبات گسترش بي رويه شهر را فراهم خواهد آورد

در ارتباط با اراضي خالي موجود شمال و شمال غرب شهر دورود با توجه به قابليت و توان پذيرش تراكم و درخواست 
سطح فن آوري ساخت و ساز در سالهاي اخير، تراكم متوسط  ءطبقات بيشتر و ارتقاتعاوني ها جهت ساخت و ساز در 

  .پيشنهاد شده است
در محدوده مركزي كه داراي قطعات ريزدانه هستند تراكم ساختماني متوسط پيشنهاد گرديده است تا  :ب

بيشتر ،بهره گيري از تراكم  بدينوسيله تمايل ساكنان به بازسازي و يا تجميع قطعات ريز دانه موجود جهت حداكثر
  .گردد و بدين وسيله توسعه اي درون زا را در جهت ارتقا كيفيت كالبدي و محيطي در اين محدوده داشته باشيم

جلوگيري از ازدحام  و) سازيبخصوص در اراضي وسيع آماده(معابر ايجاد در بافتهاي مسكوني گسترده به علت  :پ
  .گرددد ميپيشنهاتراكم متوسط  ، و تداخلها

آهن، تراكم كم هاي صنعتي كارخانجات و راهدر ارتباط با بافت قديم و فرسوده شهر به دليل نزديكي به آلودگي: ت
تراكم اين بافت هرچه زودتر كاهش يابد و اراضي مربوط  ايلي به ساخت و ساز صورت نپذيرد ،گردد تا تمپيشنهاد مي

  .به آن تبديل به فضاي باز و سبز گردد
شود تا موجب انسداد در ارتباط با ساخت و ساز در دامنه كوههاي جنوبي و جنوب غربي، تراكم كم پيشنهاد مي: ث

ديد و منظر از داخل شهر نگردد و همچنين در زمينه انتقال تاسيسات به اين ساخت و سازها مشكل حادي ايجاد 
   .نگردد
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 پهنه هاي تراكم پيشنهادي

رح جامع قبلي مبني بر پهنه بندي تراكمي را مورد تاييد قرار مي دهد و تنها در اين مهندسان مشاور سياست ط
مترمربع ، تراكم متوسط را  500محدوده تراكم ويژه طرح جامع پيشين با توجه به تحقق نيافتن حداقل تفكيك 

  . جايگزين مي نمايد
  پهنه هاي تراكمي طرح بر اساس سياست هاي زير تعيين گرديده است

 ر تراكمي در محدوده هاي با مشكالت زيست محيطيكاهش با  
 رعايت حداقل تراكم مصوب طرح هاي پيشين  
 استفاده از حداكثر توان تراكمي در توسعه هاي جديد 
 كاهش بار تراكمي از مركز شهر با ايجاد هسته هاي جديد 

  :بدين ترتيب پهنه هاي تراكمي پيشنهادي به ترتيب ذيل خواهد شد
 تراكم كم  

-ه هاي مجاور كارخانجات به دليل مشكالت زيست محيطي و آلودگي هاي موجود، تراكم كم پيشنهاد ميدر محدود
شود تا موجب انسداد همچنين ساخت و ساز در دامنه كوههاي جنوبي و جنوب غربي، با تراكم كم پيشنهاد مي. گردد

  .و سازها مشكل حادي ايجاد نگرددديد و منظر از داخل شهر نگردد و در زمينه انتقال تاسيسات به اين ساخت 
طبقه مشروط به رعايت ضابطه حداقل فضاي باز به ازاي  3پالك ها در اين پهنه مجاز به ساخت حداكثر تا 

  .متر 14هر واحد  و حداقل عرض معبر 
 تراكم متوسط  

ز كيفيت و درجات با توجه به روند ساخت و سازهاي اخير و وجود اراضي مرغوب زراعي اطراف شهر كه غالباً نيز ا
بااليي از نظر مرغوبيت برخوردارند، در ارائه تراكم پيشنهادي سعي بر اين خواهد بود كه حداكثر بهره گيري از اراضي 
موجود در محدوده مصوب شهر به عنوان يك هدف مدنظر قرار گيرد، چرا كه عدم استفاده از حداكثر تراكم به مفهوم 

بنابراين . موجود شهراست و موجبات گسترش بي رويه شهر را فراهم خواهد آوردعدم استفاده بهينه از فرصت هاي 
در ارتباط با اراضي خالي موجود در شمال و شمال غرب شهر دورود با توجه به قابليت و توان پذيرش تراكم و 

ي اخير سطح فن آوري ساخت و ساز در سالها ءدرخواست تعاوني ها جهت ساخت و ساز در طبقات بيشتر و ارتقا
  .تراكم متوسط پيشنهاد شده است

همچنين در محدوده مركزي كه داراي قطعات ريزدانه هستند تراكم ساختماني متوسط پيشنهاد گرديده است تا 
بدينوسيله تمايل ساكنان به بازسازي و يا تجميع قطعات ريز دانه موجود جهت حداكثر بهره گيري از تراكم بيشتر 

  .اي درون زا در جهت ارتقا كيفيت كالبدي و محيطي در اين محدوده محقق گردد گردد و بدين وسيله توسعه
در پهنه تراكم متوسط ضوابط تراكم مشروط به رعايت حداقل فضاي باز به ازاي هر واحد، به طور خالصه مطابق 

  :ذيل است
  متر  10طبقه در بر معابر با عرض حداقل  3حداكثر  -
  متر 14ض حداقل طبقه در بر معابر با عر 4حداكثر  -
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 متر 24طبقه در بر معابر با عرض حداقل  5حداكثر  -
  ضوابط تراكمي شهر دورود:  61جدول

حداقل تفكيك   عرض معبر  پهنه
  )مترمربع(

حداكثر سطح 
  )درصد(اشغال 

حداكثر تعداد 
  طبقات

حداكثر تراكم 
 )درصد(ساختماني 

حداقل فضاي باز به 
ازاي هر واحد 

  )مترمربع(

  تراكم كم
  14از  كمتر

180  60  
2  120  

25  
 180  3  متر و باالتر 14

  تراكم متوسط

  10كمتر از 

200  60  

2  120 

20  
  180  3  14 <عرض ≤ 10
  240  4  24 <عرض ≤ 14

  300  5  و باالتر 24عرض 
  1390-مطالعات مشاور: ماخذ
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و محدوده خدماتي محدوده قانوني   ،)حوزه استحفاظي(ريم شهرحهاي پيشنهادي شامل  محدوده -4-2-5
  شهرداري

، محدوده و 1384بر طبق قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها، مصوب سال 
 :حريم شهر اينگونه تعريف شده است

طرح جامع ، و تا تهيه طرح مذكور عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره   محدوده شهر
ضوابط و مقررات شهرسازي طرح مصوب قبلي در آن شهر الزم االجرا است و شهرداريها عالوه بر اجراي طرحهاي 
عمراني، كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران را در 

  .دداخل محدوده شهر به عهده دارن
عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن   حريم شهر

ضرورت داشته و به عبارتي كنترل فعاليت هاي عمراني از قبيل تفكيك اراضي، احداث و تعريض معابر و ايجاد 
براساس . قانون شهرداري تعيين مي شود 99ه ساختمان و هرگونه ساخت و ساز زير نظر شهرداري بوده و براساس ماد

همچنين بر اساس قانون . برابر محدوده شهر تعيين مي شود  5تا  3دستورالعمل هاي اجرايي حريم شهر در حدود 
  .محدوده فوق نبايد از مرز تقسيمات سياسي شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد

  محدوده پيشنهادي شهر
هكتار مي باشد كه با توجه به وجود فضاهاي خالي و  1551.3رود در وضع موجود درحال حاضر محدوده شهر دو

  .مناسب درداخل محدوده براي توسعه به نظر مي رسد كه نياز به افزايش محدوده وجود نداشته باشد
داليل تثبيت محدوده به شرح زير مي . سياست طرح جامع پيشنهادي اين مشاور مبني بر تثبيت محدوده شهر است

  :باشد
  1387هزار نفر براي افق  115( عدم تحقق پيش بيني جمعيتي طرح جامع و تفصيلي مصوب( 

  توجه به سياست هاي شوراي عالي شهرسازي مبني بر كاهش سرانه هاي شهري و استفاده بهينه از زمـين )
شوراي عالي  مترمربع است در حالي كه بر اساس استاندارد 108سرانه خالص شهري طرح تفصيلي برابر با 

 ).مترمربع مي باشد 98.75حداكثر سرانه خالص شهري 

  هكتار اراضي ساخته نشده در داخل محدوده شهر  413وجود 

  نبود ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از محدوده شهر 

نوان عليرغم موارد فوق، با توجه به تعيين بخشي از حد محدوده شهر در شمال شهر منطبق بر مسير رودخانه به ع
هكتار  23كميته فني محدوده شهركاهشي معادل  23/9/92صورتجلسه  3و  2يك عامل طبيعي مطابق بندهاي 

به ) كميته فني 23/9/92جلسه مورخه  4بر اساس بند (همچنين با الحاق محدوده روستاي ناصرالدين . داشته است
هكتار و تدقيق خط محدوده در  8.8هكتار و محدوده مسكن مهر در شمال غربي شهر به مساحت  113مساحت 

بدين ترتيب . هكتار افزايش يافته است 1650.4هكتار، مساحت محدوده به  3اطراف ميدان ابوالفضل به مساحت 
  .هكتار داشته است 99برآيند تغييرات نسبت به محدوده مصوب قبلي افزايشي معادل حدود 
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  حريم پيشنهادي شهر
با توجه به اين كه مساحت محدوده شهر . هكتار است 7037.5هر دورود برابر در وضع موجود، آخرين حريم مصوب ش

برابر مساحت محدوده است كه با رويه شوراي عالي  4.5هكتار مي باشد بنابراين مساحت حريم حدود 1551.3
ود بنابراين اين مشاور حريم مصوب شهر را در وضع موج. همخواني دارد) برابر محدوده شهر 5-3مساحت حريم (

همچنين ناحيه صنعتي دورود با توجه . مالك عمل قرار داده و تنها در مواردي بر عوارض موجود تدقيق نموده است
بنابراين . به محدوديت هاي قانوني قرارگيري ناحيه و شهرك صنعتي در حريم شهرها از حريم خارج گرديده است

  .هكتار مي گردد 6889تار، برابر هك 1650.4مساحت حريم شهر با كسر محدوده پيشنهادي معادل  
 معيارهاي پهنه بندي حريم شهر  

محدوده حريم شهر در برگيرنده اراضي حد فاصل محدوده طرح جامع و حد نهايي حريم شهر است و بر اساس 
  :معيارهاي زير پهنه بندي گرديده است

با توجه به وجود منطقه اطراف شهر، هاي عمراني از قبيل تأسيس مراكز تفريحي و توريستي در  امكان انجام فعاليت -
 نمونه گردشگري گهر و پارك جنگلي باباهور

  حفاظت و جلوگيري از ساخت و ساز بي رويه در زمين هاي كشاورزي اطراف شهر -
  .كنترل ساخت و ساز در محورهاي اصلي ارتباطي كه بيشتر در معرض ساخت و ساز غيرمجاز قرار دارند -
 اضي با پتانسيل جذب جمعيتهاي اطراف شهر و ار سكونتگاه -

 وجود عوامل ناسازگار مانند خطوط راه آهن، برق فشار قوي و كاربري نظامي -

  :ضوابط اين پهنه ها به تفصيل در گزارش ضوابط طرح خواهد آمد. پهنه به شرح زير مي باشد 3حريم شهر دورود شامل
 ر حفاظت و نگهداري آن ها تاكيد وجود دارداين پهنه شامل اراضي زراعي واقع در حريم است كه ب: پهنه  زراعي. 
  صنايع مزاحم داخل محدوده شهر مي تواند در اين پهنه استقرار يابد: )گروه الف(زراعي با قابليت استقرار صنايعپهنه. 
 مي باشد كه مي بايستي از طريق مواردي چون كاشت .. اين پهنه شامل اراضي طبيعي مانند ارتفاعات و: پهنه طبيعي

 .حفظ گردد درخت
 مساحت حريم و محدوده هاي موجود و پيشنهادي: 62 جدول
)هكتار(وضع موجودمساحت )هكتار(پيشنهادي   

 1650.4 1551.3 محدوده شهر
 6889 7037.5 حريم

 4.2 4.5 نسبت حريم به محدوده
  مطالعات مشاور: ماخذ
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  )خيابانهاي موجود و پيشنهادي(شبكه ارتباطي شهر  -2-5- 5
شبكه ارتباطي شهر در وضع موجود متأثر از عوامل طبيعي و مصنوع موجود در شهر شامل رودخانه تيره، كارخانه ها، 

انه تيره و راه آهن به رودخ. است) بهشتي، كريم خان زند، مدرس و رجايي(راه آهن و بلوارهاي عريض اصلي شهر 
عنوان دو لبه قوي در شهر عمل مي نمايد و اگرچه كه عمده توسعه ها در غرب اين دو لبه اتفاق افتاده است اما ارتباط 

خيابان امام خميني به عنوان اصلي ترين مسير كه اين دو لبه را . بين دو طرف آن ها فقط از طريق پل ميسر است
بلوارهاي كريم خان، مدرس و   .قرارگيري در مركز شهر غالباً داراي ترافيك سنگين استقطع مي نمايد با توجه به  

بهشتي دو ورودي اصلي شهر از سمت ازنا و بروجـرد را به هـم متـصل مي نمايد و مسير عبور ترافيك برون شهري و 
  .عمدتاً سنگين از ميانه شهر است

خيابان هاي مركز شهر داراي  ،اذبه باالي سفر به اين منطقهبا توجه به تك مركزي بودن شهر در حال حاضر و ج
اين خيابان ها طبق برداشت هاي ترافيكي انجام شده شامل خيابان هاي شريعتي، رجايي، . ترافيك سنگين است

  .شهدا، بهشتي و امام خميني و در حجمي كمتر خيابان هاي صفا، منوچهري و پاسداران است
ماشين هاي سنگين حمل و نقل  شهـر نيز به عنوان مقصد براي ايجاد سفر، خصوصًاوجود كارخانجات سيـمان در 

  .سيمان، به مشكالت ترافيكي شهر افزوده است و امنيت ترافيك پياده را به مخاطره مي اندازد
م كه بدون درنظرگيري توسعه هركداتوسعه شهر و شبكه بطور همزمان و در ارتباط متقابل با يكديگر است به نحوي

ها  هاي كالبدي و نارسايي و اختالل در نحوه جابجايي و دسترسي ها، شهر با مشكل اساسي در تأمين نيازمندي از آن
كاال، مسافر و ساير  براساس الگوي تجريدي آتي شهر، شبكه حمل و نقل عالوه بر وظيفه جابجايي. مواجه خواهد شد

ناحيه اي  -اي  شهري و محله –منطقه ايده در مقياس هاي عم موارد، نقش مهمي در تأمين دسترسي به كاربري
  :عمده مشكالت شبكه ارتباطي شهر شامل موارد زير است . خواهد داشت

  تك مركزي بودن شهر و وجود ترافيك سنگين در بافت مركزي و قديمي شهر -
  عبور ترافيك برون شهري از ميانه شهر -
  خط راه آهن و رودخانهعدم ارتباط مناسب ميان دو سوي شهر به علت عبور  -
   مشكالت ترافيكي ناشي از وجود كارخانه ها در شهر -

 چارچوب موثر در تعيين شبكه ارتباطي پيشنهادي شهر
در پيشنهادات مربوط به شبكه ارتباطي شهر عالوه بر شناخت مسائل و مشكالت وضع موجود، پيشنهادات طرح 

بدون توجه به طرحي كه مدت زماني توسعه شهر را جهت داده و  زيرا نمي توان. تفصيلي نيز مدنظر قرار گرفته است
عالوه بر طرح تفصيلي مصوب شهر، خطوط پروژه هاي . حقوقي را ايجاد نموده است، به ارائه پيشنـهاد پرداخت

بنابراين با توجه به توضيحات . موجـود شـهر نيـز از سازمان هاي مسئول دريافت گرديده و در طرح لحاظ شده است
  :موارد زير استشامل اده شده چارچوب موثر در تعيين شبكه پيشنهادي د

 شبكه وضع موجود ـ

  خط پروژه هاي موجود و مورد نظر سازمان هاي ذيربط و مسئول ـ
  طرح جامع و تفصيلي مصوب شهر ـ
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 سياست هاي طرح جامع ـ

  سياست هاي طرح جامع 
. سعي در حـل حـداكثري آن نموده است دهذكر شاين مشـاور با توجه به شناسايي و تحليل مسائل شبكه كه 

  :سياست هاي طرح براي شبكه پيشنهادي شهر شامل موارد زير است
 با توجه به گراني زمين در مركز شهر و بافت فشرده آن : ايجاد مراكز جديد و كاهش بار از هسته مركزي شهر

راين ايجاد مراكز جديد كه از طريق بناب. نمي توان مشكل ترافيك آن را از طريق ايجاد معابر جديد حل نمود
اگرچه به . احداث مجتمع هاي خدماتي پيشنهادي مي تواند تحقق يابد، راه حلي مناسب براي اين مساله مي باشد

منظور حل مشكالت ترافيـكي محـدوده مركزي اين مـشاور پيشـنهاد مي نمايد مطالعاتي موضعي با هدف تعيين 
 .ه مركزي انجام گرددمقررات ويژه ترافيكي در محدود

 اين كمربندي از برنامه هاي وزارت راه براي شهر دورود مي باشد كه با اجراي آن :  احداث كمربندي شمالي شهر
 .مشكل عبور ترافيك برون شهري از داخل محدوده شهر حل خواهد شد

 جود سعي بر اصالح طرح جامع با پيشنهاد احداث معابر جديد و اصالح معابر مو: اصالح سلسله مراتب شبكه
البته طرح پيشنهادي بر  تعريض و . سلسله مراتب شبكه ارتباطي و تداوم حركت در معابر پيشنهادي نموده است

  .نموده و بر استفاده بهينه از شبكه موجود تاكيد مي ورزداجتناب  احداث بي مورد شبكه 
  اط ميان شبكه بافت قديم و طرح هاي آماده ايجـاد ارتب :ايجاد ارتباط ميان شبكه موجود و توسعه هاي آينده

سازي كه در حال توسعه و ساخت و ساز مي باشد و توجه به تامين سلسله مراتب در اين توسعه ها از سياست 
  .هاي ديگر طرح جامع است

را  كه بتواند ارتباط ميان نقاط مختلف و كاربري هاي عمده شهر(در توسعه آتي شهر دورود ايجاد يك شبكه پيوسته 
كارايي شبكه و تمركز زدايي از مركز شهر، مد نظر بوده  امنيت حركت،، برقراري دسترسي مناسب، ) تامين نمايد

ف از طريق تأمين شبكه عبور و مرور سواره و پياده مناسب، رفع كمبودهاي تأسيساتي، تجهيزاتي و اهدااين . است
  :هاي زير مدنظر قرار دارد تبراين اساس سياس. تسهيالتي شبكه ترافيك قابل حصول است

 . ايجاد پيوند ميان نقاط شمالي وجنوبي شهر -

 كاهش بار ترافيكي مركز شهر -

 به حداقل رساندن عبور ترافيك برون شهري از مركز شهر -

 ايجاد و تقويت ارتباط با سكونتگاه هاي پيراموني شهر -

 ايجاد پياده راه در حد فاصل خيابان شريعتي -
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  ض خيابان هادرجه بندي وعر -5- 6-2
  درجه بندي شبكه معابر درون شهري،  زير ساخت طرح هاي شهري از جمله

بدين معني كه در هنگام تهيه طرح هاي شهري اين رده . طرح جامع است 
آثار نامطلوب عدم رعايت اين رده بندي به . بندي تا جاي ممكن رعايت گردد

تاخير، افزايش آلودگي  صورت تصادفات وسايل نقليه، اختالل در تردد، افزايش
يك سيستم شبكه معابر درون شهري بايد تغييري . هوا و غيره جلوه مي كند

همانطور كه در . ايجاد نمايد) يا بالعكس(تدريجي را از جابجايي تا دسترسي 
شكل روبرو نمايان است، از عناصر تشكيل دهنده يك شبكه، آزاد راه ها در 

 .ي در حد دسترسي انجام وظيفه مي كنندباالترين حد جابجايي و معابر محل
در اين طبقه . پذيرفتـه استهاي شهري انجام  نامه طراحي راه ينيبراساس آ  بندي خيابان و سلسله مراتب آن درجه

بندي مي توان راه هاي شرياني و محلي را به دو زير گروه اصلي و فرعي نيز تقسيم نمود كه با توجه به اندازه شهر و 
   :باشدميزير  طبقه بندي در سه دسته انجام پذيرفته است، كه به شرح شبكه موجود

  شهري هاي بندي راه طبقه: 63جدول 
  نقش و عملكرد درجه بندي

  )عبوري(جابجائي   شرياني درجه يك
  و دسترسي) عبوري(جابجائي   )اصلي و فرعي( شرياني درجه دو

  دسترسي و اجتماعي –جابجائي   )اصلي و فرعي( محلي
 هريشهاي  نامه طراحي راه آئين: اخذم

  براي وسايل نقليه موتوري ) عبور(ي يفراهم آوردن امكان جابجا): عبوري(نقش جابجائي  
 فراهم آوردن امكان دسترسي وسايل نقليه موتوري به بناها و تأسيسات : نقش دسترسي  
 و مالقات  اجتماعي نظير كار، گردش، بازي اتايجاد بستري براي ارتباط: جتماعينقش ا  

راه هايي هستند كه در طراحي و بهره برداري از آنها به هاي شرياني درجه يك  راه. :هاي شرياني درجه يك راه
هاي دسترسي و اجتماعي به  ي تنها نقش اصلي است و نقشيجابجا .خاصيت حركت وسايل نقليه برتري داده مي شود

 45با عرض  در شهر دورود كمربندي پيشنهاد شده. هستند و داراي عملكرد برون شهري شود ها تنظيم مي نفع آن
بروجرد كه از منتهي اليه اراضي شمالي شهر مي گذرد ، نقش انتقال ترافيك عبوري رابر عهده  -بين دو دروازه ازنا متر

  .خواهد داشت
دسترسي وسايل نقليه  راه هايي هستند كه در طراحي و بهره برداري از آنها به جابجايي و :هاي شرياني درجه دو راه

راههاي . براي رعايت اين برتري، حركت عابرين پياده از عرض راه كنترل مي شود. موتوري برتري داده مي شود
  . شرياني درجه دو داراي عملكرد درون شهري هستند

  .خيابان هاي شرياني درجه دو براساس نوع و ميزان دسترسي به آن به دو گروه زير تفكيك مي گردد
  خيابان هاي شرياني درجه دو فرعي- بان هاي شرياني درجه دو اصلي                  خيا-

روند تبديل جابجايي و دسترسي در معابر رده بندي 
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در شهر دورود بلوار كريم خان، مدرس و بهشتي كه دو ورودي اصلي شهر را از سمت ازنا وبروجرد بهم متصل مي كند 
ان هاي شرياني درجه دو و همچنين بلوار صنعت بدليل نقش توزيع كننده و جمع كننده اصلي در شهر بعنوان خياب

  .خاصيت حركت در اين معابر حداكثر و دسترسي به آنها حداقل است. اصلي پيشنهاد شده اند
بلوار امام علي، بلوار خاتم االنبيا، بلوارجهادگران باتوجه به نقش توزيع كننده وجمع كننده فرعي كه خاصيت حركت و 

  .پيشنهاد مي شوند خيابان هاي شرياني درجه دو فرعيعنوان دسترسي در اين معابر تقريباً يك ميزان است  به 
شود  ها توجه يكسان مي اند و به آن ي، دسترسي و اجتماعي اصلييهر سه نقش جابجادراين معابر  :هاي محلي خيابان

  .اي كه بخواهند از عرض خيابان عبور كنند ها مجازند در هر نقطه هاي محلي پياده در خيابان
تر باشد، مقطع آن به سود مسير عابر پياده  اگر خيابان در وضع موجود عريض زم به ذكراست كهدر اين رابطه ال

رعايت حريم در هر دو صورت . شود شود ولي عرض سواره راه به ميزان استاندارد پيشنهادي رعايت مي بازسازي مي
  . درختان الزامي است

  . زير خواهد بود صورته مراتب به شبكه پيشنهادي شهر داراي سلسل ،نامه براساس اين آئين
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   ان هاي اصلي پيشنهاديدرجه بندي و عرض خياب: 64جدول 
  *)متر(عرض پيشنهادي  )متر(عرض وضع موجود درجه بندي نام معبر  رديف

  45 -   شرياني درجه يك  كمربندي شمال شهر  1
  60  50- 60  اصلي 2شرياني درجه   خيابان شهيد بهشتي  2
  45  45  اصلي 2شرياني درجه   بلوار كريم خان زند  3
  75-72  60- 80  اصلي 2شرياني درجه   بلوار صنعت  4
  45  42- 45  اصلي 2شرياني درجه   آيت اهللا بروجردي  5
  45  45  فرعي 2شرياني درجه   بلوارخاتم االنبيا  6
  32 8- 35  فرعي 2شرياني درجه   كارگر  7
  60  60-57  فرعي 2شرياني درجه   شهدا  8
  24  21- 24  فرعي 2شرياني درجه   امام خميني  9
  45  43  فرعي 2شرياني درجه   شهيد رجايي  10
  32  24  فرعي 2شرياني درجه   بلوار امام علي  11
  24  22  فرعي 2شرياني درجه   بلوار شريعتي  12
  32  26- 32  فرعي 2شرياني درجه   الغدير  13
  24  21- 24 فرعي 2شرياني درجه   جماران  14
  45-24  40- 24 فرعي 2شرياني درجه   جهادگران  15
  32  30  فرعي 2شرياني درجه   مصلي  16
  45  44  فرعي 2ني درجه شريا  معلم  17
 32 -   فرعي 2شرياني درجه   پيشنهادي  18
 45 -   فرعي 2شرياني درجه   پيشنهادي  19
 24 -   فرعي 2شرياني درجه   پيشنهادي  20
 24 -   فرعي 2شرياني درجه   پيشنهادي  21
  24  17- 20 فرعي2شرياني درجه صفا  22
  25  25  فرعي 2شرياني درجه   قدس  23
  24  18- 20 فرعي2جهشرياني در سعدي  24
  24  18- 21  فرعي 2شرياني درجه   منوچهري  25
  20  20 فرعي2شرياني درجه پاسداران  26
  30  28- 30 فرعي2شرياني درجه سي متري تختي  27
  26  24- 32  فرعي 2شرياني درجه   چمران  28

  برداشت ميداني مشاور: مأخذ 
  .مكان تغيير در طرح تفصيلي وجود دارد عرض هاي پيشنهاد شده در طرح جامع قطعي نيستند و ا*
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  مرحله بندي اجراي پروژه خيابان ها و ساير پروژه هاي مربوط به شهرداري -7-2-5
چرا كه توسعه معابر و . اردتحقق پذيري طرح توسعه، ارتباطي مستقيم و جدايي ناپذير با اجراي شبكه معابر آن د

بدين ترتيب كه توسعه يكي، رشد ديگري را در . شوندتوسعه كالبدي با هم و به صورت هماهنگ در شهر محقق مي
  : توان دو مرحله را تصور نمودبراين اساس در توسعه معابر شهر دورود مي. پي خواهد داشت

توسعه در راستاي اهداف طرح و مراحل توسعه شهر خواهند  اولويت احداث؛در اين بخش معابر به جهت تأثيري كه بر
معابر پيشنهاد داده شده نيز اولويت بندي گرديده اند كه در نقشه اولويت اجراي . گردندداشت، دسته بندي مي

  .خيابان هاي احداثي اين اولويت ها نشان داده شده است
هاي ارگانيك، به صورت غير منظم و غير واقع در بافتاولويت اصالح؛ برخي محورهاي موجود شهر به ويژه محورهاي 

اگرچه طرح جامع خطوط اصلي شبكه معابر را مشخص و به . باشنداند، لذا نيازمند اصالح ميهندسي شكل گرفته
جزئيات شبكه محلي نمي پردازد اما بايد توجه نمود تعريض و اصالح معابر مركز شهر و پيوند دهنده بافت مسكوني 

  .يت باالتري نسبت به تعريض ساير معابر دارددر اولو
ساله اول  5در ارتباط با شبكه ارتباطي شهر دورود، مرحله بندي اجراي پروژه خيابان ها به تفكيك دوره هاي زماني 

درجدول زير اولويت اجراي طرح ها نشان داده مي  :ودوم و اولويت هاي اجرايي مربوط به شرح زير تعيين شده است 
 .شود
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   اولويت بندي اجرايي شبكه معابر اصلي پيشنهادي: 65جدول 

  پنج ساله دوم  پنج ساله اول  نوع عمليات اجرايي زمان اجرا  مسير پيشنهادي  رديف
  تعريض       ورودي جنوبي  1
  تعريض       كارگر  2
  احداث       كنارگذر شمالي شهر  3
  تعريض       محورشريعتي  4
  ريضتع       جماران  5
  تعريض       صفا  6
  تعريض       منوچهري  7
  تعريض       سعدي  8
  احداث       محور غربي خيابان رسالت  9
  تعريض- احداث       خيابان هاي باالي انگشته  10
  تعريض     جهادگران  11
  احداث     خيابان باالي محور كريم خان  12
  تعريض     چمران  13
  تعريض     خيابان باالي محور قدس  14
  احداث     ابوالفضل دانيدانشگاه به م يطارتبا محور  15
  تعريض    امام خميني  16
  تعريض     پاسداران  17
  تعريض     شهريور17  18
  تعريض    شريعتي  19
  تعريض     فياض بخش  20
  تعريض   خيابانهاي شرقي وغربي محور امام علي 21
  احداث      محور روستا آيدرويش  22
  احداث    محور باالي بلوار صنعت  23
 مطالعات مشاور:أخذ م
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  شيب خيابان ها ونحوه دفع آب هاي سطحي در شهر -2-5- 8
به استناد آنچه در بخش مطالعات وضع موجود گفته شد،شيب نسبتاً زياد اراضي شهر به طرف رودخانه باعث شده 

شهر دورود نيز مانند بسياري از شهرهاي . ا رودخانه تيره در سراسر شهر به عنوان يك زهكش طبيعي عمل نمايدت
آوري و كشور فاقد سيستم زهكشي مناسب است و آب باران عمدتاً از طريق جوي ها و كانيوهاي كنار خيابان ها جمع

. باشداي شيب مناسب جهت دفع آبهاي سطحي نميبه رودخانه تيره تخليه مي شوند كه اين جوي ها و جداول دار
ها در بافت قديم مشهودتر است به طوريكه عرض جداول و ارتفاع آنها مناسب با ميزان عبوري آبهاي اين نارسايي
غربيِ شرق رودخانه به سمت  –بر همين اساس جهت حركت آبهاي سطحي در محورهاي شرقي . باشدسطحي نمي

جنوبي باالي رودخانه - نه شيب به سمت شرق مي باشد،همچنين براي محورهاي شماليغرب و در سمت غرب رودخا
شيب عمومي شهر از جنوب غربي به شمال . شيب به سمت جنوب و پايين رودخانه شيب به سمت شمال مي باشد

 .شرقي مي باشد
  :ر بر مي گيرد معايب و نارسايي هاي موجود در شبكه جمع آوري آبهاي سطحي شهر دورود موارد زير را د

شبكه جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحي به شكل سنتي است به نحوي كه ابعاد مجاري متناسب با حجم  -1
 .فاضالب هاي نواحي مختلف نيست

معابر وجود دارد كه باعث  در نقاطي از شهر مشكالتي از قبيل جاري شدن فاضالب و آب هاي سطحي در سطح -2
 :سطح شهر مي شود كه شامل موارد زير است ايجاد بوي بد و انتشار آلودگي در 

  مخابرات  يروبرو يمتر 60بلوار  -
  )نايس شهرك يروبرو(  يمسافربر ناليترم -
  .است نشده گرفته نظر در آن يبرا آب عبور راه كه ابانيخ وسط بلوار علت به باال خط انگشته -
 باهنر ديشه درمانگاه جنب يفرماندار دانيم -
شهر كه ساخت و سازهاي جديد صورت گرفته است به دليل نبود كانال يا در نواحي غرب و شمال غربي  -

 جداول مناسب ، آب هاي سطحي در سطح معابر جاري مي شود
در مواقع بارندگي بخش هاي مسكوني حاشيه رودخانه تيره نظير خيابان صفا، ساحلي و حريم آب سرچشمه در 

مسير اين رودخانه در نواحي ياد شده تا حدود زيادي از معرض سيالب قرار مي گيرند كه با اليروبي و بهسازي 
  .مشكالت اين نواحي كاسته شده است

تلف شهر مستقيماً به رودخانه تيره مي ريزند آلودگي شديد آب خباتوجه به اينكه آبهاي سطحي و فاضالب نواحي م
  .در اطراف رودخانه شده است اقدام موجب بوجود آمدن منظره اي زشتو اين . در اين رودخانه قابل مشاهده است

 سيستم پيشنهادي شبكه جمع آوري آب هاي سطحي 

باتوجه به مسائل و مشكالت سيستم جمع آوري آب هاي سطحي در شهر دورود، اصالح و طراحي شبكه جديد به 
ه در اصالح  شبك كه الزم است اصول كلي. منظور جمع آوري آب هاي سطحي امري كامالً ضروري به نظر مي رسد

  :جمع آوري آب هاي سطحي شهر دورود مورد توجه قرار گيرد شامل موارد زير مي باشد 
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باتوجه به خطرات ناشي از طغيان رودخانه در مواقع بارندگي الزم است كه در هنگام ساخت و ساز ، حريم  -1
  .رودخانه رعايت گردد

ب هاي سطحي به حوزه هاي اصلي و ناحيه بندي شهر باتوجه به شرايط زمين و توپوگرافي آن و جهت جريان آ -2
فرعي، به نحوي كه شهر به چند ناحيه تقسيم شود و آب هاي سطحي حوزه هاي فرعي از طريق كانال ها به 

 .خطوط اصلي هدايت گردند
 .ايجاد جريان هاي اصلي به عنوان جمع كننده هاي فرعي -3
  به منابع پذيرنده ال آب هاي سطحيايجاد مجاري و كانال هاي اصلي به عنوان خطوط انتق -4
از نوع بتني و كانال ها و جوي هاي فرعي از نوع مستطيلي ذكر شده كانال ها و مجاري  پيشنهاد مي گردد -5

 .طراحي شود
محل هاي مناسبي در مسير خطوط اصلي جمع آوري فاضالب سطحي براي تهويه، بازديد و كنترل درنظر  -6

 .گرفته شود
 .اي سطحي در شهر دورود را نشان مي دهدنقشه زير شيب معابر و نحوه دفع آب ه
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  هاي مسئول در عمران شهر  وظايف شهرداري و سازمان -9-2-5
تفكيك وظايف  زيرجدول با توجه به وضع موجود شهر به لحاظ كاربري اراضي و همين طور كاربري پيشنهادي، 

اين ميان تكليف بسياري از اراضي كامالً مشخص است و در . را نشان مي دهدهاي اجرايي  شهرداري و ساير سازمان
در مورد اراضي مختلط براساس . ها نمايند هاي اجرايي ذيربط اقدام به تملك و احداث پروژه الزم است دستگاه

اين هماهنگي تحت مديريت راهبردي واحدي در . گردد هاي اجرايي طلب مي هاي مشاور، هماهنگي دستگاه سياست
ي به تفكيك وظايف به شرح نحوه ساز و كار مديريتي تحقق طرح پيشنهاد. كند هداف طرح كمك ميجهت نيل به ا

هاي  اي از سازمان براين اساس متولي اجرايي تحقق سطوح پيشنهادي خدمات شهري مجموعه .گردد ه ميئزير ارا
، اداره فرهنگ و دورود، اداره تربيت بدني شهرستان دورودشهرداري، اداره آموزش و پرورش شهر شامل لئومس

 .  براساس ضوابط طرح شكل خواهد گرفت است كه ارشاداسالمي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
  .دهدجدول زيردسته بندي انواع كاربري زمين با توجه به متولي اجراي آن را نشان مي
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  تولي اجراي آندسته بندي انواع كاربري زمين با توجه به م:    66 جدول
ني
رگا

 باز
ري

تراب
ه و 

 را
تي

يس
هز
 ب

مي
رد
ي م

وص
خص

ش 
 بخ

ري
شگ

رد
و گ

ي 
هنگ

 فر
اث
مير

 

طه
ربو

ي  م
دار

ي ا
 ها
هاد

 ن
ريه

خي
رر 

امو
ف و 

وقا
 و ا

حج
 

ميه
 عل

وزه
 ح

ت و 
يقا

حق
 و ت

وم
 عل

رت
وزا

لي
 عا
ش
موز

 ا
ش 

موز
و آ

ان 
درم

ت و 
داش

به
كي

زش
 پ

مي
سال

اد ا
رش

 و ا
گ

رهن
 ف

دني
ت ب

ربي
 ت

ري
ردا

شه
 

پرو
ش و 

موز
آ

ش
ر

 

 توضيحات  كاربري يف
 رد

                           

مهد كودك، كودكستان، دبستان، راهنمايي، 
دبيرستان و پيش دانشگاهي هنرستان و 
 مراكز كار و دانش و مراكز آموزش استثنايي

 اموزش عمومي 1 

                           

دانشگاه و موسسه آموزش عالي، حوزه علميه 
و تمام مراكز آموزشي و علمي و پژوهشي 

گر كه در تقسيمات فوق قرار نمي گيرنددي  

تحقيقات آموزش 
 و فناوري 2 

                           
مساجد، حسينيه، تكيه، مصلي، امامزاده، 

...سقاخانه، مديه و   
 مذهبي 3 

                           

كتابخانه، سينما، تئاتر، موزه، نمايشگاه هاي 
هنري، كانون پرورش فكري، سالن هاي 

وانان و غيرهكنسرت و اجتماعات، خانه ج  

هنري-فرهنگي   4 

                           
هتل، مهمانسرا، مسافرخانهف مجتمع هاي 

 توريستي ، اردوگاه، خانه معلم، تاالر
-تفريحي

 گردشگري 5 

                           
استاديوم، مجموعه ورزشي، سالن سرپوشيده، 

 استخر، زمين فوتبال و واليبال  ورزشي 6 
                           

ن هاي ورزشي زمين هاي خاكي و زمي
 كودكان

                           

ادارات دولتي و ادارات عمومي ساختمان هاي 
اداري نيروي انتظامي، سلختمان ها راهنمايي 

نهاو رانندگي ، پناهگاه و زندا  

انتظامي-  اداري   7 

                           
فضاي سبز عمومي، پاركها و فضاي سبز 

 حفاظتي وپاركفضاي سبز   8 

                           

ستان، مراكز انتقال خون، مراكز بيمار
بهداشت، درمانگاه و كلينيك، اورژانس، تنظيم 

 - خانواده، مركز روانپزشكي و ترك اعتياد
...حمام هاي عمومي، توالت هاي عمومي و   

 درماني 9 

                             فرودگاه، ايسگاه راه آهن، ترمينال ها
حمل و نقل و 

 انبار 10                             جمعي و طبقاتي پاركينگ ها ي  

                           
محل تجميع و نگه داري كاال، سردخانه، 

...سيلو، گمرك و   

                             كارخانجات، كارگاه هاي توليدي انبوه  -صنعتي 
 كارگاهي 11 

                            تعميرگاهي -مجتمع هاي كارگاهي   

                           
CNGآتش نشاني، پمپ بنزين و  ، مراكز  

آوري زباله، گورستان و كشتارگاه جمع   تاسيسات و 
 تجهيزات شهري 12 

                           
توليد ، انتقال و توزيع برق، آب ، فاضالب و 

 گاز
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  كليات ضوابط و مقررات -2-5- 10
كليات ضوابط و مقررات طرح جامع بازنگري شهر دورود به صورت گزارش جداگانه اي تدوين و تهيه شده است كه در 

از . مختلف شهري ارائه شده است هاي ، تمامي ضوابط و مقررات تفكيك اراضي و احداث بنا در محدوده كاربريآن
  .اين رو براي آشنايي با ضوابط و مقررات طرح توصيه مي شود كه به گزارش يادشده مراجعه شود
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با توجه به ) ، برق و تلفناز قبيل آب، فاضالب(پيش بيني نيازهاي آتي شهر در زمينه تاسيسات شهري -11-2-5
  مطالعات سازمانهاي مسئول، تعيين اولويتها و امكانات تامين آن ها در دوره هاي برنامه ريزي مورد نظر

پيش  ،هاي مسئول به عمل آمده و همچنين مطالعات وضعيت موجود شهربر طبق مطالعاتي كه از طرف سازمان
  :به شرح زير مي باشد ... از قبيل آب، فاضالب، برق، تلفن و بيني نيازهاي آتي شهر در زمينه تاسيسات شهري 

  آب
مورخ  4كشي و بازنگري شبكه آب شهر دورودكاوان مشاور لولهآببر اساس اطالعات كسب شده از شركت ره

حجم ( باشندمترمكعب مي 24750مخزن داراي حجمي معادل 4،مخازن ذخيره آب شهر دورود به تعداد 3/5/90
اين مخازن به لحاظ فيزيكي از موقعيت مناسبي ). متر مكعب است19590خازن با احتساب آبدهيواقعي اين م

در حال حاضر بر اساس . ميزان هدررفت آب آن زياد است، برخوردارند به جزء مخزن جماران كه به علت قدمت 
جماران در نظر گرفته  مخزن جايگزين در محل قبلي مخزن 1مخزن جديد و  6كاوان تعداد آببيني مشاور رهپيش

اين تعداد مخازن براي افق طرح . بيني شده در دست احداث استمخزن از مخازن پيش 2اكنون هم. شده است
و ) نفر 173147(نفر شامل جمعيت شهردورود  210215آب كاوان به منظور آبرساني به تعداد مشاور ره 1415

بيني مترمكعب پيش 53200ناصرالدين، سياهكه، با حجم كلي روستاهاي اطراف مشتمل بر روستاي دهنو، چغابدار، 
- گردد، اين تعداد مخازن پيشبيني آنها محقق نمياز آنجايي كه تا افق طرح لوله كشي آب جمعيت پيش.  شده است

  .تر جوابگوي شهر دورود خواهد بودشده تا افقي طوالنيبيني
منبع تأمين آب بوده است ) محله سرچشمه(اي اوليه شهر هآب چشمه گرمه واقع در هسته دوره هاي پيشين،در 

آب مصرفي شهر دورود در گذشته از طريق چشمه سراب دارياب، دو . گردداكنون از اين منبع نيز استفاده نميولي هم
 اكنون به دليل كيفيت پايين آب برداشتياما هم. شده استچشمه تأمين ميآباد و دو حلقه چاه هفتحلقه چاه عزت
و كافي بودن ميزان استحصال از چشمه، ديگر از اين ) به علت برداشت از دشت و آب كشاورزي(آباد از چاههاي عزت

  .شودچشمه استفاده نميهاي هفت ها و چاه چاه
 هيتصف مرحله كي قيازطر آب. آب نرمال است يسخت زانيشده و م يابيارز كيفيت آب استحصالي شهر خوب

به مخازن موجود و ، )كردن كلر به آباضافه ( ء و يك مرحله تصفيه شيمياييدرمبداي ريآشغالگ نوع ازي كيزيف
 علت به زين كاوانآبشركت مشاور ره .رسدمي دهد،مصرف كه كل شهر را مورد پوشش قرار مي هاي توزيع وشبكه

  .تاس نگرفته درنظر را آب هي،تصف1415 افقي برا آب شبكهي بازنگر درطرح آب مناسب تيفيك
مترمكعبي و  15000چشمه به مخزن هاي هفت احداث دو خط انتقال از چاه، هاي در دست اجرا امور آب از برنامه

 . مخزن سيمان است

                                                            
٤ 1/90كشي و بازنگري شبكه آب شهر دورود مصوب طرح لوله  
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  هر دورود در گذشتهمشخصات چاههاي منبع تامين آب ش: 67 جدول

  1390- و امور آب و فاضالب شهرستان دورود 3/5/90كاوان مورخ آبمطالعات مشاور بر اساس اطالعات شركت ره: ماخذ
  مشخصات مخازن ذخيره آب: 68 جدول

  3/5/90-كاوانآبمطالعات مشاور بر اساس اطالعات شركت ره: ماخذ
  فاضالب

توان گفت در بر اساس اطالعات اخذ شده از امور آب و فاضالب دورود ، در زمينه سيستم دفع فاضالب شهر مي
حال حاضر با توجه به آماده نبودن شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضالب ، كل فاضالب شهر و آب هاي سطحي 

هاي دفع فاضالب كه طي چند سال و لوله) شبكه سنتي( حاصل از بارندگي و شستشو از طريق كالروهاي فاضالب رو
  .اخير بخشي از آن به اجرا درآمده  جمع آوري شده  و در نهايت  وارد رودخانه تيره مي شود
  :از جمله مشكالتي كه در اين بخش وجود دارد مي توان به مواردي به شرح زير اشاره كرد

 . كالتي در جمع آوري فاضالب در سطح شهر شده استتوپوگرافي خاص شهر دورود سبب بروز موانع و مش -

  نام
تاريخ 

حفاري و 
  نصب پمپ

عمق 
چاه 

  )متر(

- بافت زمين

  شناسي

ارتفاع از 
سطح دريا  

  )متر(
  نوع پمپ

(آبدهي
1387(  

)
LIT/SE

C(  

  (UTM)مختصات 
موقعيت 

  راراستق
دبي برداشتي 

)LIT/SEC(  
X  Y  

چاه 
  آبادعزت

- آبرفت با دانه  70  1367  1چاه شماره 

  ايهاي ماسه

1452  A3/425
  3707991  321282  32  شناور

شرق و 
  داخل شهر

اكنون اين چاه هم
به عنوان منبع 

A3/425  1451  70  1367  2چاه شماره   .شوداستفاده نمي
  3708117  321065  28  شناور

چاه 
- هفت

  چشمه

تشكيالت   30  1362  1چاه شماره 
  آهكي

1472  A6/374 
 شناور

جنوب  3705134 321855  55
شرقي و 
  خارج شهر

اكنون اين چاه هم
به عنوان منبع 

 A6/374 1472 60  1385 2چاه شماره  .شوداستفاده نمي
 شناور

45  
321897 3705126 

نام مخازن   زون
موقعيت   نوع مخزن  موجود

  استقرار

حجم 
ذخيره 

)m٣(  

ارتفاع كف 
مخازن موجود از 

  )متر(سطح دريا 
  مخازن پيشنهادي

ارتفاع كف 
مخازن 

ادي از پيشنه
  )متر(سطح دريا 

  نوع مخزن
  پيشنهادي

 درحال مخازن
  احداث

A -  1510 15000  شرق  ينيزم  
 5000مخزن با حجم4

m3   در جوار مخزن
  موجود

مخزن  1  ينيزم  1510
5000 m3 

C ينيزم  جماران   1545  750 يجنوبغرب 
 كمخزنيينيگزيجا

200m3   ي جا به
  موجود مخزن

  -  ينيزم  1545

D  - 
ينيزم   -  ينيزم  -  -   1585  6500  غرب 

B  ينيزم  مانيس   1527  2500  غرب 
مخزن به حجم دو

در   m3 5000و  3000
  مانيجوار مخزن س

 5000 مخزن  ينيزم  1537

m3 

E   -   -  -   -   -  1000مخزنm3 
  -  ينيزم  1568  انگشته
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همچنين استقرار راه آهن در وسط شهر، وجود كانال هاي سنگي متعدد جهت هدايت آب هاي سطحي به  -
شبكه فاضالب سنتي و محدوديت زمين جهت احداث تصفيه خانه و ايستگاه پمپاژ از چالش هاي عمده در 

  .شمار مي رود زمينه جمع آوري فاضالب در سطح شهر به
از سوي ديگرجمع آوري فاضالب منازل و آب هاي سطحي  به صورت توامان سبب بروز مشكالت بسياري  -

به طوريكه ورود شن و ماسه در شبكه فاضالب به همراه آب هاي سطحي سبب كاهش . در شهر شده است
ذكر شده، علي  به منظور حل مشكل. گنجايش شبكه و در نتيجه پس زدن فاضالب در منازل مي شود

رغم پيگيري هاي مكرر شهرداري و سازمان نظام مهندسي ، متاسفانه هنوز اقدامي جهت جداسازي آب 
دليل اين امر  با توجه به عدم اطالع رساني كافي ، . هاي سطحي از شبكه فاضالب صورت نگرفته است

كرد ضعيف ناظرين نظام نبود قانون اجرايي و كنترل در حين صدور پروانه ساختماني ، همچنين عمل
 .مهندسي  قابل توجيه است

به منظور مرتفع ساختن مشكالت شهر در اين بخش، شركت آبفا در چند سال اخير اقدام به طراحي مجدد و تغيير 
فرآيند تصفيه فاضالب در شهر دورود نموده است تا با تغيير مكان تصفيه خانه ، همچنين كاهش تعداد ايستگاه هاي 

همچنين با توجه به الحاق . ن در حداقل زمان ممكن ، فاضالب ها را به سمت تصفيه خانه هدايت كردپمپاژ بتوا
روستاي ناصرالدين به شهر و وجود مشكل شديد در زمينه دفع فاضالب در اين محدوده، اجراي طرح جمع آوري 

باشد كه در ئول اين پروژه ميآب مسشركت مشاور ري. فاضالب در اين محدوده از اولويت ها و ضروريات مي باشد
  .هاي آن براي تكميل اطالعات استفاده خواهد شدصورت تهيه طرح تا زمان اتمام پروژه طرح جامع، از يافته

   گاز
بر طبق اطالعات اخذ شده از اداره گاز استان لرستان ، درخصوص وضعيت خدمات گازرساني در شهر دورود مي 

درصد از منازل شهري شهر دورود از خدمات گازرساني برخوردار مي باشند و  100توان گفت در حال حاضر قريب به 
  .مشترك است 30000تعداد مشتركين گاز شهر دورود . هيچ نقطه ي فاقد گاز در سطح شهر وجود ندارد

به داخل شهر كشيده   -)ع(جاده بروجرد، ميدان ابوالفضل  -از ورودي شهر دورودخط لوله شبكه گازرساني شهر 
خروجي خطوط گازرساني شهر از ميدان . مي باشد  psi250اينچ و با فشار 12ده است و داراي شبكه فلزي به قطر ش

  .تا شهر  اصفهان كشيده شده است psi250اينچ و فشار  10كربال است كه با قطر 
پلي  km70آن فوالدي و  km180است كه از اين مقدار km250متراژ شبكه گذاري در سطح شهر به طور تقريبي

  . اتيلن است
و   psi250ايستگاه تقليل فشار در سطح شهر وجود دارد كه فشارهاي ورودي آن ها  5الزم به توضيح است تعداد 

حفاظت كاتد يك در سطح موجود است كه از  C.P.Sايستگاه  4همچنين تعداد . ها از جنس فوالد استلوله هاي آن
  .فاظت مي كنندخطوط فلزي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي ح

درون شهر يك متر از ديوار منازل و تاسيسات شهري  psi60و  psi250حداقل حريم جهت خطوط تغذيه با فشار 
  .متر از هر طرف است  250در خارج از شهر  psi1000حريم خطوط انتقال با فشار . مي باشد
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ت گازرساني نيز بايد توسعه و گفتني است براساس طرح توسعه شهري و انجام ساخت و سازهاي جديد، تاسيسا
 .گسترش يابند

  برق
بر طبق اطالعات دريافتي از شركت توزيع نيروي برق استان لرستان ، برق منطقه دورود از شبكه سراسري تغذيه 

  .است MW30و پيك بار پست هاي تبديل منطقه  kv20ولتاژ شبكه . مي شود
 11341مشترك خانگي،  408320مشتمل بر مشترك است كه  466939،  1390تعداد مشتركين در سال 

مشترك مربوط به ساير مصارف مي  40985مشترك صنعتي و  2191مشترك كشاورزي ،  4102مشترك عمومي ، 
  .باشد

دستگاه  294مورد و تعداد ترانسفورماتورهاي زميني  9709تعداد ترانسفورماتورهاي هوايي زير پوشش شبكه برق 
  . رماتورها  به تفكيك نوع و ظرفيت آن ها را منعكس ساخته استجدول زير تعداد ترانسفو. است

  1390انواع و تعداد مشتركين برق دورود در سال :  69جدول
)اشتراك(تعداد مشتركين عمومي نوع مشتركرديف

 408320 خانگي 1
 11341 عمومي 2
 4102 كشاورزي 3
 2191 صنعتي 4
 40985 سايرمصارف 5

وه استفاده از اراضي وضع موجود نشان مي دهد كه شهر داراي دو پست برق با خط انتقال همچنين بررسي نقشه نح
پست برق شماره يك در شمال كارخانه سيمان و پست . كيلوولت مي باشد كه از سمت شمال وارد شهر مي شود 20

ات برق با مشكل خاصي بنابراين شهر از لحاظ تاسيس. در قسمت شرقي بلوارشهيد بهشتي واقع شده اند 2برق شماره 
  .مواجه نمي باشد

  مخابرات
مشترك تلفن  31740شهر دورود داراي دو مركز مخابراتي در ابتداي بلوار معلم و خيابان فاطميه مي باشد كه به

  .كل شهر دورود به استثناي مناطق زير تحت خدمات تلفن همراه و ثابت مي باشد.ثابت خدمات ارائه مي نمايد
  ناطق با امكانات مخابراتي  محدود در شهر دورودفهرست م: 70جدول

 آدرس رديف
  باالي خيابان جماران  1
  )110كمپ (كوي شهدا  2
  )قلعه ضرغام(انتهاي كوي قدس   3
  كوي ايثار  4
 كوي سينا  5
  كوي جهادگران  6
 كوي الغدير  7
  دستگاه 800، 1هاي بنفشه فاز كوچه  8

  846/05/900 ابرات استان لرستان طي نامه به شمارهاطالعات گرفته شده ازشركت مخ: ماخذ
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مشكالتي كه اين اداره در گسترش و احداث شبكه با آنها مواجه مي باشد اين است كه به علت بافت قديمي شهر و 
مشخص نبودن حريم و عدم جدول كشي در بعضي از مناطق به جاي كابل كشي خاكي از كابل كشي هوايي استفاده 

  .شده است
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 دفع سيستم غسالخانه،گورستان، كشتارگاه،( شهري تجهيزات توسعه و ايجاد نحوه بينيپيش - 12-2-5
  )غيره و نشاني آتش زباله،

باشد به پيش بيني تجهيزات شهري كه شامل گورستان و غسالخانه، سيستم دفن زباله، آتش نشاني و كشتارگاه مي
  : شرح زير انجام شده است

  گورستان و غسالخانه 
شود سال در نظر گرفته مي 50الً در محاسبه سطح الزم براي گورستان هر شهري، جمعيت سال افق بعد از معمو

هزار نفر برآورد شده است و با توجه به فرمول  210ساله حدود  50كه در نتيجه جمعيت شهر دورود در پايان دوره 
  .زير سطح مورد نياز گورستان به شرح زير خواهد بود

S=pt×T×k×٠/٢  

  
  =Sسطح گورستان

   =Ptساله 50جمعيت پايان دوره  
   =Kمساحت هر متر مربع به طور ناخالص 

 =Mحد متوسط عمر در شهر 

 =Tزمان استفاده از قبر 

 =0/2ضريب ثابت 

) اميد زندگي(سال و حد متوسط عمر در شهر  40مترمربع ، زمان استفاده از قبر  5مساحت هر قبر به طور متوسط 
  : ر گرفته شده است كه به اين ترتيبسال در نظ 68

= 123529متر مربع  
68

0/2540210000    =S  

  .هكتار خواهد بود 12بنابراين مقدار سطح مورد نياز براي گورستان در حدود 
. هكتار آن در خارج از محـدوده قانـوني شهر قرار دارد 2مي باشد كه هكتار گورستان  10در حال حاضر شهر داراي 

توجه لزوم خروج گورستان هاي داخل محدوده از شهر در افق بلنـدمدت، جوابگو بـودن سـطح گورسـتان هاي با 
موجود و در نظر گرفتن معيارهاي مكان يابي، در صورت نياز شهر در آينده، گورستان مي تواند در پهنه زراعي 

  .مكان يابي گردد )در شرق شهر(ناسازگار با توسعه موجود در حريم شهر
  مشخصات گورستانهاي شهر دورود: 71جدول

  گورستان خارج ازمحدوده قانوني  گورستان جماران گورستان انگشته گلزارشهدا  نام
  21444.5 13057 5591 59848.5  )متر مربع(مساحت 

 مطالعات مشاور: ماخذ

  :در تعيين موقعيت گورستان ها مي بايست به معيار هاي زير توجه نمود
خارج از محدوده شهر و در جهت خالف توسعه شهري و جهت خالف باد به طرف شهر گورستان بايد در  -

  .احداث شود

M 
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  :حرايم آن نسبت به عوامل مصنوع و طبيعي به قرار زير است -
 متر 1500  فاصله الزم از درياچه، تاالب يا چشمه 

 متر 500  فاصله الزم از رودخانه ها فصلي و دائمي
 متر 1000 اي آب آشاميدنيفاصله الزم از قنوات يا چاهه
 متر 150 فاصله الزم از حريم راه آهن
 متر 200 فاصله الزم از حريم بزرگراه

 متر 150  فاصله الزم از حريم جاده هاي بين شهري
 متر 100  فاصله الزم از حريم جاده هاي روستايي

اين دست كه از توسعه شهري كوه، جنگل و موانعي از : ها درجهاتي كه عواملي مانند بهتر است گورستان -
 .يابي شوند كنند، مكان جلوگيري مي

    .يابي شود كه امكان توسعه شهر در آن جهت نيست گورستان بايد در جهتي مكان -

اي كه بخشي از  همچنين با توجه به عالقه. باشدنامناسب مي... نظامي و   همجواري با مراكز آموزشي، صنعتي، -
ها، و بقعه هاي متبركه  امامزاده: ن خود در جوار اماكن مذهبي و مقابر مقدس نظيرمردم كشور ما به دفن مردگا

  .ها خيلي كم و با توجه به شرايط ديگر انجام گيرد  شود اين نوع همجواري توصيه مي  دارند،... و 

  . دسترسي مناسب و ايمن به گورستان اهميت خاصي دارد -

عنوان بستر گورستان انتخاب   هايي كه به زمين. اشته باشدخاك سطح زمين بايد قابليت رشد گياهان را د -
  :هاي زير باشند بايد داراي ويژگي  شوند، مي

  اي كه هوا براي تجزيه جسد در جريان باشد گونه به  باشند،) نرم و جداشونده(متخلخل. 

 ،صورت فيلتر عمل كنند اي كه به گونه به  قابليت خروج گازها را داشته باشند. 

 ي و نفوذپذيري آنها زياد نباشدپذير آب. 

  باشندو نرم نسبتاً خشك. 

 داراي تركيباتي از سيليس باشند. 

  :هاي زير براي احداث گورستان مناسب نيستند زمين
هاي باتالقي،  ها و زمين هاي شني، بستر رودخانه هاي رسي، زمين سخت و متوسط، زمين "دج"هاي زمين -

 .اي و سنگي هاي صخره زمين
  .لغزش و ريزش خاك داشته باشد  تان بايد مقاومت معيني در برابر نشت،زمين گورس -
هاي سطحي داشته باشد، در كنار شيب   توپوگرافي گورستان بايد شيب مناسبي براي تخليه سريع و روان آب -

  . گير احداث شود گورستان نبايد در اراضي سيل.هاي سطحي نيز طراحي شود مناسب بايد شبكه تخليه آب
  .تر از كف قبور باشد متر پايين 5هاي آب زيرزميني در محدوده گورستان بايد حداقل  رهسطح سف -
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هاي جاري مصرفي  يابي شود؛ همچنين نبايد با آب چشمه و قنات مكان گورستان نبايد در مجاورت رودخانه، -
 .دام يا كشاورزي تماس پيدا كند  انسان،

 .و بالتكليف باشد) غير از گورستان(ر خاص زمين محل احداث گورستان نبايد غصبي، موقوفه ام -

 آتش نشاني
با توجه به استاندارد مربوط به مراكز آتش نشاني كه به ازاي هر . در شهر دورود سه ايستگاه آتش نشاني وجود دارد

نفري سه  138000هزار نفر وجود يك مركز آتش نشاني الزامي است، مطابق پيش بيني مشاور با جمعيت  50
تنها كمبودي كه مركز سازمان آتش نشاني شهر به آن اشاره  .اسخگوي نياز جمعيت افق طرح خواهد بودايستگاه پ

   .نموده است فقدان نيروي انساني آموزش ديده و تجهيزات مناسب اطفاء حريق به ويژه براي ساختمان هاي بلند است

  كشتارگاه
، در مسير جاده روستاي چشمه  1/4/90مورخ  7708/255طبق اطالعات اخذ شده از  شهرداري به شماره نامه 

اين كشتارگاه داراي عملكرد . مترمربع وجود دارد 3500، يك جايگاه كشتارگاه به مساحت )جنوب شهر(سرنجه 
دهي كشتارگاه به سطح شهر دورود است و روزانه سطح سرويس. سنتي بوده و به نام كشتارگاه شهرداري معروف است

شود، لذا با توجه به پايين بودن سقف كشتارگاه و عدم امكان احداث ريل گوسفند كشتار ميرأس  40رأس گاو و  15
با توجه به . باشدصنعتي جديد توسط بخش خصوصي ميكشتار مهمترين راه ساخت كشتارگاه صنعتي يا نيمه

اده از كشتارگاه هاي مشكالت عديده بهداشتي كشتارگاه موجود از نظر اين مشاور، رويكرد مناسب در اينباره استف
بنابراين مي توان براي شهر دورود و شهرهاي اطراف آن مانند ازنا و بروجرد به طور مشترك به . منطقه اي است

احداث يك كشتارگاه منطقه اي مبادرت ورزيد كه اين اقدام قطعا نيازمند هماهنگي ميان مسئوالن، بررسي بيشتر، 
معيارهاي الزم الرعايه درزمينه استقرار .به معيارهاي استقرار كشتارگاه استنيازسنجي و همچنين مكانيابي با توجه 

  :كشتارگاه به صورت زير مي باشد
براي كشتارگاه سيستم جمع آوري و دفع و تصفيه بهداشتي فاضالب و جمع آوري ضايعات كشتارگاه پيش  -

 .بيني شود

 :ستحريم كشتارگاه نسبت به عوامل طبيعي و مصنوعي به قرار ذيل ا -

 متر 1500  فاصله از حريم مراكز مسكوني
 متر 1000 فاصله از حريم مراكز آموزشي

 متر 300 فاصله از حريم جاده بين شهري
 متر 150 فاصله از حريم جاده روستايي

 متر 1000  فاصله از حريم فرودگاه
 متر 1000  فاصله از حريم پارك ملي، تاالب، درياچه و دريا

 متر 1000  گاه حيوانات وحشي و اثر طبيعي ملي حداقلفاصله از حريم پناه
 متر 800  فاصله از رودخانه فصلي يا دائمي
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 متر 1000  فاصله از قنات يا چاه مصرفي آب آشاميدني 
 متر 200  فاصله از قنات يا چاه ويژه ساير مصارف

 متر 500  فاصله از مراكز نظامي يا انتظامي
 متر 500 يفاصله از مراكز تفريحي يا زيارت

 متر 100  فاصله از باغات
 زباله دفع  

كه زباله هاي خانگي و صنعتي شهر را جمع آوري شهردورود داراي سيستم جمع آوري زباله بصورت سنتي مي باشد
مي دهند و توسط انتقال ) جنوب شرق شهر پشت كارخانه سيمان (شهر چهاركيلومتريو در محل دفن زباله واقع در

نكته قابل ذكر اين است كه، زباله .شودگردند و يك اليه خاك بر روي آنها ريخته مير  معدوم مييك دستگاه بولدوز
شوند هاي شهري محسوب نميها جز زبالهشود و اين زبالهآوري و دفن ميهاي صنعتي توسط واحدهاي صنعتي جمع

  .مانند انواع زباله در صنايع دفاع و كارخانه سيمان و كارخانه فارسيت
دركوره دفن مخصوص بيمارستانها  هاي شهري جدا هستند واله بيمارستانهاي هفت تير و نرگس نيز از زبالهزب

جمع آوري زباله ، الزم است شهرداري جمع جهت به منظور ايجاد يك شبكه بهداشتي و مناسب  .شوندمعدوم مي
 . در سطح شهر به صورت مكانيزه انجام دهدرا آوري زباله ها 
محيط زيست اداره كل حفاظت صيه مي گردد نحوه دفع زباله با توجه به اصولي نبودن آن طبق نظر همچنين تو

طبق برنامه اعالم شده توسط اداره كل حفاظت محيط زيست لرستان . مطابق با معيارهاي زيست محيطي انجام شود
افتتاح و زباله هاي جمع آوري  كه كارخانه كمپوست در سيالخور مقرر گرديد 4/5/90 مورخ 11/881طي نامه شماره 

همچنين از برنامه هاي آتي احداث كارخانه بازيافت زباله به صورت صنعتي در . شده شهر به اين محل انتقال يابد
 .بخش چاالنچوالن است
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انات رشد و توسعه هاي كلي، در زمينه چگونگي استفاده از استعدادها و امكارائه پيشنهادها و توصيه -13-2-5
  اقتصادي شهر ، به منظور تكميل و تحقق هر چه بيشتر پيش بيني هاي طرح توسعه و عمران شهر

پيش بيني تحوالت اقتصادي شهر در آينده بر اساس تغييرات گذشته آن در ارتباط با امكانات و قابليت ها و 
اقتصاد استان و موقعيت شهر دورود در استان محدوديت هاي رشد و توسعه دروني و نقش منطقه اي واگذار شده به 

  . لرستان قابل تعيين است
طرح جامع با تكيه بر برنامه ها و پروژه هاي اقتصادي و اشتغال زا، شهر را به عنوان كانوني پذيـراي جمعيـت مهاجر 

سترش يابد، شهر استعدادهاي موجود و بالفعل پيرامون اين شهر چنانچه فعال تر گردد و گ. پيش بيني مي نمايد
به عبارت ديگر تحقق اين توان ها زمينه ساز تحقق برنامه هاي . دورود توان تحقق اين تغييرات را خواهد داشت

  . عمراني و توسعه كالبدي پيش بيني شده در طرح جامع خواهد بود
مكانات رشد و توسعه بنابراين ارائه پيشنهادها و توصيه هاي كلي، در زمينه چگونگي استفاده از استعدادها و ا

  : اقتصادي شهر به شرح زير قابل طبقه بندي است
 .توسعه فعاليت هاي صنعتي و معدني به عنوان مركز سطح اول صنعتي در استان-1
 .ي خدماتي و افزايش سهم بخش خدماتهاتوسعه فعاليت-2
موزش فني و حرفه اي در شهر توسعه مراكز آ(هاي توسعه انساني بويژه در بخش آموزش و پرورش ارتقاء شاخص-3

  .)متناسب با فعاليت هاي اقتصادي مورد نياز در سطح شهر
 .هاي كمي و كيفي آموزش عاليارتقاء شاخص-4
سرعت بخشي به امر مطالعات، بررسي و تصويب طرح هاي جامع و تفصيلي شهر دورود در زمينه تثبيت و تعيين -5

 .كاربري ها و تجهيز شبكه هاي شهري
  .شهر دورود) كمربندي(ع در اجراء پروژه كنارگذرتسري-6
استفاده از پتانسيل هاي رودخانه هاي موجود در شهر دورود در جهت مصرف بهينه آب آن در امر كشاورزي و -7

 .باغداري
ري شهر و حفظ كيفيات نقش گردشگ ءاستفاده از پتانسيل هاي رودخانه هاي موجود در شهر دورود در جهت ارتقا-8

 .محيطيزيست 
توسعه صنعت گردشگري متناسب با ظرفيت هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي منطقه دورود، تقويت نقش -9

ي در مقياس فرامنطقه اي و همچنين يهاي تاريخي موجود به عنوان پروژه هاگردشگري محدوده درياچه گهر و تپه
 .بود وضعيت اقتصادي شهرستان دورودهاي تفريحي باباهور و پارك جنگلي در مقياس شهري و در نتيجه بهتپه
 .گذاري يا جذب سرمايهجهت سرمايه تالش براي حذف و حل موارد قانوني -10
  .هاي حضور فعال آن در عرصه اقتصاديتوجه به بخش خصوصي و ايجاد زمينه -11
 .يهاي توليدي و مبادالتهاي مالي و اعتباري جهت حمايت و تقويت زمينهگسترش و تقويت شبكه-12
  .توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم سازي و تصميم گيري-13
  .گسترش ظرفيت هاي زيربنايي جهت تسهيل ارتباطات و حمل ونقل-14
 .تضعيف مشكل آلودگي و زيست محيطي صنايع و كارخانجات در شهر -15
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 .درون زا استفاده بهتر و موثر از فضاهاي خالي و زمين هاي باير در شهر براي توسعه -16
  :پروژه هاي موضعي  

 ايجاد باغ گياهشناسي با توجه به غني بودن منطقه زاگرس از لحاظ گياه شناسي. 
 ايجاد پياده راه از ميدان امام حسين تا ميدان هفتم تير. 
  شامل مسير پياده، سواره، دوچرخه، فضاي (احداث چهار باغ در خيابان هاي در مسير عبور كابل فشار قوي

 .)رامواسبز و ت
 احداث قطار شهري يا هرگونه مسير حمل و نقل عمومي. 
 ايجاد پياده راه در شمال شهر براي ايجاد مسير جذاب گردشگري. 
 ايجاد فرهنگسرا و مركز فرهنگي عشايري با توجه به سابقه تاريخي منطقه و شهر دورد در مقياس زاگرس. 
 رودايجاد پارك صنعتي با توجه به سابقه صنايع در شهر دو. 
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