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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

  رپيشگفتا
از طرف اداره  25/02/90يخ و در تار 11/02/90مورخ  4143/1-763به شماره  دورودقرارداد تهيه طرح جامع شهر 

؛متعاقب ابالغ كارفرما، مشاور . ابالغ گرديد راي فنن مشاور لرستان به شركت مهندسيكل راه و شهرسازي استان 
مقدمات شروع تهيه طرح را فراهم نمود و نمايندگان اين مشاور، برداشت از سطح شهر را آغاز كرده و پس از اتمام 

تفاده از وضع موجود شهر تهيه و جهت بررسي به اداره كل راه و شهرسازي و برداشت ميداني، نقشه نحوه اس
در ادامه ، مكاتباتي جهت دريافت اطالعات مورد نياز در تهيه طرح و نيز بازديد هاي ميداني . .شهرداري ارسال گرديد

  .و جلسات تبادل نظر با شهرداري صورت گرفت

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

، معاون شهرسازي و  بهاروند، مهندس  لرستانمدير كل محترم راه و شهرسازي استان  ملكياز جناب آقاي مهندس 
مربوطه طرح ، به خاطر همكاري هاي بي دريغ  كارشناس شاه كرميازي ، مهندس معماري اداره كل راه و شهرس

  .ايشان تشكر مي نماييم

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

  .افزايش دقت و كيفيت طرح كوشيدند تقدير و تشكر مي نماييم

  

  راي فنن مشاور مهندسي

 1394 پاييز
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

  

  

 اسامي همكاران  
 ژادحبيبان ن) ماني(حسن .......................................................................................مدير پروژه  
 فريبا تفنگچي -ليال.....................................................................................مشاور مدير پروژه  
 حديث نيك راه. .................................................................................................همكاران طرح  

 وستفضه باباد  
 فاطمه رشيدي فر  

 سعيد پيرا  
 الناز شعربافي  
 زينب فروزان مهر  

 فاطمه نيكويي  
 زهره خشامي 

 نرگس كريمي  
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

  أ
 

  فهرست مطالب
 1 ............................................................................................................................. :منطقه كل بررسي - 1
 1 ................................................................................................................ مسائل جغرافيايي و اقليمي منطقه -1- 1
 5 ............................................................................................. .ل فرهنگي،اجتماعي و تاريخي منطقهاوضاع و احوا -1- 2
 6..................................................................................................................... .نحوه توزيع جمعيت در منطقه -1- 3
 10 ........................................................................................................................ .وضع ارتباطات در منطقه -1- 4

 10 .................................................................................................... .اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن -1- 5

 11 ................................................................... .منطقه اي و تعيين سهم شهر در برنامه هاي مزبور - برنامه هاي بخشي - 1- 6

 12 ............................................................................................ .آباديها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقيم شهر -1- 7

 16 .......................................................................................................................... :بررسي حوزه نفوذ - 2

 16 .................................................................................................................. .خصوصيات جغرافيايي و اقليمي -2- 1

 17 ........................................................................................ )جنگلها ،مراتع،معادن،منابع آب و غيره(منابع طبيعي -2- 2

 18 ..................................................................................................................... .تعداد و نحوه استقرار آباديها -2- 3

 19 ........................................................................... .وضع ارتباطات بين آباديها و شهر و سيستم حمل و نقل موجود -2- 4

 21 ...................................................................وضع تاسيسات و تجهيزات زير بنايي ، خدمات رفاهي و نحوه توزيع آنها -2- 5

 21 .................................................................................................. .موقعيت و خصوصيات مناطق و آثار باستاني - 2- 6

 22 ....................................................................................................... .يات تاريخي،فرهنگي و اجتماعيخصوص -2- 7

با استفاده از  )ميزان ونحوه توزيع جمعيت،تفكيك جمعيت شهري و روستايي،ميزان رشد و وضع كلي مهاجرت(مشخصات جمعيتي -2- 8
 23 ........................................................................................................................... .آمار رسمي و اطالعات موجود

انات بالقوه،قطبهاي جاذب اقتصادي ميزان توليد و وضع اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي،استعدادها و امك(خصوصيات اقتصادي -2- 9
 23 ......................................................................................................... )و موانع عمده موجود در راه توسعه اقتصادي

- برنامه هاي عمراني ملي و يا منطقه اي در زمينه رشدو توسعه ، نحوه استقرار مراكز جمعيتي و همچنين برنامه هاي بخشي - 2- 10
همراه با مشخص )صنعتي،كشاورزي و غيره(و توليدي) تاسيسات و تجهيزات زير بنايي و رو بنايي و خدمات رفاهي(منطقه اي عمراني 

 27 ......................................................................................... .الي و فني مربوط به هر بخشنمودن اعتبارات و امكانات م

 30 ..................................................................................................................... بررسي و شناخت شهر- 3

 30 .................................................. شناخت تاريخچه، علل پيدايش، چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته -3- 1

 36 ............................................................................................................ خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر -3- 2

عوامل طبيعي، عوارض زمين، وضع توپوگرافي، شيبهاي اصلي موثر در طرح و منطقه بندي (موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن - 2-3- 1
 36 ............................................................... )هرآنها در سطح شهر و اطراف آن، ساير عوامل جغرافيايي محدودكننده توسعه ش

 50 ........................................................... ).جنس خاك، زلزله، آبهاي زيرزميني و غيره(مشخصات كلي زمين شناسي - 2-3- 2

 60 .................................................................................. .منابع و نحوه تأمين آب شهر، بر اساس اطالعات موجود - 2-3- 3

 63 ................................................................................................. ...)حرارت، رطوبت، باد و(مسايل هواشناسي  - 2-3- 4

 72 ........................................................................ و موقعيت مسيلها در شهر) باران(سيستم حركت آبهاي سطحي  - 2-3- 5

 72 ................................................................................ در شهر و معايب آن) آب باران (نحوه دفع آبهاي سطحي  -3- 2- 6

 74 ........................................................................................................... خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر -3- 3
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

  ب
 

وضع جمعيت در گذشته و حال، ميزان و وضعيت مهاجرت، ساختار جنسي، گروههاي سني، (خصوصيات جمعيتي و تركيب آن  - 3-3- 1
 74 ...................................................................................... با استفاده از آمار رسمي و اطالعات موجود) بعد خانوار و غيره

 91 ................................................. خصوصيات اجتماعي شهر و محالت آن و چگونگي تاثير آنها بر توسعه كالبدي شهر - 3-3- 2

و تغييرات آن در مناطق مختلف، بر اساس اطالعات آماري موجود و در مواقع لزوم، از طريق  تراكم كلي جمعيت در سطح شهر - 3-3- 3
 119 ............................................................................................................................ آمارگيري نمونه اي در محل

 124 ....................................................................................................................... خصوصيات اقتصادي شهر -3- 4

 126 .. )تجارت و خدمات صنعت، كشاورزي ،(اوضاع كلي اقتصادي شهر، ميزان توليد و نوع آن در هر يك از بخش هاي اقتصادي  - 4-3- 1

ميزان و نسبت درصد جمعيت فعال در بخش هاي فعال مختلف اقتصادي ، ميزان و نسبت درصد اشتغال در آن بخش ها و ميزان  - 4-3- 2
 136 ......................................................................... .و نسبت درصد بيكاري در شهر براساس آمار رسمي و اطالعات موجود 

مسايل مربوط به ارزش زمين، ساختمانها و تغييرات آن در مناطق مختلف شهر و شناخت ضوابط و معيارهايي كه در اين  - 4-3- 3
 155 ................................................................................................................ .اند اشتهكننده د تغييرات نقش تعيين

گذاري در زمينه  و امكانات مختلف سرمايه) قيمت تمام شده، وضع خريد و فروش، اجاره و غيره(هاي مربوط به مسكن  هزينه - 4-3- 4
 163 ............................................................................................................................................ ن در شهرمسك

صنعت، كشاورزي و (هاي مختلف هاي آتي دولت و ارگانهاي محلي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي شهر به تفكيك بخش برنامه- 4-3- 5
 169 .................................................................................. گذاري الزم در هر بخش همراه با تعيين ميزان سرمايه) خدمات

 178 ................................................. امكانات مالي، اعتباري و فني و اداري شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر-3- 5

 178 ................................................................ .امكانات مالي و فني شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر - 5-3- 1

 185 .اعتبارات شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر در گذشته و امكانات تغيير آن در آينده چگونگي رشد درآمدها و - 5-3- 2

 187 ............................................. .عتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني شهرامكانات تامين منابع مالي و ا - 5-3- 3

 189 .......................................................................... .امكانات و چگونگي مشاركت مردم در فعاليتهاي عمراني شهر - 5-3- 4

 190 .. .هاي عمراني شهر ريزي و اجراي طرح امكانات ومشكالت جذب،آموزش وسازماندهي نيروي انساني متخصص درزمينه برنامه - 5-3- 5

چگونگي قوانين و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالكيت اراضي، اختيارات و وظايف شهرداري و ساير سازمان هاي موثر  -3- 5- 6
 190 ............................................................................................................................................ در عمران شهر

 193 ......................................................................................................................... خصوصيات كالبدي شهر - 3- 6

 193 ........................................................ نحوه استفاده از اراضي شهر و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها دركل شهر -3- 6- 1

آموزشي، بهداشتي، درماني، مذهبي، ورزشي، فرهنگي، فضاي سبز و (وضع كمي و كيفي كالبدي كاركردهاي مختلف شهري  -3- 6- 2
 209 .................................................................................................... .و تعيين كمبودها و نيازها در وضع موجود) غيره

در مناطق مختلف شهر، با در نظر گرفتن )فروشي و غيره سبز، خرده آموزشي، بهداشتي، فضاي(نحوه توزيع خدمات محلهاي  -3- 6- 3
 233 .......................................................................................................... .گنجايش و شعاع كاركرد هر يك از خدمات

 240 ........................... .بافت و سازمان شهري همراه باتعيين محدوده محالت مختلف درشهر و چگونگي روابط آنها با يكديگر-3- 6- 4

 256 ................ تراكم كلي ساختماني مسكوني در مناطق مختلف شهر از طريق بازديدهاي محلي و نمونه برداري از ساختمانها -3- 6- 5

قابل استفاده،مرمتي و (وضعيت كلي ساختمانهاي مسكوني در مناطق مختلف شهر، از نظر نوع مصالح و كيفيت ساختمان  - 6-3- 6
 259 ................................. .برداري از ساختمانها ،تجهيزات و تأسيسات بهداشتي و غيره، از طريق  بازديدهاي محلي ونمونه) تخريبي

 283 ......... .مسائل كمي و كيفي مربوط به وضع مسكن در شهر و محالت مختلف، و كمبودها و مشكالت مربوط به تهيه مسكن -3- 6- 7
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

  ت
 

شهرداري، اوقاف، سازمان زمين شهري و ساير (ضي در شهر، با تفكيك نوع مالكيت خصوصي و عمومي اوضع مالكيت ار -3- 6- 8
 306 ...................................................................................................................................... )سازمانهاي عمومي

 311 ..................................... هاي تاريخي، با استفاده از اطالعات و ضوابط حفاظت سازمانهاي مربوط وضع بناها و محوطه -3- 6- 9

ها، كمبودها،  ، سرانه)آب ، فاضالب، برق، تلفن، گاز و غيره( موقعيت، گنجايش و كيفيت مراكز و شبكه هاي تاسيسات شهري  -3- 6- 10
 318 .................................................................................................................... .محدوديتها و امكانات گسترش آنها

، كمبودها و مشكالت موجود )نشاني و غيره كشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع زباله، آتش(وضع كيفي و كمي تجهيزات شهري  -3- 6- 11
 329 ............................................................................................................................................. .در اين زمينه

طول،عرض،شيب،نوع ( بندي و مشخصات معابر و تقاطعها بندي خيابانها و معابر پياده، از لحاظ سيستم شبكه وضع شبكه -3- 6- 12
 336 ............................................................................................................................................ ).پوشش وغيره

سيستم ارتباطي،حجم،كيفيت، نحوه كنترل، مشكالت مربوط به نقاط (مسائل مربوط به عبور و مرور عمومي و خصوصي در شهر  -3- 6- 13
 373 ..... ...).ليه عمومي وخصوصي،تعداد تصادفات،حجم عبور و مرور در مسيرها و نقاط بحراني و غيرهوآمد،تعداد وسائل نق هاي رفت وگره

 392 ......................................................................................................................................... - منابع و ماخذ  - 
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

  ث
 

  فهرست جدول
 1 .................................................................... 1391تقسيمات سياسي استان لرستان و شهرستان دورود در سال :  1جدول 
 6......................................................................................... تحوالت جمعيت در شهرستان هاي استان لرستان:  2جدول 
 8 ........................................................................................ توزيع تعداد آبادي ها برحسب وضع طبيعي استقرار: 3جدول 
 9 ................................................... 1385دورود در سال  -توزيع آبادي ها و خانوار و جمعيت در سطح ناحيه بروجرد:  4جدول 
 10 ........................................................................ كاربري انواع اراضي كشاورزي دراستان لرستان و ناحيه بروجرد: 5جدول 

 11 ............................................................................ تان لرستان و ناحيه بروجردتعاوني هاي معدني در سطح اس:  6جدول 

 13 ....................................................................... بروجرد ناحيه طرح )گزينه نهايي(پيشنهادي كالبدي تقسيمات:  7جدول 

 13 ...................................................................... 1390دورود - مشخصات آبادي هاي داراي سكنه بخش مركزي :  8جدول 

 16 .............................................................................. 1391ي شهرستان در سال  تقسيمات كشوري در محدوده:  9جدول 

 18 ................................................................................................ جردوضعيت منابع آب سطحي ناحيه برو:  10جدول 

 18 ....................................................... )ميليون مترمكعب(وضعيت منابع آب زيرزمين و مقدار تخليه ساالنه آن ها :  11جدول 

 19 ..............................................................1390مشخصات دهستان هاي بخش مركزي شهرستان دورود در سال: 12جدول 

 19 .......................................... 1390جمعيت آبادي ها واقع در حوزه نفوذ شهرستان دورود بر اساس سرشماري سال : 13جدول 

 19 .................................. تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون و برون استاني به تفكيك شهرستان هاي ناحيه بروجرد : 14جدول 

 20 ...................................................... )كيلومتر(ن لرستان و ناحيه بروجرد انواع راهها و ميزان هريك در سطح استا: 15جدول 

 20 ....................................... انواع راههاي روستايي و ميزان هريك در سطح استان لرستان و ناحيه بروجرد به كيلومتر:  16جدول 

 22 ..................................................................... مكان هاي باستاني و زيارتي ناحيه بروجرد به تفكيك شهرستان: 17جدول 

 23 ...................................................... 1390خانوار و جمعيت در سطح شهرستان دورود در سال  توزيع آبادي ها و: 18جدول 

 23 .................................................................. 1365- 90توزيع جمعيت و تحوالت آن در سطح شهرستان دورود : 19جدول 

 24 ............................................................................. دورود - وضعيت اشتغال و فعاليت در سطح ناحيه بروجرد: 20جدول 

 25 ............................................................................... دورود -تحوالت ساختار اشتغال در سطح ناحيه بروجرد: 21جدول 

 25 ................................................................. تحوالت شاغالن برحسب فعاليت هاي عمده در سطح ناحيه بروجرد: 22جدول 

 30 ................................................................................................................ معرفي تاريخچه شهر دورود: 23جدول 

 31 ......................................................................................................... معرفي تاريخچه شهر دورود: 23ادامه جدول 

 32 ................................................................................... )1390(رشد و توسعه شهر دورود  از ابتدا  تا كنون :  24جدول

 33 ............................................................................. )1390(رشد و توسعه  شهر دورود از ابتدا  تا كنون : 24ادامه جدول 

 36 ................................................................................................ 1388-تقسيمات سياسي شهرستان دورود:25جدول 

 37 ............................................................................................... سيرتحوالت تقسيمات سياسي شهر دورود:  26جدول

 44 .............................................................................................................................. موقعيت رياضي: 27جدول 

 53 ................................................................................................................... قابليت اراضي شهر دورود: 28جدول 

 56 ............................................................................................... فهرست زمين لرزه هاي مهم منطقه دورود: 29جدول 

 56 ....................................................................................... ميزان خطر نسبي در شهرستانهاي استان لرستان: 30جدول 

 61 ............................................................................. مشخصات چاههاي منبع تامين آب شهر دورود در گذشته: 31جدول 

 61 ...................................................................................... مشخصات چشمه هاي منبع تأمين آب شهر دورود: 32جدول 

 63 ................................................................................................. مشخصات ايستگاههاي هواشناسي دورود: 33جدول 

 64 .......................................................... )درجه سانتيگراد( 1388تغييرات دمايي شهر دورود به تفكيك ماه در سال: 34جدول 
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 64 ................................ )درجه سانتيگراد(در ماههاي مختلف )1388-1358( ساله 30دورود در دوره دماي ماهانه شهر :  35جدول 

 65 ............................................................ )ه ميليمتر ب( 1388ميزان بارندگي شهر دورود در ماه هاي مختلف سال : 36جدول 

 65 ............................................... 1388- 1358ساله در ماههاي مختلف سال  30بارندگي ماهانه شهر دورود در دوره : 37جدول 

 66 ................................................ )درصد( 1388ميزان رطوبت نسبي ماهانه در شهر دورود در ماه هاي مختلف سال : 38جدول 

 67 ................................................................. 1388تعداد روزهاي يخبندان شهر دورود در ماه هاي مختلف سال :  39جدول 

 67 ............................................................... )1379- 1388(ساله  10تعداد روزهاي يخبندان شهر دورود در دوره :  40جدول 

 68 ...................................................................... 1388تعداد ساعات آفتابي شهر دورود در ماه هاي مختلف سال : 41جدول 

 69 ...................................................................................... ساله 10تعداد ساعات آفتابي شهر دورود در دوره :  42جدول 

 69 ................................................... 1388حداكثر سرعت و سمت وزش باد در شهر دورود در ماه هاي مختلف سال : 43جدول 

 75 ........................................................................ 35 -90روند تغييرات تعداد جمعيت شهر دورود طي سالهاي : 44 جدول

 76 .......................................................................... 1335-  90متوسط رشد جمعيت شهر دورود طي سال هاي:  45 جدول

 76 ................................... 1375- 85رشد جمعيت شهر دورود به تفكيك عوامل طبيعي و مهاجرت طي سالهاي ميزان :  46جدول 

 76 ..................... 1375- 85يتي شهر و شهرستان دورود و استان لرستان  طي سالهاي روند تحول و تغيير پارامترهاي جمع: 47 جدول

 77 .............................................................. 1335- 90تعداد، جمعيت، خانوار و بعد خانوار شهر دورود در سالهاي : 48جدول 

 78 ............................. 1355- 85ساختار سني و جنسي جمعيت شهر دورود بر حسب سه گروه عمده سني طي سالهاي : 49جدول 

 79 .............................................................................. 1375جمعيت شهردورود در سال  توزيع سني و جنسي: 50جدول 

 81 ............................................................................ 1385توزيع سني و جنسي جمعيت شهر  دورود در سال : 51جدول 

 83 ............................................................................................ 1390توزيع سني و جنسي شهر دورود سال : 52جدول 

 85 ......................................................................... 1385جدول تطبيقي نقاط شهري استان و شهر دورود سال : 53جدول 

 86 .................................................................................... 1385و  1375ميانه سني شهر دورود در سال هاي : 54جدول 

 86 ...................................................................................... روند تغييرات شاخص نسبت جنسي شهري دورود:  55جدول 

 88 ........................................................ 1385و  1375محل اقامت مهاجران وارد شده به شهر دورود طي سالهاي :  56جدول 

 89 ..................................................... 1375,1385توزيع سني و جنسي مهاجران وارد شده به شهر دورود در سال : 57جدول 

 90 .................................................................... 1385توزيع مهاجران نقاط شهري دورود برحسب علت مهاجرت : 58جدول 

 93 ....................................................................................... 85و  75وضعيت سواد در شهر دورود در سالهاي : 59جدول

 94 ..................................................................................................................... سواد در حوزه ها سطح: 60جدول 

 96 ......................................................................................... 85و 75وضعيت زناشويي در شهر دورود در سال :61جدول 

 97 ......................................................................................................... )درصد( وضعيت تاهل در حوزه ها:62جدول 

 98 ............................................................................................................................... ضعيت مذهبيو:63جدول 

 99 ........................................................................................................................ وضعيت قومي و زباني:64جدول 

 100 ..................................................................................................... جدول معضالت اجتماعي شهر دورود:65جدول 

 103 ............................................................................................................. ضايت ساكنان از محلهميزان ر:66جدول 

 106 ..................................................................................................................... علل انتخاب محله فعلي:67جدول 

 108 .................................................................................................................. علل انتخاب بهترين محله:68جدول 

 110 .................................................................................................................. علل انتخاب بدترين محله:69جدول 

 111 ..................................................................................................................... هاجرتعلل تمايل به م: 70جدول 

 112 ..................................................................................................................... عدم تمايل به مهاجرت: 71جدول 
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 114 ............................................................................................................... مدت زمان سكونت در محله:72جدول 

 116 ......................................................................................................................... محل سكونت قبلي: 73جدول 

 118 .............................................................................................................. قبليعلت جابه جائي از محل :74جدول 

 119 .............................................................................................. تراكم خالص شهري و تراكم جمعيتي كل: 75جدول 

 127 .......................................... )1382(بهره برداري هاي كشاورزي برحسب نوع فعاليت در استان و شهرستان دورود : 76جدول 

 128 ............................ 1382)برحسب هكتار(مساحت اراضي كشاورزي بهره برداريهاي استان لرستان و شهرستان دورود: :77جدول 

 128 .................................. 1385دورود شهرستانسطح كاشت، مقدار توليد و عملكرد در هكتار محصول غله در استان و: 78جدول 

 129 .............................. 88- 89شهرستان دورود سال : برآورد سطح برداشت، توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي: 79جدول 

 130 .............................. 1382تعداد بهره برداري و مقدار توليد برخي محصوالت باغي در استان و شهرستان دورود سال : 80ل جدو

 130 .............................................................................................. 87ي شهرستان دورود سال محصوالت باغ: 81جدول 

 132 .................................................. )1382(تعداد بهره برداري ها و تعداد دام هاي آنها در استان و شهرستان دورود: 82 جدول

 132 .............................................................................................. 1390تعداد دام در شهرستان دورود سال : 83جدول 

 133 ............................................................................... 1386تعداد كارگاههاي صنعتي در استان و شهرستان : 84جدول 

 133 ................................................................. 1385چگونگي پخشايش اشتغال صنعتي بين شهرستانهاي استان : 85جدول 

 133 ...................................................................... 1379- 1385تعداد سرمايه گذاري و اشتغال مجوزهاي صادره : 86 جدول

 134 ................................. 79-85سهم تحقق سرمايه گذاري، اشتغال و واحدهاي توليدي مجوزهاي صادره طي سالهاي : 87جدول 

 134 ...................................................... 1386تعداد كارگاه هاي خدماتي شهر دورود و مقايسه آن با استان لرستان : 88 جدول

 135 ................................ 1381كارگاه هاي نقاط شهري شهرستان دورود و استان لرستان برحسب نوع فعاليت در سال : 89جدول 

 139 .................................................................................................... 1385وضعيت فعاليت در شهر دورود : 90جدول

 140 ............. 1335-85ي روند تغييرات جمعيت فعال و غير فعال اقتصادي و ميزان اشتغال و بيكاري در شهر دورود بررس:   91جدول 

 142 ........................................................................................................................... وضعيت فعاليت:   92جدول 

توزيع نسبي جمعيت ده ساله و بيشتر شاغلين شهرستان دورود برحسب وضع شغلي به تفكيك نقاط شهري و روستايي : 93جدول 
)1385( ................................................................................................................................................... 144 

 145 .....................................................1375-85ميزان اشتغال و بيكاري شهر دورود به تفكيك جنس طي سالهاي : 94جدول 

 148 ...................................................................................... )هزار تومان(هزينه ماهانه خانوارها در شهر دورود :95جدول 

 149 ................................................................................................... وسايل نقليه شهروندان دورود مالكيت :96جدول 

 151 ..................................................................... 1390- 1365بخش هاي سه گانه اقتصاد شهري در سال هاي : 97جدول 

 152 ......................................................... 90ساختار اقتصادي شهر دورود به تفكيك حوزه هاي كالن شهر در سال : 98جدول 

 153 .................................. 1381مقايسه شاغالن در بخشهاي مختلف در نقاط شهري شهرستان دورود و استان لرستان : 99جدول 

 154 ................................................................................ در شهر دورود (L.Q)( محاسبه شاخص بهره مكاني: 100جدول 

 157 ......................................................................................................................ارزش اعيانيمحاسبه : 101جدول

 157 ................................................................................................................... ارزش معامالتي اعياني: 102جدول 

 158 ..........................................................................قيمت و ارزش معامالتي امالك به تفكيك رنجهاي قيمتي: 103جدول 

 163 ............................................................................ قيمت واقعي)تومان/متر مربع (قيمت اراضي شهر دورود : 104جدول 

 164 ..................................................................... قيمت واقعي)تومان/متر مربع (قيمت اراضي شهر دورود : 104ادامه جدول 

 165 ........... )1390(مترمربع  به تومان به تفكيك محالت در شهر دورود  200- 300حدود ( قيمت اجاره ساختمان وياليي :105جدول 

 169 .............................................................. قيمت تمام شده ساخت يك متر مربع ساختمان مسكوني به تومان:  106جدول 
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رست مصوبات دور دوم سفر هشتم رياست محترم جمهوري و هيات محترم دولت به استان لرستان در شهرستان دورودفه 107جدول 
 ............................................................................................................................................................. 170 

 176 .....................................................عمراني در سطح سازمانها و ادارات شهرستان دورود هاي توزيع نسبي پروژه: 108جدول 

 177 .................................................. توزيع نسبي پروژه ها در شهرستان دورود به تفكيك بخشهاي عمده اقتصادي: 109جدول 

 178 .............................................................................. 84-90درآمد و بودجه شهرداري شهر دورود طي دوره :110جدول 

 179 ............................................................................................. هزينه هاي غير عمراني شهرداري دورود:  111جدول 

 180 ................................................................................................... ني شهرداري دورودهزينه هاي عمرا : 112جدول 

 181 ................................................................................................... 84-89بيالن مالي شهرداري دورود : 113جدول 

 181 ......................................................................................................ليست ماشين آالت فعال شهرداري:114جدول 

 182 .................................................................. واحدهاي شهرداري و مسئولين واحدها با نوع وظايف آنهاليست : 115جدول 

 183 ............................................................ ليست نيروهاي شاغل و مدرك تحصيلي در شهرداري و سازمانهاي تابع:116جدول

 186 ......................................................................................................... 85- 90منابع درآمدي شهرداري :117جدول

 193 ............................................................. مقايسه ميانگين سطح كاربريهاي عمده شهرهاي ايران با شهر دورود: 118جدول 

 194 ................................................. 99499: جمعيت         1390نحوه استفاده از اراضي كل شهر دورود در سال : 119جدول 

 197 ............................................................................ 1390كل شهر دورود در سال اراضي  بندي حوزهنحوه :  120جدول 

 201 .................................. 23700:   جمعيت       1390در سال  1نحوه استفاده از اراضي  شهر دورود حوزه كالن :   121جدول 

 203 ................................... 29600:   جمعيت       1390در سال 2نحوه استفاده از اراضي  شهر دورود حوزه كالن :   122جدول 

 205 .................................. 26800:  جمعيت       1390در سال   3نحوه استفاده از اراضي  شهر دورود حوزه كالن :   123دول ج

 207 .................................. 19400:   جمعيت       1390در سال   4دورود حوزه كالن  نحوه استفاده از اراضي  شهر:  124جدول 

 210 ................................................................عملكرد مجاز كاربرهاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهري: 125جدول 

 211 ......................................................... عملكرد مجاز كاربرهاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهري: 125جدول ادامه 

 212 ........................................................ عملكرد مجاز كاربريهاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهري: 125جدول ادامه 

 213 ............................................................................................... مشخصات مدارس راهنمايي شهر دورود: 126جدول 

 214 ........................................................................................ مشخصات مدارس راهنمايي شهر دورود: 126ادامه جدول 

 215 .................................................................................................... مشخصات دبيرستانهاي شهر دورود: 127جدول 

 216 ..................................................................................................... مشخصات هنرستانهاي شهر دورود: 128جدول 

 217 .................................................................................................... مشخصات ساير مدارس شهر دورود: 129جدول 

 218 ............................................................................................... استثنايي شهر دورود مدارسمشخصات : 130جدول 

 219 ........................................................................................... مشخصات عمومي دانشگاههاي شهر دورود: 131جدول 

 220 .............................................................................................. مشخصات كمي دانشگاههاي شهر دورود :132جدول 

 220 .................................................................................................... برنامهها و مسائل دانشگاهي دورود:  133جدول 

 221 ........................................................................................ مشخصات كمي حوزه هاي علميه شهر دورود: 134جدول 

 223 ......................................................................... هنري در سطح شهر دورود -خدمات فرهنگيمشخصات :   135جدول 

 225 ............................................................................. بهداشتي  شهر دورود در مقياس شهري - مراكز درماني: 136جدول 

 227 ............................................................................................... كاربريهاي مذهبي مقياس شهري دورود: 137جدول 

 228 ................................................................. مشخصات  كاربري پارك و  فضاي سبز در  مقياس شهري دورود: 138جدول 

 229 ............................................................................. مشخصات كاربريهاي ورزشي در  مقياس شهري دورود: 139جدول 
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 230 ................................................. گردشگري در مقياس شهري دورود - مشخصات  كاربري هاي خدمات تفريحي : 140جدول

 231 ............................................................................ مشخصات كاربري هاي صنعتي در مقياس شهري دورود: 141جدول

 233 ................................................................................. هاي پيشنهادي براي كاربريهاي مقياس محله سرانه: 142جدول 

 234 ........................................................................................ شعاع دسترسي براي كاربريهاي مقياس محله: 143جدول 

 235 ................................................................. 23700: جمعيت      1نحوه توزيع خدمات محلهاي حوزه كالن : 144 جدول

 236 ..................................................................29600: جمعيت      2نحوه توزيع خدمات محلهاي حوزه كالن : 145 جدول

 237 ................................................................... 26800: جمعيت     3نحوه توزيع خدمات محلهاي حوزه كالن:  146جدول 

 238 ................................................................... 19400: جمعيت    4نحوه توزيع خدمات محلهاي حوزه كالن : 147جدول 

 239 ............................................................. 19400: جمعيت    4نحوه توزيع خدمات محلهاي حوزه كالن : 148ادامه جدول 

 243 .............................................................................................................. نظام تقسيماتي شهر دورود: 149جدول 

 246 ................................................................. هاي خرد شهر دورود ميانگين مساحت قطعات تفكيكي در حوزه:  150جدول 

 247 ............................................................. 1385- 89مساحت زمين پروانه هاي مسكوني صادر شده طي دوره :  151جدول 

 256 .............................................................................. هاي شهر دورود وزهح نمتوسط تعداد طبقات در كال:  152جدول 

 257 .......................................................................................... هاي شهر دورود تراكم ساختماني در حوزه: 153جدول  

 257 ........................................................... 1385- 89هاي مسكوني صادر شده طي دوره  تراكم ساختماني پروانه: 154جدول 

 259 ...................................................................................................... كيفيت ابنيه مسكوني شهر دورود: 155جدول 

 260 ................................................................................ هاي كالن شهر دورود قدمت ابنيه مسكوني در حوزه: 156جدول 

 261 .................................................................................... )هزار تومان(هزينه ماهانه خانوارها در شهر دورود :157جدول 

 262 ............................................................................ وضعيت اقامت در حوزه هاي كالن شهر دورود به درصد: 158جدول 

 265 ................................................................. به تفكيك حوزه هاي خرد 1كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 159جدول 

 266 ................................................................. به تفكيك حوزه هاي خرد 2كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 160جدول 

 267 .................................................................. به تفكيك حوزه هاي خرد 3كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كالن: 161جدول 

 268 .................................................................. حوزه هاي خردبه تفكيك  4كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كالن: 162جدول 

 269 .............................................................. سازه ساختماني ابنيه مسكوني شهر دورود به تفكيك تعداد و درصد: 163جدول 

 271 ...................................................... به تفكيك حوزه هاي خرد 1سازه ساختماني ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 164جدول 

 271 ....................................................... به تفكيك حوزه هاي خرد 2سازه ساختماني ابنيه مسكوني در حوزه كالن: 165جدول 

 273 ...................................................... به تفكيك حوزه هاي خرد 3سازه ساختماني ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 166جدول 

 274 ....................................................... به تفكيك حوزه هاي خرد 4سازه ساختماني ابنيه مسكوني در حوزه كالن: 167جدول 

 275 .................................................................. درصدمصالح نماي ابنيه مسكوني شهر دورود به تفكيك تعداد و : 168جدول 

 277 .......................................................... به تفكيك حوزه هاي خرد 1مصالح نماي ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 169جدول 

 279 .......................................................... به تفكيك حوزه هاي خرد 2مصالح نماي ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 170جدول 

 281 ......................................................... به تفكيك حوزه هاي خرد 3مصالح نماي ابنيه مسكوني در حوزه كالن :  171جدول 

 282 .......................................................... به تفكيك حوزه هاي خرد 4مصالح نماي ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 172جدول 

 284 ...................................................................................... 1390 -ويژگي هاي كلي مسكن در شهر دورود: 173جدول 

 286 ........................................................................ نحوه تصرف واحد مسكوني در حوزه هاي كالن شهر دورود: 174جدول 

 287 .................................................................. 1385مساحت زيربناي مسكوني شهر دورود بر اساس آمار سال : 175جدول 

 288 ............................. 1390- شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني در هر يك از حوزه هاي كالن و خرد شهر دورود: 176جدول 
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 289 ......................................................................... قدمت ابنيه مسكوني شهر دورود به تفكيك تعداد و درصد :177جدول 
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  :منطقه كل بررسي - 1
  مسائل جغرافيايي و اقليمي منطقه  -1-1
  موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان -1-1-1

 51درجه و  46اين استان بين . استان لرستان در غرب ايران و در ميان رشته كوه هاي زاگرس قرار گرفته است
درجه و  34دقيقه تا  37درجه  و  32دقيقه طول جغرافيايي شرقي از نصف النهار گرينويچ و  3درجه و  50دقيقه تا 

از  ;اين استان از شمال به شهرستان هاي نهاوند و مالير از استان همدان . دقيقه عرض شمالي واقع شده است 12
ي و شهرستان هاي گلپايگان، فريدن و فريدون شهر از شرق به شهرستان هاي اراك، سربند و خمين از استان مركز

از جنوب به شهرستان هاي دزفول و انديمشك از استان خوزستان و از غرب به شهرستان هاي دره  ;استان اصفهان
) جامع(خالصه گزارش طرح توسعه و عمران: ماخذ.(شهر، اسالم آباد و هرسين از استان ايالم و كرمانشاه محدود است

در حدود  1391وسعت آن براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال ). 1مهندسان مشاور فجرتوسعه - روجردناحيه ب
همچنين استان لرستان . مساحت كشور را شامل مي شود ازدرصد  1.7كيلومتر مربع است كه در حدود  28294

  . درصد است 2.33ور نفر مي باشد كه سهم آن از جمعيت كش 1754243داراي جمعيت  90براساس سرشماري سال 
دهستان  85شهر و  25بخش،  29شهر،  10استان لرستان داراي  91براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 

  .مركز استان ، شهر خرم آباد واقع در شهرستان خرم آباد مي باشد. است
  1391تقسيمات سياسي استان لرستان و شهرستان دورود در سال  : 1 جدول

)ربعكيلومتر م(مساحت     تعداد دهستان  تعداد بخش  تعداد شهر تعداد شهرستان 
  85  29  25 10 28294  استان لرستان

  5  2  2  1  1326  شهرستان دورود
  سايت مركز آمار ايران: مأخذ 

  توپوگرافي -2-1-1
استان لرستان در بخش مركزي رشته كوههاي زاگرس قرار گرفته وسرزميني است كوهستاني و ناهموار، بطوري كه 

مرتفعترين نقطه استان در اشترانكوه حدود . درصدمساحت استان را كوه ها و ارتفاعات تشكيل مي دهد 85يش از ب
  .متر ارتفاع دارد 500متر از سطح دريا ارتفاع دارد و پست ترين نقطه آن در جنوبي ترين محل استان حدود  4050

به علت جواني اين رسته . ازي شكل گرفته استرشته كوه ها عموماً جهت شمال غرب به جنوب شرق و به طور مو
  :ارتفاعات مهم لرستان عبارتند از . كوه ها ، قلل آن ها مرتفع و دامنه هاي پرشيب دارند

  .ويلو و كمربسته در شرق استان- سرسبز- تمندر- كوه هاي اشترانكوه ، كازينستان و كوه هاي قالي كوه -
  ر شمال استان و در حد فاصل شهرستان هاي بروجرد،سلسله و دلفانچهل نابالغان د -ميش پرور -كوه هاي گرين -
  سفيدكوه، هشتاد پهلو و كوه كالن در جنوب و غرب شهر خرم آباد -
  .كوه هاي سركشتي و مهراب كوه در شهرستان دلفان -
  وضعيت اقليمي استان -3-1-1

                                                            
 گرفته شده و مطالببر )مهندسان مشاور فجر توسعه (كليه اطالعات ذكر شده در اين گزارش از خالصه گزارش طرح توسعه و عمران ناحيه بروجرد .  1

  .با ذكر منبع اعالم شده استمابقي ، 
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ب و از شرق به غرب كامالً محسوس مي استان لرستان داراي آب و هواي متنوعي است، اين تنوع از شمال به جنو
علل تنوع آب و هواي لرستان را مي توان به موقعيت رشته كوه هاي زاگرس نسبت به جهش وزش بادهاي . باشد

مرطوب غربي ، ارتفاع نسبتاً زياد اين منطقه از سطح دريا، فشردگي كوهها و واقع شدن در عرض جغرافيايي متوسط 
  .تان لرستان سه ناحيه مشخص آب و هوايي ديده مي شودنسبت داد به طوري كه در اس

اين ناحيه در قسمتهاي . ناحيه سرد كوهستاني، كه زمستان هاي پربرف و بسيار سرد و تابستان هاي معتدل دارد -1
 70تعداد روزهاي يخبندان در برخي از نقاط اين ناحيه به بيش از . شمال و شمال غربي و مشرق لرستان قرار دارد

در اين ناحيه با ريزش اولين برف، زمستان طوالني شروع مي شود و فصل بهار و پاييز در اين ناحيه . مي رسد روز
متر ارتفاع دارند داراي اين آب و  1400مناطق بروجرد، درود،ازنا، اليگودرز، نورآباد و الشتر كه بيش از . كوتاه است
  .هوا هستند

كوهستاني شمال و شمال شرق و ناحيه پست جنوبي استان است به  ناحيه معتدل مركزي، كه حدواسط ناحيه -2
بهار . علت ارتفاع كمتر ريزش هاي جوي زمستاني و بهاره آن به صورت باران بوده و به ندرت يخبندان روي مي دهد

.   دددر اين ناحيه از اوايل اسفند شروع شده و در ارديبهشت ماه بعلت افزايش گرما، تابستان زودتر شروع مي گر
  .خرم آباد و اطراف آن داراي اين نوع آب و هوا مي باشد

ناحيه گرم جنوبي استان كه حداقل ارتفاع را داراست، به علت تأثير بادهاي گرم خوزستان و كم بودن عرض  -3
داقل خود مقدار باران در اين ناحيه به ح. جغرافيايي و نبودن ارتفاعات بلند حداكثر دما را در تابستان دارا مي باشد

پلدختر و پاپي داراي اين نوع آب و هوا است كه فصل برداشت محصوالت كشاورزي آن چند ماه زودتر از . مي رسد
  .ساير نواحي استان شروع مي شود

  تركيب پوشش گياهي  -4-1-1
درصد از آن  21هكتار برآورد گرديده است كه  885750براساس آمارمنتشر شده مساحت جنگل هاي استان 

گونه . درصد ديگر به جنگل هاي تنك و پراكنده اختصاص دارد 07/17درصدنيمه انبوه و  95/61لهاي انبوه، جنگ
كه ...، ارس و )مورت(، ارژن، كيكم، زالزالك، مورد)گالبي وحشي(بلوط، مرو: هاي جنگلي استان عمدتاً عبارتند از 

توليد داروهاي گياهي بهره برداري بعمل مي آيد و  از برخي گونه ها در. گونه غالب درختان را بلوط تشكيل مي دهد
  به طوركلي نيز نقش ذخيره آب و حفاظت از آب و خاك و محيط زيست را برعهده دارند

هكتار آن مشجر و  885750هزار هكتار است كه  1933همچنين وسعت عرصه هاي مرتعي استان بالغ بر 
هكتار به اراضي سنگالخي و زمين هاي  325807زان حدود از اين مي. هكتار ديگر مراتع غيرمشجر است 1047250

مراتع استان در سه درجه نسبتاً . هكتار مي باشد 721443بنابراين مساحت مراتع موجود استان . رهاشده تعلق دارد
درصد كل اراضي مرتعي استان را شامل مي  9/6مراتع نسبتاً خوب حدود . خوب، متوسط و فقير طبقه بندي شده اند

  .درصد مراتع استان را در بر گرفته است 70درصد و مراتع فقير بيش از  22مراتع متوسط حدود . شود
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  مسائل كلي زمين شناسي استان -1-1- 5
اين رشته كوه خود حاصل چين خوردگي يك بزرگ . استان لرستان در ميان رشته كوه هاي زاگرس واقع شده است

هاي زاگرس بوده كه بين دو سپر فالت مركزي در شمال شرق و شرق و در محل كنوني كوه ) ژئوسيكلينال(ناوديس 
  .سپر عربستان در جنوب غربي قرار گرفته است

تشكيالت زمين شناسي در استان به طور كلي شامل دو بخش رسوبي و دگرگونه مي باشد كه بخش رسوبي باتوجه 
زاگرس چين خورده، زاگرس رورانده به چگونگي و شدت چين خوردگي و برش هاي تيپ تشكيالت در دو واحد 

  .سيرجان به ترتيب از غرب به شرق مورد مطالعه قرار مي گيرد-ومنطقه دگرگونه سنندج
منطقه زاگرس چين خورده قسمت وسيعي از رشته كوه هاي زاگرس را در برگرفته و عموماً در سمت غرب و به 

  .ستان نيز در اين واحد قرار گرفته استبخش زيادي از خاك لر. موازات منطقه دگرگونه واقع شده است
منطقه زاگرس رورانده، مرتفع ترين قسمت كوه هاي زاگرس را در برگرفته و به نام هاي ديگري از جمله زاگرس 

اين منطقه در حد فاصل زون هاي . زاگرس است) تراست(مرتفع، زون فرد شده موسوم بوده و منطبق بر گسل اصلي
اين واحد زمين شناسي از . سيرجان در شرق استان واقع شده است-زون سنندج زاگرس چين خورده در غرب و

كوه هاي (شمال غرب به جنوب شرق كشيده شده و به ترتيب قسمتهايي از شمال و شرق شهرستان دلفان و سلسله
د و ، در حد فاصل شهرستانهاي خرم آباد و بروجردكوه هاي ميش پرور و پونه، همچنين در حد فاصل دورو)گرين

خرم آباد ارتفاعهاي شاه نشين و تخت كوه و سپس يه سمت جنوب شرق ارتفاع هاي اشترانكوه و مناطق شول آباد و 
  .ززوماهرو و در جنوب شهرستان اليگودرز را در بر مي گيرد

به موازات زون زاگرس مرتفع و در شرق و شمال شرق آن كشيده شده و به ) سيرجان-سنندج(منطقه دگرگونه 
دورود، ازنا و اليگودرز را در بر گرفته است و  -نواري در شرق استان قسمتهايي از شهرستان هاي بروجردصورت 

اين مجموعه دگرگوني رديفي از سنگهاي رسوبي، . شامل سنگ هاي دگرگوني به قدرت كامبرين تا ژوراسيك است
تبلور، تجزيه، شيستوزيته و  آتش نشاني و سيليت را شامل مي شود كه در رخساره شيت سبز دگرگون شده و

دگرشكلي سنگها و فسيل هاي وابسته، نتيجه تأثير فاز دگرگونه مي باشد كه در نواحي ازنا، اليگودرز، دورود و 
  .بروجرد گسترش يافته است

  وضعيت زمين لرزه و زلزله در استان -6-1-1
ر گرفته است و يكي از محورهاي مهم فرعي به طور كلي كشور ايران بر روي كمربند لرزه اي و كوهستاني آسپين قرا

لرستان با قرار داشتن در مركز رشته كوههاي زاگرس از مناطق . اين كمربند لرزه خيز رشته كوههاي زاگرس است
از نظر پهنه بندي . زلزله خيز مهم ايران محسوب مي شود و از پتانسيل لرزه خيزي شديدي برخوردار است

درصد از اراضي محدوده 90حداكثر شتاب افقي زمين نشان مي دهد كه بيش از  خطرنسبي زلزله و تعيين نسبي
درصد اراضي در ناحيه اي با خطر 10استان لرستان در ناحيه اي باخطر نسبي وقوع زمين لرزه هاي شديد و كمتر از 

شديد تا بسيار شديد  برخي از اراضي استان نيز در محدوده تخريب. نسبي زمين لرزه هاي نسبتاً شديد قرار گرفته اند
قرار گرفته كه عمدتاً در طرفين گسل معروف راندگي اصلي زاگرس كه يكي از گسل هاي مهم ايران است و از شمال 

  .شرق تا جنوب شرق استان را در برگرفته است
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  وضعيت آب هاي سطحي رودخانه ها و منابع آب  -7-1-1
يران و در ميان رشته كوه هاي مرتفع زاگرس كه بخش اعظم استان لرستان با توجه به قرارگرفتن در غرب كشور ا

 96حدود . رطوبت توده هواي غربي را دريافت مي دارند ، از نظر آبهاي سطحي و زيرزميني وضعيت مطلوبي دارد
هريك از اين رودها در سطح استان داراي . درصد مساحت استان در حوضه آبريز دو رود بزرگ كرخه و دز قرار دارد

  .هاي فرعي متعددي بوده و بخش اعظم آب اين رودها از اين شاخه ها تامين مي شودشاخه 
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  .اوضاع و احوال فرهنگي،اجتماعي و تاريخي منطقه -2-1
  تاريخچه استان لرستان -1-2-1

سابقه سكونت و زندگي در محدوده لرستان و اطراف آن به هزاره هاي قبل از ميالدي قبل از تاريخ مدون و مكتوب 
اين محدوده از دوران قبل از تاريخ مكتوب در فالت ايران مهد سكونت و تمدن بوده و وجود . در فالت ايران مي رسد

رودخانه پرآب سيمره و اراضي كوهستاني و كوهپايه اي و دشتهاي آن براي سكونت و زراعت و دامداري مورد 
اولين مردمي كه در لرستان بطور . قرار گرفته است استفاده اقوام مختلف آريايي كه به فالت ايران وارد شده اند،

خوزستان و بختياري مي زيستند و با حكومت  -ايالم -عيالمي ها بودند كه در سراسر استان ;منظم حكومت كردند
  .هاي آشور و سومريها همسايه بوده و منازعات و كشتارهاي فراوان داشته اند

در شمار ايالت هاي غربي ايران شناخته مي شد كه نخستين حكومت  سرزمين فعلي لرستان در دوران قبل از اسالم
اين محدوده در دوران قبل از اسالم به دو قسمت جداگانه تقسيم . هاي آريايي ها در فالت ايران را بوجود آورده اند

يالم قسمت اول جنوب شرقي اين منطقه بود كه لور كوچك ناميده مي شدو شامل استان هاي لرستان و ا. مي شد
قسمت دوم جنوب شرقي كه لور بزرگ خوانده مي شد و شامل چهارمحال و بختياري و قسمتهاي . امروزي است

  .   شمال شرقي خوزستان امروزي بويژه ايذه و باغ ملك را در بر مي گرفت
  زبان و گويش مردم استان -2-2-1

ام شده نشان مي دهد، زبان لري به زبان از لحاظ مطالعات فرهنگي و تطبيق زبان ها و گويش ها بررسي هاي انج
ن نديم در كتاب تاريخ اب. يران باستان شباهت فراوان داردكردي بسيار نزديك است و هردو به زبان پارسي و پهلوي ا

- خود به نام الفهرست كه در قرن چهارم هجري تاليف كرده است زيانهاي رايج در ايران را شامل زبان هاي دري
پهله يا پهلوي در آن زمان شامل مركز و غرب فالت ايران بود كه پرورشگاه . اني نام برده استخزري و سري-پهلوي

  :ولي امروز گويشهاي لري را به دو گروه عمده زير تقسيم مي كنند. اقوام مادي و هخامنشي بوده است
  .گروه اول شامل گويش هاي لر بزرگ كه در بختياري و ممسني و كهكيلويه رايج است

در برخي قسمتهاي شمال لرستان نيز لهجه كردي . دوم لر كوچك كه در لرستان و پشتكوه ايالم رواج داردگروه 
  .     گويش لكي نيز در سلسله و دلفان رواج دارد كه از شاخه هاي گويش لري شناخته مي شود.اقوام كلهر رايج است

  آثار و يادمان هاي تاريخي استان -3-2-1
روخاكي فراواني از تاريخ قديم و ادوار تاريخي لرستان بويژه مربوط به دوره هاي عيالمي و  آثار تاريخي زيرخاكي و

درمناطق مختلف استان لرستان به دست آمده است كه نشانه قدمت و اهميت تاريخ ) قبل از اسالم(مادي و ساساني
  .غار بتخانه، دهكده سرخ دم اشاره كرداين سرزمين باستاني مي باشد كه از مهمترين آنها مي توان به غار برد سفيد ، 

  ابعاد خاص اجتماعي استان -4-2-1
هزار نفر  109هزار خانوار، شامل  17از لحاظ فرهنگي و اجتماعي، استان لرستان جلوه زندگي عشاير است و حدود 

استان  درصد جامعه عشايري كشور را تشكيل مي دهند، در پهنه 5/9جمعيت از عشاير كوچنده كشور كه معادل 
  .  لرستان به سر مي برند
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  .نحوه توزيع جمعيت در منطقه -3-1
  تحوالت جمعيت در منطقه -1-3-1

گزارش شده است كه معادل  1355شمار جمعيت استان لرستان در سال هاي قبل از انقالب اسالمي در سرشماري 
نفر اعالم گرديد كه نشانه  1359804جمعيت استان لرستان بالغ بر 1365در سرشماري . نفر بوده است 939933

اين روند باالي رشد جمعيت در آن دوره به . درصد در سالهاي مذكور مي باشد 8/3رشد ساالنه جمعيت به ميزان 
علت بازگشت مهاجراني بود كه در سالهاي قبل از اين استان خارج شده و به ساير مناطق كشور و يا خارج از كشور 

ت انقالب و بدنبال شعله ور شدن جنگ تحميلي رژيم صدام حسين در عراق بر عليه رفته بودند و در سال هاي نخس
  .ايران، به زادگاه خود بازگشت كردند

نفر گزارش گرديد كه نشان مي دهد روند رشد ساالنه  1584432شمار جمعيت استان لرستان  1375در سال 
 8/0باز هم كاسته شده و به  1385روند تا سال اين . درصد رسيده است 5/1جمعيت در اين استان تعديل شده و به 

جدول زير اين تحوالت را . درصد رسيده است كه نشان مي دهد خروج مهاجران از اين استان مجدداً آغاز شده است
براي استان لرستان و شهرستان هاي آن در طول سي سال گذشته بر مبناي آمار رسمي موجود كه از طريق 

  . مركز آمار ايران گزارش شده است نمايان مي سازد سرشماري هاي عمومي توسط
   تحوالت جمعيت در شهرستان هاي استان لرستان : 2 جدول

  تعداد جمعيت  شهرستان
1355 1365 1375  1385  1390  

  71586  71548  72583  71590  60577  ازنا
  140275  137808  133938  135386  116677  اليگودرز
  162800  160686  142773  113352  77294  دورود
  337631  323826  316014  278926  156116  بروجرد
  75327  76541  69365  60159  38723  پلدختر
  487167  522246  462131  396690  267394  خرم آباد
  144161  137633  128078  101123  70642 دلفان
  73154  74353  70586  59528  38198  سلسله
  218921  211886  188964  143050  108318  كوهدشت

  1754243  1716527  1584423  1359804  933939 استان لرستان
از سايت مركزآمار اخذ  90اطالعات سال– )مهندسان مشاور فجرتوسعه (ناحيه بروجرد) جامع(خالصه گزارش طرح توسعه و عمران: ماخذ 

  .شده است
  نحوه توزيع و استقرار مراكز جمعيتي -1- 3- 2

  :ت و استقرار مراكز جمعيتي به شرح زير قابل اشاره و بررسي است در سطح استان لرستان سه نحوه سكون
- داراي شهرداري -كانون شهري 10تعداد  1375در استان لرستان در زمان سرشماري عمومي سال : جوامع شهري 

ر گزارش شده بود، ولي تا زمان تدوين اين گزارش با تاسيس شهرداري در نقاط ديگر شهرهاي استان لرستان بالغ ب0
  .شهر گزارش شده است 23
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برابر يك ميليون  1385هزار نفر و در سال  884برابر  1375تعداد جمعيت ساكن در مراكز شهري استان در سال 
سلسله مراتب شهرهاي استان به . درصد مي باشد 4/1هزار نفر گزارش شده كه نشانه رشد ساالنه به ميزان  20و

  :ترتيب زير قابل طبقه بندي است 
هزار نفر است و شامل سه شهر خرم آباد، بروجرد و دورود مي 100كه جمعيت هركدام بيشتر از : ي بزرگشهرها

شهرهاي بروجرد و دورود در اين . درصد از جمعيت شهري استان در اين سه شهر ساكن هستند 2/65باشد بالغ بر 
  )هزار نفر است 100بوده كه كمتر از  نفر 99499جمعيت شهر دورود برابر  1390البته در سال . (طبقه قرار دارند

هزار نفر است و شامل شش فقره شهرهاي استان است كه در  100تا  20كه جمعيت هركدام بين : شهرهاي متوسط
 - نورآباد -اليگودرز -درصد از جمعيت شهري استان را پوشش مي دهد و شامل شهرهاي كوهدشت 6/30مجموع 

  .الشتر و پلدختر مي باشند
فقره ساير شهرهاي  14هزار نفر مي باشد و شامل  10كه جمعيت هركدام كمتر از : چك و روستا شهرهاشهرهاي كو

  .درصد از جمعيت شهرنشين استان را پوشش مي دهند 3/4استان است كه فقط 
  .اين نسبت به خوبي عدم تعادل سلسله مراتب جمعيت در شهرهاي استان را نمايان مي سازد

فقره آن  2842فقره آبادي در پهنه استان لرستان شمارش شده است كه فقط  3483تعداد : جوامع روستايي
درصد از  1/38.درصد از آباديهاي استان خالي از سكنه است 4/18.گزارش شده است) داراي جمعيت(مسكوني 

دام تعداد آبادي هاي پرجمعيت كه جمعيت هرك. نفر گزارش شده است 100آباديها نيز داراي جمعيتي كمتر از 
پارچه گزارش شده كه در سال هاي اخير شمار قابل توجهي از آنها در  119در اين استان . بيشتراز يك هزار نفر است

  .درصد از كل آباديهاي استان را شامل مي شود 4/3شمار مناطق شهري قرار گرفته است و سهمي معادل 
درصد از كل  7/6وستا است كه سهمي معادل پارچه ر 234نيز ) نفر 999تا 500بين (آباديهاي با جمعيت متوسط

فراوان ترين آبادي هاي استان است كه تعداد  499تا  100آبادي هاي كوچك با جمعيتي بين .آباديهاي استان است
  .درصد است 3/33آبادي و سهم آنها  1361آنها 

  عوامل موثر در نحوه استقرار مراكز جمعيتي و فعاليتي در سطح ناحيه
كليه . آبادي است 374دورود بالغ بر  - در سطح ناحيه بروجرد ) مسكوني  و غير مسكوني(ي هاي تعداد كل آباد

  .آبادي هاي ناحيه برحسب نحوه استقرار آنها در سطح اراضي به شش گروه به شرح زير طبقه بندي شده اند
  .آبادي هايي كه كليه خانه هاي آن در دشت هموار يا جلگه واقع شده اند: جلگه اي -
  .آبادي هايي كه كليه خانه هاي آن در كوهستان و  اراضي شيب دار واقع شده اند: كوهستاني -
  .آبادي هايي كه بخشي از خانه ها در دشت وبقيه در اراضي كوهستاني قرار دارند: جلگه و كوهستاني -
  .  رار دارندآبادي هايي كه كليه خانه هاي آن در جنگل واقع در دشت يا جلگه ق: جلگه اي و جنگلي -
  .آبادي هايي كه كليه خانه هاي آن در جنگل واقع در كوهستان قرار دارد: كوهستاني و جنگلي -
  .براي آبادي هايي كه شامل هيچكدام از حاالت باال نيستند: ساير -

  .جدول زير طبقه بندي نحوه استقرار را براي هريك از شهرستانهاي ناحيه به تفكيك بيشتر نمايان مي سازد
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  توزيع تعداد آبادي ها برحسب وضع طبيعي استقرار: 3جدول 
 استقرار آبادي ها

  وضع طبيعي
  تعداد آبادي ها استان لرستان

  درصد  جمع ناحيه  دورود بروجرد درصد تعداد آبادي
  51.3  192  103  89  25.2  878 جلگه اي
  30.5  114  35  79  32  1116  كوهستاني

  14.7  55  21  34  22.6  787  جلگه اي و كوهستاني
  0.3  1  1  0  1.4  48 جلگه اي و جنگلي
  1.9  7  7  0  14.4  500  كوهستاني و جنگلي

  1.3  5  2  3  4.4  154  ساير
  100.0  374  169  205  100.0  3483  جمع

  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(خالصه گزارش طرح توسعه و عمران: مأخذ 
درصد آبادي ها در اراضي جلگه اي قرار دارند ولي در  25.2ن لرستان فقط به اين ترتيب مشاهده مي شود در استا

اگر . درصد است 51.3ناحيه بروجرد و دورود سهم آبادي هاي واقع در اراضي جلگه اي به مراتب بيشتر و معادل 
درصد را  66.3آبادي هاي واقع در جلگه هاي كوهپايه اي و جنگلي نيز به اين آمار افزوده شود اين سهم بالغ بر 

  .شامل مي شود كه وضع غالب استقرار آبادي هاي اين ناحيه را در دشتها و جلگه ها نمايان مي سازد
 12بخش و 4 -شهرستان 2فقره آبادي مسكوني در قالب  311كانون شهري و  4در محدوده ناحيه بروجرد تعداد 

  :جدول زير مي باشد دهستان  استقرار دارد كه توزيع خانوار و جمعيت درآنها به شرح 
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  1385دورود در سال  - توزيع آبادي ها و خانوار و جمعيت در سطح ناحيه بروجرد:  4جدول 
  درصد  جمعيت  خانوار آبادي مسكوني مناطق

  66.8  323826  82728  172  شهرستان بروجرد
  59.5  288283  73577  131  بخش مركزي

  47.4  229541  59431   شهر بروجرد
  1.0  5073  1277  25  هستان دره صيديد

  4.7  22650  5353  53  دهستان شيروان
  1.6  7611  1884 19 دهستان واالنجرد
  دهستان همت آباد
  بخش اشترينان

34  
41  

5632  
7741  

23408  
30275  

4.8  
6.2  

  1.1  5268  1409   شهر اشترينان
  1.2  5699  1503  16  دهستان اشترينان
  1.6  7530  1799  12  دهستان بردسره
  3.5  17046  4439  13  دهستان گودرزي
  33.2  160686  36740  139  شهرستان دورود
  بخش مركزي

 شهر دورود
93  33037  

23613  
145629  
101219  

30.1  
20.9  

  2.9  14189  2837  32  دهستان دورود
  4.2  20177  4289  37  دهستان ژان

  2.1  10044  2298  24  دهستان حشمت آباد
  2.9  13864  3406  46  بخش سيالخور

  0.2  1094  277   شهر چاالنچوالن
  1.1  5551  1350  21  دهستان سيالخور

  1.7  8313  2056  25  دهستان چاالنچوالن
  100.0  484512  119468 311 جمع كل ناحيه

  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(خالصه گزارش طرح توسعه و عمران: مأخذ 
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  .هوضع ارتباطات در منطق -4-1
  ارتباط استان با ساير مناطق -1-4-1

بررسي ها نشان مي دهد كه ارتباطات منطقه با ساير نقاط استان از طريق راه هاي جاده اي، ريلي و هوايي انجام مي 
طول شبكه راه هاي تجت پوشش استان لرستان  1387بررسي راه هاي جاده اي نشان مي دهد كه در سال . پذيرد
كيلومتر  779كيلومتر راه اصلي عريض،  189كيلومتر راه چهارخطه،  158اين رقم شامل . استكيلومتر  1936برابر 

كيلومتر راه  153كيلومتر راه فرعي درجه يك و  346كيلومتر راه فرعي آسفالته عريض و  251راه معمولي اصلي، 
درصد و كمترين راه  7/22 بيشترين راه اختصاص يافته مربوط به شهرستان خرم آباد با. مي باشد 2فرعي درجه 

  .درصد مي باشد 3/6مربوط به شهرستان هاي دورود و ازنا با 
كيلومتر است كه  6/298همچنين بررسي خطوط شبكه راه آهن استان لرستان نشان مي دهد كه طول اين خطوط 

  .كيلومتر ديگر آن خطوط فرعي، صنعتي و تجاري مي باشد 6/83كيلومتر آن خطوط اصلي،  215
  .اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن -1- 5
  سطح زير كشت و ميزان توليد زراعي و باغات -1-5-1

 570هزار هكتار زراعت آبي و  180هزار هكتار اراضي كشاورزي وجود داردكه شامل 9/768در سطح استان لرستان 
ي براي آبياري اراضي فراواني فراواني اراضي كشت ديم به علت كمبود كاف. هزار هكتار اراضي كشت ديم مي باشد

هكتار گزارش شده  265سطح اراضي آيش نيز .هزار هكتار گزارش شده است 4/19سطح باغات استان .ازاستان است
  كه نشانه مكرري بر كمبود آب كشاورزي در اين استان است

در . درصد است 3/11ر دورود در مقايسه با سطوح استان براب-سهم كل اراضي كشاورزي واقع در سطح ناحيه بروجرد
به اين ترتيب سرانه كل اراضي . درصد است 1/21حاليكه سهم كشاورزان ناحيه به استان اندكي بيشتر و برابر 

هكتار است  9/7هكتار است، در سطح ناحيه اندكي كمتر و معادل  3/8كشاورزي براي هر كشاورز كه در استان برابر 
. زارها و اراضي آيش اختصاص دارد كه در چرخه توليد سهم ناچيزي دارند ولي سطح فراواني از اين اراضي به ديم 

درصد است  30.7مقايسه سهم اراضي كشاورزي ناحيه به استان براي زراعت آبي نشان مي دهد كه اين نسبت برابر 
  .استاين مقايسه ها در جدول زير نمايان شده . درصد مي باشد 0.2درحاليكه سهم اراضي ديم فقط در ناحيه 

  كاربري انواع اراضي كشاورزي دراستان لرستان و ناحيه بروجرد: 5جدول 

  درصد  هكتار  درصد  هكتار  سهم ناحيه در استان  دورود-ناحيه بروجرد استان لرستان  كاربري اراضي كشاورزي
  23.5  43.3  42355  20.7  179948  زراعت آبي
  5.1  29.4  28804  65.6  569546  زراعت ديمي
  9.5  72.7  71159  86.3  749494  جمع زراعت
  31.4  6.2  6102  2.2  19430  باغ و قلمستان

  30.7  6.0  5884  2.2  19165  آبي
  82.3  0.2  218  0.0  265  ديم

  20.7  21.1  20649  11.5  99846  آبي و ديم
  11.3  100.0 97910 100.0 868770  جمع كل

  فجرتوسعه مهندسان مشاور - ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمران: مأخذ 
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  وضعيت دامپروري استان -2-5-1
، 1385در سال . استان لرستان همواره يكي از مراكز مهم دامپروري به ويژه دامپروري عشايري كشور بوده است

. ميليون واحد دامي در استان وجود داشته است 2.6بهره بردار در بخش هاي مختلف داراي فعاليت بوده و  119431
  .درصد را دام سبك و مابقي را دام سنگين تشكيل مي دهد 90ود استان، از كل واحد دامي موج

  معادن استان لرستان -3-5-1
تعداد معادن فعال در سطح استان  1387مطابق گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در سالنامه آماري 

درصد آنها در محدوده ناحيه  7/14بر فقره آن با سهمي برا 22از مجموع معادن فعال استان تعداد . معدن است 105
  .بروجرد قرار دارند

  تعاوني هاي معدني در سطح استان لرستان و ناحيه بروجرد:  6جدول 
  )ميليون ريال(ميزان سرمايه   تعداد شاغالن تعداد تعاوني معدني شهرستان
  820500  102  12  دورود

  1099070  168  22  جمع ناحيه
  3138138  1949  149  كل استان لرستان

  35  6/8  7/14  )درصد(سهم ناحيه در استان لرستان 
  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(خالصه گزارش طرح توسعه و عمران: مأخذ 

  .منطقه اي و تعيين سهم شهر در برنامه هاي مزبور - برنامه هاي بخشي - 6-1
  رئوس مهمترين برنامه هاي بخشي و منطقه اي -1-6-1

ن برنامه ها و طرح هاي توسعه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان براي استان لرستان در عمده تري
  :راستاي توسعه زيرساختها و رفع نيازهاي استان در نظر گرفته شده است، به شرح زير است

ر بهره گيري از توسعه بخش صنعت با تاكيد بر استقرار واحدهاي صنعتي و صنايع مادر در مقياس ملي به منظو -
  .قابليت هاي موجود و رفع مشكالت بيكاري فراگير استان

  )مركزي، خوزستان و اصفهان(پيوند دادن استان در بخش صنعت با قطب هاي مجاور  -
  .افزايش نقش استان در بهره برداري از منابع نفت و گاز خود از طريق ايجاد مجتمع پتروشيمي خرم آباد -
  .يل زنجيره هاي توليد صنعتي استان و توسعه شهرك هاي صنعتي اصالح ساختارهاي تكم-
  .تعيين كاربري زمين در گستره استان براي تخصيص صحيح اراضي به كاربري هاي مناسب -
  .ايجاد شهرك ها و نواحي صنعتي به منظور بهره گيري از صرفه حاصل از تجمع صنعت در استان -
تان و توسعه فرودگاه خرم آباد به عنوان اصلي ترين الزام براي جذب تقويت شبكه جاده اي و راه آهن در اس -

  .نيروهاي متخصص مورد نياز توسعه استان
انديمشك به منظور تقويت شبكه جاده اي، حمل و نقل استان و جلوگيري از حاشيه اي -ايجاد آزادراه خرم آباد -

  .شدن استان
  .زارهاي كم بازده به عرصه هاي جنگلي و مرتعي بازسازي و احياي جنگل هاي مخروبه و تبديل ديم -
تقويت كانون هاي جمعيتي روستايي قابل توسعه و كمك به تخليه مناطق فاقد قابليت از طريق مجتمع روستاهاي  -

  .پراكنده
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  .توسعه صنعت گردشگري و خدمات وابسته در استان -
  .بالفعل كردن پتانسيل هاي آبي و خاكي در استان -
  .كشاورزي-محور صنعتي- تيپولوژي استان تهيه طرح -
  .آباديها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقيم شهر -7-1

نقاط اطراف آن  حوزه نفوذ يك شهر داراي يك حد معيني نيست بلكه به صورت طيفي از شدت روابط بين شهر و
. دي را با شهر اصلي داراستاز اطراف شهر است كه بيشترين ارتباط عملكر محدوده اي حوزه نفوذ. مطرح مي گردد

بطور ) … فروش و خريد و درمانگاه،مدرسه، (ساكنين آبادي هاي واقع در آن براي برخورداري از خدمات شهري 
  .روزمره ناچار  به مراجعه به شهر اصلي مي باشند

در . شده است آبادي مستقل پيشنهاد 7مركز حوزه و  55مركز مجموعه،  15مركز منظومه،  5در طرح ناحيه بروجرد 
اين الگو عالوه بر توجه به شهرهاي كوچك ناحيه و نيز شهرك شيروان بعنوان مركز منظومه و به تبع آن ارائه 
خدمات و امكانات براي اين نقاط جهت كاهش بار جمعيتي، ترافيكي و خدماتي دو شهر بروجرد و دورود، به 

كه فاقد پتانسيل هاي الزم براي مركزيت حوزه ) ، ميدانكمرو، دره كبود، توت، درب آستانه(روستاهاي كوچك ناحيه
بدليل وجود روستاهاي كوچك و با جمعيت كم در اطراف (ولي واجد پتانسيل براي ايجاد برخي خدمات و امكانات 

همچنين در اين الگو روستاي ناصرالدين بدليل نزديكي به شهر دورود و . مي باشند نيز توجه شده است)اين نقاط
  .و گسترش اين دو در سال هاي آتي، بعنوان يكي از محالت شهر دورود پيشنهاد شده استتوسعه 

كه سه دهستان دورود ، دارياب ، ژان و حشمت آباد را  براساس تقسيمات كالبدي پيشنهادي طرح ناحيه بروجرد
 .مي شود پيشنهاد بخش مركزي بعنوان حوزه نفوذ شهر دورود بعنوان مركز مجموعه در نظر گرفته است بنابراين

  .همچنين در طرح ناحيه بروجرد به حوزه نفوذ اشاره اي نشده است
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  بروجرد ناحيه طرح )گزينه نهايي(پيشنهادي كالبدي تقسيمات:  7جدول 
  روستاي مستقل  حوزه مجموعه منظومه  شهرستان  ناحيه

  بروجرد

  بروجرد

  اشترينان
  اشترينان، قائدطاهر، جعفرآباد، دهريز  اشترينان

  دره گرگ، كوشكي عليا، گندل گيران  دره گرگ  ونايي
  بنديزه، كفشكران، توده زن، كركيخان  بندريزه

  بروجرد

بروجرد، قلعه حاتم، شيخ ميري سادات، ده نوفلك   بروجرد
قلعه ثمورخان،   الدين ده نو مقدسي، زرشكه، فيال، چنارستان

تپه موال، 
  هزارجريب

  دهكردواالنجرد،   واالنجرد
  جهان آباد، همت آباد  جهان آباد
  دره صيدي، دودانگه، سنگ سفيد، مرو  دره صيدي

شهرك 
  شيروان

شهرك 
  شيروان

  شهرك شيروان، كيدان، گنجينه، طنجور
پادگان مهندسي 

  بزازنا، دينارآباد، دره كبود  بزازنا  بروجرد
  خايان، گوشه محسن بن علي  خايان

  دورود

چاالنچوالن، افراونده، پهلوانكل، يكدانگ، كاغه،   چاالنچوالن النچوالنچا
    گوشه، بنگله

  دورود

  دورود، عمارت، چقابدار، برزان، درب آستانه، توت  دورود

  دارياب، خسروآباد، سياهكله دارياب  صنايع زرهي
  ژان، سوران، دريژان پايين، بهرام آبادعليا، ميدانك  ژان
  حشمت آباد، ترشاب، خان آباد آبادحشمت

  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمرانخالصه گزارش : مأخذ 
  

  1390دورود - مشخصات آبادي هاي داراي سكنه بخش مركزي :  8جدول 
  تعداد خانوار  جمعيت تعداد آبادي دهستان

  2279 8874 22 حشمت آباد
  4008  17251  32 دورود
  5595  22476  37 ژان

  11882  48601  91 مجموع
  1390شماري نفوس و مسكن سر- سايت مركز آمار ايران: ماخذ

  

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



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

١٦ 
 

  :بررسي حوزه نفوذ - 2
  .خصوصيات جغرافيايي و اقليمي -1-2
  موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي -2- 1- 1

اين شهرستان در شرق استان لرستان واقع شده و . شهرستان استان لرستان است 10ان دورود يكي از شهرست
اين . درصد از مساحت كل استان را به خود اختصاص داده است 7.4كيلومترمربع است كه  1326مساحت آن 

جنوب به شهرستان اليگودرز  شهرستان از شمال به شهرستان بروجرد و شهرستان سربند، از شرق به شهرستان ازنا، از
درصد كل  9.3نفر جمعيت، حدود  162800شهرستان دورود با . و از غرب به شهرستان خرم آباد محدود است

  ).1390سرشماري سال ( جمعيت استان را در برگرفته است
جاورت هاي براساس تعريف حوزه نفوذ شهر و تعيين بخش مركزي شهرستان دورود بعنوان حوزه نفوذ مستقيم شهر م

از شمال به دهستان سيالخور، از غرب به شهرستان خرم آباد، از جنوب به شهرستان : سياسي آن بدين شرح مي باشد
  .اليگودرز و از شرق به شهرستان ازنا 

همانطور كه اشاره شد در طرح جامع شهر دورود عمده ترين حوزه نفوذ شهر بخش مركزي شهرستان در نظر گرفته 
  امل سه دهستان به نام هاي دورود، حشمت آباد و ژان مي باشدشده است كه ش

  1391در سال  شهرستاني  تقسيمات كشوري در محدوده:  9جدول 

 نقطه شهري نام دهستان  بخش شهرستان

 مركزي دورود

 دورود

 دورود  حشمت آباد

 ژان

  1390سزشماري نفوس و مسكن  - مركز آمار ايرانسايت : مأخذ 
  وضعيت اقليمي ناحيه بروجرد -2- 1- 2

ناحيه بروجرد باتوجه به قرارگيري در مركز رشته كوه زاگرس در غرب ايران تحت تأثير توده هواهاي پرفشار سيبري 
از شمال شرق كه با ورود سرما در فصل زمستان همراه است، توده هواي كم فشار مديترانه در دوره سرد سال از غرب 

غرب كه با بارش و رطوبت همراه است و توده هواي كم فشار سودان كه در اواخر دوره سرد و پرفشار آزور از شمال 
  .سال از جنوب غرب و خوزستان به اين منطقه وارد شده و رگبارهاي شديد را به دنبال دارد

در . ستيمباتوجه به فرم توپوگرافي و ورود انواع توده هاي هوا، در سطح ناحيه شاهد چند نوع آب و هواي مختلف ه
درجه سانتي  -30حداقل مطلق دما به زير . متر آب و هواي سرد كوهستاني حاكم است2500قلل ارتفاعات باالي 

در ارتفاعات حاشيه شرقي و غربي دشت . ميلي متر و عمدتاً به صورت برف است 100گراد مي رسد و بارش باالي 
متر آب و هواي نيمه مرطوب سرد حاكم است و  2500تا  2000سيالخور و كرانه هاي مجاور با حد ارتفاعي تقريباً 

درجه سانتي  -4ميلي متر و ميانگين درجه حرارت سردترين ماه سال در منطقه دي ماه از  800تا  600بارش بين 
  .گراد كم تر است
و غربي  متر كه عمدتاً ارتفاعات تپه ماهوري شمال ناحيه و دامنه ارتفاعات شرقي2000تا  1500در حد ارتفاعي 

دشت سيالخور و كل سطح دشت را شامل مي شود، آب و هواي معتدل و كوهپايه اي حاكم است كه ميانگين دماي 
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بارش دراين منطقه بين . درجه است 2/36درجه و ميانگين گرم ترين ماه سال  2/3حدود ) ديماه(سردترين ماه سال 
  .ميلي متر است 600تا  400

درجه سانتي گراد  14ميلي متر و ميانگين دماي ساالنه ناحيه نيز حدود  500دود ميانگين بارش در سطح ناحيه ح
. روز بوده است 6/25روز بوده كه حداكثر آن در دي ماه  7/92حداكثر تعداد روزهاي همراه با بخبندان ناحيه . است

  .  متر بر ثانيه و از سمت جنوب وزيده است 31حداكثر سرعت باد ناحيه حدود 
  )جنگلها ،مراتع،معادن،منابع آب و غيره(ع طبيعيمناب -2-2
  جنگل ها و مراتع -1-2-2

جنگل هاي ناحيه عموماً در سطح شهرستان . ناحيه بروجرد از نظر طبيعي و اكولوژيكي داراي تنوع زيادي است 
ط ايراني كه گونه غالب اين جنگل ها بلو. دورود و در بخش هاي جنوبي و جنوب غربي اين شهرستان قرار گرفته اند

سروكوهي، بادام كوهي، كيكم، : ساير گونه ها شامل . درصد كل گونه هاي موجود را تشكيل مي دهد  65حدود 
  .است... پسته وحشي، گالبي وحشي، انجير، زبان گنجشك، زالزالك، ارجن و 

ان بروجرد و دامنه هاي كوه رنجه در شهرست -مراتع خوب در ارتفاعات ناحيه از جمله دامنه هاي گرين و ميش پرور 
  . شمالي و غربي اشترانكوه در شهرستان دورود واقع شده اند و عموماً از گونه گون زارهاي انبوه مي باشند

  تركيب پوشش گياهي  -2-2-2
ناحيه بروجرد، به ويژه شهرستان دورود به واسطه واقع شدن در ميان چين خوردگي هاي به هم فشرده زاگرس، تنوع 

توپوگرافي پرعارضه و عبور رودخانه هاي پرآب كه منجر به ايجاد بريدگي ها و تنگ ها در محورهاي ارتفاعات، 
كوهستاني شده، همگي منجر به خلق مناظر طبيعي و تفرجي متعددي شده به نحوي كه اين ناحيه به ويژه 

سزار، (گلي و عميق،وجود رود دره هاي جن.شهرستان دورود به پايتخت گردشگري طبيعي كشور مرسوم شده است
آبشارها و سراب ها، درياچه ها و تاالب ها پوشش انبوه جنگلي در برخي ارتفاعات و رونق حيات ) واسگ، ونايي، سبزه

  .جانوري و گياهي در ناحيه مجموعاً پتانسيل طبيعي و زيست محيطي ناحيه را افزايش داده است
  مناطق حفاظت شده زيست محيطي -3-2-2

هكتار در مرز اين  5440اشترانكوه با مساحت  -1منطقه حفاظت شده وجود دارد 3ر وضع موجود در سطح ناحيه د
برف چال ها، درياچه ها و تاالب هاي گهر، انواع گونه هاي گياهي  -ناحيه با ناحيه اليگودرز واقع شده كه قلل متعدد 

ت حفاظت از اين منطقه را باعث شده و مرتعي كمياب، وجود گونه هاي متعدد جانوري به ويژه پستانداران ضرور
منطقه پناهگاه حيات وحش سفيدكوه در حد فاصل شهرستان هاي دورود و شهرستان ازنا از ناحيه  -2. است

وجود انواع پستانداران از جمله آهو، بزكوهي، ميش . اليگودرز واقع شده و مقررات شكار ممنوع در آن حكم فرماست
منطقه شكار ممنوع بيشه داالن دردشت سيالخور  -3.باعث حفاظت از آن شده است... كوهي،خرس، روباه و سمور و

كيلومتري جنوب شهر بروجرد واقع شده، بصورت بيشه زار و تاالب در اواخر فصل سرد و اواخر فصل گرم در  12و 
بر آن  مسير مهاجرت پرندگان مورد استفاده حيات وحش پرندگان است و مقررات شكار ممنوع در فصل مهاجرت

  . حكم فرماست
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  منابع آب -4-2-2
شاخه اصلي دز به نام سزار از اين . در ناحيه بروجرد تمام سطح ناحيه در حوضه آبريز رودخانه دز قرار گرفته است

ناحيه سرچشمه گرفته و از شاخه هاي تيره، سيالخور، گله رود، سراب سفيد و سراب ونايي تشكيل شده و شاخه 
. ازنا وارد اين ناحيه مي شود و در محل شهر دورود با اتصال به هم رود سزار را تشكيل مي دهندماربره از شهرستان 

كل آبدهي . كيلومترمربع است كه بخشي از آن سطح ناحيه را پوشش مي دهد 9200سطح كل حوضه آبريز اين رود 
  .است ميليون متر مكعب در سال 47/3284اين رود در ايستگاه خروجي در خارج از ناحيه 

باتوجه به سازندهاي كارستيكي در ارتفاعات ناحيه و برف گير بودن و بارش فراوان در ارتفاعات و همچنين وجود 
  . دشت هاي وسيع و آبرفتي در مركز ناحيه پتانسيل آب هاي زيرزميني و بهره برداري از آنها در وضع مطلوبي است

  وضعيت منابع آب سطحي ناحيه بروجرد:  10جدول 
  جمع كل آبدهي ساالنه ميليون مترمكعب  آبدهي به مترمكعب در ثانيه مساحت حوضه به كيلومتر مربع  رودخانهنام

  56.13  1.78  64.6  سراب سفيد
  78.2 2.48 60.4  گله رود
  207.5  6.58  1000  سيالخور
  85.15  2.7  222  آب سرده
  16.4 0.5 120  بياتون
  14.17  4.54  960  تيره
  288.55  9.15  2655  هاربره
  321.38  7.02  345  سبزه
  606.44  19.22  690  زار

  189.54  6.01  336  سرخاب
  3284.47  104.15  9200  )جمع خروجي ناحيه(سزار

  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمرانخالصه گزارش : مأخذ 
 1741رشته قنات و تعداد  1046ق تعداد حلقه چاه نيمه عمي 740حلقه چاه عميق و  974در سطح ناحيه حدود 

ميليون مترمكعب در سال  277.79حجم كل تخليه ساالنه اين منابع زيرزميني معادل . دهنه چشمه وجود دارد
 72ميليون مترمكعب وسپس چشمه ها حدود  150بيش ترين حجم تخليه مربوط به چاههاي عميق حدود . است

  .ميليون مترمكعب در سال بوده است
  )ميليون مترمكعب(وضعيت منابع آب زيرزمين و مقدار تخليه ساالنه آن ها :  11ل جدو

  شهرستان
  چشمه قنات چاه نيمه عميق چاه عميق

 تخليه  تعداد  تخليه تعداد  تخليه  تعداد  تخليه  تعداد  حجم كل تخليه ساالنه ميليون مترمكعب
  75.44 12.22 187 0 0 19.07 273 64.15  351  دورود
  202.35  59.5 1554 32.122 1046 24.27 467 86.456  623  بروجرد

  277.79  71.7 1741  32.12 1046  43.34  740  150.5  974 جمع ناحيه
  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمرانخالصه گزارش : مأخذ 

  . تعداد و نحوه استقرار آباديها -3-2
فوذ مستقيم دورود قرار مي گيرند جزء بخش مركزي شهرستان مي باشندكه آبادي هايي كه در محدوده حوزه ن

نفر در دهستان هاي بخش مركزي  48601جمعيتي بالغ بر  1390براساس سرشماري سال .آبادي اند 91شامل 
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نفر را زنان تشكيل  23345نفر را مردان و  25256از جمعيت ساكن در اين تقاط . شهرستان دورود ساكن مي باشند
  . ي دهندم

  1390مشخصات دهستان هاي بخش مركزي شهرستان دورود در سال: 12جدول 
  تعداد آبادي نقطه شهري مركز دهستان نام دهستان بخششهرستان

 مركزي  دورود

 حشمت آباد حشمت آباد

 دورود

22  
  32 سياه كله دورود
  37 ژان ژان

  91  مجموع
  1390فوس و مسكن سزشماري ن - مركز آمار ايرانسايت : مĤخذ 

   1390جمعيت آبادي ها واقع در حوزه نفوذ شهرستان دورود بر اساس سرشماري سال : 13جدول 
  درصد از كل جمعيت  زن مرد جمعيت تعداد خانوار دهستان  بخش

  مركزي
  18.3  4415  4459  8874  2279 حشمت آباد

  35.5  7913 9338 17251 4008 دورود
  46.2  11017  11459  22476  5595 ژان

  100  23345 25256  48601  11882  مجموع  
  1390سزشماري نفوس و مسكن  - مركز آمار ايرانسايت : مĤخذ 

  .وضع ارتباطات بين آباديها و شهر و سيستم حمل و نقل موجود -4-2
  وضعيت ارتباطات ناحيه بروجرد -1-4-2
  بررسي وضعيت جابجايي درناحيه -1-1-4-2

سفر درون استاني در استان لرستان  276323، 1384امه آماري استان لرستان سالبراساس آمار و اطالعات سالن
نفر مسافر در درون استان جابجا شده كه به طور متوسط در هر سفر  4405193صورت گرفته و در طي اين سفرها 

النامه آماري همچنين تعداد سفرهاي برون استاني نيز براساس آمار و اطالعات س. نفر جابجا شده اند 16حدوداً 
 18.1هر سفر نفر جابجا شده كه به طورمتوسط در  1805917سفر بوده كه  99595، 1384استان لرستان در سال 

  . نفر جابجا شده اند
  تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون و برون استاني به تفكيك شهرستان هاي ناحيه بروجرد:  14جدول 

  مجموع تانيبرون اس درون استاني  محدوده جغرافيايي
  مسافر جابجاشده  تعداد سفر  مسافر جابجاشده تعداد سفر مسافر تعداد سفر

  748475  44859  64373  3327  684102  41532  شهرستان دورود
  2082561  123058  66443  39857  1418118  83201  ناحيه بروجرد
  6211109  375918  1805917  99595  4405192  276323  استان لرستان

  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمرانه گزارش خالص: مأخذ 
  
  
  هاي زميني درناحيه وضعيت را ه -2-1-4-2

كيلومتر، راه اصلي و  1041اين استان داراي  -1384سال  -براساس آمار و اطالعات سالنامه آماري استان لرستان
كيلومتر آن  87كيلومتر راه اصلي ناحيه،  234از مجموع  كيلومتر راه اصلي است كه 234ناحيه بروجرد داراي 
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 153از كل راه هاي اصلي ناحيه، . كيلومتر آن راه اصلي معمولي مي باشد 98كيلومتر راه اصلي عريض و  49بزرگراه، 
بعنوان يكي از (تراكم راه هاي اصلي. كيلومتر در شهرستان دورود مي باشد 81كيلومتر در شهرستان بروجرد و 

مي باشد كه اين نشان از  0.3و  0.7در دو شهرستان بروجرد و دورود به ترتيب ) اخص هاي كمي توسعه نواحيش
  .وضعيت مطلوب تر راه هاي اصلي شهرستان بروجرد نسبت به شهرستان دورود مي باشد

ومتر راه فرعي كيل 28كيلومتر راه فرعي آسفالته مي باشد كه ناحيه موردمطالعه فقط  716همچنين استان داراي 
كيلومتر راه فرعي شني است كه مربوط به شهرستان  76همچنين اين استان داراي . درجه يك استان را داراست

مشاهده مي گردد كه . مي باشد 0.1و  0.9تراكم راه هاي فرعي در دو شهرستان بروجرد و دورود . بروجرد مي باشد
جدول زير . تان دورود داراي وضعيت مطلوب تري استميزان اين شاخص در شهرستان بروجرد نسبت به شهرس

  .نشاندهنده انواع شبكه هاي ارتباطي و ميزان هريك در سطح استان و ناحيه مورد مطالعه مي باشد
  )كيلومتر(انواع راهها و ميزان هريك در سطح استان لرستان و ناحيه بروجرد : 15جدول 

انواع راهها 
  راه فرعي شني  ته و فرعيراه آسفال راه اصلي  آزادراه  نقاط

  درجه دو  درجه يك  عريض  درجه دو  درجه يك  عريض  معمولي  عريض  چهارخطه بزرگراه
شهرستان 

  0 0 0 0  41  0  0  49  32  0  دورود

شهرستان 
  0 0 76  0  41  0  98  0  55  0  بروجرد

ناحيه 
  0 0 0 76  82  0  98  49  87  0  بروجرد

استان 
  0 0 0 76  526  190  761  115  165  0  لرستان

  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمرانخالصه گزارش : مأخذ 
كيلومتر راه روستايي مي باشدكه  3843براساس آمار و اطالعات سالنامه آماري استان لرستان، اين استان داراي 

لومتر راه روستايي در سطح كي 3843از مجموع . كيلومتر آن شوسه مي باشد 1823كيلومتر آن آسفالته و  2030
كيلومتر آن شوسه مي  280كيلومتر آن آسفالته و  415كيلومتر مربوط به ناحيه بروجرد مي باشد كه  695استان، 

كيلومتر شوسه و در شهرستان  149كيلومتر از راههاي روستايي، آسفالته و  244باشد كه در شهرستان بروجرد 
تراكم راههاي روستايي با رويه . يلومتر از راه هاي روستايي شوسه مي باشدك 131كيلومتر، آسفالته و  171دورود 

و تراكم راههاي روستايي با پوشش شوسه در دو  0.4و  0.6آسفالته در دو شهرستان بروجرد و دورود به ترتيب 
  . مي باشد 0.5شهرستان بروجرد و دورود 

  ح استان لرستان و ناحيه بروجرد به كيلومترانواع راههاي روستايي و ميزان هريك در سط:  16جدول 

  مجموع  شوسه آسفالته  انواع راههاي روستايي شهرستان
  درصد  طول  درصد طول درصد طول

  43.5  302  46.8 131 41.2 171 شهرستان دورود
  56.5  393  53.2 149 58.8 244 شهرستان بروجرد
  100.0  695  100.0  280  100.0  415  ناحيه بروجرد

    3843   1823  2030 رستاناستان ل
  مهندسان مشاور فجرتوسعه - ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمران: مأخذ 
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  .وضع تاسيسات و تجهيزات زير بنايي ، خدمات رفاهي و نحوه توزيع آنها -2- 5
  برق  - الف

ترين ميزان در سطح درصد از كل آباديهاي شهرستان دورود داراي برق بوده اند كه بيش 96بنا به آمارهاي موجود 
  . شهرستان هاي ناحيه مي باشد

  آب - ب
به منظور تامين آبهاي مورد نياز بخش هاي كشاورزي ، صنعتي و شرب، تاسيساتي به منظور تامين، ذخيره و انتقال 

رشته  1002حلقه چاه نيمه عميق،  853حلقه چاه عميق،  885آب تعبيه گرديده است كه اين تاسيسات شامل 
حجم مخازن در دست بهره برداري . دهنه چشمه در شهرستان هاي بروجرد و دورود موجود بوده است 1255قنات و 

تعداد كل مشتركين آب درنقاط شهري ناحيه بروجرد  1384در سال . ميليون مترمكعب بوده است 579.337
  . بوده است كه بيشترين مقدار فروش آب درمصارف خانگي و فضاي سبز گزارش شده است 73418

  نفت و گاز-ج
ليتر  1632000دورود به ظرفيت  -مخزن سوختي در ناحيه بروجرد 39استان لرستان  1384براساس آمار سال 
ليتر در شهرستان  730000مخزن به ظرفيت  14مخزن موجود در ناحيه مورد مطالعه  39از . استقرار يافته است
  .دورود وجود دارد

به عبارت . جايگاه در شهرستان دورود قرار گرفته است 5رد قرار دارد كه جايگاه سوخت در ناحيه بروج 12تعداد 
  . درصد از جايگاه هاي موجود در ناحيه در شهرستان دورود واقع است 42ديگر 

  تاسيسات مخابرات - د
درصد در شهرستان دورود قرار  30دورود حدود  -تلفن ثابت در ناحيه بروجرد 140007از تعداد  1384در سال 

تلفن راه دور بوده است كه  218تلفن شهري و  469شامل  1384تلفن هاي همگاني موجود در ناحيه در سال . ددارن
  . شهرستان بروجرد بيشترين تعداد تلفن همگاني را در سطح ناحيه برخوردار است

  .موقعيت و خصوصيات مناطق و آثار باستاني -6-2
حوطه هاي باستاني و مناظر پرجاذبه به عنوان يكي از قطبهاي ناحيه بروجرد بدليل داشتن جاذبه هاي تاريخي، م

مهم گردشگري دراستان لرستان و همچنين در كشور محسوب مي شود و هر ساله مسافران و گردشگران بسياري از 
آثار تاريخي شامل قلعه ها ، پل ها، مناره ها، . نقاط ديدني ناحيه به خصوص از شهرستان بروجرد بازديد مي كنند

حوطه ها و تپه هاي باستاني، درياچه ها ، رودخانه ها و تاالب ها، خانه هاي قديمي، آرامگاه ها، كاروانسراها، زيارتگاه م
ناحيه بروجرد . ها، بازارها و سنگ نبشته ها مي باشند كه جلوه خاصي جهت جذب توريسم به اين ناحيه داده است

بازار است كه  1كاروانسرا،  1خانه قديمي، 7محوطه باستاني،  165پل،  1قلعه،  16مسجد،  4زيارتگاه،  18داراي 
مكان هاي باستاني و زيارتي ناحيه بروجرد به تفكيك دو شهرستان . غالب آنها در شهرستان بروجرد قرار دارد 

  .بروجرد و دورود در جدول ذيل مشخص شده اند
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  هرستانمكان هاي باستاني و زيارتي ناحيه بروجرد به تفكيك ش: 17جدول 

محدوده 
گاه  جغرافيايي

ارت
زي

جد  
مس
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  -   -   -   27  -   1  1  5  -   3  شهرستان دورود
  1  1  7  138  -   -   -   11  4  15  شهرستان بروجرد
  1  1  7  165  -   1  1  16  4  18  ناحيه بروجرد

  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد )جامع(طرح توسعه و عمرانخالصه گزارش : مأخذ 
  .خصوصيات تاريخي،فرهنگي و اجتماعي -7-2

شهرستان دورود كه در گذشته با لفظ عربي بين النهرين ناميده مي شد در محل اتصال دو رودخانه تيره از كوه هاي 
روستا شناخته مي شد ولي با بروجرد و رودماربره از كوه هاي اشترانكوه اليگودرز بوجود آمده و تا چند دهه قبل 

جنوب و احداث كارخانه سيمان فارسيت و صنايع دفاعي ارتش بر اهميت آن افزوده و با  -احداث راه آهن تهران
به همين جهت خانوارهاي ساكن در دورود اغلب از سراسر كشور به اين شهر آمده و با هم . توسعه فراوان روبرو گرديد

  .  اختالط كرده اند
  يشزبان وگو

زبان رايج در محدوده شهرستان دورود بدليل مهاجرت از ساير مناطق كشور بيشتر فارسي است ولي در بين بوميان 
زبان لري به زبان كردي بسيار نزديك است و هردو به زبان پارسي و پهلوي ايران . منطقه زبان لري نيز رواج دارد

ود به نام الفهرست كه در قرن چهارم هجري تاليف كرده است ابن نديم در كتاب تاريخ خ. باستان شباهت فراوان دارد
  .خزري و سرياني نام برده است -پهلوي -زيان هاي رايج در ايران را شامل زبان هاي دري

  ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي
وز هم عشاير معروف اين محدوده ايالت سيالخور و طوايف بيرانوند و پاپي و سادات اهوقلندر و ميوند هستند كه هن

  .خانوارهاي محدودي از آنان در سطح ناحيه به صورت كوچ رو، زيست مي كنند
عباس اقبال تاريخدان معاصر در كتاب تاريخ ايران، اقوام لر را از شاخه هاي اقوام باستاني آريايي كه در تاريخ با نام 

و لر بزرگ ) لرستان وايالم(لر كوچك كاسي ها و يا كاسيان ناميده شده اند مي داند كه در كوه هاي زاگرس و منطقه 
  . زندگي مي كرده اند) چهارمحال و بختياري و خوزستان(
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ميزان ونحوه توزيع جمعيت،تفكيك جمعيت شهري و روستايي،ميزان رشد و (مشخصات جمعيتي - 8-2
  .با استفاده از آمار رسمي و اطالعات موجود) وضع كلي مهاجرت

با در نظرگرفتن شهر (نفر در دهستان هاي بخش مركزي 148100بالغ بر جمعيتي  1390برطبق سرشماري سال 
  شهرستان دورود ساكن مي باشند )دورود

  1390توزيع آبادي ها و خانوار و جمعيت در سطح شهرستان دورود در سال : 18جدول 
  جمعيت  خانوار  آبادي مسكوني  مناطق

  162800  42815  139  شهرستان دورود
  بخش مركزي

 شهر دورود
93  38765  

26883  
148100  
99499  

  17251  4008  32  دهستان دورود
  22476  5595  37  دهستان ژان

  8874  2279  24  دهستان حشمت آباد
  1390سزشماري نفوس و مسكن  - مركز آمار ايرانسايت : مأخذ 

ل هاي جدول زير توزيع جمعيت شهرستان دورود را در دوره هاي زماني مختلف و درصد رشد ساالنه را در سا
  .مختلف نشان مي دهد

  1365- 90توزيع جمعيت و تحوالت آن در سطح شهرستان دورود : 19جدول 

  درصد رشدساالنه  تحوالت جمعيت  مناطق
1365  1375  1385  1390  75-65  85-75  90-85  

  0.3  1.18  2.31 162800 160686 142773 113352  شهرستان دورود
  -0.3  1.40  2.90 100977 102313 88970 66587  شهري

  -0.3  1.38  2.92  99499  101219  88152  65845  شهر دورود
  6.2  2.90  0.97 1478 1094 818 742  شهر چاالنچوالن

  1.2  0.82  1.40  61823  58373  53803  46765  روستايي
ايت مركزآمار اخذ از س 90اطالعات سال– )مهندسان مشاور فجرتوسعه (ناحيه بروجرد) جامع(خالصه گزارش طرح توسعه و عمران: ماخذ 

  .شده است
ميزان توليد و وضع اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي،استعدادها و (خصوصيات اقتصادي -9-2

  )امكانات بالقوه،قطبهاي جاذب اقتصادي و موانع عمده موجود در راه توسعه اقتصادي
  خصوصيات اقتصادي ناحيه بروجرد -1-9-2

  وضعيت فعاليت و اشتغال -الف
نفر  158260در محدوده اين ناحيه تعداد جمعيت فعال معادل  1385يافته هاي سرشماري عمومي سالبر مبناي 

ميزان فعاليت عمومي كه از رابطه نسبي جمعيت فعال به كل جمعيت بدست مي آيد، در سطح . گزارش شده است
درصد ولي در شهرستان  32.9اين ميزان در شهرستان بروجرد اندكي بيشتر و برابر .درصد است 32.7ناحيه برابر 

  .درصد گزارش شده است 32.2دورود اندكي كمتر ومعادل 
بيشترين ميزان بيكاري در شهرستان . درصد بوده است 22.6برابر  1385ميزان بيكاري در سطح ناحيه، در سال 

زيرا برمبناي درصدگزارش شده است كه وضعيت بحراني اقتصاد اين شهرستان را نشان مي دهد  33.5دورود و برابر 
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جدول زير توزيع . از هر سه نفر نيروي كار اين شهرستان يك نفر بيكار بوده است 1385داده هاي سرشماري 
  .جمعيت شاغل و بيكار و شاخص هاي عمده اقتصادي را در سطح ناحيه و شهرستان هاي آن نمايان مي سازد

  ددورو - وضعيت اشتغال و فعاليت در سطح ناحيه بروجرد: 20جدول 

  شرح آمار و ميزان ها
  شهرستان ها

  بروجرد دورود  جمع ناحيه
  484512  323826  160686  كل جمعيت

  414510  279151  135359  جمعيت ده ساله و بيشتر
  158260  106456  51804  جمعيت فعال
  122546  88080  34466  تعداد شاغالن
  35714  18376  17338  تعداد بيكاران
  32.7  32.9  32.2  ددرص -ميزان فعاليت عمومي
  38.2  38.1  38.3  درصد - ميزان فعاليت ويژه
  77.4  82.7  66.5  درصد - ميزان اشتغال
  22.6  17.3  33.5  درصد - ميزان بيكاري

  4.0  2.7  3.7  نفر - ميزان خالص بارتكفل
  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمرانخالصه گزارش : مأخذ 

  يع جمعيت شاغل ناحيه براساس رشته هاي مختلفنحوه توز -ب
شاغالن اين . نفر گزارش شده است 122546برابر با  1385دورود در سرشماري سال -مجموع شاغالن ناحيه بروجرد

جنگل و مرتع و  - مرغداري -باغداري -ناحيه در فعاليت هاي نوع اول كه شامل كشاورزي و زيربخش هاي آن زراعت
  .درصد از كل شاغالن ناحيه را تشكيل مي دهد 16نفر است كه  19622ل امثال آن است معاد

ساختمان و توليد و توزيع انواع انرژي  -معدن-شاغالن در فعاليت هاي نوع دوم كه شامل انواع فعاليت هاي صنعتي
  .درصداز شاغالن ناحيه را تشكيل مي دهند 38.7نفر است كه  47391است معادل ) آب و برق و گاز (

بهداشت -آموزش-ارتباطات-بانك و بيمه-اداري و دولتي-ليتهاي نوع سوم كه شامل انواع خدمات فروش و بازرگانيفعا
نفر شاغل دارد كه  55533دورود -در محدوده ناحيه بروجرد. است... هنري و ورزشي و  -امور اجتماعي -و درمان

  .درصد از كل شاغالن ناحيه  را تشكيل مي دهد 45.3سهمي معادل 
كه در جدول زير انعكاس دارد نشان مي دهدكه تفاوت فاحشي بين  1375-85روند تحوالت اشتغال طي سال هاي 

بخش هاي مختلف اقتصادي در توسعه فرصت هاي شغلي وجود دارد زيرا در حاليكه در فعاليتهاي كشاورزي روند 
درصد رشد ساالنه  2.09و  3.12 در بخش هاي صنايع و خدمات به ترتيب. اشتغال زايي معادل صفر بوده است

  .مشاهده شده است
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  دورود - تحوالت ساختار اشتغال در سطح ناحيه بروجرد: 21جدول 

  درصد شاغالن درصد شاغالن  درصد رشد ساالنه  1385 1375  رشته هاي فعاليت
  0.04  16.0  19622  19.7  19538  كشاورزي ودامپروري
  3.12  38.7  47391  34.9  34689  صنعت و ساختمان
  2.09  45.3  55533  45.4  45037 بازرگاني وخدمات
  2.11  100.0  122546  100.0  99264  جمع شاغالن

  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمرانخالصه گزارش : مأخذ 
  عملكرد غالب اقتصادي ناحيه بروجرد-پ

درصد از كل  45.3ازرگاني و خدمات اشتغال دارند كه معادل بيشترين حجم شاغالن در اين ناحيه در بخش هاي ب
لذا بايد گفت عملكرد و نقش غالب اقتصادي بر بخش خدمات تمركز يافته . شاغالن اين ناحيه را پوشش مي دهد

است ولي بيشترين رشد اشتغال در بخش هاي صنعت و ساختمان متكي است و پيش بيني مي شود درآينده 
  .خدمات پيشي مي گيرد عملكرد اين بخش بر

  نحوه تركيب جمعيت شاغل در بخش هاي مختلف اقتصادي-ت
جدول زير بخش ها و زيربخش هاي اقتصادي موجود در اين ناحيه و شهرستان هاي آن را بر مبناي گزارش 

  .نمايان مي سازد 1385و  1375سرشماري هاي 
  يه بروجردتحوالت شاغالن برحسب فعاليت هاي عمده در سطح ناح: 22جدول 

  بروجرد دورود  شرح فعاليت
1375 1385 1375  1385  

  13501  13599 6121 5939 كشاورزي و دام پروري
  13501  13599  6121  5939  جمع كشاورزي
  213  152  218  55  استخراج معدن

  12099  8915 6431 4535 ساخت-صنعت
  574  380  329  175  تامين آب و برق و گاز

  20294  15517  7233  4960  ساختمان
  33180  24964  14211  9725  جمع صنايع

  11783  10193  3830  2237  خرده فروشي - عمده فروشي
  736  381  165  65  هتل و رستوران

  9540  5219  3084  2000  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
  970  707  232  160  واسطه گريهاي مالي، بانك و بيمه

  1019  1375  340  105  مستغالت و اجاره
  6943  7834  2232  3200  اداره امور عمومي و دفاعي

  5142  5229  2409  1810  آموزش
  2104  1367  677  390  بهداشت و مددكاري اجتماعي

  3162  2090  1165  675  ساير فعاليتهاي شخصي و اجتماعي
  41399  34395  14134  10642  جمع خدمات
  88080  72958  34466  26305  جمع شاغالن

  مهندسان مشاور فجرتوسعه -ناحيه بروجرد) جامع(طرح توسعه و عمران خالصه گزارش: مأخذ 
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  استعداد ها و امكانات بالقوه اقتصادي و قطب هاي جاذب اقتصادي - ث
شهرستان دورود از مراكز بزرگ شهري استان لرستان و باسابقه هاي تاريخي سكونت و صنعتگري در بخش هاي 

برمبناي مطالعات موجود در طرح . براي رشد و توسعه در آن نهفته استمياني كشور است كه استعداد قابل توجهي 
هاي آمايش سرزمين و سند توسعه استان و ساير منابع اطالعاتي موجود كه در بررسي و شناخت وضع موجود مورد 

  .اشاره قرار گرفت به مهمترين آنها به شرح زير اشاره مي شود
لرستان احداث سدهاي مخزني و شبكه هاي آبياري براي توسعه در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه استان  -1

كشاورزي پيشنهاد شده بود كه در صورت تحقق و اجراي آنها وضعيت كشاورزي شهرستان دگرگون شده و 
يكي از سدهاي نامبرده تكميل سد مخزني مروك در شهرستان . مشكل كم آبي كشاورزان برطرف خواهد شد

 .دورود مي باشد
وقع در شهرستان دورود يكي از مراكز عمده گردشگري ) واقع در اشترانكوه(در جنوب شهر دورود  درياچه گهر -2

براي گذران اوقات فراغت خانواده هاست كه ايجاد تاسيسات تفريحي در اطراف آن در برنامه هاي توسعه سوم و 
 .چهارم توصيه شده است

هر بروجرد، عالوه بر رفاه خانوارها، توسعه برخي دورود و تكميل خطوط در ش -گازرساني شهرهاي چاالنچوالن -3
 .صنايع وابسته را در سطح ناحيه ميسر مي سازد

حفظ و نگهداشت جمعيت و جلوگيري از مهاجرت در صورتي ميسر است كه امكانات زندگي امروزي در شهرها و  -4
ات آموزش عالي و احداث مجتمع هاي ورزشي و گردشگري براي جوانان، امكان. مراكز زيستي فراهم گردد

دانشگاهي براي ادامه تحصيالت دانشجويان، توسعه مدارس فني و حرفه اي، بيمارستان، توسعه و ارتقا راهها، در 
 .اين زمينه ضرورت فراوان دارد

آبشارهاي هفتگانه يكي ديگر از نقاط ديدني شهرستان دورود است كه در صورت تجهيز و احداث تاسيسات و  -5
احداث راه و . اهي مي تواند در توسعه بخش گردشگري و بازرگاني در اطراف آن تاثيرگذار باشدمراكز اقامتي و رف

 .دسترسي مناسب به اين منطقه بايد در برنامه هاي توسعه لحاظ شود
هكتار احداث شده است  45جاده دورود به طرف خرم آباد به مساحت  3در كيلومتر  1-شهرك صنعتي دورود  -6

 .شغل صنعتي پايه و مشاغل جنبي ناپايه را دارا ي باشد 2500يي حدود كه ظرفيت اشتغال زا
هكتار در نزديكي شهر چاالنچوالن دردست احداث و راه اندازي  50نيز به مساحت  2-شهرك صنعتي دورود  -7

فرصت شغلي برآورد  3000است كه ظرفيت اشتغال زايي آن براي مشاغل پايه و مشاغل جنبي وابسته به آن تا 
 .دمي شو

كيلومتر در برنامه هاي توسعه شبكه راه آهن تا افق  320انديمشك به طول  -خرم آباد -احداث راه آهن دورود -8
منظور شده است كه در افزايش ترابري مسافر و كاال و توسعه اقتصاد وابسته به آن در اين ناحيه تاثيرگذار  1400

 .خواهد بود
د به طرف ازنا، نمونه مناسبي از توسعه كارگاهها و صنايع دهستان ژان واقع در جبهه شرقي شهرستان دورو -9

 - در اين دهستان بالغ بر يك صد كارگاه خدماتي و صنعتي در زمينه امور كشاورزي. روستايي را دارا مي باشد
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حمل و نقل و تعميرات ماشين آالت كشاورزي استقرار يافته و فرصت هاي شغلي مناسبي  -خدمات جاده اي
 .ت كه به عنوان قطب نمونه توسعه صنايع روستايي قابل اشاره استايجاد كرده اس

  محدوديت ها، مسائل و مشكالت توسعه اقتصادي -ج
 باال بودن سطح آب هاي زيرزميني و گسترش شوري آب و خاك در بخش هاي عمده اي از مناطق -1

 )زيان،مراتع، جنگلهاآبهاي سطحي و زيرسطحي، خاك،آب(تخريب و بهره برداري نامناسب از منابع طبيعي  -2
 كمبود تاسيسات زيربنايي در بخش كشاورزي بويژه در زمينه تجهيز و نوسازي اراضي -3

 كمبود شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي -4

 نحوه قطعه بندي اراضي كشاورزي و جاده هاي بين مزارع -5

رفات زارعين با مالكيت و فراواني و خرد بودن و قطعه هاي كوچك اراضي زراعي و باغي و عدم تناسبات تص -6
 استاد اشخاص

 )خصوصا پروژه هاي آب و خاك(عدم هماهنگي و عدم تشخيص اولويتها در اجراي پروژه هاي عمراني  -7
 عدم استفاده مطلوب از هزينه هاي انجام شده -8

 باال بودن ميزان بيكاري -9

 خروج سرمايه هاي انساني و مادي از ناحيه به علت فراواني ميزان مهاجرت -10

  ود نقدينگي و سرمايه الزمكمب -11
برنامه هاي عمراني ملي و يا منطقه اي در زمينه رشدو توسعه ، نحوه استقرار مراكز جمعيتي و  -10-2

تاسيسات و تجهيزات زير بنايي و رو بنايي و خدمات (منطقه اي عمراني -همچنين برنامه هاي بخشي
مودن اعتبارات و امكانات مالي و فني همراه با مشخص ن)صنعتي،كشاورزي و غيره(و توليدي) رفاهي

  .مربوط به هر بخش
در زمينه رشد وتوسعه در سطح ناحيه ) كليه دستگاه هاي ذيربط(برنامه هاي عمراني ملي ومنطقه اي  -1-10-2

  بروجرد
  توسعه شبكه ريلي -الف
  احداث سدها و توسعه منابع آب كشاورزي -ب
  جودتوسعه و تجهيز شهركها و نواحي صنعتي مو -پ
  پياده سازي سطح بندي خدمات و تجهيز مراكز خدماتي و رفاهي -ت
  امكانات توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناحيه بروجرد -2-10-2

  :دورود به شرح زير است  -توانهاي بالقوه و امكانات موجود براي توسعه و عمران در سطح ناحيه بروجرد
  .س نتايج مطالعات جامع در اين زمينهتبديل اراضي ديم به اراضي آبي براسا -الف
  .توسعه و گسترش طرح هاي تأمين آب و توسعه سيستم هاي نوين آبياري و تحت فشار در مناطق مستعد -ب
  .احيا و توسعه سطح زير كشت محصوالت باغي قالب طرح هاي كشاورزي و آب و خاك -پ
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و جايگزيني باغات  2ح و احيا باغات درجه زمينه سازي و تشويق بخش خصوصي براي فعاليت در زمينه اصال -ث
  .با رعايت اصول نوين كاشت و شيوه هاي مدرن آبياري 3درجه 

زمينه سازي و تشويق مردم و تشكل هاي تعاوني توليد در زمينه ي استفاده از اراضي تپه ماهوري حاشيه  -ج
  .رودخانه ها براي توسعه باغباني از طريق آبياري تحت فشار

  .وردن زمينه هاي مشاركت دانش آموختگان و متخصصان بخش كشاورزي در فرآيند توليدفراهم آ -چ
  .تغيير الگوي كشت به منظور نيل به كاراترين استفاده از منابع توليد علي الخصوص منابع آب -ح
  .توسعه و افزايش ضريب مكانيزاسيون متناسب با برنامه هاي زراعت و باغباني و نياز آب وخاك -خ
  .سعه و ترويج روش هاي بيولوژيك در دفع آفات نباتي و دامي و تحديد استفاده از كودها و سموم شيمياييتو -د
توسعه مهارت هاي حرفه اي بهره برداران و فرهنگ سازي به منظور كاربرد اصول كشاورزي پايدار در بهره برداري  -ذ

  .از عوامل توليد
  .نوع كد زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي استقرار تدريجي كليه واحدهاي صنعتي باهر - ر
  .گسترش مراكز مشاوره و اطالع رساني صنعتي براي توليدكنندگان و بازرگانان - ز
شبكه راه هاي داخلي و ( توسعه و تقويت زيرساخت هاي ناحيه علي الخصوص شبكه هاي ارتباطي و مواصالتي - ژ

  .ي و امكانات حمل و نقل جاده و راه آهنشبكه هاي مخابرات -محورهاي ارتباطي با نواحي همجوار
  .غذايي و آشاميدني -ماشين سازي -ايجاد صنايع جديد و نوسازي كارگاه هاي موجود صنايع ساختمان هاي -س
  .تغيير الگوي پرورش دام از دام هاي كوچك به بزرگ -ش
  .كاهش تعداد دامداران متكي بر علوفه مدتعي و تغيير شيوه معيشت آنها -ط
  .يا و توسعه پوشش گياهي مراتعاح -ظ
اولويت واگذاري اراضي ملي و پادگان هاي غيرفعال به دامداران صاحب پروانه چرا و عشاير داراي سابقه عرفي به  -ع

  .شرط تغيير شيوه معيشت و ابطال پروانه چرا
و محدوديت هاي  راهبردها و ملزومات تحقق پيش بيني هاي اقتصادي ناحيه بروجرد براساس قابليت ها-3-10-2
  آن

باتوجه به شناخت و تحليل و ارائه توصيه هاي طرح ناحيه براي توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي در سطح اين 
  .ناحيه از موارد زير بعنوان رشد اشتغال و توسعه فرصت هاي شغلي استفاده شده است

  دامداري و شيالت و امور وابسته -بخش كشاورزي -الف
 دها براي اصالح شبكه آبيارياحداث سدها و آب بن -1

 ترويج روش هاي نوين آبياري -2

 شناسايي و معرفي مناطق مستعد براي توسعه كشاورزي و مرتع داري -3

 استفاده از بذر مرغوب -4

 پرورش آبزيان-دامداري -ترويج و آموزش روش هاي نوين كشاورزي -5

 توسعه باغات در مناطق مستعد -6
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 تنوع مشاغل كشاورزي -7

 كشاورزي برقي كردن چاه هاي آب -8

 سند دار كردن اراضي كشاورزي براي توسعه امكانات دريافت وام و تسهيالت -9

 پوشش بيمه اي نيروي كار و محصوالت كشاورزي -10

 اصالح قانون كار و پوشش مشاغل كشاورزي و دامداري و امور وابسته -11

  
  بخش صنعت و ساختمان و امور وابسته -ب
 حي صنايع روستاييتوسعه و بهبود امكانات شهركهاي صنعتي و نوا -1

 احداث مجتمع هاي كارگاه هاي مزاحم شهري در حاشيه شهرها -2

 توسعه مراكز آموزش حرفه اي -3

 پوشش بيمه اي نظام درمان و بيكاري و سوانح ضمن كار براي كارگران -4

 اصالح فنون كار و نظام بيمه هاي بازنشستگي براي مشاغل بخش خصوصي -5

 افزايش نقدينگي كارگاه هاي توليدي ارائه تسهيالت و وام هاي كم بهره براي -6

 ريلي و جاده اي براي حمل و نقل مسافر و كاال-تقويت شبكه راه هاي هوايي -7

  بخش امور بازرگاني و خدمات و فعاليتهاي وابسته -ج
 تكميل زنجيره نظام صنفي و نظارتي بر مشاغل خدماتي -1

 توسعه و تقويت زير ساخت هاي امور گردشگري -2

مجموعه و حوزه هاي عمران شهري  -ازي طرح ناحيه براي تشكيل و تجهيز مراكز منظومهپياده سازي توصيه س -3
 .و روستايي در سطح ناحيه

 تقويت مالي و پرسنلي شهرداري ها و دهياري ها  -4

تفصيلي و طرح –جامع  -تسريع در نظام شوراهاي بررسي و تصويب و ابالغ طرح هاي آمايشي و كالبدي ناحيه -5
 هاي هادي

م و ساختار جمع آوري و ارائه آمارهاي بهنگام براي مناطق مختلف ناحيه در جهت شناخت و ارزيابي تقويت نظا -6
 پيشرفت پروژه ها 

 تشكيل دفتر يا ستاد ويژه در استانداري و فرمانداري براي هدايت و كنترل طرح ناحيه و گزارش پيشرفت آن -7
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  بررسي و شناخت شهر- 3
  يش، چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشتهشناخت تاريخچه، علل پيدا -1-3

بررسي وضع "ريزي براي نواحي مختلف كشور، عالوه بر شناخت و تجزيه و تحليل واقعياتي كه به عنوان در برنامه
  . آيدشود، آگاهي از ساختار تاريخي و عوامل مؤثر بر روند سكونتي آن ها نيز الزم مينام برده مي "موجود
ن دليل در اين بخش به وجه تسميه، تاريخچه شهر، علل پيدايش، تداوم سكونت و رونق يافتن شهرو نيز به همي

 .چگونگي توسعه و رشد شهر در ادوار مختلف پرداخته شده ، كه در جداول زير به تفصيل آورده شده است
  شهر دورود معرفي تاريخچه :23 جدول

 

  

وجه
 

تسميه
 

شهر
  

 هايكوه از يكي كه است رودخانه دو ملتقاي آنكه بعلت است بوده النهرين بين يا بحرين گلهبن ديرباز از دورود نام  - 
 يا دز رود هم با و پيوندند مي بهم شهرستان اين جنوب در و بختياري كوههاي در ديگري و بروجرد سمت در گري
  ). 1386 چراغي، (دهند مي تشكيل را) دورود معناي به(سزار

 دارد دورود با مترادفي معناي شهر گيري شكل آغازين هاي هسته از يكي عنوان به بحرين قديمي محله - 
  ).1376 مهندسين مشاور امكو،(
 عموميت دوم قول كه است شده بيان گونهدو به دورود شهر تسميهوجه االصل،دورودي افراد از قولي نقل اساس بر - 

  :دارد بيشتري
 سهم تقسيم معناي به محلي زبان به و شودمي تلفظ) ها( با حرينب كه است بوده گونه بدين دورود اصلي نام - 1

 اينجا به را مسروقه اموال غارت و چپاول از بعد منطقه اين در ساكن پيمانهم هايدسته كه علت اين به است
 .كردندمي تقسيم خود مابين و آورده

 تيره و ماربره پرآب رودخانه دو اشتند بعلت منطقه اين كه معني بدين. شودمي تلفظ) حا( با دورود شهر نام - 2
 فرمانداري از شده اخذ 15/5/90 مورخ 90/3314 شماره نامه(  است گرفته نام رود تا دو يعني بحرين بنام

  ).دورود شهرستان

س  شهر
تاريخچه تاسي

  

  قـدمت  و اسـت  برخـوردار  كمـي  بسـيار  خيتـاري قدمتازلرستاناستانشهرستانهايديگرخالف بر دورود شهر -
 ايـن  شمال در اما نيست دست در زيادي اطالع آن تاريخي گذشته واز رسد مي سال 80 حدود به آن در شهرنشيني
  ).1386 ي،چراغ( شود مي ديده فراواني باستاني هاي تپه سيالخور دشت در و شهرستان

 و آغـاز  شـهر  جنـوب  در روستايي نقاط از ومي و قبيله اي،هاي ق شهر تحت تأثير گرايش روند توسعه كلي طور به -
مهندسين مشاور ( است بوده قطاع يك صورت به غرب در ارتفاعات و تيره رودخانه يعني شهر طبيعي آستانه دو بين

  ).1376 امكو ،
 كه است دهشمي تشكيل بحرين و ترشاب قلعه نامهايبه قريه دو از دورود فعلي شهر پهلوي حكومت شروع از قبل -

 و جمعيـت  بـه  تـدريج  بـه  آن از بـرداري بهـره  و آهـن راه سـاختماني  عمليات شروع با و نبوده تأسيساتي هيچ داراي
 .است شده افزوده آن تأسيسات

.شد تشكيل 1329 سال در شهر انجمن دوره اولين تأسيس و  شمسي 1328 سال در دورود شهرداري -   
.يافت افزايش آن جمعيت فارسيت و سيمان كارخانه ساز و ختسا و احداث شروع با 1338 سال از پس -   
.است شدهمي اداره محلي حكومتهاي بوسيله كه بوده 1316 سال در دورود بخشداري تأسيس -   
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

٣١ 
 

 دورود شهر تاريخچه معرفي :23 ادامه جدول

  1390-مشاور مطالعات: ماخذ
 
 
  

س شهر
ادامه تاريخچه تاسي

  
.شد تشكيل 1329 سال در شهر انجمن دوره اولين تأسيس و  شمسي 1328 سال در دورود شهرداري -   
.يافت افزايش آن جمعيت فارسيت و سيمان كارخانه ساز و ساخت و احداث شروع با 1338 لسا از پس -   
.است شدهمي اداره محلي حكومتهاي بوسيله كه بوده 1316 سال در دورود بخشداري تأسيس -   
 شهرستان محدوده در بعدي سالهاي در و اليگودرز شهرستان جز محلي حكومتهاي زمان در دورود بخش - 

).دورود شهرستان فرمانداري از شده اخذ 15/5/90 مورخ 90/3314 شماره نامه(  است گرفته قرار بروجرد  
آمد ؛ از اين رو،  به شمار مي اليگودرز و بروجرد هاي شهرستان از بخشي 1368 سال تا دورود شهرستان - 

 گرفت نيز در شهرستان اليگودرز قرار ميشرقي آن  و مركزي قسمت بروجرد و آن در شهرستان دشت سيالخور
).1386 ي،چراغ(  
دهستان به عنوان يك شهرستان مستقل معرفي  5 و بخش 2با در برگيري 16/4/1368دورود در تاريخ  - 

 90/3314 شماره دورود طي نامه شهرستان فرمانداري از شده اطالعات اخذ( .گرديد و فرمانداري آن تأسيس شد
).15/5/90 مورخ  

علل
 

ش شهر
پيداي

  

خود را از دست  يكه به سرعت چهره روستاي ي،چند روستا با فعاليت كشاورز تبديلهسته اوليه شهر در حقيقت  - 
  ).1379دستياران، و دلزنده(تبديل شدند  يداده و به يك شهر صنعت

  :)1386 ي،چراغ(توان به موارد زير اشاره كرد  از جمله عوامل افزايش جمعيت در اين شهر مي - 
 ؛)شهر اوليه هايهسته( ترشاب و بحرين محالت در آسياب دو وجود 
 مكفي؛ آب منابع از گيري بهره و طبيعي مناسب موقعيت 

 بروجرد تا) دورود شهر اصلي هاي هسته از يكي عنوان به(ترشاب  روستاي غرب از سراسري آهن راه ايجاد 
  منطقه؛ اين به بروجردي تجار جذب و كاال حمل براي

   آنان سياسي هايانگيزه علت به دوم جهانيجنگازبعدآذربايجانمختلفمناطقازايعده يدتبع.  

داليل رشد و توسعه شهر
  

  : توان به موارد زير اشاره كرد ترين داليل رشد و توسعه اين شهر مي از جمله عمده - 
 سيالخور؛ حاصلخيز دشت در استقرار  
 1376جامع دورود، طرح ( دشت مذكور در روستايي اكزمر و جمعيتي درشت و ريز مراكز استقرار(  
 ؛)1386 چراغي،(1316 سال در دورود بخشداري تاسيس 
 ؛1317 در سال خوزستان از وسط شهر دورود - تهران يگذر خط راه آهن سراسر  
 سيمان؛ كارخانه از برداري بهره  
 ؛)1376، ددورو طرح جامع) (1337( يتو كارخانه فارس ينظام يعاز صنا يبهره بردار  
 جمله از ديگر شهرهاي به آن صادرات و سنگبري هايكارخانه ايجاد و دورود سنگ منابع از برداريبهره 

  .)1386 ي،چراغ(اصفهان 
به طوريكه با توجه به  نموده، فراهم شهر اين به كشور نقاط ديگر و روستا از مردم مهاجرت براي را زمينه عوامل اين 

 از شده اطالعات اخذ(شود مي محسوب استان كارگري مناطق از يكي شهرستان اين زههاي ذكر شده امرو كاربري
  ).15/5/90 مورخ 90/3314 شماره دورود طي نامه شهرستان فرمانداري
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

٣٢ 
 

  )1390(رشد و توسعه شهر دورود  از ابتدا  تا كنون :  24جدول

 

 
 
 

ميزان  و جهت   نوع گسترش  عامل گسترش  سال و دوره  مكان
  گسترش

  قاجاريه  محله بحرين

امير (زندگي خان دورود 
اتصال  - در اين منطقه) جنگ

وجود  - به رودخانه تيره
  روستاي بحرين

 -   -  

 - سرچشمه(روستاي ترشاب
  قاجاريه  )قالترشو

محل زندگي بنيانگذار شهر
در ) آقاي آزرمي(دورود
اتصال به  - ي ترشابروستا

  رودخانه تيره

اتصال دو هسته عمده 
بحرين و ترشاب از دو طرف 

  رودخانه

غرب روستاي 
  بحرين

 1317حدود سال   110كمپ 

محل  - احداث خط راه آهن 
آهن زندگي كارگران راه

كه بعد از رفتن ) هاهندي(
ها ساكن اين آنها نيز بومي

  .محله شدند

 -آهندر كنار خط راه
نفصل از دو گسترش م

  هسته قبلي

شمال غرب 
  محله ترشاب

متصل به بافت محله   براي اسكان ساكنين شهر  1335تا سال   قسمتي از محله منوچهري
  شمال  سرچشمه يا ترشاب

  كارخانه سيمان 1فاز 

1335 - 1343  
  

  شرق  در اتصال به بافت روستايي  آهنوجود خط راه

كوي قديم كارگران كارخانه 
  رخانه سيماناحداث كا  سيمان

 - در جوار كارخانه سيمان
گسترش منفصل از محالت 

  ديگر
  شرق

براي كارمندان كارخانه   كوي كارمندان
  سيمان

متصل در جنوب محله 
  جنوب  بحرين و ترشاب

در ادامه و متصل به بافت   براي اسكان ساكنين شهر  خيابان برق
  شمال  محله  بحرين

متصل به بافت محله   ربراي اسكان ساكنين شه  محله منوچهري
  شمال  سرچشمه

  غرب  متصل -  شهريور 17
  جنوب غربي  متصل  -   آبادقسمتي از جماران و حسين

  كارخانه سيمان 3و  2فاز 

1343 -1366  
  

  شرق  كارخانه 1متصل به فاز   كارخانه 1فاز 
  شمال  متصل به محله منوچهري  براي اسكان ساكنين شهر  محله صفا

رغام و روستاي وجود قالع ض  ضرغام
  شرق  متصل به كارخانه سيمان  ضرغام

  غرب  متصل - -آبادحسين - متري30-كندوان
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

٣٣ 
 

  )1390(رشد و توسعه  شهر دورود از ابتدا  تا كنون  :24 ادامه جدول

  

  1390-مشاور مطالعات: ماخذ

كشور  بردارينقشه سازمان از شده اخذ هوايي هايعكس صويرت طبق بر 1373 سالتا  باال در جدول شهر گسترش
 وضع يهانقشه ازجدول  نيا در هادوره يباق گسترش. است شده تدوين 1373و  1365، 1343، 1335در سالهاي 

 . اخذ شده است) 1390(و برداشت وضع موجود ) 1384( يليو طرح تفص) 1376مصوب( نيشيپ جامع طرح موجود
  

    

ميزان  و جهت   نوع گسترش  عامل گسترش  سال و دوره  مكان
  گسترش

گسترش شهر تا مرز روستاي-
روستا در  انگشته بطوريكه اين

-محدوده بالفصل شهر قرار مي

  .گيرند
الحاق روستاي عزت آباد به  - 

  بافت شهر
دستگاه  800احداث كوي  - 

  كارخانه سيمان

1343 -1366  
  

 -  
  

رشد بسيار عظيم به طوريكه 
روستاهايي در محدوده شهر 

گيرند و يا حتي به قرار مي
  .گردندشهر ملحق مي

توسعه بسيار 
وسيع در غرب و 

رب جنوب غ
  شهر

كوي 3چال آزادگان و فاز 
  غرب  متصل  -   1373- 1366  دستگاه 800

توسعه در شمال   متصل    1376- 1373  ايثار - الغدير
  غرب

  غرب  متصل  1384-1376  كوي سينا

توسعه در شمال   متصل  -   1390- 1384  كوي فدك
  غرب
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

٣٤ 
 

    

عكسهاي هوايي روند رشد و توسعه شهر دورود:1تصوير  

1335 

 

1343 

1365 

7/90شور مورخبرداري كهاي هوايي اخذ شده از سازمان نقشهعكس:ماخذ
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

٣٦ 
 

 خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر -2-3
هاي اصلي عوامل طبيعي، عوارض زمين، وضع توپوگرافي، شيب(موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن -1-2-3

 )كننده توسعه شهرها در سطح شهر و اطراف آن، ساير عوامل جغرافيايي محدودبندي آن موثر در طرح و منطقه
  ياسيس تيموقع-1-1-2-3

  دورود شهرستان مركزي حدود در شهر اين. است شده واقع) ايران غرب( لرستان استان شرقي شمال در دورود شهر
 از ،ازنا شهرستان به شرق غرب به شهرستان بروجرد، ازاز شمال مركزي، استان به شمال از كه است گرفته قرار

  1. است محدود آباد خرم شهرستان به غرب از و اليگودرز شهرستان به جنوب
آخرين  بر طبق. بر طبق جدول زير است 1385تا  1345موقعيت قرارگيري شهر دورود در تقسيمات سياسي از سال 

 139دهستان و  5شهرستان دورود داراي دو بخش، دو نقطه شهري و  1388سالنامه آماري استان لرستان در سال 
اكنون شهر دورود مركز شهرستان دورود و در بخش مركزي اين شهرستان و در پارچه آبادي داراي سكنه است و هم

 .محدوده دهستان دورود قرار گرفته است
  1388- دورود شهرستان ياسيس تقسيمات:25جدول 

  تعداد آبادي  تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهر  
  139  5  2  2 شهرستان دورود
  2858  84  27  23  استان لرستان

  %9/4  %9/5  %4/7  %7/8  )درصد(نسبت 
    استانداري لرستان-1388- سالنامه آماري استان لرستان : مأخذ

                                                            
  رستاناستانداري ل- 1388- ن سالنامه آماري استان لرستا ١
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

٣٧ 
 

  شهر دورود سياسي تقسيمات سيرتحوالت:  26جدول

  1390سايت وزارت كشور  -1385- 1375شناسنامه آباديهاي شهرستان دورود سال  -65، 55، 45شناسنامه آباديهاي شهرستان بروجرد سال : ماخذ

اين شهر . شده استات باال نقطه شهري محسوب ميهمانطور كه در جدول باال مشخص است شهر دورود در تقسيم
تبديل  1377نقطه شهري بوده و چاالن چوالن، تنها نقطه شهري ديگر در شهرستان دورود در تاريخ  1328از سال 

  .به نقطه شهري شده است

  نقطه شهري  دهستان بخش شهرستان  سال

 تا 1345
1355  

 شهرستان
  بروجرد

  دورود
  كاغه

  ژان  دورود
  آباد حشمت

  حومه
 الخوريس چوالن، چاالن آباد،همت واالنجرد، حاتم، قلعه

  بروجرد  يسفل الخوريس ا،يعل

  نانياشتر  سره برده ،يديص دره  نانياشتر

 شهرستان  1365
  بروجرد

  دورود
  دورود

  آبادحشمت  دورود
  ژان

  بروجرد  آبادهمت واالنجرد، چاالنچوالن،  يكزمر
  نانياشتر  نانياشتر سرده،برده  نانياشتر

  دورود شهرستان  1375
  يمركز

  دورود
  آباد حشمت  دورود

  ژان
    الخوريس و چاالنچوالن  الخوريس

تا  1385
  دورود شهرستان  1390

  يمركز
  دورود

  آباد حشمت  دورود
  ژان

  ورالخيس
  چاالنچوالن

  الخوريس  چاالنچوالن
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  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

٤٤ 
 

  موقعيت جغرافيايي -2-1-2-3
ارتفاعات مشرف به . اليه جنوبي دشت سيالخور، مشرف به ارتفاعات زاگرس شكل گرفته استشهر دورود در منتهي

جهت گسترش شهر موازي با جهت اين چين  .باشندهاي زاگرس مركزي ميخوردگيشهر در بخش جنوبي جزء چين
  . هاستخوردگي

كوهي داشته و در بستر دشت شهر موقعيتي ميان. غربي جهت رشد طولي شهر استشرقي به شمالراستاي جنوب
سراب و   هاي ژان، بابا محمد، بنادوسفيد وارتفاعات شاخص شمال دشت سيالخور كوه. سيالخور جاي گرفته است

-جنوب اين دشت كه مشرف به شهر دورود هستند كوههاي چهار شاخ ، پريز،پاگيچ و باباهور ميارتفاعات شاخص 

اند همانطور كه قبال ذكر شد، شهر دورود در دشت هاي شمالي شهر در موقعيت دشتي قرار گرفتهبخش .باشند
  .اگرس استبخش هاي جنوبي و غربي و جنوب غربي شهر مشرف به ارتفاعات ز. سيالخور شكل گرفته است

گذرد اين رودخانه پس از عبور از داخل ي تيره كه از ارتفاعات زاگرس سرچشمه مي گيرد از داخل شهر ميرودخانه
ي ي ماربره و شاخهي سمت راست آن معروف به رودخانهشود شاخهشهر در امتداد مسير به دو شاخه تقسيم مي
  .سمت چپ اين رودخانه به آب دز معروف است

   ياضير تيموقع-3-1-2-3
 ارتفاع نيانگيم و مساحت ،ييايجغراف عرض و طول اساس بر دورود شهر و شهرستان لرستان، استان ياضير تيموقع

  . است شده يبررس ريز جدول در ايدر سطح از
  رياضي موقعيت: 27 جدول

  شرح
  مساحت يشمالعرض يشرقطول

  )مربع لومتريك(
  )متر( ايدر سطح از ارتفاع

  حداكثر  حداقل  ثرحداك  حداقل
32 40  50 01َ  46 50َ  لرستان استان َ  َ23 34  28306  2200  

  1527  1348  33 45َ  33 17َ  49 19َ  48 46َ  دورود شهرستان
  1450  52/15  33 28َ  49 04َ  دورود شهر
  1376لر ستان و طرح جامع شهر دورود استانداري-1388-  لرستان استان آماري سالنامه: ماخذ

  ت ارتباطيموقعي-4-1-2-3

ي شهري تنها نقطه. كيلومتري از اين شهر قرار دارد  86ي آباد مركز استان و در فاصلهشهر دورود درشرق شهر خرم
. كيلومتري دورود قراردارد 27ديگر شهرستان دورود شهر چاالنچوالن است كه در شمال شهر دورود و در فاصله ي 

كيلومتر واقع  42ي ر، شهر ازنا از طريق راه آسفالته اصلي با فاصلههاي ارتباطي پيوست، در شرق اين شهطبق نقشه
 يفاصله. اين مسير تنها بزرگراه شهرستان دورود است .است كيلومتر 60ي دورود تا شهر بروجرد فاصله. شده است

 شهر. دارد كيلومترفاصله 556حدود در تهران تا شهردورود. باشد مي كيلومتر 286 حدود در اصفهان شهر تا دورود
 شرق شهرهاي دهنده اتصال شهر اين.  است گرفته قرار اصفهان -اليگودرز -آباد خرم ارتباطي محور كنار در دورود
 .كند مي عبور شهر اين از خوزستان استان به منتهي آهنراه خط براين عالوه 1.است آبادخرم به استان

  

  
                                                            

  1389 - گيتاشناسي - اطلس راههاي ايران  1
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  ينسب تيموقع -1-2-3- 5

شهر دورود در موقعيت . سنجدهاي طبيعي و مصنوع شهر و اطراف آن ميموقعيت نسبي، شهر را به نسبت شاخص
همچنين شهر دورود در . كيلومتري از اين درياچه واقع شده است 28ي تقريبي غربي درياچه گهر و در فاصلهشمال

اهواز از داخل  –آهن سراسري تهران راه. گرفته استغرب ارتفاعات اشترانكوه قراركيلومتري سمت شمال 30فاصله 
  .گذردشهر ميآباد به اصفهان نيز از شمال مسير ارتباطي خرم. گذردشهردورود مي

 و شيبعوارض زميني و وضع توپوگرافي  -6-1-2-3

بستر دشت  شهر دورود بر روي. باشداز بين عوامل محيط طبيعي، ناهمواريها بيش از همه مورد توجه و تاكيد مي
ارتفاعات اصلي محدوده در قسمت غرب و جنوب و جنوب غربي قرار دارند كه اصلي ترين آن چهار . واقع شده است

ارتفاعات . قسمت شمال و شمال شرقي شهر دشت سيالخور واقع شده است. باشدشاخ، پريز، پاگيچ و باباهور مي
  .باشندسفيد و سراب ميهاي ژان، بابا محمد، بنادوشاخص شمال دشت سيالخور كوه

كوهي آن به سمت سازمان جغرافياي ارتش شيب عمومي شهر دورود به علت موقعيت ميان 50000/1بر اساس نقشه 
رودخانه تيره است به طوريكه شيب از سمت ارتفاعات جنوب و جنوب غربي و غرب به سمت شمال شرقي و از سمت 

 - به طور كلي در سطح شهر شيب عمومي جنوب غربي. است به جنوب و جنوب غربي) دشت سيالخور(شمال شرقي
ارتفاع شهر دورود  حداكثرعالوه بر آن  . درصد است 3درصد و در جهت شرق به غرب حدود  4شمال شرقي حدود 

به طوريكه بر . در اطراف رودخانه تيره استمتر  1441و حداقل آن در انتهاي محالت رسالت و جماران متر  1561
اخذ شده از امور آب و فاضالب شهرستان دورود  اختالف ارتفاع بين گودترين و باالترين نقاط  طبق اطالعات

توان اذعان داشت به صورت ميانگين شهر دورود در تراز به طور كلي مي  .رسدمتر مي 133مسكوني در شهر به 
  .قرار دارد 1500ارتفاعي 
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  ه جغرافيايي شهرساير عوامل محدود كننده توسع -7-1-2-3
  :يعيطب كننده محدود نقاط -

وجود رودخانه تيره درسرتاسر محور شمال غرب تا جنوب شهر و وجود رودخانه ماربره در جنوب و جنوب شرقي  -1
كه با در نظر گرفتن حريم آنها باعث بوجود آمدن محدوديتهايي در تردد ميان بخش شرقي و جنوب شرقي با ساير 

  .گرددنقاط شهر مي
غربي كه امكان اجراي ساختمانها و تأسيسات و ارتباطات هاي جنوب و غرب و جنوبوجود ارتفاعات در بخش -2

  .باشدشهري را در آن منطقه پرهزينه و دشوار ساخته است و عمالً توسعه شهر در اين جهات متوقف مي
، وجود  16/5/90مورخ  7942/4بر طبق نامه اخذ شده از مديريت جهادكشاورزي شهرستان دورود به شماره  -3

هاي اصلي منطقه بشمار آمده، روند توسعه اراضي كشاورزي حاصلخيز در قسمت شمال و غرب شهر كه جزء سرمايه
  .شهري را در آن جهت منتفي ساخته است

  : يمصنوع كننده محدود نقاط -
راف شده و مانع گرايش مردم وجود كارخانه سيمان و كارخانه فارسيت در شرق شهر كه موجب آلودگي هواي اط -1

  .باشندبه ايجاد ساختمان در اين مناطق مي
  .باشدآهن در شمال و غرب كارخانه سيمان كه از عوامل محدودكننده توسعه در آن جهت ميوجود حريم خط راه -2
  .اختصاص اراضي شرقي شهر به صنايع نظامي -3
ق شهر نيز همجواري بناهاي مسكوني با آنها را دچار مشكل وجود كابلهاي فشار قوي در اراضي شمال غربي تا شر -4

  .ناشي از تشعشعات اين كابلها كرده است
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  ).جنس خاك، زلزله، آبهاي زيرزميني و غيره(يشناس نيزم يكل مشخصات -2-2-3
  شناسيزمين -1-2-2-3
شرقي دشت سيالخور و هاي شمالبخش. رار گرفته استشناسي قمنطقه دورود از نظر ساختاري در دو زون زمين 

هاي غربي و مركزي منطقه كه در زون ساختاري زاگرس سيرجان و بخش –ارتفاعات آن در زون ساختاري سنندج 
  :ويژگي ساختاري اين دو زون به شرح زير است. اندجوان قرار گرفته

  :سيرجان  –پهنه سنندج -1
ان لرستان فاصله هاي ژئومورفولوژيك و پديده هاي ترميك و ديناميك شباهت در گستره هاي واقع در شرق است

در نواحي مورد نظر كه از شمال بروجرد تا جنوب دورود را فرا . سيرجان دارد –كامل با پهنه هاي دگرگوني سنندج 
رد نظر بخشي ي مومنطقه. جنوب شرقي حاكم است –هاي ماهوري و روندي شمال غربي گيرد، فيزيوگرافي تپهمي

هاي زمين ساختي ايران است زيرا كه پديده هاي ماگماتيسم و زمين از ناآرامترين و به عبارتي ديگر پوياترين پهنه
  . ساخت بطورمكرر و منطبق بر فازهاي تكتونيكي جهاني برآن حاكم است

- ري و ريزدانه اين سنگهاي آواسيرجان استان لرستان بيشتر سنگها دگرگون شده هستند بخش –درپهنه سنندج  

  .ساز و پرتگاهي هستند آن اغلب ستيغ) دگرگون و يا نادگرگون(ها سيماي تپه ماهوري و براق و سنگهاي كربناتي 
  .اي شرق استان پيوندي نزديك با پديده هاي تكتونيكي دارندواحدهاي سنگ چينه

هاي مرمري شده به رنگ خاكستري است تواليهاي پالتفرمي پالئوزيك ترياس مياني شامل سنگ آهك و سنگ آهك
  .كه بويژه در شمال بروجردبيرون زدگي دارند و تغييرات سني آنها از پرمين تا ترياس مياني است

شرقي بخش بزرگي از شمال)سازندشمشك( ژوراسيك مياني  -رسوبهاي انباشته شده در پيش بوم هاي ترياس باال 
دار است هايي از سنگ آهك فسيلمده از نوع شيلهاي دگرگون حاوي اليهپوشانند كه به طور عاستان لرستان را مي

  .دار شاخص دارندكه كليواژهاي رسيلتي و شيست
درهورنفلس هاي همجوار با توده هاي نفوذي ، رگه هاو يا عدسي هايي از كوارتز افزوده شده كه گاه ارزش اقتصادي 

هاي ژوراسيك بيشتر از نوع گرانيت، گرانوديوريت و نگ ماسهها و سهاي جاي گرفته در درون شيلهم دارند توده
  ).1370زاده،درويش(ي باال دارندديوريت هستند كه ممكن است با گرانيت الوند هم ريشه باشند و لذا سن كرتاسه

 كواترنر –هاي كنگلومرايي پليوسين ژوراسيك مياني اين بخش محدوده به رديف–تر از ترياس باال سنگهاي جوان
  .است كه به صورت انباشته هايي بعد از كوهزايي و به هنگام برپايي كوههاي زاگرس شكل گرفته اند

هايي از رويداد كوهزايي سيميرين پيشين به ويژه سيميرين مياني در ناحيه مشهود است كه از نگاه تكتونيكي نشانه
  .در دگرشكلي آن نقش موثر داشته اند

ها بويژه آن شناسي و ارزيابي عوامل موثر در اين دگر شكليده در واحدهاي زمينهاي ايجاد ششناسايي دگر شكلي
هاي گسل. خيز استدهد كه بخش شرقي استان از جمله نواحي زلزلهاند نشان ميدسته از عواملي كه امروزه نيز فعال

اند االنچوالن نقش داشتهگيري دشت سيالخور و چآباد كه در شكلهاي نهاوند، كارون، دورود وگيلاصلي و لرزه
  .هاي زمين در امتداد آنها همچنان بسيار محتمل استتكان. اندهاي مكرر و ويرانگر شدهتاكنون موجب زمين لرزه
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  :زير زون زاگرس مرتفع -2
آباد، زاگرس مرتفع و يا زاگرس رورانده نام دارد كه بروجرد تا شرق شهرستان خرم - نواحي واقع در غرب محور دورود

سيرجان  –از نواحي شرقي استان يعني زون سنندج ) گسل دورود(هاي وابسته بوسيله زون راندگي اصلي بويژه گسل
  .جدا است ولي گذر آن به زاگرس چين خورده تقريباً تدريجي است

جنوب شرقي دارند ولي عموماً به لحاظ  –در زاگرس مرتفع واحدهاي سنگ چينه اي روند عمومي شمال غربي 
 .هاي ساختاري، دگر شكلي آنها پيچيده بود و با روند عمومي زاگرس همسو نيستكرد نقشعمل
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 خاكشناسي -2-2-2-3
  تيپ و واحدهاي اراضي شهرستان دورود

بر اساس مطالعات تفصيلي و نيمه تفصيلي موسسه تحقيقات آب و خاك كشور، شهرستان دورود در بخشي از دشت 
 به  FAOبندي تيپ اراضي شهرستان دورود بر اساس تقسيم . والن واقع شده استسيالخور و مناطق ژان و چاالنچ

  .شرح ذيل مي باشد
  تيپ كوه ها -1
  هاتيپ تپه -2
  تيپ فالت ها و تراس هاي فوقاني -3
  تيپ دشتهاي رسوبي دامنه اي -4

  

  .مي باشد 1-4و  1-2و 1- 1شامل واحدهاي  :ها تيپ كوه-1
. باشديافته شديد و متشكل از سنگهاي آهكي سخت ميوهستانهاي مرتفع و فرسايشاين واحد شامل ك:  1-1واحد 

در حال حاضر اين . باشداين واحد از اراضي از نظر پوشش خاكي، لخت و بدون خاك و شامل رخنمونهاي سنگي مي
در . وردخاين واحد در شمال و جنوب شرقي شهرستان به چشم مي. اراضي باير و داراي پوشش گياهي كم است
 .جنوب غرب شهر دورود اين واحد وجود دارد

اين واحد از اراضي از نظر پوشش . هاي با قلل مدور و فرسايش يافته در حد متوسط است شامل كوه: 1-2واحد  
اين واحد در شمال شهرستان  وغرب شهر . خاكي داراي خاك هاي كم عمق سنگريزه دار با بافت سبك مي باشد

  .   وجود دارد
اين تيپ فاقد خاك بوده و . شامل كوه هاي كم ارتفاع فرسايش يافته متشكل از مارن هاي گچي است : 1-4حد وا

  .اين تيپ در نيمه شمال شهرستان قابل مشاهده است . داراي رخنمون هاي سنگي است 
شت ديم اختصاص ين تيپ از اراضي غيرقابل كشت است با اين وجود وسعت قابل توجهي از آن به كا :هاتيپ تپه-2

  .واحد اراضي شامل موارد زير در شهرستان دورود موجود است 3. يافته است
هاي سنگي با فرسايش زياد و قلل نسبتاً تيز و متشكل از سنگهاي آهكي و دگرگوني اين واحد شامل تپه:  2-1واحد 
ها بعضي قسمتها و در دامنهالبته در . اين واحد لخت و بدون خاك و داراي رخنمونهاي سنگي زيادي است. است

اين واحد در جنوب شهر و جنوب غربي شهرستان  قابل . عمق و سنگالخي استسنگها داراي خاك خيلي كم
  .مشاهده است

خاكهاي اين واحد، . ارتفاع بريده بريده متشكل از مارنهاي آهكي و گچي استهاي كماين واحد شامل تپه:  2-3واحد 
اين واحد عموماً باير و در بعضي قسمتهاي آن . ه متشكل از مارنهاي گچي و يا نمكي استخاكهاي عميق تكامل نيافت

  .اين واحد در شرق شهر و شهرستان وجود دارد. گيردكاري صورت ميديم
اين واحد . هاي جنگلي با قلل مدور است كه عموماً بر روي مواد آهكي و مارني استاين واحد شامل تپه: 2-4واحد 

اين واحد در بعضي قسمتها ديم كاري دارد يا . عميق بر روي سنگ و مواد آهكي استعمق و نيمهكم داراي خاك
  .اين واحد در جنوب شرقي شهر و در نقاط مياني شهرستان قابل مشاهده است. شودبراي چرا انتخاب مي
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اراي خاكهاي مرغوبي است و به و د. باشدارتفاع مياين تيپ اراضي شامل اراضي كم: فالت ها و تراس هاي فوقاني-3
  . شوند و عملكرد محصول در آنها پايين استرغم مرغوبيت خاكهاي آن به صورت ديم كاشت مي

هاي كم است و داراي خاك عميق با بافتي سنگين تؤام با تجمع مواد آهكي اين واحد شامل پستي بلندي: 3-2واحد
  ..قسمتهاي شرقي شهرستان قابل مشاهده استاين واحد در جنوب شهر و . باشددر اليه زيرين مي

شيب . دار بر روي يك اليه سخت شده كنگلومرايي استاين واحد داراي پستي و بلندي كم و سنگريزه: 3-3واحد 
عمق با بافت سنگين تا متوسط عمق تا نيمهاين واحد داراي خاكهاي كم. درصد است 3تا  2اين واحد اراضي بين 

اين واحد در شهر وجود ندارد و در شهرستان نيز كمياب . باشدتجمع سنگريزه و موادآهكي ميدار بر روي سنگريزه
  .است

اين تيپ اراضي بهترين از نظر كم بودن شيب و وضعيت فيزيكوشيميايي خاكها را  :ايتيپ دشتهاي رسوبي دامنه-4
اين تيپ  شامل .و بلندي كم است دارد و محدوديت كم اين تيپ مربوط به بافت سنگين و نفوذ آهسته آب و پستي

  .باشدبه شرح زير مي 1-4واحد اراضي 
اين واحد . درصد است 5تا  2اي با پستي و بلندي كم و شيب ماليم  بين اين واحد شامل دشتهاي دامنه: 4-1واحد 

عت آبي و ديم زرا. باشدداراي خاكهاي عميق با بافت سنگين همراه با مقداري تجمع مواد آهكي در اليه زيرين مي
اين واحد در شمال و شمال شرقي و شمال غربي شهر و شمال و .  باشندكاري از كاربري حاضر در اين واحد مي

  1. جنوب شهرستان قابل مشاهده است 
  شهر دورود ياراض تيقابل

 16/5/90مورخ  7942/4بر اساس اطالعات اخذ شده از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دورود طي نامه شماره 
  :موقعيت كيفيت اراضي شهر دورود به قرار زير است

  قابليت اراضي شهر دورود: 28جدول 
  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  1كالس   غرب

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

                                                            
  لرستان استان ريزي برنامه معاونت -1387 – لرستان استان آمايش 1
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  زلزله
المللي زلزله در ارتباط با براساس اطالعات كسب شده از فرمانداري شهرستان دورود بر اساس گزارش پژوهشگاه بين

- ساخت زاگرس از نواحي لرزه، استان لرستان به علت قرار داشتن بر روي زمين21/8/89ورود مورخ تاريخچه زلزله د

در ادوار ... هاي مخرب در سيمره، سايروان، دره سيالخور، بروجرد و لرزهوقوع زمين. شودخيز ايران محسوب مي
  . باشدخيزي اين منطقه ميهمختلف تاريخي، بهترين گواه لرز

مورد آن بزرگاي  124زلزله رخ داده است كه  807سال گذشته حدود  100رود و پيرامون آن طي در منطقه دو
  . اندريشتر داشته 5/4بيشتر از 
  .لرزه تاريخي مخرب روي داده است كه شرح آن بدين صورت استي دورود و پيرامون آن تعداد سه زميندر منطقه

درجه در مقياس امواج  6نطقه گلپايگان با بزرگاي بيش از در م )م 1316( يهجر 695 ماه يد 16 لرزه نيمز  -1
  ؛دروني زمين

  درجه؛  9/5با بزرگاي )  م 1495(هجري شمسي  874زمين لرزه سال   -2
تا  6درجه كه باعث كشته شدن  8/5هجري شمسي دشت سيالخور با بزرگاي  1287بهمن ماه  3زمين لرزه   -3

روستا به كلي  64روستا در منطقه آسيب ديدند و  128ه بر آن هزار نفر از ساكنين دشت سيالخور شد، عالو 8
  .ويران شدند

  :ي دورود اتفاق افتاده است  شاملهاي اخير دو زمين لرزه بزرگ در منطقهدر سال
. ميالدي در ناحيه آستانه سيالخور به وقوع پيوسته است) 2006(هجري شمسي  1385فروردين  11زمين لرزه  -1

در مقياس امواج محلي با چندين پيش لرزه و  1/6با بزرگاي  4:47فروردين ساعت  11د اين زمين لرزه بامدا
نفر و  66آخرين گزارش ها از كشته شدن . درجه در مقياس امواج محلي رخ داده است 5پس لرزه با بزرگاي 

  .آسيب رسيدن به سيصد و سي روستا حكايت دارد 
 8درجه در مقياس امواج محلي در  7/4ين لرزه اي با بزرگاي زم 1389آبان ماه  15دقيقه روز  7:22در ساعت  -2

 .كيلومتري شرق دورود رخ داده است 18آباد و دربند در كيلومتري  روستاهاي حشمت
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  دورود منطقه مهم هاي لرزه زمين فهرست: 29جدول 

  ir.ngdir.www زمين اطالعات هاي داده پايگاه – لرزه زمين پژوهشگاه: ماخذ

  پهنه بندي خطر زلزله
ميزان  خطر نسبي زلزله بر  23/7/90شناسي و اكتشافات معدني مورخ با استفاده از اطالعات مندرج در سازمان زمين

طر نسبي خ(  1الزم به ذكر است اين پهنه بندي از . است 4بندي خطر زلزله در شهر دورود برابر با اساس نقشه پهنه
خيزي است و از بنابر جدول زير استان لرستان، استان زلزله. اندبندي شدهدسته) باالترين خطر نسبي(  5تا ) پايين

بندي اين مورد در نقشه پهنه. بندي در معرض خطر بسيار بااليي استدر پهنه 4طرفي شهر دورود با اختصاص رتبه 
  .خطر زلزله نيز قابل مشاهده است

  ميزان خطر نسبي در شهرستانهاي استان لرستان :30 جدول
  كوهدشت  دورود  دلفان خرم آباد بروجرد اليگودرز شهرستان

  4  4  4  4  3  3  ميزان خطر نسبي
  23/7/90شناسي و اكتشافات معدني مورخ اطالعات مندرج در سازمان زمين: مأخذ

  گسل
 شهر .دارند يخاورجنوب -يباختر امتداد شمال لرزه زا در زاگرس يفعال و گسلها يساختار يروندها يبه طور كل

عالوه بر آن گسل زاگرس . است دورود يزگسل لرزه خو  زاگرس يگسل معكوس اصلبا نامهاي دو گسل  يدارادورود 
  :است ريبه شرح ز مرتفع جزء گسلهاي اصلي منطقه و استان لرستان است كه خصوصيات آنها

  )MZRF1( زاگرس يگسل معكوس اصل -
 يزيخ لرزه و گذشته يايجغراف ،يرسوبگذار خچهيتار در ياساس راتييتغ با يساختار مرز كي عنوان به لگس نيا

 هيناح شمال تا رانيا باختر از يخاور جنوب -يباختر شمال امتداد با زاگرس ياصل معكوس گسل. است شده مطرح
 يها پهنه يريقرارگ اي يخيتار يتگخيگس بر يگواه گونه چيه 1995 انيبنابر نظر بربر. بندرعباس گسترش دارد

  .ندارد وجود گسل نيا طول در اديز يبزرگا با ييها لرزه نيزم ييا مهلرزه
  دورود زيگسل لرزه خ -

                                                            
١ Main Zagros Reverse F 

  گذاري در منطقه تاثير ميزان  بزرگا زمان موقعيت تاريخ شمسي  )ميالدي(  تاريخي
  جاني تلفات با همره و مخرب  MS 2/6  -   دهستان همدان و گلپايگان  695  1316
  جاني تلفات با همره و مخرب  MS  9/5  -   جبال  874  1495
  جاني تلفات با همره و مخرب  MS 8/5  3  دورود  1255  1876
  جاني تلفات با همره و مخرب  MS 4/7  6:18  دورود  1287  1909
1939  1318    13:45     
  مخرب  M 6  17:32  دورود غرب جنوب  1334  1955

 19نفر مجروح و  1800 و مخرب  ML 1/6  4:47  دورود غرب شمال  1385  2006
  نفر كشته

  نفر مجروح 200مخرب و     1386  2007
  نفر مجروح 117مخرب و  ML 7/4 7:22 دورودشرق 1389  2010
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 3/11/1287 الخوريس رانگريو لرزه نيزم داديزاگرس مسبب رو يامروز ياز گسل اصل يگسل دورود به عنوان بخش
 نيزم سطح قائم ييجابجا با الخوريسش .هـ 1287لرزه نيزم داديرو اثر رد شده جاديا يگسل پرتگاه. است بودهش .هـ
 تا لومتريك 100 يبيتقر يبه درازا W٤٥N روند با ارجنك يكينزد از گسل نيا. است بوده همراه متر 1 زانيم به
 به ملهج نيا از كه باشند يم منطبق دورود گسل براثر يمتعدد يها رودخانه. است بيتعق قابل بروجرد يكينزد

سنگ  كيدر اثر بسته شدن دره گهر توسط  اديهر به احتمال زگ اچهيدر. توان اشاره نموديم» رهگهرومارب« يرودها
گسل در  نيا. شده است ليتشك رانگريمخرب و و ييضمن وقوع زلزله ا) ش.هـ 1268قبل از سال ( ميعظ زشير

كرتاسه در  يدر شمال خاور را با سنگ آهكها كيزوزوئو م كيپالئوزوئ يسنگها يتوال نيگهر، مرز ب اچهيدر يكينزد
اثر . قرار دارد الخوريدشت س يدر شمال باختر شهر دورود، گسل دورود در مرز جنوب. دهديم ليجنوب باختر تشك

باتوجه به . نمود ييتوان شناسا يشوند، م يمشاهده م الخوريكه در دره س يآب يها چشمه بيگسل دورود را با تعق
 الخوريدره س يها از رشته كوهها در جنوب خاور تا نهشته( نيدر سطح زم ميمستق يدورود به صورت خط ياثر گسل

ش .هـ 3/11/1287 رانگريو داديبه طور خالصه، پس از رو. قائم است يبيسطح گسل مذكور واجد ش) در شمال باختر
ش و .هـ 1337 يدر سالها M<٥ يگابا بزر لرزه نيمجدد گسل دورود با وقوع دو زم تيجنبش و فعال الخور،يس

  .شوديش مشخص م.هـ 1342

  HZF(1(گسل زاگرس مرتفع -
را ) در شمال خاوري (اين گسل، نوار راندگي زاگرس مرتفع  )Berberian ،1995(بر اساس مطالعات و تقسيم بندي

ت ناپيوسته گسل زاگرس نوار زاگرس مرتفع در راستاي قطعا. كند جدا مي) در جنوب باختري ( از نوار چين خورده 
هاي  شناختي بدست آمده از محل كنوني سنگ شواهد زمين. مرتفع به سمت جنوب باختري رورانده شده است

هاي هرمز در  نمك. پالئوزوئيك بيانگر اين مطلب است كه اين گسل، جابجايي قائم بيش از شش كيلومتر داشته است
دهد گسل زاگرس مرتفع،  اين مسئله نشان مي. ح رسيده اندهاي متعددي از اين گسل نفوذ كرده و به سط بخش

هاي هرمز متعلق به كامبرين زيرين را بريده و فعاليت آن در پوشش رسوبي فانروزوئيك  گسلي عمقي است كه نمك
  .آشكار است

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
١ High Zagros Fault  
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  .موجود منابع و نحوه تأمين آب شهر، بر اساس اطالعات -3-2-3
، 3/5/90مورخ  1كشي و بازنگري شبكه آب شهر دورودكاوان مشاور لولهآببر اساس اطالعات كسب شده از شركت ره

منبع تأمين آب بوده است ولي ) محله سرچشمه(هاي اوليه شهر هاي دورتر آب چشمه گرمه واقع در هستهدر گذشته
صرفي شهر دورود در گذشته از طريق چشمه سراب دارياب، دو آب م. گردداكنون از اين منبع نيز استفاده نميهم

اكنون به دليل كيفيت پايين آب برداشتي اما هم. شده استچشمه تأمين ميآباد و دو حلقه چاه هفتحلقه چاه عزت
ن و كافي بودن ميزان استحصال از چشمه، ديگر از اي) به علت برداشت از دشت و آب كشاورزي(آباد از چاههاي عزت

  . شودچشمه استفاده نميچاهها و چاههاي هفت
  .باشنداز نوع زيرزميني مي در اين صورت تمامي منابع آب شهر
 هيتصف مرحله كي قيطر از آب. آب نرمال است يسخت زانيشده و م يابيارز كيفيت آب استحصالي شهر خوب

مخازن موجود و  به، )آب به كلر كردن اضافه( شيميايي تصفيه مرحله يك و ءمبدا در يريآشغالگ نوع از يكيزيف
 علت به زين كاوانآبشركت مشاور ره.  رسددهد، ميكه كل شهر را مورد پوشش قرار مي مصرف و توزيع هايشبكه

  .است نگرفته نظر در را آب هيتصف ،1415 افق يبرا آب شبكه يبازنگر طرح در آب مناسب تيفيك
ليتر در ثانيه است اما به علت  700مه سراب دارياب و آبدهي اين چشمه الزم به ذكر است مجوز برداشت آب از چش

ليتر در ثانيه  560برداشت صنايع دفاع و آبدهي به روستاهاي اطراف دبي برداشت واقعي اين چشمه به شهر دورود 
  . است

  
  

                                                            
  1/90كشي و بازنگري شبكه آب شهر دورود مصوب طرح لوله ١
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  مشخصات چاههاي منبع تامين آب شهر دورود در گذشته: 31 جدول

  1390- و امور آب و فاضالب شهرستان دورود 3/5/90كاوان مورخ آبمطالعات مشاور بر اساس اطالعات شركت ره: ماخذ
  

  منبع تأمين آب شهر دورود هاي مشخصات چشمه: 32 جدول

  نام
ارتفاع از

سطح دريا  
  )متر(

 (UTM)مختصات 
  )LIT/SEC(دبي برداشتي   موقعيت استقرار

X  Y  

هاي سراب چشمه
  دارياب

1653  333170  3701300  
 17ازنا در فاصله  - در امتداد جاده دورود
كيلومتري ورودي  12كيلومتري شرق شهر و 

  مخزن آب
560  

  3/5/90-كاوانآبمطالعات مشاور بر اساس اطالعات شركت ره: ماخذ
  

  نام

تاريخ 
حفاري 

و 
نصب 
  پمپ

عمق 
چاه 

  )متر(

بافت 
- زمين

  شناسي

ارتفاع
از 

سطح 
دريا  

  )متر(

نوع 
  پمپ

  )1387(آبدهي
)LIT/SEC(  

  (UTM)مختصات 
موقعيت 
  استقرار

دبي 
برداشتي 

)LIT/SEC(  X  Y  

چاه 
-عزت

  آباد

چاه 
شماره 

1  
آبرفت با   70  1367

هاي دانه
  ايماسه

1452  A3/425 
شرق و   3707991  321282  32  شناور

ل داخ
  شهر

اكنون اين هم
چاه به عنوان 
منبع استفاده 

  .شودنمي
چاه 

شماره 
2  

1367  70  1451  A3/425 
  3708117  321065  28  شناور

چاه 
- هفت

  چشمه

چاه 
شماره 

1  
1362  30  

تشكيالت 
  آهكي

1472  A6/374  
 شناور

جنوب  3705134 321855  55
شرقي و 
خارج 
  شهر

اكنون اين هم
چاه به عنوان 
ه منبع استفاد

  .شودنمي
چاه 

شماره 
2  

1385  60  1472  A6/374  
 شناور

45  321897 3705126 
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  ...)حرارت، رطوبت، باد و(مسايل هواشناسي  -4-2-3
مدت در مطالعات شهري تأثير مهمي در شناخت رفتارهاي مدت و بلندهاي كوتاهبررسي عناصر آب و هوايي طي دوره

ا شرايط طبيعي و چگونگي تحركات اجتماعي، حجم فعاليتها و طول زمان فعاليت ب. محيطي ساكنين شهر دارد
تنوع اقليمي در مناطق گوناگون باعث ايجاد تنوع در نوع معيشت و رفتار . محيطي يك محدوده ارتباط مستقيم دارد

كه تأثير بيشتري بر ) دما، بارش و رطوبت(در اين بين چند عنصر شاخص آب و هوايي از جمله . شودساكنين مي
  .ههاي شهري و روستايي دارند ، مورد بررسي قرار مي گيرندمحيط هاي رفتاري و اجتماعي ساكنين سكونتگا

براي بررسي دقيق عناصر آب و هوايي و مشاهده تغييرات اين عناصر در فصول مختلف سال و همچنين ميزان 
اين داده ها از طريق ايستگاههاي .تغييرات در سال هاي مختلف نياز به آمار و اطالعات ايستگاههاي هواشناسي است 

  .گيرداسي در اختيار كارشناسان قرار ميهواشن

  ايستگاههاي هواشناسي 
شاخص هاي عناصر مربوط به هواشناسي شهر دورود از طريق دو ايستگاه هواشناسي مستقر در منطقه با مشخصات 

  .گيردزير مورد بررسي و سنجش قرار مي
  مشخصات ايستگاههاي هواشناسي دورود: 33 جدول

  88 لرستان آماري سالنامه – لرستان استان هواشناسي كل اداره: مأخذ 
   آن راتييتغ و حرارت درجه

- ر مهم آب و هوايي است كه در تعيين برخي از عناصر اقليمي ديگر نقش مهمي ايفا ميدرجه حرارت از عناصر بسيا

ميزان بارش، رطوبت، نوع بارش، وقوع روزهاي يخبندان از جمله پارامترهايي هستند  –ميزان تبخير نم نسبي. كند
رض جغرافيايي، ارتفاع از عواملي چون ع. كه تغييرات دمايي نقش بسزايي در كيفيت ايجاد و وقوع اين عناصر دارند

هاي جريان. گيري اقليم دورود نقش بسزايي دارندهاي هوايي در شكلسطح دريا، دوري و نزديكي از دريا و توده
  :هوايي موثر بر منطقه دورود عبارتند از 

  جبهه آب و هوايي مديترانه - 1 
  جبهه آب و هوايي آسياي مركزي -2
  جبهه آب و هوايي اقيانوس هند-3
درجه سانتيگراد و بيشترين  -9مربوط به بهمن ماه  برابر   88ترين ميزان درجه حرارت شهر دورود در سال كم

در اين بين ميانگين حداقل دماي . درجه باالي صفر اعالم شده است 40ميزان درجه حرارت در مرداد ماه به ميزان 
ميانگين حداكثر . درجه سانتيگراد ذكر شده است 4/1اين مقدار . مربوط به آذر ماه بوده است  88ماهانه در سال 

در فصل بهار خنك ترين . درجه سانتيگراد بوده است 3/37دماي ماهانه در اين سال مربوط به مرداد ماه و با دماي 
. درجه سانتيگراد بوده است 9/22درجه و خرداد كمترين ماه با دماي  7/10ماه سال فروردين ماه و با دماي متوسط 

ماه آذر . درجه سانتيگراد بوده است  8/28ن ماه فصل تابستان در شهر دورود، مرداد ماه با دماي متوسط گرمتري

  تاسيس سال  )متر(دريا سطح ازارتفاع ايستگاهنوع استقرارمحل  ايستگاه نام
  1376  1522  تكميلي سينوپتيك  دورود دهستان  دورود

  1381  8/1496  كشاورزي تحقيقات  سيالخور دشت  سيالخور
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در فصل زمستان . درجه بوده و سردترين ماه سال نيز لقب گرفته است 5/5سردترين ماه فصل پاييز با دماي متوسط 
  .ده استدرجه سانتيگراد بو 8/6سردترين ماه سال بهمن ماه با دماي متوسط 

  )گرادرجه سانتيد( 1388سال در ماه كيتفك به دورود شهر ييدما راتييتغ: 34جدول  

  88 لرستان آماري سالنامه – لرستان استان هواشناسي كل اداره: مأخذ
  1388تغييرات دمايي ماهانه شهر دورود در سال : 1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

در شهر دورود بدين شرح بوده است كه حداكثر دما در ) 1388-1358(مقدار درجه حرارت طي يك دوره سي ساله 
كمترين  ميزان درجه حرارت طي اين دوره مربوط به . درجه سانتيگراد محاسبه شده است  40مرداد و به ميزان 

حداقل متوسط دما طي اين دوره مربوط به دي ماه و به . درجه سانتيگراد  اعالم شده است  -9بهمن ماه  و به ميزان
درجه سانتيگراد اعالم شده  29ن درجه سانتيگراد و حداكثر متوسط دما مربوط به مرداد ماه و به ميزا 3/3ميزان 
  .است

  )گراددرجه سانتي( مختلف ماههاي در)1388- 1358 (ساله 30 دوره در دورود شهر دماي ماهانه  :35 جدول

  88 لرستان يآمار سالنامه – لرستان استان يهواشناس كل اداره: مأخذ
  

  ساالنه  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شهردورود
 حداكثرمتوسط

  دما
8/15  9/22  6/30  1/36  3/37  2/32  4/26  17  6/9  8/12  3/11  17  4/22  

 حداقلمتوسط
  دما

7/5  7/11  3/15  7/19  4/20  3/17  7/11  9/7  4/1  4/3  2/2  5/8  4/10  

  40  25  20  6/16 2/14 4/21 6/30  8/36  40 4/39  2/33  8/29  6/19  قحداكثر مطل
  - 9  6/0  - 9  -2/2  - 4  1  8/7  13 4/15 2/15  6/10  2/4  -8/0  حداقل مطلق

  4/16  8/12  8/6  1/8  5/5  5/12  1/19  7/24  8/28  9/27  9/22  3/17  7/10  دما متوسط

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شهردورود
  25  20 6/15 2/14 4/21 6/30  8/36  40 4/39  2/33  8/29  6/19  حداكثر
  6/0  - 9  -2/2  - 4  1  8/7  13  4/15 2/15  6/10  2/4  - 8  حداقل
  9/9  8/3  3/3  4/6  13 4/20  5/25  29 3/28  5/23  8/17  1/13  متوسط
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   مختلف ماههاي در)1388- 1358 (ساله 30 دوره در دورود شهر دماي ماهانه: 2نمودار 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
   يبارندگ زانيم
 در يبارندگ زانيم ، 88 سال لرستان يآمار سالنامه در مندرج لرستان استان يهواشناس كل اداره اطالعات اساس بر

 زانيم.  است داده رخ ماه آبان در ها يبارندگ نيشتريب.  است شده اعالم متر يليم 5/545 ، سال نيا در دورود شهر
 افتاده اتفاق ماه آبان در روز كي طول در يبارندگ زانيم حداكثر شده، گزارش متر يليم 2/156 ماه نيا يبارندگ
 ينزول چيه بدون و ماه مرداد به مربوط يبارندگ زانيم نيكمتر.  است بوده متر يليم 4/39 يبارندگ زانيم نيا. است
 متر يليم 4/425 يآب سال اول همين در كه شود يم مشخص دورود درشهر يبارندگ زانيم يبابررس. است بوده

 سال دوم مهين يبارندگ زانيم است بوده شهر سال يبارندگ كل از درصد 78 زانيم نيا .است افتاده اتفاق يبارندگ
 مهين بيترت نيبد.  است بوده بهشتيارد و نيفرورد ماه دو در يبارندگ زانيم نيشتريب كه بوده متر يليم 1/120

  .شود يم محسوب سال مرطوب مهين اول مهين و سال خشك مهين باشديم وريشهر تا نيفرورد از كه يآب سال دوم
  ) متريليم به( 1388 سال مختلف يها ماه در دورود شهر يبارندگ زانيم: 36 جدول

  ساالنه  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين ماه
 بارندگيميزان

 5/545  2/47 9/111 7/15 2/93 2/156 2/1  2/11  0 4/0  1/5  3/47  56  ماهانه

 بارندگيحداكثر
  4/39  6/11  7/28 7/15 4/34  4/39 2/1  7/5  0 4/0  8/4  4/9  3/15  روز يك در

 88سالنامه آماري لرستان  –اداره كل هواشناسي استان لرستان : ماخذ

  1388- 1358مختلف سال  يساله در ماهها 30ماهانه شهر دورود در دوره  يبارندگ: 37جدول 

  88سالنامه آماري لرستان  –اداره كل هواشناسي استان لرستان : ماخذ
بر اساس اطالعات كسب شده از اداره . متر در سال استميلي 5/629رابر با سال ب 30ميانگين بارندگي در طول

. ميليمتر است 8/724هواشناسي شهرستان دورود در شناسنامه اقليمي شهرستان دورود ميانگين بارندگي ساالنه 
  .باشدروز مي 3/30ميليمتر  10ميليمتر و روزهاي بارندگي بيش از  6/113ساعته  24حداكثر بارش 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين  ماه
  7/58  110 6/72 6/129 5/82 9/12  3/1  1/0 1/0  1/3  6/36  121  متوسط بارندگي
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  تغييرات بارندگي شهر دورود در ماههاي مختلف:  3ودارنم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ينسب رطوبت
بطوريكه هر مقدار كه رطوبت نسبي بيشتر باشد ميزان . ي مستقيمي با ميزان  بارندگي داردميزان رطوبت رابطه

دوره هاي مختلف سال  بررسي ميزان بارندگي شهر دورود و ميزان رطوبت نسبي. بارندگي نيز بيشتر خواهد بود 
درصد و كمترين ميزان  74بيشترين مقدار رطوبت نسبي مربوط به ماه آذر و به ميزان . بيانگر اين رابطه مي باشد 

بر اساس شناسنامه اقليمي شهرستان دورود طول دوره خشكي در . باشددرصد مي 13مربوط به مرداد ماه به مقدار 
  .باشدماه ميتا اوايل آبان روز از اوايل خرداد 154شهر به مدت 

  )درصد( 1388 سال مختلف يها ماه در دورود شهر در ماهانه ينسب رطوبت زانيم: 38 جدول

  88لرستان  يسالنامه آمار –استان لرستان  ياداره كل هواشناس: ماخذ
  1388 سال مختلف يها ماه در دورود شهر در ماهانه ينسب رطوبت زانيم : 4نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  

  ساالنه  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين  ماه  - ساعت
 رطوبت معدل
  6:30 ساعت

57  60  46  33 29  35  40  70  74  58  67  50  52  

 عدل رطوبتم
  12:30 ساعت

39  38  21  15 13  18  22  53  57  45  53  38  34  
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   خبنداني يروزها
كل هواشناسي استان لرستان مندرج در سالنامه آماري استان تعداد روزهاي مطابق با اطالعات اخذ شده از اداره 

تنها روز . روز يخبندان به ثبت رسيده است 26در سه ماه آذر ، دي و بهمن . باشدروز مي 27يخبندان در طول سال 
ندان بعنوان ماه بهمن با بيشترين تعداد روز يخب. يخبندان در فصل بهار در ماه فروردين به ثبت رسيده است

  .سردترين ماه سال در اين آمار معرفي شده است 
  1388 سال مختلف يها ماه در دورود شهر خبنداني يروزها تعداد:  39جدول 

  1388لرستان  يسالنامه آمار –استان لرستان  يكل هواشناس هادار
متوسط تعداد روزهاي يخبندان در  27/8/90مطابق با اطالعات اخذ شده از اداره هواشناسي شهرستان دورود مورخ 

روز و سال  63با  1383از طرفي سال  . باشدروز در سال مي 45برابر  1388تا  1379ساله از سال  10طي دوره 
  .روز به ترتيب بيشينه و كمينه تعداد روزهاي يخبندان را در طي ده سال ذكر شده دارند 27با  1388

  )1379- 1388(ساله  10دوره  در دورود شهر خبنداني يروزها تعداد:  40جدول 
مطلقمتوسط1388  1387  1386  1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379  سال

  63  45  27  40  60  46  37  63  35  45  38  57 يخبندان روزهاي تعداد
  27/8/90اطالعات اخذ شده از اداره هواشناسي شهرستان دورود مورخ : ماخذ

  ساله 10دوره  در دورود شهر خبنداني يروزها تعداد : 5نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يآفتاب ساعات
معموال ساعات آفتابي . د ساعات آفتابي يا مدت تابش آفتاب در روز به وسيله دستگاه آفتاب نگار اندازه گيري مي شو

. متأثر از عواملي چون ميزان ابرناكي آسمان در طول روز ، عرض جغرافيايي و عوامل روز در فصول مختلف مي باشد 
استان لرستان جمع ساعات آفتابي شهر دورود در طول  1388بر اساس اطالعات مندرج در سالنامه آماري در سال 

ساعت و كمترين ساعات  350ترين ساعات تابش آفتاب مربوط به ماه مرداد وبيش. ساعت بوده است  3/2917يكسال
  . ساعت بوده است  4/165تابش آفتاب در طول يك ماه مربوط به آذر و به ميزان 

  ساالنه  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين  ماه
 روزهاي تعداد

  27  0  11  7  8  0  0  0  0  0  0  0  1  يخبندان
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  1388 سال مختلف يها ماه در دورود شهر يآفتاب ساعات تعداد :41 جدول

  

  88سالنامه آماري لرستان  –اداره كل هواشناسي استان لرستان : ماخذ 

، متوسط ساعات آفتابي ساالنه  در 27/8/90مطابق با اطالعات اخذ شده از اداره هواشناسي شهرستان دورود مورخ 
بيشينه و كمينه اين پارامتر به ترتيب مروط به . باشدمي 5/3088برابر   1388تا  1379ساله از سال  10طي دوره 

  .باشدساعت مي 3/2917و  6/3273با  1388و 1380سالهاي 
  

  ساالنه  اسفند  بهمن  دي  ذرآ  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين ماه
تعداد ساعات 

  آفتابي
5/223  5/236  5/306 1/329 350  4/319  5/288 4/168 4/165 5/177 4/175 9/176 3/2917 
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  ساله 10دوره  در دورود شهر ساعات آفتابي تعداد:  42جدول 
 متوسط 1388  1387  1386  1385 1384 1383 1382 1381 1380  1379 سال

تعداد ساعات 
  آفتابي

3193.1  3273.6  3084.6  2986.5  3082.2  3155  3061.5  3053.1  3078.3  2917.3  3088.5  

  27/8/90اطالعات اخذ شده از اداره هواشناسي شهرستان دورود مورخ : ماخذ
  ساله 10 دوره در دورود شهر ساعات آفتابي تعداد : 6نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  باد-7-4-2-3

هاي هوا در اليه هاي باالي جو باعث ايجاد باد در سطح زمين مي شود  چگونگي قرارگيري توده هاي جابجايي توده
با توجه به اينكه جريانات هوايي متأثر بر شهر دورود . هواي كم فشار و پرفشار بر روي سرزمين عامل ايجاد باد است

  .اي و جريانات اقيانوسي مي باشد جهت باد غالب در اين شهر به شرح زير مي باشدريانات مديترانهعمدتاً  از نوع ج
بادهايي كه از سمت شمال غرب و غرب مي وزند اين بادها در تمامي ماه هاي سال در اين جهت وزيدن دارند 

ه از سمت جنوب غرب به شمال سرعت وزش اين باد متناسب با شرايط جوي و فصول در حال تغيير است بادهايي ك.
سرعت وزش اين باد متناسب با .اين بادها در برخي از ماههاي فصل بهار شروع به وزيدن مي كنند . شرق مي وزند

  . شرايط آب و هوايي و جابجايي توده ها و ميزان فشار توده ها تغيير مي كند 
  1388 سال مختلف يها ماه در دورود شهر در باد وزش سمت و سرعت حداكثر: 43جدول 

  88 يآمار امهسالن – لرستان يهواشناس كل اداره: ماخذ

از  شهر نيا در باد غالب جهت و باشديم هيثان بر متر 27  دورود شهر يبرا سال طول در باد سرعت حداكثر متوسط
متر بر ثانيه و  شديدترين باد در طول دوره آماري،  9/7ميانگين سرعت باد روزانه  .سمت جنوب و جنوب غربي است

  .باشددرصد مي 47درصد و سهم باد آرام 22ه باد غالب،  متر بر ثانيه از سمت جنوب و سهم ساالن 28
  

  

  ساالنه  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين ماه
  سرعت

  )ثانيه بر متر(
20  20  17  18  15  17  16  27  20  26  26  22  27  
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  اقليم
بر اساس پارامترهاي ذكر شده در اين بند كه عوامل تأثيرگذار بر اقليم شهر دورود بودند و بر اساس اطالعات اخذ 

ت و با شده از سازمان هواشناسي شهرستان دورود تا به حال در سطح استان لرستان با استفاده از آمار بلندمد
اخالق و دكتر كريمي و روش از جمله كوپن، هانس، يلور، گورزنييسگي سليانينوف، ايوانف، دكتر خوش 10استفاده از 

هاي انجام شده با توجه به تجربه محلي از بندي اقليمي انجام شده است كه در نهايت بررسيديگران، طبقه
بنابراين اقليم شهر را با استفاده از اين روش تعيين  شهرستان، روش دكتر كريمي همخواني بيشتري داشته است،

  .گرددمي
دهند؛ هايي كه در اين روش مد نظر است عبارتند از شاخص رطوبت كه درجه خشكي منطقه را نشان ميشاخص

ها اقليم دورود نيمه مرطوب با بر اساس اين شاخص. دهدشاخص دما كه وضعيت گرمي و سرما و برودت را ارائه مي
 .بستان معتدل و زمستان بسيار سرد استتا
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  شهر در مسيلها موقعيت و) باران( سطحي آبهاي حركت سيستم -2-3- 5
و با توجه به ارتفاعات  11/4/90مورخ  2766/24هاي اخذ شده از امور آب و فاضالب در نامه شماره بر اساس نقشه

لي از طريق مسيل هايي طبق نقشه به طرف شهر جريان دارند كه آب جنوب و جنوب غربي شهر، جريانهاي فص
  .يابدجاري در آنها از طريق كانالهاي روباز به طرف رودخانه تيره جريان مي

ها و مسيلها به دليل شرايط فيزيوگرافي و ساير پارامترهاي خاص، داراي سيالبهايي با در مجموع تمام اين آبراهه
از همين رو توجه به هدايت آبهاي جاري اين مسيلهاي فصلي و . متفاوتي هستندشدت عمل و قدرت تخريبي 

ريزي و هدايت آبهاي آوري آب آنها در طول مسير در فصول بارندگي از مسائل مهم برنامهطراحي مناسب شبكه جمع
  .شودسطحي تلقي مي

گردد و ه شبكه فاضالب تخليه ميگونه جداسازي بآب سطحي حاصل از بارندگي و شستشو بدون هيچ% 90از طرفي 
خانه فاضالب كل فاضالبها به همراه آبهاي سطحي به صورت ثقلي وارد آوري و تصفيهبدليل آماده نبودن شبكه جمع

  .شوندرودخانه تيره مي
   آن معايب و شهر در)  باران آب( سطحي آبهاي دفع نحوه -3- 6-2

ث شده تا رودخانه تيره در سراسر شهر به عنوان يك زهكش شيب نسبتاً زياد اراضي شهر به طرف رودخانه باع
شهر دورود نيز مانند بسياري از شهرهاي كشور فاقد سيستم زهكشي مناسب است و آب باران . طبيعي عمل نمايد

آوري و به رودخانه  تيره تخليه مي شوند كه اين جوي ها و عمدتاً از طريق جويها و كانيوهاي كنار خيابان ها جمع
الزم به ذكر است همانطور كه در بند پيشين گفته . باشداول داراي شيب مناسب جهت دفع آبهاي سطحي نميجد

ها در بافت قديم اين نارسايي. شوندشود در نهايت به رودخانه تيره ختم ميشد فاضالب و آبهايي كه از منازل دفع مي
  .باشدميزان عبوري آبهاي سطحي نمي مشهودتر است به طوريكه عرض جداول و ارتفاع آنها مناسب با

ي زير ابانهايخدر   2/6/90مورخ  7712/225نارسايي اين سيستم بر اساس اطالعات اخذ شده از شهرداري طي نامه 
  .به علت شيب زياد و كم عرض بودن كانالها در فصول بارندگي بسيار مشهود است

  مخابرات  يروبرو يمتر 60بلوار  -1
  )نايس شهرك يروبرو(  يمسافربر ناليترم -2
  .است نشده گرفته نظر در آن يبرا آب عبور راه كه ابانيخ وسط بلوار علت به باال خط انگشته -3
  باهنر ديشه درمانگاه جنب يفرماندار دانيم -4
 هستند روباز صورت شهربه يكانالها هيبقمتر،  500 يبيبه طول تقر يياطراف پل هوا دهيسرپوش يكانالها ياستثنا به

كه اين امر مشكالتي از قبيل انباشته شدن زباله و جذب حشرات و اشاعه بوي نامطبوع را به همراه دارد، ضمن اينكه 
  .زنديم لطمه زين ستيز طيمحبه زيبايي 
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  خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر -3-3
ابتدا به بررسي . تماعي و جمعيتي شهردورود استها و خصوصيات اجهدف كلي از انجام اين بخش آشنايي با ويژگي

خصوصيات جمعيتي شهر در گذشته و حال پرداخته مي شود و سپس در قسمت دوم شرح خدمات بر اساس 
از . مورد مطالعه قرار مي گيرد  وضعيت گذشته و موجود شهر، پيش بيني و آينده نگري جمعيت شهر در افق

، روند تغييرات خانوار، 1335-90به روند تغييرات جمعيت طي سالهاي توان مهمترين ويژگي هاي جمعيتي مي
  .مهاجرت و خصوصيات مهاجرين، ساختار سني و جنسي جمعيت، هرم هاي سني و غيره اشاره كرد

در ادامه به بررسي خصوصيات اجتماعي شهر از جمله سطح و ميزان سواد و تحصيالت در بين گروههاي مختلف، 
ماعي موجود در سطح شهر و محالت مختلف، تراكم جمعيت در سطح محالت، ميزان اجاره مسايل و مشكالت اجت

نشيني، آداب و رسوم و فرهنگ مردم و ساير خصوصيات اجتماعي كه مي توانند بر چگونگي توسعه كالبدي شهر 
وجود و همچنين در اين زمينه سعي مي شود تا از آمار رسمي و اطالعات م. تاثيرگذار باشند، پرداخته خواهد شد

  .ها و مصاحبه هاي به عمل آمده از برخي مسئولين شهر استفاده گرددپرسشنامه
وضع جمعيت در گذشته و حال، ميزان و وضعيت مهاجرت، ساختار (خصوصيات جمعيتي و تركيب آن  -1-3-3

  با استفاده از آمار رسمي و اطالعات موجود) جنسي، گروههاي سني، بعد خانوار و غيره
از انجام اين بند آن است تا به بررسي و مطالعه وضعيت گذشته و حال ويژگي هاي جمعيتي شهر دورود  هدف 

پرداخته شود و از بررسي روند آن، بتوان به شناخت تغييرات ويژگي هاي جمعيتي در آينده و افق زماني طرح جامع 
هر و ديگر برنامه هاي عمراني توسعه به همچنين براساس آن و با توجه به وضعيت اقتصادي منطقه و ش. دست يافت

  .پيش بيني و برآورد جمعيت شهر پرداخت

  روند تغييرات جمعيت شهر - 3- 1-1-3
هاي خرم آباد، بروجرد و   لرستان است و پس از شهرستان شهرستان دورود يكي از شهرستانهاي پر جمعيت استان 

اولين سرشماري انجام شده در شهر دورود در سال . جمعيت را در خود جاي داده است بيشترين تعدادكوهدشت، 
در دوره بعدي در سال . نفر سرشماري شده است 7088بوده كه بر اساس اين سرشماري جمعيت اين شهر  1335
،  1355در دوره بعدي سرشماري در سال .  نفر رسيد 14060نفري جمعيت اين شهر به  6972با افزايش  1345

نفر  62517جمعيت شهر  1365در سال . نفر رسيد 27621شد و جمعيت اين شهر به نفر به جمعيت اضافه  13561
نفر افزايش داشته كه ناشي از عواملي چون سياست هاي  34896كه نسبت به دوره قبل . سرشماري شده است

ي با جمعيتي دوران جنگ از قبيل واگذاري مسكن به خانوارهاي پرجمعيت و پرداخت يارانه بيشتر به خانواده ها
فرزند بيشتر و تبليغات بر مبناي داشتن فرزند بيشتر بود كه نسبت به دوره هاي گذشته رشد بسيار چشمگيري را 

افزايش اين دوره نسبت به دوره قبل برابر . نفر رسيد 88152جمعيت شهر به  1375در سال . تجربه كرده است 
جمعيت در اين دوره از مقدار متعادل تري  هماهنگونه كه مالحظه مي شود آهنگ رشد. نفر مي باشد 25635

نفر بوده و افزايش جمعيت در اين دوره برابر با  101219جمعيت شهر برابر با  1385در سال . برخوردار است 
نفر  99499كه آخرين سرشماري انجام شده در اين شهر بوده جمعيت آن به  1390در سال . نفر مي باشد 13067

به دليل عواملي همچون باال رفتن ميزان سواد و بهداشت  1390تا  1385ه سال هاي در فاصل. كاهش يافته است
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  1335- 90متوسط رشد جمعيت شهر دورود طي سال هاي:  45 جدول
  نرخ رشد دوره مطالعه

1335-1345 7/08  
1345-1355 6/98  
1355-1365 8/54  
1365-1375 3/49  
1375-1385 1/39  
1385-1390 0.34 -  

1385-1335 45/5  
1335-1390 9/4  

  ر مبناي آمار رسمي مركز ايرانمحاسبه شده ب: ماخذ 
علت اين امر باال بودن ميزان باروري شهردورود در سالهاي پس از انقالب اسالمي و حمايت دولت از سياستهاي 

در دوره . افزايش باروري و همچنين ناديده گرفتن سياستهاي تنظيم خانواده و كنترل مواليد در كشور بوده است
  13067ميزان رشد جمعيتي برخوردار بوده است و طي يك دوره ده ساله تعداد شهر دورود از كمترين  85-1375

كاهش يافته  - 0.34جمعيت با نرخ  1390-1385در دوره . درصد به جمعيت شهر اضافه شده اند 4/1نفر با رشد  
ي، باال از مهمترين داليل كاهش و افت ميزان رشد مطلق جمعيت مي توان به كاهش ميزان مواليد و بارور. است

رفتن سن ازدواج، افزايش ميزان باسوادي خصوصاً در بين زنان و دختران، تورم اقتصادي و مشكالت ناشي از آن، 
افزايش ميزان افراد در حال تحصيل در دوره هاي عالي و دانشگاهي و كاهش تمايل افراد به داشتن فرزند بيشتر به 

  .ز آن را نام بردهاي فرصت ناشي اهاي مستقيم و هزينهخاطر هزينه
درصد بوده كه در مقايسه با  4/5متوسط رشد جمعيت شهر  دورود   1335-85به طور كلي در دوره پنجاه ساله 

  .رقم باالتري را نشان مي دهد) درصد 26/4( نقاط شهري كل كشور
  1375- 85رشد جمعيت شهر دورود به تفكيك عوامل طبيعي و مهاجرت طي سالهاي ميزان :  46جدول 

  1375-85 يزان رشد جمعيتم
  1.4  ميزان رشد مطلق جمعيت
  1.7  درصد رشد طبيعي جمعيت
  -0.3  درصد رشد ناشي از مهاجرت

  85-75سرشماري عمومي نفوس و مسكن و داده هاي سازمان ثبت احوال : ماخذ 
  1375- 85سالهاي  روند تحول و تغيير پارامترهاي جمعيتي شهر و شهرستان دورود و استان لرستان  طي: 47 جدول

  پارامترهاي جمعيتي
  شهر دورود  شهرستان دورود استان لرستان

1375 1385 1375 1385  1375  1385  
  101219  88152  160686  142773  1716527  1584434 تعداد جمعيت
  3/4  5/3  3/4  5/5  5/5 4/4  بعد خانوار
  21/1  -   19/48  -   19/3  23/35  )در هزار(ميزان خام مواليد 

  3/7  -   5/15  -   5/41  25/83 )در هزار(خام مرگ ومير ميزان 
  42/5 25  8/26  1/43  4/19  3/43 ميزان جواني جمعيت

  85و 75سرشماري عمومي نفوس ومسكن سال: ماخذ 
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ي جزو شرع
فهوم آماري 
 است كه از 

.  بوده است
ث شده تا بر 

 به جمعيت  
ين شاخص 
ص در سال 
رشد مواليد 
اهش روبرو 
ده و كاهش 

سمي، عرفي يا ش
، بيشتر يك مف
ط حجم خانوار

 
رو به افزايش

ي جمعيت باعث
شته و با توجه
 بسيار اندكي اي

شاخص اين.  اند
شي از افزايش ر
شهر دورود با كا
تر شدن خانواد

-1335  
  بعد خانوار

-  
3/5  
2/5  
6/5  
4/5  
3/4  
7/3 

 

ت كه به طور رس
 به كار مي رود
نگين يا متوسط

 .دست مي آيد
عيت همواره ر
زان رشد طبيعي
ن شهر وجود دا

به ميزان 135
نفر ساكن بوده
 اين افزايش ناش
بعد خانوار در ش
نگر هسته اي ت

-90 در سالهاي 
ب

 
 
  
  
  
  

  د

ي از افراد است
بعد خانواده نيز
بعد خانوار، ميان
ل خانوارها به د
نند تعداد جمع
 و همچنين ميز

خانوار در اين 2
55در سال .ت

ن 5خانوار تعداد
سيده است كه

شاخص ب 1390
ن وضعيت نشا

نوار شهر دورود
  خانوار

-  
2668 
5311 
11099
16428
23441
26883

نوار در شهر دورود

جمعيتي تعدادي
سامحاً به جاي ب
ي اندازه گيري ب

اد كلعين بر تعد
ها هماننخانواده

ايي شهرستان
668تعداد 134

نفر بوده است 5
نگين در هر خ

 در هر خانوار رس
0تا  1385و  1

اين. رسيده است
  .وده است

 خانوار و بعد خا
 معيت
7088  
1406 
2762  
6251 

8815  
10121  
9949 

  35-90 و مسكن
شاخص بعد خان: 8

 
 پژوهش هاي ج
عد خانوار كه تس
از شاخص هاي
شهر در زمان مع
 دورود تعداد خ
صاً از نقاط روستا

45در سال  .ردد
3/5وار برابر با

يگر به طور ميا
نفر 6/5 و  به

375سال هاي
ر خانوار ردر ه

ن فرزند بيشتر بو
تعداد، جمعيت،
جم
8
60
1
7

52
19
9

نفوس ماري عمومي
8نمودار  

  دورود شهر) ي

خص بعد خانوار
حجم خانوار در
بع. وب مي شوند

يكي ا. تي است
معيت كل يك ش
شته در شهر

ر دورود خصوص
نوارها افزوده گر
اخص بعد خانو

به عبارت دي. ت
به افزايش بوده

اما در س.  است 
7/3نفر و  3/4

جديد به داشتن
:48جدول 

 سال
1335  
1345 

1355 

1365 

1375  
1385  
1390  

كز آمار ايران، سرشم

بازنگري( جامع رح

شاخ -1-3-3-
ظور از بعد يا ح
ك خانوار محسو
جمعيت شناخت
ريق تقسيم جمع
ي سالهاي گذش
هاجرپذيري شهر
جم و تعداد خان

نفري شا 1406
هش يافته است

تقريباً رو ب 136
 آن سالها بوده

و  4/5ده و به 
ايل زوج هاي ج

مرك: ماخذ 

طر

3-
منظ
يك
و ج
طر
طي
مه
حج
60
كاه
65
در
بود
تما
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 1/1داشته و تراكم خانوار در واحد مسكوني برابر با  واحد مسكوني در شهر دورود وجود 21480تعداد  1385در سال
به اين معنا كه تقريباً هر خانوار در يك واحد مسكوني سكونت گزيده اند و تعداد واحدهايي كه بيش از . بوده است

  .يك خانوار را در خود جاي داده اند شمار اندكي دارد
  ساختار سني جمعيت -4-1-3-3

در . جمعيت شهر دورود  به بررسي و مطالعه ساختار سني آن پرداخته مي شود جهت بررسي ساخت و تركيب سني
نفر نيز   50008نفر آنها مرد و تعداد  51211نفر جمعيت داشته كه تعداد   101219شهر دورود تعداد   1385سال 

. نيستبوده ولي اين شاخص در گروههاي سني مختلف بصورت يكسان  4/102شاخص نسبت جنسي  . زن بوده اند
 4/13نفر كه   13586نفري، تعداد    101219بررسي ساختار سني جمعيت نشان مي دهد كه از مجموع جمعيت  

به عبارت ديگر سهم جمعيت جوان . سال قرار داشته اند15-19درصد كل جمعيت را در بر مي گيرد، در گروه سني 
سال بيشترين  20-24از اين گروه، گروه سني  بعد .لگوي كلي كشور كاهش يافته است  شهر دورود در پيروي از ا

را تشكيل ميدهندكه اوج افزايش جمعيت در  60سهم جمعيتي را به خود اختصاص داده اند، اين گروه متولدين دهه 
كشور بوده است؛ اين مسئله نشاندهنده اين است كه ساختار سني جمعيت شهر از يك الگوي جوان به سمت الگوي 

  . يان استسني ميان سال در جر
  1355-85 سالهاي طي سني عمده گروه سه حسب بر دورود شهر جمعيت جنسي و سني ساختار: 49جدول 

  مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن: ماخذ 
باال رفتن سهم افراد ميان سال در جامعه و شهر دورود نشانگر كاهش ميزان مواليد در سالهاي قبل از سرشماري 

نسبت  اين افزايش سهم و. ساله افزوده شده است 64تا  15است چرا كه از سهم جوانان كاسته شده و به نسبت افراد 
  .ساله در مقايسه با ساير گروهها محسوس تر به نظر مي رسد 34تا  20در گروههاي سني 

گروههاي سني و 
  جنسي

1355 1365 1375  1385  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  100  101219  100  88152  100  100 62517  27621  كل جمعيت
  25  25308  5/42  37523  7/48  30501  47/5  13124  ساله 14-0
  1/70  70986  9/53  47393  5/32  20363  52/8  14586  ساله 64-15

  9/4  4925  6/3  3232  6/2  1634  2/3  910  ساله و بيشتر 65
  100  51211  50/66  44664  51/18  51/55 32001  14240  مرد

  4/25  13027  9/21  19328  -   -   24/9  6884  ساله 14-0
  4/69  35519  2/26  23667  -   -   24/8  6862  ساله 64-15

  2/5  2665  9/1  1667  -   -   494 1/7  ساله و بيشتر 65
  100  50008  49/33  43488  48/8  30516  48/44  13381  زن

  6/24  12281  6/20  18195  -   -   16/3  4524  ساله 14-0
  9/70  35467  7/27  23726  -   -   18/7  5187  ساله 64-15

  5/4  2260  7/1  1565  -   -   416 1/5  ساله و بيشتر 65
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در شهردورود طي سال هاي گذشته همواره جمعيت كمي در سنين سالخوردگي قرار داشته اند كه تنها در 
توان گفت كه  به عبارت ديگر نمي. درصد از كل جمعيت رسيده است 9/4است كه نسبت آنها به  1385سرشماري 

 .جمعيت اين شهر سالخورده است چرا كه نسبت آنها در مقايسه با ساير گروههاي سني بسيار پايين است
  سه گروه عمده سني  ختار سني جمعيت شهر دورود بر حسبمقايسه سا: 9نمودار

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مركز آمار ايران 85-55سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ 

 1375سني و جنسي جمعيت شهردورود در سال توزيع : 50جدول 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن: ماخذ 

  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد  نسبت جنسي  زن مرد جمع مرد و زن  گروههاي سني
4 -0 9620  9/10 5010  2/11 4610  6/10 6/108 

9 -5 13378  1/15 6918  5/15 6460  7/14 08/107 

14-10 14525  4/16 7400  6/16 7125  4/16 8/103 

19-15 11205  7/12 5573 5/12 5632  13 9/98 

24 -20 7188  1/8 3313  4/7 3875  9/8 4/85 

29 -25 6808  7/7 3517  9/7 3291  6/7 8/106 

34 -30 5367  1/6 2670  6 2697  2/6 99/98 

39 -35 5427  1/6 2876  4/6 2551  9/5 7/112 

44-40 3742  2/4 1844  1/4 1898  4/4 1/97 

49 -45 2541  8/2 1108  5/2 1433  3/3 3/77 

54 -50 1662  8/1 860  9/1 802  8/1 2/107 

59 -55 1881  1/2 1002  2/2 816  9/1 7/122 

64-60 1635  8/1 904  2 731  7/1 6/123 

65+ 3232  6/3 1667  7/3 1565  6/3 5/106 

  7/102  100  43488  100  44664  100  88152 جمع

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1355  1365  1375  1385  
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 1375هرم توزيع سني و جنسي جمعيت شهر درورود سال :10نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  ، مركز آمار ايران1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن،شهر دورود سال : ماخذ
مانگونه كه در هرم باال مالحظه مي شود شكل هرم با قاعده پهن با پيروي از الگوي كل كشور در اين دهه مي باشد ه

داليل ايجاد چنين شكلي معموالً .كه اين موضوع ناشي از باال بودن جمعيت درگروه هاي سني پايين تر  ميباشد 
هاي باروري و خرده فرهنگهاي حاكم در آن جامعه مي ناشي از مسائلي همچون برنامه هاي تنظيم خانواده و سياست

  .هرم باال گوياي جواني جمعيت در جامعه مورد نظر مي باشد.باشد

 مرد  زن
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  1385توزيع سني و جنسي جمعيت شهر  دورود در سال : 51جدول 
نسبت   زن مرد زنجمع مرد و  گروههاي سني

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  جنسي
4 -0  7371  3/7  3772  4/7 3599  2/7 8/104  
9 -5  7447  4/7  3847  5/7 3600  2/7 8/106  
14-10  10490  4/10  5408  6/10 5028  1/10 4/106  
19-15  13586  4/13  6896  5/13 6690  4/13 07/103 
24 -20  13228 1/13 6472 6/12 6756  5/13 7/95  
29 -25  10425  3/10  5228  2/10 5197  4/10 5/100  
34 -30  7998 9/7 4028 9/7 3970  9/7 4/101  
39 -35  7188  1/7  3668  2/7 3520  7 2/104  
44-40  5560 5/5 2803 5/5 2757  5/5 6/101  
49 -45  5449 4/5 2902 7/5 2547  1/5 9/113  
54 -50  3610  6/3  1701  3/3 1909  8/3 1/89  
59 -55  2329 3/2 1027 2 1302  6/2 8/78  
64-60  1613  6/1  794  6/1 819  6/1 9/96  

65+  4925 9/4 2665 5.2 2260  5/4 9/117  
  4/102  100  50008  100 51211  100 101219  جمع

  مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن   : ماخذ 

بررسي ساختار سني جمعيت شهر دورود برحسب گروههاي سني پنج ساله نشان مي دهد كه تراكم جمعيت در 
- اين گروه. ساله در مقايسه با ساير گروههاي سني بيشتر است 25-29، 20-24، 15-19، 10-14گروههاي سني  

ساله به  5-9و  0-4گروههاي سني . درصد از كل جمعيت شهر را در خود جاي داده اند 1/47هاي سني در مجموع  
  .نسبت سالهاي گذشته جمعيت كمي را در خود جاي داده اند

اين امر نشانگر كاهش سطح . د از جمعيت را شامل شده انددرص 7ساله هر يك به تنهايي  5-9و 0-4دو گروه سني 
 31/12.  و قبل از آن است 1365در مقايسه با دهه  1380-85و  1375-80و ميزان باروري شهر دورود در سالهاي 
سالگي قرار مي گيرند كه سهم كمي از جمعيت را به خود اختصاص داده  50درصد از كل جمعيت در سنين بعد از 

 است 
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1385هرم سني جمعيت شهر دورود سال :  11ودارنم  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1385مركز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسكن : ماخذ

سال مي باشد كوچكتر شده و  10-0همانگونه كه از شكل هرم پيداست قاعده هرم كه مربوط به گروه هاي سني 
الي جمعيت كه ناشي از حركت جمعيت جوان دهه هرم در ميانه به طرفين رشد كرده است كه اين همان ميانس

گذشته مي باشد اين روند حركت جمعيت در گروههاي سني به همراه ساير برنامه ها كه منجر به تعديل جمعيت 
  مي شود در نهايت به دستيابي به شكلي نرمال تر از هرم سني ختم ميگردد  

    

 مرد زن
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شهر شاهد 
عامل مواليد 

    كهمي رود 

  درصد
4/1 
7/5 
7/6 
7/6 
8/9 
5/14 

2/14 

5/10 

4/7 
8/5 
6/4 

4 
6/5 
8/1 

4 
100 

  

  

  

  

  

ر را در اين ش
د ناشي از دو ع
 اين احتمال م

 زن

  تعداد
732 

2996 

3517 

3527 

5139 

7581 

7448 

5483 

3881 

3012 

2403 

2114 

1425 

949 

2100 

52307 

  1390سال 

1390  

  رستان دورود

نفر 6292ان 
جمعيت مي تواند
 شده است  و

  درصد
5/1 

6 
4/6 
9/6 
4/9 
3/12 

6/13 

2/11 

2/8 
2/6 
7/6 
5/4 
5/2 
6/1 

5 
100 7

سي شهر دورود س

0شهر دورود سال 

ت مركز بهداشت شهر

معيت به ميز
 اين افزايش جم

نفراضافه 484

 مرد

 تعداد
815 

3312 

3554 

3801 

5167 

6794 

7494 

6165 

4502 

3436 

3684 

2488 

1395 

858 

2739 

55204 

زيع سني و جنس

رم سني جمعيت ش

ر بر اساس اطالعات

افزايش جم138
كه )ستان دورود

سال تعداد4-0

 و زن
 درصد

4/1 
9/5 
6/6 
8/6 
6/9 
4/13 

9/13 

8/10 

8/7 
6 
7/5 
3/4 
6/2 
7/1 
5/4 

100 

توز: 52جدول 

  7/90 - هر دورود
هر:  12نمودار

مطالعات مشاور: اخذ

85و سال  13
بهداشت شهرست

4ه گروه سني

جمع مرد و
 تعداد
1547 

6308 

7071 

7328 

10306 

14375 

14942 

11648 

8383 

6448 

6087 

4602 

2820 

1807 

4839 

107511 

  دورود شهر) ي

 از مركز بهداشت شه

ما

390يت سال
طالعات مركز ب
به.ن شهر باشد

  ت

 

 

5 
1 
15 

2 
25 

3 
35 

4 
45 

5 
55 

6 
+ 
 ع

بازنگري( جامع رح

اطالعات ارسالي:خذ

 مقايسه جمعي
براساس ا(ستيم

 مهاجرت به اين

جمعيت

0-1
1-4
5-9
0-14
5-19
0-24
5-29
0-34
5-39
0-44
5-49
0-54
5-59
0-64
65+

جمع

طر

ماخ

با
هس
و م
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نفرديگر اين تعداد مربوط به گروه  5808اين تعداد افزايش در اثر مواليد باشد ولي در مورد جمعيت باقي مانده يعني 
 . هاي سني ديگر است و اين مورد ناشي از مهاجرت به اين شهر است 

  ميزان جواني جمعيت:  
سبت به كل جمعيت كه بنا به حاصل به دست آمده سال ن0-14شاخص جواني جمعيت عبارت از درصد گروه سني 

باشد جمعيت جوان محسوب مي گردد و اگر عدد به  40اگر عددبه دست آمده بيشتر از . ميتوان آنرا مشخص كرد
باشد  20باشد جمعيت ميانسال محسوب مي گردد و چنانچه عدد به دست آمده كمتر از  40تا 20دست آمده بين 

  .دجمعيت پير محسوب مي گرد
يعني هم مي تواند پتانسيل و . اين شاخص مي تواند داراي تأثير منفي و يا تأثير مثبت در توسعه كالبدي باشد 

نيروي بالقوه جهت كار و فعاليت را براي سالهاي آتي معين كند و هم اينكه در زمان حاضر به عنوان يك جمعيت 
حاصل شاخص  85در مورد شهر دورود در سال . رددمصرف كننده، به نوعي سربار جمعيت فعال اقتصادي منطقه گ

كه 1375درصد مي باشد كه نشان مي دهد جمعيت شهر ميانسال است اين شاخص نسبت به سال  25مساوي با 
درصد مي باشد كاهش چشمگيري نشان ميدهد و حاكي از حركت جمعيت از جوان به ميانسال است  6/42رقم آن 

ا نيز در پي دارد چرا كه هر گروه جمعيتي اقتضائات خاص خود را دارد و بايستي البته اين كاهش و حركت مسائلي ر
به عنوان مثال جواني جمعيت به معناي . پيش بيني هاي الزم و برنامه ريزي مناسب در رابطه با آن انجام شده باشد

پيش بيني فضاهاي  داشتن فضاهاي آموزشي كافي، فضاهاي فراغتي كافي، برنامه ريزي براي اشتغال در آينده،
  .به همين ترتيب براي هر گروه جمعيتي ديگر با توجه به نيازهاي آن الزم مي باشد. مي باشد ...مسكوني الزم و 

  سالخوردگي جمعيت:  
سال كه با 0-14سال به باال نسبت به جمعيت گروه سني  64شاخص سالخوردگي عبارت است ازدرصد گروه سني 

باال بودن جمعيت سالخورده به اين . ر سالخوردگي جامعه مورد نظر را به دست آورد توجه به حاصل آن مي توان با
معناست كه بار نگهداري از اين گروه سني به عهده گروههاي فعال مي باشد، بنابراين سرمايه گذاريهاي اجتماعي و 

ميباشد به اين  19.5بر با  عدد به دست آمده براي اين شاخص در شهر درود برا.اقتصادي بسيار پر هزينه مي باشد 
  .سال وجود دارد  64نفر در گروه سني باالي  19سال قرار دارند 0-14نفر كه در گروه سني 100تعبير در برابر هر 
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  1385جدول تطبيقي نقاط شهري استان و شهر دورود سال : 53جدول 

  سرشماري عمومي نفوس و مسكن، مركز آمار ايران: ماخذ 
توزيع جمعيت در گروه هاي سني مختلف بنا به پيروي از الگوي كلي كشور و استان نشان مي دهد كه بيشترين 

سال قرار  60-64سال قرار گرفته اند و كمترين ميزان جمعيت در گروه سني  15-19تعداد جمعيت در گروه سني 
  . گرفته است

  .از مهمترين شاخص هاي مرتبط با توزيع سني جمعيت مي توان به شاخص  ميانه سني اشاره كرد
ز آن قرار منظور از ميانه سني عددي است كه افراد جامعه را به دو گروه سني مساوي تقسيم مي كند و خود در مرك

به عبارت ديگر مي توان گفت كه ميانه سني شاخص عمومي تعيين كننده ساخت جمعيت در يك شهر يا . مي گيرد
 3/16به  1385اين شاخص در سال . سال بوده است 4/17برابر با  1375شاخص ميانه سني در سال . منطقه است

محاسبه شده  3/16و2/16به ترتيب برابر با  85 ميانه سني در بين مردان و زنان در سال. سال كاهش يافته است
  .است 

 شهر دورود  شهري در استان  زن گروه سني  مرد  جمع  زن  مرد  جمع

3599  3772  7371  35730  38183  73913  4 -0 
3600  3847  7447  36089  38362  74451  9 -5 
5028  5408  10490  50796  53558  104354  14 -10 

6690  6896  13586  69860  71191  141051  19 -15 

6756  6472  13228  68018  65692  133710  24 -20 

5197  5228  10425  52596  50850  103446  29 -25 

3970  4028  7998  40911  40547  81458  34 -30 

3520  3668  7188  35613  35741  71354  39 -35 

2757  2803  5560  27734  28540  56274  44 -40 

2547  2902  5449  24560  27088  51648  49 -45 

1909  1701  3610  19086  18855  37941  54 -50 

1302  1027  2329  12902  11134  24036  59 -55 

819  794  1613  8690  8420  17110  64 -60 

2260  2665  4925  22640  26764  49404  65+ 
50008  51211  101219  505225  514925  1020150   جمع
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  1385و  1375دورود در سال هاي ميانه سني شهر : 54جدول 
سال

  جنس
1375 1385  

  ميانه سني  ميانه سني
  4/17 3/16  كل جمعيت
  7/17 2/16  مردان
  3/16  2/18 زنان
  مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن: ماخذ 

  جمعيتنسبت جنسي 
مقدار اين . نسبت جنسي شاخصي است كه نشان دهنده نسبت تعداد مردان به تعداد زنان در يك سال مي باشد  

در . بوده است 3/107و  4/102دورود طي سالهاي گذشته متفاوت بوده و حداقل و حداكثر بين  شاخص در شهر
اين شهر سكونت داشته اند كه شاخص  نفر زن در 3418نفر مرد و  3670اولين سرشماري رسمي كشور تعداد  

شاخص نسبت جنسي به ترتيب برابر با  1355و  1345در سالهاي  . بوده است 3/107نسبت جنسي آن برابر با  
  .بوده است 6/105و  8/105

مي باشد و در اكثر موارد تعداد مردان بيشتر از  105تا  102ميزان مطلوب و طبيعي شاخص نسبت جنسي بين 
كاهش يافته و 1/102به  1390و در سال  4/102به  1385نسبت جنسي شهردورود در سال . ن مي باشدتعداد زنا

نشانگر آنست كه تعداد مردان و زنان ساكن در اين شهر در وضعيت مناسبي قرار دارد بطور كلي مطالعات جمعيتي 
را براي هر سن، گروه سني و  شاخص نسبت جنسي. نشان مي دهد كه تعداد زن و مرد در سنين مختلف برابر نيست

نسبت جنسي در گروه هاي سني عمده  1385در شهر دورود در سال  ماعي نيز مي توان محاسبه كرد،گروه اجت
 64تا  15(، در گروه سني ميانساالن 1/106مقدار شاخص ) ساله 14تا  0(بدين صورت بوده كه در گروه جوانان  

به عبارت ديگر در گروه . بوده است 9/117برابر با ) سال 65باالي (رگساالن و در گروه سني بز 1/100برابر با ) ساله
هاي سني دوم  نسبت جنسي در وضع تقريبا مناسبي قرار دارد، با توجه به اين كه اين گروه، گروه فعال جامعه 

روه سني محسوب ميگردد اين عدد نشان دهنده اين است كه مهاجر فرستي در اين گروه سني كم بوده است،در گ
در بين گروه هاي سني . سوم نسبت جنسي نشان دهنده تعداد بيشتر مردان نسبت به زنان در اين گروه مي باشد

و كمترين آن  9/117سال به باال  با  65پنج ساله شهر دورود بيشترين ميزان شاخص نسبت جنسي در گروه سني 
   .مشاهده مي گردد 8/78ساله با  55-59در گروه سني 

  روند تغييرات شاخص نسبت جنسي شهري دورود:  55جدول 
  سال

 شاخص
1335  1345  1355  1365  1375  1385  1390  

  50257  51211  32001 44664  14240  7230  3670  تعداد مردان
  49242  50008  43488  13481 30516  6830  3418  تعداد زنان

  1/102  4/102  7/102  104/8  105/6  8/105  107/3  شاخص نسبت جنسي
 

  مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن:  ماخذ
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بت ندارد و 
ج مهاجرت 

 فعال ندگي

  ورود

جرت نتيجه مثب
نتايج. شته باشد 

زن براي آنها دن

سرشماري شهر دو

 مركز آمار ايران

ي هميشه مهاجل
 را به دنبال داش

  :داد 

كر آماده و انان

 سالهاي مختلف س

شهر دورود، م 9-35

مين مي شود،ول
 آثار زيان باري
د بررسي قرار د

  جمعيت

جوا پرورش هت

  كار اضيان

  اني

   قبلي گذاري

  
   شور
  جران

سبت جنسي براي

0ي نفوس ومسكن

بهتر در روي زم
شد ممكن است

اجر فرست مورد
  :ت

ج كل رقم شدن
  عيت
  ها

جه در كه هايي

متقا تعداد شدن
  قصد

درما و بهداشتي
  :ر

گ سرمايه ونهگ

بيكاري فزايش
كش يا منطقه دو
مهاج فرهنگ ج

روند نس:  13مودار

سرشماري عمومي: ذ

زيع جغرافيايي ب
تي بي رويه باش
هاجر پذير و مها

اي مهاجر فرست
  اقتصادي ي

ش كم يا و معيت
جمع سني هرم
ه والدت و ها ج

ه گذاري سرمايه

ش كم علت به ن
مق و مبدا ميان

  ن
ب رفاهي، مكانات

اي مهاجر پذير

هيچ بدون عال
   شي

ا اعتباري به و ل
ميان تجارت و
رواج از ناشي گي

  دورود شهر) ي

نم

ماخذ

كلي موجب توز
ريزي و به عبارت
رسرزمينهاي مه
ز نظر سرزمينها

نيروهاي دادن ت
جم افزايش شدن
شكل شدن ون
ازدواج ميزان دن
س نتايج رفتن ن

 . است گرفته
كارگران مزد تن

فرهنگي روابط 
مسكن تقاضاي ش
ام براي تقاضا ش

ز نظر سرزمينها
  جمعيت شدن
فع نيروهاي از ده
آموزش تقاضاي ش
شغل تقاضاي ش
فرهنگي روابط 
فرهنگ معضالت 

بازنگري( جامع رح

 

 

 

 

 

  

  :هاجرت 
هاجرت به طور ك
ر بدون برنامه ر
 مي توان از نظر
يج مهاجرت از

دست از -
ش كند -
دگرگو -
شد كم -
ميان از -

گ انجام
رفت االب -
ايجاد -
افزايش -
افزايش -

يج مهاجرت از
ش زياد -
استفاد -
افزايش -
افزايش -
ايجاد -
ايجاد -

طر

مه
مه
اگر
را
نتا

نتا
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  1385 و 1375محل اقامت مهاجران وارد شده به شهر دورود طي سالهاي :  56جدول 

  1385 1375  محل اقامت قبلي مهاجران
  درصد  تعداد مهاجران  درصد  تعداد مهاجران

شهرستان محل 
  سرشماري

  774 4/81  0  0  شهر
  17/07  2747  5080 42/2  آبادي

ساير شهرستانهاي 
  استان

  23/98  3858  14/2  1704  شهر
  9/17  1315  20/1  2419  آبادي

شهرستانهاي ساير 
  استانها

  43/76  7042  21/8  2621  شهر
  1/78  287  3/5  416  آبادي

  0/07  11  0  2  خارج از كشور
  0/39  62  0/5  60  اظهار نشده
  100  16096  100  12032  جمع كل

  85و75مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن: ماخذ 
. يي شهرستان  بوده اندنفر آنها از نقاط روستا 4349نفر به شهر وارد شده اند كه  16091تعداد  1385در سال 

يافتن كار و كسب درآمد بيشتر   برخي از مهاجران از نقاط روستايي و آبادي هايي اين شهرستان جهت ادامه تحصيل،
توانند بر روند توسعه و رشد شهر، ميزان اشتغال و فعاليت، ميزان باروري و اين افراد مي. به شهر   مهاجرت نموده اند
عالوه بر اين برخي از اين افراد مهاجر، از وضعيت درآمدي . و اجتماعي تأثيرگذار باشندساير شاخصهاي اقتصادي 

خوبي برخوردار نبوده و باعث گسترش حاشيه نشيني و سكونتگاه هاي خودرو و غيررسمي در اطراف و حاشيه شهر 
درصد از ساير  1/32اند،  درصد از شهرستان دورود بوده  9/21از بين مهاجران وارد شده به شهر دورود .مي گردند

بررسي ساختار جنسي مهاجران وارد . درصد از ساير استانهاي كشور بوده اند 5/45شهرستانهاي استان لرستان و 
نفر زن طي ده سال گذشته به اين شهر وارد  12215نفر مرد و  14416شده به شهر دورود نشان مي دهد كه تعداد 

نفر مرد به اين  118نفر زن تعداد  100ه كه نشان مي دهد در ازاي هر بود 118نسبت جنسي مهاجرين . شده اند
برخي از مردان به دليل يافتن كار بهتر و كسب درآمد بيشتر به اين شهر مهاجرت نموده و . شهر مهاجرت نموده اند

  .اين امر باعث شده تا نسبت آنها در مقايسه با زنان و سهم شاخص نسبت جنسي باالتر باشد
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  1375,1385توزيع سني و جنسي مهاجران وارد شده به شهر دورود در سال : 57جدول 
  75 85  سال

گروههاي 
  سني

  زنان  مردان  جمع زن و مرد زنان مردان جمع مرد و زن
 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد  درصد  تعداد

4 -0  605  4.9 318  5.2 287  4.7 559 3.5 272 3.2 287 3.8 

9 -5  1957  15.9 1021 16.6 936  15.2 1102 6.8 573 6.7 529 7.1 

14-10  2043  16.6 1026 16.7 1017 16.5 1570 9.8 796 9.2 774 10.4 

19 -15  1613  13.1 777  12.6 836  13.6 1891 11.8 916 10.6 975 13.0 

24-20  1261  10.3 499  8.1 762  12.4 3259 20.3 177720.6 148219.8 

29 -25  1392  11.3 678  11.0 714  11.6 2694 16.7 153417.8 1160 15.5 

34-30  1015  8.3 560  9.1 455  7.4 1647 10.2 908 10.5 740 9.9 

39 -35  799  6.5 447  7.3 352  5.7 1139 7.1 642 7.4 497 6.6 

44 -40  449  3.6 238  3.9 211  3.4 662 4.1 378 4.4 284 3.8 

49-45  250  2.0 98  1.6 152  2.5 555 3.5 291 3.4 264 3.5 

64-50  573  4.7 297  4.8 276  4.5 658 4.1 332 3.8 327 4.4 

65+  345  2.8 185  3.0 160  2.6 354 2.2 198 2.3 156 2.1 

  100 7475  100  8616  100 16091  100 6157  100 6144  100 12302  جمع
  نمركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسك: ماخذ 

  1385و 1375توزيع سني مهاجران وارد شده به شهر دورود سال :  14نمودار
 

 

 

 

 

 

 

  
 ،مركز آمار ايران1385و1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن :ماخذ 

سالگي قرار داشته كه  20-24بررسي ساختار سني مهاجرين نشانگر آنست كه مهاجرين وارد شده اكثراً در سنين 
سالگي  15درصد آنها در سنين جواني و كمتر از  7/20در مجموع . مي شوند اجرين را شاملاز كل مه% 20تقريباً

 64تا  15درصد نيز در سنين  1/70سالگي و بقيه يعني  65درصد در سنين سالخوردگي و باالي  2/2. قرار دارند
رين داليل اين وضعيت نشان مي دهد كه يافتن كار از مهمت. سالگي يعني سنين بالقوه كار و فعاليت قرار دارند

  .مهاجرت افراد از ساير نقاط كشور و خصوصاً مناطق روستايي شهرستان دورود به شهر دورود بوده است
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 1385دورود برحسب علت مهاجرت توزيع مهاجران نقاط شهري  :58جدول 

  بر اساس داده هاي مركز آمار ايران: ماخذ 
بر اساس .يكي ديگر ازموضوعاتي كه در بحث مهاجرت مورد بررسي قرار ميگيرد بررسي علت مهاجرت جمعيت است  

عللي را به عنوان علل مهاجرت بيان كرده اند كه در اين قسمت به  1385سرشماري سال اطالعات اخذ شده از نتايج 
با توجه به جدول صفحه بعد مشخص است كه بيشترين نوع مهاجرتها از . بررسي نتايج اين سرشماري مي پردازيم 

نفر و مردان  5236ون نفر است كه رقم زنان در اين ست 7645نوع پيروي از خانوار مي باشد كه رقم آن برابر با 
نفر مي باشد اين موضوع نشان مي دهد كه زنان وارد شده به شهرستان دورود انگيزه هاي خود خواسته براي  2409

كمترين ميزان در علل مهاجرت مربوط به انگيزه پايان تحصيالت مي باشد كه اين موضوع مي .مهاجرت نداشته اند 
انگيزه يافتن .ورود و يا جاذبه شهرهاي مقصد براي مهاجران تحصيلي باشد تواند ناشي از نبود فرصتهاي شغلي در د

درصد از مهاجران انگيزه خود را از 2/9شغل يكي از انگيزه هاي بسيار مهم براي مهاجرت محسوب مي شود كه 
  .مهاجرت يافتن شغل عنوان كرده اند

برابر با  1385درصد بوده است و در سال  13.9نسبت مهاجران وارد شده به شهر دورود  1375به طور كلي در سال 
درصد افزايش يافته است در مجموع شهر دورود به دليل  2درصد به اين معنا كه نرخ مهاجرپذيري شهر  15.9

  .موقعيت خاص صنعتي و ساير توانمنديهاي موجود شهر مهاجرپذيري محسوب مي شود
 :ورود بررسي نتايج حاصل از پيمايش اقتصادي و اجتماعي شهر د

هدف از انجام اين .در زير نتايج حاصل از پيمايش اقتصادي و اجتماعي انجام شده در شهر دورود ارايه مي گردد
پيمايش رفع كمبود اطالعات در برخي زمينه ها و همپوشاني اطالعات موجود در اسناد رسمي و موجود در حال 

درصدي از شهر دورود مورد  20رمول كوكران نمونه به همين منظور در اين پيمايش با استفاده از ف.حاضر است 
كالن  4خرد حوزه و  16شهر به . اين نمونه به نسبت جمعيت حوزه ها انجام شده است. مطالعه قرار گرفته است
مورد بررسي و دسته بندي قرار  spssنتايج ارايه شده در اين گزارش از طريق نرم افزار . حوزه تقسيم شده است

  .گرفته است

  درصد  مرد  درصد زن درصد مرد و زن علت مهاجرت
  2/14  1235  262 5/3  2/9  1497 جستجوي كار
  2/8  713  6/0  43  7/4  757  بهتر جستجوي كار

  8  700  9/1  142  2/5  842  انتقال شغلي
  7/10  934  6/9  724  2/10  1658  تحصيل

  1/1  92  1/2  155  5/1  246 پايان تحصيل
  3/5  462  0  0  8/2  462  خدمت وظيفه

  9/10  947  0  0  8/5  947  پايان خدمت وظيفه
  7/27  2409  3/69  5236  47  7645 پيروي از خانوار

  3/10  896  6/8  648  5/9  1544 ساير
  5/4  316  5/4  340  4  656  اظهار نشده

  100  8703  100  7551  100  16254  جمع
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درصد نميشود علت در داده هاي پرت و  100نكته قابل ذكر در اين است كه اگر در برخي از جداول جمع درصدها ((
  .))اظهار نشده و يا داده هايي است كه در مورد برخي از پاسخ دهندگان سنخيت نمي يابد

  .باشند  درصد جامعه آماري اين حوزه اعالم كرده اند كه متولد شهر دورود مي100: 1حوزه كالن 
درصد از ساير استانها و شهرستانها مي باشند 5/1درصد از جامعه آماري اين حوزه متولد دورود و 5/98: 2حوزه كالن 

  .كه نرخ پاييني را به خود اختصاص داده اند
درصد متولد ساير شهرستانها و استانهاي 3/17درصد از جمعيت اين حوزه متولد شهر دورود و 7/82: 3حوزه كالن 

  .ور بوده اند و تقريباً ميتوان اين حوزه را حوزه اي مهاجر پذير دانستكش
درصد متولد ساير شهرستانها و 3/33درصد از جمعيت اين حوزه متولد شهر دورود و مابقي يعني 7/66: 4حوزه كالن 

رد و هم چنين استانهاي كشور بوده اند و اين موضوع نشان از تمايل براي سكونت در اين حوزه و محله هاي آن دا
  )با توجه به وضعيت اقتصادي و فرهنگي در اين محله (بافت مناسبتر آن 

  خصوصيات اجتماعي شهر و محالت آن و چگونگي تاثير آنها بر توسعه كالبدي شهر -2-3-3
و همچنين اطالعات بدست  1385و  1375جهت انجام اين بند از شرح خدمات از داده ها و اطالعات سرشماري 

در . ز پرسشنامه ها و مصاحبه هاي صورت گرفته در بين مسئولين و مردم ساكن شهر دورود استفاده شده استآمده ا
زمينه داده هاي سرشماري مي توان از مواردي چون سطح و ميزان باسوادي و تحصيالت، نحوه تصرف مسكن، اجاره 

و اقتصادي و جمعيتي تاثيرگذار بر توسعه  برخي از اطالعات اجتماعي. نشيني و وضعيت زناشويي و ازدواج نام برد
  .شهري را  ميتوان به تفكيك محالت و يا حوزه هاي آماري سرشماري نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داد
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  وضعيت سواد  -1-2-3-3
 85و  75وضعيت سواد در شهر دورود در سالهاي  :59جدول

 مركز آمار ايران 85-1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهر دورود سال : ماخذ 

ميزان باسوادي و سطح تحصيالت يكي از شاخص هاي اجتماعي است كه مي تواند در شناخت و بررسي اثرات آن بر 
ن تحصيالت به طور معمول امكان دستيابي به شغل با درآمد توسعه كالبدي شهر مفيد باشد به اين شكل كه ميزا

به . بهتر را امكان پذير مي سازد و درآمد بهتر و امكانات مالي بيشتر ميتواند در كالبد شهر بسيار تأثيرگذار باشد
عنوان مثال در مساحت واحدهاي مسكوني، ميزان مشاركت اقتصادي و اجتماعي شهروندان در اجرا و پيشبرد 

. همواره رو به افزايش بوده است 1385تا  1365ميزان باسوادي در شهر دورود طي سالهاي . هاي عمراني شهرطرح
درصد  3/83به  1375درصد در سال  8/16درصد بوده كه با رشدي برابر با   5/66اين ميزان برابر با  1365در سال 

يت شش ساله و بيشتر ساكن در شهر دورود باسواد درصد از جمع 1/86نيز تقريباً  1385در سال . افزايش يافته است
نشان مي دهد كه دو نوع نابرابري آموزشي و  1385بررسي ميزان باسوادي در سطح شهر دورود در سال .بوده اند 

اول نابرابري آموزشي از نظر سني است، يعني اينكه در سنين مختلف و يا گروههاي سني شهر . تحصيلي وجود دارد
 6-9گروه هاي سني پايين . ت نسبتًا فاحشي از نظر سطح و ميزان تحصيالت و باسوادي وجود دارداختالف و تفاو

ساله از ميزان باسوادي بيشتري  25-29و  20-24، 15-19ساله و همچنين گروه هاي ديگري چون  10-14ساله، 
شهر دورود، نابرابري آموزشي از دومين نابرابري آموزشي قابل مشاهده در . نسبت به ساير گروه هاي سني برخوردارند

درصد از زنان از سطح سواد و تحصيالت  3/81درصد از مردان و  7/90به طور كل در اين شهر . نظر جنسي است
  . درصد به نفع مردان مي باشد 9الزم برخوردارند كه اختالف بين ميزان باسوادي تقريباً 

در جوامع كوچك و يا به دليل نبود انگيزه هاي كافي براي اين موضوع ميتواند ناشي از وجود فرهنگ مردساالري  
تحصيل زنان كه خود مي تواند ناشي از تربيت دختران براي به عهده گرفتن نقشهاي صرفاً خانوادگي باشد، شاخص 
ميزان با سوادي زنان و اشتغال آن ها از شاخص هايي هستند كه براي مشخص كردن سطح توسعه يافتگي يك 

مورد اهميت است چراكه تحصيل زنان باعث تربيت نسل هايي سالمتر از نظر فكري و شخصيتي مي  جامعه بسيار
.از ناآگاهي زنان در تربيت فرزندان وجود دارد مرتفع مي گردد ي از مشكالتي كه ناشيگردد و بسيار

 االسال به ب 6جمعيت   درصد  بيسوادن  درصد  باسوادان  گروه جنسي  سال
 درصد  تعداد

100  38384  2/12  4677  7/87  33707   مرد

75 100  37661  4/12  8050  6/78  29611   زن

100  76045  7/16  12727  3/83  63318   مرد و زن

100  46514  2/9  4309  7/90  42205   مرد

85 100  45244  6/18  8455  3/81  36789   زن

100  91758  9/13  12764  1/86  78994   مرد و زن
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  : تجزيه و تحليل وضعيت سواد بر اساس نتايج پيمايش اقتصادي و اجتماعي 
  سواد در حوزه ها سطح: 60جدول 

  90نتايج حاصل از مطالعات پيمايشي مشاور تير ماه : ماخذ 
  : 1وزه كالن ح

وضعيت سواد در اين حوزه نشان ميدهد كه بي سوادي در اين حوزه نسبت به ساير حوزه ها از نسبت بيشتري 
درصد مي باشد و بيشترين نسبت مربوط به نسبت تحصيالت زير ديپلم 3/22برخوردار است كه نسبت آن برابر با 

هر دورود محسوب مي شود اين احتمال وجود دارد كه نرخ با توجه به اينكه اين حوزه از حوزه هاي قديمي ش.ميباشد
ميزان  باالي بي سوادي ناشي از سكونت گروه هاي مهاجر از روستاها و يا سكونت گروه هاي سني باال باشد كه طبعاً

باالترين نرخ بي سوادي در ميان كل خرد حوزه .بيسوادي دراين گروه هاي سني به نسبت ساير گروه ها بيشتر است 
ميباشد اين خرد حوزه جز روستاهاي قديمي دورود بوده است كه در طي  1در كالن حوزه  3ا متعلق به خرد حوزه ه

باالترين نرخ تحصيالت عالي در اين كالن حوزه نيز با نسبت . رشد و گسترش شهر با نقاط شهري تلفيق شده است
مد ميانگين شهر آيسوادي و درآمد پايينتر از درنرخ باالي ب .در اين كالن حوزه مي باشد 1-1درصد در حوزه  2/5

كالبد فرسوده اين كالن حوزه مي تواند .تاثير خود را به طور محسوس در كالبد اين كالن حوزه نشان داده است
فرسوده بودن اين كالن حوزه و مجاورت آن با كارخانه سيمان .انعكاسي از وضعيت اقتصادي ساكنان آن محسوب شود

 وضعيت سواد  فوق ليسانس و باالتر  اظهار نشده ه هاحوز ليسانس  ديپلم وفوق ديپلم  زير ديپلم نهضت  بيسواد

34.74  0/5  5/2  41/9  1/36  2/2  14/1   1- 1حوزه خرد
0.6  0  2/2  36/4  41  1/5  17/3   1- 2حوزه خرد 
0  0  1/9  21  46  1  30/1   1- 3حوزه خرد 
0  0/7  3  36  37/9  0/5  21/9   1- 4حوزه خرد 
0  0/3  2/7  31/7  41/8  1/2  22/3   1حوزه كالن
0  0/2  4  33  39/4  0/9  22/5   2- 1حوزه خرد 
0  ./5  2/3  32  47  ./7  17/5   2- 2حوزه خرد 
0  0 /5  6/7  41/9  36/5  2/5  11/9   2- 3حوزه خرد 
0  0/4  4/4  35/9  41  1/4  16/9   2حوزه كالن 
0  1/4  9/1  36/8  38/2  3/7  10/8   3- 1حوزه خرد 
0  1/1  6/9  44/9  35/4  1/4  10/3   3- 2حوزه  خرد
0  0/4  1/7  54/9  28/8  2/1  12/1   3- 3حوزه خرد 
0  1/1  7/4  43/2  36  1/8  10/5   3حوزه كالن 
0  0  11/5  48/6  31/4  0  8/5   4- 1حوزه خرد
0  ./9  1/8  28/4  54/4  ./4  14/1   4- 2حوزه خرد 
0  0  14/1  42/4  38/4  0  5/1   4- 3حوزه خرد 
0  0  2/4  42/5  50/6  0 4/5   4- 4ردحوزه خ
0  6/0  11  3/44  3/37  8/0  6    4- 5حوزه خرد 
0  1  8/4  37/6  46/6  0/3  6/1    4-6حوزه خرد 
0  23  6/3  38/1  46  0/4  7/9   4حوزه كالن 

0.7  0/64  5/45  37/82  40/6  1/23  14/24   كل حوزه ها
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دن محالت آن شده است كه اين موضوع مي تواند مانع در پيشرفت و بهبود وضع كالبدي آن محسوب باعث ايزوله ش
  . اين فرضيه با نتايج گويه ميزان تمايل به مهاجرت بيش از پيش تقويت مي شود.مي شود

  : 2حوزه كالن 
نرخ درسطح تحصيالت مربوط  بيشترين. مي باشد 1/83و نرخ با سوادي با  9/16نرخ بي سوادي در اين حوزه برابر با 

سال در اين  6درصد از جمعيت باالي  8/4.درصد ميباشد  41به مقاطع زير ديپلم مي باشد كه نسبت آن به كل 
باالترين نرخ بي سوادي در ميان خرد حوزه هاي اين حوزه كالن . حوزه نيز داراي تحصيالت دانشگاهي مي باشند 

باالترين نرخ باسوادي .امل محله هاي حسين آباد و باالي فرمانداري ميباشد مي باشد كه ش 2- 1مربوط به حوزه خرد 
درصد مي باشد و نرخ  1/88مي باشد كه برابر با  2- 3در ميان حوزه هاي خرد اين حوزه كالن مربوط به حوزه خرد 

اين كالن حوزه، .رصدد 2/7با سوادي در تحصيالت عالي نيز در اين حوزه از ساير حوزه ها باالتر مي باشد با نسبت 
ري شهر ميباشد و در واقع يكي از حوزه هاي احوزه مركزي شهر محسوب مي شود كه شامل كاربري هاي تجاري و اد

در واقع تاثير موضوع ميزان تحصيالت در .بافت اين حوزه متراكم و فشرده است .قديمي اين شهر محسوب مي شود 
به اين معنا كه قيمت زمين در اين حوزه تابعي از .قرار مي گيرد اين كالن حوزه به دليل مركزيت تحت الشعاع 

  . مركزيت آن مي باشد
 : 3حوزه كالن 

درصد مي باشد و نرخ  5/10نرخ بي سوادي در اين كالن حوزه برابر با .اين حوزه شامل سه خرد حوزه مي باشد
باالترين سطح .درصد ميباشد 5/8برابر با )ترليسانس و باال(نرخ تحصيالت عالي. درصد مي باشد 5/89باسوادي برابر با 

پائين ترين نرخ بي . درصد 2/43در مقاطع تحصيلي اين حوزه مربوط به مقطع ديپلم و فوق ديپلم مي باشد با نرخ 
درصد و به همان ميزان باالترين نرخ با 3/10مي باشد با نسبت 3-2سوادي در اين كالن حوزه مربوط به حوزه 

ميباشد با نرخ  3-1ترين نرخ تحصيالت عالي مربوط به حوزه باال. همين حوزه ها مي باشد  هبسوادي نيز مربوط 
بافت مسكوني در  .تغير واسطه ميزان درآمد نيز مشهود مي باشدمتاثير ميزان باسوادي در اين كالن حوزه با .5/10

حالت اين كالن حوزه به طور متوسط سازتر مي باشد؛ و در نظرسنجي انجام شده در شهر منواين كالن حوزه منظم و 
  .در گروه بهترين محالت شهر قرار گرفته اند

  : 4حوزه كالن 
درصد مي باشد و نرخ باسوادي 9/7نرخ بي سوادي در اين كالن حوزه برابر با .خرد حوزه مي باشد  6اين حوزه شامل 

با ساير حوزه هاي كالن پائين ترين نرخ  اين حوزه در مقايسه) درصد  6/8( نرخ تصيالت عالي.درصد  1/92برابر با 
در ميان خرد حوزه . اين حوزه اغلب شامل محالت تازه ساز شهر مي باشد. بي سوادي و باالترين نرخ باسوادي را دارد

درصد مي  5/95و باالترين نرخ باسوادي ) درصد5/4(كمترين نرخ بي سوادي را دارد  4-4هاي اين كالن حوزه حوزه 
و باالترين نرخ بي )كوي پليس(مي باشد  4-3ين نرخ تحصيالت عالي در مقطع ليسانس در خرد حوزه باالتر.باشد 

درآمد افراد كه تابعي از ميزان ). محله انگشته(درصد  1/14مي باشد با نسبت   4-2سوادي مربوط به خرد حوزه 
بته به استثناي محله انگشته و كوي تحصيالت محسوب مي شود نيز در اين كالن حوزه باالتر از حد ميانگين است ال

شبكه بندي .پليس اين رابطه مستقيم درآمد و تحصيالت نمود روشني در كالبد محالت اين كالن حوزه داشته است 
  .و عرض معابر به نسبت استانداردتر برآورد مي شود. معابر در اين كالن حوزه از نظم بهتري برخوردار است
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 وضعيت زناشوئي  -2-2-3-3
 85و 75وضعيت زناشويي در شهر دورود در سال :61ل جدو

 سال جنس جمع داراي همسر بي همسر در اثر فوت بي همسر در اثر طالق هرگز ازدواج نكرده اظهار نشده

 مرد و زن 65150 32141 2283 225 29919 222

75 

 درصد 100 49.3 3.5 0.50 45.9 0.40

 مردان 32734 15865 195 78 16540 56

 درصد 50.2 24.3  0.3 0.2 25.3 0.1

 زنان 32416 16276 2088 147 13739 166

 درصد 49.8 25 3.2 0.3 21 0.3

 مرد و زن 85847 45506 3322 499 36497 23

85 

 درصد 100 53.0 3.87 0.6 42.5 0.03

 مردان 43301 22477 310 194 20316 4

 درصد 50.44 51.9 0.7 0.4 46.9 0.01

 زنان 42546 23029 3012 305 16181 19

 درصد 49.5 54.1 7.07 0.7 38.03 0.04

  ،مركز آمار ايران85و75سرشماري عمومي نفوس و مسكن :ماخذ 
با گذر از جامعه سنتي به مدرن و .اين قسمت به بررسي تاثير وضعيت زناشويي در كالبد شهر پرداخته مي شود 

و حركت از خانواده گسترده به خانواده هسته اي و جدا شدن محل  تغيير شيوه زندگي ساكنان شهرهاي ايراني
به اين معنا كه . سكونت فرزندان بعد از ازدواج تقاضا براي مسكن در شهرها تحت تاثير اين عامل نيز قرار گرفت

با .اب مي يابدازدواج بيشتر نياز به مسكن بيشتر را تداعي ميكند كه اين موضوع در نهايت در بافت و كالبد شهرها بازت
  .توجه به اين توضيحات بررسي اين تاثير با اهميت به نظر مي رسد

نفر در سن ازدواج قرار  85847بر اساس آمارهاي منتشر شده در نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن تعداد 
صد ازتعداد زنان در 1/54نفر ديگر را مردان ، 43301نفر آن ها را زنان تشكيل مي دهند و  42546دارند كه تعداد 

درصد مردان و  7/0درصد از مردان در سن ازدواج را مردان، 9/51در سن ازدواج داراي همسر گزارش شده اند و 
درصد از مردان بي همسر در اثر طالق،  4/0درصد از زنان و  7/0درصد زنان بي همسر در اثر فوت همسر،  07/7
در سال مقايسه مردان و زنان درسن ازدواج . دواج نكرده اندزدرصد از زنان هرگز ا03/38درصداز مردان و  9/46

مي دهد كه ضريب مردان داراي همسر در سطحي نسبتاً مساوي قرار دارند، اما درصد  در شهر دورود نشان  1385
 زنان ازدواج نكرده نسبت به مردان ازدواج نكرده كمتر است كه اين موضوع مي تواند به پائين بودن سن ازدواج در

برابر مردان در همين شاخص بوده است كه اين  7/9شاخص زنان بي همسر در اثر فوت تقريباً . زنان مربوط باشد
موضوع مي تواند به علت مسايل و محدوديت هاي فرهنگي در بروز عدم تمايل زنان به ازدواج مجدد باشد خود اين 

واقع شود ؛ از ديگر آثار اين پديده آثار اقتصادي و  موضوع مي تواند بر افزايش بار تكفل در خانوارهاي شهري موثر
بروز پديده فقر براي اين گروه ها باشد چرا كه ميزان فرصت هاي شغلي براي زنان در اغلب شهرهاي ايران بسيار 

  .محدود است
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  :بررسي وضعيت زناشوئي در حوزه ها طبق يافته هاي پيمايش اقتصادي و اجتماعي شهر دورود
  )درصد( ت تاهل در حوزه هاوضعي:62جدول 

 حوزه ها
 وضعيت تاهل

 بدون همسر مجرد متاهل

 7/1  1 43/1 49/8-1حوزه خرد

 6/9  46/9  1 46/2- 2حوزه خرد 

 1 6/49 45/3 5/1- 3حوزه خرد 

 1 51/5 42/3 6/2- 4حوزه خرد 

 1/6  1 6/48 3/45حوزه كالن
 2 33/2 61/9 4/9- 1حوزه خرد 

 2 48 46/3 2/9- 2حوزه خرد 

 2 52/3 42/5 5/2- 3حوزه خرد 

 2 52/8 46/2 1حوزه كالن 
 3 45/5 51/6 2/9- 1حوزه خرد 

 3 45/4 51/4 3/2- 2حوزه  خرد

 3 61/4 34/9 3/7- 3حوزه خرد 

 50/2 3/1  3 46/7حوزه كالن 

 4 77/4 22/6 0-1حوزه خرد
 4 42/8 54 3/2- 2حوزه خرد 

 4 45/5 51/5 3- 3حوزه خرد 
 4 47/9 50 2/1-4حوزه خرد

 49/2 49/5 1/3  4- 5حوزه خرد 

 44/7 52/5 2/8  4-6حوزه خرد 

 4 46/5 51/2 2/3حوزه كالن 

 47/69 48/51 3/8 كل حوزه ها

  1390 -پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور: مأخذ 
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در پرسشنامه ها هل خود را با توجه به اطالعات ثبت شده أدرصد از جامعه آماري پيمايش شهر دورود وضعيت ت7/47
  .درصد بدون همسر عنوان كرده اند8/3درصد مجرد و 5/48داراي همسر، 

  .درصد بدون همسر عنوان شده اند 1/6درصد مجرد و 3/45درصد داراي همسر، 6/48 :1حوزه كالن 
هل در اين أنسبت ت. درصد بدون همسر مي باشند1درصد مجرد و 2/46درصد داراي همسر، 8/52 :2حوزه كالن 

  .زه از ساير حوزه ها و از كل شهر باالتر استحو
  .درصد بدون همسر مي باشند1/3درصد مجرد و 2/50درصد داراي همسر،7/46 :3حوزه كالن 
نرخ تجرد در اين حوزه .درصد بدون همسر مي باشند3/2درصد مجرد و 2/5درصد داراي همسر،5/46 :4حوزه كالن 

  .از ساير حوزه ها باالتر است 
اين .درصد از كل افراد در سن ازدواج ميباشد 48.5نتايج حاصل از پيمايش ميزان تجرد در شهر برابر با  با  توجه به

موضوع گوياي اين مساله است كه اين افراد در آينده نياز به مسكن و ساير خدمات شهري ميباشند كه كالبد شهر را 
 .يس شهركهاي جديد گرددتحت تاثير خود قرار مي دهد و ممكن است باعث توسعه شهر يا تاس

  وضعيت مذهبي  -3-2-3-3
  وضعيت مذهبي:63جدول 

 حوزه ها
  مذهب

 سني شيعه

 0 1 100-1حوزه خرد
 1 100 0-2حوزه خرد
 1 100 0-3حوزه خرد
 0 1 100-4حوزه خرد

 1 100 0حوزه كالن
 2 99/2 0/8-1حوزه خرد

 2 98/7 1/3-2حوزه خرد

 2 99/5 0/5-3حوزه خرد

 2 2/99 8/0حوزه كالن
 3 100 0-1حوزه خرد
 3 100 0-2حوزه خرد
 3 100 0-3حوزه خرد

 3 100 0حوزه كالن
 4 100 0-1حوزه خرد
 4 100 0-2حوزه خرد
 4 100 0-3حوزه خرد
 4 100 0-4حوزه خرد
 4 100 0-5حوزه خرد
 4 100 0-6حوزه خرد

 4 100 0حوزه كالن
 2/0 8/99 كل حوزه ها

 90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: ماخذ
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در رابطه با وضعيت مذهبي در شهر دورود با توجه به پيمايش اقتصادي و اجتماعي كه در شهر دورود توسط اين 
  :مشاور انجام شده است نتايج زير به دست آمده كه در قالب جدول زير ارائه ميگردد انمهندس

درصد از جمعيت  2،3/1-2شهر جمعيت شهر شيعه مذهب مي باشند تنها در خرد حوزه در اكثر حوزه هاي اين 
به طور كلي شهر دورود از همگني مذهبي برخوردار است كه اين موضوع از بروز بسياري از . سني مذهب مي باشند

ز اين ابعاد بعد كالبدي انعكاس اين همگني ميتواند در بسياري از ابعاد تاثيرگذار باشد يكي ا.مسائل جلوگيري ميكند 
تفاوتهاي مذهبي ميباشد به عنوان مثال نياز به مساجد جداگانه براي فعاليتهاي مذهبي در اين نوع شهرها مرتفع مي 

  .گردد
 وضعيت قومي و زباني -4-2-3-3

 زبان و بختياري لر طوايف حضور علت به لهجه اين اما باشد مي لري لرستان، استان بقيه همانند دورودي گويش
 كه تركي مهاجران اندك حضور بر عالوه. هست نيز اختالالتي داراي است نزديكتر بروجردي زبان به كه سيالخوري

 سه داراي اسالم از قبل لرستان. لرستانند لر يا و بختياري لر يا افراد بقيه غالباً شده، منتقل شهر اين به تبعيد اثر در
 ،چراغي( شد تقسيم قذق مهرجان و ماربندان منطقه دو به ساسانيان زمان در و بوده گريبانه كابيانه، مساباتي،: بخش
1386.( 

 قسمت. ناميد لرستاني و بختياري تيره دو كننده جدا را شهر اين توانيم مي دورود شهر جغرافيايي موقعيت دليل به
    .هستند لرستاني انهخ رود غربي شمال و شمالي قسمتهاي و بختياري مذكور هاي رودخانه شرقي جنوب و جنوبي

  وضعيت قومي و زباني:64دول ج

  90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: ماخذ
با توجه به جدول فوق كه نتيجه پيمايش در سطح شهر دورود از طرف مهندس مشاور مي باشد اين نتيجه حاصل 

در .ند درصد كرد ميباش 3/0درصد ترك و  2/0از جمعيت كل شهر متعلق به قوميت لر مي باشند،  5/99شد كه 
واقع اين شهر از همگني باالئي در قوميت برخوردار مي باشد كه همين موضوع مي تواند در برنامه ريزيهاي آينده 

  . البته اين همگني مي تواند ناشي از پائين بودن سطح مهاجرپذيري از استانهاي ديگر مي باشد .موثر واقع گردد
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 شناخت محالت شهر -2-3-3- 5

 محالت شهر طحس در اجتماعي مشكالت 
 جدول معضالت اجتماعي شهر دورود:65جدول 

  90اهپيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير م: خذما
  : با بررسي معضالت اجتماعي در شهر دورود نتايج زير حاصل شد 

درصد  2/30درصد سرقت،  7درصد از پاسخ دهندگان فقدان امنيت را معضل در محالت خود اعالم كرده اند،  5/16
درصد محله خود را بدون معضل  4/25درصد نزاع و  4/12درصد تكدي گري و  9/2درصد مزاحمت،  51اعتياد و 

اين . اعتياد در ميان ساير معضالت اجتماعي اين شهر نسبت باالتري را به خود اختصاص داده است . عالم كرده اندا
اقتصادي در يك جامعه  در نظر بگيريم كه بيشتر تحت تاثير مولفه هاي معضل را ميتوانيم به عنوان متغير وابسته اي

جه به اينكه نرخ بيكاري در اين شهر در كل حوزه ها وبا ت).د جداي از استثنائاتي كه در اين مقوله وجود دار(است 
رقم باالئي را نشان مي دهد و اينكه سطح اقتصادي خانوارها در اكثر حوزه ها پائين است به همان نسبت معضالت 

ابد در واقع اين دو مقوله يعني وضعيت اشتغال و وضعيت معضالت اجتماعي با ي اجتماعي در شهر افزايش مي
به اين معنا كه هرچه در يك جامعه بيكاري بيشتر باشد ميزان جرم در .يگر داراي همبستگي معكوس ميباشنديكد

بيكاري از طريق متغيري واسطه يعني ايجاد حس نااميدي و اضطراب در فرد به بروز . ميرود  ترآن جامعه باال

 بدون معضل حوزه ها تمعضال  نزاع  تكدي  مزاحمت  اعتياد  سرقت امنيتفقدان 
4/25  4/12  9/2  1/5  2/30  7  5/16   1- 1حوزه خرد

0  17/4  2/3  7  51/2  2/3  19/8   1- 2حوزه خرد 
0  24/8  1/2  3/7  32/9  5  32/3   1- 3حوزه خرد 
0  19/7  0/7  11/6  33/3  4/8  29/9   1- 4حوزه خرد 
0  3/20  5/1  7/9  2/38  9/4  4/25   1حوزه كالن

0/8  25  0  6/1  48/5  3/8  15/9   2- 1حوزه خرد 
9/5  17/7  1/9  3/2  34/8  1/9  29/7   2- 2حوزه خرد 
0/5  8/6  1/1  5/4  49/5  3/8  31/2   2- 3حوزه خرد 

6/3  2/16  1/1  8/4  3/44  2/3  5/26   2حوزه كالن 
42/4  2/2  1/9  4/1  21/2  23/4  4/8   3- 1حوزه خرد 
89/1  0  0  0  1/2  8/2  1/2   3- 2حوزه  خرد
28/9  0  1/2  9/6  31/3  3/6  25/3   3- 3حوزه خرد 

2/60  1  1  1/3  1/14  3/14  1/6   3حوزه كالن 
33/3  0  0  16/7  20/8  4/2  25   4- 1حوزه خرد

0  43/2  0  1/7  40/7  2/5  11/9   4- 2حوزه خرد 
0  12  40  8  24  12  4   4- 3وزه خرد ح
38  1  18  4  22  11  6   4- 4حوزه خرد

5/73  2  1/7  2  1/7  1/5  1/3    4- 5حوزه خرد 
6/18  6/11  5/3  8/5  2/37  7  3/9    4-6حوزه خرد 
7/29  9/14  4/8  2/4  6/26  4/6  4/8   4حوزه كالن 

25/4  12/4  2/9  5/1  30/2  7/0  16/5   كل حوزه ها
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ود فضاها و برنامه هاي مناسب جهت پر بار همچنين كمب.گرايش به مصرف مواد مخدر مي انجامد  افسردگي و نهايتاً
  .كردن اوقات فراغت مي تواند منجر به بروز  جرايم در فضاي بسته كه مصرف مواد مخدر از جمله آنان است، گردد

درصد مزاحمت و  7/9اعتياد و  2/38درصد سرقت،  9/4درصد از پاسخ دهندگان فقدان امنيت،  4/25:  1حوزه كالن 
همانطور كه مالحظه ميشود در اين حوزه نيز . درصد نزاع را به عنوان معضل اعالم كرده اند3/20درصد تكدي،  5/1

اين موضوع يعني فقدان .( پاسخ دهندگان اعتياد را به عنوان معضل اصلي اعالم كرده اند و بعد از آن فقدان امنيت
ناامن  در بافت كالبدي محالت اين حوزه  امنيت با توجه به قديمي بودن محالت در اين حوزه متاثر از وجود فضاهاي

درصد از پاسخ دهندگان اعتياد را معضل اعالم كرده اند كه شامل محله سيروساتي  2/51،  1-2در خرد حوزه ).باشد 
جز محله هائي است كه ساكنان آنرا در نظر سنجي محالت به عنوان يكي از محله هاي نامناسب  ميشود اين محله

  .اعالم كرده اند 
درصد  1/1مزاحمت،  8/4اعتياد،  3/44سرقت ،  2/3درصد از پاسخ دهندگان فقدان امنيت،  55/26: 2حوزه كالن 

ميزان اعتياد در اين حوزه .درصد نزاع را به عنوان معضالت اجتماعي محالت اين حوزه اعالم كرده اند 2/16تكدي و 
شامل محله هاي سي 2-3اين كالن حوزه، خرد حوزه در . از فراواني درصدي كل شهر و ساير حوزه ها باالتر است

  . آهن مي باشد  هو را 110متري، كندوان، كمپ 
درصد از  2/60ور حوزه كم معضلي عنوان گرديده اند چرا كه ن حوزه ها با توجه به برداشت مشااي :3حوزه كالن 

درصد فقدان  1/6.م كرده اند پاسخ دهندگان كه ساكن در محالت اين كالن حوزه هستند آنرا بدون معضل اعال
درصد از نظرات پاسخ دهندگان اين  1درصد مزاحمت ، نزاع و تكدي هر كدام  1/3درصد اعتياد و  1/14امنيت، 

دستگاه و كوي جانبازان مي  800كه شامل محله  3-2در اين كالن حوزه، خرد حوزه . حوزه را شامل شده است 
خود را بدون معضل اعالم كرده اند كه با توجه به سطح معيشت  درصد از پاسخ دهندگان محالت 1/89شود، 

  .  خانوارهاي اين محالت و خرد حوزه مي توان رابطه اي معكوس بين آنها در نظر گرفت 
  باال رفتن قدرت اقتصادي                   كم شدن معضالت اجتماعي

درصد  2/4درصد اعتياد،  6/26درصد سرقت،  4/6صد از پاسخ دهندگان فقدان امنيت، در 4/8 : 4حوزه كالن 
بادقت . درصد نزاع را به عنوان معضالت اجتماعي محالت خود اعالم كرده اند  9/14درصد تكدي و  4/8مزاحمت و 

را به خود اختصاص داده است ساير  فراواني در نسبتهاي فوق مشاهده ميشود به جز معضل اعتياد كه بيشترين درصد
  . ت فاحشي نيستند و رقم پائيني دارند معضالت داراي تفاو

مي باشد كه رقم اعتياد آن ساير خرد حوزه هاي اين كالن حوزه )محله انگشته ( 4-2نكته قابل توجه در حوزه خرد 
درصد باالترين نرخ در ميان تمامي خرد حوزه ها و  2/43و ميزان نزاع در آن با فراواني درصدي )7/40(باالتر است 

  كل شهر است 
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 نگرش ساكنان در رابطه با محالت شهر :  
  : بررسي ميزان رضايت از محالت  -

 :در اين قسمت به بررسي نگرش ساكنان محالت نسبت به محله خود پرداخته شده است 
  : كل حوزه ها 

 7/2درصد متوسط و  4/38درصد زياد،  1/44درصد از پاسخ دهندگان رضايت خود را از محالتشان خيلي زياد،  1/13
  .درصد خيلي كم اعالم كرده اند 4/1صد كم و در

با توجه به جدول موسوم به علت انتخاب بهترين محالت و با توجه به آمارهاي به دست آمده علل اجتماعي براي 
انتخاب محالت باالترين فراواني را به خود اختصاص داده است از اين موضوع مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه 

سپس علل اقتصادي از عوامل تاثير گذار در رضايت يا عدم رضايت شهروندان از محالت خود  علل اجتماعي و
چنانچه محله با شرايط اقتصادي خانوار تناسب داشته باشد و همچنين بافت اجتماعي آن محالت كم معضل .است

درصد از پاسخ دهندگان  1/89، 3-2به عنوان مثال در خرد حوزه . باشد رضايت از محله به همان نسبت باال مي رود 
درصد از پاسخ دهندگان رضايت خود را از  8/64محله هاي خود را بدون معضل اعالم كرده اند در همين خرد حوزه 

  .محله زياد اعالم كرده اند 
        

  

  

زياد و  درصد از پاسخ دهندگان رضايت 9/36درصد از پاسخ دهندگان رضايت خود را خيلي زياد،  4/2 :1حوزه كالن 
با توجه به اينكه بيشتر پاسخ دهندگان رضايت خود را متوسط اعالم كرده اند . درصد متوسط اعالم كرده اند  5/60

در اين . مي توان اينگونه برآورد كرد كه رضايت چنداني از محله خود ندارند و يا به تعبيري از آن ناراضي مي باشند 
درصد از پاسخ دهندگان محله خود را بدون معضل اعالم كرده اند اين كالن حوزه در جدول معضالت اجتماعي صفر 

كالن حوزه شامل محله هاي سيرو ساتي ، بحرين، ضرغام، صفا و منوچهري ميباشد كه به عنوان بدترين محالت از 
  .نظر پاسخ دهندگان به علت بافت اجتماعي نامناسب و شرايط اقتصادي نامناسب انتخاب شده اند 

  

  

 9/1درصد متوسط و  1/50زياد و  3/44درصد از پاسخ دهندگان رضايت خود را خيلي زياد،  9/2 :2وزه كالن ح
درصد خيلي كم عنوان كرده اند با توجه به ميزان معضالت اين كالن حوزه پايين بودن سطح  3/1درصد كم و 

  .رضايت در اين حوزه مشهود است 

 بافت اجتماعي مناسب 

 شرايط اقتصادي مناسب
 كاهش معضالت اجتماعي    افزايش رضايت از محله 

 بافت اجتماعي نا مناسب 

 شرايط اقتصادي نا مناسب
 افزايش معضالت اجتماعي  كاهش رضايت از محله
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رضايت خود را متوسط  9/17درصد زياد و  4/57ايت خود را خيلي زياد، درصد رض2/24در اين حوزه  :3حوزه كالن 
درصد از پاسخ دهندگان اين حوزه محله هاي خودرا بدون معضل  2/60با توجه به اينكه . كم اعالم كرده اند 5/0و 

  .اعالم كرده اند 
  ميزان رضايت ساكنان از محله:66جدول  

  90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: خذما
 4/27درصد زياد و  6/39درصد از پاسخ دهندگان رضايت خود را از محله خيلي زياد و  8/18 :4حوزه كالن 
درصد از افراد  4/58به طور كلي در اين حوزه . درصد كم و خيلي كم اعالم كرده اند  9/4و  ددرص 3/9متوسط و 

شده از سوي پاسخ  پراكنش معضالت اعالم.درصد ناراضي مي باشند  6/41از محله هاي خود راضي هستند و 
 .دهندگان نيز دراين حوزه نامتناسب بوده است 

  علل انتخاب محله فعلي  -
  :در اين قسمت از پيمايش به عوامل موثر در انتخاب محالت از نظر شهروندان دورودي پرداخته شده است  

لويت اول ضريب او:اولويتهاي اعالم شده در اين سوال يك ضريب وزني اختصاص داده شده است  به هر يك از
  .1، اولويت سوم ضريب 2،اولويت دوم ضريب 3

  : ها كل حوزه

 رضايت از محله

 خيلي كم حوزه ها  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

0  0  49/2  45/8  5/1   1- 1حوزه خرد
0  0  54/7  44/2  1/2   1- 2حوزه خرد 
0  0  69/6  29/2  1/2   1- 3حوزه خرد 
0  0  58/5  37/4  3/4   1- 4حوزه خرد 
0  0  5/60  9/36  4/2   1حوزه كالن
0  0  51/9  46/6  0/8   2- 1حوزه خرد 

3/8  5/1  41/8  44/9  4/4   2- 2حوزه خرد 
0  0/5  55/9  40/3  3/2   2- 3حوزه خرد 
3/1  9/1  1/50  6/43  9/2   2حوزه كالن 

0  1/1  16/4  53/2  29/4   3- 1حوزه خرد 
0  0  9  64/8  26/4   3- 2حوزه  خرد
0  0  50/6  48/2  1/2   3- 3حوزه خرد 
0  5/0  9/17  4/57  2/24   3حوزه كالن 
0  0  50  41/7  8/3   4- 1حوزه خرد

18/5  31/1  37  11/8  1/7   4- 2حوزه خرد 
0  0  12  40  48   4- 3حوزه خرد 
0  2  24  44  30   4- 4حوزه خرد
0  3/1  11/2  57/1  28/6    4- 5حوزه خرد 
0  0  34/9  52/3  12/8    4-6حوزه خرد 
9/4  3/9  4/27  6/39  8/18   4حوزه كالن 

1/4  2/7  38/4  44/1  13/1   كل حوزه ها
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ويت محله، 
دي ت اقتصا

ت اقتصادي 
ه را انتخاب 
 با توجه به 
د مي باشد 

ايت از ل رض
 هر موضوع 

 1/32ت، س
درصد از  47

وان سومين 

 مناسب به 
  . رده اند 

دوم عبارت 

سي مناسب 
با در نظر .  
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درصد هو 4/34
ناسب با وضعيت
ناسب با وضعيت
ي كه اين گزينه
م شهر دورود

درصد 2/4 شهر 
ضوع در جدول
تصادي قبل از

ختصاص داده اس
5/7 به خدمات 

ين عامل به عنو

رصد دسترسي
 خود انتخاب كر
صادي، اولويت د

درصد دسترس 7
ي برگزيده اند

ب اقتصادي 

4ر محله فعلي، 
درصد نيز تن 69

گزينه تن 5 اين 
درصد افرادي 6

ا كه براي مردم
 خانوار در اين

اين موض. ر دارد
چرا كه عامل اقت

ا را به خود اخ
سترسي مناسب
ي اولويت دوم اي

  حله

د 4/76ه اقوام، 
 در محله فعلي

با وضعيت اقتص
  .ن شده است

8/71ي به اقوام، 
ت در محله فعلي

تناسب

لت سكونت در
2/9به خدمات،

ت كه در ميان
2/69چرا كه از

به اين معنا. د
وار و اينكه بعد
ل اقتصادي قرا
مشاهده است چ

.  
 درصد اولويتها

در گزينه دس. د
 به ضريب وزني

وثر در انتخاب مح

 

رصد نزديكي به
 عامل سكونت

ب بست از تناس
يش محله عنوان

نزديكيدرصد  
وان علل سكونت

آسايش محله

 را به عنوان عل
ترسي مناسب ب

جه كرد اين است
دار بوده است چ

برگزيده اندول
هاي ماهانه خانو
تحت تاثير عامل
 شد نيز قابل م

گذاردبل تاثير
د آرا بيشترين
نتخاب كرده اند
 اند كه با توجه

 
عوامل مو: 15ودار 

90ي مشاور تير ماه

در 6/46 محله،
نواندي را به ع

حوزه عبارت اس
عامل موثر آساي

6/61ت محله،
صادي را به عنو

 مناسب

 آسايش محله
دستدرصد  71/

 بايد به آن توج
 باالتري برخورد
عنوان اولويت او
 جدول هزينه ه
 از هر چيزي ت
خش قبلي ارائه

عي و ساير مسائل
درصد 4/69 با

ن اولويت اول ان
لويت دوم داده

.تاب شده اس
نمو

 اقتصادي و اجتماعي

درصد هويت 2
 وضعيت اقتصاد
نان اين كالن ح
مات و سومين ع

درصد هويت 24/
 با وضعيت اقتص

  دورود شهر) ي

دسترسي

اسخ دهندگان
/7كي به اقوام،

نكته اي كه. ند
گان از اولويت
درصد آنرا به ع
 برآورد شده از
خابي افراد بيش
الگوي آن در بخ
 بر بافت اجتماع
ه آسايش محله
نگزينه را به عنوا
ه اين گزينه  او
خاب محله انتخا

پيمايش :ماخذ

7/24د آسايش،
درصد تناسب با
اول براي ساكن
 مناسب به خدم

/4آسايش،  راد
تناسبدرصد  7

بازنگري( جامع رح

درصد از پا 69
درصد نزديك 48

 انتخاب كرده ان
ي پاسخ دهندگ

د 2/44رده اند 
ضعيت معيشتي
حل زندگي انتخ
حل زندگي كه ا
گري مي تواند
د از اين گزينه
صد افراد اين گ
سخ دهندگان به
مل مهم در انتخ

  

  

  

  

  : 1وزه كالن 
درصد افراد 74

د 4/76دمات و 
خابي اتلويت ان

ت از دسترسي
  :2وزه كالن 

درصد از افر 61
8/78 خدمات، 

طر

4/
7/
را
برا
كر
وض
مح
مح
ديگ
بعد
در
پاس
عام

  

  
  
  
  

حو
8/

خد
او 

است
حو
1/
به
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ن محل سكونت به قرار زير گرفتن ضرايب هر يك از اولويتها عوامل اصلي انتخاب محالت اين كالن حوزه به عنوا
  :است 

  .عامل اول تناسب با وضعيت اقتصادي، عامل دوم  آسايش در محله و عامل سوم را دسترسي مناسب به خدمات  
  : 3حوزه كالن 

درصد  6/56درصد دسترسي مناسب به خدمات،  4/79درصد نزديكي به اقوام،  8/43درصد از افراد آسايش،  2/83
  . دي را به عنوان عوامل سكونت در محله فعلي خود انتخاب كرده اندتناسب با وضعيت اقتصا

در اين حوزه با توجه به ضرايبي كه براي اولويتها در نظر گرفته شده است سه عامل اصلي درانتخاب محالت به قرار 
  :زير مي باشد

مناسب به خدمات  عامل آسايش محله ، دومين عامل تناسب با وضعيت اقتصادي و سومين عامل دسترسي يناول
نكته قابل توجه در اين قسمت اين است كه با توجه به سطح معيشتي ساكنان اين حوزه كه . عنوان شده است 

اولويتهاي كيفي براي . عنوان عامل ثانوي برگزيده شده است ن كل باالتر است عامل اقتصاد به مقداري نيز از ميانگي
  .دارد ساكنان اين حوزه در اولويت باالتري قرار 

  : 4حوزه كالن 
درصد  3/65درصد دسترسي،  2/56درصد نزديكي به اقوام،  4/56درصد هويت ، 5/48درصد افراد آسايش،  4/56

سه عامل اصلي با توجه به .تناسب با وضعيت اقتصادي را به عنوان عوامل سكونت در محله فعلي انتخاب كرده اند 
آسايش محله ، عامل دوم تناسب با وضعيت اقتصادي، و عامل سوم : ل عامل او: ضرايب وزني اولويتها عبارتند از 

  .نزديكي به اقوام 
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 علل انتخاب محله فعلي:67جدول 

  90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: ماخذ

 بعلت انتخا
 اولويت حوزه ها

 تناسب
 اولويت

 دسترسي
 اولويت

 نزديكي
 اولويت

 هويت
 اولويت

 3 آسايش 2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
3/20  2/10  1/44  6/74  3/20  8/50  7/1  9/72  9/16  8/28  4/3  2/49  5  8/6  5/8  3/20  39  7/1  4/42  1/83   1-1حوزه خرد 
7/26  2/1  7/54  71  4/24  1/15  5/60  6/75  8/19  1/29  7/4  5/53  8/5  2/1  7  14  4/31  1/8  7/33  3/73   1-2حوزه خرد 
1/16  6/5  8/52  3/73  7/3  77  6/0  4/81  8/29  2/11  5/7  8/47  8/6  2/1  7/21  8/29  2/42  7/3  9/19  2/65   1-3حوزه خرد
1/21  3  44  1/68  8/10  4/52  2/1  5/64  6/9  9/19  6  5/35  2/10  6/6  2/7  1/24  3/37  6  1/30  5/73   1-4حوزه خرد 

21/2  4/6  51  76/4  10/8  64/7  0/9  76/4  20/1  20/5  6/2  46/6  7/9  4  12/8  24/7  39/7  5/3  30  74/8   1حوزه كالن 
8/6  3/5  4/64  5/76  8/9  1/59  3/8  3/77  5/45  25  3  5/73  2/15  3/2  5/4  22  22  1/9  7/19  8/50   2-1حوزه خرد 
6/11  1/9  50  1/70  14  2/40  3/7  6/61  7/31  4/27  3/7  5/66  3/18  14  7/3  36  3/18  7/3  2/26  2/48   2-2حوزه خرد 
2/24  4/5  9/55  5/85  1/9  4/63  2/2  7/74  4/20  2/24  2/2  8/46  5/6  2/3  4/5  1/15  8/39  8/3  4/34  78   2-3حوزه خرد

15/3  6/7  56/9  78/8  11/1  55  5/7  71/8  31/5  25/8  4/2  61/6  13  6/7  4/6  24/4  27/9  5/3  27/9  61/1   2حوزه كالن 
19  10  4/29  58  3/32  5/37  4/10  3/80  13  5/14  4/10  9/37  13  5/24  9/5  5/43  3/19  9/11  9/43  1/75   3-1حوزه خرد
9/4  2  37/1  48/4  37/5  32/8  7/8  78/1  8/2  16/4  7  31/6  14/1  33/2  2/7  50  30/9  14/5  45/7  91   3-2حوزه خرد
21/7  3/6  51/8  77/1  8/4  65/1  7/2  80/7  4/8  14/5  12  31/3  12  6  7/2  25/3  53  10/8  21/7  85/5   3-3حوزه خرد 
15/3  5/8  35/7  56/6  31/2  39/3  8/9  79/4  9/9  15/3  9/2  34/4  13/3  25/7  4/8  43/8  28/8  12/8  41/6  83/2   3حوزه كالن 
25  12/5  33/3  70/8  20/8  29/2  4/2  54/2  25  8/3  33/3  66/7  12/5  29/2  8/3  50  16/7  20/8  20/8  58/3   4-1حوزه خرد 

12/6  9/2  58/8  79/8  12/6  30/3  6/7  49/6  16  27/7  28/6  72/3  21/8  12/6  0/5  39/5  0/8  5/9  0/8  6/7   4-2حوزه خرد 
12  16  8  36  16  56  20  92  24  12  32  68  20  0  0/8  28  28  16  32  76   4-3حوزه خرد
35  12  20  66  25  29  11  65  17  20  19  56  10  28  8  46  12  11  42  65   4-4حوزه خرد 

22/4  6/1  24/5  53/1  36/7  29/6  8/2  74/5  10/2  15/3  12/2  37/8  15/3  26/5  6/1  48  15/3  22/4  49  86/7   4-5حوزه خرد
22/1  25/6  17/4  65/1  10/5  8/1  5/8  24/4  17/4  14  18/6  50  25/6  31/4  12/8  69/8  18/6  14  41/9  74/4   4-6حوزه خرد
22/1  12/8  30/8  65/3  20/8  27  8/4  56/2  16/2  18/8  21/5  56/4  17/9  22/8  7/7  48/5  13/5  11/9  31  56/4   4حوزه كالن 
18  4/7  2/44  2/69  4/18  5/47  9/5  7/71  1/19  7/18  1/10  8/47  6/12  8/14  1/7  4/34  4/28  9  1/32  4/69   حوزه هاكل 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

107 

 

 بررسي نگرش بهترين و بدترين محالت و علل انتخاب آنها  -
  بهترين محالت و علل انتخاب آنان 

محله  3العات در استخراج اط.در اين قسمت از پرسشنامه در مورد بهترين محالت از شهروندان نظرسنجي شده است
  :اي كه بيشتريت آرا را به خود اختصاص داده اند را ذكر نموده ايم

 : كل حوزه ها 

 7/74ها محله چال آزادگان بيشترين فراواني را در ميان ساير محله ها به خود اختصاص داده است ؛ در كل حوز
ه عنوان دومين محله و محله فرمانداري با  درصد از آرا و ب 3/26محله الغدير . درصد آرا به اين محله اختصاص دارد 

علل انتخاب اين محالت از طرف پاسخگويان به ترتيب .درصد آرا به عنوان سومين محله انتخاب شده است  7/8
  : اولويت عوامل زير عنوان شده است 

  بافت فرهنگي و اجتماعي مناسب : 2تناسب اقتصادي  : 1
  : 1حوزه كالن 

درصد از جمعيت به طور كلي  22درصد محله الغدير و  7/26حوزه محله چال  آزادگان،  درصد افراد در اين 3/35
  :  علل انتخاب اين محالت عبارت است از . متري و فرمانداري را انتخاب كرده اند  90محله هاي 

  بافت فرهنگي و اجتماعي مناسب : 2تناسب اقتصادي  : 1
  : 2حوزه كالن 

درصد محله فرمانداري را به  1/10درصد محله الغدير و  1/31حله چال آزادگان، درصد از پاسخ دهندگان م 4/40
  :داليل انتخاب اين محالت .  عنوان بهترين محله انتخاب كرده اند 

  تناسب اقتصادي  : 2دسترسي مناسب به خدمات     : 1
  :3حوزه كالن 

 800درصد محله  7/10درصد محله الغدير و  3/14درصد از پاسخ دهندگان در اين حوزه محله چال آزادگان،  3/61
  :عوامل پر اهميت براي افراد اين كالن حوزه عبارت است از. دستگاه را به عنوان بهترين محالت انتخاب كرده اند

  دسترسي مناسب به خدمات :  2بافت فرهنگي و اجتماعي مناسب    : 1
  :  4حوزه كالن 

درصد نيز  5/7درصد از جامعه آماري محله الغدير و  3/23زادگان، درصد از جامعه آماري اين حوزه چال آ 1/45
  :عوامل پر اهميت براي انتخاب اين محالت عبارت است از .محله فرمانداري را انتخاب كرده اند

  بافت فرهنگي و اجتماعي مناسب : 2دسترسي مناسب به خدمات     : 1
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  علل انتخاب بهترين محله:68جدول 

  90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: خذما

 انتخاب بهترين محله

 حوزه ها
 اولويت

   اقتصاد
 ولويتا  فرهنگ

 اولويت  كالبد
 اولويت  دسترسي

2  1  2  1  2  1  2  1 
69/4 22  69/4  47/4 22  69/4  18/8  6/8  25/6  25/6  10  35/6  1- 1حوزه خرد 
10/4 61/2 71/6  53/2 27/8  81  17/4  1  18/4  19/6  9/4  29  1- 2حوزه خرد 
10  56/4 66/4  53/8 31/8  85/8  5/6  2/4  8  32/4 7/4  39/8  1- 3 حوزه خرد
8/8  55/4 64/2  53/4 30/4  83/8  20/2  2  22/2  19/6  10/2 29/8  1- 4حوزه خرد 
9/6  57/4 67  53  29/2  82/2  14/4  2/6  17  24/8 9  33/8   1حوزه كالن 
4/6  70/6 75/2  79/8 10/8  90/6  9  1/6  10/6  6/8  16/8  23/6  2- 1حوزه خرد 

41/8 17/2 59  62/6  11/4  74  16/4  10/2  26/6  5  35/4 40/4  2- 2حوزه خرد 
11/2 57/6 68/8  61/4 25/2  86/6  7/6  2/6  10/2  18/8 15/6  34/4  2- 3حوزه خرد 
11/4 56  67/4  66/6  16/8  83/4  11  4/8  15/8  10/8 22/6  33/4   2حوزه كالن 
18/6 13/4 32  43/4 45/4  88/8  20/2  15/6  35/8  17/4 26  43/4  3- 1حوزه خرد 
14/8 5/8  20/6  41  54  95  23/6  23  46/8  20/4 17/2 37/6  3- 2حوزه خرد 
9/6  53  62/6  59  35  94  8/4  6  14/4  23  6  29  3- 3حوزه خرد 

15/8 15/6 31/4  44/6 47/4  92  20/2  17/4  37/6  19/4 19/6  39   3حوزه كالن 
16/6  25  41/6  45/8 33/4  59/2  12/6  4/2  16/8  25  37/4 62/4  4- 1حوزه خرد 
34  29/6 63/6  48/2 28  76/2  12/8 4/2  17  4/2  39  43/2  4- 2حوزه خرد 
12  12  24  76  16  92  4  4  8  4  72  76  4- 3حوزه خرد 
26  24  50  49  18  67  7  11  18  17  48  65  4- 4حوزه خرد 

 4- 5حوزه خرد   43/8  37/6  8/2  30/6  21/4  9/6  85/9  34/8  51  39/8  8/2 31/6
 4-6حوزه خرد   70/8  58/6 12/2  24/2  11  13/4  64/4  10/4  36  58/4 20/6 37/8
30/2 20/8 51  48/4 23/4  71/8  10/2  10/8  21  10/6  45/6  56/2   4حوزه كالن 
16/6  36/8 53/4  53/4 30  83/4  13/6  9  22/6  16/6  24  40/6   كل حوزه ها
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 ا بدترين محالت و علل انتخاب آنه 
در اين قسمت از پرسشنامه به نظر سنجي از جامعه آماري در مورد بهترين محالت شهر و علل انتخاب آنها پرداخته 

  : شده است ؛عللي كه براي انتخاب بدترين محالت در نظر گرفته شده است عبارت است از 
شرايط فرهنگي و اجتماعي دسترسي نامناسب، شرايط كالبدي نامناسب و شرايط فرهنگي و اجتماعي نامناسب و 

  . نامناسب، پايين بودن ارزش اقتصادي زمين و مسكن
  : كل حوزه ها 

درصد به عنوان بدترين محل در كل شهر دورود،  2/49در كل حوزه هاي مطالعاتي در پيمايش محله انگشته با 
نتخابي پاسخ دهندگان انتخاب درصد از آرا بعد از انگشته جز بدترين محله هاي ا 7/8ومنوچهري با  9/34ضرغام با 

  :علل انتخاب اين محالت به عنوان بدترين محالت عبارت است از .شده است 
  شرايط فرهنگي و اجتماعي نامناسب : 2شرايط كالبدي نامناسب    : 1

  : 1حوزه كالن 
درصد  1/37با  درصد، محله انگشته4/44بدترين محله هاي انتخابي در اين كالن حوزه عبارت است از محله ضرغام 

علل انتخاب اين محالت به عنوان بدترين محالت از طرف پاسخ دهندگان . درصد 1/9از آرا و محله منوچهري با 
  :عبارت است از

  شرايط كالبدي نامناسب : 2پائين بودن ارزش اقتصادي زمين  : 1
  : 2حوزه كالن 

درصد به عنوان بدترين 7/60را و منوچهري با درصد آ 6/50درصد، انگشته با  4/38در اين كالن حوزه ضرغام با 
  .محالت عنوان شده اند

  : علل انتخاب اين محالت به عنوان بدترين محالت عبارت است از 
  شرايط فرهنگي و اجتماعي نامناسب : 2پائين بودن ارزش اقتصادي زمين و مسكن   : 1

  :3حوزه كالن 
درصد به عنوان بدترين محالت  15درصد و منوچهري با  9/30 درصد، ضرغام با 4/45در اين كالن حوزه انگشته با 

  : علل اصلي براي پاسخ دهندگان اين حوزه عبارت است از .عنوان شده اند 
  0 شرايط فرهنگي و اجتماعي نامناسب: 2پائين بودن ارزش اقتصادي زمين و مسكن   : 1

  : 4حوزه كالن 
 7/8درصد از پاسخ دهندگان محله ضرغام و 9/34انگشته،  درصد پاسخ دهندگان محله 2/49در اين كالن حوزه 

علل اصلي براي پاسخ . درصد از پاسخ دهندگان محله منوچهري را به عنوان بدترين محالت انتخاب كرده اند
  شرايط فرهنگي و اجتماعي نامناسب : 2دسترسي نامناسب     : 1: دهندگان اين حوزه عبارت است از 
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  دترين محلهعلل انتخاب ب:69جدول 

  90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: خذما

 محلهبدترينانتخاب

 اقتصاد  اولويت حوزه ها
 اولويت  فرهنگ

 اولويت  كالبد
 دسترسي  اولويت

2  1  2  1  2  1  2  1 
7/7  1/21  8/28  28  6/7  6/35  3/4  3/9  6/13  1/10  9/11  22  1- 1حوزه خرد 

32  7  39  32  7  39  1/8  3/5  5/3  5/7  11  16/7  1- 2حوزه خرد 
7/13  9/26  6/40  5/27  7/8  2/36  1/3  2/10  3/13  9/5  9/3  9/9  1- 3حوزه خرد 
6/11  8/24  4/36  2/26  8/6  33  7/2  6/10  3/13  5/9  8/7  3/17  1- 4حوزه خرد 
6/11  8/25  4/37  28  6/7  6/35  9/2  9/8  8/11  7/7  5/7  2/15   1حوزه كالن 

9/1  7/37  6/39  2/41  1/4  3/45  7/2  5/1  2/4  1/4  8/6  9/10  2- 1حوزه خرد 
5/8  3/22  8/30  4/31  9/7  3/39  6/7  4/4  12  5/2  4/15  9/17  2- 2حوزه خرد 
3/9  2/27  5/36  4/33  6/5  39  2/3  1/8  3/11  3/4  9/8  2/13  2- 3حوزه خرد 
1/7  4/28  5/35  8/34  6  8/40  5/4  5  5/9  7/3  5/10  2/14   2حزه كالن 
2/12  7/3  9/15  21  24  45  8/9  1/10  9/19  9/6  3/12  2/19  3- 1حوزه خرد 

9/6  3/2  2/9  2/29  4/16  6/45  8/9  3/14  1/24  3/4  8/16  1/21  3- 2حوزه خرد 
9/13  7/21  6/35  5/26  6/9  1/36  6/3  3/16  9/19  6  4/2  4/8  3- 3حوزه خرد 
1/10  6/5  7/15  2/25  9/18  1/44  9  7/12  7/21  9/5  6/12  5/18   3حوزه كالن 
9/22  5/12  4/35  7/18  3/6  25  2/6  6/14  8/20  9/1  7/16  6/18  4- 1حوزه خرد 
4/13  5/13  9/26  8/21  16  8/37  2/7  9/2  1/10  1/7  1/18  2/25  4- 2حوزه خرد 

14  6  20  26  18  44  6  6  12  4  20  24  4- 3حوزه خرد 
5/12  13  5/25  25  12  37  5/5  5/9  5/15  5/6  5/15  22  4- 4حوزه خرد 
8/10  6/6  4/17  26  8/14  8/40  7/9  7/10  4/20  1/4  3/17  4/21   4- 5 حوزه خرد
4/24  6/10  35  1/18  8/13  9/31  7/3  8/3  5/7  7/3  9/21  6/25   4-6حوزه خرد 
1/15  9/10  26  9/22  14  9/36  7/6  1/7  8/13  3/5  18  3/23   4حوزه كالن 
8/5  3/8  1/14  5/5  2/12  7/17  8/10 4/17  4/28  9/27  9/11  8/39   كل حوزه ها
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 هاجرت به محالتم -
 تمايل به مهاجرت از محله 

در اين قسمت از پرسشنامه به بررسي ميزان تمايل يا عدم تمايل ساكنان به مهاجرت از محله خود  پرداخته شده 
است و داليلي براي مهاجرت عنوان گرديده است در اينجا به تشريح پاسخها و داليل ذكر شده براي آنان در هر يك 

  : خته شده است از حوزه ها پردا
  :كل حوزه ها 

درصد تمايل به مهاجرت از محل سكونت فعلي خود دارند فراواني مطلق  6/8از كل جمعيت نمونه در اين پيمايش 
درصد از جمعيت مايل به مهاجرت از محل سكونت خود نمي باشند؛ فراواني  4/91.نفر مي باشد 162اين گروه برابر 

عامل فرسودگي، واگذاري مسكن، بافت  4علل  تمايل به مهاجرت  به .فر مي باشدن 1782مطلق اين گروه برابر با 
  :نفري كه تمايل به مهاجرت دارند  162از :اجتماعي نامناسب و آلودگي صوتي در نظر گرفته شده است 

 درصد بافت6/60درصد واگذاري مسكن توسط نهادها، 43درصد دليل خود را براي مهاجرت فرسودگي محله،  6/53
همانطور كه مالحظه مي شود .اجتماعي نامناسب در محل خود را به عنوان داليل مهاجرت خود عنوان كرده اند 

به طور كلي  تمايل به . باالترين فراواني براي مهاجرت، بافت اجتماعي نامناسب و سپس فرسودگي محله ميباشد
دن فراواني از عنوان نمودن درصد آنها خودداري در ساير حوزه ها به علت ناچيز بو.مهاجرت در شهر دورود كم است 

در  4تنها نكته قابل ذكر در اينجا توزيع فراواني خانوارهايي است كه تمايل به مهاجرت دارند كه حوزه كالن .شد 
كمترين تعداد خانوارهايي را دارد كه تمايل به مهاجرت  1ميان ساير كالن حوزه ها بيشترين فراواني و حوزه كالن 

  .د دارن
  علل تمايل به مهاجرت: 70جدول 

 علل
 درصد  فراواني مطلق  تمايل به مهاجرت

آلودگي صوتي  بافت اجتماعي نامناسب  واگذاري مسكن  فرسودگي محله

27/3  60/6  43  53/6  8/6  162   كل حوزه ها

  90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: خذما
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  عدم تمايل به مهاجرت از محله 
اين گروه .نفر اعالم كرده اند كه تمايلي به مهاجرت از محله خود را ندارند  1782جامعه آماري در پيمايش از كل 

متناسب بودن قيمت مسكن در : مورد عنوان كرده اند كه عبارت است از  4علل عدم تمايل خود براي مهاجرت را در 
در زير به بررسي اين عوامل در .علق خاطر به محله اين محله،  نزديك بودن به اقوام، دسترسي مناسب به خدمات و ت

  .هر يك از كالن حوزه هاي شهر دورود و كل شهر دورود ميپردازيم 
درصد از جمعيت آماري در حوزه تمايلي به مهاجرت از محله خود را ندارند، علت  9/98در اين حوزه   :1حوزه كالن 

است از متناسب بودن قيمت زمين و مسكن و در درجه دوم عمده اين گروه از پاسخ گويان در درجه اول عبارت 
اين موضوع با توجه به سطح معيشتي جامعه آماري اين حوزه و نيز پايين بودن قيمت زمين و نرخ .نزديكي به اقوام 

  .اجاره بهاي مسكن در محالت اين حوزه قابل تبيين مي باشد 
ري اعالم كرده اند كه تمايلي براي مهاجرت از محله خود را درصد از جامعه آما 2/92در اين حوزه  : 2حوزه كالن 

اين گروه علت عدم تمايل خود را در درجه اول قيمت زمين و مسكن در اين محله اعالم كرده اند و در درجه .ندارند 
  .دوم نزديك بودن به اقوام

اين گروه . حله فعلي خود را ندارند درصد از جامعه آماري تمايلي به مهاجرت از م 7/94در اين حوزه  : 3حوزه كالن 
علل عدم تمايل خود را در درجه اول دسترسي مناسب به خدمات و در درجه دوم تعلق خاطر به محله عنوان كرده 

همانطور كه مالحظه مي شود با باال رفتن سطح معيشتي  خانوارها علل اقتصادي كمرنگ تر و ويژگي هاي .اند 
  .مي گيرد  كيفيتي محالت در اولويت قرار

درصد از جامعه آماري اعالم كرده اند كه تمايلي به مهاجرت از محله خود ندارند  3/78در اين حوزه  :  4حوزه كالن 
البته در اين حوزه آماري اين موضوع بيشتر .علل عدم تمايل خود را بيشتر از نوع مسائل اقتصادي عنوان كرده اند .

   .ن معنا كه اين علت به عنوان يك مؤلفه مالي عنوان شده است شكل سرمايه اي به خود مي گيرد به اي
  عدم تمايل به مهاجرت: 71جدول 

 حوزه ها
  علل عدم تمايل به مهاجرت

 تعلق خاطر دسترسي به خدمات نزديكي به اقوام قيمت

 1 94/7 47/8 28/2 29/6حوزه كالن

 2 90 57/6 32/3 19/8حوزه كالن 

 3 30/2 27/2 82/3 58/2حوزه كالن

 4 60/1 49/3 40/8 48/5حوزه كالن

 67/2 43/7 43/9 39/9 كل حوزه ها

  90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: ماخذ
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 مدت زمان زندگي در محله 
دراين قسمت از پيمايش جهت سنجش ميزان تعلق خاطر به محله به طرح پرسشي با عنوان مدت زمان زندگي در 

  :م محله پرداخته اي
   :1حوزه كالن 

 10تا  2درصد بين  9/15. سال ساكن در اين كالن حوزه هستند  2-1درصد از ساكنان اين كالن حوزه بين  3/11
با توجه به اينكه اين كالن حوزه شامل محله . سال 30درصد باالتر از  7/34سال و  30تا  10درصد بين 8/37سال، 

سال در آن سكونت دارند و نسبت افراد تازه ساكن در اين  10بيشتر از هاي قديمي شهر مي باشد بيشتر ساكنان آن 
كالن حوزه به نسبت پايين تر است كه اين مورد ميتواند ناشي از مهاجرپذيري اندك محالت اين حوزه به نسبت 

  .ساير محالت باشد 
  : 2حوزه كالن 

 10تا  2درصد  4/21وزه مي باشند، سال است كه ساكن در محالت اين كالن ح 2الي 1درصد از ساكنان  5/14
. سال است كه در اين كالن حوزه سكونت دارند 30درصد باالتر از  8/16سال و  30تا  10درصد بين  1/47سال، 

اين  1همانطور كه مالحظه ميشود با توجه به اينكه جهت رشد شهر از قسمت شرق به غرب است، بعد از حوزه كالن 
سال در اين محله زندگي كرده اند  30اشد بنابراين نسبت خانوارهائي كه بيشتراز حوزه شامل محالت قديمي مي ب

  .كمتر شده است و به ساير دسته ها انتقال پيدا كرده است 
  :3حوزه كالن 

سال،  10تا  2درصد بين  35سال است ساكن در محالت اين حوزه ميباشند،  2الي  1درصد از جمعيت حوزه  8/15 
سال در محالت اين كالن  30نسبت ساكناني كه بيش از .سال 30درصد باالي  2/11سال و  30 تا 10درصد بين  38

اين موضوع ميتواند ناشي از عوامل جاذب مهاجرت دراين كالن حوزه، .حوزه سكونت دارند كمتر از ساير ساكنين است
  .قدمت كمتر اين محالت به نسبت محالت ساير حوزه ها باشد 

  :4حوزه كالن 
 2/6سال و  30تا  10درصد بين  2/19سال،  10تا  2درصد بين 8/49سال است،  2الي  1رصد از افراد  د8/24 

تا  2نزديك به نيمي از جمعيت شهر بين . سال است كه در محالت اين كالن حوزه سكونت دارند30درصد باالتر از 
ي محالت اين كالن حوزه و تازه ساز سال در محالت اين شهر سكونت دارند كه اين موضوع ناشي از مهاجرپذير 10

  . بودن محالت آن ميباشد
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  مدت زمان سكونت در محله:72جدول 

  90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: ماخذ

 مدت زمان زندگي در اين محله  سال 30باالتر از  حوزه ها  سال10-30  سال2-10  سال1-2

30/5  37/3  16/9  15/3   1- 1حوزه خرد
38/4  41/9  11/6  8/1   1- 2حوزه خرد 
39/4  40/6  10/6   1- 3خرد  حوزه  9/4
29/3  32/7  23/8  13/6   1- 4حوزه خرد 
34/7  37/8  15/9  11/3   1حوزه كالن
9/1  54/5  21/2  15/2   2- 1حوزه خرد 
17/7  43  22/2  17/1   2- 2حوزه خرد 
21/5  45/2  21  11/8   2- 3حوزه خرد 
16/8  47/1  21/4  14/5   2حوزه كالن 
9/7  36/1  37/9  16/4   3- 1حوزه خرد 
14/1  35/9  35/5  14/5   3- 2حوزه  خرد
7/2  50/6  24/1  18/1   3- 3حوزه خرد 
11/2  38  35  15/8   3حوزه كالن 

0  8/3  58/3  33/3   4- 1حوزه خرد
14/3  26/9  42  16/8   4- 2حوزه خرد 
16  28  28  28   4- 3حوزه خرد 
7  26  43  24   4- 4حوزه خرد
0  3/16  3/63  4/20    4- 5حوزه خرد 
0  7/4  57  4/38    4-6حوزه خرد 

6/2  19/2  49/8  24/8   4حوزه كالن 
16/4  36/8  30/3  16/4   كل حوزه ها
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  محل سكونت قبلي خانوار  -
  : كل حوزه ها 

. درصد از جمعيت آماري محل سكونت قبلي خود را محله اي كه هم اكنون در آن سكونت دارند اعالم كرده اند 4/56
 4/0.درصد از مناطق روستائي مهاجرت كرده اند 2/2.ر محله ديگري از شهر دورود سكونت داشته اند درصد د 6/34

درصد از استانهاي ديگر كشور به اين  4/3درصد از شهرستانهاي ديگر استان لرستان و  6/2درصد از چاالنچوالن، 
  .شهر مهاجرت كرده اند 

   :1حوزه كالن 
درصد محله 1/13ونت قبلي خود را محل سكونت كنوني خود عنوان كرده اند، درصد از جمعيت آماري محل سك9/81

درصد استانهاي 2/2درصد شهرستانهاي ديگر استان،1/1درصد چاالنچوالن، 7/0درصد روستا، 1/1هاي ديگر دورود، 
مي توان  ميزان مهاجرت از محله هاي ديگر به اين حوزه از درصد كمي برخوردار است كه اين موضوع را.ديگر كشور

با نتايج بدترين محالت انتخابي شهروندان مرتبط دانست و در واقع هويت اين حوزه، هويتي تقريباً دست نخورده 
  .تلقي مي شود 

   :2حوزه كالن 
درصد از جمعيت آماري محل سكونت قبلي خود را محله كنوني كه درآن سكونت دارند اعالم كرده اند،  8/76
درصد از شهرستانهاي ديگر استان لرستان و  3/2درصد روستاها و  3/1هر دورود، درصد محله هاي ديگر ش8/15
ميزان مهاجران از محله هاي ديگر شهر دورود به اين حوزه درصد كمي را دارد و . درصد از استانهاي ديگر كشور 7/2

ات مربوط به قيمت اراضي با استناد به اطالع. اين نشان از وجود يك يا چند عامل دافعه در محالت اين حوزه دارد
  .اين مسئله مي تواند ناشي از باال بودن قيمت زمين در اين محله باشد 

  :3حوزه كالن 
درصد از 8/54درصد از جمعيت آماري اين حوزه محل سكونت قبلي خود را محله فعلي خود اعالم كرده اند ؛ 2/38 

درصد از شهرستانهاي ديگر استان 5/1صد از روستاها، در6/2ساير محالت شهر دورود به اين حوزه مهاجرت كرده اند، 
باال بودن نرخ مهاجرت از محله هاي ديگر شهر به اين حوزه مي تواند نشان .درصد از استانهاي ديگر كشور 3لرستان، 

ضمن اينكه چال آزادگان به عنوان بهترين محله از طرف شهروندان .از وجود عوامل جاذب در محالت اين حوزه باشد 
به علت بافت اجتماعي مناسبتر و باال بودن ارزش (پس ميل به مهاجرت به آن شديد است .ورودي انتخاب شده استد

  )زمين 
  :4حوزه كالن 

درصد از محالت ديگر  5/53درصد از جمعيت آماري محل سكونت قبلي خود را محله فعلي عنوان كرده اند،2/29 
درصد از 8/5درصد از شهر چاالنچوالن، 9/0درصد از روستاها، 8/3د؛ شهر به محالت اين كالن حوزه مهاجرت كرده ان

ميزان مهاجرت از ساير محالت شهر به اين . درصد از ديگر استانهاي كشور6/6شهرستانهاي ديگر استان لرستان و 
اي كيفي حوزه از درصد بااليي برخوردار است كه نشان از مطلوبيت اين محله براي مهاجرت و باال بودن سطح آيتم ه

  .براي سكونت دارد
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  محل سكونت قبلي: 73جدول 

  90پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير ماه: ماخذ

 همين شهرستان  حوزه ها  محل سكونت قبلي  محله ديگر  روستا  شهر ديگر  شهرستان ديگر  استان ديگر

72/9  16/9  3/4  0  1/7  5/1   1- 1حوزه خرد
91/9  7  0  0  0  1/2   1- 2حوزه خرد 
80  16/2  0/6  1/9  0/6  0/6   1- 3حوزه خرد 

81/6  11/6  1/4  0  2  3/4   1- 4حوزه خرد 
81/9  13/1  1/1  0/7  1/1  2/2   1حوزه كالن
76/9  12/3  2/3  0  2/3  4/6   2- 1حوزه خرد 
67/7  22/2  1/3  0  4/4  3/2   2- 2حوزه خرد 
84/4  12/9  0/5  0  0/5  1/1   2- 3حوزه خرد 
76/8  15/8  1/3  0  2/3  2/7   2حوزه كالن 
28/6  62/1  3/3  0  3  3   3- 1حوزه خرد 
34  59/4  2/7  0  0/4  3/5   3- 2حوزه  خرد

81/9  16/9  0  0  0  1/2   3- 3حوزه خرد 
38/2  54/8  2/6  0  1/5  3   3حوزه كالن 
29/2  62/5  0  0  4/2  4/2   4- 1حوزه خرد
52/1  24/4  6/7  2/5  6/7  7/6   4- 2حوزه خرد 
24  56  4  0  4  12   4- 3حوزه خرد 
29  52  2  0  9  7   4- 4حوزه خرد

14/3  74/5  1  0  4/1  6/1    4- 5حوزه خرد 
16/3  68/6  5/8  1/2  3/5  4/7    4-6حوزه خرد 
29/2  53/5  3/8  0/9  5/8  6/6   4حوزه كالن 
56/4  34/6  2/2  0/4  2/6  3/4   كل حوزه ها
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 علت جابه جائي از محله قبلي -
علت جابه جائي از محله قبلي مورد پرسش واقع در اين قسمت از پرسشنامه براي سنجش ميزان تعلق خاطر به محله 

  : شده است 
  : 1حوزه كالن 

به )و چه ساير حوزه ها 1چه داخل كالن حوزه (درصد از ساكنان اين كالن حوزه از ساير محالت شهر دورود 1/13
فيت محله، درصد كي8/3. علت بيان كرده اند 3پاسخگويان علت جابه جائي خود را در قالب . آن مهاجرت كرده اند

اين نسبتها اينگونه قابل بررسي مي .درصد موقعيت شغلي خود عنوان كرده اند6/9درصد هزينه هاي زندگي و  1/52
سطح معيشتي ساكنان اين كالن حوزه با توجه به ميزان اجاره بها و همچنين سطح هزينه هاي ماهانه : باشند 

ه به اين كالن حوزه مهاجرت مي كنند كاهش سطح هزينه هاي خانوارها پايين مي باشد بنابراين انگيزه مهاجراني ك
درصدي كه انگيزه مهاجرت خود را موقعيت شغلي عنوان كرده اند اين موضوع مي تواند ناشي  6/9.زندگي مي باشد 

  .مركز صنعتي شهر يعني كارخانه سيمان و كارخانه فارسيت مي باشد  2از همجواري اين كالن حوزه با 
   :2حوزه كالن 

مالحظه مي شود كه هر چه .درصد موقعيت شغلي را عنوان كرده اند8/12درصد پاسخ گويان كيفيت محله، 4/24
سطح معيشتي ساكنان كالن حوزه باالتر مي رود از ميزان انگيزه هاي اقتصادي براي مهاجرت كاسته مي شود،ميل 

  .براي سكونت به محالت با كيفيت بيشتر مي شود 
  : 3حوزه كالن 

درصد 2/11درصد هزينه زندگي، 5/27درصد از پاسخگويان علت جابه جائي را كيفيت محالت اين كالن حوزه،  5/50
آنچه كه از آمار پيداست اين است كه كيفيت مناسب محالت اين كالن حوزه يكي از .موقعيت شغلي عنوان كرده اند 

از آن انگيزه هاي اقتصادي و سپس موقعيت عوامل بسيار مهم در جذب جمعيت براي سكونت در آن مي باشد و بعد 
  .شغلي

  : 4حوزه كالن 
درصد موقعيت شغلي را عنوان كرده  9/13درصد هزينه هاي زندگي و 5/26درصد پاسخگويان كيفيت محله، 6/36

اند؛ با توجه به اينكه سطح معيشتي اين حوزه به نسبت كل شهر در موقعيت باالتري قرار دارد انگيزه هاي اقتصادي 
  .از نسبت كمتري نسبت به ساير حوزه ها برخوردارند و كيفيت محله در اولويت انگيزه مهاجرت ساكنان قرار دارد

  :كل حوزه ها 
  :باشدبه طور كلي پاسخ ها در كل جامعه آماري به شرح زير مي

ان كرده درصد از پاسخ دهندگان كيفيت محله را به عنوان عاملي براي ترك محل سكونت قبلي خود عنو4/40
درصد هزينه زندگي و تناسب سطح هزينه ها در محله با سطح معيشتي خانوار را به عنوان عامل ترك محل 7/29اند،

  .درصد موقعيت شغلي را عامل اين موضوع عنوان كرده اند4/12سكونت قبلي خود عنوان كرده اند و 
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  علت جابه جائي از محل قبلي:74جدول 

  )مطالعات مشاور(1390پيمايش اقتصادي و اجتماعي شهر دورود مرداد : ماخذ 
 
 

 

 

 

 

  

  

 

 علت جابه جائي از محل قبلي  حوزه ها

 موقعيت شغلي   هزينه زندگي  كيفيت محل

23/1  30/8  15/4   1-1حوزه خرد
0  83/3  16/7   1- 2حوزه خرد 

3/4  75/9  20/7   1-3حوزه خرد
12  28  32   1- 4حوزه خرد 

6/9  1/52  8/3   1حوزه كالن
25  9/1  0   2-1حوزه خرد
9/5  45/2  28/6   2- 2حوزه خرد 
8/3  16/7  4/8   2-3حوزه خرد

8/12  7/40  4/24   2حوزه كالن 
14/1  26/7  50/8   3-1حوزه خرد
8/9  29/6  47/9   3- 2حوزه  خرد
0  14/3  78/6   3- 3حوزه خرد 

2/11  5/27  5/50   3حوزه كالن 
23/5  5/9  52/9   4- 1حوزه خرد
25  48/2  1/8   4-2حوزه خرد

21/1  10/5  15/8   4- 3حوزه خرد 
11/8  29/4  24   4-4حوزه خرد
8/3  17/9  56   4-5حوزه خرد
9/6  26  43/8    4-6حوزه خرد 

9/13  5/26  6/36   4حوزه كالن 
4/12  7/29  4/40   كل حوزه ها
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ري موجود و و تغييرات آن در مناطق مختلف، بر اساس اطالعات آما تراكم كلي جمعيت در سطح شهر -3-3-3
  در مواقع لزوم، از طريق آمارگيري نمونه اي در محل

جهت بررسي و شناخت تراكم جمعيتي شهر دورود به تفكيك محالت و نواحي شهري آن بايستي دو متغير جمعيت 
و مساحت هر يك از محالت برحسب هكتار بررسي نمود تا بتوان اظهار كرد كه چه مناطقي از تراكم جمعيتي بااليي 

باال يا پايين بودن تراكم جمعيتي مي . خوردارند و برعكس در چه مناطقي از شهر دورود تراكم جمعيتي پايين استبر
دوم اين كه مساحت يك   يكي اين كه تعداد جمعيت در يك منطقه كم يا زياد باشد،: تواند از سه عامل ناشي شود

قه يا ناحيه شهري مساحت زيادي به زمين هاي باغي و منطقه بسيار زياد يا خيلي كم باشد و به عبارتي در يك منط
زراعي اختصاص داشته باشد و سوم اين كه بحث بلند مرتبه سازي و تراكم ساختماني در يك منطقه كم يا زياد باشد 

  .كه اين امر هم مي تواند به نوبه خود بر ميزان تراكم جمعيتي موثر باشد
  ي كلتراكم خالص شهري و تراكم جمعيت: 75جدول 

تراكم جمعيتي كل تراكم خالص شهري سطح خالص شهري هكتار سطح كل هكتار جمعيت   حوزه ها
30.0  44.1  44.8  65.9  1975  1- 1حوزه خرد 
25.1  28.6  109.8  124.9  3137  1- 2حوزه خرد 
64.7  137.4  74.9  159.0  10292 1- 3حوزه خرد 

145.2  204.7  47.0  66.3  9624  1- 4حوزه خرد 
57.0  80.8  293.3  415.8  23700  1حوزه كالن 
151.3  233.8  43.0  66.5  10057 2- 1حوزه خرد 
134.9  156.4  65.3  75.6  10204 2- 2حوزه خرد 
107.2  144.9  76.5  103.3  11080 2- 3حوزه خرد 
120.7  153.8  192.4  245.3  29600  2حوزه كالن 
154.4  161.5  69.7  72.9  11261 3- 1حوزه خرد 
99.5  109.1  103.9  114.0  11337 3- 2حوزه خرد 
40.8  96.5  59.0  139.6  5691  3- 3حوزه خرد 
82.2  107.0  250.3  325.9  26800  3حوزه كالن 
8.2  18.5  47.3  107.2  875  4- 1حوزه خرد 

122.9  219.3  35.9  64.1  7874  4- 2حوزه خرد 
35.0  51.4  23.4  34.4  1204  4- 3حوزه خرد 
79.8  128.6  32.5  52.4  4179  4- 4حوزه خرد 
54.8  99.2  52.2  94.5  5176  4- 5حوزه خرد 
5.8  18.5  66.7  211.5  1234  4- 6حوزه خرد 
34.4  72.9  266.2  564.3  19400  4حوزه كالن 
64.1  99.3  1002.4  1551.3  99499  كل حوزه ها

  )مطالعات مشاور(1390پيمايش اقتصادي و اجتماعي شهر دورود مرداد : ماخذ 
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  :كل حوزه ها 
هكتار متعلق به فضاي خالص  1002.4ميزان مساحت اين هكتار ميباشد،از  3/1551مساحت كل شهر دورود برابر با 

باتوجه به اين ميزان مساحت و ميزان جمعيت شهر دورود تراكم خالص شهري براي كل شهر دورود  .شهري است
  .نفر در هكتار   64.1  ابه گرديده است و تراكم جمعيتي كل برابر بمحاس99.3برابر 

  : 1حوزه كالن 
باشد هكتار مي 415.8مساحت كل اين كالن حوزه حدود .نفر مي باشد   23700جمعيت در اين كالن حوزه برابر با 

ن داده ها برابر با تراكم خالص شهري با توجه به اي را فضاي خالص شهري تشكيل مي دهد؛هكتار آن  293.3كه 
كم تراكم .نفر در هكتار نيز ميزان تراكم جمعيتي كل براي اين حوزه مي باشد  64.1نفر در هكتار مي باشد  80.8

نفر در هكتار و تراكم  28.6مي باشد با تراكم خالص شهري  1-2ترين خرد حوزه در اين كالن حوزه خرد حوزه 
تواند ناشي از اختصاص سطح زيادي از اين حوزه خرد به كاربري وع مياين موض. باشدهكتار مي  25.1 جمعيتي كل

مي باشد با تراكم  1-4پر تراكم ترين خرد حوزه برابر حوزه . صنعتي كارخانجات و بافت فرسوده محالت آن باشد
   .يباشدهاي صفا و منوچهري منفر در هكتار كه شامل محله  145.2 نفر در هكتار و تراكم كلي  204.7خالص شهري
   :2حوزه كالن 

هكتار و مساحت خالص  3/245نفر ميباشد و مساحت كل آن برابر با  29600جمعيت در اين كالن حوزه برابر با 
هكتار ميباشد با توجه به اين ميزان مساحت و جمعيت تراكم خالص شهري براي اين كالن  192.4شهري آن برابر با 

با بررسي و مقايسه .نفر در هكتار نيز تراكم كلي جمعيت مي باشد  120.7و ت اسنفر در هكتار  153.8 حوزه برابر با 
  : اين كالن حوزه نتايج زير حاصل شدتراكم در  خرد حوزه هاي 

نفر  233.8پرتراكم ترين حوزه اين كالن حوزه ميباشد و ميزان تراكم خالص شهري در آن برابر  2- 1خرد حوزه 
در واقع اين حوزه پر تراكم ترين حوزه شهر مي باشد كه .نفر در هكتار مي باشد  151.3هكتار و تراكم كل آن برابر با 

علت آن در مركزيت اين كالن حوزه و قرار گرفتن بازار و ساير مراكز خدماتي مي باشد و به نحوي هسته اصلي شهر 
  . مي باشد

  :3حوزه كالن 
و مساحت خالص  هكتار  325.9حت كل آن برابر با نفر ميباشد و مسا 26800جمعيت در اين كالن حوزه برابر با 

هكتار ميباشد با توجه به اين ميزان مساحت و جمعيت تراكم خالص شهري براي اين كالن  250.5شهري آن برابر با 
با بررسي و مقايسه تراكم در  .نفر در هكتار نيز تراكم كلي جمعيت مي باشد  82.2نفر در هكتار و  107حوزه برابر با 

  : حوزه هاي اين كالن حوزه  نتايج زير حاصل شد  خرد
نفر در  161.5پر تراكم ترين حوزه اين كالن حوزه ميباشد و ميزان تراكم خالص شهري در آن برابر 3-1خرد حوزه 

  .نفر در هكتار مي باشد  154.4هكتار و تراكم كل آن برابر با 
  : 4حوزه كالن 

هكتار و مساحت خالص  564.3نفر ميباشد و مساحت كل آن برابر با  19400جمعيت در اين كالن حوزه برابر با 
هكتار ميباشد با توجه به اين ميزان مساحت و جمعيت تراكم خالص شهري براي اين كالن  266.2شهري آن برابر با 
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يسه تراكم در  با بررسي و مقا.نفر در هكتار نيز تراكم كلي جمعيت مي باشد  34.4 نفر در هكتار و 72.9حوزه برابر با 
پر تراكم ترين حوزه اين كالن حوزه ميباشد و  4-2 خرد حوزه:خرد حوزه هاي اين كالن حوزه نتايج زير حاصل شد 

و . باشدنفر در هكتار مي 122.9نفر در هكتار و تراكم كل آن برابر با  219.3ميزان تراكم خالص شهري در آن برابر 
پايين بودن . باشدنفر در هكتار مي 5.8نفر در هكتار و تراكم كل  18.5ري ترين حوزه با تراكم خالص شهكم تراكم

  .تراكم جمعيتي كل در اين كالن حوزه مي تواند ناشي از مساحت قسمتهاي ساخته نشده دراين كالن حوزه باشد
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  خصوصيات اقتصادي شهر -4-3
ه است كه عبارتند از اوضاع كلي خصوصيات اقتصادي شهر دورود در پنج قسمت اصلي مورد مطالعه قرار گرفت

اقتصادي شهر، ميزان توليد و نوع آن در هر يك از بخش هاي اقتصادي ، ميزان و نسبت درصد جمعيت فعال، مسايل 
هاي محلي در هاي آتي دولت و ارگانهاي مربوط به مسكن و همچنين برنامهمربوط به ارزش زمين، مسايل و هزينه

  .زمينه رشد و توسعه اقتصادي
در قسمت نخست سعي شده است تا وضعيت اقتصادي شهر از نظر كشاورزي، صنعت و خدمات بررسي گردد و ميزان 
توليد محصوالت كشاورزي و باغي، نوع صنايع و تعداد كاركنان آن با توجه به سرشماري كارگاهي صنعتي كشور و 

  .شخص مي گرددسهم كارگران و كارمندان شاغل در بخش خدمات و زيرمجموعه هاي آن م
هاي اقتصادي در شهر از قبيل  در قسمت دوم بر طبق آخرين آمار و اطالعات موجود، به بررسي مهمترين شاخص

  . بار تكفل  پرداخته شده است وضعيت فعاليت، ميزان فعاليت عمومي، ميزان اشتغال و بيكاري و
از سه بخش مهم اقتصادي مورد مطالعه پس از مشخص شدن تعداد شاغلين شهر، نسبت و سهم شاغالن در هر يك 

وضعيت گروه هاي شغلي در سطح شهر  از ديگر مباحثي است كه در اين بخش مورد مطالعه قرار . قرار گرفته است
  .گرفته است

در قسمت سوم با توجه به اطالعات بدست آمده از معاونت درآمدهاي مالياتي و بنگاه ها و مشاورين مسكن شهر، 
گيرند تا اختالف و ميانگين قيمت در هر ر خيابان هاي اصلي و پشت جبهه ها مورد بررسي قرار  ميقيمت زمين در ب

  . يك از محالت و نواحي مختلف شهر مشخص و معين گردد
در قسمت چهارم به مطالعه و شناخت قيمت مسكن و هزينه هاي آن به صورت اجاره اي و فروشي پرداخته شده  

هاي انجام شده با مشاورين امالك سطح شهر بدست آمده عات مذكور از طريق مصاحبهشايان ذكر است اطال. است
  .است

در نهايت در قسمت پاياني اين بخش به بررسي برنامه ها، سياست ها و تدابير دولت و ارگان هاي مختلف شهر در 
  . زمينه چگونگي رشد و توسعه شهر پرداخته شده است

طبق مفاهيم تعريف شده توسط مركز آمار ايران ، به معرفي برخي از  مفاهيم   قبل از ورود به بخش اقتصادي، بر
  .كليدي و مهم بخش اقتصادي پرداخته شده است

  :كار
صورت پذيرد و ) نقدي و يا غير نقدي(مد آكه به منظور كسب در) فكري يا بدني(هاي اقتصادي  آن دسته از فعاليت 

  .هدف آن توليد كاال يا ارائه خدمت باشد
  : اقتصادي  فعال  جمعيت
اند،  و يا بيكار بوده  شاغل  مأمور آمارگيري  از مراجعه  روز قبل  در هفت  تر خانوارها كه و بيش  ساله 10  اعضاي تمامي

چه شاغل و يا  داران و دارندگان درامد بدون كار، چنان محصالن، خانه. آيند شمار مي  به  "اقتصادي  فعال"  جمعيت
   .شوند محسوب مي "فعال اقتصادي"اند،  بودهبيكار نيز 
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  : اقتصادي  غير فعال  جمعيت
اند  و يا بيكار نبوده  شاغل  مأمـور آمارگيري  از مراجعه  روز قبل  در هفت  تر خانوارها كه بيش  و  سالـه 10اعضاي تمامي

اند به عنوان جمعيت  بندي شده طبقه كار و ساير  درامد بدون  دار، داراي ، خانه محصل  هاي از گروه  و در يكـي
   .آيند به شمار مي "غيرفعال اقتصادي"

  :شاغل
تر كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به  ساله و بيش 10تمام افراد 
شامل دو گروه مزد و طور عمده  شاغالن به. شوند طور موقت كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي داليلي به

ترك موقت كار در هفته مرجع با داشتن پيوند رسمي شغلي، براي مزد و . شوند اشتغاالن مي بگيران و خود حقوق
افراد زير نيز به لحاظ . شود عنوان اشتغال محسوب مي اشتغاالن، به بگيران و تداوم كسب و كار براي خود حقوق

  .شوند د، شاغل محسوب مياهميتي كه در فعاليت اقتصادي كشور دارن
افرادي هستند كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با وي نسبت خويشاوندي دارند كار  -

   .)كاركنان فاميلي بدون مزد(كنند  مي
دهند، يعني  كارآموزاني كه در دوره كارآموزي فعاليتي در ارتباط با فعاليت مؤسسه محل كارآموزي انجام مي -

  .شود محسوب مي "كار"ها  مستقيماً در توليد كاال يا خدمات سهيم هستند و فعاليت آن
  .اند محصالني كه در هفته مرجع مطابق تعريف، كار كرده -
نيروهاي مسلح پرسنل كادر و (كنند  تمام افرادي كه در نيروهاي مسلح به صورت كادر دائم يا موقت خدمت مي -

  ).ن وظيفه نيروهاي نظامي و انتظاميداران، افسرا سربازان، درجه
  :بيكار

اند در  اند و داراي شغلي نيز نبوده روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري حداقل يك ساعت كار نكرده 7افرادي كه  
  . شوند صورت داشتن دو شرط ذيل بيكار محسوب مي

پيگيري در مؤسساتي كاريابي، پرس  روز گذشته براي جستجوي كار، اقدامات مشخصي را نظير ثبت نام يا 30در  -1
  . انجام داده باشند... هاي استخدامي و  و جو از دوستان، تماس با كارفرمايان، مطالعه آگهي

روز آينده آمادگي شروع كار را داشته  7روز گذشته و  7روزه شامل  15يعني طي يك دوره   آماده به كار باشند، -2
  .اند ب شدهباشند، همچنين افراد ذيل بيكار محسو

در انتظار شروع كار جديد هستند، يعني براي آنان كاري مهيا شده و قرار است در آينده به آن كار مشغول شوند  -3
  .هستند) طبق تعريف(و نيز آماده به كار 

 در انتظار بازگشت به شغل"منظور از . هستند) طبق تعريف(در انتظار بازگشت به شغل قبلي و نيز آماده به كار  -4
دهند پيوند رسمي شغلي ندارد ولي  اين است كه فرد قبالً داراي كار بوده و به داليلي كار خود را از دست مي "قبلي

  .برد در انتظار بازگشت به شغل خود بسر مي
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  : محصل
  يلتحص  در حال  از مراجعه مأمور آمارگيري  روز قبل  شوند و در هفت نمي  يا بيكار محسـوب  شاغل  كه  كساني 

  .آيند مي  حساب  به  اند، محصل بوده
  :دار خانه

از مراجعـه مأمـور   قبـل  روز گذشتـه  در هفت  كه  زناني ، تمامي1355و  1345، 1335  هاي در سـرشمـاري
در . اند دهدار منظور شـ انـد، خانـه بوده  مشغـول) خـود  در منزل(  داري خانـه  و بـه  يـا بيكار نبـوده  شاغـل  آمارگيـري
هاي اشتغـال و بيكاري خانوار  ، طـرح آمارگيـري از ويـژگي 1375و  1365  و مسكـن  نفوس  عمومي  سرشماري

و   ، تمامي زنـان1385و  1384و همچنيـن طـرح آمارگيـري از نيـروي كـار سـال  1383لغـايت  1376هاي  سـال
دار  انـد، خـانـه بـوده  مشغـول داري  خانـه  و بـه  نبـوده  و محصل ، بيكار ، شاغـل روز گـذشتـه  در هفت  كه  مـرداني

،  ، شـاغل روزگـذشتـه  در هفت  كه  و مرداني  زنـان ، تمـامي1370  جمعيـت  جـاري  در آمـارگيـري. انـد منظـور شـده
 .انـد دار منظـور شـده انـهانـد، خ بـوده  مشغـول  داري خانـه  و بـه  نبـوده  و بـازنشستـه  بيكـار، محصـل

  :كار  بدون درآمد  داراي
  ، حقوق بازنشستگي  مانند حقوق  مستمري  مدهايآشوند و در نمي  دار محسوب و خانه  ، بيكار، محصل شاغل  كه كساني
  .شوند مي  كار محسوب  مد بدونآدر  دارند، داراي... و   ، سود سهام و مستغالت  مد امالكآ، در وظيفه
  :اشتغال انميز

عبارت است از نسبت تعداد شاغالن ده ساله و بيشتر به جمعيت فعال ده ساله و بيشتر شاغل و بيكار جوياي كار و 
  .ضرب آن در عدد صد

  :بيكاري ميزان  
عبارت است از نسبت تعداد بيكاران جوياي كار ده ساله و بيشتر به جمعيت فعال ده ساله و بيشتر شاغل و بيكار 

  .ر و ضرب آن در عدد صدجوياي كا
 ، كشاورزي صنعت،( اقتصادي هاي بخش از يك هر در آن نوع و توليد ميزان شهر، اقتصادي كلي اوضاع -1-4-3

  )خدمات و تجارت
وضاع كلي اقتصادي شهر دورود را مي توان به تفكيك در سه بخش كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات بررسي و ا

ميزان توليد، نوع فعاليتهاي اقتصادي و تعداد از بخش هاي اقتصادي بايستي به در هر يك . تجزيه و تحليل كرد
به طور كلي يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي و فعاليت، رشته هاي فعاليت . كاركنان و بهره برداران اشاره گردد

ي از بخش هاي عمده افراد جمعيت فعال برحسب نوع فعاليت اقتصادي كه در يك شهر انجام مي دهند در يك. است
فعاليت هاي اقتصادي را به سه گروه عمده تقسيم  (Colin clark)كولين كالرك . فعاليت اقتصادي قرار مي گيرند

  :مي كند 
گروه اول شامل فعاليت هاي كشاورزي، جنگلباني و ماهيگيري، گروه دوم در برگيرنده رشته هاي استخراج معادن، 

ز و گروه سوم متضمن بازرگاني، بانكداري و بيمه، حمل و نقل و ارتباطات و صنعت، ساختمان و آب و برق و گا

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

127 

 

به طور خالصه بخش اول را بخش كشاورزي، بخش دوم را بخش . فعاليت در دستگاه هاي خصوصي و دولتي است
  .صنعت و بخش سوم را بخش خدمات مي نامند

ي نشان دهنده پيشرفت يا عقب ماندگي جامعه و ميزان توزيع جمعيت در ميان اين سه بخش از فعاليت هاي اقتصاد
در كشورهاي صنعتي پيشرفته اكثريت جمعيت فعال در بخش هاي . اجتماعي آن است -مرحله تكامل اقتصادي

درصد اين جمعيت به كشاورزي مي پردازند، سهم  5تا  2صنعت و خدمات مشغول هستند و در عين آن كه تنها 
ي به عهده مي گيرند، اما در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران اكثريت مردم در قابل توجهي در توليد ناخالص مل

  .بخش كشاورزي مشغول هستند و در عين حال سهم ناچيزي از توليد ملي را به عهده دارند
  بخش كشاورزي -1-1-4-3

هرستان دورود تعداد شاغلين در بخش كشاورزي در ش 1385بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
مي   51/4درصد و نقاط روستائي شهرستان برابر با  04/3مي باشد، اين ميزان در نقاط شهري برابر با  65/17برابر با 

  .درصد كمتر است  13سهم اين شهرستان از متوسط استاني در بخش كشاورزي  .باشد
درصد از كل بهره برداران  1/6است كه   واحد بهره بردار كشاورزي وجود داشته 19318در شهرستان دورود  تعداد 

مقام نهم در استان قرار مي اين شهرستان از نظر تعداد بهره برداري كشاورزي در . استان لرستان را در بر مي گيرند
  . گيرد

درصد فعاليت باغداري،  3/12درصد داراي فعاليت زراعت،  8/31از مجموع بهره برداريهاي كشاورزي شهر دورود، 
  . انددرصد نيز در فعاليت مربوط به پرورش دام هاي كوچك مشغول به كار بوده 1/15رورش دام بزرگ و پ% 8/16

 )1382(بهره برداري هاي كشاورزي برحسب نوع فعاليت در استان و شهرستان دورود : 76جدول 

  168و 167ص1388مديريت و برنامه ريزي، آمارنامه استان  لرستان سال  سازمان: مأخذ 

 19318واحد بهره برداري تعداد 315039ه شده در سالنامه آماري استان لرستان از تعداد ئباتوجه به آمارهاي ارا
ختصاص داده درصد از واحدهاي بهره برداري را به خود ا 13/6واحد متعلق به شهرستان دورود مي باشد اين مقدار 

درصد در  09/29بيشترين سهم واحدهاي بهره برداري به بخش زراعت اختصاص دارد با سهم درصدي .است 
  .درصد در شهرستان 9/19شهرستان پس از آن به بخش پرورش دامهاي بزرگ با سهم درصدي 

  
  
  
  

نوع فعاليت
 توليد  باغداري  زراعت  جمع  منطقه

  گلخانه اي
پرورش طيور

  خانگي
  پرورش زنبور

  عسل
  پرورش دام
  بزرگ

  پرورش دام
  كوچك

  49672  46138  2086  73425 53  34120  109590  315039  تعداد  استان
  7/15  6/14  06/0  3/23  01/0  8/10  78/34  100 درصد

شهرستان 
  دورود

  2774  3847  251  4231  5  2589  5621  19318  تعداد
  3/14  9/19  2/1  9/21  02/0  4/13  9/29  100 درصد
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  1382)رحسب هكتارب(مساحت اراضي كشاورزي بهره برداريهاي استان لرستان و شهرستان دورود: :77جدول 

 نوع اراضي

  تمساح
  اراضي ديم  اراضي آبي كل اراضي

  شهرستان دورود  استان  شهرستان دورود  استان  شهرستان دورود  استان
  1711  62431  7250  94229  8961  156660  تعداد بهره برداري
  18229  569811  18983  199113  37212  768924  مساحت زمين

زيركشت محصوالت 
  692  47942  4789  59814  5481  107756  ساالنه

  11348  490179  15884  159470  27232  649649  مساحت
  1012  14409  736  10463  1748  24872  آيش

  6827  79368  845  20478  7672  99846  مساحت
  7  80  1725  23952  1732  24032  باغ و قلمستان

  54  264  2254  19165  2308  19429  مساحت
 168و167صص   88مه ريزي، سالنامه آماري استان سازمان مديريت و برنا: ماخذ 

هكتار اراضي كشاورزي استان لرستان،   768924همانگونه كه در اطالعات مندرج در جدول باال پيداست از 
از .اراضي كشاورزي استان 8/4هكتار متعلق به شهرستان دورود ميباشد كه سهم درصدي آن برابر است با 37212

هكتار مربوط به اراضي آبي مي باشد كه سهم درصدي آن در اراضي  18983تان دورود كل اراضي كشاورزي شهرس
هكتار نيز مربوط به اراضي ديم مي باشد كه سهم درصدي آن  18229درصد مي باشد و  01/51كشاورزي شهرستان 

د اختصاص داده شهرستان در استان مقام هشتم را به خو 9شهرستان دورود در ميان .درصد مي باشد48.99برابر با 
همچنين . باشدبرداريهاي كشاورزي در سطح استان مياست همين امر نشاندهنده سهم كم اين شهرستان در بهره

  .برداري كشاورزي اختصاص دارند در همين مقام قرار داردمساحت زمينهائي كه در سطح شهرستان به بهره
  1385دورود شهرستانول غله در استان وسطح كاشت، مقدار توليد و عملكرد در هكتار محص: 78جدول 

  179و178صص   88سازمان مديريت و برنامه ريزي، سالنامه آماري سال: ماخذ 

  

  

  

منطقه
 توليدات

  شهرستان دورود استان  لرستان
  جو  گندم  جو  گندم

  )هكتار(سطح كاشت 
  4377 16128  192423  353572  كل
  1891  7988  12259  96696  آبي
  2486  8140  180164  256876  ديم

  )تن(مقدار توليد 
  6219  31757  183974  515673  كل
  3327  23152  23275  241953  آبي
  2893  8605  160669  273720  ديم

 )كيلوگرم(عملكرد در هكتار 

  1421  1969  956  1458  كل
  1759  2898  1899  2502  آبي
  1164  1057  892  1066  ديم
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  88- 89سال شهرستان دورود : عملكرد در هكتار محصوالت زراعي برآورد سطح برداشت، توليد و: 79جدول 

  1390ارسالي از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دوروداطالعات 

هكتار  7988هكتار بوده كه 16128سطح زيركاشت محصول گندم در شهرستان دورود مجموعاً  1382در سال 
هكتار به محصول جو  4377همچنين . ديم بوده است) درصد 4/50( هكتار   8140گندم آبي و ) درصد 5/49(

  .بوده است) درصد  7/56(  هكتار آن ديم  2486و ) درصد  2/43(  آن آبي  هكتار 1891اختصاص داشته كه 

 نام محصول
 )كيلوگرم(عملكرد )تن(توليد  سطح برداشت

 ديم آبي جمع ديم آبي جمع ديم آبي

 4304 21918 26222 16991 32144 49135 1121172 287036 غالت

 256 2008 2264 520 1411 1931 202985 140610 حبوبات

 1205 0 1205 53306 0 53306 4984300 0 تيمحصوالت صنع
 747 0 747 36281 0 36281 2990208 0 سبزيجات

 391 0 391 11494 0 11494 9213713 0 محصوالت جاليزي
 1250 721 1971 24812 620 25432 3541273 0 نباتات علوفه اي

 8153 24647 32800 143404 34175 177579 22053651 427646 جمع
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 1382تعداد بهره برداري و مقدار توليد برخي محصوالت باغي در استان و شهرستان دورود سال : 80جدول 
 يوهم
  
 منطقه

  بادام آبي  انار  انجير گردو سيب انگور آبي
تعداد 
بهره 
  برداري

مقدار
توليد 

  )تن(

تعداد
بهره 
  برداري

مقدار
توليد 

  )تن(

تعداد
بهره 
  برداري

مقدار
توليد 

  )تن(

تعداد
بهره 
  برداري

مقدار 
توليد 

  )تن(

تعداد 
بهره 
  برداري

مقدار 
توليد 

  )تن(

تعداد 
بهره 
  برداري

مقدار 
توليد 

  )تن(
استان 
  لرستان

11307  18402  9636  9772  17060  3183  3567  6408  2811  8059  5359  1198  

شهرستان 
  دورود

1297  3068  902  2012  1583  493  119  4  59  1  427  35  

  162ص   ،88سازمان مديريت و برنامه ريزي، سالنامه آماري سال : ماخذ

همانگونه كه در جدول باال مالحظه ميشود در ميان محصوالت باغي، انگور از باالترين ميزان توليد در ميان 
ل ميزان توليد انگور استان به اين شهرستان اختصاص دارد، در واقع از ك 7/16سايرمحصوالت باغي برخوردار است و 

بعد از انگور توليد .شهرستان دورود مقام سوم در توليد انگور استان را دارد و بعد از شهرستان بروجرد قرار مي گيرد 
ان لرستان در مقام سيب در اين شهرستان در مقام دوم قرار دارد و اين شهرستان در توليد  اين محصول نيز در است

تن در  493ميزان توليد گردو .تن در سال مي باشد  2012سوم قرار دارد ميزان توليد ساالنه اين محصول برابر با 
در مجموع ميزان توليدات . سال مي باشد و باالترين تعداد بهره برداري در شهرستان به اين محصول اختصاص دارد

درصد از محصوالت عمده باغي استان را   9/11تن در سال مي باشد كه توليد  5613باغي در اين شهرستان برابر با 
سطح .تن در سال مي باشد 47022ميزان كلي محصوالت باغي در استان برابر با .به خود اختصاص داده است 

ابر با بر 85/84هكتار بوده است و در سال زراعي  387برابر با 80/79زيركشت سبزيجات در شهرستان در سال زراعي 
تن بوده است كه در سال  980، ميزان توليد برابر 80/79در كشت محصوالت جاليزي در سال زراعي .هكتار  530

در مجموع در ارتباط با تنگناهاي موجود در بخش كشاورزي در ارتباط با .تن رسيده است   598به  85/84زراعي 
اك مشكل چنداني به چشم نمي خورد ليكن زراعت هرچند در محدوده هاي بخش سيالخور در زمينه آب و خ

روشهاي معمول آبياري، اندازه قطعات زراعي، مبارزه با علفهاي هرز و آفات، امكانات خدماتي و مهارت نيروي انساني، 
  .و ترويج كاستي هائي وجود دارد امور زيربنائي و حقوقي و مالكيت، مالي و اعتباري و تحقيق و آموزش

  87ي شهرستان دورود سال محصوالت باغ: 81جدول 
 )تن(ميزان توليد )آبي(نام محصول

 7/112 انگورآبي

 1/865 سيب

 5/50 گردو

 4/0 انجير
 -  انار

 4/2 بادام آبي

  1390اطالعات ارسالي از سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان شهريور ماه : ماخذ 
 :89و 82مقايسه ميزان توليدات در بخش محصوالت باغي سالهاي  -

شود به نحوي كاهش شديدي ديده مي 89تا  82با مقايسه ميزان توليدات در محصوالت باغي اين شهرمابين سالهاي 
 8/30تن و بادام آبي  6/3تن، انجير 5/442تن، گردو  9/1146تن، توليد سيب  3/2955كه ميزان توليد انگور آبي 
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ذكر است اين است كه تغييرات محصوالت باغي در اين  البته نكته اي كه در اينجا قابل.تن كاهش پيدا كرده است 
سالها در دست نبود كه بتوان اين روند و افزايش و كاهشها را به درستي مورد بررسي قرار داد؛ ولي آنچه كه پيداست 

  .است  89كاهش شديد محصوالت باغي در سال 
  : مشكالت بخش كشاورزي در شهرستان دورود -

شهرستان دورود مشكالت بخش كشاورزي در شهرستان دورود را به شرح زير بيان  مديريت محترم جهاد كشاورزي
  : داشته اند 

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

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

  : مهمترين مزيت دشت سيالخور 
اج است آبهاي مناسب كه احتي اين دشت داراي خاك مستعد از لحاظ بافت ،منابع آبي سطحي و زير زميني نسبتاً

سطحي با ايجاد سدهاي مخزني ذخيره شوند، دشتي مستعد از لحاظ آب و هوا كه بيشتر محصوالت باغي و زراعي در 
  .ن براحتي كشت ميشود آ

  :  تهديدهاي بخش كشاورزي در دشت سيالخور 
نطقه، با ثبت تخريب اراضي و زير ساخت و ساز بودن و ايجاد جاده هاي روستائي شهري در اراضي كشاورزي م

مالكيتهاي خانوادگي هر ساله قطعات كوچكتر گرديده و توليد در واحد سطح كاهش مي يابد ، عدم رعايت كشاورزي 
جهت زير كشت بردن محصوالتي كه مورد نياز منطقه و كشور باشد كه ميبايست قانوني در اين خصوص وضع شود و 

  .هر ساله برنامه كشت تنظيم و رعايت گردد
  :ت بخش بخش كشاورزي نقاط قو -

به علت باال بودن كيفيت خاك و آب در شهرستان در بيشتر اراضي آبي هر ساله دو محصول برداشت مي گردد و در 
  .بيشتر مزارع آبي در محصوالت مختلف كشاورزي عملكرد در واحد سطح در حد باالئي مي باشد 

 :برنامه هاي آتي و چشم اندازهاي توسعه بخش كشاورزي  -
 ايجاد صنايع تبديلي جهت جلوگيري از ضرر و زيان كشاورزان : الف 
 ايجاد سدهاي مخزني كه در دستور كار دولت قرار گرفته جهت مهار آبياري سطحي : ب
  شناسائي ماشين آالت كشاورزي منطقه جهت برنامه ريزي دقيق زراعي به منظور توسعه بخش : ج
  سعه زير بخش مساحي اراضي منطقه جهت برنامه ريزي و تو: د
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  بخش دامداري و دامپروري  -
  )1382(تعداد بهره برداري ها و تعداد دام هاي آنها در استان و شهرستان دورود: 82 جدول

  172-173سازمان مديريت و برنامه ريزي، سالنامه آماري، ص :  ماخذ
واحد بهره برداري وجود داشته كه به پرورش و 2274در زمينه دامداري و دامپروري در شهرستان دورود مجموعاً 

به پرورش گاو و ) ددرص 3/48(اكثر بهره برداران . نگهداري از حيواناتي چون گوسفند، بز، گاو، گاوميش مي پردازند
  .درصد به پرورش گوسفند مي پردازند7/28گوساله و 

  1390تعداد دام در شهرستان دورود سال : 83جدول 

 تعداد دام نوع دام

 200685 گوسفند و بره

 61300 بز و بزغاله

 162590 گاو گوساله

 - گاوميش
 0 شتر

  رستاناطالعات ارسالي از سازمان جهاد كشاورزي استان ل :مأخذ 

در اين شهرستان افزايش قابل توجهي در تعداد دام ها مشاهده مي  90با مقايسه آمار مربوط به تعداد دام ها در سال
واحد افزايش  144691واحد و گاو گوساله 18823، بز و بزغاله  105981و بره  شود به نحوي كه تعداد گوسفند

  .داشته است 

  منطقه
  نوع دام

  شهرستان دورود استان  لرستان
  درصد  تعداد دام  درصد  تعداد بهره برداري  درصد  تعداد دام  درصد  تعداد بهره برداري

  06/61  94704  7/28  2274  7/60  1609231  9/31  38171  گوسفند و بره
  3/27  42477  8/22  1809  3/31  830814  7/29  35478  بز و بزغاله
  5/11  17899  3/48  3822  8/7  206953  3/38  45757  گاو و گوساله
  0  0  0  0  007/0  198  02/0  25  گاوميش
  0  0  0  0  0  0  0  0 شتر
  100  155080  100  7905  100  2647196  100  119431  جمع
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  بخش صنعت  -2-1-4-3
مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 1386ي شده تا كارگاه هاي صنعتي شهر دورود در سال از لحاظ صنعتي سع

) درصد 1/8(  كارگاه  8وجود داشته است كه تعداد كارگاه صنعتي در استان لرستان  98تعداد  1386در سال . گيرد
  . در شهرستان دورود  بوده است

  1386تان تعداد كارگاههاي صنعتي در استان و شهرس: 84جدول 

  مقدار  نقاط
  درصد تعداد

  100  98  استان لرستان
  1/8  8  شهرستان دورود

  248ص 1388سالنامه آماري استان لرستان : ماخذ 
 1385چگونگي پخشايش اشتغال صنعتي بين شهرستانهاي استان : 85جدول 

  1387ديش پايش مطالعات وضع موجود برنامه آمايش استان فصل چهارم،مهندسين مشاور سبز ان: ماخذ

نفر از جمعيت شهرستان دورود در بخش صنعتي مشغول به كار هستند كه  6431طبق اطالعات آمده در جدول باال 
واحد كارگاه  795در ميان ساير شهرستانهاي استان رتبه سوم را دارا مي باشد از نظر تعداد كارگاه هاي صنعتي نيز 

هم از اين  نظر رتبه سوم را در استان به خود اختصاص داده است  صنعتي در اين شهرستان واقع شده است كه باز
  .درصد مي باشد 10سهم از كل كارگاه هاي صنعتي استان براي شهرستان دورود 

  1379-1385تعداد سرمايه گذاري و اشتغال مجوزهاي صادره : 86 جدول

 44فصل چهارم ص1387مطالعات وضع موجود طرح آمايش استان لرستان، مهندسين مشاور سبز انديش پويا : ماخذ

بين شهرستانهاي استان نشانگر آن است كه از كل  ،85تا  79اي توزيع سرمايه گذاريهاي انجام  شده طي ساله
درصد به شهرستان دورود اختصاص پيدا كرده است و  24/1سرمايه گذاري پيش بيني شده در مجوزهاي استان 

درصد از كل اشتغال ناشي از اين سرمايه گذاري در استان را به  65/22نفر بوده است كه  6229ميزان اشتغالزائي آن 
  ود اختصاص داده است كه از اين نظر در استان رتبه سوم را پس از خرم آباد به خود اختصاص داده است خ

سهم از كل 
  )درصد(

اشتغال كارگاه هاي 
  سهم از كل  نفر به باال 10صنعتي 

ايكارگاه ه
صنعتي باالي 

  نفركاركن10

شمار
كارگاههاي 

 1382صنعتي 

سهم از
اشتغال    

 صنعت

  اشتغال
 صنعت

 )نفر(
 شهرستان

100  8803  100  188  7698  100  36843   استان

43/14  1271  44/17  14  795  17/45  6431   دورود

 )درصد(سهم از كل  )نفر(اشتغال   سهم از كل  )ميليون ريال(سرمايه گذاري  سهم از كل  تعداد  موقعيت

100  27338  100  3573077/4  100  1559   ن لرستاناستا

22/65  6229  24/1  44440/85  16/23   شهرستان دورود  253
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  79-85سهم تحقق سرمايه گذاري، اشتغال و واحدهاي توليدي مجوزهاي صادره طي سالهاي : 87جدول 
 )درصد( واحدها تحقق تعداد )درصد(تحقق اشتغال )درصد(گذاريايهمتحقق سر شهرستان
 91/65 34/66 49/01 دورود

  48فصل چهارم ص 1387مطالعات وضع موجود مهندسين مشاور سبز انديش پويا : ماخذ
درصد از سرمايه گذاري پيش بيني شده در مجوزهاي صادره محقق  65/91همانگونه كه در جدول باال نمايان است 

درصد شمار واحدهاي  01/49ده است و درصد اشتغال محقق ش 66/34شده است كه با جذب اين ميزان سرمايه 
چنين تصويري نشاندهنده پيش بيني نامناسب سهم سرمايه گذاري طرحها در ايجاد .احداث شده محقق شده است 

فرصتهاي شغلي و راه اندازي واحدهاي توليدي ازسوئي، افزايش نرخ تورم با فزون گيري هزينه هاي احداث واحدها و 
  .طرحها از جانب ديگر است 

  بخش خدمات -3-1-4-3
 16/13كارگاه خدماتي در استان وجود داشته است كه   31615بنابر اطالعات مندرج در سالنامه آماري استان تعداد 

درصد در زمينه عمده فروشي و حق العمل كاري و   5/3درصد در زمينه فروش، نگهداري و تعمير وسايل نقليه،  
در شهر دورود اين نسبت ها به . ر كاالهاي خانگي و شخصي بوده استدرصد در زمينه خرده فروشي و تعمي 2/83

  .درصد گزارش شده است9/84و  6/3و 3/11ترتيب برابر با  
  1386تعداد كارگاه هاي خدماتي شهر دورود و مقايسه آن با استان لرستان : 88 جدول

  خدمات
  منطقه 

 جمع
 فروش، نگهداري و تعمير

  وسايل نقليه
  عمده فروشي و 

  العمل كاري حق
خرده فروشي و تعمير 

  كاالهاي خانگي
  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  2/83  26329  5/3  1125  16/13  4161  100  31615  استان لرستان
  9/85  2711  4/3  108  6/10  336  100  3155  شهرستان دورود

  9/84  2372  6/3  101  3/11  318  100  2791  شهردورود
  322- 323ن مديريت و برنامه ريزي، سالنامه آماري استان ص سازما: مأخذ 
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13  

ليت به سه 
ر دورود كه 
ز اين مقدار 

از .  بوده اند
درصد در  1

 ال بوده اند

  ن
81ليت در سال 

 حسب نوع فعال
ي صنعتي شهر

از. ه اندرار داشت

ي شهر دورود
9/12ج معدن، 

ه ساختمان فعا
  

  تصادي

هري استان لرستان
  درصد
100  

3/0  
008/0  
04/0  
07/14  
2/0  
2/1  
1/60  
1/2  
4/1  
1/1  
2/4  
5/1  
3/3  
3/2  
6/7  
3/0  
5/15  
05/84  

برحسب نوع فعا

ان دورود را بر
موع كارگاه هاي
ش كشاورزي قر

ز كل كارگاه ها
ستخرامجموعه ا

درصد در زمينه1
. فعال بوده اند

ش عمده فعاليت اقت
 
 

 

  1381شور، 

نقاط شه  رود
  تعداد  
  45247 
 155  

4  
  19  
  6369  
 109  
 558  
  27205 
 987  
 636  
  536  
 1932  
 696  
 1524  
 1045  
  3472  
 159  
  7055  
  38033 

ي

خدمات 
85.5

 استان لرستان ب

ستان و شهرستا
از مجم 1381ل

در بخش) درصد
  .عال بوده اند

درصد از 5/14
در گروه يا زيرم

2/1و همچنين
موعه هاي آن ف

ه بخشر حسب س

گاه هاي صنعتي كش

ري شهرستان دور
درصد 

  100
2/0 

0  
04/0

 9/12
2/0 
2/1 

 7/60
 3/2 
 2/2 

02/1
 4/3 

8/1 
 1/3 

5/1 
 08/9

2/0 
 5/14
3  3/85

كشاورزي
0.2

ت

هرستان دورود و

1385  

هري استان لرس
در سال. ي دهد

2/0(كارگاه  1
 گروه شيالت فع
جود داشته كه

درصد د 2 ،ود
ب و برق و گاز و
خدمات و زيرمجم
هاي شهر دورود بر

ران، سرشماري كارگ

نقطه شهر
تعداد
4592
10 
0 
2  

593
10 
57 

2791 ليه
106
102
47 

 159
 83  ري

146
69 

417  ي
10 
662

3920

صنعت
14.3

 نقاط شهري شه

شور، استان لرستان
صنعتي نقاط شه

نشان مي 1381
0 بوده، تعداد

 صفر درصد در
ارگاه صنعتي وج
ت در شهر دورو
صد در زمينه آب
 نيز در بخش خ
زيع نسبي كارگاه ه

مركز آمار اير: مأخذ 

   فعاليت

  
  جنگلداري

 
  عدن
  )خت

  ز و آب
  ن

، تعمير وسايل نقل
  وران

  ي و ارتباطات
  ي مالي

ت هاي كار و كسب
ين اجتماعي اجبا

 
  ي اجتماعي

 عمومي، اجتماعي
  ي

 

  دورود شهر) ي

كارگاه هاي: 89

شماري كارگاهي كش
ص د كارگاه هاي
1صادي در سال

كارگاه 3920  
وه كشاورزي و

كا662 مجموعاً
تي بخش صنعت

درص 2/0خت،  
گاه شهر دورود

توز:  16نمودار

گروه هاي عمده

جمع كل
شاورزي، شكار و ج
شيالت
استخراج مع

ساخ( صنعت 
تأمين برق، گاز
ساختمان
شي، خرده فروشي
هتل و رستو
ل و نقل و انبارداري

اسطه گري هايو
ت، اجاره و فعاليت
مومي، دفاع و تأمي
آموزش

هداشت و مددكاري
ليت هاي خدمات
كشاورزي
 صنعت
خدمات

بازنگري( جامع رح

9جدول 

سرش: ماخذ
دول فوق تعداد
خش عمده اقتص
داد آنها برابر با

درصد در گرو 0
 بخش صنعت

ن كارگاه، صنعت
ينه صنعت ساخ

كارگ 3920داد

  

كش

عمده فروش

حمل

مستغالت
اداره امور عم

به
ساير فعال

طر

جد
بخ
تعد

2/
در

بين
زمي
تعد
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تقريباً  1381كارگاه موجود در سال  93051وضعيت كارگاه هاي صنعتي استان لرستان نشان مي دهد كه از مجموع 
به . خش خدمات فعال بوده انددرصد در ب 04/84درصد در بخش صنعت و  34/15درصد در بخش كشاورزي،  63/0

عبارت ديگر مي توان گفت كه نحوه توزيع كارگاه در سه بخش عمده اقتصادي در شهر دورود و استان لرستان تقريباً 
  .يكسان و مشابه بوده است

بررسي نحوه توزيع كارگاه هاي صنعتي بخش خدماتي در شهر دورود نشان مي دهد كه گروه عمده فروشي و خرده 
درصد از كمترين  87/0درصد از بيشترين تعداد كارگاه ها و بخش يا گروه واسطه گريهاي مالي با  6/61با فروشي 

  . تعداد كارگاه خدماتي و صنعتي برخوردار است
 1381توزيع نسبي كارگاه هاي صنعتي شهر دورودبر حسب نوع فعاليت در سال : 17نمودار 

 
  1381هاي صنعتي كشور،  مركز آمار ايران، سرشماري كارگاه: مأخذ 

ميزان و نسبت درصد جمعيت فعال در بخش هاي فعال مختلف اقتصادي ، ميزان و نسبت درصد اشتغال  -2-4-3
  . در آن بخش ها و ميزان و نسبت درصد بيكاري در شهر براساس آمار رسمي و اطالعات موجود 

مي شود اين شاخصها عبارتند از ميزان اشتغال در اين قسمت به بررسي شاخصهاي اقتصادي در شهر دورود پرداخته 
  .ميزان بيكاري  در بخشها و

  شاخص هاي اقتصادي -1-2-4-3
عالوه بر شاخص هاي اجتماعي، جمعيتي و مسكن يكسري شاخص هاي ديگر هم وجود دارند كه مي توانند نقش 

شاخص ها در اين گزارش به شاخص  اين. تاثيرگذاري در روند رشد و توسعه كالبدي يك شهر يا منطقه داشته باشند
هاي اقتصادي معروف هستند كه نشانگر وضعيت اقتصادي و اشتغال و بيكاري و شاخص ها و متغيرهاي مرتبط با آن 

از مهمترين شاخص هاي اقتصادي مي توان به نسبت بستگي، ميزان اشتغال كل، ميزان اشتغال مردان و . هستند
، نسبت بستگي و بار تكفل خالص اشاره كرد كه در ادامه به مطالعه و بررسي آنها زنان، ميزان بيكاري، بار اقتصادي

  .پرداخته خواهد شد
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  :نسبت بستگي 
نسبت بستگي يا بار تكفل ناخالص نشان دهنده مقدار تكفل است كه يك فرد فعال از نظر تامين زندگي و هزينه 

به افراد واقع در سن ) جمعيت غيرفعال(ز سن فعاليت افراد غيرفعال بر دوش دارد و از طريق نسبت افراد خارج ا
نسبت .درصد مي باشد  8/42مقدار اين شاخص در شهر دورود برابر با . به دست مي آيد) جمعيت فعال(فعاليت 

اين امر . مي باشد 6/0تا  4/0بستگي در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه حدود يك و در كشورهاي صنعتي 
  .عددي افراد غيرفعال به افراد فعال در كشورهاي گروه نخست است نشان دهنده برتري

  : جمعيتي بار يا اقتصادي بار
شاخص بار اقتصادي يا بار جمعيتي نشان دهنده تعداد جمعيتي است كه از نظر اقتصادي به يك نفر از جمعيت فعال 

مقدار شاخص . بدست مي آيداين شاخص از طريق تقسيم كل جمعيت بر جمعيت فعال . وابسته و متكي هستند
هر چه مقدار اين شاخص كوچكتر باشد، نشانگر توسعه و رشد شهر يا . مي باشد 1/3مذكور در شهر دورود برابر با 

  .منطقه است
  : عمومي فعاليت ميزان

 به وضعيت اقتصاد و فعاليت، ميزان فعاليت عمومي است كه معموالً از تقسيمشاخص مهم ديگر در مطالعات مربوط 
جمعيت فعال بر كل جمعيت به دست مي آيد و نشان مي دهد كه چند درصد از جمعيت ساكن در يك منطقه يا 

اين شاخص نيز مي تواند در روند توسعه و رشد يك منطقه . شهر در سنين بالقوه كار و فعاليت اقتصادي قرار دارند
د بودن تعداد فعالين اقتصادي و افراد فعال بالفعل موثر باشد چرا كه باال بودن ميزان فعاليت عمومي نشان دهنده زيا

ميزان فعاليت عمومي . توليد و توسعه مناسب يك منطقه نقش داشته باشند  مي باشد كه مي توانند در امر بهره وري،
  .درصد كاهش يافته است 5/27به  90بوده و در سال درصد  7/31حدوداً  1385در شهر دورود در سال 

    : ميزان اشتغال كل 
از شاخصهاي مهم اقتصادي در مسايل نيروي انساني فعاليت و اشتغال را مي توان نام برد كه در ساختمان جمعيت 

شاخص ميزان اشتغال از تقسيم تعداد جمعيت شاغل بر جمعيت فعال اقتصادي به . نقش تعيين كننده اي دارند
اقتصادي يك منطقه خواهد بود و مي تواند نقش  دست مي آيد و هر چه مقدار آن بيشتر باشد نشانگر بهبود وضعيت

ميزان اشتغال كل در شهر دورود در سال . زيادي در توسعه، رشد، بهره وري و توليد در يك منطقه داشته باشد
   درصد افزايش يافته است 7/70به  90و در سال   درصد  ميباشد 4/66برابر با  1385
  : مردان اشتغال ميزان

م اقتصادي بوده و نشان مي دهد كه چند درصد از جمعيت فعال اقتصادي مردان، شاغل يكي از شاخصهاي مه
  .    درصد بوده است2/71برابر با  1385اين نسبت در شهر دورود در سال . هستند

  :ميزان اشتغال زنان 
باال بودن ميزان هر چند كه ميزان اشتغال زنان در شهر دورود نسبت به مردان پايين تر است اما اين شاخص نشانگر 

مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان در سطح شهر و محالت مختلف آن بوده و مي تواند نقش خوبي در رشد و توسعه 
  .درصد بوده است 3/42ميزان اشتغال زنان در شهر دورود برابر با . محالت شهر داشته باشد
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  :ميزان بيكاري 
عيت فعال اقتصادي چند نفر بيكار و يا بيكار در جستجوي كار نفر جم 100اين شاخص نشان مي دهد كه به ازاي هر 

ميزان بيكاري تاثير منفي بر توسعه كالبدي . درآمدي باشد، نيستندهستند و در حال حاضر داراي شغلي كه داراي 
 1385در سال . داشته و هر چه ميزان آن بيشتر باشد، نشانگر كاهش يا عدم رشد و توسعه يك منطقه شهري است

  .درصد كاهش يافته است 3/29به  90درصد محاسبه شده است و در سال  6/33زان بيكاري در شهر دورود مي
  :بار معيشت 

يكي از شاخص هاي مهم ديگر بار معيشت است كه نشان دهنده تعداد افرادي است كه از نظر اقتصادي و جمعيتي 
بار معيشت از طريق تقسيم كل جمعيت بر . ي نمايندبه يك نفر شاغل وابسته و متكي هستند و از اين راه ارتزاق م

 5.1به  1390نفر و در سال   7/4 1385در سال  مقدار اين شاخص در شهر دورود. جمعيت شاغل به دست مي آيد
    .رسيده است نفر

  :بار تكفل خالص 
دارد، شاخص بار يكي از شاخص هايي كه در زمينه اشتغال جمعيت و تعيين رابطه آن با جمعيت غيرشاغل وجود 

اين شاخص نشان دهنده بار حقيقي جمعيتي و اقتصادي است كه از نظر تامين زندگي افراد . تكفل خالص مي باشد
بار تكفل خالص از طريق تقسيم جمعيت غيرشاغل بر جمعيت شاغل . غيرشاغل بر دوش افراد شاغل جامعه قرار دارد

ني بار معيشت در صورت كسر، تنها جمعيت غيرشاغل قرار در اين شاخص برخالف شاخص قبلي يع. بدست مي آيد
ال بوده و در س 1/3برابر با  1385مقدار بار تكفل در شهردورود در سال . دارند و جمعيت شاغل از آن حذف شده اند

  .افزايش يافته است 1/4به  1390
متغير مي توانند در توسعه كالبدي در جمع بندي اين بند از گزارش بايستي اشاره كرد كه به طور كلي چند عامل يا 

اين عوامل به سه دسته عامل مسكن و خانوار، اقتصادي و عامل اجتماعي و جمعيتي تقسيم . شهر دورود موثر باشند
برخي از اين متغيرها از جمله بعد خانوار مي توانند باعث توسعه كالبدي شهر باشند و به گسترش . بندي شده اند

تاثيرگذار باشند و در نهايت منجر ) افقي يا عمودي(ان سازي و به عبارت ديگر ساخت و ساز ساختمان سازي و آپارتم
  عالوه بر اين با افزايش باروري و تمايل بيشتر افراد به داشتن فرزند بيشتر،. به رشد و توسعه كالبدي شهر گردند

به داشتن امكانات و خدمات شهري از جمله مسلماً بعد خانوار نيز با افزايش روبرو بوده كه در نتيجه نياز بيشتري 
چرا كه با افزايش بعد . مدرسه، مهد كودك، مراكز بهداشتي و درماني و غيره احساس مي گردد  فضاي سبز، نانوايي،

  .خانوار به تعداد و حجم جمعيت يك منطقه يا محله شهري نيز افزوده مي گردد
ند تا رشد و توسعه كالبدي شهر يا يك محله قانوني و عرفي شهر برخي از عوامل از جمله ميزان بيكاري باعث مي شو

چرا كه اين افراد ممكن است جهت يافتن كار بهتر و كسب درآمد بيشتر از يك نقطه شهري به . كمتر صورت بگيرد
ه اي ديگر و يا حتي به شهرهاي ديگرمهاجرت كنند و باعث شوند تا جمعيت منطقه كمتر شده و از رشد و توسعنقطه

  .كالبدي شهر و برخي محالت آن جلوگيري نمايند
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  وضعيت فعاليت -2-2-4-3
جمعيت فعال، . ز لحاظ وضع فعاليت مي توان جمعيت يك منطقه يا شهر را به صورت فعال و غيرفعال تقسيم كردا

انند به صورت اين افراد مي تو. به جمعيتي گفته مي شود كه در موقع و زمان آمارگيري از لحاظ اقتصادي فعال باشد
جمعيت غيرفعال، به جمعيتي گفته مي شود كه در سنين بالقوه كار . شاغل، بيكار و يا بيكار در جستجوي كار باشند

اين افراد از لحاظ . اما بنا به شرايط و داليلي قادر به كار نيستند. سالگي قرار دارند 15-64و فعاليت اقتصادي يعني 
  .شودافراد داراي درآمد بدون كار، زنان خانه دار، بازنشستگان و غيره مي  صلين،اقتصادي غيرفعال بوده و شامل مح

  1385وضعيت فعاليت در شهر دورود : 90جدول

  1385عمومي نفوس و مسكن  سرشماري: ماخذ
   

  جمعيت فعال جمعيت غيرفعال  جنسيت
  جمع  شاغل  بيكار  جمع محصل داراي درآمد بدون كار خانه دار ساير

  32143  21373  10770  53631  21930  5697  23327  2677  دورود كل شهر
  2/37  6/25  5/11  100  8/40  6/10  4/43  9/4  درصد

  26831  19124  7707  16495  11140  4060  53  1242  جمع مرد
  5/61  8/43  6/17  100  5/67  6/24  3/0  5/7  درصد
  5312  2249  3063  37136  10790  1637  23274  1435  جمع زن
  4/12  2/5  1/7  100  05/29  4/4  6/62  8/3  درصد
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 1335-85بررسي روند تغييرات جمعيت فعال و غير فعال اقتصادي و ميزان اشتغال و بيكاري در شهر دورود :   91جدول 

      35- 85مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن، سال هاي :  مأخذ
نفر   32143نفر بوده تعداد  85774در شهر دورود از مجموع جمعيت ده ساله و بيشتر كه برابر با  1385در سال 

.  غيرفعال بوده اند از لحاظ اقتصادي ) درصد 5/62( نفر  53631از نظر اقتصادي فعال بوده و تعداد  ) درصد 4/37(
نحوه تركيب جمعيت فعال و غيرفعال .درصد زن هستند6/49درصد مرد و  4/50از مجموع جمعيت ده ساله و بيشتر 

. درصد را بيكاران تشكيل مي دهند 9/30درصد از جمعيت فعال را شاغلين و  02/69شهر دورود نشانگر آن است كه 
درصد خانه  4/43درصد داراي درآمد بدون كار،  6/10ل را محصلين،  درصد از جمعيت غيرفعا 8/40عالوه بر اين  

  .درصد را سايرين تشكيل داده اند 9/4دار و  
  1385توزيع نسبي جمعيت فعال و غيرفعال شهر دورود به تفكيك جنس در سال  : 18نمودار

 

 

 
 

  

  مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن: مأخذ

  ميزان
  اشتغال

  درصدجمعيت
 شاغل به كل

درصد فعال به 
 كل جمعيت

  ميزان
 بيكاري

 شاغلين بيكاران
فعال از نظر 
 اقتصادي

 10جمعيت 
 ساله 64تا

كل 
 جمعيت

 سال جنسيت

 كل 7088 4243 -  -  -  -  -  -  - 

 مرد 3670 2204 -  -  -  -  -  -  -   1335

 زن 3418 2039 - - - -  -  -  - 

 كل  14060 8797 3171 3021 150 7/4 5/22 4/21 3/34

 مرد 7230 4502 2998 2851 147 9/4 4/41 4/39 1/95 1345

 زن 6830 4295 173 170 3 7/1 5/2 4/2 2/98

 كل 27621 19188 - - - -  -  -   - 

 مرد 14240 9328 - - - -  -  -  -  1355

 زن 13381 8861 -  -  -  -  -  -  - 

 كل 62517 40086 -  -  -  -  -  -  - 

 مرد 32001 -  -  -  -  -  -  -  -  1365

 زن 30516 - - - - -  -  -  - 

 كل 88152 65150 19176 15005 4171 7/21 7/21 02/17 2/78

 مرد 44664 32734 17493 13833 3660 9/20 1/39 40 07/79 1375

 زن 43488 32416 1683 1172 511 3/30 8/3 7/2 6/69

 كل 101219 85774 32143 21373 10770 5/33 7/31 1/21 5/66

 مرد 51211 37971 26831 19124 7707 7/28 3/52 04/15 2/71 1385

 زن 50008 42488 5312 2249 3063 6/57 6/10 5/4 3/42
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زيع جمعيت ده ساله و بيشتر برحسب گروه هاي جنسي  نشان مي دهد همانطور كه مشاهده نمودار باال نحوه تو 
ميشود نسبت زنان فعال به مردان فعال از مقدار بسيار كمتري برخوردار است و بيشتر زنان در گروه غير فعاالن از 

   .نظر اقتصادي قرار مي گيرند 
  )1385(رود برحسب  جنس توزيع نسبي شاغالن و بيكاران شهر دو:  19نمودار 

  
  1385مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهر دورود : مأخذ

در نمودار باال نحوه توزيع جمعيت در گروه شاغالن و بيكاران در گروه هاي جنسي ترسيم شده است همانگونه كه از 
ميان اشتغال زنان و مردان در شهر  نمودار پيداست ميزان بيكاري به طور كلي در شهر باالست و تفاوت فاحشي
  .دورود وجود دارد، در واقع نابرابري جنسيتي در اشتغال در اين شهر وجود دارد
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 وضعيت فعاليت :  92 جدول

 1390پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور تير : ماخذ 
 

 وضعيت فعاليت  نسبت كلي

 حوزه ها
 غير فعال  فعال

 غيرفعال كل  ساير
داراي درآمد بدون 

 كار
 خانه دار  محصل  فعال كل  آزاد  بيكار  كشاورزي  خدمات  صنعت  غير فعاالن  فعاالن

100  0  11/2  46/6  42/2  100  24  46/7  0  17/3  12  60/7  39/3   1-1حوزه خرد
100  0  11/5  50/9  37/6  100  24/4  48/6  0/9  12/6  13/5  59/8  40/2   1-2حوزه خرد 
100  0  6/7  57/3  36  100  25/1  48/9  0/9  8/9  16/2  54/6  45/4   1-3حوزه خرد 
100  0  11/1  56/1  32/8  100  19/8  42/2  0/5  22/5  15  56/6  43/4   1-4حوزه خرد 
100  0  9/7  54/3  36  100  23/2  46/5  0/7  14/8  14/8  56/6  43/4   1حوزه كالن
100  0  8/8  52/2  39  100  29/4  43/6  0/5  11/3  15/2  55  45   2-1حوزه خرد 
100  0  8/4  49/5  42/1  100  12/7  47  0/8  17/8  21/7  59/9  40/1   2-2حوزه خرد 
100  0  10/2  52/6  37/2  100  8/5  37/7  4/4  34  15/4  56/6  43/4   2-3حوزه خرد 
100  0  9/2  51/4  39/4  100  16/2  42/4  2  21/7  17/7  55/7  44/3   2حوزه كالن 
100  0  12/2  41/1  46/7  100  3/5  37/4  0/5  39/2  19/3  60  40   3-1حوزه خرد 
100  0  16/8  39/3  43/9  100  0/9  48/5  1/5  35/4  13/7  58/8  41/2   3-2حوزه  خرد
100  0  13/1  57/2  29/7  100  8/5  29/8  3/2  28/7  29/8  59/5  40/5   3-3حوزه خرد 
100  0  14/2  42  43/8  100  2/9  41/7  1/2  36/4  17/8  59/4  40/6   3حوزه كالن 
100  0  5/4  62/2  32/4  100  6/5  23/4  0  36/7  33/4  55/2  44/8   4-1 حوزه خرد
100  0  1/7  42/1  53/1  100  1/7  29  1/7  23/9  43/7  60/6  39/4   4-2حوزه خرد 
100  0  2/8  34/4  63/8  100  6/7  16/7  0  60  16/7  69/7  30/3   4-3حوزه خرد 
100  0  6/9  38/8  54/3  100  2/4  19/8  4  34/1  39/7  64/8  35/2   4-4حوزه خرد
100  0  13/7  36/3  50  100  6/9  29/3  0/9  49/1  13/8  66/9  33/1    4-5 حوزه خرد 
100  0  8/1  39/3  52/6  100  0  26/7  0  46/6  26/7  67/6  32/4    4-6حوزه خرد 
100  0  7/8  39/3  52/9  100  3/1  26/1  1/5  37/5  31/8  64/5  35/5   4حوزه كالن 
100  0  14/8  43/6  41/6  100  13/7  46/8  3/9  11/9  23/6  59/3  40/7   كل حوزه ها
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  :تجزيه و تحليل جدول وضعيت فعاليت گروه ها طبق اطالعات حاصل از پيمايش مشاور
  :كل حوزه ها

درصد از كل جمعيت شهر دورود درگروه فعاالن و 7/40با توجه به اطالعات استخراج شده از برداشتهاي پيمايشي، 
درصد را محصلين 6/41ر دورود در بين جمعيت غير فعال در شه. درصد در گروه غير فعال جاي گرفته اند 3/59

درصد را افراد داراي درآمد بدون كار كه شامل مستمري بگيران 8/14خانه داران و  ادرصد ر6/43و  هندد تشكيل مي
  .و بازنشستگان و غيره مي شود

  : 1حوزه كالن 
جمعيت  درصد از5/46درصد جمعيت غير فعال را شامل مي شوند،6/56درصد جمعيت فعال و 4/43در اين حوزه 

  .درصد جمعيت شاغل در زير گروه فعاالن مي باشند 5/53فعال را بيكاران تشكيل ميدهند و 
   :2حوزه كالن 

د از جمعيت گروه صدر4/42.درصد را غير فعاالن تشكيل ميدهند7/55درصد از جمعيت اين حوزه را فعاالن و 3/44
درصد از جمعيت شاغالن را كشاورزان  2.ميدهند  درصد را شاغلين تشكيل6/47دهند و  فعال را بيكاران تشكيل مي

نسبت محصلين در گروه غير فعاالن برابر .تشكيل ميدهند كه از تمامي حوزه ها و از الگوي كلي شهر نيز باالتر است 
درصد مي باشد كه بازتاب دهنده نيازهاي آموزشي اين گروه مي باشد مابقي افراد در گروه غير فعاالن متعلق 4/39با 
  .دسته هاي خانه دار و داراي درآمد بدون كارمي باشند به

   :3حوزه كالن 
نسبت جمعيت .درصد در گروه غير فعاالن جاي گرفته اند 4/59درصد از جمعيت اين حوزه در گروه فعاالن و 6/40

سبت محصلين ن.درصد 9/48درصد مي باشد و شاغلين برابر با 7/41بيكار در گروه فعاالن در اين كالن حوزه برابر با 
مابقي جمعيت اين گروه را خانه داران و داراي درآمد بدون .درصد مي باشد 8/43در گروه غير فعاالن اين كالن حوزه 

  .كار تشكيل ميدهند 

  : 4حوزه كالن 
درصد جمعيت بيكار در .درصد را غير فعاالن تشكيل ميدهند 5/64درصد از جمعيت حوزه در گروه فعاالن و 5/35

درصد ميبا شد كه تفاوت نسبتاً مشخصي با جمعيت بيكاران در كل شهر و ساير كالن حوزه 1/26ن برابر گروه فعاال
را گروه محصلين تشكيل ميدهند كه از كل شهر و ساير كالن حوزه  ها  درصد 9/52در گروه غير فعاالن . ها دارد

  .نسبت بيشتري را به خود اختصاص داده است
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  شغلي يتوضع -3-2-4-3
توزيع نسبي جمعيت ده ساله و بيشتر شاغلين شهرستان دورود برحسب وضع شغلي به تفكيك نقاط شهري و روستايي : 93ول جد

)1385( 

  جنس  منطقه
 بخش خصوصي بخش عمومي اظهار نشده

 كاركنان فاميلي  بخش عمومي  اظهار نشده  جمع
  بدون مزد

  مزد و حقوق
  بگيران

  كاركنان
 كارفرمايان  مستقل

  ستانكل شهر

  34466  2640  14571  6494  671 9320  769  كل
  100  7/7  3/42  8/18  9/1  27  2/2  درصد
  31409  2442  13765  6101  552  7843  706  مرد
  100  8/7  8/43  4/19  8/1  25  2/2  درصد
  3057  199  807  393  119  1477  62  زن

  100  5/6  4/26  9/12  9/3  3/48  2  درصد

  نقاط شهري

  21759  1834  7646  4295  186  7361  438  كل
  100  4/8  1/35  7/19  9/0  8/33  2  درصد
  19441  1711  7219  3949  150  6022  390  مرد
  100  8/8  1/37  3/20  8/0  31  2  درصد
  2318  123  427  346  36  1339  48  زن

  100  3/5  4/18  9/14  6/1  8/57  2  درصد

  نقاط روستايي

  12706  807  6926  2199  486  1958  331  كل
  100  4/6  5/54  3/17  8/3  4/15  6/2  درصد
  11968  731  6546  2152  403  1821  316  مرد
  100  1/6  7/54  18  4/3  2/15  6/2  درصد
  738  76  380  48  83  138  14  زن

  100  2/10  5/51  5/6  2/11  7/18  9/1  درصد
  مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن: ماخذ 

درصد در  8/33د مشخص مي شود كه از كل شاغلين در بخشهاي مختلف با بررسي وضعيت اشتغال در شهر دورو
درصد نيز وضعيت شغلي خود را اعالم  2درصد در بخش خصوصي و  2/64بخش عمومي مشغول به فعاليت هستند و 

باالترين سهم اشتغال مربوط به بخش خصوصي است در اين بخش نيز باالترين سهم مربوط به كاركنان . نكرده اند
در ميان دو . درصد ميباشد كه نشان از خود كفا بودن جمعيت شاغل در ايجاد اشتغال مي باشد 1/35ل با مستق

درصد از زنان در بخش عمومي  8/57. جنس ميزان كاركنان در بخش عمومي در ميان زنان باالتر از مردان مي باشد
واند به دليل نبود زمينه هاي كافي براي اين موضوع مي ت. درصد مردان در همين بخش مشغول به كار هستند  31و 

و يا به علت پائين بودن انگيزه زنان براي ايجاد شغل خود كفا براي خودشان  بودهاشتغال زنان در بخش خصوصي 
  .باشد 

  ميزان اشتغال و بيكاري  -
ل در اين شهر ميزان اشتغا 1375بررسي روند تغييرات اشتغال و بيكاري در شهر دورود نشان مي دهد كه در سال 

درصد رسيده  4/66اين شاخص در دهه اخير با كاهش روبرو بوده و ميزان اشتغال به . درصد بوده است2/78برابر با 
ميزان اشتغال در بين مردان شهر دورود در هر دو  .درصد افزايش يافته است 7/70به  1390اين نرخ در سال  .است
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درصد بوده در حالي كه اين  1/79ميزان اشتغال مردان برابر با   1375ل در سا. دوره آماري بيشتر از زنان بوده است
  .درصد مي باشد 7/69اي زنان  نسبت بر

با كاهش روبرو بوده است و در مقابل به ميزان بيكاري  1375در مقايسه با سال  1385ميزان اشتغال مردان در سال 
   .آنها افزوده شده است

  1375- 85شهر دورود به تفكيك جنس طي سالهاي  ميزان اشتغال و بيكاري: 94جدول 

  1385 1375  شاخص
  زن  مرد  جمع زن مرد جمع

  3/42  2/71  4/66  7/69  1/79  3/78  ميزان اشتغال
  7/57  8/28  6/33  3/30  9/20 7/21  ميزان بيكاري

  محاسبه شده بر مبناي اطالعات مركز آمار ايران: ماخذ 

  ميزان فعاليت عمومي و بار تكفل  -
ميزان فعاليت عمومي است كه از طريق تقسيم جمعيت فعال بر   ي از شاخص هاي مهم در زمينه فعاليت اقتصادي،يك

در . درصد بوده است 8/21برابر با  1375ميزان فعاليت عمومي در شهر دورود در سال . كل جمعيت بدست مي آيد
كاهش يافته  5/27به  1390ن عدد در سال اي .درصد رسيده است 7/31اين مقدار افزايش يافته و به  1385سال 
   .است

شاخص بار تكفل است كه نشان دهنده بار حقيقي  اقتصادي است كه   شاخص مهم ديگر در زمينه فعاليت اقتصادي،
اين شاخص از طريق تقسيم جمعيت كل . از نظر تامين زندگي افراد غيرشاغل بر دوش افراد شاغل يك شهر قرار دارد

هر چه درصد و نسبت بيشتري از جمعيت . به دست مي آيد و رابطه معكوسي با ميزان فعاليت داردبه جمعيت شاغل 
در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت داشته باشند، نسبت درصد جمعيت غيرفعال و وابسته كمتر شده و در مقابل، بار 

بوده كه  8/3برابر با  1375ر سال شاخص بار تكفل در شهر دورود د. تكفل جمعيت فعال كمتر و پايين تر خواهد بود
  .رسيده است 5/3در سرشماري اخير از مقدار اين شاخص كاسته شده و به 

  ميزان هزينه ماهانه خانوارها در شهر دورود -4-2-4-3
براي سنجش ميزان قدرت اقتصادي خانوارها با توجه به حساسيتي كه در اعالم درآمد در جامعه وجود دارد از سوال 

اطالعات حاصل از اين پرسش پرداخته  ميزان هزينه ماهانه خانوار استفاده شد در زير به توصيف و تحليلجايگزين 
  : مي شود 

  :1حوزه كالن 
تومان و 286400تومان مي باشدو ميانه هزينه اي آن  303125ميانگين هزينه اي به دست آمده در اين حوزه  

ميانه هزينه ماهانه خانوارها دراين كالن حوزه كمتر از ساير . دتومان مي باش252950هزينه نما در در اين حوزه 
به عالوه در مقام مقايسه . كالن حوزه ها مي باشد و اين  نشان از چولگي مثبت در اين حوزه در توزيع داده ها دارد

اين موضوع  .ميانه درآمدي اين كالن حوزه چه نسبت به ساير كالن حوزه ها و چه نسبت به كل شهر پائين تر است 
در مورد ميانه هزينه اي صادق است به اين معنا كه مبلغي كه خانوارها را از لحاظ هزينه اي دو قسمت مي كند در 
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به طور كلي آنچه از شواهد پيداست آن است كه قدرت اقتصادي اين . ن حوزه نسبت به ساير حوزه ها كمتر استاي
  .تورم در كشور نشان از فقر اقتصادي جدي در اين حوزه دارد حوزه بسيار پايين است و با در نظر گرفتن نرخ 

هزار تومان اعالم كرده 200درصد از پاسخ دهندگان در اين كالن حوزه ميزان هزينه ماهانه خانوار را كمتر از  6/25
ه قدرت حاكي از آن است ك جباتوجه به اينكه ميزان هزينه رابطه مستقيمي با ميزان درآمد افراد دارد نتاي. اند

اين ميزان هزينه خانوار از . اقتصادي اين خانوارها بسيار پائين است و در حد نيازهاي معيشتي نيز پاسخگو نمي باشد 
خط فقر اعالم شده در سالهاي گذشته نيز پائينتراست و با توجه به نرخ باالي تورم در كشور اين موضوع نشان از 

هزار 400تا  200درصد از خانوارهاي اين كالن حوزه در بازه 2/55. سختي معيشت در جامعه آماري اين حوزه دارد
هزار 800درصد باالي  2هزار تومان هزينه ماهانه خانوار دارند و تنها  800تا  400درصد بين  1/16.تومان قرار دارد

 200تر از درصد از جمعيت اين خرد حوزه كم 9/32هزينه ماهانه  1-3در اين كالن حوزه  در خرد حوزه . تومان 
ا به رهزار تومان مي باشد كه هم در اين كالن حوزه و هم در مقايسه با ساير خرد حوزه هاي اين شهر رقم باالتري 

خود اختصاص داده است كه نشان از پائين بودن قدرت اقتصادي اين كالن حوزه كه شامل محله ضرغام است مي 
درصد از جمعيت ساكن در اين حوزه كالن در سطح  75ه اما آنچه كه به طور كلي مشهود است اين است ك. شود

  .متوسط به پايين زندگي مي كنند 
  : 2حوزه كالن 

تومان و هزينه ماهانه نما يا 302473تومان ميباشد، ميانه هزينه اي  321075ميانگين هزينه هاي اين حوزه برابر با  
ين حوزه نيز هزينه ماهانه از ميانگين هزينه ها در ا. تومان مي باشد  264000مد در اين كالن حوزه برابر با 

وزه داراي چولگي مثبت مي باشد يعني بيش از نيمي از جامعه موجود در حوزه حكمتراست و توزيع فراواني در اين 
پائين بودن هزينه ها باتوجه نرخ تورم .كمتر از ميانگين هزينه اي در اين حوزه در ماه هزينه مي كنند  2كالن 

  .نه ناشي از ميل نهائي به پس انداز بلكه ناشي از پائين بودن سطح درامدي مي باشد درجامعه 
  :3حوزه كالن 

تومان ميباشد كه نسبت به ميانگين كل شهر مبلغ باالتري را نشان 524671ميانگين هزينه هاي اين حوزه 
شان مي دهد كه نشان از قدرت ميانه هزينه ماهانه نيز در اين حوزه به نسبت كل شهر تفاوت فاحشي را ن.ميدهد

تومان مي باشد و با توجه به 495238ميانه هزينه اي برابر . اقتصادي باالتر اين حوزه نسبت به ساير حوزه ها دارد
اينكه ميانگين از ميانه بزرگتر مي باشد نمودار چولگي به سمت راست مي باشد به اين معنا كه بيش از نيمي از 

نه ها در اين يمبلغ نما يا مد هز. زه كمتر از ميانگين كل حوزه در ماه هزينه مي كنندجامعه آماري اين كالن حو
تومان مي باشد كه وضعيت مطلوب تري از ساير حوزه ها به نسبت مخارج شهري همچون  436372حوزه برابر 
  . دورود دارد
  : 4حوزه كالن 

اين حوزه نيز از ميانگين  3بعد از حوزه كالن  تومان مي باشد كه 487555ميانگين هزينه اي در اين كالن حوزه 
 444628ميانه هزينه اي برابر . تومان از ميانگين هزينه اي كل برخوردار است60000هزينه اي باالتري به مبلغ 

در اين حوزه نيز ميانه از . تومان مي باشد 358774تومان مي باشد و بيشترين فراواني در ميزان هزينه ها برابر با 
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ين كوچكتر است و نشان از چولگي مثبت در نمودار نرمال اين كالن حوزه دارد و بيش از نيمي از جمعيت ميانگ
  .اي كمتر از ميانگين هزينه اي دارد  حوزه هزينه ماهانه

  : كل حوزه ها 
هر از پرسشنامه هاي اجتماعي و اقتصادي شهر دورود، ميانگين هزينه در كل شآمده با تحليل داده هاي به دست 

 2و ميانه هزينه يعني درآمدي كه جمعيت شهر را از نظر ميزان هزينه به  تومان ميباشد 421137دورود برابر با 
تومان مي باشد و هزينه نما يا همان مد در هزينه هاي شهر دورود به مبلغ 361324قسمت تقسيم ميكند برابر با 

با توجه به . را ماهانه براي زندگي هزينه مي كنند تومان مي باشد يعني اكثريت شهر دورود اين مبلغ  241653
اينكه ميانگين هزينه هاي ماهانه خانوارها از ميانه آن باالتر است نمودار توزيع در اين شهر يك نمودار با چولگي 

باشد و اين موضوع به اين معناست كه درصد زيادي از خانوارهاي مورد مطالعه در كل شهر داراي درامد مثبت مي
تر از ميانگين بوده اند و قدرت اقتصادي به نسبت پاييني دارند كه اين موضوع با توجه به اهميت بعد اقتصادي و كم

معيشتي خانوارها در رشد و توسعه يك شهر ميتواند به عنوان عاملي براي عدم توسعه يافتگي و پايين آمدن رشد 
  .اقتصادي به شمار مي ايد 
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  )هزار تومان(زينه ماهانه خانوارها در شهر دوروده :95جدول 

  1390پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور، تير ماه : ماخذ

 ) تومان(هزينه ماهانه خانوار  600-800  800-1000000 حوزه ها 600 -400  400-200  200-0 
4/3  3/5  10  4/64  9/16   1- 1حوزه خرد

0  7  1/15  3/59  6/18   1- 2حوزه خرد 
1/3  8  10  46  9/32   1- 3حوزه خرد 
4/1  4  9/6  5/62  2/25   1- 4حوزه خرد 

2  1/5  2/11  8/55  9/25   1حوزه كالن
0  5/10  10  7/53  8/25   2- 1حوزه خرد 
0  8/5  10  2/72  12   2- 2حوزه خرد 
1  7  6/15  1/58  3/18   2- 3حوزه خرد 
2/0  4/8  8/11  9/60  7/18   2حوزه كالن 
7/22  20  5/26  4/26  5/4   3- 1حوزه خرد 
6/24  20  9/33  1/21  4/0   3- 2حوزه  خرد

2/1  8  3/11  47  5/32   3- 3حوزه خرد 
6/20  3/11  5/34  27  6/6   3حوزه كالن 

0  4  5/8  8/70  7/16   4- 1حوزه خرد
5/2  17  25  7/48  7/6   4- 2حوزه خرد 

8  18  30  36  4   4- 3حوزه خرد 
20  10  27  38  5   4- 4حوزه خرد

6/28  10  9/35  4/22  1/3    4- 5حوزه خرد 
8/12  20  7/27  7/33  7/4    4-6حوزه خرد 
2/14  9/14  9/26  4/38  5/5   4حوزه كالن 
7/9  9/13  8/17  5/44  1/14   كل حوزه ها
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  نحوه مالكيت خودرو خانوارهاي شهر دورود -2-4-3- 5
  مالكيت وسايل نقليه شهروندان دورود :96جدول 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  1390پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور  تير ماه : ماخذ 

  

 حوزه ها
 با وسيله نقليه

 درصد مطلق

 1 18 30/5-1حوزه خرد

 1 31 36- 2حوزه خرد 

 1 38 23/6-3حوزه خرد

 1 43 29/3- 4حوزه خرد 

 1 130 28/8حوزه كالن

 2 44 33/3-1حوزه خرد

 2 63 39/9- 2حوزه خرد 

 2 87 46/8-3حوزه خرد

 2 194 39/9حوزه كالن

 3 138 51/3- 1حوزه خرد 

 3 120 46/9-2حوزه  خرد

 3 34 41- 3حوزه خرد 

 3 292 48حوزه كالن 

 4 16 66/7-1حوزه خرد

 4 63 52/9- 2حوزه خرد 

 4 18 72-3حوزه خرد

 4 61 61- 4حوزه خرد

 4 61 62/2-5حوزه خرد

 4 49 57-6حوزه خرد 

 4 268 59/3حوزه كالن  

 884 44/5 كل حوزه ها
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با توجه . ئي كه سطح معيشتي خانوارها را روشن مي سازد مالكيت خودرو مي باشد با نظر به اينكه يكي از شاخصها
به ماهيت اين كاال در كشور ما كه هنوز در گروه كاالها ي لوكس محسوب ميشود لذا بررسي مالكيت آن در اين 

  .بخش مفيد فايده است 

   :كل حوزه ها 
ار كه جامعه آماري پيمايش مشاور بوده اند به طور كلي خانو2000همانطور كه مالحظه مي شود از ميان نزديك به 

درصد از كل خانوارهاي مطالعه را شامل مي شود با 5/44خانوار داري وسيله نقليه هستند كه اين ميزان884تنها 
 استناد به نتايج اين مطالعه درصد خانوارهاي با وسيله نقليه در برخي از زير حوزه ها بسيار كم است كه اين موضوع

  .مي تواند ناشي از فقر اقتصادي خانوارها باشد 

   :1حوزه كالن 
خانواري كه در اين كالن حوزه مورد مطالعه قرار گرفته اند 453با توجه به نتايج به دست آمده از پيمايش از 

كالن  درصد ازكل خانوارها را شامل ميشود اين ميزان در ميان ساير8/28خانوار داراي وسيله نقليه هستند كه 130
پايين بودن اين نرخ در ميان ساير كالن . نزديك به هم دارند از بقيه كمتر است  حوزه ها كه جامعه آماري تقريباً

اين موضوع از ميزان هزينه هاي .حوزه ها به طور مشخص ناشي از فقر اقتصادي موجود در اين كالن حوزه است
  .ماهانه خانوار دراين شهر نيز قابل پيگيري است 

   :2ه كالن حوز
- درصد را شامل مي9/39خانوار مورد مطالعه در اين كالن حوزه داراي وسيله نقليه هستند كه  476خانواراز  194

همانطور كه مالحظه مي شود با باال رفتن ميزان هزينه هاي ماهانه خانوار به همان نسبت ميزان مالكيت خودرو . شود
  .در كالن حوزه هاي شهر دورود باال مي رود 

   :3حوزه كالن 
درصد كل خانوارها را شامل  48خانوار مورد مطالعه در اين كالن حوزه مالكيت خودرو دارند كه  608خانوار از  292

الگوي مالكيت در شهر به تناسب قدرت اقتصادي باال ميرود اين موضوع نشان از همبستگي مستقيم ميان .مي شود 
  .اين دو متغير مي باشد 

   :4حوزه كالن 
درصد از كل 3/59خانوار ساكن در اين كالن حوزه داراي خودروي شخصي مي باشند كه  452خانوار از  268 

اين كالن حوزه باالترين نرخ مالكيت خودرو خانوار را در .خانوارهاي اين كالن حوزه را به خود اختصاص مي دهد 
كه .نه خانوار را در ميان ساير كالن حوزه ها دارد اين كالن حوزه باالترين ميانگين هزي.ميان ساير كالن حوزه ها دارد

  . الگوي ذكر شده در باال را تكرار مي كند
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  ساختار اقتصادي شهر -4-3- 6-2
درصد در بخش كشاورزي،     3.2ميباشد،  21759دورود كه تعداد آنها  از مجموع جمعيت شاغل در شهر 1385در سال 

  .  بخش خدمات مشغول به كار مي باشند درصد در  55.1درصد در بخش صنعت و  41.7
درصد در   6.1ميباشد،  19335دورود كه تعداد آنها  از مجموع جمعيت ده ساله و بيشتر شاغل در شهر 1390در سال 

  .  درصد در بخش خدمات مشغول به كار مي باشند  64.3درصد در بخش صنعت و  29.6بخش كشاورزي،   
  

  1390-  1365بخش هاي سه گانه اقتصاد شهري در سال هاي : 97جدول 

  مركزآمار ايران: ماخذ 
  1390-  1365توزيع نسبي شاغلين در سه بخش عمده اقتصادي در سال هاي : 20نمودار

  
 

  
  
  

  
 

  1390  1385 1375 1365   بخشهاي اقتصادي
  درصد  تعداد  درصد  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  7797  56.6 5731  خدمات

  100  19335  100  21759  100  15005  10125100  جمع
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  90در سال  ساختار اقتصادي شهر دورود به تفكيك حوزه هاي كالن شهر: 98جدول 

 حوزه ها
 بخش اقتصادي

 كشاورزي خدمات صنعت

 1 4/49 4/49 2/1حوزه  كالن 
 2 42 8/54 2/5حوزه كالن 
 3 7/35 2/62 1/2حوزه كالن 
 4 2/47 7/50 1/2حوزه كالن 
 6/29 3/64 1/6 كل حوزه ها

  1390اجتماعي مشاور –پيمايش اقتصادي : ماخذ 
  :ها كل حوزه

در جدول باال سهم هريك از بخشهاي عمده كشاورزي از اشتغال شهر  با توجه به اطالعات استخراج شده از پرسشنامه ها 
درصد از كل جمعيت شاغلين در بخش صنعت 6/29دورود مورد بررسي قرار گرفته است همانطور كه مالحظه مي شود 

درصد اشتغال در بخش صنعت براي  6/29.در بخش كشاورزي 1/6درصد در بخش خدمات،  3/64مشغول به كار هستند، 
  .ن شهر مي توانديكي از پتانسيلهاي مهم براي توسعه شهر دورود محسوب شود اي

   :1كالن حوزه
نسبت . مي باشد درصد بخش كشاورزي2/1درصد ، 4/49درصد، بخش خدمات  4/49در اين حوزه سهم بخش صنعت 

اين موضوع مي .ر است شاغلين در بخش كشاورزي در اين حوزه نسبت به ساير زير حوزه ها از درصد باالتري برخوردا
  . تواند ناشي از همجواري اين حوزه با كارخانه سيمان و فارسيت و سكونت گروه هاي كارگري در اين حوزه باشد 

  :2كالن حوزه
درصد در بخش كشاورزي مشغول به كار  2/5درصد،  8/54درصد، بخش خدمات  42در اين حوزه سهم بخش صنعت  

  .هستند 
  :3كالن حوزه

درصد  1/2درصد در بخش خدمات و 2/62درصد از شاغالن در بخش صنعت مشغول به كار هستند، 7/35حوزه در اين  
شاغلين در بخش خدمات در اين كالن حوزه از ساير حوزه ها  تهمانطور كه مالحظه مي شود نسب.در بخش كشاورزي 
  .سته اسهم شاغلين در بخش صنعت نيز در اين حوزه قرار گرفت نباالتر است و كمتري

   :4كالن حوزه
درصد نيز در بخش كشاورزي مشغول به 1/2درصد از شاغالن در بخش خدمات و  7/50درصد در بخش صنعت، 2/47

  .كار هستند 
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  1381مقايسه شاغالن در بخشهاي مختلف در نقاط شهري شهرستان دورود و استان لرستان : 99جدول 
  درصد  كل استانشهري  درصد دورود شهري گروه هاي عمده فعاليت

  100  142695  100  17883  جمع كل
  5/0  731  1/0  18  كشاورزي، شكار و جنگلداري

  05/0  73  0  0  شيالت
  09/0  140  1/0  12  استخراج معدن

  7/14  21019  7/14  2638  )ساخت( صنعت 
  46/1  2096  9/0  169  تأمين برق، گاز و آب

  5/1  2255  7/0 132 ساختمان
  4/26  37772  4/34  6156  ، تعمير وسايل نقليهعمده فروشي، خرده فروشي

  2/1  1828  1 179 هتل و رستوران
  3/1  1942  5/4  810  حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

  6/2  3736  5/1  283  واسطه گري هاي مالي
  5/2  3572  7/1  309  مستغالت، اجاره و فعاليت هاي كار و كسب

  4/14  20616  2/16 2909 جبارياداره امور عمومي، دفاع و تأمين اجتماعي ا
  7/21  31031  3/16  2930  آموزش

  2/6  8878  4/4 796 بهداشت و مددكاري اجتماعي
  9/4  7006  5/3  542  ساير فعاليت هاي خدمات عمومي، اجتماعي

  1381مأخذ مركز امار ايران سرشماري كارگاه هاي كشور 
نفرشاغلين در  18.  ول به كار و فعاليت اقتصادي هستندنفر مشغ 17883هاي خدماتي خدمات مجموعاً در بخش كارگاه

استخراج معدن،صنعت، تامين برق و آب و گاز و (نفر در بخش كارگاه هاي صنعتي2951بخش كارگاه هاي كشاورزي و 
جدول . ه است ددرصد از كل شاغالن را به خود اختصاص دا5/16كه در كل  .به كار و فعاليت اشتغال دارند) ساختمان

ره امور عمومي او اد)ساخت(ن ميدهد كه شاغلين شهر بيشتر در فعاليت هايي چون عمده فروشي، آموزش، صنعتنشا
  .درصد از كل شاغالن در اين بخش مشغول به كار و فعاليت هستند 4/83شاغل هستند كه مقدار 

  ضريب بهره مكاني در شهر دورود -
به . ستي درآمد و هزينه يك شهر يا منطقه متوازن و متعادل باشداز لحاظ مبادالت اقتصادي و توزيع كاال و خدمات، باي

عبارت ديگر اگر در يك شهر ارزش ها ناشي از توليد كاالها و خدمات به اندازه ارزشهاي مورد مصرف و نياز باشد، حالت 
ت كاالها و خدمات بيشتر از توليدا) مصرفي(اگر نيازهاي مصرف كننده . تعادل برقرار است و جامعه پايدار خواهد بود

. باشد، به تدريج شهر به سمت تضعيف شدن حركت كرده، رشد اقتصادي آن متوقف شده و اشتغال آن كاسته مي شود
 L.Qجهت انجام يا شناخت توازن يا عدم توازن بين توليد و مصرف كاالها و خدمات بايستي از شاخص بهره مكاني يا 

در گروه هاي عمده فعاليت اقتصادي را  1381ت شاغل شهر دورود در سال بدين خاطر نحوه توزيع جمعي. استفاده كرد
  .خص بهره مكاني پرداخته شده استبا جمعيت شاغل در نقاط شهري كل كشور مقايسه كرده و به محاسبه شا
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  شهر دورود در (L.Q) (محاسبه شاخص بهره مكاني: 100جدول 

  1381مركز آمار ايران، سرشماري كارگاهي : مأخذ 
وضعيت مناسبي در استان برخوردار از برطبق داده هاي موجود در جدول باال شهر دورود در بخشهاي خدمات و صنعت 

از خودكفائي برخوردار است و در بخش خدمات بايد گفت سهم باالي شاغلين )ساخت(است تا جائي كه در بخش صنعت
به خوبي ) مركز شهرستان(هر دورود در بخش خدمات ، در مقايسه با نقاط شهري استان،  با توجه به موقعيت اين شهرش

ساله و بيشتر در سه بخش  10ي كه در جدول توزيع نسبي جمعيت يدر نگاهي كلي تر و با داده ها.قابل توجيه است
مي باشد كه  8/0يب بهره مكاني در بخش خدمات برابر كشاورزي با محاسباتي كه انجام شد ضر و خدمات،عمده صنعت 

مطلوبي در اين بخش مي باشد؛ همچنين در بخش صنعت مقدار به دست آمده براي اين  نشاندهنده وضعيت نسبتاً
رسيده  6/0 به عدد  كه مزيت نسبي شهر را در اين قسمت نشان مي دهد و در بخش كشاورزي 3/1شاخص برابر است با 

  .از وابسته بودن اين شهر به ساير نقاط شهري استان مي باشد كه نشان است

  نقاط شهري استان  الگوي شهر دورود شاخص بهره مكاني بخش هاي فعاليت
  731 2/0 18 كشاورزي، شكار و جنگلداري

  73  0 0  ماهيگيري
  140  6/0 12  استخراج معدن
  21019  1 2638  صنعت ساخت

  2096  6/0 169  تامين برق و آب و گاز
  2255  4/0 132  ساختمان

  37772  3/1 6156 عمده فروشي و خرده فروشي
  1828  7/0 179  هتل و رستوران

 1942  3/3 810 حمل و نقل و انبارداري

  3736  6/0 283  واسطه گريهاي مالي
  3572  6/0 309 مستغالت اجاره و فعاليت ها
  20616  1/1 2909 اداره امور عمومي و دفاعي

  31031  7/0 2930  آموزش
  8878  7/0 796 بهداشت و مددكاري اجتماعي

  7006  6/0 542 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي
  142695  17883  -   جمع كل
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مسايل مربوط به ارزش زمين، ساختمانها و تغييرات آن در مناطق مختلف شهر و شناخت ضوابط و  -3-4-3
 .اندكننده داشتهمعيارهايي كه در اين تغييرات نقش تعيين

  در مناطق مختلف شهرارزش معامالتي زمين، ساختمانها و تغييرات آن  -1-3-4-3
قانون ماليات  64گيرد، مطابق مفاد ماده ارزش رسمي زمين و ساختمان كه مبناي ماليات در معامالت امالك قرار مي

در هر منطقه برعهده كميسيون تقويم امالك است كه شامل شش نفر از اعضاي ) 4/12/89مصوب (هاي مستقيم 
  :سازمانها و نهادهاي زير مي باشد 

  اره امور مالياتي شهرستانرئيس اد -1
 هاي شوراي اسالمي شهر نماينده -2
 نماينده اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان -3
 نماينده مديريت جهاد كشاورزي شهرستان -4
 نماينده اداره مسكن و شهرسازي -5

ي ياد شده و اين كميسيون پس از بازديد محل و با در نظر گرفتن كليه موارد مذكور در بندهاي الف و ب و ج ماده قانون
 4/2/86مورخه  213-7412/1795لحاظ نمودن الگوي ضوابط اجرايي ارزش معامالتي امالك موضوع بخشنامه شماره 

شهرستان دورود كه موجب  15/8/89معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور و خصوصاً زلزله مورخه 
و اراضي سطح شهر گرديد، ارزش معامالتي امالك شهرستان اي از عرصه خسارات ابنيه و كاهش ارزش بخش عمده

  .  را به تصويب رساندند 90دورود در سال 
الزم به ذكر است كه قيمت ارزش معامالتي امالك به تفكيك ارزش عرصه و اعياني متفاوت است كه ضوابط اجرايي آن 

خيابانهاي اصلي و فرعي، ارزش اين اراضي درضمن براي بررسي دقيق ارزش و قيمت زمين در . در ادامه ذكر شده است
  .اندبندي شده است و در جدول و نقشه آتي منعكس شدهدسته كلي تقسيم 9در 

  ضوابط اجرايي ارزش معامالتي امالك 
  ارزش عرصه -1

  :ارزش عرصه امالك به جز امالك زراعي و باير بصورت زير است) الف   
  .در دفترچه ارزش معامالتي هاي تعيين شدهمتر مربع برابر ارزش 2000تا  -
 .ارزشهاي تعيين شده در دفترچه ارزش معامالتي% 80مترمربع،  2000مترمربع مازاد بر  400تا  -
 .ارزشهاي تعيين شده در دفترچه ارزش معامالتي% 70مترمربع  4000مازاد بر  -
 .عمل خواهد بودطه مالكباالترين ارزش معبر مربو  بر يا بيشتر باشند، 2در محاسبه ارزش امالكي كه داراي  -
ارزش عرصه امالك واقع در مياديني كه در بلوك مربوطه براي آن ارزش خاص تعيين نشده است برابر  -

 .شودباالترين ارزش معبري است كه از آن ميدان منشعب مي
هاي كارزش امالك واقع در سراها، پاساژها و كاروانسراهاي منشعب از هر خيابان، كوچه يا بازار كه در بلو -

 .مربوطه براي آن ارزش خاص تعيين نشده است برابر با ارزش همان خيابان، كوچه يا بازار منظور شود
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ارزش %  60ارزش عرصه امالكي كه داراي راه عبور مستقلي نبوده و حق عبور از ملك مجاور را دارند، برابر  -
 .شودمعبري است كه راه عبور ملك مورد نظر از آن منشعب مي

الكي كه نياز به اصالح اسناد مالكيت دارند تا زماني كه اسناد مالكيت آنها اصالح نشده باشد، تابع ارزش ام -
 .باشدمشخصات مندرج در سند مالكيت مي

  :باشدارزش عرصه امالك زراعي و باير به شرح زير قابل محاسبه مي) ب   
شوند در هر پالك ثبتي روشهاي آبياري ميارزش اراضي زراعي آبي كه بوسيله قنات، چاه، رودخانه و يا ساير  -

ارزشهاي تعيين شده در بلوك % 50مترمربع برابر  10000و مازاد بر % 75مترمربع برابر 10000تا مساحت 
  .مربوط محاسبه شود

مترمربع برابر  10000و مازاد بر % 50مترمربع برابر  10000زار در هر پالك ثبتي تا مساحت ارزش زراعي ديم -
  .هاي تعيين شده در بلوك مربوط محاسبه شودارزش% 25

مترمربع  3000مترمربع برابر ارزشهاي تعيين شده و مازاد بر  3000اراضي باير در هر پالك ثبتي تا مساحت  -
  .ارزشهاي تعيين شده در بلوك مربوط محاسبه شود% 75برابر 

% 75عبور از ملك مجاور را دارند برابر  زراعي و باير كه راه عبور مستقلي ندارد و حق: دسته از امالكارزش آن -
  .شودارزش معبري است كه راه عبور ملك از آن منشعب مي

 ارزش اعياني -2

كه مبناي محاسبه (باالترين ارزش هر مترمربع عرصه معبر مربوطه %  60  براي محاسبه ارزش اعياني امالك، -
اختمان مندرج در جدول ارزش معامالتي به قيمت هر مترمربع س) ارزش معامالتي عرصه ملك قرار گرفته است

  .اعياني اضافه و مبناي محاسبه ارزش هر مترمربع اعياني قرار گيرد
از طبقه پنجم به باال ) بدون احتساب زيرزمين و پيلوت(در ساختمان هاي اداري و مسكوني بيش از چهار طبقه  -

اعياني كه مطابق بند يك فوق تعيين مي به ارزش % 5/1و مشروط به داشتن آسانسور به ازاي هر طبقه باالتر 
  .گردد، اضافه شود

به ارزش اعياني كه مطابق بند يك فوق تعيين % 20و امالك اداري و خدماتي % 30در امالك تجاري و صنعتي  -
  .گردد، اضافه شودمي

د، گردارزش اعياني كه مطابق بند يك فوق تعيين مي%  50ارزش هر مترمربع پاركينگ و انباري معادل  -
  .محاسبه شود

  .شوددر محاسبه ارزش اعياني امالك، مشاعات ساختمان جزء اعياني محسوب نمي -
سال نسبت به سال محاسبه ارزش  20تا سقف ) با ارائه اسناد و مدارك مثبته(به ازاء هر سال قدمت ساختمان  -

  .گردد، كسر شوداز ارزش اعياني كه مطابق بندهاي فوق تعيين مي% 2معامالتي 
ضمناً در امالكي كه . گرددهاي نيمه تمام به شرح زير تعيين ميها و كارگاهها، سالنش اعياني ساختمانارز - 

باشند، ارزش اعياني هر طبقه بر اساس تطبيق وضعيت موجود آن با يكي از مراحل داراي دو يا چند طبقه مي
 .سه گانه ذيل محاسبه گردد
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  ارزش اعيانيمحاسبه : 101جدول

  1390دفترچه ارزش معامالتي شهرستان دورود، اداره امور مالياتي شهرستان دورود : ماخذ
  ارزش معامالتي اعياني: 102جدول 

  1390دفترچه ارزش معامالتي شهرستان دورود، اداره امور مالياتي شهرستان دورود : ماخذ

  درصد از كل ارزش اعياني سالن ها و كارگاه ها انساختم  رديف
  30  فونداسيون  اسكلت  1
  60  اسكلت  كاريسفت  2
  85  ديواركشي  كارينازك  3

  قميت هر متر مربع به ريال  نوع ساختمان  رديف
  105000  )اسكلت، ديوار، سقف(ن ساختمان تمام بتو  1
  84000  ساختمانهاي اسكلت بتوني و اسكلت فلزي  2
  42000  هاي آجريساختمان  3
  52500  سوله  4
  21000  هاساير ساختمان  5
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  معامالتي زمين،ساختمانهاوتغييرات آن درمناطق مختلف شهرارزش 
بندي دسته كلي تقسيم 9براي بررسي دقيق ارزش و قيمت زمين در خيابانهاي اصلي و فرعي شهر ، ارزش اين اراضي در 

  .اندشده است و در جدول و نقشه آتي منعكس شده
  هاي قيمتيتفكيك رنج قيمت و ارزش معامالتي امالك به: 103جدول 

  

 )هرمترمربع( قيمت  منطقه  حوزه

 انهزار توم 10كمتر از 

 كل اراضي پشت جبهه كالن حوزه

الن 
ه ك

حوز
1 

 )شرقي و غربي (ضلع  2خيابان مهر شمالي تا ميدان قدس هر 
 10خيابان مهر جنوبي از ميدان قدس تا تقاطع كوچه شاهد

 هزار تومان20تا 10

 تا رودخانه ) خود ميدان (ضلع شرقي و غربي خيابان خاتم االنبياءاز ابتدا تا ميدان خاتم االنبياء 

 ضلع از خيابان كريم خان تا چهارراه سري ساتي  2خيابان چمران هر 

 ضلع از چهارراه سري ساتي تا تپه كوي كارمندان2خيابان طالقاني هر

 تا تقاطع خيابان امام خميني  

 خيابان پاسداران از تقاطع خيابان امام خميني تا چهارراه سري ساتي

 لي شمالي از پل سعدي تا تقاطع خيابان امام خميني خيابان ساح

 خيابان مسجد جامع از تقاطع خيابان امام خميني تا رودخانه 

 خيابان آزادي از تقاطع خيابان امام خميني تا رودخانه 

 هزار تومان30تا 20  خيابان كريم خان زند از تقاطع خيابان فردوسي ،هر دو ضلع تا ميدان كربال 

 هزار تومان 60تا 30

 ضلع از تقاطع خيابان سعدي تا ميدان امام خميني  2خيابان منوچهري هر 

 ضلع  2خيابان امام خميني از خط راه آهن تا ميدان امام خميني هر 

 ميدان امام خميني 

 خيابان صفا از ميدان فردوسي تا خيابان سعدي 
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  هاي قيمتيقيمت و ارزش معامالتي امالك به تفكيك رنج: 103جدول ادامه 

 

    

 )هرمترمربع( قيمت  منطقه  حوزه

 هزار تومان20تا 10

 ميدان امام رضا شمال غربي و شمال شرقي

الن 
ه ك

حوز
2

 

 هر دو ضلع4خيابان جماران از ميدان امام رضا تا ميثاق

 تا خيابان رسالت4از ميثاق خيابان جماران

 ضلع شرقي خيابان فياض بخش از كوچه فاطميه تا انتها

 ضلع تا تقاطع خيابان فياض بخش2خيابان رسالت هر 

محدوده جبهه ضلع شرقي خيابان كندوان از ميدان امام حسين تا ميدان جانبازان و ضلع شمالي خيابان شهدا از 
 آزادگان،ضلع غربي خيابان مدرس از ميدان آزادگان تا ميدان جانبازان ميدان امام حسين تا ميدان

 هزار تومان30تا 20

 ضلع شرقي و غربي تا خط ريل آهن 11شهريور از گلزار  17خيابان 

 خيابان ناصر خسرو از تقاطع خيابان شريعتي تا خيابان رسالت ضلع شرقي و غربي

 شرقي و غربيتا خيابان رسالت ضلع 8از كوچه حافظ 

 خيابان راه آهن از خيابان فاطمي تا خط ريل آهن

 ضلع شرقي خيابان فياض بخش از ميدان امام حسين تا كوچه فاطميه

 هزار تومان 60تا 30

 ضلع شمالي خيابان امام خميني از خط راه آهن تا ميدان امام رضا

 3گلشنضلع جنوبي خيابان امام خميني از خط راه اهن تا كوچه
 ضلع شرقي و غربي11شهريور از ميدان امام رضا تا گلزار 17خيابان 

 8خيابان حافظ از تقاطع خيابان شريعتي تا كوچه حافظ
 ضلع2خيابان راه آهن از ميدان امام حسين تا تقاطع خيابان فاطمي هر

 ضلع جنوب غربي ميدان امام حسين

 ميدان امام حسين تا ميدان جانبازانخيابان كندوان ضلع غربي از

 تا ميدان جانبازان9خيابان كندوان ضلع شرقي از پرديس

 خيابان فاطمي از تقاطع خيابان راه آهن تا پايان

 ضلع غربي خيابان فياض بخش از ميدان امام حسين تا انتها

 اناز ميدان بيمارستان تا تقاطع خيابان كندو)تختي(متري30خيابان 

 هزار تومان100تا 60

 تا ميدان امام رضا3ضلع جنوبي خيابان امام خميني از كوچه گلشن

 9خيابان كندوان ضلع شرقي از ميدان امام حسين تا پرديس
 خيابن مدرس از ميدان آزادگان تا ضلع جنوبي ميدان جانبازان

 تا ميدان آزادگان6ضلع جنوبي خيابان شهدا از كوي ميثاق

 ضلع شرقي خيابان كندوان از تقاطع خيابان فاطمي با كندوان تا ميدان جانبازان

 هزار تومان140تا 100

 ميدان امام رضا ضلع جنوب شرقي و جنوب غربي

 ضلع شمالي خيابان شهدا از ميدان امام حسين تا ميدان آزادگان

 )ميدان بيمارستان(6ضلع جنوبي خيابان شهدا از ميدان امام حسين تا كوي ميثاق
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 هاي قيمتيقيمت و ارزش معامالتي امالك به تفكيك رنج: 103جدول ادامه 

  هاي قيمتيقيمت و ارزش معامالتي امالك به تفكيك رنج: 103جدول ادامه 

  
  
  

  

 حوزه منطقه  )هرمترمربع( قيمت
  -   هزار تومان 140-180

الن 
ه ك

حوز
2

 

 هزار تومان200تا 180
 ضلع شمال شرقي ميدان امام حسين 

 خيابان شريعتي ضلع شمالي و جنوبي از ميدان امام رضا تا ميدان امام حسين 

 هزارتومان 10كمتر از  مابقي اراضي پشت جبهه

 )هرمترمربع( قيمت  منطقه  حوزه

 هزارتومان 20تا 10
 هر دو ضلع خيابان مولوي از خيابان امير كبير تا خيابان خيام شرقي 

الن 
ه ك

حوز
3 

 هر دو ضلع خيابان عطار از خيابان امير كبير تا خيابان خيام شرقي

 هزارتومان 30تا  20

 ضلع شرقي خيابان خيام غربي تا چهار راه خيام 

 هر دو ضلع خيابان خيام شرقي از تقاطع چهار راه خيام تا تقاطع خيابان بروجردي 

 ابان خيام شرقي خيابان امام علي از خيابان بروجردي تا تقاطع خي

 متري باران 18متري از ميدان كارگر تا خيابان  90هر دو ضلع بلوار 

 هزار تومان 60تا 30

 هر دو ضلع خيابان آزادگان از خيابان شهيد بهشتي تا تقاطع خيابان نرگس

 هر دو ضلع خيابان معلم از خيابان شهيد بهشتي تا ميدان واليت 

 كبير از ميدان واليت تا ميدان بروجردي  هر دو ضلع خيابان امير

 ضلع شرقي خيابان الغدير از ميدان واليت تا تقاطع چها راه خيام 

 هر دو ضلع خيابان الغدير از ميدان واليت تا چهار راه خيام 

 هزار تومان 100تا 60
 ضلع شمالي خيابان بهشتي از ميدان آزادگان تا خيابان وليعصر

 يابان مدرس از ميدان آزادگان تا ميدان جانبازان ضلع شمالي خ

 هزارتومان 20تا 10

،ضلع شمالي بلوار شهيد بهشتي 11، ضلع جنوبي كوچه معلم 11ضلع غربي بلوار معلم تا كوچه معلم 
 11از بلوار معلم تا خيابان وليعصر، ضلع شرقي خيابان وليعصر از بلوار شهيد بهشتي تا كوچه معلم 

مام علي از خيابان بروجردي تا تقاطع خيابان خيام، خيابان خيام شرقي از تقاطع خيابان امام خيابان ا
 علي تا چهارراه خيام، خيابان الغدير از ميدان واليت تا چهارراه خيام

 محله هاي فرهنگيان، آزادگان و شهرداري

 هزار تومان 30تا 20

از خيابان معلم تا خيابان وليعصر،  11كوچه معلم  تا ميدان واليت ، 11بلوار معلم از كوچه معلم 
تا خيابان امام علي ، خيابان امام علي از ميدان واليت تا تقاطع  11خيابان وليعصر از كوچه معلم 

 خيابان خيام

خيابان شهيد بهشتي از ميدان آزادگان تا بلوار معلم ، بلوار امام علي از ميدان جانبازان تا ميدان واليت، 
 بان مدرس از ميدان آزادگان تا ميدان جانبازان، بلوار معلم از خيابان بهشتي تا خيابان واليتخيا

 هزار تومان 10كمتر از 

خيابان امام علي از ميدان جانبازان تا ميدان واليت ، خيابان بروجردي از ميدان جانبازان تا ميدان 
 واليتبروجردي، خيابان اميركبير از ميدان بروجردي تا ميدان

 90خيابان اميركبير از ميدان بروجردي تا ميدان واليت ، خيابان الغدير از ميدان واليت تا تقاطع بلوار 
متري از تقاطع خيابان الغدير تا ميدان كارگر ، خيابان بروجردي از ميدان بروجردي تا  90متري ، بلوار 
 ميدان كارگر
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  هاي قيمتيامالك به تفكيك رنج قيمت و ارزش معامالتي: 103جدول ادامه 

  1390دفترچه ارزش معامالتي شهرستان دورود، اداره امور مالياتي شهرستان دورود : ماخذ
  :هايافته

ا از ميدان فرمانداري تا پمپ بنزين انگشته نهبااستفاده از پتانسيل خيابانها با باالترين قيمت معامالتي امالك شامل خيا -
  ) مهمترين خيابان شهر(در امتداد خيابان شريعتي 

  استفاده از پتانسيل ميدان واليت به عنوان هسته دوم شهر، با باالترين ارزش قيمت معامالتي و كاربريهاي مهم اطراف -
   

 )هرمترمربع( قيمت  منطقه  حوزه

 هزار تومان 10كمتر از 

 6خيابان جهادگران از اداره جهاد كشاورزي تا كوچه معاد 

الن 
ه ك

حوز
4

 

 محله بهداشت و فدك

 محله انگشته 

 21تا كوچه سادات  10خيابان جهادگران از كوچه معاد 

 هزارتومان 20تا 10

 10تا كوچه معاد  6يابان جهادگران از كوچه معادخ

 تا گلزار شهدا 21خيابان جهادگران از كوچه سادات 

 خيابان بهشتي بعد از تقاطع خيابان امام حسن مجتبي هر دو ضلع تا ميدان ابوالفضل

 )گذر از محله فدك و بهداشت(متري  90خيابان واصل بلوار بهشتي و بلوار 
 محله سينا

تا انتهاي  16، كوي بهاران16خيابان وليعصر و خيابان خيام شرقي و خيابان الغدير تا كوي بهاران 
متري تا خيابان امام حسن مجتبي، خيابان امام  90، بلوار  2، مرز شرقي محله الغدير فاز 4بهاران

 متري تا بلوار شهيد بهشتي  90حسن مجتبي از بلوار 

 هزار تومان 30تا 20

 دو ضلع خيابان سينا از تقاطع بهشتي تا گلزار شهداهر 

 خيابان امام حسن مجتبي از تقاطع بهشتي تا انتها 

 تا انتها هر دو ضلع)مرز محله ايثار(متري90خيابان منشعب از بلوار

 تا انتها) 2مرز محله الغدير فاز(متري  90هر دو ضلع خيابان منشعب از بلوار 

 اصلي محله جهادخيابان هاي 

 متري هر دوضلع تا انتها  90بلوار 

 11، كوچه بهاران 11، خيابان الغدير تا كوچه بهاران 2متري تا مرز شرقي محله الغدير فاز  90بلوار 
 تا انتها 4و بهاران 

 هزار تومان 60تا  30  ي ضلع شمالي خيابان شهيد بهشتي از تقاطع وليعصر تا خيابان امام حسن مجتب

 هزار تومان 100تا 60
 ضلع جنوبي خيابان بهشتي از ميدان آزادگان تا خيابان امام حسن مجتبي
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و امكانات مختلف ) يمت تمام شده، وضع خريد و فروش، اجاره و غيرهق(هاي مربوط به مسكن هزينه -4-4-3
 گذاري در زمينه مسكن در شهرسرمايه

جهت دستيابي به قيمت و هزينه مسكن، اطالعات و آمارهايي از مشاورين امالك مسكن در سطح شهر بدست آمده است 
  . اراضي پشت جبهه ارائه شده استبندي طرح در خيابانهاي اصلي و اطالعات بدست آمده بر طبق حوزه. 

و تجاري شهر دورود كه در جدول به تفكيك ) به تفكيك جبهه اول و پشت جبهه(قيمت يك متر مربع اراضي مسكوني 
  .محالت يا خيابانهاي شهر آورده شده است
به ) مربعمتر 300تا  200حدود (و ساختمانهاي وياليي ) متر مربع 100حدود (همچنين قيمت خريد و اجاره آپارتمان 
  .تفكيك محالت در ادامه آورده شده است

 قيمت واقعي)تومان/متر مربع (قيمت اراضي شهر دورود  :104جدول 

  1390مرداد  - اطالعات دريافتي از مشاورين امالك شهر دورود: ماخذ
  
  

  پشت جبهه جبهه اول  نام خيابان  رديف
  )هر متر مربع(مسكوني   )هر متر مربع(تجاري  )هر متر مربع(مسكوني

  160000  250000  200000  بلوار امام علي  1
  150000  250000  200000  خيابان امام حسن مجتبي  2
  150000  200000  170000  الغدير 2فاز   3
  160000  250000  200000  جهاد  4
  160000  250000  200000  الغدير 1فاز   5
  160000  320000  250000  )بلوار(الغدير   6
  150000  250000  200000  خيام غربي  7
  170000  270000  200000  خيام شرقي  8
  140000  200000  160000  بلوار كارگر  9
  170000  300000  250000  آيت اهللا بروجردي  10
  170000  300000  250000  )مصلي( بلوار امير كبير   11
  180000  260000  200000  خيابان فردوسي  12
  160000  210000  180000  خيابان جانباز  13
  210000  350000  250000  خيابان نرگس  14
  250000  450000  300000  خيابان آزادگان  15
  150000  800000  500000  بلوار معلم  16
  220000  400000  300000  لوار وليعصرب  17
  300000  450000  350000  بلوار شهيد بهشتي  18
  200000  400000  300000  شهرك سينا  19
  250000  320000  270000  بلوار جهادگران  20
  400000  1500000  600000  هفتم تير –امام حسين -بلوار شهداء  21
  450000  8000000  600000  خيابان شريعتي  22
  200000  450000  300000  بان رسالتخيا  23
  300000  500000  400000  خيابان فياض بخش  24

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  دورود شهر) بازنگري( جامع طرح

164 

 

 قيمت واقعي)تومان/متر مربع (قيمت اراضي شهر دورود  :104جدول ادامه 

  1390مرداد  - اطالعات دريافتي از مشاورين امالك شهر دورود: ماخذ

  :هايافته
استفاده از پتانسيل خيابان امام خميني و بلوار شهدا با قيمت باالي زمينهاي تجاري و مسكوني  در امتداد گرانترين  -

  .به عنوان يك هسته خطي) خيابان شريعتي(خيابان شهر 
استفاده از موقعيت بلوار ساحلي به عنوان اراضي با نازلترين قيمت در شهر براي خريداري و ساماندهي اراضي حريم  -

  رودخانه
    

  نام خيابان  رديف
  پشت جبهه  جبهه اول

  )هر متر مربع(مسكوني   )هر متر مربع(ري تجا )هر متر مربع(مسكوني
  300000  500000  350000  حافظ خيابان  25
  300000  500000  400000  خيابان جماران  26
  180000  400000  400000  شهريور 17خيابان   27

ميدان امام رضا تا ميدان امام(خيابان امام خميني  28
  300000  3000000  500000  )خميني

ميدان امام خميني تا ميدان(يخيابان امام خمين  29
  170000  800000  300000  )خاتم االنبياء

  120000  450000 350000  خيابان سعدي  30
  100000  350000 300000  خيابان صفا  31
  60000  150000 130000  خيابان ساحلي  32
  60000  150000 130000  خيابان طالقاني  33
  50000  130000 120000  خيابان پاسداران  34
  50000  130000 120000  خيابان شهداءگمنام  35
  180000  400000 300000  خيابان قدس  36
  140000  250000  200000  خيابان مهر شمالي  37
  140000  250000  200000  خيابان مهر جنوبي  38
  160000  250000  200000  )از جانبازان تا  ميدان كربال( بلوار كريم خان زند   39
  80000  250000  200000  لدينخيابان شهداءناصرا  40
  70000  150000  120000  خيابان خاتم االنبيا 41
  140000  300000  220000  خيابان چمران 42
  150000  600000  200000  خيابان منوچهري 43
  240000  500000  300000  )متري30(بلوار تختي  44
  320000  1400000  800000  )كندوان(بلوار شهيد رجائي  45
  220000  600000  300000  )آزادگان تا جانبازان(بروجردي ..ت ابلوار آي 46
  350000  2000000  900000  خيابان راه آهن 47
  400000  1500000  900000  تير 7بلوار آزادگان تا   48
  180000  400000  300000  فرهنگ شرقي  49
  180000  400000  300000  فرهنگ غربي  50
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  )1390(مترمربع  به تومان به تفكيك محالت در شهر دورود  200- 300حدود ( قيمت اجاره ساختمان وياليي :105جدول 

  

كالن
  حوزه

خرد 
  حوزه ها

  نام محله
  2حداكثر  2حداقل 1حداكثر 1حداقل

  اجاره  وديعه  اجاره  وديعه  اجاره  وديعه  اجاره  وديعه

زه 
حو

الن 
ك

1  

1 -3  
شهرك 
  قدس

2000000  100000  2000000  150000  700000  20000  5000000  150000  

  150000  5000000  20000  700000  130000  2000000  100000  2000000  عزت آباد  3- 1
  160000  4000000  40000  1000000  150000  2000000  120000  2000000  سيروساتي  2- 1
  200000  7000000  15000  200000  170000  2000000  150000  2000000  صفا  4- 1
  200000  7000000  15000  200000  170000  2000000  150000  2000000  منوچهري  4- 1
  160000  4000000  40000  1000000  150000  2000000  120000  2000000  طالقاني  2- 1
  160000  4000000  40000  1000000  130000  2000000  100000  2000000  پاسداران  2- 1
  100000  6000000  20000  500000  130000  2000000  100000  2000000  بحرين  1- 1
  100000  6000000  20000  500000  -   -   -   -   كارمندان  1- 1

1 -1  
آذرمي 

  )آزادي(
2000000  70000  2000000  120000  500000  20000  6000000  100000  

  100000  6000000  20000  500000  120000  2000000  70000  2000000  سرچشمه  1- 1

ن ح
كال

زه 
و

2  

  180000  7000000  5000  1000000  -   -   -   -   راه  آهن  3- 2
  170000  5000000  20000  600000  120000  2000000  90000  2000000  شهريور 17  1- 2
  170000  5000000  20000  600000  140000  2000000  120000  2000000  جماران  1- 2
  170000  5000000  20000  600000  150000  2000000  120000  2000000  رسالت  1- 2
  180000  7000000  5000  1000000  160000  2000000  140000  2000000  كندوان  3- 2

2 -3  
  بلوار تختي

سي (
  )متري

2000000  140000  2000000  160000  1000000  5000  7000000  180000  

2 -2  
حسين آباد 

جهادگران(
(  

2000000  120000  2000000  150000  500000  10000  10000000  220000  
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  )1390(مترمربع  به تومان به تفكيك محالت در شهر دورود  200- 300حدود ( قيمت اجاره ساختمان وياليي :105جدول ادامه 

 )1390(مترمربع  به تومان به تفكيك محالت در شهر دورود  200- 300حدود ( قيمت اجاره ساختمان وياليي : 105جدول ادامه 

  1390پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور در شهر دورودتير ماه  2اطالعات اخذ شده از مشاورين امالك و  1: ماخذ
  

    

كالن 
  حوزه ها

خرد حوزه 
  ها

  نام محله
  2حداكثر  2حداقل 1حداكثر 1حداقل

  اجاره  وديعه  اجاره  وديعه  اجاره وديعه اجاره وديعه

 ن 
كال

زه 
حو

3  

3 -2  
 شهيدبهشتي
هشتصد 
  1دستگاه فاز 

2000000  150000  2000000  180000  1000000  20000  11000000  300000  

3 -2  
  شهيدبهشتي
هشتصد 
  2 دستگاه فاز

2000000  150000  2000000  180000  1000000  20000  11000000  300000  

3 -3  
  شهيدبهشتي
هشتصد 
  3 دستگاه فاز

2000000  150000  2000000  180000  2000000  15000  2000000  150000  

  150000  2000000  15000  2000000  130000  2000000  100000  2000000  كوي شهرداري  3- 3

  150000  2000000  15000  2000000  150000  2000000  100000  2000000  كوي فرهنگيان  3- 3

  300000  11000000  20000  1000000  180000  2000000  170000  2000000  كوي جابازان  2- 3

  300000  10000000  40000  1000000  230000  2000000  200000  2000000  بلوار معلم  1- 3

3 -1  
خيابان 
  آزادگان

2000000  180000  2000000  220000  1000000  40000  10000000  300000  

  150000  11000000  15000  2000000  180000  2000000  140000  2000000  كوي پليس  3- 3

كالن 
  حوزه ها

خرد 
  حوزه ها

  نام محله
  حداكثر  حداقل حداكثر حداقل

  اجاره  وديعه  اجاره  وديعه اجاره وديعه اجاره وديعه

الن 
ه ك

حوز
4  

  150000  6000000  45000  500000  130000  2000000  110000  2000000  انگشته  2- 4

4 -1  
شهرك 
  سينا

2000000  140000  2000000  160000  2000000  120000  5000000  150000  

  200000  10000000  20000  1000000  170000  2000000  150000  2000000  ولي عصر  4- 4

4 -4  
كوي 
  جهاد

2000000  150000  2000000  170000  1000000  20000  10000000  200000  

  300000  10000000  40000  500000  100000  2000000  70000  2000000  فدك  6- 4
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  : از اطالعات اخذ شده از مشاورين امالك شهردورود  هايافته
  .ميليون تومان است 2 رنج قيمت وديعه درمسكن وياليي وآپارتماني درمناطق مختلف شهرحدوداً -
وچه درروستاي ناصرالدين،محله سرچشمه،ك) هزارتومان 100 زير( ترين ميزان حداقل قيمت اجارهپايين -

محله ناصرالدين به علت روستايي بودنش،كوچه آذرمي ومحله به .باشدشهريوروكوي فدك مي 17آذرمي،محله
بودن آن به علت دوربودن  رغم نوسازي رسوده بودن مساكن و كوي فدك علعلت قديمي وف

  .ازمركزشهروساخته نشدن قسمت عمده اين كوي نازلترين قيمتهارادارند
  .باشدمي هزارتومان  100ابان پاسداران ومحله بحرين،محله قدس،عزت آبادحداقل قيمت اجاره درخي -
  .بلوارجانبازان است باالترين رنج قيمت اجاره درخيابان آزادگان به علت دسترسي مناسب و -
  .مت اراضي براي خريد مسكن درخيابان آزادگان وخيابان معلم استيباالترين ق -
ميليون تومان  300 ان دراراضي هشتصددستگاه وحداقل آنميليون توم 45 قيمت خريدآپارتمان حداكثر -

  .دراراضي كوي شهرداري وكوي فرهنگيان است
علت باالتربودن قيمت اجاره وخريددرآپارتمانهاي هشتصددستگاه به دليل نزديكتربودن اين منطقه به   -

  .باشدمراكزشهرمي
  يافته ها از اطالعات دريافتي از پرسشنامه هاي شهر دورود :  

  : حوزه ها  كل
با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه هاي اجتماعي و اقتصادي شهردورود باالترين ميزان وديعه در اين شهر 

تومان و 300000همچنين باالترين حد اجاره برابر .تومان مي باشد200000تومان و پائين ترين ميزان 11000000
  .تومان مي باشد5000كمترين 

 : 1حوزه كالن 
تومان 200000باالترين حد اجاره بها . تومان مي باشد200000تومان و كمترين ميزان 7000000باالترين حد وديعه 

تومان مي باشد اين حوزه از نظر ارزش ملك ارزان قيمت ترين حوزه در ميان ساير حوزه هاي كالن به 15000وكمترين 
  .شمار مي آيد

 :2حوزه كالن 
تومان و كمترين 220000تومان ميباشد، باالترين حد اجاره 500000تومان و كمترين 10000000باالترين حد وديعه 

  .چنانچه مالحظه مي شود ميزان وديعه و اجاره اين حوزه نسبت به حوزه كالن يك باالتر رفته است.تومان ميباشد5000
 :3حوزه كالن 

تومان 300000اشد، باالترين حد اجاره تومان مي ب1000000تومان و كمترين 11000000باالترين حد وديعه برابر 
با توجه به جدول هزينه هاي ماهانه خانوار اين افزايش بها قابل توجيه مي باشد . تومان ميباشد15000ميباشد و كمترين 

  .چراكه ميزان هزينه هاي ماهانه خانوار نيز در اين حوزه بيشتر مي باشد
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 :4حوزه كالن 
دامنه اجاره بها .تومان ميباشد 500000تومان و پايينترين آن 11000000الن حوزه برابر باالترين ميزان وديعه در اين ك 

  .تومان ميباشد 10000تومان و 300000بين 
قيمت تمام شده ساخت يك مترمربع ساختمان مسكوني بر اساس پرسش از مشاورين امالك و مسكن به تفكيك حداقل 

هاي متداول اسكلت فلزي و بتني در شهر دورود به شرح با سازه)  شامل تاسيسات و تجهيزات كامل(و حداكثرقيمت 
  .باشدجدول زير مي

  قيمت تمام شده ساخت يك متر مربع ساختمان مسكوني به تومان:  106جدول 
  )مربع مترهر (متيحداكثرق )هرمترمربع(متيقحداقل شرح
  320000  250000 يبتناسكلت
  270000  210000 يفلزاسكلت

  90العات مشاوربر اساس اطالعات اخذ شده از مشاورين امالك و مسكن شهر دورود، مردادمط: ماخذ
هاي مختلف هاي محلي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي شهر به تفكيك بخشهاي آتي دولت و ارگانبرنامه-4-3- 5
 گذاري الزم در هر بخشهمراه با تعيين ميزان سرمايه) صنعت، كشاورزي و خدمات(

هاي آتي ها و پروژهها، طرحعوامل اصلي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر منطقه، برنامه يكي از
 دورود درشهرستان دولت آتي هايبرنامه و هادر ادامه فهرست پروژه. دولت، سازمانها و ارگانهاي دولتي و محلي است

  .ز بخش برنامه ريزي فرمانداري دورود مي باشداين فهرست براساس اطالعات دريافت شده ا. است آمده
صنعت  درسه بخش كشاورزي، هااين طرح. طرح وپروژه عمراني وجودداشته92دراين شهرستان تعداد به طوركلي

  . سازمان واداره ارائه شده است24 توسط وخدمات بوده و
ه استان لرستان در شهرستان فهرست مصوبات دور دوم سفر هشتم رياست محترم جمهوري و هيات محترم دولت ب

دورودبه تفكيك ارگان يا سازمان مربوطه همراه شرح اقدامات انجام شده و اعتبار تخصيص داده شده در بعضي مصوبات 
  .در جداول زير آمده است
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  در شهرستان دورود فهرست مصوبات دور دوم سفر هشتم رياست محترم جمهوري و هيات محترم دولت به استان لرستان 107 جدول
  اعتبار شرح اقدامات دستگاه اجرايي )متن بند مصوبه(نام پروژه  رديف

 احداث آموزشكده فني برادران در شهرستان دورود 1

وزارت آموزش و 
 پرورش

  

توسعه آموزشكده فني پسرانه دورود كه از طريق 
نوسازي مدارس استان و معاونت راهبردي رياست 

 . جمهوري پيگيري مي شود 

 -  

2 
تجهيز مدارس شهرستان دورود به فناوري اطالعات و

ارتباطات و خريد رايانه با سهم مساوي توسط وزارتخانه 
 هاي نفت و آموزش و پرورش و استانداري 

 .مصوبه در دست پيگيري است
 -  

3 

تجهيز مدارس شهرستان دورود به امكانات اوليه براي
عطيلي مدارس با اسكان فرهنگيان و گردشگران در ايام ت

مشاركت استان ، سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و 
 گردشگري و وزارت آموزش و پرورش با سهم مساوي

 - 

 احداث خانه معلم شهرستان دورود 4

امالك قابل تبديل در شوراي آموزش و پرورش به 
شروع مي  88تصويب رسيده و عمليات اجرايي در سال 

 . يري است شود ومصوبه در حال پيگ

 -  

 .داير كردن شماره تلفن ثابت در صورت وجود متقاضي 5

وزارت ارتباطات و 
 فناوري اطالعات

  

  -  شماره تلفن  2866دايري
  -  .دستگاه 169نصب و راه اندازي  نصب و راه اندازي تلفن همگاني در شهرستان دورود 6

  .انجام گرديده  بطور كاملتعهد   واگذاري شماره تلفن همراه در صورت وجود متقاضي 7
 

 -  

 نصب و راه اندازي سايت  BTSتلفن همراه 8

 

 BTS سايت           4تعهد بطور كامل انجام گرديده و 
  .اندازي شده استاي راهجاده

 -  

 -  )ديتا(ايجاد پورت داده ها  9

10 
دفتر خدمات فناوري اطالعات و ارتباط 1راه اندازي 

 ودشهري در شهرستان دور

   .تعهد بطور كامل انجام گرديده است

11 
اختصاص وام قرض الحسنه  براي پرداخت به متقاضيان
 واجدالشرايط در شهرستان دورود با معرفي استانداري 

بانك مركزي 
جمهوري اسالمي 

 ايران

  

در دست اجراست ولي تاكنون از طرف بانك ملي استان 
 .نفر از اين تسهيالت بهره مند شده اند 8

 -  

12 

اختصاص وام قرض الحسنه براي اجراي طرح خوداشتغالي
افراد تحت پوشش كميته امداد شهرستان دورود از طريق 

 بانكهاي عامل

مصوبه در حال اجراست تاكنون در سطح استان از مبلغ 
نفر موفق به دريافت  222مصوب كل  مجموعا تعداد 

ه گزارش ب(ميليارد ريال تسهيالت شده اند  111مبلغ 
 ).تفكيك شهرستاني نيست

ميليون  362
  ريال

13 

صدور ضمانت نامه باز پرداخت سرمايه گذاري بيست و سه
ميليون و پانصد هزاردالري نوسازي بافتهاي فرسوده 

  شهري در دورود   
  .گزارش ارسال نشده است

 -  

14 

افزايش سهم منابع مصرفي بانكهاي عامل استان به ميزان
موجود براي تامين منابع مالي بانكهاي  دو نيم برابر منابع

درصورت وصول مطالبات معوق توسط ) تبصره .( استان 
مديريت  استان سهم مذكور از طريق بانكها به سه درصد 

  .منابع بانكي كشور قابل افزايش ميباشد

  .در دست پيگيري است

 -  

15 

صدور مجوزو كمك به ايجاد پايانه هاي صادراتي سنگ
خش غير دولتي از محل اعتبارات يارانه استان توسط ب

پس از ارائه طرح توجيه فني )  147100( صادراتي رديف 
و اقتصادي و احراز شرايط الزم و متناسب با پيشرفت كار 

 از سوي سازمان توسعه تجارت ايران  

 وزارت بازرگاني

زمين مورد نياز جهت ايجاد پايانه از محل اراضي ملي 
است و تهيه ارسال طرح به مجري تخصيص يافته 

 .جهت صدور مجوز در حال پيگيري است 
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  فهرست مصوبات دور دوم سفر هشتم رياست محترم جمهوري و هيات محترم دولت به استان لرستان در شهرستان دورود 107جدول ادامه  
 اعتبار  شرح اقدامات  دستگاه اجرايي  )متن بند مصوبه(نام پروژه   رديف

 - 

صادر گرديده كه مي بايست در  32اده مجوز كميسيون م
براي شروع آن رديف اعتباري  1389اليحه بودجه سال 
زمين پروژه مشخص و قرارداد  –در نظر گرفته شود 

 .مكانيك خاك بسته شده است 

وزارت بهداشت ، 
درمان و آموزش 

 پزشكي

مطالعه و احداث بيمارستان جايگزين در شهرستان دورود 
قانون برنامه چهارم  32ني ماده پس از طي مراحل قانو

 توسعه

16 

ميليون  500
  ريال

مبلغ  1387از طرف معاونت برنامه ريزي در پايان سال 
در مسير  115اعتبار جهت احداث يك پايگاه اورژانس 

اختصاص يافته است ) محمودآباد(دورود  –اليگودرز 
 .پيمانكار انتخاب گرديده و در حال اجرا مي باشد

يگاه امداد جاده اي و شهري به آمبوالنس تجهيز يك پا
 .كه ساختمان آن از طريق استان احداث ميگردد 17 

ميليون  1720
 ريال

 1300تاكنون از محل اعتبارات حوادث غير مترقبه مبلغ 
ميليون ريال جهت بازسازي مركز بهداشتي درماني 

خسروآباد اختصاص افته است كه با انتخاب پيمانكار 
هد گرديد و نيز از طرف وزارت بهداشت پروژه شروع خوا

ميليون ريال جهت احداث خانه  420و درمان مبلغ 
بهداشت چشمه سرنجه اختصاص يافته است كه پيمانكار 

 .انتخاب گرديده و در حال اجرا مي باشند

مركز بهداشتي طي سالهاي  1خانه بهداشت و  1احداث 
 در شهرستان دورود 1388و  1387

18 

 -   .سالن در دورود مصوب شده استاحداث يك 

سازمان تربيت 
 بدني

در شهرستان1387سالن ورزشي در سال 1احداث 
 دورود

19 

 - 
 .احدث يك باب زورخانه در دورود مصوب شده است باب زورخانه در سطح استان با معرفي محل 1احداث 

 1389و  1388و  1387توسط استانداري طي سالهاي 
20 

 - 

توسط سازمان در حال پيگيري مجوز ماده  شركت توسعه
 .ميباشد 32

احداث و مطالعه استاديوم فوتبال پنج هزار نفري در
  1389و  1388و  1387دورود طي سالهاي  21 

ميليون  1850
 ريال

تعاوني در شهرستان دورود  4تا كنون مبلغ اعتبار به 
 .پرداخته شده است 

 وزارت تعاون

ص تسهيالت به شركت هاي تعاوني فارغاختصا
درصد سهم آورده  10التحصيالن ، ايثارگران و بانوان با 

  1387در سال 
22 

تا كنون مبلغ 
ميليون  7977

 ريال

معرفي شركتهاي تعاون به صندوق تعاون جهت اخذ 
تسهيالت از محل منابع داخلي باتوديع سپرده تا كنون 

داخت شده است و ميليون ريال تسهيالت پر 7977مبلغ 
 .پيشرفت داشته است% 60تاكنون 

اختصاص تسهيالت سرمايه ايجادي و در گردش به
تعاونيهاي استان از منابع داخلي صندوق تعاون و توزيع 

 1387سپرده در سال 
23 

 10تا كنون 
 ميليارد ريال

( ميليارد ريال تخصيص يافته است  10تا كنون مبلغ 
 )است گزارش شهرستاني ارسال نشده

وزارت 
 جهادكشاورزي

 

اختصاص  تسهيالت يارانه اي براي احداث واحدهاي
گاوداري شيري صنعتي شهرستان دورود طي سالهاي 

  1388و  1387
24 

 - 

 .گزراش شهرستاني ارسال نشده است  اختصاص اعتبار براي براي احداث شبكه هاي آبياري
در شهرستان 1388و  1387طي سالهاي  4و  3درجه 

پيش بيني اعتبار الزم در لوايح بودجه ) تبصره ( ود دور
در مناطقي  4و  3ساالنه براي اجراي شبكه هاي آبياري 

 .از استان كه اجراي آنها الزامي است 

25 

 - 
تاكنون رقمي اختصاص نيافته و در حال پيگيري از 

طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و وزارت 
 .جهاد كشاورزي مي باشد

ميليارد ريال نيز از اعتبارات توازن 12اختصاص مبلغ 
 26  .منطقه اي بدين منظور اختصاص مي يابد
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 فهرست مصوبات دور دوم سفر هشتم رياست محترم جمهوري و هيات محترم دولت به استان لرستان در شهرستان دورود 107ادامه  جدول 

 اعتبار  شرح اقدامات  دستگاه اجرايي  )بند مصوبهمتن(نام پروژه   رديف

 -   .در دست پيگيري است 

 وزارت جهادكشاورزي

 

مطالعه طرح تامين آب و ايجاد باغات مثمر در اراضي
شيب دار شهرستان دورود و پيش بيني رديف مستقل 

پس ازطي مراحل قانوني  1388در اليحه بودجه سال 
قانون برنامه چهارم توسعه طي پنج  32موضوع ماده 

 سال

27 

 -   ست پيگيري استدر د
تامين يارانه تسهيالت اجرايي طرحهاي توليد محصوالت

 دامي و آبزي پروري در شهرستان دورود
28 

 -   .در دست پيگيري است 
تامين يارانه تسهيالت براي افزايش ضريب و درجه

مكانيزاسيون محصوالت عمده كشاورزي شهرستان 
 1392تا    1388دورود طي سالهاي 

29 

 -   .پيگيري استدر دست   

و پيش بيني اعتبار در1387اختصاص اعتبار در سال 
براي احياي حوزه و اجراي طرحهاي  1388سال 

 آبخيزداري در باالدست سدهاي شهرستان دورود

30 

‐   در دست پيگيري است  

اختصاص يارانه تسهيالت از محل كمكهاي فني و
اعتباري براي مطالعه و اجراي طرح عمليات آب و خاك 

توسط  1389و  1388در شهرستان دورود طي سالهاي 
 بخش غير دولتي

31 

ميليون ريال122  
اصالح و به روز رساني : ب  500/1تهيه نقشه :الف

 بانك جامع اطالعات  اجراي كامل طرح جامع بانك اطالعات امالك و اسناد  وزارت دادگستري
 32 كاداستر

 - 

جراي پروژه مكاتبات الزم به منظور انجام مطالعه و ا
كمربندي دورود در قالب طرح احداث باند دوم 

دورود انجام گرديده كه در صورت  - محور داران
 .موافقت پروژه در دست اقدام قرار خواهند گرفت  وزارت راه و شهرسازي

 1387انجام مطالعه كمربندي دورود در سال  33 

 - 
خرم آباد در حال  - تكميل مطالعات راه آهن دورود

بروجرد در  –وده و مطالعه راه آهن دورود پيگيري ب
 .درج گرديده است 88پيوست قانون بودجه سال 

 –خرم آباد و دورود  –تكميل مطالعات راه آهن دورود 
 بروجرد

34 

 - 

دورود از محل  –پروژه احداث باند دوم محور داران 
با پيشرفت ) تفويض اختيار نشده ( اعتبارات ملي 

در دست . را ميباشد در دست اج% 65بالغ بر 
 .پيگيري جهت دريافت اعتبار مصوب سفر

ميليارد ريال براي احداث باند دوم  100اختصاص مبلغ  
 1387دورود در سال  –داران 

35 

 - 
مقداري از اعتبارات تخصيص داده شده و پيگيري 

گزارش به تفكيك -باقيمانده ادامه دارد كه تاكنون 
 )شهرستان ارسال نشده است

 

ص اعتبار براي كمك به تسريع در اجراي پروژهاختصا
هاي راههاي شهرستان دورود كه در اختيار استان قرار 

 .مي گيرد
36 

 370: اعتبار ارسالي 
 ميليون ريال

واحد ،تعداد  100:سهميه تخصيص يافته شهرستان 
كل اعتبار . واحد100: واحدهاي گازكشي شده 
 .ارسالي هزينه شده است

مين وزارت رفاه و تا
 اجتماعي

با ( گازكشي منازل افراد تحت پوشش كميته امداد 
 در شهرستان دورود) انشعاب رايگان گاز 

37 

 ميليون ريال 132

ميليون ريال  132زن سرپرست خانوار با اعتبار 20
 .تحت پوشش قرار گرفتند   

تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار در نوبت
 1387كشور در سال  دريافت خدمات سازمان بهزيستي

و تامين هزينه معيشتي آنها  از محل اعتبارات سازمان 
 ياد شده

38 

اعتبار هزينه شده 
 ميليون ريال1980

 . پروژه مورد  بهره برداري قرار گرفت
 

تجهيز و توسعه بيمارستان تامين اجتماعي شهرستان
 1387دورود در سال 

39 
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173 

 

  سفر هشتم رياست محترم جمهوري و هيات محترم دولت به استان لرستان در شهرستان دورودفهرست مصوبات دور دوم  107ادامه  جدول 
 اعتبار شرح اقدامات دستگاه اجرايي )متن بند مصوبه(نام پروژه  رديف

با اختصاص مبلغ يكسيمان دورود 4راه اندازي فاز  40
 هزار و سيصد ميليارد ريال

وزارت رفاه و تامين
 اجتماعي

 -  .ست پيگيري است مصوبه در د

41 

اختصاص اعتباراز محل اعتبارات ملي و استاني و
منابع داخلي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي 

براي تملك و ايجاد زير  1387صنعتي ايران در سال 
 ساختهاي شهركها و نواحي صنعتي شهرستان دورود

 وزارت صنايع و معادن

  

 -  .گزارش شهرستاني ارسال نشده است

42 
اليحه اطالعات زمين شناسي كاربردي در 10ه تهي

شهرستان دورود توسط سازمان زمين شناسي و 
 1388اكتشافات معدني كشور تا پايان سال 

در حال اجراست ولي تاكنون گزارش به 
  .تفكيك شهرستان ارسال نشده است

43 
مطالعه گنبدهاي نمكي شهرستان دورود براي

شناسي و  شناسايي پتاس توسط سازمان زمين
 1388اكتشافات معدني كشور تا پايان سال 

در حال اجراست ولي تاكنون گزارش به 
 -  .تفكيك شهرستان ارسال نشده است

تهيه نقشه پهنه بندي زلزله و سيالب شهرستان 44
 1388دورود تا پايان سال 

در حال اجراست ولي تاكنون گزارش به 
 -  .تفكيك شهرستان ارسال نشده است

45 
جراي واحدهاي توليدي بزرگ و اختصاص تسهيالتا

بانكي در شهرستان دورود بر اساس طرح آمايش 
 صنعت و معدن

 مصوب ايجادي: از تعداد طرحهاي مذكور 
: مصوب در دست بررسي . طرح توليدي 3:

 واحد توليدي  1

 - 

تقويت اعتبار مورد نياز ايجاد زيرساختهاي بخش 46
 سال معدن شهرستان دورود طي سه

 -  .گزارش شهرستاني ارسال نشده است 

وزارت علوم ،  كمك به دانشگاه پيام نور دورود 47
 تحقيقات و فناوري

ميليون ريال براي مركز دورود  1250مبلغ
 ميليون ريال 1250 .مصوب شده است 

48 
تكميل و مرمت مساجد شهرستان دورود از محل

ستان در سال اعتبارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ا
1387 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمي

مسجد تخصيص  6مبلغ اعتبار براي تعداد 
 ميليون ريال 300 .داده شده است

49 
اختصاص اعتبار براي مرمت و تكميل مساجد

شهرستان دورود از رديف متمركز درقانون بودجه سال 
 كل كشور 1387

مسجد تخصيص  5مبلغ اعتبار براي تعداد 
 ميليون ريال 250 .ه است داده شد

50 
اختصاص اعتبار براي احداث مصلي شهرستان دورود

كل  1387از رديف متمركز در قانون بودجه سال 
 كشور

 .گزارش شهرستاني ارسال نشده است
 - 

 -  .گزارش شهرستاني ارسال نشده است 1387كمك به فعاليتهاي فرهنگي و هنري در سال 51

52 
و هنري دورود ، مجتمع ياد تجهيز مجتمع فرهنگي

تكميل  1388و  1387شده توسط استان در سالهاي 
 مي شود

 .گزارش شهرستاني ارسال نشده است
 - 

اختصاص وام جهت طرحهاي  درآمدزا به شهرداريهاي 53
 شهرستان دورود

 وزارت كشور

 ميليون ريا 1500طرح احداث تاالر بزرگ شهرداري در دورود 

54 

طرح جامع مديريت پسماند دركمك به اجراي 
 شهرهاي شهرستان دورود 

در حال انجام طرح جامع پسماند استان از 
طرف سازمان همياري شهرداريهاي استان 
كه بعد از ارسال به وزارتخانه متبوع اعتبار 

 .تخصيص داده خواهد شد

 - 

كمك به تكميل ايستگاههاي آتش نشاني دورود با 55
 به نسبت مساوي مشاركت شهرداري و استان

 -  .گزارش شهرستاني ارسال نشده است
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  فهرست مصوبات دور دوم سفر هشتم رياست محترم جمهوري و هيات محترم دولت به استان لرستان در شهرستان دورود 107ادامه  جدول 
 اعتبار شرح اقدامات دستگاه اجرايي )متن بند مصوبه(نام پروژه رديف

دهياري در  11تاكنون مبلغ اعتبار  به  هاي شهرستان دورودكمك بال عوض به دهياري 56
 . شهرستان دورود تخصيص يافته است

هزار  434668
 ريال

57 

اختصاص اتوبوس ،ون و واگذاري تاكسي براي نوسازي ،
جايگزيني مسافربر شخصي و توسعه ناوگان تاكسيراني رد 

 وزارت كشور شهرستان دورود 

ده استتاكنون اقدام نش:اتوبوس-1
دستگاه ون تحويل شهرداري )10(ون-2

) 63(تاكنون تعداد :تاكسي- 3. شده است
دستگاه تاكسي جايگزين خودروي 

 فرسوده

 - 

58 

اختصاص اعتبار جهت جمع آوري آبهاي سطحي شهرهاي
 شهرستان دورود

معاونت برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي 

 - رئيس جمهور
 وزارت كشور

- نالهاي جمعپروژه تكميل كا 3در قالب 

شهر : آوري و هدايت آبهاي سطحي در 
چاالنچوالن  –ميليون ريال  2000:دورود 

 1000:ناصرالدين –ميليون ريال  600: 
 ميليون ريال 

ميليون  2000
 ريال

اختصاص اعتبار براي بهبود عبور و مرور شهري از محل 59
 اعتبارات ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در شهرستان 

 شوروزارت ك
مبلغ اعتبار براي شهرداري دورود 

 .اختصاص يافته است 
ميليون  1790

 ريال

 1387اعتبارات استاني در سال% 100تخصيص  60

ريزي و معاون برنامه
نظارت راهبردي 
 رئيس جمهور

 -  .انجام شده است 

61 
ايجاد رديف اعتباري مستقل متمركز در بودجه استاني براي

 1388سال توسعه استان لرستان از 

مبلغ اعتبار در اين خصوص به استان 
اختصاص يافته است كه به نسبت شاخص 

 .سهم شهرستان دورود داده شده است

ميليارد  8/316
 ريال

62 

 -2ويسيان–چهار خطه كردن محور چاالنچوالن-1هاي پروژه
 جهت شهرداري چاالنچوالن 

  ايمحل تامين اعتبار از محل اعتبارات توازن منطقه

–چهار خطه كردن محور چاالنچوالن -1

جهت –ميليون ريال  15000ويسيان 
 1000شهرداري چاالنچوالن مبلغ 

 ميليون ريال در نظر گرفته شده است 

ميليون  16000
  ريال

63 

ايجاد نمازخانه و سرويس بهداشتي بين راهي در مسير جاده
در محدوده شهرستان  1387ترانزيت استان تا پايان سال 

 رود دو

سازمان ميراث 
فرهنگي ، صنايع 
 دستي و گردشگري

طبق اطالعات تكميلي مكانيابي سايتهاي 
پيشنهادي سازمان ميراث فرهنگي احداث 

بين –مورد از مجتمع هاي بهداشتي  3
راهي جهت شهرستان دورود تعيين شده 

 .است

‐ 

64 
)تبصره(مطالعه ايجاد يك شهرك و بازارچه صنايع دستي

يرساختهاي مورد نياز توسط استان تامين و سازمان زمين و ز
 .نسبت به معرفي سرمايه گذار اقدام مي نمايد

مطالعه احداث شهرك و بازارچه همراه با 
مطالعه و بررسي فروش و بازاريابي صنايع 

 .دستي انجام شده است
 -  

مطالعه احداث مجموعه هاي اقامتي و اردوئي در مسير جاده 65
 و محورهاي گردشگري شهرستان دورود هاي ترانزيتي 

ايجاد يك كمپ گردشگري در دست 
 ‐  .اجراست

66 

منطقه در شهرستان دورود بشرح ذيل كه تاييد شده به 29
همراه با مطالعه و ( مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است

به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين مي ) تهيه طرح اوليه
ركش ، سراب دارياب ، توت و گو: شوند دورود
 )سدمروك(دوخواهران

 ‐ .گزارش شهرستاني ارسال نشده است

67 

رياست(مبلغ از محل اعتبارات دفتر امور مناطق محروم كشور
به سر جمع اعتبارات  استان لرستان اضافه ميشود تا )جمهوري

با هماهنگي دفتر يادشده براي اجراي پروژه هاي مناطق 
الوه بر اعتبار مصوب سال جاري محروم شهرستان دورود ع

 .هزينه شود

دفتر امور مناطق 
 محروم كشور

مورخ  83894/100طي ابالغيه شماره 
جهت تكميل پل چم چيت  9/9/87

ميليون ريال اختصاص  1500دورود 
 .يافت

ميليون  1500
 ريال
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 رم دولت به استان لرستان در شهرستان دورودفهرست مصوبات دور دوم سفر هشتم رياست محترم جمهوري و هيات محت 107ادامه  جدول 
 اعتبار  شرح اقدامات  دستگاه اجرايي  )متن بند مصوبه(نام پروژه  رديف

700 
ميليون 
 ريال

تعمير ساختمان ، تجهيز بي سيم راديويي ،با 
 ميليون ريال 700اعتبار هزينه شده 

سازمان حفاظت 
 محيط زيست

اطق تحت مديريتاختصاص اعتبار جهت تجهيز و ساماندهي من
از قبيل تكميل ساختمانهاي ملكي ، ( محيط زيست شهرستان 

) تجهيز بي سيم راديويي و خريد خودرو سواري كمك دار صحرايي 
 1388و  1387طي سالهاي 

68 

يك 
ميليارد 
 ريال

    گاههاي زيست بوم ها و گونه هاي حيات وحشاحياء زيست
مساوي طي سالهاي  شهرستان دورود با مشاركت استان به نسبت

 1388و  1387

69 

10 
ميليارد 
 ريال

شركت عمران و  88مبلغ اعتبار در بودجه سال 
 3مسكن سازان مصوب و ابالغ گرديد كه مبلغ 

سهم ( ميليارد ريال آن قطعي شده است 
 ) شهرستان مشخص نشده است

وزارت مسكن و 
 شهرسازي

 

سالهايكمك به بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري طي
 1388و  1387 70 

 - 

 .گزارش شهرستاني ارسال نشده است

پيش بيني اعتبار جهت مطالعه و تهيه طرحهاي معماري و
شهرسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري شهرهاي شهرستان دورود 

در بودجه استان بنحوي كه اعتبار ياد شده به سر جمع اعتبارات 
 .استان افزوده شود

71 

 - 
 .اني ارسال نشده استگزارش شهرست

 وزارت نيرو

اختصاص اعتبار براي اصالح و بهينه سازي  شبكه هاي توزيع برق
و  1388و  1387شهري و روستايي شهرستان دورود طي سالهاي 

 .اعتبار نيز توسط استان بدين منظور اختصاص مي يابد.  1389
72 

 -  اسناد هزينه تهيه شده و براي دريافت سهم 
 .ارت نفت ارسال شده استاعتباري به وز

اختصاص اعتبار براي تجهيز مدارس شهرستان دورود به فناوري
 اطالعات و ارتباطات و خريد رايانه

73 

 -   .در دست پيگيري است اختصاص اعتبار براي مبارزه با بيماريهاي نو پديد در سطح
 شهرستان دورود

74 

 -   .در دست پيگيري است ه احداث پايگاه امدادجاده اي و شهرياختصاص اعتبار براي كمك ب
 در شهرستان دورود 

75 

 -   .گزارش شهرستاني ارسال نشده است تامين خوراك براي واحدهاي پتروشيمي پايين دستي براي هر
 شهرستان در صورت وجود سرمايه گذار 

76 

 -  بنك آباد ، كاغه ، بهرام آباد : روستا شامل 10
ا ، كلنگانه ،ميدان ،پهلوان كل ، اكبر آباد ، ازن

 .،گاراژ،چغادون سهم شهرستان مي باشند
  وزارت نفت

روستاي استان فاقد گاز در شهرستان دورود در 10گازرساني به 
 1388سال  77 

 -  ايستگاه در  6مقرر شده است كه تعداد 
 .شهرستان دورود احداث و تجهيز گردد

 سازمان صدا و سيما

ايستگاههاي تلوزيوني دراختصاص اعتبار براي احداث و تجهيز
شهرستان دورود از محل اعتبارات سازمان و استان طي سالهاي 

 1389و  1388

78 

450 
ميليون 
 ريال

مقرر شده است يك دستگاه فرستنده براي 
 . شهرستان دورود خريداري گردد

اختصاص اعتبار براي  براي خريد دستگاه فرستنده دويست وات
تان دورود از محل اعتبارات سازمان و براي پوشش شبكه قرآن شهرس

 1388و  1387استان طي سالهاي 

79 

 -  دستگاه فرستنده براي 3مقرر شده است 
 .شهرستان خريداري گردد

اختصاص اعتبار براي خريد دستگاه فرستنده پنجاه وات جهت
شهرستان دورود از محل اعتبارات سازمان و استان طي سالهاي 

 1388و  1387

80 

 -  دستگاه ژنراتور خريداري  1شده است كه  مقرر
 .اندازي گرددو نصب و راه

اندازي دستگاه ژنراتورتأمين اعتبار براي خريد، تامين، نصب و راه
برق در شهرستان از محل اعتبارات سازمان و استان طي سالهاي 

 1388و  1387

81 

 -  كاناله در  4دستگاه مبدل  5مقرر شده است كه 
 .اندازي گرددتامين شده، نصب و راهشهرستان دورود 

هاي ملي و كاناله براي پوشش شبكه 4اندازي مبدل تامين، نصب و راه
 از محل اعتبارات سازمان و استان 1388و  1387استاني طي سالهاي 

82 

  1390اطالعات اخذ شده از استانداري استان لرستان : ماخذ 
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  ني در سطح سازمانها و ادارات شهرستان دورودهاي عمراتوزيع نسبي پروژه: 108جدول 

  1390-اخذ شده از استانداري استان لرستان - مطالعات مشاور بر اساس فهرست مصوبات دور دوم سفرهاي رياست جمهوري: ماخذ
 

 نام سازمان
 پروژه ها و طرح ها

 درصد نسبي وژه هاتعداد پر

 4 3/4 وزارت آموزش و پرورش
 6 5/6 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 4 3/4 بانك مركزي
 1 1/1  وزارت بازرگاني

 3 3/3 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
 3 3/3  سازمان تربيت بدني

 2 2/2 وزارت تعاون
 8 7/8  وزارت جهاد كشاورزي
 1 1/1  وزارت دادگستري
 4 3/4  وزارت راه و ترابري

 6 5/6  وزارت رفاه و تامين اجتماعي
 6 5/6  وزارت صنايع و معادن

 1 1/1  وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 5 4/5  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 2 2/2  وزارت كار و امور اجتماعي

 8 7/8  وزارت كشور
 4 3/4  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورمعاونت برنامه

 4 3/4  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 1 1/1  دفتر امور مناطق محروم كشور
 2 2/2  سازمان حفاظت محيط زيست
 2 2/2  وزارت مسكن و شهرسازي

 5 4/5  وزارت نيرو
 5 4/5  وزارت نفت

 4/5  5  سازمان صدا و سيما
 92 100 جمع كل
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 توزيع نسبي پروژه ها در شهرستان دورود به تفكيك بخشهاي عمده اقتصادي: 109 جدول

  فرمانداري شهرستان دورود: ماخذ
ها ها در بخش عمده خدمات قرار دارند كه از اين ميان خدمات فرهنگي و اجتماعي باالترين درصد پروژهبيشترين  پروژه

ايجاد پايانه سنگ مي تواند كمك شايان توجهي به توسعه صنعت در در بخش صنعت .اندرا به خود اختصاص داده
شهرستان كند و باعث توسعه اشتغال زائي در اين شهرستان شود، در بخش درماني پروژه هاي تعريف شده باعث باال 

رات در بخش كشاورزي خصوصاً تسهيالت و اعتبا..رفتن قابليت بهداشتي و درماني در اين شهر و شهرستان مي گردد
در بخش توسعه زير ساختهاي راه و راهسازي .مناسبي براي توسعه اين بخش در شهرستان در نظر گرفته شده است 

در ساير بخشها به خصوص بخش معدن با توجه به پتانسيل شهرستان .طرحهاي مناسبي در اين بخش تعريف شده است
ه همگي در راستاي بهبود وضعيت توسعه اقتصادي در اين قسمت طرحهاي مطالعاتي مناسبي در نظر گرفته شده است ك

  .و اجتماعي شهرستان مي باشد 
   

 درصد نسبي طرح ها نامه هاتعداد پروژه ها و بر نام بخش

 10 1/11 كشاورزي بخش

 11 2/12 صنعت بخش

ش
بخ

 
خدمات

  
 3 3/3 آموزشي خدمات

 8/7  7  خدمات گردشگري

 7 8/7  خدمات ارتباطي

 5 6/5  خدمات درماني

 6 7/6  خدمات رفاهي

 10 1/11  خدمات اعتباري

 12 3/13  اجتماعي - خدمات فرهنگي

 2 2/2  خدمات اداري

 5 6/5  خدمات حمل و نقل شهري

 10  9  خدمات شهري

 3 3/3  خدمات ورزشي
 90 100 جمع  
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  امكانات مالي، اعتباري و فني و اداري شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر-3- 5
  .امكانات مالي و فني شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر -1-5-3
  امكانات مالي شهرداري -1-1-5-3

  درآمد شهرداري) الف 
، درآمد ناشي از )مستمر(درآمد ناشي از عوارض د شهرداريهاي ايران در چند دهه اخير بيشتر ناشي از مواردي نظير مدرآ

، بهاي درآمدها و خدمات انتفاعي، درآمدهاي حاصل از وجوه اموال شهرداري، كمكهاي اهدايي )اختصاصي(عوارض 
و ) ميزان وصولي(با بررسي عملكرد ساليانه شهرداري . باشدها و ساير منابع تامين اعتبار ميدولت، اعانات و هدايا و دارايي

-بيشتر ازبودجه  1390 ماهه اخيرسال 4 ، وصولي شهرداري دورود بجز1390تا شهريور  84ي بودجه مصوب در دوره

  .مصوب ميباشد
 6با بررسي روند رشد درآمد اين شاخص از. ه استافزايش يافت%69/15فوق درآمدشهرداري با نرخ رشد ساله6طي دوره

  .داشته است%-6/5كاهشي معادل  1390 ماهه اول سال6تا 1389 ماهه اول سال
 تا 1385 طي دوره ميزان وصولي و بودجه مصوب،تفاوت آنها و تغييرات وصولي ساالنه شهرداري را زير جدول و نمودار

  .دهدنشان مي 1390 ماه شهريور
  84- 90درآمد و بودجه شهرداري شهر دورود طي دوره :110جدول 

  1390اطالعات اخذ شده از شهرداري دورود، : ماخذ
 84- 89روند درآمدهاي شهرداري دورود :  21نمودار

  
  

 

  

 

  

 

  مطالعات مشاور از اطالعات اخذ شده از شهرداري دورود: ماخذ

 تفاوت درآمد وبودجه بودجه درآمد سال
درصد 
 تفاوت

 درصد تغيير تغيير درآمد دوره

84 47,173,955,716 ‐ ‐ ‐ 85-84 11,838,773,863 125/1 
85 59,012,762,579 60,034,000,000 21,847,243,018 98/3 86-85 5,804,841,665 109/8 
86 64,817,604,244 48,200,000,000 16,617,604,244 134/5 87-86 12,101,670,620 118/7 
87 76,919,274,864  -  -  - 88-87 -458,017,533 99/4 
88 76,461,257,331 71,738,727,000 4,722,530,331 106/6 89-88 21,323,751,636 127/9 
89 97,785,008,967 82,500,000,000 15,285,008,967 118/5 90-89  -  - 

6/8937168308015 ‐ ‐ ‐ 90 -89  
2090643115 -  4/94  

6/9035077664900 ‐ ‐ ‐ 

0
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000

84 85 86 87 88 89

درآمد
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  اريدهزينه شهر) ب
هزينه هاي غير عمراني و هزينه هاي عمراني تقسيم مي  در يك تقسيم بندي كلي هزينه هاي شهرداري به دو دسته

  .گردد
شامل هزينه هاي پرسنلي، هزينه هاي اداري، هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي انتقالي مي  هزينه هاي غير عمراني 

دمات شهري، تقسيم مي گردد كه با توجه به تعداد كاركنان شاغل در پرسنل شهرداري به دو بخش اداري و خ. باشند
هزينه هاي غير عمراني كه شامل كليه هزينه هاي . بخش خدمات شهري ميزان هزينه هاي اين بخش باالتر مي باشند

  :بخش اداري و خدمات شهري مي گردد، به شرح زير مي باشد
  مي و قرار دادي براساس سلسله مراتب اداريحقوق و مزاياي كارمندان رس: هزينه هاي پرسنلي
ماموريت كاركنان و پرسنل، هزينه انجام مطالعات، هزينه ماشين آالت اداري، هزينه تاسيسات، هزينه : هزينه هاي اداري

 . . .مراسم و جشن ها و  چاپ و تكثير، هزينه
ف اداري و خدمات شهري براي افزايش هزينه خريد وسايل و تجهيزات براي بخش هاي مختل: هزينه هاي سرمايه اي

  وريبهره
  . . .هزينه كمك به موسسات مختلف شهر و همچنين كمك به كاركنان و : هزينه هاي انتقالي

نشان  89تا  85ي جدول زير تغييرات هزينه هاي غير عمراني شهرداري را به تفكيك اداري و خدمات شهري طي دوره
  .مي دهد

  عمراني شهرداري دورود هزينه هاي غير:  111جدول 

 1390العات اخذ شده از شهرداري دورود اط: ماخذ 

هزينه هاي غير عمراني 
 شهرداري

1385  1386  1387 1388 1389 

 4,922,531,554 5,749,212,411 5,647,744,351 7,162,850,547 8,066,369,593 :اداري

 1,815,920,237 2,721,464,968 3,298,716,175 4,514,941,449 5,059,752,021 هزينه هاي پرسنلي

 656,021,329 917,513,491 866,069,966 921,107,305 1,328,375,448 هاي اداريهزينه 

 110,886,000 251,195,000 453,908,750 194,770,472 60,961,200 هزينه هاي سرمايه اي

 2,339,703,988 1,859,038,952 1,029,049,460 1,532,031,321 1,617,280,924 هزينه هاي انتقالي

 17,744,524,812 22,381,966,302 29,039,594,651 30,259,951,349 37,788,729,516 خدمات شهري

 4,645,166,623 5,785,168,141 6,049,349,840 7,159,526,184 8,117,339,933 هزينه هاي پرسنلي

 7,996,421,787 10,988,664,096 15,442,249,610 15,892,228,879 21,592,082,437 هزينه هاي اداري

 30,957,000 293,217,900 280,407,000 261,058,400 9,820,000 ه هاي سرمايه ايهزين

 5,071,979,402 53,149,161,165 7,267,588,201 6,947,137,886 8,069,487,146 هزينه هاي انتقالي

 22,667,056,366 28,131,178,713 34,687,339,002 37,422,801,896 45,855,099,109 جمع كل
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  هزينه هاي عمراني شهرداري دورود : 112جدول 

  1390اطالعات اخذ شده از شهرداري دورود : ماخذ 
  :نيز شامل موارد زير مي باشندهزينه هاي عمراني 

 برنامه ريزي توسعه شهري  -
 بهبود محيط شهري -
 فع و هدايت آبهاي سطحي داخل شهربرنامه هاي د -
 ايجاد تاسيسات حفاظتي -
 حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري -
 ايجاد تاسيسات و تسهيالت شهري -
 ايجاد تاسيسات درآمد زا -

  85- 89روند هزينه هاي عمراني و غير عمراني :22نمودار 
  
  

  

  

  

  

  

  

 مطالعات مشاور از اطالعات اخذ شده از شهرداري دورود: ماخذ

 1389  1385 1386 1387 1388  عمراني تقسيم بندي هزينه هاي 

 1,300,000,000 1,655,800,000 1,647,112,967 1,415,538,000 772,500,000 برنامه برنامه ريزي توسعه شهري

 6,793,090,855 2,764,767,290 4,108,791,238 2,768,350,000 2,406,837,500 ط شهريبرنامه بهبود محي

 3,618,505,544 6,786,822,631 3,525,410,000 5,338,065,837  4,269,006,000 برنامه هدايت ودفع آبهاي سطحي

 3,300,000,000 5,082,860,722 500,000,000 1,399,530,000 2,010,000,000 برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي

برنامه حمل ونقل و بهبود عبور ومرور 
 12,084,100,737 14,138,478,713 18,027,049,301 18,583,359,301 34,029,015,718  شهري

برنامه ايجاد ساير تاسيسات و 
 1,350,000,000 1,628,073,025 1,175,732,680 2,902,627,000 1,009,360,000  تسهيالت شهري

ينه هاي پيش بيني نشده و برنامه هز
 ديون عمراني

1,750,000,000 0 0 800,000,000 1,841,680,700 

 2,240,000,000 837,648,000 2,101,898,516 1,810,000,000 6,088,215,500 برنامه ايجاد تاسيسات در آمد زا

برنامه ايجاد اماكن ورزشي تفريحي و 
 توريستي

1,100,000,000 276,000,000 8,000,000 790,000,000 2,533,408,500 

 34,186,197,592 30,002,133,294 34,355,407,333 33,994,814,301 56,029,083,755 جمع كل

0

10000000000

20000000000

30000000000

40000000000

50000000000

60000000000
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  84-89بيالن مالي شهرداري دورود  :113دول ج

  1390اطالعات اخذ شده از شهرداري دورود : ماخذ 
  امكانات فني شهرداري -2-1-5-3

  . براساس اطالعات دريافتي از شهرداري دورود ليست ماشين آالت فعال به شهر زير مي باشد
  عال شهرداريليست ماشين آالت ف:114جدول 

 تعداد نام ماشين آالت

 18 نيسان و مزدا
 13 سواري

 9 خاور حمل زباله
 4 رنو زباله
 3 تانكر آب
 5 لودر
 1 گريدر

 3 بيل مكانيكي
 2 فنيشر
 4 غلطك
 2 بولدزر

 2 خاور گوشت
 14 كمپرسي
 1 ميني بوس
 81  جمع 

  1390دورود اطالعات اخذ شده از شهرداري: ماخذ 
  امكانات اداري و اجرايي شهرداري -3-1-5-3

باشد و درجه آن مي 1329سال تاسيس شهرداري دورود  20/4/90مورخ  7706/225براساس نامه شهرداري به شماره 
ليست پرسنل اين شهرداري با ذكر نوع استخدام و مدارك تحصيلي به تفكيك جنسيت و همچنين ليست . هشت است

  .ها با نوع وظايف آنها در جداول زير آورده شده استمسئولين واحد
    

 تفاوت  هزينه  درآمد  سال

  -  -   47,173,955,716  84 

2,159,508,621  56,853,253,958  59,012,762,579  85 

6,684,292,237  58,133,312,007  64,817,604,244  86 

7,876,528,529  69,042,746,335  76,919,274,864  87 

5,043,641,134  71,417,616,197  76,461,257,331  88 

-4,099,173,897  101,884,182,864  97,785,008,967  89 
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  آنها وظايف نوع با واحدها مسئولين و شهرداري واحدهاي ليست: 115جدول 

  1390شهرداري دورود، : ماخذ 

  وظايف تعيين شده مسئول واحد  نام واحد
  انجام كليه كارهاي مالي وذيحساب وحسابهاي دولتي وخريدوفروشها رحمت اله بساك  امورمالي
  وصول درآمدهاي عمومي وخودرو ووصول چكهاوپيگيري درآمدهاي ارزش افزوده سيدجوادواحدي  درآمد
  انجام كليه كارهاي عمراني نصب جداول وآسفالت خيابان بوپياده روسازي معابرواحداث كانال صيدعلي صفاريفر  عمران

  وصول درآمدناشي ازپروانه كسب وصدورمجوزكسب بهروزدهخواري  كسب وپيشه
  نظارت وكنترل تاكسيهاي سطح شهردرخصوص جابجايي مسافر غالمرضاآروان  تاكسيراني

اطالع رساني درست و به موقع كليه فعاليتهاي شهرداري به شهروندان وآشنايي شهروندان باحقوق   حسين خسروي  گيمعاونت فرهن
  شهرنشيني

ثبت اسنادحسابداري ودفاتروصدورچك وپرداخت كليه حقوق ومزاياي پرسنل وپيمانكاران   خانم شرفي  حسابداري
  وكارپردازان

  ي وشكايات مربوطه بين شهرداري وطرفينپيگيري دعاوي حقوق محمدرضااسدزاده  حقوقي
  حراست

  نظارت وكنترل كليه كارهاي شهردراي وارزش يابي پرسنل  يداهللا گرجي  

تهيه اسنادوامالك شهرداري وتنظيم سندومدارك الزم درخصوص زمينهاي واگذاري به شهرداري   سيدعابدين موسوي  امالك
  وبالعكس

  ه ساختماني ونظارت برساخت وسازهاي سطح شهروجلوگيري ازساختوسازهاي غيرمجازصدورپروان حاجي مرادمرادي نيا  ساختماني
  نوسازي

  بلوك بندي ساختمانهاي سطح شهرووصول درآمدناشي ازنوسازي وخدمات به شهروندان  عليرضافرامرزي  

اموراداري 
  ستگي نيروهاكنترل ورودوخروج پرسنل وصدوراحكام كارگزيني وجذب نيرووبازنش  بهمن راهدار  وكارگزيني

  جانشين شهرداردرغياب شهرداروكنترل اوضاع عزت اله لك  معاونت
  تنظيف خيابانهاوجداول سطح شهروجمع آوري زباله ها عبداله حيدري  خدمات شهر
  توسعه فضاي سبزواحداث پارك وبلواروكاشت چمن ونگهداري وحفاظت ازفضاي سبزموجود علي پيريايي  فضاي سبز

شمس الدين  آتشنشاني
  ارائه خدمات ايمني وآموزش الزم به شهروندان وآمادگي درجهت هرگونه حوادث احتمالي  خورشيدوند

  برنامهريزي وپيگيري كارهاي شهرداري سيدعبداله موسوي  برنامه ريزي
  برنامه ريزي وپيگيري كارهاي شهرداري در واحدهاي مختلف سيد عبداله موسوي  ريزي برنامه

  تهيه روشنايي در سطح شهر و واحدها و لوله كشي و آبرساني به بلوارها  و پاركها بوالحسنيولي اله  تاسيسات و برق

كنترل ماشين آالت شهرداري و برنامه ريزي در جهت پيشبرد كارهاي شهرداري با وسائط نقليه   صفرآستركي(   نقليه
  متفرقه

  ي عمراني يا خريد و فروشهاي عمدهتنظيم قراردادها جهت انجام كارها مصطفي مرادي نسب  امور قراردادها
  انجام كليه كارهاي مربوط به دفن اموات د ر شهر محمد كرنوكر  آرامستان
  خريد اجناس مورد نياز شهرداري و ماشين آالت و كارهاي اجرايي حميدرضا ماهرو  كارپردازي
  دان و وصول عوارضات ناشي از بليطكنترل بر اياب و ذهاب و خدمات رساني هر چه بهتر به شهرون رضا محمودي  ترمينال
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  ليست نيروهاي شاغل و مدرك تحصيلي در شهرداري و سازمانهاي تابع:116جدول

  1390شهرداري دورود، : ماخذ 
باشد كه با توجه به مهاجرپذير بودن افزايش نفر مي 450كل نيروي شهرداري اعم از رسمي و قراردادي و شركتي 

  .باشدياز به نيروي بيشتري جهت ارائه خدمات بهتر به ميزان ميروزافزون جمعيت و توسعه ساخت و ساز شهري ن
  

  تعداد  شرح
  ليسانس فوق  ليسانس  ديپلم فوق ديپلم ديپلمزير
  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن مرد زن مرد

  -   1  -   -   -   -   -   7  -   -   8  )ثابت( شهرداري رسمي كارمندان
  -   -   1  6  -   1  -   3  -   -   11  پيماني كارمندان

  -   -   1  4  -   3  4  8  -   116  136  سازمانها و شهرداري رسمي كارگران
  -   -   -   1  1  2  -   2  -   -   6  سازمانها و شهرداري قراردادي كارگران

  -   -   -   -   -   -   1  37  -   262  300  شهرداريها شركتي كارگران
  -   -   -   2  -   1  -   10  -   28  41  اتوبوسراني شركتي كارگران
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چارت سازماني شهرداري دورود 
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چگونگي رشد درآمدها و اعتبارات شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر در گذشته و  -2-5-3
  .امكانات تغيير آن در آينده

  :داري به تفكيك زير مي باشدمنابع درآمدي شهرداري براساس تقسيم بندي تفريق شهر
 درآمدهاي ناشي از عوارض مستمر -

 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي -

 بهاي خدمات و درآمد موسسات انتفاعي شهرداري -

 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري -

 كمك اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي  -

 اعانات و هدايا و دارايي ها -

سايرمنابع تامين اعتبار -
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  85-90منابع درآمدي شهرداري :117جدول
 85 86 87 88 89 6/89 6/90 شرح درآمدها

درآمدهاي ناشي از عوارض 
 13,246,908,190 19,823,514,807 16,132,296,072 21,259,182,844 38,396,530,835 19769043587 14580053375  مستمر

درآمدهاي ناشي از عوارض 
 اختصاصي

11,159,848,688 9,658,372,911 10,239,400,252 15,374,541,642 7,650,108,374 964509048 7608512434 

بهاي خدمات و درآمد موسسات 
 3,297,972,420 3,123,999,773 5,232,706,809 6,604,547,644 9,091,812,653 2723409456 5699800729  انتفاعي شهرداري

درآمد حاصل از وجوه و اموال 
 شهرداري

6,497,276,409 9,185,317,449 9,277,621,846 9,879,591,280 2,507,209,431 981281898 2625160962 

كمك اعطائي دولت و 
 سازمانهاي دولتي

16,849,484,329 10,410,200,000 20,950,400,000 16,096,955,498 36,872,432,000 11250440000 1470000000 

 4,931,859,488 4,108,096,738 2,657,229,766 3,959,951,282 1,607,917,674 445006026 3007047400 اعانات و هدايا و دارائي ها

 3,029,413,055 8,480,289,000 12,429,620,119 3,286,487,141 1,658,998,000 10346180000 87090000 ساير منابع تامين  اعتبار

  اطالعات اخذ شده از شهرداري دورود: ماخذ
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  داريروند درآمدهاي شهر:  23نمودار 

 مطالعات مشاور از اطالعات اخذ شده از شهرداري دورود: ماخذ 

  .امكانات تامين منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني شهر -3-5-3
زيرسيستم امور اقتصادي و مالي، بخشي از سيستم مديريت شهري است كه تنظيم و نظارت بر عمليات مالي سيستم 

ها برحسب  اين وظايف شامل تامين بودجه، تنظيم درآمدها بر حسب منابع درآمد، تنظيم هزينه. دارد را به عهده
  .موارد مصرف و حسابداري و حسابرسي مالي است

هاي  در اين سيستم كليه درآمد. سيستم مالي و اقتصادي كالن و نظام حكومتي ايران يك سيستم متمركز است
هاي نفتي و گمركي و غيره توسط وزارت امور اقتصادي و  يرمالياتي از قبيل درآمددولت اعم از درآمد مالياتي و غ

دارايي وصول مي شود و متقابًال كليه هزينه هاي دولتي توسط آن وزارتخانه و براساس اعتبارات تخصيص يافته از 
  .شود سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي پرداخت مي

يها از دولت مركزي، سبب در نظر گرفتن يك منبع درآمد نسبتاً مستقل تحت قانوني نسبي شهردار -استقالل حقوقي
ها برحسب نوع، مستقيماً توسط خود  اين نوع عوارض و درآمد. عنوان درآمدهاي محلي و يا عوارض شهري شده است

تحت . ميگرددشهرداري دريافت ميشود و يا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وصول شده و به شهرداريها پرداخت 
توان امور مالي سيستم مديريت شهري را به دو بخش تقسيم كرد و مورد  شرايط و تقسيم بندي تشريح شده فوق مي

  :بررسي قرار دارد
  .امورمالي وابسته به دولت مركزي -1
 .هاي شهري و محلي امور مالي وابسته به درآمد -2

  امور مالي وابسته به دولت مركزي -1-3-5-3
ر تصميم گيري و نيز خدمات عمراني و زيرساختي نظام مديريت شهري موجود ايران، عناصر وابسته تعدادي از عناص

هاي متبوع آنها در مركز قرار  بخش اعظم امور مالي اين عناصر تحت نظارت و كنترل واحد. به دولت مركزي هستند
ازرگاني و تربيت بدني در زمره عناصري عناصري از قبيل فرمانداري، ادارات آموزش و پرورش، ارشاد اسالمي، ب. دارد

هاي احتمالي حاصله در اختيار  هاي انجام شده در سطح شهرها و درآمد هستند كه تمام امور مالي آنها اعم از هزينه
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امور مالي و . واحدهاي متبوعه مركزي بوده و از استقالل و اختيارات مالي محلي بسيار ناچيزي بر خوردار هستند
ن عناصر در مركز و عمدتاً با توجه به شاخصهاي رشد و توسعه بخشي و بدون توجه جدي به بودجه بندي اي

  .مالحظات فضايي و نيازهاي محلي تعيين ميشود
هاي شهرداريها نيز از طريق بودجه تخصيصي دولت مركزي تامين ميشود، اين بودجه به طور متمركز  بخشي از درآمد

ها به دو  اين بودجه. شود توسط آن وزارتخانه بين شهرداريهاي كشور تقسيم ميدر اختيار وزارت كشور قرارگرفته و 
  .گيرد صورت كمك بالعوض و يا وام در اختيار شهرداريها قرار مي

  هاي محلي و شهري امور مالي وابسته به درآمد -2-3-5-3
  :رشمردعمده ترين منابع مالي وابسته به درآمدهاي محلي و شهري را مي توان به شرح زير ب

اين نوع درآمدها  :هاي غير رسمي و غير منظم ناشي از خودياري و مشاركتهاي مردمي شهر وندان درآمد -الف
همين ماهيت غير منظم به همراه كم توجهي عمومي به . ماهيتاً غيرمنظم و تا حد زيادي غير قابل اتكا هستند

ها از نظام و جايگاه مشخص و  مادي اين درآمد مشاركتهاي مردمي موجب شده است تا به رغم اهميت مادي و غير
قابل بررسي درسيستم مديريت شهري موجود برخوردار نباشد و چگونگي وصول و هزينه كردن آنها از قواعد خاصي 

 .تبعيت نكند
لذا .طبق قانون، فقط شهرداريها مجاز به اخذ عوارض و مالياتهاي محلي از شهروندان هستند :هاي رسمي درآمد -ب
توان بررسي  هاي رسمي محلي نظام مديريت شهري در واقع فقط شامل درآمدهاي محلي شهرداري است و مي آمددر

  . هاي محلي را در قالب بررسي امور مالي شهرداري انجام داد امور مالي وابسته به درآمد
  :ن شامل موارد زير دانستتوا را مي) هاي ناشي از كمك دولت مركزي عالوه بر درآمد(منابع درآمد محلي شهرداريها 

 15ها عمدتاً شامل عوارض توام با ماليات به ميزان  اين درآمد: هاي وصولي توسط ادارات دارايي شهرستانها درآمد-1
 . درصد ارزش معتبر اسناد رسمي است

مومي عوارض اتومبيل سينماها، اماكن ع: هاي ناشي از عوارض مستمر وصولي توسط خود شهرداريها شامل درآمد-2
 .پروانه كسب،كارخانه و كارگاههاي توليدي و موارد مشابه

 .عوارض نوسازي، برق، آب، گاز،كشتارگاهها: هاي غير مستمر وصولي توسط شهرداريها شامل درآمد-3
 . فروش امالك و اموال زايد، مال االجاره امالك و غيره: هاي ناشي از وجوه و اموال شهرداريها از قبيل  درآمد-4
 .مدهاي ناشي از كمكهاي بالعوض سازمانهاي دولتي، خصوصي و مردم درآ-5

  :قانون شهرداري به موارد زيرطبقه بندي كرد 68توان مطابق ماده  هاي انجام شده توسط شهرداريها را مي هزينه
 .هاي سازماني و اداري شهرداري در حد وظايف تعيين شده هزينه -1
 .هاي خدمات شهري هزينه -2
در كنار . درصد بودجه ساالنه شهرداري باشد 40هاي عمراني كه حداقل بايد  روژههزينه عمليات و پ -3

به طور كلي مي توان روشهايي را كه در تامين منابع مالي شهرداريها براي امور عمراني  روشهاي موجود،
 .اين روشها درغرب مورد استفاده قرار مي گيرند. بكار گرفت، به صورت زير دسته بندي نمود

در اين روش شهرداري بخشي را تشويق به سرمايه گذاري در ساختن يك ساختمان مورد نياز عموم :د اجارهتعه -پ
نمايد كه چون ساختمان و يا تاسيسات مورد نياز ساخته شود آن را از سازنده براي مدتي  كند و در عوض تعهد مي مي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   دورود رشه) بازنگري( جامع طرح

189 

 

پايان مدت اجاره، ساختمان به مالكيت شهرداري  ميزان اجاره نسبتاً باال است و در عوض پس از. طوالني اجاره كند
 .آيد در مي

برخي از پروژه ها بايد توسط گروههايي صورت بگيرد كه مستقيماً از آن منتفع :پرداخت توسط استفاده كنندگان-ت
 .شوند مي
شودو براي آن در اين روش ابتدا بخش يا حوزه اي كه نياز به بازسازي دارد معلوم  مي:روش مالي افزايش ماليات -ث

شود و به  سپس اوراق  قرضه اي منتشر مي. گردد شود وضع مي مالياتي كه پايه مالياتي يا عوارض اين حوزه ناميده مي
مالياتي است كه سبب نوسازي بخش يا حوزه بر آن ترتيب ) افزايش(رسد كه پشتوانه مالي اين اوراق قرضه  فروش مي

نوسازي محله باعث . آيد، امر نوسازي تحقق پيدا ميكند وراق قرضه بدست ميخواهد بود، سپس با پولي كه از فروش ا
  .شود از محل افزايش ماليات، قرض خريداران اوراق قرضه باز پس داده مي. ميشود كه ماليات آن نيز افزايش پيدا كند

د كه گسترشگر ياب هاي جديد شهري معموالً بدين صورت تحقق مي توسعه :پرداخت بيشتر براي توسعه بيشتر-ج
كند و پس از آن معموالً با  شخص حقيقي يا حقوقي است كه قطعه زميني را خرد و آن را آماده سازي و تفكيك مي

البته گسترشگر براي عمليات خود بايد داراي پروانه مجاز از شهرداري .فروشد احداث ساختمان، آن را به خريداران مي
در اين روش هرگاه گسترشگر بخواهد . باشد ي قبل از فروش يا تفكيك ميباشد و موظف به احداث تاسيسات زير بناي

  .هاي بيشتري را براي مجوز بپردازد از زمين خود حداكثر استفاده را بنمايد بايد هزينه
انديشه دوباره شيوه تامين منابع مالي، بسياري از مسئوالن و دست اندركاران :واگذاري امور به بخش خصوصي -چ

  .شهري را بر آن داشته كه توجهي خاص و جدي به واگذاري خدمات عمومي به بخش خصوصي بنمايند مديريت امور
  .امكانات و چگونگي مشاركت مردم در فعاليتهاي عمراني شهر -4-5-3

  :در راهبردهاي سازمان ملل براي اداره شهرها به موارد ذيل اشاره شده است 
  .ت مركزي و واگذاريهاي آنها به سيستمهاي مديريت شهريبازپس گرفتن تمركز قدرت و منابع از دول -1
  .جلب مشاركت عمومي مردم براي مديريت شهرها -2
  .بهبود و توسعه ساختار سازماني و تشكيالت سيستم و امور پرسنلي و قانوني -3
  .تاكيد برمديريت و برنامه ريزي استراتژيك و جامع سيستم -4
  .هاي مبتني بر جامعه محلي مشاركت فعاالنه بخش خصوصي و سازمانبسيج كليه منابع توسعه شهري با  -5
در ارتباط با مسكن و امكانات زير بنايي، باكمكهاي ويژه براي گروههاي )) توانمندسازي((هاي  تاكيد بر راهبرد -6

  .ضعيف
  .ساماندهي و بهبود كيفيت محيط فيزيكي زندگي شهري به ويژه براي اكثريت عظيم فقراي شهري -7

همانطور كه در باال آمده است تكيه اساسي راهبردهاي مديريت شهر به مشاركت مردم نهاده شده است و اين 
بلكه ضروري است كه مردم در فرآيند برنامه ريزي از . مشاركت صرفًا در جهت كمكهاي مالي براي پروژه نمي باشد

  .ابتدا تا انتها مشاركت نمايند
شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم، پس از انتخاب، ارتباط خود را با از همين رو ضروري است كه اعضاي 

شهروندان به شكلي سازمان يافته تقويت نمايد و ضروري است كه بر جنبه اطالع رساني هر پروژه و اقدام حتي در 
عمراني شهر سطح خود، پيش از تهيه طرح و اجراي پروژه تاكيد نمايند تا شهروندان به صورت ملموس در اقدامات 
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از اين رو مساجد،مدارس و مكانهاي فرهنگي بهترين اماكن براي دريافت نظرات و پيشنهادات از مردم و . سهيم گردند
  .هاي مديريت شهري خواهد بود ارائه طرح و برنامه

ريزي و اجراي  امكانات ومشكالت جذب،آموزش وسازماندهي نيروي انساني متخصص درزمينه برنامه -5-3- 5
  .شهر يهاي عمران طرح

كننده طرح، موظف  شرايط عمومي تأكيد شده است كه دستگاه تهيه 4در قرارداد طرح جامع شهر دورود در بند 
است حداقل پنج نفر از كارمندان ذيصالح شهرداري را كه حقوق و مزاياي آنان از طريق شهرداري دورود پرداخت 

رسيده باشد، ) لرستان سازمان مسكن و شهرسازي استان(ارفرما خواهد شد و صالحيت و شرايط كار آنها به تأييد ك
دستگاه . در زمان انجام خدمات موضوع اين قرارداد در دفتر محلي، براساس ضوابط و مقررات اداري خود به كار گمارد

صويب و كننده طرح نيز موظف شده است كارمندان مذكور را به نحوي آموزش دهد كه بعد از اتمام مطالعات و ت تهيه
  . هاي اجرائي طرح جامع در شهرداري باشد ها و توصيه ابالغ طرح، قادر به پيشبرد و ادامه طرح

ها معموالً اين بند از قرارداد بالتكليف  ها و كمبود پرسنل مناسب در شهرداري متأسفانه به دليل افزايش هزينه
از كاركنان دفتر فني شهرداري  نفرشود يك  صيه ميبراي ايجاد شرايط مناسب جهت پياده كردن مفاد باال تو. ماند مي

دورود مسئوليت داشته باشد تا در جريان مراحل مطالعاتي و تدوين و تصويب كليه خدمات طرح جامع شهر دورود 
 مسكن و شهرسازي استان(هاي خود را با كارفرما  قرار گيرد و موظف باشد به طور مرتب و منظم نظرات و يافته

مبادله نمايد و آموزش ساير كاركنان واحد ) شهردار(س شوراي اسالمي شهر و مسئول مديريت شهري و رئي) لرستان
ها و هدايت  توان اميدوار بود كه پاسخگويي به استعالم در اين صورت مي. خدمات فني شهرداري را برعهده گيرد

موزش آنان روال آني جديد و گردد و جذب نيروي انسا اهداف طرح جامع در مرحله اجرائي به خوبي دنبال مي
  .منطقي خواهد داشت

چگونگي قوانين و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالكيت اراضي، اختيارات و وظايف شهرداري و  -6-5-3
  ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر

  هاي كلي شهرسازيمقررات و سياست -1-6-5-3
بندي و تعيين تراكم ساختماني و كاربري اراضي منطقهضوابط : 19/11/64مصوبه شوراي عالي شهرسازي  -

  .7/2/66اصالح شده بر اساس مصوبه مورخ  19/11/64در طرحهاي توسعه شهري مصوب 
  .28/8/69ضوابط و مقررات نماي شهري مصوبه مورخ : مصوبه شوراي عالي شهرسازي -
طرحهاي جامع و هادي مصوب الگوي تهيه ضوابط و مقررات اجرايي تهيه : مصوبه شوراي عالي شهرسازي -

 .9/2/70پيوست مصوبه مورخ  16/2/70
ضوابط و مقررات منطقه بندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني چند : مصوبه شوراي عالي شهرسازي -

به لحاظ تامين نور، آفتاب (واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني خانواري و تك
 .14/2/71مصوب ) و عدم اشراف

ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت : 16/6/71مصوبه شوراي عالي شهرسازي  -
 .مجلس شوراي اسالمي 1367امالك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 
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ضوابط مربوط به تعيين مقدار زمين مورد نياز موسسات آموزش عالي : مصوبه شوراي عالي شهرسازي -
 .23/6/71مصوب 

مصوبه مورخ  7تعيين سرانه موردنياز دانشگاه پيام نور موضوع بند : مصوبه شوراي عالي شهرسازي -
 .10/10/75مصوب  23/6/71

 .7/9/73تصويب آيين نامه طراحي راهها و خيابان هاي شهري مصوب : مصوبه شوراي عالي شهرسازي -
 .2/11/74فاعي مصوب ضوابط نحوه استقرار مدارس غير انت: مصوبه شوراي عالي شهرسازي -
 .2/7/75ايراني مصوب _ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري اسالمي: مصوبه شوراي عالي شهرسازي -
ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي حركتي : مصوبه شوراي عالي شهرسازي -

 .22/9/78مورخ 
ز قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي الزام شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي ا -

22/12/51. 
 .27/2/55از آيين نامه احداث بنا ) محدوده قانوني، حريم، حوزه استحفاظي(هاي شهري تعريف محدوده -
 .10/12/67تصويب نامه راجع به تعاريف محدوده ها -
و از قانون  15/4/62مرجع تعيين محدوده قانوني شهرها از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري  -

 .تشكيالت شورهاي اسالمي كشور
- و از آئين نامه احداث بنا  11/4/34مرجع تعيين حريم ومحدوده استحفاظي شهرها از قانون شهرداري  -

27/2/55. 
  مقررات مرتبط با طرحهاي توسعه و عمران -5-3- 2-6

  طرح جامع شهر -الف
 .16/4/53قانون تغيير نام وزارت مسكن  -
 .12/10/78-سي و تصويب طرحهاي توسعهآيين نامه نحوه برر -
 دستور العمل تشخيص اساس طرح جامع شهر  23/12/63مصوبه شوراي عالي شهرسازي -
ضوابط و نحوه تعيين عرض بستر و حريم رودخانه ها،انهار طبيعي و مسيل : مصوبه شوراي عالي شهرسازي -

 .7/5/70هاي واقع در شهرها و حريم استحفاظي آنها، مصوب 
 . 9/2/70ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي جامع و هادي مصوبه : راي عالي شهر سازيمصوبه شو -
 .23، ماده 7/9/47 -قانون نوسازي و عمران شهري -

  طرح هاي ملي موثر در توسعه شهرها-ب
لزوم تصويب طرحهاي ملي موثر در توسعه شهرها، توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب  -

23/12/1363. 
 .24/5/67محل احداث طرحها و پروژه هاي ملي در شوراي عالي مصوب  لزوم تصويب -

  مقررات مربوط به انواع اراضي شهري-3-6-5-3
 .22/6/66دايره مشمول اراضي شهري از قانون زمين شهري  -
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 .24/3/71نامه قانون زمين شهري و آيين 22/6/66اراضي دولتي شهري از قانون زمين شهري  -
نامه  قانون زمين شهري و آيين 22/6/66شهري تعلق به دولت از قانون زمينمجازات تصرف در اراضي م -

24/3/71. 
نامه قانون زمين و آيين 22/6/66آماده سازي و واگذاري اراضي متعلق به دولت از قانون زمين شهري -

 .24/3/71شهري 
 .18/2/1307قانون مدني -حق مالكيت بر اراضي شهري و حدود آن -
 .18/2/1307از قانون مدني  حدود كلي حق مالكيت -
حق دولت در خريد و تملك اراضي خصوصي و نحوه اجراي آن، اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي  -

، قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و 27/11/57هاي عمومي براي اجراي برنامه
و معماري در ارتباط با قانون ط شهرسازي، ضواب24/3/71شهرينامه قانون زمين، آيين29/8/67شهرداريها 

 .مجلس شوراي اسالمي 1367تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 
، 5/4/58قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري: لغو مالكيت اراضي موات و نحوه احياء و عمران آن -

 .28/4/58ران آن مصوب اصالحيه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عم
، رأي 0/6/75اداري در مورد ابطال اسناد مالكيت اراضي موات عدالترأي ديوان: هانحوه خريد تملك زمين -

 .8/10/75اداري در مورد ابطال دستور العمل سازمان ملي زمين ومسكن عدالتديوان
 .24/3/71شهري قانون زمين آئين نامه: هاي دولتيضوابط خريد تملك اراضي باير مورد نياز سازمان -
 16ماده  2آيين نامه اجرايي تبصره : هاي شهرداريها به مردم و رسيدگي به اعتراض آناننحوه اعالم طرح -

 .1/4/48قانون نوسازي و عمران شهري 
قانون نوسازي و عمران شهري : ضوابط ارزيابي و نحوه خريد تملك اراضي واقع در طرحهاي شهرداريها -

، اليحه خريد و تملك اراضي 1/4/48قانون نوسازي و عمران شهري 16ماده  2نامه تبصره  ، آئين7/9/47
 .28/8/70، قانون نحوه تقديم ابنيه و امالك مورد نياز شهرداريها  27/11/58هاي عمومي براي برنامه

طرحهاي  قانون تعيين وضعيت امالك واقع در: هاي شهرداريهاساز در اراضي واقع در طرحوضوابط ساخت -
 .16/6/71،مصوب شوراي عالي شهرسازي 29/8/67دولتي و شهرداريها 

 .20/9/73ضوابط خريد و تملك اراضي با كاربري خدماتي فرهنگي و آموزشي از قانون برنامه دوم توسعه   -
 .27/11/72قانون شوراهاي آموزش و پرورش: الزام به تغيير كاربري مورد درخواست آموزش و پروش -
 .21/1/71ر كاربري مورد درخواست آموزش و پرورش مصوبه شوراي عالي شهرسازيضوابط تغيي -
، قانون 11/4/34قانون شهرداري : مقررات مرتبط با نظارت بر ساخت و ساز در محدوده و حريم شهر ها -

، قانون نظام مهندسي 24/3/71، آيين نامه قانون زمين شهري 7/9/47نوسازي و عمران شهري 
22/12/74. 
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  خصوصيات كالبدي شهر -6-3
  نحوه استفاده از اراضي شهر و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها دركل شهر -1-6-3

  .شوددر اين بخش به بررسي نحوه استفاده از زمين و اراضي شهر دورود پرداخته مي
 نيانجام ا يراب. دارد وجود شهر در كه است يمختلف يهاتيفعال و نيزم يهايژگيو درباره اطالعات هيته هدف،
  .شودمي ذكر ريدر جدول ز هايانواع كاربر فيابتدا تعار ريخط

به تفكيك مكان ) برداشت ميداني( مراجعه مستقيم به محل برداشت  بااي جامع نحوه استفاده از اراضي شهر به گونه
در جدول كاربري  و قطعه در كليه نقاط شهر برداشت شده تا ضمن دقت بيشتر قابليت تجميع نيز داشته باشد و

بندي هاي اصلي طبقهنهايتاً كاربريهاي خرد برداشت شده درقالب كاربري. اراضي در وضع موجود گنجانده شود
  .گرديده است

  .هكتار مساحت دارد 3/1551شهر دورود در محدوده قانوني مصوب آن  
 به ساير فضاها داشته بطوريكه در اين شهر در ميان فضاهاي ساخته شده، اراضي مسكوني مساحت بيشتري نسبت

بعد از آن اراضي صنعتي مساحت زيادي حدود . مساحت ساخته شده شهري را تشكيل داده است %5/32حدود  
  .اراضي خالص شهر را دربرگرفته است% 8.6

هاي كاربري خدمات شهري كه در مورد شهرهاي ايران انجام شده، ميانگين طبق يك بررسي در كتاب تدوين سرانه
  .باشدسبت كاربريهاي اصلي شهر به صورت زير است، كه در مقايسه با شهر دورود به ترتيب زير مين

  دورود شهر با رانيا يشهرها عمده يهايكاربر سطح نيانگيم سهيمقا: 118جدول 
  2شهر دورود  1شهرهاي ايران كاربري

  %32.5  %49  مسكوني
  %41  %24  حمل و نقل ومعابر

  %26.5  %27  ساير كاربريها
  %100  %100  جمع

  مطالعات مشاور 2 - 1378مسائلي، حبيبي، 1: مĤخذ
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  99499: تيجمع         1390كل شهر دورود در سال  ينحوه استفاده از اراض: 119جدول 

مساحت  كاربري ها  رديف
درصد به خالص   )مترمربع(سرانه  )مترمربع(

  شهري
 32.7 32.5 3256000 مسكوني  1

 1.2 1.2 115525 اوريفنوتحقيقاتآموزش  2

3  

  آموزشي

 0.0 0.0 1805 كودكستان

 44255 0.4 0.4 دبستان  4

 0.3 0.3 32260 راهنمايي  5

 57720 0.6 0.6 دبيرستان  6

 53925 0.5 0.5 هنرستان  7

 5090 0.1 0.1 استثناييآموزش  8

 19310 0.2 0.2 آموزش عمومي  9

 2.2 2.1 214365 جمع آموزشي  

 107230 1.1 1.1 انتظامياداري  10

11  

  خدماتي- تجاري

 107420 1.1 1.1 تجاري

 7030 0.1 0.1 انتفاعيخدمات  12

 1240 0.0 0.0 انتفاعيغيرخدمات  13

 273100 2.7 2.7 مختلط  14

 3.9 3.9 388790 خدماتي-مجموع تجاري  15

 101875 1.0 1.0 ورزشي  16

 75490 0.8 0.8 درماني  17

  31885 0.3 0.3 هنري–فرهنگي  18
 494825 5.0 4.9 سبزو فضايپارك  19

 42950 0.4 0.4 مذهبي  20

 101225 1.0 1.0 شهريتجهيزات  21

 26420 0.3 0.3 شهريتاسيسات  22

 63710 0.6 0.6 تاريخي  23

 0.3 0.3 30355 گردشگري-تفريحي  24

 8.7 8.6 863660 صنعتي  25

حمل و نقل و   26
  انبارداري

 0.3 0.3 27410 پايانه-پاركينگ-رانبا

 3.2 3.2 322655 محدوده راه آهن  27

 37.8 37.5 3759630 معابرشبكه  28

 41.3 41.0 4109695 مجموع حمل نقل و انبارداري  29

 100.7 100.0 10024000 شهريخالصفضاي  30

 -  -  164000 باغ  31
 -  -  452000 طبيعي  32
 -  -  508000 رودخانه  33
 -  -  228000 حريم رودخانه  34
 -  -  8000 مخروبه  35
 -  -  4129000 )باير(نشدهساختهاراضي  36
 -  -  5489000 جمع فضاي ناخالص  37

 -  -  15513000 سطح كل  38
  1390 - برداشت كالبدي مشاور: مأخذ
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  ي شهرهاحوزهكالنحاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها درنحوه استفاده از اراضي شهر و م -1-1-6-3

در اين بخش به علت شناخت و استفاده منطقي و نظام مند از زمينهاي شهري و ارتقا كيفيت محيط شهري و 
بندي به قرار زير چهارچوب حوزه. گرددريزي تقسيم ميهاي برنامهسازي نظام مديريت، كل شهر به حوزهيكپارچه

  :است
 ؛بندي هحوزدستورالعمل  تهيه -1
  ؛بندي حوزهچند حوزه بر اساس دستورالعمل  تقسيم شهر به -2
 ؛بندي حوزهارائه اسناد  -3
 .وساز و توسعه در هريك از آنها تعيين ضوابط و مقررات حاكم بر كاربري زمين و ساخت -4

 يبندحوزه دستورالعمل : 24نمودار

  
  

 تحول ريس اساس بر و كنند قطع را يعرف يهامحله دينبا هاحوزه مرزاساس دستورالعمل باال  بر: مرزهاي هويتي -
  .باشد كينزد هم به حوزه آن محالت ليتشك زمانهمگن است كه در  ياحوزه شهر،

 يشهر تيريبهتر مد يدگيرس يخط مزارع و باغات برا ها،لبه ابانها،يخ شامل يكالبد يمرزها: هاي كالبديويژگي -
ها تراكم. ها بايد براي مديريت بهتر نيز بايد نزديك به يكديگر باشندحوزهمساحت كالن .رديگ قرار هاحوزه مرز ديبا

اي با تراكم هاي هر كالن حوزه بايد همگن باشند، به طوريكه يك خرد حوزه با تراكم زياد در كنار حوزهدر خردحوزه
  .كم قرار نگيرد

ايد باهم در ب حوزه كي به مربوط يهاخردحوزهتمام  يتماعو اج يلحاظ سطح اقتصاد به: ها و عملكردهاويژگي -
هاي متفاوتي است از جمله ميزان ها  بسته به آيتمسطح اقتصادي و اجتماعي حوزه .باشند نسبي ينگتطابق و هماه

  ... .باسوادي، ميزان باسوادي زنان، سطح معيشت خانوار، قوميت و
گردد كه ويژگي هر يك به صورت خرد حوزه تقسيم مي 16ن حوزه و كال 4بر اساس دستورالعمل باال شهر دورود به 

  :زير است
  

  

  

  

هويتي مرزهاي كالبديويژگيهاي  هاعملكرد و ويژگيها   

 تحول سير
 شهر

 محله
بندي

 مرزهاي
كالبدي

 سطح
 اقتصادي

 سطح
 اجتماعي

 و مساحت
  متراك

  بنديدستور العمل حوزه
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  1390دورود در سال  كل شهراراضي  بنديحوزهنحوه :  120جدول 
- كالن

  حوزه
 تحول ريس

 مساحت  يكالبد يمرزها  شهر
و  ياقتصاد سطح رتبه  خالص تراكم  )هكتار(

  جمعيت  ياجتماع

 نيتريميقد  1
  شهر محالت

 يمحدوده قانون:و جنوبقشرشمال،
  23700  4  80.8  415.8  آهنراه خط: غرب

2  
 نيدوم

 از مرحله
  شهر رشد

 آهنراهخط:شرق
  رودخانه: شمال

  )يكمربند( مدرس اهللاتيآبلوار : غرب
  يقانون محدوده: جنوب

245.3  153.8  3  29600  

3  

 يكو فاز 3
800 

 دستگاه،
 نيسوم
 رشد مرحله

  شهر

  يبروجرد و مدرس اهللاتيآ بلوار: شرق
  يقانون محدوده: شمال

  )يمتر 60(يبهشت ديشه بلوار: جنوب
 و يغرب اميخ -ريالغد بلوار: غرب

  عصريول

325.9  107.0  1  26800  

4  
 يهايتعاون

 و مسكن
  نوساز

 يقانونمحدوده:جنوبوغربشمال،
 و يغرب اميخ - ريالغد بلوار: شرق

  عصريول
564.3  72.9  2  19400  

  1390- مشاور اطالعات: ماخذ
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  23700:   جمعيت       1390در سال  1نحوه استفاده از اراضي  شهر دورود حوزه كالن :   121جدول 

مساحت  كاربري ها  رديف
درصد به خالص   )مترمربع(سرانه  )مترمربع(

  شهري
 32.0 25.9 759000 مسكوني  1

 0.6 0.5 14695 فناوريوتحقيقاتآموزش  2

3  

  آموزشي

 0.0 0.0 0 كودكستان

 0.3 0.2 5985 دبستان  4

 0.3 0.2 6980 راهنمايي  5

 0.4 0.3 9425 دبيرستان  6

 1.1 0.9 25915 هنرستان  7

 0.0 0.0 0 استثناييآموزش  8

 0.5 0.4 12100 آموزش عمومي  9

 2.5 2.1 60405 آموزشيجمع  

 0.6 0.5 14360 انتظامياداري  10

11  
- تجاري

  خدماتي

 32685 1.4 1.1 تجاري

 2100 0.1 0.1 انتفاعيخدمات  12

 680 0.0 0.0 انتفاعيغيرخدمات  13

 31225 1.3 1.1 مختلط  14

 2895 0.1 0.1 ورزشي  15

 13250 0.6 0.5 درماني  16

 2370 0.1 0.1 هنري–فرهنگي  17

 92615 3.9 3.2 سبزضايو فپارك  18

 9425 0.4 0.3 مذهبي  19

 11745 0.5 0.4 شهريتجهيزات  20

 0.3  8465 0.4 شهريتاسيسات  21

 53255 2.2 1.8 تاريخي  22

 1.1 0.9 26335 گردشگري-تفريحي  23

 834230 35.2 28.4 صنعتي  24

25  
حمل و نقل و 

  انبارداري

 11930 0.5 0.4 پايانه-پاركينگ-انبار

 111505 4.7 3.8 محدوده راه آهن  26

 35.4 28.6  839830 معابرشبكه  27

 40.6 32.8  963265 مجموع حمل نقل و انبارداري  28

 123.8 100.0  2933000 شهريخالصفضاي  29

 - -  17000 باغ  30
 - - 295000 طبيعي  31
 - - 214000 رودخانه  32
 - - 118000 حريم رودخانه  33
 - - 3000 مخروبه  34
 - - 578000 )باير(نشدهساختهاراضي  35
 - - 1225000 جمع فضاي ناخالص  36
 - - 4158000 سطح كل  37

  1390 - برداشت كالبدي مشاور: مأخذ
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  29600:   جمعيت       1390در سال 2نحوه استفاده از اراضي  شهر دورود حوزه كالن :   122جدول 

مساحت  كاربري ها  رديف
  درصد به خالص شهري  )مترمربع(سرانه  )مترمربع(

 37.5 24.4 721000 مسكوني  1
 0.1 0.0 1200 فناوريوتحقيقاتآموزش  2
3  

  آموزشي

 0.0 0.0 680 كودكستان
 0.6 0.4 11740 دبستان  4
 0.3 0.2 4835 راهنمايي  5
 0.5 0.3 8740 دبيرستان  6
 0.2 0.1 4140 هنرستان  7
 0.0 0.0 0 استثناييآموزش  8
 0.2 0.1 4090 آموزش عمومي  9
 1.2 1.8 34225 جمع آموزشي  

 0.9 0.6 16585 انتظامياداري  10
11  

- تجاري
  خدماتي

 45940 1.6 2.4 تجاري
 2915 0.1 0.2 انتفاعيخدمات  12
 0 0.0 0.0 انتفاعيغيرخدمات  13
 70075 2.4 3.6 مختلط  14
 41335 1.4 2.1 ورزشي  15
 18895 0.6 1.0 درماني  16
 4605 0.2 0.2 هنري–فرهنگي  17
 53010 1.8 2.8 سبزو فضايپارك  18
 10025 0.3 0.5 مذهبي  19
 13475 0.5 0.7 شهريتجهيزات  20
 625 0.0 0.0 شهريتاسيسات  21
 0 0.0 0.0 تاريخي  22
 675 0.0 0.0 گردشگري-تفريحي  23
 810 0.0 0.0 صنعتي  24
حمل و نقل   25

  و انبارداري

 5530 0.2 0.3 پايانه-پاركينگ-انبار
 211150 7.1 11.0 محدوده راه آهن  26
 671925 22.7 34.9 معابرشبكه  27
 888605 30.0 46.2 مجموع حمل نقل و انبارداري  28
 1924000 65.0 100.0 شهريخالصفضاي  29
 - - 64000 باغ  30
 -  - 34000 طبيعي  31
 - - 0 رودخانه  32
 -  - 0 حريم رودخانه  33
 - - 2000 مخروبه  34
 - - 429000 )باير(نشدهساختهاراضي  35
 - - 529000 جمع فضاي ناخالص  36
 - - 2453000 سطح كل  37

  1390 - برداشت كالبدي مشاور: مأخذ
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  26800:  جمعيت       1390در سال   3نحوه استفاده از اراضي  شهر دورود حوزه كالن :   123جدول 

مساحت  كاربري ها  رديف
  درصد به خالص شهري  )مترمربع(سرانه  )مترمربع(

 39.9 37.3 1000000 مسكوني  1
 0.2 0.2 4855 فناوريوتحقيقاتآموزش  2
3  

  آموزشي

 0.0 0.0 605 كودكستان
 0.7 0.6 16995 دبستان  4
 0.5 0.5 12180 راهنمايي  5
 1.0 0.9 25260 دبيرستان  6
 0.7 0.7 17510 هنرستان  7
 0.0 0.0 0 استثناييآموزش  8
 0.1 0.1 3120 آموزش عمومي  9

 2.8 3 75670 جمع آموزشي  
 2.1 1.9 51940 انتظامياداري  10
11  

- تجاري
  خدماتي

 8790 0.3 0.4 تجاري
 1255 0.0 0.1 انتفاعيخدمات  12
 560 0.0 0.0 انتفاعيغيرخدمات  13
 86465 3.2 3.5 مختلط  14
 53110 2.0 2.1 ورزشي  15
 17215 0.6 0.7 درماني  16
 7850 0.3 0.3 هنري–فرهنگي  17
 185930 6.9 7.4 سبزو فضايپارك  18
 18740 0.7 0.7 مذهبي  19
 3200 0.1 0.1 هريشتجهيزات  20
 615 0.0 0.0 شهريتاسيسات  21
 0 0.0 0.0 تاريخي  22
 0 0.0 0.0 گردشگري-تفريحي  23
 660 0.0 0.0 صنعتي  24
حمل و نقل   25

  و انبارداري

 1620 0.1 0.1 پايانه-پاركينگ-انبار
 0 0.0 0.0 محدوده راه آهن  26
 986525 36.8 39.4 معابرشبكه  27
 988145 36.9 39.4 ل نقل و انبارداريمجموع حم  28
 2505000 93.5 100.0 شهريخالصفضاي  29
 - - 0 باغ  30
 - - 0 طبيعي  31
 -  - 216000 رودخانه  32
 - - 69000 حريم رودخانه  33
 - - 1000 مخروبه  34
 - - 468000 )باير(نشدهساختهاراضي  35
 - - 754000 جمع فضاي ناخالص  36
 - - 3259000 سطح كل  37

  1390 - برداشت كالبدي مشاور: مأخذ  
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  19400:   جمعيت       1390در سال   4نحوه استفاده از اراضي  شهر دورود حوزه كالن  : 124جدول 

مساحت  كاربري ها  رديف
درصد به خالص   )مترمربع(سرانه  )مترمربع(

  شهري
 29.2 40 776000 سكونيم  1
 3.6 4.9 94775 فناوريوتحقيقاتآموزش  2
3  

  آموزشي

 0.0 0.0 520 كودكستان
 0.4 0.5 9535 دبستان  4
 0.3 0.4 8265 راهنمايي  5
 0.5 0.7 14295 دبيرستان  6
 0.2 0.3 6360 هنرستان  7
 0.2 0.3 5090 استثناييآموزش  8
 0.0 0.0 0 آموزش عمومي  9

 2.3 1.7 44065 ع آموزشيجم  
 0.9 1.3 24345 انتظامياداري  10
11  

- تجاري
  خدماتي

 20005 1.0 0.8 تجاري
 760 0.0 0.0 انتفاعيخدمات  12
 0 0.0 0.0 انتفاعيغيرخدمات  13
 85335 4.4 3.2 مختلط  14
 4535 0.2 0.2 ورزشي  15
 26130 1.3 1.0 درماني  16
 17060 0.9 0.6 هنري–فرهنگي  17
 163270 8.4 6.1 سبزو فضايپارك  18
 4760 0.2 0.2 مذهبي  19
 72805 3.8 2.7 شهريتجهيزات  20
 16715 0.9 0.6 شهريتاسيسات  21
 10455 0.5 0.4 تاريخي  22
 3345 0.2 0.1 گردشگري-تفريحي  23
 27960 1.4 1.1 صنعتي  24
حمل و نقل   25

  و انبارداري

 8330 0.4 0.3 پايانه-پاركينگ-انبار
 0 0.0 0.0 محدوده راه آهن  26
 1261350 65.0 47.4 معابرشبكه  27
 1269680 65.4 47.7 مجموع حمل نقل و انبارداري  28
 2662000 137.2 100.0 شهريخالصفضاي  29
 - - 83000 باغ  30
 - - 123000 طبيعي  31
 - - 78000 رودخانه  32
 - - 41000 حريم رودخانه  33
 - - 2000 مخروبه  34
 - - 2654000 )باير(نشدهساختهاراضي  35
 - - 2981000 جمع فضاي ناخالص  36
 - - 5643000 سطح كل  37

    

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 رشه) بازنگري( جامع طرح

209 

 

آموزشي، بهداشتي، درماني، مذهبي، ورزشي، (وضع كمي و كيفي كالبدي كاركردهاي مختلف شهري  -3- 2-6
  .   و تعيين كمبودها و نيازها در وضع موجود) فرهنگي، فضاي سبز و غيره

هاي شهري و سرانه مربوط به آنها در شهر به لحاظ كمي و دانستن كيفيت كالبدي كاربريهاي دانستن انواع كاربري
لوب از مختلف و دستيابي به يك مدل و الگويي جهت تخصيص زمين به سطوح مختلف كاربريهاي شهري در حد مط

  .  ها و دغدهاي مستمر حرفه شهرسازي استچالش
خدمات و كاربريهاي متنوعي ) محله، ناحيه، منطقه و شهر(به طور كلي در هر يك از سطوح تقسيمات كالبدي شهر 

از طرح تحقيقاتي تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري  براي تشخيص كاربريها در مقياسهاي مختلف. مورد نياز است
 5اين مصوبه، كاربريها را در . شوداستفاده مي 10/4/89ه شوراي عالي معماري و شهرسازي مورخ شهري مصوب

مقياس عمده محله، ناحيه، منطقه، شهر و فراتر از آن بررسي كرده است؛ اما در مطالعات دورود به دليل كوچك بودن 
هر دورود در مقياس منطقه، شهري بنابراين كاربريهاي ش. شهر تقسيمات شهري در حد ناحيه شهري وجود دارد

عالوه بر آن در اين بررسي كاربريهاي فراتر از مقياس شهري، نيز در برخي موارد كه اين كاربريها . گرددمحسوب مي
  .شونداند، شهري محسوب ميبا توجه به شناخت از شهر در شهر قرار گرفته

يها با مقياس شهري، دو آيتم ديگر شامل موارد زير عالوه بر معيارها و ضوابط شهرسازي باال براي تعيين كاربر
  :با توجه به برداشتهاي مشاور نيز مد نظر است

 ميزان مراجعه شهروندان براي تأمين مايحتاج به آن كاربري؛ -1
 .دهندهو تنوع خدمات يا كاالارائه نوع -2

وع سازه، مصالح نما و قدمت الزم به ذكر است براي تعريف مسائل كيفي در كاربريها تعداد طبقه، كيفيت بنا، ن
  :شوندبراي سهولت انجام كار اين مسائل به صورت زير كدگذاري مي. شوندساختمان بررسي مي

  ساير -6  باارزش معماري -5   تخريبي -4  مرمتي -3  قابل قبول -2  نوساز -1: كيفيت بنا
  ساير -6  فلزي  -5    بتني  -4  آجر و آهن -3  خشت و چوب -2  آجرو چوب - 1:  سازه بنا

  ساير  -7 بدون نما -6 شيشه -5سيمان      -4    سنگ -3  كاهگل-2  آجرنما -1: مصالح نما
  به باال 31 -4  سال    30تا  21-3    سال 20تا11 -2  سال  10كمتر از  -1: قدمت بنا

پس از تشخيص كاربريهاي شهري به منظور مطالعه وضع كمي وكيفي كاركردهاي مختلف شهري شهر دورود، به 
سپس در مقام مقايسه براي . شودها و نحوه پراكندگي انواع خدمات شهري در سطح شهر پرداخته ميررسي سرانهب

هاي حد معمول در اوراق و اسناد موجود ها با سرانهبرآورد كمبودها و نيازهاي خدماتي در وضع موجود اين سرانه
  .شوندمقايسه مي
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  هاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهريعملكرد مجاز كاربر: 125جدول  

  

 هيپا يكاربر
  يشهر- ياهيحنا اسيمق محلهاسيمق

  خارج از محدوده شهر ايشهر  اي منطقه ناحيه محله

 يمسكون

 يواحد تك يسكونتگاهها
-چند يهامجتمع و

- چند يآپارتمان و يخانوار

 باغ يواحدها و يواحد
 يخوابگاهها و يمسكون

 از خارج ييدانشجو
  دانشگاه محوطه

 -   -  

 ،يآمادگ مهدكودك، يآموزش
  دبستان

 كالس ،يدانشگاهشيپ دبيرستان، ،يراهنماي
  يسوادآموز

 و پرورش و آموزش به وابسته يصنعت يهنرستانها
 و كار وزارت يا حرفه و يفن يآموزش يهامجتمع

  ياموراجتماع
 ياستعدادها ،يياستثنا كودكان ،ياسالم مدارس

  خارجه، اتباع شاهد، درخشان،

 و قاتيتحق آموزش،
  يفناور

 -   -  
 ،يكاربرد ـ يعلم آزاد، ،يدولت يهادانشگاه
 ه،يعلم حوزه ،يعال مدارس ها،دانشكده دانشسراها،

  يكاربرد و يعمل و يپژوهش و يقاتيتحق مراكز

جار
ت

 -ي
مات
خد

(ي
فاع

انت
 ي

 ريو غ
فاع

انت
  )ي

جار
ت

  ي

 روزانه ديخر يواحدها
 ،يسبز و وهيمخواروبار، (

  ) امثالهم و يقصاب ،يينانوا

 ماركت،سوپر ( يهفتگ ديخر يواحدها
-نوشت روستا، و شهر مصرف يفروشگاهها

 بانكها شعب...)  و يفروش ليآج ،يقناد افزار،
 يمال موسسات و الحسنه قرض يهاصندوق و

 امالك، معامالت يبنگاهها ،ياعتبار و
 كيپالست منسوجات، يفروشگاهها ها،بازارچه

 ،يريتصو و يصوت لوازم ، يخانگ لوازم ،
 ، مهيب يشركتها ها،رستوران ها، يكتابفروش

  گريد مشابه انواع و داروخانه

 بورسها، و  مختلف صنوف يهاراسته  ها،يفروش عمده
 ديخر يواحدها ،يتجار و يبازرگان يشركتها بازار،
 ،يا رهيزنج بزرگ فروشگاهها مانند مدت بلند و خاص

 و بانكها يمركز شعب پوشاك، ها،يفروش مبل
 و واردات يتجار موسسات ،ياعتبار و يمال موسسات

 ه،ينقل ليوسا عرضه فروش يندگينما كاال، ادراتص
 فروشگاه و هينقل ليوسا يدكي قطعات عرضه فروشگاه
 ،ييرايپذ يتاالرها فرش، و يدست عيصنا عرضه

 يندگينما دفاتر خودرو، و يخانگ لوازم يرگاههايتعم
  يخارج يتجار موسسات يندگينما ،يخارج يبانكها

  

ات
دم
خ

 
فاع

انت
  ي

 امورپست، ( دفاتر
 همراه، تلفن نيمشترك
 ،) مجله و روزنامه فروش

 مطب و زنانه يهاشگاهيآرا
  پزشكان

دفاتر،يخصوصيآموزشگاهها،+10سيپل
 اسناد ثبت ،يبردار نقشه و يمهندسوكالت، (

 و يمانكاريپ يشركتها ، طالق و ازدواج ،
 و يطب يشگاههايآزما)  خدمات و مشاور
 يورزش يهاسالن ،يولوژيراد مراكز ،يتخصص

  يخانوادگ و يدرمان مشاوره مركز ، كوچك

 يا آر ام مراكز ،يحسابرس دفاتر نترنت،يا خدمات ارائه
 اد،ياعت درمان ،يخصوص آمبوالنس مشابه، و

 خودرو، يفن نهيمعا مركز ،يابيمراكزكار ،يوتراپيزيف
 مطب ،يولوژيراد ،يانتفاع تاليجيد يهارسانه

  دامپزشكان
  

ات
دم
خ

يغ 
فاع

رانت
ي

 

    

موسسات  –مردم نهاد  يهاتشكل احزاب، دفاتر
 ها،يتعاون و هاانجمن مجامع، ها،هياتحاد –هيريخ

 و يورزش يهااتيه ،يخبر تاليجيد يهارسانه
  )هيعلم يهاحوزه از ريغبه ( يمذهب يآموزشگاهها
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 هاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهريعملكرد مجاز كاربر: 125جدول ادامه 

    

 هيپا يكاربر
  يشهر- ياهيناح اسيمق محلهاسيمق

  خارج از محدوده شهر ايشهر  اي منطقه ناحيه محله

 )يكارگاه( يصنعت

،ينجاركوچك يهاكارگاه
 يها كارگاه ،يآهنگر

 و يخانگ لوازم تعميرات
 يخياط ،يبر شيشه ،يبرق

  مشابه ردموا و

 يبرق لوازم تعميرات خودرو، يهاتعميرگاه
 و كوچك يتوليد يهاكارگاه و يخانگ و

...  

 و متوسط و يتوليد يهاكارگاه خودرو، مجاز يهاتعميرگاه
 هاكارخانه ،يصوت و يمحيط زيست يهايآلودگ فاقد بزرگ

 تكيه، حسينيه، مسجد،  يمذهب
  هيفاطم

 -  
 ساهايكل ، هيمهد ، يمصل ، شهر جامع مسجد و بزرگ مساجد

  آتشكده و ها سهي،كن

  -   يهنر - يفرهنگ
 ، كوچك اجتماعات يسالنها و هاكتابخانه
 و كودكان يفكر پرورش يها كانون

  نمايس نوجوانان،

 مجتمع و فرهنگسرا ، نگارخانه ، يتخصص و يمركز كتابخانه
 كنسرت، سالن ، تئاتر ، نمايس ، اجتماعات سالن ، يفرهنگ يها

  مايس و صدا مراكز ، مجله و روزنامه يمركز دفاتر و ساتموس

 ميتنظ و بهداشت مراكز يدرمان
  درمانگاهها ،خانواده

  هاكينيكل يپل

 مراكز و تخت 64 از كمتر ي مارستانهايب ، خون انتقال مراكز
  اورژانس

 مراكز ، مارستانهايت ، شگاههايزا ، شهر ياصل يمارستانهايب
 سالمندان و سرپرست يب كودكان يدارنگه مراكز و يتوانبخش
  يدامپزشك يدرمانگاهها و جانبازان ، نيمعلول ،

  يگردشگر -يحيتفر
  

    
 و آپارتمان هتل ، مهمانسراها و ريمهمانپذ ، مسافرخانه ، هتل
 و يجنگل يپاركها ، ژهيو يحيتفر مراكز ريسا ، يشهرباز ، متل

  شوح باغ -  يساحل يپالژها و يجهانگرد ياردوگاهها

  كوچك يباز يها نيزم  يورزش
كوچكيسالنهاويورزشيهانيزم

  استخرها و يورزش
 يآب يهامجموعه ها،زورخانه ،يورزش يهامجتمع و ورزشگاهها

  يورزش
  شهر ياصل)  پارك(  بوستان  ياهيناح)  پارك(  بوستان  يامحله) پارك( بوستان پارك
  يانتظام يروين موجود يآمادگاهها و پادگانها     ينظام

  اختالف حل يشوراها ،ينواح يشهردار  -   يانتظام ـ يادار

 ، مخابرات ، گاز برق، و آب ادارات ، ييقضا يها مجتمع
 ، ياجتماع نيتام ، يرانندگ و ييراهنما ، پرورش و آموزش
 ، ياتيمال و ياقتصاد امور ، اسناد ثبت ، احوال ثبت ، پست
  جيبس يهاگاهيپا و يآگاه ، يكالنتر ، يرانندگ و ييراهنما
وابسته به  ي، ادارات كل و شركتها يمستقل دولت يسازمانها

  يعموم ينهادها و يدولت مستقل يوزارتخانه ها و سازمانها
 و يشهردار ، يانتظام و ينظام يروهاين ستاد ، يدولت ريغ

 مراكز و موجود يزندانها و يدادگستر ، شهر ياسالم يشورا
  ت،يترب و الحاص يها كانون و يبازپرور

 و انبار و نقل و حمل
  نگيپارك

 يها نگيوپارك و معابر
  يامحله

 اتوبوس و يعموم يها نگيپارك و معابر
 ، يمسافربر يها انهيپا ، يشهر يران

  سوارها پارك

 ،يشهر نيب و يشهر درون يمسافربر يهاانهيپا معابر،
 ياهنگيپارك بنادر، موجود، يفرودگاهها ،آهن راه يستگاههايا

 ، كاال ياصل يانبارها ها سردخانه و كوچك يانبارها و بزرگ
 ها سردخانه و لويس
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 يشهرساز و يمعمار يعاليشورا 10/4/89 مصوبه -سرانه نييتع و يشهر يهايكاربر ميمفاه و فيتعار قيتدق يقاتيتحق طرح: مĤخذ
 

  هيپا يكاربر
  يشهر- ياهيناح اسيمق محلهاسيمق

  خارج از محدوده شهر ايشهر اي منطقه ناحيه محله

  يشهر ساتيتأس

فشارميتنظ يستگاههايا
 ، فاضالب و آب ، گاز
  يعموم يها سيسرو

  حمام و يبهداشت

 و فاضالب و آب يها خانه هيتصف ، ييهوا و ينيزم آب مخازن  
  گاز فشار ميتنظ يستگاههايا پساب،

 يآور جمع يستگاههايا  يشهر زاتيتجه
  زباله

،زبالهيآورجمعيستگاههايا
 و وهيم نياديم ، ينشان آتش يستگاههايا

  يا هيناح بار تره
  سوخت يگاههايجا ، 115 اورژانس

  يدائم يشگاههاينما و موجود يگورستانها
 دانيم ، زباله يبهداشت دفع مركز ، گورستان ، كشتارگاه
 بار نقل و حمل يها انهيپا ، بار تره و وهيم يمركز

 يكشاورز و باغات

سبزيو فضا باغات
 باغ يواحدها ،يخصوص

  يمسكون
  يكشاورز ينهايزم

 -  
  

 - 
 

 آرامگاه ادبود،ي يبناها ، هاموزه ، يخيتار يهامحوطه و اماكن  -   -   يخيتار
  آنها شده تملك ميحر و متبركه بقاع و هاامامزاده ر،يمشاه

(  دستكاشت سبز يفضا و يعيطب يجنگلها جهت كه يسطوح  -   -   يعيطب
  .ابدييم) پارك از ريغ به

  -   -   ميحر
 ميحر -راه و لهايمس رها،يآبگ تاالبها،ها،انهرودخ يقانون ميحر
 آب ييربنايز ساتيتاس و يشهر نيب يهاآهنراه تملك يقانون

  فاضالب و نفت و گاز و برق و

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   دورود رشه) بازنگري( جامع طرح

213 

 

  شيآموز -3-6-2-1
عالوه بر . رستان و هنرستان و آموزش عالي استيواحدهاي آموزشي شامل  واحدهاي آموزش دبستان، راهنمايي، دب

به صورتي كه سطح و سرانه آن . گرددآن آموزش عمومي نيز شامل آموزش دو يا چند مقطع تحصيلي  نيز بررسي مي
الزم به ذكر . گرددقطع اصلي خودشان بررسي ميدر آموزش عمومي و معرفي هر كدام از مقاطع اين كاربري در م

  .است كه اطالعات مدارس از اداره آموزش و پرورش شهرستان دورود اخذ شده است
  آموزش راهنمايي -1

در جدول زير مشخصات مدارس  .به شرح زير استاست مدرسه در مقطع آموزشي راهنمايي  16شهر دورود شامل 
بدون احتساب (واحد آموزشي راهنمايي  16اين  با اين حال، . ارند آورده شده راهنمايي كه در آموزشي عمومي قرار د

پراكنده  مترمربع در شهر 3/0و سرانه    32260سطحي معادل  با  )واحدهايي كه داراي آموزش مختلط هستند
  . شدند 

  مشخصات مدارس راهنمايي شهر دورود: 126جدول 

 نام آموزشگاه  كد

تعداد 
- دانش

 آموزان

تعداد 
 كالس

نحوه 
 مديريت

 جنسيت
تعداد 
 طبقه

كيفيت 
 بنا

نوع 
 سازه

مصالح 
 نما

 قدمت

وضعيت 
اختالط 
بامقطع 
 ديگر

عادي دولتي 213 7 آبان 13  1

 پسرانه

 مختلط 2 2 4 1 4

 – 1 2 3 3 1عادي دولتي 7 210 )1(شهريور 17  2

 – – – – – –عادي دولتي 7 212 ارشاد  3

 مختلط 1 2 3 3 4 غير دولتي 42 3 بزرگمهر  4

 – 1 2 3 4 4عادي دولتي 7 1 203دانش   5

 – 1 2 3 4 4عادي دولتي 7 2 205دانش   6

 -  2 1 5 2 1 شاهد 262 9 شاهد  7
 – 1 2 3 6 2عادي دولتي 4 123 )1(شهيد پيراهن سياه   8

 – – – – – –عادي دولتي 6 192شهيد محمد جواد باهنر  9

 – 1 2 3 1 3عادي دولتي 10 297 شهيد موگويي 10

 مختلط 2 2 3 1 4عادي دولتي 7 207 شهيدحسين فهميده 11

 – 1 3 3 4 3 غير دولتي 3 88 احسان 12

 مختلط 2 2 3 3 3 غير دولتي 3 49 اميركبير 13
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 مشخصات مدارس راهنمايي شهر دورود: 126ادامه جدول 

نام   كد
 آموزشگاه

- تعداد دانش

  آموزان

تعدا
د 
كال
 س

نحوه 
 مديريت

 تعداد طبقه  جنسيت
كيفيت 
 بنا

نوع 
 مصالح نما  سازه

قدم
 ت

وضعيت اختالط 
 بامقطع ديگر

 غير دولتي 63 3 الزهرا  14

 دخترانه

1 2 3 4 4 – 

غيرانتفاع  15
 – 1 2 4 4 4 غير دولتي 3  45ي نرجس

 مختلط 1 3 3 3 3عادي دولتي 7  209 تربيت 16

 – 3 2 5 1 2 دشاه 314 11 شاهد 17

 – – – – – –عادي دولتي 9  265 زينبيه 18

خديجه   19
 كبري

 – 2 2 3 4 4عادي دولتي 9  256

شهيد   20
 مطهري

 مختلط 2 1 5 3 1عادي دولتي 6  150

شهيد   21
 مفتح

 – – – – – –عادي دولتي 6  203

 – 2 2 3 1 4عادي دولتي 7  204 عصمت 22

 – 1 2 3 1 3دولتيعادي  6  170 )1(عفت 23

  -   3  4  3  2  1عادي دولتي 9  256 معرفت 24
 159  4438  جمع – – – – – – – – 

  1390 -و برداشت مشاور 4/10/90از آموزش و پرورش  شهرستان دورود مورخ   mailاطالعات اخذ شده به صورت: ماخذ

  

  

  آموزش دبيرستان
واحد آن صرفاً جز كاربري  19تان به شرح زير است؛ كه تعداد موزشي دبيرسمدرسه در مقطع آ 26شهر دورود شامل 

بدون ( دبيرستانواحدهاي آموزشي . گردددبيرستان است و باقي آن جز كاربري آموزش عمومي محسوب مي
  .پراكنده شدند مترمربع در شهر6/0و سرانه  57720با سطحي معادل ) آموزش مختلطداراي  يساب واحدهااحت
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  ت دبيرستانهاي شهر دورودمشخصا: 127جدول 
 نام آموزشگاه  كد

تعداد دانش
 آموزان

تعداد
 كالس

 جنسيت نحوه مديريت
تعداد 
 طبقه

كيفيت 
 بنا

نوع 
 سازه

مصالح 
 نما

 قدمت

عادي دولتي 5 122)ع  (امام  جعفر صادق   1

 پسرانه

1  3  4  1  4  
  3  3  3  2  2غير دولتي3  79 اميركبير  2
  4  1  4  2  2دولتيعادي   7  201 باقر العلوم  3
  4  1  4  2  3نمونه دولتي  7  212 )روزيشبانه( خوارزمي  4
  4  4  3  2  1ايثار گران  503 شهيددكترچمران  5
  4  1  4  2  2عادي دولتي  12  396 شهيدشيخ انصاري  6
  4  1  4  2  2عادي دولتي 5 150 دهخدا 7
  4  1  4  2  2عادي دولتي10  336 دهخدا  8
  4  6  3  2  1شاهد  7  205 شاهد  9
  4  1  3  2  2عادي دولتي7  208 فرهنگ  11
  2  4  3  2  2عادي دولتي9  245 واليت فقيه  12
عادي دولتي  9  270 پروين اعتصامي  13

 دخترانه

1  2  3  1  4  
  4  1  5  2  2عادي دولتي 9 209 )س (حضرت مريم  14
  4  1  3  2  1عادي دولتي  1  15 حضرت معصومه  15
  4  1  3  2  1عادي دولتي  2258 حضرت معصومه  16
     غير دولتي5  35 امام رضا  17
  4  4  5  2  2عادي دولتي  2  58 )س(زينب كبري   18
  2  3  3  2  1عادي دولتي  1577 سيداحمدخميني  19
  2  3  3  2  1عادي دولتي8 227 )1(سيداحمدخميني  20
  4  1  3  2  1شاهد  11  270 شاهد  21
  2  1  3  2  1دي دولتيعا  8  192 شبانه  روزي حديث  22
     غير دولتي5  50 حنانه  23
  4  4  5  2  2عادي دولتي  6  175 فاطميه  24
  4  4  5  2  2عادي دولتي  7  198 فاطميه  25
     عادي دولتي9  265 كوثر  26

  3  34  ادب  27
 دولتي مشاركتي

 بزرگساالن
 پسرانه

3  2  3  3  2  

 0 1438  م البنينا 28

 بزرگساالن
 دخترانه

     
      0 668  )ع (ام كلثوم  29
      غير دولتي 485  امام رضا 30
  4  4  3  2  1  ايثارگران101  شهيد چمران  31
            غيردولتي595  حنانه  32
 184  6807  جمع          

  1390 -اورو برداشت مش 4/10/90از آموزش و پرورش  شهرستان دورود مورخ   mailاطالعات اخذ شده به صورت: ماخذ
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  اي و هنرستانآموزش فني حرفه -3
با سطحي معادل  )  بدون احتساب واحدهايي كه داراي آموزش مختلط هستند( ايفني و حرفهواحدهاي آموزشي 

  .شدند مترمربع در شهر پراكنده 5/0و سرانه    53925
  مشخصات هنرستانهاي شهر دورود: 128جدول 

 قدمت
مصالح 
 نما

نوع 
 سازه

كيفيت 
 ناب

تعداد 
 طبقه

 جنسيت
دوره

 تحصيلي
 نحوه مديريت

تعداد دانش
 آموز

تعداد
 كالس

 نام آموزشگاه   كد

         

 پسرانه

كاردانش غير دولتي 20 2 اميد 1 
3  4  3  كاردانش 1 2 غير دولتي 100 4   2 علم وصنعت
3  4  3  كاردانش 1 2 غير دولتي 40 4  4 علم و صنعت
هنرستان    2  2  3  1  4

 فني
دولتيعادي  487 16   5 شهيد بهشتي

كاردانش  1  2  3  3  3 غير دولتي 50 3 مالصدرا 6  
      كاردانش   غير دولتي 38 5   7 شهيدمطهري  
4  1  3  كاردانش 2 2 عادي دولتي 293 14   10 )2(شهيدبهشتي  
1  4  5  كاردانش 3 2 عادي دولتي 174 9   11 خليج فارس
1  4  5  كاردانش 3 2 عادي دولتي 169 9   12 خليج فارس
         

 دخترانه

كاردانش عادي دولتي 60 2 2ايران     15  
          كاردانش غير دولتي 30 2 مهديه 17  
          كاردانش عادي دولتي 177 10   18 ايران
4  4  3  2  1  كاردانش غير دولتي 32 4 صبا 19 
           هنرستان        اژن 20  
         

  بزرگساالن
  كاردانش  پسرانه

نايثار گرا 105 7 ايثارگران 21 
          غير دولتي 80 6   22  شهيدمطهري
          غير دولتي 130 3  23 مالصدرا
            بزرگساالن

  دخترانه
غير دولتي 95 4   24  صبا

          غير دولتي 30 2   25  مهديه  
            - ‐    جمع 106 2110

  1390 -و برداشت مشاور 4/10/90مورخ هرستان دورود از آموزش و پرورش  ش  mailبه صورتئ اطالعات اخذ شده: ماخذ
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  ساير آموزشي -4

و  1753مساحت اين كاربري . باشداي ميهاي بازرگاني و حرفهساير آموزشي شامل مدارس نهضت سواد آموزي، دوره
  .مترمربع در شهر دارد 0.02سرانه بسيار كمي معادل 

  مشخصات ساير مدارس شهر دورود: 129جدول 

 قدمت
مصالح 
 نما

نوع 
 سازه

كيفيت 
 بنا

تعداد 
 طبقه

نوع واحد 
 جنسيت  سازماني

دوره
 تحصيلي

 نحوه مديريت
تعداد دانش

 آموز
 تعداد كالس

نام
 آموزشگاه

  كد

     
  بزرگساالن
بازرگاني  دخترانه  دخترانه

 وحرفه  اي

دولتي 
  1  الزهراء 5  28  مشاركتي

     
آموزش 
 عادي

161  عادي دولتي   2  الزهراه 7
154  عادي دولتي        3  الزهرا 7
 پسرانه 2  2  3 1 4

131  عادي دولتي   4  امام حسين 5
154  عادي دولتي 2  2  3 1 4   5  امام حسين 7

  جمع 31 628          

  1390 -و برداشت مشاور 4/10/90مورخ از آموزش و پرورش  شهرستان دورود   mailبه صورت اطالعات اخذ شده: ماخذ

  آموزش عمومي - 5
با ) يا چند مقطع آموزشي در يك مكان در يك يا چند شيفت متفاوت  2شامل تحصيل (واحدهاي آموزشي عمومي 

  .در شهر پراكنده شدند مترمربع 2/0و سرانه   17761سطحي معادل  
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  آموزش استثنايي-6

  .باشندزير مي است كه شامل موارد 1/0اي معادل مترمربع و سرانه 5088مساحت مدارس آموزش استثنايي برابر با 
  استثنايي شهر دورود مدارسمشخصات : 130جدول 

نام 
آموزش
 گاه

تعداد 
 كالس

تعداد 
 دانش آموز

نوع 
 مدرسه

 وضعيت جنسيت دوره تحصيلي
نوع واحد 
 سازماني

 طبقه
كيفيت 

 بنا

نوع 
 سازه

مصالح 
 نما

 قدمت

عادي 3 25 ايثار
 دولتي

راهنمايي پيش حرفه
 اي استثنايي

 پسرانه
ضميمه 
 دارد

آموزش 
 عادي

     

دولتي 0 7 بهاران
 مشاركتي

 ضميمه مختلط كودكستان استثنايي
آموزش 
 عادي

2  2  3  1  2  

بهاران 
عادي 1 8 32

 دولتي
 مختلط ابتدايي استثنايي

ضميمه 
 دارد

آموزش 
 عادي

2  2  3  1  2  

عادي 2 7 40بهاران 
 دولتي

 مختلط ابتدايي استثنايي
ضميمه 
 دارد

آموزش 
 عادي

2  2  3  1  2  

عادي 1 0 8فرشته 
 دولتي

راهنمايي پيش حرفه
 اي استثنايي

 مستقل دخترانه
آموزش 
 عادي

          

عادي 2 2 9فرشته 
 دولتي

متوسطه حرفه  اي
 استثنايي

 مستقل دخترانه
آموزش 
 عادي

          

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  121 20  جمع
  1390 -و برداشت مشاور 4/10/90آموزش و پرورش  شهرستان دورود مورخ از   mailاطالعات اخذ شده به صورت: ماخذ
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 فناوري و تحقيقات آموزش، -7

ها و كه مشخصات عمومي هر يك از آنها و برنامه است يكاربرد_علمي آموزشپيام نور، دانشگاه آزاد اسالمي و مركز دانشگاه سه واحد عمده دانشگاهي شهر دورود شامل 
  .جواب باقي مانده استبه دليل عدم همكاري دانشگاه آزاد سطرهاي مربوط به اين دانشگاه هنوز بي. جدول زير آمده است مسائلشان درسه

  هاي شهر دورودمشخصات عمومي دانشگاه: 131جدول 

  سال احداث  سال تأسيس  نام دانشگاه
تعداد واحد 
  دانشگاهي

  نحوه مالكيت
تعداد 
  هارشته

استقرار نحوه  نشجويانتعداد دا  تعداد دانشجويان
دانشجويان 
  غيربومي

استقرارنحوه  تعداد استادان
استادان
  غيربومي  بومي غيربومي بومي مونث مذكر  غيربومي

نور دانشگاه پيام
  واحد دورود

  -   -   128  9خوابگاه  177  1700  1200  671  198    1  -   1358

آموزش مركز
كاربردي - علمي

  دورود
  12-   2  78  11-   13  1160      710  ملكي    1387  1386

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

  
  

                        

  1390- اطالعات اخذ شده از دانشگاههاي شهر دورود: مĤخذ
 

                                                            
  فني رشته 5 انساني، رشته 15 شامل8
  .هستند خوابگاه در نفر 30 حدودم تعداد و كنندمي وآمدرفت اطراف شهرهاي به رويسس با غيربومي افراد 9

  صنعت كشينقشه و گرافيك ثبتي، حقوق و كارداني مقطع در حسابداري بهداشت، و ايمني جوشكاري، اطالعات، فناوري شامل10
  .كنندمي وآمدرفت غيربومي دانشجويان سكونت محل شهرستانهاي بودن همجوار علت به11
  .كنندمي وآمدرفت روز يك ايهفته غيربومي مدرسان12
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  هاي شهر دورودمشخصات كمي دانشگاه: 132جدول 

  نام دانشگاه
 2يكممشخصات 1)مترمربع(سطوح

  آدرس
  قدمت نمامصالح سازهنوع بناتيفيك طبقه  ربنايز مساحت

  آبادجنب پل عزت ،جاده كمربندي  4  4  3  2  1  2000  14000  نور واحد دورودشگاه پيامدان
كاربردي-آموزش علميمركز

  دورود
  متري، بعد از ميدان فرهنگ 90انتهاي   1  3  5  1  3  3600  5300

  بلوار شهيد بهشتي، جنب گلزار شهدا  1  3  4  2  2    162948 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دورود
  1390 - برداشت مشاور - عات اخذ شده از دانشگاههاي شهر دورود اطال: ماخذ

 ها و مسائل دانشگاهي دورودبرنامه:  133جدول 

  1390- اطالعات اخذ شده از دانشگاههاي شهر دورود: مĤخذ 
  .شوند كه مشخصات هر يك از آنهادر جدول زير منعكس شده استميه نيز جز واحد آموزش عالي محسوب ميهاي علعالوه بر واحدهاي آموزشي باال، حوزه

  مسائل و مشكالت دانشگاه و دانشجويان  هاي آموزشي و تعداد دانشجويانبرنامه گسترش رشته  ها براي گسترش بناها و تأسيساتبرنامه  نام دانشگاه

  دورود نور واحددانشگاه پيام

ميليون توماني براي ساخت  650اعتبار  - 
  سالن چندمنظوره ورزشي

ميليارد توماني براي ساخت  2اعتبار  - 
  مجموعه آموزشي

    

كاربردي - مركز آموزش علمي
  دورود

  
افزايش دو رشته در مقطع كارداني و يك رشته در مقطع  - 

  90- 91كارشناسي در نيمسال اول 
  1390داني در پودمان بهمن افزايش دو رشته در مقطع كار- 

عدم حمايت از سوي سازمانهاي دولتي از  - 
جمله بانكها به علت عدم ارائه تسهيالت براي 

  گسترش و رفع مشكالت

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دورود
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  شهر دورود حوزه هاي علميهمشخصات كمي : 134جدول 
 مشخصات كمي )مترمربع(سطوح  )حوزه علميه( عالي آموزش

  آدرس
  قدمت  مصالح نما نوع سازه كيفيت بنا تعداد طبقه زيربنا مساحت

  اهللا بروجرديبلوار آيت  1  1  1  1  2    788  )احداث دست در( حضرت زهرا هيعلم وزهح
  خيابان امام خميني  4  4  3  3  1    686  خواهران هيعلم حوزه

  محله بحرين  1  4  2  1  3    560  يبروجرد اهللاتيآ هيعلم حوزه
  1390 -برداشت مشاور

  .انوني شهر پراكنده شدند، بيشتر اين مساحت مربوط به دانشگاه آزاد است هكتار در محدوده ق11.5واحدهاي آموزش عالي با سطحي معادل 
 

 

 آموزش عالي شهر دورودمراكز:2 تصوير

كاربرديعلميدانشگاه آزاد اسالميدانشگاه  پيام نور دانشگاه    حضرت حوزه علميهاهللاحوزه علميه آيت
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 هنري -فرهنگي-2-2-6-3

هنري شامل موزه، كتابخانه، سالن اجتماعات،  -فضاهاي فرهنگي
  .باشدسينما و غيره  مي

هنري شهر دورود در جدول صفحه بعد  -اطالعات مراكز فرهنگي 
 .منعكس شده است

متر  31885ور در شهر داراي وسعتي معادل  هاي مذككاربري
متر مربع  0.5سرانه فرهنگي در وضع موجود . باشندمربع مي

وزارت مسكن و شهرسازي سرانه كاربري فرهنگي را براي . است
وضع موجود شهر دورود ( هزار نفر    250هزار تا  50شهرهاي 

  . متر مربع پيشنهاد داده است 4/0- 75/0) هزار نفر 100
  :اساس مكاتبات صورت گرفته با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهر دورود اطالعات زير بدست آمده استبر 

J مشكالت اين اداره:  
باشد مكانهاي موجود كه تحت مديريت فرهنگ و ارشاد اسالمي است و فعاليت عمومي دارد دور از مركز شهر مي -1

  اند و عموماً در گوشه و كنار شهر واقع شده
هاي فرهنگي و هنري، هنري مثل مجتمع -ثر مناطق محروم و پرجمعيت شهر دورود فاقد مراكز مهم فرهنگياك -2

  .باشندمي... كتابخانه عمومي، سالن اجتماعات چند منظوره بزرگ و 
مراكز موجود فرهنگي هم كه در اين شهر وجود دارد با توجه به جمعيت باالي شهر و روستايي دورود به هيچ  -3

  .  باشندپاسخگوي نيازهاي اين شهر نمي وجه

J يابي مراكز فرهنگي مورد توجه قرار گيردبايست در مكاناصول و معيارهايي كه مي:  
  لزوم وجود مراكز فرهنگي در مركز شهر -1
شود و لزوم وجود مراكز فرهنگي در مناطق محروم و پرجمعيت  كه در اين مناطق زمين خالي به ندرت يافت مي -2

  .ورت يافت شدن براي خريد و ساخت و ساز در آنها نياز به اعتبارات كالن دارددر ص

J هاي آتي فرهنگ و ارشاد اسالميبرنامه  
تكميل و تجهيز سالن اجتماعات، نگارخانه و سالن كنفرانس مجتمع هنري و فرهنگي مهر اداره فرهنگ و ارشاد 

  .اسالمي كه چند سالي است اين پروژه متوقف شده است
  

 ورودد شهر هنري - فرهنگي فضاهاي: 3تصوير
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 هنري در سطح شهر دورود -خدمات فرهنگيمشخصات :   135دول ج

اطالعات اخذ شده از  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 1 - 1390- رداشت ميداني مشاورب: ماخذ

  انواع كاربري فرهنگي
 محل استقرار

شماره حوزه ( 
  )خرد

  1تحت مديريت  آدرس
  مشخصات كمي

  قدمت  مصالح نما  نوع سازه  كيفيت بنا  طبقه

هنري -مجتمع فرهنگي
  مهر

خيابان-كوي جانبازان  2-3
  فردوس

اداره فرهنگ و ارشاد
  1  3  4  1  2  مياسال

كتابخانه عمومي شهيد 
  بهشتي

روبروي-بلوار جهادگران  2-2
  جهاد كشاورزي

اداره كل امور
  2  3  3  2  1  هاي استانكتابخانه

           خصوصي خيابان شريعتي  2-3  سينما كيهان

  موره مردم شناسي
محل-خيابان امام خميني  2-1

ساختمان قديمي شهرداري 
  دورود

  4  4  3  2  2  شهرداري

كانون فرهنگي تربيتي 
  امام علي

مديريت اموزش و بلوار امام علي  5-4
  2  3  3  2  2  پرورش

تربيتي -كانون فرهنگي
  بعثت

مديريت اموزش و شهريور17خيابان  1-2
  1  4  2  1  2  پرورش

محل-خيابان  امام خميني  2-1  كانون امام خميني
  سابق كميته امداد

كميته امداد امام
  4  3  3  3  1  خميني

فتر موسسه علمي و د
  فرهنگي مخابرات

كوچه حافظ-خيابان حافظ  2-1
            اداره مخابرات  1

كانون فرهنگي نيروي 
  مقاومت بسيج

روبروي-بلوار شهيد بهشتي  3-2
واقع در كاربري  -فرمانداري

  ستادي

نيروي مقاومت بسيج 
            سپاه

كانون پرورش فكري 
  كودكان و نوجوانان

بروي پاركرو-ميدان واليت  1-3
  دانشجو

كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 

  استان لرستان
1  2  3  1  2  

كانون فرهنگي اجتماعي 
  بانوان

  1  3  5  1  -   -  1فرهنگ-بلوار صنعت  3-3

-خيابان پاسداران شمالي  1-2  كتابخانه عمومي وليعصر
            شركت سيمان دورود  جنب كارخانه سيمان

-خيابان پاسداران شمالي  1-2  سالن اجتماعات وليعصر
 - جنب كارخانه سيمان

جنب كتابخانه عمومي 
  وليعصر

            شركت سيمان دورود

كتاخانه مركزي و مركز 
اسناد دانشگاه آزاد 

  اسالمي

مجتمع-ميدان ابوالفضل  1-4
  دانشگاهي

واحد دانشگاه ازاد
  1  3  4  2  2  اسالمي دورود

  1  6  4  1  2 اداره كل امور كتابخانه )متري90(بلوار صنعت  4-5  1كتابخانه درجه
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  خدماتي  -تجاري -3-2-6-3
خيابانهاي شريعتي حد فاصل ميدان امام رضا تا ميدان امام حسين، از ميدان امام حسين تا  بر اساس معيارهاي ذكر شده در ابتداي اين بند، كاربريهاي تجاري عمده ، در محدوده

  . متري نيز به عنوان مركز عمده تجاري در مقياس شهر مشخص گرديده است  30عالوه بر آن بازار روز واقع در بين دو خيابان كندوان و . ميدان هفت تير و ميدان آزادگان است
مراجعه  هاهدودارائه شده در بازار روز و محورهاي ذكر شده سبب گرديده است بسياري از شهروندان از نقاط مختلف شهر براي تامين مايحتاج خود به اين مح تنوع و نوع خدمات

  . كنند كه خود از عوامل ايجاد ترافيك سنگين در ساعات مختلف روز ميگردد
  :زير اشاره كرد از خدمات ارائه شده در اين محور مي توان به موارد

 مغازه هاي بزرگ و عمده فروشي،  -
پاساژها و فروشگاههاي بزرگ ارائه دهنده خدمات  -

 گوناگون،
 خدمات پوشاك و خدمات بهداشتي، -
  فروشي،خدمات اغذيه -
و تصويري، لوازم برقي و خانگي و صوتي (لوازم منزل  -

(...، 
مشاوره درماني و دفاتر وكالت، مطب پزشكان، مراكز  -

....  
خدماتي در شهر داراي وسعتي برابر  -هاي تجاريكاربري

سرانه اين كاربري در وضع . متر مربع مي باشد  115690
   .متر مربع به ازاي هر نفر است 1.2موجود 

  
  

 

 

 

 

 

 

 تجاريعمدهمراكز:4تصوير

 خيابان

ميدان بازار 
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 درماني -4-2-6-3

  2/6/90مراكز درماني در شهر دورود بر طبق اطالعات اخذ شده از از شبكه بهداشت و درمان شهرستان دورود مورخ 
   .ر طبق جدول زير استو اداره تأمين اجتماعي شهرستان دورود ب

  بهداشتي  شهر دورود در مقياس شهري - مراكز درماني: 136جدول 

  1390شاور،برداشت م 1-  2/6/90 مورخ دورود شهرستان درمان و بهداشت شبكهاطالعات اخذ شده از : مĤخذ
  

  ينشان  نام  تعداد
  تيمالك

  نظارت تحت
  1مشخصات كمي

قدم  نما مصالح  نوع سازه  كيفيت بنا  تعدادطبقه  يدولت  يجارياست
  ت

  مارستانيب
      ريت هفت دانيم  )ريتهفت (

شبكه بهداشت 
  3  3  4  2  3 و درمان

زنان و زايمان 
اداره تأمين       جانبازان دانيم  نرگس

  اجتماعي
2  2  4  1  2  

  درمانگاه

 يتخصص درمانگاه
 يمصطف ديشه

  ينيخم
      يفرماندار دانيم

شبكه بهداشت 
  3  4  4  2  2 و درمان

درمانگاه شهداي 
اداره تأمين      خيابان اميركبير  كارگر

  4  3  3  2  1  اجتماعي

  3  6  3  2  1 سپاه  يفرمانداردانيم  عصريول
 گاهيپا

 انتقال
  خون

 ميدان فرمانداري  
      عصريول مانگاهدر در

شبكه بهداشت 
  -   -   -   -   -  و درمان

مركز 
 - بهداشتي
  درماني

شهيد : 1مركز
شبكه بهداشت      شهريور 17خيابان   بهشتي

  2  3  3  3  3  و درمان

     يفرماندار دانيم  شهيد باهنر: 2مركز
 بهداشت شبكه- 

            درمان و

شهيد : 3مركز
  رجايي

 - معلم ابانيخ
    2معلمكوچه

 هداشتب شبكه
  2  3  3  2  1 درمانو

شهيد : 4مركز 
  مدني

 صفا، ابانيخ
     7 بوستان

 بهداشت شبكه
            درمان و

     يجنوب مهر ابانيخ  5مركز شماره 
 بهداشت شبكه
  4  3  3  2  2  درمان و

 بهداشت شبكه     جهادگران ابانيخ  6مركز شماره 
  3  6  4  2  1  درمان و

پايگاه 
 - بهداشتي
  درماني

 بهداشت شبكه    يفرماندار دانيم  6ره پايگاه شما
           درمانو

 18( باران ابانيخ  پايگاه الغدير
 بهداشت شبكه     )يمتر

            درمان و
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متر  0.8سرانه درماني در وضع موجود . متر مربع مي باشد 75490هاي درماني در شهر داراي وسعتي برابر كاربري
  .مربع به ازاي هر نفر است

با احتساب . هكتار كاربري درماني در خارج از محدوده قانوني شهر قرار دارد 9الزم به ذكر است مساحتي معادل 
  .باشدمترمربع مي 1.36در خارج و داخل محدوده قانوني سرانه آن در وضع موجود مجموع اين كاربري 

اصول مكانيابي، مسائل و   2/6/90اخذ شده از شبكه بهداشت و درمان شهرستان دورود مورخ  اطالعاتاساس  بر
  :است ريز قرار به شبكه نيا يآت يهامشكالت  و برنامه

J رديگيم قرار توجه مورد يو درمان يداشتبهمراكز  يابيمكاندر  ارهايو مع اصول:  
  .دارد)  هر مركز ينفر برا 12000( شده  فيتعر ياستانداردها ،مركز كي جاديكه جهت ا ت،يجمع: اول فاكتور -
مد  يهم اكنون در شهر دورود مكان خاص. اول فاكتور به وابسته يكيزيف يفضا توسعه به يازمندين:  دوم فاكتور -

  .ستينظر ن

J يدرمان و يبهداشت مراكز مشكالت و مسائل نيمهمتر:  
  يانسان يروين كمبود -
  موجود يجارياست مراكز يكيزيف يفضا بودن استاندارد ريغ -

J يآت يهابرنامه و اجرا حال در يهاطرح:  
  شهر غرب ريبا ياراض در هكتار 4 مساحت به نيزم نيا اجراست، حال در كه شهرستان درديگر  مارستانيب احداث -
  .دارد قرار 118 يثبت پالك رد
مركز بهداشت در انگشته و  يهاينيبشيپ شامل نده،يآدر  ديجد ييروستا و يشهر يدرمان يبهداشت مراكز احداث -
  .مي باشد محالت نيا در تيجمع اديازدبه علت  يمتر 45 ابانيدر محدوده هشتصد دستگاه و خ يگريد
  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   دورود رشه) بازنگري( جامع طرح

227 

 

  مذهبي -2-6-3- 5
ر مقياس شهر بر اساس اطالعات شفاهي اخذ شده از كارشناسان شهرداري و اطالعات كاربريهاي مذهبي عمده د
  :مشاور شامل موارد زير است

  كاربريهاي مذهبي مقياس شهري دورود: 137جدول 

  1390 - مشاور اطالعات: ماخذ
-هاي علميه جزء كاربري آموزش عالي و دفتر امام جمعه جزء كاربري اداري محسوب ميالزم به ذكر است كه حوزه

شوند، اما به علت برگزاري مراسم مذهبي و سياسي در اين مراكز از آنها به عنوان كاربريهاي عمده مقياس شهري 
درصد از  0.4مترمربع است كه  حدود   42950اين كاربري در مقياس شهري داراي مساحت . مذهبي ياد شده است

  فضاي خالص شهر را به خود اختصاص داده است 
  
  

 يمذهب يكاربر انواع
 محل

 استقرار
 نشاني

  يكم مشخصات
 تعداد
  طبقه

 تيفيك
  بنا

 نوع
  سازه

 مصالح
  نما

  قدمت

 2 2 5 3 3 آهنابان راهخي 2- 3 امام مسجد
  -   -   5  1  -  ريركبيام بلوار 3- 2 احداث حال در يمصل

  4  4  4  2  1  بلوار اميركبير 3-2  مسجد النبي
  1 2 3 4 4 خيابان شهداي گمنام 1- 1 امام جمعه دفتر

  1  4  2  1  3 خيابان گهر 1-1 حوزه علميه آيت اهللا بروجردي
  1  1  1  1  2  ر آيت اهللا بروجرديبلوا 2-3  علميه خواهران در دست احداثحوزه

  3  3  3  2  2 معلم بلوار معلم 3- 1 مسجد امير المومنين
  3  فاقد  3  3  2 مسجد جامع ابانيخ 1-4 دورود جامع مسجد
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  سبز يفضا و پارك -6-3- 6-2
داليل عمده انتخاب اين پاركها به عنوان . در اين بخش منظور از فضاي سبز همان پاركهاي اصلي شهر دورود است

فضاي سبز مقياس شهري، ميزان مراجعه شهروندان به اين پاركها، ميزان خدمات رساني موجود و اطالعات شفاهي 
  .اين فضاها در جدول زير منعكس شده است اطالعات.  اخذ شده از كارشناسان شهرداري دورود است

  در  مقياس شهري دورود و  فضاي سبز پاركمشخصات  كاربري : 138جدول 
  ) m2( يقانون محدوده در مساحت ينشان استقرارحوزه  نام

  58590  دانشجو بلوار  3- 1  دانشجو يخط پارك
  40008  آزادگان دانيم  2- 2  آزادگان پارك

  6890.5 يساحلبلوار 1-4  شهر پارك

  4- 3  باباهور پارك
از  يقسمت - جهادگران بلوار

 يقانونآن خارج از محدوده 
170685  

  1- 1  يجنگل پارك
 - يقانون محدوده از خارج

  نيدر امتداد محله بحر
 -  

  12729.5  صنعت بلوار  3- 1  صنعت بلوار پارك
  288903 -  -   جمع

  1390 -  مشاور مطالعات: ماخذ
  .متر مربع است  88123.5جنگلي خارج از محدوده قانوني شهر معادل الزم به ذكر است مساحت پارك 

%  5   كهاست  هكتار 50در داخل محدوده قانوني شهر حدود دورود  يشهر اسيسبز مق يپاركها و فضا مساحت
 .است دربرگرفته را شهرمساحت فضاي خالص 

  
    

 پاركوسبزفضايكاربري:5 تصوير

آزادگان پارك جنگلي پارك   

باباهورپارك

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   دورود رشه) بازنگري( جامع طرح

229 

 

  ورزشي -7-2-6-3
عالوه بر آن زمينهاي . ها و سالنهاي ورزشي استمجموعه ها،كاربري ورزشي در مقياس شهري شامل استاديوم

  . ليست اين كاربريها در شهر دورود طبق جدول زير است. شوندورزشي بزرگ مقياس نيز جزء اين دسته محسوب مي
  دورود يشهر اسيمق  كاربريهاي ورزشي درمشخصات : 139جدول 

حوزه  يورزش يكاربر انواع
  نشاني  استقرار

  مشخصات كمي
  قدمت مصالح نما نوع سازه كيفيت بنا تعدادطبقه

    يتختابانيخ  3-2 استاديوم ورزشي تختي

  3-3  مجموعه ورزشي كارگران
انتهاي كوي 
 2 1 5 3 1  فرهنگيان

سالن ورزشي صياد
 شيرازي

  2 2 5 4 2  نايس شهرك  4-1

سالن ورزشي حاج اصغر 
 لشني

1-3  
ميكربلوار
  1 1 5 3 1  زند خان

  3-1 ورزشي طيب زمين
ميكربلوار
  ‐ -  -  -  -   زند خان

            بلوار صنعت 5-4  سالن ورزشي بانوان
  1390 - مشاور برداشت: ماخذ

درصد سطح خالص شهر را دربرگرفته  1هكتار است كه    10.2مساحت كاربريهاي ورزشي  در شهر دورود برابر  
  .است

استان لرستان عالوه بر كاربريهاي ورزشي مقياس شهري، طبق اطالعات اخذ شده از اداره كل ورزش و جوانان 
سالنهاي كوچكتر مربوط به ادارات و امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، صنايع زرهي بني هاشم، بنياد شهيد و 

  . و باشگاههايي چون باشگاه المپيك، مالك اشتر و سالن كاميونداران در سطح شهر وجود دارد... 
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 گردشگري -مات تفريحيخد -7-2-6-3
اي ندارد، اين كاربري مقياس محله خدمات تفريحي و گردشگري شامل هتلها و رستورانها در سطح شهر است،

گيرد؛ كه اعم موارد آن در جدول زير قيد بنابراين تمام واحدهاي اقامتي و رستورانها در شهر در اين مقياس قرار مي
  . شده است

  گردشگري در مقياس شهري دورود - خدمات تفريحي اي مشخصات  كاربري ه: 140جدول

 نوع  واحد نام
 خيتار  درجه  تيمالك

  سيتأس

  تعداد اتاق
  ينشان

  1مشخصات كمي

تعداد
  طبقه

 تيفيك
  بنا

 نوع
  سازه

 مصالح
دو   قدمت  نما

  تخته
سه 
  تخته

چهار 
  غيره  تخته

 رستوران و هتل
  يشهردار

  1377  1 يخصوص

  
12  

  
2  

  
 -  

  
 پارك بجن  - 

  آزادگان
2  1  5  6  3  

  تخت 30 جمعاً

  1383  3 يخصوص  لداي ياقامت واحد
 دانيم  -   5  -   5

 -  يمنوچهر
  ييصنا كوچه

          
  تخت 30 جمعاً

 ياقامت واحد
  بهارستان

  1369  2 يخصوص
 ابانيخ  2  1  4  4

  يعتيشر
          

  تخت 35 جمعاً
  1  3  5  1  5  نيبحر محله  در دست افتتاح  1390  1 يخصوص  مهر و ماه هتل
 رستوران و تاالر
  نيزم رانيا

  -   1389  -  يخصوص
 دانيم

  ابوالفضل
3  1  5  3  1  

 ننه يسنت رستوران
  ديخورش

  -   1389  -  يخصوص
 ديشه بلوار

  يبهشت
          

  1390 - برداشت مشاور1 - 7/1390 - اطالعات اخذ شده از اداره ميراث فرهنگي شهرستان دورود

از مساحت خالص شهر را دربرگرفته و سرانه آن براي % 3/0مترمربع است كه  30355ربري داراي مساحت اين كا
  .باشدمي 3/0جمعيت كل شهر معادل  

  
  
  
  
  
  
  

    

 تفريحي و گردشگري كاربري:  7تصوير

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   دورود رشه) بازنگري( جامع طرح

231 

 

  صنعتي -2-6-3- 8
باشد عالوه بر آن واحدهاي هاي سيمان و فارسيت ميكاربريهاي  عمده صنعتي در مقياس شهري شامل كارخانه

ابتداي دو ورودي اصلي شهر از سمت ازنا و بروجرد در بلوار شهيد بهشتي و كريم خان زند واقع  صنعتي كوچك در
. شودمتري  كندوان ديده مي 30تعدادي واحد كارگاهي نيز در خيابانهاي اصلي شهر به خصوص در خيابان . شدند

  .لزوم توجه به اين موارد به عنوان كاربري مزاحم قابل پيگيري است
 381عالوه بر آن كاربري صنعتي متروكه  . مترمربع  مساحت را دربرگرفته است 863660ري در سطح شهر اين كارب

درصد از فضاي خالص شهر را  9كه جمعاً   . مترمربع مساحت دارند 790مترمربع و صنعتي در دست احداث  
  .انددربرگرفته

بوده از بزرگترين توليد كنندگان سيمان در  شركت سيمان دورود كه متشكل از سه واحد مجزاالزم به ذكر است 
  .كشور مي باشد كه در ميان مصرف كنندگان سيمان از شهرت بسيار برخوردار است

 آن با از ، پس كرد كار به شروع)  تر( روش به روز در تن 300 با ظرفيت 1338 سال واحد در اينيك  شماره واحد
مي باشد و  5ان تيپ سيم واحد اين توليدي محصول. يافت فزايشا روز در تن 1000 به توليد كوره، مجدد دو نصب

بيشتر براي مصارف سد سازي ، پل سازي و همچنين در زمينهاي شوره زار و گچي از آن استفاده مي شود ، به 
 هاي شركت سفارش به تاكنون فعاليت بدو از همچنين واحد اين .گويند همين دليل به آن سيمان مقاوم هم مي

مله شركت نفت ، سيمان هاي مخصوصي را توليد مي كند كه مي توان از سيمان حفاري نام برد كه ج از مختلف
  .جهت مناطق نفت خيز توليد مي شود 

تن در روز به بهره  1000با ظرفيت اسمي  1348و در سال  كندبه روش خشك كار مي كهدو شماره  واحد
 .رود مي بكار ساختماني مصارف در بيشتر كه شود مي دتولي يك تيپ سيمان واحد اين در.است رسيده برداري
 كار به شروع 1359 سال در باشد مي دورود سيمان شركت توليدي واحد بزرگترين كه كارخانه سه اين شماره واحد
 سيمانهاي تيپ تواند و مي كند مي كار خشك روش به واحد اين. باشد مي تن 2500 بر بالغ آن روزانه و توليد نمود
 مي برخوردار اين واحد از مدرن ترين و پيشرفته ترين سيستمهاي كنترلي. نمايد توليد پنج تيپ و دو يپت يك،
  .باشد

  دورود يشهر اسيمق در يصنعتهاي  يكاربرمشخصات : 141جدول
  استقرار حوزه  سيتأسخيتار تيمالكنوع نام واحد

  1- 2  1334  سهامي عام مانيسكارخانه
  1- 2  -   مسهامي عا  تيفارس كارخانه

  مطالعات مشاور: مĤخذ

  
  
  

    

 كاربري صنعتي:8 تصوير
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  اداري -9-2-6-3
ادارات شهر . واحدهاي اداري شهر دورود به عنوان مركز شهرستان دورود نقش بسزايي در عملكرد شهرستان دارند

سطح خالص شهري را در برگرفته و سرانه  %  9/0اين سطح  . باشدمترمربع مي 85003دورود داراي مساحتي معادل 
شود، قرار بيشتر كاربريهاي اداري شهر دورود در ميدان واليت همانطور كه در نقشه مالحظه مي. مترمربع دارد 9/0

  .اندگرفته

      
  انتظامي  -2-6-3- 10

درصد از فضاي خالص شهري را در بر  0.2باشد، كه مترمربع مي 22220كاربري انتظامي داراي مساحتي معادل 
  .مترمربع دارد 0.22اي برابر انهكاربري سرن اي. گرفته اند

  حمل و نقل - 11-2-6-3
  . باشدها ميتاسيسات مربوط به حمل و نقل شامل انبارها و پاركينگها و پايانه

باشد كه مساحتي ترمينال اصلي شهر تنها پايانه شهر است و  محل توقف اتوبوسهاي درون استاني و برون استاني مي
اند كه جمعاً مساحتي قرار گرفته 4، حوزه خرد 1نبارها نيز بيشتر در حوزه كالن ا. مترمربع دارد 56880معادل 
درصد . درصد فضاي خالص شهر را دربرگرفته است 37شبكه معابر حدود . اندمترمربع را اشغال كرده 15886معادل 

  .باشداين دست مي باالي اين كاربري به علت وجود فضاها و معابر كنار رودخانه و راه آهن و كاربريهايي از
  .انددرصد از فضاي خالص را دربرگرفته 40.8به طور كلي كاربريهاي حمل و نقل در درون محدوده قانوني شهر  

  
  
 

    

 ادارات:9 تصوير

 مديريت جهاد كشاورزي اداره برق
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در مناطق مختلف )فروشي و غيرهخرده سبز،فضاي بهداشتي، آموزشي،(اي نحوه توزيع خدمات محله -3-6-3
 .هر يك از خدمات با در نظر گرفتن گنجايش و شعاع كاركرد شهر،

حوزه  16شامل  4الي  1اي در مناطق مختلف شهر، سرانه كاربريها در حوزه به منظور بررسي توزيع خدمات محله
  .شونداند، بررسي ميخرد كه با توجه به جمعيت و سطح آنها به مثابه يك محله شناسايي شده

ي براي كاربريهاي مقياس محله از منابع مختلف هاي پيشنهادبراي مطلوب بودن سرانه موجود در هر محله سرانه
هاي خرد بر اساس سرانه متوسط ذكر شده، اما مطلوب بودن، قابل قبول و نامطلوب بودن سرانه يك كاربري در حوزه

تشخيص قابل قبول بودن كيفيت توزيع سرانه يك كاربري در حوزه . آن كاربري در سطح شهر سنجيده شده است
اختالف از ميانگين سطح شهر در نظر گرفته شده است و در %) 20(ز يك بازه با دامنه بيست درصد خرد با  استفاده ا

نهايت با توجه به وضعيت كيفي هر يك از كاربري ها در سطح هر محله يا حوزه خرد، كيفيت توزيع خدمات آن خرد 
 . حوزه مورد ارزيابي قرار گرفته است

بازه دسترسي بسيار مناسب، مناسب، متوسط و نامناسب  4حسب متر در شعاع كاركرد هر يك از خدمات نيز بر 
البته الزم به ذكر است كه سطح و سطوح كاربريهاي مقياس شهري در اين قسمت ذكر نشده و از .  گرددبررسي مي

ه به سرانه كمبود سرانه محالت بايد با توج. آنجايي كه تامين خدمات از كاربري با مقياس باالتر نيز امكانپذير است
  . گرددآن كاربري در مقياس شهري سنجيده شود، كه در فصلهاي بعدي امكانپذير مي

  هاي پيشنهادي براي كاربريهاي مقياس محلهسرانه: 142ل جدو

  كاربري
 و ينوساز سازمان

به ( مداررس زيتجه
  )آموزدانش هر ازاء

مسكن و  وزارت يشهريهايكاربرسرانه
در  يشهرساز

به (مقياس كل شهر
  )تيجمع ازاء

 سرانه
 نيانگيم

  يشهر

در  مطلوب سرانه
  محله اسيمق

-به ازاء دانش

  آموز محله

به ازاء
جمعيت 
  محله

آم
زش

و
 ي

  016/0- 024/0  02/0  -  32/0 8 -  از دبستانپيش
  34/0-50/0  42/0  3-5كل آموزشي  35/1 9 54/4  دبستان

  33/0-49/0  41/0  3/0- 5/0 - - -  مذهبي
  81/0-21/1  01/1  1-5/1 - - -  ورزشي

  48/3- 23/5  4.36  8بيشتر و مساوي  2-4 - -  پارك و فضاي سبز
  88/0-32/1  1/1  5/2كمتر از  - - -  خدماتي -تجاري
  1390-مطالعات مشاور: ماخذ
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  شعاع دسترسي براي كاربريهاي مقياس محله: 143جدول  

  1390-مطالعات مشاور: ماخذ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كاربري
  )m(يدسترسشعاع

  دسترسي نامناسب  دسترسي متوسط دسترسي مناسب دسترسي بسيار مناسب

آم
شي

وز
  

  600 از شتريب  400- 600  250-400  250از  كمتر  ز دبستاناپيش
  800 از شتريب  500-800  400-500  400 از كمتر  دبستان

  1000 از شتريب  750-1000  500-750  500 از كمتر  مذهبي
  800 از شتريب  600-800  400- 600  400 از كمتر  ورزشي

  1000 از شتريب  700-1000  500-700  500 از كمتر  پارك و فضاي سبز
  700بيشتر از   300-700  100-300  100كمتر از   ايتجاري محله
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 1اي حوزه كالن نحوه توزيع خدمات محله  

  23700: جمعيت      1كالن ي حوزه امحله خدمات عيتوز نحوه: 144 جدول

  ريكارب
  1975: جمعيت      1- 1حوزه خرد يامحلهخدماتعيتوزنحوه
  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - از دبستانپيش
  بسيار مناسب  مطلوب 7/0 1435 دبستان

  -   نامطلوب - - مذهبي
  -   نامطلوب - - ورزشي

  يار مناسببس  مطلوب 4/7 14666 پارك و فضاي سبز
  مناسب  مطلوب 1/3 6163 خدماتي -تجاري

  كاربري
  3137: جمعيت    1- 2حوزه خرد اينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - از دبستانپيش
  مناسب  مطلوب 6/0 1791 دبستان

  -   نامطلوب - - مذهبي
  -   امطلوبن - - ورزشي

  مناسب  مطلوب 6/8 27019 پارك و فضاي سبز
  مناسب  مطلوب 2 6368 خدماتي -تجاري

  كاربري
  10292: جمعيت1- 3حوزه خرد اينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - از دبستانپيش
  سطمتو  قابل قبول 3/0 2756 دبستان

  بسيار مناسب  قابل قبول 3/0 3129 مذهبي
  مناسب  نامطلوب 3/0 2892 ورزشي

  نامناسب  قابل قبول 1/3 32288 پارك و فضاي سبز
  مناسب  مطلوب 1 10688 خدماتي -تجاري

  كاربري
  9624: جمعيت 1-4حوزه خرد اينحوه توزيع خدمات محله

  يوضعيت دسترس  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب 02/0 190 از دبستانپيش
  -   نامطلوب - - دبستان

  بسيار مناسب  مطلوب 6/0 5723 مذهبي
  -   نامطلوب - - ورزشي

  مناسب  نامطلوب 3/2 21706 پارك و فضاي سبز
  بسيار مناسب  مطلوب 3/1 12757 خدماتي -تجاري

  1390- مطالعات مشاور : ماخذ
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 2ي حوزه كالنانحوه توزيع خدمات محله  

  29600: جمعيت      2ي حوزه كالن امحله خدمات عيتوز نحوه: 145 جدول

  كاربري
  10057: جمعيت                  2-  1حوزه خرد اينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  متوسط  مطلوب 1/0 680 از دبستانپيش
  مناسب  نامطلوب 2/0 2083 دبستان

  مناسب  نامطلوب 1/0 970 مذهبي
  -   نامطلوب - - ورزشي

  نامناسب  نامطلوب 04/0 357 پارك و فضاي سبز
  بسيار مناسب  مطلوب 2/1 11575 خدماتي-تجاري

  كاربري
  10204: جمعيت                 2-2حوزه خرد اينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه جودسرانه مو سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - از دبستانپيش
  بسيار مناسب  مطلوب 6/0 5750 دبستان

  مناسب  نامطلوب 13/0 1300 مذهبي
  -   نامطلوب - - ورزشي

  مناسب  مطلوب 97/3 40487 پارك و فضاي سبز
  متوسط  قابل قبول 7/0 7582 خدماتي-تجاري

  كاربري
  11080: جمعيت             2-  3حوزه خرد ايات محلهنحوه توزيع خدم

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - از دبستانپيش
  مناسب  مطلوب 35/0 3907 دبستان

  بسيار مناسب  مطلوب 70/0 7752 مذهبي
  مناسب  مطلوب 73/3 41333 ورزشي

  نامناسب  نامطلوب 10/1 12216 پارك و فضاي سبز
  بسيار مناسب  مطلوب 66/2 29451 خدماتي-تجاري

  1390- مطالعات مشاور : ماخذ
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 3اي حوزه كالننحوه توزيع خدمات محله  

  26800: جمعيت     3كالناي حوزه نحوه توزيع خدمات محله:  146جدول 

  كاربري
  11261: جمعيت  3-1حوزه خرداينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  مناسب  قابل قبول 03/0 379 از دبستانپيش
  متوسط  قابل قبول 23/0 2540 دبستان

  مناسب  نامطلوب 16/0 1813 مذهبي
  -   نامطلوب - - ورزشي

  مناسب  نامطلوب 36/1 15346 پارك و فضاي سبز
  متوسط  لوبنامط 48/0 5434 خدماتي -تجاري

  كاربري
  11337: جمعيت  3-2حوزه خرداينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  متوسط  قابل قبول 02/0 223 از دبستانپيش
  بسيار مناسب  مطلوب 27/1 14453 دبستان

  بسيار مناسب  مطلوب 4/1 16009 مذهبي
  مناسب  نامطلوب 14/0 1594 ورزشي

  بسيار مناسب  مطلوب 5/9 107419 پارك و فضاي سبز
  متوسط  نامطلوب 34/0 3876 خدماتي -تجاري

  كاربري
  5691: جمعيت 3-  3حوزه خرداينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - از دبستانپيش
  -   نامطلوب - - دبستان

  بسيار مناسب  قابل قبول 24/0 1363 مذهبي
  بسيار مناسب  مطلوب 05/9 51517 ورزشي

  بسيار مناسب  مطلوب 66/9 54982 پارك و فضاي سبز
  متوسط  نامطلوب 21/0 1197 خدماتي -تجاري

  1390- مطالعات مشاور : ماخذ
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 اي حوزه كالننحوه توزيع خدمات محله  

  19400: جمعيت    4 كالناي حوزه مات محلهنحوه توزيع خد: 147جدول 
 

 

 

 

 

  كاربري
  7874: جمعيت  4- 2حوزه خرداينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - از دبستانپيش
  بسيار مناسب  مطلوب 39/0 3073 دبستان

  بسيار مناسب  مطلوب 37/0 2901 مذهبي
  -   نامطلوب - - ورزشي

  مناسب  نامطلوب 19/0 1519 پارك و فضاي سبز
  متوسط  قابل قبول 7/0 5497 خدماتي -تجاري

  كاربري
  1204: جمعيت   4-  3حوزه خرداينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  نامناسب  نامطلوب - - از دبستانپيش
  -   نامطلوب - - دبستان

  -   نامطلوب - - مذهبي
  -   نامطلوب - - ورزشي

  -   نامطلوب - - پارك و فضاي سبز
  بسيار مناسب  مطلوب 46/1 1762 خدماتي -تجاري

  كاربري
  4179: جمعيت    4- 4حوزه خرداينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه ودسرانه موج سطح موجود

شي
موز

آ
 

  بسيار مناسب  قابل قبول 05/0 190 از دبستانپيش
  -   نامطلوب - - دبستان

  بسيار مناسب  قابل قبول 29/0 1223 مذهبي
  -   نامطلوب - - ورزشي

  نامناسب  مطلوب 38/5 22463 پارك و فضاي سبز
  متوسط  قابل قبول 45/0 1880 خدماتي -تجاري

 

  كاربري
  875: جمعيت   4-1حوزه خرداينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - از دبستانپيش
  -   نامطلوب - - دبستان

  -   نامطلوب - - مذهبي
  منلسب  مطلوب 38/3 2961 ورزشي

  -   نامطلوب - - پارك و فضاي سبز
  مناسب  مطلوب 17/12 10651 خدماتي -تجاري
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  19400: جمعيت    4 كالناي حوزه نحوه توزيع خدمات محله: 148دول جادامه 

  كاربري
  5176: جمعيت   4-  5حوزه خرداينحوه توزيع خدمات محله

  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - از دبستانپيش
  متوسط  مطلوب 91/0 4692 دبستان

  متوسط  مطلوبنا 05/0 235 مذهبي
  مناسب  مطلوب 13/1 5862 ورزشي

  بسيار مناسب  مطلوب 82/5 30116 پارك و فضاي سبز
  نامناسب  نامطلوب 16/0 810 خدماتي-تجاري

  1234: جمعيت   4- 6حوزه خرداينحوه توزيع خدمات محله كاربري
  وضعيت دسترسي  وضعيت سرانه سرانه موجود سطح موجود

شي
موز

آ
 

  -   نامطلوب - - اناز دبستپيش
  بسيار مناسب  مطلوب 68/1 2071 دبستان

  بسيار مناسب  مطلوب 32/0 400 مذهبي
  -   نامطلوب - - ورزشي

  بسيار مناسب  مطلوب 30/63 78106 پارك و فضاي سبز
  نامناسب  نامطلوب 12/0 149 خدماتي-تجاري

  1390- مطالعات مشاور : ماخذ
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  .با يكديگر ه باتعيين محدوده محالت مختلف درشهر و چگونگي روابط آنهابافت و سازمان شهري همرا-4-6-3
  .شوددر اين بند براي تشخيص بافت و سازمان شهري، به بررسي موارد زير پرداخته مي

 بندي شهراستخوان -1-4-6-3

  ييفضا بعد
. شوند ر بررسي ميهاي شهدر شناخت بعد فضايي، محورهاي اصلي دسترسي شهر، محورهاي مجهز شهري و ورودي

بندي شهر به عهده دارند و از لحاظ ارزش و كيفيت  اي در ايجاد استخواناين عوامل عناصري هستند كه نقش عمده
عملكردي و كالبدي نيز نزد ساكنين و همچنين افراد ناآشنا با محيط داراي اولويتي برتر از موارد مشابه و موجود 

  .باشند مي
متري،  60بلوار ( امل سه بلوار موازي با يكديگر در جهت جنوب شرقي به شمال غربي محورهاي اصلي شهر دورود ش

. انداين محورها در امتداد محور رودخانه تيره ولي نه در جوار آن گسترش يافته. باشدمي) بلوار امام علي، بلوار صنعت
ربندي خارج شهر بوده كه بر اثر رشد و اين بلوار در گذشته كم( متري معروف به كمربندي  60كه از اين ميان بلوار 

كند، عالوه بر آن اين ترين محور ارتباطي شهر را بازي مينقش اصلي) گسترش شهر در درون شهر جاي گرفته است
باشد كه مهمترين كاربريها در امتداد آباد و بروجرد نيز ميهاي شهر، محور اتصال ازنا به خرممحوردر امتداد ورودي

كه شكل . تر شهر شكل گرفته و موقعيت اين محور در ميانه شهر متمايل به جنوب استبخش مركزي اين بلوار در
  . خطي خاصي به شهر بخشيده است

آهن به طور مورب يا عمود بر آنها عالوه بر بلوارهاي اصلي ذكر شده، خيابانها و بلوارهايي و بخصوص خط ريل راه
  .سازندرا با كمي مسامحه به شطرنجي نزديك مي اند كه استخوانبندي اصلي شهرشكل گرفته

زند و ديگري از سمت بروجرد و خانبه بلوار كريم) ميدان كربال( دو ورودي اصلي شهر نيز از طرف ازنا و اليگودرز 
الزم به ذكر است اين دو بلوار در اتصال با يكديگر . گرددمتري منتهي مي 60به بلوار ) ميدان ابوالفضل(آباد خرم

  .دهندبروجرد را در درون شهر دورود تشكيل مي -محور ازنا

  بعد عملكردي
  يعملكرد مراكز -
اي از قطعات، داراي كاربري يكسان به نحوي در كنار يكديگر قرار گيرند كه تمركزي از فعاليت مذكور  اگر مجموعه 

برخي از اين . ملكرد خاص ياد كردتوان از آن محدوده به عنوان مركزي با ع را در سطحي معين به وجود آورند مي
گيرند، برخي نيز در يك پهنه معين  ها شكل مي مراكز در محل تالقي خيابان هاي اصلي و با استقرار كاربري در بدنه

  .اندآيند كه به صورت زون هايي با كاربري غالب مشخص شده و در نتيجه مجاورت چند فعاليت يكسان به وجود مي
در ... ها از جمله كارخانه سيمان و فارسيت و كفش و ربري كارگاهي ناشي از تجمع كارخانهورود پهنه كادر شهر د

و ) دادگستري( عالوه بر آن در بدنه مجاور ميدان واليت . دهدشرق شهر  يك مركز عملكردي عمده را تشكيل مي
كاربري غالب اداري را تشكيل  اند، به طوري كه زوني با، ادارات شهر تجمع يافته)متري 45(ورودي خيابان معلم 

  .اندداده
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آهن است كه اين كاربري جزء مراكز عملكردي مهم شهر دورود محسوب پهنه عمده ديگري در شهر محدوده راه
  .شودمي

  عملكردي محورهاي -
 هاي شهري عمدتاً به شكل تجاري، اداري و يا تفريحي و در لبه محورهاي عملكردي مسيرهايي هستند كه فعاليت 

اين گونه مسيرها معموالً . يابند گيرند و در طول زمان گسترش مي آنها به صورت خطي، در مجاورت يكديگر شكل مي
دهند مخاطبين و مراجعين معيني را به  در ساعات معيني از شبانه روز فعاليت دارند و براساس خدماتي كه ارائه مي

  . كنند خود جذب مي
قياس شهر دارند را مي توان با نام محور هاي مجهز شهري شامل موارد زير محور هايي كه عملكرد بااليي در م

  :دانست
 بلوار شهيد بهشتي   -                      يعتيشر ابانيخ   -               خيابان امام خميني -

 )يتخت( يمتر 30بلوار  -                     كندوان ابانيخ -

عالوه بر خيابان هاي . لي تجاري شهر هسته اوليه شهر را  پوشش داده اندخيابان هاي مذكور به عنوان مركز اص
مذكور خيابانهايي وجود دارند كه كاربري هاي تجاري را در سطحي پايين تر از محورهاي فوق الذكر در كنار خود 

 :از اين نوع محور ها مي توان به موارد زير اشاره نمود.  جاي داده اند
 مدرس اهللا تيآ بلوار  -                              صفا بلوار  -                   خيابان منوچهري -

 خيابان آزادگان -                           معلم بلوار  -

  هاي ويژهكاربري-
دليل داراي نقشي برجسته در سطح شهر و يا در سطح بافت  3هايي هستند كه به  ويژه، كاربري  منظور از كاربري

 :تواند ظاهري و يا عملكردي باشد د، اين نقش ميباشن مي

كنند و عالوه بر  هايي كه به سبب شدت مراجعه ساكنين بافت به عنوان عنصري شناخته شده عمل مي كاربري -1
 مانند ميدان ميوه و تره بار و بازار روز و استاديوم ورزشي. وجوه ظاهري از نقطه نظر عملكردي نيز داراي اهميت است

 .مركز شهر واقع شده اندكه در 

اي كه دارند داراي اهميت  گيرند اما به لحاظ نقش نمادين و نشانه هايي كه مورد استفاده عموم قرار نمي كاربري  -2
  ...، ساختمان شهرداري، قبرستان و ترمينال  و دانشگاهها )مسجد جامع و مسجد امام(مساجد : اند نظير

ورت همزمان دارا هستند يعني از دو جهت عملكردي و كالبدي داراي اهميت نقش فوق رابه ص 2هايي كه كاربري -3
 باشند مانند پارك آزادگان مي
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  بعد كالبدي

هر شهر در درون خود داراي سلسله مراتب و . شوددر اين بعد به بررسي نظام تقسيماتي شهر دورود پرداخته مي
باشد در كند و عالوه بر اينكه خود جزئي از شهر ميبه صورت جزئي از يك كل عمل ميتقسيماتي است كه هر يك 

درون هر يك تقسيماتي وجود داشته، به طوريكه تقسيمات شهري شامل كوچه يا گروه مسكوني، كوي يا واحد 
  .باشدهمسايگي، محله، برزن، ناحيه و منطقه مي

ناحيه را  4عالوه بر آن طرح تفصيلي اين . باشدناحيه مي 4داراي شهر دورود در تقسيم بندي طرح جامع و تفصيلي 
  . محله تقسيم كرده است 13به 

حوزه خرد در حد محله تقسيم نموده  16حوزه كالن در حد ناحيه و  4بندي خود شهر را به اين مشاور در تقسيم
  .بندي سعي شده كه مرز محالت عرفي رعايت شوددر اين تقسيم. است

  نظام تقسيماتي شهر دورود: 149جدول 
  محالت عرفي حوزه خرد  حوزه كالن

1  

  كوي  كارمندان - بحرين  1
  برق - سيروساتي  2
  آبادعزت - ) ضرغام(شهرك قدس   3
  منوچهري - صفا  4

2  
  جماران - ششم بهمن - شريعتي  1
  آبادحسين - باالي بيمارستان - باالي فرمانداري  2
  110كمپ  - متري 30- كندوان - آهنراه  3

3  

  )آبادچال حسين(چال آزادگان   1
  )كوي شهيد بهشتي(دستگاه  800 2و1فاز  - كوي جانبازان  2
كوي  - كوي فرهنگيان - كوي شهرداري - )كوي شهيد بهشتي(دستگاه  800، 3فاز   3

  ساله 99زمينهاي  - آزادگان

4  

  كوي سينا  1
  انگشته  2
  كوي پليس  3
  كوي جهاد - كوي وليعصر  4
  2الغدير فاز  - كوي ستايش- 1الغدير فاز   5
  كوي فدك - )شبكه بهداشت(كوي دادگستري  - كوي ايثار - 2الغدير فاز   6

  1390-مطالعات مشاور: ماخذ
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  شناسيبعد ريخت

 صورت به را رمف و ساخت تاثرات و ريتاث و يشكل سازمان فرم، كه است يتيفيك اي بعد يشناسبه طور كلي ريخت
 يشهر يفضا و فرم يبندكريپ يخروج عنوان به يشناسختير اي يمورفولوژ يعبارت به.دارد نظر ملحوظ يبيترك

   .است يبررس قابل) بيترك( يبنددانهو ) تراكم( يفشردگ تميدر دو آ بعد نيا. شوديم محسوب
  )دانه بندي(تركيب 

منظور از تركيب نحوه مخلوط . غلب با تراكم اشتباه گرفته مي شودتركيب از خصوصيات بنيادي بافت مي باشد كه ا
  . شدن عناصر مختلف با يكديگر در فضا است

بندي تركيب در دانه. را مورد توجه قرار داد... در تركيب مي توان جدايي، يكپارچگي، تنوع، خلوص، اختالط كاربري و
شود به طوري كه ر بافت به شمار ميرود ديده ميبه شكل قطعات تفكيكي كه يكي از مهمترين اجزاء و عناص

خصوصيات و نحوه اختالط آنها با يكديگر مي تواند در ماهيت و نحوه شناسايي بافت، تاثير به سزايي داشته باشد، 
بايد توجه داشت اختالط مسكوني تنها مشخصه مهم دانه بندي نمي باشد، بلكه تركيب نوع فعاليت نيز از اهميت 

دانه بندي در واقع به نحوه تفكيك اراضي از لحاظ سطح به مفهـوم ريـزي، متوسـط و . ردار مي باشدزيادي برخو
  : شود بدين ترتيب گونه هاي دانه بندي در بافت منطقه عبارتند ازدرشتـي قطعـات به صورت متنوع، اطالق مي

 دانه بندي ريز: )ps(  
بازتاب آن در تاثيرات بصري، به . وچك و به يكديگر نزديك ترندها كبه تعبيري در اين بافت قطعات زمين و ساختمان

 مرغوبشكل فشردگي ديده مي شود و به طور كلي شلوغي محيط، بازتاب طرح ها و استفاده از مصالح ساختماني نا
ت به متر مربع بوده و قطعا 179كمتر از  ،يكيغالب مساحت قطعات تفك هابافت نيا در. باشنديم ادعا نيا از يحاك

  .شوندشكل رديفي و يا نا منظم ديده مي
 متوسط يبند دانه) :Pm(  

 329تا  180 نيدر آنها ب يكيكه مساحت غالب قطعات تفك باشنديم برخوردار ييهايبنددانه نيچن از ييهابافت
 و بوده رت عيوس ز،ير يبنددانه به نسبت ها،ساختمان و نيزم قطعات ،ييهابافت نيچن در. باشد يم مترمربع

 قطعات يريقرارگ نحوه نيهمچن. باشنديم برخوردار هم به نسبت يشتريب فواصل و كمتر يفشردگ  از هاساختمان
 . بخشد يم نامنظم اي و يفيرد يساختار آن به ،يدسترس شبكه يالگو به نسبت
 )Pl: (درشت يبند دانه

 نوع آرامش، هابافت نوع نيا در. باشد يم گريكدي از ردورت و بزرگتر ساختمانها حجم با همراه يبند دانه نيا يبافتها
نوع بافت  نيا در. دارد ييبسزا ريتاث آنها اتيخصوص و چهره يرو مرغوب، يساختمان مصالح از استفاده بنا، يطراح

از  ياكه مساحت بخش عمده يقطعات متوسط وجود دارند، به طور انياز  قطعات بزرگ در م يغالباً اشكال مختلف
هاي مذكور در هر حوزه خرد مساحت بنديبا توجه به انواع دانه.  باشدمربع ميمتر330باالتر از  يكيات تفكقطع

هاي تعيين شده در هر يك از آنها مطابق گيري شده كه متوسط آنها و درصد قطعات در اندازهقطعات تفكيكي اندازه
بندي باشند، نوع بافت آنها مشخص شده و رده دانهدرصد از قطعات در يك  50جدول زير است كه بر اساس اينكه 

 .بر روي نقشه نيز نمايش داده شده است
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  هاي خرد شهر دورودعات تفكيكي در حوزهميانگين مساحت قط:  150جدول  

1390 - برداشت مشاور: ماخذ

  شماره حوزه
ميانگين مساحت  درصد مساحت قطعات تفكيكي

  قطعات تفكيكي

  بندينوع دانه

80- 129  80زير  بيشتر از   329-280  230- 279  229-180  179-130 
  درشت  متوسط  ريز  جمع  330

الن 
ه ك

حوز
1  

    16.7 23.3 26.7 13.3 6.7 6.7 6.7 100.0 172.70  1ه خردحوز
    10.0 40.0 36.7 13.3 0.0 0.0 0.0 100.0 124.90 2حوزه خرد
    13.3 50.0 30.0 6.7 0.0 0.0 0.0 100.0 120.40  3حوزه خرد
    10.0 46.7 23.3 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0 128.30  4حوزه خرد
    12.5 40.0 29.2 13.3 1.7 1.7 1.7 100.0 136.6 جمع

الن 
ه ك

حوز
2  

    0.0 33.3 43.3 13.3 10.0 0.0 0.0 100.0 153.20  1حوزه خرد
    3.3 26.7 30.0 16.7 10.0 6.7 6.7 100.0 178.20  2حوزه خرد
    0.0 26.7 30.0 36.7 6.7 0.0 0.0 100.0 162.60 3حوزه خرد
    1.1 28.9 34.4 22.2 8.9 2.2 2.2 100.0 164.7  جمع

الن 
ه ك

حوز
3  

    0.0 0.0 0.0 90.9 0.0 0.0 9.1 100.0 216.10  1حوزه خرد
    0.0 4.3 13.0 39.1 4.3 8.7 30.4 100.0 294.30 2حوزه خرد
    0.0 0.0 15.4 46.2 23.1 0.0 15.4 100.0 228.30  3حوزه خرد
    0.0 2.1 10.6 53.2 8.5 4.3 21.3 100.0 257.72  جمع

الن 
ه ك

حوز
4  

    0.0 0.0 50.0 40.0 0.0 10.0 0.0 100.0 175  1حوزه خرد
    3.3 40.0 26.7 23.3 6.7 0.0 0.0 100.0 150.60  2حوزه خرد
    0.0 0.0 18.2 63.6 9.1 0.0 9.1 100.0 214.90  3حوزه خرد
    0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 199.2  4حوزه خرد
        0.0 0.0 4.8 95.2 0.0 0.0 0.0 100.0 195.70 5حوزه خرد
        0.0 0.0 86.7 13.3 0.0 0.0 0.0 100.0 165.50  6حوزه خرد 
      0.9 10.4 36.5 47.8 2.6 0.9 0.9 100.0 175  جمع

      4.6 23.4 30.4 31.2 4.6 1.9 4.0 100.0 173 كل شهر *
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هاي صادره الزم به ذكر است مساحت قطعات تفكيكي يا پالكهاي مسكوني در ساخت و سازهاي اخير بر اساس پروانه
  :شده به صورت زير است

  1385-89مساحت زمين پروانه هاي مسكوني صادر شده طي دوره :  151 جدول

  7709/225سال اخير از شهرداري دورود طي نامه به شماره  5هاي ساختماني صادر شده اطالعات پروانه: ماخذ

بعد از آن  .مترمربع دارند 180 -200ابنيه مسكوني ساخته شده مساحتي حدود % 33شود مانطور كه مشاهده ميه
  .اندقرار گرفته% 27در اولويت دوم ساخت و ساز با درصدي معادل  151-180ابنيه با مساحت 

 جمع 89سال  88سال  87سال 86سال 85سال شرح )مترمربع(مساحت زمين

 100كمتر از 
 26 11 0 3 3 9 تعداد
 2.42 0.03 0.00 0.03 0.01 0.05 درصد

 48 23 5 2 9 9تعداد 100-120
 4.48 0.06 0.01 0.05 0.04 0.05 درصد

 103 27 9 15 27 25 تعداد 121-150
 9.6 0.08 0.08 0.08 0.11 0.14درصد

 284 99 35 60 63 27 تعداد 151-180
 26.5 0.28 0.34 0.32 0.25 0.15 درصد

 349 117 26 61 80 65تعداد 181-200
 32.5 0.33 0.34 0.24 0.32 0.37 درصد

 100 24 15 14 25 22 تعداد 201-220
 9.33 0.07 0.08 0.14 0.10 0.13درصد

 75 21 8 11 27 8 تعداد 221-250
 7 0.06 0.06 0.07 0.11 0.05 درصد

 64 19 7 13 15 10 تعداد 251-300
 6 0.05 0.07 0.06 0.06 0.06 درصد

 9 4 1 1 3 0 تعداد 301-400
 0.84 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 درصد

 1 0 0 0 1تعداد 401-500
 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 درصد

 501بيشتر از 
 12 12 0 0 0 تعداد
 1.1 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00درصد

 كل
 1071 357 109 177 252 176 تعداد

رصدد  100 100 100 100 100 100 
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  )تراكم(فشردگي 
براي شناخت اين عامل چندين پارامتر . عامل فشردگي يا تراكم از ديگر عوامل موثر بر شكل يا ريخت شهر است

  :دتاثيرگذارن
  )تركيب پر و خالي(توده و فضا  -
  )درشتي و ريزي قطعات(بندي قطعات دانه -
  نظم در قرارگيري قطعات در كنار هم و نيز چسبندگي آنها به يكديگر -
  ارتفاع بناها -
  .شوند يم مشاهده ريز صورت به هابافت انواعمبنا،  نيا بر
  ): و خودرو قديم( كيارگان يها بافت -1

J  بافت هاي قديم :  
-باشند، كه با توسعه شهري، بين آنها بافتها بقاياي بافت روستايي قديمي هستند كه اغلب نيز فرسوده ميافتاين ب

عالوه بر . باشندريز، متراكم و با دسترسي ارگانيك ميبنديها اغلب داراي دانهاين گونه بافت. هاي ديگر پر شده است
ز محله كه داراي مسجد و حسينيه قديمي و مراكز تجاري به شكلي اي به عنوان مركهاي باال غالباً وجود گرهمشخصه

  .درونگرا است، از ديگر ويژگي هاي بارز اين نوع بافت به شمار مي رود
شهر با تركيب محالت فوق كه زماني روستايي . در شهر دورود اين بافت مشتمل بر محالت بحرين، سرچشمه است

سال با كوچه هاي تنگ و تاريك و پرپيچ و خم كه  50تا  40با قدمت  ميهاي قديخانه. بيش نبودند به وجود امده
  .بافت ارگانيك خود را حفظ كرده است از ديگر خصوصيات بافت كالبدي كهن دورود است

شوند كه نام خود را از هسته روستايي ترين محالت محسوب مياباد نيز از جمله قديميآباد و عزتمحالت حسين
تر آنها شكل ارگانيك معابر بندي اين محالت ريز است و در قسمتهاي قديمينوع دانه. اندذ كردهدهندشان اختشكيل

  . شودبست ديده ميهاي بنآباد تعداد زيادي كوچهاست و در محله حسينهنوز باقي
ريك و هاي تنگ و بانيز جزء محالت قديمي و فرسوده دورود است كه عالوه بر ريزدانگي، داراي كوچه 110كمپ

 .بدون فضاي خالي است

J بافت هاي خودرو :  
هاي تنگ هاي قديم نزديك بوده و غالباً مركب از خيابانبندي و فشردگي و نوع دسترسي به بافتاز لحاظ ويژگي دانه

علت عوارض طبيعي زمين غالباً به صورت بن بست هستند ولي هسته باشند كه بهپيچ ميدرو شطرنجي و يا پيچ
ها از قدمت كمتري نسبت به بافت اينگونه بافت. باشدهاي قديم ميتوسعه آنها به طور كلي متفاوت از بافتپيدايش و 

  .هاي كهن برخوردار هستند
عالوه بر . محله انگشته، روستايي در نزديكي شهر دورود بوده كه با گسترش شهر در محدوده قانوني واقع شده است

بنابراين اين محله جزء بافت غيررسمي و . دار استيك و پرپيچ و خم و شيبهاي آن داراي بافتي ارگانآن كوچه
  .شودخودرو در شهر دورود محسوب مي
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  راحي شدهط و كيارگان ريغ يها بافت -2

J بافت با دانه بندي درشت و باز :  
طراحي  فضايي با –اين بافت ها به دليل برخورداري از طرح هاي از پيش انديشيده شده داراي كيفيت كالبدي 

از سوي ديگر به دليل گشودگي فضا و حسي از باز بودن، داراي ارزش . باشندمعماري قابل توجه و بسيار مطلوبي مي
از سوي ديگر بافت آنها غالباً با . بيشتر و كيفيت مطلوبتري هستند كه بايد به منظور حفاظت مورد توجه قرار گيرند

بندي در اين گونه بافت ها غالباً به صورت مخلوطي از دانه. رسده ميهماهنگي و به شكل تدريجي به عناصر غير شبي
  : باشد اين بافت ها شامل قطعات بزرگ و متوسط مي

  بافت با دانه بندي درشت و شبكه نامنظم غير هندسي و باز  -
  بافت با دانه بندي درشت و شبكه منظم هندسي و باز -

بندي هاي با دانهباز از محصوريت و فشردگي بيشتري نسبت به بافتبندي درشت و به صورت نيمه بافت هايي با دانه
  .درشت و باز برخوردار مي باشند

و نظم ) فضاي خالي(بندي درشت و فضاهاي سبز بسيار كوي قديم كارمندان كارخانه سيمان در جنوب شهر با دانه
شود و از مطلوبترين و باز محسوب ميبندي درشت و شبكه منظم هندسي ها، جزء بافت با دانهدر قرارگيري توده

  . هاي بافت شهر دورود استبخش

J بافت با دانه بندي متوسط :  
باشند با توجه به اندازه قطعات تفكيكي از فشردگي و محصوريت بندي متوسط برخوردار ميهايي كه از دانهبافت

توانند به صورت نيمه باز با ها ميونه بافتاينگ. بندي درشت برخوردار مي باشندهايي با دانهبيشتري نسبت به بافت
هايي با دانه بندي متوسط اغلب با اختالط در بافت. محصوريت كمتر و نيمه متراكم با محصوريت بيشتر نمايان شوند

  :اينگونه بافت ها شامل موارد زير مي باشد. قطعات ريز و متوسط مواجه ايم
  و نيمه باز بافت با دانه بندي متوسط و شبكه منظم هندسي -
  بافت با دانه بندي متوسط و شبكه نامنظم هندسي و نيمه متراكم  -

هاي خرد در شهر دورود محالت شهيدبهشتي و كوي فرهنگيان و آزادگان و شهرداري و كوي پليس و همچنين حوزه
فضاي  .بندي متوسط، شبكه منظم شطرنجي ازپيش طراحي شده هستندداراي دانه 4از كالن حوزه   5و  4و  3

هاي سبز به صورت پارك شهري هاي فشار قوي و لكهها به صورت نوارهاي سبز در حريم دكلخالي در اين محدوده
ها جزء بافت با دانه بندي متوسط و شبكه منظم هندسي و نيمه باز به طوريكه اين محدوده. شوداي ديده ميو محله

  .شوندمحسوب مي
. هاي، بدون فضاي خالي استبستطراحي شده داراي تعداد زيادي بني از پيشكوي جانبازان با شبكه نامنظم هندس

  .بنابراين اين محدوده داراي بافت با دانه بندي متوسط و شبكه نامنظم هندسي و نيمه متراكم است

J بافت با دانه بندي ريز 
 :اينگونه بافت ها شامل موارد زير مي باشد

  دسي و باز و نيمه متراكم بافت با دانه بندي ريز و شبكه منظم هن -
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  بافت با دانه بندي ريز و شبكه منظم هندسي و متراكم -
  .شودريزدانگي يكي از خصوصياتي است كه در اكثر محالت دورود مشاهده مي

. شهريور و جماران داراي بافت ريزدانه هستند 17محالت قديمي چون صفا، منوچهري، سير و ساتي، برق، ضرغام،  
هاي منظم ، حاكي از خصوصيات بافت با دانه بندي ريز و شبكه منظم هندسي و عرض كم كوچه كمبود فضاي خالي

  .و متراكم در اين محالت است
متري نيز ريزدانه هستند، اما به علت  30بافت محالت جديد در شمال غرب و غرب شهر و محالتي چون كندوان و 

اعي و باير و فضاي سبز عمومي، اين محالت بافتي با دانه ها و فضاهاي خالي اعم از زمينهاي زرعرض مناسب كوچه
ها به علت ارتفاع بناها كامال مشهود تراكم در اين محدوده. بندي ريز و شبكه منظم هندسي و نيمه متراكم دارند

  .است
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  بعد بصري  -4-6-3- 5
تعيين و تحليل بصري داللت موثر در سامانه برداشت و  بعد بصري، بعد يا كيفيتي است كه بر همه مشهودات عيني

ها و كيفيات بصري در شهر است كه  ها، هويت هدف از بررسي سازمان بصري، شناسايي و تشخيص قابليت .دارد
و  شود هاي كالبدي و واقعيات فيزيكي محيط پيرامون در افراد در دو يا سه بعد مي موجب ايجاد تصويري از ويژگي

عواملي از شهر كه به ديده مي آيد و چشم قادر به تماشاي آن است؛ يعني تمام اين عواملي كه به صورت  تمام شامل
مي توان  در اين بارهاز جمله نكاتي كه . انفرادي و خاصه در حالتي به صورت پيوسته و دسته جمعي عمل مي كند
منظر شهري نيز هنر يكپارچگي . گردد گفت اين است كه به ديده آيد، به ذهن سپرده شود و سبب شادي و نشاط

. بخشيدن بصري و ساختاري به مجموعه ساختمان ها، خيابان ها و مكان هايي است كه محيط شهري را مي سازند
دو مفهوم سيما و منظر شهري . منظر شهري چيزي بيش از مجموعه ساختمان ها و فضاهاي غير ساخته شده است

  .م به كار برده شونداكثراً به يك معنا و مفهوم و با ه
كريدورهاي بصري وديدهاي موجود و بررسي سيلوئت كلي شهر در : اين خصوصيات درسيماي دو بعدي عباتند از 

  .بعد سوم
   :كريدورهاي بصري -

هاي  هايي است كه مناظر شهر از فاصله دور به عنوان مثال از محورها و دسترسي منظور از كريدورهاي بصري، مكان
  . قابل دريافت باشد... ها و نقاط مرجع و  ودياصلي، از ور

  :كريدورهاي بصري يا لبه ها و مسيرهاي امتداد ديد ناظران در طول محور از دو بعد قابل بررسي است
عمده ترين كريدورهاي بصري نوع اول را شبكه هاي ارتباطي اصلي و فرعي تشكيل مي دهند؛ اين كريدورها از  

خيابان هاي . تشخيص مي باشند و به دو گونه سرپوشيده و سرباز قابل تعريف هستند جداره هاي مقابل هم، قابل
  . شودامام خميني و خيابان شريعتي و بازار روز جز اين دسته از كريدورها محسوب مي

نوع دوم كريدورهاي بصري، عمق يافتن ديد ناظر در خط آسمان جداره هاست كه امكان گشايش ديد ناظر را در 
جنوبي محله جماران و  -ترين اين كريدورها در شهر  تمام خيابانهاي شمالي از عمده. ها بدنبال داردارهوراي جد

  .كه به كوههاي انتهايي آن ديد دارند كه مناظر اكولوژيكي و زيبايي را ايجاد كرده است... آباد و كوي قدس وحسين
كارخانه سيمان، ساختمان اين كارخانه به عنوان سمبل  غربي محالت مجاور -عالوه بر ان از امتداد خيابانهاي شرقي

  .و نشانه شاخص شهر هويدا است
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بصريكريدورهاي:10تصوير
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  :سيلوئت شهر -
عبارت است از منظر خط آسمان در متن افق  و تفاوت آن با خط آسمان در اين است كه  لوئت  يا دورنماي شهرسي

دهي مناظر ي كه بر عناصر خاص وجود دارد، اغتشاش، نظم و يا جهتبا استفاده از سيلوئت، تجمع ارتفاعي و تاكيدات
  .شودبررسي مي

  

سيلوئت شهر:11 تصوير

بروجردسمتازشهروروديلوئتيس  

برداري دانشگاه، محل عكسشهرلوئتيس

برداري اداره ميراث فرهنگي در انگشته، محل عكسلوئت شهريس

ارتفاعي تجمع  

 پهنه سبز

 كاربريهاي عمده

 پهنه كارگاهي

ارتفاعي شاخص  

زراعيتجمع  

 پهنه مسكوني در دامنه

 عنصر شاخص
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تراكم كلي ساختماني مسكوني در مناطق مختلف شهر از طريق بازديدهاي محلي و نمونه برداري از  -6-3- 5
  ساختمانها

  تراكم ساختماني -1-5-6-3
. بتدا سطح اشغال در ابنيه مسكوني مورد بررسي قرار گرفتبه منظور بررسي تراكم ساختماني مسكوني شهر دورود، ا

و متوسط مساحت اعيان  173هاي انجام شده، با توجه به متوسط مساحت زمين مسكوني برابر با بر اساس بررسي
  . مي باشد% 69مترمربع متوسط سطح اشغال مسكوني شهر برابر با  120برابر با 

در هر حوزه كالن و خرد و آيتم مساحت عرصه و اعيان و سطح اشغال در هر بر اين اساس با احتساب تعداد طبقات، 
  .يك از آنها تراكم ساختماني به صورت جداول زير است

  .باشدمي%  93تراكم ساختماني در كل شهر برابر 
  شهر دورود يهاحوزهكالنتعداد طبقات در  متوسط:  152 جدول

متوسط تعداد   طبقه و بيشتر 6  طبقه 5 طبقه4 طبقه3 طبقه2  طبقه 1  حوزه
  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  درصد  تعداد  طبقات

1  3677  80.72 811  17.80 66  1.45  1  0.02  0  0.00  0  0.00  1.2 
2  3687  73.261213 24.10 121  2.40 12  0.24 0  0.00  0  0.00  1.3 
3  3157  65.251453 30.03185  3.82 29  0.60 9  0.19  5  0.10  1.4 
4  1878  52.96 1305 36.80 290  8.18  63  1.78  10  0.28  0  0.00  1.6 

 1.34  0.03  5  0.11  19  0.58  105  3.68  622  26.61 4782 68.99 12399  شهر
  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ

در اين دو حوزه متوسط . مي باشندجدول فوق نشان مي دهد كه كم ارتفاع ترين مناطق شهر حوزه هاي يك و دو 
همچنين بيشترين تعداد بناهاي با طبقات بيشتر از سه در . طبقه است 1.3و  1.2تعداد طبقات به ترتيب برابر با 

هاي بعالوه با در نظر گرفتن متوسط سطح اشغال ، متوسط تراكم ساختماني در محدوده. قرار گرفته است 3حوزه 
  :ير مي باشدمختلف بافت به شرح جدول ز

ها يكسان نيست، ها در همه حوزهگيري تصادفي در هر حوزه، تعداد نمونهالبته الزم به ذكر است به دليل نمونه
  .ها  لزوماً برابر با ميانگين مساحت كل شهر نيستبنابراين ميانگين متوسط مساحت حوزه

شود كه در حوزه پهنه كم ارتفاع را شامل ميدهد كه به طور كلي ابنيه مسكوني شهر دورود يك جدول زير نشان مي
بر اساس جدول فوق، كمترين تراكم . مي باشد% 113آن كه چند مورد انبوه سازي انجام شده است، داراي تراكم  4

  . مي باشد% 80.8برابر با  1و خرد حوزه  1ساختماني نيز در حوزه 
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  دورود شهر يهاحوزه در يساختمان تراكم: 153جدول   

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
سال اخير در شهر ميانگين زيربنا و ميانگين سطح زمين در ساختمانهاي  5هاي ساختماني بر اساس اطالعات پروانه

تراكم ساختماني در طي . مترمربع بوده است 186و  255بر به ترتيب برا 1385-89در دوره مسكوني ساخته شده 
  . اين سالها مطابق جدول زير است

  1385-89هاي مسكوني صادر شده طي دوره تراكم ساختماني پروانه: 154 جدول

  7709/225سال اخير از شهرداري دورود طي نامه به شماره  5هاي ساختماني صادر شده اطالعات پروانه: ماخذ
  

تراكم ساختماني 
  )درصد(

متوسط تعداد 
 طبقات

طح متوسط س
 )درصد(اشغال 

متوسط مساحت
 )متر مربع(اعيان 

متوسط مساحت زمين
 )متر مربع(مسكوني   حوزه خرد

حوزه
 كالن

80.8  1.28  63.1  109  172.7  1 

1 
95.3  1.2  79.4  99.2  124.9  2 
90.5  1.13  80.1  96.4  120.4  3 
91.2  1.29  70.7  90.7  128.3  4 
86.7  1.21  72.4  98.83  136.58   1وزهح ميانگين
90.4  1.27  71.1  109  153.2  1 

2 98.7  1.29  76.5  136.3  178.2  2 
99.9  1.33  75.1  122.1  162.6  3 
96.1  1.3  74.4  122.47  164.67   2حوزهميانگين 
106.2  1.44  73.7  159.3  216.1  1 

3 81.0  1.42  57.0  167.8  294.3  2 
86.7  1.35  64.2  146.6  228.3  3 
86.8  1.41  62.1  160  257.7   3حوزهميانگين 
11.3  1.67  6.8  11  162  1 

4 

85.9  1.22  70.4  106  150.6  2 
96.4  1.48  65.1  140  214.9  3 

112.3  1.57  71.5  142.5  199.2  4 
119.7  1.66  72.1  141.1  195.7  5 
140.8  1.94  72.6  120.1  165.5  6 
113.4  1.6  70.6  123.9  175.4   4حوزهميانگين 
92.9  1.34  69.4  120  173   كل شهر

 كل 89 88 87 86 85 شاخص

 176 252 177 109 357 1071  تعداد پالك
 255 270 245 261 254 224 ميانگين زير بنا

 186 186 183 195 182 187 ميانگين سطح زمين
%119 تراكم ساختماني  139%  133%  133%  145%  137%  
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قابل (از نظر نوع مصالح و كيفيت ساختمان  شهر، وضعيت كلي ساختمانهاي مسكوني در مناطق مختلف -6-6-3
برداري از از طريق  بازديدهاي محلي ونمونه ،سيسات بهداشتي و غيرهأ،تجهيزات و ت) استفاده،مرمتي و تخريبي

  .ساختمانها
  ساختمان تيفيك-3- 1-6-6

به نوساز، قابل قبول، مرمتي و  هاكيفيت ابنيه براي تعيين ميزان فرسودگي بنا معموالً بر مبناي تقسيم بندي كيفيت
دهد كه بيشتر پالك هاي بررسي كيفيت واحدهاي مسكوني در شهر دورود نشان مي. گيردتخريبي انجام مي

درصد از كل پالك هاي مسكوني شهر را در  02/68مسكوني در اين شهر، داراي كيفيت قابل قبول بوده به نحوي كه 
هاي كالن چهارگانه شهر نشان مي دهد در هر يك از حوزه هاي برنامه حوزه بررسي كيفيت ابنيه در. بر گرفته است

درصد از بناهاي مسكوني داراي كيفيت قابل  72.81و  86.46، 66.50، 46.37ريزي يك، دو، سه و چهار به ترتيب 
كمترين ميزان همچنين از كل بناهاي مسكوني با كيفيت قابل قبول، بيشترين ميزان در حوزه سه و . قبول مي باشند

  .ريزي قرار گرفته انددر حوزه يك برنامه
با توجه به اهميتي كه آگاهي از واحدهاي تخريبي قابل استفاده در شهر در امر برنامه ريزي دارد، تعداد و درصد اين 

يني رده از كيفيت ساختماني نيز مورد بررسي قرار گرفته است كه برداشت هاي ميداني مشاور نشاندهنده درصد پاي
 43بر اساس آمارهاي به دست آمده از برداشت ميداني شهر دورود، تعداد . باشداز واحدهاي تخريبي در كل شهر مي

درصد از كل بناها در شهر وجود دارد كه بيشترين ميزان آن مربوط به حوزه دو  24/0بناي مسكوني تخريبي برابر با 
  . ي مسكوني شهر نيز داراي كيفيت مرمتي هستنددرصد از بناها 44/18گفتني است . ريزي استبرنامه

- هاي كالن برنامهجدول و نمودار زير وضعيت كيفيت ابنيه مسكوني شهر دورود را به تفكيك تعداد و درصد در حوزه

اين جدول گوياي وجود اختالفاتي بين حوزه هاي كالن و كل شهر مي باشد كه . دهندريزي و كل شهر نشان مي
كالن  ياز حوزه ها يك نيازمند بررسي دقيق تر هر يك از حوزه هاي كالن است تا بدانيم در هر تفسير اين موضوع

كالن برنامه  يحوزه ها ينب ياختالفات ينوجود دارد كه سبب بروز چن ياقتصاد يا ياجتماع ي،كالبد يلشهر چه دال
از حوزه هاي كالن به تفصيل مورد همين منظور در ادامه، وضعيت كيفيت ابنيه در هر يك  به. شود يشهر م يزير

در اينجا الزم به ذكر است كه جهت بررسي عوامل كالبدي، اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر . بحث قرار گرفته است
وضعيت كيفيت و مصالح ابنيه  و مسكن شهر، مهمترين فاكتورها يعني عمر بناها، وضعيت اقامت افراد و هزينه خانوار 

بنابراين در بخش هاي ديگر . است كه جداول مربوط به هركدام در ادامه ارائه شده استمورد بررسي قرار گرفته 
  .گزارش مربوط به اين بند، به جداول زير ارجاع داده خواهد شد

  شهر دورود يمسكون هيابن تيفيك: 155جدول 
 بناتيفيك

 كل كالن حوزه   نوساز قبولقابل يمرمت يبيتخر  ارزش با  ريسا
 درصد  تعداد  صددر  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100/00  4555  0/00  0  0/00  0  0/33  15  43/89  1999  46/37  2112  9/42  429  1 
100/00  5033  0/00  0  0/02  1  0/48  24  25/53  1285  66/50  3347  7/47  376  2 
100/00  4838  0/00  0  0/00  0  0/02  1  0/25  12  86/46  4183  13/27  642  3 
100/00  3546  0/00  0  0/00  0  0/08  3  0/51  18  72/81  2582  26/59  943  4 
100/00  17972  0/00  0  0/01  1  0/24  43  18/44  3314  68/02  12224  13.30  2390   شهركل

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
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  شهر كل و حوزهاكالنشهر دورود در  يمسكون هيابن تيفيك:  25نمودار

  
  دورود شهرهاي كالن حوزه در يمسكون هيابن قدمت: 156جدول 

  بناعمر
 كل حوزه  حوزه ريز  باال به سال 31  سال21-30  سال10-20  سال10ازكمتر

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
100/00  572  86.71  496  4.37  25  1/40  8  7/52  43  1 

1 
100/00  780  92/95  725  1/79  14  0/51  4  4/74  37  2 
100/00  1812  68/49  1241  9/88  179  4/58  83  17/05  309  3 
100/00  1391  79/73  1109  10/14  141  1/44  20  8/70  121  4 
100/00  4555  78/40  3571  7/88  359  2/52  115  11/20  510   1جمع حوزه
100/00  2008  51/39  1032  23/95  481  12/65  254  12/00  241  1 

2 
100/00  1391  21/06  293  53/70  747  15/89  221  9/35  130  2 
100/00  1634  39/23  641  40/64  664  9/18  150  10/95  179  3 
100/00  5033  39/06  1966  37/59  1892  12/42  625  10/93  550   2جمع حوزه
100/00  1736  2/02  35  36/12  627  43/89  762  17/97  312  1  

3 
100/00  1904  40/76  776  14/29  272  21/59  411  23/37  445  2 
100/00  1198  32/39  388  3/59  43  24/79  297  39/23  470  3 
100/00  4838  24/78  1199  19/47  942  30//38  1470  25/36  1227   3جمع حوزه
100/00  322  0/93  3  2/48  8  15/84  51  80/75  260  1 

4 

100/00  600  10/33  62  66/50  399  3.17  19  20/00  120  2 
100.00  208  4.33  9  32/21  67  50/96  106  12/50  26  3 
100/00  781  0/00  0  2/05  16  48/91  382  49/04  383  4 
100/00  1114  0/00  0  0/81  9  42/28  471  56/91  634  5 
100/00  521  0/00  0  0/00  0  8/83  46  91/17  475  6 
100/00  3546  2/09  74  14/07  499  30/32  1075  53/53  1898   4ع حوزهجم
100/00  17972  37/89  6810  20/54  3692  18/28  3285  23/29  4185   كل

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
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  )هزار تومان(هزينه ماهانه خانوارها در شهر دورود :157جدول 

  1390پيمايش اقتصادي و اجتماعي مشاور، تير ماه : ماخذ
  

 )تومان (هزينه ماهانه خانوار  600-800  800- 1000000 حوزه ها 600-400  400-200  200-0 
4/3  3/5  10  4/64  9/16   1- 1حوزه خرد

0  7  1/15  3/59  6/18    1- 2 حوزه خرد
1/3  8  10  46  9/32   1- 3حوزه خرد 
4/1  4  9/6  5/62  2/25   1- 4حوزه خرد 

2  1/5  2/11  8/55  9/25   1حوزه كالن
0  5/10  10  7/53  8/25   2- 1حوزه خرد 
0  8/5  10  2/72  12   2- 2حوزه خرد 
1  7  6/15  1/58  3/18   2- 3حوزه خرد 
2/0  4/8  8/11  9/60  7/18   2حوزه كالن 
7/22  20  5/26  4/26  5/4   3- 1حوزه خرد 
6/24  20  9/33  1/21  4/0   3- 2حوزه  خرد

2/1  8  3/11  47  5/32   3- 3حوزه خرد 
6/20  3/11  5/34  27  6/6   3حوزه كالن 

0  4  5/8  8/70  7/16   4- 1حوزه خرد
5/2  17  25  7/48  7/6   4- 2حوزه خرد 

8  18  30  36  4   4- 3حوزه خرد 
20  10  27  38  5   4- 4حوزه خرد

6/28  10  9/35  4/22  1/3    4- 5حوزه خرد 
8/12  20  7/27  7/33  7/4    4-6حوزه خرد 
2/14  9/14  9/26  4/38  5/5   4حوزه كالن 
7/9  9/13  8/17  5/44  1/14   كل حوزه ها
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  درصد به دودور شهر كالن يها حوزه در اقامت تيوضع: 158جدول 
 حوزه خرد  يقبلسكونتمحل  گريد شهرستان  گريد استان حوزه  گريدشهر  روستا  گريدمحله  محلهنيهم

5/1  1/7  0  3/4  16/9  72/9  1 

1 
1/2  0  0  0  7  91/9  2 
0/6  0/6  1/9  0/6  16/2  80  3 
3/4  2  0  1/4  11/6  81/6  4 
2/2  1/1  0/7  1/1  13/1  81/9   1حوزه جمع
4/6  2/3  0  2/3  12/3  76/9  1 

2 
3/2  4/4  0  1/3  22/2  67/7  2 
1/1  0/5  0  0/5  12/9  84/4  3 
2/7  2/3  0  1/3  15/8  76/8   2حوزه جمع
3  3  0  3/3  62/1  28/6  1 

3 3/5  0/4  0  2/7  59/4  34  2 
1/2  0  0  0  16/9  81/9  3 
3  1/5  0  2/6  54/8  38/2   3حوزه جمع

4/2  4/2  0  0  62/5  29/2  1 

4 

7/6  6/7  2/5  6/7  24/4  52/1  2 
12  4  0  4  56  24  3 
7  9  0  2  52  29  4 

6/1  4/1  0  1  74/5  14/3  5  
4/7  3/5  1/2  5/8  68/6  16/3  6 
6/6  5/8  0/9  3/8  53/5  29/2   4 حوزه جمع

3/4  2/6  0/4  2/2  34/6  56/4    كل
  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
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  حوزه كالن يك برنامه ريزي
دهد كه در حوزه كالن يك، ريزي نشان ميتر كيفيت ابنيه در هر يك از حوزه هاي كالن برنامهبررسي تفصيلي

درصد  43.89درصد از ابنيه مسكوني را بناهاي با كيفيت قابل قبول تشكيل داده و ساير بناها به ترتيب  46.37
بر اين اساس مشاهده مي شود كه پس از بناهاي با . درصد تخريبي مي باشند 0.33درصد نوساز و  9.42مرمتي، 

كيفيت قابل قبول، با اندك اختالفي بناهاي مرمتي وجود دارند و اين موضوع نشاندهنده فرسودگي نسبي اين حوزه 
حوزه كالن يك نشان مي دهد گرچه همچنين بررسي حوزه هاي خرد در . باشدبرنامه ريزي نسبت به ساير حوزه مي

درصد مي باشد ولي در داخل حوزه يك، حوزه  46ميانگين ابنيه با كيفيت قابل قبول در حوزه كالن يك، برابر با 
هاي خردي با اختالف فاحش نسبت به ميانگين حوزه كالن وجود دارند، بدين ترتيب كه در حوزه خرد دو، با اختالف 

  . درصدي بيشتر از ميانگين كل حوزه روبرو هستيم 26ن و در حوزه چهار با اختالف درصدي كمتر از ميانگي 22
همچنين بررسي اختالف درصدها در ابنيه كيفيت مرمتي، نشاندهنده اختالف فاحش در حوزه هاي يك، دو و چهار 

رصد بيشتر از د 26و  17بدين ترتيب كه در حوزه هاي يك و دو به ترتيب اختالف . نسبت به ميانگين مي باشد
  . درصدي كمتر از ميانگين كل حوزه روبرو مي باشيم 24ميانگين و در حوزه چهار با اختالف 

به طور كلي توجه به قدمت ابنيه در اين محدوده نشان مي دهد كه در زيرحوزه هايي كه داراي مقادير زيادي بناهاي 
سال به باالست و بنابراين واضح است كه در منطقه  31 با كيفيت مرمتي و قابل قبول مي باشند، عمر بيشتر ابنيه نيز

هايي كه عمر ابنيه مسكوني زياد باشد، كيفيت بنا نيز كاهش يافته و از قابل قبول به مرمتي و حتي تخريبي كاهش 
 عالوه بر اين، وضعيت اقتصادي خانوار نيز مي تواند به عنوان عاملي در جهت بهسازي و نوسازي بنا مورد. يابدمي

ارزيابي قرار قرار گيرد، به اين ترتيب كه معموالً هرچقدر خانوار از قدرت اقتصادي باالتري برخوردار باشد، احتمال 
 بر. گرچه اين موضوع صددرصد نيست ولي محتمل است. باالتر بودن گرايش خانوار به نوسازي بنا بيشتر خواهد بود

 داراي افراد از بيشتري درصد شده، ياد هاي درزيرحوزه كه ستپيدا نيز 1خانوار هزينه جدول از فرضيه، اين اساس
  .باشند مي ماه در تومان هزار 400 از كمتر درآمد

بنابراين در كل حوزه كالن يك، درصد بناهاي داراي كيفيت مرمتي و قابل قبول تابعي از عمر بنا و وضعيت اقتصادي 
ممكن است در اين موضوع دخيل باشند كه در اينجا  گفتني است عوامل ناشناخته ديگري هم. خانوار بوده است

  .مورد بررسي قرار نگرفته اند
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
زيرا تجربه ثابت كرده  در بررسي وضعيت اقتصادي خانور در شهر دورود، مشاور به صورت غير مستقيم، هزينه خانوار را بجاي درآمد انوار مورد پرسش قرار داده است ١

   .ود ندارداست كه فرد پرسش شونده معموالً تمايلي به بيان درآمد خ
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  خرد يها حوزه كيتفك به 1 كالن حوزه در يمسكون هيابن فتيك: 159جدول 
 بناتيفيك

 حوزه
 خرد

  حوزه
 كالن

 كل  ريسا  ارزش با  يبيتخر  يمرمت  قبولقابل  نوساز

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00 572  0.00  0  0.00  0  0.52  3  60.84 348  31.12 178  7.52  43  1 

1 

100.00 780  0.00  0  0.00  0  0.26  2  70.38 549  24.62 192  4.74  37  2 
100.00 1812  0.00  0  0.00  0  0.11  2  45.64 827  40.89 741  13.36 242  3 
100.00 1391  0.00  0.00  0.58  8  19.77 275  71.96 1001  7.69  107  4 

100.00 4555  0.00  0  0.00  0  0.33  15  43.89 1999 46.37 2112  9.42  429 
جمع
 1حوزه

100.00 17972 0.00  0  0.01  1  0.24  43  18.44 3314 68.02 12224 13.30 2390  شهر كل

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ

  خرد  يحوزه ها كيبه تفك 1در حوزه كالن  يمسكون هيابن فتيك : 26نمودار

  
J حوزه كالن دو برنامه ريزي  

درصد از بناها قابل قبول بوده و پس از آن بناهاي مرمتي  66.5شود، در حوزه شماره دو نيز همانگونه كه مشاهده مي
ابنيه مسكوني اين حوزه نوساز بوده و ساير درصد از  7.47. درصد از كل بناهاي مسكوني اين حوزه قراردارد 25.53با 

هاي خرد بررسي وضعيت كيفيت ابنيه مسكوني در حوزه. باشندابنيه داراي كيفيت تخريبي و با ارزش معماري مي
اين . باشددرصدي در حوزه خرد شماره يك، بيشتر از ميانگين كل حوزه مي 15اين محدوده نشان دهنده اختالف 

  .سال در اين حوزه خرد باشد 20واند به دليل باال بودن درصد بناهاي مسكوني با عمر باالي تاختالف نتيجتاً مي
- هاي خرد و ميانگين كل حوزه ديده نميهاي خرد در اين محدوده اختالف فاحشي بين مقادير حوزهدر ساير حوزه

 . شود
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 ردبه تفكيك حوزه هاي خ 2كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 160جدول 
 بناتيفيك

 خرد حوزه
  حوزه
 كالن

 كل  ريسا  ارزش با  يبيتخر  يمرمت  قبولقابل  نوساز

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  2008  0.00  0  0.05  1  1.00  20  40.39  811  51.29  1030  7.27  146  1 

2 
100.00  1391  0.00  0  0.00  0  0.29  4  12.65  176  81.60  1135  5.46  76  2 

100.00  1634  0.00  0  0.00  0  0.00  0  18.24  298  72.34  1182  9.42  154  3 

100.00  5033  0.00  0  0.02  1  0.48  24  25.53  1285  66.50  3347  7.47  376   2حوزه جمع

100.00  17972  0.00  0  0.01  1  0.24  43  18.44  3314  68.02  12224  13.30  2390   شهر كل

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
  

  به تفكيك حوزه هاي خرد  1كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كالن  : 27نمودار

  
J ريزيحوزه كالن سه برنامه  

دهد كه اين حوزه داراي بيشترين پالك مسكوني داراي بررسي مقادير كيفيت بناهاي مسكوني در حوزه سه نشان مي
همچنين بيشترين درصد پس از ابنيه قابل قبول را . باشدهاي مسكوني شهر ميسبت به كل پالككيفيت قابل قبول ن

همچنين . درصد از ابنيه مسكوني حوزه سه مي باشد 13.27اند كه برابر با بناهاي نوساز به خود اختصاص داده
ساز نسبت به ميانگين كل حوزه تر در اين حوزه نشاندهنده اختالف در درصدهاي مربوط به ابنيه نوبررسي تفصيلي

 14درصدي كمتر از ميانگين و در حوزه شماره سه اختالف  9بدين ترتيب كه در حوزه شماره يك اختالف . باشدمي
بررسي قدمت ابنيه در زيرحوزه هاي مختلف حوزه كالن سه . خورددرصدي بيشتر از ميانگين كل حوزه به چشم مي

هاي خردي كه تعداد ابنيه نوساز بيشتر است، به تبع آن تعداد ابنيه داراي وزهدهد كه به طور كلي در حنشان مي
  .كيفيت قابل قبول و مرمتي كمتر و بالعكس مي باشد
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  به تفكيك حوزه هاي خرد 3كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كالن: 161جدول 
 بناتيفيك

 حوزه ريز
 حوزه
 كالن

 كل  ريسا  ارزش با  يبيتخر  يمرمت  قبولقابل  وسازن

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  1736  0.00  0  0.00  0  0.06  1  0.29  5  95.51  1658  4.15  72  1 

3 
100.00  1904  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.16  3  87.13  1659  12.71  242  2 

100.00  1198  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.33  4  72.29  866  27.38  328  3 

100.00  4838  0.00  0  0.00  0  0.02  1  0.25  12  86.46  4183  13.27  642   3جمع حوزه

100.00  17972  0.00  0  0.01  1  0.24  43  18.44  3314  68.02  12224  13.30  2390   كل شهر

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
  به تفكيك حوزه هاي خرد  3ن كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كال : 28 نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

J حوزه كالن چهار برنامه ريزي  
و مابقي مرمتي، تخريبي و  درصد ابنيه نوساز 26.59ابل قبول، درصد ابنيه ق 72.81نهايتاً حوزه چهار نيز داراي 

بول، مرمتي، را به تفكيك نوساز، قابل ق 4 كالن حوزه يمسكون هيابن تيفجدول زير كي. باشندباارزش معماري مي
- دهنده عدم همگني حوزه هاي خرد اين محدوده نشانحوزه در تريليتفص يبررس. دهد يرا نشان م …تخريبي و 

درصد است، در  27درخصوص ابنيه نوساز، با توجه به اينكه ميانگين در كل حوزه برابر با . باشدهاي خرد با هم مي
هاي دو، سه و چهار به درصدي بيش از ميانگين و در حوزه 32و  51هاي يك و شش به ترتيب با اختالف حوزه

همچنين بررسي مقادير كيفيت قابل قبول . درصدي كمتر از ميانگين روبرو هستيم 17و  16، 18ترتيب با اختالف 
در . باشدهاي خرد اين محدوده نشاندهنده اختالف مقادير حوزه خرد يك و ميانگين كل حوزه ميدر هريك از حوزه

  . د بناهاي مرمتي نيز همين اختالف در سطح حوزه هاي خرد وجود داردتعدا
هاي خرد دهد كه بيشتر افرادي كه در حوزهبررسي وضعيت اقامت در زيرحوزه هاي مختلف اين حوزه كالن نشان مي

تواند به اند كه اين امر ميگانه حوزه كالن چهار ساكن هستند، از محالت ديگر شهر به اين حوزه مهاجرت كرده 6
  .دليل نوساز بودن محالت حوزه كالن چهار خصوصاً در قسمت هاي آماده سازي شده باشد
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  به تفكيك حوزه هاي خرد 4كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كالن: 162جدول 

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
  به تفكيك حوزه هاي خرد  4كيفت ابنيه مسكوني در حوزه كالن  : 29نمودار

  
  سازه ساختماني -6-3- 2-6

اغلب واحدهاي ساختماني در ساخت و سازهاي قديمي شهر دورود فاقد سيستم سازه اي و فاقد هرگونه محاسبات 
به لحاظ زيبايي بصري، دچار  ه مي باشند و واحدهاي مزبورجمله زلزل فني براي مقاومت در برابر سوانح طبيعي از

د و نناهنجاري هاي متعدد بوده و روح جستجوگر زيبايي شهروندان را متناسب با سليقه هاي امروزي سيراب نمي كن
و بهسازي بر اين اساس به منظور اتخاذ تدابير مناسب جهت مقاوم سازي، نوسازي  .دنباعث رويگرداني آنها مي شو

  . بافت مي بايست از نوع سازه ساختماني در اين بافت ها اطالع داشت
بر اساس نتايج برداشت ميداني مشاور، در شهر دورود بيشتر بناهاي مسكوني با سازه ساختماني آجر و آهن ساخته 

ان بناهاي داراي سازه از مي. كوني شهر را در بر مي گيرندسدرصد از كل بناهاي م 77.35شده است كه بناهاي مزبور 
  . ساختماني آجر و آهن، بيشترين درصد در حوزه يك قرار داشته و كمترين آن در حوزه چهار برنامه ريزي شهر است

درصد از كل بناهاي مسكوني شهر، بيشترين سهم را به خود  17.77پس از آن واحدهاي مسكوني با سازه فلزي با 
  .فلزي در حوزه چهار بيشترين درصد را شامل مي شوند بناهاي داراي اسكلت. اختصاص داده اند

 بناتيفيك

 حوزه ريز
 حوزه
 كالن

 كل  ريسا  ارزش با  يبيتخر  يمرمت  قبولقابل  نوساز

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  322  0.00  0  0.00  0  0.00  0  2.80  9  19.88  64  77.33  249  1 

4 

100.00  600  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.17  1  91.33  548  8.50  51  2 

100.00  208  0.00  0  0.00  0  0.96  2  0.48  1  87.98  183  10.58  22  3 

100.00  781  0.00  0  0.00  0  0.13  1  0.38  3  89.88  702  9.60  75  4 

100.00  1114  0.00  0  0.00  0  0.00  0.36  4  77.92  868  21.72  242  5 

100.00  521  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  41.65  217  58.35  304  6 

100.00  3546  0.00  0  0.00  0  0.08  3  0.51  18  72.81  2582  26.59  943   4 حوزه جمع

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

1زيرحوزه 2زيرحوزه 3زيرحوزه 4زيرحوزه 5زيرحوزه 6زيرحوزه حوزهكل

ساير
ارزشبا

تخريبي
مرمتي

قبولقابل
نوساز

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   دورود رشه) بازنگري( جامع طرح

269 

 

جدول زير جزئيات سازه ساختماني . درصد مي باشد  4.68درصد بناهاي داراي اسكلت بتني نيز در كل شهر برابر با 
جمالي به داده هاي جدول زير انگاهي . را در حوزه هاي كالن و زيرحوزه هاي مختلف شهر دورود نشان مي دهد

ده وجود اختالفاتي در سازه ساختماني ابنيه مسكوني حوزه هاي كالن شهر با ميانگين كل شهر دورود مي دهننشان
  .اين اختالفات در ادامه به تفصيل مورد بحث قرار گرفته اند. باشد

  سازه ساختماني ابنيه مسكوني شهر دورود به تفكيك تعداد و درصد: 163جدول 

  1390 –نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
  مختلف و كل شهر يشهر دورود در حوزها يمسكون هيابن يساختمان سازه : 30 نمودار

   
  

  
  
  
  
  
  
  

  حوزه كالن يك برنامه ريزي
در حوزه كالن يك، همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي شود، بيشترين مقادير سازه اي مربوط به سازه آجر و 

همچنين  در برداشت ميداني شماور . شددرصد و كمترين مقدار، مربوط به سازه آجر و چوب مي با 89.15آهن با 
بررسي مقادير سازه اي در زيرحوزه هاي اين محدوده اختالفاتي . هيچ بنايي با سازه خشت و چوب گزارش نشده است

  . در مقادير سازه آجر و چوب و سازه بتني بين حوزه هاي خرد مختلف و ميانگين كل حوزه نشان مي دهد
   

 نوع سازه  حوزه
 كالن

  چوب و آجر چوبوخشت آهنوآجر يبتن  يفلز  ريسا  كل
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  دتعدا  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  4555  0.00  0  8.80  401  1.80  82  89.15  4061  0.00  0  0.24  11  1 

100.00  5033  0.00  0  9.54  480  3.85  194  86.21  4339  0.02  1  0.38  19  2 

100.00  4838  0.02  1  18.83  911  2.13  103  79.00  3822  0.02  1  0.00  0  3 

100.00  3546  0.00  0  39.54  1402  13.03  462  47.35  1679  0.06  2  0.03  1  4 

100.00  17972  0.01  1  17.77  3194  4.68  841  77.35  13901  0.02  4  0.17  31   كل شهر
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  خرد يها حوزه كيتفك به 1 كالن حوزه در يمسكون هيابن يساختمان سازه: 164دول ج
 نوع سازه

 زير حوزه
حوزه 
 كالن

 كل  ساير  فلزي  بتني  آجر و آهن  خشت و چوب   آجر و چوب
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  572  0.00  0  8.57  49  0.00  0  91.43  523  0.00  0  0.00  0  1 

1 
100.00  780  0.00  0  4.10  32  0.90  7  94.74  739  0.00  0  0.26  2  2 
100.00  1812  0.00  0  11.87  215  1.93  35  85.71  1553  0.00  0  0.50  9  3  

100.00  1391  0.00  0  7.55  105  2.88  40  89.58  1246  0.00  0  0.00  0  4 
100.00  4555  0.00  0  8.80  401  1.80  82  89.15  4061  0.00  0  0.24  11   1جمع حوزه 
100.00  17972  0.01  1  17.77  3194  4.68  841  77.35  13901  0.02  4  0.17  31   كل شهر

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
  خرد يها حوزه كيتفك به 1 كالن حوزه در يمسكون هيابن يساختمان سازه : 31نمودار

  
  نامه ريزيحوزه كالن دو بر

در حوزه كالن شماره دو نيز، وضعيتي مشابهي در كل حوزه وجود دارد، بدين ترتيب كه بيشترين مقدار را ابنيه 
در مقادير . داراي سازه آجر و آهن و كمترين مقدار را ابنيه داراي اسكلت خشت و چوب به خود اختصاص داده اند

اين اختالف در حوزه . تالفاتي با ميانگين كل حوزه مي باشيمسازه بتني در حوزه هاي خرد يك و دو نيز شاهد اخ
  .درصد بيشتر از ميانگين مي باشد 10درصد كمتر و  3هاي يك و دو به ترتيب برابر با 

  به تفكيك حوزه هاي خرد 2سازه ساختماني ابنيه مسكوني در حوزه كالن: 165جدول 

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ

 نوع سازه

 زير حوزه
حوزه 
 كالن

 كل  آجر و آهن بتني  فلزي  ساير  خشت و چوب  آجر و چوب
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  دتعدا  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  2008  0.00  0  7.97  160  0.10  2  91.73  1842  0.00  0  0.20  4  1 

2 
100.00  1391  0.00  0  6.40  89  13.52  188  79.51  1106  0.00  0  0.58  8  2 

100.00  1634  0.00  0  14.14  231  0.24  4  85.13  1391  0.06  1  0.43  7  3 

100.00  5033  0.00  0  9.54  480  3.85  194  86.21  4339  0.02  1  0.38  19   2جمع حوزه 

100.00  17972  0.01  1  17.77  3194  4.68  841  77.35  13901  0.02  4  0.17  31   كل شهر
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  به تفكيك حوزه هاي خرد 2ساختماني ابنيه مسكوني در حوزه كالن  سازه : 32نمودار

  
  حوزه كالن سه برنامه ريزي

در حوزه كالن سه، همانگونه كه از مقادير جدول زير پيداست، درصد بناهاي با سازه فلزي نسبت به كل حوزه در 
رداشت هاي ميداني مشاور، هيچ بنايي با همچنين طبق ب. برابر افزايش يافته است 2مقايسه با دو حوزه قبل به ميزان 

بررسي دقيق تر حوزه هاي خرد در اين محدوده بيانگر اختالف . اسكلت آجر و چوب در اين حوزه مشاهده نشده است
درصد كمتر و حوزه  9مقادير سازه فلزي در حوزه هاي خرد يك و سه مي باشد، بدين ترتيب كه حوزه خرد يك 

  . قادير ميانگين را به خود اختصاص داده انددرصد بيشتر از م 9خرد سه 
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  به تفكيك حوزه هاي خرد 3سازه ساختماني ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 166جدول 

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
  

  به تفكيك حوزه هاي خرد3سازه ساختماني ابنيه مسكوني در حوزه كالن  : 33نمودار

  
  حوزه كالن چهار برنامه ريزي

در اين حوزه، همانگونه كه از جدول پيداست، درصد مربوط به سازه فلزي نسبت بهساير حوزه هاي كالن شهر 
بر اين . افزايش چشم گيري داشته است و به همان نسبت از بناهاي داراي اسكلت آجر و آهن كاسته شده است

همچنين . درصد مي باشد 39.54و  47.35 اساس، مقادير مربوط به سازه آجر و آهن و سازه فلزي به ترتيب برابر با
در درون خود حوزه كالن چهار، اختالفاتي بين مقادير مربوط به سازه هاي آجروبتن، بتني و فلزي در حوزه هاي 

  . يك، دو و سه با ميانگين كل حوزه ديده مي شود
   

 نوع سازه

 زير حوزه
حوزه 
 كالن

 كل  ساير  آجر و آهن بتني  فلزي  آجر و چوب خشت و چوب

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  ددرص تعداد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  1736  0.00  0  9.04  157  1.38  24  89.57  1555  0.00  0  0.00  0  1 

3 
100.00  1904  0.00  0  22.37  426  2.05  39  75.58  1439  0.00  0  0.00  0  2 
100.00  1198  0.08  1  27.38  328  3.34  40  69.12  828  0.08  1  0.00  0  3 

100.00  4838  0.02  1  18.83  911  2.13  103  79.00  3822  0.02  1  0.00  0  جمع 
 3حوزه

100.00  17972  0.01  1  17.77  3194  4.68  841  77.35  13901  0.02  4  0.17  31   كل شهر

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

1زيرحوزه 2زيرحوزه 3زيرحوزه حوزهكل

ساير
فلزي
بتني

آهنوآجر
چوبوخشت
چوبوآجر

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   دورود رشه) بازنگري( جامع طرح

274 

 

  به تفكيك حوزه هاي خرد 4سازه ساختماني ابنيه مسكوني در حوزه كالن: 167جدول 

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
  به تفكيك حوزه هاي خرد 4مسكوني در حوزه كالن  سازه ساختماني ابنيه : 34نمودار

  
  مصالح نما -3-6-6-3

سازي از اهميت بصري  در ميان مفاهيم مختلف ساختمان» نما«پذيرفتن اين موضوع چندان سخت نيست كه 
نماي يك ساختمان در حقيقت وجه اجتماعي آن ساختمان و زبان ديالوگ و تعامل آن . تري برخوردار است اجتماعي

اگر به . دهي به مجموعه شهري كه در آن حضور دارد، موثر است نماي هر ساختمان در شكل. ا فضاي اطرافش استب
هاي شهر توجه شود، همگوني نماي شهري در مجموع  نماي يك ساختمان بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمان

بافت هاي ناهمگون شهري كه نوسازي ها با  بنابراين تحليل انواع نماي ساختمان ها به خصوص در .رود از بين مي
در شهر دورود   بر اين اساس،. نماهاي جديد در كنار بناهاي فرسوده و قديمي انجام مي شوند حائز اهميت مي باشد

  . نيز نماي ساختمان ها مورد بررسي قرار گرفته و نتايج زير حاصل شده است
درصد از بناهاي مسكوني  48.1اين نوع مصالح كه . ان استنماي غالب ساختمان هاي مسكوني در شهر دورود سيم

پس از . مي باشد) درصد 73.79برابر با (شهر را به خود اختصاص داده است داراي بيشترين مقدار در حوزه يك 
درصد از كل، در رتبه دوم قرار دارد و و با اندك اختالفي،  26.66ساختمانهاي داراي نماي سيماني، نماي سنگ با 

  . نماي غالب بافت را پس از نماي سيماني به خود اختصاص داده اند) 23.42(هاي مسكوني فاقد نما بنا

 نوع سازه

 زير حوزه
حوزه 
 كالن

 كل  بتني  فلزي  ساير  خشت و چوب  آجر و آهن  چوبآجر و 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  322  0.00  0  76.71  247  4.04  13  19.25  62  0.00  0  0.00  0  1 

4 

100.00  600  0.00  0  12.83  77  33.00  198  54.17  325  0.00  0  0.00  0  2 
100.00  208  0.00  0  11.54  24  6.73  14  81.73  170  0.00  0  0.00  0  3 
100.00  781  0.00  0  31.24  244  4.48  35  64.28  502  0.00  0  0.00  0  4 
100.00  1114  0.00  0  40.57  452  15.80  176  43.63  486  0.00  0  0.00  0  5 
100.00  521  0.00  0  68.71  358  4.99  26  25.72  134  0.38  2  0.19  1  6 
100.00  3546  0.00  0  39.54  1402  13.03  462  47.35  1679  0.06  2  0.03  1   4جمع حوزه

100.00  17972  0.01  1  17.77  3194  4.68  841  77.35  13901  0.02  4  0.17  31   كل شهر
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به منظور بررسي تفصيلي تر، . جدول زير، تعداد و درصد نماهاي مختلف را در ابنيه مسكوني شهر نشان مي دهد
مورد بحث و تحليل قرار گرفته است همانند بخشهاي پيشين، در هر حوزه كالن، وضعيت نماي بيروني ابنيه مسكوني 

تا نقاط متفاوت با ميانگين شناسايي شده و نهايتاً در مرحله برنامه ريزي و ارائه ضوابط كلي نما مورد توجه قرار 
الزم به ذكر است، از آنجايي كه انتخاب نوع مصالح نيز معموالً امري سليقه اي است، نمي توان به درستي . گيرند

اما به هر حال، با تطابق بين عمر و كيفيت .  يا پايين مقادير در يك زير حوزه خاص، مترتب دانستدليلي را بر باال
بناها با نوع مصالح استفاده در حوزه هاي كالن مختلف، مي توان به طور كلي به اين موضوع اشاره كرد كه معموال در 

ناهاي مسكوني فاقد نما يا با نماي سيمان نسبت نقاطي كه بافت فرسوده تر و داراي بناهاي قديمي تر است، درصد ب
  .به نقاط ديگر شهر، بيشتر مي باشد

  مصالح نماي ابنيه مسكوني شهر دورود به تفكيك تعداد و درصد: 168جدول 

  1390 –نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ

  
  شهر كل و مختلف يحوزها در دورود شهر يمسكون هيابن ينما مصالح : 35نمودار

  

 مصالح نما حوزه 
 كالن

 كل  كاهگل سنگ سيمان شيشه  بدون نما  ساير   آجرنما
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  4555  0.40  18  13.26  604  2.20  100  73.79  3361  9.29  423  0.00  0  1.08  49  1  
100.00  5033  0.00  0  14.31  720  0.00  0  62.71  3156  21.34  1074  0.04  2  1.61  81  2 
100.00  4838  0.00  0  23.09  1117  0.04  2  31.52  1525  44.58  2157  0.02  1  0.74  36  3 
100.00  3546  0.00  0  49.86  1768  0.20  7  16.98  602  32.06  1137  0.03  1  0.87  31  4 

100.00  17972  0.10  18  23.42  4209  0.61  109  48.10  8644  26.66  4791  0.02  4  1.10  197 
كل 
 شهر
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  حوزه كالن يك برنامه ريزي

در اين حوزه، همانگونه كه از جدول زير پيداست، همانند ميانگين كل شهر، بيشترين درصد مربوط به مصالح 
پس از آن نيز بناهاي . تصاص داده استدرصد از كل ابنيه مسكوني اين حوزه را به خود اخ 73.79سيماني است كه 

همچنين در برداشت هاي مشاور، هيچ بنايي با نماي كاهگل در . درصد در مرتبه دوم قرار دارد 13.26بدون نما با 
بررسي مقادير مربوط به نماهاي مختلف حوزه هاي خرد اين محدوده حاكي از همگني . اين حوزه يافت نشده است
مي باشد و تقريباً شاهد اختالفات فاحشي در حوزه هاي خرد با ميانگين كل حوزه كالن  نسبي در حوزه هاي مختلف

  . يك نيستيم
  خرد يها حوزه كيتفك به 1 كالن حوزه در يمسكون هيابن ينما مصالح: 169جدول 

 مصالح نما
 زير حوزه

حوزه 
 كالن

 كل  ساير  بدون نما  شيشه  سيمان  سنگ  كاهگل  آجرنما

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  572  0.00  0  9.44  54  0.00  0  72.73  416  14.34  82  0.00  0  3.50  20  1 

1 
100.00  780  0.00  0  9.10  71  0.00  0  82.82  646  7.18  56  0.00  0  0.90  7  2 
100.00  1812  0.99  18  17.05  309  5.52  100  71.52  1296  4.64  84  0.00  0  0.28  5  3 
100.00  1391  0.00  0  12.22  170  0.00  0  72.11  1003  14.45  201  0.00  0  1.22  17  4 
100.00  4555  0.40  18  13.26  604  2.20  100  73.79  3361  9.29  423  0.00  0  1.08  49   1جمع حوزه
100.00  17972  0.10  18  23.42  4209  0.61  109  48.10  8644  26.66  4791  0.02  4  1.10  197   كل شهر

  1390 – مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
  خرد يحوزه ها كيبه تفك 1در حوزه كالن  يمسكون هيابن ينمامصالح  : 36نمودار
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  حوزه كالن دو برنامه ريزي
نماهاي سيماني به خود در حوزه كالن دو همانگونه كه از جدول مربوط به آن پيداست، همچنان بيشتر مقادير را 

پس از . درصد از بناهاي مسكوني اين حوزه را شامل مي گردند 62.71ابنيه با نماي سيماني . اختصاص داده اند
. درصد از كل ابنيه مسكوني اين حوزه را در بر گرفته است 21.34نماهاي سيماني، نماي سنگي قرار دارد كه 
ست، بناهاي داراي نماي سنگي در زير حوزه يك و بناهاي داراي نماي همانگونه كه در جدول زير نشان داده شده ا

بنابراين اين حوزه ها را نمي . ، داراي اختالف فاحش با مقادير ميانگين اين نوع نماها مي باشند3سيماني در زيرحوزه 
  . توان از لحاظ مقادير نماهاي سنگي و سيماني همگن دانست

چرا كه . قبل از هر چيز به دوره هاي ساخت و ساز در اين دو زير محله توجه نموددر بررسي اين تفاوت ها، مي توان 
ممكن است در دوره اي خاص، استفاده از مصالحي خاص رواج بيشتري داشته و بنابراين در محدوده اي از شهر كه 

بنابراين . است ساخت و سازها تقريباً هم زمان صورت گرفته اند، بيشتر از يك نوع مصالح مشخص استفاده شده
تطبيق زماني ساخت و سازها در اين محدوده ها ممكن است بتواند دليل تفاوت در نماي ساختمان هاي مسكوني 

  .اين محدوده ها را روشن سازد
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  به تفكيك حوزه هاي خرد 2مصالح نماي ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 170 جدول
 مصالح نما

 زير حوزه
حوزه 
 كالن

 كل  ساير  ابدون نم  شيشه  سيمان  سنگ  كاهگل  آجرنما

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  درصد  تعداد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  2008  0.00  0  12.00  241  0.00  0  77.89  1564  9.61  193  0.10  2  0.40  8  1 

2 
100.00  1391  0.00  0  18.04  251  0.00  0  60.17  837  20.99  292  0.00  0  0.79  11  2 

100.00  1634  0.00  0  13.95  228  0.00  0  46.21  755  36.05  589  0.00  0  3.79  62  3 

100.00  5033  0.00  0  14.31  720  0.00  0  62.71  3156  21.34  1074  0.04  2  1.61  81   2جمع حوزه
100.00  17972  0.10  18  23.42  4209  0.61  109  48.10  8644  26.66  4791  0.02  4  1.10  197   كل شهر

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
  به تفكيك حوزه هاي خرد 2مصالح نماي ابنيه مسكوني در حوزه كالن :  37نمودار
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  حوزه كالن سه برنامه ريزي
در جدول نمايش داده شده است كه در حوزه كالن سه شهر، با افزايش درصد نماي سنگي ساختمان هاي مسكوني و 

در اين حوزه، نسبت به حوزه هاي پيشين، ميانگين بناهاي با نماي سنگي . ي سيماني روبرو هستيمكاهش نماها
از طرفي . رسيده است) درصد 44.58(گير داشته و به كمتر از نصف كل ابنيه مسكوني اين حوزه افزايش چشم

ن سه را به خود اختصاص داده درصد از كل ابنيه حوزه كال 31.52نماهاي سيماني در اين حوزه كاهش يافته و تنها 
  . بناهاي فاقد نما نيز درصد قابل توجهي از ابنيه مسكوني اين حوزه را به خود اختصاص داده است. اسنت

در درون حوزه هاي خرد نيز، در زيرحوزه هاي يك و سه، تفاوت هاي فاحشي با ميانگين كل حوزه در نماهاي 
بدين ترتيب كه در زيرحوزه يك، بناهاي با نماي سنگي داراي درصد  .سنگي، سيماني و فاقد نما مشاهده مي شود

نيز به دليل  3همچنين در حوزه . بيش از ميانگين و نماهاي سيماني داراي درصد كمتر از ميانگين مي باشند
  .اختالف فاحش تعداد بناهاي فاقد نما با ميانگين كل حوزه، همگني وجود ندارد
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  به تفكيك حوزه هاي خرد 3يه مسكوني در حوزه كالن مصالح نماي ابن:  171 جدول
 مصالح نما

 زير حوزه
حوزه 
 كالن

 كل  ساير  بدون نما  شيشه  سيمان  سنگ  كاهگل  آجرنما

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  1736  0.00  0  18.38  319  0.06  1  15.32  266  64.63  1122  0.00  0  1.61  28  1 

3 100.00  1904  0.00  0  17.38  331  0.05  1  49.42  941  32.83  625  0.00  0  0.32  6  2  
100.00  1198  0.00  0  38.98  467  0.00  0  26.54  318  34.22  410  0.08  1  0.17  2  3 
100.00  4838  0.00  0  23.09  1117  0.04  2  31.52  1525  44.58  2157  0.02  1  0.74  36   3جمع حوزه
100.00  17972  0.10  18  23.42  4209  0.61  109  48.10  8644  26.66  4791  0.02  4  1.10  197   كل شهر

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
  

  به تفكيك حوزه هاي خرد 3مصالح نماي ابنيه مسكوني در حوزه كالن :  38نمودار
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  حوزه كالن چهار برنامه ريزي
ن چهار برنامه ريزي، همانگونه كه از داده هاي جدول زير پيداست، بيشترين مقادير مربوط به ابنيه در حوزه كال

در . درصد از كل بناهاي مسكوني حوزه مي باشد 32.06درصد و سپس نماي سنگي با  49.86مسكوني فاقد نما با 
براي مثال درصد مربوط . اتي ديده مي شودمقايسه انواع نماها با ميانگين كل حوزه، در زيرحوزه هاي دو و سه اختالف

درصد اختالف با ميانگين است و در حوزه سه نيز بناهاي داراي  23به ابنيه داراي نماي سيماني در حوزه دو داراي 
  . درصد اختالف با ميانگين كل مي باشد 26نماي سنگي نيز داراي 

  يك حوزه هاي خردبه تفك 4مصالح نماي ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 172جدول 
 مصالح نما زير 

 حوزه

حوزه 
 كالن

 كل  ساير  بدون نما  شيشه  سيمان  سنگ  كاهگل  آجرنما

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  322  0.00  0  56.52  182  0.00  0  9.63  31  33.85  109  0.00  0  0.00  0  1 

4 

100.00  600  0.00  0  40.67  244  0.00  0  40.17  241  16.17  97  0.00  0  3.00  18  2 
100.00  208  0.00  0  38.94  81  0.00  0  2.88  6  58.17  121  0.00  0  0.00  3  
100.00  781  0.00  0  46.61  364  0.00  0  19.59  153  33.55  262  0.13  1  0.13  1  4 
100.00  1114  0.00  0  47.94  534  0.18  2  14.09  157  36.98  412  0.00  0  0.81  9  5 
100.00  521  0.00  0  69.67  363  0.96  5  2.69  14  26.10  136  0.00  0  0.58  3  6 
100.00  3546  0.00  0  49.86  1768  0.20  7  16.98  602  32.06  1137  0.03  1  0.87  31   جمع

100.00  17972  0.10  18  23.42  4209  0.61  109  48.10  8644  26.66  4791  0.02  4  1.10  197   كل شهر

  1390 -  مشاور يدانيم برداشت جينتا: مأخذ
  

  به تفكيك حوزه هاي خرد 4مصالح نماي ابنيه مسكوني در حوزه كالن:  39 نمودار
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مسائل كمي و كيفي مربوط به وضع مسكن در شهر و محالت مختلف، و كمبودها و مشكالت مربوط به  -3- 7-6
  .تهيه مسكن

 در و گيرد مي صورت حوزه هاي مختلف شهر در كه است هايي فعاليت عمده ترين جمله زا سكونت اينكه به توجه با
 ويژگي بررسي ارتباط اند، در آن با مداوم و مستقيم طور به شهروندان و ساكنين كه عملكردي است ترين اصلي واقع
 بررسي به بخش اين در اساس اين بر .است ضروري جداگانه و شكلي ويژه به كيفي، و كمي هاي جنبه از آن هاي

  .شد خواهد پرداخته حوزه هاي مختلف برنامه ريزي شهر در مسكوني كاربري وضعيت كمي و كيفي
  شهر دورود مسكن كمي هاي ويژگي بررسي -1-7-6-3

در ارتباط با تعداد قطعات،  شهر ويژگي هاي كمي مسكن اعداد و ارقامي را در بر مي گيرد كه وضعيت مسكن را در
  .در زير ويژگي هاي ياد شده بررسي مي شود. را شامل مي شود …ري مسكوني، سرانه، و سهم كارب

  سهم كاربري مسكوني در كل بافت -الف
اين تعداد . قطعه با كاربري مسكوني گزارش شده است 17972در كل حوزه هاي برنامه ريزي شهر دورود تعداد 

درصد از كل مساحت  33هكتار را در بر گرفته كه  حدود   325.6قطعات مسكوني، در كل داراي مساحتي برابر با 
مشاهده پراكنش قطعات مسكوني در شهر نشان مي دهد كه اين كاربري بجز . فضاي خالص شهر را تشكيل مي دهد

  . در محدوده شمال غرب كه هنوز در حال ساخت و ساز است، به طور يكنواخت در بافت پراكنده است
متر مربع مي باشد كه در مقايسه با سرانه مسكوني شهرهاي  32.7هر دورود برابر با سرانه كاربري مسكوني در ش

مشابه و با توجه به سرانه استاندارد شهرهاي كوچك، اين عدد نشان مي دهد كه سرانه مسكن در شهر دورود كمتر از 
  .حدمعمول است
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  ويژگي هاي تراكمي مسكن -ب
تعداد واحد مسكوني در شهر بر اساس آمار . شهر دورود نشان مي دهدجدول زير ويژگي هاي تراكمي مسكن را در 

واحد  22324،  1390واحد و بر اساس ضرايب اعمال شده مشاور در سال  21480برابر با  1385سرشماري سال 
نوار، خا 24362برابر  1390خانوار و در سال  23441برابر با  1385باتوجه به تعداد خانوار معمولي در سال . باشدمي

با توجه به جمعيت و سطح مسكوني سال . به دست مي آيد 1.09تعداد خانوار در واحد مسكوني معمولي برابر با 
نفر در هكتار  305.6خالص مسكوني برابر با  باشد، تراكمهكتار مي 325.6نفر و  99499كه به ترتيب برابر با  1390

  .   خواهد بود
  1390 - شهر دورودويژگي هاي كلي مسكن در : 173جدول 

تراكم خالص 
 مسكوني

  جمعيت
  )نفر(

سطح مسكوني 
 )هكتار(

ميانگين مساحت
 قطعات

تعداد واحد
 مسكوني

 حوزه خرد  حوزه كالن

90.9  1975  21.7  172.7  487  1 

1 
 

429.8  3137  7.3  124.9  631  2 
449.2  10292  22.9  120.4  2164  3 
422.4  9624  22.8  128.3  2183  4 
312.3  23700  75.9  136.6  5465   1حوزه جمع
434.4  10057  23.2  153.2  1930  1 

2 
 

485.0  10204  21.0  178.2  2338  2  
413.7  11080  26.8  162.6  2639  3 
410.5  29600  72.1  164.7  6907   2حوزه جمع
364.6  11261  30.9  216.1  2296  1 

3 
 

278.0  11337  40.8  294.3  2497  2 
235.5  5691  24.2  228.3  1042  3 
268.0  26800  100  257.72  5836   3حوزه جمع
287.9  875  3.0  175  36  1 

4 
 

391.3  7874  20.1  150.6  1435  2 
343.6  1204  3.5  214.9  260  3 
343.7  4179  12.2  199.2  974  4  
250.8  5176  20.6  195.7  888  5 
125.3  1234  9.8  165.5  524  6 
250.0  19400  77.6  175  4117   4وزهح جمع
305.6  99499  325.6  173  22324   شهر كل

  1390- مطالعات مشاور : مأخذ
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  مالكيت مسكن -پ
 در شده ارائه اطالعات .مي گيرد قرار بررسي مورد سكونت محل نحوه تصرف نيز و سكونت وضعيت بخش اين در

 اساس بر .است شده استخراج نه برنامه ريزي شهرحوزه هاي چهارگا در شده تكميل هاي پرسشنامه از زير جداول
 .مي باشند خود سكونت محل مالك درصد 79.4 كل شهر، در شده تكميل هاي پرسشنامه از شده استخراج نتايج
 اجاره و رهن صورت به كه واحدهايي نيز و دارد سكونت آنها در مالك كه اي مسكوني واحدهاي اطالعات، اينربناب

حوزه هاي كالن نيز بيشترين درصد   درون در .اند داشته اختيار در حوه تصرف مسكن را درن عمده سهم هستند،
  . گزارش شده است) درصد75(و كمترين آن در حوزه سه ) درصد 81.2(مالكيت شخصي مسكن در حوزه يك 

اين موضوع نشان اتفاق افتاده است و ) درصد 18.1(همچنين بيشترين ميزان اجاره نشيني در حوزه دو برنامه ريزي 
اجاره  يا و رهني خانه هاي در كه افرادي استقبال مورد بيشتر حوزه هاي شهر، ساير به مي دهد كه اين حوزه نسبت

   .باشد مي كنند، مي زندگي اي
همانگونه كه در جدول و نمودار زير نشان داده شده است، در مقادير حوزه هاي خرد و مقايسه آن با ميانگين كل 

كالن اختالف فاحشي وجود ندارد، اين بدين معناست كه تقريباً مورد استثنايي در حوزه هاي خرد ديده حوزه هاي 
اين حوزه از نظر مقادير و نسبت هريك از انواع نحوه تصرف مسكن از همگني مناسبي برخوردار مي . نمي شود 

  .باشند
  نحوه تصرف واحد مسكوني در حوزه هاي كالن شهر دورود: 174جدول 

  مجاني  در برابر خدمت مستأجر مالكيت شخصي حوزه خرد وزه كالنح

1  

1  78  18.6  0  3.4  
2  87.2  11.6  1.2  0  
3  81.4  18.6  0  0  
4  78.9  19.7  1.4  0  

  0.4  0.7  17.7  81.2  1جمع حوزه

2  

1  79.5  20.5  0  0  
2  77.2  22.2  0  0.6  
3  82.8  12.9  4.3  0  

  2  1.7  18.1  80  2جمع حوزه

3  

1  74  17.5  0.7  7.8  
2  74.2  18  0.4  7.4  
3  80.7  19.3  0  0  

  6.6  0.5  17.9  75  3جمع حوزه

4  

1  83.3  16.7  0  0  
2  73.9  22.7  0  3.4  
3  80 16 0  4  
4  80 19 0  1  
5  84.7  13.3  0  1  
6  83.7 14 0  2.3  

  2.2  0  17.5  80.3  4جمع حوزه
  2.4  0.7 17.5 79.4  كل شهر

  1390 - ميداني مشاور  نتايج برداشت: مأخذ
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  وضعيت مالكيت مسكن در شهر دورود : 40نمودار 
  

  
  
  
  
  
  

  سطح زيربنا -ت
مقدار زيربنا برابر  هاي مختلف شهر دورود نشان مي دهد كه بيشترين درصد ساختمانهاي شهر،سطح زيربنا در حوزه

در جدول زير، . متر مربع مي باشد 501ر از كمترين ميزان نيز مربوط به زيربناهاي بزرگت. مربع دارندمتر101-150با 
  .طبقه بندي بناها در حوزه هاي مختلف بافت نشان داده شده است

  1385مساحت زيربناي مسكوني شهر دورود بر اساس آمار سال : 175جدول 
 و بيشتر 501 500-301  300-201  200 -151  150-101  100-81  80-76  75-51   و كمتر 50  حوزه خرد  حوزه كالن

30  22  44  74  105  97  39  41  26  1 

1 
1  6  13  44  164  169  71  81  54  2 
0  0  48  211  482  638  159  257  176  3 
2  11  57  181  496  473  199  401  170  4 
32  39  162  510  1246  1378  468  779  426   1جمع حوزه
4  23  85  199  425  500  169  266  136  1 

2 2  9  85  220  580  475  266  338  259  2 
2  15  82  237  580  660  257  378  197  3 
8  47  252  656  1585  1635  692  982  592   2جمع حوزه
0  15  74  458  903  492  143  182  126  1 

3 0  1  37  303  1002  602  160  181  144  2 
0  1  26  154  535  173  55  98  75  3 
0  17  136  916  2440  1266  359  460  345   3جمع حوزه
0  0  1  6  20  3  1  1  1  1 

4 

1  26  59  180  355  389  157  175  77  2 
1  5  22  56  64  71  35  24  8  3 
0  2  10  159  373  188  66  107  21  4 
0  1  11  166  502  91  28  32  30  5 
0  2  8  103  321  51  13  17  10  6 
2  36  110  670  1636  793  301  356  147   4جمع حوزه

42  139  661  2751  6907  5072  1821  2578  1509   جمع كل شهر

0.20  0.65  3.08  12.81  32.16  23.61  8.48  12.00  7.03    درصد در كل شهر
  مركز آمار ايران 1385سرشماري سال : منبع
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  تراكم واحد مسكوني در ساختمان -ث
واحد بوده است و  17972با توجه به تعداد پالك هاي مسكوني شمارش شده در سطح شهر توسط مشاور كه برابر با 

واحد، مي توان تراكم واحد مسكوني در ساختمان را  22324برابر  1390كوني شهر در سال نيز تعداد واحدهاي مس
واحد  1.2اين عدد بدين معني است كه در هر يك پالك مسكوني به طور متوسط . تخمين زد 1.2تقريبا برابر با 

   .مسكوني وجود دارد

  تراكم خانوار در واحد مسكوني -ج
هاي مشاور، در شهر دورود تعداد خانوار معمولي ساكن و تخمين1390ماري سال بر اساس آمار جمعيتي اوليه سرش

بنابراين شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني . واحد مي باشد 22324و تعدادواحد مسكوني برابر با  24362برابر با 
ش از عدد يك است، كه به طور معمول اين شاخص در شهرها برابر با يك يا اندكي بي. بدست مي آيد 1.09برابر با 

  .باشددر شهر دورود اين امر صادق مي
  1390- شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني در هر يك از حوزه هاي كالن و خرد شهر دورود: 176جدول 

 تعداد خانوار در واحد  تعداد واحد مسكوني  خانوار  حوزه خرد  حوزه كالن

1.11  487  539  1 

1 
1.16  631  733  2 
1.09  2164  2366  3 
1.09  2183  2386  4 
1.10  5465  6024   1جمع حوزه
1.12  1930  2156  1 

2 1.09  2338  2558  2 
1.07  2639  2833  3 
1.09  6907  7546   2جمع حوزه
1.08  2296  2480  1 

3 1.07  2497  2668  2 
1.15  1042  1196  3 
1.09  5836  6344   3جمع حوزه
0.97  36  35  1 

4 

1.10  1435  1586  2 
1.18  260  308  3 
1.04  974  1013  4 
1.05  888  933  5 
1.09  524  573  6 
1.08  4117  4448   4جمع حوزه
1.09  22324  24362   كل شهر

  مطالعات مشاور: منبع
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  تراكم نفر در واحد مسكوني -چ
د تعداد واحد تعداد افراد ساكن در واحد مسكوني را مي توان از تقسيم جمعيت شهر در سال سرشماري به عد

 99499برابر با  1390بر اين اساس، با توجه به جمعيت شهر در سال . مسكوني معمولي در همان سال بدست آورد
كوني در شهر به طور ، تعداد افراد ساكن در هر واحد مس22324نفر و تعداد واحدمسكوني معمولي شهر برابر با 

  .نفر بدست مي آيد 4.4با متوسط برابر 

  شهر دورود كيفي مسكن  هاي ويژگي ررسيب -2-7-6-3
  .مي باشد كه در زير بررسي مي شود …ويژگي هاي كيفي مسكن شامل عمر بنا، قدمت، كيفيت، تعداد طبقات و 

  قدمت  -الف
بيشترين قدمت بناهاي مسكوني مربوط به بناها با  نشان مي دهد كه دورود شهرقدمت واحدهاي مسكوني  بررسي
درصد از كل پالك هاي مسكوني شهر كه بيشتر در حوزه يك برنامه ريزي شهر  37.89ست با سال به باال 31قدمت 

درصد از كل پالك هاي  20.54سال قرار داشته كه  21-30پس ازآن واحدهاي مسكوني با عمر . پراكنده اند
  .مسكوني شهر را در بر گرفته و بيشترين درصد آن در حوزه دو برنامه ريزي جاي گرفته است

درصد از كل پالك هاي مسكوني شهر در رده بعدي است و در  23.29سال نيز با  10احدهاي داراي عمر كمتر از و
  . ميان حوزه هاي مختلف برنامه ريزي، بيشترين مقدار اين پالك ها در حوزه چهار برنامه ريزي قراردارد

كه بيشترين تعداد واحدهاي قديمي  پراكنش پالك هاي مسكوني با قدمتهاي مختلف در شهر دورود نشان مي دهد
 جدول زير تعداد و درصد پالك. در حوزه يك برنامه ريزي شهر و جديدترين ساخت و سازها در حوزه چهار قرار دارد

نگاه اجمالي به جدول زير . هاي مسكوني با قدمت هاي مختلف را در حوزه ها و زيرحوزه هاي متفاوت نشان مي دهد
ن حوزه هاي كالن، اختالفات فاحشي بين ميانگين شهر و ارقام مربوط به هر حوزه وجود نشان مي دهد كه در درو

درصد از ميانگين بيشتر است كه  40سال به باال حدود  31، رقم مربوط به ابنيه با قدمت 1براي مثال در حوزه . دارد
وزه هاي دو و چهار نيز به ترتيب همچنين در ح. نشان دهنده وجود تعداد زيادي ابنيه قديمي در اين حوزه مي باشد

سال اختالفات فاحشي بين ارقام حوزه و  10سال و ابنيه داراي عمر كمتر از  21-30رقم مربوط به ابنيه داراي عمر 
  .به همين منظور بررسي تفصيلي تر حوزه هاي كالن برنامه ريزي در ادامه آمده است. ميانگين وجود دارد

  قدمت ابنيه مسكوني شهر دورود به تفكيك تعداد و درصد :177جدول 

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
  

 قدمت بنا حوزه 
 كالن

 كل  ال به باالس 31  سال30-21  سال20-10  سال10كمتر از

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  درصد  تعداد  تعداد

100.00  4555  78.40  3571  7.88  359  2.52  115  11.20  510  1 

100.00  5033  39.06  1966  37.59  1892  12.42  625  10.93  550  2 

100.00  4838  24.78  1199  19.47  942  30.38  1470  25.36  1227  3 

100.00  3546  2.09  74  14.07  499  30.32  1075  53.53  1898  4 

100.00  17972  37.89  6810  20.54  3692  18.28  3285  23.29  4185   كل شهر
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  بنيه مسكوني شهر دورود در حوزهاي مختلف و كل شهرقدمت ا:  41نمودار 

  

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

1حوزه 2حوزه 3حوزه 4حوزه شهركل

31  باالبهسال
سال 30‐21
سال 20‐10

ازكمتر سال 10

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   دورود رشه) بازنگري( جامع طرح

292 

 

قبل از بررسي وضعيت قدمت ابنيه مسكوني در حوزه هاي خرد در هر يك از حوزه هاي كالن برنامه ريزي شهر 
همانگونه . شوددورود، بهتر است ابتدا روند تغييرات قدمت بناهاي مسكوني هر يك از حوزه هاي كالن شهر بررسي 

كه در نمودار زير نشان داده شده است، روند تغييرات درصدي قدمت هاي مختلف بناهاي مسكوني در حوزه هاي 
سال به باال و حوزه كالن چهار  31كالن شهر بيان مي كند كه حوزه كالن يك، داراي بيشترين تعداد بناهاي با عمر 

اين موضوع را مي توان به ترتيب با موضوع محالت . سال است 10داراي بيشترين تعداد بناهاي با عمر كمتر از 
قديمي تر شهر واقع در حوزه كالن يك و اراضي آماده سازي شده و جديداالحداث واقع در حوزه كالن چهار توجيه 

كه از در اين ميان حوزه هاي دو و سه برنامه ريزي داراي روندي مشابه و به اصطالح مياني بوده و همانگونه . نمود
سال مشابه مي  31سال و بيش از  10نمودار زير پيداست، روند تغييرات قدمت ابنيه در آنها در بازه هاي كمتر از 

 10-20در اين ميان تنها تفاوتي كه بين اين دو حوزه است، درصد افزايشي و كاهشي ابنيه واقع در بازه هاي . باشد
  .ساله مي باشد 21-30ساله و 

  تغييرات قدمت ابنيه در هر يك از حوزه هاي كالن شهر دورودروند :  42نمودار

  
  حوزه كالن يك برنامه ريزي

سال در حوزه  31حوزه هاي خرد در اين محدوده نشاندهنده تعداد زيادي ابنيه داراي قدمت باالي  بررسي دقيق
  . جدول زير جزئيات رادر هر يك از حوزه هاي خرد نشان مي دهد. كالن يك مي باشد

  به تفكيك حوزه هاي خرد 1قدمت ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 178ول جد
 قدمت بنا

 حوزه خرد
حوزه 
 كالن

 كل  سال به باال 31  سال30-21  سال20-10  سال10كمتر از

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  572  86.71  496  4.37  25  1.40  8  7.52  43  1 

1 
100.00  780  92.95  725  1.79  14  0.51  4  4.74  37  2 
100.00  1812  68.49  1241  9.88  179  4.58  83  17.05  309  3 
100.00  1391  79.73  1109  10.14  141  1.44  20  8.70  121  4 
100.00  4555  78.40  3571  7.88  359  2.52  115  11.20  510   1جمع حوزه
100.00  17972  37.89  6810  20.54  3692  18.28  3285  23.29  4185   كل شهر

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
همانگونه كه در بخش سير تحول شهر توضيح داده شد، در حال حاضر حوزه كالن يك برنامه ريزي اين طرح شامل 
قديمي ترين بخش هاي شهر مي شود كه سال تأسيس قديمي ترين آنها يعني محله بحرين منطبق بر حوزه خرد 

پس از آن . يك و محله ترشاب منطبق بر حوزه خرد چهار بر طبق آمار و اطالعات به دوران قاجاريه باز مي گردد
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گرچه منطقي تر است اگر درصد . شكل گرفته اند 1343تا  1317بيشتر محالت واقع در حوزه كالن يك، در سالهاي 
و چهار به دليل قدمت محالت بحرين، عزت آباد و سال در حوزه هاي خرد يك، سه  31ابنيه مسكوني با قدمت باالي 

به تعداد بناهاي نوساز حاكي از ساخت و سازهاي جديد طي سال هاي  ترشاب بيش از ساير نقاط باشد ولي توجه
جدول زير، مقايسه سال و . پيشين در اين محالت است كه مي تواند دليلي بر نوسازي هاي شكل گرفته اخير باشد

  .واقع در زيرحوزه هاي حوزه كالن يك و درصد بناهاي قديمي آن را نشان مي دهد دوره تأسيس محالت
  به تفكيك حوزه هاي خرد 1قدمت ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 43نمودار 
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 سال حوزه كالن يك 31دوره تأسيس و درصد ابنيه مسكوني با عمر باالي /مقايسه سال: 179جدول 
  سال به باال 31ابنيه مسكوني با عمر   دوره تأسيس محله/سال قع در حوزه خردحدود محالت وا  حوزه خرد

 86.71درصد قاجاريه محله بحرين  1  1335-1343 كوي كارمندان

2  
  1335-1343 كوي كارگران

 92.95 درصد    خيابان برق
 سيروساتي

 68.49 درصد  1343- 1366 ضرغام  3  روستاي عزت آباد

4  
 قاجاريه شابروستاي تر

 79.73 درصد  محله صفا  1335-1343 محله منوچهري
  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ

  حوزه كالن دو برنامه ريزي
بررسي تفصيلي تر حوزه كالن دو نشان مي دهد كه  پس از حوزه يك كه قديمي ترين محالت شهر را در بر گرفته 

اين روند كه مي . ي نوساز افزوده شده و از تعداد بناهاي قديمي كاسته شده استاست، در اين حوزه بر تعداد بناها
سال در  30تواند بر روند تاريخي شكل گيري شهر منطبق باشد، سبب شكل گيري بناهاي بيشتري با قدمت كمتر از 

  .جدول زير جزئيات را در هز يك از حوزه هاي خرد بيشتر نشان ميدهد. حوزه كالن دو شده است
  به تفكيك حوزه هاي خرد 2قدمت ابنيه مسكوني در حوزه كالن :  180 جدول

 قدمت بنا

 حوزه خرد
حوزه 
 كالن

 كل  سال به باال 31  سال30-21  سال20-10  سال10كمتر از

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  2008  51.39  1032  23.95  481  12.65  254  12.00  241  1 

2 100.00  1391  21.06  293  53.70  747  15.89  221  9.35  130  2 
100.00  1634  39.23  641  40.64  664  9.18  150  10.95  179  3 
100.00  5033  39.06  1966  37.59  1892  12.42  625  10.93  550   2جمع حوزه
100.00  17972  37.89  6810  20.54  3692  18.28  3285  23.29  4185   كل شهر

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
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  به تفكيك حوزه هاي خرد2قدمت ابنيه مسكوني در حوزه كالن   : 44نمودار 

  
  حوزه كالن سه برنامه ريزي

در اين حوزه نيز، روند افزايش تعداد بناهاي با عمر كمتر شتاب بيشتري گرفته است و به تبع آن از درصد بناهاي با 
  .جدول و نمودار زير اين تغييرات را بخوبي نشان مي دهد. كاسته شده استسال  31عمر باالي 

  به تفكيك حوزه هاي خرد 3قدمت ابنيه مسكوني در حوزه كالن :  181جدول 
 عمر بنا

 زير حوزه  كل حوزه  سال به باال 31  سال30-21  سال20-10  سال10كمتر از

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  1736  2.02  35  36.12  627  43.89  762  17.97  312  1 

3 100.00  1904  40.76  776  14.29  272  21.59  411  23.37  445  2 
100.00  1198  32.39  388  3.59  43  24.79  297  39.23  470  3 
100.00  4838  24.78  1199  19.47  942  30.38  1470  25.36  1227   3جمع حوزه
100.00  17972  37.89  6810  20.54  3692  18.28  3285  23.29  4185   كل شهر

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
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  به تفكيك حوزه هاي خرد3قدمت ابنيه مسكوني در حوزه كالن :  45نمودار 

  
  حوزه كالن چهار برنامه ريزي

 10عمر كمتر از (صداز بناهاي نوساز اين حوزه كه منطبق بر جديدترين نقاط شهر دورود مي باشد، بيشترين در
در آن نسبت به ) سال به باال 31عمر (شهر را در خود جاي داده است و به تبع ان درصد بناهاي قديمي تر ) سال

  .جزئيات دسته بندي عمر بنا در جدول و نمودار زير قابل مشاهده است. ساير حوزه هاي كالن شهر كمتر است
  به تفكيك حوزه هاي خرد 4ي در حوزه كالن قدمت ابنيه مسكون: 182جدول 

 عمر بنا

 حوزه خرد
حوزه 
 كالن

 كل  سال به باال 31  سال30-21  سال20-10  سال10كمتر از

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  322  0.93  3  2.48  8  15.84  51  80.75  260  1 

4 

100.00  600  10.33  62  66.50  399  3.17  19  20.00  120  2 
100.00  208  4.33  9  32.21  67  50.96  106  12.50  26  3 
100.00  781  0.00  0  2.05  16  48.91  382  49.04  383  4 
100.00  1114  0.00  0  0.81  9  42.28  471  56.91  634  5 
100.00  521  0.00  0  0.00  0  8.83  46  91.17  475  6 
100.00  3546  2.09  74  14.07  499  30.32  1075  53.53  1898   4جمع حوزه
100.00  17972  37.89  6810  20.54  3692  18.28  3285  23.29  4185   كل شهر

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
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  به تفكيك حوزه هاي خرد4قدمت ابنيه مسكوني در حوزه كالن :  46نمودار 

  
  تعداد طبقات -ب

و پس ازآن ساختمان  اند طبقه يك بافت قطعات درصداز 68.99 حدود ،است شده آوردهجدول زير  در كه همانطور
 چهره مجموع در قطعات كالبدي خصوصيت اين .درصد از كل را به خود اختصاص داده اند 26.61هاي دو طبقه 

در  يكنواختي اين .مي شود محسوب شهر هويتي هاي ويژگي از يكي عنوان به و ساخته همگن و يكنواخت را بافت
 هاي كاربري از اي عمده بخش هم قطعات اين .ر نقاط بافت و در امتداد محورهاي اصلي و فرعي ديده مي شودبيشت

 و مذهبي آموزشي، درماني، اداري، چون ديگري هاي كاربري از عمده اي بخش هم و شود مي شامل را مسكوني
برنامه  ت شمالي واقع در حوزه چهارشهر و نيز محالتنها در مركز عملكردي و پيرامون ميدان هاي اصلي . تجاري
 و ساخت روند ميان اين در البته بيشتر است، متفاوت است) انبوه سازي(كه تعداد ساختمان هاي بلند تر  ريزي

 5حد  تا ارتفاع افزايش به گرايش هايي كه دهد مي نشان گرفته صورت اخير سال 10 طي كه جديدي سازهاي
 زمان مرور به تواند مي ها گرايش اين .است گرفته شكل مسكوني هاي اربريك خصوص در بافت درون در هم طبقه
 .كند ايجاد بافت درون در را اي پراكنده و هدف بدون ارتفاعي نقاط و بافت شده كالبدي نظم بردن بين از باعث
 چهره و شده محدوده مركزي مانند محدوده ها از برخي در اغتشاش ايجاد موجب پراكنده صورت به نقاط اين حضور
 در و يا مخروبه باير قطعات تجمع البته .اند ساخته مخدوش سازد، مي را شهر مركز محدوده هويت كه بافت اصلي

 از برخي آسمان خط و است شده بافت كالبدي انسجام بردن بين از باعث نقاط برخي در محالت داخلي محدوده
 حال در قطعات كنار در قطعات اين وجود ديگر طرف از). محليمعابر ( ساخته روبرو ممتد و ناگهاني افت با را معابر

 ايجاد آينده در بافت بومي هاي هويت با هماهنگ و مجدد توسعه براي هايي فرصت تواند مي محدوده در ساخت
  . كند
 به جديد سازهاي و ساخت در ولي است يكنواخت و همگن ارتفاعي نظر از بافت كل كه گفت توان مي مجموع در

در پروانه هاي ساختماني اخذ شده از شهرداري اين افزايش ارتفاع كامال .هستيم روبرو ارتفاع افزايش با پراكنده طور
طبقه در ساختهاي اخير نشان از افزايش تعداد  3،ساختمان % 32طبقه و  2،ساختمان % 38مشهود است به طوريكه 

 اند، كهدهاي تجاري موجب تغيير ارتفاع بنا شدهبه طور كلي سهم بيشتري از واح. طبقات واحدهاي مسكوني است
بافت  فضايي ساختار كه است خطري اين و مي باشد گيري شكل حال در خاصي مكاني موقعيت هيچ به توجه بدون
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همانگونه كه از جدول تعداد طبقات مسكوني در بافت پيداست، بيشتر بناهاي مسكوني  .داد خواهد قرار تاثير تحت را
همچنين در ميان حوزه هاي كالن مختلف . طبقه هستند و تقريبا در تمام بافت پراكنده شده اند 2و  1در بافت 

به همين ترتيب بناهاي دو . شهر، بيشترين ميزان بناهاي يك طبقه در درون حوزه متعلق به حوزه كالن يك است
اين موضوع نشانده . تصاص داده اندطبقه، سه طبقه، چهار و پنج طبقه در حوزه چهار بيشترين مقادير را به خود اخ

  .نوعي همگني كم ارتفاعي در جنوب شهر مي باشد
  تعداد طبقات واحدهاي مسكوني شهر دورود به تفكيك تعداد و درصد: 183جدول 

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
  تعداد طبقات ابنيه مسكوني شهر دورود در حوزهاي مختلف و كل شهر: 47نمودار 

  
  

هاي مسكوني ه در هر يك از حوزه هاي كالن، وضعيت طبقات ابنيه مسكوني و همچنين تعداد و توزيع پروانهدر ادام
  .سال اخير مورد بررسي دقيقتري قرار گرفته است 5صادره در 

    

 تعداد طبقات حوزه 
 كالن

 كل   طبقه 1 طبقه2 طبقه3 طبقه4  طبقه 5  طبقه و بيشتر 6
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  4555  0.00  0  0.00  0  0.02  1  1.45  66  17.80  811  80.72  3677  1 
100.00  5033  0.00  0  0.00  0  0.24  12  2.40  121  24.10  1213  73.26  3687  2 
100.00  4838  0.10  5  0.19  9  0.60  29  3.82  185  30.03  1453  65.25  3157  3 
100.00  3546  0.00  0  0.28  10  1.78  63  8.18  290  36.80  1305  52.96  1878  4  
100.00  17972  0.03  5  0.11  19  0.58  105  3.68  662  26.61  4782  68.99  12399   كل شهر
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  1385- 89تعداد و توزيع طبقات پروانه هاي مسكوني صادر شده طي دوره : 184 جدول

  7709/225سال اخير از شهرداري دورود طي نامه به شماره  5هاي ساختماني صادر شده ات پروانهاطالع: ماخذ

  حوزه كالن يك برنامه ريزي
در اين حوزه هماهنگونه كه از بافت مسكوني آن پيداست، به دليل قدمت و فرسوده بودن بافت، تعداد طبقات در 

در حوزه هاي خرد . مي باشد 1.29اد طبقات در آن برابر با درصد بافت يك طبقه بوده و ميانگين تعد 80بيش از 
  .مختلف اختالف فاحشي بين مقادير هر حوزه خرد با ميانگين حوزه كالن ديده نمي شود

  به تفكيك حوزه هاي خرد 1طبقات ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 185جدول 
 تعداد طبقات

 زير حوزه
حوزه 
 كالن

 كل
طبقه و  6

 بيشتر
 طبقه 5  طبقه 4  طبقه 3  طبقه 2  طبقه 1

 درصد  تعداد  تعداد  درصد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  572  0.00  0  0.00  0  0.00  0  1.75  10  24.30  139  73.95  423  1 

1 
100.00  780  0.00  0  0.00  0  0.00  0  1.28  10  17.31  135  81.41  635  2 
100.00  1812  0.00  0  0.00  0  0.00  0  1.21  22  10.32  187  88.47  1603  3 
100.00  1391  0.00  0  0.00  0  0.07  1  1.73  24  25.16  350  73.04  1016  4 
100.00  4555  0.00  0  0.00  0  0.02  1  1.45  66  17.80  811  80.72  3677   1جمع حوزه
100.00  17972  0.03  5  0.11  19  0.58  105  3.68  662  26.61  4782  68.99  12399   كل شهر

  1390 –نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
  
  
  
  
  
  
  

 جمع 89سال  88سال 87سال 86سال 85سال تعداد طبقات

 229 42 22 32 68 65 طبقه1

 21 0.12 0.20 0.18 0.27 0.37 درصد

 406 100 45 78 108 75 طبقه2

 38 0.28 0.41 0.44 0.43 0.43 درصد

 342 170 34 54 53 31 طبقه3

 32 0.48 0.31 0.31 0.21 0.18 درصد

 62 30 7 9 14 2 طبقه4

 6 0.08 0.06 0.05 0.06 0.01 درصد
 23 14 1 3 2 3 طبقه5

 2 0.04 0.01 0.02 0.01 0.02 درصد
 9 1 0 1 7 0 طبقه6

 1 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 درصد
 2.3 2.7 2.3 2.3 2.2 1.9 ميانگين تعداد طبقات

 1071 357 109 177 252 176 كل

 100 100 100 100 100 100 درصد
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  به تفكيك حوزه هاي خرد 1طبقات ابنيه مسكوني در حوزه كالن    : 48نمودار 

  
  حوزه كالن دو برنامه ريزي

 در اين حوزه بر خالف حوزه كالن يك، از تعداد بناهاي يك طبقه كاسته شده و بر تعداد بناهاي دو طبقه افزوده شده
درصد از كل حوزه، تشكيل مي  73است ولي با اينحال هنوز بيشترين تعداد از ابنيه مسكوني را بناهاي يك طبقه با 

شايان ذكر است كه ميانگين تعداد . جدول و نمودار زير وضعيت تعداد طبقات را در اين حوزه نشان مي دهند. دهند
  .مي باشد 1.33طبقات در اين حوزه برابر با 
  به تفكيك حوزه هاي خرد 2طبقات ابنيه مسكوني در حوزه كالن  :186 جدول

 تعداد طبقات

 حوزه خرد
حوزه 
 كالن

 كل
طبقه و  6

 بيشتر
 طبقه 5  طبقه 4  طبقه 3  طبقه 2  طبقه 1

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  2008  0.00  0  0.00  0  0.15  3  2.04  41  22.31  448  75.50  1516  1 

2 100.00  1391  0.00  0  0.00  0  0.29  4  1.51  21  25.31  352  72.90  1014  2 
100.00  1634  0.00  0  0.00  0  0.31  5  3.61  59  25.28  413  70.81  1157  3 
100.00  5033  0.00  0  0.00  0  0.24  12  2.40  121  24.10  1213  73.26  3687   2جمع حوزه
100.00  17972  0.03  5  0.11  19  0.58  105  3.68  662  26.61  4782  68.99  12399   كل شهر

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
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  به تفكيك حوزه هاي خرد 2طبقات ابنيه مسكوني در حوزه كالن    : 49نمودار 

  
  حوزه كالن سه برنامه ريزي

زه نسبت به حوزه قبل، بر تعداد بناهاي دو طبقه افزوده همانگونه كه در اين جدول نشان داده شده است، در اين حو
. طبقه و بيشتر در اين حوزه مشاهده شده است 5شده است و بر اساس برداشت هاي مشاور نيز تعداد ابنيه مسكوني 

  .جدول زير جزئيات طبقات ابنيه مسكوني حوزه كالن سه نمايش داده شده است
  به تفكيك حوزه هاي خرد3ه كالن طبقات ابنيه مسكوني در حوز: 187 جدول

 تعداد طبقات حوزه 
 خرد

حوزه 
 كل  كالن  طبقه و بيشتر 6  طبقه 5  طبقه 4  طبقه 3  طبقه 2  طبقه 1

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  1736  0.17  3  0.23  4  1.09  19  4.55  79  29.49  512  64.46  1119  1 

3 
100.00  1904  0.11  2  0.21  4  0.42  8  3.78  72  31.62  602  63.87  1216  2 
100.00  1198  0.00  0  0.08  1  0.17  2  2.84  34  28.30  339  68.61  822  3 
100.00  4838  0.10  5  0.19  9  0.60  29  3.82  185  30.03  1453  65.25  3157   3جمع حوزه
100.00  17972  0.03  5  0.11  19  0.58  105  3.68  662  26.61  4782  68.99  12399   كل شهر

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
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  به تفكيك حوزه هاي خرد 3طبقات ابنيه مسكوني در حوزه كالن :  50نمودار 

  
  حوزه كالن چهار برنامه ريزي

د طبقات يك و سه طبقه با در حوزه كالن چهار، همانگونه كه در جدول زير نشان داده شده است، در مقادير تعدا
تفاوت هايي وجود دارد، بدين ترتيب كه در حوزه خرد دو از اين حوزه كالن، مشاهده مي شود كه درصد ابنيه 

با . درصد مي باشد 52درصد در مقابل  78مسكوني يك طبقه نسبت به ميانگين كل حوزه بيشتر بوده و برابر با 
ريزي دورود بر نقشه سير تحول شهر، مشاهده مي شود كه اين محدوده  تطبيق نقشه حوزه هاي كالن و خرد برنامه

دقيقاً منطبق بر روستاي انگشته مي باشد و با توجه به قدمتي كه اين روستا نسبت به ساير نقاط حوزه كالن چهار 
ه دارد و نيز روند ساخت و سازهاي شهر در سال هاي پيشين، بديهي است تعداد بناهاي يك طبقه در محدود

  . روستاي انگشته داراي درصد بيشتر و اختالف قابل توجه با ميانگين كل حوزه كالن باشد
كوي فدك، (از حوزه كالن چهار كه منطبق بر اراضي آماده سازي شمالي شهر  6همچنين به عكس در حوزه خرد 

  .ي يك طبقه كمتر مي باشدمي باشد به دليل ساخت و سازهاي جديدتر معموالً تعداد بناها) دادگستري و كوي ايثار
  .در جدول زير جزئيات تعداد طبقات در حوزه هاي خرد حوزه كالن چهار نشان داده شده است
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  به تفكيك حوزه هاي خرد4طبقات ابنيه مسكوني در حوزه كالن : 188 جدول

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
  

  به تفكيك حوزه هاي خرد 4طبقات ابنيه مسكوني در حوزه كالن :   51نمودار 

  
  مقاومت بنا -پ

ري بنا را در سه دسته عمر بنا، كيفيت بنا و سازه ساختماني بررسي مي كنيم، بدين ترتيب كه بناهاي با عمر ناپايدا
آجر و چوب، خشت و چوب، (سال، بناهاي با كيفيت مرمتي و تخريبي و بناهاي با سازه ساختماني ناپايدار  20باالي 

براين در اين بخش به منظور بررسي مقاوت بنا، از عكس بنا. به عنوان بناهاي ناپايدار معرفي مي شوند) آجر و آهن
سال، كيفيت نوساز و قابل قبول و  20يعني بناهايي كه داراي عمر كمتر از . شاخص هاي فوق استفاده مي گردد

بر اين اساس، بررسي مقاومت بنا در ابنيه  .سازه فلز و بتن مي باشند به عنوان بناهاي مقاوم بررسي مي شوند
 35.44بنا معادل  6370سال،  20هر نشان مي دهد كه از كل بناهاي مسكوني شهر، تعداد بناهاي زير مسكوني ش

درصد از كل ابنيه  22.45بنا معادل  4035همچنين تعداد واحدهاي با سازه فلر و بتن برابر با . درصد مي باشد
درصد از كل ابنيه مسكوني شهر را  81.32 بنا معادل14614مسكوني و تعداد بناهاي نوساز و قابل قبول نيز برابر با 

  . تشكيل مي دهد

  

 تعداد طبقات
 حوزه خرد

حوزه 
 كالن

 كل  طبقه و بيشتر 6  طبقه 5  طبقه 4  طبقه 3  طبقه 2  طبقه 1

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  دتعدا  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100.00  322  0.00  0  0.00  0  0.93  3  8.07  26  48.45  156  42.55  137  1 

4 

100.00  600  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.17  1  21.50  129  78.33  470  2 
100.00  208  0.00  0  0.00  0  0.48  1  2.88  6  40.87  85  55.77  116  3 
100.00  781  0.00  0  0.13  1  1.41  11  6.40  50  39.05  305  53.01  414  4 
100.00  1114  0.00  0  0.63  7  2.51  28  10.59  118  34.47  384  51.80  577  5 
100.00  521  0.00  0  0.38  2  3.84  20  17.08  89  47.22  246  31.48  164  6 

100.00  3546  0.00  0  0.28  10  1.78  63  8.18  290  36.80  1305  52.96  1878 
جمع 
 4حوزه

100.00  17972  0.03  5  0.11  19  0.58  105  3.68  662  26.61  4782  68.99  12399   كل شهر

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

1زيرحوزه 2زيرحوزه 3زيرحوزه 4زيرحوزه 5زيرحوزه 6زيرحوزه حوزهكل

6  بيشتروطبقه
طبقه 5
طبقه 4
طبقه 3
طبقه 2
طبقه 1

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   دورود رشه) بازنگري( جامع طرح

305 

 

  تعداد و درصد ابنيه مسكوني پايدار در حوزه هاي مختلف و كل شهر: 189جدول 
 سازه فلز و بتن  نوساز و قابل قبول  سال20عمر باالي  تعداد  درصد حوزه  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

10.60  483  55.78  2541  13.72  625  4555   1حوزه
13.39  674  73.97  3723  23.35  1175  5033   2حوزه
20.96  1014  99.73  4825  53.68  2597  4838   3حوزه
52.57  1864  99.41  3525  55.64  1973  3546   4حوزه
22.45  4035  81.32  14614  35.44  6370  17972   كل شهر

  1390 - نتايج برداشت ميداني مشاور : مأخذ
 :بندي جمع

 بخش اين بندي جمع عنوان به را زير موارد مي توان شد، عنوان شهر دورود در سكونت خصوص در آنچه به توجه با
 :كرد عنوان

 مي مترمربع 31.3 حدود در و متوسط بوده نسبتاً استاندارد سرانه با مقايسه در محدوده در مسكوني سرانه 

 .باشد

 بااليي درصد و دارند مسكوني غالب ملكردع بافت، در موجود بناهاي از توجهي قابل سهم كه اين به توجه با 

 دليل به زيادي حدود تا توان مي بافت محدوده در را آسمان خط يكنواختي طبقه اند، دو و يك بناها اين از

 .دانست موجود مسكوني بناهاي ارتفاع در يكنواختي

 ب شكل گيري مصالح استفاده شده در نماي ساختمان ها در بيشتر نقاط، سيمان است، اين موضوع سب
 .پهنه هاي مسكوني يكسان و قابل شناسايي در بافت شده است

 مقاوم ابنيه، اين ساخت در شده استفاده مصالح كنار در مسكوني قطعات از زيادي درصد باالي قدمت 

 .ساخته است مبدل ضروري امري به را ها ساختمان اين سازي
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شهرداري، اوقاف، سازمان (كيت خصوصي و عمومي وضع مالكيت ارضي در شهر، با تفكيك نوع مال -6-3- 8
  )هاي عموميزمين شهري و ساير سازمان

براي مطالعه وضع مالكيت اراضي، سازمان ها و ادارات مسكن و شهرسازي، شهرداري و اوقاف و امور خيريه بررسي 
عملكردها و كاربري هاي  با توجه به نگرش طرح جامع در مورد استقرار كاربري هاي شهري و تاكيد به. گرديده است

عمده، ضروري است كه از اين نظر در صورت وجود شرايط فني الزم، تطابق بين كاربري ها و مالكيت وجود داشته 
 .باشد

 مسكن و شهرسازي -

بر طبق اطالعات اخذ شده به صورت حضوري از اداره مسكن و شهرسازي شهرستان دورود، اين اداره در سطح شهر 
عالوه بر ان  .اندواقع شده هكتار در شمال شهر 2/1و  7/0است كه هر كدام به مساحت  كن مهرمجتمع مس 2داراي 

ملك . باشددستگاه و يك قطعه در كوي فرهنگيان مربوط به اين اداره مي 800قطعه منازل مسكوني واقع در محله  8
  .ساختمان اداره مسكن و شهرسازي نيز در تملك اين اداره است

قع در جنوب و غرب محدوده قانوني شهر، تمامي اراضي خارج ازمحدوده قانوني و داخل حريم شهر بجز اراضي باير وا
 .باشدباغات و اراضي خصوصي  جزء اراضي اين اداره مي

 هيريخ امور و اوقاف - 
 23/8/90الف مورخ  461بر طبق اطالعات اخذ شده از مديريت اوقاف و امور خيريه شهرستان دورود و ازنا به شماره 

  .باشد، امالك و اراضي موقوفه شهر دورود  به شرح زير مي
  هاي شهرتمام مساجد و حسينيه -1
  مترمربع 2500به مساحت ) زمين باير( اهللا بروجردي موقوفه روبروي حوزه علميه آيت -2
  مترمربع 2000مهمانسرا و مسجد ورودي شهر از سمت ميدان كربال به مساحت  -3
  مترمربع 1000مسجد النبي به مساحت ) تجارياراضي (رقبات  -4
  مترمربع 1000رقبات مسجد اميرالمومنين به مساحت  -5

  يشهردار -
اخذ شده از مسئول واحد امالك شهر دورود، ليست كليه امالك تملكي   6/5/90مورخ 7714/225بر طبق نامه شماره

  .باشدبه شرح زير مي 20/12/89موجود شهرداري دورود تا تاريخ 
هكتار را  223عالوه بر ان پاركها . هكتار است 18.8طبق جدول زير مساحت كل فضاي سبز در اختيار شهرداري  بر

مترمربع زمين مذهبي،  1065مترمربع زمين آموزشي،  1970اين اداره عالوه بر فضاهاي سبز عمومي، . انددر برگرفته
  .تاسيسات و تجهيزات در اختيار دارد مترمربع زمين مربوط به 10100مترمربع زمين اداري و  10346

ها، منابع و چاههاي آب و ترمينالها جز امالك نشانيساختمانهاي اداري شهرداري، شوراي شهر، اجاره سپاه، آتش
- مترمربع مي 35117و   41761كل مساحت اعيان و عرصه اين ساختمانها به ترتيب. شودشهرداري محسوب مي

  .باشد
  .اندها و ادارات بر روي نقشه جانمايي شدهاراضي مربوط به سازمان
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  مالك شهرداري دورودا: 190 جدول

  
  
  

 آدرس ملك
كاربري 
 ملك

پالك ثبتي
 ملك

 مساحت اعيان

 متر مربع

مساحت عرصه
 مترمربع

 شرح ملك   رديف

 متري 12فاز دوم الغدير بر خيابان 

 فضاي سبز
118 

 

-  1040 

 يك قطعه زمين فضاي سبز

1 
 متري 12فاز دوم الغدير بر خيابان   -  2414  2 

 متري 12از دوم الغدير بر خيابان ف -  2340  3 
 متري 18و  24فاز سوم الغدير بر خيابان  -  7776  4 

 )ع(كوي امين ضلع غربي كانون امام علي   -  1745  5 
 كوي ارشاد جنب كوي تعاون  -  ‐  6 

 فاز شيرواني كوي شهيد بهشتي -  1584/50  7 
 كوي ايثار تعاوني مسكن سپاه -  ‐  8 

 كوي ايثار تعاوني مسكن نيروي انتظامي  -  ‐  9 
 فاز يك تعاوني مسكن بسيج -  8830  10 

 فاز دو تعاوني مسكن بسيج -  5891  11 

 ضلع جنوبي واحد موتوري شهرداري  -  500  12 

 متري 24و  32كوي مخابرات خيابان  -  795  13 

 ضلع غربي انگشته تپه جنب اداره ميراث فرهنگي

فضاي سبز و 
 پارك

118  -  19735   پارك و فضاي سبز صخره اي 14 

 بحرين مسير رودخانه ماربره 93   -   15  )گهر(پارك و فضاي سبز بحرين  35هكتار

 ضلع جنوبي پارك حسين آباد 118   -  100   پارك و فضاي سبز باباهور 16 

 ضلع جنوبي حسين آباد  

118 

 -  68 
پارك و فضاي سبز  پارك 

 جنگلي
17 

 لع جنوبي بلوار شصت متري و ميدان آزادگانض -  42848   پارك و فضاي سبز حسين آباد 18 

 خيابان صفا جنب خانه هاي سازماني صفا 117   -  45/13599   پارك و فضاي سبز راه آهن 19 

 بين پل قديم و جديد در ضلع غربي رودخانه تيره 94   -  7750   پارك و فضاي سبز شهر 20 

 ضلع شرقي شهرك قدس 94  -  18782   پارك و فضاي سبز مندير 21 

 بين رودخانه و عزت آباد
93 

 

-  10146   پارك و فضاي سبز عزت آباد 22 

بين شهرك قدس و كارخانه سيمان ضلع شرقي 
 جاده شهرك قدس

 -  30000   پارك و فضاي سبز بانوان 23 

از ابتداي كوي جانبازان تا دانشگاه آزاد در مسير 
 دكل فشار قوي

118   -  58589   24  پارك و فضاي سبز دانشجو

 فاز دوم كوي شهيد بهشتي
 فضاي سبز

 

 

 

118 

-  15884   قطعه زمين فضاي سبز4 25 

 فاز دوم كوي شهيد بهشتي جنب درمانگاه بيمه -  22942   يك قطعه زمين فضاي سبز 26 

 كوي شهيد بهشتي جنب حمام چنور 2فاز   -  4286/45   يك قطعه زمين فضاي سبز 27 

 فاز دوم كوي شهيد بهشتي جنب حمام چنور  فضاي سبز

 

 فضاي سبز

118 

 

 

 -  1032   يك قطعه زمين فضاي سبز 28 

 فاز دوم كوي شهيد بهشتي جنب حمام چنور -  1064   يك قطعه زمين فضاي سبز 29 

 متري 24روبروي مدرسه امام رضا بر خيابان  -  12299   قطعه زمين فضاي سبز6 30 
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  امالك شهرداري دورود: 190 جدولادامه 
 شرح ملك رديف

مساحت عرصه
 مترمربع

 مساحت اعيان
 متر مربع

پالك ثبتي
 ملك

 آدرس ملك كاربري ملك

31 

 يك قطعه زمين فضاي سبز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يك قطعه زمين فضاي سبز

16455 - 117 

 فضاي سبز

  

 ضلع شمالي راه آهن دورود
هكتاري 48طرح  118 - 110 32  

مكانيزه 117 -  2000  33  پارك جانبازان پشت درمانگاه 
متري 32پارك جانبازان بر خيابان  118 - 17500 34  

35 1634 - 12/118 )بلوار معلم(متري 45بر خيابان    

36  1516/75  - 

1/118  

 24هكتاري بر خيابان  48كوچه فاز دوم طرح 
 متري

متري 32هكتاري بر خيابان  48فاز يك طرح  -  799/42  37  

38  7996/50  - 
هكتاري بر  حريم دكل فشار  48فاز يك طرح 

 قوي
متري 24هكتاري بر  خيابان  48فاز يك طرح  - 1432/50 39  

40  4189/50  - 12/3/118  
متري  18هكتاري بر خيابان  48فاز يك طرح 

 روبروي دبيرستان دخترانه

41  1901/50  - 

1/118  

متري  32هكتاري بر بلوار  48فاز يك طرح 
 فرهنگيان

42  1178/50  - 
متري  90هكتاري بر بلوار  48فاز يك طرح 

 دومي
متري 32هكتاري بر خيابان  48فاز يك طرح  -  361/25  43  

44  925  - 
متري  12هكتاري بر خيابان  48فاز يك طرح 

 فرهنگيان

45  100  - 118 
 12بر خيابان ) ع(ضلع شمال و مدرسه امام رضا 

 متري
متري نرگس 18بر بلوار كمر بندي خيابان  117 - 1382/50 46  

47  1200  - 

118 
 

)ع(ضلع شرقي كانون امام علي   

متري جنب واحد موتوري شهرداري 60بر بلوار  -  312  48  

متري گورستان انگشته 60بر بلوار  - 168 49  

متري جنب ترمينال مسافربري 60بر بلوار  - 290 50  

 از سيلوي گندم تا پل هوايي خيابان صفا -  6708  51
 ضلع شمالي راه آهن دورود - 840 52
53 2010 - ˝ 

 فضاي سبز

  

متري 10و  10كوي جهاد تخته حله كوچه   

متري عزت آباد 45ضلع جنوبي بر بلوار  93 -  3200  54  

55  16455  - 94 
پارك  12روبروي كارخانه سيمان و كالنتري 

 محله اي
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  امالك شهرداري دورود: 190 جدولادامه 
 شرح ملك رديف

مساحت عرصه
 مترمربع

 مساحت اعيان
 متر مربع

پالك ثبتي
 ملك

 آدرس ملك كاربري ملك

 فضاي سبز جنب بلوار خاتم انبيا   93 -  2700   56
ري عزت آباد و جاده بهرام آبادمت 45بر بلوار  ˝ -  258  57  

متري و مخابرات و رودخانه تيره 32بين خيابان  118 -  700  58  

 پشت كمربند انتهاي خيابان كندوان 117 -  260  59
 فضاي سبز كوي جانبازان 118  495  60
61  2020  ˝ 

فاز سوم كوي شهيد بهشتي جنب مدرسه امام 
 رضا

شهيد بهشتي فاز سوم كوي ˝  1220  62  

 فاز سوم كوي شهيد بهشتي ˝  1228/50  63
 فاز سوم كوي شهيد بهشتي ˝  1000  64
 فاز سوم كوي شهيد بهشتي ˝  369  65
 فاز سوم كوي شهيد بهشتي ˝  2282/50  66
 فاز سوم كوي شهيد بهشتي ˝  1080  67
واحد مسكوني65  68

حله سرچشمه جنب در حريم رودخانه تيره م 115  تخريبي
 مصلي

متري 5ضلع شرقي رودخانه تيره و بر كوچه  94   69  

 ضلع جنوبي ميدان كربال 93  10000  70
71  

 يك قطعه زمين اداري

4742/80  118 

 اداري

متري بين رودخانه و  32انتهاي خيابان 
 ساختمانهاي آپارتماني فرهنگيان

قيهضلع شمالي دبيرستان واليت ف ˝  1368  72  

73  4236  ˝ 
متري جنب ايستگاه آتش  90ضلع شمالي بلوار 

متري 20نشاني بر خيابان   

74  

 يك قطعه زمين آموزشي

1812  ˝ 

 آموزشي

متري ايثار جنب مجتمع كودكان  24بر خيابان 
 استثنايي

75  73  ˝ 
متري اولي جنب كانون  90ضلع شمالي بلوار 

)ع(امام علي   

76  85/25  ˝ 
متري اولي جنب كانون  90الي بلوار ضلع شم

)ع(امام علي   

77  

 يك قطعه زمين مذهبي

795  ˝ 

 مذهبي

متري و كوچه  16فاز دوم كوي بسيج بر خيابان 
متري 10و  10  

متري 10جنب فاز دوم كوي بسيج بر كوچه  ˝  200  78  

79  70  ˝ 
متري اولي جنب كانون  90ضلع شمالي بلوار 

)ع(امام علي   

80  
ك قطعه زمين تاسيسات و ي

 تجهيزات شهري

تأسيسات  93  10000
 شهري
 

 سه راهي ترمينال باربري

متري اولي انتهاي كوي  90ضلع جنوبي بلوار  118  100  81
 وليعصر
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 ت سازمانهاي مربوطهاي تاريخي، با استفاده از اطالعات و ضوابط حفاظوضع بناها و محوطه -3- 9-6
 ، شهر تاريخيابنيه و آثار به مربوط اطالعات دورود، شهرستان فرهنگي ميراث اداره از شده اخذ اطالعات طبق

  .در زير ذكر شده است شهر فرهنگي و تاريخي ارزش با بافت و اثر هر حريم به مربوط مقررات و ضوابط همچنين
  :باشندبه شرح زير مي هكتار 3ي حدود با مساحتآثار تاريخي و با ارزش شهر دورود 

J تپه تاريخي بحرين  
  موقعيت اثر -الف

متر  17هكتار و ارتفاعي بيش از  5/2اين تپه كه بر روي يك صخره طبيعي قرار گرفته است داراي وسعتي برابر با 
رودخانه و تپه  اين تپه داراي چشم انداز مناسبي به. در سطح تپه فضاي سبز و جاده احداث شده است.  باشدمي

  . كرده استاين تپه در طول حيات خود به عنوان داالن ارتباطي دشت و كوهستان عمل مي. باشدترشاب دورود مي

  تاريخچه و قدمت اثر  -ب
دومرگان  . ميالدي توسط دومرگان فرانسوي مورد بازديد و شناسايي قرار گرفته است  1891تپه بحرين در سال 
. ده بحرين واقع بر محل تالقي دو رودخانه است: دگاه جغرافياي طبيعي چنين توصيف مي كند ناحيه دورود را از دي

در گذشته  اعراب  اين منطقه را كه . اين ده داراي قصري است كه  از نظر قدمت به دوران قرون وسطي برمي گردد
نشينان را  از اين طريق بتوانند كوچداراي موقعيت سوق الجيشي بود ، در اولين مرحله فتح اسالم اشغال كردند ، تا 

  ..تحت تسلط خود در آورده و  از چپاول كردن جلگه هاي بروجرد و علي آباد توسط آن ها  جلوگيري كنند
توسط هيئت بررسي و شناسايي شهرستان دورود مورد بازديد و مطالعه باستان  23/9/1382تپه بحرين در تاريخ 
عدد  5هاي سفالي تعداد  از ميان يافته. آوري گرديد قطعه سفال جمع 5داد در سطح تپه تع. شناختي قرار گرفت

  .دهد كه تپه بحرين در دوره اسالمي مورد توجه بوده استهاي سفالي نشان مييافته. سفال طراحي شده است

  مالكيت اثر  -پ
آن ، اكنون به عنوان فضاي  درختكاري در سطح. از نظر مالكيت مي توان گفت تپه بحرين داراي مالكيت دولتي است

جنوب تپه در تملك كارخانه سيمان دورود قرارگرفته است كارخانه سيمان جهت احداث . سبزاز آن استفاده مي شود
  .منبع آب و ساخت منازل سازماني ، پيرامون تپه را به تصرف خود در آورده است 

  پيشنهادات  -ت
گردد  دژ بحرين  بازسازي و احياء شده ش تاريخي تپه، پيشنهاد ميبا توجه به قدمت باالي اين منطقه، همچنين ارز

  .و با الگو گرفتن  از قلعه فلك االفالك،  موزه شهر دورود در آن احداث گردد
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 منظره گسترده شهر دورود و موقعيت تپه در بافت شهري

 نماي شرقي تپه بحرين با پوششي از درختان كاج تپه بحرين با پوششي از درخت كاري انبوه ، ديد از جنوب شرقي

 منظر جنوبي تپه بحرين و محل تالقي رودخانه هاي ماربره و تيره

تپه تاريخي بحرين -موقعيت آثار و محوطه هاي تاريخي شهر دورود:12تصوير  

 سفال هاي بدست آمده از تپه بحرين
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J انگشته  تپه تاريخي 
  موقعيت اثر -الف

ارتباط  منظري و فرهنگي  اين تپه. تپه انگشته هاري در شمال غرب شهر دورود و در كوي ولي عصر قرار گرفته است
  .متري شمال آن واقع شده برقرار كرده است  750مناسبي با تپه باباشاه كه در فاصله تقريبي 

  تاريخچه و قدمت اثر  -ب
در بررسي قدمت تاريخي اين اثر  مي توان گفت در تپه انگشته هاري نشانه اندكي از دوران پيش از تاريخ يافت شده 

  . قدمت آن به دوره پارت تا ساماني و دوره اسالمي تا پايان سلجوقي برمي گردد است ، اما به طوركلي 
توسط هيئت  بررسي و شناسايي شهرستان دورود مورد بازديد و مطالعه  10/10/1382اين تپه اولين بار در تاريخ 

  .ي گرديدقطعه سفال جمع آور 23قرار گرفت كه بر طبق يافته هاي باستان شناختي، در سطح تپه تعداد 

  مالكيت اثر  -پ
- بازماندگان وي اهل انگشته باال مي. موسوي قرار داشته كه اينك فوت شده است عبدالعلياين تپه در تملك سيد

  . باشند 

  پيشنهادات  -ت
همچنين  به علت . اين اثر كاربرد كشاورزي داشته ولي هم اكنون در معرض توسعه بافت شهري قرار گرفته است

  .ت و كارهاي عميق، اين تپه به شدت شكل ظاهري خود را از دست داده است فرسايش و كش
لذا بايد از  هرگونه . در طرح تفصيلي شهر دورود اين تپه به عنوان عنصر تاريخي فرهنگي در نظر گرفته شده است 

ساخت و ساز و اقدامات سودجويانه به منظور تسطيح تپه براي زمين هاي كشاورزي يا مسكوني  و انجام هر گونه 
  . فعاليت عمراني در حريم جلوگيري به عمل آيد 

. متر از پاي تپه مي باشد  13متر و در جهت شمال حدود  15حريم تپه در سه جهت شرق و جنوب و غرب حدود 
 60متري در ضلع شرقي پيشنهاد مي گردد حريم تپه به  24ولي به منظور برقراري نظم ارتباطي اين تپه با خيابان 

 24اين تغيير در كاربري زمين مي تواند سبب برقراري ارتباط منظري تپه با خيابان . ر از پاي تپه  ارتقاء يابد مت
  . متري شود

  
  
  
  
  
  
  

نمونه سفال هاي به دست آمده از تپه انشته  نماي شرقي تپه انگشته هاري

 تپه انگشته هاري-موقعيت آثار و محوطه هاي تاريخي شهر دورود:13تصوير
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J تپه باباشاه 
  موقعيت اثر -الف

رودخانه تيره در فاصله . اين تپه در ضلع شمال غرب شهر دورود و بافت قديم رو به توسعه شهرك الغدير واقع است
  . يك چشمه پر آب نيز در ضلع جنوب تپه وجود دارد. متري شمال شرق آن جريان دارد 400

  تاريخچه و قدمت اثر  -ب
از نظر قدمت تاريخي تپه باباشاه مي توان گفت يافته هاي سفالي . تپه باباشاه نام خود را از شخصي ارمني گرفته است

ارت و دوره اسالمي از قرون اوليه تا قرن هفتم هجري مي پ –مفرغ  –بدست آمده ، معرف ادوار فرهنگي كالكولتيك 
  .يك قطعه تيغه و يك تكه شيشه جمع آوري شده است  –قطعه سفال  36به طوريكه در سطح تپه تعداد . باشد 

  پيشنهادات  -ت
و  حدود نيمي از تپه بر اثر خاكبرداري هاي غير مجاز تخريب شده و خاكبرداري هاي گسترده سبب شده تا قبور

  .تخته سنگهاي بزرگ به همراه استخوانهاي انساني در سطح تپه پراكنده گردد
حفاري غير مجاز و آثار پي كني هايي . ضلع شمال و غرب تپه بر اثر عمليات گسترده خاكبرداري ويران شده است 

ويرانگري مورد ساختار تپه به شكل . مربوط به يك ساختمان تپه را در معرض آخرين تخريب ها قرار داده است 
تهاجم و تعرض لودرچي و كمپرسي داران قرار گرفته است و عمليات گسترده خاكبرداري نيمي از تپه را منهدم 

  . ساخته است 
متر و ضلع غربي تپه تا كوچه آسفالته حريم پيشنهاد مي  15جنوب و شرق تپه هر كدام به طول  –اضالع شمال 

  .ن تازه تاسيس  ختم مي شود گردد  ضلع غربي تپه به جاده يا خيابا
بهره برداري قبلي كشاورزي بوده و در طي سالهاي اخير خاكبرداري تپه شديدا ادامه پيدا كرده و حفاظت از اين تپه 

عمليات تخريبي تپه . شوراي اسالمي شهر دورود از تپه باباشاه  مراقبت بيشتري به عمل آورد .پيشنهاد مي گردد 
تپه هر چه سريعتر در فهرست آثار ملي قرار گرفته و با عوامل . هشدارهاي الزم اعالم گردد متوقف و با نصب تابلو 

  . ويرانگر آن به طور جدي برخورد شود 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 باباشاه تپه-ودآثار و محوطه هاي تاريخي شهر دورموقعيت: 14تصوير

تخريب اليه هاي باستاني –تپه باباشاه خاكبرداري گسترده از تپه بابا شاه دورورد
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J پاتپه دورود 

  اثر موقعيت -الف
بر اين تپه زير ساخت طبيعي دارد و اساس آن . پاتپه دورود در جنوب شهر و در ميان بافت قديمي واقع شده است 

شرق . ختم مي گردد ) بتوني (جنوب تپه به رودخانه و حاشيه بند سيماني . يك صخره طبيعي بنا نهاده شده است 
متر از پاي تپه به  15شمال تپه حدود . تپه به واحدهاي ساختماني كارخانه سيمان و جاده آسفالت منتهي مي گردد 

در حال حاضر مكان . ه ساختمان بهداري محدود است غرب تپه نيز ب. سوي محوطه درخت كاري شده امتداد دارد
  . فوق داراي كاربري فضاي سبز مي باشد كه بر روي آن مخزن آب نصب شده است

   اثر قدمت و تاريخچه -ب
تا - 280( بر طبق يافته هاي باستان شناختي، پاتپه دورود در دوره كالكولتيك ، عصر مفرغ ، دوره پس از هخامنشي 

  . هجري قمري مورد توجه بوده است  5و4اشكاني و اسالمي بويژه قرون ،دوره ) م .پ180
توسط هيات بررسي و شناسايي شهرستان دورود مورد بازديد و مطالعه  23/9/1382پاتپه دورود در تاريخ 

  .قطعه سفال و يك تيغه سنگي در سطح تپه جمع آوري گرديد  46باستانشناختي قرار گرفت و تعداد 
   اثر مالكيت -ب

اين تپه جزء امالك منابع طبيعي   . از نظر مالكيت اثر مذكور مي توان گفت پاتپه دورود داراي مالكيت دولتي است
  .غرب تپه در تملك بهداري وشمال و شرق نيز به كارخانه سيمان متعلق است . مي باشد 

   پيشنهادات -ت
و سر ريز آب باعث ويراني غير قابل  نشست. در راس تپه مخزن بزرگ بتوني جهت ذخيره آب ايجاد شده است

همچنين حفاريهاي سودجويانه صدماتي رابه سازه هاي معماري تپه . جبراني در سطح جنوب و شمال تپه شده است 
  .از سويي ديگر درخت كاري روي عرصه تپه اليه هاي باستاني تپه را مضطرب كرده است . وارد ساخته است 

ر شده پيشنهاد مي گردد تا تعيين حريم واقعي تپه هر گونه فعاليت عمراني در با توجه به ارزش تاريخي مكان ذك
حريم اعالم شده ممنوع گردد و به منظور حفاظت بيشتر،  از ساخت و ساز و ريختن زباله ها و نخاله هاي معماري 

  . دراطراف تپه جلوگيري به عمل آيد 
ه ادوار تاريخي پس از هخامنشي و حفاظت آثار فوق، الزم همچنين به علت وجود آثار تاريخي منحصر بفرد متعلق ب

است ،نسبت به جلوگيري از نشت و سر ريز آب از مخزن  و توسعه درخت كاري بر روي تپه اقدامات شايسته به عمل 
  .آيد 

  
 نماي شمالي پاتپه دورود و ايجاد فضاي سبز پاتپه دورود و جريان رودخانه ماربره از جنوب

   پاتپه دورود - هر دورودموقعيت آثار و محوطه هاي تاريخي ش:15 تصوير
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ر دورود وجود در شه باستانياند، دو تپه ديگر به عنوان مكان عالوه بر آثار تاريخي ذكر شده كه همگي به ثبت رسيده
   .اطالعات تمام  آثار به ثبت رسيده و ثبت نشده در جدول زير ذكر شده است. انددارد  كه تاكنون به ثبت نرسيده

  آثار تاريخي شهر دورود :191جدول

نشاني محل اثر موقعيت جغرافيائي نام مكان 

دي     33:30و49:02 
هنا    بلن
پ

رازا
د

يــا
 در

ع از
رتفا

ا
جر   

آ
شت   

خ
فال    

س
گي

ســن
زار 

اب
شه    

شي
دف   

ص
آس

س 
گ د

ـــن
س

يره    
غ

نــه
دخا

رو
آب

ال 
كانــ

مه    
ات    چش
قن

گي
ســن

نو
گي

ســن
س 

م
رغ    

هن   مف
آ

ــي
منش

هخا
كي     

تي     سلو
پار

اني
اســ

س
مي

ســال
ا

ت 1
ثبــ

ت 
ولوي

ا
ت 2

ثبــ
ت 

ولوي
ا

تي
ــاظ

حف
ـب 

خري
" ت ال    

كام

ش   
بخ

تان
ســ

ده

زي     ___**_*_? _? *__**___***_*49:004901151464و33:28تپه باباشاه
مرك

رود
فاز 2الغدير دوروددو

زي     __*_*_? _______*_*_____*_*49:04171301801465و33:28 تپه بحرين  
مرك

رود
جنوب كوي كارمنداندو

شهر دورود

زي     ___**_*_? _*? ____**___**_*49:03301451501478و 33:28پاتپه دورود 
مرك

رود
كوي بهداري جنوب دو

دورود

*__*_? __? ? ___***_____*__33:30:00851301445تپه سرترشاب دورود

زي     
مرك

رود
دورود محله سرچشمه دو

تپه انگشته هاري 
33:30:00

زي     __*_*? *_________*_____*_*1/540601458
مرك

رود
دو

خ90متري دوم پشت
دبيرستان واليت فقيه -

دورود
تپه شمالي كارخانه

سيمان
زي     _*______________**____*__33:29:001601001463

مرك
رود

باغ كارخانه سيمان -دو
دورود

ماخذ  :  اداره ميراث فرهنگي، صنايع گردشگري شهرستان دورود 1390

وضعيتدوره هاي مشخص در مكان منابع آبآثار و مواد فرهنگي بر روي مكاناندازه و ابعاد مكان 
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آب ، فاضالب، برق، تلفن، گاز و ( موقعيت، گنجايش و كيفيت مراكز و شبكه هاي تاسيسات شهري  -6-3- 10
  .هاها و امكانات گسترش آنا، كمبودها، محدوديته، سرانه)غيره

دنياي امروز، دنياي استفاده از تكنيك و تكنولوژي براي ايجاد تسهيالتي در ارتباط با سهولت در نحوه ي زندگي 
ي و براي مجتمع هاي مسكون...)ب، برق وآب، فاضال(دسترسي و برخورداري از تأسيسات شهري مناسب . انسان است
موقعيت، عملكرد و نقش، نوع و تعداد، ظرفيت و گنجايش و حجم هر يك از .. امري بديهي است ي شهرساختمان ها

 .تأسيسات شهري در چگونگي رشد شهر، جهات توسعه و كيفيت زندگي ساكنان آن شهرتأثير بسزايي دارد
 و كمبودها ها، سرانه حاسبهم و... و تلفن برق، گاز، فاضالب، آب، به مربوط مسائل بررسي بدين جهت در اين بند به

  .شوددورود پرداخته مي شهر در تاسيسات اين از يك هر گسترش امكانات و ها محدوديت

  ـ آب شهري3ـ6ـ10ـ1
  .باشدكشي در سطح شهر ميشبكه تاسيسات آب شامل مخازن وشبكه لوله

، 3/5/90مورخ  1آب شهر دورود كشي و بازنگري شبكهكاوان مشاور لولهآببر اساس اطالعات كسب شده از شركت ره
مخزن با مشخصاتي كه در جدول زير آمده است داراي حجمي  4مخازن ذخيره آب شهر دورود به تعداد 

اين مخازن ). متر مكعب است19590حجم واقعي اين مخازن با احتساب آبدهي( باشندمترمكعب مي 24750معادل
زء مخزن جماران كه به علت قدمت ميزان هدررفت آب آن زياد به لحاظ فيزيكي از موقعيت مناسبي برخوردارند به ج

مخزن جايگزين در محل قبلي  1مخزن جديد و  6كاوان تعداد آببيني مشاور رهدر حال حاضر بر اساس پيش.  است
اين . بيني شده در دست احداث استمخزن از مخازن پيش 2اكنون هم. مخزن جماران در نظر گرفته شده است

نفر شامل جمعيت  210215آب كاوان به منظور آبرساني به تعداد مشاور ره 1415ازن براي افق طرح تعداد مخ
و روستاهاي اطراف مشتمل بر روستاي دهنو، چغابدار، ناصرالدين، سياهكه، با حجم كلي ) نفر 173147(شهردورود

زون  تقسيم كرده است كه هر  5ه آن مشاور براي آبرساني بهتر  شهر را ب.  بيني شده استمترمكعب پيش 53200
  .شودمند ميزون از انشعابهاي مخزن مربوط به خود بهره

 
  

                                                            
  1/90كشي و بازنگري شبكه آب شهر دورود مصوب طرح لوله ١
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  آب ذخيره مخازن مشخصات: 192جدول 

  3/5/90-كاوانآبمطالعات مشاور بر اساس اطالعات شركت ره: ماخذ
- كاوان به علت تداخل هيدروليكي مخازن موجود با يكديگر و عدمآبطالعات مشاور رهالزم به ذكر است بر طبق م

بندي مناسب بعضي مناطق شامل كوي فرهنگيان، كوي جهاد، كوي آزادگان، كوي معلم، محله انگشته، كوي لوپ
  . اندسينا، كوي رسالت واقع در محله جماران و فاز يك الغدير با كمبود فشار مواجه

.  تر باشنداست ساخت و سازهاي جديد در دامنه كوههاي شهر دورود از نقاط ارتفاعي مخازن بايد پايينپرواضح 
كاوان و آببندي زونهاي مشاور رهجهت تدقيق اين موضوع، حداكثر رقوم ارتفاعي ساختمانها بر اساس تقسيم

  .پيشنهاد آن مشاور طبق جدول زير است
  اختمانهاس ارتفاعي رقوم حداكثر: 193جدول 

  E زون  D زون Cزون BزونAزون 
1477  1505  1527  1570  1560  
  3/5/90-كاوانآبره شركت اطالعات اساس بر مشاور مطالعات: ماخذ

-بر طبق محاسبات مشاور ره. باشدطبقه مي 3تا  2هاي مختلف شهر دورود حداكثر تعداد طبقات مطلوب در حوزه

بر طبق اين نظر امكان ساخت ساختمانهاي . متر است 40تا  22در نقاط شهري كاوان حداقل و حداكثر فشار آب آب
البته در نظر گرفتن رقم جمعيتي نيز در اين محاسبات تأثيرگذار . پذير استطبقه با ايجاد تمهيداتي امكان 10تا  6

  .خواهد بود
  ختلفم ارگانهاي و هاطرح در دورود شهر پيشنهادي طبقات حداكثر تعداد : 194 جدول

  زون
نام مخازن 
  موجود

  نوع مخزن
موقعيت 
  استقرار

حجم 
ذخيره 

)m3(  

ارتفاع كف مخازن 
موجود از سطح 

  )متر(دريا 
  مخازن پيشنهادي

ارتفاع كف 
مخازن 

پيشنهادي از 
  )متر(سطح دريا 

  نوع مخزن
  اديپيشنه

 در مخازن
  احداث حال

A -  1510  15000  شرق  ينيزم  
 5000مخزن با حجم 4

m3   در جوار مخزن
  موجود

مخزن  1  ينيزم  1510
5000 m3 

C جنوب ينيزم  جماران 
  1545  750  يغرب

 مخزن كيينيگزيجا
200m3   مخزن يجا به 

  موجود
  -  ينيزم  1545

D - ينيزم  - - 1585 6500 غرب ينيزم  -  

B  1527  2500  غرب ينيزم  مانيس  
مخزن به حجم دو

در    m3 5000و  3000
  مانيجوار مخزن س

 مخزن  ينيزم  1537
5000 m3 

E   -   -   -   -   -  1000مخزن m3 
  -  ينيزم  1568  انگشته

  حداكثر تعداد طبقات پيشنهادي ارگان مربوطه
  طبقه 2  امور آب و فاضالب شهرستان دورود

  طبقه 3  )كاوانآبره(كشي و بازنگري شبكه آب شهر دورود لولهمشاور 
  طبقه 2  )1384مصوب (پيشنهادي طرح تفصيلي مشاور امكو
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ش شبكه آبرساني به تمام نقاط شهر است عالوه بر بر اساس اطالعات امور آب و فاضالب شهرستان دورود درصد پوش
  .دهدآن اين امور، آب را به امور آب روستايي سر خط روستاي ناصرالدين براي آبرساني به اين روستا تحويل مي

مترمكعبي و  15000چشمه به مخزن هاي هفت هاي در دست اجرا امور آب احداث دو خط انتقال از چاهاز برنامه
  . ستمخزن سيمان ا
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  فاضالب ـ3ـ6ـ10ـ2

، در زمينه 11/4/90تاريخ  2766/24بر اساس اطالعات اخذ شده از امور آب و فاضالب دورود طي نامه به شماره 
ه خانه توان گفت در حال حاضر با توجه به آماده نبودن شبكه جمع آوري و تصفيسيستم دفع فاضالب شهر مي

شبكه (فاضالب ، كل فاضالب شهر و آب هاي سطحي حاصل از بارندگي و شستشو از طريق كالروهاي فاضالب رو 
هاي دفع فاضالب كه طي چند سال اخير بخشي از آن به اجرا درآمده  جمع آوري شده  و در نهايت  و لوله) سنتي

  .وارد رودخانه تيره مي شود
  :وجود دارد مي توان به مواردي به شرح زير اشاره كرد از جمله مشكالتي كه در اين بخش

توپوگرافي خاص شهر دورود سبب بروز موانع و مشكالتي در جمع آوري فاضالب در سطح شهر شده  -
 . است

همچنين استقرار راه آهن در وسط شهر، وجود كانال هاي سنگي متعدد جهت هدايت آب هاي سطحي به  -
ن جهت احداث تصفيه خانه و ايستگاه پمپاژ از چالش هاي عمده شبكه فاضالب سنتي و محدوديت زمي

  .در زمينه جمع آوري فاضالب در سطح شهر به شمار مي رود
مان سبب بروز مشكالت بسياري منازل و آب هاي سطحي  به صورت توأاز سوي ديگرجمع آوري فاضالب  -

اه آب هاي سطحي سبب كاهش به طوريكه ورود شن و ماسه در شبكه فاضالب به همر. در شهر شده است
به منظور حل مشكل ذكر شده، علي . 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 
ه به عدم اطالع رساني كافي ، دليل اين امر  با توج. هاي سطحي از شبكه فاضالب صورت نگرفته است

نبود قانون اجرايي و كنترل در حين صدور پروانه ساختماني ، همچنين عملكرد ضعيف ناظرين نظام 
 .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 
تا با تغيير مكان تصفيه خانه ، همچنين كاهش تعداد ايستگاه هاي . در شهر دورود نموده است فرآيند تصفيه فاضالب

آب مسئول شركت مشاور ري. پمپاژ بتوان در حداقل زمان ممكن ، فاضالب ها را به سمت تصويه خانه هدايت كرد
هاي آن براي تكميل اطالعات فتهباشد كه در صورت تهيه طرح تا زمان اتمام پروژه طرح جامع، از يااين پروژه مي

  .استفاده خواهد شد
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  ـ مخابرات3ـ6ـ10ـ3
بررسي وضعيت خدمات مخابرات درشهر دورود گوياي ان است كه  به استثناي مناطقي به شرح زير كه  از نظر 

  .ستان لرستان استكل سطح شهر دورود تحت پوشش خدمات مخابراتي ا 1امكانات فني محدود مي باشند،
  مناطق با امكانات مخابراتي  محدود در شهر دورود فهرست:  195جدول 

 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 شماره به نامه طي لرستان استان مخابرات شركت از شده گرفته اطالعات: ماخذ
 21/08/1390تاريخ  846/05/900بر طبق اطالعات گرفته شده از شركت مخابرات استان لرستان طي نامه به شماره 

  .، شهر دورود داراي دو مركز تلفن ثابت به شرح زير است 
  تلفن شهر دورود فهرست مراكز: 196جدول 

  846/05/900 شماره به نامه طي لرستان استان مخابرات شركت از شده گرفته اطالعات: ماخذ
  .ر پراكنده شده انددفتر خدمات ارتباطي مي باشد كه به شرح زير در سطح شه 13همچنين شهر داراي 

  دورود شهر  ارتباطي خدمات دفاتر فهرست:  197جدول 
  كد دفتر آدرس  رديف

  54640 متري آزادگان18ميدان آزادگان  1
  84088 متري جنب بانك ملي خيبر60بلوار  2
  84038 ميدان مركزي ابتداي خيابان شريعتي  3
  54626 بلوار معلم پايين تر از كميته امداد  4
  84090 ابان الغدير روبروي دادگستريخي  5
  84040 كوي شهيد بهشتي جنب مسجد النبي  6
  84015 متري جنب بانك رفاه60بلوار  7
  84144 انگشته  8
  84136 خيابان شريعتي اداره پست قديم  9
  84170 خابان كندوان باالتر از ايستگاه صنايع  10
  84033 ضرغام ميدان عاشورا خيابان قدس  11
  72341012 متري جنب بانك كشاورزي60لوارب  12
  841157 ناصرالدين خيابان شهدا  13

  846/05/900 شماره به نامه طي لرستان استان مخابرات شركت از شده گرفته اطالعات: ماخذ
                                                            

  .، كوي فدك فاقد هر گونه امكانت مخابراتي مي باشد هستندعالوه بر مناطقي كه از نظر امكانات فني مخابرات با محدوديت روبرو  - ١

  آدرس نام مركز  رديف
  ابتداي بلوار معلم )عج(مركز قائم  1
  خيابان فاطميه )ره(مركز امام  2
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جدول زير تعداد مشتركين به تفكيك .  مشترك است 31740از نظر تعداد مشتركين خطوط ثابت، شهر دورود داراي
  .تلفن و نوع واگذاري  را منعكس ساخته است مراكز

  بررسي تعداد مشتركين شهر به تفكيك مراكز تلفن و نوع واگذاري:   198جدول 
  جمع  )عج( مركز تلفن قائم  )ره(مركز امام نوع واگذاري  رديف

  27205  14420  12785  مسكوني  1
  2745  632  2113  تجاري  2
  1144  551  593  دولتي  3
  376  170  206  همگاني  4

  31740  15773  15697  مجموع
  846/05/900 شماره به نامه طي لرستان استان مخابرات شركت از شده گرفته اطالعات: ماخذ

  ـ گاز3ـ6ـ10ـ4
در خصوص   22/6/90تاريخ  57/224/436بر طبق اطالعات اخذ شده از اداره گاز استان لرستان طي نامه به شماره 

درصد از منازل شهري شهر  100دورود مي توان گفت در حال حاضر قريب به  وضعيت خدمات گازرساني در شهر
تعداد مشتركين . دورود از خدمات گازرساني برخوردار مي باشند و هيچ نقطه ي فاقد گاز در سطح شهر وجود ندارد

  .مشترك است 30000گاز شهر دورود 
به داخل شهر كشيده   - )ع(ميدان ابوالفضل  جاده بروجرد، -خط لوله شبكه گازرساني شهر درورد از ورودي شهر

خروجي خطوط گازرساني شهر از . مي باشد  psi250 اينچ و با فشار 12شده است و داراي شبكه فلزي به قطر 
  .تا شهر  اصفهان كشيده شده است psi250اينچ و فشار  10ميدان كربال است كه با قطر 

پلي  km70آن فوالدي و  km180 است كه از اين مقدار km250 متراژ 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 
كه از حفاظت كاتد يك در سطح موجود است  C.P.Sايستگاه  4همچنين تعداد . ها از جنس فوالد استلوله هاي آن

  .خطوط فلزي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي حفاظت مي كنند
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  psi 1000حريم خطوط انتقال با فشار . مي باشد
وسعه شهري و انجام ساخت و سازهاي جديد، تاسيسات گازرساني نيز بايد توسعه و گفتني است براساس طرح ت

  .گسترش يابند
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  ـ برق3ـ6ـ10ـ5
منطقه دورود از  ، برق 616/2نامه به شماره بر طبق اطالعات دريافتي از شركت توزيع نيروي برق استان لرستان طي 

  .است MW30پست هاي تبديل منطقه و پيك بار  kv20ولتاژ شبكه . شبكه سراسري تغذيه مي شود
مشترك  11341مشترك خانگي،  408320مشترك است كه مشتمل بر  466939،  1390تعداد مشتركين در سال 

  .مشترك مربوط به ساير مصارف مي باشد 40985مشترك صنعتي و  2191مشترك كشاورزي ،  4102عمومي ، 
دستگاه  294مورد و تعداد ترانسفورماتورهاي زميني  9709تعداد ترانسفورماتورهاي هوايي زير پوشش شبكه برق 

  . جدول زير تعداد ترانسفورماتورها  به تفكيك نوع و ظرفيت آن ها را منعكس ساخته است. است
  بررسي تعداد ترانسفورماتورهاي زير پوشش شبكه برق  شهر به تفكيك نوع و ظرفيت:  199جدول 

  جمع كل زميني هوايي نوع ترانسفورماتور
  10001 292 9709 تعداد

  1455.236  220.42 1234.816 )مگا ولت آمپر(ظرفيت 
  لرستان استان  برق نيروي توزيع شركت اطالعات: ماخذ
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، )نشاني و غيره كشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع زباله، آتش(وضع كيفي و كمي تجهيزات شهري  -11-6-3
  .ت موجود در اين زمينهكمبودها و مشكال

تجهيزات شهري امكانات روبنايي هستند كه تحت مديريت واحد خدمات شهري شهرداري بوده و وظيفه خدمات 
-اين تجهيزات شامل كشتارگاه، گورستان، غسالخانه، محل دفن زباله، واحد آتش. رساني به مردم را به عهده دارند

استفاده از اطالعات برداشت ميداني نماينده مشاور، مكاتبه با ارگان هاي اين مشاور با . باشدنشاني شهر و غيره مي
  .ربط، سالنامه آماري در دست استان لرستان، وضعيت تجهيزات شهري شهر دورود را ارزيابي كرده  استذي

 كشتارگاه -1-11-6-3

ر جاده روستاي چشمه ، در مسي 1/4/90مورخ  7708/255طبق اطالعات اخذ شده از  شهرداري به شماره نامه 
اين كشتارگاه .باشدمترمربع مي 3500جايگاه مذكور داراي مساحتي بالغ بر . سرنجه، يك جايگاه كشتارگاه وجود دارد

  . نام كشتارگاه شهرداري دورود معروف استكه داراي عملكرد سنتي است به
شود، سطح باشند اداره ميروزمزدي مي نفر كه سه نفر آن رسمي و چهارنفراين مكان توسط پرسنلي به تعداد هفت

شود، لذا با رأس گوسفند كشتار مي 40رأس گاو و  15دهي كشتارگاه به سطح شهر دورود است و روزانه سرويس
- توجه به پايين بودن سقف كشتارگاه و عدم امكان احداث ريل كشتار مهمترين راه ساخت كشتارگاه صنعتي يا نيمه

  .باشدصي ميصنعتي جديد توسط بخش خصو
شود و نحوه دفع فاضالب آن به روش تخليه فاضالب در رودخانه آب مورد نياز كشتارگاه از طريق چشمه تأمين مي

  .باشدمي

  گورستان - 2-11-6-3
الزم به ذكر است، اطالعات مشاور به . باشدمترمربع موجود مي 99941گورستان در سطح شهر دورود با وسعت  4

  .در شهرداري دورود محدود به موارد زير استدليل فقدان اطالعات 
  مشخصات گورستانهاي شهر دورود :200جدول 

  قانوني محدوده از خارج گورستان جمارانگورستان انگشتهگورستان شهداگلزار  نام
  21444.5  13057  5591  59848.5  )مترمربع(مساحت 

  مطالعات مشاور: ماخذ
  
  
  
  
  
  
  
  

  گورستان و غسالخانه شهر دورود:16تصوير
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  نشانيآتش -3- 3-11-6  
  نشانياههاي آتشايستگ -

  .باشدايستگاه مي 4تعداد ايستگاههاي آتش نشاني شهر دورود 1388آماري استان لرستان  سالنامهبر طبق 
 3 دورود شهر 11/7/90 مورخ دورود يشهردار يمنيا خدمات و ينشانآتش سازمان از شده اخذ اطالعات طبق براما 

برداري هنوز افتتاح نشده است و بهره 3ه چهارم با نام ايستگاه شماره ناگفته نماند كه ايستگا. دارد ينشانآتش ستگاهيا
  .باشدمشخصات ايستگاههاي فعال  به شرح زير مي. موكول شده است 1390از آن به بهمن ماه 

 دورود شهر نشاني آتش ايستگاههاي مشخصات: 201جدول 
 هاي ايستگاه
  نشاني آتش

  مساحت
  آدرس  مالحظات  )مترمربع(

  يمشخصات كم
تعداد
  طبقه

تعداد
  طبقه

تعداد
  طبقه

تعداد
  قدمت  طبقه

 شماره ايستگاه
1  300  

 در اداري ساختمان كه است طبقه 2 ساختمان اين
-آتش ايستگاه اولين ايستگاه اين. باشدمي دوم طبقه

  .است مستقل طور به نشاني

 خيابان تقاطع
 و خميني امام

  پاسداران
2  2  5  3  4  

 شماره  ايستگاه
 و ترمينال جنب  عمليات واحد ويژه مترمربع 300زيربنا   4000  2

  1  6  5  1  1  سينا شهرك

مترمربع به عنوان ايستگاه عمليات و ساختمان  2400  1350 مركزي  ايستگاه
  .اداري و آموزشي در حال احداث است

ميدان واليت، 
            جنب شهرداري

 11/7/90 مورخ دورود شهرداري نيايم خدمات و نشانيآتش سازمان از شده اخذ اطالعات:  مĤخذ

  نشانيامكانات فني و اداري سازمان آتش -
- نشاني به تفكيك سمت و افراد شاغل در هر سمت در ايستگاههاي سهدر جداول زير اطالعات پرسنلي سازمان آتش

  . آالت در ذيل ذكر شده استعالوه بر آن ليست تجهيزات و ماشين. گانه شهر دورود آمده است
باشد مسائل مهم براي فعاليت بهتر واحد عمليات تجهيز اين واحد به وسايل و تجهيزات جديد و امروزي مييكي از 

-نشاني و خدمات ايمني دورود در اين رابطه در سال گذشته تعداد قابل توجهي تجهيزات و ماشينكه سازمان آتش

  .گرددآالت جديد به اين واحد اضافه نموده است كه شرح ارائه آن مي
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  ايمني شهرداري دورود نشاني و خدماتاطالعات پرسنلي سازمان آتش: 202جدول 

  11/7/90 مورخ دورود يشهردار يمنيا خدمات و ينشانآتش سازمان از شده اخذ اطالعات: مأخذ
  دورود شهرستان نشانيآتش سازمان آالتماشين و تجهيزات ليست:  203جدول 

  11/7/90نشاني و خدمات ايمني شهرداري دورود مورخ اطالعات اخذ شده از سازمان آتش: مأخذ

  مالحظات  نوع استخدام تعداد سمت  ايستگاه

  ايستگاه  مركزي
  رسمي 1 مدير عامل

  قراردادي  1  مسئول امور اداري  
  رسمي 1 كارپرداز

  1ايستگاه شماره 

يكي از رانندگان سازمان داراي   پيماني  1  معاونت عمليات
  مهارت غواصي است

بدليل دوباره شماري يكي از 
نده و كاركنان به عنوان ران

غواص، در جمع كل اين مورد 
  .اصالح شده است

  رسمي 2 )1(راننده پايه
  نفر شركتي 1 -نفر رسمي 2  3  )2(راننده پايه 
  نفر پيماني 1 -نفر رسمي 2  3  مخابرات
  رسمي 7 نشانمأمور آتش

  رسمي  1  غواص

  2ايستگاه  شماره 

  رسمي  1  رئيس ايستگاه
نفر از  كياستخدام  نوع
 بهدر حال حاضر  هيانندگان پار

 مشخصبودن  دالوروديعلت جد
  .باشدينم

  رسمي  1  انباردار
  پيماني  1  متصدي كارگاه شارژ كپسول

  نفر شركتي 1 -يرسم نفر 2  4  )1(راننده پايه 
  رسمي  3  مخابرات
  رسمي  6  نشانمأمور آتش

نام تعداد دستگاه
 يياطفا نيسنگ نيماش 3
 يياطفا نيسنگ مهين نيماش  4

 نجات و امداد نيماش )فوتون(دستگاه 1
 مربوطه زاتيتجه با همراه يغواص سبك نيماش 1
 سوزويا شرويپ سبك نيماش 1
 آمبوالنس نيماش 1
  ياتيعمل كلتيموتورس 2
  يياطفا زاتيتجه حمل سانين وانت 1
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  نشانيسازمان آتش هايعمليات -
گروه اطفاء حريق گروه امداد و نجات و گروه غواصي هستند كه هريك داراي وظايف تعريف : هاي عملياتي شاملتيم

  . شوندشده بوده كه زمان الزم وارد عمل مي
  90 تا 89 مهرماه از حوادث و سوزيآتش آمار:  204ل جدو

  حوادث يسوزآتش

وني
سك

م
ري  

تجا
تي  
دول

ي، 
دار

ا
  

خرم
ات

 باغ
ن،

ليه  
ط نق

سائ
و

  

ات
ايع

ض
ارد  

 مو
اير

س
اده  

ت ج
دفا

صا
ت

م، اي
سا

 اج
وط

سق
ل، 

كانا
در 

داد 
اف

سد
 و 

چه
دريا

قه   
 حل

دن
 كر

گير
شت

 انگ
در

ارد  
 مو

اير
س

كل  
مع 

ج
  

22  15  21  163  19  67  2  11  13  29  20  382  
    27  تعداد  فوتي  43  تعداد مصدومين

 11/7/90ات ايمني شهرداري دورود مورخ نشاني و خدماطالعات اخذ شده از سازمان آتش: مأخذ

  آموزش و پيشگيري -
آموزشهاي  است كه ايننشاني كه مشخصاً در اساسنامه سازمان به آن اشاره شده يكي از اهداف اصلي سازمان آتش

نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي كاركنان و افراد خارج از سازمان طي الزم در امور آتش
هاي آموزشي ديده در دورهبا توجه به اين امر آمار افراد آموزش. بايست انجام گرددبندي شده ميهاي زمانبرنامه

  .سازمان به شرح زير است
  ينشانآتش سازمان آموزش واحد عملكرد:  205جدول 
  آموزش نفرات آموزشعنوان
  165 يعمومآموزش

  20 پرسنلخدمتضمنآموزش
  452 اداراتآموزش

  273 داوطلبزشآمو
  2559 انيدانشجو

  89 آموزاندانش
  113 مهدكودكها

 11/7/90نشاني و خدمات ايمني شهرداري دورود مورخ اطالعات اخذ شده از سازمان آتش: مأخذ

  نشاني كمبودها و مسايل و مشكالت موجود در زمينه آتش -
  نينشانبود نيروي انساني اموزش ديده و كارآمد و پرتوان در اتش -1
دار كمبود تجهيزات پيشرفته اطفاء حريق با توجه به احداث ساختمانهاي بلند بخصوص كمبود ماشين نردبان -2

  متري 32حداقل 
  نشانيهاي آينده سازمان آتشبرنامه -

- برداري از ايستگاه مركزي جنب شهرداري اين سازمان درنظر دارد با توجه به سوابق مركز آموزش آتشبا بهره -1

  .نشاني در آن مركز دارداندازي نمايد و حتي آمادگي دانشكده آتشغرب كشور را راهنشاني 
- متري و كوي فرهنگيان و بنياد مسكن و احداث ساختمانهاي بلند پيش 90با توجه به توسعه شهر در منطقه  -2

  .باشدنشاني درآن منطقه ضروري ميبيني يك ايستگاه آتش
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  نشانيپيشنهادات سازمان آتش -
به معاونت سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور  2/7/90نشاني مورخ سازمان آتش 781/125اساس نامه شماره بر 

  :پيشنهادات سازمان به صورت زير است
- نشاني در انها پيشنهاد ميدليل نداشتن كپسول آتشسوزي وسايل نقليه و تلفات ناشي از آن بهبه دليل آتش -1

  .درقوانين راهنمايي و رانندگي اجباري شود شود نصب كپسول در خودروها
براي رسيدگي  115احمر و اورژانس نشاني، جمعيت هاللتجهيز يك واحد امداد و نجات متشكل از نيروي آتش -2

  .ديدگان را درمان يا به مركز درماني اعزام كنندبه حوادث و سوانح  كه در كمترين مدت آسيب
نشاني جهت شستشو آالت و نيروهاي آتشهرداري جهت استفاده از ماشينجلوگيري از پيشنهادات عوامل ش -3

معابر و باز كردن آبراهه فاضالب و مشروب كردن فضاي سبز، كه اين تخلفات محض با جان و مال انسانها درگير 
  .است

ا بيشترين ام نشاني، حوزه شهري تعريف شده استرساني آتشاساسنامه سازمان وظيفه خدمات 6بر اساس ماده  -4
گيرد و در چنين عملياتهايي به مربوط به عملياتهاي اطفاء حريق خارج از حوزه انجام مينشاني مأموريت آتش

شود دولت محترم خلع قانوني اين شود؛ پيشنهاد مينشاني خسارات فراواني وارد ميآالت و تجهيزات آتشماشين
  .نشاني پرداخت شودادث غيرمترقبه به سازمان آتشموضوع را برطرف نمايد و بخشي از اعتبارات ستاد حو

  
  
  
  
  
  
  
  دفع زباله -11-6-3- 5

شهر دورود، زباله در شهر دورود و روستاي  براساس اطالعات بدست آمده از واحد خدمات شهري شهرداري
  :شودآوري ميناصرالدين طي روند زيرجمع

- آوري ميشب اقدام به جمع 12كارگر رأس ساعت  ماشينهاي حمل زباله كه غالباً خاور هستند هر كدام با دو -1

 .نمايند و معموالً تا صبح ادامه دارد
توجهي همشهريان بعد از زمان هايي كه بر اثر بيآوري زبالهدو دستگاه نيسان هر كدام با يك كارگر اقدام به جمع -2

 .نماينداند ميمقرر بيرون گذاشته
آوري زباله بوسيله نموده كه بعد از انجام وظيفه مجدداً اقدام به جمعكارگران روز اقدام به جارو كردن سطح شهر  -3

 .نماينداست، مي اي كه به اين منظور تهيه شدهفرغون و تخليه آنها در سطل زباله

ساختمان: 17تصوير
  نشانيآتش
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تانكرهاي حاوي آب در طي يك برنامه روزانه اقدام به آبپاشي جدولهاي سطح شهر نموده تا از هرگونه ناپاكي و  -4
 .ي شودبوي بد جلوگير

كيلومتري جنوب شرق شهر  4ها را به زباله. كننددو دستگاه ماشينهاي مكانيزه كه سطلهاي زباله را تخليه مي -5
 .دهندانتقال مي) معدن زباله(پشت كارخانه سيمان 

 آوريدر مسيرهايي كه امكان استفاده از ماشين وجود ندارد كارگران به روش سنتي توسط فرغون آشغالها را جمع -6
كرده و در مكاني مخصوص كه جك نام دارد ريخته و توسط ماشين بازوغلطان حمل شده و به معدن زباله جهت 

 .شونددفن انتقال داده مي
  .شودگردند و يك اليه خاك بر روي آنها ريخته ميميها معدوم در نهايت توسط يك دستگاه بولدوزر زباله -7

  .شودمي الزم به ذكر است اين روند روزانه تكرار
  دورود شهر زباله آوري جمع سيستم انساني و فني نيروي اطالعات:  206جدول 

زبالهآوريجمع سيستم توضيحات 
انساني ي نيرو نفر كارگر روز 85نفر راننده،  11نفر كارگر شب،  21 

آالتماشين و فني نيروي  2 - دستگاه ماشين مكانيزه 2 - دستگاه كمپرسي بنز 1 -دستگاه خاور 8 
دستگاه بازو غلطان 1 - دستگاه نيسان

  دورود شهر شهرداري شهري خدمات واحد از شده اخذ اطالعات: ماخذ
هاي شهري محسوب ها جز زبالهشود و اين زبالهآوري و دفن ميزباله هاي صنعتي توسط واحدهاي صنعتي جمع

  ه فارسيتشوند مانند انواع زباله در صنايع دفاع و كارخانه سيمان و كارخاننمي
- مي بيمارستانهامعدوم مخصوص دفن جداهستندودركوره شهري هاينيزاززباله تيرونرگس هفت بيمارستانهاي زباله

  .شوند
حمل ) شهر دورود 1385آمار سال (تن  51100در سال 1388در كل بر طبق طبق سالنامه آماري استان لرستان 

  . شودمي
  مسائل و مشكالت -

 زباله و سنتي بودن آنآوري مكانيزه نبودن جمع -1
 كمبود سطل زباله -2
 كمبود نيروي انساني و عدم آموزش آنها -3
 ها و خيابانهاي شهر جهت جارو آسفالت نامناسب كوچه -4
 پراكندگي بافت شهرنشيني -5
عدم رعايت شهروندان و ( آوري زباله در جمع آنانمشاركت عدم آگاهي شهروندان در نحوه شهرنشيني و  -6

 )هاها از پنجره به بيرون يا درون جويدر موعد مقرر يا پرتاب زبالهصنوف در گذاشتن زباله 
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 هابندي و مشخصات معابر و تقاطعبندي خيابانها و معابر پياده، از لحاظ سيستم شبكهوضع شبكه -12-6-3
  ).طول،عرض،شيب،نوع پوشش وغيره(
 بندي شبكه معابر سوارهوضعيت شبكه -6-3--112

اين شبكه داراي ساختاري خودرو و يا از پيش . اي از راهها و تقاطعهاي شهر استمعابر درون شهري مجموعهبكه ش
باشد كه وظيفه هدايت و جابجايي وسايل نقليه و عابرين پياده  را بر عهده دارد و هر جا الزم باشد طراحي شده مي

  . كنددسترسي را فراهم مي

بندي معابر سواره ابتدا وضعيت خيابانها، سپس وضعيت تقاطعها و ميادين بررسي شبكهبنابراين براي بررسي وضعيت 
  .شودمي

  خيابانها
  خيابانها مشخصات و ويژگي مراتب،سلسله -1

ها، سلسله مراتب عملكردي و نقش عمده خيابان براي شناخت شبكه معابر درون شهري بررسي مشخصات و ويژگي
  . ضروري و قطعي است

، معابر 1منظور از سلسله مراتب، معبر شرياني درجه . ها شامل راستا، طول و عرض خيابانهاستو ويژگيمشخصات 
هاي هاي محلي اصلي و خيابان، خيابان)كنندهجمع و پخش(اصلي، معابر شرياني درجه دو فرعي  2شرياني درجه 

  .محلي فرعي است
 ياساس فاكتور زين ابانهايخ نقش بلكه ستين يكاف مراتب لهسلس فاكتور تنها ابانهايخ يبندشبكه وضع شناختبراي 
 يبرا لذا. رسديم نظربه مناسبتر و معقولتر يابانيخ شبكه  يبرا يزيربرنامه و شناخت بنابرآن كه ؛ابانهاستيخ درنوع

  .گردديم يبررس ابانها،يخ يو نقش اجتماع يدسترس ،يينقش جابجا بيترك ابانها،يخ مراتب سلسله شناخت
  .سازنديبه هم متصل م صرفاً را يشهر نقاط كه هستند يمعابر: ييجابجانقش  

 نيشتريب دارند فهيوظ و كنند فراهم را ييجابجا حد نيكمتر عملكرد لحاظ از كه هستند يمعابر: يدسترس نقش
  .كنند جاديا را هامحله و يمسكون نقاط به يدسترس
را كاهش  ييرا در بردارند كه نقش جابجا ييهايخدمات و كاربر لكرد،عم لحاظ به كه هستند يمعابر:  ياجتماع نقش

  .دهنديم
حركت عابر پياده و  اساس بر ابانهايخ يبنددسته يبرا را ابانهايخ عمده نقش و مراتبسلسله فاكتور ارتباط ريز جدول

  .است كرده يبررس عملكرد آنها
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  بندي خيابانها بر اساس عملكرددسته: 207جدول 

  مطالعات مشاور: مأخذ

و نظرات كارشناسي، و با توجه به   5/90براساس بازديدها و برداشتهاي ميداني انجام شده در شهر دورود مورخ 
، سلسله مراتب شبكه معابر و نقش معابر شهر دورود به ترتيب )استاطول، عرض، شيب، ر(هاي معابر شهر ويژگي

  .شوندبندي ميجداول زير طبقه
رو بر اساس جداول آتي بر روي مقاطع عرضي در ادامه پياده رو و پيادهمشخصات و ويژگيهاي خيابانها اعم از سواره

  .شده است
    

  نقش عمده  عملكرد معبر حركت عابر پياده  سلسله مراتبي معبرنقش

  1معابر شرياني درجه 

سطح پياده و غيرهمگذر
-گذر هم - دوچرخه با سواره

سطح با رعايت مقررات عبور 
  ها ممنوعپياده

  ارتباط دادن مناطق دور شهرها با يكديگر - 
اتصال شبكه معبرهاي درون شهري به شبكه  - 

  هريمعبرهاي برون ش
ارتباط دادن شهرها و شهركهاي مجاور هم به  - 

  هايكديگر و به مراكز صنعتي و پايانه
ارتباط دادن شهرهاي متوسط و كوچك به شبكه  - 

  شهري راههاي برون
ها ، راه عبوري جز اين معابر ها و بزرگراهآزادراه - 

  .شوندمحسوب مي

  جابجايي

  معابر شرياني درجه دو اصلي
عابر پياده و حداقل فعاليت 

كنترل حركت آن از عرض 
  خيابان

  شبكه اصلي درون شهري - 
  خدمات حمل و نقل عمومي - 
  تجارت و كاربريهاي عمده شهري - 

  و دسترسيجابجايي 

معابر شرياني درجه دو فرعي 
  )كنندهجمع و پخش(

عبور كنترل شده با محلهاي
  مشخص شده

  شبكه  درون شهري - 
بانهاي شرياني درجه دو اتصال ترافيك عبوري خيا - 

  اصلي به ترافيك مقصدي خيابانهاي محلي
  خدمات حمل و نقل عمومي - 
  كاربريهاي مقياس ناحيه - 

  دسترسي و اجتماعي

آزادي قابل مالحظه عابر   هاي محلي اصليخيابان
  پياده

  رويپياده - 
  دسترسي به منازل - 
  تردد وسايل نقليه كندرو - 
  كاربريهاي مقياس محله - 

  اعي و دسترسياجتم

  آزادي عابر پياده  هاي محلي فرعيخيابان
  رويپياده - 
  دسترسي به منازل - 
 مالقات-

  دسترسي
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  1390هاي خيابانهاي شهر دورود،مشخصات و ويژگي:  208جدول 
 مراتبينقش سلسله  نقش عمده  عرض كل معبر  عرض سواره رو  رفوژ  عرض سواره رو  راستا  نام خيابان  كدمقطع

ياصل 2 درجه يانيشر  جابجايي  1/72   6/20   5/24   8/18   1   بلوار شهيد بهشتي 1 
يفرع 2 درجه يانيشر   اجتماعي - دسترسي   4/24   -  -  2/16 2    2 
يفرع 2 درجه يانيشر   اجتماعي - دسترسي   9/14 - - 5/6 2    3 
يفرع 2 درجه يانيشر   اجتماعي - دسترسي   8/24 - -  17  1   4  متري24

 خيابان محلي فرعي  دسترسي 3/21 - - 1/18 2    1/4 
ياصل يمحل ابانيخ    اجتماعي 6/8 - - 5/5 1    2/4 
ياصل 2 درجه يانيشر    جابجايي 1/70 - - 3/10 1    5 
ياصل 2 درجه يانيشر    جابجايي 3/20 - - 6/10 1    1/5 
يفرع 2 درجه يانيشر   اجتماعي - دسترسي   9/30 2/11   1/2 3/10 1    6 
يفرع 2 درجه يانيشر    دسترسي 6/9 - - 2/7 1    7 

 خيابان محلي فرعي  دسترسي 2/10 - - 4/7 1   8  شفا چهارم
ابان محلي فرعيخي    دسترسي 5/18 - - 2/10 1  9 
ياصل 2 درجه يانيرش    جابجايي 6/46   2/18   7/4 17 1  10 

ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 9/14 - - 9/11 2  11 
ياصل يمحل ابانيخ   اجتماعي - دسترسي   1/10 - - 7 1  1/11 

 خيابان محلي فرعي  دسترسي 7/12 - - 8/9 2  2/11 
 خيابان محلي فرعي ترسيدس   10 - - 7 1  3ياسمن    3/11 
 خيابان محلي فرعي  دسترسي 9/22 - - 15 1  12 

ياصل يمحل ابانيخ   اجتماعي - دسترسي   7/20 - - 14 2   13  حكمت
 خيابان محلي فرعي  دسترسي 3/12 - - 9 2   1/13  7اخالص 
 خيابان محلي فرعي  دسترسي 12 - - 5/7 2    2/13 
 خيابان محلي فرعي  دسترسي 18  - -  18 2   14  21سادات 
 خيابان محلي فرعي  دسترسي 10  - -  10 2    15 
 خيابان محلي فرعي  دسترسي 11  - 11 2   16  زادهميرزا حسن

يفرع 2 درجه يانيشر    دسترسي 7/25   8/7   3/1 5/7 1    17 
 خيابان محلي فرعي  دسترسي 2/8   - - 2/8 2   18  31ميعاد 

يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 7/12   - - 7/12 2   19  32اد ميع
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/11   - - 8/11 2   20  31ميعاد 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 4/11   - - 10 2    21 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 9/9   - - 5/6 2   22  24ميعاد 
يفرع 2 درجه يانيشر    دسترسي 2/24   1/8   1 6/7 1  23 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/12   - - 10 2  24 
 يفرع يحلم ابانيخ  دسترسي 10  - - 2/7 2  25 
 ياصل يمحل ابانيخ  دسترسي 2/8  - - 2/8 1  26 
 يفرع 2 درجه يانيشر  اجتماعي - دسترسي 1/24  3/6  6/1 3/6 2   27  وليعصر
 33  2 5/6 7/1 3/6  4/24  اجتماعي - دسترسي  يفرع 2 درجه يانيشر
 يفرع يمحل ابانيخ  دسترسي 10  - - 9/6 2    28 
يصلا يمحل ابانيخ   اجتماعي - دسترسي   3/14   - - 5/9 2  29 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/10   - - 8/6 1  30 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/20   - - 8/12 1  31 
يفرع يمحل ابانيخ   اجتماعي - دسترسي   8/24   - - 17 2    متري45

  متري 45
32 

ياصل يمحل ابانيخ اجتماعي - دسترسي   6/25 - - 8/14 2 35 
ياصل 2 درجه يانيشر    جابجايي 1/75   9/8   32  20 1    34 
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يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/12   -  -  2/9 1    36 
يفرع 2 درجه يانيشر   اجتماعي - جابجايي  7/44   5/12   6  6/12 2    بلوار معلم

  بلوار معلم
37 

يفرع 2 درجه يانيشر   اجتماعي - جابجايي   1/45   8/12   9/5   6/12 2  38 

يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/8   -  -  5/6 2   39  6ميعاد 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 5/11 - - 3/7 2   1/39  10ميعاد 
يفرع 2 درجه يانيشر    جابجايي 3/28   7/6   2  7/7 1  40 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/12   -  -  8 1  41 
ياصل 2 درجه يانيشر   اجتماعي - جابجايي   1/60   7/20   1/8   3/21 1  42 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 2/11   -  -  9/6 2   43  4ميعاد 
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   1/10   - - 8/7 2  44 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/10   - - 3/6 1  45 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 4/8   - - 5 2  46 
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   5/16   -  -  11 2  47 
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   1/24   - - 6/15 1   48  علوي
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 16  -  -  9 1    49 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/10   - - 6/6 1   50  سرو سوم
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   5/17   - - 11 2   51  آزادگان
ياصل 2 درجه يانيشر   اجتماعي - جابجايي   7/52   4/16   4/3   4/16 2   52  مدرس
ياصل يمحل ابانيخ   اعياجتم   9/10   -  -  3/8 2   53  1نرگس 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  - - 2/6 1   54  2كاج 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  - - 7 1   55  3كاج 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  - - 3/6 1   56  4كاج 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  -  -  8/6 1   57  5كاج 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/10   - - 7/6 1   58  6اج ك
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/10   - - 7/6 1   59  7كاج 
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   6/18   - - 5/10 2   60  آزادگان
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   3/18   -  -  7/11 1   61  نرگس
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 2/12   - - 2/8 1  62 
يفرع 2 درجه يانيشر   يدسترس -اجتماعي   1/18   - - 8/11 2  63 
ياصل 2 درجه يانيشر   اجتماعي - جابجايي   4/47   7/14   3  3/16 2  64 
ياصل 2 درجه يانيشر   اجتماعي - جابجايي   7/40   5/16   6/2   5/14 2   65  جانبازان
ياصل 2 درجه يانيشر   اجتماعي - جابجايي   8/38   6/14   2/3   4/12 2   66  كارگر
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/18   -  -  12 1   67  جانبازان
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   5/23   - - 3/15 2  68 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 4/11   - - 6 1  69 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  - - 1/6 2  70 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  -  -  2/6 1   امير علي كرامتفر 71 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 20  - - 1/9 1   فردوسي 72 
يفرع 2 درجه يانيشر    اجتماعي 2/30   5/9   2  10 1    73 
يفرع 2 درجه يانيشر    اجتماعي 3/32   6/10   2  5/10 1   74  بروجردي
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 7/11   -  -  2/8 2   75  مولوي
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 9/12   - - 8 2    76 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/8   - - 7/5 1   77  غربي 3دانش
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/12   - - 9/7 1   78  3بنفشه 
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   8/31   6/9   3  4/9 2   79  الغدير
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ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 7/19   -  -  8/12 1   80  ايران
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 6/24   2/6   6/2   3/6 1   81  خيام شرقي
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/18   -  -  5/12 2   82  رودكي
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 5/22   7  2  2/7 2   83  خيام غربي
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 4/12 - - 1/8 2   1/83  12خيام 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/10   -  -  9/6 1   84  2بهار 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  - - 8/6 1   85  4بهار 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 5/21   7  7/2   7/6 2   86  الله
ياصل يمحل ابانيخ     2/14   -  -  9 1    87 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 5/18   - - 9/11 1   88  يشرقبهار
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 2/12 - - 9/7 2    1/88 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 18  - - 8/11 2   89  بهاران
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 5/11   - - 7/7 1   90  7 بهاران
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/10   -  -  1/7 1   91  6 بهاران
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 6/14   - - 4/9 2    92 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 6/18 - - 4/12 1   1/92  كارون
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 7/17   - - 6/11 2   93  بهاران
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 9/11   - - 8/7 1   94  6 دانش
يصلا يمحل ابانيخ    دسترسي 1/19 - - 8/12 2   1/94  اريشهر
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 7/24   2/6   6/2   4/6 1   95  اميخ
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 5/12   -  -  9/7 2   96  يمولو
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/12   - - 10 2    97 
ياصل 2 درجه يانيشر    جابجايي - - - ‐   98  نزدهمتر
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 2/18   - - 4/12 2    99 
ياصل 2 درجه يانيشر    جابجايي 7/44   14  3/4   14 1   100  كارگر
يفرع 2 درجه يانيشر    دسترسي 8/27   7/9   2/2   7/9 1    101 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/12   -  -  1/8 2   102  4 مهارت
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 6/18 - - 2/12 1   1/102  كارگر
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/12   - - 5/7 1  103 
يفرع 2 درجه يانيشر    دسترسي 9/27   2/10   1/2   10 1  104 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 4/18 - - 7/12 2  1/104 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 9/22   -  -  5/16 2   105  يشرقفرهنگ
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 5/18   - - 1/11 2    106 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 2/24   - - 8/16 1   107  يغرب فرهنگ
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 6/24   - - 17 2    108 
يفرع 2 درجه يانيشر    دسترسي 8/42   10  5/2   10 1   109  يمتر32
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 5/20   -  -  8/13 1    110 
ياصل 2 درجه يانيشر    جابجايي 5/46   8/13   4  1/14 1   111  جانبازان
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/8   -  -  1/8 1   112  16 شاهد
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  - - 8 1   113  14 شاهد
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي - اجتماعي    8/25   - - 3/12 1    114 
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي - اجتماعي    6/25   - - 7/11 2   115  يمتر25
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/8   -  -  1/8 1   116  13 شاهد
يصلا يمحل ابانيخ   دسترسي - اجتماعي    7/25   - - 3/12 2   117  يشمالمهر
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي - اجتماعي    6/25   - - 12 1   118  يشمالتالش
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ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي - اجتماعي    5/25   - - 12 1    119 
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي - اجتماعي    2/25   -  -  5/12 2   120  يجنوبمهر
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي - اعي اجتم   1/25   - - 7/11 2   121  شاهد
يفرع2 درجه يانيشر    جابجايي 3/28   2/9   2/2   5/9 2   122  چمران
يفرع 2 درجه يانيشر    جابجايي 5/44   15  9/12   4/7 2  123 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  -  -  8 1  124 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  - - 8 1  125 
ياصل 2 درجه يانيشر    جابجايي 6/28 - - 7/14 2  1/125 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 7/7   - - 7/7 2  126 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  - - 8 2   127  25 لوفرين
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  -  -  8/6 1    128 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 7/12   - - 7 1    129 

1 درجه يانيشر    جابجايي 5/7   - - 5/7 1   130  ميقدجاده
1 درجه ينايشر    جابجايي 26  3/12   2/3   5/10 2    131 
1 درجه يانيشر    جابجايي 2/30   8/12   4/3   2/13 2   132  اياالنبخاتم

ياصل 2 درجه يانيشر    جابجايي 11  -  -  11 1    133 
1 درجه يانيشر    جابجايي 37  12  7/1   7/9 2 

  ينيخم امام
134 

يفرع 2 درجه يانيشر اجتماعي - جابجايي   3/23 - - 9/14 1  140 
يفرع 2 درجه يانيشر 3/26 اجتماعي  - - 16 2  175 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/12   -  -  5/6 2    135 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 6/20   - - 3/10 2   136  بهداشت
ياصل يمحل ابانيخ   اجتماعي - دسترسي   10  - - 8 1  137 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 14  - - 8 2  138 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 1/12   -  -  5/9 2  139 
يفرع2 درجه يانيشر    جابجايي 4/24   - - 8/12 2   141  پاسداران
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   2/13   - - 9/7 2   142  يطالقان
يفرع 2 درجه يانيشر    جابجايي 1/21   -  -  12 2    143 
يفرع  2 درجه يانيشر   اجتماعي - جابجايي   9/20   - - 4/12 1    يسعد

  

144 
ياصل يمحل ابانيخ دسترسي -اجتماعي   7/19 - - 5/12 1  149 
ياصل يمحل ابانيخ دسترسي -اجتماعي   8/19 - - 8/12 1  151 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  - - 8 1   145  يخادم
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/8   - - 1/8 2  146 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/11   -  -  8/11 2  147 
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   5/20   - - 9/12 2    يمنوچهر

  يمنوچهر
148 

ياصل يمحل ابانيخ دسترسي -اجتماعي   4/20 - - 9/12 2  169 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  - - 10 2   150  22 گلستان
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   7/19   - - 2/13 2   152  صفا
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 4/10   - - 5/6 1   153  6 بوستان
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/10   - - 7 1   154  3 بوستان
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/10   -  -  8/6 1    155 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  - - 8 1   156  9 بوستان
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 2/10   - - 5/6 1   157  10 بوستان
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 2/10   - - 2/7 1  158 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  -  -  8 2  159 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  -  -  8 2   160  1 يفرع 9بوستان
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يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 7/9   - - 7/9 1   161  17 بوستان
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 6/17   - - 13 1  15 بوستان   162 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 3/15   - - 4/9 1  24 بوستان   163 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 9/9   -  -  3/6 1  164 
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   9/19   - - 3/13 2   165  صفا
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  - - 10 1   166  12 بوستان
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 6/7   - - 6/7 1   167  7 گلستان
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   1/9   -  -  1/9 2   168  عيصنا
يفرع 2 درجه يانيشر   3/22 اجتماعي   - - 15 1   170  يجنوبيساحل
ياصل يمحل ابانيخ    6 اجتماعي - - 6 2    171 
ياصل يمحل ابانيخ   اجتماعي - دسترسي   7/11 - - 8 2 

  يآذرم
1/171 

يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/10   -  -  6 1  172 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 7/11   - - 8 2  173 
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   7/20   - - 5/14 1   174  وريشهر17
يفرع 2 درجه يانيشر    اجتماعي 9/23   -  -  5/14 1    نيحسامام

  
  

176 

يفرع 2 درجه يانيشر دسترسي -اجتماعي   3/24 - - 6/14 1  201 
يفرع 2 درجه يانيشر دسترسي -اجتماعي   2/46 1/11 5/2 2/11 2  210 
ياصل يلمح ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   22  - - 9/11 2 

  جماران
177 

ياصل يمحل ابانيخ 6/18 دسترسي  - - 10 1  180 
ياصل يمحل ابانيخ اجتماعي - دسترسي   9/19 - - 6/13 1  184 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  - - 8 2  178 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  - - 10 2  179 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/13 -  -  10 1  1/180 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/8   - - 8/8 2  181 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  - - 8 2  182 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/8   - - 1/8 1   183  18 حافظ
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 8  - - 8 2   185  13 رسالت
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 13  - - 8 2   186  يپوستيعل
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 4/15   - - 2/9 2    187 
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   6/15   -  -  6/10 2   188  حافظ
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 10  - - 3/6 1    189 
ياصل يمحل ابانيخ   دسترسي -اجتماعي   1/23   - - 3/14 1   190  رسالت
ياصل يمحل ابانيخ دسترسي -اجتماعي   3/15 - - 6/8 2  200 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 9/7   - - 9/7 1    191 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/8   -  -  8/8 2    192 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 8/10   - - 8/10 2   193  يميابراه جالل
ياصل يمحل ابانيخ 2/11 دسترسي  - - 2/11 2  195 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 6/10   - - 3/8 2  194 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 8/10   -  -  3/8 2  196 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8  - - 8 2    197 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 12  - - 12 2   198  4 جهاد
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   8/42   13  6/2   4/12 1   199  جهادگران
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   9/26   - - 8/13 1   202  آهنراه
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 7/5   - - 7/5 1  203 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 7/20   -  -  3/14 1  204 
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1390 - مشاور برداشت: مĤخذ

يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   6/39   6/10   6/2   5/10 2   205  ييرجا
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 14  -  -  7/9 1  206 

    8/7 -  -  8/7 1  1/206 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 4/21   4/8   5/1   8 2  207 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/14   -  -  4/9 2  208 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/13   - - 8/8 1   209  11 ضيف
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   4/31   5/9   5/2   3/9 2   211  يتخت
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 2/7 - - 2/7 2   1/211  10 جهاد
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 3/10   -  -  9/7 1   212  5 ضيف
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 1/8 - - 1/8 1    1/212 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 5  3/2   - - 1  213 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 2/10 8/4 - - 2   13 جهاد 1/213 
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   31  7/8   7/2   9 1  214 
ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 7  - - 7 1  1/214 
يفرع 2 درجه يانيشر   دسترسي -اجتماعي   7/60   5/18   1/12   7/18 2   215  شهدا

ياصل يمحل ابانيخ    دسترسي 1/10   -  - 5/7  2   يمحمدرضاعل
  يبخش

1/215 

يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 9/11   -  -  1/7 1  216 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 8/5   - - 2  217 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 2/10   - - 7/6 1  218 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 4/8   - - 1  219 
يفرع يمحل ابانيخ    دسترسي 5/10   -  -  2/7 2   220  9 ثاقيم
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 وضعيت تقاطعها و ميادين
گيرد و بين حركتهاي رو توسط دو يا چند جريان ترافيكي مورد استفاده قرار ميدر تقاطعهاي همسطح، سواره

بنابراين براي تدوين ظرفيت بيشتر عبور ترافيك و افزايش ايمني از ميدان . ترافيكي تداخل و اصطكاك وجود دارد
گردد تا اولويت عبور وسايل نقليه در تقاطع مشخص طع به وسيله چراغ راهنمايي كنترل ميشود، يا تقااستفاده مي

ها وابسته است و در صورت عدم كنترل صحيح آنها ظرفيت شبكه معابر نيز مستقيماً به چگونگي عملكرد تقاطع. شود
  .يابدكارايي در انتقال ترافيك كاهش مي

در تقاطعها و ميادين به تعيين وضعيت ترافيكي تقاطعها و ميادين كمك ها و حجم تردد شناخت مشخصات و ويژگي
  .شودكند كه در دو بند زير بررسي ميمي

  ها و ميادين  اصلي شهرهاي تقاطعمشخصات و ويژگي -1
  تقاطعها - 

چون  اي چون حجم عبور و مرور از يك تقاطع، تعداد تصادفات رخ داده و عوامل فرعيكنندهبا توجه به عوامل تعيين
  .تواند داراي چراغ يا بدون چراغ راهنمايي باشدكنند، تقاطع ميتعداد رانندگاني كه از يك تقاطع استفاده مي

دسته اول شامل تقاطعهايي كه داراي چراغ راهنمايي .شوندتقاطعها از لحاظ نحوه كنترل به سه دسته كلي تقسيم مي
  .زن و دسته سوم آنهايي هستند كه چراغ راهنمايي ندارندمكدسته دوم تقاطعهاي داراي چراغ چش. زماندار هستند

- بر اساس مشاهدات ميداني مشاور، چند تقاطع كه اسامي آنها در جدول ذيل آمده، تقاطعهاي مهم شهر دورود مي

از اين ميان بر اساس برداشتهاي انجام شده و اطالعات اخذ شده . باشند كه بررسي وضعيت آنها ضروري است
چراغ راهنمايي  2البته . چراغ راهنمايي هستنداداره راهنمايي و رانندگي تمام تقاطعهاي شهر دورود بدون حضوري از

- گيرند و خاموش مياكنون مورد استفاده قرار نمياند كه همدر محل چهارراه پاسداران و چهارراه برق نصب شده

  .باشند
  1390نحوه كنترل تقاطعها اصلي شهر دورود،: 209جدول 

  نحوه كنترل ام تقاطعن
  .اكنون خاموش استداراي چراغ راهنمايي كه هم  چهار راه برق

  .اكنون خاموش استداراي چراغ راهنمايي كه هم  چهارراه پاسداران
  -   را گلزار شهداسه

 برداشت ميداني مشاور: مأخذ
  ميادين  -

كارايي ميادين بستگي . شوددر سطح شهر ميهاي ترافيكي هستند كه توجه به آنها باعث كاهش ترافيك ميادين گره
- هرچه تعداد بازوها زيادتر باشد از كارايي ميدان بيشتر كاسته مي. به تعداد بازوها و نوارهاي عبوري داخل آن دارد

  . رسدشود تعداد بازوهاي ميادين درون شهر دورود مناسب به نظر ميهمانطور كه در جدول زير مشاهده مي. شود
تواند نقش اجتماعي نيز به ش عمده ميادين جابجايي است اما با توجه به كاربريهاي غالب اطراف آن مياز طرفي نق
-شود و يا از سرعت آنها كاسته ميدر اين صورت است كه توقف اتومبيلها در اطراف ميادين بيشتر مي. خود بگيرد

  .استشود؛ نتيجتاً توجه به اين امر در ايجاد ترافيك ناشي از آن ضروري 
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  1390هاي ميادين اصلي شهر دورود،مشخصات و ويژگي: 210جدول 
  تعداد بازوها نقش عمده نام

  4  جابجايي  ميدان جانبازان
  5 جابجايي، اجتماعي  ميدان امام حسين

  4 جابجايي، اجتماعي  تيرميدان هفت
  3 جابجايي، اجتماعي  ميدان آزادگان
  4 جابجايي، اجتماعي  ميدان امام رضا

  3 جابجايي، اجتماعي ان امام خمينيميد
  5 جابجايي، اجتماعي  )صفا(ميدان فردوسي 

  4 جابجايي، اجتماعي ميدان سعدي
  4  جابجايي، اجتماعي  )عاشورا(ميدان قدس 

  3 جابجايي ميدان كارگر
  3 جابجايي اهللا بروجرديميدان آيت

  4  جابجايي، اجتماعي  ميدان واليت
  4 اييجابج االنبياءميدان خاتم

  4  جابجايي  ميدان فرهنگ
  4 جابجايي )ورودي ازنا(ميدان كربال
  2 جابجايي  )ورودي بروجرد(ميدان ابوالفضل 

  1390 - برداشت مشاور: ماخذ

  ها و ميادين  اصلي شهرحجم ترافيك تقاطع -2
در آنها  ها و مياديني كههاي شهري دورود، يعني تقاطعدر اين قسمت از گزارش بخش ديگري از شبكه راه

اين تحليل در واقع، با توجه به حجم گردشهاي ترافيكي و . شودآماربرداري حجم ترافيك انجام شده است تحليل مي
هاي كمبود تداخل آنها در قسمتهاي مختلف ميدان يا تقاطع خواهد بود، كه به اين ترتيب منجر به تعيين محل

  .ظرفيت خواهد شد
  بندي شهر دورود سيستم شبكه

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

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

  .شهري به اين محور اصلي منتقل شده است
ي و مصنوع موجود در شهر به همراه عوامل طبيع ،)نظام شبكه خطيعوامل بوجودآورنده (اين محورهاي خطي 

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

- غربي شهر كه مربوط به اراضي آمادههاي شمالاين نظام در بخش. كننديت ميتبع نظام شبكه شطرنجيفرعي از 

  .شوند، به طور كامل و واضح مشهود استسازي و حدود توسعه شهر مي
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بندان را كند و امكان تغيير مسير در هنگام راهترافيك در سطح شهر را به صورت متعادل تقسيم مي شبكه شطرنجي
اين پخش وسايل نقليه در تمام جهات و تردد وسايل نقليه غيرمحلي به مناطق دروني ، خطر سازد ولي پذير ميامكان

بندي معابر بندي با تغييراتي در فرم و طبقهدر كل اين نوع شبكه. كندتصادفات و كاهش ايمني محالت را تشديد مي
  .تواند از عملكرد مطلوبي در شهر دورود برخوردار شودمي

دخانه تيره تقريباً به موازات هم در مركز شهر قرار گرفته و عمالً شهر را به قسمتهاي مجزا تقسيم آهن و رومحور راه
اين تفكيك سبب شده كه عبور از اين دو محدوده همواره با ايجاد پلهايي همراه باشد كه هر كدام از اين پلها . كندمي

ي به ترتيب از شمال به جنوب رودخانه، قسمتهاي آباد، سعدي و پل چوبسه پل عزت. معضالت ترافيكي خاصي دارند
گذرد خان ميآهن به صورت روگذر از خيابان كريمعالوه بر آن ريل راه. كنندغربي و شرقي شهر را به هم متصل مي

  .آهن ايجاد كرده استسطح با ريل راهخميني، تقاطع غيرهمو پل روگذر وحدت در خيابان امام
-آهن را قطع مينها خياباني است در شهر كه در امتدادي شكسته رودخانه تيره و خط راهخيابان امام خميني نيز ت

  .سازدكند و كاربريهاي اصلي شهر را به هم مرتبط مي
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  بندي شبكه معابر پياده شهروضعيت شبكه -2-12-6-3

وضعيت . فيك طرح جامع شهر را ضروري ساخته استها در مطالعات تراي آنروهاي شهر، لزوم مطالعهاهميت پياده
  .شودروها با مشخصات و نقش عمده آنها در دو بند زير تبيين ميپياده

  مشخصات معابر پياده  -1
  :باشندها شامل موارد زير مياين ويژگي. هاي فيزيكي مورد توجه بوده استدر بررسي مشخصات معابر پياده، ويژگي 

 رو عرض پياده -
 باغچه -
 جوي و كانيوو -
 رونوع پوشش كف پياده -
 پوشش گياهي -
 رووضعيت روشنايي پياده -
 كاربري غالب مجاور خيابان -

 روهاي شهرنقش عمده  پياده  -2
- هاي اصلي شهر، با توجه به كاربري غالب مجاور خيابان، ميزان حضور شهروندان و علت تردد، داراي نقشروپياده

  :باشندهايي به شرح زير مي
  ايسي به خدمات شهري و ناحيهدستر -1
 اياي و محلهدسترسي به خدمات ناحيه -2
 دسترسي به خدمات محلي و واحدهاي مسكوني -3
 دسترسي به خدمات شهري و گذران اوقات فراغت -4
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  1390روهاي شهر دورود،هاي پيادهمشخصات و ويژگي:211جدول 
 نقش
 وضعيت  غالب كاربري  عمده

 گياهي پوشش  روشنايي  كف پوشش
 پياده عرض
 رو

 باغچه  كانيوو -جوي
 -جوي
 كانيوو

 باغچه
 پياده عرض
 رو

نام 
خيابان

  كدمقطع
 

1   مختلط/باير/زراعي  وسط  دوطرف و وسط  موزائيك  -خاكي -  ‐  0/8   شانه خاكي  ‐  1/4
بلوار شهيد
 بهشتي

1 

3   مختلط/ مسكوني  دوطرف  دوطرف  2/3  آسفالت -موزائيك - 8/0 8/0 -  3   4 متري24
1   ريم برقح/ مختلط   -   4/5  موزائيك-خاكي        جنوب - 4/1 - -   خاكي شانه  5 
1   مسكوني/ و نقلحمل  وسط  وسط و شمال  1/3  موزائيك-خاكي -  8/0 8/0 -  6/2   6 
1   زراعي  وسط  دوطرف و وسط  6/4  سيمان -سيمان -  8/0 3/1 -  6/3  10 
3   مسكوني  شمال  3/1  سيمان -سيمان  دوطرف ‐ 1  0/8  ‐  3  12  
3   مختلط/ مسكوني  غرب  غرب  1/2  خاك -موزائيك  - 8/0 8/0 -  3   13 حكمت
2   مختلط/ مسكوني  جنوب  دوطرف  آسفالت -موزائيك 6/4  -  8/0 8/0 -  9/2   17 
2   مختلط/ مسكوني  شمال -   خاك -آسفالت 1/2  -  8/0 8/0 -  8/3  23 
1   مختلط  وسط  وسط -دوطرف  موزائيك-آسفالت 1/4  -  8/0 8/0 -  2/4   27 وليعصر
1   مسكوني  غرب  دوطرف  موزائيك -خاك 2/3  -  8/0  8/0  -  3    32  متري45
1   باير/ فضاي سبز  وسط  وسط -دوطرف  آسفالت -موزائيك 4/6  -  1/2  8/0  -  9/4    34  
1   مسكوني  شرق  دوطرف  آسفالت -موزائيك 9/3  -  8/0  8/0 -  3/5   35 متري45
 سيمان -سيمان  وسط -دوطرف  وسط  اداري  2 2/6  -  8/0  8/0 -  8/5   37  بلوار معلم
2   مختلط  وسط  وسط -دوطرف  آسفالت-آسفالت 8/5  -  1  1 -  6  38 
2   باير/ مسكوني  وسط  وسط  خاك -سيمان 7  -  8/0  8/0  -  3/3  40  
1   مختلط/ مسكوني  وسط  دوطرف  سيمان -موزائيك 6/4  -  8/0  8/0  -  8/3  42  
3   مسكوني -   دوطرف  آسفالت -موزائيك 2/3  - 8/0 8/0 -  7/3   48 علوي
1   مختلط  شرق  دوطرف  موزائيك-سيمان 6/2  - 8/0 8/0 -  3/3   51 آزادگان
2   مختلط -  -  -  2/4  -  8/0  8/0 -  7/6   52 مدرس
3   مسكوني  جنوب  دوطرف  موزائيك-خاك 8/2  -  4/0  4/0 -  3   61 نرگس
3   فضاي سبز/ آموزشي  غرب  دوطرف  آسفالت -سيمان 7/2  -  9/0  9/0  -  8/1  63  
1   مختلط/ يدرمان  وسط  وسط و دوطرف  سيمان -سيمان 5/2  -  8/0  8/0  -  3/9  64  
3   فضاي سبز  وسط  وسط و دوطرف  سيمان -سيمان 3/2  -  8/0  8/0 -  2/3   65 جانبازان
1   مختلط/ باير  وسط  وسط و دوطرف  سيمان-سيمان 4  -  8/0  4/0 -  4/3   66 كارگر
3   فرهنگي/ مسكوني  دوطرف  شمال  موزائيك -موزائيك 2  -  8/0  8/0 -  7/2   67 جانبازان
3   آموزشي/ درماني  شرق  دوطرف   سيمان-سيمان 7/1  4/1  8/0  3/0  4/1  6/2  68  
3   مسكوني  شمال  دوطرف  آسفالت -سيمان 1/5  -  -  8/0  -  5   فردوسي 72  
2   مسكوني/ مذهبي  وسط  وسط و دوطرف  سيمان  -موزائيك 1/3  -  1  8/0 -  8/3   73 
1   آموزشي/ مختلط  وسط  طوس -دوطرف  موزائيك -موزائيك 3  -  4/1  4/1 -  4/3   74 بروجردي
1   مختلط  وسط  شرق -وسط  خاك -موزائيك 4  -  8/0  8/0 -  2/4   79 الغدير
3   مسكوني  غرب  دوطرف  سيمان -موزائيك 2/3  -  4/0  4/0 -  9/2   80 ايران
2   مسكوني  وسط  وسط -دوطرف  موزائيك -موزائيك 4  -  8/0  8/0  -  9/3    81  خيام شرقي
2   آموزشي/ يمسكون  دوطرف  غرب  سيمان -سيمان 4/2  -  8/0  8/0  -  3/2    82  رودكي
2   مسكوني/ باير  شرق  شرق  سيمان -موزائيك 1/2  -  8/0  8/0 -  6/2   83 خيام غربي
2   مسكوني/ باير  شمال  دوطرف  موزائيك -موزائيك 2/2  - 8/0 8/0 -  8/2   88 بهار شرقي
2   مسكوني  دوطرف  دوطرف  موزائيك -موزائيك 2/2  - 8/0 8/0 -  4/2   89 بهاران
3   مسكوني  دوطرف  دوطرف  2  موزائيك -موزائيك -  8/0  4/0  -  2    92  كارون
2   مسكوني  وسط  وسط -دوطرف  سيمان -آسفالت 1/4  -  8/0  8/0  -  8/3    95  خيام
3   مسكوني  غرب  شرق  سيمان -موزائيك 3/2  -  8/0  - -  5/1   96 مولوي
1   مسكوني/ فضاي سبز  دوطرف  وسط -دوطرف  سيمان -لتآسفا 2/3  -  8/0  8/0 -  6/7    100 كارگر
3   مسكوني  غرب  غرب  آسفالت-سيمان 3  -  8/0  8/0 -  8/1    105 شرقيفرهنگ
3   مسكوني  جنوب  دوطرف  موزائيك -سيمان 9/2  -  8/0  8/0  -  9/2    107  فرهنگ غربي
3   مسكوني/ فضاي سبز  شرق  دوطرف  سيمان -آسفالت 3  -  8/0  8/0  -  3  108  
2   باير/ مسكوني  دوطرف  دوطرف  خاك -خاك 6/4  -  8/0  8/0  -  1/14    109  متري 32
1   كارگاهي/ باير  وسط  وسط -دوطرف  سيمان-خاك 6/4  -  8/0  8/0 -  4/8    111 جانبازان
٢   مسکونی  دوطرف  دوطرف  سيمان-سيمان 6  - 8/0 8/0 -  9/5  114  
2   مسكوني  شرق  دوطرف  سيمان-سيمان 3/5  - 8/0 8/0 -  7    115 متري25
2   ونيمسك -   دوطرف  سيمان -سيمان 6  -  7/0  7/0  -  6    117  مهر شمالي
2   مسكوني/ تجاري  شمال  دوطرف  سيمان -سيمان 7/5  -  8/0  8/0  -  3/6    118  تالش شمالي
2   مسكوني/ تجاري  دوطرف  دوطرف  سيمان -سيمان 8/4  - 8/0 7/0 -  2/7  119  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  شهر دورود) بازنگري(طرح جامع   

371 

 

1390 - مشاور برداشت: ماخذ

2   مسكوني/ آموزشي -  -   سيمان-سيمان 2/5  -  8/0  8/0 -  9/5    120 جنوبيمهر
1   فضاي سبز/ كارگاهي -   دوطرف  سيمان-سيمان 9/2  -  8/0  8/0  -  9/2    122  چمران
1   باير -  -  -  -  -  -  -  -  -    130  جاده قديم
1   كارگاهي/ باير  وسط  وسط -  -  -  -  - -  -  131  
1   كارگاهي/ باير  وسط  وسط -  -  -  8/0  - -  -    132 خاتم االنبيا
1   فضاي سبز/ تاريخي  وسط  وسط-دوطرف  سيمان -سيمان 3  3  8/0  8/0 2  4    امام خميني

134  
2   مسكوني/ كارگاهي  وسط  دوطرف  موزائيك -سيمان 9/3  -  8/0  8/0  -  9/2  140  
2   مسكوني/ تجاري    -  8/0  -  -  3    141  پاسداران
2   مسكوني/ تجاري  غرب  دوطرف  سيمان -موزائيك 8/1  - 7/0 7/0 -  1/2    142 طالقاني
3   مسكوني  وسط  دوطرف  سيمان -يمانس 5/3  - 7/0 7/0 -  6/3    144 سعدي
3   مسكوني/ مختلط  وسط  دوطرف  آسفالت -موزائيك 3  - 8/0 8/0 -  3    148 منوچهري
3   مختلط  جنوب  دوطرف  آسفالت -موزائيك 3  -  6/0  6/0  -  3    149  سعدي
3   مختلط  وسط  دوطرف  موزائيك -موزائيك 5/2  -  6/0  6/0  -  8/2    152  صفا
 موزائيك-موزائيك  دوطرف  طوس  باير/ رودخانه  2 9/2  -  8/0  8/0  -  8/2    170  ساحلي جنوبي

3   مسكوني  غرب  دوطرف  5/1  موزائيك -آسفالت -  4/0  -  -  8/1   آذرمي
1/

171  
4   تجاري/ مسكوني  وسط  دوطرف  سيمان-خاك 6/4  - 8/0 8/0 -   شانه خاكي   174 شهريور17
4   مختلط/ تجاري  وسط  دوطرف  موزائيك-موزائيك 7/4  - 8/0 8/0 -  4    175 امام خميني
4   مختلط/ تجاري  وسط  دوطرف  موزائيك-موزائيك 8/3  -  8/0  8/0 -  4    176 امام حسين
4   مختلط/ تجاري -  -   آسفالت -آسفالت 9/2  -  8/0  8/0  -  6/5    177  جماران
2   مسكوني  غرب  دوطرف  موزائيك 2  -  4/0  4/0  -  2/2    186  علي پوستي
2   مختلط/ مسكوني  غرب  دوطرف  آسفالت -آسفالت 6/2  -  4/0  4/0 -  6/1    188 حافظ
2   مسكوني  شمال  دوطرف  موزائيك-سيمان 6/2  - 8/0 8/0 -  6/4    190 رسالت
2   مختلط/ مسكوني  وسط  دوطرف  آسفالت -موزائيك 5/3  8/2  8/0  8/0 7/2  2/4   199 جهادگران
4   تجاري  وسط  دوطرف  موزائيك -موزائيك 3/4  - 7/0 7/0 -  4   201 امام حسين
4   تجاري  وسط  دوطرف  موزائيك -سيمان 7/3  -  8/0  8/0  -  8/7    202  راه آهن
4   مختلط  وسط  دوطرف  موزائيك -موزائيك 6/4  -  8/0  8/0 4/1  3/8    205 رجايي
3   مختلط/ مسكوني  شرق  شرق  سيمان -آسفالت 3/2  -  4/0  4/0 -  8/1  208  
1   مختلط  وسط  وسط -دوطرف  سيمان -موزائيك 9/3  - 8/0  8/0 -  6/4    211 تختي

4   مختلط
 -دوطرف
 وسط

 وسط  موزائيك -موزائيك 5  -  8/0  8/0  -  8/4    215  شهدا
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  :گرددهاي معابر به تفكيك عوامل زير بررسي ميرو نيز به عنوان يكي از ويژگيمشكالت پياده
  عدم همواري و يكدستي -
  اختالف ارتفاع شديد -
  پارك و تردد موتورسواران -
  رعايت عرض پياده با نقش غالبعدم  -
 مشكالت روسازي -
 كشي و پل عابر پياده  در مكان موردنيازنبود خط -

روها، عدم همواري و بر طبق مشاهدات انجام شده در نقاط محدوده مركزي شهر پارك و تردد موتورسواران در پياده
-توجه به وضع فعلي شهر از مشكالت پياده كشي عابر پياده و پل عابرپياده بايكدستي و اختالف ارتفاع و كمبود خط

  . روهاي شهر دورود است
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سيستم ارتباطي،حجم،كيفيت، نحوه كنترل، (مسائل مربوط به عبور و مرور عمومي و خصوصي در شهر  -13-6-3
وآمد،تعداد وسائل نقليه عمومي وخصوصي،تعداد تصادفات،حجم عبور و هاي رفتمشكالت مربوط به نقاط وگره

  ...).ها و نقاط بحراني و غيرهدر مسيرمرور 
  سيستم ارتباطي -1-13-6-3

شناخت  از هر چيز نيازمند موجود بيشو سيستم ارتباطي تشخيص وضعيت موجود و تجزيه و تحليل رفتار ترافيكي 
رفت و آمدهاي شهري بايد به پرسشهاي ذيل  براي شناخت ويژگيهاي اصلي. خصوصيات رفت و آمد شهري است

  :ادپاسخ د
  رفت و آمدهاي شهري در كجا اتفاق مي افتد؟ 

  رفت و آمدهاي شهري به چه منظوري انجام مي گيرد؟ 
   رفت و آمدهاي شهري در چه زماني اتفاق مي افتد؟ 

  .اين مشاور با پرسشنامه مسائل و مشكالت حمل و نقل و ترافيك به سواالت باال پاسخ داده است
تنگاتنگي با سيستم عبور و مرور سواره و پياده دارد كه درزيربندهاي بعدي  عالوه بر آن سيستم ارتباطي رابطه

  .گرددبررسي مي
  رفت و آمدهاي شهري در كجا اتفاق مي افتد؟ 

رفت و آمد داخلي، رفت و آمد : رفت و آمدهاي شهري از نظر مبدا و مقصد حركت به سه دسته تقسيم مي شوند
مد داخلي مبدا و مقصد سفر درون شهر است، در رفت و آمد خارجي مبدا خارجي و رفت و آمد عبوري، در رفت و آ

هم مقصد در خارج شهر است و فقط  ويا مقصد سفر خارج شهر مي باشد و در نهايت در رفت و آمد عبوري هم مبدا 
  .جريان سفر از داخل شهر اتفاق مي افتد

دهاي داخلي به طور عمده تابع نحوه گسترش رفت و آم. ريشه و علل رفت و آمد هاي سه گانه فوق متفاوت است
فعاليت شهر و سازمان و بافت كالبدي شهر است، در حاليكه در رفت و آمد خارجي عالوه بر فعاليتهاي درون شهر، 

در رفت و آمد عبوري، جايگاه شهر از نظر . رابطه عملكردي شهر با مركز و نواحي پيراموني داراي اهميت مي باشد
  .كتهاي ملي و منطقه اي و نقش گرهي آن مهم تلقي مي شودمبدا و مقصد حر

اي در جدول زير مشاهده درصد سفرها ميان حوزه. آمدها ناشي از سفرهاي داخلي استواز آنجايي كه بيشتر رفت
- همانطور كه در جدول مشهود است بيشتر سفرهاي ساكنين هر كالن حوزه در همان حوزه كالن اتفاق مي .شودمي

 در 4 حوزه نيساكن% 20 و 3 حوزه نيساكن% 27، 2 حوزه نيساكن% 43، 1 حوزهساكنين % 36طوريكه  افتد به
 از. باشديم) 6/25( 2 و) 7/22(1 كالن حوزه ،يشهر يسفرها شتريب مقصد.  كننديم سفر خود سكونت محل حوزه

 ياصل مركز و هسته خرد حوزه نيا. است داده اختصاص خود به را درصد نيشتريب% 23 با 2-3 خرد حوزه انيم نيا
  .است يمنطق آن در سفر جذب كه باشديم شهر

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  شهر دورود) بازنگري(طرح جامع   

374 

 

  1390درصد سفرها ي ميان حوزه اي  ،:  212جدول 
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  رفت و آمدهاي شهري به چه منظوري انجام مي گيرد؟ 
غالب سفرهاي روزانه شهر از مبدا نواحي . منظور از پرسش باال، هدف از سفر و مبدا و مقصد سفرهاي روزانه است

دليل اين امر را مي توان تمركز سازمان ها، ادارات و مراكز . ر به مقصد بخش مركزي شهر انجام مي گيردمختلف شه
  .و واحد هاي تجاري در اين بخش از شهر دانست

غالب اين سفرها بين منزل و محل كار و محل . سفرهاي شهروندان به منظورهاي مختلفي در شهر انجام مي شود 
قسمتي از سفرها نيز به منظور دسترسي به خدمات شهري است كه با توزيع متناسب . تحصيل شهروندان مي باشد

ها را تبديل به سفرهاي كوتاه هاي خدماتي در سطح شهر ميتوان از حجم سفرها با وسيله نقليه كاست و آنكاربري
  .پياده نمود

  1390هدف ازسفردر سطح شهردورود ،:  213جدول 

    

 

  1390_برداشت مشاور:ماخذ 

و %) 7/24(سپس سفرهاي روزانه . در طول روز سفري ندارند%) 29(بر اساس جدول فوق تعداد زيادي از مردم 
  .  انددرصد بااليي را در سطح شهر به خود اختصاص داده%) 3/24(شغلي

و سفر اجتماعي در  3ه در حوزه ، خريد روزان1، سفر تحصيلي در حوزه 4حوزه بيشترين تعداد سفر شغلي در كالن
  .  باالتر است 2درصد افرادي كه طول روز سفري ندارند در حوزه كالن . شودانجام مي 4حوزه 

   

 كل  بدون سفر  يسفر اجتماع  خريد روزانه  تحصيلي  شغلي
 هدف سفر

 حوزه ها

100.0  33.9  1.7  21.5  23.4  19.5   1كالن حوزه 
100.0  36.3  0.8  21.6  21.4  19.9   2كالن حوزه 
100.0  27.2  3.3  24.4  20.8  24.2   3كالن حوزه 
100.0  29.7  3.8  17.5  21.9  27.2   4كالن حوزه 
100.0  29.1  2.1  24.7  19.7  24.3   كل حوزه ها
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   رفت و آمدهاي شهري در چه زماني اتفاق مي افتد؟ 
و آمد هر  بنابراين دانستن ساعات اوج رفت. كند، ساعات اوج سفر را معين مي دانستن زمان انجام سفرهاي روزانه

  .سفر براي تعيين ظرفيت معابر الزم و ضروري است
سوال شده است كه ... براي اين امر ساعات شروع و خاتمه سفر  هر عضو خانواده اعم از شاغل و بيكار و محصل و 

  . درصد سفرها در سفرهاي صبح و بعدظهر ساعات پيك را  مطابق جدول زير مشخص نموده است
 سفرهاي روزانه شهري زمان انجام: 214جدول 

درصد 
  سفرها

ساعت خاتمه سفر 
  )ظهر(

درصد 
  سفرها

ساعت شروع سفر 
  )ظهر(

درصد
  سفرها

سفرخاتمهساعت
 )ظهر(

درصد
  سفرها

 سفر شروعساعت
  )صبح(

4  16:30 -16:00  15  12:00-11:30 3  11:30-11:00  28  7:00-7:30  
18  17:00-16:30  28  12:30-12:00 25  12:00-11:30  20  8:00-7:30  
14  17:30-17:00  23  13:00-12:30 35  12:30-12:00  15  8:30-8:00  
4  18:30-17:30  11  13:00-13:30 10  13:00-12:30  4  8:30-9:00  
6  19:30-18:30  4  14:00-13:30  10  13:00-13:30  6  9:00-9:30 

25  19:30-20:30  14  14:00-14:30  2  13:30-14:00 5  9:30- 10:00 
22  20:30-21:30  2  14:30-15:00  15  14:00-14:30 12  10:00-10.30 
باقي ساعات -  باقي ساعات  4  باقي ساعات  7  باقي ساعات 10

1390_برداشت مشاور:ماخذ    
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  هاسيستم عبور و مرور پياده
  تردد عابرين پياده در پياده روها   -1
  )حجم، ظرفيت، كيفيت(
  عرض معبر تسهيالت عبور عابر از  -2
  )خط كشي عابر پياده، پل عابر پياده، چراغ زماندار(

  هاسيستم عبورومرور سواره
  كيفيت ترافيك -1

  سرعت رفت و آمد-الف
سرعت حركت به عوامل مختلفي مانند عرض جاده، نوع خودرو و حجم ترافيك، شرايط فيزيكي، عوامل انساني و آب 

  .در طول مسير به همراه خواهد داشتبنابراين نواساناتي را .و هوا بستگي دارد
  شهري منطقه در قبول قابل سرعت: 215جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در ساعات عادي )Km/h(در ساعات متراكم نوع خيابان  رديف
  كيلومتر در ساعت 55-80  50  شاهراه - بزرگراه   1
  كيلومتر در ساعت 55-80  50  شرياني درجه يك  2
  كيلومتر در ساعت 40-55  35  شرياني درجه دو اصلي  3
  ومتر در ساعتكيل 20-40  25  شرياني درجه دو فرعي  4
  كيلومتر در ساعت 15-20  15  محلي  5
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  سرعت موجود و مورد نياز خيابان هاي شهر: 216جدول 
  سرعت  سلسله مراتب نام خيابان  شماره ايستگاه

  50  شرياني درجه دو اصلي  بلوار شهيدبهشتي  1
  50  درجه دو اصلي شرياني  جانبازان  2
  35  جمع و پخش كننده  جهادگران  5
  50  شرياني درجه دو اصلي  متري90  6
  35  جمع و پخش كننده  الغدير  8
  50  شرياني درجه دو اصلي امام علي  9
  35  جمع و پخش كننده  بلوارمعلم  10
  50  شرياني درجه دو اصلي بهشتي  11
  50  شرياني درجه دو اصلي  مدرس  12
  35  جمع و پخش كننده جهادگران  13
  50  شرياني درجه دو اصلي بهشتي  14
  35  جمع و پخش كننده  رجايي  15
  35  جمع و پخش كننده امام حسين  16
  35  جمع و پخش كننده  امام رضا  19
  35  جمع و پخش كننده امام خميني  21
  35  جمع و پخش كننده  امام خميني  22
  35  جمع و پخش كننده خاتم االنبيا  24
  50  شرياني درجه دو اصلي  وجرديبر  28
  35  جمع و پخش كننده  اميركبير  29
  50  شرياني درجه دو اصلي كارگر  30
  35  جمع و پخش كننده  متري32  32

  برداشت ميداني مشاور: ماخذ
  وضعيت تردد در شبكه معابر -ب

  حجم ترافيك -
رو در دوره زماني يك خط عبوري يا پياده اي كه از يك نقطه يا مقطع مشخص ازمجموع وسايل نقليه يا عابرين پياده

هاي زماني ساالنه، ماهانه، روزانه، ساعتي يا كسري گويند كه بر مبناي دورهكنند را حجم ترافيك ميمعيني گذر مي
  .شوداز ساعت بيان مي

  عوامل موثر در حجم ترافيك -
  اندازه شهر  -1

 ميزان در شهرهاي بزرگ . غي بيشتر خواهد شدوشل ميزانهر چه شهر كوچكتر باشد طول ساعات شلوغي كوتاهتر و 
  .است سطح شهركمترفعاليتها در پراكندگي بيشتر به علت حجم ترافيك  تغييرات روزانه 

  نوع و محل خيابان  -2
ق آن خيابانها به يترافيكي كه از هر خيابان مي گذرد مرتبط با فعاليتهاي همجوار و يا فعاليتهايي است كه از طر

  .استبيشتر طول ساعات شلوغي در خيابانهاي محلي كوتاه و در خيابانهاي شرياني . اط دارنديكديگر ارتب
  گنجايش و ظرفيت شبكه  -3
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كافي بودن گنجايش شبكه ، طول ساعات . تغييرات روزانه است ميزانگنجايش شبكه حمل ونقل عامل عمده اي در 
  .ساعات را زيادتر مي نمايددر حالي كه عدم كفايت شبكه ، طول . شلوغي را كمتر مي سازد

  ناهمزمان بودن ساعات كار -4
ميزان تغييرات حجم باشد، نو اگر همزمان  اگر ساعات كار ادارات و مؤسسات همزمان باشد، حجم ترافيك بيشتر 

  .خواهد بود ترافيك در طول روز كمتر
  عوامل اجتماعي  - 5

افراد آن موثر است و در نتيجه در توزيع روزانه  عادات و سنتهاي مردم شهر يا جامعه در ساعات گردش كار و خريد 
  .ترافيك اثر مي گذارد

  ساير عوامل  -6
روز جمعه ، (و روزهاي مختلف سال ) …پياده ، جمعي ، خصوصي و (عالوه بر عوامل فوق، عواملي نظير نوع ترافيك 

  .يك اثر مي گذاردبر توزيع روزانه تراف..) باران و  –آفتابي  –ابري (و كيفيت هوا) …ن و شروزهاي ج
  هدف آمارگيري شمارش حجم ترافيك -

  :تواند براي تأمين اهداف زير صورت گيردآمارگيري شمارش حجم ترافيك در اجزاي شبكه حمل و نقل مي
  )روزانه(تعيين تغييرات زماني حجم ترافيك  -
  )درصد حجم انواع وسايل نقليه از كل حجم ترافيك(تعيين تركيب ترافيك باري و سواري  -
 بازرسي اطالعات بدست آمده از آمارگيري مبدا و مقصد -
  مشخصات ايستگاههاي آمارگيري حجم ترافيك -

ايستگاههاي منفرد و ايستگاههاي واقع بر : شونداز نظر مكان استقرار، ايستگاههاي آمارگيري به دو گروه تقسيم مي
. اندنام خط برش قرار گرفته ايستگاههاي خط برش ايستگاههايي هستند كه روي يك خط فرضي به. خط برش

اي كه از سوي يك خط از اينرو شمارش حجم وسايل نقليه. خطوط برش جداكننده بخشي از شهر از بقيه آن است
دهند، براي تصحيح روند، عالوه بر آنكه ميزان ارتباط بين قسمتهاي مختلف شهر را نشان ميبرش به سوي ديگر مي

كنند، بايد بر روي كليه معابر اصلي كه خط برش را قطع مي. شوديز استفاده مياطالعات آمارگيري مبدا و مقصد ن
  .يك ايستگاه آمارگيري در نظر گرفته شود

روي اين خيابان در مكان . كندجنوبي تقسيم مي -در شهر دورود كمربندي قديم شهر دورود، آن را به دو نيم شمالي
  . كندغربي تقسيم مي-به دو نيم شرقيميدان آزادگان خط برشي قرار دارد كه شهر را 

  چگونگي گردآوري اطالعات -
نكته مهم در برداشت حجم، تعيين بازه زماني آمارگيري . انجام شده 1390وسايل نقليه در مهرماه آمارگيري حجم 

ه اين ب. اي انتخاب شود كه هم ساعات اوج تردد و هم شامل ساعات غيراوج تردد باشداين بازه بايد به گونه. است
ها بايد به همچنين اين بازه. توان نسبت به عملكرد سيستم حمل و نقل در ساعات اوج و غير اوج آشنا شدترتيب مي

 11:30،  )صبح( 9:30تا  7:30به همين جهت سه بازه زماني . اي باشند كه شامل سفرها با اهداف مختلف باشدگونه
  .نجام آمارگيري تعيين گرديدجهت ا) عصر( 20:30تا  18:30و ) ظهر( 13:30تا 
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دقيقه حجم مربوط به هر جهت ثبت  15يعني هر . انداي شمارش شدهدقيقه 15احجام برداشت شده در قسمتهاي 
- اين ضريب نشان مي. استفاده شده است) PHF(دقيقه بيشتر محاسبه ضريب ساعت پيك  15از حجم . شده است

ساعت اوج چه ميزان از حجم سواره از مقطع مورد شمارش عبور  دقيقه بيشتر نسبت به كل حجم 15دهد كه در 
  .آيداين ضريب كه نشاني از يكنواختي جريان در طول دوره ساعت اوج است از رابطه زير به دست مي. كرده است

PHF=  

  
يل نقليه ليه ، حجم وساپس از آمارگيري تعداد وسايل نقليه ، با در نظر گرفتن معادل سواري هر يك از وسايل نق

  .هر معبر محاسبه شده استعبوري از 

ساعت اوج حجم  

4* دقيقه بيشتر 15حجم   
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  ضريب تبديل به معادل سواري:  217جدول 

  

  ترافيك ايستگاه هاي برداشت اصلي شهرحجم : 218جدول 
  )معادل شده در يك ساعت(حجم ترافيك  نام خيابان شماره ايستگاه

  1538  بلوار شهيدبهشتي  1
  4718  جانبازان  2
  1365  جهادگران  5
  725  متري90  6
  399  الغدير  8
  1855  امام علي  9
  1523  بلوارمعلم  10
  7175  بهشتي  11
  6310  مدرس  12
  1848  نجهادگرا  13
  5625  بهشتي  14
  3948  رجايي  15
  2919  امام حسين  16
  2629  امام رضا  19
  2289  امام خميني  21
  1453  امام خميني  22
  767  خاتم االنبيا  24
  1905  بروجردي  28
  662  اميركبير  29
  1388 كارگر  30
  333  متري32  32

  

  

  معادل سواري در شهر  نوع وسيله  رديف
  1  سواري  1
  2  وانت بار ، تاكسي، كاميونت  2
  5/2  ميني بوس  3
  3  اتوبوس، خاور  4
  5  كاميون، تراكتور، تريلر  5
  5/0  موتور ، دوچرخه  7
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  وآمدهاي رفتمشكالت مربوط به نقاط وگره-2-13-6-3
براساس مطالعات ميداني مشاور واطالعات كسب شده از پرسشنامه حمل و نقل و ترافيك مربوط به كارشناسان 

  :ادارات شهر دورود مي توان به مشكالت زير در سطح شهر اشاره كرد
 مشكالت ترافيكي ناشي از وجود رودخانه در سطح شهر -1

وجود رودخانه در وسط شهر باعث دو تكه شدن شهر شده است براي اتصال قسمت غربي و شرقي شهر پلهايي 
 .احداث شده كه خود موجب ايجاد ترافيك شده است

 مشكالت ترافيكي ناشي از وجود كارخانه سيمان در شهر -2
رخانه سيمان جهت حمل و نقل آالت سنگين در معابر درون شهري منتهي به كااين مشكالت ناشي از عبور ماشين

 .سيمان است
 آهن در شهرمشكالت ترافيكي ناشي از وجود راه -3
آهن از مركز شهر، باعث دو تكه شده شبكه معابر شده به صورتي كه موجب ايجاد پل روگذر در جهت راهعبور خط

  .پل،ترافيك ايجاد شده اينكه به دليل كاربريهاي اطرافكما. استتسهيل عبور و مرور قطار و اتومبيلها شده
  مشكالت مربوط به حجم تردد در بعضي محورها و نقاط شهر -4

باال بودن حجم تردد وسائط نقليه سنگين از خيابان كمربندي شهر و عبور اين كمربندي از مركز شهر عالوه بر ايجاد 
بودن حجم تردد در باال . كندتصادفات منجربه مرگ ، ترافيك سنگين برون شهري را به داخل شهر هدايت مي

به علت تجمع كاربريها، خطوط تاكسي و ) خيابان شريعتي و ميدان امام حسين( خيابان اصلي و مركز خريد شهر 
  .اي مواجه كرده استبوس در اين مراكز، عبور و مرور را با مشكالت عديدهاتوبوس و ميني

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  حمل و نقل عمومي  - 3- 6- 13- 3
  

آمد و رفتهايگرهونقاطبهمربوطمشكالت:18يرتصو

مينيخ امام پل  

وحدت پل  

 كمربندي

سعديپل  
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و  توسعه شهرنشينيبه همراه . افزوده است جابجائي انسان و كاال، دائماً بر پيچيدگي نحوه فزون شهرهااتوسعه روز
حمل و نقل عمومي يكي از بخش .  ، فشار زيادي بر تسهيالت حمل و نقل وارد شده استتقاضاي سفر افزايش تعداد

نقل شهري بايستي در اصالح به منظور حل مشكالت حمل و. هاي مهم سيستم حمل و نقل محسوب مي گردد
 .نقل وسايل نقليه شخصي، توازن مطلوبي ايجاد گردد نقل عمومي و حمل و ها، توسعه سيستم حمل وخيابان

  اهداف ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي -1
  :توان به موارد زير اشاره كرد گيرد مياز اهدافي كه در ساماندهي همگاني مدنظر قرارمي

   دهي مناسب سيستم ين و سرويسمسافر عبه موق جابجائي -
  تا حد امكان  خطوط اتوبوسرانيافزايش ضريب استفاده از  -
هاي حمل و نقل عمومي سريع متمركز كردن مسافرين در محورهاي خاصي از شهر كه استفاده از سيستم -

 .  را توجيه پذير سازد
 شش آنها در سطح شهركاهش تعداد و طول خطوط اتوبوسراني، بدون كاستن از ميزان پو -
كاهش تعداد خطوط اتوبوسراني موازي، به منظور كاهش تداخل آنها در ايستگاه هاي مشترك در يك  -

 خيابان
عدم تمركز بيش از حد انتهاي خطوط در يك نقطه شهر و توزيع آنها در چند نقطه، به منظور كاهش  -

 مشكالت ترافيكي در يك نقطه شهر
 تهاي خطوط، به منظور سهولت كنترل تمام خطوطكاهش تعداد نقاط ابتدا يا ان -
كاهش تعداد مسافرين انتقالي بين خطوط مختلف در بخش مركزي شهر، به منظور كاهش مشكالت  -

 ترافيكي
 سهولت انتقال مسافرين بين خطوط مختلف و كاهش پياده روي -
 كاهش زمان انتظار  مسافرين -
  اده شدن هاي مسافرينو كاهش تعداد سوار و پي اتوبوسافزايش سرعت حركت  -

   سيستم حمل و نقل عمومي شهر دورود -2
سيستم حمل و نقل همگاني شهر دورود،  در دو بخش  سيستم حمل و نقل همگاني درون شهري و برون شهري 

  .مورد مطالعه قرار گرفته است
  سيستم حمل و نقل همگاني درون شهري  -

 سيستم تاكسيراني  
انواع وسايل حمل و نقل عمومي شهر دورود اعم از  13/4/1390اكسيراني مورخ طبق اطالعات اخذ شده از واحد ت

و تعداد آنها  كه همگي تحت مديريت واحد تاكسيراني شهرداري دورود هستند به شرح زير ... ها، آژانسها و تاكسي
  .  است
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  1390 دورود، شهري تاكسيراني سيستم:   219جدول 
  تعداد دفتر  تعداد دستگاه ريتمدي حمل و نقل همگاني درون شهري

  يتاكس

  يرانيتاكس واحد

886   -  
  1  40  ميسيب يتاكس
  62  1450  يتلفن يتاكس
  2  30  وانت يتاكس

  ونتيكام  6  30  باروانت
  71  2436  -   جمع

  اطالعات اخذ شده از واحد تاكسيراني و اتوبوسراني شهر دورود: ماخذ

 21كه در تمام طول روز تا ساعت . باشد،  سمند، پرايد، پيكان، پژو رؤا مي405انواع تاكسي شامل  تاكسي ون، پژو 
خط تاكسي از ايستگاه  25كالً . ها در سطح شهر وجود ندارداما پايانه مشخصي براي تاكسي. در سطح شهر فعالند

 150تمام مسيرها نرخ كرايه تاكسي در . دهندمبدا، ميدان امام حسين به نقاط سرتاسر شهر كل شهر را پوشش مي
  .تومان است 1500نرخ كرايه تاكسي تلفني در مسيرهاي درون شهري .ياشدتومان مي

  :مشكالت تاكسيراني بر طبق اطالعات اخذ شده از اين واحد شامل موارد زير است
  عدم وجود پايانه تاكسي در شهر  -
  اختالط محل مسافربري تاكسي و اتوبوس در شهر  -
  ياده در ورودي مدارس و معابر عمومي در بعضي نقاط حساس كشي عابر پعدم وجود خط -
 عدم استقبال از چراغهاي راهنمايي در بعضي چهارراهها و ميادين -

  
 بوسرانيسيستم اتوبوسراني ميني 

افتتاح شده  1380بر  اساس اطالعات شفاهي كسب شده از سازمان اتوبوسراني شهر دورود،اين سازمان در سال 
نفر  2كار، نفر سرويس 3نفر در واحد اداري،  8نفر راننده،  50پرسنل شامل  60ن سازمان داراي هم اكنون اي. است

پاركينگ و تعميرگاه مخصوص سازمان در جنوب غربي شهر مجاور شهرك . باشدنفر مامور شارژكارت مي 2نگهبان و 
  .سينا واقع شده است

بوس تمام مسيرهاي شهر را ميني 75اتوبوس و  65خط روستايي مشتمل بر  9خط شهري و  9اين سازمان با 
مبدا و مقصد خطوط شهري و روستايي در جداول زير . باشدمي 16-21و  7-13دهند و ساعت كاري انها پوشش مي

: 19 ريصوت
ايستگاههاي تاكسي 

 شهر دورود
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تومان بسته  200تا  150تومان و خطوط روستايي از  50الزم به ذكر است كرايه خطوط شهري . مشخص شده است
  .به مسير متغيير است

 1390مبدا و مقصد خطوط حمل و نقل شهري و روستايي اتوبوسراني، :  220ول جد
  خط روستايي خط شهري

  مقصد  مبدا مقصد  مبدا
  عالم آباد -كاغه  بلوار شهيد بهشتي  كوي ايثار -متري 90خيابان   ميدان امام حسين
  چوالنچاالن  بلوار شهيد بهشتي  1الغدير فاز  ميدان امام حسين

  اميرآباد -خسروآباد  آهنخيابان راه  كوي جهاد – 2الغدير فاز  سينميدان امام ح
  تنوردر - آبادبهرام  خيابان منوچهري  منوچهري - صفا ميدان امام حسين
  سان بدان - سوران  خيابان منوچهري  متري 45 - دستگاه 800 ميدان امام حسين
  ترشاب - آبادحشمت  خيابان امام  انگشته خط باال ميدان امام حسين
  برزان -سيزان  چهارراه برق  بلوار امام علي - كوي وليعصر ميدان امام حسين

  ژان - ناصرالدين  بلوار ساحلي شهرك قدس تقاطع خيابان امام و پاسداران
  كلهسياه - دارياب -چغابدار  ميدان هفت تير  دانشگاه آزاد  ميدان واليت

  سازمان اتوبوسراني شهر دورود: ماخذ
باشد ميدان اصلي و پر خص است از جمله خيابانهايي كه مبدا ايستگاههاي اتوبوس ميهمانطور كه در جدول مش

اين ايستگاهها كه جزء نقاط مهم در توليد و جذب سفر مي . است) فرمانداري(رفت و آمد شهر، ميدان امام حسين
  .باشند،  نيازمند تسهيالت ايمني و ترافيكي ميباشند

  :اخذ شده از اين واحد شامل موارد زير است مشكالت اتوبوسراني بر طبق اطالعات
  نداشتن ايستگاه اتوبوس -
  مبله نبودن يك مركز شهري و ايستگاه اتوبوس جهت سفر مردم شهر به تمام نقاط شهر -
  نبود تابلوهاي مربوط به شركت اتوبوسراني -
 نبود سايبان جهت انتظار شهروندان -

  حمل و نقل همگاني برون شهري  سيستم -

اتوبوسرانيسيستمخدمات:20يرصوت
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گيرد؛ بنابراين براي آهن و هوايي صورت مياي، راههاي حمل و نقل جادهباط برون شهري از طريق شيوهدر ايران ارت
بررسي حمل و نقل برون شهري نقش ترمينال ها، فرودگاه ها، خطوط ارتباطي با شهر ها و روستاهاي اطراف بسيار 

  . حائز اهميت مي باشد
ارتباط برون شهري . گيردجابجايي از طريق اين سيستم صورت نميدر حال حاضر شهر دورود فاقد فرودگاه است و 

  . دورود از طريق راه آهن و ارتباط زميني انجام مي شود
اهواز از درون شهر، باعث اتصال ريلي  –گذر راه آهن تهران . نقش خطوط راه آهن در شهر بسيار پر رنگ مي باشد
بر اساس اطالعات شفاهي اخذ شده از مركز فروش بليط . تاين شهر به شبكه سراسري راه آهن كشور گرديده اس

  .كنداهواز جابجا مي -دورود -العاده است كه مسافران را در مسير تهراندورود، شهر داراي چهار نوع قطار عادي، فوق
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 ترمينال:  21يرصوت

  مشخصات انواع قطار در مسير دورود:   221 جدول
  
  
  
  
  
  

  1390 -مطالعات مشاور: ماخذ
ديگري از دورود به اراك  البته دو نوع قطار محلي ديگر نيز وجود دارد  كه يكي مسافران را از دورود به انديمشك و

  .باشداكنون فعال نمياراك به علت كمبود مسافر هم -كه البته قطار دورود. نمايدمنتقل مي
  

اي با توجه به مقصد سفر شهري جاده برون ارتباطات
به دو بخش درون استاني و برون استاني تقسيم مي 

  .گردد
هاي ارتباط برون و درون استاني شهراز طريق راه

ي ترمبنال اصلي شهر در مجاورت اي به واسطههجاد
  . بلوارشهيد بهشتي برقرار مي گردد

  
  
  
  
  1تعداد تصادفات - 3-13-6-3

خودرو سواري  40455اخذ شده از اداره راهنمايي و رانندگي شهر دورود داراي  1390شهر دورود بر طبق آمار سال 
ياطي ساكنين و عبور ماشينهاي سنگين از كمربندي مركز احتآمار تصادفات در اين شهر به علت بي.پالك شده است

  .شهر بسيار باال است

                                                            
هيچ پاسخي در رابطه با آمار تصادفات رخ داده به اين )28/3/90، مورخ9185/1636/90طي نامه (ضمن مكاتبات صورت گرفته با نيروي انتظامي ١

  ارائه نشدمهندسان مشاور 

  )تومان( طيبل متيق زمان سفرمتوسط تختتعداد قطارنوع
  1500  ساعت 12  6  يعاد

  10900  ساعت 8  6  اول العادهفوق
  10900  ساعت 8  6  دوم العادهفوق
  14000  ساعت 8  4  سوم العادهفوق
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  -منابع و ماخذ  -
  1379نشر ايرانگردان، : تهران. "مجموعه راهنماي جامع ايرانگردي استان لرستان ".دستياران. دل، حسنزنده -

  1390پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ، مرداد  -

  86، انتشارات تحسين،بهار"تاريخ دورد". نچراغي، حسي -

  ، استانداري استان لرستان 1388سالنامه آماري استان لرستان،  -

  هاي كشور استان لرستان شهرستان بروجردسازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، فرهنگ جغرافيايي آبادي -

  رستان شهرستاندورودهاي كشور استان لسازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، فرهنگ جغرافيايي آبادي -

-شناسي خرمهاي علوم زمين كشور،  اطلس زمينسازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، پايگاه ملي داده -

  آباد

  سازمان مسكن و شهرسازي استان لرستان - 1384 - طرح تفصيلي شهر دورود -

  سازمان مسكن و شهرسازي استان لرستان - 1376 –طرح جامع شهر دورود  -

  1335سرشماري عمومي نفوس مسكن  1335ايران  مركز آمار -

  1345سرشماري عمومي نفوس مسكن  1345مركز آمار ايران  -

  1355سرشماري عمومي نفوس مسكن  1355مركز آمار ايران  -

  1365سرشماري عمومي نفوس مسكن  1365مركز آمار ايران  -

  1375سرشماري عمومي نفوس مسكن  1375مركز آمار ايران  -

  1385 سرشماري عمومي نفوس مسكن 1385 مركز آمار ايران - 
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