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طرح تًسؼٍ ي ػمران شُر آبگرم ______________________________________________

 

  مُىدسیه مشاير

    ___________________________________________________________شُري بروامٍ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار 

 

ي شُرسازی  ادارٌ کل راٌطرح جامغ تفصیلی شُر آبگرم بر اساس ريیکرد جدید 

َسار وفر ي کمتر ي  20مبىی بر تُیٍ َمسمان طرح َای جامغ ي تفصیلی شُر َای با جمؼیت 

مطالؼات طرح طبق بروامٍ زماوی . بٍ مىظًر تسریغ در جریان تُیٍ طرح َا تُیٍ شدٌ است

شريع ي وُایتاً بروامٍ ي طرح با َمکاری مدیریت ي  1388از ايائل سال ارائٍ شدٌ 

شُرسازی سازمان مسکه ي شُرسازی ي مدیریت شُر آبگرم در پایان دی ماٌ بٍ پایان 

. رسید
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  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

 

    مهندسین مشاور
 1_________________________________________________________شهرو برنامه

  

  
  
  
  

  قسمت اول
  1تعیین و بررسی حوزه خدمات گیر روستایی براي تدقیق موقعیت و نقش شهر

 

  
  تعیین روستاهاي خدمات گیر مستقیم روزانه از شهر  -1
 

بـه  خدماتی و عملکردي حوزه نفوذ شهر ها و روسـتاها  يدر بخش آوج فضا در پهنه جنوب غربی استان قزوین
ایـن دو شـهر   بـه   ایـن منطقـه   که دسترسیهاي روسـتاهاي  تقسیم می گردد،ج آبگرم و دیگري شهر آو شهر دو بخش

   .منتهی می شود
در ساختار فضایی زیر ناحیه بویین زهرا می تـوان چهـار منظومـه را از     ناحیه قزوین) باالدست(بر اساس طرح 

فضـایی کـه    ط عملکـردي ـ   منظومه پیرامونی شهر بویین زهرا بعنوان قویترین منظومه از حیث رواب .یکدیگر تمیز داد
منظومه آوج با مرکزیت شـهر   .شهرهاي بویین زهرا و سگز آباد را در بر دارد و از جنوب با استان مرکزي هم مرز است

 .آوج که پهنه اي وسیع از جنوب و جنوب غربی استان قزوین را در بر می گیرد و با استان همدان همجـوار مـی باشـد   
قلـب   شهر پیشنهادي ارداق که در شمال زیر ناحیه بویین زهرا و در –مرکزیت روستا  منظومه پیرامونی شهر ارداق به
منظومه پیرامونی شهر شال به مرکزیت شهر شال در غرب زیر ناحیه بـویین زهـرا قـرار     .ناحیه قزوین مستقر می باشد

  . دارد و با زیر ناحیه تاکستان هم مرز است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .در این مرحله از اطالعات طرح هاي فرادست ناحیه اي مصوب یا در دست تهیه استفاده می گردد 1
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  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

 

    مهندسین مشاور
 2_________________________________________________________شهرو برنامه

  

  زیر ناحیه بویین زهرا بندي روستاهاي سطح 1- 1جدول
  هاي عمرانی حوزه  مرکز مجموعه  مجموعه  مرکز منظومه  منظومه

  شهر بوئین زهرا  پیرامونی شهر بویین زهرا
  پیرامونی شهر بوئین زهرا

  عصمت آباد
  شهر سگزآباد پیرامونی

  شهر بوئین زهرا
  روستاي عصمت آباد

  شهر سگز آباد

آباد، کله دره،  خونان، صدرآباد، رحیم
  نج نوآراس

  امیرآباد کهنه، قشالق مرانلو
  آباد رودك، رستم

  پیرامونی شهر آوج  شهر آوج  پیرامونی شهر آوج
  حصار ولیعصر

  شهر آوج
  روستاي حصار ولیعصر

  شهیدآباد، نییرج، هرایین علیا
  دشتک، دیدار

  پیرامونی شهر آبگرم  شهر آبگرم  پیرامونی شهر آبگرم
  کلنجین

  شهر آبگرم
  روستاي کلنجین

  چان، داخرجینآرو
  ارتش آباد، توآباد، استلج

  پیرامونی شهر ارداق  شهر ارداق  پیرامونی شهر ارداق
  شهرستانک

  شهر ارداق
  روستاي شهرستانک

آباد، سعیدآباد، شارد،  جوهرین، مهدي
  سولیقان

  شاهین تپه، تپه آقا بابا، لیا، نوده لکوان

  پیرامونی شهر شال  شهر شال  پیرامونی شهر شال
  دزین آبا

  شهر شال
  روستاي زین آباد

  شهرك مدرس، طرزك
  سخص آباد

  پیرامونی شهر دانسفهان  شهر دانسفهان  پیرامونی شهر دانسفهان
  ابراهیم آباد

  شهر دانسفهان
  روستاي ابراهیم آباد

  خیارج، خوزنین
  مجیدآباد، قشالق چرخ لو، چسگین

  زمان مسکن وشهرسازي قزوینسا.مهندسین مشاورآرمان شهر. مطالعات طرح ناحیه قزوین: ماخذ
  

  منظومه پیرامونی شهر آبگرم
منظومـه  . شـود زیرناحیه تاکستان محدود می این منظومه در جنوب ناحیه قزوین قرار دارد و از جهت شمال به

مرکز این منظومه شهر آبگرم اسـت کـه خـدمات سـطح برتـر ایـن       . آبادي تحت پوشش دارد 52پیرامونی شهر آبگرم 
شـهر   .پیرامونی شـهر آبگـرم و کلنجـین    : مجموعه است که عبارتند از 2این منظومه داراي . ین می کندمنظومه را تأم

محل استقرار خدمات در مقیاس منظومه و مجموعه پذیرایی بـوده و خـدمات رسـانی بـه     آبگرم بعنوان مرکز منظومه، 
   .در شهر آبگرم پیشنهاد شده استکلیه روستاهاي واقع در این منظومه 
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  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

 

    مهندسین مشاور
 3_________________________________________________________شهرو برنامه

  

  
  در طرح ناحیه قزوینسطح بندي مراکز و سکونتگاههاي در  آبگرمموقعیت شهر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجموعه پیرامونی شهر آبگرم
 جمعیتـی  شهر آبگـرم بـا  . آبادي در بر می گیرد 24این مجموعه آبادیهاي حوزه نفوذ پیرامونی شهر آبگرم را با 

محور ارتباطی قزوین همدان کنار  در این شهر. در وسط آن قرار داردنفر به عنوان  مرکز مجموعه تقریباً  5416حدود 
  :حوزه هاي عمرانی این مجموعه عبارتند از. حوزه عمران روستایی می باشد 2این مجموعه داراي . قرار دارد

هاي تحـت  و شـاخدار، روسـتا   بیگلـر . آروچان به مرکزیت روستاي آروچان تقریباً در شمال مجموعه واقع است
  .این حوزه می باشند پوشش

قمیشـلو تنهـا روسـتاي    . داخرجین به مرکزیت روستاي داخرجین تقریباً در مرکز مجموعه واقع گردیده اسـت 
  .روستاي داخرجین در نزدیکی راه آسفالته قرار دارد. تحت پوشش این حوزه می باشد

: شـامل . دریافـت مـی کننـد   روستاهاي مستقل این مجموعه که مستقیماً از شهر آبگرم خدمات سطح برتـر را  
قلعه، ساغران سفلی، عباس آباد، فرخ بالغ، کیسه جین، مهرآباد، نجف آباد، هلدر، یاستی بـالغ،   آغچهآسیان، بهشتیان، 

با توجه به نقش شهر آبگـرم در   .قلعه شهدا، گنبدك، قره قورتان، احمد آباد، آقا بالغ اسیان، کوکج  و بی آب می باشد
انتخاب این شهر به عنوان مرکز منظومه و مرکز مجموعه استقرار خدمات وتأسیسات متناسب بـا  سطح ناحیه قزوین و 

بانـک، داروخانـه،   بر این اساس ضروري است کـه خـدمات و تأسیسـاتی از قبیـل     . این نقش در شهر ضروري می باشد
مجموعـه ورزشـی، مرکـز تلفـن،     زایشگاه، کشتارگاه، ترمینال حمل و نقل کاال و مسافر، مهمانپذیر و سـالن پـذیرایی،   

  .اي در این شهرها ایجاد گرددسینما، کتابخانه و هنرستان فنی و حرفه
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  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

 

    مهندسین مشاور
 4_________________________________________________________شهرو برنامه

  

  
  

  مشخصات حوزه هاي روستایی مجموعه  پیرامونی شهر آبگرم 1- 2 جدول
  روستاهاي اقماري  مرکز حوزه عمرانی  حوزه عمرانی  مجموعه  منظومه

گرم
ر آب
شه

ی 
مون
یرا
پ

  

رم 
آبگ

هر 
ی ش

مون
یرا
پ

)
کز 
مر

گرم
ر آب
شه

(  

   ، شاخدار  بیگلر     روستاي آروچان  آروچان
   قمیشلو    روستاي داخرجین  داخرجین

روستاهاي 
    مستقل

، آباد ، عباس ، ساغران سفلی  قلعه آغچه،  ، بهشتیان آسیان 
،  ، هلدر  ، نجف آباد    آباد ، مهر کیسه جین  ، قرخ بالغ 

، احمد  ، قره قورتان  بدك ، گن ، قلعه شهدا  یاستی بالغ 
   ، کوکچ  ، بی آب  ، آقا بالغ آسیان آباد 

  سازمان مسکن وشهرسازي قزوین.مهندسین مشاورآرمان شهر. مطالعات طرح ناحیه قزوین: ماخذ
  

مورد نیاز منظور تدقیق و تعیین حوزه نفوذ مستقیم شهر آبگرم در منطقه و پیش بینی خدمات و تأسیسات به 
دسـت، از  العات باالآبگرم در مطه نفوذ شهر در طرح جامع شهر، پس از تدقیق و تعیین سطح بندي شهر ساکنین حوز

بدین منظور حوزه نفوذ شهر آبگـرم بـر اسـاس تقسـیمات سیاسـی       .سایر روش ها براي این منظور استفاده شده است
بیل فاصله نواحی سـکونتی و فعالیـت   از قهاي عملکردي و حوزه نفوذ مشخص شده و با سایر معیارهاي تدقیق آستانه

بـر  . منطبق شده اسـت ... ها، عوارض طبیعی و آستانه هاي عملکردي، توزیع خدمات و تأسیسات در منطقه، دسترسی
حوزه نفوذ مستقیم شهر آبگرم شامل روسـتاها و آبادیهـا مـی    . این اساس حوزه نفوذ مستقیم شهر آبگرم مشخص شد

معـادل   1385مجموع جمعیت حوزه نفـوذ مسـتقیم شـهر آبگـرم در سـال      . اندر گرفتهباشد که در دهستان آبگرم قرا
  )نقشه موقعیت شهر آبگرم در سطح بندي سکونتگاههاي ناحیه( .خانوار بوده است 1328نفر در قالب  5154
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  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

 

    مهندسین مشاور
 5_________________________________________________________شهرو برنامه

  

  
  
  

  حوزه نفوذ مستقیم شهر آبگرم بر اساس تقسیمات سیاسی 1- 3جدول 

 آبادي دهستان بخش
حوزه نفوذ شهر آبگرم 

براساس تقسیمات 
 سیاسی

حوزه نفوذ شهر آبگرم براساس 
شاخص هاي فاصله شبکه ارتباطی 

 و عوارض طبیعی

حوزه نفوذ شهر آبگرم براساس طرح 
 باال دست

 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم داسکین آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم نفوذ مستقیمحوزه  ساغران علیا آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم هلدر آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم یاستی بالغ آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم یمحوزه نفوذ مستق حوزه نفوذ مستقیم قلعه آغچه آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم احمداباد آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم اسیان آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم ساغران سفلی آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم عباس اباد آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم قرخ بالغ آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم داخرجین آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم وذ مستقیمحوزه نف قمشلو آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم دشت اهو آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم بهشتیان آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم نجف اباد آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم اروچان آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم بیگلر آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم شاخدار آبگرم آبگرم
 منظومه ومجموعه آبگرم حوزه نفوذ مستقیم حوزه نفوذ مستقیم کیسه جین مآبگر آبگرم
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  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

 

    مهندسین مشاور
 6_________________________________________________________شهرو برنامه

  

  گیرچگونگی عملکردهاي اصلی اقتصادي روستاهاي خدمات -2
  

 19روستاهاي خدمات گیر یا حوزه نفوذ شهر آبگرم که در تبادل معمول بـا آن قـرار دارد، مشـتمل اسـت بـه      
ارند، به دلیل ماهیت روسـتایی،  ین روستاها که در فواصل مختلفی از شهر قرار دا. آبادي دهستان آبگرم از بخش آبگرم

تـأمین خیـار و   . کنـد د فعالیت هاي کشاورزي بوده که تولیدات آنها قسمتی از نیازهاي اهالی شـهر را تـأمین مـی   واج
هاي روسـتایی خـود را    هرچند که آبگرم هنوز ویژگی. گوجه فرنگی شهر از روستاي عباس آباد یکی از این موارد است

همانگونـه کـه   . حفظ کرده و داراي فعالیت هاي کشاورزي نیز می باشد، معهذا کل نیاز هاي خود را تأمین نمـی کنـد  
درصد از جمعیـت شهرسـتان را بـه خـود اختصـاص داده در       9/8شهر آبگرم  اطالعات در متن گزارش نشان می دهد،

 ا در شهر آبگـرم قـرار داشـته و خـود    ي کشاورزي شهرستان بوئین زهربرداري هادرصد از مساحت بهره 2/0 حالی که
اي تأسیسات بهداشـتی، درمـانی،   وجود پاره. درصد از گندم آبی شهرستان را تولید می کرده است 2/0شهر نیز حدود 

تولـدین در  آمـار م . در شهر، نیازهاي اولیه تعدادي از ساکنان آبادي هاي مورد بحث را بر طرف می کنـد ... آموزشی و 
از . شهر آبگرم نشان دهنده آن است که تعدادي از موالید مربوط به ساکنان آبادي هاي اطراف شهر آبگرم بـوده اسـت  

سوي دیگر غالب روستاهاي مورد بحث مهاجر فرستند و طبعاً شهر آبگرم یکـی از اولـین پایگـاه هـاي مـورد مراجعـه       
تأمین نیازمندي ها، کاریابی، آمـوزش، درمـان، و   ). این نکته است میزان خالص مهاجرت به شهر آبگرم، مؤید(آنهاست 

  .   از مهمترین موارد مراجعه ساکنان روستاهاي خدمات گیر به شهر آبگرم است... 
  

  گیرنحوه توزیع جمعیت در روستاهاي خدمات -3
  

هـاي دهسـتان آبگـرم از     حوزه نفوذ شهر آبگرم که در تبادل روزمره با شهر آبگرم قرار دارد، مشتمل بر آبـادي 
آبـادي بـوده کـه در دو     45داراي  1385، بخش آبگـرم در سـال   3-1طبق جدول . بخش آبگرم شهرستان بوئین زهرا

براي مقایسه وضعیت جمعیت دهسـتان آبگـرم و همچنـین    . دهستان خرقان شرقی و دهستان آبگرم توزیع شده است
تنظـیم  ) آبـادي  19( 1385هستان بر اساس وضعیت سال د 1375و 1365، 1355آبادي هاي آن، وضعیت سال هاي 

، افـزایش یافـت   1355نسبت به سـال   1365همانند وضعیت بخش، جمعیت آبادي هاي دهستان آبگرم در سال . شد
نفـر در سـال    5154، بـه  1355نفـري سـال    8564ولی در دو دهه بعد با کاهش مواجه شد، به گونه اي که جمعیت 

عداد خانوار و جمعیت آبادي هاي دهستان آبگرم را به تفکیک براي سال هاي سرشـماري  ، ت3-2جدول . رسید 1385
جمعیت دهستان افزایش یافته بود در حـالی کـه تعـداد خانوارهـا از      1355-65در دهه . هاي جمعیتی نشان می دهد

-75ولـی در دهـه هـاي    رسید که نشان از افزایش بعد خانوار در سال هاي اولیه پس از انقالب دارد  1750به  1811
، جمعیت و تعداد خانوارها کاهش یافته است که نشان از تعدیل جمعیت و کم شـدن بعـد خـانوار    1375-85و  1365
  .دارد
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  1375و  1365، 1355بخش آبگرم و مقایسه آن با سال هاي  1385تقسیمات سیاسی سال  - 3- 1جدول 

  1385  1375  1365  1355  شرح
  جمعیت  تعداد آبادي  جمعیت  تعداد آبادي  جمعیت  تعداد آبادي  جمعیت  تعداد آبادي

  16048  45  19402  45  21502  45  20436  45  )1(بخش آبگرم 
دهستان خرقان 

  5478  26  8281  26  9652  26  10900  26  شرقی

  5154  19  7142  19  9481  )2(19  8564  )2(19  دهستان آبگرم
  5416  -  3979  -  2369  -  969  -  شهر آّبگرم

  .به جاي بخش آبگرم، بخش آوج مشتمل بر دهستان هاي خرقان شرقی، خرقان غربی وجود داشته است 1365و  1355سال هاي  در -)1(
  .به جاي بخش آبگرم، بخش آوج مشتمل بر دهستان هاي خرقان شرقی، آبگرم، شهید آباد، خرقان غربی و حصار ولیعصر بود 1375در سال  -
آبـادي در   4آبـادي در دهسـتان خرقـان غربـی و      5آبادي در دهستان خرقان شـرقی،   10آبادي واقع در دهستان آبگرم فعلی،  19 ، از1365، 1355در سال هاي  -)2(

  .دهستان دو دانگه تاکستان واقع بوده است
  .یرانمرکز آمار ا -1385سر شماري  نتایج تفصیلیو  1355 ~ 1375فرهنگ آبادي ها، سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن و : مأخذ

  
  نام و جمعیت آبادي هاي دهستان آبگرم در سر شماري ها - 3- 2جدول 

  1385  1375  1365  1355  شرح
  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار

  5154  1328  7142  1382  9481  1750  8564  1811  دهستان آبگرم
  45  18  122  31  270  53  420  81  داسکین

  367  99  476  97  524  96  519  126  ساغران علیا
  84  26  164  39  577  108  404  122  هلدر

  223  72  358  78  589  126  497  111  یاستی بالغ
  117  31  203  42  496  97  433  85  قلعه آغچه

  244  59  257  48  308  59  286  55  احمد آباد
  290  81  335  66  564  99  464  93  اسیان

  212  54  185  37  362  66  304  67  ساغران سفلی
  218  58  553  104  723  114  723  145  آباد عباس

  129  37  138  32  132  29  129  26  قرخ بالغ
  562  135  817  149  853  160  630  134  داخرجین
  390  88  499  90  835  158  826  153  قمشلو

  5  2  0  0  140  23  162  20  دشت آهو
  382  99  426  80  480  85  426  85  بهشتیان
  263  76  321  65  436  77  405  83  نجف آباد
  654  155  1005  195  1032  194  929  206  اروچان
  120  26  118  18  96  19  62  11  بیگلر

  636  157  944  171  842  151  804  179  شاخدار
  213  55  221  40  222  36  141  29  کیسه جین 

 رکز آمار ایرانم – 1385نتایج تفصیلی سرشماري  -1355 ~ 75فرهنگ آبادي ها، نتایج سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن : مأخذ
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آبادي دهستان آبگرم در دهه هاي مابین سرشـماري هـاي    19، رشد تعداد خانوار و جمعیت را در 3-3جدول 
آبادي منفی بوده،  2، رشد تعداد جمعیت در 1355-65طبق این جدول در حالی که در دهه . جمعیتی نشان می دهد

-85بـه گونـه اي کـه در دهـه     . آبادي رسیده 17به  1375-85آبادي و در دهه  16، این تعداد به 1365-75در دهه 
هاي داراي رشد منفی در تعداد خانوارها هـم  وضعیت تعداد آبادي. فقط یک آبادي داراي رشد مثبت بوده است 1375

 15خانوار داراي رشـد منفـی در دهـه اول بـه      10. در دهه هاي مورد اشاره تقریباً همانند وضعیت جمعیت بوده است
این وضعیت در تعداد خانوارها و جمعیت آبادي هـاي دهسـتان   . خانوار در دهه سوم رسید 10در دهه دوم و به  خانوار

آبگرم نشان از خروج جمعیت از آبادي هاي مذکور دارد که مهاجر فرستی آنها را نشان می دهد که بخشی از آنهـا بـه   
درصـد از جمعیـت نقـاط روسـتایی شهرسـتان       4/5این دهستان  1385جمعیت سال . شهر آبگرم مهاجرت می کنند

بـه طـوري   . بوئین زهرا را تشکیل می داده و مطابق وضعیت سایر آبادي ها، فعالیت اصلی شاغالن آن کشاورزي اسـت 
که به گفته یکی از مطلعین شهر، روزانه با حدود یکصد وانت، محصول خیار و گوجه از آبـادي عبـاس آبـاد بـه آبگـرم      

ي هاي اطراف شهر آبگرم، محصول انگور، شیره انگور، بادام و گردو عمل می آیـد کـه در شـهر    در آباد. حمل می شود
  .بقیه شاغالن حوزه نفوذ در بخش هاي صنایع و خدمات فعالیت دارند. آبگرم بازار مصرف دارد

  

                                                                                                                                      )درصد( هاهاي دهستان آبگرم در سرشماريرشد تعداد خانوار و جمعیت در آبادي - 3- 3جدول

  شرح
І  П  Ш   جهت تغییرات*  

  جمعیت  خانوار  85-1375  75-1365  65-1355
  І  П  Ш  І  П  Ш  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار

 i i i h i i  -21/3  -40/0  -79/2  -31/2  02/1  -34/0  دهستان آبگرم
 i i i i i i  -49/9  -29/5  -64/7  -22/5  -32/4  -15/4  داسکین

 i h h h i i  -57/2  20/0  -96/0  10/0  10/0  -68/2  ساغران علیا
 i i i h  i i  -47/6  -97/3  -82/11  -68/9  63/3  -21/1  هلدر

 h i i h i i  -62/4  -8/0  -86/4  -68/4  71/1  28/1  یاستی بالغ
 h i i h i i  -36/5  -91/2  -55/8  -03/8  37/1  33/1  قلعه آغچه

 i i h h i i  -52/0  08/2  -79/1  -04/2  74/0  -70/0  احمدآباد
 h i h h i i  -43/1  07/2  -08/5  -97/3  97/1  63/0  اسیان

  i i h h i  h  37/1  85/3  -49/6  -62/5  76/1  -15/0  ساغران سفلی
 i i i -  i i  -89/8  -67/5  -64/2  -91/0  0  -38/2  عباس آباد
 h h h h h i  -67/0  46/1  45/0  99/0  23/0  10/1  قرخ بالغ
 h i i h i i  -67/3  -98/0  -43/0  -71/0  08/3  79/1  داخرجین
 h i i h i i  -43/2  -22/0  -02/5  -47/5  11/0  32/0  قمشلو
 h 000 000 i 000 000  000  000  000  000  -45/1  41/1  آهو دشت

 i h h i i  -  -08/1  15/2  -19/1  -6/0  20/1  0  بهشتیان
 i i h h i i  -97/1  58/1  -02/3  -68/1  74/0  -75/0  نجف آباد
 i i i h i i  -21/4  -27/2  -26/0  -05/0  06/1  -60/0  اروچان
 h i  h h h h  17/0  75/3  08/2  -54/0  47/4  62/5  بیگلر

  i h  i h h i  -87/3  -85/0  15/1  25/1  46/0  -16/0  شاخدار
 h h h h i i  -37/0  24/3  -05/0  06/1  64/4  19/2  کیسه جین

  )i(، کاهشی )h(افزایشی : جهت تغییرات* 
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  گیررفاهی و تجهیزات روستاهاي خدماتخدماتزیربنایی،تأسیساتکمبودهايشناخت -4
 

داراي حداقل تاسیسات زیربنایی و کلیه روستاهاي حوزه پیرامونی شهر آبگرم  براساس بررسی هاي بعمل آمده
 –آبگـرم  –آوج  -متر بوده و به محـور همـدان   7روبنایی می باشند کلیه روستاها داراي جاده آسفالته با عرض حداقل 

اسـري و لولـه   سایر تاسیسات نشان دهنده وجود تاسیسات شبکه برق سر دقزوین متصل می گردد بررسی وضع موجو
کشی آب می باشند در کلیه روستاها مدارس دبستان علی رغم کاهش تعداد دانش آموز فعال می باشد ایـن روسـتاها   

بهداشتی و تهیه کاالها و خدمات را از شـهر   –خدمات سطوح باالي خود مانند آموزش در مقاطع دبیرستان و درمانی 
   .آبگرم دریافت می کنند

ستان داراي مدرسه ابتـدایی بـوده و فقـط روسـتاهاي آبگـرم و اروجـان داراي مدرسـه        کلیه روستاهاي این ده
راهنمایی بوده و در این میان تنها روستایی که داراي دبیرستان است شهر آبگرم می باشد و بقیـه روسـتاهاي اطـراف    

  .فاقد دبیرستان می باشند
و هولـه در  ) کنـدآهو (ان، داغرچین، دشت آهـو  آقابالغ، آسی(طبق اطالعات موجود تنها روستاي آبگرم، اقبالخ 

داراي حمام بهداشتی می باشند و خدمات پزشکی بجز در  شهر آبگرم که داراي مرکز بهداشـت و درمـان و دو   ) هلور(
یـک از روسـتاهاي دیگـر دهسـتان مطـرح       روستاي شاخدار و یاستی بالغ که داراي مرکز بهداشت می باشند در هیچ

و از نظر خدمات درمانی و بیمارسـتانی روسـتاهاي دهسـتان از شهرسـتانهاي نزدیـک مثـل       . ددنبوده و عرضه نمی گر
  .همدان، قزوین و تاکستان استفاده می نمایند

مرکـز آمـوزش     :باشدو کاستی خدماتی به شرح ذیل مواجه می با کمبود آبگرم بر اساس طرح ناحیه منظومه  
 –رکـز پسـت و مخـابرات و تلفـن     م  –ورزشـی و فرهنگـی و هنـري    مجتمـع  –کتابخانه عمـومی   قبل از دبستان  ـ  

مرکز درمان بستر  آزمایشگاه مرکزي  ـ   مطب و داروخانه  ـ    خانۀ بهداشت  ـ    دبیرستان شبانه روزي  ـ  –کشتارگاه 
ـ  بار ذخیـره و  ان   –ترمینال حمل مسافر و کاال   –دفع بهداشتی زباله و  فاضالب   –ذخیرة آب آشامیدنی  و زایشگاه  
       سینما –بانک  –و سالن پذیرایی مهمان پذیر  –سردخانه

 و مجموعـه    )منظومـه  ( به دلیل مرکزیـت برتـر      شهر آبگرم براساس پیشنهادات  طرح توسعه وعمران ناحیه
  . بهره مند شود  فوق باید در طی ادوار مختلف برنامه اي از امکانات 

  

   :باشندود و کاستی به شرح ذیل میبراساس طرح ناحیه دچار کمب رجینحوزه هاي عمرانی آروچان و داخ
جمـع   - کتابخانـه عمـومی     خانۀ بهداشـت  ـ     –کالسه راهنمائی  8مدرسه  مرکز آموزش قبل از دبستان  ـ  

و  واحـدهاي صـنعتی    مرکز تلفن  ـ    –دفتر پست و مخابرات    –مرکز آموزش و ترویج صنایع دستی    –آوري زباله 
  –درمانگاه و داروخانـه     –تعمیرگاه ماشین آالت   مرکز خدمات کشاورزي  ـ      –جایگاه پخش سوخت     –معدنی 
هر یک از حوزه هاي عمرانی به طـور جداگانـه در   و  شرکت و فروشگاه تعاونی   –امکانات ورزشی روباز     –کشتارگاه

  .گردندبهره مند  فوقاز خدمات می بایست طی ادوار مختلف برنامه اي 
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  تعیین حریم شهر و پهنه بندي آن -5
 

اگر چه مسئولیت شهرداري در ارائه خدمات تنها تا حد نهایی محدوده مصوب شهر ادامه می یاید، اما در واقعیـت شـهر   
  . تأثیر می گذارد شهر گاه تا کیلومترها پس از محدوده اصلی بر نواحی پیرامون خود. در انتهاي محدوده خود پایان نمی یابد

معموالً شهر برزمین هاي مجاور کالبدي خود تأثیرگذاري بیشتري دارد و به تدریج بـا فاصـله گـرفتن از شـهر، از تـأثیر      
در طرحهـاي توسـعه شـهري، محـدوده هـاي      . اما تأثیرگذاري آن به شکل دیگري ادامه می یابد . مستقیم شهر کاسته می شود
حریم شهر و حـوزه نفـوذ شـهر از میـدان     . امون آن با خطوطی فرضی مشخص و تعریف می شودتأثیرگذاري شهر بر نواحی پیر

  .آیندمی  ذیري و تأثیرگذاري شهرها به شمار هاي تأثیرپ
. چگونگی روابط شهر با نواحی مجاور آن ایجاب می کند که فعالیت نظارتی شهرداري فراتر از محدوده اصلی شهر باشـد 

  . ده تحت نظارت شهرداري تا حریم شهر ادامه می یابد بنابراین حد نهایی محدو
ارزان تر بودن قیمت زمین در پیرامون شـهرها، ایـن    از آنجا اهمیت می یابد که به دلیل نظارت شهرداري بر حریم شهر

اضـی بـه   در صـورت فقـدان نظـارت ، ایـن ار    . زمین ها مورد توجه افرادي است که توان خرید زمین در داخل شهرها را ندارند 
حداقل تأثیر این گونه ساخت و سازها، فشار ساکنین محالت نوظهـور  . سرعت و بدون برنامه مورد ساخت و ساز قرار می گیرند 

  . بر امکانات و تسهیالت ارائه شده در شهر و ایجاد ناهماهنگی در آن است
در آینده به محدوده شهر اضافه می  عالوه بر این محالت جدید که بدون نظارت شهرداري ساخته می شود ، به هر حال

  . شود، در حالی که سازماندهی این محالت نیازمند هزینه بسیار باال و توام با مشکالت فراوان خواهد بود
که وجود محدوده حریم در پیرامون شهرها را الزامی می کند، حفـظ زمـین هـاي کشـاورزي پیرامـون       از دالیل دیگري

  . شهرهاست 
  

  حریم شهر   -ب 
هکتار هیچ گونه تداخلی بـا   3017این حریم با مساحتی بالغ بر  شهر آبگرم در حال حاضر داراي حریم مصوب می باشد

نقشـه حـریم موجـود    ( .حریم شهر هاي همجوار نداردهمچنین هیچ شهرك صنعتی مصوبی در حریم مذکور موجود نمی باشـد 
  )شهر آبگرم

عالوه بر پوشش سطح وسیعی از اراضی مجـاور  . طرح تعیین می شودبراساس مطالعات که آبگرم حریم پیشنهادي شهر 
  : باشد میبراي تعیین محدوده حریم پیشنهادي موارد زیر مد نظر . واقع شده است آبگرم شهر در درون حوزه نفوذ شهر 

د را و تحـول در آن صـورت بگیـر    بوده و ممکن است اقـدام بـه سـاخت و سـاز     حداکثر محدوده اي که تحت تأثیر شهر
فاصله از شهر ، راههاي دسترسی ، دستیابی به تأسیسات زیربنایی مثل آب و برق از عوامل مهم شدن ساخت و ساز در . بپوشاند

  . اطراف شهرها هستند 
 . موانع طبیعی مثل کوهها و رودخانه ها می توانند در تعیین حدود کمک موثري باشد

 .ین حد حریم شهر موثر بود و مورد بررسی قرار خواهد گرفتدر تعی حوزه تأثیر دیگر شهرها و آبادیها نیز
  موارد زیر دخیل بوده است آبگرم در تعیین حریم شهر 

  . مدنظر قرار گرفته و اصالحات الزم در جنوب ، جنوب غرب و جنوب شرق آن به عمل آمده است  شهر موجود حریم
 آبگرم در برگرفتن سکونتگاههاي روستایی حاشیه   شهر 

 رگرفتن پهنه هاي مناسب براي تفرج و گردشگري در اطراف شهر در ب
 )14/10/84براساس مصوبه (انطباق با مرز شهرستانها 

 انطباق با حریم شهرهاي مجاور
برابري حریم نسـبت بـه    3تا  5رعایت مصوبه شوراي عالی معماري وشهر سازي ایران در خصوص رعایت حداکثر سطح 

 .محدوده
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  قسمت دوم
  ی و شناخت شهربررس

  
  

  مطالعات محیط طبیعی و جغرافیا و اقلیم -1
 

طبیعی شهر مکان ها و فرصت هاي گردشگري، شناخت ارزش هاي زیست محیطی و مواهب  -1-1 
  و حریم آن

  
  

  آبگرم و فرصتهاي گردشگري
هر به لحاظ اوالً موقعیت ش. شهر آبگرم در یک بررسی کلی از چند جهت حائز ویژگی هاي قابل توجه می باشد

و منظـر   چشم انـداز طبیعـی  توپوگرافی می باشد که سوار بر یک بستر کوهستانی شکل گرفته و از جهت امکان ایجاد 
البته این در صورتی است که بافت شهري در صـدد همـاهنگی بـا    . در منطقه قابل توجه می باشد هاي متنوع و دیدنی

ز گذر رودخانه خررود از میان شهر می باشد که می تـوان از آن بـه   دومین امتیا. الزامات و شرایط محیط طبیعی برآید
عنوان عاملی اساسی در بهبود کیفیت محیط و ایجاد فضاهاي باز تفرجگاهی استفاده نمود کـه البتـه بایـد بـه ویژگـی      

عنـوان  و اما چشمه آبگرم این شهر کـه مـی تـوان از آن بـه     . سیل گیر بودن رودخانه در برهه هاي خاصی توجه نمود
نکته قابل توجه در رسیدن این هدف که آبگـرم را بـه عنـوان مرکـز     . نقطه عطف و چشم انداز گردشگري شهر نام برد

چشـم انـداز   . گردشگري و جذب توریست مطرح کرد طراحی حساب شده، و سازگاري بـا محـیط طبیعـی مـی باشـد     
راي گذران اوقات فراغـت حتـی در گسـتره    منحصر به فرد طبیعی شهر خصوصاً در فصل بهار، قابلیت جذب جمعیت ب

اي نازیبا بر بسـتر طبیعـی شـکل    در مقابل ساختار شهر را می بینیم که به عنوان لکه. هاي فراتر از منطقه داشته باشد
گرفته و گسترش بدون قاعده آن بدون توجه به فاکتورهـاي زیسـت محیطـی مهمتـرین عامـل تهدیـد کننـده بـراي         

به لحاظ آثار باستانی و مکان هاي تـاریخی، بـرج هـاي دوگانـه خرقـان از      . ري منطقه استامتیازات طبیعی و گردشگ
هـا و چشـمه هـاي طبیعـی     توجه به پتانسیل هاي طبیعی کوهستان، رودخانـه، روددره اهمیت به سزایی برخوردار اند 

در تعیـین نقـش    کـه مـی توانـد   انسیل هاي مهم گردشـگري شـهر مـی باشـد     در قالب طرح توسعه شهر، از پتآبگرم 
   .اقتصادي شهر و نحوه توسعه کاربري شهر مؤثر باشد
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  ه شهر آبگرمتصویري از اراضی زراعی حاشی

  
  

در شهر آبگرم از مهمترین آب گرم معـدنی اسـتان قـزوین اسـت کـه       "ارشیا"هاي آب معدنی  چشمه آب گرم
   .هاي درمانی دارد قابلیت

سنتی بوده و هر سال میزبان هـزاران   ی، سایت خصوصی و سفره خانهاین مجموعه داراي استخر آب گرم عموم
درد  از نـوع آهکـی بـوده و خاصـیت درمـانی آن بـراي بیماریهـاي        این چشمهآب گرم  .نفر از گردشگران کشور است

  .مفاصل، روماتیسم، سوء هاضمه، سنگ کلیه، اعصاب و اگزما موثر است
  

  تصاویري از اراضی پیرامون شهر آبگرم
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هاي شیب، عوارض زمینی، وضع توپوگرافی، عوامل طبیعی(موقعیت جغرافیایی شهر و حریم  -2-1
و همچنین سایر عوامل جغرافیایی  ندي آن ها در سطح شهر و اطراف آنباصلی مؤثر در طرح و منطقه

  )محدود کننده و یا تسهیل کننده توسعه کالبدي شهر
  

قزوین و شهرستان بویین زهرا می باشد این شهر به عنـوان مرکـز بخـش آبگـرم در     شهر آبگرم از توابع استان 
  مجاورت محور ترددي استان قزوین به همدان قرار گرفته است  

این شـهر از  . رگرفته استعرض شمالی قرا   35˚  45́طول شرقی و   49˚ 17́موقعیت جغرافیایی این شهر در 
  . ن  و از جنوب با شهر آوج  محدود می شودبا دهستان دودانگه و شهر تاکستا شمال

  
  

  آوج -توسعه حریم خطی شهر آبگرم در امتداد جاده تاکستان  – عکس ماهواري آبگرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي  شـهر بـه   متر بوده و با توجه بـه اسـتقرار شـهر در بسـتر دره     1546ارتفاع این شهر از سطح دریا در حدود 
جاده تاکستان به آوج و رودخانه خررود شـکل گرفتـه وتوسـعه یافتـه اسـت       صورت خطی در امتداد دره ودر مجاورت

وجـود تپـه   شیب عمومی شهر عمدتا از جنوب به شمال و شمال به جنوب به سمت بستر رودخانه خر رود مـی باشـد   
ت و پستی بلندي ها در درون شهر  باعـث ایجـاد محـالت وپهنـه هـاي مسـکونی در ارتفاعـا         ماهورها و توپوگرافی ها
 که شاهد پستی وبلندي هایی در درون شهر و تاثیر این کوهها بر شـکل گیـري محـالت و    ويحمتعدد شده است به ن

  )منطقه نقشه شیب شهر و(. می باشیم يي شهرهافضا فرم و
به منظور تدقیق اراضی قابل توسعه در حاشیه همجوار شهر کلیه پهنه ها و اراضی که به نحوي امکـان توسـعه   

پهنه در اطراف شهر مشـخص شـد و معیارهـاي توسـعه در خصـوص       7. ها وجود داشت مشخص شده اندنآشهري در 
  .هریک از آنها تدقیق و ضریب گذاري شد و اولویت توسعه در اراضی اطراف شهر مشخص شده است

  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

 

    مهندسین مشاور
 14_________________________________________________________شهرو برنامه

  

  

سیل و  پوشش گیاهی، زمین لغزش و زلزله،جنس خاك، نوع اراضی و (مسائل زمین شناسی  -3-1
  )ث غیر مترقبهسایر حواد

  

اي  العـاده  بررسی خاك و شناخت استعداد آن از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی از اهمیت فـوق 
سـنگها در اثـر هـوازدگی شکسـته شـده و بـا       . اي برخـوردار اسـت   اي و ناحیـه  جهت اجراي طرحهاي عمـران منطقـه  

توجه به قابلیـت اراضـی   . زمان به صورت خاك در می آید تأثیرپذیري از توپوگرافی و اقلیم فرسایش یافته و با گذشت
امـروزه شـهرها   . شهرها و آبادیها در راستاي فعالیت اقتصادي حائز اهمیت اسـت   براي توسعه کشاورزي و تعیین نقش

فعالیت کشاورزي زیاد نداشته، اما با توجه به مناسبات حـاکم میـان شـهر و پسـکرانه روسـتایی آن بررسـی اسـتعداد        
اطالعـات مکانیـک خـاك مـی توانـد بـراي عملیـات        . اي دارد العـاده  رزي خاك در حوزه نفوذ شهر اهمیـت فـوق  کشاو

ناحیه قزوین بـا  . ساختمانی و خاکبرداري و خاکریزي در طرح ریزي شهري و ساخت و سازهاي عمرانی مثمرثمر باشد
هـاي البـرز، داراي دشـتهاي وسـیع مسـتعد      هاي جنوبی رشته کوه توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در دامنه

 -ریزي استفاده از اراضی محتاج شناخت کامل خصوصـیات اراضـی و حتـی وضـعیت اقتصـادي      کشاورزي بوده و برنامه
ریـزي میسـر مـی     چنین مطالعاتی انتخاب اراضی مساعد را براي برنامـه . اجتماعی و سیاسی حاکم بر منطقه می باشد

  . سازد
این گروه از خاکها بیشتر در سراسر شمالی شهرستان قزوین و جنوب اسـتان  : (Lithosels)خاکهاي لیتوسل 

اي و دامنـه کوههـا    توان تفکیکی از نـواحی کوهسـتانی بـا کوهپایـه     این نوع از خاکها را می. اند گرفته ردر ارتفاعات قرا
و این گروه خاکها بـا  . ي بزرگ استها اغلب دانه بندي این تشکیالت درشت و توأم با سنگ ریزه تا پاره سنگ. دانست

هـاي   سـازند و صـخره   شیب فراوان همواره دچار فرسایش از ارتفاعات به سوي دشتها حمل و باالخره دشتها را پـر مـی  
لیتوسل که مخلوطی از مواد نرم و سنگ پاره و سنگریزه است و در بعضـی از  . لخت را در کوهستان برجاي می گذارند

عمق کم خاکها باعث عدم رویش گیاه در بعضی از منـاطق شـده و در صـورت    . ی بوده استنقاط همراه رخنمون سنگ
اي با سـنگی بیـان    هاي لخت تحت عنوان صخره باال رفتن میزان سنگ و صخره و با منتهی شدن به حوزه هاي صخره

یل تـدریجی آن بـه   هـا و تبـد   تواند یا از فرسایش لیتوسل حاصل شود و یـا از تخریـب صـخره    این مراحل می. شود می
ها بر  ها و تپه ماهورهاي شمال و جنوب استان خاکهاي لیتوسل همراه با رگوسل سنگریزه در تپه. لیتوسل به وجود آید

  )خاك استان قزویننقشه گروه هاي ( . اند روي مواد آهکی تجمع کرده
ت شـمالی، ارتفاعـات میـانی و    ارتفاعـا . نـام بـرد   قـزوین  منطقـه   توان در  به طور کلی سه رشته ارتفاع را می  

در . انـد  جنوب خاوري و تقریبـاً بـه مـوازات یکـدیگر کشـیده شـده       -ارتفاعات جنوبی، هر سه رشته در امتداد باختري
توان به تشکیالت میالد در کامبرین کـه از   ارتفاعات شمالی سازندهاي مختلف رخنمون دارند که از قدیم به جدید می

. باشـند  شده، تشکیالت درود و روته که از نظر لیتولوژي شامل ماسه سنگ و آهک میشیل، دولومیت و آهک تشکیل 
هـاي مختلـف سـازند کـرج در      ماسه سنگ و شیل و شمشک، دولومیت و آهک تشکیالت الر در ژوراسـیک و قسـمت  

  .ائوسن و تشکیالت قم در اولیگومیوسن نام برد
به نحـوي کـه ایـن ارتفاعـات در رونـد شـمال       .استارتفاعات میانی از دو سري تشکیالت مختلف تشکیل شده 

هاي تاو، داغ و امامزاده و کارکانه از سازند قرمز فوقانی ماسه سنگ قرمز و کنگلومرا  جنوب خاوري شامل کوه -باختري
داغ این تشکیالت با کنتاکت گسل شامل آهـک کرتاسـه، تشـکیالت کـرج، و      در محل کوه آق. اند و مارن تشکیل شده

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

 

    مهندسین مشاور
 15_________________________________________________________شهرو برنامه

  

هـا تشـکیل    هاي آذرین متعلق به ائوسـن شـامل آنـدزیت    ارتفاعات جنوب منطقه اوج از سنگ. باشند م میتشکیالت ق
  . گیرد سازند قرمز فوقانی در کنار آن قرار می) تراست(اند که به وسیله یک گسل برگشته  شده

  : رسوبات کوارترنر در این منطقه شامل سه دسته زیر می باشند
ایـن واحـدها داراي خـاك    . شوند بیشترین گسترش کواترنر را در منطقه شامل می هاي قدیمی ها و تراس فالت

هاي حاصل در این واحد به علت شـیب جـانبی    عمیق تا نیمه عمیق با پستی و بلندي متوسط تا زیاد می باشند بارش
  . شود زیاد بیشتر به صورت رواناب وارد رودخانه می

هـاي سـطحی خـاك     ارتفاعات بوده و داراي سـنگریزه در قسـمت  هاي بادبزنی شکل که حاصل فرسایش  واریزه
 .خورند باشند که از نفوذپذیري خوبی برخوردار بوده، ولی گسترش چندانی در منطقه به چشم نمی می

انـد، همـان    ها که در امتداد دو شاخه اصلی منطقه آوج و کلنجین کشـیده شـده   رسوبات جدید حاشیه رودخانه
هـا و   آکیفر به مفهوم واقعی آن در منطقه وجود نداشته و ناحیه دشتی محـدود بـه فـالت    طور که در مقدمه بحث شد

نقشـه توزیـع طبقـاتی شـیب     ( .هاي جنوبی و باختري منطقه مـی باشـند   هاي فوقانی حاشیه رودخانه و فالت تراس
  )ناحیه

  

  پترولوژي آوج
شوند که قسمت  در منطقه دیده می سنگهاي آتشفشانی ائوسن و الیگومیوسن (Petrology)از نظر پترولوژي 

اعظم سنگها را ترمها حد وسط نظیر تراکیت، آندرزیت، تراکی اندزیت و ریولیت و تاحدي ترمهـاي بـاز یـک وسـاب و     
  . دهد هاي نفوذي کوچک تشکیل می مکانیک به شکل توده

  

  سنگ هاي آتشفشانی الیگومیوسن -
فاز اول در کوههـاي قـراول خـاز و    . اند و فاز فوران کردهدر منطقه آوج سنگهاي آتشفشانی الیگومیوسن طی د 

سـنگهاي آتشفشـانی بـه صـورت گـدازه و      . اند پنجه انگشت و فاز دوم در کوههاي بلند و کله یاري رخنمون پیدا کرده
لـت  گردد، ترکیب سنگهاي آتشفشانی از اندزیت، تراکی آندزیت، تراکی بازا توف همراه با تناوبهایی از آهک مشاهده می

  . تراکیت رویولیت تشکیل شده است که بخش اعظم ان را سنگهایی با ترکیب حد وسط تشکیل داده است
  
  سنگ هاي نفوذي -

در داخل سنگهاي ژوراسیک در جنوب آوج و همچنین در سنگهاي آتشفشانی ائوسن و الیگومیوسـن سـنگهاي   
در غرب رزن عـالوه بـر گابرودیوریـت    . اند ق شدهنفوذي به صورت استرك دایک و سیل با ترکیب گابرو تادیوریت تزری

  . شود سنگهایی با ترکیب مونزونیت نیز مشاهده می
اند به خصـوص اینکـه    تأثیر نبوده شکستگیهاي عمیق منطقه در تولید ماگما از اعماق و احتماالً تفاوت ذوب بی

بـه طـور کلـی ماگماتیسـم     .انـد  دهها ماگما را از اعماق مختلف و از مخازن متعـدد بـه سـطح زمـین هـدایت کـر       گسل
  : الیگومیوسن تحت کنترل سه عامل است

  . افزایش گرادیان زمین گرمایی منطقه در اثر آتشفشانی ائوسن
 . اثر گسلهاي منطقه به ویژه گسل آوج که به ویژه نقش مهمی در تکتونیک دارد

  . اناي ایران مرکزي و بلوك عربست کمپرسیون ناشی از برخورد در پوسته قاره
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  سنگ هاي آتشفشانی ائوسن -
تـاش بـه    در منطقه مورد مطالعه سنگهاي آتشفشانی ائوسن در جنوب گسل آوج در کوه گوجه یوقوز و کوه قره

  . مقدار کمتري در کوره گور قلعه در شمال روستاي گرمک و خروس قلعه رخنمون دارد
این سـنگها در  . اند اي بازیک مشاهده نشدهباشد و سنگه سنگهاي ائوسن شامل ترمهاي حد وسط تا اسیدي می

اند، به طوري که از جنوب احمـدآباد بـه    بعضی مناطق به وسیله عبور محلولهاي گرمابی به مقدار زیادي دگرسان شده
. اند که از دور با رنگهـاي روشـن قابـل تشـخیص هسـتند      شهیدآباد تقریباً به طور کامل به کانیهاي رسمی تبدیل شده

  )فولوژي استاننقشه ژئومور(
  

  پترولوژي آبگرم 
کیلـومتري جنـوب غـرب     85ناحیه مورد مطالعه در جنوب غرب قزوین قرار دارد و نـام آن از قریـه آبگـرم در    

از لحاظ جغرافیائی این ناحیه ادامه کوههاي سلطانیه در چهار گـوش زمـین شناسـی کبـودر     . قزوین گرفته شده است
متـر ضـخامت داشـته و مشـتمل بـر       10000رسوبی در این ناحیه در حـدود   توالی سنگهاي. آید آهنگ به حساب می

. در این ناحیه سنگهاي آذرین ژوراسیک، کرتاسـه زیـرین و ائوسـن حضـور دارنـد     . پرکامبرین تا عهد حاضر می باشند
بازالت، مـوژه  سنگهاي آذرین ژوراسیک عمدتاً مالفیر و سنگهاي آذرین کرتاسه زیرین، اسپیلیت، آلکالی الیوین بازالت، 

  . شوند آریت و تراکی بازالت است که به صورت گدازه و توف دیده می
سـنگهاي آذریـن ائوسـن شـامل     . در ناحیه آبگرم رایکها بیشتر شامل میکروکابرو، پیروکسن و مالگـابرو اسـت  

وده هـر دو در محـد   هاي کرتاسه و ائوسناز لحاظ سریهاي ماگمائی سنگ. باشد هاي آندزیتی و اندزیت بازالتی می گدازه
تعلق سنگهاي ائوسن به سري کالکوآلکالن به مطابقت آنها با مدلهاي تکتونوماگمـائی فشـار   . گردند متاآلومینه واقع می

هـاي پلیـت تکتـونیکی     در عوض به علت وجود سري آلکالن و بستگی آن به وضعیت. نماید فرو رانش آنها را تأکید می
هـاي بیشـتري    ص سرگذشت دقیق منطقه آبگرم در این زمان احتیـاج بـه داده  متفاوت در کرتاسه زیرین جهت تشخی

  )نقشه زمین شناسی عمومی(. داریم
  

  بررسی گسلهاي  منطقه
گسل فشاري شـمال   -1: ترین این گسلها عبارتند از گسلهاي فعال را در خو د جاي داده که عمدهاستان قزوین 

  آباد گسل حسن -6گسل آوج  -5ق گشل قشال -4گسل اشتهارد  -3گسل ایپک  -2قزوین 
  

  : پردازیم می   گسل هاي نزدیک به شهر آبگرمحال به شرح هر 
رسـد   شود و به نظـر مـی   شمال غربی دیده می -جنوبی شرقی  این گسل به موازات زاگرس با جهت -گسله آوج
ایـن گسـل در منطقـه    . باشـد جا شده  هاي جوانتر شمال غربی جابه کیلومتري غرب ساوه با گسله 50که این گسله در 

و این گسل در طول گسترش خود داراي حرکات مختلفی است، بـا ایـن   . گردد آبگرم اوج بزرگترین گسل محسوب می
رسد که این گسل یک گسله معکوس با درجات شیب پایین و باالست که شیب آن بـه سـمت جنـوب     حال به نظر می

 . اي دارد العاده و اهمیت بسیار فوق. عربی است
این گسل در ناحیه اوج و در شمال گسله اوج به موازات آن قراردارد و روند آن شمال غـرب و   -آباد گسله حسن

جنوب شرق است و اهمیت آن از گسل اوج کمتر است و منطقه آبگرم را به دو زیر منطقـه شـمالی و جنـوبی تقسـیم     
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از نظـر تکتـونیکی ایـن    . پک کشیده شـده اسـت  کیلومتري گسل ای 75امتداد این گسل در مشرق و تا فاصله . کند می
  )نقشه پهنه بندي خطرات زمین لرزه( .گسل از ترشیر تا عهد حاضر فعال بوده است

  
 

  منطقه  خیزي خصوصیات زلزله
شناسی و تکتونیـک، ناحیـه قـزوین بـر روي کمربنـد زلزلـه البـرز         با توجه به مباحث گذشته از مطالعات زمین

به خصوص تراکم این گسلها در شمال خاوري و جنـوب و جنـوب بـاختري    . قرار گرفته استجنوبی با گسلهاي فراوان 
  . شود ناحیه مذکور مشاهده می

هـایی بـا عمـق سـطحی و بـا       باشد که در آن زلزلـه  خیز جهان می از آنجایی که ایران یکی از مناطق مهم زلزله
ناسـی و در امتـداد حاشـیه گسـلها اتفـاق      ش شدت زیاد، اغلب در حاشـیه کوههـاي چـین خـورده دوران سـوم زمـین      

بنابراین الزم است اوالً در مسیر و حاشـیه  . بدیهی است که حرکت این گسلها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.افتد می
ثانیـاً جهـت جلـوگیري از    . گسلهاي اصلی و فعال، ایجاد شهرها و آبادیها در مجموع ساخت و سازها ممنوع اعالم گردد

هاي کالبدي  بنابراین مطالعات مکانیابی طرح. فات ساختمانهاي مقاوم به زلزله در این مناطق احداث گرددخسارت و تل
مـثالً  . تواند با رعایت بیشتر اصول ایمنی، امنیت بیشتري براي شهروندان فراهم نماید اي و شهرستان می و جامع ناحیه

یهایی که روي توده سـنگهاي سـخت قـرار گرفتـه بودنـد تحمـل       خیز اتفاق افتاده که مکانها و آباد در کلیه نقاط زلزله
از طرفی تجربه به محققان در کشور ما اثبات نموده که نوع آسیب و خرابیها پاپیهاي ساختمانی که روي شـیب  . کردند

اند بستگی دارد و یکی از مهمتـرین علـل آسـیب و خرابـی در منـاطق کوهسـتانی، انتخـاب محـل          زمین ساخته شده
  . است که غالباً در شیب زمین قرار دارند ساختمان
اند و از انجائیکـه   در جنوب و شمال و شمال شرق ناحیه واقع شده این پهنهبیشتر   -پهنه خطر همراه با گسل 

ساله حتمی اسـت لـذا توصـبه     200ها رخ داده است و احتمال وقوع آن براي دوره برگشت  خطر بسیار شدید در پهنه
نمایـد چـون کـانون اصـلی زلزلـه و مرکـز        ز ساخت و ساز مسکونی و صنعتی در این پهنه را مـی موکد براي ممانعت ا

  . باشد هاي بزرگ و فعال می گسله
این پهنـه گسـتره بسـیار    . اند خیز و گسله واقع شده این پهنه که در حواشی پهنه اصلی زلزله -پهنه با خطر باال

شـود لـذا احـداث شـهرهاي جدیـد و گسـترش        بر روي آنها دیـده مـی  هاي جوان و لرزه زا داشته و یا  نزدیک با گسله
و در طراحـی  . شهرهاي جدید و گسترش شهرهاي موجود بایستی با دقـت بیشـتر و مطالعـات دقیقتـر صـورت گیـرد      

که مطالعـات ویـژه   . لرزه توجه شود ها  با تمهیدات خاص مقاوم سازي ساختمانها در برابر خطر زمین ه ساختمانها و ساز
این مناطق در شمال شرق استان منطقـه المـوت و   . خیزي و آنالیز خطر زمین لرزه براي این مناطق ضروري است هلرز

  . شود هاي فعال دیده می قسمتی از شمال شهر قزوین، و در جنوب، قسمت جنوبی بوئین زهرا تا آوج در امتداد گسله
له هست ولی شدت آن نسبت به پهنـه قبلـی پـایین    در این پهنه که احتمال وقوع زلز -پهنه با خطر نسبتاً باال

انـد و   ها واقع شده افکنه است و پهنه وسیعی از ناحیه را شامل می شود که بیشتر آنها در دامنه کوهها و بروري مخروط
  . بوئین زهرا و شمال قزوین در این پهنه قرار دارند

شـهرهاي تاکسـتان و قـزوین بـر     . می شـود  بیشتر دشتهاي ناحیه را شامل این پهنه که -پهنه با خطر متوسط
بخش بزرگی از ناحیـه قـزوین در ایـن پهنـه     . کیلومتر است 40تا  20هاي فعال  روي آن بنا شده و فاصله آنها تا گسله

لـذا بـراي احـداث    . هاي ویرانگر در این پهنه از پهنه هاي پیشین کمتر اسـت  لرزه احتمال رویداد زمین. شوند دیده می
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بنـابراین در احـداث سـاختمانها رعایـت طراحـی      . و گسترش شهرهاي موجـود اشـکالی وجـود نـدارد    شهرهاي جدید 
  . ساختمان در برابر خطر زمین لرزه کافی است

هـاي اصـلی رودشـور واقـع شـده       زار و سرشـاخه  در شرق استان در اراضی شوره این پهنه  -پهنه با خطر پایین
ون مشاهده نشده است، اما رونگرایی زلزله بر روي اینگونه سازندها را بایـد  اي تاکن در این پهنه رخداد زمین لرزه. است

  انتظار داشت
  .آبگرم در پهنه با خطر باالي زلزله قرار گرفته است

  
  

منابع سطحی و زیر زمینی آب و نحوه تأمین آن در شهر و سیستم حرکت و دفع آب  هـاي   -4-1 
  سطحی و وضعیت مسیل ها و رودخانه ها در شهر

  

این رود از کوههاي قزل داغ واقـع در خرقـان   می باشد  خررودمنابع اصلی آب سطحی در شهر آبگرم رودخانه  
کند کـه پـس از    همدان به طرف شمال غربی جریان پیدا می -سرچشمه گرفته و در محل آبگرم، واقع در جاده قزوین

هاي اصلی آن بـه نـام اپنجـه،     گذشته، که سرشاخههاي آوج و کلنجین از دهستانهاي افشاریه و راوند  پیوستن رودخانه
ایـن رودخانـه زاینـده پـس از     . هاي آن بـه حسـاب مـی آیـد     شیخلر و دو تثه هستند که شیخلر از مهمترین سرشاخه
کیلـومتر از محـدوده دشـت قیـدار بـه دشـت        68اي در حدود  پیوستن آب تعداد زیادي چشمه، قنات و مسیل فاصله

رسد و با دریافت شـعباتی دیگـر بـه رود شـور پیوسـته و دبـی ایـن         و سپس به ساوجبالغ می. قزوین را طی می نماید
  )نقشه کیفیت آب( .شود گیري می آباد اندازه رودخانه در دو محل آبگرم و رحیم

  

  آبگرم در ایستگاههاي هیدرومتري) میلیون مترمکعب(و حجم سالیانه  (M3/S) آمار میانگین دبی ماهیانه -1-4- 1جدول 
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100  
-  
3  

621 
 مطالعات طرح ناحیه قزوین : ماخذ 

  

  رژیم جریان ساالنه
ه جنـوبی دشـت   تـرین رود گسـترد   براساس آمار ایستگاههاي هیدرومتري طی سالهاي متمادي  خررود پـرآب 

گسـترده جنـوب    آبـاد تخلیـه میشـود    ب در ایستگاه رحیممیلیون مترمکعب آ 158شود که ساالنه  قزوین محسوب می
هـاي جریـان    باشد که بیانگر وجود نوسانات شـدید در رژیـم   میلیون مترمکعب می 314و حداکثر  91حداقل مشاهده 

میلیون یا به اندازه یک سوم حجـم متوسـط سـاالنه     59د اشاره بدین لحاظ انحراف معیار ایستگاه مور. باشد ساالنه می
به طور متوسط ضـریب  . شود الدوله نیز این ویژگیهاي ساالنه مشاهده می در ایستگاههاي آبگرم، قروه و پل آصف. است
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باشد کـه بیـانگر عـدم اطمینـان کـافی بـه        درصد می 200هاي جریان گسترده جنوبی قزوین حدود  تغییرات در رژیم
  . باشد دریافت حداقل جریان مورد نیاز مصارف کشاورزي و صنعتی و شرب می

   
  براورد احتماالت وقوع حجم آب سالیانه براي ایستگاههاي شاخص به میلیون متر مکعب  - 1-4- 2جدول 

 100 50 20 10 5 2 دوره بازگشت
 99 98 95 90 80 50 ایستگاه) درصد(احتمال 
 8498992/179 863285/170 3809725/157 40304/145 8963228/130 1489293/103 )آبگرم(خررود 
 0018574/297 8153027/280 5354707/256 9632942/234 8367936/208 863923/158 )آباد رحیم  خررود

 مطالعات طرح ناحیه قزوین : ماخذ 

  
  ثانیهاي در ایستگاههاي شاخص به میلیون مترمکعب در  آمار حداکثر دبی لحظه -1-4- 3جدول 

 سال
 )آبگرم(خررود  )رحیم آباد(خررود

  حداکثر دبی
M3/s 

اي  حداکثر دبی لحظه
M3/s   حداکثر دبیM3/s 

حداکثر دبی 
 M3/sاي  لحظه

61 -1360 13/5 31/1 12/3 92/0 
62 -61 45/3 001/0 43/0 67/2 
63 -62 88/0 175/2 78/6 111/4 
64 -63 40/4 66/7 28/0 54/5 
65 -64 50/6 76/0 16/3 21/0 
66-65 60/6 98/7 27/0 35/3 
67 -66 217/5 004/0 138/0 369/0 
68 -67 16/0 70/0 22/8 26/0 
69 -68 19/1 25/5 11/6 18/5 
70-69 32/3 76/0 22/7 37/9 
71-70  409/4 280/0 77/2 197/0 
72-71  - - 13/1 17/5 
73-72 25/1 30/4 15/9 21/8 

  
  کثر جریان براي ایستگاههاي شاخص به مترمکعب در ثانیهبینی مقادیر حدا پیش- 1- 4-4جدول 

 100 50 20 10 5 2 دوره بازگشت
 99 98 95 90 80 50 ایستگاه احتمال درصد

 35/440 63/385 60/312 17/256 36/197 51/108 )خررود(آباد  رحیم
 46/386 91/335 46/268 35/216 03/162 97/79 )خررود(آبگرم 

 ناحیه قزوین مطالعات طرح : ماخذ 
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  مناطق آسیب پذیر درمقابل خطر سیالب 
. امروزه یکی از عوامل اصلی در مکان گزینی و ساخت و سازها، توجـه بـه مسـئله سـیل گیـري منطقـه اسـت       

مخصوصاً این پدیده در مورد آبادي ها و نواحی صنعتی که در بسترطغیانی رودخانه واقع شده اند اهمیـت بـه سـزایی    
ه همین منظور در این مطالعه شناخت ویژگیهاي کمی سیل ارقام دبی حداکثر لحظه اي را در گـزارش  ب. پیدا می کند

محاسبه گردیده ودر اینجا پیش بینی هاي الزم بـراي دوره هـاي بازگشـت در رودخانـه هـاي       دوممنابع طبیعی جلد 
  .اصلی مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

داده هاي دبی حداکثر و لحظه اي، نتایج محاسبه توزیـع کامـل در جـدول ارائـه شـده      حال با توجه به مقادیر 
سـال در ایسـتگاه  رحـیم آبـاد      2درصد یا دوره بازگشت  50حداکثر  دبی لحظه اي با احتمال  ربیشترین مقادی. است

 100 رسـاله یـا هـ    100متر مکعب در ثانیه قابل مالحظه است که این رقم در طی دوره بازگشـت   51/108خررود با 
چنـین سـیلی   . این ارقام بیانگر یک سیل بسیار عظیم می باشـد . سدمتر مکعب در ثانیه می ر 440/ 35 سال یکبار به

ارقـام حـداکثر   . متر مکعب در ثانیه اتفـاق افتـاده اسـت    400با  1366ـ67ساله مورد مطالعه در سال آبی  29در طی 
ست که رخداد سیل عظیم را در سال مـذکور بیـان مـی نمایـد ارقـام ایـن       مشابهی در سایر ایستگاهها قابل مشاهده ا

جدول می تواند در ایمنی جایگزینی روستاها و مناطق مسکونی در بستر رودخانه مورد استفاده قـرار گیـرد و احتمـال    
ي طبـق  وقوع سیل و خطرات سیل گیري را بررسی و نتیجه گرفت تا در ایمن سازي دیواره هاي ساحلی در بافت شهر

ساله طراحی و ترسـیم  100یا  و 50و25و20شوراي عالی معماي و شهر سازي ایران طی دوره هاي 7/5/1370مصوبه 
    )نقشه هیدرولوژي عمومی(. گردد

  
  )خرود(آبگرم  پیش بینی مقادیر حداکثر جریان براي ایستگاها- 1- 4-5جدول 

  100  50  20  10  5  2  دوره بازگشت
  99  98  95  90  80  50  ایستگاه) درصد(احتمال 

  440/ 35  385/ 63  312/ 60  256/ 17  197/ 36  108/ 51  )خرود(رحیم آباد 
  386/ 46  335/ 91  268/ 46  216/ 35  162/ 03  79/ 97  )خرود(آبگرم 

  مطالعات طرح ناحیه قزوین : ماخذ 
 

مناسـب   تسلط اقلیم گرم ونیمه خشک بر ناحیه سبب شده که ناحیه مـورد مطالعـه از یـک وضـعیت خـوب و     
اقلیمی و نظامی هماهنگ برخودار نباشد، لذا نظام بارندگی آن نیز یک الگوي منظم یافته تبعیت نمـی کنـد و نوسـان    

  .بسیار زیاد بارندگی از نظر مکانی وزمانی دراین ناحیه بسیار زیاد است
وقـوع پیونـددو دو   عدم وجود و نظم وناهماهنگی در بارش سبب شده که بارش زیاد ولی در مدت زمانی کوتاه ب

از سوي دیگروضعیت توپوگرافی، جـنس خـاك   . ب جاري شودآ حجم وسیعی از آب حاصل از بارندگی، به صورت روان
در به وجود آمـدن   خیزي نقش دارند آوردن شرایط سیل که هرکدام به نوبه خود در فراهم(و نوع پوشش گیاهی ناحیه 

، بدین نحو که شیب زیاد مناطق مرتفع، سـبب افـزایش سـرعت،    سیل و افزایش قدرت تخریب آن نقش بسزایی دارند
  .مسیل هاي کوچک شده و از به هم پیوستن این مسیل ها دردامنه ارتفاعات، سیالب عظیمی دشتها را فرا می گیرد

همچنین رسوبات تشکیل دهنده دشتها که محصول فرسایش و تخریب سنگهاي ارتفاعات است نیز از، رسوبات 
نی ـ رسی است که این رسوبات نیز به سبب نفـوذ ناپـذیري و عـدم جـذب آب حاصـل از بارنـدگی نقـش         دانه ریز مار

زیادي در سیل خیزي ناحیه دارند، به طور کلی با توجـه بـه جـنس ونـوع سـنگها و مورفولـوژي کوههـا، آبگـذرها ي         
ه خط القعر دشـتها هـدایت   متعددي از دسته ارتفاعات مشرف بر دشتها ناحیه سر چشمه می گیرد که براساس شیب ب
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گیر شدن دشتها در قسـمتهاي مختلـف    بنابراین مسیلهاي متعددي تشکیل شده که این مسیلها باعث سیل. می شوند
  .می شوند

مجموعه عوامل فوق باعث شده تا ناحیه از استعداد سیل خیزي باالیی برخودار باشد نگاهی به آمار سـیالبهایی  
  قوع می پیوندبراي اثبات این ادعا کافی است که هر چند گاهی در ناحیه به و

عالوه براین وضعیت حاد سیل خیزي سبب شده که طرح مطالعه پیشگیري از سیل دراین ناحیه بعمـل آیـد و   
  راهکارهاي الزم براي پیشگیري از سیل در این طرح ارائه شده است 

ه هر ساله نواحی مسـکونی و زراعـی را   بنابراین مهم ترین عامل طبیعی تهدید کننده ناحیه، وقوع سیل است ک
مورد تهدید و تخریب قرار می دهد، لذا تهیه هر برنامه و اجراي آن دراین ناحیه منوط به لحاظ کـردن ایـن امـر مهـم     

  )نقشه منحنی هم باران و محل ایستگاه هاي آب و هوا شناسی( .است
  

  )دما، رطوبت، باد، تابش آفتاب(هواشناسی  -5-1
ین بوی(ی وضعیت هواشناسی شهر آبگرم از آمار نزدیکترین ایستگاههاي سینوپتیک به این شهر به منظور بررس

  .  استفاده شده است) زهرا و آوج 
  

  زهرا  بارندگی در ایستگاه بوئین  
حـداکثر  . باشد متر می میلی 252معادل  1990الی  1981میانگین بارندگی ساالنه در ایستگاه بوئین زهرا سال 

 24حـداکثر بـارش   . متر گزارش شده است میلی 5متر و حداقل آن در سپتامبر برابر با  میلی 2/52بر برابر با آن در اکت
     .متر و حداقل آن در سپتامبر به ثبت رسیده است میلی 7/2ساعت در ماه اکتبر برابر با 

  
  91الی  81زهرا از سال  میانگین پارامترهاي اقلیمی در ایستگاه بوئین1- 5- 1جدول   

تعداد روزهاي  متر بارندگی به میلی نم نسبی
 یخبندان

  درجه حرارات هوا به سانتیگراد

 ماه
  میانگین    متوسط

 صبح 6 ظهر 12 محلی
حداکثر در 

 ساعت 24
 پیشینه کمینه روزانه باالترین ترین پایین جمع کل

 ژانویه 8/3 -74/7 - 2 13 -5/23 28 4/29 6/10 4/65 69 4/75

 فوریه 1/6 -64/4 73/0 5/18 -5/19 27 3/16 1/6 8/72 2/71 74

 مارس 9/13 9 4/11 4/22 6/5 5/21 24 8/10 2/77 55 2/62

 آوریل 8/21 08/7 5/14 28 1 2 8/15 4/8 8/68 2/41 4/49

 مه 4/26 11 7/13 5/36 1/0 2 7/38 19 7/72 7/41 2/52

 ژوئن 32 15 5/23 40 7 0 5/9 5/8 6/67 33 44

 جوالي 36 10/17 27 5/41 11 0 5/10 5/7 2/65 8/30 8/38

 اوت 9/34 3/16 5/25 40 3/14 0 6 6 8/67 4/31 4/40

 سپتامبر 8/30 9/12 9/21 3/36 8/11 1 5 0 4/65 6/36 44

 اکتبر 8/20 8/6 8/13 31 2/8 5 2/52 7/22 3/77 3/55 3/63

 نوامبر 6/13 ½ 9/7 20 -6/2 22 3/19 10 83 3/64 72

 دسامبر 2/6 8/4 5/5 13 -5/21 31 3/25 3/9 3/70 7/70 3/76

 میانگین ساالنه 5/20 4/7 6/13 5/41 -5/23 5/139 252 - 71 50  59
 مطالعات طرح ناحیه قزوین : ماخذ 
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  میزان بارندگی در ایستگاه آوج
اي غـرب در  با توجه به موقعیت جغرافیایی آوج و وجود رشته کوههـاي مرکـزي و تـأثیر مسـتقیم جبهـه هـو      

میـانگین بارنـدگی   . ایستگاه مذکور میانگین درجه حرارت پائین و میانگین بارندگی از ایستگاه تاکستان بیشـتر اسـت  
متـر   میلـی  3متر بیشـترین بارنـدگی و مـاه سـپتامبر بـا       میلی 3/56متر و ماه مارس با  میلی 383ساالنه ایستگاه آوج، 

  ).5-6(شماره کمترین بارندگی ماهیانه را داراست جدول 
  

  90الی  81از سال  –میانگین پارامترهاي اقلیمی در ایستگاه آوج  - 1- 5- 2جدول   

تعداد  متر بارندگی به میلی نم نسبی
روزهاي 
 یخبندان

  درجه حرارات هوا به سانتیگراد

 ماه
  میانگین  متوسط  

 محلی
12 
 ظهر

 صبح 6
حداکثر در 

 ساعت 24
جمع 
 کل

 پیشینه کمینه روزانه باالترین ترین پایین

 ژانویه - 8/2 6/2 - 2/8 5/8 -22 4/29 6/40 5/10 3/76 2/73 1/75
 فوریه - 7/1 4/4 - 9/7 5/10 - 9/14 7/25 4/35 14 1/73 4/70 3/75
 مارس 2/3 7/8 - 2/2 2/16 - 3/8 2/20 3/56 5/18 7/78 3/66 2/72
 آوریل 5/10 9/16 1/4 2/23 6/2 5/4 4/46 4/19 70 5/52 7/59
 مه 4/15 6/22 2/8 2/28 1/3 0 4/38 4/14 2/54 7/37 7/45
 ژوئن 2/15 29 3/11 30 4/8 0 2/16 2/6 3/51 9/26 3/32
 جوالي 25 3/32 9/17 5/37 7/9 0 2/12 6/5 3/50 1/24 2/29
 اوت 4/22 32 9/12 39 3/9 0 2/16 13 2/51 5/27 9/33
 پتامبرس 6/18 8/27 4/9 33 7/4 0 3 4 2/58 4/28 5/33
 اکتبر 8/11 1/19 5/4 8/27 - 9/0 6/3 6/46 75/10 1/66 41 4/50
 نوامبر 6/6 2/12 1/1 3/20 - 8/4 2/9 5/32 9/12 4/72 6/50 7/64
 دسامبر 2/5 1/6 ¾ 16 -20 25 9/38 56/13 1/75 3/66 6/65

53  47 65 - 383 117 22- 39 5 18 7/10 
میانگین 
 ساالنه

          55= جمع کل ساالنه
 مطالعات طرح ناحیه قزوین : ماخذ 

 

  درجه حرارت
چرا که نوسانات درجه حرارت . درجه حرارت براي تعیین آب و هواي یک ناحیه و یا منطقه کاربرد فراوانی دارد

 .گـذارد  هاي یخبندان به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مـی  در فشار هوا، ایجاد باد، نم نسبی و مقدار بارندگی و دوره
وقتی که در عرضهاي بـاال و ارتفاعـات بـاالتر قـرار     . درجه حرارت در هر ناحیه کالًَ تابع ارتفاع و عرض جغرافیایی است

در . انـد  زهرا هر دو تقریباً در یک عرض جغرافیایی قرار گرفته به عنوان مثال آوج و بوئین. یابد گیریم دما کاهش می می
زهرا بیشترین درجه حرارت در استان را به خـود اختصـاص داده کـه     بوئینکمترین درجه حرارت، ولی  صورتی که اوج
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 4متـر   1000مـثالً هـر   . علت آن ناشی از ارتفاعات ناحیه اوج است که با افزایش ارتفاع درجه حرارت تقلیل می یابـد 
  . درجه از حرارت دما کاهش می یابد
ط دماي ساالنه از پنج پارامتر اقلیمی یعنی حـداکثر  هاي آماري متوس با توجه به داده: رژیم دما در ناحیه قزوین

و حداقل مطلق و متوسط حداکثر و حداقل و نیز درجه حرارت میانگین به دست آمده که این رقـم در اسـتان قـزوین    
درجـه   -24درجـه سـانتیگراد در جـوالي و حـداقل مطلـق       43درجه سانتیگراد بوده که حداکثر مطلق  5/13برابر با 

درجه سانتیگراد و گرمترین مـاه   -8/4میانگین سردترین ماه سال در ژانویه برابر با . ر ژانویه رخ داده استسانتیگراد د
  .درجه سانتیگراد مشاهده شده است 7/32جوالي 

توان آوج، قزوین و کوهین دانست به طوري که حداقل مطلق بین ماههاي  سردترین مناطق ناحیه قزوین را می
  . زهرا در ماه ژانویه مشاهده گردیده است در آوج و بوئین -23و  -22جه سانتیگراد در قزوین و در -24سال ژانویه با 

درجه سانتیگراد در ماه جوالي به ثبت رسیده است و  43در ایستگاههاي استان حداکثر مطلق در قزوین که با 
درجـه سـانتیگراد متغیـر     43تا  40ز ایستگاههاي قزوین و بوئین زهرا و کوهین در ماههاي ژوئن، اوت حداکثر مطلق ا

  . درجه سانتیگراد در سه ماه گرم سال مشاهده شده است 39بوده و در ایستگاه تاکستان و آوج حداکثر مطلق تا 
مشـاهده  ) درجـه  21(در استان قزوین در پنج ماه از سال گرماي بیش از حد معمـولی، یعنـی نرمـال زیسـت     

مه تا اکتبر ضروري است و بالعکس در فصل زمسـتان سـرماي زیـاد در ماههـاي      شود که مقابله با گرما از فصلهاي می
الـذکر تقـویم    بنابراین با توجه به سرما و گرماي ماههاي فـوق . ژانویه، فوریه و دسامبر که به زیر صفر و منفی می رسد
          رسد کشت محصوالت کشاورزي در استان ضروري به نظر می

گردد با افزایش دما در فصـلهاي مختلـف سـال بارنـدگی کـاهش       میک مشاهده میچنانچه از منحنی آمبروترو
مثالً در ایستگاه تاکستان بارندگی در ماههاي اوت و جوالي . یافته و بالعکس با تقلیل دما بارندگی افزایش داشته است
یشـترین دمـا و کمتـرین    باشد و ایستگاه بوئین زهـرا ب  می 20و سپتامبر به صفر رسیده و متوسط درجه حرارت باالي 

اما در ایستگاه آوج و قزوین تقریباً تعادل دمـا و بـارش برقـرار اسـت و دوره مرطـوب بـر دوره       . دهد بارش را نشان می
 .گردد هاي یخبندان هم مشاهده می با این حال در بعضی از ایستگاهها دوره. خشک فزونی دارد

 

  رطوبت نسبی -
هـاي ایسـتگاههاي    شـود کـه بـر اسـاس داده     ارامتر اقلیمی محسوب میرطوبت یا نم نسبی یکی از مهمترین پ

بنـدي و اسـتنتاج    هواشناسی استان به تفکیک شهرها و ایستگاه کلیماتولوژي، رطوبت نسبی در سالهاي مختلف جمـع 
    .گردیده است

  ساله  متوسط ماهانه نم نسبی در استان قزوین در یک دوره سی - 1- 5-3 جدول 
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وج
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 65 1/75 4/72 1/66 2/58 2/51 3/50 3/51 2/54 70 7/78 1/73 3/76 5/6ساعت 
 47 3/66 6/50 41 4/28 5/27 1/24 9/26 7/37 5/52 3/66 4/70 2/73 5/12ساعت 
 53 6/65 7/64 4/50 5/33 9/33 2/29 3/32 7/45 7/59 3/72 3/75 1/75 5/18ساعت 

ین
بوئ

  
هرا
ز

 

 71 3/70 83 3/77 4/65 8/67 2/65 6/67 7/72 8/68 2/77 8/72 4/65 5/6ساعت 
 50 7/70 3/64 3/55 6/36 4/31 8/30 33 7/41 2/41 55 2/71 69 5/12ساعت 
 59 3/76 72 3/63 44 4/40 8/38 44 2/52 4/49 2/62 74 4/75 5/18ساعت 
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درصـد در مـاه ژانویـه وحـداقل متوسـط در مـاه        3/75براساس جداول فوق، ماکزیمم متوسط نم نسبی ماهانه 
درصـد بـوده کـه بیـانگر ان      7/57درصد بوده است که متوسط نم نسبی ساالنه در استان قزوین برابر با  8/44جوالي 

  . باشد یاست ناحیه قزوین از رطوبت نسبی متوسطی برخوردار م
  

  متوسط نم نسبی ساالنه در ایستگاههاي استان - 1- 5-4جدول 
 )درصد(متوسط ساالنه نم نسبی  ایستگاه
 54 تاکستان
 55 آوج

 60 بوئین زهرا
  

تغییرات رطوبت نسبی در ماههاي فصل زمستان بسیار ناچیز است و در ماههاي گـرم سـال کمتـر از ماههـاي     
وجود نم نسبی مناسب . کند تناسب با تغییرات توپوگرافی و افزایش ارتفاع تغییر میدیگر سال است که این تغییرات م

  . در ماههاي اسفند و فروردین شرایط الزم را براي رشد و نمو و رویش گیاهان مهیا نموده است
  

  دوره یخبندان -
هـاي یخبنـدان در   براساس آمار و اطالعات که از ایستگاههاي مختلف استان به دست آمده متوسـط تعـداد روز  

تواند تمام نقاط استان را پوشش دهنـد و تعـداد روزهـاي یخبنـدان در نـواحی       روز بوده که این ارقام نمی 111استان 
مثالً در ارتفاعات تعداد روزهاي یخبندان زیاد و داراي نواحی پسـت و پـایین دسـت دوره یخبنـدان     . مختلف فرق دارد

روز در  148باشـد میـزان یخبنـدان     ترین ایستگاه استان مـی  گاه آوج که مرتفعبه عنوان مثال در ایست. یابد کاهش می
  . رسد روز می 58بوده ولی در ایستگاه قزوین میزان آن به  1982سال 

روز یخبنـدان در سـال    139زهـرا بـا میـانگین     هاي یخبندان در ایستگاه بـوئین  علیرغم موضوع ذکر شده دوره
بیشـترین روزهـاي   . یخبندان در طول سال کمترین تعداد روز یخبنـدان را داراسـت   روز 90بیشترین زمان و قزوین با 

  )نقشه نواحی همگن اقلیمی( .یخبندان در ماههاي ژانویه و فوریه و دسامبر اتفاق افتاده است
  

  تعداد روزهاي یخبندان در ایستگاه هاي مختلف - 1- 5-5جدول 
  سال ماههاي

 نام ایستگاه
 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت جوالي ژوئن مه لآوری مارس فوریه ژانویه

جمع 
 ساالنه

 90 19 3/7 4/0 0 0 0 0 0 3 11 24 3/25 قزوین
 111 22 12 3 0 0 0 0 1 2 16 26 29 تاکستان

 117 25 2/9 6/3 0 0 0 0 0 5/4 2/20 7/25 4/29 آوج
  139 31 2 5 1 0 0 0 2 5/21 27 28 زهرا بوئین
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  :آبگرم اجتماعی شهرات جمعیتی و خصوصی  -2
 

بررسی خصوصیات اجتماعی و اقتصادي یک شهر عالوه بر شناخت محیطی، مطالعه اسناد و مـدارك فرادسـت،   
نیازمند آمارهاي رسمی و قابل استناد و تفصیلی مـی باشـد کـه خـانوار، جمعیـت،      ... برنامه هاي چشم انداز توسعه و 
اي از اطالعـات مـورد   پـاره . گیردرا در بر می... ی، فعالیت، تولید محصوالت، قیمت و موالید، مرگ و میر، سواد، زناشوی

-، ولی سایر آمارهاي پایه)در صورت وجود(نیاز را براي مقاطعی از زمان ممکن است بتوان از منابع محلی تأمین نمود 
زمـانی اطالعـات مـورد نیـاز خـالی از      اي از منابع کشوري و بانک هاي اطالعاتی باید تهیه شود که قطعاً تنظیم سري 

  . اشکال نخواهد بود، ضمن آنکه تهیه آنها زمان بر است
در مورد شهر فعلی آبگرم، سوابق آماري در منابع محلی براي بعضی از آمارهاي در دسترس فقط به چند سـال  

  : زیر وجود داشته است ولی آمارهاي محدودي و به صورت کلی در منابع رسمی کشور به شرح. اخیر محدود می باشد
  

  به صورت چاپ کتاب نتایج شهرستانی سرشماري ها -الف
فقط عدد کل خانوار ها و کل جمیعت، ذکـر نـام برخـی تسـهیالت     : 1345سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

  .واحدهاي صنفی برخی عمومی و تعداد
کـر نـام برخـی تسـهیالت     فقط عدد کل خانوارها و کل جمعیت و ذ: 1355سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

  .عمومی
سـاله و بیشـتر،    6عدد کل خانوارها و کل جمعیت، تعداد کل افـراد  : 1365سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

  .تعداد کل افراد با سواد، تعداد کل افراد شاغل و ذکر نام برخی تسهیالت عمومی
، تعـداد کـل   )سه گروه سـنی  در(تعداد کل خانوارها و کل جمعیت : 1375سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

  .ساله و بیشتر، تعداد کل افراد باسواد، تعداد کل افراد ده ساله و بیشتر و کل افراد شاغل 6افراد 
  .نام فعالیت اقتصادي و طبقه شاغالن هر فعالیت: 1373سرشماري عمومی صنعت و معدن 

  

  به صورت اطالعات الکترونیکی -ب
  1381سرشماري عمومی کارگاهی 

  1382ري عمومی کشاورزي سرشما
دسترسی به اطالعات این سرشماري نیز بـراي نقـاط شـهري فقـط     : 1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
  .محدود به تعدادي جدول خاص بوده است

در صـورت لـزوم و بـه صـورت     اخیرالـذکر  سه سرشماري  اطالعات مورد نیاز از پاره اي از الزم به ذکر است که
  .ت استخراج می شودمحدود بنا به درخواس

  

این بررسی براي شهر آبگرم در چارچوب مقدورات فوق صورت گرفته و در مـواردي کـه محـدودیت اطالعـات     
مناطق شـهري  (چنین امکانی را میسر نمی ساخت، با استفاده از اطالعات موجود در سطح محدوده هاي اداري بزرگتر 

و تشـکیل   1375نکته مهم آنکـه بعـد از سـال    . رت گرفتصو) شهرستان، کل شهرستان یا حتی مناطق شهري استان
منجمله آنکه بخش بوئین زهرا از شمول اداري شهرستان قزوین جـدا  . استان قزوین، تغییرات دیگري نیز به وجود آمد

همانگونه که ذکر شـد،  . شد و خود شهرستان جدیدي را تشکیل داد که طبعاً ارائه و مقایسه اطالعات را محدودتر کرد
رسی خصوصیات جمعیتی شهر با توجه به مقدورات فوق صورت گرفته و مطالعه اوضـاع اقتصـادي شـهر نیـز در دو     بر
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انجام شـده، ضـمن آنکـه بررسـی هـاي      ) به عنوان حاصل تالش نیروي انسانی(و تولید ) نیروي انسانی(محور جمعیت 
  .محلی نیز به این امر یاري رسانده است

  

  خصوصیات جمعیتی -1-2
  

  سابقه تحوالت جمعیت -الف
شهر آبگرم یکی از شهرهاي هفت گانه شهرستان بوئین زهراست که از لحاظ سلسله مراتب جمعیتی در مرتبـه  

، از روستاهاي دهستان آبگرم از بخـش اوج در شهرسـتان قـزوین    1375این شهر تا قبل از سرشماري .چهارم قرار دارد
  .در شمار نقاط شهري قرار گرفته استبا تأسیس شهرداري  23/3/1380بود که در تاریخ 

از آبگـرم بـه عنـوان آبـادي واقـع در اسـتان        1345در فرهنگ آبادي هاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
نفر جمعیت نام برده شده کـه وضـع    167خانوار و  41مرکزي، شهرستان قزوین، بخش آوج، دهستان خرقان شرقی با 

سفالته و با امکانات مسجد، دبسـتان، درمانگـاه، انجمـن ده، شـرکت تعـاونی،      طبیعی آن کوهستانی بوده و داراي راه آ
، )5(، صـنایع محصـوالت فلـزي    )1(، نجـاري  )2(، خیاطی )5(، شعبه نفت ) 1(صندوق پست، دفتر پست، آسیاي آرد 

، )1( ، خـدمات حمـل و نقـل   )2(، قصابی )32(، خرده فروشی )3(، عمده فروشی )1(، صنایع متفرقه )1(حلبی سازي 
، )1(، آرایشـگاه  )4(، قهوه خانـه  )3(، مهمانخانه )1(، خدمات پزشکی و دامپزشکی )1(، سازمان هاي دولتی )35(انبار 

  .بوده است... و ) 3(حمام 
درجـه و   49دقیقه عرض جغرافیایی و  45درجه و  35نیز از آبگرم به عنوان آبادي واقع در  1در سایر مستندات

کیلومتري شمال شرقی آوج قرار داشته، داراي  22متر از سطح دریا که در  1550ی با ارتفاع دقیقه طول جغرافیای 17
رودخانـه خـررود کـه از    . یاد شده اسـت  ،آب و هوایی سرد و خشک با چند چشمه آب گرم معدنی داراي خواص طبی
و فعالیـت هـاي    )آذري( زبان اهالی ترکـی . کوه هاي روستاي بیجین سرچشمه گرفته، از شمال غربی آبادي می گذرد

کشت آبی و دیم رونق داشته که آب کشاورزي و آشـامیدنی آن از رودخانـه و   . اقتصادي آنان کشاورزي، باغداري است
محصوالت به عمل آمده گندم، جو، یونجه، انگـور، گـل گاوزبـان، گـل ختمی،بابونـه،      . چاه نیمه عمیق تأمین می شود

در فرهنگ آبادي هاي سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن    . براي چراي دام و پوشش گیاهی) کاربرد دارویی(کاسنی 
گفتنـی اسـت کـه    . فاقد اطالع گزارش شده بـود ) گاو، گوساله، گوسفند و بره(، تعداد دام موجود در آبادي 1365سال 

در بخش آوج از شهرسـتان قـزوین در اسـتان     1355و  1345آبگرم در زمان سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن 
. در محدوده استان تهران قرار گرفته بـود  1375جزو استان زنجان و در سال  1365مرکزي قرار داشته، در سرشماري 

، بـه  23/3/1380، از محدوده شهرستان قزوین خارج و سـرانجام در  16/10/1375با تأسیس شهرستان بوئین زهرا در 
شـهر آبگـرم در دهسـتان آبگـرم، بخـش آبگـرم       ، 1385در سرشماري عمومی نفوس و مسـکن  . عنوان شهر اعالم شد

  . شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین شمارش شده است
درصـد از جمعیـت    1/62درصـد از خـانواده هـا و     7/61، 1385، در سرشماري هاي سال 2-1-1بنا به جدول 

شهرستان در نقاط شهري درصد از جمعیت  9/37درصد از خانوارها و  3/38شهرستان بوئین زهرا در نقاط روستایی و 
  .درصد از را زنان تشکیل می داده اند 9/48درصد از جمعیت نقاط شهري شهرستان را مردان و  1/51. اندساکن بوده

  

                                                 
، فرهنـگ  )سازمان جغرافیـایی کشـور  ( 1355، فرهنگ جغرافیایی ایران )مرکز آمار ایران( 1355سرشماري عمومی نفوس و مسکن  –ها  فرهنگ آبادي 1

سازمان جغرافیـایی وزارت دفـاع   ( 1369، فرهنگ جغرافیایی )بنیاد پژوهش هاي اسالمی آستان قدس رضوي( 1367آبادي ها و مکان هاي مذهبی کشور 
 ).هاي مسلحو پشتیبانی نیرو
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  1385: خانوار و جمعیت در شهرستان بوئین زهرا  -2- 1- 1جدول 

  خانوار   شرح
  جمعیت

  زن  مرد  کل
  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت

  7/49  76436  3/50  77437  0/100  153873  38377  بوئین زهرا شهرستان
  1/50  47923  9/49  47640  0/100  95563  23665  نقاط روستائی
  9/48  28513  1/51  29797  0/100  58310  14712  نقاط شهري

  مرکز آمار ایران – 1385نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن : مأخذ 
  

 9/8درصـد خانوارهـا و    1/9شهر بوده که شهر آبگـرم بـا    7تان مشتمل بر ، نقاط شهري شهرس1385در سال 
درصـد از   9/8شهر آبگـرم  . درصد جمعیت شهري شهرستان، در مرتبه چهارم سلسله مراتب جمعیتی قرار داشته است

  )2-1-2جدول ( 1.مردان و زنان نقاط شهري شهرستان را در خود جاي داده است
  

  1385: ت در شهرهاي شهرستان بوئین زهرا خانوار و جمعی -2- 1- 2جدول 

  جمعیت  خانوار  شرح
  زن  مرد  کل

  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت  درصد  تعداد
  0/100  28513  0/100  29797  0/100  58310  0/100  14712  نقاط شهري

  0/27  7691  4/27  8157  2/27  15848  9/28  4250  بوئین زهرا
  4/26  7528  4/25  7576  9/25  15104  8/22  3348  شال

  1/15  4299  7/14  4388  9/14  8687  5/14  2141  دانسفهان
  9/8  2543  9/8  2648  9/8  5191  1/9  1345  آبگرم
  2/8  2336  8/8  2617  5/8  4953  0/9  1324  سگزآباد
  1/8  2322  4/8  2510  3/8  4832  6/8  1262  ارداق
  3/6  1794  4/6  1901  3/6  3695  1/7  1042  آوج

  مرکز آمار ایران – 1385لی سرشماري عمومی نفوس و مسکن نتایج تفصی: مأخذ 
  

خـانوار بـا جمعیـت     1345طبق ایـن جـدول،   . ارائه شده است 2-1-3تغییرات جمعیت شهر آبگرم در جدول 
 420، 1365نفر و در سـال   4317با  806، 1375در سال . انددر شهر آبگرم سکونت داشته 1385نفر در سال  5416

رشد تعداد خانوارهـا و جمعیـت در فاصـله ده سـال     . انددادهفر جمعیت، ساکنان آبگرم را تشکیل مین 2369خانوار با 
، سـرعت افـزایش در مـورد    1365الذکر، تـا سـال   بنا بر جدول فوق. درصد بوده است 1/3و  2/5به ترتیب  85-1375

خانوارهـا بـیش از جمعیـت شـده     رشد تعـداد   1385و  1375جمعیت بیش از خانوارها بوده در حالیکه در سال هاي 
این امر نشان دهنده عائله بیشتر در خانوارها بوده که با تغییر شرایط زندگی من جمله اوضاع اقتصـادي گـرایش   . است

خانوارها به عائله بیشتر کاهش یافته و سیاست تنظیم خانواده، رشد جمعیـت را در قیـاس بـا خانوارهـا تعـدیل کـرده       

                                                 
این نتـایج بـا نتـایج    . ارائه شده است 2-1-2خانوار جمعیت شهرهاي شهرستان به شرح جدول  -1385در مجموعه اطالعات مربوط به نتایج سرشماري  1

در اختیـار قـرار    ، به بعد، از نتایج2-1-2براي حفظ یکپارچگی، از جدول . در مواردي متفاوت است 1385تفصیلی مربوط به برآوردهاي رسمی سرشماري 
 .گرفته مربوط به برآوردهاي رسمی استفاده شده است
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، رشـد  2-1-3بنا به جدول . درصد محاسبه شده است 1/9سال،  40نوارها و جمعیت طی متوسط رشد تعداد خا. است
به بعد کاسـته شـده    1365سال نزولی بوده که از شتاب این سیر از سال  40ساالنه جمعیت و تعداد خانوارها در طی 

  .است
    

  هاتغییرات جمعیت شهر آبگرم در سرشماري -2- 1- 3جدول 

  جمعیت  خانوار  شرح
  )درصد(میانگین رشد ساالنه   تعداد  )درصد(میانگین رشد ساالنه   دتعدا

1345  41  -  167  __  
1355  199  1/17  969  2/19  
1365  420  8/7  2369  4/9  
1375    806  7/6  3979  3/5  
1385    1345  2/5  5416  1/3  

  1/9  1/9  میانگین رشد
درصد  2/6، 1365-75کر شده است که در اینصورت متوسط رشد ساالنه دهه نفر ذ 4317، 1375اري استان ، جمعیت شهر در سال در سالنامه آم
  .درصد محاسبه می شود 3/2، 1375- 85و براي دهه 

  مرکز آمار ایران – 1345 ~ 1385نتایج تفصیلی سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن : مأخذ 
  

  1385تا  1345ها طی سال هاي تغییرات جمعیت شهر آبگرم در سرشماري
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  ساختار سنی و جنسی جمعیت -ب
. نشان مـی دهـد   1385توزیع جمعیت شهر آبگرم رابر حسب جنس و گروه هاي سنی در سال  2-1-4جدول 

گزارش شده است و نشـان  ) درصد 47(نفر زن  2543و ) درصد 53(نفر مرد  2873در این سال، از کل جمعیت شهر، 
بررسـی سـاختار سـنی    . باشـد نفر زن می 100نفر مرد به ازاي  0/113در این شهر دهنده آن است که نسبت جنسی 

جمعیت شهر، بیانگر آن است که در این شهر نیز مانند اغلب مناطق شـهري کشـور از جـوانی جمعیـت کاسـته شـده       
در حالیکـه در  . درصـد محاسـبه شـده اسـت     9/28سال نسبت به کـل جمعیـت    15است، زیرا سهم جمعیت کمتر از 

این وضعیت به عینه در مورد مردان و زنـان صـادق   . درصد بوده است 50، سهم این گروه از جمعیت 1365سرشماري 
مربوط مـی شـده، سـپس     15-19سهم گروه هاي سنی صعودي بوده و اوج آن به گروه سنی  2-1-4است، در جدول 

شترین سهم مربوط به اولین گروه سنی ، بی1365در حالیکه در سال . سیر نزولی در گروه هاي سنی مشاهده می شود
زیـرا بـه دلیـل    . در سال هاي اخیر در سراسر کشور ساختار سنی دچار تحول فراوان شده است. بوده است) ساله 4-0(

از کمتر شدن ازدواج، ساختار سنی که توسط هرم سنی جمعیت نمایش داده می شـود، دگرگـون    ناشیکاهش موالید 
سـاله کـه متولـدین دوره     0-4گروه سـنی  . ا می توان در هرم سنی جمعیت به خوبی دیدآثار این پدیده ر. شده است

درصـد کـل جمعیـت بـوده در      4/18کـه   1365پنج ساله قبل از سرشماري را در بر می گیرد، در شهر آبگرم در سال 
بین تولـد فرزنـدان و   این پدیده به علت باال رفتن سن ازدواج، ایجاد فاصله . درصد آن رسیده است 0/8به  1385سال 

اکثر خانوارها به ویژه زوجـین جـوان کـه سـواد و آگـاهی      . در نتیجه کاهش متوسط تعداد فرزندان در هر خانوار است
بیشتري نسبت به نسل هاي قبلی دارند، با اجراي برنامه هاي تنظیم خانواده، تعداد افراد خـانوار خـود را کـاهش داده    

ایر مسایل اقتصادي به همراه کوچک شدن ابعـاد فضـاهاي مسـکونی در ایـن پدیـده      هزینه هاي باالي زندگی و س. اند
براي نمایش بهتر این تغییـرات جمعیتـی، هـرم سـنی جمعیـت شـهر در دو سرشـماري عمـومی         . اندتأثیر گذار  بوده

ر اسـت،  هاي هرم به دلیل کم شدن موالید در سال هاي اخیـ کوچک شدن پایه. ارائه می شود 1385و  1365سالهاي 
ضمن آنکه، موالید بیشتر که مربوط به سال هاي قبل از سرشماري بوده به میانه هاي هرم منتقل شده کـه در نتیجـه   

تغییر داده است و بهبود نسبی بهداشت، مرگ و میر را عقب تر برده بـه گونـه اي کـه     1385وضعیت هرم را در سال 
سال و بیشتر، افزایش بیشـتري را در   65ین دلیل هم گروه سنی تعداد افراد در سنین میان سالی بیشتر شده و به هم

، آبگـرم  1385ذکر این نکته ضروریست که در سرشماري هاي قبل از سرشـماري  . نشان می دهد 1365قیاس با سال 
اي روستایی بوده و عمده آمار جمعیتی آن به تعداد خانوار و جمعیت محدود مـی شـد و از گـروه هـاي سـنی و      نقطه

بخـش،  (آن اطالعی در دست نبوده است و به همین دلیل با استفاده از اطالعات مربوط بـه منـاطق فرادسـت    جنسی 
نیـز از آن جملـه    1365، اطالعات مورد نیاز تا حد امکان برآورد شده است که ساختار سنی و جنسی سال )شهرستان

  .است
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  1385: هاي سنی  توزیع جمعیت شهر آبگرم بر حسب جنس و گروه - 2-1-4جدول 

  گروه هاي سنی
  جمعیت

  زن  مرد  کل
  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت

 0/100  2543 0/100  2873  0/100  5416  کل
4-0  434  0/8  215  5/7  219  6/8  
9-5  430  9/7  227  9/7  203  0/8  

14-10  705  0/13  425  8/14  280  0/11  
19-15  791  6/14  452  7/15  339  3/13  
24-20  573  6/10  270  4/9  303  9/11  
29-25  550  2/10  296  3/10  254  0/10  
34-30  446  2/8  241  4/8  205  1/8  
39-35  368  8/6  194  8/6  174  8/6  
44-40  287  3/5  150  2/5  137  4/5  
49-45  218  0/4  107  7/3  111  4/4  
54-50  162  0/3  79  8/2  83  3/3  
59-55  132  4/2  58  0/2  74  9/2  
64 -60  95  8/1  46  6/1  49  9/1  
  4/4  112  9/3  113  2/4  225  ساله و بیشتر 65
  مرکز آمار ایران – 1385نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن : مأخذ 
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  1365 - هرم سنی جمعیت شهر آبگرم 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  1385- هرم سنی جمعیت شهر آبگرم 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

 

    مهندسین مشاور
 32_________________________________________________________شهرو برنامه

  

  شاخص هاي جمعیتی -پ
عیتی که میزان رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت را نیز در بر می گیرد، از طریق تحلیل نتـایج  شاخص هاي جم

سرشماري هاي جمعیت و ساختار سنی آن و آمارهاي حیاتی قابل دسترسی است تغییرات جمعیت بـر اثـر دو عامـل    
آیـد و بـه واسـطه     نخست رشد طبیعی جمعیت که از تفاوت بین موالید و مردگان بـه دسـت مـی   . آیدعمده پدید می

دوم، مهاجرت که تحت تـأثیر عوامـل اقتصـادي و اجتمـاعی     . میزان هاي جمعیت شناسی قابل محاسبه و برآورد است
در . شناخت مهاجرت پیچیدگی هـاي بسـیاري را بـه همـراه دارد    . است و بسیار متغیر و با نوسانات فراوان همراه است
ی محل اقامت افراد را ثبت می کنند و بـا بهنگـام شـدن تغییـرات     برخی کشورها براي ثبت مهاجرت، ادارات مخصوص
در ایران چنین امکاناتی وجـود نـدارد و تنهـا در سـر شـماري هـاي       . محل اقامت، اطالعات مهاجرت به دست می آید

جمعیت با پرسش از محل تولد و اقامت، اطالعاتی محدود جمع آوري می شود که تا سرشـماري بعـدي جمعیـت نیـز     
  .نمی شود بهنگام

آمار موالید و مردگان معموالً توسط ادارات ثبت احوال ثبت و گزارش می شود، ولی به دالیل متعدد ایـن آمـار   
داراي نارسایی هایی است که بیشتر به علت عدم گزارش این وقایع از طرف مردم می باشد و در مـواردي بـه ویـژه در    

ثبـت  . خـورد ، کاستی هاي فراوانی در آمـار ثبتـی بـه چشـم مـی     مورد آمار مردگان، چون فوت افراد گزارش نمی شود
الزم به ذکر است که در نقاط کوچک، ثبت آمار حیاتی فـوق  . دیرهنگام وقایع نیز باعث بروز نوساناتی ادواري می شود

  .در مراکز بهداشت و درمان صورت می گیرد
مـورد فـوت در شـهر     207رد والدت و مو 932جمعاً  1379-87بر مبناي اطالعات دریافتی، در طی سال هاي 

تعـداد  . در هزار نشان می دهد 50/4در هزار و میزان مرگ و میر را  3/20آبگرم گزارش شده است که میزان والدت را 
 151و حـداکثر آن  ) 1383( 43موالید در فاصله سال هاي فوق داراي نوسانات فراوان بوده به گونه اي که حداقل آن 

 10مار فوت نیز همین وضعیت را داشته است و در فاصله سال هاي مـورد اشـاره از حـداقل آن،    آ. بوده است) 1380(
ضمن آنکه متغیر بودن سن فوت در سال هاي فـوق و همچنـین   . در تغییر بوده است) 1381( 46تا حداکثر ) 1384(

آنکه تنها منبع تهیـه اطالعـات    با اینحال به دلیل. تنوع سنی آن ، کم و بیش کاستی هاي مورد اشاره را بیان می کند
-1-5در جـدول  . انـد الذکر است، براي تهیه شاخص هاي جمعیتی الزم مورد استفاده قرار گرفتهموردي، آمارهاي فوق

 1379 ~ 87و متوسـط سـال هـاي    ) سال سرشماري جمعیـت ( 1385، شاخص هاي جمعیتی مربوط به سال هاي 2
  :ارد زیر را در بر می گیرداین شاخص ها مو. محاسبه و ارائه شده است

   (TFR = Total Fertility Rate) :میزان باروري کلی -1
را  )سـالگی  15-49(بـاروري   سـنین هر زن در طول ) زنده و مرده(متوسط تعداد فرزندان  میزان باروري کلی، 

  .پوشش می دهد
 
   (GFR = General Fertility Rate)میزان باروري عمومی  -2

بـاروري   ینبه ازاي یک هزار نفر زن واقع در سن در هر سال زندهتعداد تولد  دهندهمی نشان میزان باروري عمو
  .است )49-15(

 
  (CBR = Crude Birth Rate)میزان خام والدت  -3
سـاکن در   در هـر سـال بـه ازاي یـک هـزار نفـر جمعیـت       ) زنده(تعداد واقعه والدت بیانگر میزان خام والدت  

  .محدوده مورد نظر است
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   (GRR = Gross Reproduction Rate)میزان ناخالص تجدید نسل  -4
ضـریبی  . (نشان دهنده آن است که هر مادر چند فرزند دختر بـه دنیـا آورده اسـت   میزان ناخالص تجدید نسل 

  )براي نسل مادران آینده
 
   (LE = Life Expectancy at Birth)متوسط طول عمر  -5

که براي تعیین سطح مرگ و میر در سنین مختلـف  است ه مورد بررسی متوسط طول عمر هر نوزاد در محدود
  .استفاده می شود

 
  (CDR = Crude Death Rate)میزان خام مرگ و میر  -6

سـاکن در  جمعیـت  بـه ازاي هـر یـک هـزار نفـر       در هر سال نشان دهنده آن است کهمیزان خام مرگ و میر 
  .اندمحدوده مورد نظر چند نفر فوت کرده

 
  (NIR: Natural Increase Rate)زان رشد طبیعی جمعیت می -7

بیانگر آن است که بدون در نظر گـرفتن عامـل مهـاجرت، تـوان طبیعـی افـزایش        میزان رشد طبیعی جمعیت
  .جمعیت چیست

 
   (GR: Growth Rate) جمعیت رشد واقعیمیزان  -8

جمعیـت اضـافه شـده اسـت و از      نشان دهنده آن است که در هرسال چند نفـر بـه  رشد واقعی جمعیت میزان 
براي محاسبه این شاخص از ارقام سرشماري هاي جمعیـت  . به دست می آید» مهاجرت«و » رشد طبیعی«تعامل بین 

  .استفاده می شود
 
   (NMR = Net Migration Rate)میزان خالص مهاجرت  -9

جمعیت در طول یـک سـال   بیانگر آن است که تفاوت بین وارد شدگان و خارج شدگان میزان خالص جمعیت 
 .شودیت، میزان خالص مهاجرت محاسبه     میچیست؟ از تفاوت بین رشد واقعی با رشد طبیعی جمع

  

در  59/14، 1385در هزار محاسبه شـده کـه در سـال    33/31میزان رشد واقعی جمعیت  2-1-5بنا به جدول 
بـراي سـال    73/16عـی جمعیـت و مـازاد آن،    در هزار مربوط به رشد طبی 78/15، 1379-87هزار آن و در سال هاي 

  .میزان خالص مهاجرت به شهر آبگرم بوده است 1379-87براي  10/15و  1385
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  شاخص هاي جمعیتی شهر آبگرمتحوالت  -2-1-5جدول 

  واحد سنجش  شرح
  سال

  1379 ~ 87هاي متوسط سال  1385

  57/2  19/2  تعداد فرزندان  میزان باروري کلی
  4/74  69/63  در هزار  باروري عمومیمیزان 

  3/20  91/17  در هزار  میزان خام والدت
  51/1  48/1  فرزند دختر  میزان ناخالص تجدید نسل

  0/54  6/43  سال  متوسط طول عمر
  50/4  32/3  در هزار  میزان خام مرگ و میر

  78/15  59/14  در هزار  میزان رشد طبیعی جمعیت
  )1( 88/30  33/31  در هزار  جمعیت) مطلق(رشد واقعی 

  10/15  73/16  در هزار  میزان خالص مهاجرت
  هابا استفاده از نتایج سرشماري  - ) 1(

  .مرکز بهداشت و درمان آبگرم و محاسبات مشاور –شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا : مأخذ
  

  تراکم جمعیت در شهر و تغییرات آن در مناطق و محالت مختلف 2-2
 

سازد گیري مزبور ما را قادر میسیستم اندازه. گیري تعریف کرد عنوان یک سیستم اندازهتوان به تراکم را می
تا به یک شکل ریاضی و ساده ، تعداد افراد در سطح معینی از زمین را به عنوان تراکم جمعیتی ، یا مقدار زیربناي 

بندي انواع تراکم تعریف و طبقه. ماییم واقع در سطح معینی از زمین را به عنوان تراکم ساختمانی محاسبه و تعریف ن
اند که سه گونه نظران بر این عقیدهبه طور کلی ، برخی از صاحب. بستگی مستقیم با کاربرد و هدف مورد نظر دارد 

اول اینکه ، تراکم صرفاً به منزله تعداد : هاي مرتبط با مفهوم تراکم شهري ارایه کرد توان از پژوهشتعبیر مختلف می
اد یا تعداد واحدهاي مسکونی موجود در یک محل تعبیر گردد ؛ دوم اینکه ، تراکم به مثابه شاخص و میزان تفاوت افر

شود تعبیر و شکاف فرهنگی طبقات فقیر و غنی و به منزله سدي که مانع تحرك اجتماعی طبقات محروم جامعه می
فقدان سیاست ( تفاوتی ملی به یک مسأله مهم و اساسی گردد و باالخره سوم اینکه ، تراکم از دیدگاه عدم توجه و بی

توان در بندي متفاوتی را میهاي طبقهرو شیوهاز این. مورد تفسیر قرار گیرد ) ملی رشد شهرها و توزیع جمعیت 
حسب شدت گیري تراکم ، بر بندي بر حسب واحد اندازهطبقه: ي آنها ها پیشنهاد نمود ، از جملهارتباط با انواع تراکم

ریزي و طراحی بندي بر حسب کاربرد خاص در برنامهو اندازه تراکم ، بر حسب قلمرو فضایی تراکم و در نهایت طبقه
گیري تراکم ، به بازشناسی دو گونه تراکم تحت عنوان تراکم جمعیتی و بندي بر حسب واحد اندازهطبقه. شهري 

گیري آنها به دو نوع یعنی تراکم توان بر حسب واحد اندازها را میهدر واقع ، تراکم. انجامد تراکم ساختمانی می
همچنین . بندي نمود گردند و یا تراکم ساختمانی طبقـهجمعیتی که با واحـد نفر یا خانوار در هـکتار محاسبه می

. کم زیاد را بازشناختبندي نموده و انواع آن را یعنی تراکم کم و تراتوان بر حسب شدت و اندازه آن طبقهتراکم را می
تواند در ارتباط با کل شهر ، یک محله یا یک طرح مسکونی خاص ریزي و طراحی شهري ، تراکم میاز دیدگاه برنامه

گیرد که ریزي شهري و شهرسازي مفاهیم متعددي را در بر میتراکم در ادبیات برنامه. محاسبه و تعیین گردد 
   :ترین آنها به شرح زیر است متداول
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  ) :  Population Density( تراکم جمعیتی 
تـوان در هـر قلمرویـی    تراکم جمعیتی را می. به معناي جمعیت در واحد سطح و معموالً نفر در هکتار است   
بنـا بـر فرمـول ،     .گیري کرد ، نظیر تراکم جمعیتی کشور ، تراکم جمعیتی شهري ، تراکم جمعیتـی یـک محلـه   اندازه

تـراکم ناخـالص جمعیتـی در سـطح     .  رت است از جمعیت تقسیم بر مساحت کل محدوده شهرتراکم جمعیتی   ، عبا
  .نفر در هکتار می باشد 34)  کل محدوده مطالعاتی شهر (آبگرم   شهر

  

  ) :  GRD  )Gross Residential Densityتراکم ناخالص مسکونی یا  
براي سنجش در مقیـاس کلـی یـک محلـه یـا      گیري است که معموالً تراکم ناخالص مسکونی یک ابزار اندازه  

در این تعریف ، تراکم ناخالص مسکونی حاصل تقسیم جمعیـت ناحیـه مـورد نظـر بـر      . رود ناحیه مسکونی به کار می
در محاسبه سطح در این نوع از تراکم ، کلیه اراضی اشـغال شـده توسـط    . ان سطح اراضی خالص آن محدوده استمیز

هاي خرید روزمره محلی ، مـدارس ابتـدایی و بیشـتر فضـاهاي بـاز      اي ، راهها ، مغازههواحدهاي مسکونی ، پارك محل
بر طبق فرمول ، تراکم ناخالص مسکونی عبارت است از جمعیت تقسیم بر مسـاحت شـهر منهـاي    .   گردندمنظور می

 1388بگـرم در سـال   تراکم ناخالص مسکونی  محاسبه شده براي شهر آ .هاي ناخالص مسکونی فضاهاي باز و کاربري
  .نفر در هکتار   بوده است 89معادل معادل  

  

  ) :  NRD  )Net Residential Densityتراکم خالص مسکونی یا 
هـاي خـاص   گیري است که معموالً جهت سـنجش در مقیـاس پـروژه   تراکم خالص مسکونی نوعی ابزار اندازه  

بنا به تعریف ، تـراکم  . کنترل طرحهاي پیشنهادي است  مسکونی به کار رفته و از جمله شاخصهاي اصلی در بررسی و
سطح مزبور . باشد بر سطح مورد اشغال پروژه می) و یا تعداد واحد مسکونی ( خالص مسکونی حاصل تقسیم جمعیت 

و نیمی از عـرض خیابانهـاي محیطـی    ) نظیر فضاي بازي کودکان ( شامل سطح واحدهاي مسکونی و فضاهاي وابسته 
هاي خرید روزمره محلی لیکن در سطح مزبور ، سطوح مربوط به مغازه. گردد می) کیلومتر  6حداکثر تا (  بلوك مزبور

و همچنـین هرگونـه کـاربري و    ) گـردد  در تراکم ناخالص مسکونی لحاظ مـی ( ، مدارس ابتدایی و بیشتر فضاهاي باز 
معیـت را در فضـاهاي بـا کـاربري سـکونتی      این شـاخص ، فشـردگی ج  . شود ساخت و ساز دیگر ، در نظر گرفته نمی

ماخذ برداشت مشـاور  ( .نفر در هکتار می باشد 250تراکم خالص مسکونی در شهر آبگرم معادل  . کند گیري میاندازه
1388(  

  
  شهرديکالبتوسعهرتأثیرآنهادچگونگیوآنهرومحالتشوفرهنگیاجتماعیخصوصیات 3-2

شهر آبگرم نشان می دهد کـه عمـده سـاکنین ایـن      اجتماعی ساکناني فرهنگی وخصوصیات بررسی ویژگیها
این شهر شیعه اثنی اشعري بـوده و از   مذهب ساکنان .تکلم می کنند )آذري( کیشهر عالوه بر زبان فارسی به زبان تر

 فرهنـگ و آداب رسـوم یـک شـهر مسـتقل از      زیـرا  نظر فرهنگی مشابه سایر شهرهاي استان قزوین و ایران می باشند
 براین اساس اداب و رسوم شهر آبگـرم مشـترك بـا سـایر نقـاط ایـران       ،باشد تواندمذهب ، قومیت و تاریخ منطقه نمی

مانند سـایر شـهرهاي همجـوار     . . . ، عید قربان و فطر ونوروز برگزاري مراسم هاي ملی و مذهبی مانند محرم و .است
  . می باشد
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  خصوصیات اجتماعی -الف
میه نام آن به دلیل وجود آب هاي گرم معدنی است به جهـت قـرار گـرفتن در مسـیر جـاده      آبگرم که وجه تس

اي که وجود جاده ترانزیت در اعـتالي شـهر نقـش    به گونهتبدیل شده ) عبوري(همدان، به شهري بین راهی  –قزوین 
ب هـاي معـدنی، شـهري    شهر آبگرم به علت دارا بـودن آ . این شهر مرکزیت بخش را به عهده دارد. مهمی داشته است
ضمن آنکه در ورودي شهر، غار تاریخی عباس آبـاد قـرار دارد کـه در داخـل آن چـاه وجـود داشـته و        . است توریستی

قرار گرفتن در مسیر جاده پـر تـردد همـدان و    . خفاش فراوان که به روایت برخی از اهالی این غار تا زنجان ادامه دارد
،  ")نجـف آبـاد  (آبـاد  منصـور  "محلـه   چهـار این شهر از . الي شهر شده استهمچنین وجود آب گرم معدنی باعث اعت

دیـن مردمـان   . تشکیل شده که مردمانی خونگرم را در خود جاي داده اسـت  "قلعه آغچه"و  "مهرآباد" ، "جلیل آباد"
. یري دارداین شـهر از آبـادي هـاي منطقـه مهاجرپـذ     . است) آذري(و زبان رایج در بین اهالی ترکی  "اسالم"این شهر

... ) خیـار، گوجـه و   (روزانه تعداد زیادي از وسایل نقلیه باري محصوالت کشـاورزي  . سطح آب هاي زیرزمینی باالست
روسـتاهاي  . بـه شـهر حمـل مـی کننـد     ) به ویژه عباس آباد(مورد مصرف اهالی شهر و سایرین را از روستاهاي اطراف 

، شهر محتمل خسارات سنگینی شـده بـود و بـه همـین دلیـل،      1381ل در زلزله سا. اطراف زیر نفوذ آبگرم قرار دارند
در شهر آبگرم در مسیر خررود، سه پل نصـب شـده کـه یکـی از آنهـا هنـوز       . کاربرد اسکلت فلزي در شهر توصیه شد

  .ناتمام است و جاده کمربندي از دور شهر و از قسمت شرق از زمین هاي عباس آباد عبور می کند
  

  تحوالت آنبعد خانوار و  -ب
بعـد  (نفر سکونت داشته اند که متوسط افـراد هـر خـانوار     167خانوار با جمعیت  41، در آبگرم 1345در سال 

سیري افزایشی داشته است به گونه اي که تعداد خانوارهـا بـه    1365این بعد تا سال . نفر بوده است 07/4آن ) خانوار
تعـداد  . داشته است 1365را در سال  64/5نفر رسید که بعد  2369و  969و تعداد افراد آنها به  420و سپس به  199

 5416و  3979خانوار رسید که به ترتیب جمعیـت   1345به  1385و در سال  806، به 75خانوارهاي آبگرم در سال 
د ، تحوالت بعـ 2-3-1جدول . نفر رسیده است 03/4و  94/4بدین ترتیب بعد خانوار به . نفر را در خود جاي داده است

 5و  "معمولی ساکن"خانوار آن  1340خانوار ساکن در شهر آبگرم،  1345از  1385در سال . خانوار را نشان می دهد
شامل کسانی است که از چند تشکیل می شـود   "معمولی ساکن"گفتنی است که خانوار . بوده است "گروهی"خانوار 

این خانوارها غالباً شـامل زن و  . عموالً با هم غذا می خورندکه با هم در یکجا اقامت دارند، با یکدیگر هم خرج بوده و م
نیز افرادي را در بر می گیرد که با هـم زنـدگی    "گروهی"خانوار . شوهر و فرزندان و خویشاوندان نزدیک آنها می باشد

جهـت  می کنند و براي هدف یا شرایط ویژه اي با هم به سر می برند که جنبه رسـمی و موسسـه اي نـدارد و بـدین     
تعدادي از کارگران ساختمانی یا دانشجویان که با یکدیگر زندگی می کنند از مصادیق خـانوار  . موقت و غیر ثابت است

جمعیت هاي ساکن در خانوار گروهی، جمعیتی موقت و شناور است که پایداري آنهـا بـراي سـکونت    . است "گروهی"
گفتنی است کـه آمارهـاي تفصـیلی    . باشدردوام است، نمیدر شهر موقتی است و مانند خانوارهاي معمولی ساکن که پ

  . ، ارائه شده در این مجموعه مربوط به کل جمعیت ساکن در شهر است1385سال 
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  تحوالت بعد خانوار درشهر آبگرم در سرشماري ها -2- 3- 1جدول 

متوسط بعد   جمعیت  خانوار  سال
  خانوار

1345  41  167  07/4  
1355  199  969  87/4  
1365  420  2369  64/5  
1375  806  3979  94/4  

)1 (1385  1345  5416  03/4  
ــال  -)1( ــرم از   1385در س ــهر آبگ ــاکن ،   1345در ش ــانوار س ــانوار آن  1340خ خ
  .بوده است» گروهی«خانوار آن  5و » معمولی ساکن«

  – 1345 ~ 1385نتایج تفصیلی سرشماري هـاي عمـومی نفـوس و مسـکن     : مأخذ 
  مرکز آمار ایران

  

  1385تا  1345تحوالت بعد خانوار در شهر آبگرم در سرشماري ها طی سال هاي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  وضع سواد -پ
سواد یک شاخص عمده اجتماعی است و فرد با سواد از فرهنگی باالتر و تولیدي بهتر برخوردار اسـت و طالـب   

ـ  . رفاه، آسایش و پیشرفت است ش الزم بـا مسـائل و مشـکالت بیشـتر و     در حالی که افراد بی سواد به علت فقـدان دان
اجتماعی یکی از شاخص هاي مهم توسعه، میـزان بـا سـوادي     –در گزارش هاي اقتصادي . رفاهی کمتر مواجه هستند

بـه  . درصـد بـوده اسـت    6/59میزان با سـوادي در مجمـوع    1365، در شهر آبگرم در سال  2-3-2بنا به جدول. است
ایـن  . نفر بـا سـواد بـوده انـد     60اله و باالتر ساکن در آبگرم، از هر صد نفر، حدود عبارت دیگر از مجموع افراد شش س

درصد  2/74و در میان زنان  1/89نسبت با سوادي در میان مردان . درصد رسیده است 1/82به  1385میزان در سال 
شش ساله و باالتر بـی  درصد جمعیت  4/40حدود  1365به بیان دیگر در حالی که در شهر آبگرم در سال . بوده است
 7/87گفتنی است که از کل بی سـوادان حـدود   . درصد رسیده است 9/17به  1385اند، این نسبت در سال سواد بوده

درصد مردان بی سواد در گـروه   9/85درصد زنان و  6/88. ساله و باالتر بوده است 35درصد آنان مربوط به گروه سنی 
باتوجه به اینکه در غالب شهر هاي کشور، عمده بی سـوادان در سـنین بـاالتر از    . دسال و باالتر قرار داشته ان 35سنی 
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سالگی قرار دارند و سهم زیادي از آنان به زنان اختصاص دارد، سهم باالي بی سوادي در آبگرم در سـنین بـیش از    60
در گـروه هـاي سـنی    وضـع سـواد را    2-3-4و  2-3-3جداول . سال، نیازمند بررسی عمیق تر براي حل آن است 35

  .مردان و زنان در شهر آبگرم نشان می دهد
  

  هاتغییرات وضع سواد در شهر آبگرم در سرشماري 2- 3- 2جدول 

  )درصد(میزان با سوادي   باسواد  ساله و بیشتر 6جمعیت   سال
  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع

1365  1852  929  923  1103  688  415  6/59  0/74  0/45  
1375  3362  1724  1638  2594  1451  1138  2/77  4/84  5/69  
1385  4887  2608  2279  4014  2324  1690  1/82  1/89  2/74  

  مرکز آمار ایران-  1365 ~ 1385شماري هاي عمومی نفوس و مسکن نتایج تفصیلی سر: مأخذ
  

  1385: وضع سواد در گروه هاي سنی مردان در شهر آبگرم 2- 3- 3جدول 
  )درصد(میزان با سوادي   با سواد  و بیشترساله  6جمعیت   گروه سنی

  1/89  2324  2608  جمع
  3/89  158  177  ساله 9-6

  8/99  424  425  ساله 14-10
  1/99  448  452  ساله 19-15
  9/98  267  270  ساله 24-20

  6/98  292  296  ساله 29-25
  3/96  232  241  ساله 34-30
  1/87  169  194  ساله 39-35
  3/83  125  150  ساله 44-40
  0/72  77  107  ساله 49-45
  8/65  52  79  ساله 54-50
  2/55  32  58  ساله 59-55
  6/32  15  46  ساله 64-60
  5/39  15  38  ساله 69-65
  4/32  11  34  ساله 74-70

ساله و  75
  1/17  7  41  بیشتر

  مرکز آمار ایران – 1385نتایج تفصیلی سرشماري عمومی و نفوس و مسکن : مأخذ 
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   1385:وضع سواد در گروه هاي سنی زنان درشهر آبگرم  2-3-4جدول 
  )درصد(میزان با سوادي   با سواد  ساله و بیشتر 6جمعیت   گروه سنی

  2/74  1690  2279  جمع
  7/93  148  158  ساله 9-6

  0/100  280  280  ساله 14-10
  3/97  330  339  ساله 19-15
  0/97  294  303  ساله 24-20
  3/95  242  254  ساله 29-25
  8/86  178  205  ساله 34-30
  2/55  96  174  ساله 39-35
  2/37  51  137  ساله 44-40
  1/35  39  111  ساله 49-45
  5/20  17  83  ساله 54-50
  2/12  9  74  ساله 59-55
  1/6  3  49  ساله 60- 64
  0  0  34  ساله 65- 69
  7/6  2  30  ساله 74-70
  1/2  1  48  ساله و بیشتر 75
  مرکز آمار ایران – 1385عمومی نفوس و مسکن  نتایج تفصیلی سرشماري: مأخذ

  

 از تفاوت جنسیتی  میزان هاي باسـوادي بـین مـردان و زنـان اسـت کـه       ،عمده اجتماعی هاي شاخص ی ازیک
درصـد   9/14، 1375درصد، در سال  0/29، 1365این شاخص در سال . تفاوت موجود بین دو جنس حساب می شود

، کوشـش  65بعد از کاهش تفاوت در سـال   می شود و نشان دهنده آنست که درصد محاسبه  9/14، 1385ل و در سا
زیرا محرومیت مورد اشاره در  صورت نگرفته است،هاي الزم براي ریشه کنی بی سوادي در این شهر، به ویژه نزد زنان 

. ان مـی دهـد  اختالف میزان باسوادي بین مردان و زنان را نشـ ، 2-3-5 جدول. طول ده سال گذشته ثابت مانده است
ساله که میزان باسوادي زنان بیش از مـردان اسـت، در سـایر گـروه هـاي سـنی،        10-14و  6-9بجز گروه هاي سنی 

سـاله   50-54اوج این اختالف در گروه سنی . اختالف بین مردان و زنان هرچه که مسن تر می شوند، بیشتر می شود
سـاله و   6سـاله، کلیـه زنـان     10-14ت که در گروه سـنی  آن اس) زنان( 2-3-4نکته جالب در جدول . دیده می شود

  .سوادندبی ، تمام زنان65-69در گروه سنی بیشتر باسواد بوده و 
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 1385: اختالف میزان باسوادي در گروه هاي سنی مردان و زنان در شهر آبگرم  2-3-5جدول 

  زنان  مردان  )درصد(اختالف   )درصد(میزان باسوادي   گروه سنی
  9/14  2/74  1/89  کلیه گروه ها 

  - 4/4  7/93  3/89  ساله 9-6
  - 2/0  0/100  8/99  ساله 14-10
  8/1  3/97  1/99  ساله 19-15
  9/1  0/97  9/98  ساله 24-20
  3/3  3/95  6/98  ساله 29-25
  5/9  8/86  3/96  ساله 34-30
  9/31  2/55  1/87  ساله 39-35
  1/46  2/37  3/83  ساله 44-40
  9/36  1/35  0/72  ساله 49-45
  3/45  5/20  8/65  ساله 54-50
  0/43  2/12  2/55  ساله 59-55
  5/26  1/6  6/32  ساله 60- 64
  5/39  0  5/39  ساله 65- 69
  7/25  7/6  4/32  ساله 74-70
  0/15  1/2  1/17  ساله و بیشتر 75
  2-3-4و  2- 3-3جداول : مأخذ 

  

  بر حسب درصد 1385ر آبگرم  اختالف میزان باسوادي در گروه هاي سنی مردان و زنان در شه
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  وضع زناشویی -ت
درصـد   53، 1385، وضع زناشویی مردان و زنان ده ساله و بیشتر آبگرم نشان می دهد در سـال  2-3-6جدول 

درصد زنان هرگـز ازدواج   8/30درصد مردان و  47در مقابل، . اندد زنان، حداقل یکبار ازدواج کردهدرص 1/69مردان و 
درصد از زنـان ازدواج نکـرده در گـروه     0/75درصد از مردان و 0/76جداول تفصیلی نشان دهنده آنست که . ه اندنکرد

 3/7سال قرار داشته اند که می تواند ناشی از اشتغال به تحصیل تعدادي از آنان باشد، ضمن آنکـه   10-19هاي سنی 
  .سال قرار گرفته اند 25بیش از درصد از زنان ازدواج نکرده در سنین  9/10درصد از مردان و 

  

  1385: وضع زناشویی در جمعیت ده ساله و بیشتر در شهر آبگرم  - 2- 3-6جدول 

  زن  مرد  وضع زناشویی
  درصد  جمع  درصد  جمع

  0/100  2121  0/100  2431  جمع ده ساله و بیشتر
  3/61  1299  0/52  1265  داراي همسر

  8/7  166  0/1  22  بی همسر بر اثر طالق یا فوت همسر
  8/30  653  0/47  1143  هرگزازدواج نکرده

  1/0  3  //  1  اظهار نشده
 مرکز آمار ایران – 1385نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن : مأخذ 
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  خصوصیات اقتصادي شهر -3
  

تی مانند انگور، محصوال. متکی استو صنایع کشاورزي  ،خدمات بخش هاي محور عمده گردش اقتصاد شهر بر
ن شـهر را  خیار، گوجه، گندم و جو از محصوالت عمده کشاورزي است که سـهم قابـل مالحظـه اي از اشـتغال سـاکنا     

، صـنعتی  در اطـراف شـهر، دامـداریهاي بـزرگ و کوچـک، کشـتارگاه       سـیلیس  وجود معادن آهک و. تشکیل می دهد
شهر آبگرم بـه دلیـل عبـور    . دادي از ساکنان شهر شده استباعث اشتغال تع..... کارخانه هاي اسفالت و شن و ماسه و 

ه کـه عمـدتاً در   همدان سیماي شهري با ارائه خدمات به وسایل نقلیه را نیـز پیـدا کـرد    -وسائل نقلیه در محور قزوین
، ضمن آنکه معادن آهک در اطـراف شـهر و همچنـین واحـدهاي صـنفی فـروش مصـالح        ابتداي شهر مستقر شده اند

که عمدتاً در ابتـداي شـهر مسـتقر     ، این نوع فروشگاه ها رونق بیشتري پیدا کرده1381بعد از زلزله سال (ساختمانی 
و اماکن اقامتی براي مسافران استفاده کننده از آب هاي معدنی، از دیگر زمینه هاي رونق اقتصاد شـهر اسـت   ) اندشده

ضـمن آنکـه   . هزار مسافر به آبگرم وارد مـی شـوند   به طوري که به نقل از یکی از مطلعین محلی، ساالنه حدود شصت
  . چشمه هاي آب معدنی داغ در ورودي شهر نیز اخیراً مورد توجه واقع شده است

  .راه گشاي این موضوع است "تولید"و  "نیروي انسانی"براي بررسی هاي تفصیلی فوق، دیدگاه مربوط به 
  

  نیروي انسانی -1-3
در فاصله سال هـاي  . سرشماري جمعیت ارائه شده استسه عالیت براي ، جمعیت در سنین ف3-1-1در جدول 

 رشد سـاالنه داشـته، رشـد جمعیـت ده     درصد 1/3و  3/5، در حالیکه کل جمعیت به ترتیب 1375-85و  75-1365
. درصد برخوردار بـوده اسـت   6/6و  5/5جمعیت فعال نیز به ترتیب از رشد . درصد بوده است 7/4و  4/6ساله و بیشتر 

شـاغل و  "الزم به ذکر است که مقوله فعالیت براي جمعیت ده سال و بیشتر مطرح شده و جمعیت فعال بـه دو گـروه   
نـام   "نیروي انسانی"یا  "نیروي بالقوه کار"از جمعیت فعال در اغلب متون اقتصادي با عنوان . تقسیم می شود "بیکار"

رسـید،   1375نفـر در سـال    106درصد در سال بـه   6ا رشد ، ب1375تعداد بیکاران با کاهشی در سال . برده می شود
. درصد برخـوردار بـوده اسـت    7/6و  2/6به ترتیب از رشد  75-85و  65-75ضمن آنکه تعداد شاغالن نیز در دو دوره 

محاسبه شده است نشان دهنـده آنسـت    3-1-1که بر مبناي جدول ) شاخص هاي اقتصادي جمعیت( 3-1-2جدول 
 0/30و  0/22بـه   7/21از ) نسبت جمعیت فعال به کل جمعیـت (میزان فعالیت عمومی  85و  75 ،65که در سالهاي 

میزان فعالیـت  . درصد است 33درصد رسیده است الزم به ذکر است که میزان فعالیت عمومی در جامعه شهري کشور 
ایـن میـزان    1385سـال   رسـید در  4/36و  5/30بـه   3/33نیز از ) نسبت جمعیت فعال به جمعیت ده ساله و بیشتر(

نسـبت شـاغالن بـه    (میـزان اشـتغال   . درصد بوده است 6/37و مناطق شهري استان  8/38براي مناطق شهري کشور 
به همین ترتیـب  . درصد رسید 6/93به  1385درصد صعود کرد و در سال  2/93درصد به  1/87نیز از ) جمعیت فعال

درصـد در سـال    9/12کاسته شد، بـه گونـه اي کـه ایـن میـزان از       )نسبت بیکاران به جمعیت فعال(از میزان بیکاري 
میزان بیکاري، یکی از شاخص هاي عمـده اقتصـادي   . رسید 1385درصد در سال  4/6و  1375در سال  8/6به  1365

 در سـایر  توجه به میزان هاي بیکـاري این میزان با . کندمی   است که رونق یا رکود اقتصادي را در یک جامعه آشکار 
روبرو هستند، نشانه خوبی از اقتصاد شـهر اسـت در    رقمی دو شهرها و مناطق کشوري که اغلب با میزان هاي بیکاري

و  8/11و میـزان بیکـاري    7/88و مناطق شهري استان  2/88میزان اشتغال براي مناطق شهري کشوري  1385سال 
بیکاران براي کاریابی بـه شـهرهاي بزرگتـر اسـتان     درصد بوده است، هرچند نباید از این نکته نیز غافل شد که  3/11

  .کنندمهاجرت می
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  هاجمعیت در سنین فعالیت در شهر آبگرم در سرشماري -3- 1- 1جدول 

  1385  1375  1365  شرح

  تغییرات
75  - 1365  85  - 1375  

رشد ساالنه   افزایش
رشد ساالنه   افزایش  )درصد(

  )درصد(
  1/3  1437  3/5  1610  5416  3979  2369  کل جمعیت

  7/4  1690  4/6  1321  4552  2862  1541  جمعیت ده ساله و بیشتر
  6/6  785  5/5  361  1659  874  513  جمعیت فعال

  0/6  47  - 1/1  -7  106  59  66  بیکار          
  7/6  738  2/6  368  1553  815  447  شاغل          

  مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور –1365 ~ 85هاي عمومی نفوس و مسکننتایج تفصیلی سرشماري: مأخذ
  

  هاهاي اقتصادي جمعیت در شهر آبگرم در سرشماريشاخص -3- 1- 2جدول 
  1385  1375  1365  شرح

  6/30  0/22  7/21  )درصد(میزان فعالیت عمومی 
  4/36  5/30  3/33  )درصد(میزان فعالیت 
  6/93  2/93  1/87  )درصد(میزان اشتغال 
  4/6  8/6  9/12  )درصد(میزان بیکاري 
  49/2  88/3  30/4  بار تکفل خالص

  و محاسبات مشاور 3-1-1جدول : مأخذ
  

یکی دیگر از شاخص هاي عمده اقتصادي، میزان بار تکفل خالص است که نشان می دهد به طور متوسـط هـر   
هـا بـر    این شاخص که نمایشگر بـار و فشـار هزینـه   . فرد شاغل عهده دار هزینه هاي زندگی چند نفر غیر شاغل است

دوش شاغالن است، هرچه بیشتر باشد، امکان پس انداز و سرمایه گذاري فرد شاغل را محدودتر می کند که در نتیجه 
 88/3بـه   1365در سـال   30/4، بار تکفل خالص از 3-1-2در جدول . باعث کاهش ضریب هاي اشتغال زایی می شود

به گونه اي تأکیدي بر اوضاع مناسب تر اقتصادي شـهر   این اعداد. رسیده است 1385در سال  49/2و  1375در سال 
نفر نشان مـی   3کاهش تعداد فرزندان در شهر هاي بزرگ کشور، این شاخص را تا . در قیاس با برخی نقاط دیگر است

  . بوده است 5/2و در مناطق شهري استان  4/2در مناطق شهري کشور  1385بار تکفل در سال . دهد
و  ")صـنایع ("، "کشاورزي"الیت هاي اقتصادي در قالب سه بخش عمده اقتصادي یعنی با طبقه بندي کلیه فع

سـاختار اشـتغال در شهرسـتان بـوئین      3-1-3در جدول . ، مقایسه تحوالت اشتغال ساده تر انجام می شود"خدمات"
-4ر جـدول  الذکر دو همچنین شهر آبگرم مشخص شده و توزیع درصدي ساختار فوق) کل و مناطق شهري آن(زهرا 

طبق این جدول در کل شهرستان بوئین زهرا، اولویـت اول بـا بخـش کشـاورزي، سـپس بخـش       . ارائه شده است 1-3
در مناطق شهري شهرستان بخش خدمات مقدم بر بخش صنایع قـرار داشـته   . خدمات و آنگاه بخش صنایع بوده است

اي روستایی بوده نقطه1380دلیل آنکه تا سال  شهر آبگرم به. و بخش صنایع نیز بر بخش کشاورزي تقدم داشته است
سـال   8القاعـده بعـد از گذشـت    و فضاي معمول روستاهاي کشور یعنی اقتصاد کشاورزي بر آن حاکم بوده است، علی

معهذا بنـا بـه شـرایط اقتصـادي کشـور و      . هنوز هم پیوندهاي قوي خود با فعالیت هاي کشاورزي را حفظ کرده است
بخش کشـاورزي کـه در   . ین بخش در سال هاي اخیر نسبت به سایر بخش ها تقدم داشته استرونق بخش خدمات، ا
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درصد آن را به عهـده داشـته و در    8/33، 1385درصد از اشتغال شهر را تأمین کرده بود، در سال  1/59، 1365سال 
درصـد   2/44بـه   1385درصـد داشـته اسـت، در سـال      1/22، سهمی معادل 1365عوض بخش خدمات که در سال 

الزم بـه  . درصد را به خـود اختصـاص داده اسـت    0/22تا  0/18در این میان بخش صنایع سهم بینابینی . رسیده است
ذکر است که طبق تقسیم بندي هاي بین المللی فعالیت هاي کاشت محصوالت کشاورزي، پـرورش حیوانـات، شـکار،    

، تـأمین بـرق، گـاز و آّب و    )ساخت(ج معدن، صنعت جنگلداري و ماهیگیري در بخش کشاورزي، فعالیت هاي استخرا
و سایر فعالیت هاي اقتصادي مشتمل بـر عمـده فروشـی، خـرده فروشـی، تعمیـر       ) صنایع(ساختمان در بخش صنعت 

الزم به ذکر است به دلیل نبود سـاختار آمـاري   . در بخش خدمات طبقه بندي می شود... وسایل نقلیه، حمل و نقل و 
  .استفاده شده است... و  1385 در سال از نتایج سرشماري هاي کارگاهی، نقاط شهري شهرستاناشتغال براي شهر، 

  

  هاساختار اشتغال در شهرستان بوئین زهرا و شهر آبگرم در سرشماري -3- 1- 3جدول 
  1385  1375  1365  شرح

  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع

رس
شه

هرا
ن ز
وئی
ن ب
تا

  

  13716  12214  19906  45836  11615  9937  20320  41872  10123  7720  20544  38387  کل

ري
شه

ق 
ناط
م

  

7779  2446  1966  3367  10729  2900  3158  4671  17696  3461  5566  8669  

  686  342  525  1553  182  178  455  815  99  84  264  447  شهر آبگرم
  مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور -1365 ~ 1385می نفوس و مسکن نتایج تفصیلی سرشماري هاي عمو: مأخذ

  
  هاساختار اشتغال در شهرستان بوئین زهرا و شهر آبگرم در سرشماري -3-1-4جدول 

  )درصد(             

  1385  1375  1365  شرح
  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع

تان
رس
شه

 
هرا
ن ز
وئی
ب

  
  9/29  6/26  4/43  0/100  8/27  7/23  5/48  0/100  4/26  1/20  5/53  0/100  کل

  0/49  4/31  6/19  0/100  6/43  4/29  0/27  0/100  3/43  3/25  4/31  0/100  مناطق شهري

  2/44  0/22  8/33  0/100  3/22  8/21  9/55  0/100  1/22  8/18  1/59  0/100  شهر آبگرم
  3-1-3جدول : مأخذ

  
  

  لیدتو  -2-3
هاي مورد اشـاره،  با شناسایی فعالیت هاي اقتصادي به شرح آنچه که گفته شد، کارگاه هاي محل انجام فعالیت

طبـق  . ارائـه شـده اسـت    3-2-2و  3-2-1اسـتخراج و در قالـب جـداول     1381و  1373 از سرشماري هاي کارگاهی
ري آن و شهر آبگرم، بخـش خـدمات سـهم    ، در هر یک از دو سال، درشهرستان بوئین زهرا، مناطق شه3-2-2جدول 

ارائه این دو جدول به عنوان ارائـه تصـویري از اهمیـت نسـبی فعالیـت      . اصلی و بخش صنایع سهم دوم را داشته است
. هاي اقتصادي در چارچوب بخش هاي صنایع و خدمات است و پوشش کامل براي بخش کشـاورزي ارائـه نمـی دهـد    
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نتـایج  (حـد پـائینی طبقـات کـارکن     از بخش هـاي صـنایع و خـدمات،     کارکنان تعیین حداقل تعداد هرچند که براي
... ،  "نفـر 10-19"... ،  "یک نفر و کمتر"هاي کارگاهی تعداد شاغالن هر فعالیت را در قالب طبقات کارکن، سرشماري

  .شده استاستفاده  )ارائه می کند
  

  رستان بوئین زهرا و شهر آبگرم بر حسب بخش هاي اقتصاديتوزیع کارگاه ها و حداقل تعداد کارکنان در شه 3- 2- 1جدول 

  1381  1373  شرح
  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع

شهرستان 
بوئین 
  زهرا

  4618  1084  861  6563  3678  715  315  4708  کارگاه  کل
  9784  7247  1999  19030  6850  3367  780  10997  کارکن

مناطق 
  شهري

  2152  411  186  2749  1408  298  68  1774  کارگاه
  5283  1124  352  6759  3082  698  108  3888  کارکن

  418  69  15  502  244  36  2  282  کارگاه  شهر آبگرم
  515  150  15  680  345  60  4  409  کارکن

  نمرکز آمار ایرا – 1381و سرشماري عمومی کارگاهی  1373نتایج تفصیلی سرشماري عمومی صنعت و معدن : مأخذ 
  

  هاي اقتصادي توزیع کارگاه ها و حداقل تعداد کارکنان در شهرستان بوئین زهرا و شهر آبگرم بر حسب بخش 3- 2- 2جدول 
  )درصد(                                                                                                                                                                          

  1381  1373  شرح
  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع

شهرستان 
بوئین 
  زهرا

  4/70  5/16  1/13  0/100  1/78  2/15  7/6  0/100  کارگاه  کل
  4/51  1/38  5/10  0/100  3/62  6/30  1/7  0/100  کارکن

مناطق 
  شهري

  3/78  9/14  8/6  0/100  4/79  8/16  8/3  0/100  کارگاه
  2/78  6/16  2/5  0/100  3/79  9/17  8/2  0/100  کارکن

  3/83  7/13  0/3  0/100  5/86  8/12  7/0  0/100  کارگاه  شهر آبگرم
  7/75  1/22  2/2  0/100  3/84  7/14  0/1  0/100  کارکن

  3-2-1جدول : مأخذ 
  

ستان بوئین زهـرا متعلـق بـه شـهر     درصد از مساحت بهره برداري کشاورزي در شهر 2/0، 3-2-3بنا به جدول 
در عین حال، سهم تولید برخی محصوالت عمده کشاورزي شهر آبگرم در شهرستان بوئین زهـرا در سـال   . آبگرم است

بی 24/0) آبی(، یونجه و اسپرس خشک 05/0، جو آبی 15/0براي گندم آبی  1381 و انگـور آبـی    2/0، گوجه فرنگی آّ
گفتنـی  . شهرستان در مورد مساحت و تولید محصوالت فوق تقریباً هماهنگ اسـت  سهم شهر از. درصد بوده است 1/0

هکتار آبی و  211هکتار دیم و  34هکتار آبی،  112هکتار بوده که  357است که مساحت کشت زراعی در شهر آبگرم 
، دام کوچـک  38/0) گـاو و گوسـاله  (، سهم آبگرم در شهرستان براي دام بـزرگ  3-2-4در جدول . دیم توام بوده است

  .درصد بوده است 32/0و تولید عسل با موم  4/0، تولید شیر 36/0
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  1382وشهرستان بوئین زهرا  آبگرمدر شهرمحصوالت کشاورزيرخیتولید بکشاورزي و مقدارهايبرداريمساحت بهره - 3- 2- 3جدول

مساحت بهره برداریها   شرح
  )هکتار(

  )تن(تولید 

  جو آبی  گندم آبی
و ) آبی(یونجه 

اسپرس خشک 
  )آبی(

گوجه فرنگی 
  انگور آبی  آبی

  25  15  136  20  126  364  شهر آبگرم
  25514  6402  56128  40157  86105  167560  شهرستان بوئین زهرا

  1/0  2/0  24/0  05/0  15/0  2/0  )درصد(سهم شهر در شهرستان 
  مرکز آمار ایران – 1382 –نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشاورزي : مأخذ

  
  

  1382: تعداد دام بزرگ و کوچک، تولید شیر و عسل در شهر آبگرم و شهرستان بوئین زهرا - 3-2-4جدول 
  )کیلوگرم(عسل با موم   )تن(شیر   )رأس(دام کوچک   )رأس) (گاو گوساله(دام بزرگ   شرح

  125  123  1228  253  شهر آبگرم
  38840  34790  338655  65920  شهرستان بوئین زهرا

  32/0  4/0  36/0  38/0  )درصد(شهرستان سهم شهر در 
  مرکز آمار ایران -1382 -نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشاورزي: مأخذ

  

  مسائل مربوط به ارزش زمین -3-3
ایـن  . ، با مراجعه به منابع مطلع، نسبت به جمع آوري قیمت زمـین و سـاختمان اقـدام شـد    1388در تابستان 

منعکس شـده   3-3-2و  3-3-1بوده که در جداول ) 1387-88دوره (جام شده به آخرین معامالت ان مربوط قیمت ها
، قیمت خرید یا فروش یک متر مربع زمین تجاري بنا به موقعیـت جغرافیـایی آن در شـهر    3-3-1بنا به جدول . است

براي زمـین   همین قیمت. میلیون ریال بوده است 15میلیون و در ابتداي شهر  2از مرکز تا انتهاي شهر . متفاوت است
-3-2بر اساس جـدول  . هزار ریال و در ابتداي شهر یک میلیون ریال گزارش شده است 500مسکونی در انتهاي شهر 

تـا   66700ریال و در ابتداي شـهر از   33400تا  16700، اجاره ماهانه یک متر مربع ملک تجاري در انتهاي شهر از 3
تـا   334000فتی نیز براي ملـک مـورد اشـاره در انتهـاي شـهر از      مبلغ ودیعه دریا. ریال متفاوت بوده است 100000
ریال متفاوت بوده، ضمن اینکه مبلغ اجاره ماهانـه بـراي    6668000تا  3334000ریال و در ابتداي شهر از  500000

  .ریال متغیر بوده است 10000تا  7150 از ملک مسکونی نیز از قرار هر مترمربع
  

  

بگرم دردوره قیمت خرید یا ف -3- 3- 1جدول    )هزارریال( 1387- 88روش یک متر مربع زمین در شهر آّ
  مسکونی  تجاري

  ابتداي شهر  انتهاي شهر  ابتداي شهر  مرکز تا انتهاي شهر
2000  15000  500  1000  

  1388تابستان  –اطالعات اخذ شده از مشاوران امالك شهر آبگرم : مأخذ
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  )ریال( 1387- 88ی براي یک متر مربع ملک در شهر آبگرم در دوره اجاره ماهانه و ودیعه پرداخت -3- 3- 2جدول 
  ابتداي شهر  انتهاي شهر  مسکونی  تجاري

  ودیعه  اجاره  ودیعه  اجاره

10000 ~ 7150  16700  334000  66700  3334000  
~  ~  ~ ~ 

33400  500000  100000  6668000  
  1388ابستان ت –اطالعات اخذ شده از مشاوران امالك شهر آبگرم : مأخذ

  
 64ارزش رسمی زمین و ساختمان که مبناي اخذ مالیات در معامالت امالك قرار می گیرد، مطابق مفـاد مـاده   

نفر عضـو   6در هر منطقه بر عهده کمیسیون تقویم امالك است که شامل ) 1366مصوب (قانون مالیات هاي مستقیم 
  : به شرح زیر می باشد

  رئیس اداره امور مالیاتی
  )دو نفر(ده شواري اسالمی شهر نماین

  نماینده ثبت اسناد و امالك شهرستان
  نماینده جهاد کشاورزي

  نماینده مسکن و شهرسازي
بنـا بـه   . اي گزارش شـده اسـت  مشخص و ضمن دفترچه 1387مصوبات مورد اشاره د ر شهر آبگرم براي سال 

ریـال منظـور شـده     44100و حـداکثر آن   8400الذکر، حداقل ارزش زمین ، مستخرج از دفترچه فوق3-3-3جدول 
در نظـر  ) زمین صنعتی(ریال  2640و حداکثر ) زمین کشاورزي دیم(ریال  95براي سایر زمین ها حداقل قیمت . است

  .گرفته شده است
در بررسی عوامل اثر گذار بر قیمت امالك شهري باید در نظر داشت که زمین در عرصه شهر حکم یک کـاالي  

در مرکز شهر، مجاور محورهاي اصلی که تقاضا براي سـکونت  . ا دارد و تابع قانون عرضه و تقاضا استعمده اقتصادي ر
سایر عوامل مؤثر در تعیین قیمت زمین هاي شهري را می تـوان بـه   . یا فعالیت بیشتر است، قیمت ها نیز بیشتر است

  :صورت زیر دسته بندي کرد
  جبهه و بر زمین -
  کاربري زمین -
  رت مناسب با مراکز تأمین نیازهاي معمولدسترسی و مجاو -
  شمالی یا جنوبی بودن نماي ساختمان -

فاصله الزم از عوامل ایجاد سر و صدا و تردد نظیر مدرسه، مسجد، پادگان، پاسگاه، پایانه، زندان، کارخانه و  -
  سایر مشاغل مزاحم

 ... همجواري با اراضی بافت پر، ساخته شده یا درختکاري شده، خالی و  -
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  1387: ارزش معامالتی امالك در شهر آبگرم - 3- 3- 3جدول 
  )ریال/ مترمربع(

بر خیابان 
متري و  12

  پائین تر

بر خیابان 
 12بیش از 
  متري

بر جاده 
  ترانزیت

سایر واقع در 
محدوده شهر 

  آبگرم 

زمین هاي 
  کشاورزي آبی

زمین هاي 
سایر   باغات  کشاورزي دیم

  زمین ها

زمین 
هاي 
  صنعتی

14700  21000  44100  8400  155  95  1540  1260  2640  
  اداره کل امور مالیاتی استان قزوین -شهرستان بوئین زهرا و بخش هاي تابعه 1387دفترچه ارزش معامالتی سال : مأخذ

  

  
  مایه گذاريسر -4-3

طالعات به دلیل عدم دسترسی به اطالعات مربوط به سرمایه گذاري در زمینه مسکن در شهر آبگرم، به ناچار از ا
موجود در سالنامه آماري استان در زمینه پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي نقـاط شـهري شهرسـتان بـوئین زهـرا      

  )3-4-1جدول (.استفاده شده و اشاره اي گذرا به پروانه هاي ساختمانی صادر شده توسط شهرداري آبگرم نیز می شود
  

  1386: صادره شده براي مناطق شهري خالصه مشخصات پروانه هاي ساختمانی -3-4- 1جدول 

  شرح

تعداد واحدهاي مسکونی تعیین شده در پروانه هاي   پروانه براي احداث واحد مسکونی  پروانه براي احداث بنا
تعداد   ساختمانی

هاي تعاونی
  تعداد  )1(مسکن

  )مترمربع(مساحت 
بتن آرمه یا   تعداد

  اسکلت فلزي
آجر و 
  آهن

احداث و 
افزایش 
  بنا

  احداث

زیربناي   زمین
بخش   جمع  طبقات

  خصوصی
بخش 
  تعاونی

بخش 
  دولتی

  540  97  740  9948  10785  11613  41  3250  3291  1556613  1466424  3793  )2(استان قزوین 
  23  6  0  619  625  643  12  376  388  87524  155290  421  )2(شهرستان بوئین زهرا

  000  000  000  000  000  000  000  000  000  6777  12845  92  )3(شهر آبگرم 
  شرکت هاي تعاونی مسکن فعال زیر پوشش اداره کل تعاون - )1(

  1386سالنامه آماري استان قزوین، : مأخذ - )2(

  شهرداري آبگرم: مأخذ - )3(

  

درصد از پروانه هاي ساختمانی صادر شده بـراي احـداث بنـا در نقـاط شـهري اسـتان بـه         1/11، 1386در سال 
 387به طور متوسط هر پروانـه صـادر شـده بـراي احـداث  بنـا در اسـتان        . شده است شهرستان بوئین زهرا مربوط می

مترمربـع مترمربـع    208و  369این سهم براي شهرستان بوئین زهرا . مترمربع زیربنا داشته است 410مترمربع زمین و 
درصـد از پروانـه    8/86، در این سال در استان. محاسبه می شود که نشان از متوسط متراژ کمتري نسبت به استان دارد

 2/1و  "بـتن آرمـه یـا اسـکلت فلـزي     "درصد آنها از مصالح  8/98هاي صادر شده، براي احداث واحد مسکونی بوده که 
تعـداد  . بـوده اسـت   1/3و  9/96، 2/92این نسبت هـا بـراي شهرسـتان بـوئین زهـرا      . بوده است "آجر و آهن"درصد از 

واحد بـه ازاء هـر پروانـه     5/3در استان، ) احداث و افزایش بنا(هاي ساختمانی واحدهاي مسکونی تعیین شده در پروانه 
درصـد از   9/92به طور متوسـط  . واحد محاسبه می شود 7/1احداث بوده که این نسبت در شهرستان بوئین زهرا حدود 

 9/92می داده کـه  تشکیل  "احداثی"در سطح استان را واحدهاي   "احداث و افزایش بنا"واحدهاي مسکونی با وضعیت 
ایـن  . درصد توسط بخش دولتی اقدام شده بود 9/0درصد توسط بخش تعاونی و  9/6درصد آنها توسط بخش خصوصی، 

درصد بـوده اسـت و نشـانگر آنسـت کـه بخـش        1، صفر و  0/99، 2/97نسبت ها براي شهرستان بوئین زهرا به ترتیب 
بخش تعاونی هیچ گونه فعالیتی در سال مذکور نداشته ضمن آنکـه  خصوصی در شهرستان بوئین زهرا کامالً فعال بوده و 
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از تعـاونی هـاي    2/4گفتنـی اسـت کـه    . سهم بخش دولتی در زمینه احداث واحدهاي مسکونی یک درصد بـوده اسـت  
  .مسکن فعال در استان قزوین به شهرستان بوئین زهرا تعلق داشته است

پروانه ساخت با مسـاحت زمـین    92، 1386است که در سال  اطالعات اخذ شده از شهرداري آبگرم حاکی از آن
بدین ترتیب سهم شهر آبگرم از مناطق شهري شهرستان براي تعـداد  . مترمربع صادر شده است 6777و زیر بنا  12845

 140متوسط زمین و زیربناي هـر پروانـه   . درصد بوده است 7/17و  3/8،  8/21پروانه، مساحت زمین و زیربنا به ترتیب 
پروانـه بـا    373جمعـاً   1383-86همین اطالعات گویاي آن است که براي سال هـاي  . مترمربع محاسبه می شود 74و 

مترمربـع   87و  160مترمربع صادر شده که متوسط زمین و زیربنـاي هـر پروانـه     32424و زیربناي   59721مساحت 
  .بوده است

   

  سازمان هاي مؤثر در عمران شهر -5-3
مکاتبات با اغلب نهادهاي شهر بی پاسخ مانده و به  ،اي شناخت برنامه هاي رشد و توسعه شهردر شهر آبگرم بر

تنها شـهرداري در پاسـخ بـه    . نظر می رسد برنامه اي براي توسعه شهر در سازمان هاي شهر آبگرم تدوین نشده است
کز ترویج و خـدمات جهـاد کشـاورزي    ضمناً اداره آبفاي آبگرم و مر. پرسش هاي مشاور، اقدام به جوابگویی کرده است

مصاحبه با مسئوالن شهرداري و شوراي اسالمی شهر بسیار مفید بوده  گفتنی است. آبگرم اطالعاتی را ارسال کرده اند
  .است

آشنایی با امکانات شهرداري در راستاي شناخت سازمان هـاي مسـئول در امـر اداره شـهر، از اهمیـت خاصـی       
نفر کارشناس  5نفر نیروي انسانی متخصص است که از  6، شهرداري آبگرم داراي 3-5-1طبق جدول . برخوردار است

 6دسـتگاه آمبـوالنس،    1دسـتگاه سـواري،    2کـامیون،   3شهرداري آبگرم داراي . و یک نفر کاردان تشکیل شده است
  .دستگاه ماشین االت ساختمانی می باشد 3دستگاه موتور سیکلت و 

، براي شهر آبگرم یک ایستگاه آتش نشانی، یک خودرو حمـل زبالـه بـا    1386وین، در سالنامه آماري استان قز
  .هکتار مساحت ذکر شده است 3تن زباله حمل شده روزانه، دو گورستان و غسالخانه با  6/3
  

  امکانات شهرداري آبگرم -3-5- 1جدول 
  ماشین آالت  نیروي انسانی متخصص

آالت ماشین  موتورسیکلت  سآمبوالن  سواري  کامیون  کاردان  کارشناس  جمع
  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  ساختمانی

6  3  3  5  2  3  1  1  0  3  2  1  6  3  
  شهرداري آبگرم: مأخذ

  
  1385تعداد کارکنان شهرداري آبگرم در سال  -3-5- 2جدول 

ت 
پس

داد 
تع

وب
مص

  

  موقت  ثابت

ست
د پ
عدا
ت

ي 
ها دي

تص
بال

ن   
کنا
کار

مع 
ج

ري
ردا
شه

پلم  
ردی
زی

  

  لمدیپ

وق
ف

پلم
دی

س  
سان
لی

  

وق
ف

س
سان
لی

  

مع
ج

پلم  
ردی
زی

  

پلم
دی

  

وق
ف

پلم
دی

س  
سان
لی

  

وق
ف

س
سان
لی

  

مع
ج

  

11  -  1  1  -  -  -  1  -  -  3  -  5  9  7  
  .بوده است "کارگري"و  "رسمی"شهرداري فاقد کارکنان به صورت 

  1387 – مستندات برنامه آمایش استان قزوین: مأخذ
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 آبگرم وضعیت خدمات شهري در شهر -3-5- 3جدول 

رح
ش

  

  گورستان  پارك عمومی  حمل زباله

ي 
شهر

بز 
ي س

ضا
ت ف
سع
و

)
ربع
ترم
م

(  

  تعداد حمام

می
مو
ت ع

دما
ر خ
 نظ
ر از
شه

ت 
ضعی
و

  

ري
ردا
شه

جه 
در

  

  نوع طرح

رح
ق ط

اف
درو  
خو

داد 
تع

  

ده 
ل ش

حم
له 
زبا

)
زانه
رو

-
  )تن

داد
تع

  

ت 
سع
و

)
ربع
ترم
م

(  

داد
تع

  

ت 
سع
و

)
ربع
ترم
م

(  

می
مو
ع

صی  
صو
خ

  

دي
ها

مع  
جا

لی  
صی
تف

  

  1392      دارد  3  ضعیف  0  0  5000  10000  2  5000  3  6  2  گرمآب
  1387 - مستندات برنامه آمایش استان قزوین: مأخذ

  
به عملکرد اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي اختصاص دارد و عملکرد شـهرداري آبگـرم را    3-5-4جدول 

داري هاي استان داراي نوسان بـوده و از  طبق این جدول سهم شهرداري از کل شهر. از ابتداي تأسیس نشان می دهد
  .درصد بوده است 5، این سهم 1386نظم خاصی برخوردار نیست ولی در سال 

  

  1380- 1386: عملکرد اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي شهرداري هاي استان از محل درآمد عمومی - 3- 5-4جدول 
  )میلیون ریال(                          

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  شرح
  35600  60615  34865  9192  11066  14485  14508  کل شهرداري هاي استان

  1800  1410  600  90  565  1193  40  شهرداري آبگرم
سهم شهرداري آبگرم ازکل 

  0/5  3/2  7/1  0/1  1/5  2/8  3/0  )درصد(شهرداري هاي استان 

  1386 و 1382: سالنامه هاي آماري استان قزوین: مأخذ
  

. ارائـه شـده اسـت    3-5-5در جـدول   1387لغایـت   1384بیالن درآمـد و هزینـه شـهرداري آبگـرم از سـال      
که رقم آن کمتـر از سـال هـاي بعـد      1384درآمدهاي شهرداري در دوره مورد اشاره سیر صعودي داشته و بجز سال 

سیر نزولـی داشـته    1384-86سال هاي  در عوض، هزینه هاي جاري در. بوده، در سایر سال ها متوازن نشان می دهد
از رشد چشـمگیري در   1387که همین موضوع در مورد هزینه هاي عمرانی نیز صادق است ولی این هزینه ها در سال 

کاهش داشته است کـه ایـن موضـوع     1386تا  1384هزینه هاي مورد اشاره از سال . قیاس با سایر سال ها برخوردار است
رشد چشمگیري داشته است، بـه گونـه    1387اي عمرانی ولی در سال در بر می گیرد و هم هزینههم هزینه هاي جاري را 

با این حال تفریـغ بودجـه   . درصد برخوردار بوده است 209، از رشد 1386نسبت به  1387اي که هزینه هاي عمرانی سال 
، درآمـدها بـا آن   1387هـاي سـال   الـذکر در هزینـه   ، نشان می دهد که علی رغم افـزایش فـوق  3-5-6شهرداري، جدول 

، موازنه را منفـی  1384و همچنین سال  1387متناسب نبوده است به طوریکه فزونی هزینه ها نسبت به درآمدها در سال 
از طرف دیگر اگرچه درآمدهاي هر سال نسبت . موازنه مورد اشاره مثبت بوده است 1386، 1385در سال هاي . کرده است

می دهد ولی با توجه به نرخ تورم ساالنه باید گفت منابع درآمـدي شـهرداري افزایشـی نداشـته و      به گذشته افزایش نشان
، سـهم  3-5-5مطابق تفصیل گزارش هاي مالی شهرداري و بنـا بـر جـدول    . حتی متناسب با تورم هم افزایش نیافته است
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درصـد   5/30و  0/52، 7/48، 0/42رتیـب  به ت 87الی  84هزینه هاي جاري در کل اعتبارات جاري و عمرانی در سال هاي 
، 3-5-6با توجه به جـدول  . ، سهم هزینه هاي عمرانی شهر کم شده است86تا سال  84به عبارت دیگر از سال . بوده است

 1293، 1302، 1297، 938بـه ترتیـب    1387الـی   84سرانه درآمد و اعتبار به ازاء هر نفر جمعیت شهر براي سال هـاي  
هـزار ریـال    1886و  912، 1013، 1242سرانه اعتبارات جاري و عمرانی براي سال هاي فوق بـه ترتیـب   . هزار ریال است

علت این اختالف، عالوه بـر افـزایش روز افـزون هزینـه هـا      . بوده است که اختالف بین درآمد و هزینه را نیز نشان می دهد
از جمله درآمدهاي مصوب براي شـهرداري  . ري است، کمبود درآمد و محدود بودن منابع درآمدي شهردا)جاري و عمرانی(

از بـیالن عملکـرد سـال    . اسـت ... سهمیه از عوارض وصولی متمرکـز و   ،ها، کمک هاي اعطایی دولت و سازمان هاي دولتی
میلیون ریال بابت موارد فوق بـه شـهرداري آبگـرم     9/4152و  1/3270شهرداري مشخص می شود که جمعاً  86، 85هاي 

و  4/53به بیان دیگـر  . درصد از درآمدهاي شهرداري را تشکیل میداده است 2/57و  6/46است که به ترتیب  پرداخت شده
گفتنی است که در برنامـه هـاي سـوم و چهـارم     . درصد از درآمدهاي شهرداري از منابع محلی باید تأمین شده باشد 8/42

قانون تجمیـع عـوارض    80از ابتداي دهه . صیه شده استتوسعه، ایجاد هماهنگی در افزایش منابع درامدي شهرداري ها تو
تصویب شد و طبق آن پیش بینی شده بود که عوارض مربوط به سوخت، کاالهاي وارداتـی، شـماره گـذاري خـودرو هـا و      
 بعضی اقالم دیگر در سراسر کشور به صورت واحد اخذ و به طور متعادل متناسب با تعداد شهروندان و یا امتیاز بندي دیگـر 
بین شهرداري هاي کشور تقسیم شود، که از این طریق پرداختـی دولـت بـه شـهرداري هـا افـزایش یابـد، ضـمناً سـازمان          
همیاري شهرداري ها بررسی و مطالعاتی را پیرامون راه هاي توسعه و افزایش منابع درآمدي و اعتبارات براي شهرداري هـا  

  .آغاز کرده است
  

  م بیالن شهرداري آبگر - 3- 5-5جدول 
  )میلیون ریال(

  هزینه هاي عمرانی  هزینه هاي جاري  درآمد  شرح
  )درصد(رشد   مبلغ  )درصد(رشد   مبلغ  )درصد(رشد   مبلغ

1384  7/4926  -  3/2736  -  5/3785  -  
1385  4/7023  6/42  1/2670  4/2 -  8/2813  7/25 -  
1386  3/7262  4/3  7/2646  9/0 -  5/2438  3/13 -  
1387  6/7422  2/2  2/3306  9/24  6/7522  5/208  

  شهرداري آبگرم: مأخذ
  

  تفریغ بودجه شهرداري آبگرم - 3- 5-6جدول 
  )میلیون ریال(

  1387  1386  1385  1384  شرح
  6/7422  3/7262  4/7023  7/4926  درآمدها و منابع تأمین اعتبار -1
  8/10828  2/5085  9/5483  8/6521  )هزینه هاي جاري و عمرانی(اعتبارات جاري و عمرانی  -2
  -2/3406  +1/2177  +5/1539  - 1/1595  وازنهم
  3-5-5جدول : مأخذ
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  آبگرم شهر چگونگی مشارکت هاي مردمی در فعالیت هاي عمرانی -6-3
  

  شوراي شهر -الف
و محـل   م در زندگی اجتماعی و عمرانـی شـهر  در دنیاي امروز در حکومت هاي مردم ساالر، مشارکت هاي مرد

هاي عمرانی به ویژه طرح هاي جـامع شـهري کـه نقـش سـاماندهی و تعـادل        طرح. سکونت ضامن موفقیت آن است
بخشی به فضاهاي سکونتی و فعالیت هاي وابسته به زندگی اجتماعی را دنبال می کند، بدون مشـارکت هـاي مردمـی    

ار و میزان توفیق و بازدهی آن به شدت کاهش می یابد، در حالی که شرکت و همراهی مردم در اینگونه طـرح هـا، آثـ   
در طرح هاي توسعه شهري، ناهماهنگی ها، نارسائی ها و تحوالت آینده یادآوري مـی  . فواید آن را چند برابر می سازد

 در شهر آبگرم در این مسیر، مشارکت هاي مردمی. شود و راهکارهاي مناسب جهت برون رفت از آنها تشریح می شود
. تن   نارساییها و معضالت مدیریت شهري، مسئوالن را یـاري کنـد  نقشی انکارناپذیر داشته و می تواند در برطرف ساخ
 آبگـرم  که نقطه اتصال مردم و مسئوالن شـهر  آبگرم شوراي شهر. زمینه هاي جلب مشارکت هاي مردمی فراوان است

سـازد  طرح هاي جامع نیازمندیها و امکانات هر ناحیه یا محله شهر را نمایان می . در این مورد نقش مهمی دارد. است
مـی توانـد زمینـه هـاي الزم بـراي جلـب       آبگرم شوراي شهر . که در جلسات بازنگري آنها، ارزیابی و تکمیل می شوند

مدرسه سازي و رفع نیازهاي آموزشی، نمونه موفق و مشخص این گونه اقدامات . مشارکت هاي مردمی را مدیریت کند
ارات آموزش و پرورش مدیریت می شود، در اغلب نقاط رسم نیکوي مدرسه سازي به وسیله خیرین که توسط اد. است

  .کشور بانی احداث مدارس زیادي بوده است
مشارکت در بهبود شرایط  .وقف نمونه اي از مشارکت هاي مردمی است که در فرهنگ اسالمی رواج دارد: وقف

کاربري هـاي خـدماتی    توافق با مدیریت شهري در واگذاري امالك جهت احداثساکنین شهر با کیفی محیط شهري؛ 
 .می توانند در امور شهر به مدیریت شهري یاري رسانند... و 

نمونه دیگري از جلب مشارکت هاي مردمی، فعالیت هاي کمیته امداد است کـه  ): ره(کمیته امداد امام خمینی 
نـی کـارایی داشـته    در راهنمایی و هدایت مردم ایفاي نقش می کند و در صورت لزوم می تواند در امور شـهري و عمرا 

 .باشد
همراه کردن این کوشـش  . متأسفانه مدیریت هاي سلیقه اي و چندگانه، این تشکل ها را از هم دور کرده است

مـردم محلـی و مجلـس منطقـه اي     ي آبگرم که نماینده شوراي شهر. ها نیازمند مدیریت شهري قوي و یکپارچه است
  .است، می تواند چنین وظیفه اي را تقبل نماید

 
  (NGO)تشکل هاي مردمی غیر دولتی  -ب

اینگونه تشکل ها که با همت و کوشش مردم عالقمند تشکیل می شود، به دولت وابسـتگی نـدارد و در زمینـه    
هاي مختلف می تواند در رفع معضالت شهري و مسائل زندگی اجتماعی، شهرداري و یا سایر مراکز مدیریت شهري را 

یی مردم به تشکیل هیئت یا تشکل هایی براي امور شـهري نیازمنـد آمـوزش، هـدایت و     هدایت و راهنما. یاري رساند
هم اکنون در برخی شهرهاي کشور، برخی تشکل هاي مردمی بـه وجـود آمـده کـه بـا یـاري       . مدیریت منسجم است

حافظـان  ماننـد گـروه م  . شهرداري که براي تشکیل جلسات و اجتماعات آنان کمک می کند، به فعالیت پرداختـه انـد  
گرایش به همکاري و کمک به حل مسائل شـهري در نـزد جوانـان، خـانم هـاي خانـه دار و سـایر        .... محیط زیست و 

 گـانی ماننـد شـوراي شـهر    اقشاري که فرصت و وقت بیشتري دارند مانند بازنشستگان یافت می شود که باید توسط ار
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اولیاء و مربیان هر کدام نمونه اي از این مشـارکت هـا   شوراهاي محله اي، شهردارمدرسه، انجمن هاي . راهنمایی شود
  .به شمار می روند

  
  خصوصیات کالبدي -4

 

  ها ها و نتایج آنبلی شهر و محدودههاي هادي یا جامع و تفصیلی مصوب قارزیابی طرح 1-4
شـهر  در حال حاضر شهر آبگرم داراي طرح مصوب هادي شـهري مـی باشـد در ایـن طـرح محـدوده قـانونی        

 ص و تدقیق شده استمشخ
 و ژئومورفولـوژي طبیعـی منطقـه    اجتمـاعی و فرهنگـی   –آبگرم بازتاب کالبدي ساختار اقتصادي شهري بافت 

بافـت  . در این میان بی شک روابط اقتصادي مـؤثرترین نقـش را دارد  . است که این مکان در اثر آنها شکل گرفته است
آنها را نسبت به یکـدیگر و   دیعنی فضاهاي پر و خالی و  تعدا هر مجتمع زیستی، نخست دانه بندي فضاي کالبدي آن
دوم شبکه ارتباطات و نحوه دسترسـی هـا و خصوصـیات کلـی     . چگونگی رابطه و حد نزدیکی بین آنها مشخص میکند

سـوم، بافـت هـر    . راهها و کوچه ها را مشخص می سازد و توسط آنها می توان راههاي اصلی و فرعـی را تشـخیص داد  
، نحـوه شـکل گیـري و    وضع موجود شـهر چهارم، . ی تواند گویاي چگونگی  و نحوه توزیع فضایی فعالیتها باشدمکان م

یکی از عوامل اصلی و بسیار مهم شکل دهنده بافت عوامـل  . مراحل رشد وتوسعه آن را در طی تاریخ منعکس می کند
. وع پیوسته و گسسته قابل طبقه بندي اسـت طبیعی می باشد بافت هر مجتمع زیستی در ایران به صورت کلی به دو ن

در اغلب نقاطی که آب به سادگی از طریق رودخانه یا چاه به دست می آید فضاهاي کالبدي در حالت عادي بیشتر بـه  
صورت گسسته شکل گرفته اند جهت گیري فضاهاي کالبدي عمدتاً توسط عواملی مانند نور آفتـاب و یـا جهـت وزش    

رودخانـه خـر   ر شهر آبگرم شاهد تأثیرات فیزیکی و طبیعی در شکل گیري ساختار کنونی باشیم د. باد تعیین شده اند
هسته هـاي زیسـتی    آن باعث گردیده تا در اطراف ز مرکز آبگرما محورهاي ارتباطیو عبور  منطقه رود و دره رودهاي

ه بسـیار نزدیـک و در کنـار رودخانـه     شکل بگیرند روستاهاي منصور آباد، جلیل آباد و مهر آباد و خود آبگرم بـه فاصـل  
ایجاد شده اند و اکنون جملگی آبگرم خوانده می شوند از سوي دیگر وجود آبهاي معـدنی کـه جنبـه درمـانی داشـته      

و تمامی ساختمان هاي موجود پس از این سال سـاخته شـده انـد شـکل     . باعث رشد شدید این مجتمع گردیده است
در ساختار موجود شهر شاهد گسترش شـهر بـه    .ته هاي زیستی گردیده استتوپوگرافی منطقه باعث رشد خطی هس

باشیم ساختار قطعاتی ناشی از گسترش محالت به صورت مجـزا بـوده و   دو صورت خطی و قطعاتی در طول زمان  می
شـکل  ) همـدان  –جـاده تاکسـتان   (و مصـنوعی  ) رودخانه(ساختار خطی شهر در امتداد طولی دو محور اصلی طبیعی 

  .رفته استگ
  

  کاربري مسکونی 
بـرآورد گردیـده       هکتـار  7/10 در شهر آبگرم در زمان تهیه طرح هادي مساحت کلی اراضی مسکونی خالص

تعـداد واحـدهاي مسـکونی     .دهدنشان میمترمربع را  23.6نفر سهم سرانه معادل  4580است که با توجه به جمعیت 
خـانوار و بـه    1.03را در خود جاي داده اند که در هر واحد مسکونی  خانوار 820واحد می باشد که حدود  800حدود 

  .نفر سکونت دارند 5.34طور متوسط 
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 موجود در زمان تهیه طرح هادي و پیشنهادي طرح وضع کاربري اراضی - 4-1-1جدول شماره 

  نوع کاربري
نوع کاربري ها به مساحت و درصد و سرانه 

  4580در وضع موجود جمعیت 
 7135انه هاي پیشنهادي بر اساس جمعیت توزیع سر

  1383نفر براي سال 
  سرانه  درصد  مساحت پیشنهادي  سرانه  درصد  مساحت موجود

  30.52  31.68  217.790  23.6  15.17  1077902  مسکونی
  1.5  1.07  10756  2.35  1.51  10756  تجاري
  2.52  1.8  17977  1.86  1.21  8629  آموزشی

  0.29  0.21  2100  0.45  0.3  2100  درمانی –بهداشتی 
  0.5  0.36  3600  0.78  0.5  3600  اداري انتظامی
  0.13  0.09  900  0.2  0.12  900  مذهبی
  0.28  0.2  2007  -  -  -  فرهنگی
  6.9  4.9  49230  0.24  0.15  1056  ورزشی

  2.33  1.65  16600  0.3  0.18  1312  تفریحی –توریستی 
  25.56  18.16  182375  -  -  -  فضاي سبز
  2.84  2.02  20287  1.22  0.79  5600  کارگاهی

  0.68  0.48  4868  0.3  0.18  1312  تأسیسات و تجهیزات
  20.6  14.63  146983  9.18  5.91  42000  باغات
  7.94  5.64  56688  -  -  -  حرایم
  5.99  4.25  42730  -  -  -  رودخانه
  0.14  0.1  1000  0.23  0.14  1000  گورستان

  32.56  23.13  232331     21.75  154550  شبکه ارتباطی
  140.75  100  1004260        محدوده طرح

  مجلدات طرح هادي شهرآبگرم:  ماخذ
  

بررسی تحقق پذیري طرح هادي مصوب نشان می دهد که بخش اعظمی از پیشنهادات کالبـدي طـرح هـادي    
  .تحقق یافته است شبکه هاي ارتباطی و طرح هاي تفکیکی بر اساس طرح هادي مصوب شکل گرفته است

  
  )فرم شهر، سیما، منظر، توده و حجم(ي شهر دورنما 2-4

مورفولـوژي شـهري، بررسـی       .گـردد اطالق مـی مطالعه شکل شهر  به روند »ریخت شناسی«یا  »مورفولوژي«
فرم، شکل، نقشه، ساختار و کارکردهاي بافت مصنوع شهرها و منشأ و شیوه تکامل این بافت در طـول زمـان    نظام مند

  :باشد دسته عمده قابل تقسیم می چندشناسی در عات ریختبراین اساس مطال. باشدمی
  هاي شهري بلوك ساختار −
  بندي قطعات دانه −
 و حجم ساختمان هاو استقرار توده  موقعیت −
 هاي ارتباطیشبکه −
 عوامل طبیعی از قبیل توپوگرافی، رودخانه −
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عوامـل تعیـین کننـده    ، سه عامل اصـلی بـه عنـوان مهمتـرین     محدودهاز بررسی تشابهات و تفاوتهاي مختلف 
اي نیـز خـود    هرکـدام از ایـن عوامـل پایـه     .تراکمو  شبکه، بندي دانه :اند که عبارتنداز کیفیت و نوع بافت شناخته شده

  : یک به آنها پرداخته خواهد شد مشتمل بر تقسیماتی هستند که با ذکر تعاریف خاص هر
رود کـه خصوصـیات و نحـوه     صر بافت به شمار مـی کیکی یکی از مهمترین اجزاء و عنافقطعات ت: بندي دانه) 1

بنـدي در واقـع بـه نحـوه      دانـه . تواند بر ماهیت بافت تأثیر زیادي بگـذارد  یکدیگر می راختالط و قرارگیري آنها در کنا
بـه منظـور دسـتیابی بـه یـک برداشـت و نتیجـه کلـی از نظـام          . شـود  تفکیک قطعات، ریزي و درشتی آنها اطالق می

   .گردند میبندي  ات واقع در هر بلوك شهري بر حسب مساحت دستهبندي قطع دانه
توان در الگوي کلی بافت به مثابه ستون فقرات و محوري دانست که قـرار گـرفتن آنهـا     شبکه را می: شبکه) 2 

ي بنـد  انواع شبکه در ایـن تقسـیم  . دهد بر روي نحوه ترکیب قطعات  تأثیر گذاشته و به آن جهت می، در کنار یکدیگر
  : عبارتند از
در این نوع شبکه، اغلب معابر و شریانها به صورت مجزا به صورت مـوازي بـوده و از   : شبکه منظم هندسی) الف

این نوع شبکه بندي در محدوده مـورد  . دنبخش کنند و در نتیجه به کل بافت نظمی منسجم می نظم خاصی پیروي می
  .گرددمطالعه مشاهده نمی

ها و معـابر باریـک و درهـم تنیـده      نوع شبکه غالباً در بافتهاي خودرو، به صورت کوچهاین : شبکه ارگانیک) ب
باشد که به دلیل عدم انطباق فرم و عملکرد آنها با نیازهاي دسترسی جدید، استفاده از آنهـا بـا معضـالت بسـیاري      می

  .باشدشبکه راههاي محدوده مورد مطالعه از این دست می .مواجه است
نسبت حجم ساخته شده به فضاي باز در قطعات تفکیکی مجاور یکدیگر و بـه طـور کلـی    ): دگیفشر(تراکم )3

شـود،   نسبت فضاي ساخته شده به فضاي باز در کل بافت به صورت فشردگی یا گشودگی فضا در بافـت مشـخص مـی   
قطعـات در کنـار یکـدیگر نیـز      ریزي آنها و نیز ارتفاع بناها، نظام قرارگیري بنابراین عالوه بر اندازه قطعات و درشتی و

  .تواند در این عامل مؤثر باشد می
  
  

  آبگرم نمایی از سیما و منظر بافت کالبدي شهر
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فرم و سیماي شهر متشکل از استقرار فضاهاي مصنوعی و طبیعی در کنار هم و حجم وتـوده هـاي پـر وخـالی     
گره ها در کنار عوارض طبیعی و شاخص در سطح شهر منظـر  محالت و بافت هاي شهري و لبه ها و . فضایی می باشد

  .شهري را ایجاد می کنند
اجتماعی، فیزیکـی و آب و   –که در قالب سه دسته فرهنگی  آبگرم به طور کلی اطالعات گردآوري شده از شهر

شـی هـا و   هوایی و زیستی می گنجد با مشخص کردن بایدها و نبایدها و فرصتها و محدودیت ها شکل دهنده خـط م 
به عبارتی چارچوب برنامه ریزي و طرح شهر را شکل می دهند و بقیه طـرح هـا   . هستند در شهر آبگرم رئوس طراحی

در جهت تطبیق با این چـارچوب حرکـت مـی کننـد و مـالك ارزیـابی       ... شامل طرح ترافیک، زهکشی، فضاهاي باز و 
خواهد بود با این حساب ویژگـی هـاي مهـم و     آبگرم موفقیت یک طرح نیز میزان هماهنگی آن با شرایط موجود شهر

  .تأثیر گذار بر ساخت شهر در زیر آمده اند
  :در توسعه شهر آبگرم فاکتورهایی که اولویت دادن آنها غیرقابل اجتناب می باشد بدین قرارند

شـهر   آتـی  گسـترش  .بر اساس موقعیت توپولـوژیکی و جغرافیـایی منطقـه اسـت     آبگرم شهر موجود ساخت .1
باشد چراکه در غیر اینصورت یا طرح پیشنهادي غیـر  شرایط توپوگرافی صوصاً در ارتفاعات باید با تبعیت از خ

اي است که هم اکنون بـر سـاخت و   اجرایی خواهد بود و یا مستلزم صرف هزینه بسیار باالست البته این رویه
ك بـرداري و خـاك ریـزي    یعنی در جاي جاي شهر شاهد تخریب محـیط طبیعـی و خـا    آبگرم ساز در شهر
  .وسیع هستیم

دومین عامل تالش در جهت دید و منظرهاي مناسب در سطح شهر و نقاط کلیدي است کـه ایـن آخـري در     .2
بایـد خـاطر   . صورت طراحی مناسب و توجه به فاکتورهایی که ذکر آن به میان آمـد دور از دسـترس نیسـت   

در طراحی آن شهر به حساب می آیـد چراکـه در   نشان کرد که منظر مناسب یک شهر از کلیدي ترین نکات 
به طور مثـال مقایسـه بافـت روسـتاي     . شکل گیري هویت یک شهر و باال بردن کارایی آن نقش اساسی دارد

ماسوله و نقشی که منظر آن در اهمیت این روستا بازي می کند، با دیگر روستاهاي ناشناخته شـمال کشـور   
احی سیما و منظر شهر باید بصورتی عمل کرد که منظر و چشـم انـداز   در شهر آبگرم در طر .قابل توجه است

 .ارتفاعات اطراف و رودخانه خررود از بین نرود
نکته دیگر امتیاز جریانهاي آبی شهر می باشد که با الویت دادن به آن و هدایت و نمایش آن در سـطح شـهر    .3

بـه فـردي در جهـت ایجـاد طـراوت و       از طریق ایجاد آبنماها و بهره گیري از شیب زمـین، فرصـت منحصـر   
طراحی پـارك خطـی در مجـاورت رودخانـه خـررود و آزاد سـازي اطـراف         .سرزندگی در شهر خواهد داشت

نکتـه دیگـري کـه بایـد راه      در شهر آبگرم کمک نمایـد مجتمع آبگرم می تواند به سرزندگی و ایجاد طراوت 
ه و بی قاعده قسمت هایی از شـهر اسـت کـه    بافت درهم فرورفت در خصوص اندیشیدن آن جهت کاري براي

ایـن   .عالوه بر ایجاد مشکالت بهداشتی و عملکردي وسیع عامل مهمی در تأثیر بر روحیه ساکنین می باشـد 
باشـیم  شـاهد آن مـی  ) قلعه و جلیـل آبـاد   آغچهمحالت (بافت ها که عمدتاً در قسمت شرقی و شمالی شهر 

هاي سـطحی و  اك و زمین استقرار بنا با وضعیت ناسالم دفع آببدلیل توپوگرافی و شیب شدید و وضعیت خ
هاي تهیـه شـده   ارائه طرحی براي کاهش مسائل اینچنین در کلیه طرح ها و پروژه. باشندفاضالب مواجه می

  .در این محدوده ها الزامی می باشد
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  تصاویري از توسعه خطی شهر آبگرم در امتداد جاده همدان
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 نی شهر آبگرمتصاویري از توسعه هاي پراکنده و آشفتگی در حاشیه پرامو
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. خالی از جمله مباحث بسیار با اهمیت در طراحـی شـهري اسـت    و انتظام و به هم پیوستگی میان فضاهاي پر
باشد که نظام حاکم بر ارتباط میان این دو به ایجـاد   فضا برخوردار میو یک الگوي خاصی از توده  هر محیط شهري از

یا فضاي پر، تصوري عینی از مجموعه احجـام سـلب    (Solid)توده  .گردد هاي متنوع منجر می با فرم هاي شهري بافت
 .شـود  را محصور نموده و گاهی نیز به صورت پراکنده توسط آن احاطـه مـی   (Void)و یکپارچه است که فضاي خالی 

  )نقشه توده و فضا پر و خالی(
گذاري گردیـده و ابـزاري اسـت بسـیار قـوي بـراي        و فضا پایه تئوري نقش و زمینه بر اساس ارتباط میان توده

نظام حاکم میان این دو و همچنین تعریف مشخصی براي الگوهاي بافـت شـهري    ،نمایش و شناسایی فرم فضا و کالبد
هاي شـهري واقـع    به منظور دست یافتن به الگوهاي متفاوت بافت .باشد در جهت درك یک مفهوم دو بعدي از فضا می

اي دو بعدي که در آن فضاهاي پر به رنگ تیـره و فضـاهاي بـاز بـه رنـگ       حدوده مورد مطالعه اقدام به تهیه نقشهدر م
گردد، با استفاده از این تکنیک فضاهاي عمومی شناسایی و فرم و ارتباط آنها با یکـدیگر   اند می سفید نمایش داده شده
وح در ساختار فضاهاي شهري از طریق ایجاد سلسله مراتبـی  هدف از این بررسی افزایش وض. دشو بررسی و مطالعه می

  .باشد از فضاها در ابعاد مختلف می
 در تمـام  بنـدي بـه صـورت ارگانیـک     نظم خیابـان  بیانگردر مقیاس کالن  شهر آبگرم نقشه فضاهاي پر و خالی

باریـک  شکل از گذرهاي مت، بافت ارگانیک در محدوده. نماید همچنین به نوع بافت موجود اشاره می؛ که است همحدود
ي هـا  تشکل از خیابانم هندسی منظم نادر حالی که شبکه  .دشوهایی منتهی می بست پر پیچ و خمی است که به بنو 

این نوع از بافت . افزایش می دهدعمود بر هم است که امکان سرعت جابجائی و قابلیت دسترسی را  تر و عریض نسبتاً 
تـوان در   به طور کلی ویژگیهاي زیـر را مـی  . توان مشاهده کردمحدوده مورد مطالعه میهاي اطراف شهري را در محله

  :برشمرد محالت شهر آبگرم مورد فضاهاي پر و خالی و نحوة استقرار بنا در
دانه را تشـکیل   میانیک بافت کامالً در محالت این شهر که است  اي بودن ابعاد قطعات تفکیکی، به گونه متوسط −

  . داده است
  بالخص در درون محالت )کم بودن عرض معابر(نزدیک بودن بلوکهاي شهري به یکدیگر  −
به صـورت عـام و خـاص در محلـه     گیري ارگانیک بافت  شکل هندسی بلوکها و قطعات، به دلیل شکل یناهمگون −

  .ت شهرمحالگیري  فکیک اراضی در آغاز شکلبندي و ت اي مالکین اولیه در تقسیم و عملکرد سلیقه آبادجلیل
  . درون شهر آبگرمابنیه موجود در  هنتیجدر نظمی شدید در نحوة استقرار بلوکها، قطعات و  بی −
  قلعهآغچهآباد و و غیره در محالت جلیلظر جهت قرار گیري، مرز همجواري عدم وجود الگوي استقرار ابنیه، از ن −
قریـب   ،ساخت، دو طرف سـاخت  که قطعات یک طرف اي عدم وجود الگوي ساخت مشخص در قطعات، به گونه −

  . شوند رؤیت می شهر آبگرمشمال ساخت، در  و صددرصد ساخت
  .گشودگی فضا در بافتجهت  مناسب هايفرصت −
 عدم انتظام مطلوب در فضاهاي پر و خالی و تفوق توده بر فضا −
در  اهـداف توانند فرصت خوبی جهت دستیابی بـه  که هرکدام می محالت شهرفضاهاي وسیع رها شده در میان  −

 .باشندجهت ارتقاء فضاهاي شهري در شهر آبگرم 
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  نحوه استفاده از اراضی شهر بر حسب کاربري هاي مختلف موجود و محاسبه سطوح 3-4
ضـوابط و مقـررات    الگوي کاربري زمین برآیند تأثیر مزیت نسبی زمین براي استقرارعملکردهاي شهري، قیمـت زمـین،  

این الگو، درچارچوب مالحظـات مـوردنظر طـرح جـامع، نشـان دهنـده ي       . تهاي شهري  می باشدحاکم بر الگوي استقرار فعالی
چگونگی تخصیص اراضی شهر به عملکردهاي شهري مورد نیاز شهروندان و چگونگی پراکندگی این اراضی در سطح شـهر مـی   

مازاد اراضی اختصاص یافته به هرکـاربري   کمبود یا  با مقایسه این الگوي تخصیص و پراکنش با الگوي مطلوب متناظر آن،. باشد
این الگو، یکی از ارکان سازمان فضایی شهر . و نیز متناسب بودن یا نبودن نحوه ي پراکنش آنها در سطح شهر مشخص می شود

، بـر پایـه   آبگـرم  الگـوي کـاربري زمـین در شـهر      .بوده و خصلتهاي کاربردي غالب در قسمتهاي مختلف شهر را نشان می دهد
  .تهیه شده استپایه و انتقال اطالعات این برداشت بر روي نقشه هاي  1388سال  نی مشاور در یداداشتهاي مبر
 

  تعیین محدوده طرح و تخصیص جمعیت
. اي مناسب براي انجام محاسبات و تعیین سهم و سرانه اسـت جهت انجام مطالعات در این بخش نیاز به تعیین محدوده

ع اراضی بایر و زراعی در درون بافت مطالعات وبرداشت وضع موجود در دو سطح بافت پر و محدوده توجه به سطح نسبتا وسیبا 
و محدوده بافت پر شـهر سـطحی    هکتار  158مساحتی بالغ بر طرح هادي شهر  مصوب محدوده.صورت گرفته است طرح هادي

و انتشـار   1385انجام شده درآبـان مـاه سـال    با توجه به سرشماري عمومی نفوس و مسکن . شودرا شامل میهکتار  58معادل 
نشان می دهـد کـه جمعیـت     1388و برآورد جمعیت در سال  نفر بوده 5416در این زمان  آبگرم نتایج آن تعداد جمعیت شهر 

  . است نفر بوده 5911معادل  1388شهر آبگرم در سال 
  نحوه استفاده از زمین در وضع موجود

 هکتـار  158شده است داراي سطحی معادل شهر محسوب  مطالعاتی محدوده لعات،محدوده طرح هادي که در این مطا
بـه عبـارت   . انـد نفـر سـاکن   5911 هاي مختلف شهري و غیر آن است، جمعیت معادلاین محدوده که شامل کاربري بوده است

یـن رقـم در محـدوده سـطوح     الزم به ذکـر اسـت کـه  ا   . متر مربع است 268هاي مذکور، سرانه هر نفر حدود دیگر از کل زمین
، اراضی ناخالص شهري بـا مسـاحتی   مشاهده می شود 4-3-1شماره  چنانکه جدول. یابدمتر مربع تقلیل می 99ساخته شده به 

هـاي داخـل   این بدان معناست که از کـل زمـین  . شوددرصد از اراضی داخل محدوده را شامل می 63هکتار ، حدود 9/99حدود 
  )نقشه وضع موجود شهر( .رصد آن تحت توسعه کالبدي قرار گرفته استد 37محدوده تنها حدود 

  
  هامقایسه سطوح ناخالص کاربري اراضی شهر آبگرم با سایر کاربري
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  کاربري اراضی وضع موجود شهر -4- 3- 1جدول 

 )     5416:    جمعیت آبگرم (وضع موجود

 عنوان کاربري 

یف
رد

 )متر مربع(سرانه 
نسبت به کل درصد  

 محدوده
درصد  نسبت به  

 )متر مربع(سطح بافت پر
 1 مسکونی 216901 37.0 13.7 36.7
 تجاري مسکونی 39892 6.8 2.5 6.7 2 تجاري خدماتی -تجاري  20844 3.6 1.3 3.5
 3 آموزشی 25649 4.4 1.6 4.3
 فرهنگی 2725 0.5 0.2 0.5

گی
رهن
ف

 

 مذهبی 2660 0.5 0.2 0.5 4
 5 انتظامی - اداري  16880 2.9 1.1 2.9
 6 تاسیسات و تجهیزات 3731 0.6 0.2 0.6
 7 درمانی 3961 0.7 0.2 0.7
 8 گردشگري 1044 0.2 0.1 0.2
 9 کارگاه کد الف 6670 1.1 0.4 1.1
 10 دامداري 202 0.0 0.0 0.0
 11 حمل ونقل و انباري 3816 0.7 0.2 0.1
 12 ریحیورزشی و تف 9068 1.5 0.6 1.5
 13 پارك وفضاي سبز 0 0.0 0.0 0.0
 14 گورستان 1875 0.3 0.1 0.3
 15 شبکه معابر 230992 39.4 14.6 39.1
 شهري خالص جمع کاربري هاي 586910 100.0 37.0 99.3
 اراضی بایر و دیوار کشی 471606  29.7 79.8

ري
شه

ص 
خال
ی نا

راض
ا

 

16 
 باغات 15592  1.0 2.6
 رودخانه ومسیل -کانال  97324  6.1 16.5
 ارتفاعات 273648  17.2 46.3
 زراعی 141315  8.9 23.9
 مساحت کل 1586395  100.0 268.4

   

دهد که دو کاربري مسکونی و شبکه معابر به ترتیب با مساحتی  معادل حدود هاي انجام شده نشان میبررسی
    .در اختیار دارند شهر رامساحت ساخته شده ، از کل درصد 39و  37

درصد تحت پوشش کاربري اراضـی خـالص قـرار گرفتـه و      37شهر در حدود  مصوبز مجموع سطح محدوده ا
   .بوده است زار و مسیل بوته زراعیدرصد به صورت بایر و 63ساخته شده است ودر حدود 
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  کاربري اراضی وضع موجود شهر آبگرم نسبت به بافت پر شهر بر حسب درصد

  

هکتـار تحـت پوشـش کـاربري اراضـی       7/21درصد معـادل   37جموعه کل سطح ساخته شده وبافت پر شهر آبگرم از م
تعداد ساختمان . متر مربع به ازاي هر نفر می باشد 36/.7مسکونی می باشد سرانه مسکونی در شهر آبگرم در حال حاضر معادل 

واحـد مسـکونی    1345در مجموع در ایـن تعـداد سـاختمان    باب بوده است که  1152بالغ بر  1385مسکونی در شهر در سال 
و پوشش تعداد کثیري از روستاهاي حوزه نفوذ و موقعیـت اسـتراتژیک   مرکز بخش بودن شهر آبگرم به دلیل .وجود داشته است

از نسبت به محور ترددي قزوین همدان داراي نقش عمده تجاري و بازرگانی در منطقه می باشد بر ایـن اسـاس بخـش وسـیعی     
 7/3در حـال حاضـر   . بدنه بلوار اصلی شهر به کاربري هاي تجاري خدماتی در مقیاس شهر و فراشـهري اختصـاص یافتـه اسـت    

 5/3درصد از سطح کل محدوده پر و ساخته شده شهر تحت پوشش فعالیتهاي تجاري و خدماتی بوده و سرانه تجـاري بـالغ بـر    
  .متر مربع به ازاي هر نفر می باشد

سـرانه  . هکتار می باشد به کاربري هاي  آموزشی  اختصـاص دارد  56/2سطح ساخته شده شهر که بالغ بر  درصد از4/4
  .متر مربع می باشد 3/4آموزشی در شهر آبگرم در وضع موجود معادل

متر مربع می باشد به کاربري هاي   فرهنگی و مـذهبی اختصـاص    5300درصد از سطح ساخته شده شهر که بالغ بر 1 
  .متر مربع می باشد 1سرانه کاربري هاي   فرهنگی و مذهبی در شهر آبگرم در وضع موجود در مجموع معادل . دارد

درصد از سطح ساخته شده شهر می باشد بـه کـاربري هـاي   اداراي و انتظـامی اختصـاص       9/2هکتار که معادل  68/1
  .متر مربع می باشد 9/2جود در مجموع معادل سرانه کاربري هاي   اداري و انتظامی در شهر آبگرم در وضع مو. دارد

درصد از سطح ساخته شده شهر را بـه   6/0متر مربع  معادل   3731کاربري تاسیسات وتجهیزات شهري با سطحی بالغ 
متـر   6/0خود اختصاص داده است  سرانه کاربري تاسیسات وتجهیزات شهري در شهر آبگرم در وضع موجود در مجموع معادل 

  شدمربع می با
درصد از سطح ساخته شـده شـهر  را بـه خـود اختصـاص       7/0متر مربع   معادل   3961کاربري درمانی با سطحی بالغ 

  .متر مربع می باشد 7/0داده است  سرانه کاربري درمانی در شهر آبگرم در وضع موجود در مجموع معادل 
سطح ساخته شده شهر  را به خود اختصـاص   درصد از 2/0متر مربع   معادل   1044کاربري گردشگري با سطحی بالغ 

در ایـن سـطح   . متر مربع مـی باشـد   2/0داده است  سرانه کاربري گردشگري در شهر آبگرم در وضع موجود در مجموع معادل 
  .چشمه و حمام آبگرم شهر می باشد اختیار

37
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ه شـده شـهر  را بـه خـود     درصـد از سـطح سـاخت    1/1متر مربـع معـادل    6670کارگاه ها وتعمیر گاهها با سطحی بالغ 
.  متـر مربـع مـی باشـد     1/1در شهر آبگرم در وضع موجود در مجموع معـادل  کارگاه و انبار اختصاص داده است  سرانه کاربري 

  .باشدمتر می 202در محدوده شهر معادل  سطح اختصاصی به دامداري به صورت مجزا
درصد از سطح ساخته شـده شـهر  را بـه خـود      5/1عادل متر مربع   م 9068کاربري ورزشی و تفریحی  با سطحی بالغ 

  .  متر مربع می باشد 5/1اختصاص داده است  سرانه کاربري ورزشی وتفریحی در شهر آبگرم در وضع موجود در مجموع معادل 
درصد از سطح ساخته شده شـهر  را بـه خـود اختصـاص داده اسـت  سـرانه شـبکه         4/39شبکه ارتباطی شهر  معادل 

  .  متر مربع می باشد 1/39در شهر آبگرم در وضع موجود در مجموع معادل  ارتباطی
از سـطح   درصد 3/0متر مربع   معادل 1875با سطحی معادل  جاورت بافتهاي ساخته شده مسکونیگورستان شهر در م

     .را به خود اختصاص داده است ساخته شده شهر
  

  حسب هکتار وضع موجود شهر آبگرم برخالص سطوح کاربري اراضی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  سطوح کاربري اراضی وضع موجود شهر نسبت به کل محدوده بر حسب هکتار
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  )فضاي سبز، خرده فروشی و غیرهآموزشی، بهداشتی، (توزیع خدمات نحوه  4-4
در سطح شهر آبگرم نشان می دهـد کـه    ورزشی  بررسی نحوه وتوزیع خدمات آموزشی بهداشتی وفضاي سبز 

ب خدمات تجاري و بازرگانی در مجاورت محور اصلی شهر استقرار یافته اند کلیه ادارات دولتـی وانتظـامی و مرکـز    اغل
 اصـلی بهداشت ودرمان شهر ، بانکها و سایر مراکز اصلی خدماتی شهر از مراکز محالت فاصـله گرفتـه ودر جـوار بلـوار     

   .طح شهر پراکنده می باشندمراکز آموزشی شهر در س همچنین  .شهر استقرار یافته اند
کیفیت هر سکونتگاهی با توجه به میزان دسترسی آنها به امکانات خدماتی چون، آموزشی، درمـانی، فرهنگـی،   

هـاي مـذکور و   بدین منظور شناخت وضع شهر در رابطه با کارکرد. گرددورزشی، فضاي سبز و نظایر اینها مشخص می
ررسی وضع موجود به منظور دستیابی به کمبودهاي موجـود در هـر کـارکرد،    از طرفی ب. کم و کیف آنها ضرورت دارد

   . باشدهاي قابل قبــول میمستلزم در دست داشتن سنجه
اي در قالب توزیع آنها در سـطح شـهر و میـزان خـدمات دهـی بـا توجـه بـه شـعاع          نحوه توزیع خدمات محله

  هـاي خـدماتی   من مطالعـه میـزان بسـندگی کـاربري    در ایـن بخـش ضـ   . انـد کردیشان مورد مطالعه قـرار گرفتـه  عمل
-هاي معمول شهري کشور، به بررسی شعاع کارکرد مفید و مؤثر هر کاربري و کیفیـت خـدمات   اي از نظر سرانهمحله

  .دهی آن نیز می پردازیم 
 هـایی اسـت کـه در   جهت بررسی نحوه توزیع خدمات به لحاظ گنجایش و شعاع کارکرد نیاز به کـاربرد سـنجه  

هـاي  هاي مطلوبیت در درجه اول بر اساس ضوابط موجود سازمانها یا شاخصاین سنجه. جدول ذیل آورده شده است
هاي معمول کشوري و نیز نتایج تحقیقات انجـام شـده در   مرتبط و در درجه دوم بر اساس تجارب مشاور و نیز شاخص

   .دهدمی نهاي مطلوب ذکـر شده را نشــاخصجدول ذیل شا. این زمینه است
  

  ايهاي مورد عمل در بررسی وضعیت خدمات محلهشاخص - 4-4- 1جدول 

  درصد جمعیت  کاربرد  ردیف
  مصرف کننده

  سرانه مصرف کننده
  )متر(شعاع عملکرد   )متر مربع(

  500  8  %3  کودکستان  1
  500  9  %12  دبستان  2
  500  7  %100  فضاي سبز  3
  500  2  %100  ورزشی  4
  500  5/0  %100  فرهنگی  5
  500  5/0  %100  مذهبی  6
  500  75/0  %100  درمانی - بهداشتی  7
  -  5/0  %100  تجاري  8

  
  :به شرح ذیل است ، وضع خدماتبا توجه به جدول

  
  کاربري آموزشی 

، آمـوزش عـالی و   )از کودکسـتان تـا متوسـطه   (بخش عمـده شـامل آمـوزش عمـومی       کاربري آموزشی به سه
دهد که مساحت کل اراضی بـا کـاربري آموزشـی    هاي انجام شده نشان میرسیبر. شودآموزشی تقسیم می مراکزسایر
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مترمربـع   3/4معـادل  ) نفـر  5416( 85هکتار است که سرانه هر شـهروند بـر اسـاس جمعیـت سـال       5/2شهر حدود 
نسـبتا  متـر مربـع مـی باشـد، رقـم       2-5هاي معمول کشـور کـه   سرانه مذکور در مقایسه با سرانه. محاسبه شده است

بدیهی است که با احتساب جمعیـت روسـتاهاي حـوزه نفـوذ مسـتقیم شـهر کـه امکانـات         . دهد را نشان می اسبی من
   . نمایند، مطلوب خواهد بوددریافت می آبگرم تحصیلی باالتر از دبستان خود را از شهر

فتـه بـه   الزم است که فضاهاي اختصـاص یا  آبگرم تر وضع سطوح مختلف آموزشی شهربه منظور بررسی دقیق
آنگـاه  . هاي مطلوب مقایسه گرددآنها و سرانه مربوط به هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و با سرانه
  . میزان کمبود مربوط به هرکدام مشخص شود که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد

  

  : آموزش پیش دبستانی
  ايچگونگی توزیع و شعاع کارکرد خدمات محله

در خصـوص شـعاع   . شـود قسمت از بحث صرفاً به پراکنش و شعاع کارکرد خدمات مختلف پرداخته می در این
متر لحاظ شده، گفتنی است که این شعاع دسترسی جهت تعریف ابعـاد   500کارکرد کاربري کودکستان و دبستان که 

البته کاربري آموزشـی در سـطح   . شودترین مالك در نظر گرفته میمحله در تقسیمات کالبدي شهرها به عنوان اصلی
شود ولی به دلیل عدم برخورداري شـهر از ایـن کـاربري،    اي محسوب میکودکستان از نظر سطح عملکردي، زیر محله

روي متـر مسـیر پیـاده    500اصوالً شعاع دسترسی . گیرددر این سطح از مطالعات وضع موجود، مورد بررسی قرار نمی
  . کشدیقه طول میدق 7تا  5است که به طور متوسط 

بنـابراین شـهر   . هیچ واحد پیش دبستانی فعالیت نداردآبگرم بر اساس اطالعات برداشت میدانی مشاور در شهر 
  .با کمبود این نوع کاربري مواجه است که بایستی در برنامه آتی شهر لحاظ گردد

  

  : دبستان
موجود می باشد دبستانه پسرانه بعثـت  در حال حاضر دو مرکز آموزشی در مقطع دبستان در سطح شهر آبگرم 

یاس در خیابان داودي از مراکز دبستان شهر آبگرم می باشند با توجه به بافت  نسـبتا  در مجاورت شهرداري و دبستان 
     .پراکنده شهر و فاصله محالت با یکدیگر آستانه دسترسی به این خدمات با مشکل مواجه می باشد

موقعیت اسـتقرار دو دبسـتان بـه    . یک دبستان پسرانه و یکی هم دخترانه استدبستان موجود شهر،  2از میان 
ی و خطـی  شکل قطعات اما به دلیل. گونه اي است که سطح شهر را به خوبی تحت شعاع عملکردي خود قرار می دهند

و تراکم پایین جمعیت در سطح شـهر، بـا وجـود مطلـوب بـودن شـرایط کمـی ایـن          گستردگی بیش از حد آن ،شهر
آموزشی، مدرسه دخترانه در شمال شهر قرار گرفته و شرایط بهینه دسترسی در ایـن بخـش شـهر مطلـوب      هايواحد

ر شـرایط  شـهر را د بوده و دبستان پسرانه به دلیل استقرار در بخشهاي جنوبی تر، خدمات رسانی پسـران ایـن بخـش    
بستان نسبت به نقاط دیگر شهر بهترین شـرایط  مجموع، موقعیت استقرار این دو واحد د در. مطلوب تر قرار داده است

ضروریست با توجه به شکل قطعاتی و خطی شـهر   .را داشته و اکثر دانش آموزان در شرایط بهینه دسترسی قرار دارند
  .در آینده با استقرار واحدهاي جدید در سایر محالت شهر ایجاد گردند

  

  : راهنمایی 
سید اشهدا و مدرسه راهنمایی شبانه روزي الغـدیر در سـطح شـهر    در وضع موجود دو مدرسه راهنمایی حوزه 

براساس حـداقل فاصـله   . آبگرم فعال بوده وعالوه بر پوشش کل شهر به روستاهاي حوزه نفوذ خدمات رسانی می کنند
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  متر فاصـله ایـن مـدارس کـه در منتهـی الیـه جنـوبی شـهر قـرار           750تا  500دسترسی به مراکز آموزشی راهنمایی 
  .اند بیش از فاصله هاي استاندارد می باشدگرفته

  

  ):اي ، پیش دانشگاهیدبیرستان ، مراکز فنی حرفه(متوسطه 
متوسطه روزانـه وشـبانه در شـهر     آموزشیبا توجه به حوزه نفوذ نسبتا وسیع شهر آبگرم تعداد کثیري از مراکز 

رو دانـش ابرقـورتی ، دبیرسـتان شـبانه روزي     دبیرستان کاردانش شهداي کربالیی و هنرستان کا آبگرم فعال می باشد
اصلی آموزشی در سطح شهر مـی باشـند   مراکز  امام حسن عسگري و دبیرستانهاي دخترانه کوثر و پروین اعتصامی از 

  .حوزه عملکرد آن روستاهاي حوزه نفوذ شهر می باشدکه در مقیاس شهري و فراشهري داراي عملکرد بوده و 
  

  کاربري فرهنگی
لذا بـا  . متر مربع است 5/0متر مربع و سرانه هر شهروند از آن  2725فرهنگی شهر در وضع موجود کل فضاي 

، سطح موجود براي این شهر مکفـی  ) مترمربع5/0 -75/0(در نظر گرفتن متوسط سرانه این کاربري در شهرهاي ایران
   . می باشد 

هـاي تئـاتر و نمـایش،    راها، سـینماها، سـالن  ها، فرهنگسالزم به ذکر است که فضاهاي فرهنگی شامل کتابخانه
ک فضاي فرهنگـی بـه   بارت است یعآبگرم کاربري فرهنگی موجود در شهر . گرددهاي اجتماعات و نظایر آنها میسالن

  .است شهرداري احداث و تجهیز شده خیابان که درعنوان خانه فرهنگ و کتابخانه 
  

  فضاي سبز عمومی
هایی است که در دسترس عموم شهروندان بوده و معموالً تجهیـز شـده   اركفضاهاي سبز عمومی شامل کلیه پ

هاي دولتی و ادارات در این گروه قـرار  بنابراین فضاهاي سبز خصوصی و فضاهاي سبز داخل محوطه سازمان. باشندمی
    .در حال حاضر شهر آبگرم فاقد فضاي سبز و پارك مجهز شهري می باشد .نمی گیرند

  

  کاربري ورزشی
مسـاحت  . گـردد هـاي ورزشـی کوچــــک مـی    هاي ورزشی سرپوشیده و زمـین سالن  فضاهاي ورزشی شامل 

. گـردد متر مربع محاسبه می 7/1 متر مربع است که سرانه هر شهروند 9068، آبگرمفضاهاي تحت این کاربري در شهر
   .می باشددر حال حاضر دو سالن سرپوشیده شهداي آبگرم و پوریاي ولی در سطح شهر موجود 

  
  درمانی -بهداشتی 

ها، مراکز بهداشت و درمانگـاه هـا و فضـاهاي بهداشـتی شـامل      کاربري درمانی در سطح شهر شامل بیمارستان
کـه کـل    دهـد مـی   هاي انجام شده نشـان  بررسی. باشد می... هاي عمومی و هاي بهداشتی، حمامها، سرویسآبریزگاه

شامل مرکز بهداشتی درمانی جمال الدین شریعتی مـی باشـد کـه در     موجودکاربري درمانی شهر در وضع  فضاهاي با
  . شود متر مربع محاسبه می 7/0متر مربع است که سرانه هر شهروند از آن  3961

در سـطح موجـود،   ) متـر مربـع   75/0 -5/1(بهداشـتی   -در مجموع با توجه به سرانه مطلوب کاربري درمانی  
  .شودجود تأمین شده است و کمبودي دیده نمیسرانه مورد نیاز براي جمعیت مو
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  انتظامی  -اداري
اداري شامل فضاهاي اداري و سازمانهاي دولتـی در سـطح   کاربري . شوندها به دو دسته تقسیم میاین کاربري

قـش   خـود،   باتوجه به ن  .باشدهاي مقاومت بسیج میها و پایگاهها، کالنتريکاربري انتظامی نیز شامل پاسگاهشهر  و 
  .براي شهرها ضروري هستند

عمده ایـن   . متر مربع است  16880انتظامی شهر  -اداري  هاي انجام شده سطح کل فضاهايبر اساس بررسی
  .بلوار اصلی شهر مستقر شده اندفضاها در بدنه 

  

  صنایع کارگاهی
کارگاهی شـهر در دو سـطح   در اینجا نیز صنایع . باشدمتوسط میو فضاهاي صنعتی شامل انواع صنایع کوچک

  . کارگاههاي بزرگ و صنایع شهري مورد بررسی قرار می گیرد
. مترمربـع اسـت   2/1متر مربـع و سـرانه آن    6670مساحت کارگاههاي کوچک شهري در وضع موجود، حدود 

  .باشندکارگاههاي شهرآبگرم عمدتا در حاشیه وبدنه بلوار اصلی شهر و ورودي شهر از سمت تاکستان پراکنده می 
    

  کاربري مذهبی
 آبگرم سطح فضاهاي مذهبی شهر. گردندها، و مصلی شهر میها، تکیهفضاهاي مذهبی شامل مساجد، حسینیه

با توجه . باشدمتر مربع می 5/0مترمربع محاسبه گردیده و سرانه هر شهروند از آن تقریبا 2660در وضع موجود حدود 
متر مربع تعیین شده است، لذا در وضع موجود، کمبود فضـاي مـذهبی وجـود     5/0به اینکه سرانه مطلوب این فضاها، 

  . این کاربري نیز به تعداد کافی و با توزیع مناسب در سطح شهر گسترش یافته است.ندارد
  

 خدماتی-تجاري
ایـن  . انـد قرار گرفته محالت بر اصلیشهر عمدتا در حاشیه محور اصلی شهر و معا خدماتی هاي تجاريکاربري 

  اســتقرار ایــن کــاربري در موقعیــت هــاي مــذکور موجــب . ویژگــی در اغلــب شــهرهاي کشــور قابــل مشــاهده اســت
می گردد که نه تنها خدمات رسانی به ساکنین بافت هاي محالت پشت این معابر با فواصل اندك تسهیل شـود؛ بلکـه   

بنابر این ایـن کـاربري در   . ند می شوندعابرین سواره که از نقاط مختلف شهر می گذرند نیز توسط این خدمات بهره م
بعد کمی به تعداد کافی در سطح شهر توزیع شده و با استقرار در حاشیه معابر اصلی دسترسی تمام سـاکنین شـهر را   

  .به این خدمات تسهیل کرده است
  

  بهداشتی و درمانی
ه اند و شرایط دسترسی کاربري بهداشتی شهر شامل دو حمام عمومی است که در شرق و غرب شهر قرار گرفت

  .مناسب و برخورداري کافی را براي ساکنین محالت فراهم آورده است
درمانگاه شهر به دلیل وسـعت زیـاد و   . کاربري درمانی شهر شامل سه واحد خانه بهداشت و یک درمانگاه است

حلـه اي  یاس شـهري و م رسانی را در مق ، خدمات)همانند کاربري فرهنگی(استقرار در مرکز خدماتی و دسترسی شهر
  .به خوبی تامین کرده است

را بـراي جمعیـت موجـود آن روشـن     بگـرم  بررسی خدمات فوق الذکر، وضع کمی خدمات شهري عمده شهر ا
آنچه که حائز اهمیت است و باید توجه کافی بـه آن  . باشدبندي از تمامی موارد ذکر شده میجدول ذیل جمع. ساخت

  :مبذول داشت این است که
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مطالب طرح شده در این مبحث صرفاً به بررسی کمی خدمات موجود در شهر پرداخته است و این اعـداد  ) الف
  .شودو ارقام صرفاً مبنایی براي درك وضع موجود است و بعنوان مالك مطلق و قطعی در بررسی خدمات تلقی نمی

وجود باز خواهد داشت چـرا کـه   هاي متوجه صرفاً کمی به سرانه خدمات شهري، محقق را از دیدن واقعیت) ب
لذا آنچه که در این مطالعات همواره باید مـورد توجـه باشـد، بحـث     . هاي شهري در فضاي شهري استعینیت فعالیت

   فضا و پراکنش خدمات در فضاي کالبدي شهر است 
ي معمـول  هـا با کرانه پایین سـرانه شهر آبگرم  هاي موجود هر یک از خدمات شهريدر وضع موجود، سرانه) ج

بـالطبع اکتفـا بـه    . کشور سنجیده شده است و این از آنروست که بتوان وضع موجود را با حداقل وضع مطلوب سنجید
لذا در بخش طراحی و پیشـنهاد طـرح   . کند، خطاستها در شرایطی که فضاي شهر امکانات بیشتري فراهم میحداقل

  .شودمی ها پرداختهدر چارچوب امکانات موجود به افزایش سرانه
این سطوح عملکردي شـامل  . برخی از خدمات شهري با توجه به ماهیت خود، سطوح عملکردي مختلفی دارند

در این بخش نحوه توزیع خدمات بـا سـطح عملکـرد    . شوداي، شهري و فراشهري میاي، منطقهاي، ناحیهسطوح محله
ر از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است یک شـهر  این ام. گیرداي در بین محالت مختلف مورد بررسی قرار میمحله

آنهـا نتوانـد   ) کیفیـت (کمبودي نداشته باشد، ولی به دلیل توزیع نامناسب ) کمیت(ها از نظر مساحت و سرانه کاربري
موضوع دیگري کـه در ایـن بخـش از اهمیـت     . نیازهاي ساکنان محالت مختلف شهر را به صورت مطلوب تأمین نماید

اي بـا توجـه بـه    چرا که خدمات سطح محله. اي استهاي سطح محلهتعیین شعاع عملکردي کاربـريبرخوردار است، 
روند و باید به راحتی توسـط سـاکنان محـالت مختلـف قابـل      ماهیت آنها جزء خدمات ضروري یک محله به شمار می

  . بخشدرت میاي را ضرواین امر تعیین شعاع عملکرد مناسب براي کاربري سطح محله. دسترسی باشند
محالت کنونی شهر مبناي مناسبی براي تحلیل حوزه عملکرد کاربري هاي خـدمات محلـه اي محسـوب نمـی     

این تقسیمات به لحاظ پایین بودن جمعیت و عدم رعایت مالحظات خاص کالبدي، قابل استفاده نبـوده اسـت و   . شود
را نشـان مـی دهـد کـه بـر اسـاس اصـول جدیـد         بندي صرفاً  محالت ذهنی مبتنی بر قراردادهـاي محلـی   این حوزه

  . شهرسازي قابل استناد نیست
  

  کنونتاگذشتهادوارازآنشهرومحالتکالبديرشدوتوسعهروندتاریخچه،علل پیدایش، 5-4
اي ارتباط دهنده حـوزه مرکـزي   عناصر شاخص مؤثر در شکل گیري پهنه سکونتی آبگرم عبور محور فرامنطقه

این ویژگی . دخانه خررود و وجود آبگرم معدنی و فرصت بهره گیري از آن در منطقه بوده استرو ،به حوزه غرب ایران
موجب شکل گیري بافت سکونتی بدواً در همجواري محور عبوري و نیز محل بهـره بـرداري از آب گـرم معـدنی بـوده      

تا حدودي به پـس کـران آن    است که با تغییر مسیر و احداث محور شریانی جدید توسعه به حاشیه محور جدید و نیز
پستی و بلندي اراضـی در ایـن پهنـه موجـب     . با اینحال عمق توسعه در پس کران آن کم می باشد. کشیده شده است

شده است تا بافت بلحاظ کالبدي بصورت مجزا و در قالب محالت نسبتاً مستقل از یکـدیگر شـکل گیرنـد و در برخـی     
فرم و شیب اراضی موجب شده اسـت کـه فـرم قطعـات اراضـی هماهنـگ در        .باشد مستقیم موارد فاقد ارتباط ترددي

  .ها شکل نگیرندپهنه
بافت قدیم ، محالت و نواحی شهر نقش عمده اي در شکل گیري ساختار وسازمان فضایی اجتمـاعی وسـاختار   

تـاریخی ،   از قبیـل واقعـه  (ذهنی از شهر بعهده دارند نواحی مختلف شهر براساس ویژگیها ومشخصات مخـتص خـود   
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در حال حاضر شهر . از همدیگر بازشناسایی شده وداراي مرزها ولبه هاي مشخص می باشند... ) داشتن بناي باارزش و
   .آبگرم  شامل چهار محله می باشد که این محالت در کنار هم شکل دهنده شهر می باشند

ل غرب و جلیل آبـاد در شـرق شـهر    عه در شماشهر ، مهرآباد در غرب و آغچه قل محالت منصور آباد در جنوب
  .محالت اصلی شهر را تشکیل می دهند

   

  دانه بندي بافت هاي شهر 6-4
رود کـه خصوصـیات و    به شـمار مـی   شهري کیکی یکی از مهمترین اجزاء و عناصر بافتفقطعات ت: بندي دانه  

بندي در واقع به نحـوه   دانه. زیادي بگذاردتواند بر ماهیت بافت تأثیر  یکدیگر می رنحوه اختالط و قرارگیري آنها در کنا
بـه منظـور دسـتیابی بـه یـک برداشـت و نتیجـه کلـی از نظـام          . شـود  تفکیک قطعات، ریزي و درشتی آنها اطالق می

   .گردند میبندي  بندي قطعات واقع در هر بلوك شهري بر حسب مساحت به شرح ذیل دسته دانه
اینگونـه قطعـات   . دارنـد مترمربـع   150تـا   50که مساحتی مابین شود  به قطعاتی اطالق می: قطعات ریز) الف

هاي روستایی تشـکیل   هایی که از بافت هاي قدیمی شهر که از بافت ارگانیک برخوردارند و یا در بخش اغلب در قسمت
بازتـاب آن  کوچک به یکـدیگر نزدیکترنـد و    يها ها و ساختمان ناشی از این قطعات، زمین در بافت. قرار دارند ،اند شده

  .شود در تأثیرات بصري به صورت فشردگی دیده می
ناشـی از   بافت در .دارندمترمربع  300تا  150شود که مساحتی بین  به قطعاتی اطالق می: قطعات متوسط) ب

  .باشند ها از فشردگی کمتر و فواصل بیشتر نسبت به هم برخوردار می این قطعات ساختمان
ناشی از  در بافت .مترمربع دارند 1000تا  300 د که مساحتی بیننشو طالق میبه قطعاتی ا: قطعات درشت) ج

  . باشد ها بزرگتر و از یکدیگر دورتر می بندي حجم ساختمان این نوع دانه
  .مترمربع است 1000شود که مساحت آنها بیش از  به قطعاتی اطالق می: قطعات بزرگ) د
  

  دانه بندي قطعات در سطح شهر
  
  

  1388ماخذ برداشت مشاور شهر وبرنامه 
  
  
  
  
  
  
  

 درصد دادتع عرصه قطعات
 8 132 متر مربع 75کمتر یا مساوي 
150-75 641 39.1 
250-150 574 35 
500-250 223 13.6 

 4.3 71 متر مربع 500بیش از 
 100 1614 جمع
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  بر حسب درصد عرصه قطعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شهر 
تعداد 
 خانوار

 مساحت زیربنا جمعیت

د واحد تعدا
جمعیت  مسکونی

50 کل
  

وکمتر
 

51
تا  

 
80

 

81 
  تا

100
 

101
 تا 

150
 

151
 تا

200
 

201
تا  

 
300

 

301
تا  

 
500

 

501 
و 
 بیشتر

 1,152 0 4 23 72 179 250 469 155 5,416 1,345 ابگرم
  1385ماخذ مرکز آمار ایران سرشماري 

  
واحد مسکونی در شـهر آبگـرم در سـال     1152بررسی مساحت قطعات مسکونی نشان می دهد که از مجموعه 

متـر مربـع    100تـا   81واحد داراي زیربنایی  250متر مربع بوده و  80تا  51واحد داراي زیربناي  469بالغ بر  1385
  .متر در مراحل بعدي قرار دارند 150تا  100متر و   50کمتر از مساحت داشته و قطعات 

متـر مربـع،    75قطعات داراي مساحتی کمتـر یـا مسـاوي    % 8بررسی سطح قطعات اراضی گویاي آن است که 
متـر مربـع و مسـاحت     250تـا   150قطعـات بـین   % 35متر مربع، مسـاحت   150تا  75قطعات بین % 1/39مساحت 

  . باشدمتر مربع  می 500داراي مساحت بیشتر از % 3/4متر مربع و  500تا  250قطعات بین % 6/13
  

  شهرریخت شناسی و ادواري معماري  7-4
  

قابـل اثبـات و یـا توجیـه     دارد  داشته و یا  اساساً ذکر این نکته که در شهر آبگرم سبک خاصی از معماري رواج
کما اینکه از معماري سنتی ایرانی نیز خبري به میان نیست تنهـا عامـل پیونـد دهنـده سـاختار کنـونی بـا         نمی باشد

ر جاي جاي شهر به چشم می خورد که بیشتر منبعـث  گذشته معدود ساختمانهاي خشتی با تیرهاي چوبی است که د
از معماري روستایی است تا شهر و مبنا قرار دادن آنها به عنوان شکل دهنده ریخت و بافت معماري آینـده بـا چـالش    

  .جدي مواجه است
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 و اما گسترش و توسعه آبگرم در چند سال اخیر و الزامی کردن مقاوم سازي ساختمان و داشتن اسـکلت تـأثیر  
مهمی بر ساختمان سازي در شهر داشته و مسیر را از ساخت ساختمان هاي آجري نامقـاوم و یـک طبقـه بـه سـمت      

  .است ساخت ساختمانهاي عمدتاً با اسکلت فلزي با نماي خشک و یکنواخت و حتی بدون نما سازي پیش برده
یـی یـک طبقـه آجـري مـی      به طور کلی واحدهاي معماري تشکیل دهنده بافت شهر عمدتاً ساختمانهاي ویال

باشند که اکثراً بدون اسکلت و نا مقاوم می باشند و اما بافت متراکم، در هم پیچیـده و درون گـراي سـاختمان هـا در     
  .شهر به نظر می رسد به دلیل گریز از سرماي زمستان و ویژگی هاي فرهنگی شهر باشد محالت بافت قدیمی

ه گردشگري به عنوان یکی از اهداف اصـلی بـراي توسـعه شـهر در     نکته مهم در این رابطه این است که چنانچ
  .اجتماعی نقش اساسی دارد –براي طراحی زیرساخت هاي آن مطالعات فرهنگی . نظر گرفته شود

  :اما در شکل دادن و تعریف معماري متناسب با محیط توجه به نکات می تواند راهگشا باشد
به نظر می رسد ساختمانها بیشتر متأثر از سرماي زمستان باشند تا  اقلیم نسبتاً کوهستانی و سرد منطقه یعنی

  .گرماي زمستان
 .توجه به ساختار و مصالح و معماري برج هاي خرقان و رمز ماندگاري آنها

 .تأثیر گسترده آبگرم از قزوین و تاکستان و مشترکات فرهنگی و اقلیمی با آنها
چشم می خورد تأثیر زیاد شوره به نماي ساختمان ها که گمـان  عامل تأثیرگذار دیگري که در سیماي شهر به 

می رود ناشی از درصد زیاد آهک در آب منطقه باشد که به نظر می رسد بـا پیشـنهاد مصـالح مناسـب و شـیوه هـاي       
  .مناسب ساخت تا حد توان بر این مشکل فائق آمد

 
و چگونگی روابط آن هـا بـا    شهرمختلفمحالتمحدودهباتعیینهمراهشهريساختاروسازمان 8-4

  یکدیگر
  

نشانه هاي شهري محالت وگره ها و لبـه هـاي شـهري و    بافت وسازمان فضایی شهر متشکل از عناصر کالبدي 
می باشد که عالوه بر تعیین استخوانبدي اصلی شهر در شکل گیري سازمان فضایی واجتماعی شـهر   طبیعیعموارض 

سازمان فضایی در شهر ونحوه توسعه آتی برعهده دارد در شهر هاي ایران بازار موثر بوده ونقش عمده اي در  ساختار و
وخیابانهاي اصلی شهر، باروي شهر، محدوده محالت قدیمی  وجدید شهر وعناصر طبیعی از قبیل مسـیل وکـوه نقـش    

   .عمده اي در شکل گیري بافت وسازمان شهري به عهده دارند
عنصر اصلی و شاخص  که در ارتباط بـا سـازمان فضـایی شـهر  شـهر         براین اساس با توجه به شرایط شهر دو

  :شکل گیري بافت آتی شهر دخیل می باشد مشخص شده است 
  بافت پیشین محالت قدیمی وجدید شهر : الف
  شبکه هاي ارتباطی حدفاصل بافت هاي ساخته شده:  ب 
  محالت و نواحی شهر: ج 
  ویژگیهاي طبیعی: د 

وج که از بطن شهر عبور می کند وتوپوگرافی هـا و  محور  ترددي و جاده تاکستان به آ   استخوان بندي شهر را
  .به وجود می اورد  بر هم  رودخانه خر رود

بـه دو قسـمت تقسـیم مـی      شهر را  وشهر می گذرد  مرکز بعنوان یک محور اصلی از  قزوین به همدان جاده 
  .انه خر رود تقاطع ایجاد می کندرودخ شهر با جاده   این محور درناحیه شمال  کند
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  بافت شهري  –الف  
در می باشد که به صورت مجزا  شهري ومحالت پراکنده  متشکل از بافتهاي آبگرمبافت فیزیکی وکالبدي شهر 

پراکنـدگی بافتهـاي اصـلی شـکل دهنـده       با توسعه وگسترش به یکدیگر متصـل شـده انـد    طول زمان شکل گرفته و
ساختار وسازمان فضایی شهر داشته است همچنین به دلیل ضـرورت حفـظ اراضـی کشـاورزي     شهرنقش عمدهاي در 

بخش اعظمی از محدوده واراضی که در حد فاصل بخشهاي مختلف شهر می باشد به صورت بایر وزراعـی حفـظ شـده    
 آبگـرم هر است به همین دلیل پهنه بندي منسجم که یکی از ویژگیهاي ساختار وسازمان فضایی شهرمی باشـد در شـ  

 نـد اصلی شهر وبه صورت خطـی شـکل گرفتـه ا     شکل نگرفته و پهنه هاي جدید وبافتهاي مسکونی در حاشیه خیابان
  .اکنده شهر باعث شکل گیري قطاعی  شهر در طول زمان شده استرتوسعه پ

  

  شبکه هاي ارتباطی حدفاصل بافت هاي ساخته شده:  ب 
در شکل گیري سازمان فضایی شهر واستخوانبندي اصـلی شـهر   شبکه هاي ارتباطی اصلی شهر نقش عمده اي 

ونقاط مختلـف شـهر بعنـوان فضـاهاي عمـومی       محالت ونواحی این شبکه ها عالوه بر ایجاد ارتباط بین .برعهده دارند
وفعالیتی عمل نموده ومراکز فعالیتی واجتماعی  وعناصر کالبدي شاخص را در مجـاورت خـود دارنـد در حـال حاضـر        

ده عنوان اصلی ترین محور شهر نقش عمـ بهاي کریمی ، نظامی داودي و طالقانی وخیابان حکیم نظري و شفاء  انخیاب
     .اي در شکل گیري استخوانبندي شهر دارد

  

  محالت و نواحی شهر: ج
نواحی شهر نقش عمده اي در شکل گیري ساختار وسازمان فضایی اجتمـاعی وسـاختار    بافت قدیم ، محالت و

از قبیـل واقعـه تـاریخی ،    (ز شهر بعهده دارند نواحی مختلف شهر براساس ویژگیها ومشخصات مخـتص خـود   ذهنی ا
در حال حاضر شهر . از همدیگر بازشناسایی شده وداراي مرزها ولبه هاي مشخص می باشند... ) داشتن بناي باارزش و

   .شهر می باشند محله می باشد که این محالت در کنار هم شکل دهنده چهارشامل   آبگرم
لعه در شمال غرب و جلیل آبـاد در شـرق شـهر    ب شهر ، مهرآباد در غرب و آغچه قمحالت منصور آباد در جنو

منصور آباد داراي بافت جدید بوده وبه صورت خطـی در امتـداد محـور اصـلی      محالت اصلی شهر را تشکیل می دهند
با بافتی منفک وجدا از سایر محـالت در منتهـی الیـه غربـی       مهر آباد داراي ساختار منظم بوده و. گسترش یافته است

شهر قرار گرفته است جلیل آباد داراي بافت فشرده و نامنظم بوده و از نظـر کالبـدي داراي بیشـترین فرسـودگی مـی      
  .باشد

  
  : و شیب عمومی زمین ویژگیهاي طبیعی: د 

ننده در استقرار و موقعیت شهرها مطــرح مـی   بستـر طبیعی شهرها به عنــوان یکی از پارامتــرهاي تعیین ک
لذا با این دیدگاه نسبت به شناخت ساختار موجود شهر در بستر طبیعت تا آنجا که مـی توانـد در تصـمیمات و    .. باشد

در این راستا، راهها و شریانهاي شهري به عنوان مسـیرهاي ارتبـاطی   .  برنامه هاي شهر  تأثیر بگذارد اقدام می نمائیم
ل محل کار و زندگی تلقی نمی گردند بلکه فضاهاي زندگی شهري و اجتماعی هسـتند کـه در بسـتر طبیعـت     حدفاص

طرح هادي پیشین نیز در توسعه شهر وتثبیت محـدوده بـر  حفـظ    . شکل گرفته و نماد تلقی انسان از طبیعت هستند
وجود عوارض محـدود کننـده    ،یم اراضی زراعی در داخل شهر و منطقه حاشیه شهر توجه داشته است شیب نسبتا مال

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

  

    مهندسین مشاور
 73_________________________________________________________شهرو برنامه

  
  

توسـعه شـهر را بـه     در مرکز شهر و عبور آن از غرب به شـرق  دخانه خر رود ورجود و طبیعی در اطراف شهر ،توسعه 
   .صورت قطاعی وخطی شکل داده است

 
  

  
  

  

  

  

% 3 بـین % 3/12، %3تا % 1بین % 4/19، %1اراضی کمتر از % 13دهد که بررسی درصد شیب اراضی نشان  می
اراضـی  % 12، %30تـا  % 15اراضـی بـین   % 6/18و % 15تـا  % 10اراضی بـین  % 1/10و % 10تا % 5بین % 6/14، %5تا 

جهت جنوب غرب و بخشـی   رات در جهت جنوب، بخشی از قطعات دبخشی از قطع. شیب داشته باشند% 30بیشتر از 
ي دسترسی بـه طـور غالـب متمایـل بـه      به همین سبب نیز محورها. از قطعات در جهت جنوب شرق شکل گرفته اند

  . گرددمی به محور شریانی عبوري منتهی وغربی است  –شرقی 
  

  توزیع شیب اراضی شهري آبگرم 4- 8- 1جدول 
  درصد  مساحت به هکتار  درصد شیب

  13.0  20.6  یک درصد و کمتر
3-1  30.8  19.4  
5-3  19.5  12.3  
10-5  23.2  14.6  
15-10  16.0  10.1  
30-15  29.5  18.6  
  12.0  19.0  درصد 30بیش از 

  100  158.6  جمع
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 توزیع شیب اراضی در شهر آبگرم بر حسب درصد

13 19.4 12.3 14.6 10.1
18.6 12

0
10
20
30

کمتر از 1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-30 بیش از 30
درصد

  
  

  پدافند غیر عامل و نیازهاي کالبدي آن در شهر و حریم آن 9-4   
ه بـا  برنامه ریزي فضایی و مکانیابی عناصر شهري و فراشهري براي مقابلـ  واژه پدافند غیر عامل،یکی از مفاهیم 

هت نجات زندگی افـراد جامعـه اعـم از روسـتایی و     ج سوانح طبیعی نظیر زلزله، طوفان و سیل :مانندپیامدهاي ناگوار 
    . شهري در مواقع اضطراري می باشد

شکی نیست که با افزایش تراکم جمعیتی در نواحی شهري، وجود محـدودیتهاي مـالی و مـدیریتی در سـطح      
ح کشور، عدم دسترسی به تکنولوژي برتـر صـنعتی و نظـامی، تنگناهـاي وسـیعی در      شهرها و مدیریت بخشی در سط

رابطه با تشکیل و تجهیز ارگانها و نهادهاي دولتی و مردمی جهت مقابله با شرایط فـوق العـاده در کشـور وجودداشـته     
، عـدم  واقـع اضـطراري  تاها از سـاکنین در م از جمله این شرایط می توان به نحوه تخلیه به موقع شهرها و روسـ . است

  . وجود مدیریت یکپارچه که گاهاً باعث ایجاد خود محوري و بی نظمی درامر تخلیه می شود اشاره داشت
  : می توان اهداف و ماموریت هاي اصلی دفاع غیر عامل را به ترتیب زیر برشمرد  
و صـنعتی و یـا    جلوگیري از خسارتهاي اساسی به تاسیسـات و مراکـز حسـاس فعـالیتی و مراکـز جمعیتـی       •

  محدودکردن این خسارتها،
باالبردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیتهاي حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و مهـم اعـم    •

 از نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید یا بحران و جنگ ،
 انجام اقدامات پیشگیرانه و مداخله گرانه در مواقع بحران ، •
ل در امر امداد رسانی به افراد جامعه و بازسازي سریع مراکز و محل هاي آسیب دیـده جهـت بازگشـت    تسهی •

 .این مراکز به فرایند کار و احیاي خدمات
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  تدوین معیارهاي ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل
رهاي ضوابط و مقـررات  به طور کلی تدوین معیارهاي ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل بایستی همگام با معیا
  . شهرسازي و معماري و مطابق با شرایط زیست محیطی و جغرافیایی یک منطقه تدوین گردند

  

و رعایـت آن در اجـرا    بـوده مـوثر   آبگرم شهر  و راهبردهاي پدافند غیرعامل که در طرح برخی از معیارها
  : به شرح زیر می باشند  است،ضروري 

یعنی  ان مناسب جهت استقرار فعالیتها به منظور کاهش خسارات ناشی از تهدیداتانتخاب بهینه مک و  مکانیابی 
انتخاب بهینه موقعیـت مراکـز حسـاس، حیـاتی و مهـم و مراکـزي ماننـد بیمارسـتانها ، مراکـز اورژانـس و امـدادي،            

می تواند باعـث کـاهش    ....ایستگاههاي پمپاژ و ذخیره آب، ایستگاههاي گاز، ترانسفورماتورهاي برق، مراکز مخابراتی و
مین نیـاز  می باشند، لذا تأ شهر آبگرمبرخی از تاسیسات و فعالیتها داراي کارکردي در سطح . آسیب پذیري آنان گردد

مـوارد فـوق از   . امنیتی و رعایت معیارهاي پدافند غیرعامل دراین مراکز بایستی با دقت و مطالعات جامع انجام پـذیرد 
توجـه بـه اسـتقرار و جانمـایی مراکـز حسـاس و       . بوده است اربري اراضی شهر آبگرمپهنه بندي کشاخص هاي اصلی 

  . پرهیز از اختالط با کاربري مسکونی با توجه به شرایط مطرح شده بوده است
با توجه به خطر نسبتاً بـاالي زلزلـه    شناسایی و پیش بینی مکانهاي مناسب و امن جهت اسکان موقت جمعیت

فعالیتهاي ضروري هنگام وقوع حوادث طبیعی و یا زمان بحران می تواند در کـاهش آسـیب    یجابجای و در شهر آبگرم
محـالت   همچنین طراحی و ایجاد فضاهاي بـاز در بافـت هـاي فشـرده و متـراکم     . )مدیریت بحران(ها مثمر ثمر باشد 

. ار امدادگران خواهد داشتنقش شایانی در مدیریت بحران، اسکان موقت جمعیت و مکان استقر قلعهآباد و آقچهجلیل
طرح جامع بر حفـظ فضـاهاي بـاز در     تاکید. هري باید پراکنده باشندش محالتاین فضاها با فاصله مناسب و در درون 

  . بافت هاي مسکونی و متراکم و پرهیز از ساخت و ساز در تمامی فضاها براساس این شاخص صورت پذیرفته است
و خـارج از بافـت    پراکنـدگی آنهـا در سـطح شـهر    یربنایی و منـابع آب و  تاکید بر جانمایی مناسب تاسیسات ز

حفـظ  . باشـد در زمان وقوع سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله می با هدف کاهش آسیب پذیري این تاسیسات مسکونی
هـاي  به پـل و آزادسازي آن در مواقع حساس جهت جلوگیري از آسیب  هاي خررودرائم تاسیسات باالخص حریم پلح

  .ضروري می باشد ارتباطی
عدم تمرکز مراکـز و تاسیسـات حسـاس حیـاتی و     هاي منفرد در حاشیه پیرامونی شهر آبگرم با توجه به گسل

زدایی جمعیتی، تدبیر مهمی براي کاهش آسیب پذیري در مواقع بحـران   و همچنین تمرکز بخش از شهرمهم در یک 
بایستی به صورت پراکنده و بـا حـداقل   ) نزدیک نقاط بحران خیز مراکز جمعیتی(لذا مراکز در معرض خطر . می باشد

  حتــی االمکــان مراکــز و تاسیســات حســاس از قبیــل منــابع آب،       . تــراکم قابــل قبــول پــیش بینــی گــردد     
امنیتـی در  پست هاي برق و فشار شکن گاز در تمامی شهر یا منطقه پراکنده شـده باشـد تـا ضـمن افـزایش ضـرائب       

بر این اساس پیشنهاد جانمایی کاربري هـاي تأسیسـات و تجهیـزات    . صورت صدمه به آنها، مراکز دیگر جایگزین شود
 .باشدشهري در ورودي و خروجی شهر آبگرم با توجه به فاصله طولی شهر ضروري می

ورت قطـع یـا مسـدود    طراحی ارتباطات شبکه راهها و کلیه زیرساختها به صورت حلقوي پیوسـته کـه در صـ     
بر این اساس عـالوه بـر ارتبـاط محورهـاي درونـی      . حلقوي دیگر بتوان استفاده نمودشدن یکی از راهها از شبکه هاي 

  . محالت با بلوار اصلی شهر، محوري به صورت کمربندي در حاشیه محالت آبگرم طراحی شده است
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و مناطق شـهري در صـورت تخریـب پلهـا و یـا       پیش بینی راههاي ارتباطی متعدد براي ورود و خروج از شهر
ضروریست تقویت پل ها و روگذرهایی بروي رودخانه خـررود و توسـعه پـل     بسته شدن تعدادي از ورودي و خروجیها

  .باشدهاي قدیمی موجود ضرورتی اجتناب ناپذیر می
ناطق شهري به منظـور  توزیع زیرساختها در قالب سازمان و ساختار فضایی شهر و تقسیمات محالت، نواحی، م

  .مدیریت این زیرساختها در سطح محالت و عدم وابستگی آنها به یک واحد
عادل در توزیع تراکم هاي سکونتی در سطح شـهر بـه منظـور افـزایش ضـرایب ایمنـی و مـدیریت در مواقـع         ت
از و رعایـت  بر این اساس افزایش بیش از حـد تـراکم سـاختمانی و کنتـرل سـاخت و سـ      . ضروري می باشد اضطراري

  .رسددر شهر آبگرم ضروري به نظر می 2800حداکثر آیین نامه 
در طرح جـامع  . توسعه و ساخت و ساز در کنار آنهارعایت حرائم تاسیسات و شبکه هاي زیرساختی و پرهیز از 

فضاي بـاز   حرائم تاسیسات از سازمانهاي متولی استعالم شده است و حتی االمکان این حرائم به صورت تفصیلی آبگرم
  . و شبکه ارتباطی پیشنهاد شده است

پرهیز از افزایش تراکم ساختمانی در مجاورت شریانهاي اصلی یا ابتداي کوچـه هـا و خیابانهـا کـه در صـورت      
  .بحران و تخریب باعث مسدود شدن شبکه ها نشوند

ع متعادل امکانـات جهـت   بررسی و مطالعه به منظور ایجاد سیستم پشتیبان و جایگزین در سطح ناحیه با توزی
  امداد رسانی درزمان بحران

مطالعه و پیش بینی مراکز معین کمک رسانی به نواحی همجوار در با توجه به نقش شهر آبگرم در حوزه نفوذ، 
  .در شهر آبگرم ضروریست زمان بحران

... از قبیـل زلزلـه و   ایجاد فضاهاي باز با عملکرد چند منظوره در درون بافتهاي مسکونی که در شرایط بحرانـی  
تاکید بر حفظ فضاهاي باز و سبز در درون بافتهاي مسکونی و عـدم سـاخت و سـاز در آنهـا     .  مورد استفاده قرار گیرد

  . براساس این هدف می باشد
شهر ها و فضاهاي شهري عمدتا در معرض آسیب هاي ناشی از حمالت نظامی و سوانح طبیعی از قبیـل زلزلـه   

انش زمین قرار دارند آسیب هاي ناشی از پدیده هاي طبیعی و مصنوعی  در محیط هـاي مسـکونی   سیل و طوفان یا ر
  .اياي و غیر سازهسازه: اندعمدتاً بر دو دسته

  .اي مشتمل بر تخریب ابنیه، تآسیسات و زیر بناهاي به درجات مختلفآسیب هاي سازه •
 .بهداشتیاي مشتمل بر صدمات انسانی، محیطی و آسیب هاي غیر سازه •

  :اي خود در دو گروه عمده جاي می گیرندآسیب هاي سازه
در محالت و بافـت  ) زلزله، سیل(در زمان اولیه بحران  آسیب هاي اولیه مشتمل بر کلیه صدماتی است که) الف
-يها، تأسیسات و زیربناها به درجات مختلف، و وقوع آتش سـوز تخریب ساختمان: مانند. بروز می نمایند هاي شهري

  .ايهاي محدود به شکل نقطه
هاي اولیه بوده و عمـدتاً بـر اثـر عملکـرد عوامـل      آسیب هاي ثانویه مشتمل بر تشدید و بسط دامنه آسیب) ب

اي، وزش بـاد،  گسترش آتش سوزي هاي اولیه بر اثر وقوع انفجارهاي زنجیـره : انداز آن جمله. محیطی بروز می نمایند
انـد، ولـی یـا بـه لحـاظ      آن، انهدام ساختمان هایی که هرچند به طور کامل فرونپاشـیده تراکم زیاد ساختمانی و مانند 

همچنـین فروپاشـی آوار سـاختمان هـاي     . مسایل ایمنی، یا به دلیل اثر عوامل جوي و ماننـد آن تخریـب مـی شـوند    
  .اي ثانویه هستندپیرامونی و یا ریزش آوارها به درون معابر و فضاي باز پیرامونی از دیگر نمونه هاي آسیب ه
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االمکـان از آسـیب هـاي اولیـه     در طرح هاي جامع و تفصیلی شهر آبگرم تالش شده است که مرحله اول حتی
  .گردداي دوم ایجاد جلوگیري نمود و فرایندي جهت کاهش مرحله

  

  ضوابط و معیارهاي قابل اعمال در خصوص پدافند غیر عامل در شهر آبگرم 
  

یران در روي کمربند زمین لرزه و وقوع سوانح طبیعی بیشمار در کشور ضروریست کـه  با توجه  استقرار کشور ا
ها صـورت گرفتـه و   سایر سوانح طبیعی در سطح شـهر  پیش بینی هاي الزم جهت کاهش آسیب هاي ناشی از زلزله و

ین ضـوابط در  رعایت ا. ساز و جانمایی فعالیتها در سطح شهر در طرح جامع صورت پذیرد ضوابط الزم جهت ساخت و
  .طراحی فضاها و بناها در سطح شهر الزامی می باشد

  
  بافت شهر 

هـر  . سازد شکل، اندازه و چگونگی ترکیب کوچکترین اجزاي تشکیل دهنده شهر، بافت شهري را مشخص می«
مت بیشـتري  به عنوان مثال بافت منظم مقاو. نوع بافت شهري به هنگام وقوع زلزله، مقاومت خاصی در برابر زلزله دارد

هاي زلزله، بیش از درجه  طور درجه ایمنی بافت گسسته در برابر خطر همین. در برابر زلزله نسبت به بافت نامنظم دارد
  1.»ایمنی بافت پیوسته است

گیـري سـاکنان، در امکانـات     هـاي گریـز و پنـاه    واکنش هر نوع بافت شهري در هنگام وقوع زلزله در قابلیت"  
هـا   دامنه تأثیر این ویژگـی . سازي و بازسازي و حتی اسکان موقت، دخالت مستقیم دارد گی پاكرسانی، در چگون کمک

در . نه تنها در طراحی ساختمان، بلکه در طراحی شهري و در مدیریت بحران نیز گسترده شده و حـائز اهمیـت اسـت   
بعـاد و انـدازه قطعـه، تناسـبات     ، مسـاحت قطعـه، ا  )منظم یا نامنظم(بندي اراضی، شکل هندسی قطعه  ارزیابی و قطعه

تـأثیر  . گیـرد  مالك سنجش قـرار مـی  ) اختصاص یا مشاع(طول و عرض قطعه در رابطه با کاربري زمین و نوع مالکیت 
پذیري و یـا   ها، در ضریب آسیب هاي ساخت و ساز و شبکه راه این مشخصات به طور مستقیم به علت تأثیر در مشخصه

بنـدي   مشخصات ساخت و ساز درون هر قطعه زمین، شـاخص دیگـر در ارزیـابی قطعـه     .کارایی بافت مؤثر خواهند بود
تـرین مـالك    هاي باز و بسته و نسبت سطح ساخته شده به فضاي بـاز مهـم   الگوي ترکیب فضا. اراضی بافت خواهد بود

ریت آن بـه  هاي ساختمانی مجزاي درون هـر قطعـه و نـوع محصـو     از طرفی تعداد واحد. کارایی و سنجش خواهند بود
  . پذیري مؤثر است علت تخریب ساختمان در فضاي باز، در آسیب

هـاي   هـا هسـتند، شـبکه راه    هایی که همان قطعات اراضی و سـاخت و سـاز   در یک بافت شهري غیر از سلول  
هـاي فرعـی الگـوي راه، مشخصـات      در راه. فرعی نیز نقش مهمی در کارایی بافت، هنگام وقوع سـوانح طبیعـی دارنـد   

پذیري آن نیست، اما مشخصات کالبدي آن که به  الگوي راه عامل آسیب. زیکی آن شامل طول و عرض، مطرح استفی
. گذارنـد  هاي درون بافت تـأثیر مـی   پذیري راه شود، در آسیب هاي همجواري راه و ساختمان می طور عمده ناشی از الگو

ی ـ ناشی از مشخصات همجواري اجزاي بافـت و بـه    هاي مسکون هاي بافت شهر ـ به ویژه در بخش  بخش اعظم قابلیت
هـا و   چگونگی ترکیب و انتظام قطعات، در تشکیل انـواع بافـت  . هاي ترکیب عناصر و اجزاء هستند عبارت دیگر شاخص
انجامـد   اندازه به یک بافت مـنظم مـی   شکل و هم ترکیب منظم قطعات هم. گردد پذیري آن مطرح می مشخصات آسیب
  . هاي همجوار، احتمال کاهش آسیب را به دنبال دارد ها در ساختمان انتقال یکنواخت نیرو که به علت تأثیر

                                                 
 . 65، مسکن و انقالب، ص »پذیري شهر نقش شهرسازي در کاهش آسیب«حسن احمدي،  1
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هـاي بـاز قطعـات     ها و فضـا  جواري ساخت و ساز غیر از الگوي ترکیب قطعات در یک بافت شهري، الگوي هم  
پـذیري   هاي آسیب شاخصاز دیگر . پذیري و قابلیت بافت شهري است هاي دیگر در ارزیابی آسیب مجاور نیز از شاخص

با این مشخصه، نحوه مجاورت قطعات تفکیکـی بـا   . هاست ها و قطعات زمین و ساخت و ساز و قابلیت بافت، ترکیب راه
از . گیـرد  گذر، همجواري فضاي باز و ساخته شده هر قطعه با گذر و نیز درجه محصوریت معابر مورد بررسی قـرار مـی  

. هاي شهري اسـت  ها و بلوك هاي شهري و الگوي ترکیب راه الگو و اندازه بلوك هاي بخشی، قابلیت بافت، دیگر شاخص
هاي فرعی درون بلوك شـهري، در میـزان فشـردگی یـا نظـم سـاخت و        ها و راه بندي این شاخص به همراه نظم قطعه

ي باز در کل سـطح  ها الگوي فضا. پذیري بافت تأثیر دارند هاي درون آن مؤثر بوده به همین لحاظ در میزان آسیب ساز
موقعیـت و سـطح   . هاي مسکونی، عامل دیگري در افزایش کارایی بافت هنگام وقوع سـوانح طبیعـی اسـت    بافت بخش

توانـد موجـب آسـیب     ها یا عوارض طبیعی با توجه به وسـعت آن مـی   هاي باز در همجواري با ساختمان قرارگیري فضا
  1. "هاي باز شود فضا

  
  . پردازیم ها می ه توضیح کارآیی برخی از الگوبراي درك مسایل مطرح شده ب

  

  2بندي هنگام و بعد از وقوع زلزله هاي مختلف قطعه ارزیابی الگو
  پذیري وضعیت از نظر آسیب  بندي الگوي قطعه

پذیري کمتر به دلیـل بـاقی مانـدن     ها و آسیب احتمال نظم بیشتر در فرم ساختمان  مربع یا مستطیل) الزاویه قائم(منظم 
  اي باز مفید و کارایی بیشتر در پناه گرفتن و اسکان موقتفض

پذیري بیشتر، خرد شدن فضاي باز  نظمی فرم ساختمان و احتمال آسیب تأثیر در بی  )زوایاي منفرجه و حاده(منظم، چند ضلعی 
  و غیرقابل استفاده بودن براي گریز، پناه، امداد و اسکان

نظمی و خرد شدن  پذیري، بی ها و افزایش ضریب آسیب می ساختماننظ مؤثر در بی  )اشکال ترکیبی(نامنظم 
  فضاي باز قطعه و لذا کاهش کارآیی آن در پناه گرفتن، امدادرسانی و اسکان موقت 

  1383هاي کشور، چاپ سوم  ها و دهیاري عبداللهی، مجید، مدیریت بحران در نواحی شهري، انتشارات سازمان شهرداري: مآخذ
    

پـذیري فضـاي بـاز ناشـی از      نسبت سطح ساخته شده به کل سطح زمین و یا به فضاي باز، آسـیب با افزایش   
میـزان افـت کـارایی فضـاي بـاز بـا ارتفـاع        . یابـد  ها و غیرقابل استفاده شدن بافـت افـزایش مـی    ریزش آوار ساختمان

  . ها نیز ارتباط مستقیم دارد ساختمان
  پذیري رجه آسیبرابطه نسبت سطوح ساخته شده به کل قطعه و د

  پذیري درجه آسیب  درصد) نسبت سطح ساخته شده به کل قطعه(اندازه 
100<A<50  زیاد  
50<A<25  متوسط  
25<A<0  کم  

  1383عبداللهی، مجید، مدیریت بحران در نواحی شهري، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور، چاپ سوم : مآخذ

                                                 
هـاي   اسـت ، مجموعه مقـاالت سـمینار سی  »پذیري مسکن از سوانح طبیعی بندي اراضی و بافت شهري در آسیب هاي قطعه ارزیابی الگو«ملیحه حمیدي،  1

 .219-211، ص 1371توسعه مسکن در ایران، تهران 
هـاي   ، مجموعه مقـاالت سـمینار سیاسـت   »پذیري مسکن از سوانح طبیعی بندي اراضی و بافت شهري در آسیب هاي قطعه ارزیابی الگو«ملیحه حمیدي،  2

  . 220، ص 1371توسعه مسکن در ایران، تهران 
 1388مهندسین مشاور نقش جهان پارس  -  شهرسازي و ساختمانی مقررات و ضوابط، جلد  طرح توسعه و عمران شهر کاشان: ماخذ* 
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تـر از اراضـی بـه     بندي کوچـک  پذیري در اندازه قطعه یز احتمال آسیبهمچنین در خصوص اندازه قطعات ن«  
علت خرد شدن فضاي باز و کاسته شدن فضاي مفید و امن براي گریز، پناه گرفتن، عملیات امـدادي و اسـکان موقـت    

  . *نسبت به اراضی بزرگ اندازه بیشتر است
  

  پذیري ها و درجه آسیب رابط اندازه قطعه
  پذیري درجه آسیب  )مترمربع(هاي  اندازه قطعه

  زیاد  S>200کوچک اندازه 
  متوسط  S<250>500میان اندازه 

500>S  کم  
  1383همان : مآخذ

  

هاي آن نیز از درجـه محصـوریت متوسـط یـا کـم       به طور کلی، بافت پیوسته و منظم در اراضی هموار که راه  
هایی با یـک یـا دو    متوسط یا کم است و داراي بلوك ها برخوردارند و به ویژه نسبت سطح ساخته شده به فضاي باز آن

ها  نظم شبکه راه. پذیري کمتر و کارایی بیشتر بعد از وقوع سانحه بوده اند ردیف منظم ساختمان هستند، داراي آسیب
  . کند هاي فرعی به دلیلی تعدد دسترسی، از فلج شدن بافت جلوگیري می و طول کم و شطرنجی بودن کوچه

توان آن را بافـت متوسـط    اي بافتی است که در مجموع می سته، منظم و پلکانی در اراضی کوهپایهبافت ناپیو  
بافت پیوسته و نامنظم که بیشتر در نواحی هموار قابل مشـاهده اسـت   . پذیري و کارایی به حساب آورد به لحاظ آسیب
  1.باشد پذیري زیاد می پذیري بافت داراي کارایی کم و آسیب از نظر آسیب

  

  هاي شهري پذیري و انواع بافت رابطه درجه آسیب
  پذیري درجه آسیب  نوع بافت

  کم  پیوسته و منظم
  متوسط  ناپیوسته و منظم
  زیاد  پیوسته و نامنظم

  همان: مآخذ

                                                 
هـاي   ، مجموعه مقـاالت سـمینار سیاسـت   »پذیري مسکن از سوانح طبیعی بندي اراضی و بافت شهري در آسیب هاي قطعه ارزیابی الگو«ملیحه حمیدي،  1

 . 222-221ص 1371توسعه مسکن در ایران، تهران 
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  الگوي تقسیمات کالبدي یک شهر نمونه مقاوم در برابر زباله

نام   ردیف
  تقسیم

شعاع دسترسی   دامنه نوسات
  به متر و دقیقه

رفتار 
هر 
  زلزله

  فضاي شاخص محفوظ در برابر زلزله
  عناصر توزیعی

  دسترسی شاخص محفوظ در برابر زلزله
عنصر   نفر  خانوار  آمد و شد

  ضوابط  مقیاس  عنوان  ضوابط  مقیاس  عنوان  شاخص

واحد   1
  0  5-4  1  مسکونی

ناه
 و پ
رار
ف

 
ري
گی

  

فضاي 
  حیاط  باز

حداکثر اشـغال  
% 50ساختمان 

ســطح زمــین  
  کیکیتف

نسبت ارتفاع ساختمان به طـول حیـاط حـداقل    
  برابر یک باشد

  ابعاد مناسب حیاط به جهت فرار از خطر

  خواب
  پذیرایی
  نشین

  آشپزخانه 
  انباري

  ها سرویس

ها و  پله راه
هاي  راهرو

ارتباطی منتهی 
  به فضاي باز

حداقل 
عرض 
پلکان 

cm90  

  قرارگیري فضاي پله درثقل بنا
  پله بی فضاي راهسازي دیواره جان مقاوم

  ها ها و پنجره دسترسی نزدیک گشایش
اسـتفاده از مصـالح نـاهموار و انبـوه      عدم

  رسان نشده و آسیب

ها  ورودي
  ها خروجی

گروه   2
  150-100متر   500- 250  50- 100  مسکونی

  دقیقه 1-2
فضاي 
  باز

پارکینگ 
  جمعی

ــداقل   ــراي ح ب
  ماشین 40-80

  نزدیکی به شبکه سواره
  نون گروه مسکونیقرار گرفتن در کا

  در معرض دید رانندگان قرار گیرد

  نشانی شیر آتش
  معبر پیاده دربند  صندوق پست

عرض 
معادل 

  متر  5/2

در ارتباط بـا شـبکه سـواره منتهـی بـه      
  هاي جمعی باشد پارکینگ

در مواقع خطر بـه عنـوان معبـر سـواره     
براي عبـور وسـایل امـداد    (استفاده شود 

  )سریع
  ي جمعی ها نزدیکی به پارکینگ

دسترسی 
پیاده شبکه 

  بست سواره بن
  متري 9-6

واحد   3
  250-200متر   1500- 1250  250- 200  همسایگی

  دقیقه 2-5/2
فضاي 
  باز

پارك 
  کودك

ــداقل  حـــــــ
ــک  مســاحت ی

  هشتم هکتار 

نزدیکی به شـبکه سـواره بـا فاصـله زمـانی یـک       
  دقیقه

  هاي خانوادگی ها و کانون نزدیکی به مرکز محله
  کز واحد همسایگیواقع شدن در مر

هـاي بـرق و منـابع آبـی      محفوظ ماندن از دکـل 
  هوایی

  واقع شدن در حوزه تحت پوشش خود
هایی کـه سـاخت و سـاز در     واقع شدن در سایت

  باشد ها ممنوع می آن

مهدکودك و 
  کودکستان

  حسینیه و تکیه
هاي تجاري  واحد

  روزانه

دسترسی اصلی 
  پیاده

عرض 
معادل 

  متر 5/2

  طع معابر فرعیابعاد پخ در تقا
  پوشاندن جوي آب 

  همجواري با عناصر توزیعی
گیري مناسب تآسیسات و تجهیزات  جاي
  شهري

حداقل نسبت عـرض کوچـه بـه ارتفـاع     
  جداره برابر یک باشد

دسترسی 
سواره درون 

  اي محله

  375-300متر   3250- 2250  650- 450  محله  4
  دقیقه 3-4

فضاي 
  باز

پارك 
  اي محله

ــداقل  حـــــــ
ــک  مســاحت ی

  ارم هکتارچه

  هاي برق و منابع آبی استقرار در مجاورت دکل عدم
  پوشش خود واقع شدن در حوزه تحت

هــاي  بریــدگی(هــاي طبیعــی شــهري  دوري از لبــه
  )عمیق

  واقع شدن در مسیر گذر اصلی و دسترسی سواره
هایی که از نظر زلزله ساخت در  واقع شدن در سایت

  باشد آن ممنوع می
  اي یعی محلههاي توز نزدیکی به فضا

  دبستان 
  مسجد

مطب پزشکی 
  مستقل
  باجه پست

هاي تجاري  واحد
 خرید هفتگی 

  

دسترسی سواره 
  اي درون محله

عرض 
-9معادل 

  متر 12

اي عرض سواره بـه ارتفـاع    نسبت توصیه
  جداره برابر دو به یک است

ترین مسیر شهري به مسیر  انتخاب کوتاه
  اصلی

ــاده ــاي مناســب و نســبتا   رو ایجــاد پی ه
  عریض 

رو، گذر  پیاده
پیاده عبوري 
  از درون محله
سواره دور 

  اي محله
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  الگوي تقسیمات کالبدي یک شهر نمونه مقاوم در برابر زباله
ــام   ردیف نـ

  تقسیم
شعاع دسترسی بـه    دامنه نوسات

  متر و دقیقه
رفتار 

ــر  هـ
  زلزله

عنصـــر 
آمــــد و   ضوابط  مقیاس  عنوان  عناصر توزیعی  ضوابط  مقیاس  عنوان  شاخص

  خانوار  خانوار  شد

  550-450متر   7250-4750  1250-950  برزن  5
  دقیقه 4-6

ان
درم

ی و 
سان
د ر
مدا
ا

  

  درمانی

مرکز 
بهداشت یا 

خانه 
  بهداشت

حداقل 
 1500مساحت 

  متر مربع

  هاي پیرامونی خالی ماندن فضا
هـاي   عبـور گـذر پیـاده از درون سـایت    

  بهداشتی
  اي همجواري با خیابان دور محله

هـاي   همجواري با پـارك بـرزن و زمـین   
  ورزشی
  خطر هاي کم شدن در سایت واقع

  راهنمایی
  شهرداري برزن

  هاي کوچک ورزشی زمین
  هاي تجاري ماهانه واحد

  پارك برزن

سواره 
دور 
  اي محله

حمام 
  عمومی

عرض معادل 
  متر 12-15

نسبت پیشین عرض به ارتفـاع توصـیه    -
  شود می

  اي باشد محلههاي  در نزدیکی با پارکینگ -
هاي تجاري و اداري بـر   واقع شدن مکان -

  تر بدنه این خیابان به جهت تخلیه سریع
هاي اتوبوس در بدنه  واقع شدن ایستگاه -

  خیابان
  دارا بودن مسیر دوچرخه رو -

جمع کننده 
درجه دو بـا  
محفــــــوظ 
داشــــــتن  
مســــــــیر 
  دوچرخه رو

  750-650متر   13500-10000  2700-200  ناحیه  6
  درمانگاه  درمانی  قهدقی 6-8

حداقل 
 5000مساحت 

  مترمربع

هـاي سرسـبز    مجاورت فضایی با محـیط 
  اي پارك ناحیه

  2همجواري با سواره درجه 
  دسترسی مستقیم به شبکه اصلی پیاده

  هاي پرخطر دوري از سایت
  همجواري با بافت کم تراکم

  دبیرستان
  مراکز تولیدي

  هاي عمومی  کتابخانه
  بنزین پمپ

  ري و انتظامیمرازك ادا
  پارك ناحیه

جمع 
کننده 

  2درجه 

عرض معادل 
  متر 10-18

هــاي  دسترســی مســتقیم بــه عملکــرد -
  توزیعی

  هاي مناسب و نسبتاً عریض رو ایجاد پیاده -
ــاد پخــی در   - ــاندن جــوي آب، ایج پوش

  ها تقاطع
  مسیر حفاظت شده براي دوچرخه -
دسترسی سریع به کاربري ویـژه جهـت    -

  امداد رسانی
هــا بــه جهــت رعایــت     ر تقــاطعد -

مراتب حـداقل عـرض یـک معبـر      سلسله
  باشد 5/1نسبت به دیگري 

جمع 
کننده 
درجه 
  یک

  بیمارستان  درمانی  1450-1250متر   50000-37000  10000-7500  منطقه  7

به ازاي هر 
 72/1هزار نفر 

تخت 
  بیمارستان

در ارتباط مستقیم با شریانی دو یا جمـع  
  کننده یک باشد

  هاي خطرناك سایت دوري از
  هاي سبز همجواري با فضا

  هاي کم تراکم شهري قرارگیري در بافت

  ها اي و هنرستان مدارس حرفه
  نشانی ایستگاه آتش

  هاي ورزشی باشگاه
  مراکز فرهنگی ـ آموزشی

  مراکز خرید سالیانه
  سینما
  هاي صنعتی سبک کارگاه

جمع 
کننده 
  1درجه 

عرض معادل 
  متر 21-24

هاي درختکاري شـده و   حوراستفاده از م -
  سرسبز

اي بـه   ارتباط شبکه دسترسی محله عدم -
  جمع کننده درجه یک

اي به  ایجاد ارتباط شبکه دسترسی محله -
  جمع کننده درجه یک

  هاي مناسب و نسبتاً عریض رو ایجاد پیاده -
  هاي توزیعی در کنار آن قرارگیري کاربري -
هـاي فـرور اضـطراري     نزدیکی به مرکز -
  یکوپترهل

شریانی 
درجه 
  دو

اداري   3250-30000متر   250000-200000  50000-40000  شهر  8
  انتظامی

فرمانداري، 
شهرداري، 
آب، برق، 
  مخابرات

  ـ
  همجواري با پارك شهر

  هاي پرخطر از نظر زلزله دوري از سایت
هـاي اداري ـ    همجواري بـا سـایر مرکـز   

  خدماتی

  هاي مالی دانشکده و مؤسسه
  ورزشیهاي  مجموعه
  هاي فرهنگی و اداري مرکز

  بازار خرید ـ پارك شهر
  مسجد جامع

  ها قبرستان ـ ترمینال در بیرون شهر

شریانی 
  2درجه 

عرض معادل 
  متر  30-25

ــال - ــر  عبــور کان ــاي تأسیســاتی از زی ه
  سطح هاي شریانی تقاطع غیر هم مسیر

  استفاده از زیرگذر و یا روگذر پیاده -
ه وسیله فضاي جدایی مناطق مسکونی ب -

  سبز
سازي ایـن گونـه معـابر در مقابـل      ایمن -

 (Rock Fall)مسأله ریزش سنگ  

شریانی 
درجه 
  یک

  81، ص 1383عبداللهی، مجید، مدیریت بحران در نواحی شهري، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور، چاپ سوم : مآخذ
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  )بر اساس تقسیمات کالبدي یک شهر نمونه(خیز  هاي زلزله مشخصات معابر سریع مورد نیاز در شهر

تأسیسات کالبدي 
  معابر شهري متناسب با تقسیمات کالبدي  شهر

  برداري در هنگام زلزله و پس از آن هاي قابل بهره فضا  هاي شهري کاربري  حداکثر

فاع
ارت

بقه  
ط

نی  
کو
مس

بی  
ذه
م

شی  
موز
آ

ی   
رمان

د
تی
داش

به
  

ري
جا
ت

تی  
صنع

ی   
هنگ

فر
شی

ورز
از   

ي ب
ضا
ف

و  حی
فری
ت

می  
تظا
ي ان

دار
ا

  

ی 
سات

سی
تأ

تی
دما
خ

داد  
و ام

رار 
ف

ان  
درم

ن و 
سکا

ا
  

ی 
رس
ست
د

ریع
س

  

گروه مسکونی 
  خانوار 100-50

در شرایط 
  بهسازي بافت

  متري 5/4پیاده 
3  بست متري بن 6-9سواره 

2
  عرض 

یک 
طبقه 

2-1  

قل
ست
ه م
خان

  

              

ان
ست
ودک

ک
  

                                      

گ
کین
پار

  

              

تی
پس

وق 
ند
ص

  
ش
ر آت

شی
 

نی
شا
ن

  

  نشانی شیر آتش    
مسیر پیاده     پارکینگ

در نوسازي   متر 5/4
  شهر

  متري 5/4پیاده 
  بست متري بن 6-9سواره 

  
  برابر عرض

یک 
طبقه 

3 -2  

واحد همسایگی 
  خانوار 300-250

  
  متري 5/4پیاده 

رون واحد متري د 6-9سواره 
3  همسایگی

2
  عرض 

یک 
طبقه 

2-1    

انی
رتم
آپا

ك 
بلو

  

نیه    
سی
ح

  ها 

                      

زانه
 رو
ري
جا
ت

  

              

ان
ودک

ی ک
زش
 ور
ین
زم

  

        

دك
 کو
رك

پا
  

  زمین ورزشی                    
  حسینیه  پارك کودك

دسترسی 
اصلی پیاده 

    متر 5/4
  متري 5/4پیاده 

متري درون واحد  6-9سواره 
  سایگیهم

  2  برابر عرض
3 -2  

 350-650محله 
  خانوار

  اي محله متري درون 9-12سواره   
3  اي محله متري دور 12-15سواره 

2
  عرض 

3 -2  
جد          

مس
  

    

ان
ست
دب

  

      

قل
ست
ی م

شک
 پز
حد
وا

  

    

می
مو
م ع
حما

  

  

گی
هفت

ي 
جار

ت
  

    

مح
ک 

وچ
ع ک
نای
ص

  لی

                
حله

ك م
پار

  اي 
            

ست
ه پ
باج

  

      
  باند هلیکوپتر
  پارك محله
  مسجد

  دبستان
سواره درون 

 9-12اي  محله
  اي محله متري درون 9-12سواره     متر

  3-4  برابر عرض  اي محله متري دور 12-15سواره 

-1350برزن 
  خانوار950

  
  اي محله متري دور 12-15سواره 
کننده  متري جمع 15-18سواره 

3  )محدوده برزن( 2درجه 
2

  عرض 
4-3  

                  

یی
نما
راه

  

      

شت
هدا

کز ب
مر

  

        

انه
ماه

ي 
جار

ت
  

          

ان
جوان

ی نو
زش
 ور
ین
زم

  

        

زن
ك بر

پار
  

    

زن
ي بر

دار
هر
ش

  

              
  شهرداري برزن
  پست امدادي
  پارك برزن

  راهنمایی
  بهداشت مرکز

سواره دور 
-15اي     محله

    متر 14
  اي محله متري دور 12-15سواره 
کننده  متري جمع 15-18سواره 

  )محدوده برزن( 2درجه 
  4-5  برابر عرض

-2700ناحیه 
    خانوار 2000

کننده  متري جمع 15-18سواره 
  2درجه 

کننده  متري جمع 21-24سواره 
  )محدوده ناحیه( 1درجه 

                      

ان
ست
بیر
د

  

      

گاه
رمان

د
  

            
دي

ولی
ز ت
راک
م

  
          

می
مو
ه ع
خان
کتاب

  

  

حیه
ك نا

پار
  

      

می
تظا
ز ان
راک
م

  

مپ        
پ

 
ین
بنز

  

  مراکز انتظامی  
  پارك ناحیه

  دبیرستان
  درمانگاه

کننده  جمع
 15-18 2درجه 

  متر

-10000منطقه 
    خانوار 7500

کننده  جمعمتري  21-24سواره 
  1درجه

متري شریانی 30-36سواره  
  )محدوده منطقه( 2درجه 

                      

رفه
س ح

دار
م

  اي 

        

ان
ست
مار
بی

  

      

انه
سالی

ي 
جار

ت
  

    

گاه
کار

 
ک
سب

ی 
نعت
ي ص

ها
  

  

ان
جوان

ی 
زش
 ور
ین
زم

خر  
ست
 و ا
ش
ورز

ن 
سال

  

  

گی
رهن

ز ف
راک
و م

ما 
سین

  

                  

ش
ه آت
تگا
یس
ا

 
نی
شا
ن

  

ایستگاه     
  نشانی آتش

  یسالن ورزش
  اي مدارس حرفه
  بیمارستان

جمع کننده 
  1درجه 

  متر 24-21

-50000شهر 
    خانوار 30000

متري شریانی  41-36سواره 
  2درجه

متر ـ  40هاي بیش از  سواره
  1شریانی درجه

              

مع
 جا
جد
مس

  
صال

م
  

گاه      
نش
دا

  ها 
                            

شی
ورز

وم 
ادی
ست
ا

  

    

هر
ك ش

پار
  

    

ي و 
دار
هر
ش

...  

  

ري
ندا
رما
ف

  

        

تر
نال

می
  ها 

  فرمانداري
  شهرداري
  فرودگاه
  پارك شهر

هاي  مجموعه
  ورزشی
  ها دانشگاه

جمع کننده 
  2درجه 

36-30  
  

95، ص 1383د، مدیریت بحران در نواحی شهري، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور، چاپ سوم بر گرفته از عبداللهی، مجی 1374چاپ اول، مرکز مقابله با سوانح طبیعی ایران، تهران ) نمونه لوشان و منجیل و رودبار(برنامه ریزي کاربري زمین در مناطق زلزله خیز : مأخذ
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  ضوابط مربوط به کاربري مسکونی
  مسکونی  عنوان

شمول 
  کاربري

  مسکونی با تراکم کم، مسکونی با تراکم متوسط

یت
ولو
ب ا
رتی
ه ت
ي ب
وار
مج
ه

  

  )اوقات فراغت و کاربري تفریحی مثل پاركفضاي باز ـ گذران (دهنده بی کالبد  سرویس

  بهداشتی و درمانی
  آموزشی
  تجاري

  

  
  با توجه به مقیاس مناسب      

 
 
  

زله
ط زل

شرای
ال 
اعم

به 
ط 
ربو
ط م

ضواب
  

  نشانی، پست برق، شیر آب هاي تأسیساتی از قبیل شیر آتش نزدیکی به جایگاه
  ییهاي برق و منابع آبی هوا محفوظ ماندن از حریم دکل

  هاي اتمی دوري از کاربري صنعتی در مقیاس صنایع سنگین و کارخانجات مواد شیمیایی و راکتور
  )مانند واحد پزشکی مستقل و مرکز بهداشت(تر به کاربري بهداشتی و درمانی در مقیاس محله و برزن  نزدیکی بیش

  رت امکانها به یکدیگر در صو اتصال ساختمان خالی ماندن پیرامون بنا و عدم
  ) هاي عمیق بریدگی(هاي طبیعی شهري  دوري از لبه

  سازي بنا اي جهت مقاوم هاي مهندسی و مقررات سازه به کارگیري ترفند
  رسان استفاده از مصالح ناهموار و آسیب عدم

  قرارگیري فضاي پله در مرکز ثقل بنا
  هاي سبز هاي باز و محیط مجاورت با فضا
هـاي بـا    ها، خاك با رسوبات نرم آبرفتی و زمین گسل: مانند. ها ممنوع است هایی که ساخت و ساز در آن دوري از سایت

  هاي زیرزمینی در سطح باال آب
  پذیر بنا رسان و آسیب هاي آسیب تخریب بخش

  ها هاي واسط مانند راهرو استفاده از حداقل از فضا
  ابعاد مناسب حیات به جهت فرار از خطر 

-262، ص 1375، مرکز مقابله با سوانح طبیعـی ایـران   )نمونه شهرهاي منجیل، رودبار و لوشان(برنامه ریزي کاربري زمین در مناطق زلزله خیز : ذمأخ
272  
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  ضوابط مربوط به کاربري تجاري
  تجاري  عنوان

  ها و بانکاي  اي، منطقه هاي تجاري، روزانه، هفتگی، ماهانه، محله واحد  شمول کاربري

 هم
ب 
رتی
ه ت
ي ب
وار
ج

یت
ولو
ا

  

  مسکونی
  

  بهداشتی ودرمانی

 
 

  با توجه به مقیاس آن      

زله
ط زل

شرای
ال 
اعم

به 
ط 
ربو
ط م

ضواب
  

  هاي محله هاي تجاري روزانه و هفتگی به مرکز نزدیکی کاربري
  هاي نمایان در داخل فضا استفاده از ورودي و خروجی
  ی پیاده در مقیاس تجاري روزانه و هفتگی قرار گرفتن در مسیر گذر اصل

  اي قرار گرفتن در مسیر دسترسی سواره در مقیاس تجاري هفتگی، ماهانه و منطقه
  هاي برق و منابع آبی هوایی محفوظ ماندن از حریم دکل

  هاي اتمی دوري از کاربري صنعتی در مقیاس صنایع سنگین، کارخانجات مواد شیمیایی و راکتور
  تر به کاربري بهداشتی و درمانی یکی بیشنزد

  هاي وسیع و نسبتاً عریض رو ارتباط با پیاده
  ) هاي عمیق بریدگی(هاي طبیعی شهري  دوري از لبه

  سازي بنا اي جهت مقاوم به کارگیري مقررات سازه
بات نـرم آبرفتـی و   هـا، خـاك بـا رسـو     گسـل : ماننـد . ها ممنوع اسـت  هایی که ساخت و ساز در آن دوري از سایت

  هاي زیرزمینی در سطح باال هاي با آب زمین
  هاي بازشو وسیع هاي بزرگ، درب پنجره: هایی در داخل فضا همچون استفاده از گشایش
  گیري و اسکان موقت  هاي جمعی به جهت فرار و پناه نزدیکی به پارکینگ

در مواقـع  ... هاي عمومی و  ها، کتابخانه، مکان نند مدرسههاي ویژه شهري ما کاربري(گیري دو گانه از کاربري  بهره
  )بروز خطر جهت اسکان موقت استفاده شود

  .1375همان ماخذ : مآخذ
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  ضوابط مربوط به کاربري آموزشی
  آموزشی  عنوان

شمول 
  ي، دانشگاها هاي حرفه مهدکودك، کودکستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان، مدرسه  کاربري

 هم
یت
ولو
ب ا
رتی
ه ت
ي ب
وار
ج

  

  مسکونی
  بهداشتی و درمانی

  ورزشی
  فرهنگی

  با توجه به مقیاس آن

زله
ط زل

شرای
ال 
اعم

به 
ط 
ربو
ط م

ضواب
  

  واقع شدن در حوزه تحت پوشش خود
  هاي برق و منابع آبی هوایی محفوظ ماندن از حریم دکل

  هاي اتمی ارخانجات مواد شیمیایی و راکتوردوري از کاربري صنعتی در مقیاس صنایع سنگین، ک
  )دبستان، راهنمایی و دبیرستان(تر به کاربري مسکونی در مقیاس محله، برزن و ناحیه  نزدیکی بیش

  ها به یکدیگر  اتصال ساختمان ماندن پیرامون بنا و عدم
  ) هاي عمیق بریدگی(هاي طبیعی شهري  دوري از لبه

  هندسی در طرح پالن و امکان دسترسی سریع به حیاط در مواقع بروز خطر استفاده از اشکال ساده
  گیري در مواقع بروز خطر  هاي باز شهري جهت امکان فرار و پناه مجاورت با فضا

  قرارگیري فضاي پله در مرکز ثقل بنا
  پله سازي دیواره جانبی فضاي راه مقاوم
  نرسا استفاده از مصالح ناهموار و آسیب عدم

  ها ممنوع است هایی که ساخت و ساز در آن دوري از سایت
  پذیر بنا رسان و آسیب هاي آسیب تخریب بخش

  هاي بازشو وسیع هاي بزرگ، درب پنجره: هایی در داخل فضا همچون استفاده از گشایش
  )در مواقع بروز خطر جهت امداد و اسکان استفاده شود(گیري دو گانه از کاربري  بهره

  )راهنمایی و دبیرستان در حد مهدکودك، دبستان،(به مقیاس هاي خانوادگی با توجه  هاي محله و کانون نزدیکی به مرکز
  .1375همان ماخذ : مآخذ
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  ضوابط مربوط به کاربري مذهبی

  مذهبی  عنوان
  تکیه حسینیه، مسجد، مسجد جامع  شمول کاربري

 هم
یت
ولو
ب ا
رتی
ه ت
ي ب
وار
ج

  

  کالبد دهنده بی سرویس
  بهداشتی و درمانی

  مسکونی
  تجاري

 
 
 
  با توجه به مقیاس آن 

زله
ط زل

شرای
ال 
اعم

به 
ط 
ربو
ط م

ضواب
  

  اي هاي محله هاي محله در مقیاس تکیه، حسینیه و مسجد نزدیکی به مرکز
  قرار گرفتن در مسیر گذر اصلی پیاده با توجه به مقیاس 

  اي هاي برق محله نشانی، پست ز قبیل شیر آتشهاي تأسیساتی ا نزدیکی به جایگاه
  هاي برق و منابع آبی هوایی محفوظ ماندن از حریم دکل

  هاي اتمی دوري از کاربري صنعتی در مقیاس صنایع سنگین، کارخانجات مواد شیمیایی و راکتور
  )فضاي سبز هاي باز شهري و نزدیکی به فضا(تر با کاربري سرویس دهنده بی کالبد  نزدیکی بیش

  ها به یکدیگر  اتصال ساختمان خالی ماندن پیرامون بنا و عدم
  ) هاي عمیق بریدگی(هاي طبیعی شهري  دوري از لبه

  سازي بنا اي جهت مقاوم به کارگیري مقررات سازه
  ها استفاده حداقل از فضاي واسط مانند راهرو

  ها حداقل استفاده از پله در طراحی فضا
  هاي خانوادگی با توجه به مقیاس هاي محله و کانون به مرکز نزدیکی

  ها ممنوع است هایی که ساخت و ساز در آن دوري از سایت
     1375برنامه ریزي کاربري زمین در مناطق زلزله خیز ، مرکز مقابله با سوانح طبیعی ایران : مآخذ
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  ضوابط مربوط به کاربري صنعتی

  تیصنع  عنوان
  هاي اتمی، کارخانجات مواد شیمیایی، صنایع سبک و سنگین راکتور  شمول کاربري

 هم
به 

ي 
وار
ج

یت
ولو
ب ا
رتی
ت

  

  تأسیسات حیاتی
  )شریانی(شبکه دسترسی سریع 

زله
ط زل

شرای
ال 
اعم

به 
ط 
ربو
ط م

ضواب
  

  هاي برق و محل منابع آبی با توجه به حفظ حریم ایجاد محل مناسب عبور دکل
  تر با تأسیسات حیاتی با توجه به حفظ حریم هر دو کاربري نزدیکی بیش

  دوري از کاربري مسکونی
  ) هاي عمیق بریدگی(هاي طبیعی شهري  دوري از لبه

  ها ممنوع است و ساز در آن  هایی که ساخت دوري از سایت
  پذیر بنا رسان و آسیب هاي آسیب تخریب بخش

  ...)نند آموزشی، تجاري، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و ما(هاي ویژه شهري  دوري از کاربري

  .1375همان ماخذ : مآخذ
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  ضوابط مربوط به کاربري بهداشتی ـ درمانی

  بهداشتی و درمانی  عنوان
  حمام عمومی، واحد پزشکی، مستقل، مرکز بهداشت، خانه بهداشت، درمانگاه، بیمارستان  شمول کاربري

 هم
وار
ج

یت
ولو
ب ا
رتی
ه ت
ي ب

  

  مسکونی
  آموزشی
  تجاري

  فرهنگی ـ ورزشی
  اداري ـ انتظامی
  تأسیسات حیاتی

  صنعتی
  شبکه دسترسی سریع

  فضاي باز

 
 
 
  

  با توجه به مقیاس آن      

زله
ط زل

شرای
ال 
اعم

به 
ط 
ربو
ط م

ضواب
  

  تراکم شهري با توجه به مقیاس و نوع کاربري هاي کم قرارگیري در بافت
  هاي برق و منابع آبی هوایی ن از حریم دکلمحفوظ ماند

  هاي اتمی دوري از کاربري صنعتی در مقیاس صنایع سنگین و کارخانجات مواد شیمیایی و راکتور
  تر به کاربري مسکونی، با توجه به مقیاس آن  نزدیکی بیش

ه و بیمارسـتان جهـت   ها به یکـدیگر در مقیـاس درمانگـا    اتصال ساختمان خالی ماندن پیرامون بنا و عدم
  امدادرسانی سریع در مواقع بروز خطر 

  نشانی  هاي تأسیساتی از قبیل ایستگاه آتش نزدیکی به جایگاه
  ) هاي عمیق بریدگی(هاي طبیعی شهري  دوري از لبه

  پله  سازي دیواره جانبی فضاي راه مقاوم
  گیري در مواقع بروز خطر  هاي سرسبز جهت امکان پناه هاي باز و محیط مجاورت با فضا
  ها ممنوع است و ساز در آن  هایی که ساخت دوري از سایت
  پذیر بنا رسان و آسیب هاي آسیب تخریب بخش

  هاي بازشو وسیع هاي بزرگ، درب پنجره: هایی در داخل فضا همچون استفاده از گشایش
  هاي عریض و مجزا از سازه اصلی بنا استفاده از پله

  )رامپ(دار کف  تر از سطوح شیب ه بیشاستفاد
  نزدیکی به نقاط اسکان خانواده در مقیاس واحد پزشکی مستقل و مرکز بهداشت

  .1375همان ماخذ : مآخذ
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  ضوابط مربوط به کاربري فرهنگی ـ ورزشی
  فرهنگی ـ ورزشی  عنوان

ی، استادیوم، کتابخانه عمومی، سـینما، سـالن تئـاتر،    ، سالن ورزش)کودکان، نوجوانان: (هاي ورزشی زمین  شمول کاربري
  سرا موزه، فرهنگ

 هم
ب 
رتی
ه ت
ي ب
وار
ج

یت
ولو
ا

  

ســرویس دهنــده بــی 
  کالبد

  مسکونی
  بهداشتی و درمانی

  تجاري

 
 

  با توجه به مقیاس آن

زله
ط زل

شرای
ال 
اعم

به 
ط 
ربو
ط م

ضواب
  

  هاي نمایان در داخل فضا استفاده از ورودي و خروجی
  ن در مسیر دسترسی سواره سریعقرار گرفت

  هاي برق و منابع آب زیرزمینی نشانی، پست هاي تأسیساتی از قبیل شیر آتش نزدیکی به جایگاه
  هاي برق و منابع آبی هوایی محفوظ ماندن از حریم دکل

  )میهاي ات صنایع سنگین، کارخانجات مواد شیمیایی و راکتور(دوري از کاربري صنعتی در مقیاس بزرگ 
  نزدیکی به کاربري آموزشی به جهت تخلیه سریع از آموزشی به ورزشی هنگام بروز فاجعه

  ) هاي عمیق بریدگی(هاي طبیعی شهري  دوري از لبه
  گیري سریع هنگام بروز فاجعه استفاده از اشکال ساده هندسی در طرح پالن جهت امکان فرار و پناه

  ها ممنوع است ز در آنو سا  هایی که ساخت دوري از سایت
  ها حداقل استفاده از راه پله در طراحی فضا

  جهت امکان حرکت سریع هنگام بروز فاجعه) رامپ(دار کف  تر از سطوح شیب استفاده بیش
  هاي بازشو وسیع هاي بزرگ، درب پنجره: هایی در داخل فضا همچون استفاده از گشایش

  با توجه به مقیاس آن تر به کاربري مسکونی،  نزدیکی بیش
  گیري هنگام بروز زلزله هاي سبز جهت فرار و پناه هاي باز شهري و فضا نزدیکی به فضا
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  ضوابط مربوط به کاربري تأسیسات حیاتی

  تأسیسات حیاتی  عنوان
  ع مستمرهاي انتظامی، اداري با مراجع غیرمستقیم، اداري با مراج شهرداري، مرکز  شمول کاربري

 هم
ري
جوا

  
 

ب 
رتی
ه ت
ب

یت
ولو
ا

  

  تجاري با توجه به مقیاس آن
  اداري، انتظامی

  کالبد سرویس دهنده بی

زله
ط زل

شرای
ال 
اعم

به 
ط 
ربو
ط م

ضواب
  

  قرار گرفتن در مسیر دسترسی سریع
بنزین و خطـوط انتقـال نفـت و گـاز جهـت کـاهش        هاي برق در مورد پمپ محفوظ ماندن از حریم دکل

  نگام زلزلههاي ه خطر
  ...)مانند آموزشی، بهداشتی، درمانی و (هاي ویژه شهري  دوري از کاربري مسکونی و کاربري
  )ایجاد حریم کافی اطراف کاربري(ها  خالی ماندن پیرامون این کاربري

  ) هاي عمیق بریدگی(هاي طبیعی شهري  دوري از لبه
  هاي سرسبز هاي باز و محیط مجاورت با فضا

  ها ممنوع است با توجه به مقیاس آن و ساز در آن  هایی که ساخت ي از سایتدور
  .1375همان ماخذ : مآخذ
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  ضوابط مربوط به کاربري اداري ـ انتظامی
  اداري ـ انتظامی  عنوان

  مستمرهاي انتظامی، اداري با مراجع غیرمستقیم، اداري با مراجع  شهرداري، مرکز  شمول کاربري

 هم
ب 
رتی
ه ت
ي ب
وار
ج

یت
ولو
ا

  

  مسکونی
  تجاري

  بهداشتی

 
          

  با توجه به مقیاس آن

زله
ط زل

شرای
ال 
اعم

به 
ط 
ربو
ط م

ضواب
  

  هاي برق و منابع آبی هوایی محفوظ ماندن از حریم دکل
  هاي اتمی  دوري از کاربري صنعتی در مقیاس صنایع سنگین و کارخانجات مواد شیمیایی و راکتور

  تر به کاربري مسکونی با توجه به مقیاس آن  نزدیکی بیش
  هاي وسیع و نسبتاً عریض رو ارتباط با پیاده
  ) هاي عمیق بریدگی(هاي طبیعی شهري  دوري از لبه

استفاده از اشکال ساده هندسی در طرح پالن جهت امکان فرار هنگام بروز حادثه و امکان امدادرسانی به 
  دیگران
  ري فضاي پله در مرکز ثقل بناقرارگی
  پله  سازي دیواره جانبی فضاي راه مقاوم

  ها ممنوع است و ساز در آن  هایی که ساخت دوري از سایت
  ها  هاي واسط مانند راهرو استفاده حداقل از فضا
وقـت  گیـري و اسـکان م   هاي جمعی و فضاهاي سبز و باز شهري به جهت فرار و پناه نزدیکی به پارکینگ
  هنگام بروز فاجعه

  .1375همان ماخذ : مآخذ
  

  
  بررسی تراکم و طبقات ساختمانی در مناطق، نواحی و محالت مختلف شهر 10-4

 به منظور بررسی تراکم ساختمانی و تعداد طبقات در مناطق مختلف شهر برداشت میدانی صورت گرفته اسـت  
به شرح جدول ذیـل مـی    1388از در شهر آبگرم در سال تراکم ساخت وس  GISبراساس برداشتهاي میدانی وتحلیل 

   .باشد
  ساختمان ها) تراکم(توزیع سطح کل زیربنا 

  درصد  تعداد  تراکم ساختمانی
  31  510  درصد 60کمتر یا مساوي 

120-60  872  53.1  
180-120  119  25/7  
240-180  133  1 /8  
  4/0  7  درصد 240بیش از 

  100.0  1641  جمع
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کمتـر یـا مسـاوي     % 1/31، در شهر آبگرم تراکم ساختمانی بناهارسی هاي بعمل آمده در خصوص بر اساس بر
صـدم درصـد داراي   4و % 240تـا  % 180بـین  % 1/8   ،%180تـا  % 120بین % 3/7  ،%120تا % 60بین % 1/53، 60%

  )نقشه تراکم موجود ساختمانی( .دنباشمی%  240بیش از  تراکم 
  

  هر آبگرمجدول تعداد طبقات در ش
 درصد مساحت به متر مربع تعداد طبقه

1 1280 271037.3496 77.8 
2 340 71304.90717 20.5 
3 20 5812.610116 1.7 
4 1 213.7247114 0.1 
 100.0 348368.5916 1641 جمع

  برداشت مهندسین مشاور شهر وبرنامه:ماخذ  
  

  تعداد طبقات در شهر آبگرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

بنـا یـک   % 78نشان می دهـد کـه  بـه  ترتیـب      آبگرممیدانی از طبقات ساختمانی در شهر  بررسی و برداشت
گـردد کـه غالـب بناهـا در     درصد از چهار طبقه می باشد، مالحظه مـی  1/0سه طبقه و % 2/1 ،دو طبقه% 7/20 ،طبقه

  )جدول توزیع سطح کل زیربنا. (سطح شهر آبگرم یک یا دو طبقه هستند
  
  
  

  

77.7%

20.5% 1.7% 0.1%
1
2
3
4
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کمی  ختمان هاي مسکونی در مناطق مختلف شهر با توجه به شاخص هاي  وضعیت کلی سا -11-4
اسـتفاده، نوسـاز،     قابـل (و کیفی، مالکیت، نماي ساختمان، نوع مصالح، کیفیت و قدمت سـاختمان  

   )مرمتی، تخریبی
 .هاي مسکونی از نظر کیفیت بنا به منظور درك صحیح از وضعیت کلی آنها اهمیت داردبررسی وضع ساختمان

هاي مسکن متعارف شهر، ساختمانهاي قابل استفاده در وضع موجود و کند تا ضمن شناسایی ویژگیاین امر کمک می
هایی که داراي کیفیت نامطلوب هستند ، شناسایی گردند و در برآورد نیازهاي مسکونی شهر به کـار گرفتـه   ساختمان

  . شوند
یفیت آنهـا در مطالعـات میـدانی صـورت گرفتـه، ابتـدا       هاي مسکونی شهر از نظر کبه منظور بررسی ساختمان

سپس اطالعات برداشت شده پس از طی مراحلی مـورد  . هاي هر یک از قطعات ساختمانی شهر برداشت گردیدویژگی
در . هاي مسکونی شـهر تعیـین گردیـد   هاي الزم مشخصات کالبدي ساختمانپس از انجام کنترل. پردازش قرار گرفت
  .شودها پرداخته مین ویژگیذیل به بررسی  ای

 

  :کیفیت بنا
قابل استفاده ، مرمتی ، تخریبی ، بنـاي تـاریخی و فاقـد    (جهت این مطالعه بناهاي مسکونی شهر به پنج دسته 

  . تقسیم شدند) بنا
هدف از مطالعات کیفیت ابنیه تعیین درجات مختلف فرسودگی در ساختمانها وابنیه محالت شهري می باشـد  

کیفیت ابنیه ویا میزان فرسـودگی سـاختمانها  مـی     –ص هاي اصلی شکل گیري بافتهاي فرسوده شهري یکی از شاخ
مطالعات کیفیت ابنیه به منظور تعیین و طبقه بندي  بلوکهاي نیازمنـد بهسـازي، نوسـازي و بازسـازي صـورت       . باشد

  . گرفته  ومیزان  وامکان مداخله در بافت را روشن می سازد
ا و نوع مصالح بکاررفته درابنیه مسکونی تابعی از وضعیت اقتصادي جامعـه و شـکل معمـاري    کیفیت ساختمانه

ساختمانها و عناصر و اجزاي موجود در درون آنها متاثر از نوع معیشت جامعه و اقلـیم و شـرایط جغرافیـایی و شـرایط     
  . فرهنگی و اجتماعی جامعه ساکن در طول تاریخ می باشد

بناها بررسی شده و کیفیت آنها با توجه به تقسـیم بنـدي ذیـل مشـخص شـده  و در      با دقت وضعیت یک یک 
  .نقشه کیفیت ابنیه ارائه شده است

تـاکنون   80ابینه  نوساز قابل قبول یا قابل استفاده شامل ابنیه هستند که غالبا در فاصله سـالهاي  : گروه اول 
ابنیه قابل قبول  معموال  به لحاظ سکونت قابـل  ) صوبساختمانهاي احداث شده پس از طرح هادي م(احداث شده اند 
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 –یعنی بناهایی که داراي اسـکلت بتنـی    نوساز و قابل قبولاز منظر دیگر ساختمانهاي . (قبول واستفاده می باشند 
  .)فلزي بوده و داراي شرایط ساختمانی در حد استانداردهاي موجود می باشند 

با اینحال داراي استخوان بنـدي   نهایی می باشد که داراي قدمت بودهبناهاي مرمتی شامل ساختما: گروه دوم
نیاز به مرمت داشته  و مالکین می توانند با صرف هزینه اي از ایـن ابنیـه   بهـره بـرداري      صرفاً این بنا ها .پایدار است

ل سـاده فرسـودگی   یعنی بناهایی کـه در آنهـا فقـط اشـکا     مرمتیاز منظر دیگر می توان گفت ساختمانهاي . (نمایند
سیاسـت هـاي   "موجود است و درجه کلی فرسودگی در مقایسه با استانداردهاي موجود تا بدان حد پـیش نرفتـه کـه    

  .)ساختمان را به وضعیت استاندارد بر نگرداند "احیا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تصاویري از وضعیت بافت فرسوده شهر آبگرم

  
به دلیل گذشت زمان فرسـودگی  ست که بهره برداري از آنها تخریبی شامل ساختمانهایی ابناهایی : وه  سومگر

در آستانه تخریب و یا در حال تخریب هستند و از نظر اقتصادي مرمت و نگهـداري آنهـا    شدید غیر قابل مرمت بوده و
سـاختمانهاي تخریبـی یعنـی بناهـاي     .(این بناها از نظر نگهداري فاقـد ارزش  مـی باشـند   . مقرون به صرفه نمی باشد

آنها فرسودگی به حدي پیش رفته است که بـا توجـه   یازمند پاکسازي و توسعه مجدد؛ به عبارتی ساختمانهایی که در ن
نـواحی داراي سـاختمانهاي تخریبـی    . به استانداردهاي موجود هیچ عملی جز تخریب و پاکسازي نمی توان انجام داد 

دند و در آنها مطابق با پتانسیل توسعه خـود، توسـعه   پس از تخریب و پاکسازي به ذخیره اراضی خالی شهري می پیون
  .)مجدد صورت می گیرد
ساختمانهاي مخروبه  ویا فاقد بنا شامل ساختمانها وابنیه می باشد که سـقف ریـزش نمـوده و    : گروه  چهارم 

  فاقد بنا می باشد یا رها شده و در حال حاضر خالی ازسکنه شده است و
داراي کیفیـت  ) درصـد  45معادل (شهر  هايبیشتر ساختمان  ،قشه کیفیت ابنیهرداشت میدانی و نبا توجه به ب

و پالکهاي با کیفیت تخریبـی و فاقـد بنـا هرکـدام     ) درصد 40(هاي قابل استفاده پس از آن ساختمان. مرمتی هستند
درصـد از   3/2حـدود  مخروبه شهر قابل توجه است که ساختماهاي . درصد از ساختمانهاي شهر را شامل می شوند12

  .ابنیه شهر را تشکیل می دهند
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بررسی نماي ساختمانها در شهر آبگرم نشان می دهد که نماي ساختمانها براساس موقعیت در شهر و کـاربري  
. درون بافت ساده وبی پیرایه و عمـدتا سـیمان سـفید مـی باشـد      نماي اغلب ساختمانهايموجود با هم متفاوت است 
ي اصلی و محـور اصـلی شـهر و سـاختمانهاي دولتـی و جدیدالحـداث عمـدتا بـه صـورت          نماي ساختمانها بر خیابانها

  .نماسازي شده سنگ و آجر می باشد
نقـاط   بررسی شیوه هاي ساخت در شهر آبگرم نشان می دهد که معماري جدید ومتداول در شهر ماننـد سـایر  

ا در دهه هـاي جدیـد و نگـارش ضـوابط     کشور و معماري جدید شهرهاي ایران می باشد در این نوع معماري که عمدت
ومقررات یکسان ومشابه  رواج یافته است اغلب ساختمانها شبیه یکدیگر ، با مصـالح جدیـد وسـقفهاي مسـطح ایجـاد      

  .شده اند
  

 شـهرداري، (مالکیت اراضی در شهر، با تفکیک نوع مالکیت دولتی، خصوصـی و عمـومی    - 12-4
  و تأثیرات آن در شهر) اوقاف

خص هاي موثر و تعیین کننده در جانمایی کاربري هاي عمومی یا مکانیـابی خـدمات شـهري، نـوع     یکی از شا
شناخت نوع مالکیت اعم از خصوصی، عمومی و وقفـی در درون بافـت سـاخته شـده و یـا در      . مالکیت اراضی می باشد

یی خدمات و یا تاسیسات محدوده هاي پیوسته حاشیه اي یکی از ملزومات اصلی پیشنهادي جهت پهنه بندي و جانما
  . براین اساس به شناسایی وضعیت مالکیت اراضی پرداخته می شود. می باشد 

مالکیت خصوصی، شامل اراضی می باشـد  . مالکیت اراضی عموماً در چند گروه کلی قابل تقسیم بندي می باشد
  . که مالکیت آنها متعلق به اشخاص حقیقی و در اختیار بخش خصوصی می باشد

یت دولتی شامل اراضی می باشد که متعلق یا در اختیار یکی از سازمانها یا نهادهاي وابسته به دولـت مـی   مالک
مالکیت عمومی شامل اراضی می باشد که متعلق به عموم مردم بوده و عمدتاً تحـت مالکیـت نهادهـاي عمـومی     . باشد

تحت تملک سازمان اوقاف بوده و عمدتاً بـه   وقفی شامل اراضی می باشد که به صورت وقف و.مانند شهرداري می باشد
  . صورت اجاره در اختیار مردم قرار می گیرد

از سـازمانها وادارات  دولتـی  وهمچنـین مـدیریت شـهري       آبگـرم به منظور بررسی مالکیت اراضـی در  شـهر    
برنامـه ریـزي در   داراي زمین یا اراضی می باشـد جهـت   آبگرم استعالم شده است که در صورتی که سازمانی در شهر 

طرح مشخص وتدقیق شود براساس اعالم سازمانها جز اراضی که ابنیه دولتی در آن مستقر هستند اراضی شـاخص یـا   
  .یکپارچه دولتی در سطح شهر وجود ندارد

منـازل و ابنیـه مسـکونی و تجـاري     (در قالـب اراضـی خصوصـی     آبگـرم اراضی درون بافت ساخته شده  شـهر  
شـامل شـبکه معـابر درون بافـت،     (و مالکیـت عمـومی   ...) شامل مرکز بهداشـت،  مخـابرات و  ( اراضی دولتی) ساکنین

  .قابل تقسیم بندي می باشد...) ساختمان شهرداري و
ت اراضی محدوده هاي خالی شهرحاکی از این امـر اسـت کـه اراضـی     ررسی هاي انجام شده از وضعیت مالکیب

  .وستاها عمدتاً خرده مالکی و خصوصی استکشاورزي واقع در محدوده شهر  ودر حد فاصل ر
در حال حاضر بخش اعظمی از اراضی اطراف شهر آبگرم بالخص در بخش شمالی محدوده  شهر تحت پوشـش  

بخـش جنـوبی شـهر و    . منابع طبیعی بوده واین سازمان مدعی مالکیت بخش اعظمی از اراضی درون شهر مـی باشـد  
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ی می باشددر طرحهاي تفکیکـی توافقـاتی در خصـوص واگـذاري اراضـی      اراضی داخل محدوده شهر عمدتا خرده مالک
  .عمومی و بخشی از اراضی تفکیک شده به شهرداري صورت گرفته است

  
  هاوط به آنبافت ها، بناها، محوطه هاي تاریخی و حرائم و ضوابط و طرح   هاي مرب - 13-4

ته از سازمان میراث فرهنگی نشـان مـی دهـد    بررسی هاي حاصل از برداشتهاي میدانی واستعالم صورت گرف  
که در محدوده شهر آبگرم بناها و یا آثار تاریخی قابل توجهی موجود نمی باشد با وجود این وجود چشمه هاي آبگـرم  
در شهر و نزدیکی به بناهاي تاریخی در حوزه نفوذ بر نقش گردشگري و پذیرایی شهر تاثیر گذاشـته اسـت ایـن شـهر     

  .گردشگري را دارا می باشد ونهمنطقه نمتبدیل شدن به داراي پتانسیل 
مذهبی می باشد از قابلیت هـا و فرصـت    –طبیعی  –جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه آبگرم تاریخی 

، دریاچـه هـا و   چشمه هاي آب معدنی، کوه ها، غـار قلعـه کـرد   جاذبه هاي طبیعی از جمله : هاي منطقه می توان به 
جاذبـه   –تاریخی مانند برج هاي خرقان، قلعه هـا، کاروانسـراها    –اهی جاذبه آبشارها و رودخانه ها پوشش گی –رودها 

متاسفانه تا کنون هـیچ سـرمایه گـذاري در    که هاي مذهبی امامزاده ها، حسینیه منصور و چهل دختران اشاره داشت 
  .محقق نشده استبه جز  مجتمع آبگرم منطقه آبگرم 

ي در آبگرم به عنوان قطب گردشگري از اثرات ویژه راه اندازي منطقه نمونه در سطوح در صورت سر مایه گذار
تربیـت   –اشـتغال زایـی    –ارتقـا فرهنـگ گردشـگري     –اي می توان به رشد و رسیدن به توسعه پایدار ملی و منطقه

فعـال   –دسـتی  رشـد صـنایع    –تعامل میان فرهنگ هاي مختلـف   –رشد اقتصادي چشم گیر  –نیروي انسانی بومی 
معرفی محصوالت کشاورزي و صدور آنها اشاره داشـت همچنـین  نـوع     –نمودن استعدادهاي بالقوه موجود در منطقه 

  :تأسیسات قابل اجرا  در منطقه آبگرم می تواند شامل 
 –کمپینگ هـاي بـین راهـی در مسـیر جاذبـه هـا        –مجمتع مهمانسراها در مجاورت آبگرم و برجهاي خرقان 

در صورتی که در کنار جاذبه ها مجتمع هاي سیاحتی و زیـارتی احـداث شـود بسـیاري از      –هاي بین راهی  رستوران
نیازمندي هاي دیگر اعم از تأسیسات مورد نیاز گردشگران از جمله مراکز پذیرایی و خدماتی در پیرامون آنها بـه طـور   

  .خود جوش شکل خواهد گرفت
  :یم پس از راه اندازي منطقهمیزان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستق

اي میزان اشتغال زایی اعم از مشاغل پس از راه اندازي فعالیت هاي مربوط به توسعه گردشگري به طور فزاینده
، فنی جهت نگهداري تأسیسات نیروي انسانی مربوط به پایانـه هـاي   )در هتل ها و مهمان پذیرها( خدماتی، کارمندي 

اي را از سـود قابـل مالحظـه    ،کـارآفرینی بـر  عـالوه هد یافت که این مهم مـی توانـد   حمل و نقل مسافري افزایش خوا
   .عاید نماید  و شهر پتانسیل هاي بالقوه منطقه
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فاضالب،  آب و(و شبکه هاي تأسیسات شهري گنجایش و کیفیت مراکز خصوصیات،موقعیت، 14-4
  امکانات آن ودیت هاسرانه ها، کمبودها، محدو) برق، مخابرات، اینترنت، گاز و غیره

  

  بررسی منابع آب و تأسیسات آب آشامیدنی 
متـر و   23.4منبـع   1اینچی و یک پمپ زاپاس و  3پمپ  2با  حلقه چاه  3آبگرم از طریق  شهرآب آشامیدنی 

تـأمین مـی گـردد و بـدین ترتیـب      ) موتورهاي دیزلی و برقـی (با موتورخانه ) متر مکعب 368حدود (متر  4به ارتفاع 
  به دلیل قطر کم لوله هـاي اصـلی   کم بودن فشار آب می باشد  محالت شهر مشکل آب ندارد و تنها مشکل شهرباًتقری

  .با دشواري صورت گیرد شهررسیدن آب در بعضی مواقع به بخش هایی از  انشعابات فرعی  وتغذیه کننده 
  

  

  بررسی سیستم فاضالب ونحوه دفع آبهاي سطحی شهر 
شـهرداري   با وجودیکـه کانالهـاي کـوچکی توسـط     . ري و دفع آبهاي سطحی می باشدفاقد شبکه جمع آوشهر

براي جمع آوري آبهاي سطحی احداث شده است ولی این کانال ها در برخی موارد پاسخگوي حجم آب وارد شـده بـر   
  .آنها نمی باشند

اي اسـت  ب رودخانـه در منازل چاههاي فاضالب و دفع آبهاي سطحی وجود ندارد و تمامی سیستم دفع فاضـال 
ایـن سیسـتم فاضـالب یکـی از     . به دلیل باال بودن سطح آب و سفت بـودن زمـین مـی باشـد    شهرالبته نبودن چاه در 

  .از نظر بهداشتی و شهري می باشد شهرمعضالت اصلی 
  

  نمایی از منبع ذخیره آب شهر آبگرم در ارتفاعات مجاور شهر
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  شبکه برق شهر آبگرم

ر برق شهرآبگرم از طریق شبکه سراسري تأمین  می شود براساس بررسی هـاي بعمـل آمـده در    در حال حاض 
شهر آبگرم حطوط برق فشار قوي از محدوده شرقی شهر و  از سمت جنوب به شمال شهر احداث شـده اسـت و بـرق    

ر فاصـله یـک   کیلـو ولـت کـه   د    63شهر و روستاهاي حوزه نفوذ آن از طریق خط برق فشـار متوسـط از تاسیسـات    
   .کیلومتري محدوده جنوبی شهر آبگرم می باشد تامین می گردد
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  مخابرات 
با توجه به شرایط وتسهیالت فراهم شده در شهرآبگرم در حال حاضر کمبودي در زمینه نصب وبهر بـرداري از  

  .تلفن ثابت در سطح شهر وجود ندارد
  

  گاز
خـدماتی سـطح    - ده و کلیه واحد هاي مسکونی و تجاريدر حال حاضر شهر آبگرم  داراي شبکه گاز رسانی بو

  .بهرمند شده اند شبکه گاز شهري تاسیسات شهر از
  
  

 -خـدماتی  ایستگاه هاي سوخت گیري، مجتمع هـاي  (وضع کمی و کیفی تجهیزات شهري  15-4
) رفاهی یا بین راهی، کشتارگاه، غالسخانه، گورستان، دفع پسماندهاي جامد، آتـش نشـانی و غیـره   

  کمبودها و مشکالت و امکانات موجود در این زمینه
  :گورستان

شـهر   غربـی  بخشدر   در حال حاضر گورستان اصلی شهرباشد و شهر آبگرم داراي چند گورستان پراکنده می 
حله  جلیل ساکنین مو داراي غسالخانه است گورستان موجود موقوفه .گرفته استقرار و در مجاورت بافتهاي مسکونی 

تاي عباس آباد استفاده می نمایند و در بخش غربی محله مهرآباد گورستان کوچکی وجـود  از گورستان روس مدتاًآباد ع
     .دارد

  تصویر همجوار گورستان موجود شهر با بافت مسکونی
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لی و ظرفیـت کـم آن از مسـائل اصـ    استقرار گورستان شهر در مجاورت محالت مسکونی و در شیب نسبتا تند 
  .شهر آبگرم به شمار می آید که ضرورت مکانیابی گورستان جدید  در حریم شهر را مورد تاکید قرار می دهد

  
  آتش نشانی

، ردهاي جهـانی براسـاس اسـتاندا  .  اطفاء حریق و جلوگیري از آتش از وظایف اصلی مدیریت شهري می باشـد 
در حـال حاضـر   . شـهر زیـر پوشـش قـرار دهنـد      ماشین هاي آتش نشانی می بایست بتوانند کلیه محـالت  و نـواحی  

در ساختمان  شـهرداري  قـرار گرفتـه اسـت و تجهیـزات و پرسـنل آن  از پرسـنل         آبگرمتجهیزات آ تش نشانی شهر 
بـا توجـه بـه سـطح      .می باشد یک دستگاه  تانکر   شهرداري بوده و در شهرداري مستقر شده اند  آتش نشانی داراي 

ورت دسترسی آسان به کلیه محالت موقعیت آتش نشانی مناسب نبوده وتجهیزات ونیروهاي نسبتا پراکنده شهر و ضر
عدم تامین اعتبارات کافی یکی از مسائل اصلی عـدم تاسـیس اتـش نشـانی      . موجود کفایت وضع موجود را نمی دهند

  .مجزا می باشد
  

  دفع زباله
بـه صـورت روزانـه از سـطح شـهر جمـع       ي خدماتی هانیرو  زباله هاي شهري تحت نظارت شهرداري و توسط 

 منتقـل شـده و  شـهر ،   شرق  کیلومتري  جنوب یکزباله ها پس از جمع آوري به محل دفن زباله در . آوري می شود
زباله هاي انباشته شده پس از سوزاندن دفن می گردد با توجه به شـرایط اقلیمـی و زمـین شناسـی     .  تخلیه می شود

ن زباله برنامه ریزي جهت دور نمودن مکان موجود با فضـایی جدیـد الرم وضـروري    منظقه وفضاي باز مجاور محل دف
  . می باشد
  
  پمپ بنزین 

تاکستان بـوده  از سمت اصلی شهر در مجاورت ورودي  داراي یک جایگاه عرضه سوخت در مجاورت بلوار آبگرم
ار در جـوار جـاده ورودي شـهر از    این جایگاه با توجه بـه کـاربري هـاي همجـوار واسـتقر     داراي چهار پمپ می باشد و

  .موقعیت مناسبی برخوردار می باشد
  

  

برآورد کمبودها و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسـکن، تأسیسـات زیربنـایی، خـدمات       16-4
  رفاهی و سایر کارکردهاي اصلی شهر

  

عمـل قـرار    اجتماعی ، سرانه پیشنهادي طـرح جـامع مـالك    –به منظور بررسی میزان کمبود  خدمات رفاهی 
رفاهی  –گرفته و با توجه به جمعیت موجود سطح خدمات مورد نیاز مشخص شده و با سطح موجود کاربري خدماتی 

اجتماعی مقایسه شده است براساس بررسی هاي صورت گرفته در حال حاضر از نظـر کمـی پـارك و فضـاي سـبز،       –
  .ددرمانی ، آموزشی ، فرهنگی و آموزش عالی کمبود سطح وجود دار
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اجتماعی در سطح شهر نشان از پراکندگی نامناسب کاربري ها در  –بررسی کمبود هاي کیفی خدماتی رفاهی 
سطح شهر و آستانه نامناسب عملکردي می باشد خدمات براساس آسـتانه عملکـردي توزیـع نشـده و عمـده بافتهـاي       

  .اجتماعی قرار گرفته اند –مسکونی با فاصله از خدمات رفاهی 
  

  

  و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن) کمی و کیفی(کمبودها  برآورد
  .اندبوده  نفر در هر واحد ساکن   02/4به طور میانگین در شهر  1385سال  براساس آخرین سرشماري

میـزان   نشان دهنـده   بیانگر تعدد خانوار در یک واحد مسکونی است که تراکم خانوار در واحد مسکونیبررسی 
در صورتی کـه ایـن   . عبارتی بیان کننده وضعیت تراکم خانوار در واحد مسکونی است  یا به و ی باشدم کمبود مسکن 
  . ، کمبود مسکن وجود نخواهد داشتمطلوب بوده و از نظر کمی ک را نشان دهد، وضعیت مسکنشاخص عدد ی

  . استنوار در هر واحد مسکونی بوده خا  16/1این شاخص آبگرمدر شهر 1385براساس سرشماري 
  

       

 سال گذشته 5در  بگرمآسیر و روند صدور پروانه ساختمانی در شهر  -4- 16- 1جدول 

سال صدور پروانه 
 ساختمانی

تعداد پروانه 
 )1مسکونی(

تعداد طبقات بنا شامل زیر 
 باالتر همکفو  زمین همکف

مساحت زمین 
 متر مربع) عرصه(

شامل ) اعیان(مساحت زیر بنا 
 )مربع متر(کلیه طبقات 

تعداد واحد 
 مسکونی

 98  5607 12178 91 85 83سال 
 61 4016 8681 59 59 84سال 
 123 8833 18154 127 119 85سال 
 84 5504 10044 91 80 86سال 
 46 2056 3480 44 36 87سال 

 30 1452 2229 25 25 88نیم سال 
  1388مهندسین مشاور شهر وبرنامه : ماخذ

  

نه ساختمان هاي مسکونی در شهر آبگرم نشان می دهد که در سالهاي اخیـر  شـهرداري بـا     بررسی روند صدور پروا
اغلب ساختمانهاي مورد ي جدید کاهش نشان می دهد همچنین روندنزولی مواجه بوده و میزان مراجعه جهت احداث بناها

  . درخواست در شهر آبگرم به صورت تک واحدي و با طبقات کم می باشد
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  )غیره سبزوودرمانی،فرهنگی،مذهبی،ورزشی،فضايآموزشی، بهداشتی(فاهی خدمات ر) کمی و کیفی(برآوردکمبودها -4- 16- 2جدول 
 ) 5416:   جمعیت (وضع موجود

یف عنوان کاربري
رد

 

میزان کمبود در حال 
 )متر مربع(حاضر

حداقل سطح مورد نیاز 
 در وضع موجود

حداقل سرانه 
 استاندارد مورد نیاز

   سرانه  موجود
 )متر مربع(

سطح موجود 
 )متر مربع(

 1 آموزشی 25649 4.7 5.00 27080 عدم کمبود در وضع موجود
کمبود و کاستی در حال 

 حاضر
 2 فرهنگی 2725 0.5 1.00 5416

کمبود و کاستی در حال 
 حاضر

 3 مذهبی 2660 0.5 1.00 5416

کمبود و کاستی در حال 
 حاضر

 4 انتظامی -اداري  16880 3.1 3.50 18956

 5 تاسیسات و تجهیزات 3731 0.7 1.00 5416 عدم کمبود در وضع موجود
کمبود و کاستی در حال 

 حاضر
 6 درمانی 3961 0.7 1.50 8124

 7 کارگاه کد الف 6670 1.2 1.50 8124 عدم کمبود در وضع موجود
 8 حمل ونقل و انباري 3816 0.7 1.00 5416 عدم کمبود در وضع موجود

و کاستی در حال  کمبود
 حاضر

 9 ورزشی و تفریحی 9068 1.7 2.00 10832

کمبود و کاستی در حال 
 حاضر

 10 فضاي سبز پارك و 0 0.0 5.00 27080

  

  
بررسی وضع موجود خدمات عمومی و رفاهی اجتماعی در شهر آبگرم و بررسی حداقل سطح الزم براي هر یک 

ر می باشد بیشترین میزان کاستی و کمبود مربوط به فضاهاي پـارك  خدماتی در شه کمبود   از خدمات  نشان دهنده
بخشی از فعالیتها در سطح شـهر بـا کاسـتی و کمبـود زیربنـا       .می باشد، فرهنگی و مذهبی و ادراي و انتظامی و سبز 

  .مواجه نبوده واز نظر کیفی و پراکندگی در شهر و پوشش کلیه محالت دچار مشکل می باشند
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سله مراتب شبکه راه هاي درون شهري و برون شهري و ارتباط آن با عملکرد هاي نظام سل 17-4 
شهري از لحاظ شبکه بندي خیابان ها، تقاطع هـا، میـادین، کمربنـدي و معـابر  پیـاده و مسـیرهاي       

  دوچرخه
ا باشد این گروه بندي براساس نقش خیابانهـ می  بندي دسته کلی قابل طبقهسه در  آبگرمشبکه ارتباطی شهر 

در ساختار شبکه ارتباطی شهر ، عرض سواره رو و میزان تردد صورت گرفته در هریک از آنها قابـل طبقـه بنـدي مـی     
  .باشد

داراي وضـعیت  اسـتانی،   –اي منطقـه با توجه به موقعیت و استقرار در مجاورت جاده هـاي اصـلی    آبگرمشهر 
  رم کـه در امتـداد محـور تاکسـتان بـه آوج قـرار دارد      بلوار اصلی درون شهر آبگخاصی از نظر سلسله مراتب می باشد 

این بلوار علی رغم تاثیر در ساختار شبکه ارتباطی شـهر عمـدتا   . ساختار اصلی شبکه ارتباطی شهر را شکل داده است 
  از طریق آن صورت می پذیرد آبگرموتردد هاي اصلی خارج از شهر  بوده داراي نقش فراشهري 

خیابـان داودي حکـیم نظـامی ،     شـامل   آبگرممعابر جمع وپخش کننده شهر شامل  معابر اصلی درجه دوم یا 
   ازمعابر اصلی شهر به شمار می آیند این خیابانها  می باشد خیابان سمیه ماهان و، شفاء ، طالقانی ،کلبه نظامی

عمـده   با توجه به وضعیت و موقعیت وعرض موجود داراي دو نقـش فعـالیتی وحرکتـی مـی باشـند      فوق معابر
مسـاجد در مجـاورت ایـن خیابانهـا      و  هر مانند مراکز تجاري تعمیرگاه هـا رفاهی ش کاربري هاي خدماتی اجتماعی و

حرکت بین بافتهاي مسکونی به ورودي هاي شـهر   شکل گرفته اند با توجه به عرض نسبتا مناسب این خیابانها تردد و
  )شبکه ارتباطی اصلی شهر    36-6نقشه شماره . (از طریق این معابر صورت می پذیرد

  

  معابر فرعی شهر  
درجـه   اصـلی  معـابر این  معابر از نقش ضعیف تري نسبت به خیابانهاي اصلی برخوردار هستند و غالباً ارتبـاط  

شـامل کوچـه هـا و معـابر درونـی       آبگرمرا با داخل محالت مسکونی بر قرار می نمایند این نوع شبکه ها در شهر  دوم
  )نقشه عرض شبکه معابر موجود. (ندبافت می باش

  

  )تفریحی، عبوري با اولویت پیاده یا سواره و غیره(نقش کارکردي معابر  -18-4
شبکه هاي ارتباطی عالوه بر تعاریف رسمی سلسله مراتب و عرض مشخص داراي نقش کارکردي و عملکـردي  

یـه را داشـته و داراي نقـش عبـوري هسـتند      سرویس دهی به وسـایل نقل  برخی از معابر تنها وظیفه. باشندمعین می 
تعدادي از معابر عالوه بر نقش حرکتی در ساعاتی از روز داراي نقش تفریحی بوده وشهروندان شهر براي تفـریح وقـدم   

  .داراي چند نقش توامان می باشندمعابر کنند تعدادي از زدن و پیاده روي از این معابر استفاده می
عبور می دهد  که کلیه تردد هاي بین شهري را عبوري شهر عالوه بر نقش حرکتی ودر شهر آبگرم بلوار اصلی 

 و عملکردي مـی باشـد بـه نحویکـه اکثـر     به دلیل استقرار کاربري هاي تجاري و خدماتی داراي نقش پررنگ فعالیتی 
از این  هاي حاشیه بلوارجهت تأمین خدمات اولیه به این بلوار مراجعه نموده و فعالیت شهروندان شهر به صورت روزانه
  .ت اصلی شهر استفاده می کنندمحور جهت استفاده از خدما

محالت شـهر   سعدي عمدتا داراي نقش دسترسی و حرکتی بوده و خیابانهاي نظامی ،کریمی و نظري ،داودي و
 آب معـدنی،   جاذبه هاي طبیعی از جملـه چشـمه هـاي    را به سایر نواحی متصل نموده اند خیابان شفاء بدلیل داشتن 

  .واستقرار کاربري هاي فعالیتی و گردشگري عمدتا داراي نقش تفریحی با غلبه پیاده می باشد
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سیسـتم    (مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی درون شهري و بـرون شـهري    -19-4
وسـائط   تعـداد  ارتباطی، حجم، کیفیت، نحوه کنترل، مشکالت مربوط به نقاط و گره هاي رفت و  آمد،

تصادفات، حجم عبور و مرور در مسیرهاي اصـلی و نقـاط بحرانـی و     تعداد نقلیه عمومی و خصوصی،
  )غیره

در وضع موجود برداشت گردیده و مقاطع عرضی آنها در نقشه نشـان داده شـده    شهر کلیه معابر و خیابان هاي
ها کهنه و فرسوده بوده و نیـاز بـه تعمیـر اساسـی     آسفالته می باشد البته در بعضی مواقع آسفالت آن  اکثراً معابر. است

دارد البته شبکه جمع آوري و دفع آبهاي سطحی در خیابان ها و کوچه هاي روستا در بعضـی مقـاطع وجـود نـدارد و     
  .استشهرشیب معابر اغلب به سمت رودخانه حاشیه . ایجاد معضالتی در معابر می نماید
ت مراودات در آن باعث ایجاد معضالت خـاص ترافیکـی در محـدوده    همدان و شد –عبور جاده ترانزیت قزوین 

هاي آبگـرم گردیـده و در طـرف جـاده واحـد     گردیده است ضمن اینکه همین عبور و مرور باعث رونق بـیش از پـیش   
به رهگذران خدمات می دهد همچنین آبگرم به عنوان یک پایانه عمل می کند و همواره ماشین هـاي   خدماتی تجاري
بررسی حجم به ظرفیت در شهر آبگرم نشان می دهد کـه  . ي از کنار جاده به عنوان ترمینال استفاده می کنندمسافربر

تراکم در این محورها از شدت باالیی برخوردار نبوده ودر هیچ کدام از معابر شاهد ترافیک سـنگین نمـی باشـیم عـدم     
تا کم تردد هاي درون شهري بین محالت شهر مـی  استفاده از چراغ هاي راهنمایی و رانندگی نشان دهنده حجم نسب

قزوین وعبور آن از بطن شهر مسائل ومشـکالتی را بـراي شـهروندان ایجـاد      –حجم ترافیک بین شهري همدان . باشد
به نحویکه اغلب تصادفات رخ داده در سطح شهر در بلـوار اصـلی شـهر بـوده وتعـداد تصـادفات در سـایر        . نموده است

عدم طراحی مسیر کند رو باعث ایجاد کانون هاي بحرانی در تقاطع هاي محورهاي فرعـی  . ی باشدمحورها بسیار کم م
  .درونی محالت با بلوار اصلی شهر شده است

  
  ارزیابی امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر -20-4

    

  :رشد کالبدي و توسعه شهر  اهداف 
توسـعه  شـهر و   توسـعه پایـدار    دست یافتن به در افق طرح،  آبگرمهدف اصلی از رشد و توسعه کالبدي شهر 

توسعه یکپارچـه     می باشد همچنینمتوازن و هماهنگ در زمینه هاي مختلف کالبدي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی 
شهر و پرهیز از توسعه پراکنده که در حال حاضر بدالیل متعدد صورت گرفته است از اهداف عملیاتی می باشـدکه در  

وسعه پیشنهادي پیگیري می شود  از اهداف فرعی می توان به هدایت و کنترل استفاده از زمـین در  طرح و الگوهاي ت
جهت منافع و رفاه همگانی ، توزیع مناسب کاربري هاي خدماتی رفاهی اجتماعی براسـاس مقیـاس هـاي عملکـردي     

  .ره داشتمحله و ناحیه شهري و ساماندهی و نوسازي محالت فرسوده شهري از طریق مداخله اشا
  

  ارزیابی امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر
به منظور ارزیابی امکانـات وقابلیـت هـا ومحـدودیتهاي توسـعه شـهر شناسـایی وارزیـابی امکانـات و قابلیتهـا           

قابلیتهاي توسعه شامل اراضی بـایر درون شـهر واطـراف شـهر ،     . ومحدودتهاي توسعه کالبدي الزم وضروري می باشد
براي کشاورزي و اراضی پست و با شـیب کـم مـی باشـد و محـدودیت هـاي توسـعه شـامل اراضـی          خاکهاي نامساعد 

کشاورزي و باغی اراضی با شیب تند و کوهها ، روخانه ها حرائم وگورستان ها و اراضی نزدیک به گسل هـا و رودخانـه   
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نی شهر قابل طرح مـی باشـد   ها می باشند همچنین در بحث ارزیابی توسعه شهر دو مفهوم کالن توسعه درونی و بیرو
ه ددوکثر بهـر بـرداري از اراضـی درون محـ    توسعه درونی با تاکید برتوسعه برروي اراضی و زمینهاي خالی شـهر وحـدا  

  .تاکید داشته وتوسعه افقی و بیرونی بر توسعه شهر در سطح و در اراضی همجوار تاکید دارد با افزایش تراکم قانونی
در محیط پیرامونی خود شاخص هاي جغرافیایی، اقلیمـی و    آبگرمي و توسعه شهربه منظور ارزیابی رشد کالبد

زیست محیطی منطقه به تفصیل مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته و عوامل و عناصر طبیعی و مصنوعی محدود کننـده  
ن می دهـد  بررسی رشد بطئی شهر در بستر طبیعی خود در طول تاریخ نشا. توسعه کالبدي شهر شناسایی شده است 

از موقعیت ویژه اي در منطقه برخورد می باشد  ارزیابی امکانات وجهات توسعه کالبدي نشان می دهـد   آبگرمکه شهر 
توسعه به سمت جنوب و شمال بدلیل محدودیت قابل توسعه بوده و با  محالت با تمهیداتی  در حواشی آبگرمکه شهر 

بـا   ه در شرق و غرب بـا توجـه بـه حفـظ اراضـی مرغـوب کشـاورزي        هاي توپوگرافی و ارتفاعات مقدور نبوده و توسع
و بافتهـاي   اراضی وسیع فاقد کاربري وکشاورزي در درون شهر و در حدفاصـل محـالت    .تمهیداتی قابل اجرا می باشد

  . از اولویت هاي توسعه کالبدي شهر به شمار می آید مسکونی 
دهد که وجود اراضی بایر و خالی در درون محدوده شـهر و   نشان می آبگرمارزیابی امکانات رشد و توسعه شهر 

در اطـراف شـهر بـه عنـوان     و وجود اراضـی بـایر    ساختمانهاي مرمتی و تخریبی  در درون شهر ، اراضی تفکیک شده 
وجود سطح وسیع اراضی بـایر و فاقـد کـاربري در درون    . به شمار می آید آبگرمو امکانات توسعه کالبدي شهر  قابلیت
را مورد تاکید قـرار مـی    آبگرموده طرح هادي و تراکم نسبتا پایین جمعیتی در درون محدوده توسعه درونی شهر محد
  .دهد

اراضی کشاورزي مجـاور بافـت و گورسـتان    ، ، ارتفاعات خر رودشامل رودخانه  آبگرممحدودیتهاي توسعه شهر 
  .این محدودیتها در طرح توسعه شهر لحاظ شده است .شهر می باشد

عبور رودخانه خر رود و اختصاص بخـش عمـده اي   . توسعه آبگرم در محدوده فعلی با موانع عمده مواجه است 
از اراضی به آن و حریم رودخانه، سنگالخ بودن و توپوگرافی اراضی و نیز عبور جاده ترانزیـت همگـی از موانـع توسـعه     

اولویت مشـخص بـا توجـه بـه سـطح      شهر بر اساس  در اطرافمناسب توسعه هاي پهنه. آیندشهر به شمار میکالبدي 
مشـخص  ... هاي شیب زمین، توپوگرافی، تأسیسات، دسترسی و مورد نیاز و ارزیابی توسعه جدید که بر اساس شاخص

  . سطح مورد نیاز توسعه تدقیقی شده است. شده است
  

  حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده 
بـرآورد  شـهر و جهـات توسـعه میـزان نیـاز بـه توسـعه شـهر          احل مختلف توسعهین و تدقیق مربه منظور تبی

شـبکه عبـور و   ( تاسیسات زیربنـایی  سطوح مربوطه و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن،) کمی و کیفی(کمبودها 
، بهداشتی  آموزشی(، خدمات رفاهی )مرور و حمل و نقل ، آب ، برق ، فاضالب، دفع آبهاي سطحی، تلفن، گاز و غیره 

و ) تجـاري، اداري و غیـره   (و سایر کارکردهاي اصلی شـهر ) و درمانی ، فرهنگی ، مذهبی، ورزشی، فضاي سبز و غیره 
  .مد نظر قرار گرفته است و ساختار وسازمان فضایی شهر امکانات رفع نیازهاي مزبور در آینده

ته به شاخص ها و عوامـل متعـددي مـی    حدود منطقی توسعه کالبدي شهر و میزان افزایش محدوده شهر وابس
باشد که در فرایند برنامه ریزي طرح جامع در دروه هاي کوتاه مدت وبلند مدت مشخص می شود شاخص هاي اصـلی  

  :تعیین سطح محدوده به شرح ذیل می باشد
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  میزان کمبود وکاستی سطوح خدماتی ومسکونی در وضع موجود −
 از جمعیت آتیمیزان افزایش جمعیت شهر در افق طرح و نی −
 .اراضی که پیش از این در درون محدوده بوده و حقوق مکتسبه ایجاد نموده اند −
 تالش براي یکپارچه نمودن شهر و سازماندهی استخوانیندي و ساختار وسازمان فضایی شهر −

 

انی مراحل رشد وتوسـعه آن در زمـ   با توجه به اینکه شهر محیطی پویا و زنده می باشد که پیش بینی میزان و
ثابت امکان پذیر نمی باشد براین اساس میزان  و مراحل رشد شهر می بایست براساس اولویت  و در مراحل مختلف با 
توجه به اهداف طرح صورت پذیرد اولویت اول توسعه شهر  تکمیل و توسعه اراضی در حد فاصل بافـت هـاي سـاخته    

ی بـایر داخـل بافـت  و شـکل گیـري منسـجم سـاختار و        شده شهر و اراضی بایر درون بافت می باشد با تکمیل اراضـ 
  .شکل خواهد گرفتسازمان فضایی شهر 

   . وم اراضی حاشیه اي و مجاور بافتهاي شهري می باشدداولویت 
 :باشدل میدر جهت رسیدن به اهداف توسعه به شرح ذی آبگرم راهکار ها وسیاستهاي توسعه کالبدي شهر 

 شهرجهت تشویق مردم جهت ساخت وساز در درون بافتافزایش تراکم ساختمانی در سطح 
پراکنش و توزیع متعادل کاربریها و خدمات عمومی و رفاهی در سـازمان فضـایی شـهر بـا مـد نظـر قـراردادن        

 .مسائل مربوط به همجواري ها و شعاع عملکرد خدمات
 .توجه به شعاع عملکرد  کاربریهاي خدماتی رفاهی اجتماعی

یازهاي آتی شهر در زمینه تـأمین خـدمات اجتمـاعی و رفـاهی و تأسیسـات و تجهیـزات       توجه به کمبودها و ن
 .شهري و تالش جهت  رفع نیاز و کمبود وضع موجود 

  . اصالح و بهبود زیرساختهاي شهري 
  

  محدودیت هاي توسعه کالبدي
ص بخش عمده اي از عبور رودخانه خر رود و اختصا. توسعه آبگرم در محدوده فعلی با موانع عمده مواجه است

اراضی به آن و حریم رودخانه، سنگالخ بودن و توپوگرافی شدید و از همه مهمتر باتالقی بودن اراضی کشاورزي، شیب 
  .تند اراضی، جنس خاك و نیز عبور جاده ترانزیت همگی از موانع توسعه کالبدي این شهر می باشند

  

  گرایش هاي کالبدي   
نوان شده هم اکنون بیشترین ساخت و سـازها بـا توجـه بـه موانـع کمتـر در       علیرغم محدودیت هاي توسعه ع

شمال شرق رواج دارد که در طرح پیشنهادي نیز همین مکان به عنوان عمده ترین بخـش توسـعه پـیش بینـی شـده      
  .است ضمن اینکه بخش عمده خدمات مورد نیاز نیز در همین مکان در نظر گرفته شده است

ضی و پهنه هاي همجوار جهت توسعه در حاشیه یا درون شهرآبگرم در ابتدا شخص هـا  جهت اولویت بندي ارا 
  .و معیارهاي موثر در توسعه مشخص شده است و میزان ضریب هر شاخص در توسعه مشخص شده است
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  جدول شاخص ها و معیارهاي جانمایی توسعه شهري مسکونی شهر آبگرم و ضرایب مربوطه

ضریب شاخص ها   وضیح شاخص ها جهت توسعهشرح و ت  شاخص ها و معیارها
  روش چند معیاري

  موقعیت در سطح شهر

موقعیت نسبت به سطح شهر و نحوه ارتباط و اتصال دسترسی به سایر 
االمکان متصل به بدنه شهر و در راستاي توسعه کالبدي و محالت حتی

نزدیکی به پهنه توسعه شهر و سـایر محـالت   . ساختار کالن شهر باشد
یزان دسترسی و کاهش هزینه ایجاد تأسیسات زیربنایی و روبنایی در م

  .مؤثر می باشد

7  

وجود فرصتها و امکان توسعه و گسترش در سال هاي آتی و توجـه بـه     امکان توسعه آتی
  7  محدودیت هاي توسعه

گیري از وجود اراضی بایر مناسب براي توسعه مسکونی و احتراز از بهره  وضع موجود اراضی
  9  ی زراعی و باغاتاراض

  7  جهت گیري مورد تمایل جامعه شهري و روند توسعه گذشته  جهت گیري توسعه
دیدگاه شهروندان و 
  مدیریت شهري

توجه به تمایل ساکنین و مدیریت شـهري در زمینـه توسـعه و ایجـاد     
  7  شده در انتخاب اراضی قابل توسعه

چگی اراضـی و حقـوق   مالکیت اراضـی، وجـود طـرح تفکیکـی، یکپـار       وضعیت زمین
  7  ...مکتسبه 

درصـد در نظـر    12تـا   10درصد بوده و حـداکثر   5تا  3شیب مناسب   شیب زمین
  9  .گرفته شود

نوع جنس خاك منطقه و 
  مکانیک خاك

نوع و جنس ترکیبات خاك منطقه و مکانیک خاك، مقاومت نسـبی در  
ال برابر نشست، لغزش و ریزش خاك و توجه به فاصله با گسل هاي فع

  منطقه
4  

مجاورت با تأسیسات 
  7  صرفه جویی در احداث تأسیسات آب، برق، گاز و فاضالب  زیربنایی شهري

موقعیت نسبت به 
  تأسیسات عمده

احتراز از همجواري با تأسیسات عمده، شبکه هاي فشـار قـوي، شـبکه    
  4  هاي گاز، برق فشار قوي پایانه گورستان، کارگاه ها و حرائم

مسیل  موقعیت نسبت به
  رودخانه –

هـاي سـیل   مسیل و قنـات و حـوزه   –فاصله مناسب از حریم رودخانه 
  4  خیز، سطح گسل ها و رانش زمین

توجه به جهت وزش باد غالب در منطقـه بـه منظـور پرهیـز از انتقـال        جهت وزش باد غالب
  4  آلودگی از حوزه هاي سکونتی

  
راف شهر مشخص شده و در غالب هفـت گزینـه مشـخص    در مرحله دوم اراضی و پهنه هاي قابل توسعه در اط

شده است میزان ضریب هر یک از شاخص ها براي گزینه هاي پیشنهادي بررسی شده و امتیـاز دهـی صـورت گرفتـه     
  .وگزینه ها اولویت بندي شده اند
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  گرمجدول بررسی و ارزیابی شاخص ها و معیارهاي توسعه اراضی و ضرایب مربوطه در هر گزینه در شهر آب

ها حداکثر ضریب شاخص  شاخص ها و معیارها
  1ضریب هر شاخص

گزینه 
  اول

گزینه 
  دوم

گزینه 
  سوم

گزینه 
  چهارم

گزینه 
  پنجم

گزینه 
  ششم

گزینه 
  هفتم

  7  5  3  3  5  5  7  7  موقعیت در سطح شهر
  2  3  2  3  4  4  2  4  امکان توسعه آتی
  9  5  7  9  5  7  9  9  وضع موجود اراضی
  7  5  3  3  5  7  7  7  جهت گیري توسعه
تمایل شهروندان و 
  7  5  3  5  3  7  7  7  مدیریت شهري

  7  3  3  7  3  5  7  7  وضعیت زمین
  5  9  7  7  9  9  5  9  شیب زمین

جنس خاك منطقه و 
  2  4  3  3  4  4  3  4  مکانیک خاك

مجاورت با تأسیسات 
  7  5  3  5  5  7  7  7  زیر بنایی شهري

موقعیت نسبت با 
  4  3  3  3  4  4  4  4  تأسیسات عمده

بت به موقعیت نس
  4  3  3  4  3  3  4  4  رودخانه –مسیل 

  4  4  3  3  4  4  4  4  جهت وزش باد غالب
  65  54  43  55  54  66  66  73  جمع امتیاز

  دوم  چهارم  پنجم  سوم  چهارم  اول  اول    هااولویت بندي گزینه
  

اولویـت   امتیاز دهی گزینه اول  و دوم داراي بیشترین امتیاز و گزینـه هفـتم در    براساس نتایج حاصل از جدول
  .دوم توسعه قرار دارد

    
  
  
  
  

                                                 
مـی باشـد داراي    9طبقه بندي شده اند شاخصی که داراي ضریب  9-7-4معیارها بر اساس اهمیت و تأثیر در اراضی قابل توسعه در سه ضریب  ضرایب 1

ها نسبت به معیارهاي مطرح شده مورد بررسـی قـرار گرفتـه و ضـریب هـر      هریک از گزینه. است 4تأثیر بیشتري نسبت به شاخص است که داراي ضریب 
 .ت به گزینه مورد بررسی اعمال شده استشاخص نسب
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جمع آوري و بررسی نقشه هاي مصوب تفکیک اراضی، طرح هـاي مصـوب قبلـی و طـرح       -21-4
نقشه هاي مربوط به معابر و فضاهاي شهر و به هنگام کردن نقشه ها بر اسـاس پروانـه  هـاي صـادره     

  شهرداري
و در  شهر تهیه شده است از شهرداري اخـذ  کلیه نقشه هاي تفکیک مصوب شهرداري که در غالب طرح هادي

محـالت  شده است نقشه هاي تفکیکی شهر در غالب سه پهنـه عمـده در   بررسی و اعمال نقشه پیشنهادي طرح جامع 
  .منصور آباد ، جلیل آباد و آغچه قلعه پراکنده می باشند

  

طول، عرض، (بررسی و برداشت دقیق شبکه خیابان ها تا حد کوچه هاي دسترسی موجود  -22-4
  )سطح مفید، مقطع عرضی، درصد شیب و نوع پوشش آن ها

شبکه ارتباطی اصلی شهر براساس انشعاب از بلوار اصلی شهر شکل گرفته ودر درون بافت ها و محالت بـه        
تمامی شبکه هاي فرعی و کوچه ها و کوي هاي درون این هسته بـه خیابـان اصـلی    . صورت نامنظم شکل گرفته است

متر عرض در بن  2متر در خیابانهاي اصلی تا  12ل می گردند عرض مقاطع کوچه هاي این بافت متغیر بوده و از متص
  . بست هاي فرعی متغیر می باشد
شـیب   . (مـی باشـد  القعـر رودخانـه خـررود    سمت معبر اصلی در نهایت به سمت خـط  شیب اغلب این معابر به

  )شبکه هاي  ارتباطی شهر عمومی 
  
  

 :رصد و جهت عمومی شیب معابر در سطح شهر به شرح ذیل می باشددجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شهر پیش آمدگی یا پس رفتگـی بدنـه     ده ترین مسائل و مشکالت معابر درپوشش معابر آسفالت بوده و از عم
معابر و عرضها متفاوت مقاطع در طول یک کوچه می باشد که به دلیل اجراي ناقص خـط پـروژه هـاي طـرح  هـادي      

  )نقشه طول و عرض معابر.( گرفته است صورت 
  

 درصد درصد شیب درصد جهت شیب
 13.0 یک درصد و کمتر 5.5 هموار
 19.4 3-1 14.7 شمال

 12.3 5-3 10.9 شمال شرق
 14.6 10-5 13.4 شرق

 10.1 15-10 13.1 جنوب شرق
 18.6 30-15 13.6 جنوب

 12.0 درصد 30بیش از  8.1 جنوب غرب
 100 جمع 8.2 غرب

   12.4 شمال غرب
   100 جمع
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  قسمت سوم
  ارائه پیشنهادات 

  
  عملکرد و نقش اقتصادي غالب شهر -1
  

شهر آبگرم بنا به موقعیت جغرافیایی آن و استقرار در پهنه اي با قابلیت هاي کشاورزي، از مزیت نسبی در این 
حـدود   1375و در سال  59، بیش از 1365تغال، در سال بخش برخوردار بوده است، بطوریکه بنا به جدول ساختار اش

در مستندات مورد استفاده در ایـن گـزارش   . انددرصد از شاغالن ساکن در شهر، در بخش کشاورزي فعالیت داشته 56
در سال هاي مورد اشـاره بخـش خـدمات و بخـش     . نیز به فعالیت هاي اقتصادي کشاورزي و باغداري اشاره شده است

بنا به روال معمول در اکثر نقاط، به تدریج از تقدم بخش کشاورزي کاسته . هاي بعدي اشتغال را داشته اندصنایع رده 
درصـد اشـتغال،    44، بخـش خـدمات بـا    1385به طوریکـه در سـال   . شده و به سهم بخش خدمات افزوده شده است

تغییـر موقعیـت   . دي را داشـته انـد  بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بود و بخش کشاورزي و صنایع مراتب بعـ 
-با توجه به  قابلیـت . آبگرم از روستا به شهر و به عنوان مرکز شهري بخش، به بخش خدمات رونق بیشتري داده است

هاي این شهر در زمینه گردشگري به جهت برخورداري از آب گرم معدنی و وجود غار و همچنین خدمات مربـوط بـه   
ر این شهر خدمات بوده و بخش کشاورزي نیز بخش با اهمیت این شهر با توجـه بـه   خودروها، بخش غالب اقتصادي د

بدین ترتیب پیش بینی می شود در صـورت   .ضمن آنکه بخش صنایع نیز پتانسیل رشد را دارد. امکانات آن خواهد بود
بگرم سهم شاغالن بخش خـدمات   1400تحقق برنامه هاي مصوب استانی، در سال   0/37شـاورزي  ، ک 4/41در شهر آّ

  .ساکن شهر باشددرصد از کل شاغالن  6/21و صنایع 
ي هسـته اي،  انـرژ نظیر پروژه ها و طرح هاي مهم مملکتی  ،ذکر این نکته الزمست که در زمان تهیه این طرح

اي  هنـوز پـاره   ه کهودب... و  مباحث اقتصادي، اجتماعی از يمحور بسیار... و  44هدفمند کردن یارانه ها، اجراي اصل 
طبعاً اثرات اجراي آنها در شئونات کشور مورد بحث محافل بسیاري بـوده اسـت و    ها به تحقق کامل نرسیده بود واز آن

به دلیل آنکه شناخت تأثیرات آنها و تصمیمات متقابل ناشی از اجرایی شدن موارد و تسري بـه بخـش هـاي مختلـف     
از طرف دیگر به دلیـل عـدم    .العات مورد بررسی قرار نگرفته انداقتصادي، اجتماعی نهایی نشده بود، علیهذا در این مط

دریافت پاسخ جامع در مورد برنامه هاي توسعه شهر آبگرم، نمی توان راجع به حجـم مـالی مـورد نیـاز بـراي اینگونـه       
    .برنامه ها اظهار نظر نمود
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  حتماالت رشد و پیش بینی جمعیتا -2
  

  نفوذ  چگونگی تحوالت جمعیت در حوزه  -1-2
آبـادي واقـع در دهسـتان آبگـرم مشـتمل بـر        19محدوده عمده شهر حوزه نفوذ شهر آبگرم مشتمل است بر  

همانگونه که قبالً نیز توضیح داده شد، روال کلی سال هاي گذشته، به کاهش جمعیت . نفر جمعیت ساکن آنها 5154
نقـاط شـهري کـوچکتر در    (هجوم به سایر نقـاط  آبادي ها منجر شده بود که طبعاً جز خالی شدن مناطق روستایی و 

از طرف دیگر مهاجرت از نقـاط روسـتایی بـه    . نتیجه دیگري نخواهد داشت) مراحل اولیه و سپس نقاط شهري بزرگتر
کاهش تولید و رکود اقتصادي بیشتر منجر خواهد شد ضمن آنکه فزونی عرضه نیروي انسـانی اکثـراً فاقـد مهـارت در     

  .توازن نیروي انسانی را مختل کرده، مشکل بیکاري را شدت خواهد بخشیدمناطق مهاجر پذیر، 
ي در راستاي تحوالت اقتصادي پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه و همچنین سایر برنامـه هـاي توسـعه   

بخشی و وظایف و نقش تعیین شده براي استان در عرصه ملی و توان آن در پذیرش فعالیت هـاي جدیـد و جمعیـت،    
  :را می توان به صورت زیر خالصه کرد 1400والت جمعیت استان تا سال تح

  افزایش سهم استان در اشتغال کلیه بخش هاي اصلی اقتصاد به ویژه بخش صنایع نسبت به کل کشور −
 افزایش سهم استان در جمعیت نسبت به کل کشور −

 

اشت جمعیت، نسبت شـهر نشـینی   با توجه به ترکیب مشاغل پیش بینی شده و توان جوامع روستایی در نگهد
 .هم افزایش خواهد یافت

  :و اجراي سیاست هاي اقتصادي، اجتماعی نظیر 1400بنابراین در راستاي تحقق نقش و وظایف استان تا سال 
  ...ارتقاء فعالیت هاي کشاورزي، توسعه کشت مکانیزه و 

 ارتقاء کمیت و کیفیت محصوالت با هدف توسعه صادرات
 ... عتی براي استقرار صنایع کوچک در خصوص صنایع تبدیلی، غذایی یا کانی و ایجاد مجتمع صن

آن  اقتصـادي  و توسعه بخش هـاي استان قزوین مختلف  بخش هايي در سطح منطقه، باعث تقویت قابلیت ها
ار داشت بدین ترتیب می توان انتظ. خواهد شد که طبعاً دامنه اثرات آن به محدوده مورد بحث نیز سرایت خواهد کرد

در صورت اجراي آنچه که براي اعتالي استان در نظر گرفته و تصویب شده است، به تدریج مهاجر فرستی روسـتاهاي  
با در نظر گرفتن، آنچه که گذشـت، مـی تـوان پـیش     . حوزه نفوذ آبگرم کاهش یافته و به تثبیت جمعیت آن بیانجامد

در ایـن صـورت   . منفی خارج شده و به تدریج افزایش یابـد  از حالت 1390بینی کرد رشد جمعیت حوزه نفوذ تا سال 
و در  5452بـه   1395، در سـال  5250بـه   1390، جمعیت آبادي هاي حوزه نفوذ آبگـرم در سـال   2-1مطابق جدول

  .درصد خواهد بود 73/0، 1385-1400نفر برسد که میانگین رشد ساالنه آن در فاصله  5750به  1400سال 
  

  جمعیت در حوزه نفوذ شهر آبگرمتحوالت  -2- 1- 1جدول 
  1400  1395  1390  1385  1375  1365  1355  شرح
  5750  5452  5250  5154  7142  9481  8564  جمعیت

  07/1  76/0  37/0  - 21/3  - 79/2  02/1  -  )درصد(رشد 
  73/0  درصد 1385-1400میانگین رشد ساالنه 

  مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور -1355 ~ 85نتایج تفصیلی سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن : مأخذ
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  پیش بینی تحوالت جمعیت در شهر آبگرم -2-2
بررسی وضع جمعیت و تحوالت آن بر اساس آمارهاي به دسـت آمـده از سرشـماریهاي جمعیتـی و همچنـین      

اي پیش بینی جمعیت اصوالً بر پایه داده هـ . سایر اطالعات در دسترس، مبناي پیش بینی تحوالت آتی جمعیت است
چنانچـه اطالعـات مـورد نیـاز در اختیـار نباشـد، از شـاخص هـاي         . گیردموثق و سایر مستندات در اختیار صورت می

بگرم نیـز داده . شودجمعیتی یا سایر اطالعات مربوط به منطقه فرادست آن استفاده می هـاي  همچنانکه در مورد شهر اّ
اي مالحظات ناشناخته نیـز در  گفتنی است که پاره. ته استجمعیتی مربوط به شهرستان بوئین زهرا مد نظر قرار گرف

بـه همـین دلیـل    . روند تحوالت جمعیت اثر گذار است که شناسایی آنها، الاقل تا زمانی که وقوع نیافته ممکن نیسـت 
. براي پیش بینی جمعیت از گزینه هاي متفاوتی استفاده می شود که حد باال و پائین تحوالت جمعیت را نشـان دهـد  

همانگونه که اشاره شد، براي بررسی تحوالت جمعیت عالوه بر اطالعات مربـوط بـه شـهر آبگـرم و منطقـه فرادسـت،       
زیرا تحوالت شهر آبگـرم و پیرامـون آن در چـارچوب تحـوالت اسـتان        مستندات استانی نیز مد نظر قرار گرفته است،

شاخص هاي هدف کمی مرتبط با جمعیـت، مـوارد   از ) 1383-1388(در برنامه چهارم توسعه استان . گیردصورت می
  :زیر قابل ذکر است

  

  هاي هدف کمی در برنامه چهارم توسعه استانشاخص -2- 2- 1جدول 
  )1383- 88(طی برنامه   1388  1383  واحد  شرح

  -  15/1  45/1  درصد  نرخ رشد جمعیت
  -  69  67  درصد  سهم شهرنشینی از کل جمعیت

  -  13/90  11/88  درصد  ساله و باالتر 6التر به کل جمعیت ساله و با 6نسبت جمعیت با سواد 
  -  90  83  درصد  ساله  6-18پوشش تحصیلی جمعیت 

  -  4935  3050  نفر  نسبت تعداد دانشجو به یکصد هزار نفر جمعیت
  30  -  -  درصد  )در هزار تولد زنده(سال  5کاهش در نرخ مرگ و میر کودکان زیر 
  30  -  -  درصد  ر یکصد هزار تولد زندهکاهش در نرخ مرگ و میر مادران د

  سند ملی توسعه استان قزوین: مأخذ
  

بگرم در سـه گزینـه زیـر     در قالـب  و 2-2-2جدول  با توجه به مجموعه مطالب ذکر شده قبلی، جمعیت شهر آّ
  . پیش بینی می شود

سـال تـا    60بـه   54فرزند و افزایش متوسط طول عمـر از   5/1به  57/2از   "میزان باروري کلی"فرض کاهش 
  .پیش فرض پیش بینی تحوالت جمعیت است ،1400سال 

  
  حداقل رشد جمعیت -1گزینه

با ادامه روندهاي کاهش جمعیت، تأثیر برنامه هاي تنظیم خانواده، بیکاري، افزایش هزینه هاي زندگی و سـایر  
بر ایـن   .هر آبگرم برقرار باشدمشکالت فعلی اقتصادي، می توان انتظار داشت که حداقل رشد جمعیت براي ساکنان ش

درصـد در   2بـه   1385درسـال  درصد  1/3 اساس، جمعیت شهر با رشدي کاهنده روبرو خواهد بود به طوریکه از رشد
 7581، 1400و در سـال   6866، 1395نفـر، در سـال    6158جمعیت شهر  1390در سال . خواهد رسید 1400سال 

  .شودمی محاسبه درصد 27/2، 1385-1400ل هاي میانگین رشد ساالنه طی سا. نفر خواهد بود
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  رشد متوسط جمعیت -2گزینه 
القاعده بخشی از جمعیت نقـاط  و تحوالت اداري ناشی از آن، علی) 1380(با توجه به تاریخ تأسیس شهر آبگرم 

در شـهر و  تغییرات ناشی از شهر شـدن آبگـرم، سـرمایه گـذاري     . اطراف به آبگرم مهاجرت کرده و ساکن آن شده اند
بهبود کیفیت وضعیت سکونت در شهر، رشد جمعیت را بیشتر کرده و با توجه به برنامه هاي استان در راستاي اجـراي  

اجتمـاعی و تـأثیر آنهـا در وضـعیت شـهر آبگـرم،        –مصوبات سند ملی توسعه در استان و سایر برنامه هاي اقتصـادي  
جمیعـت شـهر بـه     1390اینصورت انتظـار مـی رود در سـال     تعادلی نسبی در تغییرات جمعیت پیش خواهد آمد در 

نفر بالغ شود کـه میـانگین رشـد سـاالنه آن طـی       8159به  1400نفر و در سال  7176به  1395نفر، در سال  6266
  .درصد خواهد بود 77/2، 1385-1400دوره 

  

  حداکثر رشد جمعیت -3گزینه 
سرعت گیري تحوالت ناشی از سرمایه گـذاري هـاي     در راستاي تحقق هرچه بیشتر مصوبات سند ملی توسعه،

جدید، ایجاد اشتغال و فرصت هاي شغلی جدید، به ویژه ایجاد شهرك یا ناحیه صنعتی، مهاجرت به شهر آبگرم نسبت 
در . به سال هاي قبل بیشتر شده و با افزایش میزان خالص مهاجرت می توان رشد بیشتري را براي جمعیت شاهد بود

ــق  ــراي شــهر  صــورت تحق  39/3) 1385 – 1400میــانگین ســاالنه دوره (ایــن موضــوع، حــداکثر رشــد محتمــل ب
و  7497، 6349بـه ترتیـب    1400و  1395  ،1390در اینصورت جمعیت شـهر بـراي سـال هـاي     . خواهد بود)درصد(

  .نفر پیش بینی می شود 8925
  

  گزینه هاي سه گانه تحوالت جمعیت در شهر آبگرم -2- 2- 2جدول 

  حداکثر - 3گزینه  متوسط - 2گزینه  حداقل - 1زینهگ  سال
  )درصد(رشد   جمعیت  )درصد(رشد   جمعیت  )درصد(رشد   جمعیت

1375  3979  32/5  3979  32/5  3979  32/5  
1385  5416  13/3  5416  13/3  5416  13/3  
1388  5873  74/2  5911  96/2  5958  23/3  
1389  6017  45/2  6086  96/2  6150  22/3  
1390  6158  34/2  6266  96/2  6349  24/3  
1395  6866  2/2  7176  75/2  7497  38/3  
1400  7581  0/2  8159  60/2  8925  55/3  

میانگین رشد ساالنه 
)1400-1385(  27/2  77/2  39/3  

  
  .رودکه نشان دهنده متوسط جمعیت است، گزینه مطلوب به شمار می 2ارقام گزینه 

ایـن بعـد    1400با کاهش آن در سال  ر، پیش بینی می شودالت بعد خانوابا توجه به موارد فوق و بررسی تحو
بـا  1390تعداد خانوار هاي شهر در سال . خواهد بود 2153هاي شهر،  برسد که در اینصورت تعداد خانوارنفر  79/3به 

جمعیـت و  ترتیب بدین  .پیش بینی می شودخانوار  1852،  86/3با بعد  1395و درسال  خانوار 1582نفر،  96/3بعد 
در . خانوار محاسبه می شـود  1531و  1482نفر با  6086و  5911به ترتیب  89و  88انوار شهر آبگرم در سال هاي خ
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در طرح هادي شهر آبگرم، جمعیـت شـهر بـراي سـال      گفتنی است که. نفر است 97/3و  99/3این صورت بعد خانوار 
نفـر پـیش بینـی شـده و      14254،  1400ل براي سا امع ناحیه قزوین، جمعیت شهردر طرح ج نفر ، 7135،  1385

و  5667، 5540را بـه ترتیـب    1388و  87، 86معاونت برنامه ریزي استانداري قزوین جمعیت این شهر در سال هاي 
  .نفر برآورد کرده است 5797

  

  پیش بینی تحوالت نیروي انسانی در شهر آبگرم -3-2
ي هدف کمی مرتبط با اقتصاد در موارد زیر قابل از شاخص ها) 1383-1388(دربرنامه چهارم توسعه استان 

   .ذکر است
  

  شاخص هاي هدف کمی در برنامه چهارم توسعه استان -2- 3- 1جدول 
  )1383- 88(طی برنامه   1388  1383  واحد  شرح

  -  3/8  3/8  درصد  نرخ بیکاري
  10726  -  - نفر  متوسط افزایش اشتغال ساالنه

  7/8  -  - درصد  فعالیت هاي اقتصادينرخ رشد ساالنه ارزش افزوده در کلیه 
  03/1  -  - درصد  سهم سرمایه گذاري مورد نیاز از کل کشور

  2/2  -  - درصد  وري برنامهنرخ رشد ساالنه بهره
  0/5  -  - درصد  وري نیروي کارنرخ رشد ساالنه بهره

    1085  533 میلیارد ریال  ارزش ساالنه صادرات غیر نفتی
  سند ملی توسعه استان: مأخذ

  

اجتمـاعی اسـتان قـزوین و تسـري دامنـه آنهـا بـه         –در راستاي تحقق برنامه هاي رشـد و توسـعه اقتصـادي    
-2شهرستان بوئین زهرا و شهر آبگرم و بنا بر توضیحات قبلی، و پیش بینی شاخص هاي اقتصادي جمعیـت، جـدول   

  :انتظار می رود ،3-2
  .برسد 1400درصد در سال  6/33به  1385سال  درصد در 6/30میزان فعالیت عمومی افزایش یافته و از 

 .تغییر پیدا کند 1400درصد در سال  6/38به  1385درصد در سال  4/36میزان فعالیت از 
 .برسد 1400نفر در سال  2741به 1385نفر در سال  1659تعداد جمعیت فعال از 

به بعد کاسـته   1390ش آن از سال نفر می رسد، ولی از سرعت افزای 2528به  1400تعداد افراد شاغل تا سال 
می شود و این امر به دلیل محدودیت هاي فرصت هاي شغلی است که تا سال افق طرح ادامه خواهد داشـت و نتـایج   

درصد سـال   6/93بنابراین میزان اشتغال از . تحقق برنامه هاي توسعه در سال هاي بعد از سال افق ملموس خواهد بود
ـ بر این اساس . خواهد رسید 1400درصد در سال  2/92و به  1395 درصد در سال 0/92به  1385 ار تکفـل خـالص   ب

 .رسیدنفر می 23/2به  1400در سال 
، عـدد آن  1400رسیده و سرانجام در سـال   1395در سال  0/8به  1385درصد در سال  4/6میزان بیکاري از 

سـیر صـعودي داشـته و از     1395تا سال  1385گفتنی است که هرچند میزان بیکاري از سال . درصد خواهد بود 8/7
بـه   1385نفـر در سـال    106به بعد سیر آن نزولی مشاهده می شود، معهذا رقم مطلق تعداد بیکـاران از   1395سال 
  .را نشان می دهد مورد بحثتحوالت  2-3-3 خواهد رسید جدول 1400نفر در سال  220و  1395نفر در سال  193
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  هاي اقتصادي جمعیت در آبگرمصشاخ تحوالت -2- 3- 2جدول 
  1400  1395  1390  1389  1388  شرح

  6/33  7/32  9/31  8/31  7/31  )درصد(میزان فعالیت عمومی 
  6/38  0/38  4/37  2/37  0/37  )درصد(میزان فعالیت 
  2/92  0/92  6/92  9/92  1/93  )درصد(میزان اشتغال 
  8/7  0/8  4/7  1/7  9/6  )درصد(میزان بیکاري 
  23/2  32/2  38/2  38/2  39/2  صبار تکفل خال

  

  
  تحوالت نیروي انسانی در شهر آبگرم تا سال افق طرح -2- 3- 3جدول 

  1400  1395  1390  1389  1388  شرح
  7099  6168  5311  5202  5065  جمعیت ده ساله و باالتر

  2741  2347  1999  1935  1874  جمعیت فعال
  2528  2157  1851  1798  1745  شاغل                     

  220  193  148  137  129  بیکار
  
  

  ساختار اشتغال -4-2
، 2-4-1ساختار اشتغال در شهر آبگرم براي سال افق در سه گزینه و با توجه به نکات فـوق، بـه شـرح جـدول     

  :پیش بینی شده است
براي ساختار نیروي انسانی شـاغل در سـال    1385حفظ سهم شاغالن بخش هاي سه گانه در سال : گزینه اول

 .طرح افق
اي کـه بـا توجـه بـه     حفظ روند اشتغال در بخش هاي اقتصادي با شتابی متوازن و همسو، به گونـه : گزینه دوم

  .پتانسیل فعالیت هاي خدمات، کشاورزي و صنایع وابسته به آنها، هر سه بخش گسترش یابند
ع و در نتیجـه  بخـش صـنای   1385کاهش از سهم بخش کشاورزي و ثابت نگاه داشتن سهم سـال  : گزینه سوم

  .افزایش سهم بخش خدمات
  

  1400هاي سه گانه ساختار اشتغال در شهر آبگرم در سال گزینه - 2-4- 1جدول 

  خدمات  صنایع  کشاورزي  جمع  شرح
  درصد  شاغل  درصد  شاغل  درصد  شاغل  درصد  شاغل

  2/44  1117  0/22  556  8/33  855  0/100  2528  گزینه اول
  4/41  1048  6/21  545  0/37  935  0/100  2528  گزینه دوم
  0/48  1214  0/22  556  0/30  758  0/100  2528  گزینه سوم
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گزینه دوم به جهت حفظ رشد متوازن هر سه بخش، با توجه به اولویت بخش خدمات و توجه به رشـد بخـش   
  .هاي کشاورزي و صنایع براي سال افق مناسب تر به نظر می رسد

  

  ساختار اشتغال در شهر آبگرم - 2-4- 2جدول 

  1388  1385  1375  1365  شرح
  درصد  شاغل  درصد  شاغل  درصد  شاغل  درصد  شاغل

  0/100  1745  0/100  1553  0/100  815  0/100  447  جمع
  0/38  663  8/33  525  9/55  455  1/59  264  کشاورزي
  6/19  342  0/22  342  8/21  178  8/18  84  صنایع
  4/42  740  2/44  686  3/22  182  1/22  99  خدمات

  
  
  

  1400  1395  1390  1389  شرح
  درصد  شاغل  درصد  شاغل  درصد  شاغل  درصد  شاغل

  0/100  2528  0/100  2157  0/100  1951  0/100  1798  جمع
  0/37  935  5/39  852  9/40  758  4/39  708  کشاورزي
  6/21  545  0/20  431  9/17  331  8/18  338  صنایع
  4/41  1048  5/40  874  2/41  762  8/41  752  خدمات
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پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینـده و امکانـات افـزایش درآمـدها و تـأمین       -3
  اعتبارات عمرانی، توسط شهرداري و سایر سازمان هاي مؤثر در عمران شهر

 

  سازمان هاي شهري -1-3
نـابع  همانگونه که در بحث مربوط به هزینه و درآمد هاي شهرداري عنوان شـد، راه هـاي توسـعه و افـزایش م    

، وزارت کشور، مطالعـاتی  1381در سال . درآمدي و اعتبارات شهرداري ها مورد توجه جدي مسئوالن قرار گرفته است
و براي این منظور از طریق مکاتبه  اهش هزینه هاي شهرداري ها شروع نموددر جهت شیوه هاي افزایش درآمدها و ک

و درآمدزا را براي شهرداري هاي مختلف طبقه بنـدي کـرده   و مصاحبه با شهرداري هاي کشور، پروژه هاي پیشنهادي 
  .و نظرات آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است

  

  هاپروژه هاي پیشنهادي درآمدزا براي شهرداري -3- 1- 1جدول 

  3و  2، 1شهرداري هاي درجه  جمع نظرات از کلیه شهرداري هاي کشور  عنوان پیشنهادات  ردیف
  0/100  0/100  جمع

  7/12  5/11  تأسیسات گردشگري و هتل  1
  6/5  3/5  پارك هاي تفریحی  2
  0/7  2/10  ایجاد شهر بازي  3
  3/11  5/11  تأسیسات و پاساژهاي تجاري  4
  2/4  5/8  میدان هاي میوه و تره بار  5
  0/7  5/8  پایانه هاي مسافربري  6
  9/16  7/12  خرید و کرایه دادن ماشین آالت عمرانی  7
  7/12  6/10  آسفالت سازيکارخانجات   8
  9/9  7/9  تأسیسات سنگ شکن  9
  7/12  5/11  تولید و فروش شن وماسه  10
  1381شیوه هاي افزایش درآمد و کاهش هزینه هاي شهرداري ها، وزرات کشور، : مأخذ
  

. این جدول، نتیجه بررسی ها را به صورت توزیع درصدي پیشنهادات درآمدزا براي شهرداري ها نشان می دهد
بیشترین اولویت را به خرید و کرایـه دادن ماشـین آالت عمرانـی داده انـد،      3و  2، 1در مجموع شهرداري هاي درجه 

اولویـت  . همانگونه که جمع بندي نظرات از کلیه شهرداري هاي کشور نیز این موضوع را مهمتر از بقیه دانسـته اسـت  
ـ  ) 3شهرداري درجه (هاي بعدي براي شهرداري آبگرم  کارخانجـات  "، "تأسیسـات گردشـگري و هتـل   "د بـه  مـی توان

جمع بندي نظرات کلیه شـهرداري هـا نیـز دو مـورد از     . معطوف شود "تولید و فروش شن و ماسه"و  "آسفالت سازي
این پیشنهادات میتواند به عنوان الگو یا راهکار قابـل بررسـی مـورد توجـه واقـع      . سه مورد فوق را مد نظر داشته است

ها و مشارکت هاي مردمی در عمران شهر، از مدیران شهري کشور نظر سنجی به عمـل آمـده   سرمایه براي جلب. شود
  :شهرداري ها، اقدامات ضروري قابل اجرا را در قالب پیشنهادات زیر عنوان کرده اند. است

ي بـه  انـد کـه رتبـه اول ایـن اولویـت بنـد      بر مبناي این جدول، اقدامات ضروري قابل اجرا اولویت بندي شـده 
اختصـاص یافتـه، هرچنـد     "تأمین اعتبارات دولتی براي طرح هاي درآمدزا"و  "سرمایه گذاري در طرح هاي درآمدزا"

دومـین  . را مـدنظر قـرار داده اسـت    "سرمایه گذاري در طرح هاي درآمـدزا "که جمع بندي نظرات کلیه شهرداري ها 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

  

    مهندسین مشاور
 117_________________________________________________________شهرو برنامه

  
  

. اختصـاص یافتـه اسـت    "اخذ کامل عوارض فعلی شهري "به  )با فاصله زیاد از اولویت اول این اقدامات(اقدام ضروري 
نکتـه مهـم آن اسـت کـه بـراي کـاهش هزینـه هـا،         . تواند در شهرداري آبگرم مورد بررسی قرار گیرداین اقدامات می

  .پیشنهاد مشخصی اعالم نشده بود که نشان از غیر ممکن بودن این امر داشته است
  

  دکفایی شهرداري هااقدامات ضرورت براي خو -3- 1- 2جدول 

  3و  2، 1شهرداري هاي درجه   جمع نظرات از کلیه شهرداري هاي کشور  شرح پیشنهادات  ردیف
  0/100  0/100  جمع

  1/6  2/9  بهسازي مدیریت شهري  1
  0/3  2/5  تغییر قوانین و وظایف شهرداریها  2
  7/19  1/18  تأمین اعتبارات دولتی براي طرح هاي درآمدزا  3
  6/10  7/12  هاي شهرداري ها کاهش هزینه  4
  7/16  2/12  اخذ کامل عوارض فعلی شهري  5
  1/12  5/11  افزایش تعرفه عوارض شهري  6
  1/12  7/12  وضع عوارض جدید  7
  7/19  4/18  گذاري در طرح هاي درآمدزاسرمایه  8
 1381وزارت کشور،  –شیوه هاي افزایش درآمد و کاهش هزینه هاي شهرداري ها : مأخذ

  

-هرچند در گام "وضع عوارض جدید"و  "افزایش تعرفه عوارض شهري"دیگر در این جدول آن است که نکته 
هاي بعدي اهمیت قرار دارد ولی این گونه اقدامات باید با توجه به توان مالی شهروندان و استطاعت آنـان در پرداخـت   

ژه هـاي درآمـدزا راه را بـراي ایـن امـر      افزایش توان مالی شهروندان از طریق اجـراي پـرو  . عوارض جدید صورت گیرد
  .مساعد می سازد

  
  

  تلفیق پیشنهادات و اقدامات -2-3
  شهر آبگرم پیشنهادات منبعث از مذاکره با مسئوالن -1-2-3

شهر آبگرم، شهري است توریستی که به جهت قابلیت هاي موجود آن باید موارد زیر را در برنامه توسـعه قـرار   
 :داد

 ردشگريتقویت بنیان هاي گ
 .توسعه و تجهیز اصولی اماکن استفاده از آب گرم
 .توسعه و تجهیز اماکن اقامتی براي جلب گردشگر

 . توسعه و تجهیز اماکن صرف غذا براي جلب گردشگران
 از آبگـرم معـدنی   چشمه هـاي  وجود غار در ورودي شهر و. شهر آبگرم، به منطقه نمونه گردشگري تبدیل شود

 .موارد قابل ذکرند
 75درصد هزینه ها را سـرمایه گـذاري کنـد و     25راي آماده سازي غار مورد بحث، شهرداري آمادگی دارد تا ب

 .درصد بقیه را بخش خصوصی تقبل نماید
 .منطقه پتانسیل ایجاد شهرك صنعتی را دارد و مشوق ایجاد کارخانه فوالد، تولید میلگرد و نورد هستند
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 .یجات، چغندرقند، صیفی جات از اهمیت برخوردار استکشت محصوالتی مانند سیب زمینی، سبز
 .فرآوري محصوالت کشاورزي با استقبال روبرو خواهد شد

 .محدوده شهر گسترش یابد
 . تدوین شود) کاربري اراضی(تغییر 

 .تفکیک اراضی و صدور جواز ساخت از جمله موارد ایجاد درآمد براي شهرداري است
طـرح  . و همین امر سیستم فاضالب شهر را با مشکل مواجه کـرده اسـت   سطح آب در زمین هاي شهر باالست

  .اگو قرار است اجرا شود
 .بسترسازي براي ارتقاء مشارکت هاي شهروندان در امور شهر

براي طرح مسکن مهر فعالً در حال نامه نگاري هستند و به هر حال داراي متقاضی است و طبعاً اهمیـت خـود   
  .را دارد

  

 فرادست طرح هاي -2-2-3
ـ  و مـوارد مربـوط  برگرفته هایی از مستندات در دسترس  عالوه بر موارد فوق، اشاره اي گذرا به ه صـورت زیـر   ب

مفید فایده خواهد بود، هرچند که کلیه موارد زیر مستقیماً به شهر آبگـرم مربـوط نمـی شـود ولـی تـأثیرات آنهـا در        
   .خواهد ساختگرم، آبگرم را متأثر شهرستان بوئین زهرا و همچنین منظومه و مجموعه شهر آب

  طرح ناحیه قزوین  -الف
حوزه معدنی واقع در مجموعه پیرامون شهر آبگرم واقع در منظومه شهر آوج در شهرستان بوئین زهرا  −

 با اولویت استخراج معادن  غیر فلزي و مصالح ساختمانی
 آبی دشت بوئین زهرا جهت افزایش سطح زیرکشتسرشاخه هاي خررود  بهره برداري بهتر از آب −
تخصصی شدن شهرستان بوئین زهرا در کشت غالت، نباتـات علوفـه اي، چغنـدر قنـد، آفتـابگردان و       −

 ذرت علوفه اي و پنبه
 زراعت دیم در زمین هاي پیرامونی شهر آبگرماراضی پراکنده انجام عملیات اصالحی در  −
  : منظومه شهر آبگرم، توصیه براي ایجاد −

o در مجموعـه   اورزي، مرکز آموزش و ترویج صـنایع دسـتی خـانگی   مجتمع هاي تولید کش
  شهر آبگرم

o  واحدهاي صنعتی و معدنی در حوزه هاي عمرانی آروچان و داخرجین  
o  صنعتی تولیدي ، مرکز آموزش و ترویج صنایع دسـتی خـانگی، دفتـر تـرویج و     واحد هاي

 آموزش روستایی د رمجموعه روستایی کلنجین 
o ی در حوزه عمرانی ارتش آبادواحدهاي صنعتی و معدن 
o     واحدهاي صنعتی و معدنی، مرکز آموزش و ترویج صنایع خانگی، دفتـر تـرویج کشـاورزي

 در حوزه عمرانی توآباد
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  )چشم انداز بیست ساله(سند راهبردي توسعه استان  -ب
کـر شـده اسـت    در سند راهبردي ، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید هاي مرتبط با شهرستان بوئین زهرا ذ

عمده موارد فوق در ارتباط با شـهر آبگـرم   . که طبعاً دامنه این مقوالت شهر آبگرم را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد
  :به شرح زیر خالصه می شود

  
  :نقاط قوت استراتژیک در شهرستان بوئین زهرا

  وجود واحدهاي زراعی متعدد و گسترده  -1
 نی غیر فلزيوجود واحدهاي مهم و بزرگ در صنعت کا -2
 وجود معادن داراي ذخایر مناسب مواد معدنی -3
 قنوات و چشمه هاي آب زیر زمینی  -4

  
  :نقاط ضعف استراتژیک در شهرستان بوئین زهرا

  استقرار بر روي یکی از مهمترین گسل هاي زلزله خیز -5
، آزمایشـگاه و  نیروي انسانی متخصصپائین بودن نرخ برخی از شاخص هاي بهداشتی از قبیل  - 6
... 

  
  :فرصت هاي استراتژیک در شهرستان بوئین زهرا

  امکان توسعه صنایع مرتبط با مواد معدنی به ویژه کانی هاي غیر فلزي -7
 وجود جاذبه هاي طبیعی  -8

  
  

  :تهدید هاي استراتژیک در شهرستان بوئین زهرا
خروج نیروهاي جوان و کاهش مشارکت در مشاغل بـه ویـژه در واحـدهاي تولیـد محصـوالت       -9

  نیساختما
 تغییر کاربري هاي بی رویه -10

  
، "استاي تحقق چشم انداز بیست ساله کشورو اقدامات اولویت دار در رسند راهبردي توسعه استان قزوین " در

. اقدامات اولویت دار مربوط به استان قزوین ذکر شده است که تعدادي از آنها شهرستان بوئین زهرا را در بر می گیـرد 
 .ذکـر شـده بـود   "آبگـرم "ولی در تعدادي از آنها نام شـهر محـل اجـرا     هشهر محل اجرا بود بعضی از طرح ها فاقد نام
که در جـدول ضـمیمه ارائـه     شد که نام شهر آبگرم در عنوان آنها تصریح شده بود، استخراج یبنابراین کلیه طرح های

 .ه شهرداري خالی از فایـده نیسـت  هرچند که ارتباطی با بودجه شهرداري ندارد، معهذا مقایسه آنها با بودج .شده است
ي از کـل هزینـه هـاي آن در سـال هـاي      آبگرم، سهم هزینه هاي جاري شـهردار در بررسی وضعیت بودجه شهرداري 

درصد متغیر بوده است و بقیه آن به هزینه هاي عمرانی مربـوط مـی شـده     0/52درصد تا  5/30از  1387الی  1384
ي الزمه وجود شهرداري و بر قراري آنست، بنابراین در راسـتاي ایفـاي وظـایف    با توجه به اینکه هزینه هاي جار. است
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، هزینه هـاي جـاري   آبگرم حال اگر از درآمدهاي شهرداري. نمی توان از آن چشم پوشی نمود آبگرم معمول شهرداري
مورد بحـث بـا    رآمدد مقایسه باقیمانده. االصول باید صرف تحقق هزینه هاي عمرانی شودآن کسر شود، باقیمانده علی

میلیون ریـال   7/1284ي با شهردار) 1387الی  1384(سال  4موع مبلغ هزینه هاي عمرانی نشان می دهد که در مج
  .کسري مواجه بوده است

  
  

  خالصه بیالن شهرداري آبگرم 3-2- 2- 1جدول 
  میلیون ریال                                                                                                      

  موازنه  هزینه هاي عمرانی  درآمد منهاي هزینه هاي جاري  سال
1384  4/2190  5/3785  1/1595 -  
1385  3/4353  8/2813  5/1539+  
1386  6/4615  5/2438  1/2177+  
1387  4/4116  6/7522  2/3406-  
  - 7/1284  4/16560  7/15275  جمع

 
ی مشـابه  وند در سال هاي بعد مجالی براي اجراي سایر طرح هاي عمرانی یا طرح هایطبعاً ادامه محتمل این ر

و همچنین توجه بـه   3-1-2و  3-1-1با توجه به مندرجات جداول . اولویت دار مورد اشاره باقی نمی گذارد طرح هاي
درآمـدزایی و افـزایش    اینکه هیچگونه راهکاري از طرف شهرداري ها براي کاهش هزینه ها عنوان نشده اسـت، مقولـه  

براي اجراي کامل طرح هاي عمرانی باید مورد توجه جـدي واقـع شـود و در ایـن راسـتا از       آبگرم توان مالی شهرداري
  .را افزایش دهد، استقبال نمود آبگرم اقداماتی که می تواند بنیه اقتصادي شهرداري

  
  :نیل به این هدف به دو طریق می توان اقدام نمودبراي 

شـهر آبگـرم،   از ن عام شـهرداري بـراي دریافـت پیشـنهادات کتبـی عالقمنـدان و صـاحب نظـران         فراخوا -1
  شهرستان بوئین زهرا و یا استان

 آبگرم ر تشکل هاي مردمی نظیر شوراي شهرتبادل آرا براي ارائه راه حل هاي مناسب د -2
  

سـایر نقطـه نظـرات مفیـد      یـا  3-1-2و  3-1-1موارد مندرج در جداول  بدین ترتیب اجراي پروژه هایی نظیر
واصله با توجه به قابلیت ها و اولویت هاي مطرح در شهر آبگرم مورد بحث قرار گیـرد و پـس از تعیـین مقـدمات کـار      

در  . توسط نهادهاي مربوط ، نسبت به مطالعه و بررسی و نهایتاً پیشنهاد آنها از طریق صـاحبان صـالحیت اقـدام شـود    
توانسته اند در عمـران   نمایندگان خود در شوراي شهراز طریق  به طور مستقیم یا چهاین صورت مردم شهر آبگرم نیز 

شهر محل سکونت خود موثر باشند ضمن اینکه اینگونه تبادل نظرات موجب اعتالي روحیه مشـارکت جـویی و ارتقـا    
ت هـاي درونـی و   توانمندي هاي موجود در سطح شهر می شود و راه را براي حل مشکالت موجود چه از طریق قابلیـ 

در زمان تهیه طرح جامع ، شهر آبگرم از قابلیت هایی برخـوردار   .سازدمیه مشارکت هاي برونی هموارتر چه با توجه ب
براي تسریع در روند توسعه اقتصادي اجتماعی شهر ، عملی کردن پـروژه هـایی ماننـد    . بوده که هنوز شکوفا نشده بود

  . است به رونق شهر می افزایدآنچه که در بند پیشنهادات ذکر شده 
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  آبگرم - اقدامات اولویت دار در راستاي تحقق برنامه ها   -3-2- 2- 2جدول 
  )میلیون ریال(

منبع تأمین   عنوان پروژه یا اقدام اولویت دار
  اعتبار

سال 
1388  

جمع پنج   دوره پنج ساله
  ساله

جمع کل 
سال   فصل اعتباري  اعتبارات

1389  
سال 
1390  

سال 
1391  

ال س
1392  

سال 
1393  

  فرهنگ و هنر  500  0  0  0  0  0  0  500  استانی  تکمیل پژوهشسراي هاي معلم آبگرم -1
  رفاه و تأمین اجتماعی  0  0  0  0  0  0  0  0  منابع داخلی  راه اندازي شعبه اقماري تأمین اجتماعی در شهرهاي آبگرم و آوج -2
  امور عمومی  500  500  0  0  200  300  0  0  استانی  رداق و تجهیز آنهاکمک به راه اندازي نمایندگی ثبت احوال آبگرم و ا -3
  انرژي  58880  50880  8880  7400  14000  11000  9600  8000  منابع داخلی  آبگرم - شهر صنعتی خرمدشت  -خط انتقال و تغذیه تاکستان  -4

تسهیالت   آوج توسط شهرداري –ایجاد هماهنگی و احداث پایانه مسافربري آبگرم  -5
  حمل و نقل  8000  8000  0  0  0  5000  3000  0  نکیبا

  مسکن و عمران شهري  27000  18000  0  0  0  9000  9000  9000  ملی  ایجاد و توسعه تأسیسات فاضالب آبگرم -6
بوئین (کمک به بهبود عبور و مرور شهري شهرهاي شهرستان بوئین زهرا  -7

  مسکن و عمران شهري  90400  79400  20400  17000  15500  14000  12500  11000  انیاست  )زهرا، شال، آبگرم، آوج، سگزآباد، دانسفهان و ارداق

بوئین زهرا، شال، (توسعه خدمات شهري شهرهاي شهرستان بوئین زهرا  -8
  مسکن و عمران شهري  17400  15400  4200  3500  3000  2500  2200  2000  استانی  آبگرم، آوج، سگزآباد، دانسفهان و ارداق

فضاي سبز و تجهیز پارك هاي شهرهاي شهرستان بوئین  کمک به توسعه -9
  مسکن و عمران شهري  9600  8600  2400  2000  1600  1400  1200  1000  استانی  )بوئین زهرا، شال، آبگرم، آوج، سگزآباد، دانسفهان و ارداق(زهرا 

  مسکن و عمران شهري  0  0  0  0  0  0  0  0  استانی  طرح جامع و تفصیلی آبگرم -10
از جمله آبگرم و (رح هاي ویژه توسعه مناطق مهم معدنی استان تهیه ط -11
  صنعت و معدن  0  0  0  0  0  0  0  0  ملی  )طارم

  .)اندفقط عناوینی که به طور مشخص نام شهر آبگرم در آن ذکر شده است، استخراج شده(
  1388استانداري قزوین، بهار  –دفتر برنامه ریزي و بودجه  –بیست ساله کشور  سند راهبردي توسعه استان قزوین و اقدامات اولویت دار در راستاي تحقق چشم انداز: مأخذ
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پیش بینی نیازهاي عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهاي مسکن، تأسیسات زیربنایی، خدمات  -4
 رفاهی و سایر کارکردهاي اصلی شهر

  

اهی اجتمـاعی در افـق طـرح    به منظور رفع کمبودهاي مسکن و تاسیسات زیر بنایی و روبنـایی و خـدمات رفـ   
  .ضروریست که کلیه نیاز هاي عمرانی شهر پیش بینی و پیشنهاد گردد

  

  :مسکن 
  بررسی مسکن از نظر کمیت - 

 همچنـین  .اسـت  متر مربع 40و سرانه مسکونیهکتار 6/21در وضع موجود،  شهر آبگرمجمع سطوح مسکونی 
از سـوي دیگـر   . مورد بوده است 1152فوس و مسکن، در آخرین سرشماري عمومی ن جمع تعداد واحدهاي مسکونی 

 4/82متوسـط (  پروانه مسـکونی  8/75دهد که بطور متوسط سالیانه  هاي صادر شده از شهرداري نشان می تعداد پروانه
آبگرم  بـا فـرض سـاخت و احـداث کلیـه       در 1388صادر شده است که با احتساب این ارقام در سال  )واحد مسکونی 
   باشد  واحد مسکونی موجود می 1399جوز  ابنیه داراي م

بینی مشاور آن است که  پیش. می باشد 02/4بعد خانوار  خانوار موجود است و  1345در آبگرم  در حال حاضر
خـانوار بـه خانوارهـاي شـهر اضـافه       807برسد، در نتیجه 2152و تعدادخانوار ها به  79/3 به بعد خانوار در افق طرح 

 ایـن  سیاسـت طـرح جـامع    .خانوار  داراي واحد مسکونی مستقل نمی باشـند  193در این شهر  از طرف دیگر.شود می
 849لـذا   1.بینی نماید درصد خانوارهایی که فاقد واحد مسکونی مستقل هستند مسکن پیش 50است که حداقل براي 
محل موجود سطح مورد نیاز با فرض نوسازي بناهاي مرمتی و تخریبی در .گردد الذکر اضافه می واحد به واحدهاي فوق

مترمربع باشد، کل زمین مورد نیاز بـراي اسـکان مـابقی      160  مساحت متوسط هر واحد مسکونی کاربري مسکونی با
 35 معـادل   1391تـا سـال    لذا کل مساحت خـالص مسـکونی شـهرآبگرم   . هکتار خواهد بود58/13  جمعیت برابر با 
نفـر بـر هکتـار     233مترمربـع و تـراکم خـالص مسـکونی      43ونی در ایـن صـورت سـرانه مسـک    . رسـید هکتار خواهد

 50حـداقل  (متـر مربـع ،پـیش بینـی واحـد هـاي مسـکونی         43متر بـه   40دلیل افزایش سرانه مسکونی از  .شود می
  .براي خانوار هایی که فاقد واحد هاي مسکونی اختصاصی می باشند)درصد

  

   آبگرمتقسیمات کالبدي شهر
شهري سه محله  در افق طرح جامع ، این شهر می تواند در حکم  بگرمنفري شهر ا  8159با توجه به جمعیت 

بر پایه ویژگیهاي اجتماعی، تاریخی و فرهنگی، عوامل طبیعـی و  . باشد تلقی شود و قابل تفکیک به مناطق شهري نمی
جلیل آباد ومحله سوم  سه محله تقسیم شده است محله اول محله منصور آباد محله دومعوارض مصنوعی این شهر به 

   تلفیقی از بافتهاي مهرآباد و آغچه و تفکیکی هاي مجاور
  
  
  

                                                 
اما تـالش کارشناسـان   . کنند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می 16/1در ایران به طور متوسط  1385بر مبناي سرشماري نفوس و مسکن آبان ماه  1

  .برسد) 05/1(قل تا افق طرح جامع نسبت تعداد خانوارها به واحدهاي مسکونی به حدا ریز مشاور آن است که  برنامه
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  تأسیسات زیربنایی -1
  شبکه معابر

هکتار به کاربري شبکه عبور و مرور اختصاص دارد، که سـرانه هـر شـهروند     23در وضع موجود  آبگرمدر شهر 
کیل داده است که این نسبت با توجه به بافت متراکم و درصد بافت پر شهر راتش 2/39و باشد  مترمربع می 42آبگرمی 

مرفولوژي شهر نسبتا باال می باشدیکی از دالیل اصلی سطح نسبتا زیاد شـبکه ارتبـاطی بافـت پراکنـده شـهر و دوري      
  .محالت مسکونی نسبت به یکدیگر می باشد

  :عمده مسا ئل ومشکالت اصلی شهر آبگرم در این زمینه به شرح ذیل می باشد  
  . دسترسیها و شبکه معابر داراي سلسله مراتب نمی باشند

جاده بین شـهري عبـوري از    خطی بودن فرم کالبدي شهر و قرارگرفتن اغلب فضاهاي خدمات شهري در کنار 
بایـد از تـراکم کاربریهـاي خـدماتی در اطـراف ایـن       . باعث شده که بار ترافیکی شهر بر یک مسیر وارد شوددرون شهر
سطح شـهر   براساس مقیاس عملکردي در درون محالت ودر  ها  است و به طور یکنواخت و متناسب کاربريخیابانها ک
  .توزیع نمود

  . نامناسب بودن عرض برخی  معابر
و غربی و شرقی شهر با مشکل مواجه مـی باشـد لـزوم    اتصال و ارتباط محدوده هاي جنوبی و شمالی رودخانه 

لی شهر جهت تسهیل تردد بین نواحی و محالت مختلف شـهر الزم و ضـروري بـه    تعریف محورهاي موازي با بلوار اص
   . نظر می رسد

  پیش بینی محوري جهت اتصال شمال و جنوب محالت منصور آباد و جلیل آباد در طرح پیشنهادي شهر
داث شـوند  باید میادینی پیش بینی و اح آبگرم از سمت آوج و تاکستاندر امتداد جاده ترانزیت و مبداء ورودي 

  .بایستی کیفیت حرکت سواره در جاده ترانزیت کنترل شود به عبارت دیگر می. تا از سرعت وسایل نقلیه بکاهند
  . باید از طریق پلهاي هوایی انجام گیرد  همدان  –تاکستان جاده شرقی و غربی ارتباط محدوده 
در اسـتنتاج مـی شـود کیفیـت معـابر       مشاهدات میدانی برداشتهاي وضع موجود در درون شهرهمانطور که از 

بـا توجـه بـه    . وضعیت جویهاي خیابانها نیز نامناسب می باشـد . شهر در وضع موجود بسیار پایین است درون محالت 
لذا باید . باشد شوند، اصالح و تصحیح آنها ضروري می اینکه جویها ، تنها وسیله جمع آوري آبهاي سطحی محسوب می

مسئله دیگر نامناسب بودن بدنـه شـریانهاي   . ا وسعت، طول و شیب خیابانها طراحی گرددعرض و عمق آنها متناسب ب
  .دننماسازي گرد ضروریست هماهنگ وها  این بدنه که .اصلی و فرعی و میادین است

  

  تجهیزات حمل و نقل و انبارها  -2
و ترابـري هـاي سـازمانهاي    ها، پارکینگها، انبارهـا   سطح اختصاص یافته به این تجهیزات که شامل پمپ بنزین

الـذالک بـا    مـع . مترمربع مـی باشـد   0/ 7در وضع موجود   است و سرانه هر شهروند متر مربع 3816دولتی است برابر 
بـه پایانـه و پارکینـگ وخـروج     توجه به کمبود شدید این کاربري، پیشنهاد مهندسین مشاور افزایش سـطوح وابسـته   

ان جانمایی شده کارگاهها در حریم می باشد سـطح اختصـاص یافتـه بـه پایانـه      انبارها غیر ضروري از دون شهر به مک
مـی باشـد    متر مربع 4080 حمل مسافر و محل استقرار اتوبوس ها وتاکسی هاي بین شهري در درون شهر معادل با  

  .رسدمتر مربع می  5/0که در این صورت سرانه هر نفر 
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  فاضالب و دفع آبهاي سطحی   -3
در حال حاضر فاضـالب منـازل از طریـق    . اقد شبکه جمع آوري و هدایت فاضالب شهري می باشدف شهرآبگرم

رود خـر  آبهاي سطحی نیز توسـط جویهـاي خیابانهـا جمـع آوري و بـه رودخانـه       . حفر چاههاي جذبی دفع می گردد
اضـالب از مسـائل   امالح این جوي ها و هدایت آبهـاي سـطحی و ف  . وضعیت جویها مناسب نمی باشد. سرازیر می شود

  .قابل توجه شهر است که می بایستی با اتخاذ تدابیر ضروري بویژه جمع آوري و تصفیه آن اقدام گردد
   

  تاسیسات و تجهیزات شهري -4
همچون مراکز آب، برق ، تلفن  نهاد و سازمان هایی کاربریها سطوح منظور از این تأسیسات و تجهیزات شهري،

ایـن کـاربري در   . آوري و دفع زباله ، کشتار گاه ، غسالخانه، و گورستان می باشـد  اکز جمع، فاضالب ، آتش نشانی ، مر
متر مربع می 7/0از سطح شهر را به خود اختصاص داده است  و سرانه هر شهروند متر مربع 3731وضع موجودآبگرم، 

متـر   8159سطح این کاربري تا  با توجه به کمبود این کاربري در سطح شهر پیشنهاد مهندسین مشاور افزایش. باشد 
مربع برسد همچنین مکان جدید آتش نشانی در درون محدوده شهر و سایر مرکز مانند گورستان و غسالخانه و مرکـز  

طبیعی اسـت کـه شـبکه هـاي آب، فاضـالب،      . دفن زباله در خارج از محدوده شهر در درون حریم جانمایی شده است
  تأسسات شهري قابل توجه بوده و تأمین آنها در سایر بخش ها  در قالب ... برق، مخابرات، گاز و 

    

  درمانی  –کاربري بهداشتی -5
پیشنهاد مـی شـود کـه مرکـز      یک مرکز بهداشتی و در مانی در سطح شهر فعال می باشد در حال حاضر تنها 

متر مربع براي هـر شـهروند    5/1حداقل سرانه بیمارستان . گردداحداث  شهرآبگرم در بهداشتی ودرمانی شبانه روزي 
به نظر می رسدکه این دو مرکـز جوابگـوي جمعیـت شـهر     در افق طرح آبگرم نفري  8159با توجه به جمعیت . است
    .باشند

  

  کاربري آموزشی-6
در وضع موجود علی رغم سطح نسبتا وسیع اراضی آموزشی کمبودهایی در وضعیت کیفـی و نحـوه دسترسـی    

شی مشاهده میگردد پیشنهاد می گردد که مراکز آموزشی شـهر آبگـرم بـه  حـداقل دو     ساکنین شهر به خدمات آموز
  . مهدکودك و چهار دبستان و چهار مدرسه راهنمایی و سه دبیرستان و دو هنرستان افزایش یابد

  

  کاربري فرهنگی -7
مجمـوع  .اردوجـود د   شـهرداري   مجـاورت  درکتابخانـه  تنها یـک   آبگرماز مجموع کاربریهاي فرهنگی در شهر

سطوح فضاهاي فرهنگی افزایش یافته و تـا   متر مربع می باشد 5/0متر مربع و سرانه هر نفر  2725سطوح آنها معادل 
متـر در  2000 -1500بوده و حداقل سه مرکز دیگر به متوسـط مسـاحت     مترمربع  6119افق طرح جامع حداقل به 

     نواحی مختلف شهر پیشنهاد و جانمایی شده است 
  کاربري مذهبی -8

ایـن  . بوده اسـت  شامل سه مسجد  مترمربع2660در شهرآبگرمسطوح فضاهاي مذهبی در وضع موجود معادل 
   .متر مربع براي این کاربري ضروري است 6119شهر فاقد مصلی است، لذا پیش بینی زمینی به وسعت 
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  سطوح ورزشی  -9
. باشـد  مترمربع مـی 7/1 ت، لذا سرانه هر شهروند اس متر مربع 9068جمع سطوح ورزشی در وضع موجودآبگرم

حـداقل یـک   بایسـتی    می آبگرم در حال حاضر دو سالن سرپوشیده و یک زمین خاکی فوتبال وجود دارد که در شهر 
سـرانه پیشـنهادي بـراي     بنابراین بهتر اسـت   .هاي ورزشی را شامل باشد، ساخته شود کلیه رشته جدید مکان ورزشی

   . خواهد شدمتر 16318باشد لذا کل کاربري ورزشی تا افق طرح جامع  متر مربع می 2کاربري ورزشی 
  

  فضاي سبز -10
و پارك تجهیز شـده مـی باشـد  بـا توجـه بـه وجـود پتانسـیل         فضاهاي سبز شهر آبگرم فاقد در وضع موجود 

رودخانـه   پـارك سـاحلی  د رودخانه خر رود در درون شهر امکان استفاده وبهربـرداري از اراضـی مجـاور آن وجـود دار    
    .فرصت مناسبی جهت گسترش فضاي سبز در شهر آبگرم می باشد

  

  جهانگردي  –کاربري پذیرایی -11
ایـن رقـم در مقایسـه بـا     . اسـت   متر مربـع 1044در وضع موجود جمع سطوح اختصاص یافته به این کاربري 

جهت بهربرداري بهینـه از مجتمـع آبگـرم    است که پیشنهاد مشاور آن . باشد رقم بسیار پائینی می رشه پتانسیل هاي 
  .متر مربع به این کاربري اختصاص یابد  8159شهر واستقرار مراکز اقامتی و تفریحی و گردشگري سطحی معادل 
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  برنامه ریزي کالبدي شهر -5
 برنامه ریزي کاربري اراضی

یشنهاد سرانه کاربري اراضی و فعالیت ها در شـهر آبگـرم   به منظور برنامه ریزي توسعه در جهت پیش بینی و پ
عالوه بر مدنظر قراردادن کاستی هاي در وضع موجود و تأمین نیازها ، توجه بـه   موقعیـت   ) 1400سال(در افق طرح 

شهر در حوزه نفوذ، نقش و جایگاه فعالیت هاي توریستی و تفریحی در برنامـه آتـی شـهر ، مـالك عمـل و راهنمـاي       
بر این اساس به پیشنهاد سرانه هاي کـاربري اراضـی در افـق طـرح پرداختـه      . سرانه هاي پیشنهادي بوده است تعیین

با توجه به  جمعیت آتی شهر و سرانه هاي پیشنهادي سطح مورد نیاز شهر در افق طرح مشخص و برنامه . شده است 
 .ریزي شده است

رم در افق طرح از روش برآورد تعداد جمعیت وخـانوار  به منظور تدقیق سطح وسرانه کاربري مسکونی شهر آبگ
افزوده شده در افق طرح استفاده شده و با توجه به روند صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر سرانه کـاربري بـه ازاي   

متـر قطعـه مسـکونی     160متر و به ازاي هر خانوار اضـافه شـده در حـدود      43هر نفر از جمعیت افزوده شده معادل 
هکتـار     35اص داده شده است با توجه به پیش بینی جمعیت سطح مورد نیاز مسـکونی در افـق طـرح معـادل     اختص

در سـال  ) متـر  40سـرانه مسـکونی در حـال حاضـر     (هکتار سطح مسـکونی   5/21برآورد شده است با توجه به وجود 
ق طرح سـرانه کلـی مسـکن در    هکتار افزایش خواهد یافت با توجه به جمعیت  اف 35سطح مسکونی خالص به  1400

  )نقشه شبکه ارتباطی پیشنهادي) (نقشه کاربري اراضی پیشنهادي( .خواهد رسیدمتر مربع  43آن زمان به 
  

  خدماتی -کاربري تجاري 
خدماتی وضع موجود در شـهر آبگـرم بـا توجـه بـه نقشـه خـدماتی مسـافران عبـوري و نیـز            -کاربري تجاري

-در افق طرح سرانه کاربري تجـاري . متر مربع می باشد  20844مترمربع بالغ بر 8/3گردشگري با سرانه اي در حدود 
متـر افـزایش   24477سطح تجاري درافق طرح بـه   ،با تحقق سرانه هاي فوق. مترمربع  پیشنهاد شده است 3خدماتی 

دقیق و تعیین شـده  در نقشه پیشنهادي   پهنه ها وکریدورهاي مناسب براي استقرار فعالیتهاي تجاري ت. خواهد یافت
  .است

  معیارهاي جانمایی فضاهاي مراکز تجاري و خدماتی
  خدماتی-خدماتی محله اي -مراکز تجاري -

  با سطح عملکرد محله حدود پانصد متر -شعاع عملکرد مفید
  ایستگاههاي اتوبوس  ،مراکز فرهنگی ،فضاي ورزشی ،فضاي سبز عمومی -همجواري هاي مناسب

  محل هاي جمع آوري زباله و مراکز آالینده  -محدودیت هاي همجواري
  دسترسی از معابر محلی و گذرهاي پیاده -دسترسی

  خدماتی منطقه اي و شهري -مراکز تجاري -
ها با توجه به ویژگـی شـهر در کریـدور اصـلی     در مقیاس منطقه و شهر، این گروه کاربري -شعاع عملکرد مفید

  .قرار دارد) جاده ارتباطی قزوین همدان(
 ،فضـاهاي ورزشـی   ،فضـاهاي سـبز عمـومی    ،بـا سـایر مراکـز خـدماتی منطقـه اي      -همجواري هـاي مناسـب  

   ،پارکینگ هاي عمومی ،ایستگاههاي وسایل حمل و نقل عمومی
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

  

    مهندسین مشاور
 127_________________________________________________________شهرو برنامه

  
  

  کاربري آموزشی 
.   هکتـار مـی باشـد    56/2مترمربع با مسـاحتی بـالغ بـر     4/7سرانه آموزشی شهر آبگرم در وضع موجود معادل 

سط سطوح و سرانه آموزشی در مطالعات مبانی نظري ، با وضع موجود شـهر نشـان دهنـده سـطح نسـبتاً      مقایسه متو
پیش بینی تعـداد و پراکنـدگی   . مناسب سرانه دارس راهنمایی ودبیرستان و کمبود در زمینه پیش دبستانی می باشد 

آموزان درافق طرح توسعه داشـته و  مراکز آموزشی و سرانه این فعالیت بستگی به جمعیت تحت پوشش و تعداد دانش 
  . توجه به تعداد مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی و جمعیت تحت پوشش ضروري به نظر می رسد 

مترمربـع   1مترمربـع سـرانه مهـدکودك ،     2/0مترمربع سرانه پیشـنهادي در سـطح شـهر آبگـرم      5از مجموع
مترمربع سرانه هنرسـتان و فنـی    0/8سرانه دبیرستان و مترمربع 1/5مترمربع سرانه مدارس راهنمایی،    1/5دبستان، 

با فرض تحقق سرانه هاي پیشنهادي و پـیش بینـی جمعیـت در افـق طـرح ، مسـاحت کـاربري        . حرفه اي می باشد 
  . پیش دبستانی  وجود دارد در حال حاضر بیشترین کمبود در مقاطع. هکتار افزایش خواهد یافت 4آموزشی به 

  
 عنوان کاربري  8160:    1400سال  پیشنهادي جمعیت   

  )متر مربع(سطح )متر مربع(سرانه تعداد در افق طرح

 پیش دبستانی 1632 0.2 2

شی
موز
آ

 

 دبستان 8159 1 4

 راهنمایی 12239 1.5 4

 دبیرستان 12239 1.5 3

 هنرستان 6527 0.8 2

  
کشـور، معیارهـاي مربـوط بـه همجواریهـا و      طبق ضوابط و مقررات سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس  

  : دسترسی هاي مجاز کاربري هاي آموزشی عبارتند از 
  

  بهداشتی درمانی 
هـزار نفـر یـک مرکـز      12تـا   10بر اساس ضوابط و معیارهاي وزارت بهداشت و آموزش پزشکی بـه ازاي هـر    

مترمربع در نظر گرفته شـود  بـه ازاي    3500تا  3000مترمربع و در سطحی حدود  750بهداشت و درمان با زیربناي 
تخت در مراکز بیمارستانی و در صورت احداث مراکز آمـوزش پزشـکی و بیمارسـتانی بـه      5/1نفر جمعیت  1000هر 

سـطح زیربنـا بـه ازاي    . تخت بیمارستانی در نظر گرفته می شود 3نفر جمعیت  1000صورت مشترك به ازاي هر نفر 
  . مترمربع است  30وطه بیمارستانی به ازاي هر تخت مترمربع و مح 80هر تخت حدود 

به منظور تأمین سطوح مورد نیاز درمانی در تمامی مناطق شهر و پراکنش مناسب این فعالیت ها و بـا در نظـر   
مترمربع پیشـنهاد شـده اسـت    5/1داشتن سرانه هاي استاندارد و مصوب در شهرهاي دیگر، سرانه این کاربري برابر با 

 3961متر مربع در افق طرح می باشد که با توجـه بـه تحقـق     12239یافته به این کاربري ها معادل  سطح تخصیص
  .متر براي این کاربري عالوه بر سطح موجود پیشنهاد شده است 8300متري آن اختصاص 
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  :معیارها و ضوابط جانمایی مراکز درمانی به شرح ذیل می باشد
  درمانی -مراکز بهداشتی

  درمانگاه -
  .کیلومتر و در مرکز ناحیه استقرار یابد 2 -اع عملکرد مفیدشع

در مجاورت پارکهاي ناحیه اي و فضاهاي سبز و باز عمومی با دسترسی از معابر جمـع   -همجواري هاي مناسب
  و پخش کننده حداکثر دسترسی به تاسیسات شهري 

  مراکز بهداشت و بیمارستان -
  شهري، منطقه اي -شعاع عملکرد مفید

  همجواري با فضاهاي سبز منطقه اي و یا شهري -واري هاي مناسبهمج
فاصله مناسب از کارگاههاي صنعتی و مشاغل مزاحم و انواع آالینده هـا، هـوا، آب،    -محدودیت هاي همجواري

  )متر 1000... (خاك، صدا و 
  با پیش بینی باند سبز جدا کننده فضاي درمانی از محورهاي ارتباطی -

  از معبر شریانی با کنترل دسترسی دسترسی -دسترسی
  .مرکز بهداشتی درمانی آبگرم طبیعتاً تأمین کننده خدمات حوزه نفوذ شهر نیز خواهد بود

  

  اداري انتظامی 
متر مربع مـی باشـد  سـطوح  موجـود بـا        1/3انتظامی شهر در حال حاضر در حدود   -سرانه کاربري اداري  

ه با سایر شهرهاي هم وزن سطح نسـبتا وسـیعی را بـه خـود اختصـاص داده      توجه به نقش شهر در منطقه ودر مقایس
اندسطح نسبتا وسیع اراضی اداري و انتظامی ناشی از وجود اراضی وسیع در اطراف شهر و تملک بخش وسیعی از ایـن  

  . انتظامی می باشد –اراضی توسط برخی از نهادهاي اداري 
متر می باشد که با تحقق سرانه فوق سطح پیشنهادي در سال  5/1سرانه پیشنهادي اداري در افق طرح معادل 

  متر خواهد رسید   12239به  1400
متر می باشد که با تحقـق سـرانه فـوق سـطح پیشـنهادي در       1سرانه پیشنهادي انتظامی در افق طرح معادل 

  متر خواهد رسید 8195به   1400سال 
  

  فضاي سبز و پارکهاي شهري
به منظور پیش بینی و پیشنهاد سـطوح  .م فاقد  پارك و فضاي سبز عمومی  می  باشددر حال حاضر شهر آبگر 

و سرانه فضاي سبز و پارکها در افق طرح از ضوابط و معیارهاي ارائه شده توسط وزارت مسکن و شهرسازي و سـازمان  
  . حفاظت محیط زیست استفاده شده است 

 7پیشنهادي فضـاي سـبز و پارکهـا در افـق طـرح معـادل       با توجه به اقلیم و پوشش گیاهی شهر آبگرم سرانه 
هکتـار   7/5با احتساب این رقم مساحت پیشنهادي فضاي سبز در افق طرح بالغ بـر  . مترمربع در نظر گرفته شده است

بخش اعظمی از اراضی اطراف شهر اعم از  تپه ها واطراف خر رود قابلیت ایجـاد فضـاي سـبز وپـارك هـاي      . می باشد
  .ا می باشد بخش اعظمی از این اراضی توسط شهرداري تملک وطرح فضاي سبز براي آنها تهیه شده استخطی را دار
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  معیارهاي جانمایی فضاهاي سبز عمومی در سطح شهر

  زمین بازي و پارك کودکان -
  متر در مراکز واحد همسایگی یا کوي  250حداکثر -شعاع عملکرد مفید

  اي باز واحد همسایگی در مجاورت فض -همجواري هاي مناسب
  با فاصله مناسب از محل جمع آوري زباله  -محدودیت هاي همجواري

  دسترسی از معبر محلی و شبکه پیاده گذر -دسترسی
  پارك محله اي

  متر در مرکز محله 500حداکثر  -شعاع عملکرد مفید
  در مجاورت مراکز آموزشی و فرهنگی و مراکز محله اي -همجواري هاي مناسب

  فاصله مناسب از عناصر آالینده و مراکز جمع آوري زباله -یت هاي همجواريمحدود
  دسترسی از معبر محلی و شبکه پیاده گذر -دسترسی

  پارك ناحیه اي
  متر  1000در مرکز ناحیه با شعاع عملکرد حداقل  -شعاع عملکرد مفید

عیت ناحیه و مراکـز خـدماتی و   متناسب با موق ،همجواري با مراکز آموزشی و فرهنگی -همجواري هاي مناسب
  تفریحی 

  فاصله مناسب از عناصر آالینده و مراکز جمع آوري زباله؛  -محدودیت هاي همجواري
  )و یا جمع و پخش کننده ناحیه اي (  2دسترسی از معبر شریانی  -دسترسی

  
  :پارك منطقه اي و شهري

  با عملکرد در سطح منطقه یا شهر -شعاع عملکرد مفید
  ...اداري و تجاري خدماتی و  ،درمانی ،فرهنگی ،همجواري با مراکز آموزشی -اي مناسبهمجواري ه

  فاصله مناسب از عناصر و عوامل آالینده -محدودیت هاي همجواري
  دسترسی از معابر شریانی با کنترل ودسترسی -دسترسی

  
  کاربري ورزشی تفریحی 

بـا  . مترمربع به ازاي هر شـهروند مـی باشـد     1/7ل تفریحی در شهر آبگرم معاد –سرانه کاربري اراضی ورزشی
توجه به جمعیت جوان جامعه شهري  افزایش سطح و سرانه ورزشی و افزایش کیفی ساختمانهاي ورزشی ضروري بـه  

  . . نظر می رسد
با توجه به نیاز آتی شهر به فضاهاي ورزشی و تفریحی و مقایسه تطبیقی آن با سرانه این فعالیـت در شـهرهاي   

مترمربع در سطح شهر پیشـنهاد شـده اسـت     2تفریحی درافق طرح معادل  –گر سرانه پیشنهادي فضاهاي ورزشی دی
متر مربع برآورد شده اسـت بـه    16318تفریحی در افق طرح در حدود  –براساس این سرانه مساحت کاربري ورزشی 

ي جدیـد ورزشـی الزم وضـروري مـی     متر مربع اراضی جهت استقرار فضاها7240منظور رسیدن به این سطح افزایش 
  .باشد
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  معیارهاي جانمایی فضاهاي مراکز ورزشی
  :مرکز ورزشی ناحیه اي -

  متر 1000با عملکرد در سطح ناحیه با شعاع عملکرد حداقل  -شعاع عملکرد مفید
  همجواري با مراکز آموزشی و ،مجاورت با پارکها و فضاهاي سبز عمومی -همجواري هاي مناسب

  

  مذهبی  -فرهنگی
متر مربع تحت  2660همانگونه که در بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود شهر آورده شد ، مساحتی بالغ بر 

سرانه پیشنهادي فضـاهاي   مـذهبی   .  متر مربع تحت پوشش فرهنگی می باشد 2725پوشش کاربري هاي مذهبی و 
ادي در افق طرح وسـعت ایـن کـاربري در سـطح     با تحقق سرانه پیشنه. مترمربع  می باشد 5/1و فرهنگی در مجموع 

  .متر مربع افزایش خواهد یافت 12239شهر به 
  
  

  ین زمینه، با توجه به نارسایی قابل توجه بایستی مورد تأکید قرار گیردبدین ترتیب جهت گیري توسعه در ا
  معیارهاي جانمایی فضاهاي مراکز فرهنگی

عناصر آالینده، تاسیسات صنعتی و مشاغل مزاحم، محـل   ،مراکز بهداشتی و درمانی-محدودیت هاي همجواري
  هاي جمع آوري زباله

  حیه ايدسترسی از شبکه جمع و پخش کننده نا -دسترسی
  

  جهانگردي و پذیرایی 
سطح   تجهیزات گردشگري و پذیرایی  شهر آبگرم که شامل حمام آبگرم شهر می باشد در حال حاضر  معادل 

متر مربع می باشد و شهر فاقد هرگونه فضاهاي اختصاصی به این منظور مانند هتل یا مهمانسرا  بـوده وبرخـی    1044
واتاق هاي خود را جهت بهر برداري در اختیار مسافران قرار می دهنـد  بررسـی    از منازل مجاور حمام بخشی از فضاها

هاي صورت گرفته نشان دهنده کمبـود فضـاهاي و امکانـات اقـامتی و پـذیرایی و تأسیسـات و تجهیـزات مـرتبط بـا          
 8159فعالیتهاي گردشگري می باشد براین اساس با توجه به قابلیت منطقه جهت جـذب گردشـگر  سـطحی معـادل     

  .متر جهت ایجاد مراکز گردشگري ،هتل ویا مهمانسرا در شهر آبگرم پیشنهاد شده است
  

  تأسیسات و تجهیزات شهري 
، توزیـع میـوه و تـره بـار درون شـهري     تأسیسات و تجهیزات شهري شامل آتش نشانی ، مراکز امداد ،  میادین 

از عمـده تـرین تنگناههـا و    . مـی باشـد  ... ز و ، پست هاي برق ، فشـار شـکن گـا   ) محل منابع آب(تأسیسات آبرسانی 

 تعداد
 8160:    1400پیشنهادي جمعیت  سال 

 عنوان کاربري
 )متر مربع(سطح )درصد(سهم )متر مربع(سرانه

 فرهنگی  6119 0.8 0.75 3

 مذهبی 6119 0.8 0.75 6
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سـرانه  . محدودیت هاي توسعه شهرهاي کوچک ضعف کمی و کیفی در زمینه تأسیسات و تجهیزات شهري می باشـد  
بـه منظـور رفـع    . مترمربـع مـی باشـد     3731مترمربع و مساحت آن بالغ بـر   7/0این کاربري در وضع موجود معادل 

متــرمربع به ازاي هر  1آتی درشهــر، سرانه پیشنهادي این کاربــري در افق طرح معادل کمبودها و تأمین نیـازهاي 
  .مترمربع می باشد  8159براین اساس مساحت پیشنهادي در افق طرح معادل . نفر در نظر گرفته شده است

   

  تجهیزات حمل و نقل و شبکه معابر
ر و شبکه هـاي ارتبـاطی و تجهیـزات حمـل و     درصد از وضع موجود ساخته شده شهر تحت پوشش معاب 8/30

مترمربع می باشد سطح و سرانه شبکه معابر براسـاس نـوع    42نقل می باشد سرانه این اراضی در وضع موجود معادل 
) شـبکه معـابر  (درصـد از اراضـی شـهر بـه ایـن کـاربري        30حدود  ،طراحی است با اینحال براساس نرم هاي طراحی

همچنین به منظور احداث و تجهیز ناوگان حمـل  . مترمربع می باشد 28ه اي در حدود تخصیص خواهد یافت که سران
مترمربع بـه کـاربري تجهیـزات حمـل و نقـل       5/0متر مربع با سرانه  4080و نقل شهري و فراشهري ، سطحی معادل 
. ص یافتـه اسـت  اختصـا ... ، پارکینگ ها ، ترمینال هاي مسـافربري و  CNGوانبارجهت مراکز سوخت رسانی استقرار 

  . ضروري است که محلهاي مناسبی در مجاورت محورهاي ورودي شهر احداث پایانه مسافربري احداث گردد
  

  کارگاههاي شهري
  مترمربع تحت پوشش کارگاهها می باشد 1/ 2متر با سرانه  6670از کل محدوده شهر آبگرم  مساحتی بالغ بر 

وطرح سـاماندهی کارگاههـادر خـارج از محـدوده شـهر  ودر       با توجه به ضرورت ساماندهی ورودي شهر آبگرم
بـا اینحـال طبیعـی    . حریم شهر انتظار می رود فضاهاي کارگاهی در سطح شهر به عملکرد سازگار شهري تبدیل گردد

است که بخشی از خدمات کارگاهی خرد که نیاز روزمره جامعه شهري را پاسخ خواهـد داد و عـاري از آلـودگی هـاي     
باشد در پهنه شهري استقرار یابد کارگاههاي فوق باید داراي عملکرد خرد خدماتی در سطح شـهر بـوده و   مختلف می 

از نظر زیست محیطی آلودگی بر شهر و سکونتگاههاي انسانی نداشته باشد سطح پیش بینی شده در قالب ایـن گـروه   
  .متر مربع پیش بینی شده است 4080از عملکردها حدود 
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 8160:    1400شنهادي جمعیت  سال پی

 عنوان کاربري 

یف
رد

 )متر مربع(سطح )درصد(سهم )متر مربع(سرانه 

 1 مسکونی  350837 43.9 43

 2 تجاري تجاري 24477 3.1 3

 پیش دبستانی 1632 0.2 0.2

شی
موز
آ

 

3 

 دبستان  8159 1.0 1

 راهنمایی 12239 1.5 1.5

 دبیرستان 12239 1.5 1.5

   هنرستان  6527 0.8 0.8

 فرهنگی  6119 0.8 0.75

گی
رهن
ف

 

4 

 5 مذهبی 6119 0.8 0.75

 6 اداري 20398 2.6 2.5

 7 انتظامی  8159 1.0 1

 8 تاسیسات و تجهیزات 8159 1.0 1

 10 درمانی 12239 1.5 1.5

   گردشگري و پذیرایی 8159 1.0 1

 11 کارگاه کد الف 4080 0.5 0.5

 12 انبار 4080 0.5 0.5

 13 پارکینگ و پایانه 4080 0.5 0.5

 14 ورزشی و تفریحی 16318 2.0 2

 15 پارك وفضاي سبز 57113 7.1 7

 17 شبکه معابر 228452 28.6 28

 جمع کاربري هاي شهري 799582 100.0 98.0
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  تعیین الگوي توسعه و محدوده شهر -6
 

  الگوي توسعه شهرتعیین  -1-6
  

هـاي   گرفتـه از بررسـی   ریشه گیرند، مورد توجه قرار می آبگرم ریزي کالبدي شهر و ضوابطی که در طرح معیارها
اعم از وضعیت جغرافیایی زمین شناسی کاربري اراضی و شبکه ارتبـاطی و همچنـین   شهر  وضع موجودانجام شده در 

موجـود در زمینـه    اسـتانداردهاي   توجه به معیارهاي طراحـی شـهري و  در گذشته و حال وفرایند رشد وتوسعه شهر 
  .باشد می شهرسازي

  :باشد به شرح زیر می و تعیین الگوي توسعه شهرچکیده دستاوردهاي مطالعات در زمینه تدوین 
کوچه ها و معابر باید هماهنگ و هم جهت با شـیب و توپـوگرافی زمـین شـکل گیرنـد تـا آب هـاي         آبگرمدر 

  . سطحی براحتی دفع شوند
شهر و ارائه کاربري هاي خدماتی، باید به جمعیت حوزه نفوذ مسـتقیم شـهر کـه هـر روز بـراي       در توسعه آتی

  .استفاده از  خدمات موجود در شهر به آن مراجعه می نمایند توجه شود
ابتدا فضاهاي بایر و خـالی  . ها جلوگیري بعمل آید باید از توسعه بی رویه شهر کاسته شده و از پراکندگی محله

  .در دست آماده سازي کامل شده و سپس به توسعه در حاشیه توجه شود تفکیکی و هايو محدوده 
تـا ضـمن خـدمات دهـی راحـت،       جلوگیري شده پراکنده شهر دهی راحت به شهر باید از توسعه  براي خدمات

  .دسترسی به نقاط مختلف شهر نیز آسان گردد
سرزندگی در فضاها مسکونی حاشیه شـهر صـورت   و زمینه براي افزایش . باید اراضی زراعی مستعد حفظ شوند

  پذیرد
به عنوان یک پتانسیل جهت توسعه فضاهاي گردشگري و پـارك خطـی     خر رودوجود رودخانه  آبگرمدر شهر 

  مطرح بوده و توجه به حرائم ان در ساخت وساز ها الزامی می باشد
شـهر وشـبکه هـاي ارتبـاطی      ن فضـایی رعایت ضوابط و معیارهاي پدافند غیر عامل در طراحی ساختار وسازما

  شهر ضروري بوده و شبکه ارتباطی براین اساس ترسیم شده است
  .تأمین خدمات مورد نیاز ساکنین شهر براي کاهش تردد هاي غیر ضروري به سایر شهرها   الزم می باشد

  .توسعه درونگرا باعث شکل گیري شهر یکپارچه خواهد شد
توجه به هویت بخشی به شهروندان از طریق ایجاد فضاهاي شهري و توسـعه  در توسعه آتی وگسترش پهنه ها، 

  .پیوسته بافت ضروري می باشد
  

  محدوده شهر -2-6
محدوده شهر آبگرم براساس محدودیت ها و قابلیت هاي توسعه کالبدي و براساس نیازد آتی شهر به فضـاهاي  

  .ه وترسیم شده استخدماتی رفاهی اجتماعی و مسکن و حقوق مکتسبه شهروندان تهی
  
  

  طراحی شبکه راه ها -3-6
در برخـی از نقـاط،   . در طراحی شبکه سعی بر آن بوده است تا توجه ویژه اي به توپوگرافی زمین مبذول گردد

. می رسد که همین موضوع به تنهایی شیوه خاصی از طراحی شبکه را موجب مـی گـردد  % 25شیب زمین به بیش از 
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بوده است تا با حرکت بر روي خطوط ارتفاعی از ایجاد معـابر بـا شـیب غیراسـتاندارد و نیـز      در این شیوه سعی بر آن 
حرکت بر روي خطوط مالکیـت مطـابق نقشـه هـاي     . تحمیل بار سنگین مالی براي مجریان طرح جلوگیري بعمل آید

د معـارض از ضـمانت   وضع موجود از دیگر سیاست هاي طراحی شبکه بود تا از این طریق اجراي آن با کمتـرین تعـدا  
در عین حال سعی شده است تا سلسله مراتب راهها رعایت شـده و بـه دقـت طراحـی     . اجرایی باالتري برخوردار گردد

  .گردد
ایـن لـوپ ،   . پیرامون شهر آبگرم باعث می شود ترافیک به نحو مناسبی هدایت شـود ) حلقه(طراحی یک لوپ 

سمتهاي شهر هدایت کرده تا امر رفت و آمـد شـهروندان تسـهیل    حرکت را به سمت محور هاي خروجی و نیز دیگر ق
خیابانهاي جمع و پخش کننده وظیفه جمع آوري و نیز توزیع حرکت هاي سواره، از و به سمت معابر محلـی را  . گردد

بنابراین خصوصیت تداخل حرکت و فعالیت در این گونه محورها باعث می شود توجه خاصی بـه نحـوه   . بر عهده دارند
در مقاطع عرضی پیشنهادي، پیاده رو با توجه به نوع محور و عملکـرد آن بـه   . ضور انسان در فضا و ایمنی پیاده شودح

در طراحی استخوان بندي عالوه بـر دسترسـی هـا و    .شکلی طراحی شده تا حضور بیشتر شهروندان درآن، میسر گردد
خوانایی و نفوذ پذیري  ،دید و منظر کریدورهاي بصري می بایست به کیفیت ،مساله ترافیک و نیز نظام سلسله مراتبی

مضافاً بـر آنکـه خیابانهـایی کـه داراي پـیچ و       ،در ضمن، الزامی براي امتداد مستقیم خیابانها وجود ندارد. توجه داشت
و  طوالنی و خسته کننده به نظـر نمـی رسـند    ،از آنجا که امکان رویت انتهاي خیابان وجود ندارد ،خمهاي نرم هستند

 .این موضوع بر حس کنجکاوي عابران افزوده و آنها را ترغیب به ادامه مسیر می کند
همواره سعی بر آن بوده است تا با رعایت سلسله مراتب دسترسی راهها حجم آمـد و شـد در معـابر را کنتـرل     

دي بـر اسـاس جـدول    براي این منظور شبکه راههاي پیشنها. نمود و از بوجود آمدن گره هاي ترافیکی جلوگیري کرد
 2این شبکه، از خیابانهاي محلی، جمع و پخش کننده، شریانی درجـه  . مشخصات فنی شبکه راهها طراحی شده است

نقشه شبکه ارتباطی (. تشکیل و براي هرکدام از آنها مقطع عرضی مناسب براساس مشخصات فنی ترسیم شده است
  )پیشنهادي

 

  طرح توسعه پیشنهادي شهر آّبگرم -4-6
رح توسعه پیشنهادي شهر بر اساس مورفولوژي شهر آبگرم و ساختار موجود و همچنین بـا تأکیـد بـر حفـظ     ط

اراضی کشاورزي و زراعی در محدوده هاي همجوار و تأمین حـداقل سـطح مـورد نیـاز کـاربري هـا خـدماتی رفـاهی         
اي و طرح هـاي تفکیکـی   یهدر طرح توسعه مسکونی گسترش اراضی حاش. اجتماعی در شهر تهیه و طراحی شده است

صورت گرفته مورد تأکید بوده و کاربري هاي خدماتی بر اساس شعاع دسترسی در محالت و نواحی در شهر مکانیـابی  
در داخل . خدمات عمومی در مقیاس شهر عمدتاً در حاشیه محورهاي اصلی جانمایی شده است. و جانمایی شده است

زیرا اسـتقرار کـاربري   . لکردهایی اجازه فعالیتا دارند که کاربري محله اي دارندبافت محالت، عالوه بر مسکن، صرفاً عم
هایی غیرمسکونی که کارکرد فرامحله اي دارند موجب از هم گسیختگی نظام یکپارچه محله می شود و موجب سـلب  

ـ . گردد که این موضوع از مصادیق عدم رعایت عدالت قضایی استآسایش از اهالی محله می ر اسـتقرار کـاربري   عالوه ب
هاي تجاري، اداري و خدماتی در حاشیه خیابان هاي اصلی موجب فراهم آمدن امان دسترسی همه شهروندان به ایـن  

فضاي مرکز محله می تواند فرصت خوبی براي عملکردهایی در سطح محله باشد که مـی  . طیف از کاربري ها می شود
این طیف از کاربري ها شـامل کـاربري هـاي    . در این فضا را فراهم کردتوان با ارائه برخی تسهیالت امکان حضورمردم 

  .مسکونی، آموزشی، تجاري، خدماتی، درمانی و فضاي سبز محله اي است
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. توزیع مناسب سفرهاي درون شهري از مواردیست که در نقش و عملکرد محورها به آن توجه ویژه شده اسـت 
ي مختلف بر اساس نقش و عملکرد فعلی آن محور و نیز ظرفیت هـاي  سیاست توزیع مناسب کاربري ها در کریدور ها

تر نقشی را می پذیرند که مختص بـه  بدین ترتیب هر کدام از راسته هاي با اهمیت. آتی هر کدام صورت پذیرفته است
به تبع توزیع سفرهاي درون شهري که . کنندخود بوده و در آینده نزدیک هم خواناتر شدن محله ها کمک شایانی می

  .توزیع مناسب کاربري ها صورت می گیرد در پیشگیري از ترافیک احتمالی معابر شهري بسیار مؤثر خواهد بود
  

  تراکم ساختمانی  -5-6
  

  انواع تراکم هاي پیشنهادي
. تراکم ساختمانی ، نقش تعیین کننده اي در میزان جمعیت پذیري، حجم ترافیک و سیما و منظر شهري دارد

ساختاري تراکم ساختمانی، کمک شایانی در جهت ساماندهی وضعیت فعلی و برنامه ریـزي بـراي آینـده    تدوین طرح 
بر اساس رویکرد طرح و مطالعات انجام شده و برنامه ریزي صورت پذیرفته سه پهنـه تراکمـی در پهنـه    . شهر می کند

  .تراکم کم و تراکم متوسط و ترکم زیاد: توسعه پیشنهاد شده است
شهر که عمدتاً داراي قطعات ریزدانه هسـتند محـالت   براي ساختمان هاي داخل بافت هاي قدیمی  تراکم کم؛

و اقتصـادي   –اجتمـاعی   –بر اسـاس مطالعـات زمـین شناسـی اقلیمـی      . مسکونی تراکم کم در نظر گرفته شده است
  )نقشه پهنه بندي تراکم پیشنهادي( .حداکثر تراکم دو طبقه روي پیلوت پیشنهاد شده است
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تدوین ایده کلی یا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مکان هاي گردشگري و دفاع غیـر   -7
  عامل در شهر

 

  ایده کلی فضاهاي باز وگردشگري
هاي محلی اسـت کـه در زمـره فضـاهاي بـاز      هاي عمومی در محله مورد نظر شامل مرکز محله و خیابانعرصه
بدین ترتیب در ابتدا طرحی شماتیک از مرکز محله و مرکز همسایگی و سپس الگوهـایی  . وندشبندي میشهري دسته

 در طرح شماتیک مرکز محله انواع کاربریهاي مجاز و نیز نحـوه چیـدمان آنهـا در شـکل    . گرددبه شکل نمونه ارائه می
  . اي به وضوح نشان داده شده استدهی به فضاي باز محله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي ترجیحاً پیاده مدار درنظر گرفته شده است و دسترسـی  ه طرح ارائه شده، فضاي اصلی میدان محلهبا توجه ب
فضاي سبز ترسیم شده، حائلی است میان صـحن اصـلی   . کندسواره با گذر از کنار آن، تداوم حرکت پیاده را قطع نمی

کاربریهـاي عمـده مـوردنظر    . نمایـد مـی میدان و حرکت سواره که این امر به تعریف فضاي مرکز محله کمک شـایانی  
کفسـازي فضـاي   . خدماتی، آموزشی و مذهبی است که همگی در سطح محله کـاربرد دارنـد   -شامل مسکونی، تجاري

پیاده میدان با مصالحی متفاوت و مناسب درنظر گرفته شده است و امکان حضور فعال شـهروندان را جهـت برگـزاري    
  .آوردیمراسم مختلف ملی و مذهبی فراهم م
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ایـن فضـا   . فضاي باز مرکز همسایگی فرصتی است براي تعامالت اجتماعی همسایگان و نیز زمین بازي کودکان
بـا  . نمایـد کننـد را میسـر مـی   تر میان همسایگانی که در مجـاورت هـم زنـدگی مـی    گیري روابط صمیمیامکان شکل

ایمنی تا حد بسیار زیـادي افـزایش یافتـه و    ) اي سبز مرکزيفض(جداسازي مسیر حرکت سواره و زمین بازي کودکان 
  .کنندوالدین با امنیت خاطر بیشتري زمینه حضور کودکان خود را در اجتماع فراهم می

ها، اي داراي مشخصات مشترك و نیز منحصر به فردیست که هرکدام از این دو دسته مشخصهورودي هر محله
دو نشـان عمـودي در   . کندات ذاتی همان محله را در ذهن افراد بازسازي میضمن تعریف یک فضاي انتقالی، خصوصی

باشد، آستانه ورود بـه یـک فضـاي جدیـد را بـه ذهـن       ) درخت(دو سوي مدخل محله که بهتر است از عناصر طبیعی 
  . کندمتبادر می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-آورد که خود به غریبمحل را فراهم میدر نظر گرفتن فضایی براي نشستن در این آستانه امکان حضور افراد 
هاي تلفن به سرزندگی این فضـا  طراحی فضاهایی براي کیوسک روزنامه فروشی و باجه. کندگز بودن ورودي کمک می

هم با نمایی از طاقهاي سنتی، ضمن آنکه فضایی دلنشین را براي بیننـدگان تـداعی   ساباط، آن. بخشدجالیی دیگر می
  .نمایدمعماري بومی نیز سنخیت داشته و ترکیب ورودي محله را موزون میکند؛ با عناصر می

  
  
  
  
  
  
  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

  

    مهندسین مشاور
 138_________________________________________________________شهرو برنامه

  
  

با هدف افزایش امنیت و دیـدگاه پدافنـد   اصول طراحی و تجهیز فضاي باز مجموعه هاي مسکونی 
  غیرعامل

ظور از از سوي دیگر، من. شکل و فرم، عملکرد، معنا: از نظر طراحی، هر فضایی داراي سه مشخصه کلیدي است
تجهیز، تمهید تمامی عناصري است که موجب تأمین رفاه و امنیت اهـالی شـده و عملکـرد مـورد انتظـار از هریـک از       

اصول طراحی و تجهیز فضاي باز مجموعه هاي مسکونی به منظور پدافند غیر عامـل    از این رو،. فضاها را تحقق بخشند
  :به شرح زیر است

  

  الیه بندي فضا –اصل اول 
اجزا و عناصر به هـم پیوسـته بـه یـک شـکل مـنظم و         روابط معنایی و عملکردي مجموعه اي از فرم ها، اصوالً

بسیاري از ناسازگاري هـاي  . گیرنددرجه بندي شده در یک سیستم چند الیه متشکل از انواع فضاها و عناصر شکل می
، به دلیـل عـدم الیـه بنـدي اجـزا و عناصـر       ي توده و فضا» عملکرد و معنا   فرم،« موجود بین مشخصه هاي سه گانه 

از ایـن رو،  . اهمیت الیه بندي فضا بدان حد است وجود نظم بدون وجود الیه بندي متصور نیست. سازنده محیط است
این اصل مبناي پی ریزي هرگونه تمهیدات فضایی یا تجهیزاتی الزم براي افزایش سرعت و دقـت در تـأمین ضـرورت    

  .ود وضعیت پوشش حفاظتی در سراسر محیط باز محسوب می شودهاي حفاظتی و نیز بهب
بـا  ). فضـا (و فضاهاي بـاز  ) توده(بلوك هاي ساختمانی : یک مجموعه مسکونی متشکل از دو بخش اصلی است

توجه به تفاوت هاي موجود میان توده و فضا که حاصل از تفاوت در فرم، عملکرد و اجزاي آن با یکدیگر اسـت، نحـوه   
ي و در نتیجه نوع و سطح محافظت الزم براي توده و فضا در مراحل مختلف یک بحران متفاوت از یکدیگر آسیب پذیر

بنابراین، طراحی شکل و فرم و عملکردهاي مورد انتظار از فضاي باز و نیز تجهیز آن می بایست بـر مبنـاي الیـه    . است
سیب پذیري توده و فضا در سطوح مختلف تأکیـد  اصل الیه بندي فضا بر وجود تفاون میان آ. ورت پذیردصبندي فضا 
  :تأکید می نماید) از کل به جزء(این اصل بر مالحظات طراحانه در سه سطح . می نماید
  نحوه ترکیب توده و فضا) الف
  سازماندهی فضایی توده) ب
  فرم و مصالح اجزا و عناصر محیط)ج

  

و فضا، چگونگی پراکنش و استقرار انواع فضاهاي باز منظور از نحوه ترکیب توده : نحوه ترکیب توده و فضا) الف
به طوري که می دانیم فضاي باز عامل مهمی در ایجاد فاصـله کـافی بـین تـوده     . در میان بلوك هاي ساختمانی است

ولی عالوه بر آن، میزان دسترسی به فضاي باز از نظر حداکثر شعاع دسترسی و ماننـد آن و بـاالخره   . ساختمان هاست
اهمیت زیادي ) وقوع حمله(ري و نحوه استقرار توده ساختمان ها نسبت به فضاي باز بویژه در شرایط بحرانی جهت گی

فضاهاي باز قادر به افزایش فاصله الزم بین ساختمان ها از یکدیگر و در نتیجه کـاهش اثـر فاصـله کـم از نقطـه      . دارد
دتاً غیر قابل پیش بینی است و بدین جهـت از دیـدگاه   گرچه نقطه شروع انفجار در سطح فضاي باز عم. انفجار هستند

طراحی پدافند غیر عامل نمی توان پیشنهاد بخصوصی براي آن ارائه نمود، ولی نحوه ترکیـب فضـاهاي بـاز و بسـته و     
این امر کـامالً بـدیهی   . چگونگی پراکنش و استقرار انواع فضاهاي باز در میان بلوك هاي ساختمانی حائز اهیمت است

اي بر شدت خسارات احتمـالی ناشـی از یـک    که طول فاصله بین دو یا چند بلوك ساختمانی نقش تعیین کننده است

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

  

    مهندسین مشاور
 139_________________________________________________________شهرو برنامه

  
  

داراي نقـش مهمـی در کـاهش     –به عنوان فضاي واسط بین توده هاي ساختمانی  –فضاي باز   از این رو،. انفجار دارد
  . آسیب هاي حاصل از یک انفجار یا تخریب است

ده ساختمان ها نسبت به فضاي باز مجموعـه و فضـاهاي فرعـی آن نقـش مهمـی در      همچنین جهت گیري تو
به عنوان مثال در صورتی که جهت امتداد بلوك هاي سـاختمانی  . میزان محافظت افراد در برابر شاریط اضطراري دارد

ریـزش آوار و   زیرا خطرهایی مانند. به موازات مسیرهاي دسترسی باشد، کمترین سطح حفاظتی قابل پیش بینی است
در حـالی کـه اگـر    . نمایدپرتاب قطعات برنده شیشه هاي شکسته، تمام سطح مسیرهاي دسترسی مجاور را تهدید می 

بور عمود بر امتداد بلوك ها یا ردیف هاي ساختمانی باشند، تهدید هاي یاد شده به حـداقل ممکـن مـی    مسیرهاي مز
  .د توجه قرار نگرفته استرامر مودر طرح بسیاري از مجموعه هاي مسکونی این . رسند

ــوده ) ب ــایی ت ــازماندهی فض ــایی     : س ــتقرار فض ــی اس ــرح کل ــکل و ط ــایی، ش ــازماندهی فض ــث از س   در بح
. بلوك هاي ساختمانی در سطح سایت از مؤثرترین عوامل در زمینه آسیب پذیري فضاي باز در برابر آثار انفجـار اسـت  

هاي متنـوعی دارد کـه عبارتنـد از سـازماندهی     ساختمان ها شکل هاي مسکونی، سازماندهی فضاییدر سطح مجموعه
  .اي و مرکزياي تودهشبکه) اعم از یک یا چند ردیفی(هاي خطی 

سازماندهی خطی یکی از رایج ترین شکل هاي استقرار ساختمان ها در سطح مجموعه هاي مسـکونی احـداث   
  .است به صورت مستقیم یا منحنی باشد این نوع سازماندهی فضایی ممکن. شده طی سال هاي اخیر است

اول آنکه یک سـازماندهی انعطـاف پـذیر    : اهمیت توجه به استفاده از سازماندهی خطی عمدتاً به دو دلیل است
نـه از  هی از نظـر اقتصـادي و اسـتفاده بهی   دوم آنکه این نوع سازماند. بوده و با شرایط مختلف سایت قابل انطباق است

  :ارآمد است، ولی از نظر پدافند غیر عامل داراي دو شکل برجسته استزمین بسیار مناسب و ک
ایـن امـر ناشـی از    . در زمان وقوع سانحه، بستر مناسبی براي تشدید خسارات کالبدي و جانی ایجاد مـی کنـد  

  .خطر ریزش آوار به درون مسیرهاي دسترسی مجاور و یا سرایت آتش سوزي به سطوح پیرامونی است
 .نمایدی را در زمان وقوع حمالت نظامی، به یک هدف آسان تبدیل میبلوك هاي مسکون

در سازماندهی خطی، پیوستگی یا ناپیوستگی امتداد طولی ردیف سـاختمان هـا مـی توانـد نقـش کاهنـده یـا        
ع در به بیان دیگر، فقدان هر گونه انقطا. افزاینده اي در ارتباط با خطرهاي احتمالی حاصل از وقوع سانحه داشته باشد

امتداد طولی ردیفی از ساختمان ها موجب افزایش خسارت و تلفات احتمالی   می شود در حالی کـه وجـود درزهـاي    
  .انبساط و یا انقطاع هاي کافی بین ردیف ساختمانها نتیجه کامالً متفاوتی به دنبال خواهد داشت

تاب اشیا و از هـم پاشـیدن شیشـه    در سازماندهی خطی دو یا چند ردیفی، خطرهاي حاصل از ریزش آوارها، پر
در نتیجه قابلیت حفاظتی این گونه فضـاها کـاهش   . ها به درون فضاي نسبتاً محدود بین ساختمان ها به اوج می رسد

در سازماندهی خطی، قابلیت حفاظتی فضاهاي باز تابع نسبت ارتفاع جدارهاي ساختمانی به عرض فضاي بـاز  . می یابد
  .بین توده ساختمان هاست
اي شکلی از آرایش فضایی است که در آن توده ساختمان ها و فضاي بین آنها به شـکل یـک   سازماندهی شبکه

از این رو، در این سازماندهی شبکه اي ضمن آنکه توده و فضـا از  . استقرار می یابند) در دو جهت طول و عرض(شبکه 
برخوردارنـد، در سـطحی توسـعه مـی     ) فی محلـی بویژه توپوگرا(انعطاف پذیري باالیی نسبت به شرایط مختلف سایت 

در نتیجه تخلیه انرژي انفجاري از فضاي بین ساختمان ها با سـهولت بیشـتري   . یابند که امتداد آن طول کمتري دارد
در سازماندهی شبکه اي الگوي استقرار توده ساختمانها در درون سایت ممکن است بـه صـورت   . امکان پذیر می گردد
  .جتمع باشدمجتمع یا نیمه م
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زماندهی توده اي شکلی از آرایش فضایی است که در آن بلـوك هـاي سـاختمانی، و انـواع فضـاهاي بـاز در       سا
محور، حول یک مسـیر یـا فضـا، درون یـک فضـا و یـا        در امتداد یک(و به شکل هاي مختلفیمجاورت هم قرار گرفته 

عامل یکپارچـه کننـده عناصـر در    . رتباط برقرار می نمایندبا یکدیگر ا) اصوالً به شکلی نا منظم ولی داراي نوعی تکرار
عناصـر  . سازماندهی توده اي یک خصیصه مشترك مانند یک عملکرد، یک فرم، یک فضا، یک محور و ماننـد آن اسـت  

ابعـاد، فـرم و    ازعناصـر برخـوردار   . برخوردار از ابعاد، فرم و عملکرد، یک فرم، یک فضا، یـک محـور و ماننـد آن اسـت    
بصري، مانند محور و تقارن یـا رنـگ و ماننـد نیـز مـی       ت مجاورت و برخورداري از نوعی نظمرد متفاوت در صورعملک

  .توانند به تشکیل یک سازماندهی توده اي بینجامد
سازماندهی توده اي به دلیل نداشتن یک قالب خشک، ثابت و هندسـی، انعطـاف پـذیرترین نـوع سـازماندهی      

  .ین رو در سازماندهی توده اي انطباق پذیري زیادي با شرایط مختلف سایت وجود دارداز ا. فضایی محسوب می شود
ت یـک فضـا در ایـن نـوع     و ثابتی وجود ندارد و تفکیـک اهمیـ   در این نوع سازماندهی فضایی، هیچ مکان مهم

د عناصر و فضـاهاي  از این رو وجو. وت در ابعاد و مقیاس، فرم و جهت صورت پذیرداسازماندهی می بایست با ایجاد تف
نشانه اي در سازماندهی توده اي ضروري است تا در مواقع اضطراري به تسریع در جهت یـابی بـه سـوي نقـاط ایمـن      

  .کمک نماید
در سـازماندهی  .ایز کننده سازماندهی مرکزي از سازماندهی تـوده اي اسـت  تراکم و نظم هندسی، دو عامل متم

در سـازماندهی  . هاي باز حول یک فضاي بزرگ و مرکزي استقرار می یابنـد و انواع فضا اختمانیمرکزي، بلوك هاي س
  .مرکزي نیز به دلیل عدم وجود یک جهت مشخص، الزم است که عناصر و جزء فضاهاي نشانه ایجاد گردد

تـر  در سازماندهی مرکزي دسترسی به فضاي باز به دلیل ماهیت منظم، هندسی و مرکزي طرح فضا  یکنواخت
  از ایـن روسـت کـه نحـوه ترکیـب فضـاهاي بـاز و بسـته بـا سـهولت و           . اع ساماندهی هـاي فضـایی اسـت   از دیگر انو
زماندهی مرکـزي ممکـن اسـت بـه منظـور بـرآوردن کلیـه نیازهـاي         در سا. یري بیشتري امکان پذیر استانعطاف پذ

 ایـن تفـاوت هـا   . باشـد  عملکردي و محیطی، ابعاد بلوك هاي ساختمانی پیرامون فضاي باز مرکزي با یکدیگر متفاوت
ولی از دیدگاه پدافند غیر عامل، به دلیل فرم و توده در برابـر  . ت را فراهم می نمایدامکان انطباق با شرایط مختلف سای

فضا در سازماندهی مرکزي، الزم است  که گشودگی هاي کـافی در طـول حجـم تـوده و بـه منظـور تسـهیل تخلیـه         
  .بینی شودنیروهاي انفجاري از درون توده پیش 

در سطح پائین محافظت سلسله مراتبی، فرم ها و سطوح آسـیب زا قـرار   : فرم مصالح و اجزا و عناصر محیط) ج
  .فرم هاي آسیب زا نیز مشتمل بر عناصر سست و شکننده در نما و جدارهاي خارجی ساختمانها هستند. می گیرند

ب در هر گونه مناسب در برابر هرگونـه مـوج،   فرم هاي گرد و محدب با داشتن خصوصیات آئرودینامیکی مناس
پایداري زیادي دارند و به راحتی امواج را از خود منحرف ساخته و فرصت وارد شدن نیروي آنها را به توده خـود نمـی   

از این رو وجود هرگونه تحدب و قوس در فرم موانعی که در برابر نیروهاي انفجاري قرار  مـی گیرنـد، صـدمات    . دهند
  .انفجار را به حداقل می رسانندناشی از 

همچنین در یک ترکیب خوانا، تأمین عملکرد هاي حفاظتی مورد انتظار همچون دسترسی سـریع و آسـان بـه    
. اصوالً عوامل زیادي وجود دارند که به خوانایی محـیط دامـن     مـی زننـد    . نقاط امن، ساده تر و سریع تر خواهد بود

بافـت فشـرده، تـراکم زیـاد     . تکرار آنها در طـرح هـاي آینـده اهمیـت زیـادي دارد      شناسایی این عوامل از نظر کنترل
ساختمانی، پراکندگی ناهمسان نقاط امن از بخش هاي مختلف سایت، تـراکم زیـاد عناصـر و مبلمـان یـک مجموعـه       

  .مسکونی از مهم ترین این گونه عوامل هستند
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صورت کوچه هاي باریک، و داراي بافت ارگانیـک   بافت فشرده در سطح محله هاي مسکونی شهر هم اکنون به 
در ایـن محـیط بهـم فشـرده و بـی دفـاع در برابـر شـرایط         . و دسترسی هاي نا مناسب داراي نمونه هاي فراوانی است

همچنـین بـه هـر میـزان     . اضطراري، گریز از خطر و نیز عملیات نجات و امداد رسانی بسیار کند و دشوار خواهـد بـود  
این امـر در  . کالبدي بیشتري باشد، تخریب حاصل از تخلیه نیروهاي انفجاري نیز بیشتر خواهد بود فشردگی یک بافت

در سطح بسیاري از  مجموعه هاي مسکونی احداث شده طی سال هـاي  . مورد بحران هاي طبیعی نیز صدق می نماید
  .اخیر نیز متأسفانه این معضل چشمگیر است
است که هر قدر ارتفاع ساختمان ها بیشتر و عرض فضاي باز بین آنها کمتر منظور از تراکم زیاد ساختمانی آن 

باشد، آسیب پذیري فضاي باز در برابر آثار ناشی از انفجار، مانند ریزش آوار، انسداد خطوط ارتباطی، تأثیرات حرارتـی  
در این شرایط، . یابد آتش و خطر گسترش و سرایت آن، پرتاب اشیا و شیشه هاي شکسته شده و غیره نیز افزایش می

هـر  . بایست هرچه بیشتر از آن فاصله گرفتفضاي باز بین ساختمان ها مبدل به محیط پر خطري می گردد که     می
قدر فشردگی توده ساختمان ها بیشتر باشد، فضاي باز بین آنها قابلیت کمتري براي تمهید جان پناه هلـی محفـوظ و   

  .ت در محیط، فاقد پوشش سراسري خواهد بوددر نتیجه محافظ. مناسب خواهد داشت
  

  محافظت پویا -اصل سوم 
اصل محافظت پویا . این اصل را می بایست از مهم ترین اصول پدافندي اعم از عامل و غیر عامل محسوب نمود

  :حاوي سه ویژگی کلیدي است
 کارایی - تنوع – انعطاف پذیري

  

. شرایط، وضعیت هاي گوناگون، جدید و گاه متضاد معرفی نمـود انعطاف پذیري را می توان توانایی سازگاري با 
انعطاف پذیري خود، یک ویژگی ثابت و حاکم بر کلیه سیستم هاي ارگانیک است کـه امکـان بقـاي آنهـا را در طـول      

وجود انعطاف پذیري در طرح، فرم و عملکردهاي فضاي بـاز قابلیـت تبـدیل    . زمان و در شرایط متغیر فراهم می نماید
فضـاي  «فراهم ساخته و آن را به بخشی از » فقط محلی براي عبور«ن را به محیطی با عملکرد یا عملکردهاي فراتر از آ

یعنی فضایی که در آن مـی تـوان حرکـت، مکـث و     . تبدیل می نماید»  مکانی براي بقا«و در شرایط بحرانی » زندگی
  . وردار بودتوقف نموده و در عین حال از امنیت و ایمنی کافی نیز برخ

وجود ویژگی انعطاف پذیري در هر فضایی همچنین دامنه زمانی بهره برداري از آن فضا را افزایش مـی دهـد و   
اصوالً هر قدر قابلیت تبدیل عملکردهاي یـک فضـا بیشـتر باشـد،     . در نتیجه بر کارایی و صرفه اقتصادي آن می افزاید
  .صرفه و توجیه اقتصادي بیشتري به همراه خواهد داشت مدت و شدت استفاده از آن فضا بیشتر بوده و نیز

از سوي دیگر، بسیاري از وقایعی که در شرایط بحرانی رخ می دهند داراي ماهیتی موردي و کمتر قابـل پـیش   
زمان و مکان دقیق حادثه، جهت و شدت نیروهاي ویرانگر، شکل، جهت، ابعاد سطح تحت تأثیر آوارهاي . بینی هستند
وپاشی ساختمان ها به درون محوطه، تعداد و پراکندگی افراد آسیب دیـده در سـطح مجموعـه مسـکونی و     ناشی از فر

ولـی  . باالخره مقاومت مصالح و تجهیرات مستقر در فضاي باز در برابر نیروهاي انفجار یا بارهاي آتش از این جمله انـد 
د رآن ساده تر سریع تر و بیشتر قابـل انطبـاق   هر قدر شکل و طرح فضا انعطاف بیشتري داشته باشد، تأمین محافظت 

و کمترین تجهیزات ممکـن مـی    به عنوان مثال، با ساده ترین تمهیدات طراحی. با شرایط پیش بینی نشده خواهد بود
  .توان یک زمین بازي را مبدل به یک بیمارستان صحرایی، محل اسکان اضطراري و یا یک جان پناه فوري نمود
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پذیري می توان در مرحله طراحی سایت بسیاري از عـوارض طبیعـی نظیـر پسـتی هـا و      طبق ویژگی انعطاف 
بلندي ها سطوح آب و انواع پوشش گیاهی و درختی را به صورت بکر و دست نخـورده و یـا بـا کمتـرین تغییـرات در      

سازي به خـدمت  طرح نهایی فضاي باز یک مجموعه مسکونی حفظ نموده و براي مقاصد چند گانه پدافندي و نیز زیبا 
  .گرفت بدون آنکه نیازي به صرف هزینه هاي اضافه باشد

تنوع به عنوان دومین ویژگی محافظت پویا عبارت است از کثرت در عناصري که همگی یک یـا چنـد منظـور     
در هر سیستمی وجود اجزا و عناصري که در مواقع الزم قادر به ایفـاي نقـش تعـدادي از    . مشخص را دنبال می نمایند

این امر بـویژه در وضـعیت هـاي اضـطراري     . دیگر اجزا باشند، ایمنی و تداوم فعالیت آن سیستم    را افزایش می دهد
رویـداد زلزلـه موجـب رشـد      از به عنوان مثال انسداد دسترسی به مناطق آسیب دیده پـس . حایز اهمیت حیاتی است

به چنـین نقـاطی، وخامـت     –هوایی و زمینی  –رسی ولی وجود تنوع در انواع دست. سریع شمار تلفات جانی می شوند
  .اوضاع را تا حدودي مهار خواهند نمود

ویژگی هاي انعطاف پذیري و تنوع گویاي آن هستند که عناصر، فضاها و سطوح کلیدي یک مجموعه مسکونی 
تـا در صـورت    ایی طراحـی شـوند  از نظر محافظت پویا در شرایط بحرانی از سویی می بایست به صورت متعدد و چندت

یا اختالل در عملکرد یک جزء، مجموعه مختل نشده و با جایگزینی جزأ دیگر، قادر به ادامه فعالیت بـدون وقفـه    نقص
  . باشد

به عنوان مثال فضاي سبز یک مجموعه مسکونی در صورت برخـورداري از یـک طـرح مناسـب قـادر بـه ارائـه        
  :عملکرد هاي متعددي به شرح زیر خواهد بود

سبز با ایجاد لکه هایی که از نظر نظامی فاقد ارزش محسوب می شوند، قابلیت هـاي پناهگـاهی زیـادي    فضاي 
از این رو فضاي سبز از جمله فضاهاي نسبتاً امن محسوب می شود که در صورت برخورداري از طـرح  . ایجاد می نماید

  .اضطراري کمک نمایدو ترکیب گیاهی مناسب می تواند به تأمین بخشی از نیازهاي پناهگاهی و 
تأمین فضاهاي مناسب براي امداد اضطراري در شرایط بالفاصله پس از بحـران و نیـز تـأمین فضـا بـه منظـور       

 .برپایی بیمارستان هاي سیار و موقت
 افزایش قابلیت هاي استتار در محیط

 ی ناشی از انفجاردر صورت تراکم زیاد جذب بخشی از ترکش هاي اولیه و نیز مهار نسبی نیروهاي دینامیک
فضاي سبز به دلیل ایجاد سطوح نرم و به راحتی نفوذپذیر در غیر کارآمد نمودن عملکرد انفجار سیسـتم هـاي   
انفجاري مؤثر بوده و از احتمال وقوع انفجار کاسته ویا در صورت وقوع، دامنـه گسـترش آثـار آن را بـه میـزان زیـادي       

 .کاهش می دهد
به عنوان مهم ترین جزء منظر ساز، بر زیبـایی و مطلوبیـت بصـري محـیط مـی      فضاي سبز که در مواقع عادي 

افزاید، در شرایط بحرانی ضمن ایجاد جان پناه هاي مناسب، مانع از تبدیل سیماي محیط بـه یـک فضـاي جنـگ زده     
 . می گردد

رده سـاختن  کارایی عبارت اسـت از برخـورداري از توانـایی بـرآو    . است» کارایی«سومین ویژگی محافظت پویا 
حـد   س براي عملکـرد مطلـوب هـر عنصـري، یـک     بر این اسا. انتظارات و عملکردهاي پیش بینی شده به نحو مطلوب

اعـم از  (از دیدگاه پدافند غیر عامل طرح محیط به تنهایی و بدون توجه به حـد مطلـوب تـراکم هـا     . بهینه وجود دارد
. مناسب جزءفضاها و تجهیزات محیط فاقد کـارایی خواهـد بـود    و نیز تعداد، ابعاد و طرح و فرم) ساختمانی و جمعیتی

اهمیت ویژگی کارایی بدان حد است که می توان آن را مالك تعیین موفقیت یا شکست یک طرح محسوب نمود، زیرا 
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در شـرایط بحرانـی، ویژگـی کـارایی مـی بایسـت       . دهـد کارایی ناکافی کیفیت عملکرد کلی یک سیستم را کاهش می
  :زیر را تأمین نمایدانتظارات 
شـبکه ارتبـاطی از مهـم تـرین زیربناهـایی اسـت کـه حفـظ         : ضروریات شرایط بحـران را تـأمین نمایـد   ) الف

عملکردهاي آن از جمله ضروریات شرایط بحران به شمار رفته و در کـاهش تلفـات جـانی و خسـارات کالبـدي نقـش       
  .  مهمی دارد
ایـن امـر بیـان    . ترکیب نموده و عملکرد مؤثر تـري ایجـاد نمایـد    عملکرد دو یا چند جزء فضا را با یکدیگر) ب

ترکیب طرح و عملکرد یا عملکردهاي دو یا چنـد جـزء فضـا بـا     . است) البته از نوع مثبت آن(دیگري از اصل سینرژي 
 اي ازجدول زیر نمونـه . یکدیگر می بایست موجب خلق یا تقویت قابلیت هاي حفاظتی و حمایتی در کل محیط گردد

  :این وضع را توضیح می دهد
  

  ترکیب عملکرد جزء فضاها با یکدیگر
  عملکرد  نام جزء فضا
  زیبا سازي، اسکان موقت، ایجاد بیمارستان صحرایی، ایجاد فاصله مناسب بین توده ساختمان ها و فضاي باز  فضاي سبز

  وده ساختمان ها و فضاي باز، زیبا سازيتأمین دسترسی هاي پیاده و سواره، ایجاد فاصله مناسب بین ت  مسیرهاي دسترسی
  تأمین فضاي بازي، ایجاد فاصله بین توده ساختمان ها و فضاي باز، اسکان موقت، ایجاد بیمارستان صحرایی  زمین ورزشی
  کاهش آسیب پذیري محیط و افزایش قابلیت هاي حفاظتی و حمایتی فضاي باز در برابر شرایط بحرانی  عملکرد مؤثر

  

ی سـریع،  و، اصل محافظت پویا از کلیدي ترین اصول پدافند غیرعامل است که طبق آن تأمین دسترساز این ر
ها، عناصر و تأسیسات ارتباطی، امدادي، حفـاظتی و پناهگـاهی دردرون و پیرامـون محـالت     آسان و بدون وقفه به فضا

  .گرددشهر ممکن می
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کشـتارگاه، غسـالخانه، گورسـتان،    (ي پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهر -8
  )سیستم دفع زباله، آتش نشانی و غیره

ر زیر بـه معرفـی آنهـا مـی     مناسب است که د مکانهايها در  کاربري اهداف طرح جامع جایگزین کردن یکی از
  .پردازیم

  

  ـ گورستان
موقعیـت  . باشـد  مـی  قجنـوب بـه جنـوب شـر    ، جنوب به شـمال که از طرف  آبگرمبا توجه به جهت وزش باد غالب در 

ایـن گورسـتانها اوالً بـه دلیـل      .و جلیل آباد هم فاقد گورستان می باشد .مناسب نمی باشد مهر آبادو  منصور آبادهاي  گورستان
بنابراین پیشنهاد طرح جـامع  . اند اند و ثانیاً در جهت وزش بادهاي غالب واقع شده بافت شهر قرار گرفته مجاورتتوسعه شهر در 

و مکـان قبلـی آنهـا بـه      یابـد انتقـال   در جنوب شـرقی حریم شهر تجمیع شده و به مکان مناسبی در  اکه این کاربریه این است
  .اختصاص یابد فضاي سبز و پارك کاربري مناسب

  

  کشتارگاه 
 تجاريشهر آبگرم در حال حاضر فاقد کشتارگاه بوده و ساکنین عمدتا کشتار مورد نیاز خود را در منازل و یا واحد هاي 

اختصاص کشتارگاه مجزا براي شهر پیشنهاد انجام می دهند با توجه به جمعیت نسبتا کم شهر آبگرم و عدم نیاز جهت  خدماتی
که مکانی جهت کشتار گاه دام وطیور با مقیاس شهرستان و یا منطقه در پیرامون تاکستان و بویین زهرا جهت تامین . می گردد

  .  مکانیابی و احداث گرددگوشت مورد نیاز ساکنین منطقه 
  
  

  پایانه مسافربري 
در حال حاضر شهر آبگرم فاقد ترمینال بار و یا مسافر مجزامی باشد وسایل نقلیه بین شـهري عمـدتا در حاشـیه محـور     
اصلی شهر ودر مقابل مسجد نور ، ابتداي ورودي جلیل آباد مستقر می باشند در مجاورت این ایستگاه غیر رسمی فضاي وجـود  

  . شده استدارد که پیش از این به عنوان ترمینال استفاده می 
ها براي شهرها و روستاهاي شهرستان زیاد است، از همین ترمینال براي روستاها و  با توجه به اینکه تردد مینی بوس لذا

  .استان استفاده گردد شهرهاي واقع در 
در ، تاکسی هاي بین شهري  ترمینالی جهت اص فضایعلی رغم اختصالزم به یادآوري است که در حال حاضر در شهر 

  .می شود محیط رافیک و شلوغی باعث آلودگی درنمایند که این عمل ضمن ایجاد ت پارك می کنار جاده ترانزیت 
  

  میدان میوه و تره بار
 تاکستان بـه  همدان با توجه به اینکه غالب ارتباطات شهر. میدان میوه و تره بار است آبگرمیکی از نیازهاي اساسی شهر 

   .شده استپیش بینی  مرکزي شهر و مجاور محور اصلی شهر براي پوشش کل محالت این کاربري در محدوده . قزوین است
  

  آتش نشانی 
در حال حاضر فضاي آتش نشانی شهر وشهرداري مشترك می باشد با توجه به ضرورت پوشش کـل شـهر و روسـتاهاي    

نقشـه پهنـه   . (نشانی شهر تجدید نظر شده  ودر مجاورت بلوار اصلی شـهر مکانیـابی گـردد   که در مکان آتش  تاطراف ضروریس
  )بندي کاربري اراضی در حریم شهر
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   ساله مربوط به شهرداري و سایر سازمان ها 10ساله ومیان مدت  5برنامه عمرانی کوتاه مدت  -9
ساله تهیه می شود باید گفـت کـه    15یا  10برنامه هاي عمرانی میان مدت برنامه اي است که براي یک دوره 

انتخاب قطعی دوره زمانی آن با توجه به شرایط و امکانات خاص منطقه و به پیشـنهاد دسـتگاه تهیـه کننـده طـرح و      
در زیـر بـه   . خواهـد بـود   1400ساله و تـا سـال    10مدت زمان دوره طرح جامع آبگرم . گیردتأیید کارفرما صورت می
  :عمرانی شهر آبگرم در این دوره پرداخته خواهد شد معرفی کلیه برنامه هاي

  

  برنامه هاي عمرانی در خصوص شبکه هاي ارتباطی   -1-9
  تملک و اجراي مسیر کمربندي در حاشیه بافت هاي مسکونی –اولویت اول 
  تعریض بلوارها و خیابان هاي اصلی بر اساس اولویت سلسله مراتبی شبکه هاي ارتباطی  –اولویت دوم 

  تجهیز بلوار میان شهري –لویت سوم او
  اصالح باغچه ها، پیاده رو ها، جوي ها، جداول و قوس هاي معابر ذکر شده در طرح –اولویت چهارم 

  

  برنامه هاي عمرانی در خصوص ایجاد فضاهاي باز شهري و فضاي سبز  -2-9
  الیروبی دیوارکشی رودخانه خررود –اولویت اول 
  به فضاي سبز شهريد درمنصورآباد به خارج از شهر وتبدیل آنهاهاي موجوتانگورسانتقال –اولویت دوم 
  احداث پارك خطی در حریم رودخانه خررود به عنوان پارك شهري –اولویت سوم 

  طراحی و احداث پارك هاي محله اي –اولویت چهارم 
  

  برنامه هاي عمرانی دفتر فنی شهرداري   -3-9
  د شهردراي شهر آبگرماحداث ساختمان جدی -اولویت اول

  احداث و تجهیز مرکز آتش نشانی شهر آبگرم –اولویت دوم 
  جابجایی کارگاه هاي ورودي شهر به سایت جدید کارگاهی در حریم  –اولویت سوم 

  مکانیابی و احداث گورستان جدید در خارج از شهر –اولویت چهارم 
  

  برنامه هاي عمرانی سایر سازمان هاي شهر آبگرم  -4-9
  تکمیل و احداث تصفیه خانه آبگرم و شبکه دفع آب هاي سطحی و فاضالب  –ولویت اول ا

  توسعه تأسیسات مربوط به حمام آبگرم شهر –اولویت دوم 
  احداث یک مهمانسرا و چند رستوران و سایر فضاهاي پذیرایی و جهانگردي –اولویت سوم 

اداره حفاظت محـیط زیسـت، اداره کـار و امـور     احداث ساختمان هاي مختلف اداري همچون  –اولویت چهارم 
  در سطح شهر... اجتماعی و 

  احداث فضاها و ساختمان هاي جدید ورزشی در فضاهاي پیشنهادي –اولویت پنجم 
  احداث مراکز فرهنگی محله اي و شهري در فضاهاي جدید –اولویت ششم 
  شنهادي شهربا توسعه مدارس جدید در سطح شهر بر اساس طرح پی –اولویت هفتم 
  ..توسعه شبکه کابل هاي تلفن، گاز، برق و  –اولویت هشتم 
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  فهرست مطالب

  جلد اول

  قسمت اول

  1  روزانه از شهر میقمست ریخدمات گ يروستاها نییتع  - 1

  6  ریگ خدمات يروستاها ياقتصاد یاصل يعملکردها یچگونگ -2

  6  ریگ خدمات يدر روستاها تیجمع عینحوه توز - 3

  9  ریگ خدمات يروستاها زاتیو تجه یرفاه خدمات،ییربنایز ساتیتأسي کمبودها شناخت - 4

  10  آن يشهر و پهنه بند میحر نییتع -5

  

  قسمت دوم

  11  میو اقل ایو جغراف یعیطب طیمطالعات مح - 1

 میشهر و حر یعیو مواهب طب یطیمح ستیز يشناخت ارزش ها ،يگردشگر يمکان ها و فرصت ها - 1- 1
  11  آن

 یاصل يهابیش ،یوضع توپوگراف ،ینی، عوارض زمیعیعوامل طب( میشهر و حر ییایجغراف تیموقع - 2-1
محدود  ییایعوامل جغراف ریسا نیآن ها در سطح شهر و اطراف آن و همچن يبند مؤثر در طرح و منطقه

  13  )شهر يعه کالبدکننده توس لیتسه ایکننده و 

 ریو سا لیلغزش و زلزله، س نیزم ،یاهیو پوشش گ یجنس خاك، نوع اراض( یشناس نیمسائل زم - 1- 3
  14  )مترقبه ریحوادث غ

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  طرح توسعه و عمران شهر آبگرم______________________________________________

  

    مهندسین مشاور
 147_________________________________________________________شهرو برنامه

  
  

و  یسطح يحرکت و دفع آب  ها ستمین آن در شهر و سیآب و نحوه تأم ینیزم ریو ز یمنابع سطح - 1- 4
  18  ها و رودخانه ها در شهر لیمس تیوضع

  21  )دما، رطوبت، باد، تابش آفتاب( یهواشناس -5-1

  

  25  شهر آبگرم یو اجتماع یتیجمع اتیخصوص  -2

  26  یتیجمع اتیخصوص - 2- 1

  34  آن در مناطق و محالت مختلف راتییو تغ در شهر تیتراکم جمع 2-2

  53  شهر يکالبد رتوسعهرآنهادیتأث یوچگونگ آن شهرومحالت یوفرهنگ یاجتماع اتیخصوص 2- 3

  

  42  شهر ياقتصاد اتیخصوص - 3

  42  یانسان يروین - 3- 1

  44  دیتول  - 2-3

  46  نیمربوط به ارزش زم مسائل -3- 3

  48  يگذار هیسرما - 3- 4

  49  مؤثر در عمران شهر يسازمان ها - 5-3

  52  شهر آبگرم یعمران يها تیدر فعال یمردم يمشارکت ها یچگونگ -3- 6

  

  53  يکالبد اتیخصوص - 4

  53  آنها جیها و نتا شهر و محدوده یمصوب قبل یلیجامع و تفص ای يهاد يطرحها یابیارز 4- 1
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  54  )منظر، توده و حجم ما،یفرم شهر، س(شهر  يدورنما 2-4

  60  مختلف موجود و محاسبه سطوح يها يشهر بر حسب کاربر یاراض نحوه استفاده از 4- 3

  64  )رهیو غ یسبز، خرده فروش يفضا ،یبهداشت ،یآموزش(خدمات  عینحوه توز 4- 4

  68  تاکنون گذشته ادوار از آن محالت و شهري کالبد توسعه و رشد روندش،یدایپ خچه،عللیتار 5-4

  69  شهر يبافت ها يدانه بند 4- 6

  70  شهر يمعمار يو ادوار یناسش ختیر 4- 7

روابط آن ها با  یشهر و چگونگ مختلف محالت محدوده نییتع با همراه يشهر سازمان و ساختار 8-4
  71  گریکدی

  74  آن میآن در شهر و حر يکالبد يازهایعامل و ن ریپدافند غ 9-4

  91  و محالت مختلف شهر یدر مناطق، نواح یتراکم و طبقات ساختمان یبررس 4- 10

و  یکم   يدر مناطق مختلف شهر با توجه به شاخص ها یمسکون يساختمان ها یکل تیوضع -11-4
 ،یقابل  استفاده، نوساز، مرمت(و قدمت ساختمان  تیفیساختمان، نوع مصالح، ک ينما ت،یمالک ،یفیک

  93  )یبیتخر

و ) اوقاف ،يشهردار( یو عموم یخصوص ،یدولت تینوع مالک کیدر شهر، با تفک یاراض تیلکما - 12-4
  95  آن در شهر راتیتأث

  96  مربوط به آنها يو حرائم و ضوابط و طرح   ها یخیتار يبافت ها، بناها، محوطه ها -  13-4

آب و فاضالب، برق، ( يشهر ساتیتأس يمراکز و شبکه ها تیفیو ک شیگنجات،یات،موقعیخصوص 14-4
  97  هاو امکانات آن تیسرانه ها، کمبودها، محدود) رهیگاز و غ نترنت،یمخابرات، ا

 ای یرفاه -یخدمات  يمجتمع ها ،يریسوخت گ يها ستگاهیا( يشهر زاتیتجه یفیو ک یوضع کم 4- 15
کمبودها و ) رهیو غ یجامد، آتش نشان يکشتارگاه، غالسخانه، گورستان، دفع پسماندها ،یراه نیب

  98  نهیزم نیمشکالت و امکانات موجود در ا
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و  یخدمات  رفاه ،ییربنایز ساتیمسکن، تأس نهیشهر در زم یعمران يازهایبرآورد کمبودها و ن 16-4
  99  شهر یاصل يکارکردها ریسا

 يشهر يو ارتباط آن با عملکرد ها يو برون شهر يدرون شهر ينظام سلسله مراتب شبکه راه ها 17-4
  102  دوچرخه يرهایو مس ادهیو معابر  پ يکمربند ن،یادیها، تقاطع ها، م ابانیخ ياز لحاظ شبکه بند

  102  )رهیسواره و غ ای ادهیپ تیبا اولو يعبور ،یحیتفر(معابر  ينقش کارکرد - 4- 18

 ،یارتباط   ستمیس( يو برون شهر يدرون شهر یو خصوص یمسائل مربوط به عبور و مرور عموم -19-4
و  یعموم هیائط نقلرفت و  آمد، تعداد وس ينحوه کنترل، مشکالت مربوط به نقاط و گره ها ت،یفیحجم، ک
  103  )رهیو غ یو نقاط بحران یاصل يرهایتعداد تصادفات، حجم عبور و مرور در مس ،یخصوص

  103  و توسعه شهر يامکانات رشد کالبد یابیارز - 4- 20

 يو طرح  نقشه ها یمصوب قبل يطرح ها ،یاراض کیمصوب تفک ينقشه ها یو بررس يجمع آور -21-4
  108  يصادره شهردار يشهر و به هنگام کردن نقشه ها بر اساس پروانه  ها يمربوط به معابر و فضاها

طول، عرض، سطح (موجود  یدسترس يها تا حد کوچه ها ابانیشبکه خ قیو برداشت دق یبررس - 4- 22
  108  )و نوع پوشش آن ها بیدرصد ش ،یمقطع عرض د،یمف

  

  قسمت سوم

  109  غالب شهر يعملکرد و نقش اقتصاد - 1

  110  تیجمع ینیب شیاحتماالت رشد و پ -2

  110  در حوزه نفوذ تیتحوالت جمع یچگونگ - 2- 1

  111  پیش بینی تحوالت جمعیت در شهر آبگرم -2-2

  113  در شهر آبگرم یانسان يرویتحوالت ن ینیب شیپ - 2- 3

  114  ساختار اشتغال - 2- 4
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اعتبارات  نیدرآمدها و تأم شیو امکانات افزا ندهیدر آ يشهردار یو فن یامکانات مال ینیب شیپ - 3
  116  مؤثر در عمران شهر يسازمان ها ریو سا يتوسط شهردار ،یعمران

  116  يشهر يسازمان ها - 3- 1

  117  و اقدامات شنهاداتیپ قیتلف - 2-3

  

 یخدمات رفاه ،ییربنایز ساتیمسکن، تأس يرفع کمبودها نهیشهر در زم یعمران يازهاین ینیب شیپ - 4
  122  شهر یاصل يکارکردها ریو سا

  

  126  شهر يکالبد يزیبرنامه ر -5

  126  یاراض يکاربر يزیبرنامه ر

  

  133  توسعه و محدوده شهر يالگو نییتع - 6

  133  توسعه شهر يتعیین الگو - 6- 1

  133  محدوده شهر - 2-6

  133  شبکه راه ها یطراح -6- 3

  134  شهر آّبگرم يشنهادیطرح توسعه پ - 6- 4

  135  یتراکم ساختمان  - 5-6

عامل در  ریو دفاع غ يگردشگر يباز و مکان ها يسبز، فضا يمرتبط با فضا يالگو ای یکل دهیا نیتدو - 7
  136  شهر
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 ستمیکشتارگاه، غسالخانه، گورستان، س( يشهر زاتیتوسعه تجه ای جادیمکان و نحوه ا ینیب شیپ -8
  144  )رهیو غ یدفع زباله، آتش نشان

  

  145  سازمان ها ریو سا يه مربوط به شهردارسال 10مدت  انیساله وم 5کوتاه مدت  یبرنامه عمران -9

  145  یارتباط يدر خصوص شبکه ها یعمران يبرنامه ها  - 9- 1

  145  سبز يو فضا يباز شهر يفضاها ادجیدر خصوص ا یعمران يبرنامه ها  -2-9

  145  يشهردار یدفتر فن یعمران يبرنامه ها   - 9- 3

  145  مشهر آبگر يسازمان ها ریسا یعمران يبرنامه ها  - 9- 4
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