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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :مقدمه 

برگرفتن فعاليتي معين وبراي پاسخگوئي به نيازها وخواسته هاي استفاده كنند گان پديد  در هرفضاي كالبدي به منظور   

شكل آن عالوه برمحدود شدن توسط عوامـل مزبور،تحـت تأثيرعوامـل متعـدد ديگـري ازجملـه ويژگيهـاي         مي آيد و

بنابراين . خالقيت طراحان قرارمي گيرد ، فرهنگ حاكم برجامعه ومحيط طبيعي، مصالح موجود در منطقه، امكانات فني

به همين ترتيب، . زمان پيدايش وهنگام توسعه وتغيير پذيري خود منعكس مي كند هرفضاي كالبدي عوامل مزبور را در

محـرك  ي اسـت، نـه تنهـا نمـي توانـد ازعوامـل       ا پيچيـده  ا وكاركردهاي بسـيارمتنوع و يك شهركه دربرگيرنده فعاليته

عواقب آن بركنار باشد بلكه تأمين فضاهاي مناسب جهـت   وتغييرپذيري پديده هاي اجتماعي تاثير نپذيرفته و از نتايج و

ارگانيـك پابـه پـاي تحـوالت      حالـت مطلـوب و   در كاركردوفعاليت هاي نوين ، تغيير شكل هاي  الزم  را مي پذيرد و

اجتماعي همواره به گونه اي است كه   –لبدي وتحوالت اقتصاديارتباط متقابل فضاهاي كا. اجتماعي حركت مي كند

  .هرگونه كاستي ونقصي كه دريكي پديدآيد، عوارض آن برديگري منعكس مي شود

. كنترل توسعه فيزيكي وتنظيم نحوه استفاده از اراضـي مـي باشـد    )جامع(توسعه و عمران شهري هدف اصلي طرحهاي 

حـد امكـان تسـهيل     تـا  مقررات مناسب، دستيابي به هدف فوق نيـز  وين ضوابط ودراين طرحها سعي برآن است تا با تد

هاي فوق الذكر بوده كه بررسي آنها  يكي ديگراز اهداف طرح همچنين كمبودها ونارسائي هاي موجود درشهر. گردد

  .مي باشد راولويت اساسي درطرحهاي برخوردا توأم با پيشنهادهاي الزم جهت مرتفع ـ نمودن اين نارسائي ها از
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

:خصوصيات كالبدي  -4  

  :نتايج آنها ارزيابي طرح هادي مصوب قبلي شهر و محدوده ها و - 1-4

در وضـع  كـاربري اراضـي شـهر دزج    ارزيابي طرح هادي مصوب و تعيين محدوده آن با در اين بخش از مطالعات، 

ضـعيت كيفـي، سـاخت و سـازمان عملكـردي شـهر       در بررسي و. به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي گيردموجود 

و تشخيص ساخت اصلي نظام كاربري ها در ارزيابي هدف از بررسي هاي بعمل آمده تعيين . مورد بررسي و توجه است

   .سطح شهر دزج مي باشد

شـناخت   هـاي گونـاگون شـهري و تعيـين كمبودهـا و نيازهـاي كنـوني مسـتلزم         بررسي وضعيت كمي و كيفي كاربري

  .ها نسبت به گذشته همچنين مقايسه آنها با وضع موجود استرات در كميت و كيفيت اين كاربري تغيي

هـاي شـهري در ايـن شـهر از وضـعيت مناسـبي        در كل با توجه به نرخ پايين رشد جمعيت در شهر دزج سرانه كـاربري 

 با مساحت و سرانه طرح مصوبها در وضع موجود در اين بخش مساحت و سرانه هر يك از كاربري  .برخوردار است

  .ها برسيماي سيستماتيك در تحليل وضعيت كاربري  مقايسه شده است تا به يك شيوه) طرح قبلي(

  :كاربري مسكوني -

متر مربع و طبق مطالعات مشاور سرانه  65 سرانه كاربري مسكوني به ازاي هر نفر هاديبه مطالعات طرح  با توجه 

متر  -107972ميزان تغييرات سطح اين كاربري. متر مربع به ازاي هر نفر است 98/96برابر موجود وضع  اين كاربري در

   .متر مربع افزايش دارد 98/31حدود  هاديو در مقايسه با سرانه پيشنهادي طرح  مربع نسبت به گذشته كاهش يافته است

  :مراكز تجاري -

خيابـان   بعـد از ايـن  . لوار امام خميني شـكل گرفتـه اسـت   هاي تجاري در شهر دزج به طور عمده به در اطراف بفعاليت

  .جانبازان محورهاي هاي عمده بدنه تجاري شهر را تشكيل مي دهند

هـاي  متر مربع بوده است كه طبق بررسـي  4 با ربر اساس مطالعات طرح هادي، سرانه پيشنهادي تجاري در شهر دزج براب

متـر مربعـي    -23/1از نظر كمي اين ميزان سـرانه بـا كـاهش    . باشدميمترمربع  77/2، 1388 مشاور سرانه تجاري در سال

متـر مربـع در    -13191به خصوص كه مساحت آن نيز نسبت به سطح پيشـنهادي   نسبت به طرح هادي مطلوب نمي باشد

مساحت كاربري تجاري در وضع موجود جوابگوي نيازهاي اقتصادي شـهر نمـي   . استوضع موجود كاهش پيدا كرده 

   .نمي تواند به حومه خود نيز خدمات رساني كند بيشتر اين كاربري مقياس خرده فروشي دارد باشد و

  :مراكز آموزشي -

هاي آموزشي در شهر دزج مشتمل بر فضاهاي اختصاص داده شده به فعاليتهاي گوناگون آموزشي هماننـد  كاربري 

  . است ، ساير فضاهاي آموزشيدبستان، راهنمايي، دبيرستان
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هاي انجام گرفته توسط كارشناسان اين مشاور و اطالعات دريافت شده از اداره آموزش و پرورش شهر رسيطبق بر

  .دزج وضعيت كمي مراكز آموزشي شهر دزج به شرح ذيل مي باشد

واحد بوده كه مشتمل بر يك واحد خوابگاه دبيرستان دخترانه  6تعداد واحدهاي آموزشي موجود در شهر مجموعا  

بـاب   4مراكز فوق در . (باب مدرسه ابتدايي 2،  باب مدرسه راهنمايي 2،  باب ذبيرستان پسرانه 1،  نه روزيبصورت شبا

  .)ساختمان فعاليت مي نمايند كه به صورت شيفتي هستند

  .فاقد مقطع كودكستان و پيش دبستاني استشهر دزج 

خوابگـاه بـا   1در وضـع موجـود داراي  ساير فضاهاي آموزشي در شهر دزج شـامل خوابگـاه شـبانه روزي مـي باشـد      

   .متر مربع به خود اختصاص داده است 2601مساحتي معادل 

متـر مربـع مـي     7متر مربع بوده اسـت، در وضـع موجـود      9/4برابر  مقايسه سرانه اين كاربري كه در طرح پيشنهادي

با مساحت وضع موجود ) ربعمترم 24382(ميزان تفاوت مساحت كاربري آموزشي در طرح پيشنهادي طرح هادي . باشد

   .متر مربعي مي باشد -7215 برابر ،)مترمربع 17167(

  :هنري-فرهنگيمراكز  -

در شهر دزج عبارت است از كانون فرهنگـي و هنـري كـه     هنري-فرهنگيفضاهاي اختصاص داده شده به كاربري 

  .دهدمترمربع را تشكيل مي 15/0اي به اندازه اند و سرانهمترمربع را اشغال نموده  371سطحي به مساحت 

بـر ايـن اسـاس    . متر مربع در نظر گرفته شـده اسـت   1در طرح هادي برابر  هنري-فرهنگيميزان سرانه كاربري هاي 

متر مربع و اختالف سرانه اين كاربري   -4454برابر ) 4825( با طرح هادي) 371(اختالف مساحت آن در وضع موجود 

  .كاهش يافته است -85/0

  :مذهبيمراكز  -

طبق مطالعات مشاور  .شوندشهداء به عنوان فضاهاي با كاربري مذهبي در نظر گرفته مي نمساجد، حسينيه ها و يادما

  .متر مربع است 46/0،  88سرانه اين كاربري در سال 

بـر  . مي باشد  -54/0اختالف سرانه . متر مربع در نظر گرفته شده است 1ميزان سرانه كاربري مذهبي در طرح هادي 

 .متر مربع مي باشد  -3881برابر  ) 5000( با طرح هادي) 1119(اين اساس اختالف مساحت آن در وضع موجود 

  :بهداشتي-مراكز درماني -

 5/1بـه طـوري كـه سـرانه آن از     . كاربري درماني در مقايسه با سرانه هاي مصوب طرح هـادي افـزايش يافتـه اسـت    

متر مربع كمتـر    -4061سيده و مساحت آن در مقايسه با مساحت پيشنهادي طرح ر 88مترمربع در سال  39/1مترمربع به 

به طـوري كـه سـرانه    . كاربري بهداشتي در مقايسه با سرانه هاي مصوب طرح هادي كاهش يافته است.تحقق يافته است
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

متـر    -2854طـرح   رسيده و مساحت آن در مقايسه با مساحت پيشـنهادي  88مترمربع در سال  3/0مترمربع به  7/0آن از 

  .مربع كمتر تحقق يافته است

  :مراكز  ورزشي -

فضاهاي اختصاص يافته به كاربري ورزشي در شهر دزج عبارت است از سالن ورزشي مقايسه وضعيت اين كاربري 

بـا   مترمربع براي هر نفر داشته است،  08/9برابر سرانه اي در حدود  متر مربع 22282در وضع موجود كه مساحتي معادل 

نشـان مـي دهـد كـه      مترمربع بـراي هـر نفـر اسـت،     5برابر سرانه  24840معادل  وضعيت آن در طرح هادي كه مساحتي

  .متر مربع كمتر تحقق يافته است -2558

  :انتظامي -مراكز اداري -

متـر   07/3 برابـر بـا   88طبق برآوردهاي مشاور سرانه اين كاربري در  .داردنياز شهر دزج به فضاهاي اداري زيادي    

همچنـين بررسـي    متر مربع به ازاي هر نفر پيشـنهاد داده شـده اسـت،    9/5 مربع مي باشد كه با سرانه طرح هادي كه برابر

متـر   29665(متر مربع اسـت، بـا پيشـنهادي طـرح هـادي       7530اختالف مساحت اين كاربري در وضع موجود كه برابر 

  .كاهش مساحت اين كاربري نسبت به طرح هادي استو حاكي از  متر مربع بوده -22135برابر ) مربع

 6/0خود اختصاص داده كه سرانه اي معـادل  متر مربع را به  1493، سطحي در حدود 1388در سال  انتظامي كاربري

در نظر گرفته شده بـود   متر مربع 7656و  5/1اين كاربري در طرح هادي با سرانه . متر مربع را براي هر نفر بيان مي كند

  .متر مربع مي باشد 9/0،  6163بر اين اساس اختالف مساحت و سرانه به ترتيب برابر كه 

  :گروه الفمراكز صنعتي  -

حـالي   ايـن در . مترمربـع مـي باشـد    36/0) 88سـال  (در شهر دزج در وضع موجود  گروه الفسرانه كاربري صنعتي 

در اختصاص يافته به كاربري صـنعتي  سطح . است متر مربع بوده  1/2است كه مقدار سرانه اين كاربري در طرح هادي 

متر مربعـي   9644متر مربع بوده است كه بيانگر اختالف  10541باشد، اما در طرح هادي، مترمربع مي 897وضع موجود 

   .مي باشد

  :و تجهيزات  مراكز تاسيسات -

، ايسـتگاه پمپـاژ   )ل احـداث در حـا (يك ايستگاه آتش نشـاني   تأسيسات و تجهيزات شهري در شهر دزج عبارتند از

 68/0اي به اندازه را اشغال نموده است و سرانهمترمربع  1669مساحت كه جمعاً سطحي به ... آب، ايستگاه تقليل فشار و

كه  در نظر گرفته شده بود 3/2و  11510هادي اين سطح و سرانه به ترتيب برابر  اما در طرح. دهدمترمربع را تشكيل مي

  .متر مربع در سطح مي باشد 9841متر مربع در سرانه و  62/1رابر اختالف اين دو ب
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 :كاربري فضاي سبز -

 1388 مساحت و سرانه فضاي سبز در سال. شده استفضاهاي سبز در شهر دزج از چند فضاي سبز محله اي تشكيل 

 58475ع و مسـاحتي برابـر   مترمربـ  12طرح هادي، سرانه اي حدود  مترمربع مي باشد كه در 04/1و  2547به ترتيب برابر

و نشـان دهنـده عـدم تحقـق      مقايسه سرانه وضع موجود با طرح مصـوب از نظـر سـرانه پـايين بـوده      .مترمربع داشته است

يكي ديگر از علل پايين بودن سرانه فضاي سبز در سطح شهر در وضع موجـود و اخـتالف   . متر مربعي مي باشد 55928

  .است آن با طرح هادي سابق

 :داريانبار حمل و نقل و  كاربري -

اما در وضع موجود سطح مي باشد  مترمربع 7/3و  18507به ترتيب برابر  هاديانبار در طرح  سطوح و سرانه كاربري

متـر مربـع در سـرانه و     39/2اختالف ايـن دو برابـر    .متر مربع مي باشد 31/1و  3227و سرانه اين كاربري به ترتيب برابر 

  .ح مي باشدمتر مربع در سط 15280

  :كاربري معابر -

وضعيت شبكه ارتباطي شهر دزج از لحاظ كيفيت و عملكرد در بخش مطالعات حمل و نقل به تفصيل تشـريح شـده   

   .گيرد و مساحت مورد بررسي قرار مي در اين بخش وضعيت شبكه ارتباطي از لحاظ سرانه. است

مترمربـع   210085 برابـر نيز در سـطح شـهر دزج    هامسير اينسطوح اختصاص يافته به است  معبر 45شهر دزج داراي 

   .كندمترمربع را ايجاد مي  6/85اي به اندازه باشد كه سرانهمي

مترمربع مي   315384مترمربع و مساحتي حدود  1/63اين امر در حالي مي باشد كه در طرح هادي سرانه اين كاربري 

  .مي باشد 105299 ، 5/22هادي طرح نسبت به  و مساحت ميزان تغيير سرانه. باشد

  :كاربري اراضي باير -

متـر مربـع    542728مترمربع براي هر نفر دارد كه مسـاحت آن برابـر    16/221، سرانه اي برابر 1388اين كاربري در سال 

نظـر  در مترمربع بـراي هـر نفـر     14مترمربع و سرانه اي برابر  77118مساحتي برابر اين كاربري در طرح هادي . مي باشد

  .است يافتهمترمربع مي باشد كه اين اختالف تحقق  16/207و   465610شده است، اختالف سطح و سرانه برابر گرفته 

  :كاربري مخروبه -

متـر   29162مترمربع براي هر نفر دارد كه در كـل مسـاحت آن برابـر     88/11، سرانه اي برابر 1388اين كاربري در سال 

مترمربع و سرانه اي براي آن در نظر گرفته نشده است،  16188طرح هادي مساحتي برابر در اين كاربري . مربع مي باشد

  .مترمربع مي باشد كه اين اختالف تحقق يافته است 88/11و  12974 اختالف سطح و سرانه برابر
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 :كاربري دامداري -

در وضـع موجـود سـطحي معـادل      امامترمربع است  2،  10000داراي سطح و سرانه اي برابر  هادياين كاربري در طرح 

مربـع در سـرانه و   متـر  - 96/1اختالف ايـن دو برابـر   . متر مربع به ازاي هر نفر دارد 04/0متر مربع و سرانه اي برابر  107

  .متر مربع در سطح مي باشد اين كاربري نسبت به طرح هادي با كاهش تحقق همراه است - 9893

 :كشاورزيكاربري باغات و  -

مترمربع محاسبه شده اسـت امـا    9/3و  24178در طرح هادي شهر دزج برابر  كشاورزيه كاربري باغات وسطوح و سران

مترمربع را به خود اختصاص داده اسـت كـه    101709، سطحي معادل 1388طبق محاسبات مشاور، اين كاربري در سال 

  .متر مربع براي هر نفر مي باشد 43/41داراي سرانه اي برابر 

  مقايسه سطح موجود شهر و سطح پيشنهادي طرح هادي  - 1جدول شماره 

 سطح طرح هادي سرانه طرح هادي  كاربري
مساحت در وضع 

 موجود
تفاوت موجود با طرح 

 هادي

-107972 237985 345957 65 مسكوني  

 10088-  0  10088  2  آموزش ،تحقيقات و فناوري

شي
وز

آم
  

 دبستان

9/4  24382  

2583 

-7215 
 2555 راهنمايي
 9428 دبيرستان

 2601 ساير فضاهاي آموزشي

-28298 9023 37321 4/7 انتظامي -اداري  

 13191- 6809 20000 4 تجاري
 2558- 22282 24840 5 ورزشي
-6915 4193  11108  2/2 درماني  

 4454- 371 4825 1  هنري-فرهنگي
 55928- 2547 58475 12 فضاي سبز پارك و 

 3881- 1119  5000  1 مذهبي
 9841- 1669 11510 3/2 شهري تاسيسات

 25283- 3227 28510 7/5 داريانبارحمل و نقل و 
 11267- 8733 20000 8/3  باغات
 88798 92976 4178 1/0  زراعي

 8032-  0 8032 6/1  گردشگري-تفريحي
 9644- 897 10541 1/2 گروه الفصنعتي 

 9893- 107 10000 2 دامداري
 12974 29162 16188 0  مخروبه

 465610  542728 77118 14  بايراراضي 
 105299- 210085 315384 1/63 معابر شبكه  

 48000- - 48000 - ذخيره شهري

 99623 1191080 1091457 210  محدوده شهر
  محاسبات مشاور: ماخذ 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

. مورد ارزيـابي قـرار گيـرد    با توجه به اطالعات ارائه شده سعي بر اين بود كه كاربري ها و كاركرد هاي اصلي شهر

نتيجه اين بررسي به اين امر منتج شد كه اوالً سرانه كاربري هاي ارائه شده در طرح هادي با همديگر همپوشـاني نـدارد   

اگـر مجمـوع جمعيـت را در    . يعني اينكه با توجه به جمعيت پيش بيني شده و سرانه انتخاب شده مسـاحت متغيـر اسـت   

مقايسـه جـدول فـوق    . بـود د مساحت پيشنهاد شده با مساحت درآمده متفـاوت خواهـد   سرانه يك كاربري ضريب گرد

  .فعاليت هاي وضع موجود نسبت به طرح هادي قبلي تحقق نيافته استحاكي از آن است كه در اغلب ) 2شماره (

  مقايسه سرانه طرح هادي با سرانه وضع موجود -2جدول شماره 

 ختالف سرانه با طرح هاديا سرانه طرح هادي سرانه موجود  كاربري

-98/31  65 98/96 مسكوني  

 2-  2  0  آموزش ،تحقيقات و فناوري

 2/1 4/9 7 آموزشي

-73/3 4/7 67/3  انتظامي-اداري  

 1/23- 4 77/2 تجاري

 4/08 5 08/9 ورزشي

 0/51-  2/2  69/1  درماني

-85/0  1  15/0  هنري-فرهنگي  

 10/96-  12 04/1  پارك و فضاي سبز

 0/54-  1  46/0  مذهبي

 1/62- 3/2 68/0 شهري تاسيسات

 4/39- 7/5 31/1  داريانبارحمل و نقل و 

-25/0 8/3 55/3  باغات  

7 1/0 88/37  زراعي 8/37  

 1/6- 6/1 0  گردشگري-تفريحي

 1/74- 1/2 36/0 گروه الفصنعتي  

 1/96- 2 04/0  دامداري

 11/88 0 88/11 مخروبه 

 207/16 14 16/221  بايرفضاهاي باز و اراضي 

 22/5 1/63 6/85  معابر شبكه 

 11/69- - -  ذخيره شهري

3/275 210 3/485 مجموع  

  نتايج طرح هادي مصوب ، بررسيهاي مشاور: مأخذ 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه طرح هادي قبلي       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه مغايرت طرح تفصيلي با موجود
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  مورد نياز شهر بر اساس سرانه طرح هادي مصوب سطح - 3جدول شماره 

 كاربري
مساحت 

 طرح هادي

سرانه طرح 

 هادي

سرانه در  

وضع 

 موجود

مساحت در 
 وضع موجود

تفاوت موجود 
 با طرح هادي

اختالف 
 سرانه

درصد تحقق 
 پذيري

-107972 237985 98/96 65 345957 مسكوني  98/31  79/68 

-10088  0  0  2  10088  ،تحقيقات و فناوري آموزش  2-  -  

شي
وز

آم
  

  دبستان

24382  4/9  

06/1  2583 

-7215 1/2  40/70  
 2555  05/1  راهنمايي

 9428  84/3  دبيرستان

 2601 05/1 ساير فضاي آموزشي

-28298 9023 67/3 4/7 37321 انتظامي-اداري  73/3- 88/44 

 04/34 -23/1 13640- 6809 77/2 4 20000 تجاري

-2558 22282 08/9 5 24840 يورزش  08/4 7/89 

-6915 4193  69/1  2/2  11108  درماني  51/0-  81/66  

-4454 371 15/0 1 4825 هنري-فرهنگي  85/0- 68/7 

-55928 2547 04/1 12 58475 فضاي سبزپارك و   96/10- 35/4 

-3881 1119  46/0  1  5000  مذهبي  54/0-  38/22  

-9841 1669 68/0 3/2 11510 شهري تاسيسات  62/1- 5/14 

-25283 3227  31/1  7/5  28510  داريانبارو   حمل و نقل  39/4-  43/17  

-11267 8733  55/3  8/3  20000  باغات  25/0-  66/43  

  37/2225  88/37 88798 92976  88/37  1/0  4178  زراعي

-8032  0 0 6/1 8032  گردشگري-تفريحي  6/1- 0 

-9644 897 36/0 1/2 10541   گروه الف صنعتي  74/1- 5/8 

-9893 107 04/0 2 10000 دامداري  96/1- 07/1 

  -  88/11 12974 29162  88/11  0  16188  مخروبه

 703/76 16/207 465610  542728 16/221 14 77118  باير اراضي فضاي باز و

-105299 210085 6/85 1/63 315384 معابر شبكه   5/22 61/66 

-48000 - - - 48000 ذخيره شهري  - - 

 12/109  275.3 99622 1191080 3/485 210 1091458 محدوده شهر

  نتايج طرح هادي ، بررسيهاي مشاور: مأخذ 
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١٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

: )، سازمان بصري فضا توده و ،  الگو و بافت شهر(شهر  دور نماي -4- 2  

  پهنه هاي عملكردي شهر دزج -1-2-4

مناطق مسكوني كـه داراي تمركـز مسـكوني،    . ستپهنه عملكردي تشكيل شده ا 2شهر دزج با ديدي كل نگرانه از 

  .تجاري و اداري بوده و پهنه دوم، پهنه اراضي زراعي در شمال، غرب و جنوب شهر مي باشد

پس از دسترسي هاي سواره عمده شهر، ساير دسترسي هاي كه از لحاظ عملكرد و تعداد مراجعات در درجه بعـدي  

  .در نظر گرفته شده اند اهميت قرار دارند، بعنوان شريان هاي فرعي

عالوه بر دسترسي هاي سواره، به ندرت روابط فضائي پياده در شهر پيش بيني شده است كه عمده آن در سطح كوچـه  

ها و در محدوده قديمي شهر در قسمت تجاري آن قابل طرح است ولي در حال حاضر دسترسي هاي پياده اي در شهر 

  .وجود ندارد

  دزجسازمان بصري شهر  -2-2-4

پس از بررسي شهر دزج به وسيله معيارهاي نه گانه و تشخيص سـاختار آن، ايـن نتيجـه حاصـل گشـت كـه عناصـر        

. ايـن سـاختار از دو جهـت حـائز اهميـت اسـت      . شاخص و معابر اصلي شهر و محالت عرفي، ساختار شهر را مي سازند

آنكه با توجه به شرايط كنـوني چـه رونـدي     نخست آنكه بي توجهي به ساختار چه عواقبي در بر خواهد داشت و ديگر

   .مي تواند براي ساماندهي و توسعه شهر داراي حداكثر كارايي باشد

  :عناصر شاخص شهر دزج با توجه به معيارهاي نه گانه به شرح زير است

هميـت  با توجه به معيارهاي پايـداري، تـردد اجتمـاعي، مقيـاس عملكـردي، ا      انقالبميدان هاي كشاورز و ميدان  -

كاركردي، عرصه عمومي، اندازه و رابطه فضايي از مهمترين عناصر شاخص شهر دزج مـي باشـد بخصـوص كـه بدنـه      

  .منشعب از آن مي باشد يتجاري و اداري شهر نيز منطبق با اين ميادين و بلوارها و خيابانها

  .رديبه لحاظ پايداري، تردد اجتماعي و مقياس عملكو حسينيه مسجد حضرت ابوالفضل  -

  .به لحاظ اهميت كاركردي و مقياس عملكرديو مراكز اداري ديگر بخشداري و شهرداري  -

  .ورزشي به لحاظ مقياس عملكردي سالن -

  .درماني به لحاظ اهميت كاركردي و مقياس عملكردي -مركز بهداشتي -

  .و اهميت كاركردي مراكز آموزش دبستان ، راهنمايي و دبيرستان شبانه روزي به لحاظ مقياس عملكردي -

  ظ اهميت كاركردي و مقياس عملكرديپاسگاه و شوراي حل اختالف به لحا   -
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١١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  

  

  

               

  

    

   

  دزج شهرداري ميدان انقالب                                                                                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخابرات

  

  

  

  

  

  

  

  انمسجد                                                                                                                     دبست                 

  

  الگو و بافت شهر -3-2-4

 يبافت ارگانيـك و بافـت از پـيش برنامـه ريـز      :در مطالعه بافت كالبدي شهرها دو الگوي كلي قابل تشخيص است

بافت ارگانيك بافتي است كه در طول زمان و بدون طرح و برنامه قبلي به وجود آمده اسـت و در واقـع مطـابق بـا     . شده

در شهرهاي ما اين گونه بافتها متعلق به بافتهاي شـهري شـكل گرفتـه تـا سـال      . مقتضيات زمان و مكان رشد كرده است
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در اين فرم نظم هندسي خاصـي وجـود نـدارد و بافـت آن در هـم      . هجري شمسي است 1300ص تا سال ، بخصو1320

   .تنيده همراه با معابر تنگ و باريك و گاهاً طوالني است

به بافتهـاي شـهري و تسـهيل     يبافت شهري از پيش طراحي شده پس از ورود مدرنيسم و توجهات رضا خان به نظم ده

اين بافتها شكل گرفته است و همزمان با اولين اقدامات براي تهيه طرحهـاي هـادي و جـامع     در) 1320(حركت اتومبيل 

از مهمترين ويژگيهاي اين بافتها نظم هندسي مشـخص، عـرض بيشـتر    . در ايران كاربرد عام يافته است 40و  30در دهه 

  . معابر و تفكيك منظم قطعات است

رح هادي در قالب روستاي دزج تهيه گرديـد، بـدون برنامـه رشـد يافتـه      كه ط 1370شهر دزج از ابتداي پيدايش تا سال 

طرح هادي شهر دزج انجام گرديد بعد از اين طرح سعي شده تا رشد شهر منطبق بـا الگـوي طـرح     1383است در سال 

ت اين امر به خصوص به واسطه شهرداري از طريق صدور پروانه هاي ساخ. مذكور باشد و تا حدودي توفيق حاصل شد

   .و ساز كنترل شده است

از آنجا كه در شهرها يك محله در دوره زمـاني خاصـي شـكل گرفتـه اسـت و از ويژگيهـاي كالبـدي نسـبتاً همگـوني          

. برخوردار است، شايسته است براي حصول نتايج دقيقتر، مطالعات بافت كالبدي شهر به تفكيك محالت صورت پذيرد

در مطالعـات بافـت   . گشته بود، از اين تفكيك در مطالعات اسـتفاده مـي شـود    محله تقسيم 2و از آنجا كه شهر دزج به 

توده و فضا، دانه بنـدي،  : اين سه معيار عبارتند از. توان سه معيار در تعيين وضعيت بافت كالبدي نقش دارندكالبدي مي

  .پيوستگي و گسستگي

  توده و فضاي شهر دزج -4-2-4

چقـدر از سـطح زمـين بايـد بـه فضـا       . صلي چگـونگي تركيـب ايـن دو اسـت    در بحث مربوط به توده و فضا مسأله ا

منظـور از  . شهر دو عنصر مهم فضاي شهر، خيابان و ميـدان هسـتند   رد. اختصاص يابد و چقدر با توده ساختماني پر شود

ا و ديگر اجزاء ميدان و خيابان از اين منظر، عبارت است از فضا و بناها و فعاليت هاي محصور كننده و در برگيرنده فض

در اين مفهوم حياط نيز جزئي از توده در نظر گرفته مي شود اما زماني كـه بخـواهيم مباحـث    . توده را تشكيل مي دهند

مطرح مي شوند كه در ايـن صـورت ديگـر      كالبدي را به مباحث اقليمي پيوند زني فضاهاي ساخته شده و ساخته نشده

  .وب مي شودفضاي باز منازل جزئي از فضاي خالي محس

به عبارت ديگر مي توان گفت كه در مطالعات توده و فضاي شهري هرگونه كاربري داراي ساختمان به عنوان توده در 

هاي فاقد ساختمان از قبيل فضاي سبز، پاركها، باغها، زمينهاي متروكـه، ميـادين و   شود؛ در مقابل كاربري نظر گرفته مي

. شـوند با اين تعريف حياط منازل و فضاهاي باز ساختمانها جزء توده محسـوب مـي  . دگيرنخيابانها در زمره فضا قرار مي
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١٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در مطالعات كالبدي مسئله اصلي نسبت اين دو پارامتر است؛ چقدر از زمين شهر به فضا اختصاص يافته است و چقدر با 

هر پـس از برداشـت هـاي    توده ساختماني پر شده است؟در شهر دزج براي تعيين چگونگي قرار گيري توده و فضاي ش

مشاور و تكميل پايگاه داده اطالعات مربوطه، كاربري هايي كه داراي حجم ساختماني هستند، همگـي در رده تـوده و   

به اين منظور كاربري هاي فضاي سبز، زمين هـاي بـاير و دسترسـي هـا در     . ساير كاربري ها در رده فضا قرار مي گيرند

فت شهر از لحاظ توده و فضا به سه نوع بافت تقسيم شده است؛ بافت با غلبه توده بر فضا، با. رده  فضا قرار داده شده اند

  .بافت با غلبه فضا بر توده و بافت با تركيب متعادل كه داراي نسبتي متوازن از لحاظ توده و فضا مي باشد

  .ر فضا مي باشدخيابان هاي گلزار ، صبا، گاليل از جمله مناطقي هستند كه در آنها غلبه با توده ب

  

  .جانبازان، شهيد چمران داراي بافت متعادل بين توده و فضا مي باشندتعاون ، خيابانهاي مينا، 

خيابان هاي فرهنگ ، بلوار امام و ساير قسمت هاي شهر كه اكثراً زمين هاي كشاورزي و باغات بـا فضـاهاي مسـكوني    

  . مي باشندپراكنده مي باشد داراي بافت با غلبه فضا بر توده 

  نقشه توده و فضا
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  فشردگي بافت شهر دزج -5-2-4

اين پارامتر كـه برآينـد دو پـارامتر قبـل اسـت از محاسـبه       . دسته تقسيم شده است 4شهر دزج به لحاظ اين پارامتر به 

هكتـار را   رد قطعـه   20تـا   10را فشردگي كـم،  قطعه   10به اين ترتيب كه تا . تعداد قطعات در هكتار به دست مي آيد

در هكتار و بيشتر را بـه عنـوان بافـت بـا      قطعه  40در هكتار را فشردگي نسبتاً زياد و  قطعه  40تا  20فشردگي نسبتاً كم، 

داراي بافـت بـا فشـردگي     2داراي بافت با فشردگي كم، محله  1بر اين اساس محله . گرفته استفشردگي زياد در نظر 

  .ر داراي بافت با فشردگي كم مي باشدنسبتاً كم مي باشند در مجموع كل شه

  1388ميزان فشردگي بافت محالت شهر دزج در سال   - 4جدول شماره 

)فشردگي بافت(تعداد قطعات در هكتار   

1محله   4 

2محله   9 

 6 شهر

  نتايج محاسبات مشاور :  ماخذ

  

  

  نقشه فشردگي بافت شهر دزج
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١٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  پيوستگي و گسستگي شهر دزج -6-2-4

اين معيـار نشـان دهنـده  فشـردگي و     . تواند به دو صورت كلي پيوسته و گسسته باشدعه بافت شهري ميدر كل توس

از  حـد  دهـد كـه تـا چـه    اين معيار نشان مي. دهدباشد و نحوه استفاده از زمين را در شهر نشان ميانسجام بافت شهر مي

در ايـن  . بـاير در داخـل بافـت شـهر وجـود دارد     هاي خالي و  هاي شهر به خوبي استفاده شده است و چقدر زمين زمين

  .شودهاي گسسته در نظر گرفته ميمعيار توسعه هاي جدا افتاده از كالبد اصلي شهر به عنوان توسعه

به صورت پيوسـته قابـل    از شهرتنها قسمتهايي . كل بافت ساخته شده شهر دزج به صورت گسسته شكل گرفته است

  .در بافت شهر به صورت گسستگي كامل مشاهده نمي شودشناسايي هستند، اما اين جدايي 

  نفوذ پذيري شهر دزج -7-2-4

بر ايـن اسـاس   . عرض معابر، شيب معابر و كف سازي معابر: در شهر دزج اين پارامتر با سه معيار سنجيده شده است

  :نفوذ پذيري شهر دزج به سه دسته تقسيم مي گردد

  نفوذ پذيري ضعيف -

 نفوذ پذيري متوسط -

 وذ پذيري خوبنف -

  نفوذ پذيري ضعيف

 

 
 

   

  

 نفوذ پذيري متوسط

  

  

 زيادنفوذ پذيري 
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١٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه پيوستگي و گسستگي

  
  

  محالت شهر دزج -8-2-4

. از ويژگي هاي عمده شهرها تشكيل آنها از سلسله مراتب فضايي است كه به ترتيب منطقه، ناحيه و محله مـي باشـد  

شود محله يكي از اجزاء اصلي سلسله مراتبي  يا چند ناحيه و هر ناحيه از يك يا چند محله تشكيل مي هر منطقه از يك

تشكيل دهنده شهر مي باشد كه به علت دارا بودن ويژگيهاي خاص در طول تاريخ همواره به صـورت نيمـه مسـتقل بـه     

وار هـم در يـك فضـاي جغرافيـايي خـاص      در ساده ترين تعريف، محله از خانه هاي همج. حيات خود ادامه داده است

همان احساس خانه مسكوني خود را دارند و بـا ورود بـه محلـه خـود را در      خانواده ها نسبت به محله،. تشكيل مي شود

 .يك محيط آشنا و خودي مثل خانه روبرو مي بينند

هر به وجود مي آيد و كالبدي است كه به نظر مي رسد در مرحله خاصي از تحوالت ش –يك واحد اجتماعي  محله

كالبـدي گروههـاي انسـاني اسـت كـه از روابـط اجتمـاعي و اشـتراكات و          –محلـه تبلـور فضـايي     .گسترش مي پذيرد

ي محـالت متناسـب بـا اقلـيم محـيط طبيعـي و       شكل گيري فضاهاي سـاخته شـده  . همبستگي هاي ويژه اي برخوردارند

به همين دليل است كـه شـكل و سـطح روابـط محـالت در هـر       . يدتمايالت، سليقه ها و نيازهاي ساكنان به وجود مي آ

 .جايي با جاي ديگر متفاوت است

از آنجا كه . مفهوم واحدهاي همسايگي محل بحثهاي زيادي بوده است و تعاريف متفاوتي در اين زمينه وجود دارد

  :واحد همسايگي ارائه شود اين تعاريف حوزه هاي مختلفي را شامل مي شود، سعي شده است تا مهمترين تعاريف از

به عبارت ديگـر واحـد همسـايگي بـر يـك      . واحد همسايگي مكانهايي هستند كه مردم در آنها زندگي مي كنند �

  .احساس تعلق به مكاني مشخص كه خاطرات و زندگي هاي مردم در آن ثبت شده داللت دارد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

واحدهاي كالبـدي متوسـط انـدازه    . دواحدهاي همسايگي يكي از واحدهاي تشكيل دهنده شهر به شمار مي رون �

اي كه فعاليت مسكوني هر شهر را آرايش مي دهند و محيطي را كه مردم هر روز در آن زندگي مـي كننـد شـكل مـي     

  .دهند

اقتصادي با دارا بودن ويژگيهاي منحصر به فرد اسـت   -واحد همسايگي يك موجوديت متنوع و پوياي اجتماعي �

  .راد اجتماع محله اي تشخيص داده مي شودكه به وسيله ساكنين محله و اف

محله يك محدوده شهري برنامه ريزي شده به همراه تلفيقي متوازن از فعاليتهاي انساني مي باشد كه حـول يـك    �

  .مركز تعريف شده، سازماندهي شده است

يهـاي  محله محدودهاي از شهر است كه يك شهروند بتوانـد بـه راحتـي پيـاده رفـت و آمـد كنـد و داراي ويژگ        �

كالبدي، تاريخي، اقتصادي، معماري و اجتماعي منحصر به فردي است كه باعث تميز آن از ديگر واحدهاي همسايگي 

  .مي شود

يك واحد همسايگي اكوسيستمي است كه براي سكونت و زيست محلي انسان مورد نياز است و نه تنها پناهگـاه   �

راي گسـتره وسـيعي از فعاليتهـاي فراغتـي، فرهنگـي و      و فرصـت هـاي اجتمـاعي بـ     ابلكه شبكه اي است از حمايـت هـ  

 1.اجتماعي

محله يك واحد همگن و متجانس اجتماعي است كه باعث برقراري ارتباطات نزديك و تقويت همبسـتگي بـين    �

افراد محل مي شود؛ همچنين محلي است براي كاهش تضادها، رفع بي هويتي و خود بيگـانگي هـاي ناشـي از زنـدگي     

  شهري

سيستمي است از سيستم كلي شهر كه سطحي از خـدمات و نيازمنـديها را در خـود جـاي داده اسـت و       محله زير �

 .مكاني است براي سكونت، آرامش و دوري از ترافيك

محله كوچكترين بخش از تقسيمات شهري است كه بستر شكل گيري آنرا محيط فيزيكي تشكيل مي دهد و اين  �

-ت و به همين دليل روابط منسجم اجتماعي قابليت حضـور در آن را مـي  محيط داراي خصايص اجتماعي و مردمي اس

 .يابند

  :توان چند ويژگي نسبتاٌ مشترك براي محالت شهري تشخيص دادبا توجه به ديدگاههاي مطرح شده مي

  نام محدوده -1

 محيط فيزيكي -2

 گروه اجتماعي تعريف شده -3

 كنش متقابل كاركردي -4

  2كنش متقابل اجتماعي -5

                                                 
  1385ريزي پايدار محالت شهري، پايان نامه كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي، شيعه، عباس، برنامه   1

  1378محمدي، نادر، پايان نامه كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت،  2
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١٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بـا دامنـه نوسـان شـعاع     ) نفـر  3500-6250در حـدود  (خـانوار   700-1250كالبد سـكونت و اشـتغال   در ايران، محله 

گيري آن نقش  در اين تعريف، محله داراي عناصر اصلي است كه در شكل. شود تعريف مي) دقيقه 4-5(دسترسي پياده 

نظير مراكز (و عناصر توزيعي ) جدنظير مدرسه ابتدايي و مس(اين عناصر در دو سطح عناصر شاخص . تعيين كننده دارند

اسـتخوانبندي محلـه را تشـكيل    ) هـاي ورزشـي و واحـدهاي بهداشـتي     مكان -اي پارك محله -هفتگي -تجاري روزانه

ها از نظر اداري با ديوار، راه و يا مرزهاي  براي مثال، محله. تواند از نظر ابعاد مختلف نيز تعريف شود محله مي. دهند مي

هاي خدمات محلـي؛ از نظـر    ص؛ از نظر اجتماعي با ادراك ساكنين محلي؛ از نظر عملكردي با حوزهتعيين شده و مشخ

هاي مشخص يا عمر  زيست محيطي با خصوصيات ترافيكي، كيفيت و امنيت، و باالخره از نظر زيبايي، با داشتن ويژگي

  .شوند و سن توسعه تعريف مي

وجـود و تـداوم محـور    . محورهاي كليدي در تعريـف محلـه باشـند    تواند يكي از بندي محله مي سازمان و استخوان

اي از مراكــز فرعــي محلــه و وحــدت شــكلي آن را بايــد چــارچوب و  اصــلي محلــه همــراه بــا گــذرهاي پيــاده، شــبكه

هاي  ها و عرصه ها براي ايجاد وحدت فضايي، وجود نشانه تركيب عملكردها و فعاليت. استخوانبندي اصلي محله دانست

هـاي   نيمه خصوصي، نيمه عمومي و عمومي به عنوان بستر اصلي در تعامالت و روابط اجتماعي نيـز از ويژگـي  مختلف 

ها سـاخت و بافـت اصـلي شـهرها را      توان گفت كه محله در رابطه با جايگاه محله در شهر، مي. شوند محله محسوب مي

قابـل درك بـوده و آن را تحـت تـأثير قـرار      زندگي روزمره مردم در مقياس محله به طـور محسوسـي   . دهند تشكيل مي

ها، تجهيزات و خـدمات شـهري موجـود در مقيـاس محلـه، فاصـله سـفرها و         اين تأثير از طريق نوع زير ساخت. دهد مي

ريزي و طراحي شهري در مقياس محلـه اتفـاق    تصميمات برنامه. گيرد تعامالت اجتماعي ساكنين و همسايگان شكل مي

هـا و   هاي مختلـف، مكـان پـارك    ها، كاربري هاي توسعه شهري، طراحي معابر، اندازه بلوك پروژه براي مثال،. افتند مي

سطح مباحـث موجـود در مقيـاس     .ها را شكل دهند توانند بافت محله فضاهاي عمومي به عنوان عناصر تعيين كننده، مي

هـاي سـاختماني در يـك     گـرفتن بلـوك  بـراي برخـي، قـرار    . هاي مختلف بسيار متفاوت باشد تواند از ديدگاه محله مي

اما اين ديـدگاه كـه فضـاي فرهنگـي و اجتمـاعي مـردم       . محدوده براي برخي ديگر، اندازه و مساحت محله مطرح شود

  .كنند شايد غلبه داشته باشد ساكنين محله كه در كنار يكديگر زندگي مي

هـاي   ويژگي ب اندازه، فرم، تراكم و سايرتوان گفت همانگونه كه در مقياس جهاني، شهرها برحس به طور كلي، مي

هـايي نظيـر جمعيـت، سـطح و      خود متفاوت هستند و قطعيت اندازه براي آنها ارائه نشده است، براي محله نيـز شـاخص  

در مقابل، عواملي نظير هويت قابل تشخيص، ادراك ساكنين، نام و مرزهاي كالبدي، معـرف  . شكل، معرف آنها نيستند

بريانـك  ) گيشا(آباد، كوي نصر  هايي نظير تهران پارس، نارمك، يوسف راي مثال، در شهر تهران محلهب. ها هستند محله

ها به  جمعيت هر يك از اين محله. سازگار نيستند) جمعيت و اندازه(هاي معمول  و بسياري ديگر، با هيچيك از شاخص

اي از هر يـك از   با اين حال، ادراك محله. ستندتنهايي بسيار فراتر از جمعيت بسياري از شهرهاي شناخته شده كشور ه

از ديدگاه ديگر بايد ذكر نمود كه به لحاظ تقسيم بندي محالت در شهرهاي ايـران بـه دو نـوع    3.آنها شناخته شده است

محالت رسـمي آن نـوع از تقسـيم    . نوع اول محالت رسمي و نوع دوم محالت عرفي است. تقسيم بندي بر مي خوريم

                                                 
  1385نشريه هنرهاي زيبا، عزيزي، مهدي،  3
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در طرح جامع پيشين مورد تصويب قرار گرفته است و مشاور از آنها به عنوان محالت برنامـه ريـزي نـام    بندي است كه 

اين نوع محالت داراي مرز قطعي جدا كننده هستند و اين در صورتي است كه براي محالت عرفي مرز مطلقي . مي برد

هستند كـه حـدود محـالت را مشـخص مـي      نمي توان تعريف كرد و اين مناسبات قومي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي 

تفاوت ديگر اين دو در مقياس و اندازه مي باشد، معموالً محالت برنامه ريـزي، محـدوده اي وسـيعتر از محـالت     . كنند

  .عرفي را در بر مي گيرند

منطقـه    5طبق تقسيم بنـدي شـهرداري شـهر داراي    . شهر دزج به علت توسعه سريع آن فاقد محالت عرفي مي باشد

ملكردي مي باشد اما اين مناطق فاقد كارايي الزم براي محاسبه به عنـوان محـالت رسـمي مـي باشـند، لـذا مشـاور از        ع

محله تقسيم نموده اسـت كـه در نقشـه محـالت      2محالت رسمي طرح هادي بهر جسته و شهر را همانند طرح هادي به 

  .حدود آنها قابل مالحظه مي باشد

و غرب و شرق بـه  اين محله از شمال . حور ورودي از طرف قروه قرار گرفته استدر قسمت شرقي م 1محله شماره 

  .منتهي مي شود 2به محله  جنوبزمين هاي كشاورزي و باير، از 

عبارتند از كاربري هاي مسكوني، سالن ورزشي ، دبيرستان و راهنمايي، خوابگاه شبانه روزي ،  كاربري هاي عمده 

نفت ، بخشداري، شهرداري، نمايندگي آموزش و پـرورش، نيـروي انتظـامي، سـيلو،     شركت تعاوني روستايي ، شركت 

عمده بافت محله را نيز زمين هاي خالي و باير و مخروبه تشـكيل مـي   . كتابخانه ، مسجد، بانك و مغازه تشكيل مي دهد

، از غرب 1محله شماره شرق به شمال و اين محله از . استقرار گرفته ) ورودي از طرف قروه(در غرب شهر دزج . دهد

عالوه بر كاربري هاي مسكوني، كه  .به ورودي روستاي ظله جوب و مزارع و از جنوب به زمينهاي باير منتهي مي شود

كاربري عمده اين محله را تشكيل مي دهد، ساير كاربري هاي عمده آن عبارتند از ايستگاه تقليل فشار، ايسـتگاه پمپـاژ   

مسـجد،    تش  نشاني، مخابرات، پايگاه خدمات بهزيستي، مركز توانبخشي، كانون فرهنگي،آب، دبيرستان و دبستان ، آ

  . درماني، فضاي سبز،  شركت تعاوني و مغازه مي باشد -مركز بهداشتي

  نقشه محالت شهر دزج 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٢٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

نحوه استفاده از اراضي شهر بر حسب كاربري هاي مختلف موجود و محاسبه سطوح ، درصد و  -4- 3

  در كل شهر  ا ،سرانه آنه

اين فعاليتها نياز جوامع شهري، درجه . شهر اساساً مكاني جهت تبلور فعاليتهاي متنوع، مختلف و در هم آميخته است

تمركز، پراكندگي، مقيـاس و ميـزان تنـوع فعاليتهـا بـازگو كننـده كيفيـت و        . مدنيت و تحول پذيري آنرا نشان مي دهد

از طـرف ديگـر  نقـش    . بنـدي شـهر بـه مراكـز و نـواحي مختلـف اسـت        چگونگي ساخت كالبدي شهر، اساس تقسـيم 

همچنـين،   .عملكردي شهر و بنيان اقتصادي آن بر اساس ميزان فعاليت ها و نحـوه تعامـل آن بـا محـيط پيرامـوني اسـت      

گستردگي و مقياس فعاليت ها موجبات تقسيم كار اجتماعي، شكل گيري مشـاغل و نهايتـاً جـذب جمعيـت در عرصـه      

ماحصل مطالب نشاندهنده اين واقعيت است كه شـناخت تركيـب و سـاخت فعاليتهـا كـه در قالـب كـاربري        . ستشهر ا

   .اراضي شهري بازگو مي گردد، بنيان و اساس محيط كالبدي، اقتصادي و اجتماعي شهر محسوب مي گردد

  . است شهري طرح هايريزي  هاي مطالعات و برنامه ترين بخش كاربري زمين يكي از مهمترين و اصلي

از آن زمان كه  .مي باشدبه معني استفاده از زمين و انگليسي در  Land Useكاربري زمين معادل فارسي اصطالح 

  . است گشتهه ئريزي وارد و بطور وسيعي استفاده شد، تعاريف مختلفي از آن ارا اين اصطالح در ادبيات برنامه

اين مطالعـه  . شود ريزي كاربري زمين محسوب مي تحليل و برنامه مطالعه و شناخت كاربري زمين، زير بناي تجزيه و

ها در الگـوي كـاربري زمـين     شامل گردآوري كليه اطالعات در زمينه نحوه استفاده از زمينهاي موجود و انواع كاربري

  .دهند هاي توسعه شهري ، بخشي از مطالعات كالبدي را تشكيل مي  اين مطالعات، در طرح. شهر است

لي نحوه استفاده از زمين عبارت است از آنكه بدانيم در وضع موجـود، پراكنـدگي انـواع فعاليتهـاي شـهري      بطور ك

مانند مسكوني، درماني، راه ها و معابر آموزشي، اداري و مانند آنها به چه صورتي است و از كل مساحت شهري نسبت 

كنده شده اند، رابطه آنها با يكديگر چيست و تا هر يك از كاربري هاي زمين چقدر است، به چه نحو در سطح شهر پرا

  . چه ميزان داراي يك ارتباط منطقي و كارا هستند

سرانه ها گونـه اي  . سرانه كاربري زمين يكي از مفاهيم حساس و پر استفاده در برنامه ريزي هاي توسعه محلي است

سـرانه در يـك   . بري زمـين اسـتفاده مـي شـوند    هاي فضايي هستند كه به دو منظور خاص در مطالعه و كار از استاندارد

تعريف به معني مقدار زميني از كل اراضي شهر يا فقط اراضي ساخته شده شهر يا روستا، به ازاي هر نفـر سـاكن در آن   

در اين تعريف كل اراضي شهر يا روستا بر تعداد جمعيت آن تقسيم مي شود و ارزش عددي به . شهر يا روستا مي باشد

سرانه در تعريف و مفهوم ديگر، معياري بـراي پـيش بينـي    . شانگر سرانه هر فرد از كل اراضي شهري استدست آمده ن

حساسيت استانداردهاي فضايي يا سـرانه، از اسـتفاده   . نيازهاي آينده يك مكان شهري به انواع كاربري هاي زمين است

مبنـاي  . سازي آنها با شرايط محلي، ناشي مـي شـود  نامناسب برنامه ريزان از سرانه هاي مرسوم، بدون تطبيق و هماهنگ 
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٢١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

. اصلي تدوين سرانه هاي مطلوب، سرانه هاي وضع موجود و معيارها و استانداردهاي انساني مرتبط با فضا و زمين اسـت 

 تعيين استانداردهاي فضايي بايد بـا توجـه بـه   . استانداردهاي فضايي يا سرانه كاربري زمين، در همه مكانها يكسان نيست

استفاده وسيع از سرانه هـاي كـاربري زمـين كـه مبنـاي      . شرايط خاص طبيعي، اجتماعي و اقتصادي هر مكان انجام شود

در دهه هاي اخير در اروپا و آمريكا و بعضي كشورهاي ديگر انتقادات شديدي . كارشناسي متقل و قابل توجيهي ندارد

نوز در برنامه ريزي هاي توسعه شهري ايران از سرانه هاي يـاد  با وجود اين، ه. از سرانه هاي كاربرهاي زمين شده است

مبناي تعيين اين سرانه ها در عين تنوع نظرات ارائه شده در باره آنهـا اغلـب مهـم    . شده به طور وسيعي استفاده مي شود

تاكيـد   در ادبيات برنامه ريزي شهري معاصر، اكثر كارشناسان ضرورت بومي سازي سـرانه هـاي كـاربري زمـين    . است

دارند عالوه بر اين در اكثر منابع برنامه ريزي، به تاثير پذيري كـاربري زمـين و سـرانه هـاي آن از سلسـله اي از عوامـل       

واقعيـت ايـن   . ولي همه مباحث در سطح كليات باقي مانده است. اشاره مي كنند طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

اين استانداردها وارد شده، مطالعه جامع و مشخصـي در زمينـه تعريـف سـرانه      است كه تا كنون با وجود انتقاداتي كه بر

در . هاي مطلوب كاربري زمين يا امكان سنجي تغيير تفكر مبنا بر سرانه ها در ادبيات برنامـه ريـزي، انجـام نشـده اسـت     

كل گيـري  تجربـه طـوالني در تهيـه طرحهـاي توسـعه شـهري سـبب شـ        . نقاط شهري وضعيت پيچيده تر از شهرهاسـت 

الگوهايي از سرانه هاي كاربري زمين شده است كه در عين احتمـال عـدم انطبـاق بـا واقعيـت، مبنـايي بـراي مطالعـات         

اين شهر . ساخت و سازهاي شهر دزج عموماً نوساز و قابل قبول است.  جامع و جامع شهري محسوب مي شودطرحهاي 

است بنابراين بافت كالبـدي بـدليل توسـعه و رشـد مسـتمر آن       به دليل خواست مردم تبديل به شهر گشته 1380در سال 

   .تاثير پذيرفته است

بـر اسـاس    1387سـال   جمعيتي زيادي را تجربه كرده است چنانكه جمعيت بشهر دزج طي سالهاي گذشته فراز و نشي

  .نفر بوده است 2454اعالم خانه بهداشت دزج و برداشتهاي مشاور 

توسعه نسبي كالبدي را نيز به همراه داشته است به طوري كـه در حـال حاضـر شـهر      رشد متوسط جمعيتي در شهر دزج

بخش اعظم توسعه هاي كالبدي طراحي شده در طرح هادي در زمينه هاي . داراي دو بافت قديم و جديد مي باشددزج 

   .مسكوني محقق گشته است

اساس با در نظر  بر اين. مي گيرد تر مربع را در بر م 1191080 محدوده مطالعاتي در بررسي كاربري اراضي شهر برابر با 

در هكتـار   نفـر  60/20 تراكم ناخالصي جمعيتـي متوسـط ايـن شـهر     ، 88سال دزج در  نفري شهر 2454جمعيت گرفتن 

سطوح مورد اشغال هر يك   و مقدار، درصد، سطح و ادر  ذيل به تفصيل وضعيت هر يك از كاربري ه. آيدبدست مي 

   .و برآورد هاي مشاور  سرانه هر كاربري به نسبت جمعيت كل ارائه مي گردد تبنا به آمار خانه بهداش و 1388در سال 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٢٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :كاربري مسكوني -

اي از  هـا گونـه   سرانه. هاي توسعه محلي است ريزي سرانه كاربري زمين يكي از مفاهيم حساس و پراستفاده در برنامه

سـرانه در  . شـوند  ريزي كاربري زمين استفاده مـي  اص در مطالعه و برنامهاستانداردهاي فضايي هستند كه به دو منظور خ

يك تعريف به معني مقدار زميني از كل اراضي شهر يا فقط اراضي ساخته شده شهر يا روستا، به ازاء هر نفر سـاكن در  

و ارزش عـددي   .شـود  در اين تعريف كل اراضي شهر يا روستا بر تعداد جمعيت آن تقسيم مـي . آن شهر يا روستا است

   .بدست آمده نشانگر سرانه هر فرد از كل اراضي شهري يا روستايي است

 هـا هـاي توسـعه محلـي اسـتفاده فراوانـي از آن      بيني ديگري است كه امروزه در طرح هاي كاربري زمين مبناي پيش سرانه

 .هاست مهمترين ايراد اين روش، روشن نبودن مباني تعيين سرانه. شود مي

بـه   و فضاي باز  باالترين سهم را در ميان كـاربري هـاي شـهري در شـهر دزج داراسـت     اراضي باير ي بعد از اين كاربر

متـر مربـع را    237985دوده شهر  به اين كاربري اختصاص يافته و مساحتي معادل مح درصد زمينهاي 99/19طوري كه 

سـرانه كـاربري    نفـر در هكتـار و   15/103با توجه به اين مساحت تراكم خالص مسكوني در شـهر دزج   .شامل مي شود

تراكم و سرانه مسكوني بدست آمده نمايانگر وضعيت نسبتاً مناسبي از . مترمربع به دست مي آيد 98/96مسكوني برابر با 

   .به كارگيري زمين براي امر سكونت و ساخت مسكن در شهر دزج است

يافته اسـت،  ديرباز بصورت روستا بوده و به مرور زمان تكوين البته شايان به ذكر است كه با توجه به آنكه شهر دزج از 

كاربري هاي واحد مسكوني فاقد نظم هندسي بوده داراي بافتي سنتي است و در طراحي آنها نياز مـردم  مـد نظـر بـوده     

   .است

  : كاربري تجاري -

در كاربري اراضي جهت خدمات تجاري، وضعيت شبكه معابر 

بيشـترين خـدمات   . مـؤثر بـوده اسـت    و بافت كالبـدي شـهر بسـيار   

تجاري شهر در بلوار امام خمينـي بـه خصـوص حـد فاصـل ميـدان       

  .كشاورز تا مركز شهر شكل گرفته است

عملكــرد نســبتاً پــايين تجــاري شــهر از ســطح و ســرانه تجــاري  

 88طبـق برداشـت هـا در سـال     . موجود در شهر قابل استنباط اسـت 

كـه بـا احتسـاب     متـر مربـع را در بـر گرفتـه انـد       6809 حدوده شهر معادلدرصد مساحت م 55/0كاربري هاي تجاري 

  .متر مربع به دست مي آيد  77/2نفري شهر دزج ، سرانه تجاري در اين شهر برابر با  2454جمعيت 
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٢٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :كاربري آموزشي -

ن اسـاس  بـر ايـ  . درصد را در برگرفته اسـت  43/1متر مربع از سطح شهر دزج معادل  17167كاربري هاي آموزشي 

در اين ميان فعاليتهاي گوناگون آموزشـي  . متر مربع براي هر نفر مي باشد 7سرانه متوسط آموزشي در شهر دزج برابر با 

مدرسـه راهنمـايي نيـز سـطحي معـادل      . متر مربع را به خود اختصـاص داده اسـت    9428دبيرستان باالترين سطح معادل 

مترمربع، از  2601مترمربع و ساير فضاهاي آموزشي سطحي معادل  2583متر مربع ، مدرسه ابتدايي سطحي معادل  2555

   .كاربري هاي آموزشي را اشغال نموده است

  : هنري -فرهنگيكاربري  -

درصـد از اراضـي    03/0متر مربع مساحت دارد كه سطحي معـادل    371در شهر دزج  هنري -فرهنگيكاربري هاي 

متر مربع به ازاي هر نفر مـي   15/0برابر  هنري -فرهنگيبنابراين سرانه . استواقع در محدوده شهر دزج را اشغال نموده 

  .باشد

  : كاربري مذهبي -   

. اسـت متر مربع از اراضي سطح شهر دزج را بـه خـود اختصـاص داده     1119درصد معدل  1/0كاربري هاي مذهبي 

  .متر مربع مي باشد 46/0سرانه مذهبي براي هر نفر در شهر دزج برابر 

  :يدرمانكاربري  -

مسـاحت كـاربري هـاي     .انـد در رده اين كاربري قرار گرفته و حمام هاي قديمي بيمارستانها، درمانگاهها، كلينيكها 

كـاربري  سرانه كل . درصد سطح  اراضي شهر را اشغال نموده است 35/0متر مربع است كه  4193درماني در شهر دزج 

  .متر مربع مي باشد 69/1درماني شهر دزج به ازاي هر نفر هاي 

  :كاربري ورزشي  - -

مسـاحت  متر مربع  22282مجموع فضاهاي اختصاص داده شده به كاربري ورزشي اعم از استاديوم و سالنهاي ورزشي  

متـر   08/9سرانه كاربري ورزشي در شهر دزج بـه ازاي هـر نفـر    . درصد از محدوده شهر را در بر مي گيرد 87/1دارد و 

  .مربع مي باشد

 :انتظامي -ربري اداريكا -

كـل شـهر   درصـد از زمينهـاي    75/0متر مربع مي باشد كه سطحي معادل   9023مساحت كاربري اداري شهر دزج برابر 

  .متر مربع مي باشد 67/3بدين ترتيب سرانه اداري در شهر دزج براي هر نفر برابر . دزج را در بر مي گيرند
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٢٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   :كارگاهي –كاربري صنعتي  -

درصـد   08/0متر مربع مسـاحت دارد كـه معـادل     897صاص داده شده به فعاليتهاي صنعتي و كارگاهي زمينهاي اخت

  .كند درصد را ايجاد مي 36/0كل محدوده شهر بوده و سرانه اي معادل مساحت 

  :و تجهيزات كاربري تاسيسات -

 14/0آتش نشاني سطحي برابر  كاربري هاي تاسيسات و تجهيزات شهري اعم از ايستگاه پمپاژ ، ايستگاه تقليل فشار،

مترمربـع بـراي هـر     68/0مترمربع را به خود اختصاص داده كه نمايانگر سرانه  1669درصد از كل مساحت شهر، معادل 

   .نفر در سطح شهر مي باشد

  :حمل و نقل و انبارداري كاربري  -

و د از كل مسـاحت شـهر مـي باشـد     درص 28/0متر مربع دارند كه معادل  3227انبارها در شهر دزج مساحتي معادل 

  .متر مربع مي باشد 31/1سرانه آن نيز براي هر نفر برابر 

  :كاربري فضاي سبز -

. منظور از فضاي سبز در اين مطالعات پاركهاي شهري و فضاهاي سبز محله اي است كه در شهر دزج وجـود دارد   

اشـغال  درصـد از مسـاحت شـهر دزج را     21/0 دمتر مربع مي رسد كه حـدو   2547مجموع اين سطوح در شهر دزج به 

   .متر مربع به ازاي هر نفر است 04/1سرانه فضاي سبز در اين شهر . كرده است

  :كاربري معابر -

پخش كننده و محلي هاي درجه يك  –شبكه ارتباطي متشكل از شريانهاي درجه يك و دو ، خيابانهاي جمع كننده 

در محاسـبه سـطح   و همچنين زمين هاي خـالي و بـاز   مي كند  تأمينه قطعات را هر گونه معبر كه دسترسي ب. و دو است

درصـد   65/17 متر مربـع معـادل   210085با اين حساب سطح كاربري در شهر دزج . آمده است  به حساب اين كاربري

  .متر مربع براي هر نفر خواهد بود  6/85داشته و سرانه آن نيز كل محدوده شهر مساحت 

  :بهكاربري مخرو -

اختصـاص   درصد، را به خـود  45/2متر مربع از كل اراضي شهر دزج معادل  29162مخروبه سطحي معادل  كاربري

   .مترمربع مي شود 88/11داده اند كه به اين ترتيب سرانه هر نفر برابر 

  :كاربري اراضي باز و باير -

درصـد، را بـه خـود     57/45معـادل   دزجمتـر مربـع از كـل اراضـي شـهر       542728اراضي باز و باير سـطحي معـادل   

  . مترمربع مي شود 16/221اختصاص داده اند كه به اين ترتيب سرانه هر نفر برابر 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٢٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :كاربري دامداري -

متر مربع براي هر نفر را در  04/0درصد از اراضي شهر به دامداري ها اختصاص دارد كه سرانه اي برابر  01/0حدود 

  .متر مربع پراكنده شده است 107تي معادل در مساح شهر دزج ايجاد مي كنند و

   : و كشاورزي كاربري باغات -

اين اراضي كـه غالبـاً   . هاي باغ، زراعي وجود داردبه علت وسعت محدوده تحت مطالعه، اراضي زيادي با كاربري 

اشـغال  وجـود را  درصـد از محـدوده  م   54/8متر مربع معـادل   101709اند در پيرامون محدوده كالبدي شهر قرار گرفته 

   .باشدمتر مربع مي 43/41سرانه اين اراضي به ازاء هر نفر . اند نموده

 700هكتـار ، اراضـي زيركشـت ديـم       2500الزم به ذكر است كه در محدوده شهر دزج سطح اراضي زيركشت آبـي  

يا بصورت ديـم و يـا آبـي    ساير فضاهاي كه به كاربري باغات و اراضي زراعي اختصاص يافته معموالً . هكتار مي باشد

   .هستند 
  1388سطوح و سرانه  كاربري اراضي در وضع موجود  -5جدول شماره 

 )درصد(سهم از كل  سرانه مساحت كاربري
 99/19 98/96 237985 مسكوني

شي
وز

آم
  

 21/0 06/1  2583 دبستان

 21/0 05/1  2555 راهنمايي

 79/0 84/3 9428 دبيرستان

 22/0 05/1  2601 ساير فضاهاي آموزشي

 75/0 67/3 9023 انتظامي-اداري

 55/0 77/2  6809 تجاري

 87/1 08/9 22282 ورزشي

 35/0 69/1 4193 درماني

 03/0 15/0 371 هنري- فرهنگي

 21/0 04/1 2547 فضاي سبزپارك و 

 1/0 46/0 1119 مذهبي
 14/0 68/0 1669 شهري تاسيسات

 28/0 31/1 3227 داريانبارحمل و نقل و 

 74/0 55/3  9492  باغات

 8/7 88/37 100957 زراعي

 08/0 36/0 897  گروه الفصنعتي 

 01/0 04/0 107 دامداري

  57/45  16/221  542728  باير و فضاهاي باز
 65/17 6/85 210085 معابر 
 45/2 88/11  29162  مخروبه

 100 3/485 1191080 محدوده شهر

  محاسبات مشاور: مأخذ 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٢٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ري اراضي نقشه كارب

        

    

 
در سطح شهر با ) خرده فروشي وغيره  فضاي سبز ، بهداشتي ، آموزشي ،(نحوه توزيع خدمات  -4-4

 در نظر گرفتن گنجايش و شعاع دسترسي هر يك از خدمات 

هدف از ارائه اين بخش از گزارش در اين مرحله ارزيابي محله شهر از حيث  توزيع و مقياس عملكـردي خـدمات         

  . است 

در بخش قبل وضعيت كلي كمي و كيفي كاربري هاي شهري مورد مطالعه . محله تشكيل شده است 2شهر دزج از 

خدمات محله اي سـطحي الزم از  . مورد بررسي قرار مي گيرد يدر اين بخش نحوه توزيع خدمات محله ا. قرار گرفت

اسـاس امكـان   حـوزه نفـوذ ايـن خـدمات بـر      شعاع عملكـرد و  . نيازهاي ساكنين محله است تأمينخدمات شهري براي 

  .گردددسترسي پياده و همچنين مقياس آنها بر اساس نيازهاي روزمره تعيين مي

آسـتانه در  . در بررسي نظام توزيع خدمات محله اي توجه به دو مسئله آستانه و شعاع عملكرد فعاليتها ضروري است

براي پايدار سازي خدمات مورد نظر،  به عبارت ديگر هر  است از حداقل ميزان جمعيت الزم خدمات محله اي عبارت

از سـوي ديگـر هـر سـطحي از     . نوع از خدمات شهري جهت ماندگاري و پايداري نياز به سطح حداقلي از تقاضـا دارد 

خدمات شهري شعاع عملكرد خاصي دارد، شعاع عملكرد حداكثر جمعيتي است كه يك فعاليـت خـاص امكـان ارائـه     
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٢٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

دهـد متفـاوت   مـي  آستانه و شعاع عملكرد فعاليتهاي گوناگون بسته به مقياس خدماتي كـه ارائـه  . ا داردخدمات به آن ر

مطالعـه خـدمات   . مقياس مختلف ارائه خدمات شهري عبارت است واحد همسايگي، محله، ناحيه، منطقه و شـهر . است

فعاليتهـاي محلـه اي هـر يـك از     . اسـت شهري در اين بخش اختصاص به فعاليتهايي دارد كه مقياس عملكرد آنها محله 

  :كاربري هاي شهري عبارتند از

  .، خواربار فروشي، ميوه فروشي، قصابي و نانواييفروشي واحدهاي خريد روزانه مانند خرده: تجاري •

  .مهد كودك، دبستان، راهنمايي و دبيرستان: آموزشي •

  .مسجد و حسينيه: مذهبي •

 .پارك هاي محله اي: تفريحي -فضاي سبز •

  درمانگاه و مراكز بهداشت : مراكز بهداشتي و درماني  •

هـر  توزيع خدمات در محالت بايد سطوح و شعاع عملكردي هر يك از خدمات را در سـطح  براي بررسي وضعيت 

  .شود به چگونگي وضعيت خدمات تحليلمحله مورد بررسي قرار گيرد و بر اساس اين سطوح نسبت 

  :خدمات تجاري 

، خواربار فروشـي، ميـوه فروشـي، قصـابي،     فروشي شامل واحدهاي خريد روزانه مانند خردهسطح اين نوع خدمات 

متـر مربـع     6809 ميزان زمين اختصاص يافته جهت اين نوع كاربري در سطح شهر دزج به ميـزان . مي باشد... نانوايي و 

عمدتاً به سوي امتـداد در اطـراف    اين كاربري در سطح محالت بايد عنوان كرد كه گرايش راز نظر نحوه استقرا. است

امـام حـد فاصـل ميـدان انقـالب تـا ميـدان كشـاورز و خيابـان          محورهاي اصلي بين محله اي است به خصوص در بلوار 

 1476مترمربع و كمترين آن نيز بـا   5332با  1بيشترين ميزان پراكنش اين خدمات مربوط به محله شماره . جانبازان است

  .مي باشد 2ه شماره متر مربع مربوط به محل
  

  كاربري آموزشي در سطح محالت  پراكنش ميزان  -7پراكنش ميزان كاربري تجاري در سطح محالت           جدول شماره  -6جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  نتايج محاسبات مشاور:  نتايج محاسبات مشاور                                                                           ماخذ:  ماخذ

  

  

 درصد آموزشي محله

1 40/14585 96/84 

2  60/2581 04/15 

 100 17167 كل شهر

 درصد  كاربري تجاري محله

1 5332/27 31/78 

2  1476/73 69/21 

 100 6809 كل شهر

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٢٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :خدمات آموزشي 

پـراكنش ايـن نـوع    . ي باشـد سطح اين نوع خدمات شامل  دبستان  ، راهنمايي و دبيرستان و ساير مراكز آموزشـي مـ  

بـا   2مترمربـع و محلـه شـماره     14585.40بـا    1بطوري كـه محلـه شـماره    . خدمات در سطح محالت نا موزون مي باشد

   .متر مربع مي باشد 2581.60

  طح محالتپراكنش ميزان كاربري فضاي سبز در س - 9پراكنش ميزان كاربري مذهبي در سطح محالت         جدول شماره  - 8جدول شماره 

  

  

  

  

  
  

  سبات مشاورنتايج محا: نتايج محاسبات مشاور                                                                               ماخذ: ماخذ

  

  :خدمات مذهبي

 ه شمارهپراكنش اين نوع خدمات به گونه اي است كه محل. سطح اين نوع خدمات شامل مساجد و حسينيه مي باشد

 8در جدول شماره . شهر يك مسجد قرار گرفته است 2مذهبي شامل حسينيه مي باشند و محله شماره اماكن  1داراي  1

  .سطوح اختصاص يافته محالت به هر يك از فضاهاي مذهبي آمده استكه در باال مشاهده مي شود، ميزان 

  :خدمات فضاي سبز

. در اين زمينه شهر دزج داراي وضعيت نـامطلوبي اسـت  . سطح اين نوع خدمات شامل فضاي سبز محله اي مي باشد

بـه طوريكـه    .استو تراكم اين كاربري در سطح شهر با كمبود مواجه پراكنش اين خدمات در محالت بسيار ناموزون 

نيز فاقـد فضـاي سـبز مـي      1يافت مي شود و محله شماره ) مترمربع 2547با  2(ميزان تراكم  فضاي سبز در محله شماره 

   .ميزان سطوح اختصاص يافته محالت به هر يك از فضاهاي سبز آمده است 9در جدول شماره . باشند

داري هر دو محله شهر دزج از نظر دسترسـي بـه امكانـات    مجموع مطالب ذكر شده ميزان برخورداري و عدم برخور در

   .محله اي را نشان مي دهد كه اين امر خود با ميزان جمعيت پذيري و رفاه ساكنان محالت ارتباط مستقيم دارد

به طور كلي بايد گفت كه در هر شهر، محالتي كه از درصد باالي خدمات محله اي برخوردارند داراي جمعيت بيشـتر  

اما دو محلـه شـهر دزج از نظـر خـدمات     . بع رفاه بيشتري هستند و تقاضا براي سكونت در اين محالت بيشتر استو بالط

،فضاي سبز و ورزشي با محدوديت هاي عمده اي روبرو بوده و نيازمند  محله اي بخصوص امكانات بهداشتي، فرهنگي 

ت در سطح شهرهاي كوچك ماننـد دزج كـه از   هر چند نحوه توزيع خدما.  توسعه اين سطح از خدمات شهري هستند

 درصد مذهبي محله

1 505/86 45/20 

2  613/14 54/80 

 100 1119  كل شهر

 درصد فضاي سبز محله

1 0 0 

2  2547 100 

 100 2547  كل شهر
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٢٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هستند زياد تفاوت ندارد زيرا فاصله خدمات محله اي در اين شـهر كمتـر از يـك     روسعت و پراكندگي كمي برخوردا

كيلومتر مي باشد و از نظر ضوابط و مقررات شهرسازي و بنا به شعاع عملكردي اينگونـه خـدمات بطـور معمـول بـراي      

كه در ذيل آمده اند، اطالعات كاملتري را در اختيار قرار مي  10جدول شماره . اب خواهد دادمحدوده كل شهر نيز جو

  .دهند

نحوه پراكنش خدمات محله و ميزان سطوح مربوطه شهر دزج در وضع موجود -  10جدول شماره   
1محله  كاربري 2محله    كل شهر 

 مسكوني
 237985 132254 105731 سطح

 100 55.58 44.42 درصد

 آموزشي
 17167 2581.6 14585.4 سطح

  100  15.04  84.96 درصد

-يادار
 انتظامي

  9023 585.18 8437.82 سطح
  100  6.48  93.52 درصد

 تجاري
 6809 1476.73 5332.27 سطح

 100 21.69 78.31 درصد

 ورزشي
 22282 0 22282 سطح

 100 0  100 درصد

 درماني
 4193 3626.1 566.9 سطح

  100  86.48  13.52 درصد

-فرهنگي
 هنري

 371 120.74 250.35 سطح

 100 32.53 67.47 درصد

پارك و 
 فضاي سبز

 2547 2547 0 سطح

 100 100 0 درصد

 مذهبي
 1119 613.14 505.86 سطح

 100 54.8 45.2 درصد

 تأسيسات
  شهري

 1669 1044 625 سطح

 100 62.56 37.44 درصد

حمل و نقل و 
 انبارداري

 3227 2383 844 سطح

 100 73.85 26.15 درصد

باغات و 
 كشاورزي

 110449 95805 14644 سطح

 100 86.74 13.26 درصد

گروه  صنعتي
 الف

 897 246 651 سطح

 100 27.43 72.57 درصد

 دامداري
 107 0 107 سطح

 100 0 100 درصد

 اراضي باير
 542728 126749 407219 سطح

 100 24.97 75.03 درصد

بهمخرو  
 29162 8229 20933 سطح

 100 28.22 71.78 درصد

 شبكه معابر
 210085 44265 165820 سطح

 100 21.08 78.92 درصد

 محدوده شهر
 1191080 422525 768535 سطح

 100 35.48 64.52 درصد

  نتايج محاسبات مشاور: ماخذ
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٣٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه توزيع خدمات محله اي  

  
 

........و  هنري-فرهنگيوزشي ، درماني ، فضاي سبز ، آم( نقشه شعاع عملكردي خدماتي   

 
 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٣١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي
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٣٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي
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٣٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي
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٣٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

روند رشد و توسعه كالبدي شهر و محالت آن از ادوار گذشته تا كنون  تاريخچه ،علل پيدايش، -4- 5  

  :تاريخچه سكونت در منطقه  -

. ده آن بر روي كوههاي زاگرس واقع شـده اسـت  استان كردستان يكي از استانهاي واقع جوار غرب ايران و قسمت عم

هر چند كه  قبـل از ورود آرياييهـا   . هزار سال پيش بر مي گردد 12تا   10سابقه سكونت در كوههاي زاگرس به حدود 

در مورد ريشه آنها و . به منطقه اقوامي در آنجا زندگي مي كردند، جايگاه اصلي زندگي كردها در اين كوهها مي باشد

امـا در ايـن بـين دو نظريـه از اهميـت      . ساكن شدن اين قوم در كوههاي زاگرس نظرات متفاوتي وجود دارد چگونگي 

  :مأر -ژ -بيشتري برخور دارند ، يكي نظريه مينورسكي و ديگري نظريه ن

نظـر   او مي گويد براي كردها كه در فضـاي وسـيعي پراكنـده انـد و از    . مينورسكي معتقد به ماد بودن منشاء اكراد است

جسماني اختالف قابل مالحظه اي با هم دارند، عوامل اصلي الزم براي تشخيص خصايص ملـي آنهـا عبارتنـد از نحـوه     

كتاب كرد و كردستان ( زندگي و از آن باالتر زبان كردي است كه بدون شك به زبانهاي ايراني شمال غرب تعلق دارد

در جنوب درياچه اروميـه بـراي نخسـتين    ) 1366لوفر چاپ دوم انتشارات ني –ترجمه محمد قاضي  –واسيلي نيكيتين  –

مرحلـه پيـدايش    نپيش از ميالد مسيح به كشوري اشاره مي كند به نام پارسوا كه به عنوان قـديمي تـري   844در سال بار 

ايرانيـان بـه    پيش از ميالد نام پارسوا از خاطره ها محو مي شود ، چـون  714مدتي بعد از سال . ايرانيان به شمار مي رود 

همچنـين قبايـل   . نـام مـي بـرد   ) مـاتي هـا يـا مادهـا     ( سمت جنوب كوچ كرده بودند ، در جنوب غربي پارسوا از مديها 

از اسالم ، اسم مادها را نيز كه از آثار نويسندگان يونـاني يافـت    پيش 615 -542در فاصله سالهاي ) منيها ( ديگري مثل 

هزار نفري گزنفون مورد حمله گروهي از ايرانيان قرار گرفتند كه از  10ر كه نيروي مي شود اضافه مي كند ، از اين قرا

  .نام مي برد) كورتوييها ( مادها تشكيل شده  بودند ، استرابون ضمن اشاره به قبايل چادر نشين از مادها و 

  بوده اند) كورتيوييها ( در نوشته هاي بطلميوس نيز مادها همسايه 

در تركيب آنچه از آن واژه باقي مي ماند در قسـمت  ) كرمانج ( ي فرضيه خود را داير بر تفسير اسم از اين رو مينورسك

را كه بايد به مديها يا مناييها مربوط باشد و بعد مي گويد كه ) مان ( را مي بينيد و در قسمت دوم   Kur(d)) د(اول كر

و ) مادوييها ( ارد كه ملتي به نام كرد از اختالط دو قوم يعني از ديدگاه واقعيتهاي تاريخي و جغرافيايي بسيار احتمال د: 

كه هر دو با لهجه محلي بسيار نزديك به هم حرف مي زدند تشكيل شده  باشند از طرفـي روشـن اسـت    ) كوريتوييها ( 

  .كه كردها در بسط و توسعه خود به سمت مغرب بسياري  از عوامل محلي و بومي را با خود در آميخته اند

به عقيـده او كردهـا   . ارائه شده معتقد به بومي بودن اصل و مبدأ كردهاست)  maar( مأر  -ژ -رضيه دوم كه توسط نف

از بوميان كوهستاني آسياي صغير  هستند و زبان كردي همان جا تركيب يافته است، بر اثر تغييرات اجتماعي و اقتصادي 

ي  كانونهاي تمـدني كـه جانشـين يكـديگر مـي شـوند وكردهـا در        دارندگان اين زبان و نيز تحت تاثير بي چون و چرا

جابجايي آنها سهم نسبتاً فعاالنه اي داشته اند ، زبان كردي تغييرات اساسي يافت و از حالتي نزديك به گرجي و خالدي 

  .از قبيله اي نرديك درياچه اروميه به سمت حالت هند و اروپايي سوق يافت 

مي دانـد  ) هند و اروپايي ( معتقد است كه اين دو نظريه كه يكي از آنها كردها را ايراني  از طرف ديگر واسلي نيكيتين

و معتقد است كه در قرن هفتم قبل از ميالد جابجا شده اند و ديگري كه اعتقاد بر بومي بـودن كردهـا دارد و آنهـا را بـا     
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٣٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

از . د يكديگر را از جميع جهات نفـي نمـي كننـد   ارمنيها خوشاوند مي دان –ساير  ملتهاي  آسياي صغير مانند گرجي ها 

نيـز  )  maar( يك سو منيورسكي امكان نفوذ زبانهاي آسياي صغير را روي زبان كردي مي پذيرد و از سوي ديگر مأر

ضمن اينكه بر بومي بودن كردها اصرار دارد نمي تواند از قبول اين نكته سرباز زند كه آنان از اعقاب مديها هسـتند بنـا   

ين هر چند از نظر تاريخي در باب منشاء كردها بين پژوهندگان بحث و گفتگو زياد است ،امـا تـا ايـن انـدازه مسـلم      برا

( بزرگ كـه در جلگـه هـاي پديـد آمـده انـد و پـا گرفتـه انـد           ياست كه سوابق و اسناد بدست آمده از امپراطوري ها

بايـل سـاكن كوهسـتانهاي كردسـتان غربـي و      هـم آكنـده از شـرح جنـگ ق    ) آشـور   –بابـل   -سـومر  يامپراطوري هـا 

در هزاره دوم پيش از ميالد شاخه اي از خانواده هنـد و اروپـايي بـه جلگـه هـا و      . لشكركشي هاي اين قبايل بوده است 

برخي معتقدند كه پارسها پيش از مادها در سـده   ،رشته كوههاي زاگرس آمدند كه ايرانيان باشند ، يعني پارسها و مادها

پيش از ميالد به اين سرزمين آمده و پيش از حركت به سوي پارس سه سده يا بيشتر در اينجا ماندند و پـس از   دوازدهم

كي اخشارش ( 617-612آنها مادها به شمال فالت ايران مركزي آمده بودند ، بر كوههاي زاگرس تسلط يافتند در سال 

تحاديه اي شناخته شد كه شمار اقوام ديگر آن بيش از خود به عنوان  رئيس ا) خشته ريسه ( مدتي پس از فرار اورتس ) 

پيش از ميالد با  بابليها متحـد شـد و نينـوا را ويـران كـرد و امپراطـوري آشـور را         612مادها بودند، اين شخص در سال 

ده اظهار مي دارد كه مرز غربي ماد، رودهـاليس يعنـي قـزل اوزن كنـوني بـو     )  74-72كتاب پنجم ( برانداخت هردوت 

م در زمـان كـوروش كردسـتان    . ق 550است و اكباتان در اين دوره شاه نشين بوده است ، تا اينكه در حـوالي سـالهاي   

جزء امپراطوري هاي شد كه از پي هخامنشيان برآمدند ، سلوكيها ، اشكانيان ، ساسانيان ، خالفـت اعـراب و سـلجوقيان    

  ........... و

ن در اين دوران است از جغرافياداني چـون حمـداهللا مسـتوفي ، علـي اكبـر وقـايع       بيشت اطالعاتي كه در مورد كردستا 

  .بدست آمده است... و) كتاب صديقه ناصري ( نگار

در نيمـه  دوم قـرن ششـم    . كردستان جزئي از جبال بـوده اسـت   ) نرهه القلوب(بنا به گزارش حمداهللا مستوفي در كتاب 

جبال را كه از توابع كرمانشاه بوده ، جدا مي كنـد و آن را كردسـتان    هجري سلطان سنجر سلجوقي قسمت غربي ايالت

سليمانشاه شهر بهار را مركز خويش قرار مي دهد . را فرمانرواي آنجا مي كند) سليمان شاه ( مي نامد، و برادرزاده خود 

ه مي شـود در نتيجـه   اما پس از سلطان سنجر و با تضعيف حكومت سلجوقيان به تدريج از اقتدار حكومت مركزي كاست

حكامي كه از جانب حكومت مركزي تعيين شده بودند ، نيز اقتدار سابق خـود را از دسـت مـي دهنـد و حكـام محلـي       

زندگي مردم كردستان در اين دوره به طور عمده مبتني بـر دامپـروري بـوده اسـت و زنـدگي      . جايگزين آنها مي شوند

شيوه زندگي يكجـا نشـيني غالبـاً در دره هـاي عميـق و در كنـار       . است عشيره اي و كوچ نشيني در كردستان رايج بوده

آباديهايي كه بـدين طريـق از قرنهـا    . باغات و زمينهايي كه حاصل عبور رودخانه هاي پرآب بوده ، وجود داشته  است 

حكـام محلـي    پيش در منطقه به وجود آمده بودند ، هرگز نتوانستند خود را  تا سطح يك شهر ارتقاء دهند ضمن آنكـه 

نيز براي حفظ امنيت و استقالل خود چنين چيزي را نمي خواستند و سعي مي كردند كه دارالحكومه  خود را بيشـتر در  

اين فرايند منجر به ايجاده قلعه هاي مهمي در كردستان شد از . باالي كوههاي بلند و به صورت قلعه هاي نظامي بنا كنند
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٣٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ابتدا قلعه هـاي  حكـومتي در غـرب اسـتان بنـا شـده        ... و) سنه دژ) ( حسن آباد) ( ريوان م) ( پالنگان) ( زلم (جمله قلعه 

بعد دارالحكومـه بـه قلعـه پالنگـان و     . كلول در زمان پسر اردالن كه حكمران كردستان بوده است  –زلم : بوده اند مانند

روي قلل، صرفاً به دليل امكان مقاومت بيشتر  قلعه حسن آباد ، تغيير قلعه حكومتي از منطقه غربي كردستان به مركز و بر

  .و حفظ امنيت و استقالل دارالحكومه بوده است

كـه  ) مريـوان   –زلـم   –پلنگان ( شاهان ايران مي خواستند چنين قلعه هايي را ) مخصوصاً شاه صفي ( در دوران صفويه 

ايجاد كنند كه با گمـاردن حـاكمين  وفـادار بـه     به مراكزي براي مخالفان آنان تبديل شده بودند نابود سازند و مراكزي 

ق سليمان پسر -بنابراين در اوايل قرن يازدهم ه. خود در آنجا ، حضور حكومت مركزي در كردستان را استمرار بخشند

مير علم الدين بن تيمور خان اردالني را حاكم كردستان كردند در مقابل سليمان خان متعهد شد كه چون بـه حكومـت   

چـون بـه   . برسد دارالحكومه را از قلعه هاي پالنگان و حسن آباد تغيير داده و به سـنندج امـروزي منتقـل كنـد    كردستان 

كردستان آمد به موجب عهد خود سنندج را آباد و قالع نامبرده را ويران نمود، بدين ترتيب شهر سنندج به عنوان يـك  

  . مركز اداري و سياسي و نظامي ايجاد شد

قروه  يا بخش شمال استان كردستان نيز جدا از ساير بخشهاي استان نيست اين منطقه از قرن نهـم بـه   تاريخچه شهرستان 

علت نامگـذاري  . علي شكر يكي از امراي جهانشاه ميرزا قراقونيلو است . معروف بوده است ) علي شكر ( بعد به قلمرو 

شاهرخ ميرزا به همت اميـر علـي شـكر سـلطانيه ،      آن به علي شكر به اين دليل است كه جهانشاه ميرزا بعد از درگذشت

و از ايـن تـاريخ كـه حـدود آن     . قزوين تا قم را متصرف شد و ايالت همدان را به امير علي شكر واگذار كرد –همدان 

علـي  ( كه جزئي از همدان آن روز بوده ، ، به قلمـرو  ) شهرستان قروه كنوني ( ق است منطقه اسفند آباد -ه 860تا  850

ق عثماني ها به كردستان حمله  مـي كننـد و تـا سـنندج پـيش روي مـي       -در اوايل قرن يازدهم ه. معروف است )  شكر

ميرزا شكراهللا سنندجي كه در دوره ناصر الدين . نمايند در اين زمان اهالي اسفند آباد به امر شاه صفي به همدان مي روند

در طـرف شـرقي سـنندج بـه فاصـله      . م  قلمرو علي شكر ناميده اند اسفند آباد را در عهد قدي: شاه مي زيسته مي نويسد 

نفوذ آن بيسـت هـزار نفـر    . حاال تخميناً يكصد و ده پارچه آبادي دارد . دوازده فرسخ واقع به خاك همدان متصل است

سـالها بـه   مستندات تاريخي نشانگر آن است كه قروه نـه تنهـا در ايـن    . و دارالحكومه آن قريه قصالن بوده است. است 

عنوان يك شهر مطرح نبوده ، بلكه مراكز جمعيتي روستايي ديگري نيز در اطراف آن وجود   داشته اند كه از اهميت و 

همدان روستاي قـروه   –اما به مرور زمان و با احداث و اهميت يافتن جاده سنندج . مركزيت بيشتري برخوردار بوده اند 

قيتي ميان راه مي يابـد و بـه رابطـه همـين موقعيـت و وجـود زمـين هـاي حاصـلخيز           كه بر سر اين راه قرار داشته اند موف

كشاورزي در اواخر دوران قاجار و با دخالت دولت و استقرار مركز و نهادهاي دولتي و بين راهي به تدريج به قصـبه و  

  شهر كوچك تبديل  مي شود 

سال دارد و برابر بررسي هاي انجام گرفته تـاريخ ايـن   شهر دزج با توجه به موقعيت آن داراي تاريخچه بيش از يكصد  

بر اساس اطالعات طرح هادي شهر كه توسط دانشگاه شهيد رجايي تهران تهيـه شـده   . شهر به دوره زنديه بر مي گردد 

 مالك اوليه شهر دزج فردي به نـام سـيد فـرج اهللا بـوده كـه بعـدها بـه دليـل        .تاريخ شهر را بدين گونه ارائه نموده است 
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٣٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

مرغوبيت اراضي كشاورزي منطقه اين نقطه مورد توجه ساالر الدوله برادر احمد شاه قاجار قرار گرفته و آنرا خريداري 

بعد از سقوط احمد شاه ساالر الدوله دزج و محدوده اطراف را به كمپاني به نمايندگي علـي اكبـر از تهـران    . مي نمايد 

اين منطقه تا اوايل دوران مشروطه در تملـك كمپـاني مـذكور بـوده     .د مي فروشد و خود به كرمانشاه مهاجرت مي نماي

است و بعد ورود انگليسي ها به ايران و جنگ بين آنها و مالكين جهت تصرف اراضي منجر به شكست انگليسي ها شد 

ده در و كمپاني مذكور تا زمان شاه مالك منطقه بوده است و پس از انجام اصالحات ارضـي  و ايجـاد تحـوالت گسـتر    

  . بخش اراضي مالكيت منطقه بين مردم تقسيم گرديد 

  علل پيدايش و مراحل گسترش شهر  -

ابتدا هسته اوليه شهر در شـرق بـه صـورت خانـه هـاي      : شهر دزج بر اساس چند مرحله توسعه تاريخي رشد كرده است 

كرده و سـپس محـدوده خانـه هـاي      اوليه روستايي بوده است و در مرحله بعدي روستا به طرف محدوده باالي تپه رشد

 1355و خانه هاي تازه آباد مربوط به سال  1345به بعد ، خانه هاي راه ميهم مربوط به سال  1320تازه كه مربوط به سال 

به بعد است گسترش يافته و در مرحله آخر توسعه شهر در قسمت شمالي شهر به دليل نزديكي بـه جـاده قـروه و تمايـل     

بنابراين مالحظه مي شود كه شهر دزج از ديرباز به صورت روستا بوده و به فت فرسوده شهر مي باشند ساكنان دور از با

  .   به شهر و بعد به مركز بخش تبديل شده است 1380مرور به مركز دهستان و بعد در سال 

 نقشه مراحل گسترش شهر دزج
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٣٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  دانه بندي بافتهاي شهر  -6-4

يزدانگي و يا درشت دانگي قطعات زمين است آن چنان كه از روي نقشه بـه چشـم   دانه بندي بافت شهري به معني ر

اين معيار كيفيتي بصـري را بـه نمـايش    . توان آن را از متوسط مساحت قطعات زمين استنتاج كردآيد و به خوبي ميمي

ميـزان آسـتانه   دانـه بنـدي پـارامتري نسـبي اسـت و      . گذارد كه در درك خوانـايي بافـت شـهري بسـيار مـؤثر اسـت      مي

ريزدانگي، درشت دانگي و يا حد متوسط آن در شهرهاي گوناگون متفاوت است كـه بسـتگي بـه مسـاحت و فراوانـي      

  .قطعات گوناگون دارد

دسـته   3شهر دزج براساس متوسط مساحت قطعات ساخته شده در محدوده مطالعاتي مورد بررسي قرار گرفت و بـه  

تـا   200متر به عنوان بافت ريز دانـه، محـدوده داراي قطعـات بـين      200ت تا زير محدوده اي كه داراي قطعا. تقسيم شد

متر و بيشتر مساحت داشته باشند بـه عنـوان بافـت درشـت دانـه       400متر به عنوان بافت متوسط و قطعاتي كه داراي  400

   .است متوسط نتايج به دست آمده به طور كلي گوياي اين مطلب است كه شهر دزج داراي بافت. محسوب شدند

متوسط تعداد قطعـات در هكتـار   . دانه بوده و داراي فشردگي كم مي باشدمتوسط بافت عمده محله ،  1شمارهمحله 

   .غلبه در آن با فضا بر توده مي باشد. قطعه در هكتار مي باشد 4آن برابر 

. اسـت بافـت متوسـط   نه بندي قطعات آن از لحاظ فضا و توده داراي بافت با غلبه فضا بر توده بوده و دا،  2محله شماره 

   .قطعه در هكتار مي باشد 9بافت محله نيز داراي تراكم نسبتاً كم يا 

ريخت شناسي ادواري معماري شهر  -7-4  

معماري به جاي مانده داراي . است) ارگانيك(معماري اين شهر و نحوه ساخت و سازهاي آن نشأت گرفته از معماري 

مفاهيم نقش اساسي را در اين گونه معماري دارنـد  . بوده و طي سالها پا برجا مانده است ارزش هاي بصري خاص خود

هر كدام داراي عملكردي خاص بوده و معمار زمان از ايـن مفـاهيم بـه    ... بطوريكه وروديها، بيروني، اندروني، ايوان و 

  . نحوه بسيار خوبي بهره جسته است

  .خانواده بوده و اتاقها در كنار جداره بيروني آن بنا شده استحياط هاي مركزي عموماً مركز يك كانون 

در معمـاري شـهر   . اعيان خانه عموماً مرتبط دهنده بيرون و درون است و عرصه خانه ارتباطات داخلي را حل مي نمايـد 

شـته و اكثـر ابنيـه    دزج با توجه به نوپا و در حال توسعه بودن شهر و با نظر به اينكه معماري گذشته آن بافت روستايي دا

مخروبه درآمده است، در واحدهاي جديد معماري گذشته كمتر تاثير گذار بوده هاي قديمي بر اثر مرور زمان بصورت 

امروزه پيرنشينها، كلونهاي در، ساباطها، حياط مركزي، اندروني، بيروني، همه و همه از ياد رفتـه و بـه فراموشـي سـپرده     

وهاي جديد و اكثراً بدون مفهوم به خود گرفته و جاي خود را در دل ساكنين باز نموده معماري امروز ما الگ. شده است
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ديگر از حياط مركزي و واحد همسايگي اثري به جا نمانده و يـاد و خـاطره   . ديگر از تنوع وروديها خبري نيست. است

  .گيني مي نمايدآنها تنها چيزي است كه بافت شهر را نگه داشته و فرسودگي بر پشت اين معماري سن

در اينجا ما به معماري مسكوني شهر مي پردازيم، زيرا ادارات و دواير دولتي پالني مشـخص دارنـد و بعـالوه فضـاهاي     

. شـهر دزج داراي يـك بافـت پراكنـده اسـت     . مسكوني است، كه بافت كلي و معماري شهر را به نمـايش مـي گـذارد   

واحـد همسـايگي عبارتسـت از يـك     . شـهر خودنمـايي مـي كنـد    واحدهاي همسايگي به عنوان يك سلول معماري در 

مساكن از نظـر تيپولـوژي   . مجموعه افراد كه در كنار يكديگر زيست مي نمايند و از فضاهاي مشترك استفاده مي كنند

  . به دو گونه هستند

نوان محل نگهداري دام زيست و توليد در كنار هم عمل مي نمايد، يعني از مسكن هم به عنوان انبار، هم به ع) تيپ الف

  . و هم به عنوان فضاي قابل زيست استفاده مي شود

فقط به عنوان مكان زيست عمل مي نمايد، كـه در شـهر دزج تنهـا خانوارهـاي جديـد و خـوش نشـين داراي        ) تيپ ب

  .فضاي مسكوني تيپ ب هستند و اكثر تيپولوژي مساكن همان تيپ الف است

  .ها بصورت مربع و يا مربع مستطيل ديده مي شوددر معماري شهر دزج غالباً خانه 
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  گرايشهاي جديد در ساخت وسازهاي مسكن شهري دزج - 4تصوير شماره 
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6گراف شماره   
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 معماري و شهرسازي

ساختار و سازمان شهري همراه با تعيين محدوده محالت مختلف شهر و چگونگي روابط آنها با  -8-4

 يكديگر 

  ساختار شهري -1-8-4  

اسـاس برنامـه ريـزي مـوثر و      .ريزي شهري دانسترتباط با علم و هنر طرح شناخت بافت و سازمان شهر را بايد در ا

ه شهري دامنه وسيع تـري يافتـ   طرح ريزياين ديدگاه بويژه در حيطه  .قرار داردشهر  » ساخت اصلي« شناخت  ، بركارا

شـهر و رابطـه   و عناصـر   ءي مهمتـرين و اصـلي تـرين اجـزا    و در آن ساخت اصلي به مفهوم تركيبي در  برگيرنـده  است

  .ه استماندگار بين آنها بكار گرفته شد

مدلهاي گوناگوني بـراي  . دانست -باغشهر -توان ابنزر هاوارد با طرح شهر جنجاليش ريزي شهري را مي آغازگر طرح

 توان به طرح توني گارنيهاز جمله اين طرحها مي. طرح سازمان كالبدي شهر توسط انديشمندان مختلف ارائه شده است

 براي شهر صنعتي، طرح لوكوربوزيه براي شهر سه ميليون نفري، طرح رايت براي شهر برادايكر سيتي و يا مدلهاي ميانه

  4.اي اشاره كرد كه بيشتر بر اساس واقعيات بافتهاي موجود شكل گرفته است رويي مانند شهر شعاعي يا ستاره

 توان اجزا و عناصربرهايي ااست كه با تدوين معي منطقي به روش شناسي صحيح و شهر نياز براي شناخت ساخت اصلي

در كل ساخت اصلي شهر را  مـي تـوان شـبكه     .ي كالبدي آن را مشخص نمودرا شناخت و ويژگي ها و محدوده شهر

ادموند بيكن معتقد است كه شهر از دو قسمت اصلي و  .اصلي ارتباطي، مراكز عمده فعاليتي و عناصر اصلي شهر دانست

به اعتقاد بيكن به دليل اندازه و جغرافياي شهرهاي امروزي، طراحان قادر به طراحـي همزمـان   . تشكيل شده است فرعي

ي ارتباطي و ساختمان هاي اصلي  او معتقد است كه چنانچه طراح به جاي طراحي كل شهر، تنها شبكه. كل شهر نيستند

بـه نظـر بـيكن سـاخت اصـلي، نيـروي       . را خواهد يافـت  آن را طراحي كند، شهر ها قابليت انعطاف، گسترش و اصالح

سازمان دهنده ي شهر است و اگر طراح عمدتاً به طراحي آن بپردازد در كار طراحي موفقيـت بيشـتري كسـب خواهـد     

  .نمود

كوين لينج معتقد است كه شهر داراي يك شالوده نمادين است كه بايد با شناخت عوامـل و عناصـر اصـلي آن بـه ايـن      

كوين لينچ در كتاب معروف خود با نام سيماي شهر، پنج عامل لبـه، گـره ،   . وحدت بخشيد و آن را سازمان دادشالوده 

دكتـر محمـد رضـا بـذرگر اسـتاديار      . كنـد راه، محله و نشانه را به عنوان عوامل اصلي در درك سيماي شهر ذكـر مـي   

معيار در شناخت سـاخت اصـلي شـهر ذكـر      9، »شهرسازي و ساخت اصلي شهر«دانشگاه شيراز در كتاب خود با عنوان 

شـود بـا   سـعي مـي   در ايـن بخـش  . ترين اجزا و عناصر شـهر پرداخـت  توان به بررسي اصليكه بر اساس آن مي دمي كن

                                                 
  1370ريزي كالبدي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، ريزي شهري و تبيين چند مفهوم تازه، مجموعه مقاالت طرحمزيني، منوچهر، طرح 4
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٤٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

معيار  9. استفاده از الگوهاي ارائه شده در اين كتاب به بررسي و شناخت عناصر و ساختار اصلي شهر دزج پرداخته شود

  :ختار شهر به صورت خالصه بدين شرح استاصلي تشخيص سا

  عوامل محيطي و طبيعي: معيار اول

آنچـه در ايـن عامـل    . عناصر محيط زيست طبيعي در شكل گيري كانون زيستي و شـهر نقـش اساسـي داشـته اسـت     

ساخت اصلي يـك  . است اهميت دارد، تأثير قطعي آن بر شكل گيري كالبدي و تظاهرات فضايي كانون زيستي و شهر

در برخي از شهرهاي جهان يك يا چنـد عنصـر كـالن طبيعـي،     . هر نيز به شدت متأثر از عوامل محيطي و طبيعي استش

در . ساخت اصلي شهر را هويت مي بخشند و موجبات به هم پيوستگي ساير اجزاء و عناصـر شـهر را پديـد مـي آورنـد     

ران بسـتر طبيعـي و جالـب آن بخصـوص كوههـاي      پاريس رودخانه سن، لندن رودخانه تايمز، اصفهان زاينده رود و ته

  .شرقي و شمالي، اين نقش را بازي مي كنند

  پايداري: معيار دوم 

بر اساس اين معيار، عناصر سازنده ساخت اصلي شهر اعم از توده و فضاي فعال، عناصري هستند كه پايدار و با دوام 

بـه تعبيـر   . فضائي هسـتند و كمتـر تغييرپـذير هسـتند    –ي فرهنگي دارند، داراي ارزشي كالبد –تر بوده، اهميت تاريخي 

ديگر عناصر پايدار به عناصر يا فضاهايي گفته مي شود كه از بعد كالبدي و عملكردي در طول اعصار بـه حيـات خـود    

 عناصر دست ساخت بشر مانند بازارها و عناصر تركيب كنندة آن، راهها و گذرهاي اصلي و اوليه اي كه. ادامه داده اند

  .شهر را به ساير نقاط پيراموني متصل مي كنند و نيز عناصر مذهبي و موارد مشابه در اين گروه قرار مي گيرند

  تردد اجتماعي : معيار سوم

اجتماعي جنبه عملكردي عناصري است كه بيشتر مورد نياز مردم هستند و تـراكم نسـبي فعاليـت بـر      ترددمقصود از 

اين عناصر يا فضاها مي توانند شامل مكـان هـاي خريـد، بازارهـا،     . ها تعيين مي شود اساس ميزان مراجعات مردم به آن 

مكان هاي خدمات عمومي و دولتي، فضاهاي شهري عمومي، شبكه اصلي رفت و آمد، راسته ها و پارك هـاي اصـلي   

  .باشند

  مقياس عملكردي: معيار چهارم

فعاليت . اخت اصلي شهر از عملكرد بزرگتري برخوردارندي سبر اساس اين معيار، اجزاء، عناصر و فضاهاي سازنده

س عملكردي بزرگتري برخوردارند در سطح كل شهر و فراشهري عمل مي نمايند و كليه مردم شـهر و  اهايي كه از مقي

معموالً بازارها، مسـاجد جـامع،   . يا ساير شهرهاي مجاور جهت رفع نيازهاي خود به اين گونه مكان ها مراجعه مي كنند
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٤٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

راسته هاي پر رفت و آمد شهر و حوزه ي فعاليت هاي اصلي از جملـه عناصـر و فضـاهايي محسـوب مـي شـوند كـه از        

  .مقايس عملكردي وسيعي برخوردارند

  اهميت كاركردي : معيار پنجم 

اهميت فعاليت هر محل از طريـق  . منظور آن دسته از عناصر و فضاهاي شهري است كه داراي عملكرد مهمي هستند

به طـور كلـي فعاليـت هـاي     . اد افرادي كه تحت تأثير آن محل قرار گرفته و همچنين ميزان اين تأثير تعيين مي شودتعد

محـل هـايي كـه از نظـر     . خدمات دهي وسيع تري داشته و جمعيت بيشـتري را در بـر مـي گيرنـد     همهمتر، ميدان يا حوز

  .ت مهم سياسي با اقتصادي در آن گرفته مي شودتصميم گيري اهميت زيادتري دارند محل هايي هستند كه تصميما

  عرصه عمومي : معيار ششم

اين عناصر و فضاها در دسـترس كليـه    .ويژگي بسياري از اجزاء و عناصر و فضاهاي اصلي شهر، عمومي بودن است

سـته هسـتند و بـه    مشهود و برج آشكار،عناصر عمومي، . مردم شهر قرار  دارند و صرفاً جنبة ناحيه اي يا محله اي ندارند

  .ي مردم از آن استفاده مي كنندكن عمومي، قاطبهاعنوان ام

  اندازه : معيار هفتم

اين عناصر عموماً فضاي وسيعي را در شهر اشغال . عناصر و فضاهاي اصلي شهر عموماً از اندازه بزرگي برخوردارند

نجـايي كـه همـاهنگي و همبسـتگي زيـادي بـين       از آ. اين فضا ممكن است ساخته شده و يا فضاي بـاز باشـد  . مي نمايند

مي توان گفت كه فعاليت هاي مهمتر از نظر كالبدي اندازة بزرگتري را به خود  ،ي فضا و نوع فعاليت وجود دارداندازه

  .مي دهند اختصاص

  ارزشي هاي فضايي كالبدي و جنبه هاي نمادين: معيار هشتم

، ان، برخي ساختمان ها، خيابان ها و ميدان ها يا مجموعه اي از آنهـ در بسياري از شهرها در غيبت عناصر طبيعي كال

اين عناصر بـه تـدريج در   . مانند عنصري براي هويت دادن به يك مكان يا حوزه شهري يا حتي كل شهر عمل مي كنند

بـراي  مانند بـرج ايفـل بـراي پـاريس و ميـدان نقـش جهـان        . آمده اندجريان شكل گيري شهر در طول تاريخ به وجود 

اين نوع اجزاء و عناصر داراي قدرتي هستند كه در زمره خاطره هـا يـا تصـاوير ذهـن مـردم از شـهر قـرار مـي         . اصفهان

  .گيرند

  فضائي يرابطه: معيار نهم 

ي آن هـا بـا يكـديگر نيـز     ي رابطـه نحوه ،ي ضمن تعيين و تعريف اجزاء و عناصر يك مجموعهاردر مطالعات ساخت

اگـر  . ي اسـت ارنظـر مطالعـات سـاخت    در حقيقت چگونگي تركيب اجزاء و عناصر نيز مـد . گيردمورد بررسي قرار مي 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اجزاء و عناصر با يكديگر رابطه نداشته باشند نمي توان از يك ساخت مشخص بحث نمود بلكه در آن اجـزاء منفـردي   

اجـزاء و عناصـر آن وجـود     بـين كـه  در نتيجه در ساخت شهر روابطـي  . در يك فضا استقرار مي يابند يكديگردر كنار 

  .معني بخش كل مجموعه است ،دارد

  ساختار فراشهري دزج -2-8-4

، ايـن شـهر   مركزيت بخش چهاردولي نيز مـي باشـد    مركز دهستان چهاردولي غربي است بر اينكه هعالو شهر دزج

قي آن و نسـبت بـه   كيلومتري جنوب شرقي قروه و در ضـلع شـر   22پرجمعيت ترين سكونتگاه اين دهستان و در فاصله 

  قروه در جنوب آن قرار دارد -جاده همدان

همدان، از غرب به روستاهاي حسين آباد ظله جوب، ميمنـت   -از شمال به روستاي ناظم آباد در نزديكي جاده قروه

  .آباد، گرمخاني، از جنوب به روستاهاي صندوق آباد و زرينه منتهي مي شود

در بخش شرقي شهر دزج، زمينهاي بايري كـه در داخـل آن   . شده استشهر دزج توسط زمينهاي مزروعي محصور 

قـدمت ابنيـه بـه     ايشات ساخت و ساز با توجه به نقشه بناهاي مخروبه بافت اوليه شهر به چشم مي خورد وجود دارد، گر

  . سمت شمال و شرق شهر مي باشد

  

  نقشه ساخت فراشهري دزج
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ساختار شهر دزج -3-8-4

  :هاي بيان شده مساحت شهر دزج به صورت زير بيان مي گرددبا توجه به معيار

از ( خروجي اصلي شمالي -ورودي 3داراي صندوق آباد قرار گرفته،  -از آنجا كه شهر در مسير جاده ارتباطي قروه

همچنين تعدادي جاده هاي فرعي . مي باشد) از طرف ظله جوب(، غربي ) از طرف صندوق آباد( ، جنوبي ) طرف قروه

  .شوسه از روستاهاي اطراف به طرف شهر شكل گرفته اندو 

كـه   ترافيك عبوري از خيابان اصلي شهر عبور مي كند) در شرق و جنوب(به علت اجرا نشدن كمربندي هاي شهر 

 و ازاين ميدان تا قسمت جنوبيانقالب در شهر با نام بلوار امام خميني شناخته مي شود اين بلوار از ورودي شهر تا ميدان 

الزم بـه ذكـر اسـت     .با نام خيابان جانبازان، خيابان شهيد چمران شناخته مي شود) خروجي شهر(و غربي شهر به ترتيب 

  . .محور اصلي شهر را بهم مرتبط مي سازد 3كه اين ميدان 

ق، گاليـل  ، تعاون ، گلزار، مينـا، عرفـان، زنبـ   در اين ميان خيابان هاي امام خميني، جانبازان ، شهيد چمران، فرهنگ 

  . اولويت هاي ارتباطي شهر را تشكيل مي دهند

بلـوار امـام ،   خميني و خيابان هاي جانبازان ، شهيد چمران و فرهنـگ داراي اهميـت ارتبـاطي و همچنـين     بلوار امام 

  .اهميت عملكردي مي باشندخيابان جانبازان و خيابان فرهنگ داراي 

نوب شرقي شهر شكل گرفته اسـت از عناصـر شـاخص طبيعـي     مسيل سيالب در امتداد شرق به جنوب در قسمت ج

  .شهر محسوب مي گردد

عناصر عملكردي بطور كلي به دسته هاي اداري، تجاري، آموزشي، درمـاني، مـذهبي، فرهنگـي و تفريحـي تقسـيم      

شـاخص  بندي شده اند كه بر حسب قدمت، ميزان مراجعـه، مسـاحت و مقيـاس عملكـردي در شـهر بـه عنـوان عناصـر         

  .ردي محسوب و مطرح شده اندعملك

در ميان عناصر عملكردي شهر دزج چند شاخص مهم عملكردي وجود دارد كـه از ميـان آنهـا مـي تـوان بـه سـالن        

ورزشي ، شركت تعاوني روستايي، دبيرسـتان نيمـه شـعبان، مدرسـه راهنمـايي شـهيد سـردارزاده، آمـوزش و پـرورش،          

هر  بر مسير خيابان فرهنگ شـكل گرفتـه انـد و همچنـين شـركت      شهرداري و بخشداري در سمت شمال، در ورودي ش

درماني، مسجد در  -تعاوني روستايي فروشگاه مصرف، مركز توانبخشي و نگهداري معلولين، مخابرات، مركز بهداشتي

  .الزم به ذكر است. مسير خيابان شهيد چمران جزء عناصر عملكردي اصلي شهر محسوب مي شوند

مسافران از خودروهاي عمومي و شخصي . دي همچون بازار روز و پايانه مسافربري مي باشدشهر فاقد عناصر عملكر

  .تجمع مي كنند ، استفاده مي برند انقالبكه در كنار ميدان 

عالوه بـر  . نام برد... عالوه بر عناصر فوق عناصر ديگري چون سيلو، پايگاه بسيج ، نيروي انتظامي، كتابخانه و حسينيه و 

اين تقسيمات بـه لحـاظ عرفـي در    . ص، عرصه ها كه در واقع تقسيمات كالبدي شهر نيز هستند وجود دارندعناصر شاخ
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ميان مردم شهر دزج رايج است و قوميت، عملكرد و يا گاهي عنصري شاخص در نام گذاري و تعيين حـدود آن مـؤثر   

  هرياست چه در مورد محالت عرفي نمي توان مرزي قائل شد، همچون محالت زمين ش

در . در مطالعه ساخت كالبدي عالوه بر عناصر شاخص عملكردي و محالت، رابطه ي ميان آنها بسيار حائز اهميت است

بطوريكـه بوسـيله آن ميتـوان ميـزان     . واقع به كمك اين معيار چگونگي تركيب اجـزاء و عناصـر قابـل تشـخيص اسـت     

  .پيوستگي و گسستگي عناصر و اجزاء شهر را سنجيد

رابطه ميان اجزاء و عناصر يك شهر الزم است خطوطي كه اين اجزاء و عناصر را بهم پيوند مي دهند، مـورد  در بررسي 

مورد  دنظام راههاي ارتباطي و شبكه الزم است خطوطي كه اين اجزاء و عناصر را بهم پيوند مي دهن. مطالعه قرار گيرند

ساخت مي دهند و تركيب فضاهاي عمومي را به صورت يـك  نظام راههاي ارتباطي و شبكه به فضا . مطالعه قرار گيرند

ورودي و خروجي (در شهر دزج اصلي ترين دسترسي ها و عناصر ارتباط دهنده عبارتند از بلوار امام .كل نشان مي دهد

  .، خيابان فرهنگ، خيابان جانبازان، خيابان شهيد چمران)اصلي شهر به سمت قروه

بلوار امـام از ايـن ميـان مهمتـرين بلوارهـاي      . مي كنند تأمينش هاي اصلي شهر را اين محورها اتصال بين محالت و بخ

و عـالوه بـر نقـش     امتداد داشته) ميدان انقالب(تا مركز شهر ) ورودي شهر(شهر محسوب مي گردند كه از شمال شهر 

  .مي باشدعملكردي نيز -، داراي نقش ساختاري)بلوار امام خميني(دسترسي به ورودي و خروجي هاي شهر 

-خيابـان سـاختاري   3ميـدان فرعـي شـهداء و     1و  انقـالب ميدان اصلي كشاورز، ميدان  2بدين ترتيب شهر دزج داراي 

خيابـان دسترسـي صـرف شـامل خيابـان تعـاون،        5شامل بلوار امام ، خيابان شهيد چمـران، خيابـان جانبـازان و     يدسترس

ر نيز به طور غالب منطبق بر بلوار امام و خيابانهاي جانبـازان شـكل   بدنه تجاري شه.فرهنگ، مينا، عرفان، گلزار مي باشد

  نقشه ساختار شهر .گرفته است
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

حريم آن پدافند غير عامل و نيازهاي كالبدي آن در شهر و -4- 9  

آسـيب پـذيري نيـروي انسـاني ،      پدافند غير عامل مجموعه اي از اقدامات غيـر مسـلحانه اسـت كـه موجـب كـاهش          

، تاسيسات ، تجهيزات ، سرمايه ها ، اسناد و شريان هاي كشور در مقابل عمليات خصمانه و مخرب دشـمن   ساختمان ها

باز هم دشمن سـعي دارد  . هر چقدر درجه هشياري مديريت دفاعي براي بكار گيري پدافند عامل باال باشد .  مي گردد 

و و مراكز حساس و حياتي شهر آسيب برسـاند   در ساعات نخست تهاجم با وارد كردن ضربات سنگين به مراكز دفاعي

اين مـوارد معمـوالً بـراي شـهر هـاي مـرزي       . براي اين كار پر هزينه ترين ابزار را با قدرت آتش سنگين بكار مي گيرد 

  . مورد توجه قرار مي گيرند 

د يكي تهديد هاي طبيعي و بطور معمول تهديد ها دو نوعن. در پدافند غير عامل ابتدا بايد انواع تهديد ها مشخص گردد 

تهديد هاي انسان سـاز  .... تهديد هاي طبيعي مانند سيل ، زلزله ، طوفان ، خشكسالي و . ديگري تهديد هاي انسان ساز  

در بين انواع تهديد ها و در حد مباحث اين طرح تهديـد هـاي    .نيز شامل تهديد هاي نظامي ، امنيتي و اتفاقي مي باشند 

كه نحوه مكـان يـابي بعضـي از    .... سوزي ، سهل انگاري ، باليايي صنعتي ، انفجار مخازن سوخت و  اتفاقي مانند آتش

   .فعاليت ها ممكن است اتفاقات زياد و جبران ناپذيري را ببار آورد 

مهمترين هدف برنامه ريزي شهري در مبحث پدافند غير عامل ، هدايت سـريع و مطمـئن افـراد بـه مراكـز امـن چـه در        

تسـهيل امكانـات نجـات و امـداد بـراي كـاهش خطـرات و ارائـه         . يك مجموعه و يا طراحي يك سايت است  طراحي

در مكان مناسب و با دسترسـي  .... جانمايي مراكز حساس مانند مراكز درماني و آموزشي و . خدمات سريع به مسدومان 

  . هاي متنوع براي ايجاد ارتباط سريع راحت و كم خطر

 
طبقات ساختماني در مناطق ، نواحي و محالت مختلف شهر كم وبررسي ترا - 10-4  

  :جمعيت، مساحت و تراكم جمعيت محالت شهر دزج  -1-10-4

اين محالت از لحاظ جمعيت، مسـاحت و همچنـين   . محله تفكيك شده است 2محدوده تعيين شده در شهر دزج به 

تـا   450اي به شـعاع  پذيري محله را محدوده و جمعيت  در كل از لحاظ ابعاد. نسبت متفاوتندبه سطح ساخته شده با هم 

اين در حالي است كـه جمعيـت و مسـاحت      5.دانندنفر مي 7000هكتار و جمعيتي حدود  75تا  50متر، به مساحت  500

  .بسياري از محالت شهر دزج با آنچه كه به عنوان مساحت و جمعيت الزم براي يك محله ذكر شده متفاوت مي باشند

                                                 
  78، صفحه 1381هاي كاربري خدمات شهري، جلد اول، سازمان شهرداريهاي كشور، تدوين سرانه ٥

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بـا جمعيـت    2هكتار پـر جمعيـت تـر از محلـه شـماره        85/76نفر جمعيت و  مساحت  1261شهر دزج با  1شماره  محله

دهد كه رابطه متعادلي ميان جمعيت دو محله شـهر دزج  باشد اين مسئله نشان ميهكتار  مي 25/42نفر و مساحت  1193

  . برقرار مي باشد

  ي در سطح محالت شهر دزجتراكم خالص و ناخالص جمعيت  -11ره جدول شما

 تراكم ناخالص )هكتار(مساحت كل  جمعيت محله
سطح مسكوني 

 )هكتار(

 تراكم خالص

 مسكوني

1  1261 85/76  40/16  57/10  29/119  

2  1193 25/42  23/28  22/13  24/90  

60/20 119.1 2454 كل شهر  79/23  103.15 

  88نتايج محاسبات مشاور سال :  ماخذ

  )تفكيك محالتبه (تراكم جمعيت  

  
  ) به تفكيك محالت(تراكم خالص مسكوني 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  مسكوني  تمانيتراكم كلي ساخ -2-10-4

امروزه موضوع تراكم ساختماني به عنوان مؤثرترين عامل در تشديد مسايل كالبدي شهرها مطـرح بـوده و همچنـين    

از مهمترين مباحثي كه در ارتباط . دتراكم مي تواند به عنوان عامل مهار كننده و حل مشكل گسترش شهرها لحاظ گرد

  :با تراكم شهري مطرح مي گردد مي توان به موارد زير اشاره كرد

  هزينه هاي زير ساختي؛ -الف

  ازدحام و فشردگي بافت، -ب

  دسترسي به تسهيالت و امكانات عمومي، -ج

  .ناسازگاري ها و تبعات زيست محيطي آن -د

ميزان عمومي تراكم ساختماني عمدتاً چگونگي و نحوه شكل . در شهر استتراكم ساختماني بخشي از مقوله تراكم 

در توسـعه افقـي شـهر در سـطح     . اصوالً شهرها به دو طريق توسعه كالبدي مي يابنـد . گيري كالبد شهر را بيان مي نمايد

ارزان تـر بـودن   ايـن موضـوع عمـدتاً ناشـي از     . گسترش مي يابد اين توسعه معموالً در شهرهاي كوچك اتفاق مي افتد

بدين لحاظ احتمال گسترش شهر در تمامي جهات . قيمت اراضي مسكوني و تجاري نسبت به شهرهاي بزرگتر مي باشد

وجود داشته و معموالً بخش قابل تـوجهي از سـاختمان   ) بجز بخش هايي كه با محدوديت هاي توسعه مواجه مي باشد(

  .هاي مسكوني شهر يك يا دو طبقه مي باشد

بدين لحاظ شهر . هاي بزرگ و متوسط، توسعه شهر عمدتاً ناشي از تراكم فعاليت اقتصادي و اجتماعي استدر شهر

در مناطق و محورهاي خاص به لحـاظ تسـهيالت ويـژه و صـرفه جـويي هـاي ناشـي از مقيـاس امكـان افـزايش تـراكم            

  .ساختماني را داشته و گرايش به توسعه عمودي وجود دارد

  :ن در باب تراكم ساختماني قابل توجه است، عبارتند ازآنچه كه در بحث مسك

  تراكم خالص مسكوني -الف

  تراكم ساختماني -ب

در همين راستا و به منظور شناخت دقيق از وضعيت ساختمانهاي مسكوني در محدوده مطالعاتي شـهر دزج، جـدول   

  . ارائه شده است كه در آن شاخص هاي اصلي مربوط به مسكن آمده است 12شماره 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1388شاخص هاي اصلي مسكن جهت بررسي تراكم ساختماني در شهر دزج  -12جدول شماره 

  كل شهر  2محله  1محله   شاخص

10/119 42.25 76.85 مساحت كل به هكتار  

 23/79 13.22 10.57  مساحت مسكوني به هكتار

 4.65 2.28 2.37  زير بنا به هكتار

 2454 1193 1261 جمعيت به نفر

 583 280 303 خانوار تعداد

 4.20 4.25 4.15  بعد خانوار

 642 279 363 تعداد قطعات

مسكوني تعداد واحد  352 336 688 

 103.15 90.24 119.29  تراكم خالص مسكوني

 20.60 28.23 16.40  تراكم ناخالص

 96.97 110.85 83.84 سرانه زمين مسكوني

 18.96 19.00 18.83 سرانه زير بناي مسكوني

 413 522 327  وسط مساحت زمين مسكونيمت

 80 90 73  متوسط مساحت زير بنا

 1.13 1.11 1.14 متوسط تعداد طبقات

 3.56 3.55 3.58 نفر در واحد مسكوني

 0.84 0.83 0.86 خانوار در واحد مسكوني

 19.97 31.28 13.75  ضريب سطح اشغال مسكوني

 19.54 17.17 22.42  تراكم ساختماني

  سبات مشاورمحا: مأخذ
  

  :تراكم مسكوني و ساختماني -3-10-4

  :تراكم ناخالص -1-3-10-4

بـر  . ابزاري جهت تعيين پراكنش افراد در محدوده مورد مطالعاتي بوده و واحد سنجش آن نفر در هكتار مـي باشـد   

خالص اين شهر ، مقدار تراكم نا)نفر 2454(آن  1387و جمعيت پايه سال ) هكتار 1/119(اساس مساحت كل شهر دزج 

و ) نفـر در هكتـار   23/28بـا  ( 2بر اين اساس بيشترين تراكم مربوط به محله شـماره  . نفر در هكتار مي باشد 60/20برابر 

  .نفر در هكتار مي باشد 40/16با  1كمترين تراكم مربوط به محله شماره 

  :تراكم خالص -2-3-10-4

اين شـاخص از طريـق تقسـيم    . اراضي  مسكوني مي باشد اين شاخص ابزاري جهت تعيين ميزان ازدحام جمعيت در

  .جمعيت سال پايه بر اراضي خالص مسكوني به دست آمده و واحد سنجش اين شاخص نفر در هكتار است
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 1387هكتـار بـوده و بـر طبـق جمعيـت بـرآورد شـده سـال          79/23كل مساحت اراضي مسكوني شـهر دزج معـادل   

  .نفر در هكتار است 15/103كه بر اين اساس تراكم خالص مسكوني برابر نفر است  2454معادل ) برداشت مشاور(

كمتـرين تـراكم مسـكوني نيـز بـا      . نفر در هكتار بيشترين تراكم خالص مسكوني را دارا مي باشند 29/119با  1محله 

  . مي باشد 2نفر در هكتار مربوط به محله شماره  24/90
  

  

  

وان معياري جهت سنجش ازدحام جمعيـت در بخـش هـاي مختلـف     عمدتاً به عن "تراكم خالص مسكوني"شاخص 

ازدحام جمعيت در محالت شهر به وسيله درجاتي همچون تراكم كم، متعادل، و زياد . شهر مورد استفاده قرار مي گيرد

  .نشان دهنده دامنه تراكمي درجات و محالت تحت پوشش آن مي باشد 13جدول شماره . مورد سنجش قرار مي گيرد

  1388پهنه بندي تراكم خالص مسكوني محدوده شهر دزج به تفكيك محالت، سال  - 13شماره جدول 

)نفر در هكتار(دامنه تغييرات   محالت در جه تراكم 

نفر در هكتار 250كمتر از   2 , 1 كم 

نفر در هكتار 400تا كمتر از  250  - متوسط 

نفر در هكتار و باالتر 400  - زياد 

  محاسبات مشاور: مأخذ

نفـر در هكتـار    250بررسي پهنه بندي مورد نظر نشان مي دهد كه محالت شهر دزج متعلق به دامنه تراكمي كمتر از 

  . است

  تراكم ساختماني و سطح اشغال -3-3-10-4

اين شاخص از طريق تقسيم ميزان سطح زير بنا بر . ابزاري جهت شناسايي شدت استفاده از عرصه مسكوني مي باشد

همچنين شاخص ديگري تحت عنوان سطح اشغال ساختمان مطرح اسـت كـه بـه    . ني به دست مي آيدكل عرصه مسكو

ميزان اشغال سطح زمين از طريق تقسيم سطح . حداكثر درصدي از زمين است كه ميتواند ساخته شود، اطالق مي گردد

اد طبقـات نشـان دهنـده    سـطح اشـغال در تعـد   . كل زيربناي طبقه اول بر سطح كل قطعه زمين مسكوني حاصل مي شود

  . تراكم ساختماني مي باشد

درصـد مـي    28/31برابـر   2درصـد و در محلـه    75/13 1بر اين اساس ضريب سطح اشغال زمين مسكوني در محلـه  

  . درصد مي باشد 97/19ميزان كلي سطح اشغال زمين هاي مسكوني در شهر دزج برابر . باشد

درصد دارد كه بيانگر مقدار پايين تعداد طبقات مسـكوني در شـهر دزج    54/19مقدار تراكم ساختماني شهر دزج برابر 

  .درصد است 17/17با  2درصد بيشتر از محله شماره  42/22با  1مقدار تراكم ساختماني محله شماره . مي باشد
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 معماري و شهرسازي

  سرانه زير بنا و زمين مسكوني -4-10-4

بيانگر ميزان سهم  هر يك از افراد . ه مي شوند وسرانه ها با توجه ميزان جمعيت شهر و مساحت كاربري هاي محاسب

  .جامعه از آن كاربري مي باشد

  سرانه زمين مسكوني -1-4-10-4

ايـن نسـبت بـراي محلـه     . متر مربع در كل سطح شهر براي هر نفـر مـي باشـد    97/96مسكوني معادل با  يسرانه اراض

  .متر مربع به ازاي هر نفر مي باشد 84/83با  1شماره  بيشتر از محله) متر مربع به ازاي هر نفر 85/110(با  2شماره 

  سرانه زير بناي مسكوني -2-4-10-4

متر مربع به  83/18با  2متر مربع به ازاي هر نفر از محله شماره  19با  2ميزان سرانه زيربناي مسكوني در محله شماره   

متـر مربـع بـه ازاي هـر نفـر مـي        96/18هر دزج برابر ازاي هر نفر بيشتر بوده و ميزان كلي سرانه زير بناي مسكوني در ش

  .باشد

  متوسط مساحت زير بنا و زمين مسكوني -5-10-4

  متوسط مساحت قطعات مسكوني -1-5-10-4

متر مربع مي باشد كه رقم بـااليي بـوده و حكايـت از دانـه      413متوسط مساحت قطعات مسكوني در شهر دزج برابر 

متر و محله  327برابر  1يانگين مساحت قطعات مسكوني در محالت شهر دزج محله م. بندي متوسط در سطح شهر دارد

  . متر مي باشد 522،  2

  متوسط مساحت زير بناي مسكوني  -2-5-10-4

 73بـا   1كمترين زير بنـا مربـوط بـه محلـه شـماره      . متر مربع متوسط زير بناي منازل مسكوني شهر دزج مي باشد 80

  . متر مربع مي باشد 900با  2نيز مربوط به محله شماره  مترمربع و بيشترين زيربنا

  نفر و خانوار در  واحد مسكوني  -3-5-10-4

طبق اطالعات به دست آمده . اين دو شاخص بيانگر ميزان تراكم جمعيتي و خانوار در واحدهاي مسكوني مي باشند

 84/0خانوار در واحد مسكوني برابر  دداتع، )1388سال (از برداشت ها و محاسبات مشاور از شهر دزج در وضع موجود

مـي   56/3اما مقدار شاخص نفر در واحـد مسـكوني كـه برابـر     . همخواني  كامل دارد 1/1تا  1مي باشد كه با استاندارد 

  .باشد، حكايت از ميزان باالي اين شاخص در شهر دزج دارد

متفـاوت مـي   ) 2محلـه شـماره   ( 83/0و ) 1محلـه  ( 86/0شاخص خانوار در واحد مسكوني براي محالت شـهر دزج از  

  .باشد

 1نفر در واحد مي باشـد و همچنـين در محلـه    71/4با  2بيشترين مقدار نفر در واحد مسكوني نيز مربوط به محله شماره 

  .نفر در واحد مسكوني مي باشد 26/4اين شاخص براي شهر دزج در مجموع برابر . نفر در واحد مسكوني مي باشد 9/3
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :متوسط تعداد طبقات -6-10-4

در . مي باشد كه نشانگر كـم ارتفـاع بـودن شـهر مـي باشـد       13/1متوسط تعداد طبقات در كل سطح شهر دزج برابر 

  . مي باشد 11/1،  14/1به ترتيب برابر  2و  1سطح محالت 
  

  1388مشخصات طبقاتي ساختمان هاي مسكوني شهر دزج به تفكيك محالت ،   -14جدول شماره 

 مجموع سه طبقه دو طبقه يك طبقه قاتطب محالت

  1محله 
 362 2 47 313  تعداد

 100 0.56 12.98 86.46 درصد

  2محله 
 274 1 30 243 تعداد

 100 0.38 10.94 88.68 درصد

  كل شهر
 636 3 77 556 تعداد

 100 0.48 12.08 87.44 درصد

  برداشت هاي مشاور: مأخذ

با مشخصات طبقاتي شهر دزج مي باشد، نشان مي دهد كه به طـور كلـي در   كه در ارتباط  14بررسي جدول شماره 

شـهر و  درصد را ساختمان هاي يك طبقه به خود اختصاص داده انـد كـه نشـانگر ارتفـاع كـم       44/87سطح شهر دزج، 

درصـد   08/12قطعـه يـا    77طبقه شـهر   2تعداد ساختمان هاي . تمايل به گسترش افقي از ادوار گذشته تا كنون مي باشد

  .درصد از كل سطح شهر را به خود اختصاص داده اند 48/0طبقه تنها  3بوده و ساختمان هاي 

درصد را ساختمان هاي يك طبقـه بـه خـود اختصـاص داده انـد كـه        46/86در شهر دزج نشان مي دهد كه  1محله 

درصـد بـوده و    98/12قطعـه يـا    47طبقه در اين محلـه   2تعداد ساختمان هاي . نشانگر ارتفاع كم در اين محله مي باشد

  .درصد از كل سطح شهر را به خود اختصاص داده اند 56/0طبقه تنها  3ساختمان هاي 

درصد را ساختمان هاي يك طبقه بـه خـود اختصـاص داده انـد كـه       68/88نشان مي دهد كه در سطح آن،  2محله 

درصـد بـوده و    94/10قطعه يـا   30طبقه شهر  2هاي  تعداد ساختمان. ارتفاع كم ساختمانهاي اين محله مي باشدنشانگر 

  درصد از كل سطح شهر را به خود اختصاص داده اند 38/0طبقه تنها  3ساختمان هاي 

وضعيت كلي ساختمانهاي مسكوني در مناطق مختلف شهر -11-4  

در شهر دزجكيفيت كالبدي مسكن  - 4- 1-11   

داري ساختمانهاي داراي پروانه صادره از شهر -11-4- 1- 1  

تعداد ساختمانهايي كه در شهر دزج داراي مجوز شهرداري مي باشند بسيار كم است از وقتي كه شهرداري اين شهر 

تاسيس شده و كار خود را شروع كرده براي ساختمانهاي نوساز شروع به پروانه كرده و از ساخت و ساز بي رويه اين 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ري دزج به دست رسيده تعداد ساختمانهاي پروانه صادره در آماري كه از شهردا. ساختمانها جلوگيري نموده است 

  .پروانه بوده است 13، 1388پروانه و در سال  19،  1387سال 

  مصالح ساختماني -1-1-11-4

از ايـن رو بررسـي   . نوع مصالح ساختماني يكي از عوامل عمده در تعيين كيفيت ابنيه مسكوني محسوب مـي گـردد  

بطور كمي مي . العات وضع موجود ساختمان هاي مسكوني شهر دزج را شامل مي گرددمصالح ساختماني بخشي از مط

  :توان واحدهاي مسكوني شهر را از حيث بنا با توجه به شاخص نوع مصالح به كار رفته به شرح زير تقسيم بندي كرد

آهن و اسكلت فلـزي  بناهاي ساخته شده با مصالح بادوام كه شامل واحدهاي مسكوني ساخته شده با مصالح آجر و 

 .مي باشد

 .بناهاي ساخته شده با مصالح كم دوام كه شامل واحدهاي مسكوني ساخته شده با بلوك سيماني است

بناهاي ساخته شده با مصالح بي دوام كه شامل واحدهاي مسكوني ساخته شده با مصالحي همچون گل و خشت، چوب 

 . با نام ساير ذكر شده است) 15اره شم(و خشت و گل و آجر مي باشد كه در جدول مربوطه 

ارائه مـي گـردد كـه در بردارنـده اطالعـات وضـعيت مصـالح         15به منظور بررسي دقيقتر از اين مهم جداول شماره 

براساس  ايـن جـدول نتـايج زيـر قابـل      . ساختماني بناهاي مسكوني شهر به تفكيك بادوام، كم دوام و بي دوام مي باشد

  :ارائه مي باشد

درصـد از   93/53 قطعه را شامل مي گردد كه اين رقم معادل بـا   342با دوام جمعاً اي ساخته شده با مصالح كل بناه

درصد سهم  01/58با  1در سطح محالت نيز محله  .در بر مي گيرد 1388كل واحدهاي موجود در شهر دزج را در سال 

 54/48بـا   2الزم به ذكر است كه به محله شـماره  . باشد از بناهاي با  مصالح بادوام نسبت به ساير بناهاي ديگر  محله مي

   .درصد نسبت به ساير بناهاي ديگر محله مي باشد

را در بر مي گيرد كه اين  واحد از كل واحدهاي مسكوني شهر دزج 22بناهاي ساخته شده با مصالح كم دوام جمعاً 

مسكوني  با مصالح كم دوام احداث شده انـد   درصد واحدهاي 65/1، 1در محله شماره . درصد است 45/3رقم معادل 

درصد كه نسبت به ساير واحدهاي  38/5از اين نوع مصالح  2سهم مساكن محله شماره . باشدكه نسبت به ساير بناها مي 

 .ديگر در سطح محالت دارا مي باشد

درصد از  62/42 رابرواحد از كل واحدهاي مسكوني شهر دزج با مصالح بي دوام ساخته شده اند كه درصدي ب 271

  . كل واحدهاي مسكوني شهر دزج را شامل مي شود
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

درصد از واحدهاي مسكوني شهر دزج بـا مصـالح سـاختماني بـا دوام سـاخته       93/53گرچه طبق آمار موجود جمعاً 

شده اند، اما به علل مختلف همچون ضعف در مديريت سازه ها، پايين بودن سطح فناوري ساخت سـازه هـا و گذشـت    

 .ان بعضاً اين واحدها فاقد استاندارد هاي الزم بوده و با عدم پايداري فيزيكي مواجه مي باشندزم

  كيفيت مصالح به كار رفته در محالت شهر دزج به تفكيك محالت از نظر دوام -15 جدول شماره

مصالح كيفيت محالت  مجموع بي دوام كم دوام با دوام 

1محله   
 362 146 6 210 تعداد

 100 40.34 1.65 58.01 درصد

2محله   
 274 125 16 133 تعداد

 100 45.63 5.83 48.54 درصد

 كل شهر
 636 271 22 343 تعداد

 100 42.62 3.45 53.93 درصد

  1388محاسبات مشاور،
  

جهت دقت نظر در ارتباط با توزيع قطعات واحدهاي مسكوني در سطح شهر دزج بر حسب نوع مصالح سـاختماني،  

اين جداول نشان دهنده تعداد و درصد قطعات مسكوني به تفكيك محالت و برحسب . ارائه مي شود 16اره جدول شم

در ) اسكلت فلزي، آجر و چوب، آجر و آهن، گـل و آجـر، چـوب و خشـت و گـل و خشـت      (نوع مصالح ساختماني 

  :اشدبررسي جدول فوق الذكر نشانگر موارد زير مي ب. محدوده مطالعاتي شهر دزج مي باشند

بيشترين سهم قطعات مسكوني از حيث مصالح ساختماني در محدوده مورد مطالعه متعلق بـه مصـالح سـاختماني آجـر و     

  . آهن مي باشد

در سـطح شـهر دزج   ) سـنگ و چـوب  (استفاده از مصالح ساختماني كه با نام ساير در اين طبقه بندي ذكـر شـده اسـت    

  .ي باشدكمترين مقدار را نسبت به ساير مصالح دارا م

قطعـه   20بـا   1بيشترين سهم قطعات مسكوني ساخته شده با اسكلت فلزي در سطح محالت شهر مربوط به محله شـماره  

قطعه بوده و سهم عمـومي شـهر از ايـن تيـپ مصـالح برابـر        5با  2ساختماني و كمترين اين مقدر مربوط به محله شماره 

  .درصد مي باشد 93/3

بـه طـور    .ختماني آجر و آهن از اختالف نسبي در سطح محالت شهر برخوردار استتوزيع قطعات برحسب مصالح سا

پراكنش اين شاخص در محالت شهر  .درصد قطعات مسكوني با آجر و آهن ساخته شده اند 84/49كلي بايد گفت كه 

   .قرار دارد 2واحد ساختماني در محله شماره  127و  1قطعه در محله شماره  190دزج 

 6پراكنش اين شاخص در محالت شهر دزج . درصد مي باشد 45/3در شهر دزج برابر  صالح بلوك سيمانيماستفاده از 

  .قرار دارد 2واحد ساختماني در محله شماره  16 ، 1قطعه در محله شماره 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اره قطعه و محله شم 81با  1محله شماره . درصد ابنيه شهر دزج با مصالح ساختماني آجر و چوب ساخته شده اند 37/24

  .قطعه با اين تيپ مصالح را دارند توزيع اين قطعات در سطح محالت يكسان مي باشد 74با  2

پـراكنش ايـن شـاخص در محـالت شـهر      . مي باشددرصد  08/18استفاده از مصالح خشت و چوب در شهر دزج برابر 

  .قرار دارد 2واحد ساختماني در محله شماره  50،  1قطعه در محله شماره  65دزج 

فاقد واحد سـاختماني   1محله شماره . درصد ابنيه شهر دزج با مصالح ساختماني سنگ و چوب ساخته شده اند 33/0

  .قطعه با اين تيپ مصالح را دارند 2با  2با اين مصالح مي باشد و محله شماره 

آجر و آهـن  كه همواره  بررسي توزيع قطعات مسكوني از حيث مصالح ساختماني در محالت شهر دزج نشان مي دهد

  .استدرصد پركاربردترين تيپ مصالح ساختماني را دارا بوده  50حدود 

 مشخصات مصالح ساختماني بناهاي مسكوني شهر دزج به تفكيك نوع و تعداد -  16جدول شماره 

 آجر و آهن سازه  محالت
اسكلت 

 فلزي

بلوك 

  سيماني

آجر و 

  چوب

خشت و 

 چوب

سنگ و 

 چوب
 مجموع

 1محله 
 362 0 65 81 6 20 190 تعداد

 100 0 17.98 22.37 1.65 5.52 52.48 درصد

 2محله 
 274 2 50 74 16 5 127 تعداد

 100 99.24 18.24 27 5.83 1.82 46.35 درصد

 كل شهر
 636 2 115 155 22 25 317 تعداد

 100 0.33 18.08 24.37 3.45 3.93 49.84  درصد

   1388محاسبات مشاور، : مأخذ

  

  نقشه نوع مصالح
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  كيفيت ابنيه -2-1-11-4

نشـان   21جدول شماره . كيفيت ابنيه مسكوني شاخص مهمي در سنجش كيفيت كالبدي مسكن محسوب مي گردد

در اين جداول تعداد قطعات مسـكوني و سـهم   . دهنده كيفيت ابنيه محدوده مطالعاتي به تفكيك محالت شهر مي باشند

الزم به ذكر است كـه شـهر   . ارايه گرديده است "قابل قبول و مرمتي  نوساز،"قطعات برحسب معيارهايي چند از جمله 

  :با بررسي جداول مورد نظر به اين نتايج دست مي يابيم كه. در وضع موجود فاقد ابنيه تخريب مي باشد

ه درصد در محلـ  83/16محالت شهر دزج از اين لحاظ، از . درصد مي باشد 20/16ميزان بناهاي نو ساز شهر دزج برابر 

  .نسبت به ساير ابنيه مي باشد 2درصد در محله شماره  33/15و  1شماره 

قطعـه   134درصد يـا   39/19اين رقم معادل . بخش قابل توجهي از محالت شهر داراي ويژگي قابل نگهداري مي باشند

محله شماره  درصد در 16/19و  1درصد در محله شماره  55/19محالت شهر دزج از اين لحاظ، از  .مسكوني مي باشد

 .نسبت به ساير ابنيه مي باشد 2

درصد  80/19محالت شهر دزج از اين لحاظ، از . درصد است 87/23مقدار بناهاي مرمتي در كل سطح شهر دزج برابر 

  .نسبت به ساير ابنيه مي باشد 2درصد در محله شماره  61/29و  1در محله شماره 
  

درصد در محله  46/28محالت شهر دزج از اين لحاظ، از . درصد مي باشد 50/28ميزان بناهاي تخريبي شهر دزج برابر 

  . نسبت به ساير ابنيه مي باشد 2درصد در محله شماره  57/28و  1شماره 

  

  مشخصات كيفيت ابنيه شهر دزج به تفكيك محالت در وضع موجود - 17جدول شماره 

 كيفيت ابنيه محالت
در حال 

 احداث
 مجموع مخروبه تخريبي مرمتي قابل نگهداري نوساز

  1محله 
 404 42 115 80 79 68 20 تعداد

 100 10.41 28.46 19.80 19.55 16.83 4.95 درصد

  2محله 
 287 13 82 85 55 44 8 تعداد

 100 4.55 28.57 29.61 19.16 15.33 2.78 درصد

  كل شهر
 691 55 197 165 134 112 28 تعداد

 100 7.99 28.50 23.87 19.39 16.20 4.05 درصد

  1388محاسبات مشاور، : مأخذ
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه كيفيت ابنيه شهر دزج

  
  

  عمر بناها -3-1-11-4

. بخشي از مطالعات مربوط به سنجش ميزان كيفيت كالبدي مسكن در شهر دزج متوجه شاخص عمر ساختمان است

به . مان با كيفيت ابنيه وجود داردبنظر مي رسد كه به طور كمي رابطه اي غير مستقيم و معكوس بين شاخص عمر ساخت

  .عبارتي با افزايش عمر ساختمان از كيفيت ابنيه كاسته مي گردد

الزم به تذكر مي باشد كه رابطه مورد نظر عمدتاً شامل توسعه هاي برنامه ريزي شده يا گسترش هـايي اسـت كـه از    

خود انگيختـه و لجـام گسـيخته كـه فاقـد      گسترش هاي شهري . نظارت حداقل در امر ساخت و ساز برخوردار مي باشد

كوچكترين نظارت و صرفاً به منظور سرپناه شكل يافتـه، علـي رغـم آنكـه از حيـث عمـر سـاختمان از قـدمت چنـداني          

برخوردار نيستند، ليكن به دليل استفاده از مصالح ساختماني نامرغوب و سطح پايين فـن آوري سـاخت و سـاز، ابنيـه از     

  .كي مفرط برخوردار استضعف و ناپايداري فيزي

ايـن جـداول نشـان دهنـده     . ارايه مي گردد 18به منظور بررسي عمر ساختمان هاي مسكوني و مختلط جدول شماره 

تعداد قطعات مسكوني و مختلط و سهم آن از كل قطعات مسكوني و مختلط بر حسب عمر ابنيه و تفكيك محـالت در  
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٦٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

سـال،   10مقاطع زماني به كار رفته در شاخص مورد نظر به شكل زير . است 1388محدوده مطالعاتي شهر دزج در سال 

   .سال باالتر مي باشد 30سال، از  10-30

قطعه، مربـوط بـه مقطـع     280درصد و به تعداد  03/44بيشترين سهم قطعات مسكوني در محدوده مطالعاتي به ميزان 

 .سال مي باشد 10ه مقطع زماني كمتر از سال مي باشد و كمترين مقدار بناها مربوط ب 30زماني باالتر از 

   .درصد مي باشد 64/22قطعه معادل  144سال در شهر دزج برابر  10مقدار بناهاي با عمر زير 

  1388مشخصات عمر بنا هاي مسكوني شهر دزج به تفكيك محالت،  - 18جدول شماره 

سال 10كمتر از  سن  محالت سال 30باالتر از  10-30   مجموع 

 1محله 
 362 169 103 90 ادتعد

 100 46.68 28.45 24.86 درصد

 2محله 
 274 111 109 54 تعداد

 100 40.52 39.78 19.70 درصد

 كل شهر
 636 280 212 144 تعداد

 100 44.03 33.33 22.64 درصد

  محاسبات مشاور: مأخذ

  نقشه عمر بنا
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٦٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نماي ساختمان -4-1-11-4

يباشناسي مبلمان شهر، نماي ساختمان ها بخصوص ساختمان هاي مسكوني يكي از عوامل مهم در ساخت بصري و ز

. نماي ساختمان ها مي تواند از سنگ گرانيت تا كاه گل  و خشت و يا آجر معمولي خود سازه متفاوت باشـد . مي باشد

يي مؤثر در تخريب و اين تفاوت در ايران بيشتر متأثر از اقتصاد و تيپ فرهنگي مردم مي باشد تا عوامل طبيعي و جغرافيا

به طور مثال در اين مـورد مـي تـوان بـه اسـتفاده از شيشـه هـاي رفلكـس در نمـاي          . يا حفظ و نگهداري نماي ساختمان

  .ساختمان ها، به خصوص ساختمان هاي تجاري و اداري در سطح وسيع اشاره كرد

آمـده و اطالعـات حاصـله در جـدول      به منظور بررسي واضح و دقيق از سطح محالت شهر دزج بازديد ميداني به عمل

بـه  ) سنگ، سيمان، سيمان سفيد، آجر نما و عـدم نمـا  (ارائه شده است كه در بردارنده نوع نماي ساختمان ها  19شماره 

  :نتايج زير حاصل بررسي هاي فوق الذكر مي باشد.تعداد و درصد و تفكيك محالت مي باشد

 .شهر مـي باشـد   هاي درصد كل ساختمان 29/48اين مقدار برابر . اشندبيشتر ساختمان هاي مسكوني شهر بدون نما مي ب

درصد و در سـطح   43/46با  1نما به ترتيب در محالت شماره  ندر سطح محالت بيشترين و كمترين ساختمان هاي بدو

 . درصد وجود دارند 39/50با  2محله 

درصـد   66/30محالت شهر دزج از ايـن لحـاظ، از   . درصد مي باشد 50/30ميزان بناهاي با نماي سيمان شهر دزج برابر 

 . نسبت به ساير ابنيه مي باشد 2درصد در محله شماره  65/30و  1در محله شماره 

 91/14محـالت شـهر دزج از ايـن لحـاظ، از     . درصـد مـي باشـد    56/15ميزان بناهاي با نماي خشت در شهر دزج برابـر  

  .نسبت به ساير ابنيه مي باشد 2ماره درصد در محله ش 42/16و  1درصد در محله شماره 

درصـد   80/5محالت شهر دزج از اين لحاظ، از . درصد مي باشد 93/3ميزان بناهاي نماي سنگ تزييني شهر دزج برابر 

  .نسبت به ساير ابنيه مي باشد 2درصد در محله شماره  45/1و  1در محله شماره 

درصد كل  15/0و  57/1برابر به ترتيب اين مقدار . مي باشند يتآجرنما و كامبوزساختمان هاي مسكوني شهر  كمترين

  .شهر مي باشد هاي ساختمان

  1388مشخصات نوع نماهاي به كار رفته در ابنيه مسكوني شهر دزج،  - 19جدول شماره 
 مجموع بدون نما خشت سيمان كامپوزيت سنگ آجرنما نما  محالت

 1محله 
 362 168 54 111 1 21 7 تعداد
 100 46.43 14.91 30.66 0.27 5.80 1.93 درصد

 2محله 
 274 138 45 84 0 4 3 تعداد
 100 50.39 16.42 30.65 0 1.45 1.09 درصد

 كل شهر
 636 306 99 194 1 25 10 تعداد
 100 48.29 15.56 30.50 0.15 3.93 1.57 درصد

  برداشت هاي مشاور: مأخذ

استفاده سنگ در نماسازي 

  ساختمان ها

تفاده سيمان در نماسازي سا

  ساختمان ها
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٦٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  قطعه بندي زمين مسكوني -5-1-11-4

 يين مسكوني و مختلط سهم مهمي جهت شناسايي و ارزيابي بافت مسكوني محدوده مطالعاتمبررسي نظام قطعه بندي ز

از تعـداد  به نظر مي رسد كه فشردگي بافت مسكوني رابطه معكوس با سهم بهـره منـدي بافـت    . از حيث فشردگي دارد

به عبارتي ديگر محالتي كه از سهم بيشتري . قطعات بزرگ مسكوني و يا ميزان ميانگين مساحت قطعات مسكوني دارد

در توزيع قطعات بزرگ مسكوني برخوردار است و يا از ميـران بيشـتري از حيـث ميـانگين مسـاحت قطعـات مسـكوني        

  ير محالت برخوردار مي باشدنسبت به ساير محالت دارد، از فشردگي كمتري نسبت به سا

تهيه گرديده است كه بيانگر تعداد كل قطعات مسكوني، مساحت كل اراضي مسكوني،  20بر اين اساس جدول شماره 

  .متوسط مساحت زمين مسكوني و سرانه زمين مسكوني براي هر نفر به تفكيك محالت مي باشد

  ، متوسط مساحت و سرانه در شهر دزج به تفكيك محالتتوزيع قطعات مسكوني بر حسب تعداد قطعات - 20جدول شماره 

 سرانه زمين متوسط مساحت قطعات سهم از كل تعداد قطعات سهم از كل مسكوني شاخص

1محله   105731 44.43 323 56.07 327 83.84 

2محله   132254 55.57 253 43.93 522 110.85 

 96.97 413 100 576 100 237985 شهر

  1388ور، محاسبات مشا: مأخذ

  :جدول فوق حاوي نتايج زير مي باشد

تعـداد كـل   . قطعه مي باشـد  323درصد و به تعداد  07/56با  1بيشترين سهم قطعات مسكوني مربوط به محله شماره 

قطعـه كمتـرين تعـداد قطعـات      253درصد، معادل  93/43با  2عدد مي باشد كه محله شماره  576قطعات مسكوني شهر 

  .شهر داردمسكوني را در سطح 

پراكندگي بافت ها در سطح محالت و همچنين مساحت آنها باعث گشته است تا متوسط مسـاحت زمـين در سـطح    

بـر ايـن   . متر مربع باشد، كه اخـتالف نسـبتا زيـادي مـي باشـد      195محالت مختلف شهر دزج داراي اختالفي در حدود 

ترين و بيشترين اين مقـدار مربـوط بـه محلـه هـاي      كم. متر مربع مي باشد 413اساس متوسط مساحت زمين در كل شهر 

 .متر مربع مي باشد 522با متوسط  2متر مربع و محله شماره  327با متوسط  1شماره 

محلـه  . بر اساس آمار فوق سرانه زمين مسكوني براي هر نفر در سطح شهر و محالت مختلف آن متفاوت مـي باشـد  

متر مربـع  كمتـرين    84/83با  2بيشترين سرانه زمين مسكوني و محله شماره  متر مربع به ازاي هر نفر 85/110با  1شماره 

سرانه زمـين مسـكوني در كـل سـطح شـهر برابـر        .سرانه زمين مسكوني را در مقايسه با ساير محالت شهر دارا مي باشند

  .متر مربع مي باشد 97/96
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٦٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  : جهت استقرار بنا در زمين  -

ــتلزم ه   ــهري مس ــاهاي ش ــوب فض ــيماي مطل ــنخيت س ــاهنگي و س م

اسـتقرار بنـا در   . فضاهاي سه بعدي و نحوه استقرار بنـا در زمـين اسـت    

به تناسب شرايط جغرافياي و جهت تـابش  زمين و نحوه قرار گيري آن 

نور خورشيد از يك طرف و عملكرد هاي معابر جانبي و عرض و نقش 

با توجه در شهر دزج . كاربريهاي اطراف در نحوه استقرار بنا تاثير دارد 

به بررسي هاي صورت گرفته و متناسب با بافت خودرو اكثر شهر هـا و  

روستاهاي منطقه و بناها كه متناسب با شرايط فرهنگي و مـذهبي شـكل   

لزوماً استقرار بنا و . گرفته داراي وضعيت مشخصي از استقرار بنا نيست 

افزايش يابد و به دليل اينكه در گذشته ارتفاع بنا در اهميت آن زماني مطرح و مهم خواهد بود كه احداث بنا در ارتفاع 

براي پالك هاي مجاور نداشته است ولي .... حد معقول بوده بنابراين استقرار بنا تاثيري در همجواري ها و ايجاد سايه و 

بنـا در پـالك    شهر دزج داراي چند نوع اسـتقرار . امروزه اين مسئله بسيار مهم و براي ساكنين نيز قابل توجه شده است 

در قسمت هاي قديمي شهر نحوه استقرار بنا بصورت مركزي است يعني فضاي خالي بافـت در قسـمت مركـزي    . است 

پالك قرار گرفته بنا در چهار طرف پالك ساخته شده است ولي در قسمت هـاي ديگـر شـهر حالـت بينـابيني دارد در      

هر طرف بنا ولي در بناهاي جديد اسـتقرار بنـا در پـالك    بعضي موارد در قسمت غرب يا شرق و بلعكس و يا بخش از 

غربي  –هاي شمالي در قسمت شمال پالك و در پالك هاي جنوبي نيز در قسمت شمال پالك ودر پالك هاي شرقي 

  . نيز در استقرار بنا در قسمت غربي پالك قرار گفته است 
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٦٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :دي مسكن جمع بندي مباحث مربوط به كيفيت كالب -6-1-11-4

اين سنجش شامل بررسي مصـالح   .اين بخش شامل سنجش كيفيت كالبدي مسكن در وضع موجود شهر دزج است

، از 1385در اين سنجش عالوه بـر اطالعـات پايـه    . ساختماني، عمر ابنيه، كيفيت ابنيه و قطعه بندي زمين مسكوني است

  .ستدر سطح محالت استفاده گرديده ا 1388مطالعات ميداني سال 

جهت جمع بندي نتايج حاصل از بررسي هاي جداگانه شاخص هاي سطوح، از رتبـه بنـدي و امتيـاز دهـي محـالت      

  . ارايه مي گردد 21به منظور تشريح روش هاي مورد نظر، ابتدا جدول شماره . استفاده گرديد

هار شاخص كيفيت ابنيـه،  به منظور پهنه بندي محالت از حيث برخورداري از كيفيت كالبدي مسكن به ترتيب از چ

جهـت سـنجش ميـزان برخـورداري از     . مصالح ساختماني، عمر ابنيه و ميانگين مساحت قطعه مسكوني اسـتفاده گرديـد  

  :كيفيت كالبدي مسكن در سطح محالت از چهار شاخص به شكل زير استفاده گرديد

ن سـهم مـورد نظـر از كـل قطعـات      براساس ميـزا . سهم قطعات با كيفيت قابل قبول در سطح محالت محاسبه گرديد

بـا   2درصد واجد بيشترين سـهم و رتبـه اول و محلـه     94/60با  1محله  .مسكوني در هر محله، رتبه بندي صورت گرفت

بدين ترتيب ميزان سهم برخورداري از تعداد قطعات با كيفيت . داراي كمترين سهم و رتبه آخر مي باشد درصد 06/39

 .مبنا و اساس رتبه بندي محالت قرار گرفتعنوان ابنيه قابل قبول به 

براسـاس ميـزان سـهم     .در سطح محالت محاسبه گرديـد ) اسكلت فلزي، آهن و آجر(سهم قطعات با مصالح با دوام 

درصد سهم قطعات  40/61با  1محله  .كل قطعات مسكوني در هر محله، رتبه بندي محالت صورت گرفت مورد نظر از

بدين ترتيب ميـزان سـهم   . درصد رتبه دوم را به دست مي آورد 60/38با  2م رتبه اول و محله با مصالح ساختماني با دوا

   .برخورداري از تعداد قطعات با مصالح ساختماني با دوام به عنوان مبنا و اساس رتبه بندي محالت قرار گرفت

كل قطعات مسـكوني در هـر   براساس ميزان سهم مورد نظر از . سهم قطعات با عمر در سطح محالت محاسبه گرديد

. درصد رتبه دوم را بـه دسـت آورد   5/37با  2درصد رتبه اول و محله  5/62با  1محله . محله، رتبه بندي صورت گرفت

بدين ترتيب ميزان سهم برخورداري از تعداد قطعات با مصـالح سـاختماني بـا دوام بـه عنـوان مبنـا و اسـاس رتبـه بنـدي          

 .محالت قرار گرفت

حت قطعات مسكوني در سطح محالت محاسبه گرديد و بـر ايـن اسـاس رتبـه بنـدي محـالت صـورت        ميانگين مسا

بـدين ترتيـب   . متر مربع در مقـام دوم قـرار گرفـت    327با  1متر مربع حائز مقام اول شده و محله  522با  2محله . گرفت

   .ميانگين مساحت قطعات مسكوني به عنوان مبنا و اساس رتبه بندي محالت قرار گرفت
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٦٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  رتبه بندي شاخص هاي كالبدي مسكن شهر دزج -21جدول شماره 

  محالت

  ميانگين مساحت مسكوني  سال 10تا  0قطعات با عمر   قطعات ساخته شده با مصالح با دوام  ابنيه با كيفيت قابل قبول

  درصد  تعداد  رتبه بندي  درصد تعداد  رتبه بندي  درصد  تعداد
رتبه 

  بندي
  رتبه بندي  مقدار

  2 327  1 62.5 90  1  61.40  210  1 60.94 167  1محله 

  1 522  2 37.5 54  2  38.60  132  2 39.06 107  2محله 

  محاسبات مشاور: مأخذ
  

 4براساس روش امتياز دهي  رتبـه اول  . به منظور كمي نمودن رتبه بندي محالت از روش امتياز دهي استفاده گرديد

  .امتياز است 3امتياز ، رتبه دوم 

  امتياز دهي و رتبه هاي محالت شهر دزج  -22 جدول شماره

  محالت
  امتياز دهي بر اساس

  كيفيت ابنيه

  امتياز دهي بر اساس

  مصالح با دوام

  امتياز دهي بر اساس

  عمر بنا

  امتياز دهي بر اساس

  ميانگين مساحت

جمع كل 

  امتيازات

  15  3  4  4  4  1محله 

  13  4  3  3  3  2محله 

  محاسبات مشاور: مأخذ

در اين جدول جمـع امتيـازات محـالت    . نشان دهنده امتياز دهي رتبه هاي محالت شهر دزج است 22ه جدول شمار

نشان دهنـده پهنـه بنـدي     23جدول شماره . كه از جمع امتياز دهي به رتبه هاي چهارگانه محالت است، محاسبه گرديد

دي بـه شـكل يـك طيـف از مقيـاس      اين پهنه بنـ . محالت شهر از حيث برخورداري از كيفيت كالبدي مسكن مي باشد

 . مطرح مي گردد "مناسب، نسبتاً مناسب، نسبتاً نامناسب و نامناسب

  . تشكيل پهنه برخورداري مناسب داده اند 1بررسي جدول فوق نمايان مي سازد كه محالت شماره 

  .مي شود 2پهنه برخورداري نسبتاً مناسب شامل محله 

  دزج از حيث برخورداري از كيفيتپهنه بندي محالت شهر  -23جدول شماره 

  پهنه بندي  جمع كل امتيازات  محالت

 مناسب  15  1محله 

 نسبتاً مناسب  13  2محله 

  محاسبات مشاور: مأخذ
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٦٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :مسايل كمي و كيفي مربوط به مسكن  -2-11-4

تعلـق بـه   اين بخش از مطالعات مسكن م. مطالعات وضع موجود بيانگر نقاط مثبت و منفي مسكن در شهر دزج است 

  . مسايل كمي و كيفي مربوط به بافت مسكوني شهر دزج مي باشد 

  :مسايل كيفي  -1-2-11-4

ايـن ميـزان   . بخش قابل توجهي از ابنيه مسكوني در محدوده مطالعاتي شهر دزج ساخته شهر از مصالح با دوام است 

ده ابنيه مسكوني نيز نشان دهنده ضـعف  بخش باقي مان .درصد كل ابنيه مسكوني شهر دزج مي باشد 65/39دربرگيرنده 

بـا آنكـه شـهر رشـد     . ناپايداري فيزيكي برخـوردار اسـت   1نسبت به محله  2در فن آوري ساخت و ساز است در محله 

داشته چهره اي جديد به خود گرفته است ليكن در بخش هايي از بافـت مسـكوني آن بـه لحـاظ مـوارد زيـر از        شتاباني

  :ستضعف هاي عمده برخوردار ا

  ناپايداري مفرط در بخش هايي از غرب شهر؛  -

عدم وجود برنامه منسجم جهت بهسازي ، مرمت و نوسازي بافت كه منجر به نـاهمگوني بافـت بـه لحـاظ الگـوي       -

  ساخت و ساز گرديده است؛ 

ابسـته بـه   وجود ناسازگاري ها و آلودگي هاي محيطي در بافت به جهت وجود انبارها و كاال و فعاليت خـدماتي و  -

  بازار؛ 

  ضعف در دسترسي ها و تاسيسات شهري بافت؛  -

  كمبود خدمات محله اي  -

، ...) پـارك كـودك و   (بافت مسكوني از حيث برخورداري خدمات محلـه اي بـه ويـژه فضـاي سـبز تجهيـز شـده        

  . دچار كمبود محسوسي است...) زمين بازي محله اي و(فضاهاي ورزشي 

  :مسايل كمي -2-2-11-4

  :تراكم نازل ساختماني -فال

درصد  54/19متوسط تراكم ساختماني در شهر . به لحاظ تراكم ساختماني شهر دزج از ميزان نازلي برخوردار است

درصـدي و   97/19با توجه به ضريب سطح اشـغال  . مترمربع مي باشد 413بوده و متوسط مساحت زمين مسكوني معادل 

تـوان بـر كـم ارتفـاعي آن      د كه از مشخصه هاي اصلي و بـارز شـهر دزج مـي   ، بايد ذكر كر25/1متوسط تعداد طبقات 

از عوامل عمده چنين وضعيتي مي توان به گسترش بي مورد شهر در حواشي و در نتيجه توسعه افقـي شـهر   . تأكيد نمود

  .دزج اشاره نمود
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٧٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  گسيختگي و عدم يكپارچگي بافت مسكوني به ويژه در حاشيه شهر) ب

در بخـش هـاي مختلـف    . شهر برخوردار نيست ياشيه شهر از انسجام و يكپارچگي با بافت اصلبافت مسكوني در ح

شهر وجود اراضي خالي، باير، متروكه عمل مي كنند و اين امر موجب گسستگي و انفصال بافت مسكوني را فراهم مي 

 .سازد

مالكيت اراضي در شهر  -12-4  

نيروي انتظامي، ادارات و مدارس داراي مالكيت دولتي بوده كـه بـه    .بيشتر ابنيه شهر داراي مالكيت خصوصي مي باشد

  . طور نسبي در سطح شهر پراكنده اند

مهمترين مالكيت عمومي شهر متعلق به پارك ها وفضاهاي سبز از جمله پارك الله، شـقايق، انـاران، كـودك، شـكوفه     

وند و تجهيـزات و تأسيسـات شـهر نيـز داراي     مساجد، حسينيه ها شهر نيز جزء مالكيت وقفي محسوب مي شـ  .است... و

  .مالكيت عمومي مي باشند

  .الزم به ذكر است كه جوابيه استعالم خواسته شده از سازمان اوقاف و شهرداري به دست مشاور نرسيده است

  

  نقشه مالكيت اراضي
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٧١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

وضع بناها و محوطه هاي تاريخي -13-4  

اث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، هـيچ گونـه بنـاي تـاريخي و     طبق جوابيه استعالم گرفته شده از سازمان مير

باستاني در سطح شهر دزج وجود ندارد، اما مطالعات مشاور گسترش تاريخي شهر را در ادوار مختلف نشـان مـي دهـد    

  .كه با رجوع به بخش تاريخچه و نحوه گسترش، قابل مشاهد و استفاده مي باشد

آب ، فاضالب ، ( ش و كيفيت مراكز و شبكه هاي تاسيسات شهري خصوصيات ، موقعيت ، گنجاي - 14-4

سرانه ها ، كمبودها ، محدوديت ها و امكانات آنها) برق مخابرات ،اينترنت ، گاز وغيره   

جهت بررسي ويژگي هاي  تأسيسات شهري و شناخت كمبودهـا و مشـكالت شـهر دزج در زمينـه آب، فاضـالب،      

  .به شرح زير انجام گرفته است مطالعاتي... برق، تأسيسات گاز و

 آب -14-4- 1

شـهر دزج از طريـق    آب تأمينمنبع . آب رساني شهر دزج توسط سيستم منبع زميني و شبكه لوله كشي انجام مي پذيرد

امكـان   انتقال يافته و پس از آن به منـازل  مترمكعب 850منبع با حجم  آب از طريق لوله به .  متر است 55چاهي به عمق 

  . زج در وضع موجود مشكل قطعي و يا كمبود آب نداردشهر د. پذير است

  درصد واحدهاي مسكوني شهر دزج از نعمت آب آشاميدني بهره مند مي باشند 100

  

  سيستم دفع فاضالب -2-14-4

  .فاضالبهاي شهر دزج را مي توان به دو دسته تقسيم كرد

داراي شـبكه جمـع آوري آبهـاي سـطحي      فاضالب ناشي از نزوالت جوي، در حال حاضر بعضي از معـابر شـهر  ) الف

اين سيستم بهداشتي نبـوده  . مي باشند كه در نهايت به مسيلهاي اصلي و خارج از شهر هدايت مي گردند) كانال، جوي(

  .زيرا در مواردي مشاهده شده كه در قسمتهايي آبهاي سطحي به صورت مانداب در سطح جويها باقي مانده است

و صـرفاً جهـت    63دفع فاضالب توسط سيسـتم فاضـالب شـهري كـه در سـال      ) : حمام توالت،(فاضالب خانگي، ) ب

از كل خانوار . و تنها در محدوده كوچكي از شهر صورت مي گيرد. فاضالب حمام عمومي احداث شده انجام مي شود

يگـر بـه ايـن    خـانوار د  100خانوار به سيستم فاضالب متصل شدند و بعد هم اتصـال تعـداد    70شهر دزج در همان سال 

  . بهر حال سيستم فاضالب شهر ناقص بوده و بهداشتي نيست. سيستم با همكاري سازمان بهداشت تداوم پيدا كرد

  پست -3-14-4

  . شهر دزج داراي خدمات پستي مي باشد و آن هم در مركز شهر قرار دارد و دسترسي به آن از طريق بلوار امام است
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٧٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  برق -4-14-4

ت آمده از برداشت هاي مشاور نشان مي دهد كه  شبكه برق دزج از طريـق شـهر قـروه در سـال     تنها اطالعات به دس

 .از دزج به روستاي صندوق آباد ادامه مي يابد kw20به شبكه سراسري وصل شده است كه مسير عبوري برق  1362

  .درصد واحدهاي مسكوني شهر دزج داراي برق مي باشد 100

 54اشتراك و تجاري  3صنعتي  اشتراك، 17اشتراك، عمومي  530بخش خانگي  ، در 1388تعداد مشتركين سال 

  .اشتراك مي باشد

 KWبرحسب  -در شهر دزج مصارف مختلفميزان مصرف برق  -24جدول شماره 

  1385  1386  1387  1388  

  651710  965036  934498  1045087  خانگي

  37918  55386  89374  59942  عمومي

  4428  9219  11529  9518  صنعتي

  78007  93055  103149  120093  تجاري

  772063  1122696  1138550  1234640  جمع

  شركت برق شهرستان قروه: مأخذ

  شبكه تلفن -5-14-4

  درصد مساكن شهر دزج داراي خط تلفن مي باشند 95.  اين شهر مجهز به سيستم تلفن است

  :پايداري سكونت  -6-14-4

  :تسهيالت  –الف 

بـه  . ميزان رضايت مندي و پايداري سكونت متوجه ميزان تسـهيالت و امكانـات مسـكن اسـت     سهم قابل توجهي از

لـذا بخشـي از شـناخت    . نحوي كه با افزايش سطح تسهيالت، ميزان رضايت مندي ساكنين ارتقـاي محسـوس مـي يابـد    

در شهر دزج وضعيت ساختمان هاي مسكوني شهر دزج متوجه بررسي تسهيالت و امكانات واحدهاي مسكوني موجود 

كه دربردارنده امكانات و تسهيالت بناهـاي مسـكوني شـهر دزج در     25بدين منظور جدول شماره . است 1388در سال 

  :مي باشد، ارائه مي گردد كه با مطالعه و تفسير آمار داده شده مي توان به نتايج زير دست يافت 1388سال 
  1388سال  - هر دزج به تفكيك محالتامكانات و تسهيالت بناهاي مسكوني ش -25جدول شماره 

  پاركينگ تلفن برق آب تسهيالت محالت

  1محله 
 128 316 363 363 تعداد

 51.20 55.24 56.54 56.54 درصد

  2محله 
 122 256 279 279 تعداد

 48.80 44.76 43.46 43.46 درصد

  كل شهر
 250 572 642 642 تعداد

 100 100 100 100 درصد

  1388شاور،برداشت م: مأخذ
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٧٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  وضع كمي و كيفي تجهيزات شهري  -15-4

بعضي . عمده ترين تجهيزات شهري عبارتند از آتش نشاني، كشتارگاه، غسالخانه، گورستان، مركز جمع آوري زباله

در خارج از محـدوده شـهر مكانيـابي    ) مركز جمع آوري زباله(از اين تجهيزات بدليل داشتن پيامد هاي زيست محيطي 

  .اما كليه تجهيزات چه در داخل و چه در خارج محدوده شهر زير نظر شهرداري اداره مي گردند .مي گردند

  :گورستان و غسالخانه -1-15-4

هر دو .گورستان مي باشد 1در وضع موجود شهر داراي . گورستان يكي از ضروري ترين تجهيزات شهري مي باشد

  :گورستان عبارت است از موقعيت اين. گورستان خارج از محدوده شهر قرار دارد

  .در حال احداث مي باشدهكتار كه داراي غسالخانه  4950جنوب شهر، به مساحت متري  800گورستان در 

  :كشتارگاه  -2-15-4

  .شهر دزج فاقد كشتارگاه مي باشد

  :آتش نشاني -3-15-4

مي باشد ) 1مربوط به محله (شهر دزج داراي يك ايستگاه آتش نشاني مي باشد كه محل استقرار آن در مركز شهر 

  . اين ساختمان در دزج در حال احداث است

  :نحوه  دفع زباله  -4-15-4

مركز مستقلي جهت جمع آوري و دفع زباله در شهر وجود ندارد و اين مهم بر عهده مركز خدمات و امـور شـهري   

ز طـرف شـهرداري و توسـط    سيستم جمع آوري و دفع زباله در شهر دزج توسط بخش خصوصي ا. شهرداري مي باشد

اشكاالت فعلي موجود . كيلومتري غرب شهر منتقل مي شود 5/1زباله شهري به فاصله . ماشين شهرداري انجام مي شود

  :در سيستم دفع زباله شهر به شرح زير است

  .سيستم فاقد ماشين مخصوص حمل زباله مي باشد -

  .سيستم فاقد دستگاههاي مجهز دفع زباله است -

  پرسنل جهت جمع آوري كمبود -

  عدم هماهنگي در جمع آوري و دفع زباله  -

  ) :ميوه و تره بار ( ميدان بار  -5-15-4

  .در وضع موجود اهالي به شهر قروه مراجعه مي كنند. شهر دزج فاقد مركز ميوه و تر بار و دام مي باشد
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٧٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :پايانه مسافربري  -6-15-4

دستگاه ميني بـوس و دو دسـتگاه سـرويس     8ج به شهر قروه توسط در حال حاضر سرويس دهي برون شهري از دز

سواري بصورت آژانس شبانه روزي انجام مي شود و تعدادي سواري متفرقه به عنوان مسافركش شخصـي نيـز فعاليـت    

 با توجه به مطالب فوق، شهر دزج فاقد هرگونه فضاي مناسب حمل و نقل و پايانه است و عموماً سرويسـهاي . مي نمايند

  .مسافربري در نقطه اي مشخص از شهر توقف و مسافرگيري مي كنند

  :مراكز توزيع سوخت  -7-15-4

مـي شـود و    تـأمين مي باشد كه از شهرسـتان قـروه   ... سوخت غالب مورد استفاده اهالي شهر نفت سفيد، گازوئيل و 

 -متري شـهر در جـاده همـدان   كيلـو  5توسط شعبه شهري در سطح شهر توزيع مي گردد و نزديكتـرين پمـپ بنـزين در    

  .قرار دارد) سه راهي دزج(سنندج 

  مقايسه سرانه كاربري ها براي نيازها و كمبودهاي شهر دزج -  26جدول شماره 

  كاربري
سرانه وضع 

  موجود
  سرانه طرح هادي

سرانه استاندارد 
) شهرهاي كوچك(

هزار نفر و  10زير 
  اقليم سرد

سرانه پيشنهادي 
  مشاور

  144  50-60  65  96.98  مسكوني
  4.09  2  -  -  خدماتي مختلط

  7.47  2  4  2.77  تجاري
  4.9  7  آموزشي

3-5  7.54  
  2  0  ،تحقيقت و فناوريآموزش

  1.25  0.75-0.4  1  0.46  مذهبي
  1.49  0.5-0.3  1  0.15  هنري-فرهنگي

  1.39  1.5-1  2.2  1.69  درماني
  27.57  8  12  1.04  فضاي سبز

  8.20  1.5-1  5  9.08  ورزشي
  11.51  3  7.4  3.67  انتظامي -ي ادار

  0.85  1/2  1.6  0  توريستي-تفريحي
  9.05  6  2.1  0.36  صنعتي

  3.57  2-1  2.3  0.68  تاسيسات
  2  -  5.7  1.31  انبار حمل و نقل و

  119.58  -  63.1  85.6  شبكه معابر
  -  3.55  باغات

  وضع موجود  وضع موجود
  -  37.88  زراعي

  366.4  105  175.7  485  كل شهر
  نتايج بررسي مشاور: ذماخ
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٧٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  شناخت نيازهاي بخش مسكن -4- 16
ترين معيار برآورد كاربري مسكوني در آينده اسـت   ريزي شهري، سرانه كاربري مسكوني اصلي درالگوي مرسوم برنامه

ن دهنده وسعت كاربري مسـكوني   رقم بدست آمده نشا. شود كه از ضرب تعداد جمعيت برآورد شده در آن حاصل مي

براي تبديل آن به تعداد واحدهاي مسكوني، معموالً از طريق تعيين مساحت قطعي و دقيق هر واحد مسـكوني در  . است

با وجود ايـن بعـد خـانوار و الگـوي     . دشو مي قسيمتمقدار كلي اراضي برآورد شده بر اين مساحت  ،ريزي  دوره برنامه

ري براي برآورد تقريبي تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز ت مبناي مناسبمي تواند تراكم خانوار در هر واحد مسكوني 

بر اين اساس دستيابي به برآوردي نزديك به واقعيت از تعداد خانوار در افق طـرح و  . دشاب شهردر وضع موجود و آتي 

سـب  در راستاي برآورد منا مطمئن تريشناسايي الگوي تراكم خانوار در هر واحد مسكوني در دوره اجراي طرح، گام 

مـي تـوان از طريـق مطالعـه و بررسـي       در ايـن رويكـرد   .شـود  محسوب مي شهرتعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز در 

  :محورهاي موضوعي زير به نتيجه بهتري دست يافت

  ؛تراكم خانوار در واحد مسكوني و استخراج روند تغييرات آن در گذشته كنوني بررسي دقيق الگوي •

  بيني تمايالت آينده؛ اي و گسترده و پيش خانواده شامل هسته روند تغييرات الگوي  بررسي •

   .دوره طرح تا افقبيني روند تغييرات آن در آينده و نيز  بررسي تغييرات بعد خانوار در گذشته و پيش •

بـه گونـه اي   . روشهاي برآورد تعداد خانوار و نيز روند تغييرات تراكم خانوار در واحد مسكوني عمدتاً كيفي هستند

با وجود اين بعضي روشهاي . اي داردتعيين كننده نقش  ريز، متناسب با قدرت وتوانايي او،  تجزيه و تحليلهاي برنامه هك

ترين اين روشها كه به اطالعات اندكي نياز دارد ولـي   ساده. كمي و محاسباتي نيز براي برآورد تعداد خانوار وجود دارد

  از ؛كند، عبارت است  مبناي استواري فراهم مي

S

P
=H  

بر ميانگين بـرآورده شـده بعـد خـانوار     ) P(از طريق تقسيم جمعيت برآورده شده ) H(كه در آن تعداد خانوار آينده 

)S (6.آيد بدست مي  

بيني مقدار زمين الزم براي توسعه مسكوني بايد برآوردي از تعداد در مطالعات نيازهاي بخش مسكن عالوه بر پيش

و  1385بر اساس اطالعات به دست آمده از سرشماري عمومي نفوس و مسكن. اي مسكوني نيز صورت گيردواحده

بر اين . اندواحد مسكوني در شهر دزج سكونت داشته 688خانوار در  583تعداد  88سال  درنتايج مطالعات مشاور 

دليل كه برخي از واحدها خالي از سكنه  به اين. گرددمي 84/0اساس ضريب سكونت خانوار در واحد مسكوني برابر با 

واحد مسكوني اعالم شده  559واحد هاي مسكوني موجود شهر دزج برابر  تعداد 1385ولي برابر امار سال  .مي باشند

  اين امار نشان مي دهد كه در شهر دزج كمبود مسكن وجود . خانوار نيز وجود داشته است  559كه در همان سال تعداد 

                                                 
، صـص  1376زاده، تهران، سازمان برنامه و بودجه؛،  فاطمه تقي: اي؛ مترجم ريزي شهري و منطقه بيني در برنامه لد، برايان ومك گرگور برايان؛ فنون پيشفي: ك.ر. 1

  .81ـ87
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٧٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

خانوار و تعداد واحد هاي مسكوني موجود كه بيش  583كه برابر  1388ر نظر گرفتن تعداد خانوار هاي سال با د. ندارد 

   )البته واحد هاي خالي از سكنه و در حال تخريب محاسبه شده است( از تعداد خانوار هي ساكن است 
  :نحوه تصرف واحدهاي مسكوني -1-16-4

سـاختمان هـاي مسـكوني شـهر دزج، نحـوه تصـرف واحـدهاي        از ديگر شاخص هاي مطـرح در بررسـي وضـعيت    

كه نشان دهنده  27بدين منظور جدول شماره . است در اين بخش انواع تصرف و ميزان آن مشخص مي گرددمسكوني 

  . است، ارائه مي گردد) 1388سال (تصرف واحدهاي مسكوني شهر دزج در وضع موجود 

مربـوط   ملكيتعداد مالكيت هاي  نبيشتري .هستند ملكيمالكيت درصد واحدهاي مسكوني شهر دزج داراي  95.80

  .مي باشد 2درصد مربوط به محله شماره  48.44درصد و كمترين اين مقدار با  51.56با  1به محله شماره 

تعداد مالكيت هاي اسـتيجاري   نبيشتري. درصد واحدهاي مسكوني شهر دزج داراي مالكيت استيجاري هستند 4.20

  .مي باشد 1درصد مربوط به محله شماره  42.90درصد و كمترين اين مقدار با  57.10با  2له شماره مربوط به مح

  است) سازماني يا در برابر خدمت(هر دو فاقد مساكن مسكوني دولتي  2و  1محله شماره 

  1388نحوه تصرف واحدهاي مسكوني شهر دزج در سال   -27جدول شماره 

 مجموع سازماني ارياستيج  ملكي نحوه مالكيت محالت

  1محله 
 342 -  12 330 تعداد

 100 0 3.51 96.49 درصد

  2محله 
 326 -  16 310 تعداد

 100 0 4.91 95.09 درصد

  كل شهر
 668 -  28 640 تعداد

 100 0 4.2 95.80 درصد

  1388محاسبات مشاور، : مأخذ

  :فرهنگي و مذهبيهاي موجود در بخش نياز   -2-16-4

فرهنگي عمده در شهر دزج عبارت است از كانون فرهنگي و هنري مسجد حضرت ابوالفضل شهر دزج  كاربريهاي   

با توجه به جمعيت موجود اين كانون جوابگوي نياز هاي جمعيت شهر دزج را مي دهد ولي با توجه به نقش و  است 

ارائه دهنده خدمات به جايگاه شهر دزج در سطح منطقه بعنوان مركزيت بخش از يك طرف و مركز دهستان و 

. جمعيت حوزه نفوذ در سطوح پايين تر اين مركز فرهنگي كم است و نياز به ايجاد فضاي فرهنگي ديگري مي باشد 

  .شوداي را بتواند بر عهده گيرد، به شدت احساس ميشهري و منطقه اين كاربري كه نقشكمبود 
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٧٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

مترمربع به ازاء هر نفر  49/1انداز طرح بايد به كه در چشممتر مربع است  15/0سرانه كنوني كاربري فرهنگي معادل 

متر مربع از اراضي توسعه  4433بر اساس اين تغيير سرانه و با توجه به افزايش جمعيت آتي شهر دزج، بايد ميزان . برسد

  .گرددآتي شهر به كاربري فرهنگي اختصاص يابد، پيشنهاد مي

ن دين بخصوص در دهه افضاهاي برگزاري مناسك ايام عزاداري بزرگ كاربري مذهبي كشور شامل مسجد، تكيه، و

مساحت  .متفاوت است شهر و محالت آنوسعت هر يك از اين واحدهاي عملكردي متناسب با جمعيت . عاشورا است

همچنان كه شكل . شود مطلوب اين واحدها در ارتباط با نيازهاي جامعه شهري و تغييرات آن در طول زمان تعيين مي

گيري چنين واحدهاي عملكردي در ارتباط با نياز ساكنان روستاست و تعداد آن به خصوصيات اعتقادي گروههاي 

 ساكنين شهر و محلهمذهبي مختلف ارتباط دارد، وسعت تحت اشغال هر يك از واحدهاي مذهبي نيز در ارتباط با نياز 

   .شوند تعيين مي

مراكز عمده كاربري مذهبي  .باشدج از وضعيت مطلوبي برخوردار ميدر حال حاضر سرانه كاربري مذهبي در شهر دز

حسينيه، مسجد  حضرت ابوالفضل واقع در بافت كالبدي شهر هستند : توان به اين صورت بر شمرددر شهر دزج را مي

ست با دزج برابر ا سرانه كنوني كاربريهاي مذهبي در شهر. كه پراكنش اين دو فضاي مذهبي بر اساس محله اي است

انداز مترمربع براي چشم 25/1اي معادل ، سرانهديگرمتر مربع است كه به منظور ايجاد مساجد و مراكز مذهبي  46/0

ميزان سرانه  .متر مربع را ايجاد خواهد نمود 3728توسعه آتي شهر دزج در نظر گرفته شده است كه فضايي به ميزان 

  شهر را تأمين خواهد نمودوضع موجود تا افق زماني طرح نيازهاي مذهبي 

  :برآورد فضاهاي الزم براي كاربري ورزشي - 4- 16- 3

ريـزي  لـذا در برنامـه  .  اصوالً در پالنهاي شهري و زيستي يكي از كاربري هاي مهم شهري مجموعه هاي ورزشي است

عامـل توسـعه   تواند تخصيص اراضي الزم است توجه خاصي به كاربريهاي ورزشي صورت گيرد چنانكه اين مسئله مي

  .مهمي براي شهر باشد

سرانه كنوني كاربري ورزشي در . براي رسيدن به اين مهم بايد كالبد، امكانات و تسهيالت مرتبط با آن نيز فراهم گردد

اين . متر مربع به ازاء هر نفر برسد 2/8مترمربع كه الزم است براي تأمين نيازهاي كالبدي به  08/9شهر دزج برابر است با 

. متر مربع از اراضي شهر دزج به كاربري ورزشي اختصاص يابد 24436، بايد مقدار 1398معني است كه تا سال  بدين

ميزان سرانه وضع  .اين مقدار زمين عمدتاً براي توسعه كاربري ورزشي و ديگر ملزومات آن در نظر گرفته شده است

  .نمودشهر را تأمين خواهد  ورزشيموجود تا افق زماني طرح نيازهاي 
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٧٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  برآورد سطح مورد نياز آتي شبكه ارتباطي - 16-4- 4

. هاي پيراموني قرار داردو دسترسي اهسياست اصلي در ارتباط با سيستم شبكه ارتباطي شهر دزج بر تقويت كمربندي

 گر چه در حال حاضر شبكه شعاعي شكل مركز شهر دزج در ايجاد دسترسي و گذردهي ترافيك به خوبي عمل مي

از سوي ديگر، موقعيت . ا اين وضعيت و سطح عملكرد با رشد و توسعه شهر به اين گونه تداوم نخواهد داشتكند، ام

خاص شهر دزج و اهميت آن به عنوان پل ارتباطي ميان شهرهاي قروه و روستهاي صندوق آباد و ظله جوب جريان 

  .عبوري به شهر را همراه خواهد داشت

- ها و ايجاد دسترسينترل و رويارويي با مشكالت محتمل آتي، ساخت كمربنديبر اساس مسائل ذكر شده و براي ك

  .هاي پيراموني در شهر دزج ناگزير خواهد بود

هاي ذكر شده كه عمدتاً نقش جابجايي و گذردهي جريان عبوري به خصوص وسايل نقليه سنگين عالوه بر كمربندي

براي تأمين فضاي . ترسي و ارتباط ميان محالت ايجاد خواهد شددس دهايي براي ايجارا به عهده خواهد داشت، خيابان

به  6/85ها و خيابانهاي ذكر شده سرانه كنوني شبكه ارتباطي در شهر دزج تا افق طرح بايد از مورد نياز كمربندي

هاي آتي همتر مربع ايجاد خواهد نمود كه در توسع 356109افزايش يابد، اين افزايش سرانه سطحي به اندازه  58/119

  .براي تأمين ميزان فضاي مورد نياز شبكه ارتباطي شهر دزج به كار خواهد رفت

  برآورد فضاي سبز مورد نياز شهر دزج -5-16-4

سياستهاي توسعه شهر دزج، از جمله بهسازي . شهر دزج در حال حاضر از سرانه فضاي سبز پاييني برخوردار است

نمايد تا در اين شهر زندگي شهري و پيروي از اصول توسعه پايدار الزم ميمحيط شهري  و در كل باال بردن كيفيت 

ايجاد باغ  :توان چنين تشريح كردسياستهاي اصلي آتي در ارتباط با فضاي سبز شهر دزج را مي. فضاي سبز توسعه يابد

   .ها ، پارك و فضاهاي سبز جديد

بر اين اساس تا . مترمربع برسد 27رمربع است كه بايد به مت 04/1سرانه كنوني فضاي سبز در شهر دزج برابر است با 

  .اضافه گردد دزجمتر مربع به فضاي سبز شهر  82109انداز طرح، بايد چشم
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٧٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

برون شهري و ارتباط آن با عملكردهاي و  نظام سلسله مراتب شبكه راههاي درون شهري -17-4

  شهري از لحاظ شبكه بندي 

انتظار مي رود كه . در جاده هاي كشور و خيابان هاي شهر هاي كشور افزوده مي شود هرساله بر تعداد وسايل نقليه 

افزايش تعداد وسيله نقليه در شهر بسـتگي  . اين روند در آينده نيز ادامه يابد  و شهر دزج نيز از اين قاعده مستثني نيست 

رهنگي و چگونگي بهـره وري از زمـين   به عوامل متعددي مانند رشد جمعيت، اوضاع اقتصادي  و اجتماعي، تحوالت ف

  . اين عوامل  كه باعث افزايش اتومبيل در شهر مي شود مسائلي را به بار مي آورد كه هم اكنون با آن روبرو هستيم. دارد

با توجه بـه وضـعيت موجـود شـبكه معـابر و نيازهـاي جديـد جامعـه شـهري نظيـر قابليـت حركـت ماشـين، همـاهنگي               

ا شدت عملكردي كاربري هاي مجاور، مشكالت خاصي در شـبكه معـابر شـهري بـروز مـي      خصوصيات فضايي معابر ب

كند كه طرح جامع شهر در پي نظم بخشيدن به شبكه معـابر و برطـرف كـردن محـدوديت هـاي فيزيكـي معـابر و رفـع         

  .مشكالت رفت و آمدي ساكنان است

از استفاده كنندگان و ويژگي هـاي طبيعـي شـهري    معابر داراي ويژگي هايي است كه تحت تاثير عوامل مختلفي نظير ني

در برنامه ريزي شبكه معابر، نيازها شامل نيازهاي موجود و نيازهاي آينده جامعه استفاده كننده است و . شكل مي گيرند

برطرف كردن آنها عمدتاً در شهرها عمدتاً با مداخالتي در شبكه معابر همراه است كه اصالح و تعـريض معـابر، نمونـه    

مهمترين خصوصيت معابر كه در چارچوب مداخله اصالح و تعريض معابر مي تواند هزينه . هايي از اين مداخالت است

براي تعيين عرض مطلوب معابر، انجام بررسـي هـايي   . هاي زيادي را به همراه داشته باشد، عرض مطلوب هر معبر است

با وجـود  . استفاده كننده و عملكردهاي اصلي معبر نياز است در زمينه ميزان رفت و آمد در معبر، نيازهاي فضايي جامعه

اين، رويكرد مرسوم در تهيه طرح جامع شهري، نشانگر تبعيت مشاوران از سلسله اي از مقادير عرضي براي معابر شهري 

كـه در   عدم دقت و توجه آنها به ساير عوامل مؤثر در وضـعيت معـابر  . است كه براساس نيازهاي ماشين تعيين مي شوند

، تاثيرات دراز مدتي به وضعيت شبكه معابر شهرها داشته اند، بروز مشكالتي در اجـراي  )ارگانيك(شكل توسعه طبيعي 

  . برنامه توسعه معابر شهري مي شود

مسايل اصلي مربوط به تعيين سلسله مراتب شـبكه معـابر و خصوصـيات كالبـدي ـ فضـايي آنهـا و توجـه بـه عوامـل           

ر تهيه طرح اصالح و توسعه شبكه معابر شـهرها، ضـرورت فـراهم كـردن الگوهـاي مناسـب بـراي        مختلف تاثيرگذار د

. كمك به مشاوران طرحهاي جامع شهري در برنامـه ريـزي واقعـي و منطقـي شـبكه معـابر شـهرها را مطـرح مـي سـازد          

ه و امكانات محدود و به مشكالتي خاص ناشي از تجرب ههمكاري مشاوران حقيقي نيز در تهيه طرح هاي شهري، با توج

براين اساس هدف اصلي مطالعـات حاضـر، تهيـه و ارايـه     . تنوع رشته هاي تحصيلي آنها بر اين ضرورت تاكيد مي كند

اهـداف فرعـي ايـن بخـش نيـز      . الگويي مناسب براي مطالعه و برنامه ريزي شبكه معابر در طرح جامع شـهر دزج اسـت  
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٨٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

مرتبط با برنامه ريزي و طراحي شبكه معابر شهري، هماهنگ كردن الگوهـاي  تهيه و گردآوري مباني نظري : عبارتند از

مرسوم طراحي و برنامه ريزي شبكه معابر شهري با شرايط مربوط به عوامل مؤثر در وضـعيت شـبكه معـابر، جنبـه هـاي      

طراحـي شـبكه معـابر    متغير معابر در برابر عوامل تاثيرگذار و مبنا قراردادن بررسي هـاي گسـترده بـراي برنامـه ريـزي و      

  . شهري است

با توجه به اينكه در شهر دزج طرح هادي تهيه شده و تا حدود زيادي شبكه معابر و كاربريهاي اصلي در شهر بوجود 

آمده است و رعايت حقوق مكتسبه ايجاد شده در طرح اوليه را الزامي نموده است و ممكن است اين مراعات تا جـايي  

. فر هاي توليد شده بهتر است دامنه كاربري ها محدود و يا شبكه هاي جديد طراحي گـردد پيش رود كه براي كنترل س

دو مجموعـه اصـلي در ايـن بخـش قابـل      . اين امر بدين معني است كه توليد ترافيك در بخش هاي مختلف كنترل شود

دوم محور هاي دسترسي با  بررسي است يكي كاربري ها هستند كه ارتباط بين آنها نياز به محور هاي دسترسي دارند و

ظرفيت خود در محيط و حجم و ميزان كاربريها دخالت مي كنند و اين تاثيرات متقابل همواره در طول روند مطالعـات  

  . دنبال مي شود

مشاور به اين نكته اعتقاد دارد كه بحث ايجاد شبكه هاي شهري، بحث فرهنگـي نيسـت بلكـه يـك مبحـث عينـي و       

كارفرمـا نيـز براسـاس    . ته و مربوط به ايجاد تصميم و عزم براي حركت بسوي آينـده اسـت  مشخص كه مربوط به گذش

  : شبكه ارتباطي در شهر دزج بايد. بزاعت علمي و توان اجرايي سعي دارد بهترين راه حل را بدست آورد

  داراي كارايي معقول از طريق انتخاب ظرفيت هاي الزم باشد؛ -

  ر آن به صرفه اقتصادي ترافيك باشد،كم هزينه باشد و هم عملكرد د -

  جريان ترافيك در شبكه ايمن باشد، -

  .مسائل زيست محيطي در تمام موارد و شرايط رعايت گردد

  :بنديشبكه  مسيستكليات  - 4- 17- 1

حلقوي دارد  -بندي معابر شهر دزج نشان از تمايل آن به پيروي از الگوي تركيبي شعاعي بررسي نظام كلي شبكه 

معني كه روند توسعه شهري در سالهاي اخير بيشتر در راستاي محورهاي مواصالتي با شهرهاي اطراف قرار داشته  بدين

اين ساختار الگوي شعاعي شبكه ارتباطي به بهترين نحوي براي عبور ترافيك و ايجاد دسترسي در شهر مناسب . است

تواند براي كاهش ترافيك  اين الگو مي. آوردود مياست و الگويي مطلوب را براي شبكه ارتباطي در يك شهر به وج

هاي جديد در اطراف شهر مناطق مختلف همراه با توسعه آتي شهر كاركرد مناسب داشته باشد و با ساخت كمربندي 

   .شهر را به هم ارتباط داد
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٨١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

كه شهر را به –شهر حلقوي آن به دليل  قرارگيري شهر در راستاي سه دروازه  -در شهر دزج الگوي تركيبي شعاعي

هاي شبكه ارتباطي داخل شهري نيز محسوب اين سه دروازه ورودي. ظله جوب ايجاد شده است –صندوق آباد  -قروه

امام  ربولوا. مي باشد شهيد چمرانساختار اصلي شبكه ارتباطي داخل شهر شامل بلوار امام، خيابان جانبازان و . شوندمي

  .روه تا ميدان انقالب مي باشددر امتداد محور ورودي از سمت ق

رعايت شده  ظم سلسله مراتبي اين شبكه در برخي از نقاط شهر در شهر دزج از نظر ساختار فضايي نامناسب بوده و اما  ن

در كل سيستم شبكه ارتباطي درون شهري دزج را تشكيل  2اصلي و درجه  محورهاي ذكر شده به عنوان شرياني .است

   .دهندمي

خياباني يكبار از ديد طراحي هندسي و استقرار قطعات خياباني در جغرافياي منطقه مدنظر قرار مي گيرد و  شبكه بندي

  . يكبار هم از لحاظ عملكرد ترافيك در روي آن

سيماي هندسي شبكه خياباني در شهر دزج به الگوي شعاعي اشاره دارد كه عمدتاً متأثر از چند محور پر ظرفيتي در 

  .صل به هم در آن مي باشدمركز شهر ، مت

از يك محور پر ظرفيت كه در مركز شهر دزج قرار دارد و براي اين قسمت شكل خطي را تشكيل  :الگوي اول

  . داده است

  :اين محور به اهميت عملكردي عبارت است از

  :بلوار امام

اين محور غالباً محل . ده استبا طول قابل توجه خود از ابتداي ورودي شهر از طرف قروه تا ميدان انقالب كشيده ش

گذر كساني بوده است كه همواره راه بين قروه، به روستاهاي اطراف مي پيمايند و همچنين راه اصلي شهر كه مردم 

   .روزانه به آن مراجعه مي نمايند

آن رشد  محور فوق استخوان بندي اصلي شهر را در اين الگو تشكيل داده اند كه شهر به طور جا افتاده در دو طرف

  .نموده است

در شهر دزج چند محور مهم پر ظرفيتي به مركز اصلي شهر متصل مي باشند ساختار شعاعي را براي  :الگوي دوم

شهر تشكيل داده است و در اطراف شهر با گسترش شهر اين محورهاي اصلي كه از شهر دور مي شوند به هم متصل 

عابر را شاهد هستيم اين معابر الگوي حلقوي دارند شبكه ارتباطي در مي شوند كه ما در شهر دزج چند نمونه از اين م

  . اين بخش از الگوي تركيبي تأثير پذيرفته است كه در ذيل تشريح داده مي شوند

  :ميدان در مركز شهر، ميدان انقالب مي باشد كه خيابانهاي زير از آن جدا شده اند
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٨٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 بلوار امام −

 خيابان جانبازان −

 خيابان شهيد چمران −

  .خيابان مهم ديگري كه در تشكيل بافت حلقوي مؤثر بوده اند عبارت است از خيابان فرهنگ

در توضيحات فوق آنچه كه مورد نظر بود، معرفي خيابانهايي بود كه من حيث المجموع مانند يك شبكه 

  .مي كنند تأمينداخلي شهر را  نگهدارنده، باقي خيابانها به طور مستقيم و يا غير مستقيم به آنها اتصال دارد و ارتباطات

  :سلسله مراتب شبكه ارتباطي - 2-17-4

ها  دسته شرياني 3توان به هاي درون شهري را ميراه» اشتو«بر اساس استانداردهاي تعيين شده به وسيله سازمان 

(ARTERIALS)ها  كننده ، جمع(COLLECTORS) و محلي(LOCALS)  بندي كردطبقه.  

هاي نسبتاً كنترل شده هستند و وظيفه ارتباط بين نواحي مختلف هاي شهري با دسترسيز راهها قسمي اشرياني 

نقش غالب اين راهها نيز جابجايي است كه گاهاً نقشهاي ديگري از جمله دسترسي، تجاري و . شهري را به عهده دارند

توان به دو دسته شرياني درجه يك و ميراههاي شرياني را نسبت به اهميت آنها . شونددار ميكالبدي را نيز عهده 

بايد توجه داشت كه به علت كوچك بودن شهر دزج، سلسله مراتب شبكه معابر به سختي . شرياني درجه دو تقسيم كرد

ها به دو دسته درجه يك و با چشم پوشي از برخي شرايط قابل تفكيك است و تفكيك سلسله مراتبي همچون شرياني 

  .باشدهاي آتي ميريزي راحي و برنامه و دو راهبردي براي ط

  : تقسيم بندي راههاي شهري به شرح ذيل است

  شرياني . 1

 محلي . 2 

  .راههاي شرياني خود به دو دسته درجه يك و درجه دو تقسيم مي شوند

  خيابان  شرياني درجه يك به سه دسته تقسيم مي گردد: شرياني درجه يك   

  آزاد راه : الف   

  ه بزرگرا: ب 

  راه عبوري :  ج 

  اين معابر  به دو دسته تقسيم مي شوند؛: شرياني هاي درجه دو 

  خيابان هاي شرياني اصلي، :  الف 
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٨٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ).نقش جمع و پخش كننده دارند( خيابانهاي شرياني فرعي  : ب 

  :خيابان هاي محلي نيز به دو دسته تقسيم مي گردند

  خيابان محلي اصلي، : الف 

  ). انشعابي( عي  خيابان محلي فر: ب 

هاي همسطح، به ويژگيهايي همچون ارتباط با راههاي بين شهري، استفاده از تقاطع دوهاي درجه در تعريف شرياني 

در شهر چنين محورهاي ارتباطي با چنين مشخصاتي . هاي كنترل شده و نقش غالب جابجايي اشاره شده استدسترسي

يابانهاي اصلي منشعب از شرياني هاي درجه يك هستند و وظيفه ارتباط بين هاي درجه دو خشرياني . دزج وجود ندارد

اصلي و خيابان هاي جانبازان و شهيد درجه دو  توان شريانيرا مي بلوار اماممناطق شهري را به عهده دارند در شهر دزج 

  .شبكه ارتباط درون شهري دانستچمران شرياني درجه دو فرعي  

هاي محلي و بالعكس را ها به دسترسيخش كننده وظيفه هدايت جريان ترافيك از شرياني پ -خيابانهاي جمع كننده

 پخش كننده سيستم شبكه معابر شهر دزج عمل مي -فرهنگ به عنوان مسيرهاي جمع كننده خيابان. به عهده دارند

  .ادهاي محلي قرار دتوان در دسترسيبقيه معابر موجود در محدوده شهر دزج را مي. كنند

دهد كه سلسله مراتب دسترسي در شبكه ارتباطي شهر به خوبي رعايت شده است، مطالعات به عمل آمده نشان مي

  . شوندهاي محلي مستقيماً به مسيرهاي شرياني متصل ميبه طوري كه گاهاً دسترسي

باط بين نواحي مختلف هاي نسبتاً كنترل شده هستند و وظيفه ارتهاي شهري با دسترسيها قسمي از راهشرياني 

نقش غالب اين راهها نيز جابجايي است كه گاهاً نقشهاي ديگري از جمله دسترسي، تجاري و . شهري را به عهده دارند

توان به دو دسته شرياني درجه يك و راههاي شرياني را نسبت به اهميت آنها مي. شونددار مي كالبدي را نيز عهده

ايد توجه داشت كه به علت كوچك بودن شهردزج، سلسله مراتب شبكه معابر به سختي ب. شرياني درجه دو تقسيم كرد

ها به دو دسته درجه يك و با چشم پوشي از برخي شرايط قابل تفكيك است و تفكيك سلسله مراتبي همچون شرياني 

  .باشدهاي آتي ميريزي  و دو راهبردي براي طراحي و برنامه

دهد كه سلسله مراتب دسترسي در شبكه ارتباطي شهر به خوبي رعايت نشده است، يمطالعات به عمل آمده نشان م

  . شوندهاي محلي مستقيماً به مسيرهاي شرياني متصل ميبه طوري كه گاهاً دسترسي

نقش كاركردي معابر  - 4- 18  

تعيـين اجـزاء آن،    در طراحي راههاي شهري، اصالح معابر و. شوندخيابانهاي شهري نقشهاي گوناگوني را پذيرا مي

در بسياري از مواقع ممكن است يك خيابان بيش از يك نقش را به عهده داشته باشد . شناخت اين نقشها ضروري است
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٨٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اي نقشها و هدايت آنها به گونه  ريز شناخت اين وظيفه يك برنامه. كه گاهاً اين نقشها با هم در تناقض و تعارض هستند

  :نقش قابل تعريف و تشخيص است 6براي خيابانهاي شهري . مرتفع گردد است كه اين تناقضات و تضادها

 فراهم آوردن امكان جابجايي براي وسايل نقليه موتوري: نقش جابجايي •

 ايجاد امكان دسترسي به بناها، قطعات و تأسيسات شهري: نقش دسترسي •

 ش، بازي، مالقاتايجاد بستر مناسب براي تعامالت گوناگون اجتماعي مانند گرد: نقش اجتماعي •

 تاثيرگذاري در ساختار اقتصادي شهر: نقش اقتصادي •

 دادن فرم معماري شهري به ساختار كالبدي و فيزيكي شهر و پيرامون راه): كالبدي(نقش معماري  •

 7تاثيرگذاري در تلطيف آب و هوا و كيفيت زيست محيطي پيرامون راه: محيطي نقش زيست •

يارهاي گوناگوني همچون حجم و سرعت ترافيك، كاربري اراضي و شيوه در شناخت نقش خيابانهاي شهري مع

نقش اصلي خيابانهاي شهري درجه . انددسترسي قطعات مجاور، اجزاء سطح مقطع و طرح هندسي خيابان تعيين كننده 

-پذيرا مياي معمولتر نسبت به شرياني هاي درجه يك نقشهاي ديگر را جابجايي و دسترسي است اما به گونه اصلي  2

  . شوند به عنوان نمونه بلوار امام عالوه بر نقش دسترسي و جابجايي ، نقش اقتصادي به عهده دارد

پخش كننده غالباً نقش جابجايي، اجتماعي و دسترسي به قطعات و دسترسي هاي محلي را  -كنندهخيابانهاي جمع 

هاي ديگري همچون اقتصادي، زيست محيطي و معماري را توانند نقشاين خيابانها همچنين مي. تندبه طور برابر دارا هس

  . به عنوان نمونه خيابان فرهنگ عالوه بر نقش جابجايي و دسترسي، نقش اقتصادي را نيز به عهده دارد. به عهده بگيرند

جدول زير چكيده بررسي نقش . نقش غالب خيابانهاي محلي، اجتماعي و دسترسي به قطعات و ساختمانهاست

  .ي شهري استخيابانها

نقش غالب برخي از خيابانهاي شهر  -28جدول شماره   

محيطي زيست اقتصادي اجتماعي دسترسي جابجايي نقش  معماري 
نها

يابا
 خ

نام
 

امام  ربولوا  

 جانبازان

 شهيد چمران

 فرهنگ

شهيد ، جانبازان، امام  ربولوا

، گلزار، گاليل، فرهنگ، چمران

 زنبق، عرفان، مينا، تعاون

اليل، گلزار، گ

زنبق، عرفان، مينا، 

فرهنگتعاون،   

 بلوار امام 

 جانبازان
 تعاون جانبازان

88 نتايج مطالعات ميداني مشاور در سال: ماخذ   

 
 

 

                                                 
  1374، مباني، وزارت مسكن و شهرسازي 1، بخش طراحي راههاي شهرينامه مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي ايران، آيين 1
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٨٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   نقشه شبكه معابر      

 
 

مسائل مربوط به عبور ومرور عمومي و خصوصي -19-4  
  :اجزاء سيستم ارتباطي -1-19-4

  :كب از اجزاء زير صورت مي گيردارتباط در شهر به روش يك سيستم مر

  :سيستم اتوبوس راني -

  .شهر دزج فاقد سيستم اتوبوس راني بوده و با توجه به وسعت و جمعيت خود نياز به اين سيستم ندارد

  :سيستم ميني بوس راني -

بـوس  سيستم ميني بوس راني براي سرويس دهي به روستاهاي اطراف استفاده مي شود و شـهر داراي سيسـتم مينـي    

  دستگاه ميني بوس براي سرويس دهي به بيرون شهر مي باشد 8راني داخلي نبوده  و نيازمند به آن نمي باشد ولي 

  :سيستم تاكسي راني -

دستگاه جهت سرويس دهـي بـه خـارج از شـهر      2شهر دزج فاقد سيستم تاكسي راني مي باشد كه در وضع موجود 

  . فعال مي باشد كه شبانه روزي كار مي كند

  :سيستم وسيله نقليه شخصي -

دسـتگاه وسـيله نقليـه شخصـي      134بر اساس پرسشي كه از درب منازل صورت پذيرفته است در شـهر دزج حـدود   

   .وجود دارد
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٨٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  

  :حجم عبوري در محورها -2-19-4

سـي  شهر دزج با توجه به عدم وجود سيستم اتوبوسراني ، ميني بوسراني ، سيستم شـبكه تاكسـي رانـي و آزانـس تاك    

  .  تلفني مي باشد

 5تـا   3براساس پرسشي كه از درب منازل در شهر دزج صورت گرفته است، تعداد سفر هاي اول روزانه مـردم بـين   

  .سفر در شبانه روز متفاوت مي باشد

  :نفري شهر دزج 2454سفر اول و جمعيت  4بر اين اساس و با احتساب متوسط سفر روزانه 

 .سفر مي باشد 9816برابر  كل سفرهاي انجام گرفته در روز −

  .نفر را جابجا مي كنند 1692درصد سفر هاي روزانه برابر  24/17سواري هاي شخصي  −

  .درصد سفر هاي روزانه، به صورت پياده انجام مي گيرد 76/82سفر برابر  8124ميزان  −

فقط اين نكته را . ث استاين كه اين آمار حقيقتاً مي تواند مبناي يك قضاوت صحيح قرار بگيرد يا خير، محل بح  

بدون ورود به بحث هاي نظري  مي توان عنوان كرد و آن اينكه  يك روز آمار از يك روند كه سـاليان طـوالني ادامـه    

آمار تردد فقط يك دور نهائي با يك فضـاي اسـتراتژيك را نمـايش    . دارد نبايستي به عنوان يك برهان قاطع اقامه شود

لذا عالوه بر آمـار ، استفسـار از آشـنايان بـه محـل و كارشناسـان و       . چيزي را نمايش دهدمي دهد و يا بهتر است چنين 

ايـن مـورد   . مديران محلي و بازديدهاي كارشناسانه بخصوص براي پي بردن به درجه اشباع خيابانهاي بسيار مهـم اسـت  

بخصوص  شهرداري و افراد مطلع بـه   اتفاق افتاده است  يعني اينكه عالوه بر آمار از نظرات كارشناسانه مديران شهري 

  .موضوع استفاده شده است
  

  

  :حجم عبوري در گره هاي مهم شهري -1-2-19-4

در بررسي هاي مربوط به مهندسي ترافيك گره ها يا نقاطي كه مسـيرهاي ارتبـاطي يكـديگر را قطـع مـي كننـد در       

در مي آيد محاسبه ورودي هاي به يك تقاطع  برآورد كارايي شبكه داراي اهميت است آنچه كه در عمل به مورد اجرا

  :اين كه يك تقاطع داراي چه ظرفيتي است بستگي به چند عامل دارد. است 

  تعداد شاخه هاي ورودي به تقاطع؛  –الف 

  هندسه تقاطع شيب كم و زياد،  -ب

  تعداد حركات كهن ورودي و خروجي كه يك طرفه بودن خيابان در آن موثر است،  -ج

  چراغ راهنمايي يا عدم وجود آن،وجود  -د

  تعداد نوارهاي عبوري خيابانها، -ه
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٨٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ذكر اين نكته الزم . گذرد شهر دزج از لحاظ ترافيك عبوري، ترافيك كمي از اين شهر به روستاهاي اطراف مي

ك ترافي است كه شبكه معابر شهر دزج براساس طرح هادي ساخته شده اند از وسعت مناسبي برخوردار مي باشد و

در حال حاضر چون ترافيك سنگيني ندارد و تعداد وسايل نقليه كم در   .عبوري از شهر، از بلوار امام عبور مي كند

بررسي حجم ترافيك عبوري از بلوار امام ضروري و نتايج حاصل از .سطح شهر وجود دارد مشكلي ايجاد ننموده است

  .آتي خواهد داشتهاي  يها و برنامه ريزآن تأثير بسيار مهمي در طراحي

براي سرشماري ترافيك عبوري از بلوار امام، وسايل نقليه به پنج دسته سواري، وانت، ميني بوس و كاميون تقسيم 

در اين آمارگيري هر نوع وانت با شماره . سبك است (Private)منظور از سواري هرگونه وسيله شخصي . شد

بوس رو حمل و نقل جمعي بزرگتر از سواري اعم از ميني هرگونه خود. شخصي و عمومي در رده وانت شمارش شد

 Single)هر نوع وسيله باري همانند كاميون تك واحدي . در اين آمارگيري در زمره ميني بوس به حساب آمد

Unit) و بزرگتر از آن به عنوان كاميون  محسوب شده است.  

زمان در . و انقالب و به شيوه دستي انجام گرفتدر برداشت حجم تردد ترافيك، آمارگيري از ميدان هاي  كشاورز 

عصر بـه مـدت يـك سـاعت تمـام در نظـر        18الي  17بعد از ظهر و  13الي  12شده براي شمارش از ساعت  هنظر گرفت

در ايـن سـاعت بيشـترين    دليل انتخاب اين ساعت اين بود كه طبق بررسيهاي به عمـل آمـده حجـم ترافيـك     . گرفته شد

اطالعات به دست آمده بيشترين مقدار ترافيك عبوري از محورهـا  .. ترافيك متوسط روزانه دارد يا ADTشباهت را به

هـاي هـر يـك از ميـادين و      بعد از ظهر مي باشد بنابراين در ادامه نتايج مربوط به برداشـت  18الي  17مربوط به ساعت 

  .بعد از ظهر شرح داده مي شود 18الي  17محورهاي منتهي به آنها در ساعت 

صبح در محورهاي مهم ترافيكي شهر   13الي  12برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك   - 29جدول شماره   

 ميني بوس وانت سواري محل برداشت
كاميو
 ن

 جمع

 فرهنگ
 27 6 0 4 17 ورودي

 13 2 0 2 9 خروجي

امام  به طرف ميدان 
 انقالب

 26 0 0 3 23 ورودي

 17 0 1 2 14 خروجي

به طرف جاده قروه  امام  
 5 2 0 1 9 ورودي

 22 3 1 3 15 خروجي

 جانبازان
 18 0 0 5 13 ورودي

 11 1 0 6 4 خروجي

 شهيد چمران
 22 0 0 4 18 ورودي

 14 0 1 2 11 خروجي

امام به طرف ميدان 
 كشاورز

 17 0 1 2 14 ورودي

 26 0 0 3 23 خروجي

  1388ماه سال  نتايج مطالعات ميداني مشاور در دي: ماخذ 
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٨٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك  - 30جدول شماره   
 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري محل برداشت

 فرهنگ
 31 3 0 6 22 ورودي

 14 1 0 3 10 خروجي

امام  به طرف ميدان 
 انقالب

 27 0 0 4 23 ورودي

وجيخر  14 5 2 0 21 

 امام  به طرف جاده قروه
 16 3 0 1 12 ورودي

 26 3 1 6 16 خروجي

 جانبازان
 29 0 0 7 22 ورودي

 18 1 0 8 9 خروجي

 شهيد چمران
 22 0 0 4 18 ورودي

 14 0 1 2 11 خروجي

امام به طرف ميدان 
 كشاورز

 21 0 2 5 14 ورودي

 27 0 0 4 23 خروجي

 1388لعات ميداني مشاور در دي ماه سال نتايج مطا: ماخذ 

  

  :كشاورزحجم عبوري در محورهاي منتهي به ميدان  -1-1-2-19-4

وسـيله نقليـه    31وسيله نقليه در ساعات است كه  45حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :خيابان فرهنگ

عمـده حجـم ترافيكـي    . تردد مـي كنـد  ) ر برگشتمسي(وسيله نقليه خروجي از ميدان  14و ) مسير رفت(به طرف ميدان 

كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري از مسير رفت نيز متعلـق بـه   . درصد تشكيل شده است 96/70مسير رفت از سواري با 

درصـد و   42/71تعـداد وسـيله هـاي نقليـه را سـواري بـا        ندر مسير برگشت نيز بيشتري .اتوبوس با صفر درصد مي باشد

  .را كاميون با صفر درصد تشكيل مي دهندكمترين تعداد 

ازظهر بعد 18ي ال 17خيابان فرهنگ در ساعت اوج ترافيك حجم ترافيك عبوري از  - 31جدول شماره   

  جمع  كاميون  ميني بوس  وانت  سواري  بعد از ظهر 18تا 17

ورودي به 

 خيابان فرهنگ

 31 3 0 6 22  تعداد

 100 9.69 0 19.35 70.96  درصد

يابان خروجي از خ

  فرهنگ

 14 1 0 3 10  تعداد

 100 7.16 0 21.42 71.42  درصد

1388 برداشت هاي مشاور،: مأخذ  

 

وسيله نقليه در ساعات اسـت    48حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :به طرف ميدان انقالبامام خيابان 

عمـده   .تردد مي كند) مسير برگشت(وجي از ميدان وسيله نقليه خر 21و ) مسير رفت(وسيله نقليه به طرف ميدان  27كه 

درصد و كمترين تعداد وسايل نقليه عبـوري را مينـي بـوس و كـاميون بـا       18/85را سواري با  رفتحجم ترافيكي مسير 

درصـد و   66/66تعداد وسيله هاي نقليه مربوط به سواري با  ندر مسير برگشت نيز بيشتري. صفر درصد تشكيل مي دهند

  .عداد نيز مربوط به كاميون با صفر درصد مي باشدكمترين ت
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٨٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ازظهر  بعد 18 ليا 17امام به طرف ميدان انقالب در ساعت اوج ترافيك  حجم ترافيك عبوري -32جدول شماره   

  جمع  كاميون  ميني بوس   وانت  سواري  بعد از ظهر 18تا 17

ورودي به سمت 

  ميدان

 27 0 0 4 23  تعداد

 100 0 0 14.82 85.18  درصد

خروجي از سمت 

  ميدان

 21 0 2 5 14  تعداد

 100 0 0.54 23.80 66.66  درصد

1388 برداشت هاي مشاور،: مأخذ  

 

وسيله نقليه در ساعات اسـت كـه    42حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :خيابان امام به طرف جاده قروه

عمـده  . تـردد مـي كنـد   ) مسير برگشـت (قليه خروجي از ميدان وسيله ن 26و ) مسير رفت(وسيله نقليه به طرف ميدان  16

كمترين تعـداد وسـايل نقليـه عبـوري از مسـير      . درصد تشكيل شده است 00/75حجم ترافيكي مسير رفت از سواري با 

تعداد وسيله هاي نقليـه را سـواري بـا     ندر مسير برگشت نيز بيشتري. رفت نيز متعلق به ميني بوس با صفر درصد مي باشد

  .درصد تشكيل مي دهند 84/3درصد و كمترين تعداد را ميني بوس با  53/61
  

 

بعدازظهر 18ي ال 17در ساعت اوج ترافيك  امام به طرف جاده قروهخيابان  حجم ترافيك عبوري - 33 جدول شماره  

  جمع  كاميون  ميني بوس  وانت  سواري  بعد از ظهر 18تا 17

 16 3 0 1 12  تعداد  ورودي به سمت ميدان

 100 18.75 0 6.25 75  درصد

خروجي از سمت 

  ميدان

 26 3 1 6 16  تعداد

 100 11.56 3.84 23.07 61.53  درصد

1388 برداشت هاي مشاور،: مأخذ  

  :انقالبحجم عبوري در محورهاي منتهي به ميدان  -2-1-2-19-4

وسـيله نقليـه    29ه در ساعات است كه وسيله نقلي 47حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :خيابان جانبازان

عمـده حجـم ترافيكـي    . تردد مـي كنـد  ) مسير برگشت(وسيله نقليه خروجي از ميدان  18و ) مسير رفت(به طرف ميدان 

كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري از مسير رفت نيز متعلـق بـه   . درصد تشكيل شده است 75/86مسير رفت از سواري با 

 50/00تعداد وسيله هاي نقليه را سـواري بـا    ندر مسير برگشت نيز بيشتري. صفر درصد مي باشد ميني بوس  و كاميون با

  .درصد  و كمترين تعداد را  ميني بوس با صفر درصد تشكيل مي دهند

بعدازظهر 18ي ال 17در ساعت اوج ترافيك  جانبازانخيابان  حجم ترافيك عبوري  - 34جدول شماره   

  جمع  كاميون  ميني بوس   وانت  يسوار  بعد از ظهر 18تا 17
ورودي به سمت 

  ميدان
 29 0 0 7 22  تعداد

 100 0 0 24.14 75.86  درصد

خروجي از سمت 
  ميدان

 18 1 0 8 9  تعداد

 100 5.56 0 44.44 50  درصد

1388برداشت هاي مشاور، : مأخذ  
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٩٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

وسـيله   22نقليه در ساعات است كـه   وسيله 36حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :خيابان شهيد چمران

عمـده حجـم   . تـردد مـي كنـد   ) مسـير برگشـت  (وسيله نقليـه خروجـي از ميـدان     14و ) مسير رفت(نقليه به طرف ميدان 

درصد و كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري را كاميون بـا صـفر درصـد مـي      57/78ترافيكي مسير برگشت را سواري با 

درصد و كمتـرين تعـداد    81/81تعداد وسيله هاي نقليه مربوط به سواري با  ننيز بيشتريدر مسير رفت . تشكيل مي دهند

  .نيز مربوط به ميني بوس و كاميون با صفر درصد مي باشد
 

بعدازظهر 18ي لا 17در ساعت اوج ترافيك شهيد چمران خيابان  حجم ترافيك عبوري -35جدول شماره   

  جمع  كاميون  س ميني بو  وانت  سواري  بعد از ظهر 18تا 17

ورودي به سمت 

  ميدان

 22 0 0 4 18  تعداد

81/81  درصد  19/18  0 0 100 

خروجي از سمت 

  ميدان

 14 0 1 2 11  تعداد

 100 0 15/7 28/14 57/78  درصد

1388برداشت هاي مشاور، : مأخذ  

 

وسيله نقليه در ساعات اسـت   48حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :خيابان امام به طرف ميدان كشاورز

عمـده  . تردد مي كند) مسير برگشت(وسيله نقليه خروجي از ميدان  27و ) مسير رفت(وسيله نقليه به طرف ميدان  21كه 

كمترين تعداد وسـايل  . درصد تشكيل شده است 80/23درصد و وانت با  67/66حجم ترافيكي مسير رفت از سواري با 

تعداد وسـيله هـاي    ندر مسير برگشت نيز بيشتري. متعلق به كاميون با صفر درصد مي باشد نقليه عبوري از مسير رفت نيز

  .درصد و كمترين تعداد را  ميني بوس و كاميون با صفر درصد تشكيل مي دهند 19/85نقليه را سواري با 

 بعدازظهر 18ي ال 17در ساعت اوج ترافيك  امام به طرف كشاورزخيابان  حجم ترافيك عبوري -  36جدول شماره 

  جمع  كاميون  ميني بوس   وانت  سواري  بعد از ظهر 18تا 17

ورودي به سمت 

  ميدان

 21 0 2 5 14  تعداد

 100 0 9.53 23.80 66.67  درصد

خروجي از سمت 

  ميدان

 27 0 0 4 23  تعداد

 100 0 0 14.81 85.19  درصد

برداشت هاي مشاور: مأخذ  
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٩١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  13-12منتهي به ميدان در ساعات  نقشه  حجم عبوري از خيابان هاي

  
  

  18-17در ساعات به ميدان نقشه  حجم عبوري از خيابان هاي منتهي 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٩٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :وازه هاي ورودي و خروجي شهرحجم عبوري در -2-2-19-4

شهر دزج به لحاظ ترافيك عبوري بر مسير جاده هاي روستاهاي اطراف قرار دارد ترافيك بسـيار كمـي دارد كـه از    

ذكر اين نكته الزم است  كه كليه عبور و مرور به علت نبود راه انحرافي مناسـب و يـا كمربنـدي از    . گذردياين شهر م

   .بلوار امام عبور مي كند
  :حجم عبوري دروازه ورودي شهر از طرف قروه -1-2-2-19-4

به طـور دقيقتـر   . باشد دستگاه وسيله نقليه در ساعت مي 27، بيش از )بلوار امام(حجم ترافيك عبوري در اين محور 

درصـد وانـت،    07/23درصـد آنهـا سـواري،     53/61كه  دستگاه در اين محور به سمت دزج مي آيند 26بايد گفت كه 

 16حـدود  ) رفت به سمت قـروه (در الين ديگر اين مسير . درصد نيز كاميون مي باشد 56/11درصد ميني بوس و  84/3

درصد وانت، صفر درصـد مينـي بـوس و     25/6درصد سواري،   00/75كه دستگاه وسيله نقليه در ساعت عبور مي كند 

  .درصد كاميون مي باشد 75/18
حجم ترافيك عبوري از محور بلوار امام در ورودي شهر از سمت قروه -37جدول شماره   

صبح 18تا  17  جمع كاميون ميني بوس  وانت سواري 

 به سمت قروه
 16 3 0 1 12 تعداد
 100 18.75 0 6.25 75 درصد

 به سمت دزج
 26 3 1 6 16 تعداد

 100 11.56 3.84 23.07 61.53 درصد

  1388محاسبات مشاور، 
  

  :حجم عبوري دروازه ورودي شهر از طرف روستاي صندوق آباد -2-2-2-19-4

 وسـيله نقليـه بـه طـرف     29دستگاه وسيله نقليه در ساعت مي باشـد كـه    47حجم ترافيك عبوري در اين محور برابر 

 00/50حجم ترافيـك عبـوري بـه سـمت صـندوق آبـاد از       . وسيله نقليه به سمت صندوق آباد تردد مي كنند 18دزج و 

از ميـان كـل   . درصد كـاميون تشـكيل شـده اسـت     56/5صفر درصد ميني بوس و  درصد وانت، 44/44درصد سواري، 

ميني بوس و كاميون ت و فاقد درصد را وان 14/24درصد را سواري،  86/75اتومبيلهايي كه به سمت دزج مي روند نيز، 

  .ندهست
حجم ترافيك عبوري از محور جانبازان در ورودي شهر از سمت صندوق آباد - 38جدول شماره   

بعد از ظهر 18تا  17  جمع كاميون ميني بوس  وانت سواري 

 به سمت دزج
 29 0 0 7 22 تعداد

 100 0 0 24.14 75.86 درصد

به سمت صندوق 
 آباد

دادتع  9 8 0 1 18 

 100 5.56 0 44.44  50 درصد

  1388محاسبات مشاور، 

حجم ترافيـك عبـوري در ايـن محـور      :ظله جوبحجم عبوري دروازه ورودي شهر از طرف روستاي  -3-2-2-19-4

ي ظله وسيله نقليه به سمت روستا 14وسيله نقليه به طرف دزج و  22دستگاه وسيله نقليه در ساعت مي باشد كه  36برابر 

 15/7درصـد وانـت،    28/14سـواري،  درصد  57/78حجم ترافيك عبوري به سمت ظله جوب از . جوب تردد مي كنند

از ميان كل اتومبيلهايي كـه بـه سـمت دزج مـي رونـد نيـز،       . درصد ميني بوس و صفر درصد كاميون تشكيل شده است

  .و ميني بوس تشكيل داده انددرصد را وانت، صفر درصد را كاميون  19/18درصد را سواري،  81/81
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٩٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بعدازظهر 18ي لا 17در ساعت اوج ترافيك شهيد چمران خيابان  حجم ترافيك عبوري  -39جدول شماره   
  جمع  كاميون  ميني بوس   وانت  سواري  بعد از ظهر 18تا 17

  به سمت دزج
 22 0 0 4 18  تعداد

81/81  درصد  19/18  0 0 100 

به سمت ظله 
  جوب

 14 0 1 2 11  تعداد

28/14 57/78  درصد  15/7 0 100 

1388برداشت هاي مشاور، : مأخذ  

  :تصادفات ترافيكي -3-19-4

در طول . تصادف از نظر راهنمايي و رانندگي به آن دسته از تصادفات اطالق مي شود كه نياز به تهيه كروكي دارد 

كليـه تصـادفاتي كـه بـدون دخالـت      . بين يك تا سه تصادف با شرايط فـوق بـه مراجـع ذيصـالح اعـالم مـي شـود        هفته

كارشناس راهنمايي و يا با دخالت افسر كارشناس بدون تنظيم كروكي منجر به سازش مي شود، در مرز تصادفات شهر 

علي رغم مراجعات مكرر بـه  . مطرح نمي شوند و تعداد آنها معين نيست و پليس راهنمايي از تعداد آنها بي اطالع است

. ، اطالعاتي از ميزان تصادفات شهر دزج در اختيار مشاور گذاشته نشده اسـت شهرستان قروهندگي اداره راهنمايي و ران

هر و بررسي هاي انجام شده چنين نتيجه گرفت كه تصادفات در اين شهر خيلي اما طبق برداشت هاي مشاور از سطح ش

  . كم است و اگر هم رخ بدهد خسارت آن بسيار ناچيز است

  :پاركينگ -4-19-4

درصـد و   51/19ر اساس نتايج بدست آمده، تعداد ساختمانهايي كه در دزج داراي تاسيسات پاركينگ هستند برابرب

در جدول زير درصد پاركينگ هاي ساختماني نشان داده شده . درصد مي باشند 49/80ساختمانهايي كه فاقد آن هستند 

  :ها حل كرده استشهر دزج مسئله پاركينگ را با استفاده از حاشيه خيابان. است
  تعداد و درصد پاركينگهاي ساختماني در شهر دزج -40جدول شماره 

 ندارد  دارد پاركينگ در ساختمان

5/19 كل شهر  5/80  

  88نتايج مطالعات ميداني مشاور در سال : مأخذ 

وني براين اساس اين نتيجه حاصل مي شود كه در حال حاضر ضريب مالكيت پاركينگ براي سـاختمان هـاي مسـك   
بسيار پايين مي باشد كه در آينده و با افزايش تعداد اتومبيل ها در سطح شهر و با توجه به اين مسئله كه شهر دزج فاقـد  
پاركينگ عمومي مي باشد، در آينده مشكالت خاصي در سطح شهر به وجود خواهد آمد كه يكي از عواملي كـه مـي   

مشـروط بـه وجـود پاركينـگ در سـاختمان باشـد كـه توسـط         تواند سبب كاهش آن گردد، صـدور پروانـه سـاختماني    
  . شهرداري مي تواند انجام پذيرد

  :ضريب مالكيت اتومبيل -5-19-4

خانوار يـا هـر    22به ازاي هر  1387ضريب مالكيت اتومبيل در شهر دزج براساس آمار برداشت شده مشاور در سال 
  .نفر، يك اتومبيل مي باشد 94

  لكيت اتومبيل در شهر دزجضريب ما  - 41جدول شماره 
  ضريب مالكيت به  تعداد خانوار    ضريب مالكيت   تعداد   تعداد وسيله نقليه   ضريب مالكيت اتومبيل

 2.8  28 3.8  38  10  1محله 
 3.1  50 4.18  67  16  2محله 
 3 78 4.04 105 26 شهر
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
٩٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ارزيابي امكانات رشد كالبدي وتوسعه شهر  -4- 20  

ايـن  . هر و ارائه طرح پيشنهادي، تعيين جهات اصلي و حدود توسعه كالبـدي آن اسـت  ريزي شنخستين گام در طرح

پارامترها گرچه كالبدي صرف به نظر مي رسند اما خود تابعي از تحوالت اقتصادي و جمعيتـي شـهر در مقيـاس كـالن     

-ا، اكنـون مـي  با وجود گذشت نزديك به چهار دهه از تاريخچه تصويب طرحهاي هادي و جامع در شهرهاي مـ . است

لـذا  . توان اين شهرها را بخصوص از منظر حدود و جهات گسترش، حاصل تصميم سازي هاي طرحهاي پيشين دانسـت 

لـذا  . نمايـد بدون مراجعه به طرحهاي پيشين آن امري غلط و غير ممكن مي دزجتعيين جهات و حدود توسعه آتي شهر 

گيـرد و  مـورد مطالعـه قـرار مـي     دزجحدود و جهات توسـعه شـهر   در اين بخش ابتدا آراء طرحهاي پيشين در ارتباط با 

گردد و نهايتاً شيوه مطلوب توسـعه كالبـدي   هاي گوناگون توسعه كالبدي خلق ميسپس با برآورد حدود توسعه، گزينه

ده قـرار  زمينهاي باير و ابنيه مخروبه بعنوان اولين فضاهاي توسعه فيزيكي بافت مـورد اسـتفا   .شودبرگزيده مي دزجشهر 

 گرايشات ساخت و ساز در شمال و شرق شهر مي باشد. گيرند

  :بررسي طرحهاي پيشين -

كه براي بررسي امكانات و جهات و حدود توسعه الزم اسـت مـورد    دزجطرحهاي پيشين مرتبط با توسعه كالبدي شهر 

  .دستانكردفتر فني استانداري استان  83مطالعه قرار گيرد عبارت است طرح هادي مصوب سال 

و جنـوب    شـرق و  سعي داشته است كه توسعه كالبـدي آتـي شـهر را در جهـت شـمال       1383طرح هادي مصوب سال 

   . پيشنهاد نموده است 

دهد گرچه تمامي توسعه كالبدي برآورد شده در طرح جامع تحقـق  بررسي وضعيت كنوني وضع كالبدي شهر نشان مي

در واقع بسياري از اين اراضي در نظـر  . باشدعيين شده در طرح هادي مينيافته است اما جهت كلي توسعه همان جهت ت

هاي مسكن مختلف اختصاص يافته و در بسياري از آنها مجوز و پروانه ساخت و گرفته شده براي توسعه آتي به تعاوني

  .ساز صادر شده است

  محدوديت و موانع رشد و توسعه  -1-4-20

عبارتست از آن گونه عناصر و يا عواملي كه در جهت رشد و توسعه مي تواند مانع و موانع رشد  منظور از محدوديت ها

بنابراين تعريف محدوديت ها و يا موانع  رشد و . خواه اين رشد و توسعه كالبدي باشد يا اقتصادي اجتماعي. ايجاد كند

  :توسعه شامل دو قسمت است 

ه، چاه، قنات، بافت تاريخي، اماكن مقدس فرهنگي و يكي محدوديت هاي رشد كالبدي مانند حرايم راه، رودخان ����

و محله بندي كه اگر چه به خودي خود محدوديت نيستند ولي در طرح هاي پيشنهادي بايد موقعيت و  يتاريخ
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٩٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

يك سلسله عوامل ديگر وجود دارد كه از نظر توسعه كالبدي بافت به عنوان . آنها در نظر گرفته شود محراي

ند مانند گورستان، صنايع آلوده كننده هوا و صدا ، مراكز دفن زباله، باغات،  مزارع، محدوديت محسوب مي شو

  .شيب هاي تند، اراضي پست و سيل گير  و امثال آنها

ديگري محدوديت هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي مانند محدوديت بودجه هاي عمراني شهر، طبقات كم درآمد،  ����

ي اجتماعي كه بر حسب شهر و مراكز زيستي مختلف با يكديگر كمي سواد يا تخصص، بيكاري، گرايش ها

 .متفاوت است

  :عمده ترين محدوديتهاي و موانع رشد و توسعه در بخش كالبدي عبارتند از  دزجدر سطح شهر 

مسيل از عوامل موثري است كه داراي سهم بسزايي در ايجاد فضاي زيستي و مناظر و :  حريم مسيل هاي درون بافت  -

محل عبور اب مزارع و محل مركز شهر عبور ميكنند كه شرق و غرب و  از  كوچكي مسيل. اي شهري مي باشدمزاي

شيب عمومي . اين مسيلها فصلي بوده و در مواقع بارش ممكن است پر از آب شود دفع آبهاي سطحي شهر  مي باشند 

 حريم اين مسيلها  .راضي كشاورزي مي شوندبوده و وارد ا از غرب به شرقاين مسيلها به طبعيت از شيب عمومي شهر 

  .آيند مينمانع توسعه درون بافت شهر به شمار كم بوده 

  . دزج فاقد هرگونه آثار و بافت تاريخي و قديمي است  شهر :حريم اماكن تاريخي و فرهنگي -

ارتفاع، محدود كننده توسـعه  با وجود اين . به طور متوسط  متر از سطح دريا ارتفاع دارد دزجشهر  :ارتفاعات و شيب  -

ت كه شيب بسيار ماليمي بـه سـمت   توان گفت شهر در دشتي واقع شده اسكالبدي خاصي به وجود ندارد و در كل مي

تواند توسعه ساخت و ساز را از لحاظ دفع فاضالب بخصوص در اراضي پست اين شيب كم مي. دارد%) 2حدود ( شرق

   .مشكل مواجه سازد

جزء خاكهاي مرغوب به لحاظ كشاورزي محسوب شده و زمينهاي جنوب،  دزجاك شهر جنس خ :جنس خاك -

اين زمينها به عنوان يكي ديگر از موانع توسعه از  .باشندشمال وقسمتي از شمال غرب آن داراي ارزش كشاورزي مي

  .لحاظ طبيعي محدوديتهايي را براي شهر ايجاد كرده اند

به عدم وجود صنايع آلوده كننده در محدوده اطراف شهر با مانع عمده اي روبرو  با توجه :صنايع آلوده كننده هوا -

  . نيست 

  :محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي -

محدوديت بودجه هاي عمرانـي شـهر،   : در زمينه اقتصادي و اجتماعي عبارتند ازدزج عمده ترين محدوديت هاي شهر  

گرايش هاي اجتمـاعي كـه بـر حسـب محـالت و مراكـز زيسـتي         سطح پايين در آمد ساكنين، كمي تخصص، بيكاري،

  .مختلف با يكديگر متفاوت است
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٩٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  امكانات رشد و توسعه  -2-4-20

مترادف با محدوديتهاي رشد و توسعه شهر، عواملي نيز به عنوان امكانات رشد و توسـعه وجـود دارد، امكانـات نيـز بـر      

  :حسب كالبدي يا اقتصادي و اجتماعي تقسيم مي شود

امكانات كالبدي يعني آن گونه عواملي كه براي رشد و توسعه بافت شهري ، طراحي و رفـع نيازمنـديهاي شـهر در     ����

در اين زمينه ميتوان از اراضي باير مناسـب، نـوع مالكيـت اراضـي كـه      . سطح شهر و اراضي اطراف آن وجود دارد

ماننـد دامنـه هـاي    (جاد نقطه نظري خـاص  مناسب براي توسعه شهري اند، قطعات مختلف مناسب زمين به منظور اي

و ) يك كوه يا كنار يك رودخانه براي توسعه فضاي سبز يا هر نوع زمين ديگري براي ايجاد يك فعاليت اقتصادي

 .يا استفاده از شرايط مناسب طبيعي براي طراحي بافت

موقعيت . و بالفعل كالبدي پرداختدر حقيقت در اين مورد بايد به قابليت سنجي اراضي در ارتباط با عوامل بالقوه 

شبكه راههاي برون شهري و درون شهري، حدود و موقعيـت قطعـات، همجـواري هـاي شـهري را مشـخص كـرد        

در عين آن كه بسياري از آنها ممكن . بديهي است اين قابليت سنجي ها در جهت نيل به اهداف مورد توجه ميباشد

عي شهر خود در جهت گرايش به نوع خاصي از اهداف مـوثر واقـع   است بسته به شهر و موقعيت اقتصادي و اجتما

  .شود

نوع فرهنگ ها، سليقه ها و شرايط اجتماعي و اقتصادي محيط كه ممكن است از ديـدگاهي محـدوديت محسـوب     ����

 .شود از ديدگاه ديگر دريچه اي را به سوي آينده شهر ، تعيين اهداف  و نيل به آنها مي گشايد

  :ه ترين امكانات رشد و توسعه در بخش عبارتند از عمد دزجدر سطح شهر 

  منابع آب -

مي باشد كه آب آنها  به مخزني واقع در تپه  عميق چند حلقه چاه دزجكننده آب آشاميدني شهر  تأمينعمده ترين منبع 

جـوي و   آب كشـاورزي نيـز عمـدتاً از طريـق نـزوالت      تـأمين منتقل و از آنجا به منازل فرسـتاده مـي شـود منبـع      مصلي

  . چاههايي است كه اهالي در زمينهاي خود حفر نموده اند

. ميليمتـر مـي باشـد      350بيش از دانيم بافت خاك منطقه نفوذ پذير بوده و بارندگي متوسط ساالنه آن ي همانطور كه م

لـذا مقـدار    ،ي كنـد با توجه به اين كه بغير از مقدار آب تبخير شده اكثر آبها ي حاصل از برف و باران به زمين نفـوذ مـ  

منتهي بايـد مقـدار و كيفيـت بهـره بـرداري از روي      . گونه محدوديتي وجود ندارد آبهاي زير زميني مناسب بوده و هيچ

وجود آب آشاميدني مناسب و كـافي   .اصول باشد تا اين مواهب الهي بتواند نيازهاي فعلي و آتي منطقه را برآورد سازد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

آن وجود نداشته و نيازهاي شهر را افق  تأميناست كه محدوديتي از نظر  دزجاالي شهر تا افق طرح يكي از پتانسيلهاي ب

  .مي كند تأمينطرح 

  اراضي باير درون بافت  -

وجود فضاهاي خالي و باير در درون بافت موجود است كه  دزجاز پتانسيلهاي موجود در بافت كالبدي شهر  ديگريكي 

  .لويت هاي توسعه كالبدي استفاده بهينه كرداز آنها مي توان به عنوان يكي از او

  منابع انساني  -

وجود منابع انساني فراوان در سطح منطقه و شهر يكي ديگر از تواناييهاي شهر براي توسعه و رشـد خـود در درازمـدت    

 .است كه از نيروها مي توان در بخشهاي مختلف از جمله مسكن و ساخت و ساز استفاده كرد

  شبكه ارتباطي -

 مركزي و شرقيو ترانزيت كاالهاي مختلف از استانهاي  سنندجبه  همدانمحور بين شهري  نزديكرارگيري شهر در ق

وجـود ايـن مسـير    .به عنوان يكي از پتانسيلهاي اين شهر در جهت رشد و توسعه همه جانبه  مطرح است سنندجبه سمت 

   . ه است كه در آينده باعث رشد شهر خواهد شد امكاناتي براي رشد و توسعه منطقه بالفصل شهر دزج ايجاد كرد

  منابع اقتصادي -

وجود چندين معدن در اطراف شهر و همچنين وجود اراضي زراعي غني به عنـوان منـابع و پتانسـيلهاي اقتصـادي شـهر      

  و جذب جمعيت اطراف ايفا مي كنندمطرح بوده و نقش عمده اي در جهت دهي رشد و توسعه شهر 

  منابع محيطي -

شيب كم زمين، بارش مناسب، جهت مناسب بـاد  : عبارتند از دزج مده ترين پتانسيلهاي محيطي موجود در سطح شهر ع

  ... غالب و 

طرح و نقشه  جمع آوري و بررسي نقشه هاي مصوب تفكيك اراضي ، طرح هاي مصوب قبلي و -21-4

:س پروانه هاي صادره شهرداريفضا هاي شهر و به هنگام كردن نقشه ها بر اسا هاي مربوط به معابر و  

بر اساس اطالعات دريافت شده از شهرداري دزج دو نقشـه تفكيكـي مصـوب وجـود دارد كـه در تصـوير آن در ذيـل        

مشاهده مي گردد و با بررسي نقشه هاي مذكور نشان مي دهد كه در تهيه طرح ها اساس طرح مصوب رعايـت نشـده و   

است و نحوه تفكيك نيز به گونه اي كه زير حد نصاب قطعات تفكيكي  انجام  نسبت به جابجايي معابر اصلي اقدام شده

گرفته است لذا در صورتيكه شهرداري تاكنون اقدامي انجام نداده و يا تفكيك سند صورت نگرفتـه باشـد مـي بايسـت     

  . نسبت به طراحي و تفكيك قطعات تجديد نظر نمود 
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 معماري و شهرسازي

 

 
 
 

نها تا حد كوچه هاي دسترسي موجود بررسي و برداشت دقيق شبكه خيابا -22-4  

تواند به شناخت ظرفيت ترافيكي و كيفيت سرويس دهي آن گيري ابعاد اجزاء مقطع عرضي يك خيابان مي اندازه

روها، حريم سبز جدا پياده : باشدمقطع عرضي تيپ يك خيابان معمولي شامل اجزايي به اين شرح مي. كمك كند

  .طحي، سواره روها و گاهاً يك جزيره مياني، كانال هدايت آبهاي س كننده

بررسي اين اجزاء نشان . اجزاء مقطع عرضي خيابانهاي اصلي شهر دزج و ابعاد آنها به صورت ميداني برداشت شد

در واقع در اندكي از . باشنددهد كه اكثر خيابانهاي شهر دزج از كانال هدايت آبهاي سطحي مناسبي برخوردار نميمي

ساده كم ظرفيت  ن كانال به صورت يك جوي مناسب است و در بقيه موارد يا كانال به صورت يك كانيوخيابانها اي

  . وجود نداردسواره رو و پياده رو نيز در بسياري از خيابانها  هحريم سبز جدا كنند. است يا اينكه اصالً وجود ندارد

 شود و پيادهقبلي در شهر دزج مشكل مشاهده نميدر ارتباط با عرض پياده رو خيابانهاي اجرا شده طبق طرح هادي 

رو اين خيابانها هم مناسب است، تنها رو كليه خيابانها از عرض نسبتاً مناسبي برخوردارند و همچنين عرض بخش سواره 

ياري از معابر شهر آسفالت نشده ، خاكي مي باشد و براي ساكنان مشكلي مي توان در حال حاضر به آن اشاره نمود بس

شهر در تردد مشكل ايجاد مي نمايد و خيابانهايي كه اجرا شده با عرض مناسب دارند از نظر پياده رو كف سازي نشده 

تد بخصوص خيابان است بنابراين عابران پياده از قسمت سواره رو تردد مي نمايند و به ناچار امنيت آنها به خطر مي اف

  . دهدجدول زير اجزاء مقطع عرضي خيابانهاي اصلي شهر دزج و ابعاد آن را نشان مي.. فرهنگ
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 معماري و شهرسازي

  مشخصات مقطع عرضي بعضي از خيابانهاي مهم شهر دزج - 42جدول شماره 

شماره 

  مقطع
  محل برداشت  نام خيابان

عرض 

  كل
  رو پياده

فضاي 

  سبز

  \جوي

  كانيوو

سواره 

  رو

رفوژ 

  وسط

اره سو

  رو

  \جوي

  كانيوو

فضاي 

  سبز

 پياده

  رو

  5  -   0.6  8/10  20/2  8/10  6/0  -   5  35  ورودي شهر  بلوار امام  1

  1.7  -   3/0  5/5  -   5/5  3/0  -   1.7  15 ميدان انقالب  خيابان جانبازان  2

  2.8  -   0.3  8.15  50/1  8.15  0.3  -   2.8  24 شهداميدان   خيابان شهيد چمران  3

  2  -   0.5  6.5  -   6.5  0.5  -   2  18 ورزكشا ميدان  خيابان فرهنگ  4

  5  -   -   -   -   5  -   -   -   10 ورودي خيابان گلزار  خيابان گلزار  5

  5.85  -   0.65  5.5  -   5.5  0.65  -   5.85  24 ورودي خيابان تعاون  خيابان تعاون  6

  1  -   0.3  4.3  -   4.3  0.3  -   2.80  13 عرفانورودي خيابان   خيابان عرفان  7

  2.50  -   0.5  4.1  -   4.1  0.3  -   1.5  13  جرا شدهانتهاي معبر ا  خيابان زنبق  8

  0.5  -   0.3  3.2  -   3.2  0.3  -   0.5  8  گاليل ورودي خيابان  خيابان گاليل  9

  0.5  -   0.3  4.2  -   4.2  0.3  -   0.5  10 ورودي خيابان مينا  خيابان مينا  10

  1388محاسبات مشاور، : مأخذ

متر: واحد            معابرنيمرخ عرضي  تشكيل دهنده اجزا   -  43  شماره جدول     

  نوع عنصر
خط حركت 

  سواره
  جدول  پياده

پاركينگ 

  اي حاشيه
  دوچرخه رو  حاشيه

  5/1  5/1  2ـ5/2  75/0  5/1ـ2  5/2ـ3  عرض مطلوب

  .1375، اجزاي نيمرخ هاي عرضي، 3آئين نامه طراحي راه هاي شهري ، بخش : مأخذ 

  قشه مقاطع عرضين
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١٠٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هريمحلي شهري طراحي شبكه راههاي شضوابط طراحي راههاي  - 44 جدول  

نوع 

 معبر
 

حداقل 

عرض پياده 

)متر(  

حداقل 

عرض 

سواره در 

هر جهت 

)متر(  

 عملكرد راه

عرض 

خط 

)متر(  

)متر(عرض راه   

حداكثر

شيب 

طولي 

)درصد(  

نوع كاربري 

 همجوار

نقش 

 اصلي

سرعت 

 مجاز 

به (

)كيلومتر  

ي
ه ا

حل
 م

ده
يا

 پ

پياده (كوچه 

  )فرعي
    متر 4

ي ارتباط بين مراكـز  ـ برقرار

 واحدهاي همسايگي

ـــ دسترســي پيــاده و امــن بــه 

  كاربريهاي مسكوني

  4  10  

  ـ مسكوني

ـ مراكزواحد 

  همسايگي

  ـ پارك كودك

  دسترسي

  اجتماعي
  ــ

پياده (گذر 

  )اصلي
  متر 5/2

متر در  5/2

يك نوار 

عبور 

  اضطراري

ـ برقراري ارتباط بين مراكـز  

واحــــدهاي همســـــايگي و  

  ايمراكز محله 

ــ ايجـاد ارتبــاط بـين مراكــز    

گـــذران اوقـــات فراغـــت و 

  مراكز تفريحي

5/2  6  10  

  ـ مسكوني

ـ مراكزواحد 

  ومحله همسايگي

ـ پارك و 

 دبستان

  دسترسي

  اجتماعي

در  10ـ20

مواقع 

  اضطراري

ي
ه ا

حل
 م

ي
س

تر
س

 د

خيابان محلي 

سواره درون (

در ) اي محله

مقياس واحد 

  همسايگي

متر  1ـ5/1

در هر 

  طرف

ر د 75/2

يك نوار 

عبور در هر 

 5/5(جهت 

  )متر

ــه    ــتقيم بـ ــي مسـ ــ دسترسـ ــ

كاربريهـــــاي مســـــكوني و 

  خدمات وابسته

ـــ ارتبـــاط بـــين واحـــدهاي  

  همجوار

  ـ ارتباط بين مراكز محله اي

75/2  

متر 10حداقل 

متر سواره 5/5(

به اضافه 

)2/25*2(  

10  
ـ مسكوني و 

  خدمات وابسته
  30  جابجايي

جمع و پخش 

سواره (كننده 

) ن محله ايبرو

در مقياس (

  )محله

متر در  5/1ـ2

  هر طرف

متر در يك 3

نوار عبور در 

هر جهت 

  )متر6(

ـ برقراري ارتباط بين خيابانهـاي  

  اصلي و فرعي

  ـ ارتباط بين محله هاي مجاور

ـ برقراري ارتباط بين خيابانهـاي  

  فرعي با يكديگر

  ـ ارتباط بين مراكز برزن

3  

  متر 15حداقل 

  متر 18حداكثر

متر سواره به 12(

  3*2اضافه 

متر پياده رو 

  )دوچرخه رو

8  

ـ مسكوني و 

خدمات وابسته در 

  مقياس محله

ـ تجاري هفتگي  ـ 

  ماهانه برزن

  

  دسترسي

  اجتماعي

  جابجايي

30  

  1375، اجزاي نيمرخ هاي عرضي، 3آئين نامه طراحي راه هاي شهري ، بخش : مأخذ 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٠١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ساير مجريان و نظـارت كننـدگان بـر     م براي كادر فني شهرداري وتهيه دستور العمل هاي الز -23-4

  اجراي طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي 

به موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و احكام صـادره از سـوي مراجـع     �

ا و سازمان هاي مجـري عمليـات   قضايي كشور، قوانين و مقررات و آراء و رويه هايي در ارتباط با وظايف شهرداري ه

عمران شهري وضع گرديده است كه اجراي كليه آنها از وظايف حتمي و روزمره كليه دست اندر كاران مسائل مربوط 

 .به شهرداري و ساير موسسات عمومي و خصوصي مي باشد

جهـت بهبـود اداره    از سوي ديگر شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در دوران انقالب مصوبات فراوانـي را در  �

امور شهرها و مسائل شهرسازي و ساختماني تصويب نموده اسـت كـه رعايـت آنهـا از سـوي مسـئولين شـهرداري الزم        

 .االجرا مي باشد

دفترچـه ضـوابط و    دزجافزون بر آن شورايعالي شهر سازي و معماري و نيز كميسيون ماده پنج طرح تفصيلي شـهر   �

لي را كه درباره كليه كاربري ها اعم از مسكوني و خدماتي تعيين تكليف نموده است مقررات طر ح هاي جامع و تفصي

و ساير سازمان هاي اجرايي و مردم ملزم و مكلف به رعايت آنها دزج را مورد تصويب قرار داده اند كه شهرداري شهر 

 .مي باشند

جـري بسـياري از تأسيسـات و تجهيـزات     عالوه بر آن كه شـهرداري رأسـاَ م   زجتفصيلي شهر د -در اجراي طرح جامع 

خدمات شهري و احداث معابر اصلي و فرعي شهر است، سازمان ناظر و مسـئول بـر حسـن اجـراي طـرح توسـط سـاير        

بنـابراين توصـيه هـاي زيـر مـي توانـد پـس از        . سازمان ها و موسسات عمومي و شهروندان ساكن در شهر نيز مي باشـد 

ان دستورالعمل هاي اجرايي در زمينه بهبود سازمان شهرداري و روش هـاي انجـام   ، به عنو 5تصويب در كميسيون ماده 

  . امور فني، اداري و مالي براي كليه دست اندر كاران الزم االجرا گردد

  

به موجب قوانين و مقـررات مصـوب از جملـه قـانون زمـين      زج شهرداري شهر د :تشكيالت بانك اطالعات اراضي •

ربوطه و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، سهمي از اراضي باير و مـوات و  شهري و آيين نامه هاي م

را كه از مزاياي داخل شدن در محدوده طرح هاي جامع و تفصيلي بهره منـد مـي گردنـد را    ... كشاورزي و باغات و 

ا در اثر اجراي طـرح تغييـر   مالك مي شود تا به عنوان قطعات معوض به آن دسته از شهروندان كه خانه و مالكيت آنه

هاي ذيربط اين قبيل اراضي بايد شناسايي و تعيين وضعيت  همكاربري مي يابد واگذار شود به موجب قوانين و آيين نا

گرديده و توسط شهرداري از مراجع ذيربط دريافت و براي واگذاري قطعـات معـوض در بانـك اطالعـات امـالك      

ن اراضي به صورت ديگر و يا فروش به ساير اشخاص مجاز نبوده مگر آنكـه بـه   نگهداري نموده و بهره برداري از اي

 .موجب برخي از قوانين جاري شهرداري از چنين اجازه اي برخوردار شده باشد

نظـارت و كنتـرل بـر امـور سـاخت و سـاز اجـراي طـرح          :تجهيز واحد حقوقي و فني به منابع اطالعاتي و علمـي  •

كه كارشناسان و كاركنان شهرداري از آخرين دستاوردهاي علمي و فني و ضوابط و  تفصيلي زماني ميسر خواهد بود
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٠٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در جهـت ايجـاد و انباشـت چنـين     . مطلـع باشـند  ... مقررات و آيين نامه هاي فنـي و سـاختماني، حقـوقي، اجرايـي و     

 اطالعاتي اعمال تمهيدات زير ضروري به نظر مي رسد؛

خريد كتب و نشريات معماري و شهرسـازي، آيـين نامـه هـا و ضـوابط      غني ساختن كتابخانه شهرداري از طريق  −

  .ساخت و ساز

  .خريد كتب و نشريات فني و ساختماني در كليه امور مربوط به تصدي و اداره امور شهر −

  .خريد كتب الزم در زمينه ايجاد و نگهداري فضاي سبز شهري −

  .خريد كتب و نشريات مربوط به حفاظت محيط زيست −

آوري كليه نشريات شهرسازي و معماري و ساختماني و ضوابط اجرايـي كـه توسـط سـازمان  مـديريت و       جمع −

برنامه ريزي، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سـاير سـازمان هـاي كشـوري و لشـكري در ارتبـاط بـا        

حـداقل از نظـر آمـوزش     مسائل شهري منتشر مي شود و مندرجات آنها جنبه و الزامات اجرايي و قانوني دارد و يـا 

  .ضمن خدمت كاركنان تأثير دارد

با استفاده از كتب و نشريات فوق كاركنان واحد هاي شهرسـازي و معمـاري و خـدمات فنـي مـي تواننـد بطـور         −

مرتب در جريان آخرين دستاوردهاي علمي و روش هاي اجرايي و نظارتي قرار گرفتـه و توفيـق خـود رادر انجـام     

  .و خدمات مهندسي و مسئوليت هاي محوطه در امر اداره امور شهر بهبود بخشند وظايف اداري و فني

با اعمال تمهيدات فوق مي توان اميدوار بود كه شهرداري در تشخيص ميزان عوارض و وصول آن از شهرواندان  −

استفاده بهينـه  با . و اخذ كمك هاي دولت براساس سرانه هاي مداول و درجه محروميت منطقه توفيق بيشتري يافته 

از منابع مالي و مصرف صحيح آن وظايف مورد تصدي خود را به نحو شايسته تري انجام داده و رضايت حق تعالي 

  را به دنبال خواهد داشت فراهم نمايد

 :دستورالعمل هاي فني •

  .تفصيلي-اجراي كامل ضوابط و مقررات طرح جامع  −

ور پروانه ساختماني و تشخيص ميزان عقب نشـيني هـا و اعـالم    رعايت كامل ضوابط توسعه معابر در هنگام صد  −

  .آن به متقاضيان به منظور رعايت كامل مفاد آن

  .رعايت كامل ميزان پخي ها براساس ضوابط و مقررات ذيربط −

  .رعايت كامل تراكم هاي ساختماني  −

  .رعايت آيين نامه هاي مربوط به مقاومت در برابر زلزله  −

  .صوبات عمومي شورايعالي شهرسازي و معماري ايرانرعايت كامل م −

  .رعايت آيين نامه و مقررات مربوط به معلولين در طراحي معابر و پياده روها −

  ؛...رعايت كليه مسائل مربوط به ايمني سساختمان ها در برابر خطرات احتمالي سيل و زلزله و −

  .19رعايت آيين نامه ملي ساختمان مبحث  −
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٠٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

م هاي قانوني تأسيسات و تجهيزات و مكان هاي طبيعي و غير طبيعـي حـريم دار چـون حـريم هـاي      رعايت حري −

  ؛...تأسيسات آب و برق رودخانه و پادگان هاي نظامي و 

ايمني الزم در اراضي شيب دار كه خاصـيت و خصوصـيت رانشـي     تأمينموظف ساختن طراحان و سازندگان با  −

ضمنأ الزم به ياد . اميدوار بود دزجبه توفيق در اجراي صحيح طرح تفصيلي شهر  دارند با رعايت اين مورد مي توان

آوري است كه چنانچه ذكري از بسياري از قوانين و مقررات و دستورلعمل هاي الزم االجرا به ميـان نيامـده اسـت    

  .مانع از اجراي آنها كه جزء وظايف مسلم شهرداري است نمي شود
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٠٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :ارائه پيشنهادات: قسمت سوم

تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر ، پيش بيني نفش و روند توسعه اقتصـادي شـهر در    -1

  : آينده 

جايگـاه و نقـش اقتصـادي     مي تواندداده ها و قابليت هاي موجود در چارچوب اهداف توسعه منطقه اي و كشوري،     

اقتصادي موجود، توانها و قابليت هاي آن و استفاده از استعدادهاي طبيعـي   ارزش هاي. آينده حوزه نفوذ را تعيين نمايد

در اين مورد مقصود از مطالعات حوزه نفوذ بيشتر از اين جهت است . و انساني در اين مورد كمك ارزنده اي مي نمايد

غيـر مسـتقيم بـه شـهر در      بلكه حوزه شهري كه به طور مستقيم و. كه معموالً شهر به تنهايي در كالبد خود مطرح نيست

بسياري از ارتباطات اقتصادي و اجتماعي شهر و . شهر را بايد در قالب حوزه نفوذ آن ديد. ارتباط است، مطرح مي باشد

بنـابراين از نظـر اقتصـادي و اجتمـاعي     . فعاليت هاي اقتصادي به طور متقابل و روزمره در حوزه نفوذ صورت مي گيـرد 

رح است بر اين اساس طرح شهر آينده و خاصـه پـيش بينـي هـاي آن و ظرفيـت تاسيسـات       شهر در قالب حوزه نفوذ مط

شهري و موقعيت برنامه توسعه شهر منوط به آن است كه در ابتدا به رفع نيازهاي حوزه نفوذ پرداختـه شـده و آينـده آن    

العات پيشـين اقتصـادي شـهر بـه     با دستمايه قرار دادن مط. كه شهر مورد مطالعه جزئي از آن است مورد توجه قرار گيرد

مي پردازيم براي ايجاد همخواني بين بخش حاضـر و مطالعـات وضـع     دزجبررسي عملكرد ونقش غالب اقتصادي شهر 

بـه دنبـال ايـن    . موجود شهر ابتدا به بررسي تعداد جمعيت شهر و سپس تحليل گروههاي اصلي فعاليت شهر مي پردازيم

حاصل تحليـل مباحـث فـوق مـا را در داوري نقـش      . شغلي نيز تحليل خواهد شددو وضعيت اشتغال و گروههاي اصلي 

  .غالب اقتصادي ياري خواهد كرد

  :عملكرد غالب اقتصادي شهر در وضع موجود ين نقش وتعي -1-1

  :تحليل وضعيت اقتصادي و شغلي -

از شـاغالن   نيميست كه بيش از در مقايسه با شهرستان و متوسط استان نشانگر اين ا دزجبررسي ساختار اقتصادي  شهر 

كشـاورزي بخشـهاي خـدمات وصـنعت در رتبـه هـاي        مشغول به فعاليت هستند پس از بخش كشاورزيشهر در بخش 

  . استخدمات  اين وضعيت بيانگر گرايش اقتصادي شهر به سوي. بعدي قرار دارند

  ساختار اقتصادي شهر دزج در مقايسه با شهرستان و استان  -45جدول شماره 

  شهر دزج  شهرستان قروه  كردستان  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  گروه هاي عمده فعاليت

  59 373 42/16  24969 29 113873  بخش كشاورزي

  15 98 24/62 14580 26 101300  بخش صنعت

  26 168 32/67 19347 44 172099  بخش خدمات

  0 0 0/51 304 1 4997  اظهار نشده

  100  639  100 59216  100 392593  جمع

  1385نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٠٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

جهت تعيين الگوي اقتصادي شهر در وضع موجود از روش ابداعي بـوژو گارنيـه و   :  روش بوژوگارنيه و ژرژشابو  -

لين در در اين روش جهت تعيين الگوي اقتصادي شهر در وضع موجود از درصد شـاغ . ژرژ شابو بهره گرفته شده است

درصد هاي استخراج شده هر بخش در . استفاده مي شودبخش هاي سه گانه اقتصاد يعني كشاورزي، صنعت و خدمات 

  .شهر تعيين مي گردد نمودار زير قرارگرفته و نقش اقتصادي

  

  الگوي تعيين نقش شهر بر اساس روش بوژوگارنيه و ژرژشابو

  :نتيجه گيري -

داراي الگوي چند نقشي بر اساس روش  بوژوگارنيه و  دزجج حاصله اين است كه شهر با توجه به بررسي هاي فوق نتاي

  .داراي وضعيت مناسبي است خدماتيژرژشابو است هرچند كه درزمينه فعاليت هاي 

  :پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده -2-1

هـر يـك از بخشـهاي اقتصـادي در      شري آن و نقـ گي تجه در اين بخش با داشتن تصويري روشن تر از اقتصاد شهر   

شهر كه حاصل مطالعه آنها در بندهاي پيشين ارائه گرديد به بررسي عملكرد شاخص هاي عمده اقتصادي شهر و پـيش  

  .بيني روند آتي تحوالت اقتصادي ناحيه در هر يك از بخشها و اثرات هر كدام بر روي تقاضاي نيروي كار مي پردازيم

فعاليتهاي اقتصادي بر اساس شمار شاغلين ديد بسـيار مفيـدي بـه دسـت مـي دهـد چـرا كـه اوالً آمـار و          بررسي تركيب 

ثانياً . اطالعات اشتغال كه از سرشماري نفوس و مسكن كسب مي شود قابل اعتماد تر و جامع تر از بقيه اطالعات هستند

بنـابراين از ايـن شـاخص بـراي بررسـي      . شـود تبلور عملكرد بخشهاي اقتصادي در تقاضا براي نيروي كـار متجلـي مـي    

رشد بخشـهاي اقتصـادي متفـاوت بـوده      75-85عملكرد اقتصادي استفاده مي كنيم بررسي ها نشان ميدهد كه طي دهه 

درصد و بخشهاي صنعت، حمل و نقل و خدمات مـالي رشـد بـاالي     6/3است طوري كه بخش ساختمان رشدي معادل 

  )درصد 7/1و بخش خدمات مالي  9/1درصد، بخش حمل ونقل  6/2بخش صنعت .(يك درصد داشته اند
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١٠٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بهـره   "شاخص تغييـر سـاختاري  "از شاخصي به نام  ، به منظور مشاهده اثرات اين تفاوت رشد در ساختار اقتصادي شهر 

جه متغيير است و به ما نشان مي دهد كه چرخش فعاليتهاي اقتصادي شهر كه در نتي 100گرفتيم اين شاخص بين صفر و 

درصـد بـوده اسـت     3/5معـادل   دزجاين شاخص در شـهر  . اختالف رشد بخشهاي مختلف مي باشد، چند درصد است

حاكي از اين است كه تغيير ساختاري در شـهر   درصد است، 87/11مقايسه شاخص فوق با مناطق شهري كل كشور كه 

در حـال گـذر از اشـتغال پايـه       دزجبـدين ترتيـب شـهر    . از متوسط مناطق شـهري كشـور بـوده اسـت     بسيار كمتر دزج

  . كشاورزي به سمت خدمات و صنعت است 

در منـاطق شـهري   . درصد كاهش سهم پيـدا كـرده اسـت     1/10 ، 1375-1385طي دهه  بخش كشاورزي دزجدر شهر 

افـزايش سـهم نسـبي بخـش     . درصد كـاهش سـهم روبـرو بـوده اسـت       0/0 1كشور بخش كشاورزي به طور متوسط با 

گـروه آب و  . درصد افـزوده شـده اسـت    76/3درصد بوده بر سهم اين بخش در كشور نيز  3/14 دزجشهر در خدمات 

از سهم نسبي خـود را   11/0گروه ساختمان در كل كشور تنها . درصد افزايش سهم داشته است 1/0برق و گاز به ميزان 

  )درصد 6/1( است  گروه ساختمان افزايش سهم داشته دزجاز دست داده است در حالي كه در شهر 

اين ميزان در مناطق شـهري   هدرصد است در حالي ك 6/3 دزجدر شهر ...) عمده و خرده فروشي و(سهم بخش خدمات

درصد افزايش  2/0 دزجدر بخش خدمات ، گروه بازرگاني در شهر . درصد بوده است  -76/3و به ميزان  ركشور كم ت

بوده است در گروه خدمات مالي و بيمه ) درصد  25/6( ي كل كشور از افزايش سهم مناطق شهر رسهم داشته كه كم ت

درصد افزايش سهم نشان ميدهد در حالي كه  مناطق شهري كل كشور كـم   9/1  دزجو مستغالت و حمل و نقل ، شهر 

اين  .درصد افزوده شده است  4/0 دزجافزايش يافته است سهم گروه خدمات عمومي نيز در شهر    31/1و به ميزان  رت

  .درصد كاهش داشته است 74/11رقم در كل كشور به ميزان 
  سهم بخشي و تحول اقتصادي شهر دزج در مقايسه با متوسط مناطق شهري كشور  -  46جدول شماره 

 گروههاي عمده فعاليت
  مناطق شهري  دزجشهر 

  تفاوت  1385  1375 تفاوت 1385 1375

  -  100  100 - 100 100 كل
  -01/0  24/5  25/5 11/3- 59 69 مپروريشكار و دا كشاورزي،

  79/0  02/1  23/0  1/0 3/0 1/0 معدن
  88/2  16/19  28/16 6/2 7/14 1/19 صنعت

  21/0  4/1  19/1 3/0 5/0 2/0 آب برق و گاز
  -11/0  8/11  91/11 6/3 6/4 3 ساختمان

  -76/3  39/61  15/65 6/0 1/8 5/4 ...عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و 
  25/6  72/18  47/12 2/0 3/0 1/0 هتل و رستوران

  43/0  24/8  81/7 9/1 4/5 5/3 حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات
  31/1  12/3  81/1 4/0 1/1 6/0 ... خدمات مالي و

  -74/11  32/31  06/43 7/1 4/16 7/14 ...ساير فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي و 
  و محاسبات مشاور 1385 -1375  سالنامه آماري استان: مأخذ
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در اين روش . بهره گرفته شده است Shift &Share Frame work براي پيش بيني ميزان تقاضاي نيروي كار از روش 

  :تحوالت تقاضاي نيروي انساني در هر بخش به سه عامل تعيين كننده تقسيم مي شود كه عبارتند از

  : فشار جمعيتي -1

  ،...كه بدون در نظر گرفتن هيچ تغييـر سـاختاري و بـدون در نظـر گـرفتن رشـد تكنولـوژي و        اين امر بدين معني است 

افزايش جمعيت يك شهر يا يك منطقه ناشي از رشد طبيعي جمعيت و افزايش جمعيت گروههاي در سـن كـار كـه از    

ي نيـروي انسـاني بيشـتري    سويي تقاضا براي محصول را افزايش مي دهند و در نتيجه واحد ها براي توليد بيشـتر تقاضـا  

تقاضاي نيـروي كـار را بـويژه در مشـاغل مسـتقل       خواهند داشت و از سويي با عرضه نيروي انساني و فشار به بازار كار،

به چه ميزان بر تقاضاي نيروي انساني هر يك از بخشهاي اقتصادي تاثير مي گذارد و باعث ايجاد شغل   سازد، فراهم مي 

  .در هر بخش مي شود

  :تغيير عمومي ساختار فعاليتي در كل كشور  -2

عواملي است كـه در سـاختار فعـاليتي    ... تحوالت نقش ايران در تجارت بين الملل ، مزيت نسبي و  تغييرات تكنولوژي، 

به عنوان مثال بـا روي كـار آمـدن امكانـات مخـابراتي      . كل كشور و مناطق شهري و روستايي را تحت تاثير قرار ميدهد

و شبكه هاي جهاني اطالع رساني، مشاغلي نظير ارائه خدمات تلفن همراه، كافي نت  تژه تلفن همراه و اينترنجديد بوي

نقش سابق خود را از دست ... در مقابل مشاغل ديگري نظير پست و باجه هاي مخابراتي و . پا به عرصه گذاشتند... ها و 

يا تجارت الكترونيك مشاغل جديدي در اين عرصه را ) فتاده استهر چند در ايران اين امر هنوز به خوبي جا ني. (دادند

از تكنولـوژي و ماشـين آالت    هدر بخش كشاورزي اسـتفاد . ايجاد و در مقابل نقش صرافي ها را كم رنگ نموده است

ثـرات  اين تحوالت باعث تغيير ساختار فعاليتي كل كشور مي شود كه تقريباً ا. باعث آزاد شدن نيروي انساني شده است

براي پيش بيني اين تحوالت از پيش بيني اشتغال كـل  . بر جاي مي گذارد) فبا شدت و ضع(مشابهي را در تمام مناطق 

صـورت گرفتـه اسـت اسـتفاده نمـوديم ضـمن ايـن كـه تحـوالت           1400كشور كه در برنامه سوم و چهارم و نيز ايـران  

  .ساختاري گذشته را مورد توجه قرار داديم

  :هرتغيير نقش ش -3

هـر شـهر يـا منطقـه جغرافيـايي در پروسـه رشـد         ، عالوه بر تغييرات تكنولوژي و تحوالت سـاختار عمـومي اقتصـاد         

بدين معني كه ممكن است دولـت بـه   . اقتصادي خود ممكن است تحت تاثير عوامل طبيعي يا مصنوع دچار تحول شود

مثالً يك كارخانه صنعتي در مكاني ايجاد شـود  . ريف كندرا براي يك منطقه تع يداليل خاصي برنامه اقتصادي ويژه ا

ممنـوع اعـالم شـود يـا     ... يا منطقه اي به دليل مسائل زيست محيطي حفاظتي اعالم شود و فعاليتهاي كشاورزي شكار و 
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 معماري و شهرسازي

عامل سوم عاملي است كه ايـن طـرح   ... برعكس  در منطقه اي به دليل قابليت زياد كشت مدرنيزاسيون صورت گيرد و

عامل سوم دقيقـاً همـان   . نيز با توجه به تعريف نقش و كاركرد اقتصادي در شهر در آن تاثير ميگذارد) طرح جامع شهر(

براي اين امر نيز ضمن شناخت تحوالت ساختار اقتصادي شهر در گذشـته،  . جايي است كه مورد برآورد قرار مي گيرد

پتانسيل هـاي   و اطراف آن، تمايالت به سرمايه گذاري،  اطالعاتي در خصوص برنامه هاي دستگاههاي مختلف در شهر

سـپس بـر اسـاس طـرح     . بالقوه اي كه خواهد توانست در تحوالت آتي نقش ايفا كنـد مـورد بررسـي قـرار مـي گيرنـد      

حاصل سه مرحلـه  . پيشنهادي و اثرات اشتغال زاي آن و نقش آن در تعيين نقش اقتصادي شهر اقدام به برآورد مي شود

كه در زير با توجه به سه مقوله . رآوردي از ميزان اشتغال زايي در بخش هاي مختلف اقتصادي را ارائه مي دهد فوق ، ب

  .پردازيم مي   فوق ، به برآورد ميزان تقاضاي نيروي كار در هر يك از بخش هاي اقتصادي

  :بخش كشاورزي  -

ه اسـت بخـش كشـاورزي بـه دليـل افـزايش       درصدي روبرو بـود  1/10با كاهشي  1375-1385اين بخش در طي دوره 

از سوي ديگر با بزرگ شدن شـهرها و  . استفاده از ماشين آالت در حال كاهش سهم شاغلين خود در كل كشور است 

حتـي درصـورت از بـين نـرفتن فعاليتهـاي      . تغيير ماهيت فعاليتهاي آنها ، كشاورزي در شهرها كـم رنـگ تـر مـي شـود      

تغال زايـي بـاالي بخـش هـاي ديگـر بـه ويـژه بخـش خـدمات بـا گسـترش شـهر ، سـهم              كشاورزي شهرها ، به دليل اش

درصـد از    4/12از سـهم نسـبي خـود     1406پيش بيني مي كنيم بخش كشـاورزي تـا سـال    . كشاورزي كاهش مي يابد 

  .خواهند بود 400در اين سال شاغالن بخش كشاورزي طبق برآورد برابر . دست بدهد 

  : بخش معدن   -

بر اساس گزينه قابل حصول شمار شـاغالن   1406نفر بوده است در سال  1معادل  1385غلين اين بخش در سال شمار شا

درصد افـزايش را تجربـه خواهـد     5/1نفر افزايش خواهد يافت و سهم نسبي اين بخش  15به دزج بخش معدن در شهر 

جزء همين تعـداد شـاغل كـه آن هـم عمـدتاً در      شهر متكي بر معدن نيست و بنابراين انتظاري  دزج در واقع شهر . كرد 

  . مشغول فعاليت هستند نيست ... و يا ) و شن و ماسه  سنگ( توليد كاني غير فلزي 

  :بخش صنعت -

ايـن  . داشته اسـت   كاهشدرصد  1/4سهم اين گروه . از نظر صنعتي با كندي رشد روبرو بوده است دزج تا كنون شهر 

بنابراين علي رغم جهت گيري صـنعت كشـور و   . است  درصد افزايش داشته 88/2سهم براي مناطق شهري كل كشور 

بـر   1406بنابراين پيش بيني مي شـود در سـال   . وجود دارد دزجبه شهر  يسرمايه گذاري در صنايع مادر ، توجه كم تر

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٠٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

. ليت خواهند داشتعمده اين شاغلين در صنايع دستي فعا. نفر برسد 180اساس گزينه قابل حصول شاغلين اين بخش به 

  .درصد افزايش خواهد يافت 1/20 دزجدر اين صورت سهم بخش صنعت در اقتصاد شهر 

  : بخش خدمات  -

درصد نشان از تحول اشتغال  12و با افزايش حدود  1385الي  1375روند روبه رشد اشتغال شهر دزج در طي سال هاي 

عد در روند ايجاد اشتغال بخش خدمات و ايجاد مراكز اداري و به ب 1381در اين بخش است البته تبديل اين شهر از سال

  . خدماتي تاثير گذار بوده است كه پيش بيني مي شود اين روند در افق طرح ادامه يابد 

  روش هاي آينده نگري ساختار اقتصاد  -

پيش بيني اشـتغال را در   فرايند پيش بيني اشتغال آتي يك شهر بسيار پيچيده است وبسياري از تكنيك هاي تحليل و     

بر مي گيرد ودر عين حال كه نياز به شناسائي الزم و كافي ساختار موجود اقتصاد و نيروهائي كه باعـث تغييـر و تحـول    

به . ساختار در طول زمان ميشود دارد، مستلزم تدوين فرضيات پايه در ابعاد گو ناگون يك سيستم اقتصادي نيز مي باشد 

ني ها عمدتاً قصد بر اين دارند كه عوامل رشد و افت را در اقتصاد يـك ناحيـه تشـخيص داده و از    زباني ديگر ، پيش بي

  . يكديگر متمايز بسازند

بسياري از تجارب موجود دنيا از روش هاي تركيبي براي پيش بيني اشتغال استفاده نموده انـد ، يعنـي تـر كيـب تحليـل      

كنيك هاي موجود ، نتايج حاصل از مشـورت بـا تصـميم گيرنـدگان     هاي آماري ، تحليل هاي متكي بر منطق محقق، ت

و قيـاس بـا  او   ) تصميم گيرندگان دولتي و تصـميم گيرنـدگان در بخـش غيـر دولتـي      ( اصلي در يك سيستم اقتصادي 

  ) منطقه اي-ملي، منطقه اي ، زير(واستفاده از پيش بيني هاي اشتغال در سطوح فرادست جغرافيائي

  :گري ساختاراقتصاد وتكنيك هاي پيش بيني اشتغال شهري از سه پخه متفاوت قابل طبقه بندي اندروش هاي آينده ن

تقسيم به دو دسته روش هاي مبتني بر تحليل مستقيم اطالعـات و روش هـائي كـه از تكنيـك هـائي خـاص و       : پخه اول

  شناخته شده در تخمين اشتغال استفاده مي كنند ،

  سب دو دسته ساده وتحليليتقسيم روش ها بر ح: پخه دوم 

  تقسيم روش ها بر حسب پيش بيني كل ساختار اشتغال و پيش بيني بر حسب بخش هاي مختلف اقتصاد: پخه سوم 

  :با تركيب سه پخه ، روش هاي آينده نگري ساختار اقتصاد به ترتيب زير قابل طبقه بندي مي باشند

  و آتي عاملين اصلي تصميم گيري در ساختار اقتصادروش هاي آينده نگري برمبناي برنامه هاي جاري : الف

  : اشتغال ، كه خود به سه دسته قابل تقسيم است) عمدتاً(روشهاي مبتني بر بكار گيري تكنيك هاي پيش بيني : ب

  :تكينك هاي ساده ، كه اين تكنيك ها از دو دسته تشكيل ميشوند -1
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١١٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  تمايل/ تكنيك ها ي برون يابي  -

  )مدتاً با نواحي جغرافيائي فرادستع(نسبت و تسهيم  -

  .تكنيك هاي تحليلي ساده كه عالوه بر تغيير اشتغال ، متغيره هائي چون باز داده و بهره برداري را نيز بكارميگرند -2

تكنيك هاي تحليلي كه براي استفاده در برنامه ريزي شهري، يا طراحي شده اند يا از علوم و تخصص هاي ديگر به  -3

  .ته شده و براي رفع نيازهاي برنامه ريزي جرح و تعديل يافته اندامانت گرف

  تكنيك هاي پيش بيني اشتغال : تشريح روش هاي آينده نگري   -

از بـين آنهـا    اين مبحث روش هاي مبتني بربكارگيري تكنيك هاي پيش بيني بطور كلي شـرح داده خواهنـد شـد و    در

  .و با استفاده از يك مثال عددي تشريح خواهد شد يلي ترصروش پايه اقتصاد بطور كا ملتر و تف

  )غير تحليلي(روش هاي ساده   -1

نسبت و تناسب با اشـتغال پـيش بينـي     و )تمايل(تكنيك هاي ساده پيش بيني اشتغال به دو دسته تكنيك هاي برون يابي 

  دست قابل تقسيم است -شده سطوح فرا

  :برون يابي تمايل –الف 

، ارزش افـزوده ،  ) بـازداده / محصـول  ( ، متغيره هاي ديگري چون حجم يـا ارزش توليـد  ) كل(غال عالوه بر متغيره اشت 

  .هستند....را شامل روشهاي ريا ضي ، گرافيكي همبستگي ، ....

نكات مثبت اين تكنيك سادگي، عدم نياز به مهارت تخصصي در سطح باال و متكي بودن برآماري اسـت كـه معمـو الً    

  . در دسترس مي باشد

نكات منفي اين تكنيك عدم توجه به روابط علت و معمولي متغيير انتخاب شده و قابل اعتماد نبودن براي نـواحي خـرد   

  .برنامه ريزي و دوره هاي زماني بلند مدت پيش بيني مي باشد

  :تسهيم/ روش هاي نسبت تناسب و تعيين سهم  -ب

ر پيش بيني جمعيت استفاده مي كننـد وفـرض بـر آن دارنـد     بطور كلي ،اين روش ها از همان منطق روش هاي مشابه د 

كه تغييرات جمعيت كل و جمعيت شاغل در يك شهر تـابع تغييـرات جمعيـت و اشـتغال در سـطوح بـاالتر جغرافيـائي        

با اين فرض، با تشكيل دوره هاي  زماني آمارمربوط به اشتغال درسـطوح مختلـف   . مي باشد ) شهرستان ،استان وكشور(

ئي ، ابتدا تغييرات زماني روابط بين متغيره ها در دو سطح جغرافيائي بررسي و سپس بـا شـرط در دسـت داشـتن     جغرافيا

  .پيش بيني اشتغال براي سطوح جغرافيائي فرادست،اشتغال در سطح شهر برون يابي ميشود

  دو روش نسبت و تسهيم كه داراي مشابهت زيادي هستند از نقطه نظر زير داراي تفاوت اند 

  .اين روش در هر قدم يك ناحيه فرادست رادر نظر مي گيرد: روش نسبت 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١١١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اين روش تمامي نواحي متشكله نا حيه فرادست را در عين حال در نظر مي گيرد و پيش از حركت از هر : روش تسهيم 

  .قدم به قدم بعد تمام سهم ها را تنظيم مي كند
  روش هاي تحليلي ساده  -

بهر ه / و بهره وري)تعداد شا غلين ( ركن محصول ، تعداد كا/ ده متغير ه هائي چون باز داده تكنيك هاي تحليلي سا     

بكار گيري اين تكنيك در سه مر حله و بشرط دردست داشتن تخمين ها ئي از باز داده و بهره . دهي را بكار مي گيرند 

  : وري انجام ميگرد 

  يا مقدار توليدات درآينده به دست آوردن تخميني از باز داده : مر حله اول 

  بدست آوردن تخميني از بهره وري در آينده : مر حله دوم

  :    برمبناي رابطه زير محاسبه تعداد شاغلين درآينده: مر حله سوم

                                                                     

      بهره وري=                                                                                           

  

شكل مطلوب بكارگيري تكنيك تحليلي وساده بهره وري ، به دست آوردن تخمين هاي جداگانه بهره وري بـراي هـر   

ز تخمين ها ئي كه براي هر بخش بدست مـي آيـد نهايتـاً جمـع شـده و تخمينـي ا      . بخش از فعاليت هاي اقتصادي است

  .تعدادكل شا غلين در آينده را بدست ميدهد
  روش هاي تحليلي خاص برنامه ريزي شهري -

اين دسته روش ها كه براي مقاصد برنامه ريزي شهري يا طراحي شده يا جرح وتعـديل  يافتـه انـد دردرون خـود ابعـاد      

  :فضائي يا محيطي را شامل هستند، مهمترين ، روش هاي اين گروه عبارتنداز
  روش پايه اقتصاد –الف 

يـا  ) Base(اقتصـاد يـك منطقـه بـه دو بخـش پايـه       )  Ecobomic Base Theoriy(بر اساس نظريه پايه اقتصـادي  

  .  ناپايه تقسيم مي شود يا)  Service(و خدمات   (Export(صادرات 

ر به صدور كاال و يا خدمات فعاليتهاي پايه شامل تمام فعاليتهايي است كه بازار نهايي آن در خارج از منطقه است و منج

  . مي گردد

فعاليتهاي ناپايه شامل آن گروه از فعاليتهايي است كه بازار نهايي آن درون منطقه بوده و براي مصارف داخلـي كـاال يـا    

  : به اين ترتيب . خدمات توليد مي نمايد
  y = E + S   

 =y   كل فعاليتهاي اقتصادي منطقه  

 =E   فعاليتهاي پابه  

 =S اليتهاي ناپايه فع  

 مويكـي از مرسـ    با توجه به دشواريهاي كسب اطالعات دقيق در مورد ويژگيهاي پايه اي بودن يك فعاليت در منطقـه ، 

در ). Location Quotient( ترين روشها براي تعيين پايه و يا ناپايه بودن فعاليتهـا ، روش ضـريب مكـاني مـي باشـد     

  محصول/ باز داده                                       

 تعدادشاغلين / تعداد كاركنان                          

ECOnOmiC BaSe TeChniqWeS 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١١٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

يك منطقه نسبت به شاخص اشتغال در همان فعاليتها  اليتهاي مختلف درروش ضريب مكاني شاخص اشتغال برحسب فع

  .  در سطح باالتر مبناي تشخيص فعاليتهاي پايه از فعاليتهاي خدماتي مي باشد

به ) Ri( به عبارت ديگر  ضريب مكاني يك فعاليت برابر است با نسبت اشتغال در يك فعاليت در يك منطقه اقتصادي 

به مقدار كل اشتغال در  N i)  ( تقسيم بر مقدار اشتغال همان فعاليت در كشور )  R( همان منطقه   مقدار كل اشتغال در

  )   N( كشور   

nni

ri

/

/r  =LQi    

بدين ترتيب اگر ضريب يك فعاليت بيش از عدد يك باشد ، يعني نسبتي بيش از ميانگين كشور باشد، آن فعاليت جزو 

  .  محسوب مي گردد فعاليتهاي پايه بخش

  از اين طريق پايه و يا خدماتي بودن فعاليتهاي بخش مركزي مريوان در مقايسه با كشور تعيين گرديده 

مشـابه نسـبتي   )   Ni /N(   انگين كشوري در يك رشته فعـاليتي در اين روش در واقع فرض بر اين است كــه نسبت مي

  .  و اضافه بر آن به بازار خارج از منطقه تعلق داردكه براي برآوردن تقاضاي منطقه اي كفايت نموده 

ساختمان ، امورعمومي و دفاع ، بوده و سايرفعاليتها  ،) ساخت(شامل صنعت  شهر دزج بر همين اساس فعاليتهاي پايه در 

  .از نوع فعاليتهاي تبعي مي باشند

. ه ضريب مكاني گروه ساختمان مي باشداز جمله فعاليتهاي مهمي كه در اين برآورد به چشم مي خورد عدد مربوط ب

اين عدد بيانگر آن است كه تعداد شاغلين در امور ساختمان در اين محدوده داراي نسبت بااليي در مقايسه با جمعيت 

                                                                                                                                                          .  كه اين جمعيت عمدتاً در شهرهاي بزرگ به كارهاي ساختماني مشغول مي باشند. كشور داشته است

                                                    باز داده/ روش هاي داده  -ب

                                                                        shift/ share                                                                                                ير وسهميروش هاي تغ -ج

                                                                     social /Rogional  /                                                   منطقه اي/ روش هاي حسابهاي اجتماعي  -د

                                                                   تكنيك پايه اقتصاد/ روش  -

قراردارد كه در برنامه ريزي ) مليدر سطوح ملي و فرا (مللي ال مقدمه روش پايه اقتصاد بر پايه تئوري تجارب بين -الف

اين تئوري فرض بر آن دارد كه رشد در اقتصاد يك ناحيه ناشي از . محلي بكار گرفته شده است در سطوح منطقه اي و

 رشد پايه اقتصادآن ناحيه است و پايه اقتصاد آن ناحيه است و پايه اقتصاد هر ناحيه را آن دسته فعاليت هاي تشكيل مـي 

ناشي از صادرات توليدات فعاليت هاي پايه باعث  درآمد. سوي مرزهاي آن ناحيه صادرشود داتشان به آندهند كه تولي

  .افزايش ثروت در ناحيه شده وامكان پرداخت براي واردات را بدست مي آورد

  : ودبه منظور پيش بيني اشتغال با استفاده از تكنيك پايه اقتصاد، سه مر حله مي بايست طي ش: مراحل كالن -ب
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

تحليل ساختار وضع موجود و تمايز فعاليت هاي پايه از غير پايه وتعيين دور نماي آتي فعاليت هاي پايه در : مراحل اول 

  اقتصادشهر

  محاسبه ضريب فرايند اشتغال : مرحله دوم 

  بكارگيري ضريب فرايند در پيش بيني اشتغال آتي شهر: مرحله سوم 

  يت هاي پايه از غير پايهطبقه بندي روش هاي تمايز فعال –ج 

  روش هاي تحليل  ساختار اقتصاد به منظور تمايز بين فعاليت هاي پايه از غير پايه 

  : به دو دسته كالن قابل تقسيم مي باشند 

  :روش هاي مستقيم ،خود شامل  –الف 

  : روش هاي اختياري  -1-ب

و فعاليت هاي غيـر پايـه بـه كليـه فعاليـت هـاي       ) ليديتو(و صنعتي ليت هاي معدني ليت هاي پايه به كليه فعاااطالق فع 

  خدماتي            

                                                               (lacation quotient)روش ضريب مكاني ) 2 -ب(

  )                                              (Minimum Requirements) مندي( روش حداقل نياز ) 3 -ب( 

  روش ضريب مكاني : مثال كاربردي روش پايه اقتصاد در پيش بيني اشتغال  -د

. گردد با استفاده از يك موقعيت فرضي ، فرايند بكارگيري روش پايه اقتصاد در پيش بيني اشتغال در نه قدم معرفي مي

ز سوي ديگر آشنايي با نحوه محاسبات مربوط بنابراين هدف ازاين مثال از يكسومعرفي قدم هاي فراتر دركل فرايند  و ا

  . باشد  به هر قدم مي

معمـو الً  (يك سـطح فرادسـت   جمع آوري و تنظيم اطالعات مورد نياز از سا ختار اقتصاد شهر مورد مطالعه و: قدم اول 

  )رود سطح ملي بكار مي

پايه اقتصاد و روش نسبت و تسـهيم يـا    در افق طرح بر اساس تكنيك دزجبر اين اساس براي پيش بيني اشتغال شهر      

كه متكي بر داده هاي دقيق اماري بوده و هرچند امـار كامـل و دقيـق باشـد نتـايج آن بـا       )  shift \share( شيفت شير 

  . احتمال بسيار بااليي اتفاق خواهد افتاد 

  

  شاخص تغيير ساختار اقتصادي شهر دزج  -47جدول شماره 

  اشتغال  1406 شاخص تغيير ساختار اقتصادي

 983 9/2  گزينه قابل حصول

  1467 7/5  گزينه مطلوب

  محاسبات مشاور: مأخذ
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :احتماالت رشد و پيش بيني هاي جمعيت شهر در آينده  -2

امروزه تحوالت جمعيتي به گونه اي است كه تقريباً هر جنبه اي از زندگي انسان معاصر را تحت تاثير قرار مي دهد 

. كي از نيروهاي اصلي موثر بر دگرگوني هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، در سراسر جهـان اسـت  تغييرات جمعيتي ي

از اين رو پرداختن به جمعيت  و مسائل مرتبط با آن به خاطر مقتضيات و شرايط جهاني، نقـش فزاينـده ي پديـده هـاي     

رتبط بـا آن در بررسـي هـاي    جمعيتي در زندگي اقتصـادي و اجتمـاعي انسـان معاصـر، محوريـت جمعيـت و مسـائل مـ        

  .اقتصادي و برنامه ريزيهاي  ملي و منطقه اي، اهميتي دو چندان يافته است

  در دوره هاي مختلف زماني  روند تحوالت جمعيت شهر  -

و نـرخ رشـد    1365داراي روند افزايش جمعيتي داشته به جـز در سـال    كه در طي تمام دوره هاي آماري  دزجشهر 

تقريباً با نرخ رشد طبيعي جمعيت همخواني داشته است ولي بعد از جنـگ رونـد مهـاجر     1365يل دهه جمعيت نيز تا اوا

فرستي شهر شروع شده و تاكنون ادامه دارد هرچند كه بر اساس امار هاي دريافت شده از خانه بهداشـت در طـي چنـد    

از سـال   دزجتحـوالت جمعيـت شـهر    در جدول زيـر رونـد   . .سال اخير روند مهاجر فرستي روبه كاهش نشان مي دهد 

  . مورد بررسي قرار گرفته است 1387الي  1345
  

  جمعيت و روند آن در شهر دزج  طي چهل سال اخير -48جدول شماره 

 1387-1345 1388 1385 1375 1365 1355 1345 سال

 -  *2454 2417 2224 2306 1795 1326 جمعيت

07/3 - نرخ رشد  53/2  36/0-  3/0  0/76 1/5 

  نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مشاور ،نتايج برداشت هاي ميداني مشاور و آمار مراكز بهداشتي و درماني شهر  *

  جمعيت و نيروي انساني  در طرح هاي فرادست  -راهبردهاي آمايشي -

  طرح ناحيه اي شرق كردستان  -

مهندسان مشـاور بـوم نگـار پـارس در دسـت تهيـه مياشـد و         توسط 1386طرح ناحيه اي شرق كردستان كه در سال 

اقدام به پيش بيني جمعيت نموده است  1400پيش بيني جمعيت اين طرح تا سال . تاكنون به تصويب نهايي نرسيده است

  :كه نتايج آن در جدول زير ارائه مي شود

  جمعيت و نرخ رشد پيشنهادي طرح ناحيه اي  -49جدول شماره 

  1375  1385  1390  1395  1400  
  3765  3248  2802  2417  2224  جمعيت
  3  3  3    ــــ  نرخ رشد

  طرح ناحيه اي: مأخذ
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١١٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1391جمعيت و نرخ رشد پيشنهادي طرح هادي تا افق  -50جدول شماره 

  1375  1381  1386  1391  
  4103  3372  2772  2224  جمعيت
  4  4  8/3  ــــ  نرخ رشد

  طرح هادي شهر: مأخذ

  ده نگري جمعيتي اصول پايه در آين -

  پيش از انتخاب روش پيش بيني جمعيت مي بايست به اصولي توجه كرد كه عبا رتند از 

  :نامه ريزي با توجه به عامل زيرتعيين و توجه به افق نهائي بر دوره هاي زماني بر – 1

  )ي گذارندكه بر افق ودوره هاي پيش بيني اثر م(خصوصيات رشد ناحيه مورد مطالعه از گذشته تا حال  -

فرضـيات اصـلي بطـور كلـي مربـوط بـه ناحيـه مـورد مطالعـه و          (تدوين فرضيات پايه اصلي و فرعي پيش بيني هـا   -2

 –وخط و مشي هاي هدايت كننده پـيش بينـي هـا    )فرضيات فرعي مستقيماً به پديده مورد پيش بيني مر بوط مي شوند

  .ن اهداف و تدوين خط ومش ها و بالعكس مطرح مي شوددراينجا نكته مهم و اساسي مقدم براي پيش بيني بر تعيي

  انتخاب روش پيش بيني كه خود به دو عامل زير بستگي دارد -3   

  موجود بودن اطالعات الزم در بكار گيري روش انتخاب شده  - 

  تخصص ها و مهارت هاي عاملين پيش بيني  -

  :توجه به تهيه چند رقم پيش بيني با توسل به -4

  مدل هاي پيش بيني متفاوت و فرضيات يكسان اختيار  -

  اختيار يك مدل پيش بيني و فرضيات متفاوت -

  براي پيش بيني جمعيت )يا يك رشته Rargeيا يك (دست پائين  تعيين پيش بيني هاي دست باال و -5

شوند و افق  به تناسب ماهيت اين نوع طرح هاي بعنوان طرح هاي ميان مدت تلقي مي دزجدر تهيه طرح جامع شهر 

  .  مي باشدساله  10برنامه آنها 

  : فرضيات اصلي پيش بيني جمعيت عبارتند از  -

  )1385 -375(زاد ولد در طول دوره گذشته  •

  )1385 -375(مرگ و مير در طول دوره گذشته  •

 )1385 -375(مهاجرت در طول دوره گذشته  •
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١١٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  : فرضيات فرعي پيش بيني جمعيت عبارتند از  -

  واليد بنا به اطالعات مركز بهداشت شهرستان و استان ميزان خام م •

  ميزان خام مرگ ومير  بنا به اطالعات مركز بهداشت شهرستان و استان •

  ميزان مهاجرت  بنا به اطالعات مركز آمار ايران  •

  سطح اميد به زندگي در بدو تولد جمعيت •

  )TFR(ميزان باروري كل زنان شهر  •

  ش بيني جمعيت طبقه بندي روش هاي پي -13-3-2-4

  : اين روش ها عبا رتند از. در اين گزارش شش روش پيش بيني جمعيت فهرست شده اند

  روش هاي تمايل : پيش بيني هائي كه بر پايه ادامه تمايل گذشته تا حال قرار دارند -الف

  .روش هاي نسبت -ب

  .روش هاي رگرسيون -ج

بدون ويا استفاده از چهار چوب (ر بقاي گروهها شامل روش ساده و روش پيچيده ت -تحليل تركيب رشد -د

  )تريسيما

  .پيش بيني هائي كه بر پايه كاربرد اراضي قرار دارند -ه

  .پيش بيني هائي بر پايه واحد خانوار -و

عدم وجود آمار دقيق و اختالف آمار بين دو ارگان اصلي يعني مركز آمار ايران و مركز شبكه بهداشت سبب شـده  

. ن است نتايج منفي به بار اورداطالعات جمعيتي وجود نداشته باشد و تكيه كردن بر اين اطالعات ممك است آمار دقيق

 بـراورد مـي   دزجدر اين مرحله روش هاي معمول مورد استفاده مورد بررسي قرار گرفته و متناسب با آن جمعيت شـهر  

  . تمل ترين پيش بيني انتخاب مي گرددترين و مح گردد و سپس مناسب

  ):(trend pro gectionsپيش بيني هاي تمايلي  -1

اين . در طول زمان براي كل جمعيت ادامه خواهد يافت) تا حال(دراين روش فرض بر آن است كه روابط گذشته 

  .روش ها يا  به صورت رياضي يا بصورت نموداري بيان ميشود

  : روش رياضي -الف

  : اده ميشوداگر تمايل خطي باشد از رابطه زير استف: 1 –الف 

tn , t                                 )(nbPtnPt تعداد سال در فاصله بين دو سال +=+ 

نفر خواهد رسيد و   2528به  1397تا سال ) 85-75دوره (درصد  3/0جمعيت شهر دزج بر اين اساس با نرخ رشد 

  . نفر خواهد رسيد 2551ر دزج به درصد جمعيت شه 3/0بر اساس روند كل دوره يعني با نرخ رشد 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١١٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ): Ratio Methad( روش هاي نسبت  - 2

زمـاني كـه   . از اين روش ها زماني استفاده مي شود كه رابطه بين رشد در دو ناحيه در طول زمان ثابت شده باشد     

  .شود به ميپيش بيني براي نا حيه الگو انجام شده باشد، جمعيت ناحيه مورد مطالعه بعنوان يك نسبت محاس

با توجه به عدم تطابق روند تحوالت جمعيتي شهرستان نسبت به شهر مقايسه اين دو با هـم ديگـر نتيجـه متضـاد خواهـد      

حـدود   1385 -1375نرخ رشد جمعيت شهري استان در دوره . داشت ولي در مقايسه با كل استان مي توان مقايسه نمود

ايـن روش بيشـتر بـراي مطالعـات و     . نفر خواهـد رسـيد    3154شهر به  با اين نرخ رشد جمعيت. درصد بوده است  95/1

  . برآوردهاي منطقه اي كه روابط و تحليل هاي آن بيشتر مقايسه اي است، كاربرد دارد

  روش هاي رگرسيون  - 3

اين روش متكي به عوامل و شاخص هاي ديگر است و به تناسب روابط گذشته اين عوامل پيش بيني صورت خواهد 

  . مناسب نيست .... و در نتيجه تكيه كردن به ان به دليل عدم وجود آمار دقيق وضعيت اشتغال و مسكن و  گرفت

  روش هاي تحليل تركيب رشد  -4

اين روش ها در سطح وسيعي براي پيش بيني جمعيت شهرها در دنيا مورد استفاده قرار گرفته اندو عوامـل تغييـر        

  .شوند بكار گرفته مي) پيچيده (يا كامل  اين روش ها يا بصورت و. مي دانند  جمعيت را تولد و مرگ و مهاجرت

  روش رشد طبيعي و مها جرت: روش ساده تحليل تركيب رشد  -الف

                     :اين روش در خام ترين شكل خود مهاجرت را ناديده مي انگارد در اين صورت رابطه اي به صورت زير خواهد داشت

BptoPtonPt −=+  
در واقع بر اسـاس نتـايج و تغييـرات عوامـل تـاثير      . در صورت وجود آمار مهاجرت ان را نيز مورد استفاده قرار مي دهد

  . استوار است ... گذار بر رشد جمعيت مانند مواليد و 

  :روش بقاء گروههاي همسن –ب 

كـه داراي خصوصـيات   ...) و جنسـي ،  (ي شكل تفصيلي روش ساده از طريق تقسيم كل جمعيت به گروه هـاي سـن  

در بسـياري از كشـور هـاي    . گيـرد   مشترك هستند و نر خ هاي خاصي در مورد آنها مي توان بكار گرفـت، انجـام مـي   

ه درآمـد پيشرفته ، روش بقاي گروه هاي هم سن بصورت روش استانداردپيش بيني هاي جمعيتي در دفاتر برنامه ريزي 

راي قابليت انعطاف است و قادر است به اشكال گوناگون تغيير شكل يابد تا مناسـب آمـار   است، اين روشي است كه دا

اين روش ميتوانـد  .موجود ويا نيازهاي تحقق گر شود و آنهم در حالي كه تا حد امكان منطق پايه خود را حفظ مي كند

يعنـي  م(ي نژادي يا قومي تقسيم شودعناصر مذكر و مونث جمعيت را مجزا و يا با هم در نظر گيرد،مي تواند به گروهها

واين تقسيم بندي ها در جهت دستيابي به دقـت بيشـتر در   ) گروه هاي كه داراي خصوصيات بيولوژيكي متفاوتي هستند
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١١٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

عالوه براين ، بر حسب تغيير فرضيات مربوط نرخ هاي جمعيتـي ميتوانـد بـه پـيش بينـي      . گيرد پيش بيني ها صورت مي

  . ين و محدوده وسيعي از پيش بيني دست يابدهاي دست باال و دست پائ

  : شكل كلي بكار گيري روش بقاي گر وه هاي هم سن بصورت زير است

بطـور   )يا پنج ساله و يا پانزده ساله ويا هـر طبقـه بنـدي ديگـر    (زنان و مردان بر حسب گروه هاي سني يك ساله  -1

  ).ز سرشماريبر حسب آخرين آمار ا( جدول بندي ميشوند) ويا با هم(مجزا 

) يا كاهش (از طريق اضافه ...) ساله، 15، ساله 5يا (طريق مهاجرت خالص براي سال اول سپس تغيير جمعيت از  -2

  .تغيير فرض شده براي هر گروه سني از زنان و مردان در نظر گرفته مي شود

  .بكار گرفته ميشود) 15-49 معموالً(نرخ هاي تولد خاص هر گروه سني به هر گروه از زنان در سنين باروري  -3

....) سال ، 5يا (سپس پس از تنظيم بر حسب مرگ در سال اول  تولدهاي منتج، به زنان و مردان تقسيم مي شود و -4

  .يعني اولين رديف جدول زنان ومردان: ميزان شده وبه ستون بعدي منتقل مي شود

خاص هر گروه سني به گروه سني از زنان و مـردان بكـار    )باز ماندگي/ يا نر خ هاي بقا(نها يتاً، نر خ هاي مرگ  -5

  . بقا خواهند يافت تخمين زده شود....) يكساله ، پنج ساله ،(گرفته ميشود تا تعداد هر گروه را كه تا دوره زماني بعد 

  .ي سال افق مورد نظر دست يابيماين ترادف تا جائي ادامه مي يابد كه به ارقام پيش بيني شده جمعيت برا

توانـد تعـديل هـاي     مي بايست توجه نمود كه محقق داراي كنترل كاملي بر پيش بيني در تمامي مراحل مي باشـدو مـي  

خامي بر نرخ هاي تولد، باز ماندگي و مها جرت در هر نقطه از فرايند يك نحوه اختصار عمل پـيش بينـي بكـار گيـري     

  ....)، 5-9، 0-4(گرو هاي سني پنجساله 

است كه نتيجتاً پيش بيني نيز برحسب دوره هاي زماني پـنج سـاله ويـا    ...) ،15 -29، 0-14( زده ساله گروه هاي سني پان

تـوان بـر فراينـد اعمـال كـرد       گر چه بدين طريق هم دقت عمل وهم درجه كنترلي كه مـي . گيرد  پانزده ساله انجام مي

در صـورت بكـارگيري گـروه هـاي     . ت اند كاهش مي يابند، اما صرفه جوئي در زمان و كاهش محاسبات از نكات مثب

  .سني پنج ساله يا پانزده ساله مي بايست نرخ پايه نيز بر حسب دوره هاي زماني پنج ساله يا پانزده ساله بيان شوند

اين روش متكي بر داده هاي واقعي و دقيق است و عالوه بر مواليد ، مرگ ومير ، مهاجرت بـه عـواملي همچـون ميـزان     

تكيـه خواهـد كـرد و    . مده آه زندگي وضعيت باروري  زنان واقع در سن باروري و ميزان مواليد زنده بدنيا بقاء ، اميد ب

يكي از بهترين روش هاي حال حاضر در براورد هاي جمعيتي است و در اغلب كشور هاي كه سيستم اطالعاتي مواليد 

نيز با توجه به دريافت اطالعات آماري تا حدي قابـل   اين مشاور. از اين روش استفاده مي كنند  مي باشدآنها دقيق .. و 

  . ورد هاي جمعيتي از اين روش استفاده نموده است آقبول در بر
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١١٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  پيش بيني جمعيت  -

در اين مطالعـه بـا توجـه بـه محـدوديت آمـار و       . دي استفاده مي شود ددر پيش بيني جمعيت از روشهاي مختلف و متع

اي خاص روشهاي مختلف پيش بيني جمعيت و ميزان تطابق و سـنخيت آنهـا بـا    اطالعات جمعيتي و همچنين ويژگي ه

مولفه هاي جمعيتي ، جمعيت شـهر دزج  بـه    تويژگي هاي جمعيتي شهر دزج ، بر اساس فرضيات ذيل و الگوي تغييرا

  .شرح ذيل برآورد شده است

  :گزينه اول 

  درصد   0.19نرخ رشد جمعيت  –2   تداوم روند موجود سطوح مختلف باروري ، مرگ و مير ومهاجرت - 1

  

  سال آينده 21توزيع سني و جنسي جمعيت شهر دزج طي   -51جدول شماره 

  
1385  1390  1395  1400  1406  

  درصد  تعداد   درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  24/6  157  23/6  155  25/6  154  22/6  152  24/6  151  ساله4-0

  9/7  199  92/7  197  91/7  195  9/7  193  9/7  191  ساله 9-5

  1/11  280  14/11  277  12/11  274  14/11  272  1/11  269  ساله 14-10

  35/15  386  36/15  382  34/15  378  36/15  375  35/15  371  ساله 19-15

  55/10  266  54/10  262  55/10  260  52/10  257  55/10  255  ساله 24-20

  06/9  228  05/9  225  05/9  223  05/9  221  06/9  219  ساله 29-25

  25/7  182  24/7  180  23/7  178  25/7  177  25/7  175  ساله 34-30

  5/7  188  48/7  186  47/7  184  49/7  183  5/7  181  ساله 39-35

  24/6  157  23/6  155  25/6  154  22/6  152  24/6  151  ساله 44-40

  43/3  86  42/3  85  45/3  85  44/3  84  43/3  83  ساله 49-45

  7/3  93  7/3  92  69/3  91  69/3  90  7/3  89  ساله 54-50

  9/2  74  93/2  73  92/2  72  95/2  72  9/2  71  ساله 59-55

  4/2  59  37/2  59  35/2  58  38/2  58  4/2  57  ساله 64-60

  41/6  161  39/6  159  42/6  158  39/6  156  41/6  155 ساله و بيشتر65

  100  2517  100  2487  100  2464  100  2442  100  2417  جمع

  محاسبات مشاور -2       1385لي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال نتايج تفصي:  مأخذ
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٢٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :گزينه دوم 

  :فرضيات

  وم سطوح فعلي زادو ولدومرگ و ميرتدا-1

  )صفر درصد( تدريجي ميزان مهاجر فرستي كاهش  -2

  درصد64/0نرخ رشد جمعيت معادل  -3

  ل آيندهسا 21توزيع سني و جنسي جمعيت شهر دزج طي  -52جدول شماره 

  گروه هاي سني
1385  1390  1395  1400  1406  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  26/6  173  24/6  166  25/6  161  6.25  156  24/6  151  ساله4-0

  88/7  218  89/7  210  91/7  204  7.89  197  9/7  191  ساله 9-5

  14/11  308  12/11  296  13/11  287  11.13  278  1/11  269  ساله 14-10

  33/15  424  33/15  408  32/15  395  15.34  383  35/15  371  ساله 19-15

  56/10  292  56/10  281  55/10  272  10.53  263  55/10  255  ساله 24-20

  04/9  250  06/9  241  04/9  233  9.05  226  06/9  219  ساله 29-25

  23/7  200  25/7  193  25/7  187  7.25  181  35/7  175  ساله 34-30

  49/7  207  48/7  199  49/7  193  7.49  187  5/7  181  ساله 39-35

  26/6  173  24/6  166  25/6  161  6.25  156  24/6  151  ساله 44-40

  44/3  95  42/3  91  41/3  88  3.44  86  43/3  83  ساله 49-45

  69/3  102  68/3  98  68/3  95  3.69  92  7/3  89  ساله 54-50

  93/2  81  93/2  78  95/2  76  2.92  73  9/2  71  ساله 59-55

  35/2  65  37/2  63  37/2  61  2.36  59  4/2  57  ساله 64-60

  4/6  177  43/6  171  4/6  165  6.41  160  41/6  155 ساله و بيشتر65

  100  2765  100  2661  100  2578  100  2497  100  2417  جمع

  محاسبات مشاور -2       1385نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٢١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  گزينه سوم

  :فرضيات

  تداوم روند سطح فعلي زاد و ولد و مرگ و مير - 1

 )درصد كاهش  50( كاهش تدريجي مهاجر فرستي شهر  -2

  درصد  -04/0معادل نرخ رشد  - 3

  

  سال آينده 21توزيع سني و جنسي جمعيت شهر دزج طي  -53جدول شماره 

  گروه هاي سني
1385  1390  1395  1400  1406  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  25/6  150  24/6  150  23/6  150  25/6  151  24/6  151  ساله4-0

  88/7  189  9/7  190  89/7  190  91/7  191  9/7  191  ساله 9-5

  13/11  267  11/11  267  13/11  268  1/11  268  1/11  269  ساله 14-10

  35/15  368  35/15  369  36/15  370  32/15  370  35/15  371  ساله 19-15

  55/10  253  52/10  253  55/10  254  52/10  254  55/10  255  ساله 24-20

  05/9  217  07/9  218  05/9  218  07/9  219  06/9  219  ساله 29-25

  26/7  174  24/7  174  22/7  174  25/7  175  35/7  175  ساله 34-30

  46/7  179  49/7  180  47/7  180  49/7  181  5/7  181  ساله 39-35

  26/6  150  24/6  150  23/6  150  25/6  151  24/6  151  ساله 44-40

  42/3  82  45/3  83  45/3  83  44/3  83  43/3  83  ساله 49-45

  67/3  88  66/3  88  7/3  89  68/3  89  7/3  89  ساله 54-50

  92/2  70  95/2  71  95/2  71  94/2  71  9/2  71  ساله 59-55

  38/2  57  37/2  57  37/2  57  36/2  57  4/2  57  ساله 64-60

  42/6  154  41/6  154  4/6  154  42/6  155  41/6  155 و بيشترساله 65

  100  2398  100  2404  100  2408  100  2415  100  2417  جمع

  محاسبات مشاور -2       1385نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٢٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  گزينه چهارم 

  :فرضيات

  15/4ي و شهرستاني درصد افزايش شاخص زاد و ولد به طرف متوسط استان - 1

  4/2كاهش ميزان  مرگ و مير به طرف متوسط استاني و شهرستاني درصد  -2

  8/3كاهش مهاجر فرستي و افزايش مهاجر پذيري  در   - 3

  درصد 02/1نرخ رشد معادل  - 4

  

  سال آينده 21توزيع سني و جنسي جمعيت شهر دزج طي  -54جدول شماره 

  گروه هاي سني
1385  1390  1395  1400  1406  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  25/6  187  25/6  176  24/6  167  25/6  159  24/6  151  ساله4-0

  88/7  236  88/7  222  88/7  211  9/7  201  9/7  191  ساله 9-5

  12/11  333  12/11  313  13/11  298  13/11  283  1/11  269  ساله 14-10

  33/15  459  34/15  432  35/15  411  34/15  390  35/15  371  ساله 19-15

  55/10  316  55/10  297  53/10  282  54/10  268  55/10  255  ساله 24-20

  05/9  271  06/9  255  04/9  242  04/9  230  06/9  219  ساله 29-25

  25/7  217  24/7  204  25/7  194  24/7  184  25/7  175  ساله 34-30

  48/7  224  49/7  211  47/7  200  47/7  190  5/7  181  ساله 39-35

  25/6  187  25/6  176  24/6  167  25/6  159  24/6  151  ساله 44-40

  44/3  103  45/3  97  44/3  92  42/3  87  43/3  83  ساله 49-45

  68/3  110  69/3  104  7/3  99  7/3  94  7/3  89  ساله 54-50

  94/2  88  95/2  83  95/2  79  95/2  75  9/2  71  ساله 59-55

  37/2  71  34/2  66  35/2  63  36/2  60  4/2  57  ساله 64-60

  41/6  192  39/6  180  43/6  172  41/6  163  41/6  155 ساله و بيشتر65

  100  2994  100  2816  100  2677  100  2543  100  2417  جمع �

  محاسبات مشاور - 2       1385نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال :  مأخذ
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٢٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1387سال آينده بر پايه  18معيت شهر دزج طي افق طرح توزيع سني و جنسي ج -55جدول شماره 

  گروه هاي سني
1387  1392  1397  1402  1406  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  4/8  247  5/8  243  51/8  231  52/8  220  5/8  209  ساله4-0

  21/7  212  21/7  206  22/7  196  2/7  186  2/7  177  ساله 9-5

  7/8  256  68/8  248  69/8  236  67/8  224  7/8  213  ساله 14-10

  02/13  383  98/12  371  13  353  13  336  13  319  ساله 19-15

  09/13  385  09/13  374  08/13  355  09/13  338  1/13  321  ساله 24-20

  11/9  268  1/9  260  1/9  247  1/9  235  1/9  223  ساله 29-25

  92/7  233  91/7  226  92/7  215  9/7  204  9/7  194  ساله 34-30

  41/7  218  42/7  212  4/7  201  39/7  191  4/7  182  ساله 39-35

  92/5  174  91/5  169  89/5  160  92/5  153  9/5  145  ساله 44-40

  08/4  120  06/4  116  09/4  111  07/4  105  07/4  100  ساله 49-45

  71/3  109  71/3  106  72/3  101  72/3  96  7/3  91  ساله 54-50

  86/2  84  87/2  82  84/2  77  86/2  74  85/2  70  ساله 59-55

  41/2  71  41/2  69  39/2  65  4/2  62  4/2  59  ساله 64-60

  16/6  181  15/6  176  15/6  167  16/6  159  18/6  151 ساله و بيشتر65

  100  2941  100  2858  100  2715  100  2583  100  2454  جمع

  محاسبات مشاور -2داده هاي مركز بهداشت شهر دزج   : مأخذ 

  

  

  سال آينده 18پيش بيني جمعيت شهر دزج طي  - 56شماره جدول 

  فرضيات  گزينه ها
جمعيت پايه 

  1387سال

افق طرح 

 1397سال

افق طرح 

 1406سال

1  
تداوم سطوح فعلي زاد و ولد و مرگ و مير و مهاجر فرستي 

  0.19نرخ رشد  –شهر 
2454  2521  2542  

2  
تداوم سطوح فعلي زاد و ولد و مرگ و مير و كاهش 

  64/0درصد نرخ رشد معادل ) 0(يجي مهاجر فرستي  تدر
2454  2693  2769  

3  
تداوم وضعيت فعلي سطوح زاد و ولد و مرگ و مير ، كاهش 

 -04/0تدريجي مهاجر فرستي  به نصف نرخ رشد معادل 
2454  2439  2435  

4  

كاهش تدريجي شاخص هاي زاد و ولد و مرگ و مير به طرف 

اهش مهاجر فرستي به نحويكه به متوسط استاني و شهرستاني و ك

  ساله 40درصد ميانگين  02/1نرخ رشد . نصف كاهش يابند  
2454  2848  2978  

  محاسبات مشاور -3داده هاي مركز بهداشت شهر دزج   - 2سرشماري عمومي و نفوس مسكن   -1:مأخذ

  

  .رح در نظر گرفته استاين مشاور گزينه مطلوب  را گزينه چهارم  براي برنامه ريزي شهر دزج در افق ط
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٢٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  تعيين الگوي توسعه و محدوده شهر  -3

در فرايند برنامه ريزي شهري پس از طي  مراحـل اوليـه شـناخت وضـع موجـود و مرحلـه ميـاني ، تجزيـه و تحليـل و             

پردازش اطالعات ، نوبت به تهيه الگوي توسعه و طرح نهايي مي رسد اين طرح حاصل مرحله شناخت و تحليل است و 

  با توجه به نياز سنجي و شناخت امكانات و پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل شهر تدوين مي گردد

را تصوير مي كنـد   دزجمرحله پيشنهاد طرح خود فرايندي را دنبال مي كند كه مشاور گام به گام با طي فرايند افق شهر 

امي ند كه اين تصـوير حاصـل تبـادل نظـر تمـ     تصوير مي ك دزج شهر اين مرحله در ابتداي امر چشم اندازي براي آينده

بـر ايـن اسـاس اهـداف ، سياسـتها و      . شـهر اعـم از مـردم ، مسـئولين و كارشناسـان اسـت        ذذينفع و ذي نفـو  يهاگروه

راهبردهاي شهر تدوين مي گردد و بر اساس اهداف و سياست ها و راهبردها ، الگوي توسعه شهر ترسيم مي شود پـس  

ن الگوي توسعه مراحل تكميلي طرح ريزي كالبدي طـرح مـي گـردد كـه حاصـل آن مكانيـابي       از ارزيابي و نهايي شد

فعاليت ها ، كاربري ها ، و پروژهاي آتي است در انتها سناريو رسيدن به طرح نهايي در دو مرحله كوتـاه مـدت و بلنـد    

  . مدت نوشته شده است

   :شهر توسعه  الگوي -1-3

در ايـن  . متفاوتي وجود دارد كه متناسب با نوع ديدگاه به شهر شـكل گرفتـه انـد   در مورد شكل و الگوي شهر تعاريف 

به الگوهاي اصلي كه بـه گونـه اي بـا شـهر دزج      طبخش از ذكر كليه اشكال و الگوهاي شهر خودداري مي گردد و فق

  . همخواني دارد بسنده مي نماييم

هريك از اين الگوها . ، شعاعي و تركيبي مي باشدمهمترين الگوهاي توسعه شهر شامل الگوي خطي؛ حلقوي، شطرنجي

خصوصيات اين الگوها در . ويژگي هاي خاصي دارند و توسعه مبتني بر اين الگوها داراي معايب و مزاياي خاصي است

  . ادامه ذكر مي شود

  الگوي شبكه خطي. الف

لگـو اغلـب در منـاطق نـاهموار و     ايـن ا . شهر هاي خطي بر مدار يك خيابان اصلي ممتد و طوالني توسعه مـي يابنـد  

يابد يا در حاشيه جـاده هـاي مهـم بـين      كوهستاني كه شهر بين دو ناهمواري يا عارضه طبيعي خطي و موازي توسعه مي

اغلب كاربري هاي مهم عمومي در حاشيه خيابان اصلي و در فاصله اي دور از يكديگر كه فضاي . شهري ديده مي شود

  . بي مي شوندمكان يا) خالي يافت مي شود

ه و روي صندوق آباد طي دهه اخير تحت تاثير اين محور شكل گرفت -شهر دزج به دليل قرار گيري در كنار جاده قروه

  . شكل شهر تاثير نسبي گذاشته است
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٢٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه الگوي خطي

  
  الگوي توسعه شعاعي. ب 

در . شعب مي شوند، شكل مي گيـرد اين الگو بر محور چند خيابان مهم كه از يك مركز به سمت خارج از مركز من

در ايـن الگـو مركـز شـهر مـي توانـد بـا اسـتقرار         . شهر هاي شعاعي، محل تقاطع معابر منشعب شده در مركز شهر است

به عالوه، دسترسي ساكنان به مركز نيز از طريق خيابانهاي شـعاعي منشـعب از   . كاربري هاي مهم و عمومي تقويت شود

در شهر شعاعي، بيشترين گسترش كالبدي در اطراف معابر شعاعي متمركز مي شود به گونه . اين مركز افزايش مي يابد

اي كه با فاصله گرفتن انتهاي اين معابر از مركز شهر، فاصله بين آنهـا در پيرامـون دايـره فرضـي شـهر، افـزايش يافتـه و        

فاصله بين مبدأ و مقصد سـفرهايي  ترتيب به اين . دسترسي به همه قسمتهاي شهر را مستلزم عبور از مركز شهر مي نمايد

كه در فاصله اي دورتر از مركز و در امتداد معابر شعاعي قرار دارد، از يكديگر بيشتر مي شود، شـهر دزج داراي رشـد   

   .شعاعي بوده است 

  نقشه الگوي ستاره اي
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٢٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  الگوي توسعه حلقه اي  . ج

شـهرهايي كـه توسـعه شـعاعي سـبب دور شـدن        در. الگوي توسعه حلقه اي براساس الگوي شعاعي شكل مي گيرد

فاصله بين معابر شعاعي در انتهاي معابر مي شود براي برقراري ارتباط بين دو معبر در خارج از مركز شهر، معابري شكل 

در اين الگو، ميزان رفت و آمـد سـواره و پيـاده از مركـز     . مي گيرد كه فاصله بين نقاط مختلف شهر را كاهش مي دهد

  .هاي مهم در خارج از مركز نيز وجود دارد يابد و امكان مكان يابي كاربري مي شهر كاهش

روند كالبدي شهر دزج بر اساس طرح هادي قبلي بر گرفته از اين الگو است و خيابان هاي احـداث بصـورت حلقـه اي    

   .پيرامون مركز شهر حكايت از اين الگو دارد

  الگوي توسعه شطرنجي  . د

در اين الگو، خيابان هـا مـوازي و   . تر در زمينهاي هموار دشتي و جلگه اي قابل اجراستالگوي توسعه شطرنجي بيش

در الگوي شطرنجي، مركزيت در شهر به كندي شكل مي گيرد و . عمود بر يكديگر شكل مي گيرند و توسعه مي يابند

بـه ايـن   . مكـان يـابي شـوند    كاربري هايي مؤثر بر مركزيت يك نقطه از شهر مي توانند در تقاطع هاي مختلفي در شهر

در الگوي توسعه شطرنجي، طول سفرها كوتاه تر و فرصت . ترتيب مركزيت در محل هاي مختلف شهر پخش مي شود

شهر دزج فاقـد ايـن الگـو مـي     كلي طراحي . شود هاي انتخاب بيشتري براي عبور سواره و پياده در معابر شهر فراهم مي

   .  ز شهر مي توان شاهد اين الگو باشيمتنها در برخي از قسمتهاي نوسا باشد

  نقشه الگوي شطرنجي
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٢٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  الگوي توسعه تركيبي.  ه

الگوي توسعه تركيبي، شكل خاصي از الگو شبكه معابر نيست بلكه حاصل تلفيق چند الگوي توسعه ديگر است كه 

در . شـبكه معـابر مـي شـود    براساس مقتضيات محلي شهر شكل مي گيرد يا در طرح پيشنهادي مبناي توسـعه كالبـدي و   

بـا  . الگوي تركيبي، هدف كاستن از معايب الگوهاي مختلف توسعه و استفاده از مزاياي آنها در طرح توسعه شهر است

توجه به تغيير و تحوالت صورت گرفته طي دو دهه اخير و رشد باالي تخصص و دانش چه در تصميم گيري و چـه در  

رح هاي كوركورانه قابل قبول نباشد و مـي بايسـت نسـبت بـه تطبيـق بـا محـل        مرحله اجراء سبب شده است كه ديگر ط

طراحي صورت گيرد به همين دليل در اغلب طرح هاي جديد از اين الگو استفاده مي شود كه شـهر دزج در طـي دهـه    

  . طراحي و تهيه طرح به خوبي اين تجربه ها را طي نموده است

  نقشه الگوي تركيبي
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١٢٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 : هاي توسعه آتي شهر  تعيين گزينه -3- 2

 : توسعه در جهت شمال و جاده ورودي از طرف قروه  1گزينه  -

از جمله جهات توسعه شهر در طرح هادي بوده و تمايل و گرايشات اكثريت ساكنان شهر نيز در اين محدوده مي باشد 

  . و ساخت و سازهاي صورت گرفته طي سال هاي اخير بيانگر اين مطلب است 

 : ه در جنوب شهر توسع 2گزينه  -

در طرف امكان توسعه كالبدي شهر وجود دارد و به تناسب بافت شهر در وضع موجود امكان توسعه تا افق طرح در اين 

  . قسمت از شهر وجود دارد و در صورت اجراي اين كار شكل شهر به حالت شعاعي گسترش خواهد يافت 

  : توسعه دروني  3گزينه -

باير و مخروبه زيادي وجود دارند كه رها شده است و فضاي مناسب بـراي توسـعه ايجـاد    در داخل بافت شهر فضاهاي 

  . را خواهد نمود  1406اين فضاها زياد و جوابگوي نياز هاي آتي شهر تا افق . نموده است 

  : توسعه در جهت پيشنهادات طرح هادي  4گزينه  -

  . ي در بقيه جهات توسعه پيشنهاد نموده است در قسمت هاي مختلف بافت بجز بخش كوچكي از شرق و جنوب غرب

تشخيص نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي هر يك از سناريوها - 57جدول شماره   

سناريوهاي ممكن 

 توسعه
 تهديدها فرصتها نقاط ضعف نقاط قوت

توسعه در جهت  -

 شمال 

 

  افزايش هويت و انسجام شهري -

استفاده بهينه از اراضي موجود در  -

  وده شهرمحد

  قرار گيري در جهت باد مطلوب -

درصد شيب باالتر اراضي نسبت به  -

  بقيه نقاط شهر

  محدوديت توسعه ممكن -

  محدوديت جمعيت پذيري -

  

جلوگيري از تخريب اراضي  -

  كشاورزي

  امكان ايجاد ديد و منظر مناسب -

  وجود اراضي با كاربري باير  -

احتمال گسستگي در بافت  -

  كالبدي شهر

افزايش خطرات ناشي از  -

  ترافيك عبوري

توسعه در جهت  -

 جنوب 

 
 

وجود اراضي مناسب توسعه به  -

  لحاظ توپوگرافيك

وجود گرايشات تاريخي به  -

  سكونت

  آوري خدماتسهولت در فراهم  -

از بين رفتن اراضي كشاورزي و  -

  موجود

عدم توانايي در ايجاد يك مركزيت  -

  شهري مشخص

يري از تمايالت گامكان بهره -

  تاريخي سكونت

آميختگي و اختالط قومي و  -

فرهنگي در راستاي تقويت حس 

 شهروندي

  

توسعه دورن  -

بافت و توسعه در 

 جهت جنوب شرق

 
 

وجود اراضي مناسب توسعه به  -

  لحاظ توپوگرافيك

  بافت فرسوده و مخروبه زياد- 

از بين رفتن بسياري از اراضي  -

  مناسب كشاورزي

  جود تمايل به اسكانعدم و -

امكان ايجاد مركزيت شهري  -

  مناسب

  افزايش انسجام و هويت شهري -

وجود فضاهاي خدماتي مانند  -

  زمينهاي ورزشي و پاركها

  

توسعه بر اساس  -

جهت تعيين شده 

 طرح هادي

 
 

توانايي پاسخگويي به توسعه دراز  -

  مدت شهر

ريزي آزادي عمل بيشتر در برنامه -

  و طراحي

  آوري خدماتسهولت در فراهم  -

از بين رفتن اراضي كشاورزي و  -

  منابع طبيعي موجود

عدم پيروي از اصول توسعه پايدار  -

  شهري

عدم پيروي از اصول توسعه به  -

  تناسب جهت باد و توپوگرافي

توانايي پاسخگويي به توسعه  -

  دراز مدت شهر

آشفتگي شهري در صورت عدم  -

  اسبريزي صحيح و منبرنامه

  افزايش پراكندگي شهري -

ايحاد ناسازگاري و عدم تعامل  -

  ميان كاربريهاي گوناگون

مشاور : مأخذ  
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١٢٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  توسعه و انتخاب گزينه نهايي هاي پيشنهادي ارزيابي گزينه هاي الگوي -3-3

الزم اسـت بـراي تشـخيص الگـوي بهينـه ، گزينـه هـاي         دزجپس از توضيح مختصري از گزينه هاي پيشـنهادي شـهر   

پيشنهادي با يكديگر مقايسه گردند به اين منظور بر اساس اهداف طرح هر يك از الگوهـا امتيـاز دهـي شـده انـد ايـن       

   .عمليات در جدول زير انجام گرفته است

سنجش گزينه هاي سه گانه الگوي توسعه و انتخاب گزينه بهينه - 58جدول شماره   

1گزينه  اهداف كالن اهداف مفهومي 2گزينه   3گزينه   4گزينه    

ارتقاء كيفيت زيستي 

 ساكنان

ارتقاي كيفيت پارامترهاي مرفولوژيك بافت  -  2 1 2 2 

بهينه سازي شاخص هاي مسكن -  2 2 2 2 

ارتقاء كيفيت شبكه حمل و نقل و ارتباطات -  2 2 3 2 

تعريف ساختاري نظام مند براي شهر -  1 1 3 2 

تقويت تاسيسات و تجهيزات شهري -  2 2 2 2 

خدمات شهري ساكنان تأمين -  2 2 3 2 

ارتقاء كيفيت بصري معابر و محالت -  3 1 3 2 

تقويت نقش فرا شهري 

 دزج به عنوان مركز بخش

 2 3 2 1 تقويت نقش تجاري و صنعت

تقويت نقش گردشگري و تفريحي شهر -  1 1 3 2 

تقويت نقش ادراي شهر -  2 2 3 2 

 20 27 16 18 كل

  مشاور: مأخذ 

  

با توجه به مطالعات صورت گرفته و روند توسعه شهر در طول چند سال اخير و عدم تمايل ساكنان شـهر بـه اسـكان در    

بافت فرسوده و قديمي شهر و گرايش مردم به ساخت و ساز در قسمت هاي ورودي به شـهر از طـرف قـروه دو بافـت     

يـن بافـت هـا و پراكنـدگي شـهر و ايجـاد مشـكل بـراي         ناهمگوني را ايجاد نموده است كه باعث تفكيـك و جـدايي ا  

براي جلوگيري از اين مسئله و ايجاد هماهنگي و ارتباط منطقي بين بافت . شهرداري به جهت ارائه خدمات نموده است

شهر سياست اين مشاور تبديل اراضي باير و فرسوده شهري به محل فضاهاي خدماتي مانند مراكز آموزشي ، فرهنگي و 

شهرداري در اين زمينه بايـد  . است كه مستلزم همكاري شهرداري و ادارات خدمات رسان است..... ، اداري و ورزشي 

با مالكين وارد مذاكره شده و در صورت عدم نوسازي آنها را به تملك خود در آورد و در صورت نياز ادارات دولتي 

يجـاد مراكـز اداري در دسـتور كـار دارنـد بـا مراجعـه بـه         آنها را واگذار نمايد  و هر يك از ادارات دولتي كه برنامـه ا 

  . شهرداري و شناسايي اراضي مذكور نسبت به تملك آنها بصورت رايگان و يا كمترين وجه اقدام نمايند
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١٣٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اعتبـارات   تـأمين ها و درآمـد پيش بيني امكانات مالي و فني شهرداري در اينده و امكانات افزايش  -4

  :ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر  عمراني ، توسط  شهرداري و

  :منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني شهر  تأمينامكانات  –

منابع مالي و اعتباري تخصيص داده شده براي پروژ هاي عمراني در سازمانهاي بخش مسئول در امر توسعه و عمـران      

مبـالغي اسـت كـه در    ...) ، آب و فاضـالب و   راه و شهرسـازي ش و پـرورش ،  ماننـد بهداشـت و درمـان ، آمـوز    ( شهر 

آن سازمان ها در استان ، براي پـروژه هـاي عمرانـي    ) ملي و استاني و تبصره هاي خاص(چارچوب امكانات بودجه اي 

ابع مـالي و  عـالوه بـر ايـن منـ    . هزينه مـي شـود   ) و شهر(شهر مصوب شده و توسط سازمان هاي تابعه آنها در شهرستان 

اعتباري عمراني شهرداري نيز تابع الگوي توزيعي است كه در چارچوب تعميم كمك هاي وزارت كشور به شهرداري 

بـه ايـن   . گيـرد  ي به اين سازمان تعلق ميدرآمدهاي حاصل از اليحه تجميع عوارض و ساير منابع درآمدها و نيز تعميم 

تبارات طرحهاي عمراني شهر در چهار چوب قـوانين و ضـوابط و   ترتيب مشخص مي شود كه بخش بسيار بزرگي از اع

مقررات مالي مالك عمل سازمانهاي مرتبط با عمـران شـهري در اختيـار آنهـا گذاشـته مـي شـود و لـذا تعيـين منـابع و           

 امكانات جديد منحصر به استفاده از ظرفيت هاي راكد و يا بال استفاده اين مجموعه دستور العمل هاي حقـوقي مـالك  

زيرا بخش قابل توجهي از اين قـوانين و ضـوابط و مقـررات    . عمل و يا تغيير متناسب آنها با شرايط نوين جامعه مي شود

در اين چارچوب به موارد زيـر مـي تـوان    . قديمي بوده و با شرايط واقعي جامعه شهري متحول امروزين مطابقت ندارند

  :اشاره كرد 

  وجود در شهر ي مدرآمداع منابع بازشناسي انو -4- 1

و تكيـه بـر   ) به ويژه شهرداري هاي شهر هاي بزرگ كشـور (در اين چارچوب با استفاده از تجربيات ساير شهرداري ها 

جديدي در شـهر پيـدا    درآمدضوابط و مقررات و قوانين شهري مالك عمل موجود، به احتمال زياد ممكن است منابع 

  .نده استاشود كه تا كنون معطل و يا راكد م

   تقويت سازمان و تشكيالت دريافت عوارض -

كم تواني سازماني و تشكيالت اخذ عوارض و حقوق قانوني سازمان هاي خدمات شهري از موديان آنها باعث مي شود 

اين امر ، بـويژه در اخـذ عـوارض از    . ها و حقوق قانوني آنها تحقق نيابد درآمدتا بسته به مورد ، بخشي كم يا بيش ، از 

ارتقاي ضريب ضمانت . نفوذ حائز اهميت بيشتري است  يا سازمان هاي ذي) كشوري و لشكري(هاي حكومتي سازمان 

ها درآمـد و عوارض متعلقه شهرداري و ساير سازمان هاي خدمات شهري از موديان پرداخت اين  درآمداجرايي كسب 

و به تبـع آن ، اعتبـارات تخصـيص داده    هاي اين سازمان ها درآمدو عوارض عاملي است كه مي تواند موجيب افزايش 

  .شده آنها به فعاليت هاي توسعه و عمران شهر شود
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١٣١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  عوارض و ماليات  مأخذبا قابليت واقعي منابع  )قيمت رسمي ( انطباق بيشتر قيمت معامالتي  -

مـي شـود كـه     تـأمين از محل منابعي ) بويژه شهرداري(هاي سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر درآمدبخشي از  

تعرفه عوارض بر بازار توسط كميسيون مسئول آن موجب مي شود تا عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به آنها نيز به 

از اين رو سخت گيري تدريجي در جهت ايجاد  انطباق بيشـتنر قيمـت معـامالتي انـواع منـابع      . همان نسبت كاهش يابد 

با قيمت واقعي آنها مـي  ) مانند قيمت زمين و ساختمان(ه و عمران شهر هاي سازمان هاي مسئول توسعدرآمدعوارض و 

  .ي اين سازمان ها شود درآمدتواند موجب افزايش پايه 

   :تغيير تعرفه هاي اخذ عوارض و حقوق قانوني سازمان ها  -

تناسب بـين منـافع   تعرفه هاي اخذ عوارض و ساير حقوق قانوني از موديان پرداخت آنها بايد در سطحي تعييت شود كه 

تعيـين ايـن   . خصوصي آحاد افراد جامعه از يك سو و منافع جمعي و اجتماعي عمومم مردم از سوي ديگر حاصل شود 

تعرفه ها بايد چنان انعطاف پذير باشد كه به تناسب تغيير شرايط جامعه ، در زمان الزم ، بـه انـدازه كـافي تغييـر كنـد تـا       

اين تحول بايد به صورت تدريجي و بسته به مورد ، . نافع عمومي جامعه حفظ شود ضمن رعايت تناسب مورد اشاره ، م

حاصل از آنها براي سازمان هاي توسعه و عمران شهر بيشتر اسـت ،   درآمدتدريجاً در ارتباط با منابعي انجام شود كه يا 

  .ي الزم اعمال شود درآمدمه منابع و نهايتا در مورد ه.. يا امكان اين تغييرات در آنها آسان تر و عملي تر است يا

   تقويت ضمانت اجرايي -

در حال حاضر ، عليرغم همه تمهيدات قانوني اعمال شده ، امكان گريز از پرداخت عـوارض و حقـوق قـانوني سـازمان     

 هاي آنها كه توسط ساير سازمان هاي جذب مي شود به طوردرآمدهاي توسعه و عمران شهر وجود داشته و يا برخي از 

ها مـي توانـد   درآمدباال بردن ضمانت اجرايي دريافت اين عوارض و . كامل و در زمان مقرر به آنها پرداخت نمي شود 

  .باعث افزايش امكانات و منابع سازمان هاي ذيربط در تخصيص اعتبارات بيشتر براي توسعه و عمران شهر شود 

  ازمانهاي شهري بازنگري در عملكرد س -

كه قابليت بالقوه ارتقاي بازدهي و كارآيي عملكرد مالي سازمان هـاي مـوثر در توسـعه و عمـران      در مجموع مي توان 

در چارچوب يك بازنگري كاربردي در نحوه عملكرد گذشته اين سازمان ها از يك سو و عملكـرد  . شهر وجود دارد 

طريق بهبود و ساماندهي آنها ، ضريب طرح ها و پروژه هاي عمراني آنها از سوي ديگر مي توان مواردي را يافت كه از 

  .بازدهي امكانات و منابع مورد استفاده در توسعه و عمران شهر را افزايش داد
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٣٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :ايجاد هماهنگي عملكردي بيشتر ميان سازمان ها  -

عدم هماهنگي الزم و كافي ميان سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر ، به علت بخشـي نگـري هـر كـدام و عـدم      

روي از يك برنامه جامع توسعه شهري ، موجب مي شود تا نه تنها در تخصيص بهينه منابع و امكانات موجـود اخـتالل   پي

ايجاد شود ، بلكه ضريب استفاده و بازدهي از منابع و اعتبارات عمراني هزينه شده نيز ، به دليل عدم هماهنگي زمـاني و  

پيشرفت هر چـه  . ، به ميزان قابل توجهي كاهش يابد .... اره كاري و مكاني و موضوعي پروژه هاي اجرا شده و يا چند ب

بيشتر در ايجاد اين هماهنگي مي تواند ، از طريق جلوگيري از موارد ياد شده ،  موجب تقويت امكانات و منابع اعتباري 

  . در دسترس سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر در جهت اجراي پروژه هاي عمراني آنها شود

  :ايجاد تحول در قوانين و ضوابط  و مقررات و دستورالعمل هاي مالك عمل  -

و منـابع اعتبـاري    درآمـد به هنگام نبودن بعضي از ضوابط و مقررات و دستور العمل ها و قوانين مالك عمل در جذب  

ت در اجـراي پـروژه هـاي    سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر و نيز چگونگي هزينه كـردن ايـن منـابع و اعتبـارا    

ي جديد شهر تحت پوشش قرار نداشته و يا اين كه تعرفه هـاي  درآمدعمراني موجب مي شود تا نه تنها بخشي ار منابع 

وضع شده براي آنها منطبق با شرايط عيني روز جامعه نباشد و يا اين كه از روش هاي جديد تـر و مـوثر تـر بـراي اخـذ      

استفاده نشود و يا اين كه بـراي اسـتفاده   ... ها و يا اجراي كارا تر پروژه هاي عمراني و عوارض و حقوق قانوني سازمان 

ناگزير به ايجاد سازمان هاي جانبي و وابسته و يا بوركراسي اداري .. ) مثال انجام برخي مشاركت ها و ( از شرايط جديد 

و از آن جملـه در زمينـه مسـائل    (كلي و همه جانبـه   به نظر مي رسد ، زمان آن فرا رسيده است كه بازنگري... بوده و يا 

در مجموعه ضوابط و مقررات و قوانين و دستورالعمل هاي مالك عمـل ، در جهـت معاصـر سـازي و     ) مالي و اعتباري

  .روز آمد كردن آن انجام شود 

ر بايـد بـه آن توجـه    شـه ) كالبـدي (ي جديد براي توسعه و عمـران  درآمدمهمترين عاملي كه در ايجاد امكانات و منابع 

الزم براي اجراي عمليات اجرايي كالبـدي فضـاها و تسـهيالت     درآمدداشت ، پذيرش اين اصل است كه امكان كسب 

، با ايـن شـرط كـه ايـن فعاليـت هـا در مقيـاس        .عمومي شهر از طريق فعاليت هاي ساخت و ساز خصوصي وجود دارد 

بنابراين كوشـش درجهـت   . ه صورت انبوه سازي، انجام شودو ب) حداقل در سطح بلوك هاي شهري(متوسط و بزرگ 

تغيير روش توسعه و عمران كالبدي شهر از ساخت و سازهاي انفرادي و كوچك به ساخت و سازهاي با مقياس بزرگ 

  .ي سازمان ها براي اجراي پروژه هاي عمران شهري آنها شوددرآمدمي تواند در افزايش امكانات و منابع 

در ارتباط با شهرداري ، مشاركت اين سازمان با سرمايه گذاران  فعاليت هـاي سـاخت و سـاز شـهري در      در اين زمينه ،

چارچوب ضوابط و مقررات قانوني مي تواند امكان استفاده شهرداري از بخشـي از ارزش افـزوده ايجـاد شـده در ايـن      

  .كند فعاليت را براي ايجاد برخي از تسهيالت كالبدي خدمات شهري عمومي فراهم
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٣٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هاي و اعتبارات شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر در گذشته درآمدچگونگي رشد  -4- 2

  ينده آن در آامكان تغيير  و

مقـررات مربـوط از محـل     اگرچه شهرداري سازمان محلـي و منتخـب مـردم اسـت و ميبايسـت در چـارچوب قـوانين و       

داره نمايد ولي اينگونـه سـازمانها از بـدو شـكل گيـري تحـت تـاثير        هاي محلي امور خدماتي و عمراني شهر را ادرآمد

سياستهاي دولت و وزارت كشور بوده است  اين وابستگي بسيار و كم شدن نقش مردم در انتخاب شهردار شـرايطي را  

ير ايجاب نمود كه شهرداري بعنوان يك تشكيالت كامال دولتي در اذهان عمومي شناخته شود همين دليل در كنـار سـا  

عوامل باعث شده كه ميزان مشاركت با سازمانهاي ياد شده عمل نمايد  كمك هاي مالي وزارت كشور بـه شـهرداريها   

بسيار موثر بوده و هست ولي نوسان در نوع و ميزان اين كمك ها هميشه مشكالت جانبي براي شهرداريها ايجـاد كـرده   

  . است 

    در زمان معين اتخاذ مكانيزم جهت وصول عوارض وضع شده -2-4- 1

هاي قانوني شهرداريها در چارچوب عوارض وضع شده در زمان معين توسط شهروندان درآمددر حال حاضر بخشي از 

  گردد و گاهي نيز به كلي وصول نمي شود  پرداخت نمي

ت و شهرداريها در قوانين موجود پيش بيني هاي الزم با قابليت اجرايي در زمان حاضر در اينگونه موارد بعمل نيامده اس

  . هريك بر اساس شناخت و شيوه مورد نظر خود ، اقدام هاي جهت وصول مطالبات معوقه خود بعمل مي اورند

مـي  انجام اين اقدام ها خود مستلزم به كارگيري نيروي انساني ، صرف وقت بسيار وانجام هزينـه هـاي اضـافي مختلـف     

توسط سازمانهاي ديگر ازجمله وزارت اقتصاد و داريي اخـذ مـي   هاي شهردار نيز كه درآمد از برخي عوارض و.  باشد

هاي ناشـي از جـرايم   درآمـد تـوان   گردد ، مبالغي كسر و بقيه به شهرداريها پرداخت مـي گـردد  كـه از آن جملـه مـي     

هاي درآمـد بايست در بازنگري قانون شهرداريها تدابير الزم جهت اخـذ مسـتقيم عـوارض و     رانندگي را نام برد كه مي

در حـال  . غير مستقيم شهرداريها توسط وزارت كشور و پرداخت آن به شهرداريها اين مشـكل بـر طـرف خواهـد شـد      

حاضر پرداخت قبوض آب ، برق ، تلفن و گاز و مشابه آن براي مردم عادي شده است اما پرداخت عوارض شـهرداري  

مـوزش مـردم از طريـق رسـانه هـاي گروهـي و       آ.  مـي شـود  انجـام  ... عمده تا در موارد اضطرار و يا فروش امـالك و  

ها و هزينه ها در اين زمينه تاثير عمـده اي  درآمدقراردادن بيالن كاري شهرداري در معرض ديد عموم و مشخص شدن 

  . خواهد گذاشت 

كامپيوتري كردن سيستم هاي شهرداري اين امكان را  فراهم خواهد كرد كه امرات مربوط به شهروندان بـه سـهولت و   

در هـر صـورت عـوارض شـهرداريها و مكـانيزم هـاي وصـول آن از اهميـت بسـياري          . ف وقت اندك انجام گيرد صر
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٣٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اجتماعي شهرهاي مختلف و ساير مسائل تاثير گـذار مـي توانـد خـود      –برخوردار است كه با توجه به شرايط اقتصادي 

  . بعنوان يك مطالعه مستقل براي شهرداريها محسوب گردد

  طريق انجام تبليغات الزم و جلب مشاركتهاي مردمي در امور شهر  از درآمدافزايش 

هاي كافي خواهنـد بـود كـه    درآمدشهرداريها بعنوان سازمانهاي محلي ، زماني قادر به اداره صحيح امور شهر و كسب  

  . بتوانند مبتني بر شيوه عمل خود و عملكرد مثبت در جهت جلب اعتماد مردم حركت نمايند 

ه هاي بي توجهي و عدم همكاري مردم با شهرداري فقط در جهت عدم رعايت نظافت شهر قابـل محاسـبه   چنانچه هزين

چناچه شهرداري مبتني بر عملكـرد و سـاختار مـديريتي و    .  باشد ، ارقام قابل توجهي را در شهرداريها نشان خواهد داد 

مه هاي مناسب و مدون در زمينه هاي مختلـف  تشكيالتي خود در جهت جلب اعتماد مردم عمل نمايد و اگر داراي برنا

  . مقدار زيادي از هزينه هاي شهرداريها كاهش خواهد يافت . باشد 

از طريق استفاده از اراضي و فضاهاي شهري در اختيار شهرداري جهت كاربري هاي  درآمدافزايش  - 2-2-4

 مناسب 

زا  درآمـد هـاي عمرانـي و همچنيـين طرحهـاي     مالكيت اراضي شهري  مهمترين سرمايه شهرداريها جهت اجـراي طرح 

  . محسوب ميگردد 

در حال حاضر شهرداريها مي توانند بر اساس نتايج مطالعات از اراضي تحت مالكيت خود در محدوده شهر و اختصاص 

هاي قابل توجهي را كسب نمايند براي نمونه اجاد مكانهاي مناسب جهـت نصـب تـابلو    درآمدآنها به كاربريهاي خاص 

زا است وهم از نصب اينگونه آگهـي  درآمدي تبليغاتي و آگهي مربوط به شركت ها و موسسه ها استفاد كرد كه هم ها

ها در مكانهاي غير مجاز جلوگيري كرده است و يا ايجاد مراكز پرورش گل وگياه در حاشـيه شـهرها و اسـتفاده بـراي     

  .... يا ايجاد پارگينگ و . شهرداري و فروش براي عموم 

  از طريق فروش خدمات مناسب  درآمدافزايش  - 4- 2- 3

شهرداريها با توجه به وظايف خود خدمات زيادي به شهروندان ارائه مي دهند بهبود شيوه هاي خدمات رسـاني و ارائـه   

   .حاصل از خدمات را فراهم نمايد درآمدخدمات به موقع و مناسب مي تواند امكان افزايش 

  وظايف جديد از طريق قبول  درآمدافزايش  -

زايي  درآمدي قابل توجه مي تواند به درآمدازجمله فعاليت هاي مهم با منابع ..... واگذاري امور آب برق و فاضالب و  

  . شهرداريها و ارائه خدمات بهتر ومناسبتر به شهروندان كمك نمايد
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١٣٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  زا با مشاركت بخش خصوصي  درآمدسرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي و   -

  طرح ساماندهي تاسيسات تجاري شهر  - 

  ايجاد مراكزي تجاري در نقاط مختلف شهر  -

  اداري و تجاري  –طرح ساماندهي تاسيسات بازرگاني  -

  ايجاد مراكزي براي استقرار اين نوع كاربريها  -

  طرح ايجاد مراكز فروش ماشين االت  -

  طرح توليد مراكز توزيع گوشت بسته بندي شده  -

  ركت در ايجاد مدرسه هاي غير انتفاعي طرح مشا -

  ... طرح ايجاد كارخانه هاي منطقه اي اسفالت و ماسه و سنگ شكن و  -

  طرح ايجاد ساختمان پزشكان  -

  طرح ايجاد صنايع مزاحم  -

  طرح ايجاد بازار ميوه وتره بار  -

  طرح ايجاد مراكز توليد وفروش نهال -

  باله شهر و تفكيك آن طرح مكانيزاسيون و جمع اوري ودفع ز -

  طرح ايجاد پايانه هاي عمومي بين شهري  -

   .كاهش هزينه هاي شهرداري از مهمترين روش هاي اجرايي تعديل مشكالت مالي شهرداريها است -

كاهش هزينه هاي شهرداري از ممكن ترين روش هاي اجرايـي جهـت تعـديل مشـكالت مـالي شـهرداريها و بهبـود         -

هـر چنـد كـه    . كه متاسفانه توجه چنداني به آن نشـده اسـت   مي شودخودكفايي آنان محسوب وضعيت مالي در جهت 

شهرداريها به دليل تنوع فعاليتها و خدمات و حجم عظيم فعاليتهاي عمراني بيش از هر سازماني ديگر متاثر از تورم كلـي  

عملكرد شهرداريها و شيوه عمل آنـان ،  افزايش هزينه هاي زياد مواجه شده اند ولي دقت كافي در  در كشور گشته و با

فقـط  ساختار تشكيالتي ، نحوه ارائه خدمات و اجراي پروژه هاي عمراني نشانگر اين واقعيت است كـه افـزايش هزينـه    

  .  تاثير دارد مي شودلكه داليلي ديگر كه اهم آنها در ذيل ارائه متاثر از نرخ تورم نمي باشد ب

  رداري نسبت به گذشته افزايش فعاليت هاي عمراني شه -

  .واگذاري برخي وظايف به شهرداري كه عمدتا پرهزينه هستند -

   .افزايش وبهبود خدمات شهري توسط شهرداري كه الزمه صرف هزينه زياد شده است -
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١٣٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  امكانات رفاهي بيشتر براي كاركنان شهرداري و پرداخت حقوق ودستمزد بيشتر  -

ستخدام در شهرداري كه در نتيجه  شهرداري با تورم نيروي انساني غيـر متخصـص   افزايش بي رويه و غير ضابطه اي ا -

  .گردد مواجه نموده است و بخش قابل توجهي از اعتبارات صرف هزينه هاي پرسنلي مي

  ساختار وتشكيالت نامناسب 

  عدم بكارگيري تكنولوژي و شيوه هاي مكانيزه مناسب جهت فعاليت هاي مختلف  -

  نترل بر امور مالي و نحوه هزينه اعتبارات شهرداري  عدم نظارت و ك -

  . گردد براي كاهش هزينه روش هاي ذيل پيشنهاد مي 

  كاهش هزينه هاي پرسنلي از طريق به كارگيري روشهاي مناسب و ارائه خدمات ماشيني  -1

  ت كاهش هزينه هاي عمومي از طريق بهبود مديريت ، ارتقاي كيفيت نيروي انساني و نظار  -2

  كاهش هزينه ها از طريق خصوصي سازي و واگذاري برخي فعاليت هاي موجود به بخش خصوصي   -3

  كاهش هزينه ها از طريق جلب مشاركت مردم و همكاري آنان با شهرداري  -4

  كاهش هزينه ها از طريق طرحهاي خودكفايي براي برخي سازمانهاي وابسته  -5

  برخي فعاليتها واقداماهاي غير ضروري  كاهش هزينه ها از طريق عدم اجراي -6

  كاهش هزينه ها از طريق بازنگري در شرح خدمات تهيه طرح هاي توسعه شهري  -7

امكانات و مشكالت جذب ، آموزش و سازماندهي نيروي انساني متخصص در زمينه برنامه ريزي و  -4- 3

  مان هاي مربوطه اجراي طرح هاي عمراني شهر ، به منظور تجهيز شهرداري و ساير ساز

طرح جامع شهر ، سند هدايت و كنترل توسعه آينده شهر به شمار مي رود بر اساس قوانين موجود طـرح جـامع شـهر        

پس از تصويب در شوراي عالي معماري و شهرسازي از طريق وزارت كشور براي اجرا به شهرداري مربوطه ابالغ مـي  

  .ي عالي معماري و شهرسازي است شود و اين سازمان مجري نهايي مصوبات شورا

هر چند در طرح هاي جامع و ساير طرح هاي مربوطه به شهر سعي مي شود كه راه حل ها و پيشنهادات ارائه شده تا حد 

امكان روشن و دقيق باشد اما بدون حضور نيروي متخصص كافي در بدنه برنامه ريزي و اجرائي شهرداري عمالً امكـان  

به همـين دليـل در قراردادهـاي منعقـد شـده      . و پيشنهادات مشكل و در برخي موارد امكان ندارد  اجراي اين راه حل ها

براي سهولت در اجراي طرح ها راه حل هائي پيش بيني شده است بر اساس ضوابط قرار داد پس از تصويب طرح و در 

ز پرسنل متخصـص و كـار آزمـوده بـراي     صورت ابالغ كارفرما ، مهندس مشاور مستلزم به ايجاد دفتر محلي با استفاده ا
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١٣٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ساله اول   5نحوه همكاري مشاور با شهرداري بايد به نحوي باشد كه در پايان دوره . نظارت بر نحوه اجراي طرح است 

  .، مسئوالن و پرسنل شهرداري بتواند خود اجراي پيشنهادهاي طرح را بر عهده بگيرند 

شهرداري و سازمان هاي ديگـر مسـئول عمـران شـهر ارتبـاط و همكـاري        هم چنين طي دوره تهيه طرح ، مشاور بايد با

نزديك داشته باشد و به آموزش كادر فني شهرداري در مورد طرح شهر و برنامه هاي پيشنهادي بپردازد بـه نحـوي كـه    

روش هاي گفتـه  انجام . در آينده شهرداري و ساير سازمان هاي مرتبط با توسعه شهر قادر به انجام و ظايق محوله باشند 

  .شده در باال ، مشروط به وجود بودجه و نيروي انساني الزم در سازمان هاي ذيربط در شهر است 

امكانات مورد نياز در ايـن   تأمينتجربيات موجود نشان مي دهد كه در شهرهاي كوچك و مياني ، شهرداري ها قادر به 

هم چنـين روش هـاي فصـلي اسـتخدام و دسـتمزد      . ندارند  زمينه نيستند و توان نگهداشت متخصصان تربيت شده را نيز

پرداختي نيز قادر به جذب نيروي متخصص نيست و حتي در صورت جذب اين نيروها ، معموال شهرهاي كوچك ايـن  

افراد پس از تجربه و معلومات الزم به شهرهاي بزرگتر روي آورند كه اين امر يكي از بزرگترين مشـكالت شـهرداري   

  .ت هاي كوچك اس

يكي از راه حل هاي پيشنهادي جذب نيروي متخصص بومي است كه بومي بودن امكان ماندگاري را به شدت افزايش 

مي دهد ، اما امكان جذب نيروهاي متخصص بومي هميشه فراهم نيست ولي مي توان با آموزش نيروهاي مستعد موجود 

  .توان علمي و فني شهرداري ها را ارتقاء داد 

نشان مي دهد كـه ايـن شـهرداري از نظـر در      دزجعمل آمده در مورد وضعيت نيروي انساني شهرداري  بررسي هاي به

اختيار داشتن نيروهاي فني در امور ساختمان و به ويژه شهرسازي و معماري به شدت در تنگنا بـوده و از بـين كاركنـان    

شـخص و بـه احتمـال قـوي مـرتبط بـا امـور        نفر داراي مدرك ليسانس بوده كه رشته تحصيلي آنان نيـز نام  3شهرداري 

نفر در حوزه خدمات شـهري فعـال بـوده اسـت و اكثـر       3ساختمان و معماري و شهرسازي نمي باشد و تنها يكي از اين 

  .كاركنان شهرداري را كاركناني با سطح سواد پائين تشكيل مي دهند 

عات جديد و به هنگام در مورد شهر اسـت  يكي ديگر از مشكالت شهرداري هاي شهر هاي كوچك و مياني نبود اطال

كه وجود اين اطالعات مي تواند نقش مهمي در كاهش مـدت جمـع آوري و اسـتفاده بهتـر از اطالعـات داشـته باشـند        

پيشنهاد مي شود تا با استفاده از امكانات نرم افزاري و سخت افـزاري ممكـن اسـت بـه تهيـه بانـك اطالعـاتي از وضـع         

بعدي آنان اقدام شود برخي از اين اطالعات در حال حاضر به صورت مكانيزه در اختيار مشـاور  موجود شهر و تغييرات 

است و برخي از سازمان ها و ادارات شهر نيز ممكن است داراي چنين اطالعـاتي باشـد كـه جمـع آوري و تهيـه بانـك       

  .اطالعاتي مي توان نياز به پرسنل متخصص را تا حدي كاهش دهد 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ر حال حاضر امكان دسترسي و استخدام نيروهاي متخصص در حد مهندسان معمار ، شهر ساز عمران ، مي رسد دبه نظر 

براي شهرداري و جود ندارد ، اما شهرداري مي توانـد بـا آمـوزش نيروهـاي موجـود از طريـق        دزجدر سطح شهر ... و 

خدام نيرو براي بخش هاي فني و مـرتبط  مشاور از كاركنان موجود تا حد امكان بهره مناسب برد و نيز شهرداري در است

با توسعه و عمران شهر بايد دارندگان مدارك تحصيلي ديـپلم ، فـوق ديـپلم ، و ليسـانس را مـد نظـر قـرار داده و حتـي         

  .االمكان از استخدام نيرو هاي با مدرك كمتراز ديپلم براي اين بخش ها خودداري كند 

نيروهاي آموزش ديده در اين سازمان ها نيز مي تواند مـوثر واقـع شـود و    استفاده از امكانات آموزشي وزارت كشور و 

  .اين به شرطي است كه از لحاظ مالي بتوان آنان را جذب و ماندگار كرد 

يه طرح هاي توسعه شهري در دهه هاي اخير گوياي آن وسط مهندسان مشاور شهرسازي در تهتجربيات به دست آمده ت

پرسنل متخصص و كار آزموده با توجه به شرايط حاكم بر نيروي انسـاني شـهرداري    مينتأاست كه بهترين روش براي 

همچنين از طـرف گـروه شهرسـازي    . هاي كوچك ، آموزش در حين تهيه طرح به معاونت شهرسازي شهرداري است 

پايان دوره طرح بر پيشنهاد شده است كه مشاور شهرساز بايد تا  راه و شهرسازيجامعه مهندسان مشاور ايران به وزارت 

روند اجراي طرح جامع يا تفصيلي در شهر نظارت مستمر داشته باشد ،  اين نظارت عالوه بر آموزش الزم بـه مسـئوالن   

  .،خالء فعلي عدم حضور مشاور در شهر را نيز بر طرف مي كند 

و وظايف  چگونگي قوانين و مقررات موجود مربوط به عمران شهر ، مالكيت اراضي ، اختيارات -4-4

  شهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر 

مجموعه قوانين و مقررات شهري با توجه به نيازهاي مجموعه هاي شهري طيف وسيعي را در بر مي گيرد كه آنچـه در  

 فرآيند طراحي اين بخش از گزارش مورد توجه قرار گرفته است ، آن بخش از قوانين و مقرراتي است كه به نحوي در

و روند شكل گيري شهر موثر هستند و يا رابطه بين مسئوالن شهر و ساكنان آنـرا تعيـين مـي كنـد كـه مهـم تـرين آنهـا         

  .مربوط به شهرداري هاست 

  :قوانين و مقررات شهري به دو گروه قابل تقسيم بندي است  -

  .ي كشور ضروري است قوانين و مقرراتي كه جنبه عمومي دارد و تقريباً اجراي آنها در تمامي شهرها -

كليه .قوانين حاصل از پيشنهادهاي طرح توسعه شهر  كه عمدتاً بر محور نحوه توسعه و شكل گيري شهر متمركز است  -

ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي شهر در اين گروه جاي مي گيرند كه خود اين قوانين نيز متكي به ضـوابط  

  .گروه اول ، ناشي از آن است 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :قوانين عمومي  -

قانونهاي عمومي به آن دسته از قانون هائي اطالق مي شود كه به وسيله مراجع مسئول براي تنظيم نظام هدايت و كنتـرل  

اين قوانين ماهيتاً شكل عام دارند و ضامن اجرائي بسياري از ضوابط پيشنهادي . توسعه شهر تدوين و تصويب شده است 

  .در زير به طور خالصه به بخشي از قوانين اشاره خواهد شد .  طرح هاي جامع به شمار مي روند

  قوانين مربوط به اراضي -

  اراضي مورد نياز اجراي طرح هاي شهرسازي  تأمين: الف 

  :بر اساس قوانين موجود ، اراضي شهري به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند است از 

، اراضي موات شهري ، زمين هائي در بر مي گيرد كه سابقه عمـران و   قانون زمين شهري 3بر طبق ماده  :اراضي موات  -

بر اسا همين ماده ، زمين هاي مواتي كه به رغم قانون لغو مالكيت اراضي موات شـهري بـدون مجـوز    . احيا نداشته باشد 

  .هم چنان در اختيار دولت است. به بعد احيا شده باشد  5/4/1358قانوني از تاريخ 

قانون زمين شهري ، اراضي باير شهري زمين هائي است كه سابقه عمـران و احيـا داشـته و بـه      4طبق ماده  : اراضي باير -

 .تدريج به حالت موات برگشته اند ، اعم از آن كه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد

يا و آباد كرده انـد و در زمـان   قانون زمين شهري ، اراضي داير ، زمين هائي است كه آن را اح 5در ماده  :اراضي داير  -

ون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعـم از  زمين هاي داير مشمول اين قان. ستحاضر داير و مورد بهره برداري مالك ا

 .محصور يا غير محصور است

هادهـاي  قانون زمين شهري ، كليه زمين ها ، موات شهري اعم از آن كه در اختيار اشخاص ، بنيادهـا و ن  6بر اساس ماده 

ني نـدارد مگـر   وانقالبي دولتي و غير دولتي باشد در اختيار جمهوري اسالمي است و اسناد و مدارك گذشته ارزش قان

به وسيله دولت واگذار شده باشد با توجه به قوانين مذكور مي توان گفت كـه اراضـي    22/11/1357آنكه بعد از تاريخ 

سازمان هاي دولتي و عمومي است كه نحوه تشـخيص ، اسـتفاده و    موات ظرفيت هاي ذخيره شهري است كه در اختيار

  .واگذاري اين گونه اراضي به تفصيل در قانون زمين شهري تشريح شده است

موظف هستند زمين ) حقيقي ، حقوقي ، ارگان ها ، بنيادها(در مورد اراضي داير و باير شهري ، مالكان اين گونه اراضي 

رداري ها را كه موضوع اين قانون است به منظور هاي زير و با قيمت گذاري دولت به آنها هاي مورد نياز دولت و يا شه

   .بفروشند

شهرسازي به افراد داراي شرايط دريافت زمين جهـت مسـكن و يـا اجـراي      و راهتفكيك و فروش زمين توسط وزارت 

  .طرح هاي ساختمان سازي مسكوني 

  اجراي طرح هاي مصوب شهري ايجاد تاسيسات عمومي و عمراني و اداري و 
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١٤٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  .حفاظت از ميراث فرهنگي كشور 

اصالح شهد بـه ايـن طريـق امكـان      1371به منظور اجراي اين قانون آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري تهيه و در سال 

اً بر روي اما بخشي از طرح شهري نيز طبع. زمين مورد نياز براي اجراي برخي از طرح هاي شهرسازي فراهم آيند  تأمين

بـراي ايـن منظـور ،    .اراضي داير و باير فعلي واقع در شهر ها پيشنهاد مي شود كه نحوه تملك اين اراضي نيز مهم است 

  بصره مصوب شده است ت 4قانئن تعيين وضعيت امالك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها در يك ماده واحده و 

راي عالي معماري و شهرسازي ايران نيز ضوابط ي را به تصويب رساند كـه  به منظور اجراي هر چه بهتر اين قانون ، شو

را موظف به صدور پرئانه ساختمان براي مالكين امالك بر طبـق كاربريهـاي طـرح هـاي جـامع ، تفصـيلي و        شهرداري

كند مگر اينكه اجراي طرح هاي دولتي يا طـرح هـاي شـهرداري هـا توسـط دسـتگاهاي ذيـربط در امـالك          هادي مي

  .مالكين مزبور اعالم شده باشد كه در اين صورت بر طبق ضوابط و مقررات خاص اقدام خواهد شد 

  :حريم و بستر رودخانه ها  -ت

با توجه به عبور مسيل ها و رودخانه ها از داخل شهر ها ، آئين نامه تعيين بستر و حريم رودخانه ها ، انهـار ، مسـيل هـا و    

در اين آئين نامه پس از تعريف رودخانه . ماده تصويب و ابالغ گرديد  8در  1353ال شبكه آبياري در ارديبهشت ماه س

به ذكر حرايم آنها و همچنين حريم كانال ها ، انهار احداثي و شبكه هاي آبياري و زهكشـي و  ... ، نهر ، مسيل ، بستر و 

        .روشن ساخته است  نيز حريم لوله هاي آبرساني پرداخته و تكليف ساخت و ساز در اطراف انها را

  :پادگان ها و محوطه هاي نظامي  -ث     

  تباط با عملكردهاي شهري ندارند پادگان ها و تاسيسات نظامي اراضي وسيعي را در داخل شهرها اشغال كرده اند كه ار

تاسيسـات  ، احـداث و توسـعه هـر گونـه      1362بنابراين بر اساس مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسـازي در سـال   

  .نظامي و انتظامي كه عملكرد شهري ندارند ، در داخل محدوده و حريم استحفاظي شهر ها ممنوع اعالم شد 

بر  اساس اين مصوبه تاسيسات موجود نظامي نيز بايد طي برنامه تدريجي از محدوده حريم شهر ها خارج شود و اراضي 

به مصارف عمومي تبديل شود بر اساس تبصره اين مصـوبه ، در   و ساختمانها ي باقيمانده  با رعايت اولويت هاي شهري

. صورتي كه بر تشخيص شوراي عالي دفاع در بعضي از شهرها ، خروج تاسيسات نظـامي مسـتلزم زمـان بيشـتري باشـد      

  .مراتب از طريق شوراي عالي معماري و شهرسازي به دستگا ه هاي ذيربط ابالغ خواهد شد

  :معلوالن ضوابط و مقررات عبور  –ج 

خود ، پيشنهاد وزارت مسـكن وشهرسـازي را در    8/3/1368شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران ، در جلسه مورخ  

ارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و مرور ، دسترسي به امكان ، فضـاها و تجهيـزات عمـومي شـهري بـه      

بـر اسـاس ايـن مصـوبه و از     . ي روزمره جامعه را تصويب كـرد  امكانات شركت معلوالن جسمي در زندگ تأمينمنظور 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٤١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

، ...تاريخ تصويب آن ، در كليه طرح آتي و در دست اجـراي شهرسـازي ، شـهرك سـازي ، مجتمـع هـاي مسـكوني و       

  . رعايت ضوابط مقرره براي تسهيل حركت معلوالن در سطح شهر الزامي است 

  :ني و كاربري اراضي ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختما -

شهر  شوراي عالي معماري و،  نيازهاي پيش بيني نشده و همچنين انعطاف الزم در طرح هاي شهر سازي تأمينبه منظور 

  :وابط و مقرراتي را به شرح زير به تصويب رساندضسازي 

يـك از قطعـات    شهر داري هايي كه داراي طرح جامع مي باشند مي توانند در قبـال اضـافه ارزشـي كـه بـراي هـر       -1

اراضي شهر بر اثر ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربردي اراضي بيش از قيمت اراضي در مناطق 

و ) قانون تشكيل شورا هاي اسالمي 35ماده  1مستند به بند (مسكوني با تراكم كم ايجاد مي شود ، با تاييد شوراي شهر 

قانون شهرداري ها و تبصره آن عوارض اختصاص به تناسب ميزان اضـافه   45ماده  8 تاييد وزارت كشور ، مستند به بند

حاصله از فعاليت هاي اقتصادي ساختمان هـاي   درآمدارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابي جداگانه به نام 

اي شـهر و عامليـت   شهري نگهداري كرده و صرفا در تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري و اجراي آنها با نظر شـور 

  .دستگاه هاي مربوط به مصرف برسانند

در مورد ساختمان ها و تاسيسات نا هماهنگ با كاربري هاي مصوب كه بعد از تصويب طرح جامع و ضوابط منطقـه  -2

رغم تعيـين نـوع    بندي مقرر در طرح هاي جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث گرديده و همچنين در مواردي كه علي

از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غير تجاري ، محل كسب و پيشه يا تجارت احـداث گرديـده و يـا بهـر       استفاده

شهرداري مي تواند در صورتي كه ضوابط مربوط به  حال شرايط كاربري مقرر در پروانه ساختماني رعايت نشده باشد،

بري و تـراكم هـاي سـاختماني را بـه تصـويب      وصول عوارض اختصاصي از اضافه ارزش حاصله بر اثـر امتيـازات كـار   

شوراي شهر و تاييد وزارت كشور رسانيده باشد ، بنا بر تقاضاي صاحب ملك و يـا صـاحب محـل و كسـب و پيشـه و      

قبل از طـرح موضـوع در كميسـيون     تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصي مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ،

قـانون تاسـيس    5محل كسب و پيشـه مـورد را در كميسـيون طـرح تفصـيلي موضـوع مـاده        و قلع بنا با تعطيل  100ماده 

 .شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح سازد

هرگاه كميسيون مذكور با استفاده از تعديل ضوابط منطقه بندي تشخيص دهد كه ساختمان ها و تاسيسات احداث شده 

و تناسب شهر وارد نمي سازد و در اساس طرح جـامع شـهر مـوثر نيسـت و      و بهرهبرداري از آنها لطمه اساسي به توازن

لهذا با اصالح و تعديل كاربري آن موافقت نمايد شهرداري بابت ساختمان ها و تاسيسات مذكور عـوارض اختصاصـي   

ه كار محـل  فوق وصول و با صدور گواهي پايان كار يا عدم خالف و يا ادام) 1(مقرر را بر اساس ضابطه مندرج در بند 
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١٤٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ولي در صورتي كه كميسيون مذكور با اصالح و تعديل ضوابط كـاربري موافقـت   . كسب و پيشه موافقت خواهد نمود 

ننماتيد و يا آن را مغاير با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و يا مغاير با اساس ان طرح جامع تشـخيص دهـد برابـر مفـاد     

  .قانون شهرداري رفتار خواهد شد  55به ماده  الحاقي 24و تبصره بند  100ماده  1تبصره 

به شرح زير از طرف شوراي عالي شهرسازي  1حاصل از عوارض اختصاصي موضوع بند  درآمداولويت هاي مصارف 

  .و معماري به وزارت كشور پيشنهاد مي شود 

  تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و توسعه و عمران شهري  -1

  ه ارتباطي اصالح و احداث شبك -2

  بهسازي و نوسازي بافت هاي كهنه و قديمي  -3

  ) اگر انجام آن به عهده شهرداري باشد ( بهبودوتوسعه منابع و شبكه آبرساني  -4

  كمك به تملك و احداث ساختمانهاي آموزشي  -5

   :اختيارات و وظايف شهرداري ها    -

شهر و ارائه خدمات شهري بـه شـمار مـي آيـد كـه بايـد بـر         ترين سازمان در توسعه و عمرانشهرداري مهمترين و موثر

  .وظيفه خود را به انجام برساند) و اصالحات و الحاقات بعدي 44و  11، 4: مصوب (اساس قانون شهرداري ها 

در اين بخش از گزارش ، برخي از وظايف و اختيارات شهرداري كه عمدتاً مرتبط با طرحهاي عمـران و توسـعه اسـت    

  : قانون شهرداري ها بيان مي شود 55و براساس ماده  روشهاي زير

  ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه  -1

 تـأمين ب ها و فاضالب و بقيه قنوات مربوط به شهر و آتنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري  -2

  آب و روشنايي به وسايل ممكنه 

  ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت و انتظام امور آنها  -3

اتخاذ تدابير موثر و اقدام الزم براي حفظ شـهر از خطـر سـيل و حريـق و همچنـين رفـع خطـر از بناهـا و ديوارهـاي           -4

و اماكن عمومي و داالن هاي عمومي و خصوصي و پـر كـردن و    شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها

پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بـالكن هـا و ايـوان هـاي مشـرف  و      

  مجاور به معابر عمومي و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارات ساكنين شهر ها باشد 

الح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر پيشنهاد اص -5

محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معـابر و خيابـان هـا و ميـدان هـا و بـاغ هـاي         تأمينباشد بر طبق قانون توسعه معابر و 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

م از داخل يا خارج شهر و هم چنين تهيه اراضي الزم عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضالب اع

  .براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر

  .تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره -6

كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن  -7

گاراژها ي عمومي و تعمير گاه ها  –كارگاه ها  -بهداشت در شهر هاست شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها

كلـي تمـام    و دكان ها و هم چنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چار پايان و مراكز دامداري و بـه طـور  

مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جـانوران نمايـد   

جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمـومي كـه مخـالف بهداشـت     

اماكن كارخانه ها و وسايط نقليه كه كار كردن آنها دود است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي 

ايجاد مي كند از آلوده شدن هاي شهر جلوگيري نمايد و هر گاه تاسيسات مذكور فوق قبل از تصـويب ايـن قـانون بـه     

  .وجود آمده باشد آنها را تعطيل و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد

هاي مورد نياز محل از قبيل رختشوي خانه و مستراح و حمام عمومي و كشـتارگاه و ميـدان   احداث بناهاو ساختمان  -8

ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحيح و فني و اتخاذ تدابير الزم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي 

  .اشخاص بي بضاعت ساكنين شهر

  .استاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيرهتشريك مساعي با فرهنگ و حفظ ابنيه و آثار ب -9

  .صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر ساخته مي شوند -10

شهرداري در شهر هايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مـذكور در پروانـه هـاي     –تبصره 

صورتي كه بـر خـالف منـدرجات پروانـه سـاختماني در منطقـه غيـر        در . ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند

اين قانون مطرح  100ماده 1تجاري كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 

نمايـد   مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر ،با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجـاوز 

  .در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند

ساختن خيابان ها و آسفات كردن سواره رو ها و پياده رو هاي معابر و كوچه هاي عمومي و انهار عمومي و جدول  -11

  .هاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري آن محل

قررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تـابلوي الصـاق   وضع م -12

اعالنات و برداشتن و محو كردن اگهي ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفـظ و نظافـت و زيبـايي    

  .شهر موثر باشد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٤٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ورد تاميتن احتياجات شهر و انجام اصالحات مورد نظر به شـرح زيـر   اين قانون نيز وظايف و اختياراتي در م 96در ماده 

  :به شهرداري واگذار شدن است

احتياجات شهري از قبيل باغ هاي عمومي ،ايجاد تاسيسات برق و نظاير آن كه به منظور  تأمينشهرداري مي تواند براي 

قسمتي از اراضي و امالك يا ابنيه واقع در شـهر  اصالحات شهري و رفع نيازمندي هاي عمومي الزم باشد و بايد تمام يا 

 ،ايـن قـانون   100اده نمايـد در مـاده   اسـتف  1320به تصرف شهرداري در آيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 

  :نحوهي تفكيك اراضي و شروع عمليات ساختماني مشخص شده است

بايد قبل از هر اقـدام عمرانـي و يـا تفكيـك اراضـي و      مالكين در اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن "

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه و يا . شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايد

  د مخالف مفاد پروانه وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زميني محصور يا غير محصور باشد جلوگيري نماي

آن  102اين قانون الزام ادارات ثبت به استعالم از شهرداري براي تفكيك اراضي مطرح شده است و مـاده   101در ماده 

در مورد هماهنگي بين شهرداري وزارت فرهنگ و هنر در مورد حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمان هـا  

،كلي وزارت خانه ها و موسسـات دولتـي و خصوصـي موظـف      103در ماده .و ميدان هاي مجاور آنها بحث شده است

شده اند كه قبل از هر گونه اقدامي به كار هاي عمراني ،موافقت شهرداري را جلب و نقشه جامع شهرسـازي را رعايـت   

ايي و به شهرداري اختيار داده شده كه نسبت بـه زيبـ   110در ماده .كنند و هر گونه خرابي و يا زيان وارده را ترميم كنند

پاكيزگي  زمين ها و يا بنا هاي مخروبه وغير مناسب با وضع محل و يا منافي با پاكي و پاكيزگي و يا موازين شهرسـازي  

  .اقدام كند و هزينه و جريمه آن را از مالك دريافت كند )پس از اخطار و تعيين مدت براي مالك(باشد 

جموعه قوانين و مقررات مربـوط بـه شـهر و شـهرداري بحـث      در مورد وظايف و اختيارات شهرداري ها به تفصيل در م

  .شده است

  :ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر  -

درحال حاضر ،براي هر يك از سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر وظايفي مقرر شده است و عملكرد و فعاليـت  

رائه شده در طرح هـاي توسـعه و عمـران شـهري صـورت      اين سازمان ها معموال بايد با توجه و استفاده از راهبرد هاي ا

مراجع موثر در تنظيم و باز نگـري طـرح   .گيرد، لذا اولين گام در توسعه شهر ها ، تهيه و تدوين طرح هاي مربوطه است 

  :ها عبارتند از 

  .استان كه تهيه طرح هاي توسعه شهري را بر عهده دارد راه و شهرسازيسازمان  -

 .ازي استان كه بررسي نهايي و تصويب طرح هاي پيشنهادي را بر عهده داردشوراي عالي شهرس -
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١٤٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 تـأمين سازمان برنامه ريزي و مديريت كه تدوين شرح خدمات را بر عهده دارد و سـازمان برنامـه ريـزي اسـتان كـه       -

 .كننده بودجه مورد نياز طرح و بودجه اجراي بخشي از طرح هاي عمراني مورد نياز شهر ها است 

 .كه مسئوليت بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي و تغييرات آن را بر عهده دارد 5كميسيون ماده  -

انتخاب شـهردار ، همكـاري بـا    .شوراي شهر كه نهاد فرادست شهرداري و از اركان تصميم گيري و اداره امور است -

اري و تصـويب مقـررات و   شهرداري براي صويب حدود شهر با رعايت طرح هاي مصوب ، نظارت بر عملكرد شهرد

 .برخي از وظايف آن است....بودجه شهرداري و 

شهرداري كه تمـام امـور مربـوط بـه شـهر را در اختيـار دارد و در رونـد تهيـه و تصـويب طـرح جـامع و تفصـيلي و              -

 .اصالحات بعدي آن تاثير بسزايي دارد

ا گذاشته شده است كه در حال حاضـر شـهرداري   وظيفه مهم بر عهده شهرداري ه  53قانون شهرداري ها ،  55در ماده 

وظيفه را انجام مي دهد و سازمان هـا و ادارات ديگـر عهـده دار     32به تنهايي و يا با همكاري ساير سازمان ها و نهاد ها 

  . وظيفه ديگر هستند 21انجام 

خـدمات   پيش بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه رفع كمبودهاي مسكن ، تاسيسات زيـر بنـايي،   -5

  :رفاهي و ساير كاركردهاي اصلي شهر 

  :برآورد مسكن  -5- 1

در برنامه ريزي كاربري اراضي شهري دارد از آنجا كه كاربري مسكوني  بعد مقوله جمعيت ، مسكن مهمترين كاربرد 

مدلها بنابراين ضروري است .درصد از فضاي شهري در شهرهاي ايران و جهان را بخود اختصاص مي دهد   60الي  40

روش نرخ هاي  -روش انبوهه –تكنيك هايي براي برآورد مولفه مسكن ارائه گردد  كه عمده ترين اين روش ها و 

روش انبوهه براساس جمعيت پيش بيني شده و ميانگين . روش لجستيك و روش خام است  –روش كلي   -سرپرستي 

  . رح بدست خواهد آمد بعد خانوار  و تعداد واحد مسكوني موجود كمبود واحد در افق ط

روش نرخ هاي سرپرستي جمعيت پيش بيني شده بر حسب سن و جنس و وضعيت زناشويي به گروههاي تقسيم شده و 

  ودر هرگروه نرخ رئيس خانواري محاسبه و و به تناسب آن تعداد خانوار و واحد مسكوني مورد نياز محاسبه خواهد شد 

ي شده و نرخ تخريب و تجديد بنا و استفاده از تراكم و سرانه و مساحت واحد تعداد خانوار پيش بين روش خام بر اساس

  . ورد مي گردد آمسكوني نياز بر

  . روش لجستيك يا ميانه كه به تناسب ميانه يك شهر پايه براورد مي گردد 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اشي از كمبود روش كلي در اين روش عالوه بر نياز مسكن جمعيت پيش بيني شده  از شاخص هاي ديگري مانند نياز ن

فعلي ، نياز ناشي از واحد هاي مسكوني زير استاندارد ، نياز ناشي از كاهش يا افزايش تراكم ، نياز ناشي از تخريب و 

  . است كه به نظر مي رسد مناسبترين روش براي پيش بيني  و برآورد واحد مسكوني مورد نياز باشد ... تجديد بنا  و 

نفر در هر  4و بعد خانوار  1406در سال  2978و   1397نفري شهر دزج در سال  2848ه با توجه به جمعيت برآورد شد  

واحد مسكوني  162لذا تا اين زمان بايد تعداد . خانوار در اين شهر سكونت خواهند داشت 745 خانوار ، در افق طرح،

  .به واحدهاي مسكوني شهر دزج اضافه گردد

مانهاي مسكوني را كه در شرايط فرسودگي قرار دارند و عمالً تا افق طرح بايد به اينها بايد تعداد آن درصدي از ساخت

واحدهاي مسكوني فعلي را تشكيل % 30طبق برآوردهاي اوليه مشاور اين تعداد حدود . نوسازي شوند، نيز اضافه كرد

حد مسكوني در شهر دزج وا 359تعداد  1406با اين حساب در كل تا سال . واحد خواهد بود 197دهند كه برابر با مي

  .واحد مسكوني در شهر دزج ساخته يا تجديد بنا گردد 30بر اين اساس هر ساله بايد حدود . ساخته شود

برآورد شاخص هاي مسكن  در افق طرح  -59جدول شماره   

)1388(وضع موجود  شاخص پيشنهادي افق طرح  
)1406(  

 939152 1191080 مساحت كل شهر

 416467 237985 مساحت اراضي مسكوني

 2978 2454 جمعيت 

 745 583 تعداد خانوار
 4 4.2 بعد خانوار

 689 642 تعداد قطعات مسكوني

 745 688 تعداد واحدهاي مسكوني
)هكتار/نفر(تراكم خالص مسكوني   103.11 123.47 

)هكتار/نفر(تراكم ناخالص   20.60 21.27 
)مترمربع(سرانه زمين مسكوني   96.98 81 

سط مساحت قطعات مسكونيمتو  370 300 

 1.1 1 متوسط تعداد طبقات

 4 3.57 متوسط نفر در واحد مسكوني

 1 0.85 متوسط خانوار در واحد مسكوني

  .محاسبات مشاور: مأخذ

  برآورد فضاي تجاري مورد نياز  -2-5

كنار مغازه انواع ديگري از در . كاال است فروشي هاي خرده ، مغازهشهرهابارزترين نوع كاربري تجاري در       

 .وجود دارد شهرهامراكز ارايه خدمات و غيره نيز در  ،آالت تعميرگاه ماشينها، فروشي عمدهواحدهاي تجاري مانند 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

تابع  شهردر شكل گيري واحدهاي تجاري . كاربري تجاري عموماً تابع قدرت خريد مردم و ميزان مصرف آنهاست

   .شهر استب يك نقش تخصصي و غالعواملي مانند 

و پيوستگي آن به  )خدماتبخش بخصوص (غالب اقتصاي   تاثيرپذيري فعاليت واحدهاي تجاري از فعاليت با توجه به

 مسكوني و نيز ارتباط تنگاتنگ فعاليت واحدهاي تجاري با خصوصيات اقتصادي و اجتماعي، بررسي واحدهاي

در آينده  شهري در ارتباط با تعداد واحدهاي تجاري مورد نياز گير تواند زمينه مناسبي براي تصميم زير ميمحورهاي 

  .فراهم آورد

  بيني روند تغييرات آن در آينده؛ ، و پيشكنوني ساكنان ي و الگوي مصرفدرآمدبررسي و تحليل وضعيت  •

ينده بيني تغييرات آ گيري و فعاليت واحدهاي تجاري در گذشته و پيش بررسي الگوي فعاليت و ارتباط آن با شكل •

  آن؛

  بررسي وضعيت دسترسي ساكنان روستا به مراكز بزرگ فروش در شهرها و الگوي مراجعه به اين مراكز •

  .بررسي تغييرات سطح عملكردي و تعداد واحدهاي تجاري در گذشته و برآورد روند تغييرات آينده آن •

يري اين شهر به روستاهاي اطراف و بخصوص قرارگ عواملي همچون پيشينه شهر دزج، نقش مهم خدماتي آن در منطقه

سرانه كنوني زمين تجاري در شهر دزج برابر است با . دزج مي باشد كه سرانه تجاري از ميزان مطلوبي برخوردار باشد

يعني در افق طرح مي بايست كل فضاي تجاري شهر به . مترمربع برسد 63/7مترمربع كه تا زمان افق طرح بايد به  77/2

  . رسد متر مربع ب 22729

  براورد كاربري آموزشي  مورد نياز - 5- 3

روش اول روش تعيين ميزان فضاي . براي برآورد مقدار فضاي آموزشي الزم شهر دزج از دو روش استفاده شده است

  .الزم جمعيت تحت تعليم و روش دوم روش تعيين سرانه آموزشي

با توجه به اجباري شدن  .دهدش عمومي نشان ميالتعليم را در هر دوره آموزجدول زير تعداد دانش آموزان الزم •

اندو طبق برآوردهاي آموزان اين دوره نيز همگي در محاسبات وارد شدههاي آموزش پيش دبستاني، دانشدوره

به تناسب نياز به فضاي آموزشي در بخش هاي مختلف آموزشي و با  1406جمعيتي صورت گرفته، شهر دزج در سال 

و متر مربع فضاي موجود  17167متر فضا نياز دارد كه با توجه  2949براي هر نفر در افق طرح به  متر مربع 75/6سرانه 

 .  بود خواهدمربع متر  20116در افق طرح فضاي آموزشي 

  درماني مورد نياز -شناخت فضاهاي بهداشتي -5- 4

ژانس و بيمارستان در سطح شهر شهر فاقد اور. مي باشددرماني در شهر دزج  -الزم براي كاربري بهداشتي يفضا  

  . است
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

باشد، كه از لحاظ استاندارد عملكرد آن ناكافي به نظر درماني مي -در حال حاضر شهر دزج داراي يك مركز بهداشتي

فضاي اختصاص داده شده به فعاليت . رسد و با كمبود امكانات درماني براي ساكنين شهر دزج همراه استمي

  .رسداي ده سال آتي توسعه شهر دزج كافي به نظر ميبيمارستاني و اورژانس بر

مربع به ازاء هر  متر 45/1گردد به مربع است كه پيشنهاد ميمتر  69/1درماني برابر با  -سرانه كنوني كاربري بهداشتي

بري كاربايد به  دزجمتر مربع از اراضي توسعه آتي شهر  4330ميزان  دزجبا توجه به رشد جمعيت شهر نفر برسد كه 

  .درماني اختصاص يابد -بهداشتي

درمانگاه توسعه آتي به صورت گردد باشند لذا پيشنهاد ميمي بهداشتي و درماني آن فاقد امكاناتشهر دزج  1محله 

  .وريتهاي پزشكي در نظر گرفته شوداي و همچنين ايجاد يك مركز فبراي تأمين نيازهاي محله

  ي فرهنگي و مذهبيبرآورد فضاي مورد نياز كاربريها  -5-5

. كاربريهاي فرهنگي عمده در شهر دزج عبارت است از كانون فرهنگي و هنري مسجد حضرت ابوالفضل شهر دزج

اي را شهري و منطقه اين كاربري كه نقشكاربري فرهنگي در شهر دزج از سرانه نامطلوبي برخوردار است كمبود 

  .شودبتواند بر عهده گيرد، به شدت احساس مي

مترمربع به ازاء هر نفر  34/1انداز طرح بايد به متر مربع است كه در چشم 15/0ه كنوني كاربري فرهنگي معادل سران

متر مربع از اراضي توسعه  4004بر اساس اين تغيير سرانه و با توجه به افزايش جمعيت آتي شهر دزج، بايد ميزان . برسد

  .گرددمي آتي شهر به كاربري فرهنگي اختصاص يابد، پيشنهاد

ن دين بخصوص در دهه اكاربري مذهبي كشور شامل مسجد، تكيه و فضاهاي برگزاري مناسك ايام عزاداري بزرگ

مساحت  .متفاوت است شهر و محالت آنوسعت هر يك از اين واحدهاي عملكردي متناسب با جمعيت . عاشورا است

همچنان كه شكل . شود ت آن در طول زمان تعيين ميمطلوب اين واحدها در ارتباط با نيازهاي جامعه شهري و تغييرا

گيري چنين واحدهاي عملكردي در ارتباط با نياز ساكنان روستاست و تعداد آن به خصوصيات اعتقادي گروههاي 

 ساكنين شهر و محلهمذهبي مختلف ارتباط دارد، وسعت تحت اشغال هر يك از واحدهاي مذهبي نيز در ارتباط با نياز 

   .ندشو تعيين مي

مراكز عمده كاربري مذهبي  .باشددر حال حاضر سرانه كاربري مذهبي در شهر دزج از وضعيت مطلوبي برخوردار مي

حسينيه، مسجد  حضرت ابوالفضل واقع در بافت كالبدي شهر هستند : توان به اين صورت بر شمرددر شهر دزج را مي

دزج برابر است با  رانه كنوني كاربريهاي مذهبي در شهرس. كه پراكنش اين دو فضاي مذهبي بر اساس محله اي است

انداز مترمربع براي چشم 25/1اي معادل ، سرانهديگرمتر مربع است كه به منظور ايجاد مساجد و مراكز مذهبي  46/0
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 معماري و شهرسازي

انه ميزان سر .متر مربع را ايجاد خواهد نمود 3732توسعه آتي شهر دزج در نظر گرفته شده است كه فضايي به ميزان 

  .وضع موجود تا افق زماني طرح نيازهاي مذهبي شهر را تأمين خواهد نمود

  برآورد فضاهاي الزم براي كاربري ورزشي - 5- 6

ريـزي  لـذا در برنامـه  .  اصوالً در پالنهاي شهري و زيستي يكي از كاربري هاي مهم شهري مجموعه هاي ورزشي است

تواند عامـل توسـعه   ورزشي صورت گيرد چنانكه اين مسئله ميتخصيص اراضي الزم است توجه خاصي به كاربريهاي 

  .مهمي براي شهر باشد

سرانه كنوني كاربري ورزشي در . براي رسيدن به اين مهم بايد كالبد، امكانات و تسهيالت مرتبط با آن نيز فراهم گردد

. متر مربع به ازاء هر نفر برسد 21/8مترمربع كه الزم است براي تأمين نيازهاي كالبدي به  08/9شهر دزج برابر است با 

متر مربع از اراضي شهر دزج به كاربري ورزشي اختصاص  24451، بايد مقدار 1406اين بدين معني است كه تا سال 

ميزان سرانه  .اين مقدار زمين عمدتاً براي توسعه كاربري ورزشي و ديگر ملزومات آن در نظر گرفته شده است. يابد

ولي به در بخش شرقي شهر نيز نياز به  .شهر را تأمين خواهد نمود ورزشيزماني طرح نيازهاي وضع موجود تا افق 

  . كه در افق طرح بايد ساخته شود احداث يك سالن ورزشي مخصوص بانوان وجود دارد

  برآورد نيازهاي بخش اداري  - 5- 7

ها و همچنين برآورد نيازهاي تيبراي شناخت وضعيت كمي و كيفي امكانات بخش اداري و تعيين كمبودها و كاس

ها مسائلي مانند مساحت در اين پرسشنامه. هاي خاصي استفاده شدكالبدي و مقدار فضاي الزم توسعه از پرسشنامه

اي، پايداري در برابر زلزله، تأسيسات و تسهيالت، تعداد زمين، زيربنا، وضعيت تملك، عمر ساختمان، سيستم سازه

اداري آتي و اينكه آيا ساختمان كنوني براي واحد  ورد درخواست واحد اداري براي توسعهپاركينگ، ميزان زمين م

  .ساخته شده است يا نه،  از هر يك از ادارات شهر دزج سؤال شد

اند كه ها نشان دادههمچنين اين پرسشنامه. دهد كه ساختمان ادارات شهر دزج ملكي استنتايج به دست آمده نشان مي

  . سال را دارند 10تا  3و عمر  مناسباين ادارات داراي كيفيت  اكثرساختمان

برابر سرانه زمين اداري در شهر دزج در حال حاضر نامناسب و با كمبود برخي ادارات در شهر دزج برخوردار است و 

ي شهر دزج تا نفري آت 2978متر مربع به ازاء هر نفر و جمعيت   04/8با در نظر گرفتن سرانه . متر مربع است 07/3با 

  .متر مربع زمين براي توسعه فضاهاي اداري مورد نياز خواهيم خواهد بود 23955مقدار  1406سال 
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 معماري و شهرسازي

  گروه الفبرآورد نيازهاي كاربري صنعتي   -8-5

عموماً در برگيرنده كارگاههاي  شهرهايي كوچك متمايل به متوسط همانند دزجدر گروه الف كاربري صنعتي       

هاي دامي و بعضي كارگاههاي  هاي كشاورزي، توليد فرآورده صالح ساختماني، تبديل فرآوردهصنايع دستي، م

و سطح توليد  شهرگيري اين كارگاهها، ارتباط نزديكي با فعاليت اقتصادي غالب  شكل. ديگر است توليدي كوچك

ابع اوليه طبيعي در وجود من. و بازارهاي مصرف شهري دارد ي همجوارشهرها نقش غالب، حوزه نفوذمحصوالت 

. شود گيري بعضي صنايع تبديلي كوچك مقياس نظير توليد مصالح ساختماني نظير آجر، مي سبب شكل شهرهانزديكي 

  .دهند عموماً بخشي از بافت كاربري مسكوني را تشكيل ميتوليد فرآورده هاي دامي در شهر دزج در حال حاضر 

در خارج از بافت در محدوده شهر  .به شركت ادوات تراكتور اشاره كرد تواناز عمده فعاليتهاي اين كاربري را مي 

  . دزج مي توان فقط يك كارخانه ماسه شويي رودخانه اي وجود دارد و معدن مشخص و فعالي ندارد

 ساكنان است و دولت نيز كمتر به داير كردن آنها خودبا توجه به هزينه باالي استقرار كارگاههايي كه خارج از توان 

و از آنجا كه طرح  . دشوار استورزد، برآورد تعداد كارگاههاي صنعتي مورد نياز در طرح جامع شهري  مبادرت مي

يا در نظر  ،يابي مكانتواند در زمينه  جامع شهري عمدتاً بر هدايت و بهسازي توسعه كالبدي روستا تمركز دارد، تنها مي

  .كارگاههاي صنعتي اقدام كندگرفتن فضايي مناسب به عنوان ذخيره براي تمركز 

كليه كاربريهاي دامداري  به علت بوزا و : گونه تشريح كرددر كل سياست اصلي برخورد با اين كارگاهها را بايد اين

با توجه به اينكه سياست اصلي توسعه آتي شهر دزج استفاده بهينه از . آلوده كننده بودن بايد به خارج از شهر انتقال يابند

اخل شهر و محدوده بالفصل آن است، در طرح آتي جايي براي كاربري كشاورزي در محدوده شهر وجود زمينهاي د

كليه كاربريهاي صنعتي و كارگاهي به علت آلوده كننده بودن، پر سر و صدا بودن و مزاحم بودن به صورت . ندارد

  .مجتمع در يك سايت در مسير قروه ساماندهي شود

متر  75/8متر مربع به 36/0و تأمين زمين مورد نياز سرانه اين كاربري از  صنعتيتي كاربري لذا براي تأمين نيازهاي آ

- متر مربع را براي مكان 10000الي  5000بين اين تغيير سرانه در توسعه آتي زميني به مساحت . مربع بايد افزايش يابد

  .يابي مجتمع اين كاربري تأمين خواهد نمود

  از كاربريهاي انبار، تأسيسات و حمل و نقلبرآورد فضاي مورد ني -9-5

به طوري . شودبر اين شهر محسوب ميهاي زمينترين كاربريانبار در شهر دزج يكي از عمدهحمل و نقل و كاربري  

سياست آتي در ارتباط با . متر مربع به ازاء هر نفر است 31/1كه سرانه كنوني اين كاربري در حال حاضر برابر با 

گردد كه بر ا ساس متر مربع تعيين مي 19/2كاربري است لذا سرانه آتي اين كاربري بار افزايش سطح اين كاربري ان
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 معماري و شهرسازي

متر مربع نياز خواهد  3296متر افزايش و با توجه به مساحت موجود حدود  6523سطح اين كاربري در آينده  اين سرانه

  . بود 

- در شهر دزج داراي يك ايستگاه آتش  .مترمربع است 68/0ا هاي تأسيسات و تجهيزات برابر بسرانه كنوني كاربري 

نشاني، ايستگاه پمپاژ آب، ايستگاه تقليل فشار مي باشد و سطح اين كاربري بسيار كم است بايد با توسعه شهركاربري 

-ين ميتعي عمترمرب 23/18سرانه آتي اين كاربري . هاي پست برق و مخابرات و حريم هاي تاسيساتي درنظر گرفته شود

  .اضافه گردد دزجمتر مربع به سطح اين كاربري در شهر  52645طرح بايد  اين اساس تا افق طرح گردد كه بر

  برآورد سطح مورد نياز آتي شبكه ارتباطي - 5- 10

. هاي پيراموني قرار داردو دسترسي اهسياست اصلي در ارتباط با سيستم شبكه ارتباطي شهر دزج بر تقويت كمربندي

- در حال حاضر شبكه شعاعي شكل مركز شهر دزج در ايجاد دسترسي و گذردهي ترافيك به خوبي عمل ميگر چه 

از سوي ديگر، موقعيت . كند، اما اين وضعيت و سطح عملكرد با رشد و توسعه شهر به اين گونه تداوم نخواهد داشت

اي صندوق آباد و ظله جوب جريان خاص شهر دزج و اهميت آن به عنوان پل ارتباطي ميان شهرهاي قروه و روسته

  .عبوري به شهر را همراه خواهد داشت

- ها و ايجاد دسترسيبر اساس مسائل ذكر شده و براي كنترل و رويارويي با مشكالت محتمل آتي، ساخت كمربندي

  .هاي پيراموني در شهر دزج ناگزير خواهد بود

گذردهي جريان عبوري به خصوص وسايل نقليه سنگين  هاي ذكر شده كه عمدتاً نقش جابجايي وعالوه بر كمربندي

براي تأمين فضاي . دسترسي و ارتباط ميان محالت ايجاد خواهد شد دهايي براي ايجارا به عهده خواهد داشت، خيابان

به  6/85ها و خيابانهاي ذكر شده سرانه كنوني شبكه ارتباطي در شهر دزج تا افق طرح بايد از مورد نياز كمربندي

آتي  هايمتر مربع ايجاد خواهد نمود كه در توسعه 272152افزايش يابد، اين افزايش سرانه سطحي به اندازه  38/91

  .براي تأمين ميزان فضاي مورد نياز شبكه ارتباطي شهر دزج به كار خواهد رفت
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 معماري و شهرسازي

فاع غيـر عامـل   تدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط و فضاي سبز ، فضاي باز، و مكانهاي گردشگري و د -6

  در شهر 

  برآورد فضاي سبز مورد نياز شهر دزج -

سياستهاي توسعه شهر دزج، از جمله بهسازي . شهر دزج در حال حاضر از سرانه فضاي سبز پاييني برخوردار است

ر نمايد تا در اين شهمحيط شهري  و در كل باال بردن كيفيت زندگي شهري و پيروي از اصول توسعه پايدار الزم مي

ايجاد باغ  :توان چنين تشريح كردسياستهاي اصلي آتي در ارتباط با فضاي سبز شهر دزج را مي. فضاي سبز توسعه يابد

   .ها ، پارك و فضاهاي سبز جديد

بر اين اساس تا . مترمربع برسد 55/12مترمربع است كه بايد به  04/1سرانه كنوني فضاي سبز در شهر دزج برابر است با 

  .اضافه گردد دزجمتر مربع به فضاي سبز شهر  37398طرح، بايد انداز چشم

   )خانه، گورستان، سيستم دفع زباله كشتارگاه ، غسال( پيش بيني مكان و نحوه ايجاد يا توسعه تجهيزات شهري -7

  آب  –الف 

شهردزج  سبب گرديده كه فقط قشر سطحي) شيت دوران دوم ( اگر چه وضعيت زمين شناسي و باال بودن سنگ كف 

كه آن هم تابع  بارش  مي باشد برخوردار از آب زيرزميني باشد با اين وجود منابع آب زيرزميني و امكان استحصال از 

آب شهر  قلمداد نمـود كـه بـه علـت عـدم گسـترش        تأمين مأخذرا مي توان مهمترين ) چاه ها ( طريق منابع بهره بردار 

يه مناسب محدوديتي را به لحاظ كيفيت و برداشت ايجاد ننموده و به همين زمين شناسي و تغذ  هسازنده هاي شور كنند

  .آب در سال هاي آينده نيز از منابع آب زير زميني ميسر مي باشد  تأمينلحاظ امكان 

  :به ميزان جمعيت و رشد آن در افق طرح از فرمول زير استفاده مي شود مأخذجهت تعيين حجم 

  حجم منبع= جمعيت پيش بيني شده * ميزان سرانه مصرفي *ثر مصرف روزانه ضريب حداك) * 1/0(ضريب ثابت  

ضريب ازدياد مصرف سرانه با حداكثر مصرف روزانه براي مناطق اقليمي مختلف -60جدول شماره   

 ضريب منطقه ي آب و هوايي

1/1- 3/1 سرد كوهستاني  

2/1 - 5/1 معتدل و مرطوب  

3/1- 6/1 معتدل ومديترانه اي  

شك بيابانيگرم و خ  8/1 - 5/1  

5/1 - 8/1 گرم و مرطوب  

  برنامه ريزي روستايي در ايران حسين آسايش: مأخذ
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 معماري و شهرسازي

مطابق مطالعات انجام گرفته و قابل استناد، سرانه آب شهر دزج در صورتيكه دامداري، پرورش طيـور و سـبزيكاري در   

نهر و رودخانـه وجـود نداشـته باشـد، بـراي      محدوده روستا و در حد مصرف خانوادگي بوده و منابع آب سطحي  مانند 

ليتر آب براي هـر   95بر مبناي جدول زير و مصرف . ليتر در نظر گرفته شده است 80ليتر و مناطق سرد  100مناطق گرم 

  :نفر در وضع موجود حجم كل آب مصرفي در شبانه روز برابر خواهد بود با

  ليتر در شبانه روز         95 ×2454 = 233130 

  ليتر در سال            233130 × 365  =85092450
  ميزان مصرف آب در شبانه روز براي هر نفر  -61جدول شماره 

  مصرف به ليتر  موارد مصرف  رديف

  55  مصرف استحمام  1

  20  شستشوي لباس  2

  10  شستشوي دست و صورت  3

  5  مصرف پخت و پز  4

  5  مصرف نوشيدني  5

  95  جمع كل  -

  ي روستايي در ايران حسين آسايشبرنامه ريز: مأخذ

حال ذكر اين نكته الزم است كـه  . مترمكعب مي باشد 245/8509به عبارتي مصرف ساالنه شهر در وضع موجود معادل

درصد و در شبكه آب لوله كشي تازه، كم و برابر  30الي  10تلفات آب در شبكه هاي انتقال آب فرسوده، زياد و برابر 

درصد بگيريم، حجم كل آب مصـرفي   9ل اگر تلفات آب را در پايين ترين حد ممكن يعني حا. درصد است 10الي  8

مترمكعب خواهد شد بر اين اساس ميزان مصرف آب شهر در افق طـرح بـه شـرح     83/765و تلف شده در سال، بالغ بر 

  :زير است

  95×2978 = 282910    ليتر درشبانه روز                                                         

  282910×365 = 103262150ليتر درسال                                                        

  .ليتر خواهد بود 103262150، رقمي معادل 1406به عبارتي ميزان آب مصرفي تا سال 

متر مكعب اسـت   2000ظرفيت  ذخيره آب به مأخذبه تناسب از ميزان مصرف كنوني شهر در وضع موجود داراي يك 

كه اگر چه اين ميزان تكافوي جمعيت حاضر شهر  چه در وضع موجود و چه در آينده را مي نمايد لـيكن راهكارهـاي   

الزم  خواهـد نمـود ايجـاد    را متر مكعـب   1000ذخيره كوچك در حد  مأخذبراي ايجاد پدافند غير عامل ساخت يك 

  .از ديگر مواردي است كه ضرورت آن احساس مي گردد) و چشمه ها  تصفيه آب چاه ها مأخذ( تصفيعه خانه 
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 معماري و شهرسازي

  فاضالب  -ب

شهر دزج فاقد شبكه جمع آوري و دفع فاضالب و تصفيه خانه بوده كه با توجه به توسـعه كالبـدي و افـزايش جمعيـت     

مراكز سكونتي و  شهر در سال هاي آتي كه افزايش حجم فاضالب هاي توليدي را به دنبال خواهد داشت ضمن تجهيز

فعاليتي جديد به شبكه جمع آوري و فاضالب مي بايست اهتمام ويژه در خصوص احـداث تصـفيه خانـه در سـال هـاي      

به سيستم تصفيه خانه فاضـالب از  .... نخستين برنامه بعمل آيد تجهيز مراكز فعاليتي شهر چون مركز بهداشت ، صنايع و 

  . گردد ديگر مواردي است كه ضرورت آن احساس مي

  برق  -ج

مي شود همه امـاكن داراي بـرق بـوده و در افـق طـرح در ايـن زمينـه         تأمينبرق شهر در حال حاضر  از شبكه سراسري 

  .نياز بخشهاي مختلف شهر مشاهده نمي شود تأمينمشكل خاصي براي 

  :پيش بيني نحوه ايجاد توسعه و تجهيزات شهري  -

   :كشتارگاه -

كيلـومتري   20كه در فاصله كمتـر از   قروهامي و مرغي است و براي اين منظور از كشتارگاه فاقد كشتارگاه د دزجشهر 

توجه به جمعيت شهر و فاصله كم در حال حاضر نياز به ايجـاد كشـتارگاه نيسـت و     با. شهر قرار گرفته استفاده مي شود

مسـئولين شـهر يـا بخـش خصوصـي       هدر صـورتي كـ  . پيش بيني مي گردد تا اواخر سالهاي برنامه ضرورت نداشته باشد

تصميم به احداث كشتارگاه گرفتند در محدوده حريم شـهر و در جهـت مخـالف بـاد غالـب و بـا نظـر شـوراي شـهر و          

  .  شهرداري و تاييد محيط زيست بالمانع مي باشد

  :گورستان  -

ليمـي از جملـه معيارهـاي    منابع آب سطحي نفوذ پذيري زمين راه هاي ارتباطي سازگاري كاربري ها و ويژگي هـاي اق 

جنـوب غـرب بـه    (تعيين كننده براي مكان يابي مي باشد بر اساس اين فرايند اگر چه توجه صرف به جهـت بـاد غالـب    

، مي نمايد ليكن جريان آب هاي سطحيقسمت هاي منتهي اليه شمال شرق را براي اين منظور مناسب تر )   شمال غرب

   .را براي استقرار اين كاربري ايجاد نموده اندمحدوديت هاي ..... اراضي حاصلخيز و 

به همين لحاظ مناسب ترين مكان براي گورستان  شرق شهر و خارج از محدوده قانوني توصيه مي گردد كـه دسترسـي   

  .خواهد گرديد تأمينآن از طريق جاده اي فرعي 

  : دفع زباله -

مي باشد كه براي  همدان –امتداد مسير قروهراي دفن زباله در با توجه به پارامترهاي ياد شده در باال مناسب ترين مكان ب

  جاده كه از راه دسترسي مالرو برخوردار مي باشند پيشنهاد شده است مصون بودن  ي در طرف راستاين منظور مكان
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

مـواردي  از جملـه  ..... مكان مذبور از جريان باد ،وجود خاك هاي كوهستاني به عنوان عامل تسهيل كننده دفـع زبالـه و  

سازمان به مالحظات زيست محيطي و با نظر  تدقيق مكان بايد با توجه. مورد توجه قرار داده است  است كه اين مكان را

  .حفاظت از محيط زيست انجام شود

مربوط به شهرداري و سـاير سـازمانهاي   ) ساله 10(و ميان مدت ) ساله 5(برنامه عمراني كوتاه مدت  -8

  ... : پرورش، بهداري وشهري ، مانند اموزش و 

  :برنامه عمراني ميان مدت شهر  -

برنامه هاي فوق شامل كليه فعاليتهاي عمراني طرح جامع مي باشد كه بايستي توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط اعـم از  

برنامه  رئوس كلي برنامه هايي كه شامل.  شهرداري ، سازمان هاي دولتي و ساير بخش ها در شهر به مرحله اجرا درآيد

  :پنج ساله اول و دوم مي باشد به شرح زير است

   .اصلي و فرعي ، داخل بافت شهر كه بهبود كيفيت زميني شهر كمك مي كند 2اجراي معابر شرياني درجه  -1

تصفيه خانه فاضالب در جهت افزايش بهداشت و سالمت محيط زيست شـهري بـا اجـراي طـرح هـاي       احداث -2

 الب شهري و زهكشي و هدايت آبهاي سطحي جمع آوري ، تصفيه و هدايت فاض

 احداث تاسيسات و تجهيزات شهر اعم از  احداث پايانه كاال و مسافر  -3

 احداث تاسيسات پهنه هاي سبز شمالي و جنوبي شهر  -4

 تهيه طرح و احداث لكه هاي تفريحي و سبز داخل شهر  -5

 احداث مركز فرهنگي  -6

  فني و حرفه اي  احداث مركز آموزش  -7

 يالت به بخش خصوصي در جهت ايجاد كاربري هاي تجاري در پهنه هاي مختلط شهر اعطاي تسه -8

 بهينه سازي سايت سازمان هاي دولتي  -9

 بهسازي بافت ناكارآمد شهري   -10

با توجه به مفاد قانون نوسازي و عمران شهري يا قوانين جـايگزيني  ) ساله شهرداري 5(برنامه هاي عمراني كوتاه مدت  -

  :نخست بخش هايي از قانون نوسازي و عمران شهري درج مي شود آن در اين قسمت 

  با اصالحيه هاي بعدي  7/9/1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 

نيازمندي هاي شهري و احداث و اصالح و توسعه معابر و ايجـاد   تأميننوسازي و عمران و اصالحات اساسي و  -1ماده 

ساير تاسيسات مورد  تأمينظ نگهداري پارك ها و باغ ها ي عمومي موجود و پارك ها و پاركينگ ها و ميدان ها و حف
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

نياز عمومي و نوسازي محالت و مراقبت در رشد متناسب و مـوزون شـهرها از وظـايف اساسـي شـهرداري هـا اسـت و        

  .شهرداري ها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقش هاي جامع هستند

شهر ها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعالم كند بر كليه اراضي و ساختمانها و مسـتحدثات واقـع در    در -2ماده 

پنج در هزاري هاي آن ها  كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد  مأخذمحدوده قانوني شهر عوارض خاص ساالنه به 

   .شد برقرار مي شود

رض مذكور را وصل كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمـران شـهري   شهرداري ها مكلفند بر اساس اين قانون عوا

برسانند مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون حكم تصرف غير قانوني در امـوال  

   .دولت خواهد بود

قمـي را بـه سـاختمان دبسـتان     اين قـانون ر  2ماده  درآمدشهرداري ها مي توانند در عمليات نوسازي از محل  -6تبصره 

   .اختصاص دهند

هر گاه در نتيجه اجراي طرح هاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر به صورت متروكـه در آيـد ، آن قسـمت     -19ماده 

متعلق به شهرداري بوده و هر گاه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خريد آن حق تقدم خواهـد  

  .داشت 

به اسـتثناي اراضـي و   (شهرداري مجازند اراضي و امالكي را كه طبق اين قانون به مالكيت خود در مي آورند  -22ماده 

به منظور نوسازي به موجب قرارداد و در قبال اخذ تصميمات كافي به شركت ها و ) اين قانون  24امالك موضوع ماده 

   .واگذار كنند موسساتي كه با سرمايه كافي و صالحيت فني تشكيل يافته اند

شهرداري ها مي توانند در موقع تنظيم و اجراي طرح هاي نوسـازي و همچنـين توسـعه و احـداث معـابري كـه        24ماده 

عرض آن ها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرح هـاي مربوطـه را بـه تناسـب موقعيـت      

واهد كرد وسيع تر از ميزان موارد احتياج طرح تنظيم و اجرا  نمـوده  محل و ضوابطي كه وزارت كشور تعيين و اعالم خ

و و اراضي مازاد را درصورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري به فروش رسـانيده  

   .نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند وجوه حاصله را به حساب درآمد

  :مصوبات اهم وظايف شهرداري عبارتند از  بر اساس اين

  تملك اراضي محدوده فعلي تا حد نهايي  -1

  الزم است نسبت به تملك اراضي تا حد نهايي محدوده اقدام نمايد  31شهرداري بر اساس ماده : الف 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

،  1م مفـاد مـواد   حاصله از فعاليتهاي اقتصادي در ساختمان  شهري براي انجـا  درآمدتشكيل حساب جداگانه به نام  -ب

شـوراي عـالي شهرسـازي تحـت عنـوان       7/2/1366الزم است اين تشكيل حسـاب بـر اساسـي مصـوبه مـورخ       24و  19

  صورت گيرد كه به شرح زير مي باشد  19/11/1366اصالحيه  اي بر مصوبه 

ز قطعات اراضي شهر شهرداري هايي كه داراي طرح جامع مي باشند مي توانند در قبال اضافه ارزشي كه براي هر يك ا

بر اثر ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي بيش از قيمت اراضي در مناطق مسـكوني بـا   

و تاييـد وزارت  )  قانون تشكيل شوراي اسالمي  35ماده  1مستند به بند ( تراكم كم ايجاد مي شود با تعيين شوراي شهر 

قانون شهرداري ها و تبصره آن عوارض اختصاصي به تناسب ميزان اضـافه ارزش    45اده م 8كشور مستند به تبصره بند 

حاصـله از فعاليـت هـاي اقتصـادي در سـاختمان هـاي        درآمدحاصله وضع و وصول نموده  و در حسابي جداگانه به نام 

شـورايي و عامليـت    شهري نگهداري كرده و صرفاً در تهيه طرح هاي توسعه و عمران شـهري و اجـراي آن هـا بـا نظـر     

  .دستگاه هاي مربوطه به مصرف برسانند

   11تملك اراضي بر اساس ماده  –ج 

نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر كه فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شـهري بـه آن اطـالق نشـود در      -11ماده 

نمايندگان قـانوني آن هـا مشخصـات و بهـاي     مالكين يا قائم يا  5صورتي كه تا يكسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 

قانون مكلف اند اين گونه امـالك را بـه تصـرف     2ملك خود را به شهرداري اعالم نكنند شهرداري هاي مشمول ماده 

درآورده و به قائم مقامي مالك از طريق مزايده با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري و بر اساس قيمت منطقـه اي بـه   

درصـد قيمـت ملـك بـه سـود برنامـه        5و مطالبات خود را به انضمام جرايم و هزينه هاي متعلقه به اضافه فروش برسانند 

نوسازي از محل بهاي ملك برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهـداري كننـد تـا در    

نهـا پرداخـت شـود و هرگـاه ظـرف ده سـال       صورت مراجعه مالكين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد بـه آ 

  نوسازي منظور خواهد شد  درآمدمالك يا نمايندگان قانوني آنها مراجعه ننمايند وجوه مذكور به حساب 

سال مذكور در اين ماده از تاريخ صدور حكم نهايي مبني  10هرگاه مالكيت ملك محل اختالف باشد مدت  -1تبصره 

  بر رفع اختالف شروع مي شود 

ساختمان اساسي مذكور در اين قانون به ساختماني اطالق مي شود كه ارزش آن براساس ضـوابط منـدرج در   -2صره تب

اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي كل زمـين باشـد مرجـع رسـيدگي بـه اخـتالف حاصـله در ايـن مـورد           4ماده 

  اين قانون است  8كميسيون مذكور در ماده 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ست وضع امالك مشمول اين ماده را قبل از انتشـار آگهـي مزايـده بـا حضـور نماينـدگان       شهرداري مكلف ا -3تبصره 

  دادستان شهرستان صورت مجلس كند  

در صورتي كه مالكين اينگونه اراضي  قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي خود را به شهرداري اعـالم   -4تبصره 

  . مليات شهرداري در هر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد دارند و عوارض و جرايم مربوط را نقداً بپردازند ع

  

تفكيك شده مربوط به ساير سازمان هاي موثر درعمـران شـهر ماننـد آمـوزش و     ) ساله  5( برنامه عمراني كوتاه مدت  -

  ....پرورش ، بهداري و 

ري تـرين مسـائل بخـش خـود     ساله اول الزم است هر يك از سازمان هاي  ذيربط نسبت به حل ضـرو  5در طول برنامه 

  اقدام نمايد و ضروري است انجام وظايف زير را در زمره برنامه هاي خود قرار دهند 

  آموزش و پرورش  –الف 

 درآمـد تشكيل كميته نظارت بر سهميه آموزش و پرورش بـر اسـاس اليحـه قـانوني نظـارت در سـهميه فرهنـگ از         -1

  شهرداري ها است 

   1334خرداد  28شهرداري ها مصوب  درآمديه فرهنگ از اليحه قانوني نظارت در سهم

كه داراي شخصيت حقوقي است ) كميسيون ناظر سهم فرهنگ(در مركز  هر حوزه شهرداري كميسيوني به نام  -1ماده 

، مركب از رئيس فرهنگ ، رئيس شوراي شهر و يا نماينده آن شورا و سه نفر از معتمـدين محـل بنـا بـه پيشـنهاد  اداره      

نگ و تصويب فرماندار يا جانشين او براي نظارت در مصرف سهم فرهنگ تشكيل مي شود انجام ايـن وظيفـه ملـي    فره

  .افتخاري است و حق الزحمه ندارد

در صورتي كه محلي فاقد شوراي شهر باشد و به جاي رئيس شورا ، شهردار محل  و يا نماينده او در كميسيون  -تبصره

  .مزبور عضويت خواهد داشت 

رياست كميسيون با رئيس فرهنگ  خواهد بود  و كميسيون موظف است كـه در اولـين جلسـه يـك نفـر را بـه        -2اده م

درصد صادر مي شود بايـد بـه    5عنوان خزانه دار از بين اعضاي خود انتخاب نمايد و تمام حوالجاتي كه از محل عوايد 

  .امضاي رئيس و خزانه دار باشد

رهنگ هر محل بايد  حساب مخصوصي در بانك ملي بـه نـام سـهم فرهنـگ بـاز كنـد و       كميسيون ناظر سهم ف -3ماده 

قانون شهرداري مصوب كميسيون مشترك را در  68خود موضوع ماده  درآمددرصد از كليه  5شهرداري مكلف است 

  .آخر هر ماه به حساب مزبور تحويل دهد

  سازي و عمران شهر قانون نو 2ماده  6تماس مستمر با شهرداري براي انجام تبصره  -1
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٥٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اين قانون رقمي به سـاختمان دبسـتان اختصـاص     )29ماده (  درآمدشهرداري ها مي توانند در عمليات نوسازي از محل 

  دهند 

تماس با شهرداري براي همكاري با سازمان بهسازي و عمـران شـهر و جـذب سـهمي از اراضـي و عايـدات بـراي         -2

  احداث مدارس 

 دي شهري براي هماهنگ نمودن برنامه هاي خود بر اساس طرح مذبور مطالعه طرح جامع و منطقه بن -3

  ارشاد اسالمي  –ب 

به اجرا درآوردن قانون تاسيس  كتابخانه هاي عمومي بر اساس قانون ياد شـده قـانون تاسـيس كتابخانـه عمـومي در       -1

  با اصالحيه هاي بعدي  1344دي  29تمام شهرها مصوب 

خـود را بـراي    درآمـد ر سال قبل از تقسيم اعتبارات شهرداري يك و نيم درصد از كـل  شهرداري ها مكلفند ه -1ماده 

تاسيس كتابخانه عمومي و قرائت خانه و خريد كتاب و اداره كتابخانه هر شهر اختصاص دهند و اگر كتابخانـه عمـومي   

درصد مزبور بـا رعايـت   نيم  شهر  در حال حاضر موجود باشد و به انجمن كتابخانه عمومي واگذار گردد صرف يك و

  مفاد اين قانون براي كمك و توسعه و تكميل همان كتابخانه مجاز است 

براي نظارت در ساختن كتابخانه و خريد كتاب و لوازم مربوط و اداره آن در هر شـهر انجمـن كتابخانـه كـه      -1تبصره 

ئـيس فرهنـگ و هنـر ، نماينـده     ي انجمن مركب  خواهند بود از ريداراي شخصيت حقوقي است تشكيل مي شود اعضا

شوراي شهر  نماينده شهرداري و چهار نفر از دانشمندان و معتمدين آن شهر كه با پيشنهاد رئيس فرهنگ و هنر تصويب 

  اين قانون انتخاب مي شوند  2هيات امناي مذكور در ماده 

اب خواهند شـد تصـميمات انجمـن    رئيس فرهنگ و هنر سمت رياست و دو نفر از اعضا به سمت خزانه دار و دبير انتخ

كه به تصويب اكثريت اعضا رسيده باشد  قابل اجرا خواهد بود اداره امور انجمن در شهر تهران با هيات امنـاي مـذكور   

   .خواهد بود 2در ماده 

خدمت چهار نفر منتخب كه ممكن است در شوراي آموزش و پرورش شهر نيـز عضـويت داشـته باشـند در      – 2تبصره 

تابخانه افتخاري و براي مدت چهار سال است هر گاه يكي از اعضا فوت يا استعفا كند يا محكوميتي پيدا نمايد انجمن ك

انتخـاب مـي    1كه مستلزم محروميت او از حقوق اجتماعي باشد جانشين وي براي بقيه مدت به ترتيب مقـرر در تبصـره   

  .شود 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٦٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

نـيم درصـد و سـاير وجـوه      راهم نباشد اعتبار از محـل يـك و  در هر شهر كه عمارت مناسب براي كتابخانه ف -3تبصره 

حاصله در حساب مخصوص نگهداري مي شود كه زير نظر انجمن كتابخانه منحصـراً بـه مصـارف تعيـين شـده در ايـن       

  .قانون برسد

شهرداري براي همكاري با سازمان  بهسـازي و عمـران شـهر و جـذب سـهمي از اراضـي و عايـدات بـراي          تماس با -2

  اث مكان فرهنگي احد

مطالعه طرح جامع و منطقه بندي شهر براي هماهنگ نمودن برنامه هاي خود براساس طرح مزبور به عالوه با مطالعـه   -3

طرح مزبور امكانات اين ارگان براي احداث واحدهاي مربوطه در نقاط مشخص شده و ديگر نقاطي كه داراي شـرايط  

  .و موقعيت مناسب است مشخص مي گردد

  تربيت بدني  –ج 

  شهرداري ها  درآمدفرهنگ از  هاليحه قانوني نظارت بر سهمي 5تهيه زمين هاي ورزشي از طريق بند ج تبصره ماده  -1

مطالعه طرح جامع و منطقه بندي شهري براي هماهنگ نمودن برنامه هاي خود براساس طرح مذبور بعالوه با مطالعه  -2

حداث واحدهاي مربوطه در نقاط مشخص شده و ديگر نقاطي كه داراي شـرايط  طرح مزبور امكانات اين ارگان براي ا

  .گردد و موقعيت مشابه است مشخص مي

تماس با شهرداري براي همكاري با سازمان هاي بهسازي و عمران شهر و جذب سهمي از اراضـي و عايـدات بـراي     -3

  احداث مكان ورزشي 

  قانون نوسازي  11 دريافت زمين از طريق اراضي مندرج در ماده -4

مطالعه طرح جامع و منطقه بندي شهري براي هماهنگ كردن برنامه هاي خود براساس طـرح مزبـور بعـالوه بـا بررسـي      

طرح جامع و موقعيت كاربري هاي مشخص در مناطق مختلف ، نحوه احداث واحدهاي مربوط به سازمان هاي ذيـربط  

  .مشخص خواهد شد

در جريان قراردادن فعاليت هاي سازمان بهسازي و عمران شهر صـورت مـي گيـرد و     تماس تنگاتنگ با شهرداري براي

  جذب بخشي از اراضي براي  احداث مكان هاي مربوطه زير نظر سازمان هاي ذيربط 

  ساله عمراني شهر براي تحقق اهداف طرح  10ساله و  5پيشنهادهاي اصالحي الزم در مورد برنامه  -9

وسعه و عمران شهر شامل آينده نگري تحـوالت شـهر در زمينـه كـاربري اراضـي ، نيـاز بـه        پيش بيني هاي طرح جامع ت

اسـت ، لـذا   ... تاسيسات و تجهيزات شهري ، پروژه هاي عمراني شهري ، ساختار مديريتي و نيروي انساني شـهرداري و  

شتمل بر اصول راهبردهـا و سياسـت   پيشنهادها و توصيه هاي كلي مورد نظر در اين بند نيز ناظر بر اين تحوالت بوده و م

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٦١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ه هـاي عمليـاتي مشـخص موجـب     ژهايي است كه پس از تدقيق و تفصيل و تبديل شدن به راهكارهـاي اجرايـي و پـرو   

  .ارتقاي ميزان تحقق پذيري پيش بيني هاي مورد اشاره در باال مي شود 

بويژه در زمينه توليد صنايع دستي منبـت  ( ارتقاي موقعيت نسبي  عملكردي شهر در نظام اقتصادي استان و شهرستان   •

بازرگـاني در شـهر و بهبـود عملكـرد نظـام       -تقويت فعاليت گردشگري تفريحي ) كاري  و  فعاليت هاي وابسته به آن 

نيز از جمله مواردي است كه موجب تقويت امكانات ..... اقتصادي شهر به عنوان كانون فعاليت هاي اقتصادي بخش  و 

  شهر در ارتباط با تحقق پذيري اهداف طرح جامع توسعه  و عمران آن مي شود و استعداد هاي 

شهر نيز افزايش كميـت و مبلـغ آن را بـه دنبـال دارد كـه در       درآمدعملي شدن پيشنهادهاي باال، تنوع منابع ثروت و  •

عوارض مالكيـت هـاي    ي و تغيير تعرفهدرآمدمانند ارتقاي پوشش منابع ( هماهنگي با تنظيم ضوابط و مقررات مناسب 

نـد  و بهبود نظام جمع آوري عوارض و مالياتهاي عمومي و سالم سـازي جريـان اجرايـي آن مـي توا    ) وضع شده بر آن 

را افـزايش داده و زمينـه سـاز    ) بويژه شهرداري ( مان هاي موثر در توسعه و عمران شهر حجم منابع مالي در اختيار ساز

   .ح جامع شهر شودارتقاي تحقق پذيري پيشنهاد هاي طر

ارتقاي نقش مردم در مديريت شهر از روشهاي مناسب موجب جلب اعتماد و مشاركت آنان شده و همراهـي آن هـا    •

ي الزم براي توسعه شهر فراهم آورد ايجاد زمينه هاي مناسب براي مشاركت بخش خصوصـي  درآمدرا در ايجاد منابع 

  آن خواهد بود  يبراي تقويت عملكرد بخش عمومي و كار آمد در فعاليت هاي عمران شهري ، فعاليت هاي راهگشا

ارتقاي بازدهي و كارايي هزينه هاي انجام شده در ارتباط با توسعه و عمران شهر ، از طريق اولويت بنـدي پيوسـتگي    •

لويـت  زماني آن ها ، امكان استفاده بيشتر از منابع موجود را فراهم مي آورد اين وضعيت در صـورت امكـان پـذيري او   

بندي زماني پروژه هاي عمراني سازمان هاي مختلف مؤثر در توسعه و عمـران شـهر در قالـب يـك برنامـه ريـزي بـين        

، بسيار مساعدتر شده و عالوه بر اين  از اتالف منـابع نيـز   ...)مثالً شوراي برنامه ريزي يا (بخشي توسط نهادي فرابخشي 

  . جلوگيري خواهد كرد

هـاي بخـش خصوصـي و پـذيرفتن      هه گذاران و پرهيز از مديريت اراده گرايانـه بـر سـرماي   قبول شرايط معقول سرماي •

بـه توسـعه و عمـران شـهر موجـب جـذب بيشـتر         سرمايه گذران بخش خصوصي به عنوان همكاران و كمك كنندگان

ه و تقويـت  ن نكته بايد توجه داشت كه هـر گونـه توسـع   يسرمايه هاي آنان در فعاليت هاي عمراني شهري مي شود به ا

نظام اقتصادي شهر در حوزه عملكرد بخش خصوصي منجر به بهبود وضعيت منابع مالي عمومي براي توسـعه و عمـران   

   .شد شهر خواهد
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٦٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بـويژه در  ( مقررات طـرح   براي انجام فعاليتهاي توسعه و عمران شهر نبايد اختالل در اجراي ضوابط و درآمدنياز به   •

را به دنبال داشته كه در بلند مدت منجر به زيان هـاي بـزرگ بـراي شـهر   مـي      ) زاد تراكم ارتباط با تغيير كاربري و ما

 آنها تقويت شود  درآمدشود ضمناً حتي االمكان نبايد عوارض بر ثروت آحاد جامعه در كنار عوارض از 

ود نظام هاي بهره تحول كمي و كيفي نظام اقتصادي شهر و افزايش اهميت نسبي فعاليت هاي صنفي و خدماتي و بهب •

هاي عمومي از منـابع رو  بـه   درآمدموجب مي شود تا شرايط بهتري براي كسب ... برداري از كارگاه هاي اقتصادي و 

اين زمينه مناسب در هماهنگي بهبود سـازمان دريافـت كننـده عـوارض و روش     . گسترش بخش خصوصي ايجاد شود 

ومي براي انجام پروژه هاي توسعه و عمـران شـهر در پـي داشـته     هاي عمدرآمدهاي جمع آوري آن مي تواند  افزايش 

  .باشد

  ) كاربريهاي پيشنهادي( برنامه كاربري اراضي شهر  -10

مباني نظري و انديشه اي برنامه ريزي كاربري زمين بطور پيوسـته و همگـام بـا برنامـه ريـزي شـهري شـكل گرفتـه و         

ز قديم االيام مورد توجه انسان بوده ولي رويكرد توام با برنامـه ريـزي   گرچه نحوه استفاده از زمين ا. تكامل يافته است 

دقيق و منسجم به استفاده و بهره برداري از زمين ، عمدتاً پـس از انقـالب صـنعتي و گسـترش وسـيع تعـداد و مسـاحت        

كالت شهرها شكل گرفته است؛ زماني كه عرضه محدود زمين در شهرها و افزايش جمعيت شهرها سـبب پيـدايش مشـ   

زمين به عنوان يكي از مهمترين منابع كره زمـين ، در شـهرها از ارزش متفـاوت تـري     از اين زمان، . جديدي شده است 

به بعـد ، بـه يكـي از كـانون هـاي اصـلي توجـه برنامـه ريـزان ،           18نسبت به قبل برخوردار شده، به گونه اي كه از قرن 

اين اهميت به شـكل گيـري انديشـه هـا، قـوانين ، مقـررات و       . شد سياستمداران و دولتمردان كشورهاي مختلف تبديل 

در . انجام مطالعات گسترده اي در سراسر جهان بطور عام و در كشورهاي اروپايي و آمريكا به طـور خـاص ، انجاميـد    

ه فرايند و ريزي شهري هموار رويكردهاي گوناگون در برنامهو امل انديشه ها و قوانين طول دوران ياد شده ، تطور و تك

 ديـدگاههاي فكـري  مهمتـرين  . داده اسـت  جهت گيري هاي اصلي برنامه ريزي كاربري زمين را نيز تحت تاثير قرار مي

ديدگاه هاي ساماندهي زمين، كاركردگرايي ، ديـدگاه رفـاه اجتمـاعي و     :از مؤثر بر برنامه ريزي كاربري زمين عبارتند

   .اركيفيت زندگي و نهايتاً ديدگاه توسعه پايد

تغييراتـي  ، نيـز  ريزي شهري، رويكردها و الگوهـاي انجـام آن    فرايند برنامه ربر اساس تفكرات و انديشه هاي مسلط ب

ريـزي   ريـزي شـهري و همينطـور برنامـه     در چارچوب اين تغييرات چند الگوي مشـخص در برنامـه  . استداشته تكاملي 

رنامـه ريـزي شـهري جهـان ، عبـارت از طـرح جـامع و        مهمترين رويكردهـا و نگرشـهاي ب  . كاربري زمين شكل گرفت

رويكـرد و  . اين رويكردها از بعضي ابعاد خاص تفاوت هايي با يكـديگر دارنـد   . هاي ساختاري و راهبردي است  طرح
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١٦٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

نگرش برنامه ريزي موسوم به طرح جامع كه سابقه بسيار طوالني در برنامـه ريـزي شـهري جهـان دارد ، در طـول دوره      

هـاي ايـن دو شـيوه در حـوزه      بيشـتر تفـاوت  . به دو شيوه ثابت و منعطف مورد اسـتفاده قـرار مـي گرفـت     تسلط خود ، 

  .ريزي كاربري زمين است  برنامه

كه بر پايه نگرش سيستمي و به دنبال ناكامي هـاي الگـوي طـرح جـامع در مقابلـه بـا       نيز طرح هاي ساختاري ـ راهبردي  

موضـوع  . ح شده اند، جديدترين رويكردها در برنامه ريزي شهري هستند مشكالت شهرها و هدايت توسعه شهري مطر

. هاي ساختاري و راهبردي ، بطور اساسـي متفـاوت از رويكـرد طـرح جـامع اسـت        برنامه ريزي كاربري زمين در طرح

برنامـه  . هاي ساختاري و راهبردي اغلب شامل سه نوع طرح اجرايـي؛ مـوردي ، موضـعي و محـدوده عمـل اسـت        طرح

اجـراي  (و اجرايـي  ) سياستگذاري(ريزي كاربري زمين در طرح هاي ساختاري و راهبردي در دو سطح كلي راهبردي 

مطرح مي شود ، در اين طرحها نخست سياست هاي مرتبط بـا كـاربري زمـين تعريـف مـي شـوند و       ) هاي كلي سياست

  . د سپس نحوه استفاده از زمين در قالب طرح هاي محلي تبلور كالبدي مي ياب
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٦٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ريز تقسيمات كاربري در مقياس محله، شهر و فراتر از آن - 62جدول شماره   

 شهر و فراتر از آن محله تقسيمات كاربري
مسكوني -1 واحدهاي مسكوني -  واحدهاي مسكوني -   

تجاري - 2  

بنگاههاي معامالت ملكي شعب بانكها  -  
نند خرده فروشي ها ما( واحدهاي خريد روزانه  -

) ها ، ميوه و سبزي فروشي ها ، نانوايي يخواروبار فروش  
واحدهاي خريد هفتگي مانند سوپر ماركت ها ،  -

فروشگاه هاي تعاوني مصرف شهر و روستا ، نوشت افزار 
 فروشي ها و 

 

بازارچه و بازار روزها  -  
بنگاه هاي معامالت واحد خريد ماهانه مانند پارچه فروشي ها ، پالستيك  -
روشي ها و واحدهاي خريد ساالنه مانند فروشگاه بزرگ زنجيره اي ، بنگاه هاي ف

.....فروش اتومبيل ، مبل فروشي ها ، پوشاك فروشي ها و  
بازار ، ميادين ميوه ) بورس ها ( راسته هاي صنوف مختلف  يعمده فروشي ها -

ات و تره بار ، شركت هاي بازرگاني و تجاري ، شعب مركزي بانكها ، موسس
تجاري ، واردات و صادرات كاال شعب و دفاتر ، نمايندگي بانكهاي خارجي 

 نمايندگي موسسات تجاري خارجي 

آموزشي - 3  

مهد كودك ، آمادگي ، مدرسه ابتدايي ، مدرسه  -
 راهنمايي ، دوره اول ، دبيرستان دوره متوسطه 

كالسهاي نهضت سواد آموزي  -  
حرفه اي هنركده ها ، مراكز آموزش فني و  -  

مدارس اسالمي ، موسسات آموزش زبان هاي خارجي ، هنرستانهاي صنعتي  -  
مدارس ويژه نابينايان ، مدارس ويژه معلولين كر و الل ، مدارس ويژه ساير  -

 معلولين مدارس ويژه كودكان استثنايي 

تحقيقات و فناوريآموزش  - 4 مجتمع هاي آموزشي  - -   
  دانشسراها ، حوزه هاي علميه ، دانشكده ها مدارس عالي ، دانشگاه ها ،-

 
هنري- فرهنگي -5  

 

5كتابخانه كودكان ، كتابخانه هاي درجه  -  
، سالن هاي اجتماعات  4كتابخانه هاي درجه  -  

، بنيادهاي ارشادي ، كانون ها  3كتابخانه هاي درجه  -  
، بنيادهاي ارشادي ، كانون ها  2كتابخانه هاي درجه  -  
محوطه هاي تاريخي ، موزه ها ، موسسات انتشاراتي ، كتابخانه ملي و  اماكن و -

 ساير ، كتابخانه هاي بزرگ نمايشگاه ها 
انجمن ها ، بناهاي ياد بود ، آرامگاه مشاهير ، فرهنگستان ها  -  

مذهبي - 6  
 

مساجد ، تكايا ، حسينيه ها ، فاطميه ها  -  

مساجد ، هيئت ها  -  
ا مساجد ، دارالتبليغ ه -  
مساجد اصلي شهر ، خانقاه ها ، كليساها ، كنيسه ها ، امام زاده ها ، بقاع  -

 متبركه ، مصلي ، آتشكده ها ، معابد ، مهديه ها 

- تفريحيخدمات  - 7
 گردشگري

كبابي ها و قهوه خانه ها  -  
ساندويچ فروشي ها ، آبميوه فروشي ها  -  
چلوكبابي ها ، رستوران هاي كوچك ، طباخي ها  -  

رستوران هاي بزرگ ، سالن غذا خوري ، تاالرها  -  
سالن هاي بزرگ برگزاري جشن ها و ميهماني ها، برخي از رستوران هاي  -

 بزرگ و ويژه 
راسته هاي رستوران شهر ، هتل ها ، مهمان سراها ، مسافرخانه ها ، خوابگا ه  -

 ها ، پانسيون ها ، مهمانخانه ها 

درماني -8  
ت ، داروخانه ها ، مطب ها بخش هاي تزريقا -  
 - مراكز بهداشت ، برخي از داروخانه ها ، كلينك ها  -

ها هگرمابه ها ، رختشوي خان  

درمانگاه ها ، مراكز رماني سرپايي ، آزمايشگاه ها ، راديولوژي ها ، برخي از  -
 داروخانه ها 

مراكز اورژانس ، بيمارستانهاي كوچك ، داروخانه هاي اصلي و بزرگ  -  
داروخانه هاي ويژه ، توزيع داروهاي كمياب ، بيمارستانهاي اصلي شهر ،  -

 زايشگاه ها ، تيمارستانها ، مراكز توانبخشي

ورزشي -9  
زمين هاي بازي  -  
استخرها ، زمين هاي ورزشي   -  

)چمن ( كلوپ ها ، سالن هاي ورزشي  -  
ورزشگاه ها  -  
جموعه ها ، پيست ها  زورخانه ها ، باشگاه ها ، استاديوم ها ، م -  
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٦٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اداري - 10 دفاتر اسناد رسمي ، دفاتر ازدواج و طالق ، دفتر پست   -   
 

دادسراها  ، اداره برق  ، اداره تلفن  ، اداره آگاهي ، اداره راهنماي و رانندگي ،  -
اجتماعي ، ادارت آموزش و پرورش ، اداره پست  ، ادارت ثبت  تأمينشعبات 
 احوال 

مالياتي ، اداره ثبت و اسناد و امالك ، اداره بهداري ، اداره ثبت اداره  امور  -
احوال ،شهرداري ، كميته هاي انقالب ، اداره اوقاف ، اداره گاز رساني ، اداره آب و 

فاضالب ، بخشداري ، ستاد نهادهاي انقالب ، سازمان هاي مستقل ، ادارات و 
ر سطح شهر موسسات  خصوصي ، و كليه نمايندگي دواير دولتي د  

فضاي سبز -11 پارك محله اي ، باغات موجود  -   
پارك ناحيه اي ، باغات موجود   -  

پارك محله اي ، باغات موجود  -    
پارك ناحيه اي ، باغات موجود   -  
پارك هاي اصلي شهر ، پارك هاي جنگلي ، باغات موجود ، مزارع و اراضي ،  -

)استحفاظي ( كشاورزي موجود ، فضاهاي سبز حفاظت شده   

مناطق نظامي و  -12
 انتظامي

 پادگان ها ، سرباز خانه ها ، قرار گاه ها ، ميادين تير ، آمادگاه ها ، فرودگاه ها  - -
  پاسگاه نيروي انتظامي -

صنعتي -13  
 

كارگاه هاي نجاري كوچك ، كارگاه هاي آهنگري  -
كوچك ، كارگاه هاي كوچك خدمات اتومبيل ، انواع 

....ها ي تعميراتي و كوچك وكارگاه   
كارگاه هاي درب و پنجره سازي ، تعميرگاه هاي آزاد ،  -

انواع خودرو كارگاه هاي تعميراتي لوازمات برقي و منزل 
)فاقد الودگي (    

تعميرگاه هاي مجاز برخي از انواع خودرو كارگاه هاي توليدي كوچك ،  -
....كارگاههاه تعميراتي لوازمات برقي مجاز و  

...تعميرگاه هاي مجاز ، برخي از انواع خودرو ، كارگاه هاي توليدي متوسط و  -  
كارخانه جات ، كارگاه هاي اصلي توليدي و تعميراتي ، تعميرگاه هاي اصلي و  -

بزرگ ، مجتمع هاي كشت و صنعت ، مرغ داري ها ، دام داري ها ، نيروگاه هاي 
 برق 

 

تاسيسات و  -14
 تجهيزات شهري

 

هاي كوچك برق ، باجه هاي پست  پست -  
مراكز فني و خدماتي شبكه تلفن شهري ،پست هاي  -

 فرعي برق ، محل هاي جمع آوري زباله  

ايستگاه هاي آتش نشاني ، مراكز پست و تلگراف و تلفن ، پست هاي اصلي برق  -
 ، پمپ بنزين 

ساني پست هاي امدادي شبكه گازرساني شهري ، پست هاي امدادي شبكه آبر -
 ، مسيل هاي حوزه اي 

كشتارگاه ، گورستان ، ندامتگاه ، مراكز اصلي پست و تلگراف و تلفن ،  -
تاسيسات شبكه راديو و تلويزيون ، ايستگاه مركزي آتش نشاني ، تاسيسات اصلي 

، گازرساني شبكه اصلي و پست هاي بزرگ برق سراسري ، مسيل هاي اصلي 
باله  شهر ، تاسيسات اصلي جمع آوري  ز  

حمل و نقل و انبارها - 15  

كوچه ها و گذرهاي دسترسي به منازل خيابان هاي   -
 دسترسي درون محله اي ، پاركينگ كوچك 

خيابانهاي دسترسي درون نواحي و جداكننده هاي  -
 محالت ، پاركينگ هاي ناحيه اي  

ي خيابان هاي دسترسي درون منطقه اي و جداكننده هاي نواحي پاركينگ ها -
 منطقه اي 

خيابانهاي اصلي شهر و جداكننده هاي مناطق ، تاسيسات و ايستگاه هاي فرعي  -
، پاركينگ هاي عمده ، انبارهاي كاال ، تاسيسات و پاركينگ هاي ميني بوس 

 راني شهري 
آزاد راه ها و بزرگ راه ها ي شهري ، جاده هاي كمربندي شهري ، پايانه هاي  -

انه هاي مسافربري درون شهري مسافربري بين شهري، پاي  
پايانه هاي باربري ، انباره اي اصلي كاال ، سردخانه ها ، سيلوها ، ميادين تخليه و 

...... بارگيري و  

خدمات اجتماعي -16 شوراي محله  -   
مجتمع خدمات حمايتي ، شوراي منطقه ، كميته امداد امام خميني  -  
سراهاي سالمندان ، موسسات خيريه  -  
عيت ها ، كانون هاي اصالح و تربيت شوراي شهر جم -  

گردشگري - تفريحي -17  
محل هاي بازي كودكان  -  

 سينما ، باشگاه هاي تفريحات سالم 

سينما ، مجموعه هاي تفريحي كودكان  -  
تئاترهاي كوچك ... سينما ، برخي از تاسيسات ويژه شهري مانند تله كابين و  -  
ر ، تئاترهاي اصلي ، باغ وحش ، راسته هاي سينماهاي واقع در مركز شه -

 تفريحي كوهستاني  و كمپينگ هاي گردشگري

محدوده هاي  - 18
 حفاظتي

- 
مناطق نظامي و امنيتي ، محوطه هاي تاريخي ، مناطق حفاظت شده ، محدوده  -

 استحفاظي ، محدوده خدماتي شهر 

حريم -19  - 
انتقال نيروي فشار قوي ،  محدوده خدماتي شهر ، محدوده قانوني ، خطوط -

خطوط انتقال گاز ، خطوط انتقال نفت ، خطوط راه آهن ، رودخانه ، انهار و 
 مسيل ها ، قنوات 

اراضي ذخيره - 20 اراضي ذخيره  -   
اراضي ذخيره  -  
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٦٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  مقايسه سطح و سرانه هاي پيشنهادي با وضع موجود     -63جدول  شماره 

 كاربري

 

مساحت 
  وضع موجود

 سرانه

 ضع موجودو

سرانه طرح 
  هادي

سرانه مصوب 
 شوراي عالي 

 سرانه پيشنهادي

 

مساحت افق طرح در 
  1406سال

 416467 8/139 60-50 65 96.98  237985 مسكوني

 20116 6.75 5-3 4.9 7  17167 آموزشي

 23955 8.04 3 7.4 3.67  9023 و انتظامي اداري

 22729 7.63 2 4 2.77  6809 تجاري

  12229  4.10  2  -  -  -  خدماتي 

 24451  8.21 1  -5/1 5 9.08  22282 ورزشي

 4330  1.45 5/1-1 2.2 1.69  4193  درماني

 4004 1.34 75/0-4/0 2 0.61  371 فرهنگي و هنري 

 37398 12.55 8 12  2547 پارك و فضاي سبز

  3732  1.25 5/0 -3/0  -  -  1119  مذهبي
  2811  0.94 5/0-2/0  -  -  -    شهري تجهيزات

  51503 17.29 2-1 2.3 0.68  1669 شهري يساتتاس

 6523 2.19 -  5.7 1.31  3227 و انبار داري حمل و نقل

  -  - -  -  41  101709  باغات و كشاورزي 
  2411  0.80 -  -  -  8032   گردشگري -تفريحي 

 26084 8.75 6 2.1 0.36  897 گروه الفصنعتي 

  8257  2.77  -  -  -  -  حريم سبز
 272152  91.38 - 63.1 85.6  210085 معابرشبكه 

  -  -  -  2 04/0 107  دامداري

  -  -  -  -  88/11 29162  مخروبه

  -  -  -  14  16/221  542728  فضاي باز و باير

 939152 315.36 105 175.7 485.3  1191080 محدوده شهر

  محاسبات مشاور: مأخذ
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٦٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه كاربري اراضي پيشنهادي

  
  

  )محدوده خدماتي شهرداري ( م شهر  ، محدوده قانوني محدوده هاي پيشنهادي شامل حري

آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانوني شهر كه در آن كنترل فعاليتهـاي عمرانـي، از قبيـل تفكيـك      حريم شهر -

ن مربـوط بـه   زير نظر شهرداري بـوده بـر اسـاس قـواني     ي،اراضي، احداث و تعريض معابر و ايجاد ساختمان ، بنا به داليل

  .هرداري ها انجام شودش

محدوده اي كه طبق قانون شهرداري يا قوانين مربوط به شهرداري ها تعيين شده و مناطق واقع  :محدوده قانوني شهر  -

  .محسوب  مي شود شهر  در آن بر اساس قانون جز

مچنين صدور محدوده اي كه در داخل آن شهرداري در مورد ارائه خدمات شهري و ه :محدوده خدماتي شهرداري  -

  پروانه ساختماني براي يك دوره معين اقدام مي كند 

  )بر اساس معيارهاي زير تعيين شده است  دزجشهر  حريم( 

ي در اطراف شهر ، ايـن مـورد شـهر    گردشگرامكان انجام فعاليت هاي عمراني از قبيل تاسيس مراكز تفريحي و  -1

تمل است چنانچه مشاور سـايت هـاي تفريحـي همچـون     با توجه به پتانسيل طبيعي و موقعيت شهر بسيار مح دزج

   .را داخل حريم قرار داده است اراضي و ارتفاعات شرقي و شمال شرقي شهر
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٦٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

لزوم وجود اراضي مناسب جهت احداث تاسيسات و تجهيزات شهر جهت گسـترش حـريم شـهر را تعيـين مـي        -2

تان و كشـتارگاه خـارج از محـدوده    الزم است اراضي مناسبي جهـت دفـع زبالـه گورسـ     دزجكند در مورد شهر 

اصلي و محلـه دفـع زبالـه     گورستانقانوني داخل حريم شهر در نظر گرفته شود به تبعيت از جهت باد غالب شهر 

شهر در امتداد جاده در نظر گرفته خواهد شد و كشتارگاه فعلي با ارتقاء ظرفيت توليد براي جمعيـت افـق طـرح    

 كفايت خواهد كرد 

طراف شهر و همچنين اراضي با پتانسيل جذب جمعيت نيز در تعيين حريم شـهر نقـش خواهنـد    سكونتگاه هاي ا -3

 )داشت 

  :محدوده قانوني شهر  -

تـا افـق طـرح     دزجاز آنجا كه مطابق با سياست هاي مشاور محدوده قـانوني مصـوب شـهر    (با توجه به تعاريف باال ، 

ه قـانوني جـزء شـهر محسـوب مـي گردنـد و شـهرداري        گسترش چنداني نخواهد يافت ، كليه فضاهاي داخل محـدود 

موظف است تا پايان افق طرح جامع شهر ر در مورد ارائه خدمات شهري و همچنين صدور پروانه ساختماني براي يك 

  .دوره معين اقدام كند از اينرو محدوده خدماتي و قانوني شهر تا افق طرح جامع شهر بر هم منطبق خواهند بود

  

  حريم شهر  نقشه محدوده و
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٦٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :شبكه خيابانها و معابر پيشنهادي شهر تا حدي كوچه هاي دسترسي -13

  

  :توليد سفر -1-13

  : 1406جمعيت و تعداد دانش آموزان  شهر تا سال -1-1-13

  در جدول زير آورده شده است  1406جمعيت دانش آموزان و شاغلين اين شهر در سال 

  1406شاغلين در سال  جمعيت دانش آموزان  و -64جدول شماره 

  1406جمعيت سال   شهر
جمعيت تخميني 

  دانش آموزان

جمعيت تخميني 

  شاغلين

جمعيت خروجي در ساعت 

  اوج صبح از منزل

  1606  824  782  2978  دزج

  محاسبات مشاور: مأخذ

  :ي باشدبا تكيه بر روش زير م  1406براي دستيابي به تعداد سفرهاي محتمل در سال فوق تنظيم ستون هاي جدول 

  جمعيت تخميني شهر  با استفاده از محاسبات جمعيت شناسي اين گزارش در ستون دوم جاي گرفته است  –الف 

سال  17تا  6كليه كساني تشكيل مي دهند كه سن آن ها بين  1406در سال  دزججمعيت دانش آموزان را در شهر  -ب

  .است
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٧٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ايف شـغلي منـزل   ظم را كه هر روز صبح براي انجام  ومرددرصد از  25حدود  1406جمعيت شاغلين شهر در سال  -ج

  .، تشكيل مي دهدرا ترك خواهند كرد

كـل سـفر هـاي    . سفرهاي ساعات اوج صبح را توليد خواهند كـرد  دانش آموزي و جمعيت شاغل مشتركاً جمعيت  -د

بـر ايـن اسـاس فـرض     ايـن حكـم   . درصد سفر ها را تشكيل خواهد داد  40سفر است كه 1606ساعت اوج بدين ترتيب

براين كل سـرانه سـفر   بنا. درصد از سفر ها در ساعت اوج صبح اتفاق مي افتد 30است كه در يك شهر فعال و با نشاط 

سـرانه سـفرهاي    1406اين موضوع بدين معني است كه در سال  . سفر خواهد رسيد  4015به  1406در سال   هاي شهر 

ارقام براي برنامه ريزي حمل نقل شهر مهم بوده و هدف آن سازماندهي يـك   اينسفر خواهد بود  1/1شهر دزج تقريباً 

  . شهر بسيار فعال و با نشاط است 

اوالً شبكه شهري در حالت بحرانـي توليـد سـفر    مسائلي كه در اين زمينه پيش روي برنامه ريزان قرار دارد اين است كه 

   . چه ميزان سفر را قبول مي كند 

  :تفكيك سفر  -2-1-13

  .تفكيكي كه از جدول سفرهاي وضع موجود مي توان استخراج كرد چنين است 

  )برداشت وضع موجود ( تفكيك سفرها در شهر  دزج  بطور كلي  - ٦٥جدول شماره  

  درصد 3/2  سفرهاي توسط وسيله نقليه شخصي 

  درصد 7/6  سفرهاي توسط موتور و دوچرخه 

  درصد 6/85  سفرهاي پياده 

  درصد 4/5  متعدد سفرهاي با وسايل

  برداشتهاي مشاور: مأخذ

جدول درصدهاي فوق يك نوع الگوي سفر است سفرهاي پياده در اين الگو نقش مهمي دارند اگر بتوان ايـن الگـو را   

حفظ كرد و در عين حال ضريب مالكيت اتومبيل را در سطح شهر ارتقاء داد بسيار ايـده آل اسـت داشـتن وسـيله نقليـه      

اده از آن براي رفتن به سر كار نشانه مدنيت رشد يافته است در مـوارد مشـابه و سـاليان اخيـر ديـده      شخصي و عدم استف

   .شده است كه اضافه شدن تعداد وسايل نقليه شخصي شهر را دچار گرفتاري كرده است

هر افراد شاغل اين نتيجه حاصل مي شود كه اولين مسافرين در آغاز فعاليتهاي روزانه در ش فوقدر هر صورت از جدول 

  .و افراد محصل مي باشند 

  :اين نتيجه حاصل مي شود كه  1406سفر هاي  از جدول

  خيابان ها بر حسب سفرها با استفاده از وسايل نقليه اعم از موتوري و غير موتوري بعد گذاري مي شوند  –اوالً 
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١٧١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

د سفرهاي با وسيله نقليه شخصي دو برابـر  اين رشد در تعداد وسايل نقليه شخصي بيش از همه مشاهده مي شود لذا تعدا

اين كه اين امـر حقيقتـاً اتفـاق خواهـد افتـاد و رشـد       . فرض خواهيم كرد و ميزان آن را از سفرهاي پياده كسر مي كنيم 

درصد عيناً در تعداد سفرها با وسيله نقليه شخصي منعكس خواهد شد يـا ايـن كـه ايـن      100اقتصادي مفروض به ميزان 

درصد خواهد بود و يا كمتر از آن هيچ معلوم نيست دست كم در چارچوب اين گزارش نمي توان به  100از تاثير بيش 

آن دست يافت ولي آنچه كه عقالً جايز شمرده مي شود اين است كه رشد اقتصادي موجب جذب تعدادي از پياده هـا  

ي به سمت اتومبيل شخصي خواهد شد كميت به سمت وسايل نقليه عمومي و نيز تعدادي از مسافرين وسايل نقليه عموم

سال آينده خواهد بود موتور سوران نيز دوچرخه سواران را به  10اين جذب هم ، متناسب با رقم رشد اقتصادي در طي 

  .خود جذب خواهند كرد

  1406تفكيك سفرها در شهر  دزج در سال  -66جدول شماره 

  درصد 3/5  سفرهاي توسط وسيله نقليه شخصي 

  درصد 7/7  ي توسط موتور و دوچرخه سفرها

  درصد 6/79  سفرهاي پياده 

  درصد 4/7  سفرهاي با وسايل متعدد

  محاسبات مشاور: مأخذ

  
  مقاطع پيشنهادي خيابانهاي مهم  – 67جدول شماره 

شماره 
  مقطع

  محل برداشت  نام خيابان
عرض 

  كل
  رو پياده

فضاي 
  سبز

  \جوي
  كانيوو

سواره 
  رو

رفوژ 
  وسط

سواره 
  رو

  \ويج
  كانيوو

فضاي 
  سبز

 پياده
  رو

  5  -   0.6  8/10  20/2  8/10  6/0  -   5  35  ورودي شهر  بلوار امام  1

  1.7  -   3/0  5/5  -   5/5  3/0  -   1.7  15 ميدان انقالب  خيابان جانبازان  2

  2.8  -   0.3  8.15  50/1  8.15  0.3  -   2.8  24 شهداميدان   خيابان شهيد چمران  3

  2  -   0.5  6.5  -   6.5  0.5  -   2  18 كشاورز ميدان  خيابان فرهنگ  4

  5  -   -   -   -   5  -   -   -   10 ورودي خيابان گلزار  خيابان گلزار  5

  5.85  -   0.65  5.5  -   5.5  0.65  -   5.85  24 ورودي خيابان تعاون  خيابان تعاون  6

  1  -   0.3  4.3  -   4.3  0.3  -   2.80  13 عرفانورودي خيابان   خيابان عرفان  7

  2.50  -   0.5  4.1  -   4.1  0.3  -   1.5  13  انتهاي معبر اجرا شده  خيابان زنبق  8

  0.5  -   0.3  3.2  -   3.2  0.3  -   0.5  8  گاليل ورودي خيابان  خيابان گاليل  9

  0.5  -   0.3  4.2  -   4.2  0.3  -   0.5  10 ورودي خيابان مينا  خيابان مينا  10

  مهندسين مشاور: مأخذ
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٧٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :درجه بندي و عرض خيابان ها -2-13

  هادي شهر دزج داراي سلسله مراتب به شرح زير است براساس اين آئين نامه شبكه پيشن
  )متر  45متر تا  30از ( اصلي  1خيابانهاي شرياني درجه 

  بلوار امام  – 1        

  خيابان شهيد چمران -2        

  )متر   35متر تا  20از ( خيابان هاي جمع كننده 

 خيابان فرهنگ  - 1

 خيابان تعاون  -2

 خيابان جانبازان - 3

  . جزء خيابانهاي محلي فرعي بوده و تكليف آنها  بر اساس جدول فوق مشخص  خواهد شد بقيه خيابانها

درجه بندي خيابان سلسله مراتب آن ها بر اساس آئين نامه طراحي راه هـاي شـهري انجـام مـي پـذيرد كـه انطبـاق ايـن         

اربري هاي مجـاور آن مطـابق   كمربندي با طرح جامع مطالعات حمل و نقل و رابطه آن با نقش عملكرد خيابان و نوع ك

  :جدول زير  است 

  انطباق طبقه بندي راه ها ي شركت جامع مطالعات حمل و نقل با طبقه بندي آئين نامه طراحي راه هاي شهري - 68جدول شماره  

  شركت جامع مطالعات

  حمل و نقل
  نوع كاربري مجاور  نقش و عملكرد  آئين نامه

  استراحتگاه –پمپ بنزين  –فضاي سبز   جابجايي  شرياني درجه يك  تند را –آزاد را ه 

  انواع كاربري هاي شهري  و دسترسي) عبوري ( جابجايي  شرياني درجه دو اصلي  شرياني درجه يك

  شرياني درجه دو
  شرياني درجه دو

  فرعي
  انواع كاربري هاي شهري مقياس منطقه  و دسترسي) عبوري ( جابجايي

  دسترسي و اجتماعي –جابجايي   صليمحلي ا  جمع كننده و توزيع كننده ها
جداره ) ناحيه  –محله ( همه نوع كاربري هاي شهري 

  هاي فعال

  مسكوني و خدمات وابسته  دسترسي و اجتماعي –جابجايي   محلي فرعي  دسترسي محلي

  آيين نامه طراحي راه هاي شهري: مأخذ

  اي وسايل نقليه موتوري بر) عبور ( فراهم آوردن امكان جابجايي  ) :عبوري ( نقش جابجايي 

  فراهم آوردن امكان دسترسي وسايل نقليه به بناها و تاسيسات  :نقش دسترسي 

  ايجاد بستري براي ارتباط هاي اجتماعي نظير كار  ، گردش ، بازي و مالقات  :نقش اجتماعي 

      ي بـه نفـع آنهـا تنظـيم    جابجايي تنها نقش اصلي است و نقـش هـاي دسترسـي و اجتمـاع     :در راه هاي شرياني درجه يك 

  .مي شود

هر دو اصلي است  و نقش اجتمـاعي راه بـه نفـع ايـن دو نقـش       ينقش هاي  جابجايي و دسترس :در راه هاي جمع كننده

  .تنظيم مي شود

هر سه نقش جابجايي ، دسترسي و اجتماعي اصلي انـد و بـه آن هـا توجـه يكسـان مـي شـود در         :در خيابان هاي محلي 

  .عرض خيابان عبور كنند ازمحلي پياده ها مجازند در هر نقطه اي كه بخواهند خيابانهاي 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٧٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

گزارش ضوابط و مقررات طرح براي پهنه بندي هاي حريم، كاربريهاي زمين شهر ، تراكم ، ارتفـاع،   -14

تعداد طبقات ، تفكيك زمين ،  نماي ساختماني ،  احداث بناها، معابر، فضاهاي شـهري ، فعاليـت هـاي    

  شي، فرهنگي، خدماتي و غيره آموز

  . گزارش ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصيلي در مجلد جداگانه ارائه خواهد شد
  

پيش بيني نيازهاي آتي شهر در دوره هاي برنامه ريـزي   تأمينگزارش تعيين اولويتها و امكانات و  -15

  :پنج ساله و ده ساله 

  :مراحل توسعه آتي شهر   -1-15

مشاور توسعه به لحاظ كالبدي بررسي شده است كه اين توسعه كالبدي خود مي تواند بـه لحـاظ توسـعه    از ديدگاه اين 

  افقي يا توسعه كيفي كالبد شهر در نظر آورده شود 

ظ افقـي توسـعه اي فراتـر از طـرح هـادي نخواهـد داشـت و        ابه لحـ  دزجهمانطور كه در فصول گذشته بدان اشاره شد 

قي در جهت تكميل ساخت و ساز هاي داخـل ايـن محـدوده اسـت از طـرف ديگـر توسـعه        دركوتاه مدت نيز توسعه اف

، كـاهش  د كه نتيجـه آن بهبـود شـرايط زنـدگي    كيفي كالبد شهر در جهت ارتقاء كيفيت كالبدي اين شهر پيش مي رو

  :گردد  نابرابري ها و فقر زدايي خواهد بود بر اين اساس در جهت نيل به اهداف طرح اقدامات زير توصيه مي

  تكميل و بهينه سازي مركز شهر و منطقه تحول  -1

 مطالعه و ارائه طرح در جهت بهسازي بافت هاي ارگانيك و ناكارآمد شهر  -2

يي كه احتمال ساخت و ساز غير قانوني مسكوني تحقـق آنهـا را تهديـد خواهـد كـرد از قبيـل       احداث كاربري ها -3

 و اراضي فضاي سبز شهري  اراضي تفريحي ، اراضي آموزش عالي ، محور گردشگري

اراضي مسكوني هادي پيشين كه در ايـن  ( توسعه كاربري مسكوني در اراضي آماده سازي و بافت هاي متخلخل  -4

طرح تغيير كاربري يافته اند به صورت پرشدن بافت هاي متخلخل و همين طـور بـاال رفـتن تـراكم مسـكوني شـهر       

 .) جبران خواهند شد
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١٧٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  راحل توسعه آتينقشه م            

  

  :تراكم مناطق شهر دزج -16

  : سياست كلي مشاور در تعيين تراكم شهر دزج بر اساس موارد زير است

  .هر چه فاصله از محور اصلي شهر بيشتر باشد تراكم كمتر خواهد بود -

  .هرچه ارتفاع اراضي بيشتر باشد تراكم كمتر خواهد شد -

  .اصلي بيشتر باشد تراكم كمتر مي شود 2ه هر چه فاصله از محورهاي شرياني درج -

  . بدين ترتيب تراكم در شهر دزج در دو رده كم ، متوسط تعريف شده است

  نقشه تراكم پيشنهادي محالت 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٧٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

گزارش هاي توجيهي ، نمودارها و جدول هاي مربوط به زمان بندي برنامه ها ، اولويت هـا پـيش بينـي اعتبـارات و      -17

  :ا و دوره هاي اجرايي تقسيم آنها در بخش ه

  :دوره هاي اجرايي –الف 

   .منظور شده است 1406الي  1390دزج يك دوره از سال براي اجراي توصيه ها و اهداف طرح جامع شهر 

   .براي اجراي برنامه هاي اولويت بندي به شرح جداولي كه در ادامه مي آيد انجام شده است
  

  برنامه هاي اجرايي طرح جامع  -ب

مـورد   دزجكه در طـرح شـهر    1406شرح كامل اراضي را در وضع موجود اقالم مورد نياز را براي افق سال  يرزجدول 

  .نظر بوده است نشان مي دهد

در افق طرحدزج برآورد كمبود سطوح كاربريهاي مختلف شهر  - 69جدول شماره   

 كاربري

 

مساحت 
  وضع موجود

 سرانه

 وضع موجود

سرانه طرح 
  هادي

سرانه مصوب 
 راي عاليشو

 سرانه پيشنهادي

 

مساحت افق 
طرح در 

  1406سال
  كمبودها

 178482 416467 8/139 60-50 65 96.98  237985 مسكوني

 2949 20116 6.75 5-3 4.9 7  17167 آموزشي

 14932 23955 8.04 3 7.4 3.67  9023 و انتظامي اداري

 15920 22729 7.63 2 4 2.77  6809 تجاري

  12229  12229  4.10  2  -  -  -  خدماتي 

 2169 24451  8.21 1  -5/1 5 9.08  22282 ورزشي

 137 4330  1.45 5/1-1 2.2 1.69  4193  درماني

 3633 4004 1.34 75/0-4/0 2 0.61  371 فرهنگي و هنري 

 34851 37398 12.55 8 12 1.04 2547 پارك و فضاي سبز

  2613  3732  1.25 5/0 -3/0  -  -  1119  مذهبي

  2811  2811  0.94 5/0-2/0  -  -  -    شهري تجهيزات

  49834  51503 17.29 2-1 2.3 0.68  1669 شهري تاسيسات

 3296 6523 2.19 -  5.7 1.31  3227 و انبار داري حمل و نقل

  -101709  -  - -  -  41  101709  باغات و كشاورزي 

  -5621  2411  0.80 -  -  -  8032  گردشگري -تفريحي 

 25187 26084 8.75 6 2.1 0.36  897 گروه الفصنعتي 

  8257  8257  2.77  -  -  -  -  حريم سبز

 62067 272152  91.38 - 63.1 85.6  210085 معابرشبكه 

 -251928 939152 315.36 105 175.7 485.3  1191080 محدوده شهر

مهندسين مشاور پرويس شهر: مأخذ   
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٧٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  دزجبرآورد هزينه هاي اجرايي برنامه هاي عمران شهر  –ج 

پيش بيني مـي شـود   . ريال هزينه شود  ميليارد 2358949در مجموع  1406نامه هاي عمراني شهر  تا سال براي اجراي بر 

سـال دوم هزينـه    5در برنامـه   104525سال اول و بقيـه كـه برابـر     5در  ميليارد ريال  2254424هزينه مذكور از مجموع 

  . گردد

1406زج تا سال برنامه هاي عمراني اجراي طرح جامع شهرد -70جدول شماره    

 كاربري
2454وضعيت موجود جمعيت  2848جمعيت 1395پايان برنامه اول   2978جمعيت  1406پايان برنامه دوم    

 درصد سرانه سطح كل درصد سرانه سطح كل درصد سرانه سطح كل

 41.35 144 428832 41.3 144 410112 46.1 96.98 237985 مسكوني

 2.15 7.47 22241 2.14 7.47 21275 1.32 2.77 6809 تجاري

 1.18 4.09 12205 1.17 4.09 11648 - - - خدماتي

 2.17 7.54 22473 2.16 7.54 21474 3.33 7 17167 آموزشي

 0.4 1.39 4139 0.4 1.39 3959 0.81 1.69 4193 درماني

 0.79 2.74 8161 0.79 2.74 7803 0.07 0.61 371 فرهنگي و مذهبي

 2.36 8.2 24436 2.35 8.2 23354 4.32 9.08 22282 ورزشي

انتظامي- اداري  9023 3.67 1.75 32780 11.51 3.3 34285 11.51 3.31 

گروه الف صنعتي  897 0.36 0.17 25774 9.05 2.6 26944 9.05 2.6 

 0.71 3.57 7371 1.02 3.57 10167 0.32 0.68 1669 تاسيسات

 0.59 2 6135 0.57 2 5696 0.63 1.31 3227 حمل و نقل و انبار

 7.92 27.57 82109 7.91 27.57 78519 0.49 1.04 2547 فضاي سبز

 34.47 119.58 357360 34.29 119.58 340564 40.69 85.6 210085 شبكه معابر

 100 348.71 1036691 100 348.71 993125 100 210.79 516255 مجموع

مهندسين مشاور: مأخذ  

 

  خش ها تقسيم و توزيع هزينه ها بين ب  -د 

ريـال    ميليـارد  2238879برابـر   1395سـال  است كه هزينه هاي اجراي طرح توسـعه و عمـران شـهر تـا      الزم به يادآوري

شـامل شـهرداري ،   (و بخش هاي مختلـف عمـومي   ) مشاركت هاي مردمي(توسط بخش خصوصي . شده است برآورد

ينه ها كـه مربـوط بـه سـاخت و سـازهاي سـطوح       سهم عمده اي از اين هز. انجام خواهد شد) سازمان هاي دولتي ديگر

  .مسكوني ، تجاري و مذهبي است همچون گذشته توسط بخش خصوصي و مشاركت هاي مردمي انجام مي شود 
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٧٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

1390-1395برنا مه هاي عمراني اجراي طرح جامع شهر دزج  طي دوره   -71جدول شماره    

 كاربري
 مساحت زمين   

)متر مربع(  

 مساحت

زير بنا    

)تر مربعم(  

تراكم 

ساختماني 

)درصد(  

تعداد 

 طبقات

هزينه يك متر 

ميليون (مربع 

)ريال  

هزينه كل 

)ميليون ريال(  

3/2 2 150 615168 410112 مسكوني  1414886 

5/2 1 140 29785 21275 تجاري  74462 

5/2 1 140 16307 11648 خدماتي  40767 

5/2 2 90 19327 21474 آموزشي  48318 

5/3 1 50 1980 3959 درماني  6930 

5/2 1 25 1951 7803 فرهنگي و مذهبي  4878 

2/2 1 25 5836 23354 ورزشي  12839 

3/2 2 150 49170 32780 اداري  113091 

5/1 1 40 10310 25774 صنعتي   15465 

5/1 1 10 1017 10167 تاسيسات  1526 

5/1 1 30 1709 5696 حمل و نقل و انبار  2564 

 7852 1 1 10 7852 78519 سبز

5/1 0 0 - 340564 شبكه معابر  510846 

 2254424 0 0 0 760412 993125 مجموع

  مهندسين مشاور پرويس شهر:  مأخذ

  

  . خانه هاي كه تجديد بنا مي شوند در اين جدول منظور نشده است  -

 . يرآورد مي نمايد ساله اجرايي  10اين جدول فقط حدود سرمايه گذاري هاي الزم براي اجراي طرح در دوره   -

 در اين ارقام قيمت زمين محاسبه نشده است  -

 . هزينه هاي مربوط به فضاي سبز منحصرآ براي احداث پارك مي باشد  -
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٧٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  

  1395-1406برنا مه هاي عمراني اجراي طرح جامع شهر دزج طي دوره   -72جدول شماره  

 كاربري
متر (مساحت زمين 

)مربع  

مساحت زير 

متر (بنا 

)عمرب  

تراكم 

ساختماني 

)درصد(  

تعداد 

 طبقات

هزينه يك متر 

ميليون (مربع 

)ريال  

هزينه كل 

)ميليون ريال(  

3/2 2 150 643248 428832 مسكوني  1479470 

5/2 1 140 31137 22241 تجاري  77843 

5/2 1 140 17087 12205 خدماتي  42718 

5/2 2 90 20226 22473 آموزشي  50565 

5/3 1 50 2070 4139 درماني  7245 

5/2 1 25 2040 8161 فرهنگي و مذهبي  5100 

2/2 1 25 6109 24436 ورزشي  13440 

3/2 2 150 51428 34285 اداري  118284 

5/1 1 40 10778 26944 صنعتي   16167 

5/1 1 10 737 7371 تاسيسات  1106 

5/1 1 30 1840 6135 حمل و نقل و انبار  2760 

 8211 1 1 10 8211 82109 سبز

5/1 0 0 - 357360 شبكه معابر  536040 

 2358949 0 0 0 794911 1036691 مجموع

  مهندسين مشاور پرويس شهر:  مأخذ

 

  . خانه هاي كه تجديد بنا مي شوند در اين جدول منظور نشده است  -

 . مي نمايد ساله اجرايي يرآورد  10اين جدول فقط حدود سرمايه گذاري هاي الزم براي اجراي طرح در دوره   -

 در اين ارقام قيمت زمين محاسبه نشده است  -

  . هزينه هاي مربوط به فضاي سبز منحصرآ براي احداث پارك مي باشد  -
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٧٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

موضوعي شهر با تعيين مرجع تهيه كننده و تصـويب كننـده ، زمـان     -فهرست طرحهاي موضعي -18

   :بندي، رويكرد تهيه و اولويت بندي تهيه هر يك از آنها

رحي كه براي ساماندهي به عرصه هاي عمومي شهر، شامل خيابان ها، ميادين، فضاهاي تفريحي و پهنه ها و بافت هاي ط

  . جزو گستره طراحي فضاي شهري قرار مي گيرد اصيل و ارزشمند به منظور احيا و ارتقا كيفي محيط تهيه شود

نظـر گرفتـه مـي شـود، الزم      ن سازه هاي فيزيكـي در فضا در اين رويكرد به عنوا. يكي از عناصر اساسي شهر، فضاست

نيازهـاي انسـان در شـهر هـدف      تـأمين . است فضاسازي در شهر با توجه به كاربري فضاها به دقت طراحي و اجرا شـود 

بخش اعظمي از درك شهروندان از شهر بـه واسـطه فضـاها صـورت مـي گيـرد لـذا طراحـان مـي          . اصلي طراحي است

و در عـين    هاي اصلي شهروندان به تصورات آنها نيز شكل دهند، شـهر بايـد محيطـي كـارا    كوشند ضمن برآوردن نياز

  . حاال زيبا و خيال انگيز براي ارتباطات اجتماعي، زندگي، كار و فراغت باشد

  :مهمترين طرح هاي شهري در سطح شهر دزج به صورت زير است

  ر دزجاجراي تمامي معابر شهر ، كمربندي و ميدان هاي ورودي شه -

  تقاطع ها و معابراصالح هندسي و  كف سازي پياده روها -

 

  :گستره طرح هاي موضوعي -

  : نمونه طرح هاي موضوعي 

  تهيه طرح توسعه پياده راه ها و جاده هاي سالمتي در مناطق شهري -1

 تهيه طرح هاي منسجم اصالح هندسي تقاطع و معابر شهر      -2

 رفاه حال شهروندان تأمينايل نقليه عمومي به منظور مكان يابي ايستگاههاي اتوبوس شهري و وس -3

  

  :گستره طرح هاي موضعي -

   :نمونه طرح هاي موضعي

  سازي مسيرهاي پياده در سطح شهر بويژه در محورهاي اصلي تهيه طرح كف -1

 تهيه طرح ساماندهي كالبدي و زيباسازي ميادين و تقاطعهاي اصلي شهر     -2

 در آينده شهري رهاي پرترددمكان يابي و احداث پاركينگ در محو -3
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٨٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 :ويژه طرح هاي گستره -   

 اجـرا،  و گـذاري  سرمايه در تسهيل منظور به اما . است ممنوع ويژه هاي طرح گستره در زمين تفكيك گونه هر

 طراحـي  ويـژه  تاييدكميتـه  بـا  و مجموعـه  كلـي  طرح چارچوب در كوچكتر پروژه شماري به گستره بندي تقسيم

 .است مانعبال معماري و شهري

  .بود خواهد ممنوع طرح اعتبار دوره در اعيان و عرصه تفكيك براي اقدام گونه هر -

  

 :بهسازي ويژه طرح نيازمند مسكوني بافت  -

 باريـك  گـذرگاههاي  ريزدانـه، ( كالبـدي  ويژگيهـاي  چارچوب در كه شهري، متداول مسكوني بافت از گونه اين

 عمـومي،  خـدماتي  فضـاهاي  كمبـود  و نبود(كاركردي و ) ... ايدار،ناپ ساخت فناوري و ساختماني مصالح وتنگ،

 عموماً درآمد كم اجتماعي هاي اليه سكونت باال، بسيار جمعيتي تراكم( اقتصادي  اجتماعي و ) ... نفوذناپذيري،

 قابـل  تفصـيلي  طـرح  تهيـه  متـداول  هـاي  شـيوه  بـا  شـود،  مـي  شمرده خودرو و اي حاشيه بافت آن، ) ... مهاجر،

 دقيـق  ريـزي  برنامه با بهسازي ويژه هاي طرح بايد تفصيلي، طرح از فراتر مقياس در آن، براي و نيست اندهيسام

  .شود تهيه ... و كالبدي مالي، هاي، مداخل
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١٨١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  

  فهرست پروژه هاي پيشنهادي بر اساس طرح هاي موضوعي و موضعي – 73جدول شماره  

ف
دي

ر
ژه  

رو
م پ

نا
را  
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ل 

ح
م

  

رگ
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ن 
ا

ب 
وي

ص
ت
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ك
ت   

وي
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ا

ي
د

بن
ت  

حا
ضي

تو
  

  -  1  شهرداري  منطبق بر نقشه پيشنهادي  تهيه و اجراي جاده كمربندي   1

2  
تهيه و اجراي ميدان خروجي از 

  شهر به جاده هاي اطراف

به طرف روستاي صندوق آباد ،ظله 

  جوب
  -  1  شهرداري

  -  2  رداريشه  منطبق بر نقشه پيشنهادي  طراحي و اصالح هندسي تقاطع ها  3

4  
مطالعه و اجراي معابر ويژه عبور 

  دوچرخه
  -  3  شهرداري  در تمامي معابر اصلي شهر

  -  2  شهرداري  در مسير قروه  اجراي ايستگاه مسافر  5

  ايجاد پارك مخصوص كودكان  6

در سطح هر دو محله به عنوان 

مكان يابي آنها  -پارك محله اي

  طبق نقشه پيشنهادي

  -  2  شهرداري

  -  1  شهرداري  در راستاي خيابان انقالب  ندازي بازار روز شهرداريراه ا  7

8  

ايجاد فضاهاي فرهنگي و سالن 

هاي ورزشي براي ايجاد درآمد و 

ارتقا فضايي شهر از نظر كالبدي و 

  اجتماعي

  در دو محله شهر دزج
اداره ارشاد اسالمي 

  و تربيت بدني
1  -  

9  
احداث باغچه و فضاي سبز پياده 

  رتقاي بصريروها جهت ا

خيابان انقالب، خيابان شهيد 

  چمران،خيابان فرهنگ 
  -  1  شهرداري

10  
و  CNGتوسعه ايستگاههاي 

  بنزين

در ورودي شهر دزج از راه ورودي 

  قروه 
  -  2  شهرداري

  پيشنهادات مشاور: مأخذ
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٨٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :فرم دستور نقشه پروانه ساختماني شهرداري بر اساس پيشنهادات طرح حاضر  -
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٨٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي
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   تحليل و پيشنهادات  :دومجلد                                                                           دزجشهر   و تفصيلي طرح جامع

       

 
١٨٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي
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