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  ارائه پيشنهاداتقسمت سوم: 

تعيين عملكرد و نقش اقتصادي شهر، پيش بيني و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده باالخص با  -1

هاي محلي يا بخش خصوصي هاي آتي دولت و سازمان زا و نيز برنامهرويكرد استراتژي اقتصادي درون

 گذاري الزم در هر بخشدر توسعه اقتصادي شهر همراه با تعيين ميزان سرمايه

 غالب اقتصادي شهر و حوزه نفوذ در وضع موجودتعيين نقش  -1-1

به منظور بررسي و تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر و حوزه نفوذ در وضع موجود از 

هاي اقتصادي و تغيير و تحوالت آن مدلهاي اقتصادي استفاده شده است. مدلهاي اقتصادي كه فعاليت

دهند، در مطالعات وضع موجود و تحليل از هاي فضايي مود بررسي قرار ميرا در درون سيستم

هاي اقتصادي امكان ادامه زندگي و توسعه را براي هر شهر به اهميت به سزايي برخوردارند. فعاليت

ها را فراهم آورده است. در هاي اقتصادي امكان تحليل و بررسي اين فعاليتآورند و مدلوجود مي

به منظور بررسي وضعيت اقتصادي شهر لومار و حوزه  (LQ)گزارش حاضر از روش مدل اقتصاد پايه 

 نفوذ نسبت به استان استفاده شده است.

 تحليل اقتصاد پايه .1- 1-1

در اين روش، پايه اقتصادي شهر به معناي بخش اصلي اقتصاد يك شهر شناسايي شده و سهم آن 

ر، نيازمند انجام شود. روش تحليل پايه اقتصادي شهدر كل توليد و اشتغال شهر بررسي و مطالعه مي

هاي مختلف اقتصادي شهر است. براين اساس برآورد نهايي از ميزان توليد و يا اشتغال در بخش

شود، بايد تاكيد كرد كه فعاليت پايه لزوماً به معناي نخست در شهر مورد نظر فعاليت پايه شناسايي مي

  شود. استفاده مي LQرابطه  هاي اقتصادي نيست. بدين منظور ازتنها يك رشته مشخص از فعاليت

شود. اين ) استفاده ميLQهاي شهر لومار از شاخص ضريب سهم مكاني (براي تعيين تخصص

ضريب، سهم اشتغال در يك فعاليت اقتصادي خاص در شهر را در برابر نسبت اشتغال همان فعاليت 

محاسبه آن به صورت  كند. اين نسبت به ضريب سهم مكاني معروف است ودر استان ايالم بيان مي

  پذير است.زير امكان

  
LQe

i=(Li/L)/(Ei/E) 
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Liيت= اشتغال در فعال i در شهر  

Lاشتغال كل شهر =  

Eiيت= اشتغال فعال i در استان  

Eاشتغال كل استان =  

فعاليت اقتصادي  بزرگتر از واحد باشد، اين امر بيانگر تمركز و تخصص نسبي i اگر نتيجه نسبت

نسبت به استان است و كوچكتر از واحد بودن ضريب مكاني،  لومارمزبور به لحاظ اشتغال در شهر 

  است. لومارنشانگر ضعف نسبي فعاليت مزبور در اشتغالزائي در شهر 

  LQتفسير 

ممكن است.  LQبسيار ساده است. عموماً سه نتيجه براي  LQتفسير نتايج بدست آمده از روش 

  ن نتايج به شرح زير است:اي

LQ<1  LQ=1  LQ>1 

LQ<1.كل اشتغال تبعي است :  

LQ دهد كه اشتغال محلي در صنعت كمتر از يك نشان ميi  ام كمتر از حد مورد انتظار است. لذا

صنعت محلي ياد شده نخواهد توانست نياز اقتصاد محلي به خدمات يا كاالهاي آن صنعت را بر 

  شود.بق تعريف اين اشتغال، اشتغال تبعي محسوب ميطرف سازد. بنابراين ط

LQ=1.كل اشتغال تبعي است :  

LQ  برابر با يك بيانگر آن است كه اشتغال موجود در بخشi  ام دقيقاً معادل اشتغالي است كه

براي ارايه خدمت يا كاال به اقتصاد محلي كافي است. بنابراين بدليل آنكه توليد كاال و خدمات صنعت 

  شود. تصاد محلي براي صدور به خارج از منطقه همه اين اشتغال، اشتغال تبعي محسوب ميدر اق

1 LQ> .قسمتي از اشتغال پايه است  

LQ  بزرگتر از يك شواهدي از وجود اشتغال پايه در بخشi  ام دارد. وقتيLQ  بزرگتر از يك

د انتظار است و بنابراين باشد تحليلگر نتيجه خواهد گرفت كه اشتغال محلي بيش از اشتغال مور

اشتغال مازاد بر مقدار مورد انتظار اشتغال پايه است. اين مشاغل مازاد موجب توليد كاال و خدماتي 
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شود كه مازاد بر نياز محلي بوده و به ساير نقاط نيز صادر خواهد شد. لذا طبق تعريف اين اشتغال مي

  مازاد، اشتغال پايه است.

همانطور كه  شهر لومار در قياس با استان ايالم پرداخته شده است. LQدر اين گزارش به تحليل 

استخراج "، "صنعت"، "ساختمان "نشان داده شده است. زير بخشهاي  )1-1(در جدول شماره 

داراي اشتغال پايه هستند. بنابراين اين زير بخشها داراي اشتغال  "تأمين برق، گاز و آب"و  "معدن

همچنين بيانگر تمركز و تخصص نسبي فعاليت اقتصادي مزبور به لحاظ  بيش از نياز محلي بوده و

اشتغال در شهر لومار نسبت به استان ايالم است. بر اساس نتايج بدست آمده و با توجه به حجم 

نيروي كار فعال در بخش ساختمان تخصص و تمركز بيشتري در شهر نسبت به استان وجود دارد. 

نفوذ شهر لومار نيز از غلبه بخش ساختمان در آن حكايت دارد. لذا ساير بررسي اقتصاد پايه در حوزه 

زير بخشهاي اقتصادي شهر و حوزه نفوذ نخواهند توانست نياز اقتصاد محلي به خدمات يا كاالهاي 

  آن بخش را بر طرف سازند. 

  

  : وضعيت اشتغال پايه در شهر لومار و حوزه نفوذ نسبت به استان ايالم1-1 جدول

اي عمده بخشه

 فعاليت
 گروه عمده فعاليت

تعداد شاغلين ناحيه شمالي 

 استان
 LQ لومارتعداد شاغلين 

كشاورزي و 

  دامداري

 0,43 69 16903  كشاورزي و دامداري

 0 0 23  شكار و ماهيگيري

 0,43 69 16926 جمع

  صنعت

 3,55 4 120  استخراج معادن

 0,59 32 5734  صنعت ساخت

 0,73 7 1015  گازآب و برق و 

 0,88 144 17347 ساختمان

 0,82 187 24216 جمع

  خدمات

 1,47 131 9509 عمده فروشي، خرده فروشي

 2,28 11 513 هتل و رستوران

 0,42 35 8968  حمل و نقل و انبارداري

 1,24 18 1551 امور مالي بانك بيمه
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اي عمده بخشه

 فعاليت
 گروه عمده فعاليت

تعداد شاغلين ناحيه شمالي 

 استان
 LQ لومارتعداد شاغلين 

 0,57 6 1118 مستغالت و اجاره

 0,64 75 12548 ي و دفاعياداره امور عموم

 1,02 92 9570 آموزش

 0,87 23 2829 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 1,17 44 4013 ساير فعاليت ها

 0,91 435 50619 جمع

 0,80 691 91761  -  جمع

  .1385ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن؛ 
  .1390، ارسن بنا و محاسبات مهندسين مشاور

 

 روند توسعه اقتصادي شهر و حوزه نفوذ در آيندهپيش بيني نقش و  - 1-2

هاي اقتصادي يك منطقه، ارزيابي نسبي آنها و شناسايي امكانات براي درك بهتر تركيب بخش

گيرد. بدين منظور در اين بخش از گسترش بخشهاي مختلف اقتصادي منطقه مورد بررسي قرار مي

 & Shiftبا استفاده از روش تغيير سهم (گزارش به پيش بيني اشتغال شهر لومار و حوزه نفوذ 

Shareهاي اقتصادي منطقه، مقايسه ) پرداخته شده است. به عبارت ديگر اين روش تركيب بخش

ها و اثرات هاي اقتصادي ساير مناطق و يا سطح ملي، تغييرات در تركيب بخشاين تركيب با بخش

ر است مورد حمايت قرار گيرد و يا چه تبعي آن، و اينكه چه تغييراتي به نفع منطقه است و بهت

  كند.تغييراتي مضر است و بايد جلوگيري شود را بررسي مي

اي را در يك دوره زماني سهم يك توضيح توصيفي از تغييرات اشتغال منطقه -روش تركيب 

  شود: دهد. از اين روش براي مشخص نمودن موارد زير استفاده ميمشخص ارائه مي

  ه كه نياز به مطالعه تفصيلي در مورد آن وجود دارد.هايي از منطقبخش

هاي مختلف اقتصادي ارائه كلي از نقش منطقه مورد بررسي در كشور را براي بخش تصوير

 دهد.مي

 كند.هاي ملي (در سطح ملي) را معين ميارتباط رشد منطقه با بخش
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داشته باشد، با استفاده از  هاي مختلف اقتصادي وجودهايي در سطح ملي براي بخشبينياگر پيش

 هاي مختلف منطقه را نيز پيش بيني كرد.توان تحوالت بخشاين روش مي

در اينجا از اين روش براي شناخت بهتر نقش اقتصادي شهر لومار نسبت به استان ايالم استفاده 

سبت شده است. اين روش اين امكان را فراهم ساخته كه موضع شهر در بخشهاي مختلف اقتصادي ن

  به سطح مبنا (استان) مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد.

هاي رايج براي تحليل و پيش بيني اشتغال است. در اين مدل، مقياس مدل تغيير سهم يكي از مدل

شود. شود كه يك شهر، شهرستان يا استان نسبت به آن سنجيده ميمرجع به سطح باالتر اطالق مي

  هاي مدل به شرح زير است:برد. شكل كلي مؤلفهت سود مياين مدل از سه مؤلفه در محاسبا
85

75
1

E R
A

E R
= −

  
  ) نشان مي دهد.75و  85تغييرات اشتغال در اقتصاد مرجع (منطقه) را طي يك دهه ( Aعنصر 

85 85

75 75
i R

i R

E E
B

E E
= −

 

Ei مبين اشتغال در بخش :I .در اقتصاد مرجع (منطقه) است  

كند. گيري ميول نسبي هر بخش اقتصاد را در كل اقتصاد مرجع (منطقه) اندازهرشد يا نز Bعنصر 

مثبت يا منفي بودن اين شاخص به معناي صعود يا نزول آن بخش در كل اقتصاد كشور است. مثبت 

  يا منفي بودن اين شاخص به معناي صعود يا نزول آن بخش در كل اقتصاد است.

LiEخش : اشتغال بi ،در سطح شهر  

RiE اشتغال بخش :i .در سطح منطقه  
85 85

75 75
Li Ri

Li Ri

E E
C

E E
= −

  
كند گيري ميموقعيت رقابتي هر بخش اقتصادي شهر را در مقايسه با اقتصاد استان اندازه Cعنصر 

يرات اشتغال در كه ممكن است مثبت يا منفي باشد. مجموع نتايج حاصل از فرمول مذكور بيانگر تغي

  بخش اقتصادي سطح مورد مطالعه است.

75 85
LiE A B C− = + + 
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مشخص شد، مي توان با استفاده از رابطه زير به پيش بيني  Cو  A  ،Bپس از اينكه ضرايب 

  اشتغال اقدام نمود.

)A+B+C (×  اشتغال سال پايه در بخشi اشتغال دوره بعد در بخش = i  

تغييرات اشتغال در سطح استان و شهر و پيش بيني تغييرات شهر  )2-1(بر اين اساس در جدول 

  در افق طرح ارائه شده است.
 

  لومارهاي مختلف در شهر : پيش بيني اشتغال در بخش2-1جدول 

  
ناحيه ايالم 

1375 

ناحيه ايالم 

1385 

شهر لومار 

1375 

شهر لومار 

1385 
A B C A+B+C 

پيش بيني 

 اغلينش

-0,27 1,45 69 55 16926 14328 كشاورزي  0,07 1,25 87 

-0,21 0,26 1,45 187 125 24216 14169 صنعت  1,50 280 

-0,07 0,01 1,45 435 312 50619 34644 خدمات  1,39 606 

 973       1,45 691 492 91761 63141 جمع 

  .1375- 85ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن؛ 
  .1390، ارسن بناندسين مشاور و محاسبات مه

 

بر . است شده انجام گذشته روند اساس بر سهم تغيير مدل در گرفته صورت اشتغال بيني پيش

هاي مورد بررسي با توجه به روند طي شده در دوره اساس نتايج بدست آمده از ميان تمامي بخش

سهم از اشتغال كل كاهش  ، بخش كشاورزي با توجه به ضريب تكاثر آن طي ده سال آينده85-1375

هاي اقتصادي توسعه كشاورزي گذاري و اجراي طرحخواهد يافت، اما در صورت افزايش سرمايه

مكانيزه بطور قطع اين سهم افزايش خواهد يافت. بدليل اينكه شهر لومار از پتانسيل بااليي در بخش 

ني را متعادل طي كند و از كشاورزي و صنعت و ساختمان برخوردار است بنابراين بايد روند كنو

  روند كاهش اشتغال در بخش كشاورزي در ده سال آينده جلوگيري نمود. 

 از آمده بدست اشتغال ميزان شود كه پيش بيني اشتغال در روش تغيير سهممجدداً تأكيد مي

 دقيق يبين پيش به منظور بنابراين. است نگرفته نظر در را شد خواهد اجرا شهر در كه آتي هايبرنامه
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 كه شهر در موجود بالقوه هايپتانسيل آمايش استان، هايطرح اساس بر آينده در آن روند و اشتغال تر

  است بايد در نظر گرفته شود. شهر گردشگريخدماتي و  پتانسيل آنها مهمترين

 

  آينده در شهر اقتصادي توسعه روند بيني پيش .1- 1-2

 عملكرد بايستمي ابتدا آتي هايسال در شهر اقتصادي توسعه روند و نقش بيني پيش براي

 شهر نسبي هايمزيت و هاقابيلت و هاتوان سپس. نمود بررسي را شهر اقتصادي هايبخش اقتصادي

  شود.مي تعيين شهر گيري اقتصاديجهت و وضعيت يافته اين براساس نيز نهايت در. گرددمي تعيين

 چگـونگي  سـپس  و شـهر  نسـبي  هـاي مزيـت  نيـز  و هاقابليت و هاتوان بيان به ابتدا بخش اين در

  .شودمي پرداخته آن مدت بلند گيريجهت

   هاي اقتصادي شهرقابليت و هاتوان

 نتايج. شودمي پرداخته شهر اقتصادي هايبخش عمده هايقابليت و هاتوان بيان به قسمت اين در

  است. از مطالعات مختلف دهآم دست به نتايج و هابررسي حاصل بخش اين در شده بيان مطالب و

 

   كشاورزي بخش

خاك  غني منابع از برخورداري و جغرافيايي لحاظ از آن خاص موقعيت دليل به لومار شهر

 نكته اين ذكر البته. داراست كشاورزي هايفعاليت زمينه در را خاصي برتري منابع آبي و حاصلخيز

 كلي ساختار كشاورزي در هايعاليتف شهرنشيني ماهيت و شهر گسترش دليل به كه است ضروري

دليل پائين بودن درآمد حاصل از بخش  به بيشتر اين و ندارد خاصي جايگاه و نقش شهر اقتصادي

  از: عبارتند بخش اين هايقابليت و هاتوان اهم وجود اين با. شودمي كشاورزي مربوط

  حاصلخيز خاك و آب منابع وجود �

   شهر و حوزه نفوذ آن كشاورزي در محصوالت انواع توليد مناسب هايزمينه وجود �

   طيور و دام پرورش زمينه در گسترده امكانات و زيربناها وجود �
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 هايفعاليت توليد بازده افزايش و گسترش جهت مناسب هايزمينه و استعدادها وجود �

   برداريبهره و توليد هايروش بهبود طريق از كشاورزي

   كافي زيرزميني آب منابع ودوج و آبي منابع باالي منابع كيفيت �

 

  معادن و صنايع بخش 

شهر به خود  اقتصادي هايبخش شاغلين را در بين اي ازعمده سهم معادن و صنايع بخش

دهد. اين مسأله اهميت بخش صنعت و ساختمان را در اقتصاد شهر نشان مي .است اختصاص داده

  از: عبارتند زمينه اين در شهر امكانات و هاتوان اهم

 استان ايالم مصرف و توليد كار، بازارهاي به نزديكي �

 و ايالم لومار رونق بخش ساخت و ساز در شهر �

  دسترسي به مواد اوليه براي توليد مصالح ساختماني �

  

   خدمات بخش

آبگييري سد سيمره و  و ايالم شهر با مجاورت لحاظ از لومار شهر خاص موقعيت به توجه با

مرياچه طبيعي واقع در تنگ سازوبن و همچنين نزديكي به روستاي  مجاوت با رودخانه سيمره و

قابل  گردشگري صنعت با مرتبط هايفعاليت در بخش اين هايقابليت ترينعمدهسرابكالن، 

  عبارتند از: هاقابليت و هاتوان اين انواع مهمترين. است گيريشكل

شهرستان توجه به مركز  اداري با بخش گسترش جهت مناسب هايزمينه و امكانات وجود �

 بودن

  انتقال روستاهاي محدوده سد سيمره به داخل شهر و ايجاد تمركز اداري و خدماتي در شهر �

  گردشگران امور با مرتبط خدمات ارائه مناسب هايزمينه وجود �

  آنها با متناسب خدمات گسترش و گردشگران جلب مناسب هايزمينه وجود �
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   عالي آموزش ويژه به آموزشي هايفعاليت گسترش جهت مناسب امكانات و هازمينه وجود �

  

  شهر مدت بلند هاي گيري جهت و اقتصادي توسعه روند بيني پيش .2- 1-2

 گيريهايجهت و شناسايي شهر نسبي هايمزيت شده، انجام مطالعات از استفاده با قسمت اين در

 توسعه و رشد در كه لومار شهر نسبي هايمزيت طوركلي به. شودمي بيان آنها با متناسب بلند مدت

 هر با متناسب هايگيريجهت كه كشاورزي گردشگري و: از عبارتند شود توجه آنها به بايد آن آتي

  است. زير بشرح يك

   گردشگري و اكوتوريسم در بخش گيري جهت

نقاط تاريخي و زيباي طبيعي استان ايالم قرار گرفته است. نزديكي به شهر لومار در يكي از 

ه و درياچه زيباي سيمره، درياچه طبيعي واقع در تنگه سازوبن، نزديكي به شهر تاريخي رودخان

 شهر ماسبذان واقع در روستاي سرابكالن از مهمترين پتانسيل هاي تاريخي شهر لومار است. بنابراين

 حيتفري و اقامتي مناسب فضاهاي ايجاد و گردشگري و توريستي هايتوان بر تكيه با تواندمي لومار

هاي با اجراي طرح. نمايد استفاده آينده هايسال در اشتغال ايجاد خود با توسعه و رشد راستاي در

 بايد لومار اي برخوردار خواهد بود. بنابراين شهردارياز نظر گردشگري جايگاه ويژه لومارفوق شهر 

 در و داده قرار ويتاول در شهر اقتصاد اصلي هايپايه از يكي عنوان به را بخش اين گسترش و رشد

 ارائه غيره، و اقامتي و تفريحي مراكز كيفي و كمي گسترش و ايجاد بخش، اين آتي هايگيريجهت

  . باشد داشته نظر در را گردشگري و مسافري امكانات

 جهت گيري در بخش كشاورزي و دامپروري

بخش را در شهر  گذاري در اينگرايش سرمايه لومارها و گوسفندداري در شهر وجود گاوداري

را تبديل به يكي از  لومارخيز دهد. در كنار اين، وجود منابع آبي كافي و زمين حاصلنشان مي

هاي توليد محصوالت كشاورزي در استان ايالم كرده است. بنابراين توجه به بخش كشاورزي قطب

گيري توسعه تتواند در توسعه اين بخش در اقتصاد شهر نقش اساسي ايفا كند. جهمكانيزه مي
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تواند به دو بازوي مكمل توسعه اقتصادي ميلومار كشاورزي در كنار توسعه نقش گردشگري شهر 

 شهر تبديل شود.

  

  هاي جمعيت شهر و حوزه نفوذ در آيندهاحتماالت رشد و پيش بيني -2

ها فقط كل جمعيت را هاي مختلفي وجود دارد. بعضي از اين روشبراي پيش بيني جمعيت، روش

هاي توان به زير مجموعههايي نيز وجود دارند كه از طريق آنها ميدهند. اما روشدست مي به

هاي سني را به دست آورد. جمعيتي مثل جمعيت مردان و زنان به تفكيك يا جمعيت بر اساس گروه

براي پيش بيني جمعيت شهر لومار و حوزه نفوذ آن از چند مدل استفاده شده است. در ادامه به 

  شود.هاي استفاده شده در اين طرح پرداخته ميريح مدلتش

  

  پيش بيني جمعيت به روش مدل رياضي  - 2-1

هاي هاي بين دو سرشماري يا سالهاي نزديك قبل يا بعد از آن به روشبرآورد جمعيت سال

شود كه افزايش عددي جمعيت در فاصله بين دو گيرد. در اين روش تصور ميمختلفي صورت مي

توان با تقسيم كل افزايش يا هاي نزديك به آن، يكسان است. از اين رو ميدر سال سرشماري يا

هاي آن فاصله، افزايش يا كاهش تعداد ساالنه كاهش جمعيت در فاصله مورد نظر به تعداد سال

جمعيت را بدست آورد و از روي آن به جمعيت يكي از سالهاي واقع در آن فاصله رسيد. فرمول 

  در اين روش عبارت است از: مورد استفاده 

t
t rPP )1(0 +=  

pt  ،جمعيت در سال مورد نظر =  

p0  ،جمعيت سال پايه =  

r ،نرخ رشد ساالنه جمعيت =  

t  .تعداد سالهاي بين سال پايه تا زمان مورد پيش بيني =  

ين سال پايه در اين فرمول با داشتن تعداد جمعيت سال پايه، رشد ساالنه جمعيت و فاصله زماني ب

توان جمعيت سال مورد نظر را پيش بيني كرد. براي پيش بيني جمعيت شهر و سال مورد نظر مي
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نفر كه به پيش بيني جمعيت  2658) برابر 1390لومار با استفاده از اين روش، جمعيت سال پايه (

   شود.پرداخته مي 1405براي سال 

بوده، بنابر اين  -/.23، منفي 1390تا  1385سال سال اخير يعني از  5نرخ رشد شهر لومار در طي 

 1390تا  1365سال اخير يعني از سال  25از نرخ رشد  1405جهت پيش بيني جمعيت شهر در سال 

درصد است. بر اين اساس  07/2استفاده خواهد شد. متوسط نرخ رشد جمعيت در اين سالها برابر با 

  نفر خواهند بود.  3614برابر  1405كل جمعيت شهر لومار در سال 

روش پيش بيني  ، ميزان رشد ساالنه جمعيت اساس محاسبات است. البته اينrدر اين روش مقدار 

هاي تأثيرگذار بر روند جمعيتي يك منطقه و تنها با توجه به نرخ جمعيت بدون لحاظ كردن شاخص

د بود. بنابراين، در رشد دوره گذشته است، لذا با سوءگيري و عدم اطمينان بااليي روبه رو خواه

استفاده از ميزان رشدي كه بدين روش بدست آمده بايد كامالً احتياط نمود و هرگز نبايد از آن براي 

هاي دراز مدت استفاده كرد. امروزه از روش رياضي براي پيش بيني كل پيش بيني جمعيت در دوره

 شود.هاي كوتاه مدت، استفاده ميجمعيت آن هم در دوره

سال گذشته نيز استفاده شده تا در نهايت با استفاده از  45اساس از نرخ رشد جمعيت در بر اين 

قياس بين نرخ هاي رشد مختلف بهترين سناريو براي پيش بيني جمعيت انتخاب گردد. ميانگين نرخ 

درصد كه در اين صورت جمعيت شهر در سال افق  8/2برابر با  1390تا  1345رشد جمعيت از سال 

  نفر خواهد بود.  4022ابر با طرح بر

  

  براساس روش رياضي 1405پيش بيني جمعيت شهر لومار و حوزه نفوذ براي سال : 1-2جدول 

 1405افق طرح  نرخ رشد مبناي محاسبه  1391جمعيت پايه  عنوان

 3614 2,07 سال اخير 25ميانگين   2658 شهر لومار

 4022  2,8 سال اخير 45ميانگين   2658  شهر لومار

  .1391اخذ: محاسبات مهندسين مشاور ارسن بنا، م

  

  پيش بيني جمعيت به روش تركيبي  - 2-2
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ساله  5هاي سني رياضي، پيش بيني جمعيت بر حسب گروههاي در روش تركيبي، برخالف روش

گيرد. اين روش مبتني بر تركيب سني و جنسي جمعيت در اي صورت ميو در افق زماني چند دهه

هاي باروري، مرگ و مير و مهاجرت در تركيب و ه به نقش و تأثير شاخصسال پايه است. با توج

هايي در مورد روندهاي آينده باروري، مرگ و مير و ها در آينده، بايد به ارائه فرضيهتوزيع جمعيت

  مهاجرت پرداخت. 

  

  مواليد و مرگ و مير  هايميزان

هاي مورد نياز براي پيش بيني دهباروري از مهمترين عوامل مؤثر در رشد جمعيت و يكي از دا

هاي مختلف باروري براي ارائه يك فرضيه دقيق ضروري است. طبق آخرين جمعيت، احتساب ميزان

اطالعات اخذ شده از سازمان آمار ميزان مواليد خام در شهرهاي شهرستان شيروان و چرداول در سال 

بوده است. اين آمار نشان  22/1برابر با  درصد است كه اين ميزان در شهر لومار 04/2برابر با  1385

تر دهد ميزان خام مواليد در شهر لومار نسبت به ساير شهرهاي شهرستان شيروان و چرداول پايينمي

  درصد در نوسان است.  2تا  1بوده است. بطور كلي اين ميزان در سالهاي مختلف در شهر لومار بين 

نفر جمعيت  1000ها در هر ، ميزان خام يا تعداد فوتيرايج ترين اندازه گيري مستقيم مرگ و مير

در  20/5در شهرستان شيروان چرداول ميزان خام مرگ و مير در اين سال برابر  1385است. در سال 

  ). 2-2ست (جدول هزار ا

در شهرهاي شهرستان شيروان و چرداول  1385طبق آمار رسمي كشور نرخ رشد طبيعي در سال 

  د. درص 44/2برابر با 

  

  ميزان مواليد، مرگ و مير و نرخ رشد طبيعي در شهرستان شيروان: 2-2جدول 

 شهرستان شيروان
 نقاط روستائي نقاط شهري جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 131 174 305 14 31 45 145 205 350 مرگ و مير

 510 940 1450 140 139 279 649 646 1295  مواليد
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 شهرستان شيروان
 نقاط روستائي نقاط شهري جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 379 766 1145 126 108 234 504 441 945  تفاضل

 - - 27159 - - 9573 - - 36732  جمعيت

نرخ رشد طبيعي 

  (درصد)
2,57 - - 2,44 - - 4,22 - - 

  .1388مأخذ: سالنامه آماري استان ايالم، 
  .1391و محاسبات مهندسين مشاور ارسن بنا، 

  

  ميزان اميد به زندگي

 را  توان آنشود و ميهاي توسعه سالمت محسوب ميين شاخصتراميد به زندگي يكي از مهم

و براي زنان  69براي مردان  1385اميد به زندگي در سال  .متوسط عمر افراد كشور محسوب كرد

سال و در ميان  2/73شود در ميان مردان به سال است. اين نسبت در افق طرح پيش بيني مي 1/72

  سال برسد. 1/77زنان به 

  

  جمعيتي پيش بين

روش تركيبي پيش بيني جمعيت بر اساس عملكرد مجموعه عوامل موثر بر تغيير و تحول جمعيت 

آيد. از بين اين عوامل تنها تركيب سني و يعني باروري، مهاجرت و تركيب سني و جنسي بدست مي

هايي هجنسي را در اختيار داريم و تغييرات سه عامل ديگر را بايد از طريق بررسي و ارائه فرضي

هاي سني ). بهترين حالت در اين مورد توزيع جمعيت بر حسب گروه1383حدس بزنيم. (زنجاني، 

ساله است. در روش تركيبي بايستي سطوح باروري و مرگ و مير سال پايه پيش بيني را  5منظم 

نيم. ارائه ها بتوانيم روندهاي آينده باروري و مرگ و مير را مشخص كمحاسبه كنيم تا بر مبناي فرضيه

هاي زماني پيش بيني و توزيع سني جمعيت صورت گيرد. براي ها بايستي با توجه به فاصلهفرضيه

هاي سني منظم پنج ساله باشد، به ي پيش بيني بر حسب گروهمثال چنانچه توزيع جمعيت سال پايه
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بقا نيز بر حسب  منظور رعايت هماهنگي زماني و سني در محاسبات بايستي مقادير باروري و احتمال

  ساله ارائه گردد.  5هاي زماني ساله و در فاصله 5هاي سني منظم گروه

  در تجزيه و تحليل داليل انتخاب نرخ رشد پيشنهادي مفروضات زير مدنظر بوده است:

نرخ رشد لومار در طي چند دهه گذشته روند مشابهي را طي نكرده است و در مقاطع مختلف   -

سال اخير نرخ رشد شهر بدليل مهاجرت منفي بوده  5متفاوتي بوده است و در داراي نرخ رشدهاي 

 است. 

باشد كه با در حال گذر از جمعيت جوان و تبديل شدن به جمعيت ميانسال مي لومارجمعيت   -

 تواند مجددا جهشي را در ميزان نرخ رشد طبيعي شهر ايجاد كند.تشكيل خانوارهاي جديد مي

-بيني ميير در تقسيمات سياسي و تبديل شدن شهر لومار به مركز شهرستان پيشبا توجه به تغي  -

گردد با توجه به تمركز فعاليتهاي خدماتي در شهر جمعيت شهر در طي سالهاي آتي جهشي را بدليل 

  مهاجرت روستائيان داشته باشد.

كمر زالي، سر  قرارگيري تعدادي از روستاهاي استان لرستان (كاكاوند راه، چم كبود، سياه -

گنداب، محمد مراد، چمير بيگ، چم نقد علي، چم لتور، چم برزو) در محدوده درياچه سد سيمره و 

خريداري امالك اين روستاها سبب مهاجرت ساكنين اين روستاها شده كه هم اكنون تعدادي از 

  اند. ساكنين اين روستاها به شهر لومار مهاجرت كرده

لوط، چم جنگل، سركان، ظهيري عليا و سفلي، ورگچ، چم روته در روستاهاي چم شير، دار ب -

گيرند. با توجه به مطالعات صورت گرفته تمامي ساكنين محدوده سد درياچه سيمره قرار مي

روستاهاي دار بلوط، چم شير و چم روته تمايل دارند به شهر لومار مهاجرت نمايند. ساكنين ساير 

قاط جديدي كه براي ساكنين در نزديكي محل روستا در نظر گرفته اند كه به نروستاها اعالم كرده

گردد تعدادي از ساكنين اين روستاها نيز به شهر لومار شده مهاجرت خواهند كرد كه پيش بيني مي

  مهاجرت كنند. 
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منطقه به سمت گسترش صنايع تبديلي و ابجاد تحوالت اقتصادي كه در طرح هاي باالدست  -

قه بوده كه روندي افزايشي را نرخ اشتغال پيش بيني نموده است كه اين امر شهرك صنعتي در منط

  تواند باعث تثبيت و افزايش مهاجر پذيري شهر شود.مي

  

  نرخ باروري زنان در سنين مختلف: 3-2جدول 

  زنان در سن باروري  نرخ باروري در سنين مختلف

 سال 19تا  15 0,057

 سال 24تا  20 0,178

 سال 29تا  25 0,185

 سال 34تا  30 0,137

 سال 39تا  35 0,093

 سال 44تا  40 0,049

 سال 49تا  45 0,018

  

: پيش بيني جمعيت شهر لومار بدون احتساب جمعيت روستاهاي واقع در محدوده سد سيمره با 4-2جدول 

  استفاده از روش تركيبي پيش بيني جمعيت

  زن  مرد  گروه هاي سني

جمعيت 

1391  

نسبت 

  ماندگيباز

جمعيت 

1396  

جمعيت 

1401  

جمعيت 

1391  

نسبت 

  بازماندگي

جمعيت 

1396  

جمعيت 

1401  

 223 240 0,92996 110 232 249 0,92272 114  سال 4تا  0

 223 102 0,99289 93 230 105 0,99249 111  سال 9تا  5

 102 92 0,99445 91 104 110 0,99423 99  سال 14تا  10

 92 90 0,99155 117 110 98 0,99037 116  سال 19تا  15

 90 116 0,98858 188 97 115 0,98642 193  سال 24تا  20

 115 186 0,98661 178 113 190 0,9858 196  سال 29تا  25

 183 176 0,9844 131 188 193 0,98393 151  سال 34تا  30

 173 129 0,9813 101 190 149 0,98005 105  سال 39تا  35

 127 99 0,97677 92 146 103 0,97301 94  سال 44تا  40

 97 90 0,96923 58 100 91 0,96135 63  سال 49تا  45

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  ) سوم(مطالعات سطح  لومار تفصيلي  -طرح جامع

 

23 

  زن  مرد  گروه هاي سني

جمعيت 

1391  

نسبت 

  ماندگيباز

جمعيت 

1396  

جمعيت 

1401  

جمعيت 

1391  

نسبت 

  بازماندگي

جمعيت 

1396  

جمعيت 

1401  

 87 56 0,95644 63 88 61 0,94308 60  سال 54تا  50

 54 60 0,93778 60 57 57 0,91532 53  سال 59تا  55

 57 56 0,90503 35 52 49 0,8738 40  سال 64تا  60

 51 32 0,85334 19 42 35 0,8139 19  سال 69تا  65

 27 16 0,76923 10 28 15 0,72527 16  سال 74تا  70

 29 26 0,6486 28 28 28 0,60236 27  و باالتر 75

 1728 1567 - 1374 1806 1649 - 1457  جمع

  1401  1396  1391  سال

  3534  3215  2831  جمعيت

  1,91  2,57  نرخ رشد

  2,24  ميانگين نرخ رشد

 1392بنا،  ماخذ: محاسبات مشاور ارسن

  

  پيش بيني جمعيت شهر لومار با روش رگرسيوني

دوره مختلف، با دوره زماني يكسان را داشته  3براي توابع رگرسيون بايد حداقل جمعيت در 

 باشيم. در اين رابطه بايد مقادير زير را بدست آورد و سپس به پيش بيني جمعيت پرداخت.

Y=ax+ba=     كهx   قراردادي و مبدا صفرy باشد.جمعيت مي  

،  1365در اين مدخل و براي برآوردهاي جمعيتي نياز است تا جمعيت شهر  را در سه دوره 

هاي انجام شده در مركز ملي آمار ايران، شهر لومار در داشته باشيم. با توجه به بررسي 1385، 1375

نفر بوده است كه به اين  2702، 2519 ،1591به ترتيب داراي جمعيتي برابر با  85و  75، 65هاي سال

  چپيش بيني شده است:1405و   1395آيد و جمعيت براي سال ترتيب آمار زير به دست مي
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  : پيش بيني جمعيت شهر لومار با روش رگرسيوني5-2جدول 

 X2 Xy مبدا صفر قراردادي جمعيت لومار سال

65 1591 1- 1 1591- 

75 2519 0 0 0 

85 2702 1 1 2702 

 
6812 0 2 1111 

  .1392ماخذ: محاسبات مشاور ارسن بنا، 

  

نفر  3937برابر با  1405نفر و در سال  3382برابر با  1395طبق اين روش جمعيت در سال 

درصد و بين  2,27برابر با  1395تا  1385خواهد بود. بر اين اساس نرخ رشد جمعيت بين سالهاي 

خواهد  1,9خواهد بود. متوسط نرخ رشد در اين سالها برابر با  1,53برابر با  1405تا  1395سالهاي 

  بود.

  

  1385با مبناي جمعيت  افق طرح: پيش بيني جمعيت شهر لومار با روش رگرسيوني براي 6-2جدول 

 1405 1395 1385 سال

 3937 3382 2702 جمعيت

 1,53 2,27  نرخ رشد جمعيت

  .1392ماخذ: محاسبات مشاور ارسن بنا، 

  

  بيني جمعيت جابجا شونده به شهر لومار:پيش 

همانطور كه ذكر شد روستاهاي چم شير، دار بلوط، چم جنگل، سركان، ظهيري عليا و سفلي، 

گيرند. با توجه به مطالعات صورت گرفته ورگچ، چم روته در محدوده سد درياچه سيمره قرار مي

دارند به شهر لومار مهاجرت نمايند.  تمامي ساكنين روستاهاي دار بلوط، چم شير و چم روته تمايل

نفر كه  1104در مجموع برابر با  1390هاي صورت گرفته جمعيت اين روستاها در سال طبق بررسي

دهند. طبق برآورد صورت گرفته توسط مشاور خانوار را تشكيل مي 296اين تعداد در حال حاضر 
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نفر  1347در افق طرح جمعيتي در حدود  2بنياد مسكن استان ايالم اين تعداد جمعيت با نرخ رشد 

خانوار را تشكيل  337نفر اين جمعيت در افق طرح  4خواهند داشت كه با بعد خانوار پيشنهادي 

  خواهند داد. 

با توجه به اينكه شغل برخي از ساكنين اين روستاها دامداري است اين احتمال وجود دارد كه به 

رخي از ساكنين بجاي مهاجرت به شهر لومار به شهرهاي روستاهاي اطراف مهاجرت كنند. همچنين ب

نفر خانوار احتمال اينكه بطور كل به  337بزرگتر منجمله شهر ايالم مهاجرت كنند. بنابر اين از تعداد 

بيني جمعيتي با توجه به شهر لومار مهاجرت نكنند وجود دارد. البته بايست متذكر شد كه در پيش

  معيت را در نظر گرفت. مطالعات صورت گرفته پيك ج

  

  جابجا شونده قرار گرفته در محدوده سد سيمره: جميعت پيشنهادي روستاهاي 7-2جدول 

تعداد خانوار با 

 4بعد پيشنهادي 

جمعيت پيش 

 1400بيني 

نرخ رشد 

 پيشنهادي 

 نام روستا جمعيت خانوار

  
 چم شير 491 131 2 599 150

تمايل به سكونت 

 در لومار

 دار بلوط 99 25 2 121 30

 چم روته 514 140 2 627 157

 جمع 1104 296  - 1347  337

 چم جنگل 204 57 2 249 62

 انتقال به نقطه ديگر

 ظهيري عليا 66 20 2 80 20

 ظهيري سفلي 165 48 2 201 50

 ورگچ 212 54 2 258 65

 جمع 647 179  - 788 197

عهتغيير جهت توس سركان 89 18 2 108 27  

  .1391ماخذ: بنياد مسكن استان ايالم، 

  

روستاهاي چم جنگل، سركان، ظهيري عليا و سفلي و ورگچ كه در محدوده درياچه سد سيمره 

هاي صورت قرار دارند به مكاني نزديكي روستاهاي موجود نقل مكان خواهند كرد. طبق بررسي
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در نظر گرفته شده براي روستا نقل مكان اند كه به مكان جديد گرفته ساكنين اين روستاها اظهار داشته

خواهند كرد كه البته در صورت جابجايي احتمال مهاجرت تعدادي از ساكنين اين روستاها به شهر 

  لومار وجود دارد. 

توان درصدي از خانوارهاي اين روستاها را به عنوان مهاجران در محاسبات صورت گرفته مي

 736جموع جمعيت اين روستاها در حال حاضر برابر است با بالقوه به شهر لومار در نظر گرفت. م

به  2خانوار. اين جمعيت طبق برآورد مشاور بنياد مسكن با نرخ رشد پيشنهادي  197نفر در قالب 

  خانوار در افق طرح خواهد رسيد.   224نفر در قالب  896

ح چند سناريو را بيني جمعيت مهاجر روستاهاي ذكر شده به شهر لومار در افق طربراي پيش

  توان در نظر داشت:مي

مهاجرت تمامي ساكنين روستاهاي داربلوط، چم جنگل و چم شير و مهاجرت  حالت بيشينه: .1

 درصد از ساكنين ساير روستاهاي جابجا شونده به شهر لومار. 30

درصد از ساكنين روستاهاي داربلوط، چم جنگل و  80مهاجرت در حدوده  حالت متوسط: .2

شود كه به شهرهاي بزرگتر و يا درصد از ساكنين پيش بيني مي 20شهر لومار (چم شير به 

درصد از  20بدليل شغل دامداري به روستاهاي اطراف مهاجرت كنند). مهاجرت در حدود 

 ساكنين ساير روستاهاي جابجا شونده به شهر لومار. 

، چم جنگل و درصد از ساكنين روستاهاي داربلوط 80مهاجرت در حدوده حالت كمينه:  .3

چم شير به شهر لومار و احتمال عدم مهاجرت ساير ساكنين روستاهاي جابجا شونده به شهر 

  لومار. 

  

  : احتماالت مهاجرت روستاهاي جابجا شونده به شهر لومار8-2جدول 

كمينه 

 مهاجرت

متوسط 

 مهاجرت

بيشينه 

 مهاجرت

جمعيت 

1405 

جمعيت 

1400 

جمعيت 

1390 

 تمايل به سكونت در لومار 1104 1346 1486 1486 1189 1189 

 انتقال به نقطه ديگر 647 789 871 262 175 0
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كمينه 

 مهاجرت

متوسط 

 مهاجرت

بيشينه 

 مهاجرت

جمعيت 

1405 

جمعيت 

1400 

جمعيت 

1390 

 جمع       1748 1364 1189 

  

: پيش بيني جمعيت و نرخ رشد شهر لومار با احتساب مهاجران روستاهاي واقع در محدوده درياچه 9-2جدول 

  سد سيمره

  
لومار بدون  يتجمع

  1405مهاجر 

 1405 يتجمع

  مهاجر هيشينبا ب

با  1405 يتجمع

  متوسط مهاجر

با  1405 يتجمع

  مهاجر ينهكم

 يهشهر لومار با پا يتجمع

2831*  
3534  5147  4792  4494  

  4,7  5,4  6,16  2,24  2831 يتنرخ رشد با جمع

 يهلومار با پا يتجمع

2658**  
3391  5004  4649  4351  

 يهبا سال پا يتنرخ رشد جمع

  2,24و نرخ رشد  1390
2,24  6,29  5,51  4,82  

  .1391* جمعيت لومار طبق آمار مركز بهداشت در سال 
  .1390** جمعيت لومار طبق آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 

  

 پيش بيني جمعيت در اسناد فرادست - 2-3

هاي مهم براي پيش بيني جمعيت در افق طرح شهر لومار و حوزه نفوذ آن، نرخ يكي از شاخص

   هادي قبلي شهر است. شمال استان ايالم و طرح طرح ناحيهرشد پيش بيني شده در 

  پيش بيني جمعيت طبق طرح ناحيه شمال استان ايالم:

در اين طرح براي كل منطقه پيش بيني جمعيتي در نظر گرفته شده است و تفكيكي براي مناطق 

استان ايالم مختلف صورت نگرفته است. در اين طرح جمعيت و نرخ رشد براي تمامي ناحيه شمال 

  صورت گرفته است. 

در صورت رشد بيشتر عوامل توسعه منطقه و افزايش سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي در 

. با اين فرض ميزان خالص قه، ميزان مهاجرتها به اين ناحيه نيز بيشتر خواهد شدمحدوده منط
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درصد  8/0به  1405ق درصد فاصله گرفته تا اف 5/0مهاجرت به اين محدوده افزايش يافته و از 

د و شمار جمعيت درافق آيخواهد رسيد.  در اين صورت حداكثر رشد جمعيت در اين ناحيه پديد مي

شود. جدول زير توزيع جمعيت در سه گزينه ياد شده را در نفر برآورد مي 581200 برابر 1405

سعه كشور است براي كه دوره دراز مدت برنامه هاي چشم انداز تو 1405مقاطع پنج ساله تا افق 

  ناحيه ايالم  شمالي نمايان مي سازد:

  

  گزينه هاي سه گانه رشد جمعيت ناحيه ايالم شمالي: 10-2جدول 

 سالها
 حداكثر رشد  متوسط رشد حداقل رشد

 رشد  جمعيت رشد  جمعيت رشد  جمعيت

1385 379399           
1390 405893 1,35 416168 1,85 422458 2,15 

1395 434888 1,38 457186 1,88 471110 2,18 

1400 464559 1,32 500741 1,82 523788 2,12 

1405 495263 1,28 547350 1,78 581196 2,08 

 2,13   1,83   1,33 ميانگين رشد دوره

 حداقل رشد: رشد طبيعي بدون مهاجرت.  -1

 رشد متوسط:  رشد طبيعي به همراه مهاجر پذيري آرام. -2

 ثر رشد: رشد طبيعي به همراه قبول مهاجر بيشتر.حداك -3

  

ارقام گزينه دوم با توجه به چشم انداز توسعه مورد نظر به عنوان گزينه مطلوب و عملياتي براي 

ساير بخشهاي طرح، انتخاب مي شود و ارقام گزينه اول و سوم بعنوان سقف و كـف بـراي محاسـبه    

يشتر ناشي از تقويت عوامل توسعه واحداث طـرح هـاي   خطاي برآورد منظور مي گردد. اين فرضيه ب

  بزرگ اقتصادي است كه مقرر است براي اين استان و محدوده ناحيه ايالم شمالي راه اندازي گردد.  

درصـد بـراي شـهر     83/1با در نظر گرفتن نرخ رشـد طـرح ناحيـه شـمال اسـتان ايـالم يعنـي        

ـ     3488لومار، جمعيتي در حدود  ق طـرح قابـل محاسـبه اسـت. البتـه بايسـت       نفـر بـراي شـهر در اف
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متذكر شد با توجه به نـرخ طبيعـي رشـد جمعيـت شـهر و تغييـرات سياسـي و تبـديل شـدن شـهر           

  لومار به مركز شهرستان اين نرخ براي افق طرح كمتر از ميزان احتمالي خواهد بود. 

  

  هادي شهر لومارطرح پيش بيني جمعيت طبق 

نفري روستاهاي واقع در محدوده  2883ظر گرفتن جمعيت در طرح هادي شهر لومار با در ن

درياچه سد سيمره پيش بيني شده در حدود يك سوم از اين جمعيت پس از جابجايي به شهر لومار 

در نظر گرفته است. با توجه به  7/4مهاجرت كنند. بر اين اساس نرخ رشد جمعيت براي افق طرح را 

 1390تا  1385ا محقق نشده است بلكه در طي سالهاي هاي صورت گرفته اين نرخ نه تنهبررسي

  داشته است.  - 32/0جمعيت شهر لومار نرخ رشدي برابر با 

اند و با احتساب اين نرخ رشد در صورت جابجايي روستاهاي مذكور كه تا كنون جابجا نشده

  ود. نفر خواهد ب 4207برابر  1401جمعيت شهر در سال  1391نفر در سال  2658جمعيت پايه 

  

  جمع بندي نهايي

به منظور پيش بيني جمعيت شهر لومار و حوزه نفوذ آن چنانچه در مطالب قبلي مشاهده شده از 

ها مزايا و معايبي را دارند كه در هاي مختلفي براي پيش بيني استفاده گرديد. هر يك از روشروش

هاي متعدد صورت رفتن شاخصهر بخش به آنها پرداخته شدند. پيش بيني جمعيت نهايي با در نظر گ

توان به شرايط اجتماعي و اقتصادي شهر مورد بررسي اشاره كرد. به طور گرفته است. از جمله مي

كنند. بر هاي حاكم بر شرايط اجتماعي و اقتصادي شهرها روند آتي آن را مشخص ميمنديكلي قانون

گذاري در بخش گردشگري، صنعت و شود چنانچه شهر لومار با رشد سرمايهاين اساس پيش بيني مي

  تواند به نگهداشت جمعيت بيانجامد. دهد مواجه شود ميساختمان كه اقتصاد پايه آن را تشكيل مي
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 بندي نهايي پيش بيني جمعيت شهر لومار: جمع11-2جدول 

   مؤلفه هاي پيش بيني جمعيت  مدلها 
  

جمعيت در افق 

) 2658(پايه 1405

امه مدل نمايي (اد

 روند گذشته) 

(پيشنهاد طرح درصد 1,83نرخ رشد ساالنه جمعيت:  

 ناحيه شمال استان ايالم) 
 3489 كمينه  1.83

(پيشنهاد طرح درصد 4,7نرخ رشد ساالنه جمعيت:  

 هادي شهر لومار) 
 5294 بيشينه  4.7

ساله 25(ميانگين درصد 2,07نرخ رشد ساالنه جمعيت:  

 ) 1390تا1365
 3614 ط متوس 2.07

ساله  45(ميانگين  درصد2,8نرخ رشد ساالنه جمعيت:  

 ) 1390تا 1345ساله 
 4022 متوسط  2.8

مدل نمايي 

(سناريوهاي 

 رشد) 

): با فرض كاهش آرام باروري و درصد1,7نرخ رشد (

 كاهش آهسته مهاجرت 
 3423 كمينه  1.7

): با فرض كاهش آرام باروري و درصد 2نرخ رشد (

 ر كاهش مهاج
 3577 متوسط  2

): با فرض كاهش آرام باروري و درصد3,1نرخ رشد (

 افزايش مهاجرت 
 4202 بيشينه  3.1

 مدل رگرسيوني
(مباني  1402تا  1,53و  1397تا  2,27نرخ رشد 

 درصد  1,9) 1385جمعيت 
 3525 كمينه 1.9

تركيبي با فرض 

 مهاجر پذيري 

 %1ت: نرخ خالص مهاجر -1,22نرخ متوسط باروري: 

اميد به  - نفر 2658): 1390مبناي جمعيت سال پايه ( -

نرخ رشد ساالنه جمعيت   72,1، زن: 69زندگي :  مرد: 

 درصد 1,89: 

 3518 كمينه 1.89

  .1392، نتايج مطالعات،  مأخذ: مهندسين مشاور ارسن بنا
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  مسائل عمده تاثير گذار بر جمعيت افق طرح لومار:

 در ديموال تعداد شيافزا و انساليم به جوان از تيجمع گذار و لومار شهر تيجمع يجوان •

  بود لومار عتيجم در يجهش شاهد توان يم ديجد يها ازدواج اثر

 شهرستان مركز به لومار شدن ليتبد و ياسيس ماتيتقس در رييتغ •

  مره،يس سد محدوده در واقع لرستان استان يروستاها ييجابجا •

 و گذشته سنوات روند و باالدست طرح يشنهاديپ رشد نرخ به توجه با و اساس نيا بر مشاور

-يم شنهاديپ ياجبار مهاجرت گرفتن نظر در بدون را انهيسال درصد 1,7 رشد نرخ و مهاجرت ليتعد

  . كند

 رسد.نفر مي 4810به  1405در افق جمعيت شهر لومار با احتساب مهاجرت اجباري  بنابراين

  

  لومار در افق طرح با احتساب مهاجرت اجباري پيش بيني جمعيت شهر: 12-2جدول 

مجموع 

جمعيت در افق 

 طرح

جمعيت مهاجر 

اجباري در افق 

 طرح

اضافه شده 

 در سال پايه

جمعيت لومار بدون 

 ان اجباريمهاجر

1405  

4810 1386 1077 
3423 

جمعيت لومار با پايه 

2658 

 نرخ رشد 1,7

  .1393 بنا، ارسن مشاور نيمهندس محاسبات: ماخذ

  

  تعيين الگوي توسعه و محدوده شهر -3

به بررسي وضعيت رشد و مراحل  1405تا افق جهت تعيين الگوي مناسب توسعه شهر لومار 

  پرداخته شده است.  توسعه لومار و عوامل تاثير گذار بر اين توسعه

 مراحل توسعه كالبدي  امكانات و

لومار، مجموعه عوامل تاثير گذار در  طبق مطالعات صورت پذيرفته در رابطه با وضعيت كالبدي

  مي توان در موارد زير دسته بندي كرد: رشد و توسعه كالبدي شهر را
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 اراضي باير واقع در پهنه هاي سكونتي موجود - 1

و تشكيل اين شهر از تلفيق پنج روستاي مجاور، اراضي با توجه به پيشينه رشد كالبدي شهر لومار 

وجود اراضي رود. افق طرح به شمار مي اولين اولويت توسعه لومار درن باير در محدوده شهر به عنوا

باير در بخصوص بين شهرك فرهنگيان و شهر لومار كه خود باعث ايجاد انفضال در محدوده شهر 

  تواند انسجام كالبدي شهر را سبب شود. شده است از مهمترين اراضي است كه در صورت ساخت مي

رهنگيان و شرق شهرك لومار نيز جزو ديگر امكانات توسعه آتي شهر اراضي باير اطراق محله ف

  تواند باشد.مي

  

 محصور در پهنه هاي سكونتي و خدماتيديم اراضي كشاورزي  - 2

كه محل استقرار (اراضي واقع در شمال رودخانه شورآب  جنس شرايط توپوگرافي و محدويت

ورزي در اين محدوده وجود نداشته باشد. كشا 2و  1سبب شده تا اراضي درجه  )شهرك لومار است

اند. تنها قطعه كشاورزي عمده در و اراضي مرغوب كشاورزي در جنوب رودخانه شورآب واقع شده

محدوده شهر در جنوب محله فرهنگيان و شمال محله بانواز قرار گرفته كه در طي سالهاي گذشته 

  ان در اين اراضي طراحي و تفكيك شده است.محله فرهنگي 2برداري بوده كه طرح فاز غير قابل بهره

  

  اراضي باير پيرامون بافت كالبدي شهر  - 3

تواند مورد پس از تكيمل توسعه شهر لومار در اراضي فوق اراضي واقع در شمال محدوده شهر مي

تواند در صورت كمبود استفاده قرار گيرد. دو تپه واقع بين شهرك لومار و محله درويشان نيز مي

وديت شيب در اين اراضي وجود دارد كه تنها قسمتي دي توسعه مورد استفاده قرار گيرد. البته محاراض

  تواند قرار گيرد.برداري مياز آن مورد بهره

  

 هاي توسعه كالبدي محدوديت

  توان به موارد ذيل اشاره كرد: مي لومار از مهمترين محدوديت هاي توسعه شهر

  گذرد.و جنوب شهر لومار ميخش مركزي هاي فصلي از بمسيل و آبراهه -
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  عدم ارتباط كالبدي مناسب بين محالت شهر لومار. -

 مرغوب واقع در جنوب رودخانه شورآبهاراضي كشاورزي  -

جنس نامناسب خاك بخصوص در شمال شهر لومار كه سبب نشست و ايجاد ترك  -

 شود.خوردگي در ابنيه مي
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  عهمحدوديت ها و قابليت هاي توس: 1-3نقشه 
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بشرح  ، الگوي هاي توسعه كالبدي،هاي تاثير گذار بر توسعه شهرها و محدوديتقابليتبر اساس 

  مي باشد: ذيل

  شهر در تقاطع خيابان وليعصر و امامالگوي اول: تثبيت محدوده موجود و تقويت مركزيت 

توسعه  وتثبيت محدوده موجود  امام خميني و غرب شهر. امتداد محورتوسعه در الگوي دوم: 

   امام خميني و وليعصر (عج). خدماتي برتر در راستاي محور مراكز

  توسعه در غرب شهر و همچنين در سلسله مراتب عملكردي شهر.الگوي سوم: 

 به منظور تعيين الگوي بهينه از ميان الگوهاي مذكور، قابليت ها و محدوديت هاي توسعه كالبدي

  مورد بررسي قرار گرفته است: به تفكيك براي هر يك از الگوهاي مذكور

  

  شهر. يتوسعه در سلسله مراتب عملكرد: لالگوي او

  قابليت: 

 باير واقع در اطراف شهرك لوماراستفاده از زمين هاي  -

  تقويت توسعه شهري از طريق توسعه مراكز خدماتي موجود  -

 ساماندهي رشد شهري در چارچوب پهنه هاي خدماتي و فعاليتي عمده شهر -

 تفاده از اراضي مليحداكثر اس -

  

  :محدوديت

 وجود مسائل حقوقي بخصوص تملك اراضي با كاربري عمومي -

  اند.ضعف شبكه موجود معابر كه به صورت خطي بين نقاط مختلف شهر گسترش يافته -

  محدوديت مالكيت درخصوص توسعه در اراضي تملك شده فعلي  -

 ضرورت تقويت زير ساخت ها در مراكز فرامحلي  -
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و  ينيتثبيت محدوده موجود و توسعه مراكز خدماتي برتر در راستاي محور امام خم: مالگوي دو

  (عج). يعصرول

  قابليت:

  امام خميني و وليعصرتوسعه و تجهيز محورهاي خدماتي عمده در راستاي محورهاي اصلي ـ 

و در محل تقاطع خيابانهاي وليعصر، مطهري  دسترسي بهينه به مراكز خدماتي عمده فرامحليـ 

  امام خميني

حفظ آرامش پهنه هاي مسكوني فعلي از طريق ساماندهي فضايي فعاليت و سكونت در سطح ـ 

  شريانهاي ارتباطي شهر

 ارتقاي انسجام كالبدي از طريق توسعه مراكز خدماتي در ارتباط با محورهاي دسترسي برترـ 

  موجود و پيشنهادي

  

  محدوديت: 

   اد محور امام خميني (ره)تشديد خطي شدن شهر بخصوص در امتدـ 

  ضرورت توزيع مراكز خدماتي شهري به شكلي خطي در امتداد شريان هاي دسترسي اصليـ 

  تامين زير ساخت هاي مورد نياز مراكز خدماتي در امتداد محورهاي دسترسي عمده ـ 

  محدوديت در تملك اراضي جهت تجهيز و توسعه مراكز خدماتي عمده فرامحلي ـ 

  

و همچنين در سلسله مراتب عملكردي  غرب و شمال غربي اراضي بايرتوسعه در  الگوي سوم:

  شهر.

  :قابليت

  توسعه بهينه مراكز شهري در پهنه هاي توسعه شهري با حداقل محدوديت توسعه اراضيـ 

  ) بخصوص در شمال غربي شهر توسعه در اراضي واجد پتانسيل (جهات توسعه مطلوبـ 
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 (فرم وميان پهنه هاي فعاليتي  وده مطالعاتي به شكلي موزونهدايت توسعه در سطح محدـ 

  تناسب فضايي مطلوب)

  تعديل توسعه مراكز خدماتي در سطح محدوده شهريـ 

   وجود شبكه ارتباطي مناسبـ 

 

  : تمحدودي

بخصوص در محالت  ضرورت توسعه زير ساخت هاي شهري در اراضي توسعه شهري جديد

  جديد.

ه لومار، الگوي سوم به عنوان گزينه پيشنهادي مشاور انتخاب شده كه در در بررسي الگوهاي توسع

مورد قبول اعضاي حاضر در جلسه واقع شده است. از اهم داليل انتخاب كميته فني كارشناسي جلسه 

اين گزينه مي توان به مديريت يكپارچه فضا و توسعه متوازن مراكز خدماتي جديد با توجه به تغيير 

  اه اشاره كرد.عملكرد سكونتگ

  

 مراحل توسعه كالبدي  امكانات و - 3-1

، مجموعه عوامل تاثير گذار در لومارطبق مطالعات صورت پذيرفته در رابطه با وضعيت كالبدي 

  مي توان در موارد زير دسته بندي كرد: رشد و توسعه كالبدي شهر را

  

 اراضي باير واقع در پهنه هاي سكونتي موجود - 1

روستا و شهرك لومار شكل گرفته است سبب  5اكنده شهر لوما كه از تجميع با توجه به ساختار پر

اين اراضي از اولويت هاي  هاي شهر لومار باشد.شده تا ناپيوستگي بين محالت از مهمترين ويژگي

درصد از مساحت محدوده موجود شهر را  33اول در توسعه آتي شهر خواهد بود. اين اراضي تقريبا 

درصد از مساحت شهر را در  14نيز  3در كنار اراضي باير، اراضي كشاورزي درجه گيرند. در بر مي

  گيرد. بر مي
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 اطراف محدوده شهردر  3درجه اراضي كشاورزي  - 2

مهمترين اراضي كشاورزي در جنوب و شرق محله فرهنگيان، شمال شرقي و شرق شهر واقع 

- د از اراضي داخل محدوده شهر را شامل ميدرص 14هكتار تقريبا  22اين اراضي با مساحت اند. شده

شوند. با توجه به مصوبه كارگروه و تفكيك اراضي فاز دو فرهنگيان (جنوب محله فرهنگيان) اين 

  اند.اراضي در حال حاضر به كاربري مسكوني تغيير كاربري پيدا كرده

  

  اراضي باير پيرامون بافت كالبدي شهر  - 3

ينه هاي فوق، توسعه اراضي پيرامون بافت كالبدي بعنوان بعد از تكميل توسعه شهري در گز

از مهمترين اراضي باير پيرامون بافت آخرين گزينه توسعه كالبدي شهر در نظر گرفته شده است. 

  شهر اشاره نمود.  وان به اراضي ملي واقع در شمال، شمال غرب و غربكالبدي موجود شهر مي ت

ب شهر به سايت اداري شهر لومار اختصاص داده شده طبق مصوبه كارگروه اراضي واقع در غر

  است. 

  

 محدوديت هاي توسعه كالبدي ـ 

  مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:  لومار از مهمترين محدوديت هاي توسعه شهر

 گذرد.جنوب شهر مياز بخش  رودخانه شورآبه •

مي كاربري عدم تناسب بين كاربري محالت با كاربري تجاري و خدماتي و تمركز تما •

 هاي عمومي در محله شهرك لومار

 .پيرامون محدوده فعلي شهردرون و  3درجه  اراضي كشاورزي •

 .محدوديت شيب در اراضي شمال و شرق شهر •

  

 بيني و انتخاب الگوي رشد و توسعه شهرپيش - 3-2
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فضايي شهر صورت  –ريزي كالبديبيني و انتخاب الگوي رشد و توسعه آتي شهر در برنامهپيش

هاي يرد. بدين ترتيب كه با بررسي گرايشات و روندهاي موجود همچنين امكانات و محدوديگمي

هاي موجود از سويي ديگر، الگوي رشد جهات توسعه آتي ها و پتانسيلتوسعه از سويي و ظرفيت

ريزي ريزي براي توسعه و رشد يك شهر در چارچوب الگوهاي برنامهگردد. برنامهبيني ميشهر پيش

  باشد.كالبدي به سه شكل كلي مي - يفضاي

  

  توسعه ناپيوسته - الف

هاي سازي ها و مجتمعهاي كوچك) در واقع همان شهرك سازيتوسعه ناپيوسته (در مقياس

هاي اقماري است، پيرامون يك شهر اصلي است. در اين الگو كه نمونه كوچك از الگوي شهرك

بود فضاي مناسب جهت توسعه در داخل شهر) با اراضي مساعد جهت توسعه آتي (عمدتاً به علت ن

ريزي اي نزديك از شهر مشخص شده و برق سكونت بخشي از سرريز جمعيت آتي شهر برنامهفاصله

  گردد.و آماده سازي مي

هاي اخير به دليل مشكالت زيادي همچون زمينه سازي براي توسعه افقي الگوي مذكور طي سال

راف، افزايش ميزان سفرها با خودرو و در نتيجه وابستگي بيشتر به هاي اطرويه شهر به زمينو بي

هاي متعددي هاي زيست محيطي، افزايش ميزان مصرف سوخت و... با چالشاتومبيل و نهايتاً آلودگي

اي كه امروزه در جهان اين الگو تقريباً منسوخ و جز در موارد خاص تحت شرايط روبرو بود. به گونه

  ردد.گويژه توصيه نمي

هاي رشد و توسعه شهر آن به و امكانات و فرصت لوماراز سويي با توجه به كوچك بودن شهر 

بر گيرد و اصوالً با توجه به هزينهلحاظ ابعاد كمي و كيفي، توسعه ناپيوسته در پيرامون شهر شكل نمي

  بودن آن چندان مناسب نخواهد بود.

  

  توسعه پيوسته - ب
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كالبدي شهر، الگوي توسعه پيوسته، است. در اين  -ي توسعه فضاييريزالگوي دوم براي برنامه

الگو (همانگونه كه از عنوان آن پيدا است) اراضي مناسب و مساعد در وراي ساخت و سازهاي 

ريزي در قالب يك شوند. برنامهموجود شهر شناسايي و توسعه آتي شهر بدين اراضي هدايت مي

رود كه اي نيز به شمار ميهاي ناهنجار حاشيهگيري بافتابر شكلچنين الگويي به عنوان مانعي در بر

هاي موجود در اراضي رود، چرا كه تجربه نشان داده است، تفاوتاز جمله مزاياي آن به شمار مي

گيري داخل و خارج از محدوده شهر (به خصوص از لحاظ قيمت) در اغلب شهر يا موجب شكل

گيري و انضمام به شهر به شود كه پس از شكلرج از محدوده مياي خاهاي ناهنجار و حاشيهبافت

كنند. مزيت ديگر ريزي نشده خود را به شهر تحميل ميدار، فرسوده و برنامههاي مسئلهصورت بافت

  هاي كمتر آن نسبت به الگوي توسعه ناپيوسته دانست.توان در هزينهاين الگو را مي

 تواند به عنوان حالتاين نوع از توسعه مي لومارر با مطالعات صورت گرفته در مورد شه

شود. در اين صورت اراضي  براي توسعه آتي شهر در نظر گرفته مناسبتري نسبت به توسعه ناپيوسته

  تواند به عنوان پتانسيل جهت توسعه آتي شهر پيشنهاد شود. شهر مي غربيو شمال واقع در شرق

  

  توسعه دروني در داخل شهر - ج

ر لومار از نقاط روستايي نزديك به هم (روستاهاي درويشان، بانواز، رنگيني، ورباغ، تبديل شه

  خود شكلي پراكنده را داشته است.  1372وند) در سال كوره

هايي الگوي توسعه دروني در داخل اراضي شهر كه به ويژه طي دهه اخير و با مطرح شدن ديدگاه

ست كه به واسطه داشتن مزاياي مختلف بر الگوهاي ديگر ، الگويي ااندمطرح شدهچون توسعه پايدار 

  گردد.ارجحيت دارد. اين الگو به سه شكل مطرح مي

 توسعه در اراضي باير و توسعه نيافتن درون شهر .1

 توسعه در اراضي پاكسازي شده و پااليش يافته .2

 هاي موجود.توسعه ساختمان .3
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  توسعه اراضي باير و توسعه نيافته درون شهر

ها به صورت در اراضي داخل و محدوده محاسباتي شهرها، به داليل گوناگون برخي زمين معموالً

اند. عدم استفاده بهينه از اين اراضي عالوه بر آنكه معموالً مشكالت خالي مانده و توسعه نيافته

، آورندبسياري را به لحاظ زيست محيطي، بهداشتي، اجتماعي و ... براي شهر و شهروندان بوجود مي

  دهند.توسعه افقي شهر را تشديد و سيما و منظر شهر را نيز تحت تاثير قرار مي

گيري شهر لومار بصورت پراكنده اراضي باير درصد بااليي از مساحت شهر را به  با توجه به شكل

نش به سمت غرب، شمال و شرق شهر پراك اند. اين اراضي بصورت لكه اي مركزخود اختصاص داده

   اند.يافته

با توجه به ساختار شهر لومار و وجود اراضي باير در بين محالت ساخته شده اين اراضي بيشترين 

  پتانسيل را براي توسعه دارند.

  

  توسعه در اراضي پاكسازي شده

ها از ها است كه براساس بخشمربوط به شهرهاي بزرگ و كالنشهر اين شكل از توسعه عمدتاً

شده و اراضي صنايع آالينده و مزاحم پااليش گرديده و اراضي  هاي فرسوده تخريب و پاكسازيبافت

يابند. الزم به ذكر است كه اينگونه توسعه عمدتاً هاي مناسب شهري اختصاص ميحاصل به كاربري

باشد. هاي بسياري نيز همراه مينيازمند مداخله گسترده و همه جانبه در بافت است كه با دشواري

اي روبرو نيست در قالب ار به علت آنكه شهر با يك چنين مسايل پيچيدهخوشبختانه توسعه شهر لوم

  اين الگو نخواهد بود.

  

  هاي موجودتوسعه ساختمان

هاي موجود و نيز با توجه به اصل توسعه پايدار و در راستاي استفاده بهينه از امكانات و فرصت

وسعه افقي آنها، الگوي توسعه رعايت اصول متراكم سازي و توسعه عمودي شهرها و جلوگيري از ت

گردد. البته اين الگو بايد هاي چند طبقه و آپارتماني مطرح ميهاي موجود در قالب ساختمانساختمان
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با رعايت تمامي جوانب و توجه به عرض و حجم معابر، مسايل اجتماعي و فرهنگي از جمله مسئله 

  اشراف و رعايت حرايم خصوصي صورت گيرد.

البته شيوه سكونت و  هاي موجود در شهر لومار يك طبقه هستند.غلب ساختماندر حال حاضر ا

مسائل فرهنگي سبب شده اين الگو به راحتي قابل تغيير به سمت تراكم باال نباشد. لذا افزايش تراكم 

  تواند در بلند مدت نيز به عنوان الگويي براي توسعه در نظر گرفته شود.مي

  

 شهرتعيين و تثبيت جهت توسعه 

ريزي توسعه است. ليكن براي برنامه درونيگزينه مناسب براي توسعه آتي شهر لومار توسعه 

پيوسته، ابتدا بايد اراضي مناسب و متصل در پيرامون شهر شناسايي گرديده و سپس جهت توسعه 

ها و موانع شهر به سمت اراضي مذكور هدايت گردد. در شهر لومار به واسطه وجود محدوديت

محدود است. وجود  از سمت جنوب، شمال و تا حدودي شرقو مصنوع جهت توسعه  طبيعي

شورآبه و بعد از آن اراضي مرغوب كشاورزي به عنوان يك مانع توسعه از سمت جنوب رودخانه 

  باشد.مطرح مي

توسعه پراكنده محالت شهر لومار كه همگي بجز دو محله شهرك لومار و شهرك فرهنگيان داراي 

درصد از محدوده مصوب شهر)  33ه روستايي هستند سبب شده تا اراضي باير (در حدود هسته اولي

  در بين محالت بصورت لكه اي وجود داشته باشد. 

استفاده از اراضي باير در شرق شهر (فاصله بين بافت پر شهر تا تپه ماهورهاي شرق شهر) از ديگر 

  ي و در نظر گرفته شده است.رود كه به عنوان پهنه مسكونجهات توسعه به شمار مي

به عنوان اراضي مركز تا غرب شهر واقع در جنوب محله فرهنگيان تا بلوار امام خميني (ره) 

توسعه فضاي ورزشي و مسكوني در نظر گرفته شده است. البته اين اراضي طبق صورت جلسه 

  كارگروه به مسكوني تغيير كاربردي و داراي طرح تفكيكي مصوب هستند.

ه به لزوم انسجام به محدوده شهر لومار توسعه شهر از سمت روستاي درويشان محدود و با توج

   اتصال فضايي محالت شهر در اولويت قرار خواهد گرفت.
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 : ساختار پيشنهادي شهر لومار2-3نقشه 
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 الگوهاي مناسب توسعه شهر - 3-3

توسعه شهري، سه به طور كلي در مطالعات شهري و مباحث مربوط به سازمان فضايي و الگوي 

  گردد كه عبارتند از:الگو مطرح مي

  الگوي توسعه شهر براساس مراكز تقسيمات شهري - الف

  الگوي توسعه شهر در راستاي شبكه معابر -ب

  الگوي توسعه شهر براساس مراكز و محورهاي فعاليتي - ج

ط انطباق يا عدم گردد و شرايهاي هر يك الگوهاي ياد شده تشريح ميدر ادامه به اختصار ويژگي

  شود تا در نهايت الگوي مناسب توسعه ارايه گردد.بررسي مي لومارانطباق آن با خصوصيات شهر 

  

  الگوي توسعه شهر براساس مراكز تقسيمات شهري - الف

در اين الگو توسعه شهر بر مبناي نظام سلسله مراتبي از تقسيمات شهري در سطوح مختلف 

الگو شهر به چندين منطقه، ناحيه و محالت متعدد تقسيم بندي شده و شود. در اين سازمان داده مي

گيرد. به عبارتي توزيع خدمات براساس مقياس عملكردي هر فعاليت در سطوح مختلف صورت مي

در اين الگو سازمان فضايي شهر در يك نظام سلسله مراتبي به مراكز خدماتي در مقياس شهري، 

  شود.يم بندي مياي و محلي تقساي، ناحيهمنطقه

توانند بندي شده و نتيجتاً شهروندان ميدر اين الگو عملكردها و خدمات مورد نياز ساكنان سطح

بدون نياز به انجام سفرهاي شهري متعدد، نيازهاي خود را با مراجعه به نزديكترين مركز مورد نظر  

  اره نمود:توان به موارد ذيل اشتامين نمايند. از جمله مزاياي اين الگو مي

 شود.ها، موجب دسترسي آسان ساكنان به خدمات ميتوزيع سلسله مراتبي فعاليت

ها در سطوح مختلف تقسيمات كالبدي از وقوع سفرهاي غيرضروري توزيع سلسله مراتبي فعاليت

ها، كاهش جويي در هزينهكند كه در نهايت منجر به كاهش ميزان مصرف سوخت، صرفهجلوگيري مي

 شود.يك، كاهش آلودگي و... ميحجم تراف

- البته الگوي مذكور معايب و نواقصي نيز دارد. از جمله آنكه تخصيص زمين براي استقرار فعاليت

ها و ايجاد چنين الگويي در بافت پر و ساخته شده شهر دشوار است. همچنين تمركز بيش از حد 
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مله انسداد معابر منتهي به آن مركز ها در يك مركز دسترسي به آن را با مشكالت زياد از جفعاليت

  مواجه نمايد. 

محله است كه هر  هفتداراي  لومارهمانطور كه در بخش مطالعات وضع موجود ذكر شد شهر 

اي بين اي مشخص است كه اين امر سبب شده است تفكيكي قومي قبيلهكدام محل زندگي قبيله

تمايل دارند در اطراف  تا حدودي حالتمحالت شهر به چشم آيد. از سويي ساكنين هر كدام از م

محله خود ساخت و ساز كنند. البته اين تقسيم بندي سبب نشده تا امكانات و خدمات درون شهر به 

بيشترين كاربري خدماتي و  لومارتناسب بين هر كدام از اين محالت تقسيم گردد. محله شهرك 

ه محالت از مركز شهر بخصوص سه محله فاصل تقريبا ساير محالت از اين نظر بسيار ضعيف هستند.

بانواز، درويشان و فرهنگيان سبب شده تا ساكنين اين محالت در تامين مايحتاج خود دچار مشكل 

  باشند.

  چنين نگاشت: لومارهاي اين الگو را براي شهر ها و محدوديتتوان قابليتبندي مي عدر يك جم

  قابليت: 

  قع در محدوده فعلي شهرـ استفاده از زمين هاي ساخته شده وا

  ـ تقويت توسعه شهري از طريق توسعه مراكز خدماتي موجود 

  ـ ساماندهي رشد شهري در چارچوب پهنه هاي خدماتي و فعاليتي عمده شهر

  ـ توسعه شهر در چارچوب محدوديت هاي طبيعي و مصنوع فعلي

  

  محدوديت:

   خصوص توسعه در اراضي تملك شده فعلي ـ محدوديت مالكيت در

  ـ محدوديت در رابطه با توسعه بهينه مراكز خدماتي موجود 

  .لوماربخصوص در محله شهرك ـ ضرورت تقويت زير ساخت ها در مراكز فرامحلي 

  

 الگوي توسعه شهر در راستاي شبكه معابر - ب
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الگوي ديگر توسعه شهر، توسعه در راستاي شبكه معابر است. در اين الگو به طور عمده متكي بر 

هاي مختلف از شهر و منطقه تا محالت است. ها به ويژه  محورها و گذرهاي اصلي در مقياسمحور

هاي اصلي شهر صورت گرفته و معابر به به عبارتي توسعه فضايي شهر در اين الگو در امتداد شبكه

ه باشند. ليكن نكته قابل توجه آن است كه در اين الگو شبكعنوان كريدورهاي اصلي توسعه مطرح مي

ها، توانند پذيراي بخشي از فعاليتهاي مختلف، ميمعابر با توجه به نقش و عملكرد خود در مقياس

عملكردها و خدمات در مجاورت خود باشند. به عبارتي ديگر تناسبي ميان نقش و عملكرد معبر و 

دهاي مقياس اي كه معابر اصلي و شرياني، عموماً عملكرهاي پيرامون آن وجود دارد به گونهفعاليت

كنند و معابر جمع و پخش كننده اي را مجاورت خود سازماندهي مياي و منطقهشهري، فرامنطقه

  اي.اي و محلهاي و محلي، عملكردهاي رده ناحيهمقياس ناحيه

اي از خدمات تجاري و اداري در دهد كه بخش عمدهنشان مي لوماربررسي وضع موجود شهر 

شرقي اند. اين خيابان كه بصورت ويژه خيابان امام خميني متمركز شدهمجاورت معبر اصلي شهر به 

  كند. عبور ميمجاويت تمام محالت بجز، فرهنگيان امتداد پيدا كرده است از  غربي

با توجه به كمبود خدمات موجود در شهر و همچنين قرارگيري يكسري كاربري اداري با كاركرد 

هر بخوبي صورت نگيرد و بسياري از معابر درون شهر فرا شهري سبب شده پراكنش خدمات در ش

اي روستا گونه تنها داراي كاربري مسكوني در اطراف خود هستند و از اين نظر شهر تقريبا چهره

  دارد. 

  قابليت:

بخصوص  ـ توسعه و تجهيز محورهاي خدماتي عمده در راستاي محورهاي اصلي دسترسي

  خيابان امام خميني.

  .هينه به مراكز خدماتي عمده فرامحليدسترسي بايجاد ـ 

حفظ آرامش پهنه هاي مسكوني فعلي از طريق ساماندهي فضايي فعاليت و سكونت در سطح  -

  .شريانهاي ارتباطي شهر

  .ـ ارتقاي انسجام كالبدي از طريق توسعه مراكز خدماتي در ارتباط با محورهاي دسترسي برتر
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  محدوديت:  

   .در راستاي شريان هاي واجد دسترسي برتر ـ ضرورت تقويت مراكز خدماتي

  .ـ ضرورت توزيع مراكز خدماتي شهري به شكلي خطي در امتداد شريان هاي دسترسي اصلي

   .ـ تامين زير ساخت هاي مورد نياز مراكز خدماتي در امتداد محورهاي دسترسي عمده

  .محليـ محدوديت در تملك اراضي جهت تجهيز و توسعه مراكز خدماتي عمده فرا

  

  الگوي توسعه شهر براساس مراكز و محورهاي فعاليتي -ج

اين الگو در واقع تلفيقي از دو الگوي پيشين است. براساس اين الگو بخشي از توسعه شهر به 

گردد. ديگر در امتداد محورهاي اصلي هدايت مي ها و نقاط خاص و بخشصورت متمركز در هسته

  كنند.چنين الگويي تبعيت مي بسياري از كالنشهرهاي كشور از يك

-از مزاياي الگوي مذكور اين است كه تشكيل چند هسته و محور فعاليتي، از تمركز شديد فعاليت

اي متعادل در سطح مناطق، ها به گونهها در يك نقطه يا يك بخش از شهر جلوگيري شده و فعاليت

ايي در توزيع خدمات بوجود گردد و از اين طريق نوعي عدالت فضنواحي و محالت توزيع مي

خواهد آمد. از سوي ديگر استقرار واحدهاي فعاليتي در امتداد محورهاي اصلي شهر، دسترسي به آنها 

  نمايد.را آسان مي

در صورت انتخاب اين الگو  لوماربا توجه به وجود مشكالت متعدد در شبكه موجود شهر 

ريزي شهر از مسائلي است كه بايست با برنامههاي مختلف محالت برقراري ارتباط مناسب بين هسته

  صحيح مورد توجه قرار گيرد.

  

  قابليت:

  توسعه بهينه مراكز شهري در پهنه هاي توسعه شهري با حداقل محدوديت توسعه اراضي -

 غربي و شرقو شمال غربدر محدوده  ـ توسعه در اراضي واجد پتانسيل (جهات توسعه مطلوب

  ) شهر

بين  تناسب فضايي مطلوب (فرم و سطح محدوده مطالعاتي به شكلي موزونهدايت توسعه در  -

  )ريزيمحالت برنامه
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بخصوص ايجاد تعادل در محالت  تعديل توسعه مراكز خدماتي در سطح محدوده شهري -

  موجود.

  بخصوص محور امام خميني  لومارموجود شهر شبكه ارتباطي  انطباق باـ 

  

  محدوديت: 

محله فاز دو بخصوص  هاي شهري در اراضي توسعه شهري جديدتضرورت توسعه زير ساخ

  فرهنگيان.

  عدم امكان استفاده از برخي نقاط حاشيه محور امام خميني بدليل قرارگيري در حريم رودخانه

، الگوي سوم به عنوان گزينه پيشنهادي مشاور انتخاب شده كه در لوماردر بررسي الگوهاي توسعه 

مورد قبول اعضاي حاضر در جلسه واقع شده است. از اهم داليل  لومارداري با كارشناسان شهرجلسه 

انتخاب اين گزينه مي توان به مديريت يكپارچه فضا و توسعه متوازن مراكز خدماتي جديد با توجه به 

  تغيير عملكرد سكونتگاه اشاره كرد.

  

 بيني و انتخاب الگوي رشد و توسعه شهرپيش - 3-4

ها و نقاط قوت و ضعف هر يك از الگوهاي مطرح ده و بررسي ويژگيبا توجه به مطالب عنوان ش

ترين الگوي مناسب "الگوي توسعه شهر براساس مراكز و محورهاي فعاليتي"شده، الگوي سوم يعني

باشد. چرا كه اين الگو با نقش و عملكرد فعلي شهر و ساختار و فرم كالن آن مي لومارتوسعه شهر 

ر روندها و گرايشات موجود در سازمان فضايي شهر را نيز تا حدودي انطباق دارد. از سوي ديگ

  كند. همچنين به نقش واحدهاي شهر در دو مقياس محلي و شهري توجه كامل دارد.رعايت مي

در افق طرح نيازمند افزايش محدوده است لذا توسعه شهر در سه محور  لوماراز آنجا كه شهر 

شهر  غربيگردد. اين محورها عباتند از محور ارند پيشنهاد ميموجود در شهر كه امكان گسترش را د

شهر به عنوان محدوده در نظر گرفته شده براي  شمالبه عنوان محور عمده توسعه شهر در آتي، 

در نظر گرفته شده  به عنوان محدوده توسعهتا شروع تپه ماهورها شهر  شرقو  لومارتوسعه محله 

  است.
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اي بر اساس توسعه مراكز و هاي مقياس شهري و محلهكاربري گزينيطبق اين الگو مكان 

شود. طبق اين الگو محور امام خميني به عنوان محور عمده از سمت محورهاي فعاليتي پيشنهاد مي

تواند محلي مناسب براي و به عنوان محور با پتانسيل ارتباطي ويژه مي تگسترش خواهد ياف غرب

  شنهادي باشد. پي عموميهاي خدماتي و كاربري
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  : تقسيمات شهري پيشنهادي شهر لومار3-3نقشه 
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 پيش بيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده و امكانات افزايش درآمدها و تأمين اعتبارات -4

 هاي مؤثر در عمران شهرعمراني توسط شهرداري و ساير سازمان

هاي فراوان روبرو بوده است كه ناشي از عوامل اي با چالشمديريت شهري در ايران بطور فزاينده

گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اجرايي مالي و . . . است. شناسايي منابع مالي، تامين مالي با در 

هاي امروز گيري مناسب از اين منابع مالي يكي از دغدغههاي موجود و بهرهنظر گرفتن پتانسيل

ها و بوجود آمدن شوراهاي شور است. امروزه با افزايش اختيارات شهرداريها بويژه در كشهرداري

ها به دولت و تدوين يك نظام درآمدي كارآمد بيش از پيش شهر لزوم كاهش وابستگي مالي شهرداري

  آشكار گشته است.

ها بخصوص شهرداري تازه هاي وزارت كشور به شهرداريهاي اخير كاهش كمكدر سال

لومار بر مشكالت آنان افزوده است در اين راستا شهرداري لومار به منظور تامين تاسيسي همچون 

منابع مالي مورد نياز خود به ناچار بايد بدنبال پايداري در منابع مالي و همچنين منابع مالي جديد 

باشند. در اين بخش از گزارش به بررسي و تحليل اقالم درآمدي شهرداري با توجه به مفاهيم 

ي پرداخته شده است. بدين منظور در اين بخش ابتدا به بررسي فعال و غير فعال بودن پايدار

شود. پس از بررسي اين مقوله به بررسي وضعيت هاي درآمدي شهرداري پرداخته ميسرفصل

- پايداري درآمدهاي شهرداري لومار بر اساس دو ويژگي تداوم پذيري و مطلوب بودن پرداخته مي

  شود. 

  هاي پايدار و فعالمفهوم درآمد - 

ي تداوم پذيري و مطلوبيت برخوردار باشد. تداوم پذيري درآمدهاي پايدار بايد از دو خصيصه

اي باشند كه در طول زمان قابل اتكا بوده و براي بدين مفهوم است كه اقالم درآمدي بايد به گونه

برخي از اقالم درآمدي كه در طول هاي الزم را انجام داد. بنابراين ريزيدستيابي به آن بتوان برنامه

شوند قابل اتكا زمان تحت تأثير شرايط و مقررات بيروني قرار گرفته و دچار نوسانات شديد مي

نخواهند بود و خصيصه اول پايداري را ندارند. خصيصه دوم پايداري به تاثير درآمدها بر كيفيت شهر 

كند. هرگونه تالش و سالم بودن درآمد اشاره ميتوجه دارد. به عبارتي اين مسئله به مسئله مطلوب و 
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ي بيان شده يعني تداوم ريزي در زمينه فعال كردن درآمد و ايجاد منابع مالي جديد بايد دو مقولهبرنامه

  در طول زمان و مطلوب بودن آنها را در نظر بگيرد.

  

  هاي تامين اعتبارات عمراني و افزايش درآمد در آيندهپيشنهاد روش -

ها و حركت در جهت كاهش وابستگي آنها به منابع اعتباري دولتي، از ايي شهرداريخودكف

هاي دولتي كه هاي توسعه كشور است. روند كاهش كمكهاي اساسي برنامهها و خط مشيسياست

در سال اخير اتفاق افتاده است پيش بيني منابع جديد درآمدي جهت اداره امور شهر را ضروري 

رو با توجه به بررسي به عمل آمده منابع جديد درآمدي براي شهر لومار پيش بيني سازد. از اينمي

  شده كه در ذيل به آن پرداخته خواهد شد.

  ها به نسبت سهم سرانه توجه به توزيع عوارض ملي بين كليه شهرداري .1

  ارتقاي عوارض موجود و تصويب عوارض جديد همزمان با افزايش آبونمان  .2

هاي موسسات دولتي و يا موسسات عمومي و م از بخشودگيها اعحذف بخشودگي .3

  خصوصي

  ها درصدي كردن تعرفه عوارض متناسب با تغيير قيمت .4

  حذف عوارضي كه گرفتن آنها توجيه اقتصادي ندارد. .5

  ها آموزش پرسنل شهرداري به منظور شناسايي منابع درآمدي و پايين آوردن هزينه .6

  حذف كارها و خدمات غيرضروري .7

  ها عمراني بردن كيفيت اجراي پروژهباال  .8

  كم كردن نظارت مستقيم  .9

  اخذ بهاي خدمات از شهروندان نظير جمع آوري و حمل و نقل و دفن زباله يا آتش نشاني  .10

  هاي بيشتر دولت به شهرداري جلب كمك .11

گذراندن مصوبه از طريق شوراهاي اسالمي در جهت افزايش عوارض فروش كاالها و  .12

  محصوالت كشاورزي

 - هاي اداريمشاركت شهرداري با مالكان اراضي در سطح شهر در جهت ايجاد مجتمع .13

  خدماتي و رفاهي بعنوان يكي از منابع درآمدي شهر

 هاي جابجايي مسافرياحداث پايانه .14

  ارائه خدمات به مراكز توريستي و گردشگري كه در همجوار شهر .15
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 ه به نقش عملكرد توريستيبا توجاحداث تاسيسات مراكز تفريحي، فرهنگي و ورزشي  .16

  ساماندهي، كنترل و دريافت كامل عوارض از واحدهاي كارگاهي شهر .17

  ايجاد مراكز تبليغاتي جهت نمايش و معرفي كاالهاي مصرفي خانوارها  .18

 هامند كردن اخذ ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربريقانون .19

  

سيسات زيربنايي، خدمات رفـاهي و  بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه كمبودهاي مسكن، تأپيش -5

 ساير كاركردهاي اصلي

بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه كمبودهاي مسكن و عملكردهاي اصلي شهر نياز به منظور پيش

است دو موضوع به طور مجزا مورد بررسي قرار گيرد. موضوع اول بحث كمبود است عنوان كمبود 

سري از رد. شهر در وضع موجود در خصوص يكگياغلب در وضع موجود مورد بحث قرار مي

شود. كاربريهاي اصلي كمبود دارد. موضوع دوم بحث نياز است. نياز اغلب براي افق طرح مطرح مي

شود، نيازهاي با توجه به افزايش جمعيت در افق طرح و كمبودهايي كه در وضع موجود شناسايي مي

ات رفاهي و ساير كاركردهاي اصلي شهر تدوين يك شهر در زمينه مسكن، تأسيسات زيربنايي، خدم

  شود.بيني ميو سطوح الزم براي اين كاركردها پيش

و افق طرح  1390سال پايه مطالعاتي  لومارهمچنانكه قبالً عنوان شده در طرح جامع تفصيلي شهر 

يك بيني سطوح مورد نياز براي در نظر گرفته شده است. براي شناخت كمبودها و پيش 1405سال 

هاي استاندارد مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري مالك عمل شهر با جمعيت مشخص سرانه

  گيرد.مطالعات قرار مي

هاي فرهنگي، اجتماعي و طبيعي خاص خود نيازهاي منحصر به هر شهر با برخورداري از ويژگي

هاي ر بررسي سرانههاي موجود و مطلوب شهر عالوه بفردي نيز دارد و الزم است در بررسي سرانه

هاي شهر به صورت منطقي و گيرد و در نهايت سرانههاي شهر نيز مورد نظر قرار مياستاندارد ويژگي

  معقول تعيين و در محاسبات مربوط به كمبودها و نياز مالك عمل خواهد بود.

ر شهر خانوار د 590نفر كه در قالب  2658) برابر 1390جمعيت شهر لومار در وضع موجود (سال 

برابر خواهد بود با  1392سكونت دارند. با نرخ رشد مصوب براي افق طرح جمعيت شهر در سال 
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خانوار را تشكيل  696) 1390(بعد خانوار در سال  4كه اين تعداد با در نظر گرفتن بعد خانوار  2787

  دهند.مي

خانوار در  واحد مسكوني وجود دارد كه شاخص 730در حدود در شهر لومار در حال حاضر 

بودن اين شاخص نسبت به عدد يك  كمتر .خانوار در واحد مسكوني است 0,95مسكن لومار برابر با 

نشان از اين دارد كه اين شاخص در وضعيت مناسبي قرار دارد و نيازي به ساخت واحدهاي جديد 

رسودگي براي تعديل شاخص خانوار در واحد مسكوني وجود ندارد. تنها مسئله در اين زمينه ف

  واحدهاي مسكوني و نياز به نوسازي آنها است.

به  درصد  1,7) جمعيت شهر لومار با نرخ رشد 1405با توجه به مطالعات جمعيتي در افق طرح (

  نفر خواهد رسيد. 4810و با جمعيت سكونتگاه هاي سد سيمره به  3423

  

 لوماربيني نياز واحدهاي مسكوني در شهر پيش - 5-1

ساسي جمهوري اسالمي ايران داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و قانون ا 31طبق اصل 

پذير است و بايد به خانواده ايراني است. بنابراين زندگي يك خانوار در يك واحد مسكوني امكان

شوند واحد مسكوني تعداد خانوارهاي موجود در شهر و خانوارهايي كه در طي گذر زمان تشكيل مي

منظور الزم است ارتباط تعداد خانوارها و تعداد واحدهاي مسكوني در وضع  احداث شود. براي اين

بيني جمعيت و ميزان افزايش سطح مسكوني در افق طرح مورد بررسي قرار موجود و وضعيت پيش

گيرد. نسبت تعداد خانوار در واحدهاي مسكوني و به عبارتي تراكم خانوار در واحد مسكوني يكي از 

باشد. مطابق استاندارد و براساس شرايط انساني و عيين كيفيت سكونت در شهر ميعوامل اساسي در ت

حقوقي نسبت خانوار به واحد مسكوني معادل يك (يك واحد مسكوني براي هر خانوار) است. 

بديهي است كه هرچه ضريب خانوار در واحد مسكوني بيش از يك باشد، كيفيت سكونت تنزل 

قبل به صورت مفصل مشخص شد در سطح شهر لومار نسبت تعداد  يابد. همچنانكه در مرحلهمي

كمبودي از يك است به عبارتي شهر به لحاظ تعداد مسكن موجود  كمترخانوار به واحد مسكوني 

  . ندارد
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  الف) تخمين خام نيازهاي مسكوني براي افق طرح 

ه در افق طرح به احتساب روستاهاي جابجا شونده سد سيمربا  1405جمعيت شهر لومار در سال 

نفر برآورد شده  2658) جمعيت اين شهر 1391نفر خواهد رسيد كه در حال حاضر (سال  4810

نفر بوده است با توجه به تخمين روند كاهش جمعيت  4,46برابر با  1390عد خانوار در سال است  ب

 لومارد خانوار شهر نفر كاهش خواهد يافت. بر اين اساس تعدا 4خانوار براي افق طرح اين ميزان به 

  خانوار است. 1203) برابر با 1405در افق طرح (

  

  : تخمين خام كمبود و نياز مسكن1-5جدول 

  خانوار  جمعيت  
بعد 

  خانوار

واحد 

  مسكوني

نسبت خانوار به 

  واحد مسكوني

كمبود يا نياز  

واحد 

  مسكوني

مساحت مورد نياز 

(حداقل تفكيك 

  متر) 240

  0  0  0,95  730  4,46  590  2256  )1390سال پايه (

  113520  473  1  1203  4  1203  4810  1405افق طرح 

  113520  473  جمع

  .1392مأخذ: مطالعات مشاور ارسن بنا، 

  

با توجه به عدم اطالع از تعداد واحدهاي مسكوني افق طرح در اين مرحله باالجبار تعداد واحد 

ته براي تخمين ميزان واحدهاي مسكوني گيرد. اين موضوع البمسكوني موجود مورد استفاده قرار مي

  مورد نياز براي افق طرح الزامي است. 

خانوار به خانوارهاي  473نفر معادل  4810برابر با  1405بيني جمعيت در سال با توجه به پيش

اضافه خواهد شد. همچنين با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني موجود با در نظر گرفتن  لومارشهر 

واحد مسكوني براي اين تعداد خانوار  473در كيفيت واحدهاي مسكوني نزديك به حداقل تغيير 

مترمربع در نظر  240پيش بيني شده نياز است با فرض اينكه حداقل تفكيك هر واحد مسكوني 

  شود.مترمربع در افق طرح نياز مسكوني تخمين زده مي 113520گرفته شود. برابر با 

  

  وني:تخمين ميزان شده نيازهاي مسك
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جهت تعيين نيازهاي واقعي آينده شهر در زمينه مسكن اعمال كمبود ميزان شده وضع موجود و 

واحدهاي خالي در وضع موجود و ميزان تخريب و تعداد واحدهاي مسكوني در حال ساخت در 

  ريزي نياز است. طول دوره برنامه

  

  

  

  

  

  ريزي= واحد مسكوني مورد نياز در طول دوره برنامه 

53437244730 =+++  
  

واحد مسكوني در طرح تعريض خيابان امام خميني بايست تخريب  5اين تعداد البته در كنار 

متر زمين مسكوني نيازمند خواهند بود. بنابر اين در  1200شوند كه اين تعداد پس از جابجايي به 

  هند شد. واحد مسكوني در افق طرح به شهر افزوده خوا 539مجموع تعداد 

  

  برآورد سطح مسكوني مورد نياز -

از مجموع كمبودهاي وضع موجود و  1405تا سال  لومارتعداد واحدهاي مسكوني مورد شهر 

واحد  539آيد. بنابراين در طول افق طرح جهت جبران نياز مسكن نيازهاي ده سال آتي بدست مي

مسكوني تبديل به سطح گردد تا  مسكوني مورد نياز است. در اين قسمت الزم است نياز واحدهاي

بيني شود. با توجه به ميزان مساحت مورد نياز براي اختصاص به ساخت مسكن مشخص و پيش

و تقريبا برابر سطح اشغال است و درصد  60كمتر از متوسط تراكم ساختماني  لومارسيماي كلي شهر 

يك طبقه بيشتر است به اين بيانگر آن است كه در اين شهر اغلب گرايش به ساخت و سازهاي 

درصد دو  10,9درصد، يك طبقه،  88,3حدود  لومارعبارتي از تعداد كل واحدهاي موجود در شهر 

 درصد سه طبقه هستند. 1و كمتر از  طبقه

تخمين ميزان شده تعداد 

واحدهاي مسكوني مورد نياز 

 ريزي در طول دوره برنامه

كمبود واحدهاي مسكوني 

 + = ميزان شده وضع موجود

تخمين خام واحدهاي 

مسكوني مورد نياز در 

 ريزيطول دوره برنامه
+ 

رري براي واحدهاي مق

مسكوني خالي در دوره 

 ريزيبرنامه
+ 

مقرري براي ضريب 

تخريب در طول دوره 

 ريزيبرنامه

- 

تعداد واحدهاي مسكوني در 

 حال ساخت در وضع موجود
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بنابراين الگوي غالب مسكن در شهر لومار واحدهاي مسكوني يك طبقه است. واحدهاي مسكوني 

د حتي واحدهاي مسكوني دو طبقه و بيشتر به صورت آپارتماني به شكل متعارف وجود ندار

واحدهاي مسكوني مستقل نيستند و اغلب مالك طبقات پايين مالكيت طبقات باال را نيز بر عهده دارد 

گيرد. البته در بعضي مواقع و كل مجموعه طبقات به عنوان يك واحد مسكوني مورد استفاده قرار مي

  باال متفاوت باشد از اين موضوع مستثني است.در صورتي كه كاربري طبقه همكف با 

گرايش به احداث واحدهاي مسكوني يك طبقه وياليي بيشتر  لوماربه هر حال در سطح شهر 

  است.

نفر در  4,46متر مربع براي هر نفر و با توجه به بعد خانوار  60بنابراين با توجه به سرانه استاندارد 

متر خواهد بود كه  240ريزي مساحت استاندارد در حدود هنفر در طول دوره برنام 4وضع موجود و 

متر است. در صورتي كه مساحت واحدهاي مسكوني در شهر را  200از حداقل تفكيك يعني  بيشتر

مترمربع فضا جهت توسعه  129360مترمربع در نظر بگيريم به صورت خام در افق طرح به  240

ريزي متر مربع) برنامه 200اساس حداقل تفكيك ( واحدهاي مسكوني وجود دارد و در صورتي كه بر

  مترمربع سطح مسكوني مورد نياز است.  107800كنيم 

 240يا  200اين در صورتي كه تمامي سطوح مورد نياز براساس استاندارد به قطعات مشخص 

سطح پيشنهادي به صورت پهنه صورتي كه مترمربعي تفكيك شده باشد و معابر آن مشخص شود در 

 20و خدمات عمومي درصد  20ها كه نزديك به ص شود بايد سطوح معابر محلي و دسترسيمشخ

سطح خواهد بود به سطح مسكوني مورد نياز اضافه شد. در مجموع در اين صورت سطح درصد 

  مترمربع خواهد شد. 181104به صورت پهنه تفكيك نشده  مورد نياز

ه مسكوني وجود دارد. اين در صورتي است كه هكتار در افق طرح نياز به توسع 18,1بنابراين 

  شهر توسعه افقي داشته باشد و هر قطعه مسكوني متعلق به يك خانوار باشد.

خانوار در شروع طرح به جمعيت شهر افزوده خواهند شد لذا تحقق  300از آنجا كه در حدود 

  اهد بود. هاي تفكيك شده و اراضي مسكوني پهنه اي در افق طرح قابل تحقق خومحدوده

  

  بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه تأسيسات زيربناييپيش
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  شبكه معابر -الف

ر را در هكتا 27در وضع موجود سطح كاربري مربوطه به حمل و نقل و انبار كه مساحتي معادل 

به باشد سهم استاندارد سرانه حمل و نقل و انبار بر اساس مصومترمربع مي 98بردارد تنها سرانه معابر 

  مترمربع پيشنهاد شده است. 30شوراي عالي شهرسازي و معماري برابر با 

  باشد. مترمربع مي 30با توجه به محدوده مطالعاتي، سرانه معابر بيشتر از 

نفر برسد و  4810با توجه به جمعيت پايين شهر لومار اگر جمعيت شهر لومار در افق طرح به 

و بيشتر از سرانه استاندارد  مترمربع 57ان سرانه معابر معبري به محدوده شهر اضافه نشود همچن

هر چند از نظر ميزان سرانه پيشنهادي نياز به اضافه كردن معابر وجود ندارد ولي به دليل خواهد بود. 

نابساماني معابر ارگانيك شهر و همچنين عدم رعايت سلسله مراتب معابر نياز است در طرح 

  لسله مراتب ساماندهي گردد. پيشنهادي معابر شهر به صورت س

 

 بيني نيازهاي آتي شهر در زمينه تأسيسات شهري (از قبيل آب، فاضالب، برق، مخابرات)پيش - 5-2

بيني نيازهاي آتي تأسيسات شهري، با توجه به افزايش جمعيت در طول دوره طرح و پيش

رساني، ساني، برقهاي سازمان مربوطه در توسعه تأسيسات مذكور، در زمينه تأسيسات آبربرنامه

  فاضالب و مخابرات انجام يافته است.

  

  :آبرساني

ليتـر در   165) با احتساب ميانگين مصـرف روزانـه   1405ميزان نياز آبي شهر در افق طرح (سال 

ظرفيـت منـابع   مترمكعب در روز خواهـد بـود.    793نفر، برابر با  4810بيني شده روز و جمعيت پيش

متر مكعب است كه از اين نظر مخازن موجود جوابگوي نياز آتي شـهر   1000موجود در شهر برابر با 

خواهند بود. مسئله مهم در اين زمينه بيالن منفي منابع آب زيرزميني در منطقه است كه با آبگيري سد 

سيمره اين مشكل حل خواهد شد. از سويي استفاده از آب ذخيره شده در پست سد جهت تامين آب 

  طول طرح رفع خواهد شد. شرب شهر اين نياز در

  

  :فاضالب
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كميت فاضالب توليد شده و همچنين مبناي طراحي تأسيسات مربوط به فاضالب شهر (اعم از 

خانه و سيستم دفع يا استفاده مجدد از فاضالب) آوري فاضالب، خطوط انتقال، تصفيهشبكه جمع

  اداري و ... دارد. هاي مختلف خانگي، تجاري،رابطه مستقيم با مصرف سرانه آب در بخش

دهنده درصدي از آب مصرفي است كه تبديل به فاضالب ضريب تبديل آب به فاضالب نشان

- گردد. در حقيقت درصدي از آب توزيع شده در شبكه آبياري ميآوري ميشده و وارد شبكه جمع

هاي توصيهگردد. با توجه به تجربيات بدست آمده و همچنين بنا به باشد كه به فاضالب تبديل مي

مجموع مصارف خانگي و  9/0- 6/0استاندارد صنعت آب كشور، ضريب تبديل آب به فاضالب بين 

شود. در گزارش مطالعات طرح جامع آب ايران ضريب برگشت عمومي و كارگاهي در نظر گرفته مي

  .گيرددرصد در نظر گرفته شده كه در گزارش حاضر نيز همان نسبت مالك عمل قرار مي 92پساب 

برابر با باتوجه به برآورد مصرف حداكثر روزانه در افق طرح ميزان فاضالب توليد شده در روز 

متر مكعب در روز خواهد بود. با توجه به عدم وجود سيستم فاضالب در شهر و ورود  730

هاي جذبي، تصفيه خانه پسماندها به رودخانه شورآبه و سپس رودخانه سيمره و همچنين چاه

ترين سطح نسبت به شهر قرار دارد پيش بيني مسير لومار به ورگچ كه تقريبا در پايين فاضالب در

  شده است.

  

  رسانيبرق

سـرابله   يلـووات ك 20/63از پست  يروانبخش ش يروستاها ينهم اكنون برق شهر لومار و همچن

 يـن از ادستگاه پست برق وجود دارد كه  234 يروان. در حال حاضر در سطح بخش شگردديم ينتام

وجـود دارد.   ينـي زم يدستگاه پست اختصاصـ  1و  يدستگاه اختصاص 150 ي،دستگاه عموم 83تعداد 

 /w4 يففقره پست فشار ضع 8تعداد  يبرق وجود ندارد، ول يبطور كل در سطح شهر پست فشار قو

  در داخل شهر لومار وجود دارد.  20

 يهـوائ  يفو شبكه فشار ضع متريلوك 385/219در سطح بخش  يشبكه فشار متوسط هوائ مقدار

از  يلـومتر ك 042/93از شـبكه فشـار متوسـط و     يلومترك 52/5مقدار  يناست. از ا يلومترك 5455/114

و  ينـي زم يـر كابـل ز  يلومتر/. ك869 يزانم يندر سطح شهر لومار قرار دارد. همچن يفشبكه فشار ضع

  ارد.كابل خود نگهدار در سطح شهر لومار وجود د يزن كيلومتر 4/5
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 يدهرسـ  بـرداري بعد از انقـالب بـه بهـره    يهاول يبا توجه به طول عمر شبكه موجود كه در سالها

شبكه انتقال دهنـده از سـرابله بـه     ينبرق در سطح شهر و همچن يعاز مشكالت شبكه توز يكياست، 

بـرق   يشبكه موجود افت فشار و قطعـ  يامر سبب شده تا گاها در انتها ينآن است.ا يلومار فرسودگ

   وجود داشته باشد.

برنامه آتي شركت توزيع برق استان ايالم احداث يك پست مستقل برق براي شهرستان سـيروان  

  است كه نياز آتي شهر، روستاهاي اطراف و ناحيه صنعتي لومار را برطرف خواهد كرد.

  

  مخابرات

بـودي بـه لحـاظ    در افق طرح (به دليل قابليت افزايش تعداد مشـتركان در شـبكه مخـابراتي) كم   

  توسعه خطوط مخابرات در شهر لومار وجود نخواهد داشت. 

  

  گاز

 ينتاكنون ا ينكهگاز شهر لومار در حال حاضر در حال اجرا است و با توجه به ا يعشبكه توز

در شهر وجود ندارد. طول كل شبكه  ياست مصرف كننده و مشترك يدهنرس يبردارشبكه به بهره

  انشعاب در شهر وجود دارد.  450متر و تعداد  24540برابر با  گاز در شهر لومار يعتوز

متر و  5گاز  يهخطوط تغذ يمدر شهر وجود دارد و حر T.B.S يفشار شهر يلتقل يستگاها يك

  است.  يمفاقد حر يعشبكه توز

 يمشــكالت موجــود در اجــرا يناســتعالمات صــورت گرفتــه از شــركت گــاز از مهمتــر طبــق

 يـاد ز يارمـدون و تفـاوت بسـ    يليعبارتنـد از عـدم وجـود طـرح تفصـ      گـاز در شـهر   يـع شبكه توز

  . يشهر يساتتاس يو نامنظم يتنقشه موجود با واقع

 يـل فعال شامل تكم يآت هاياست برنامه يافتهن يانشهر هنوز پا ينبه ا يگازرسان ينكهتوجه به ا با

  شهر وجود ندارد. يآت يبرا اياست و برنامه يشبكه شهر

  

  هاي كمي و كيفي خدمات رفاهي برآورد كمبود - 5-3

  فضاهاي آموزشي .1- 5-3
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مترمربع است كه سرانه  23418مساحت فضاهاي آموزش عمومي در سطح شهر لومار معادل 

مترمربع به ازاء هر نفر است. به منظور تعيين نياز آتي شهر به فضاهاي  81/8مربوط به آن معادل 

هاي توسعه شهري، سرانه طرح هادي رحهاي معمول در طآموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي، سرانه

  هاي پيشنهادي سازمان تجهيز و نوسازي مدارس مورد بررسي قرار گرفته است.مصوب و سرانه

مترمربع است، طرح هادي  5تا  3هاي توسعه شهري سرانه معمول فضاهاي آموزشي در طرح

پيشنهاد داده است و حال مترمربع را براي آموزش عمومي در افق طرح  38/8اي معادل مصوب سرانه

هاي پيشنهادي سازمان تجهيز آموز تحت تعليم براساس سرانههاي مطلوب براي هر دانشآنكه سرانه

مترمربع و  8/9مترمربع، راهنمايي  9/7مترمربع، دبستان  6/9دبستاني و نوسازي مدارس در مقطع پيش

فضاهاي آموزشي از طريق برآورد  مترمربع است. در اين بين نياز آتي شهر به 12مقطع متوسطه 

  هاي پيشنهادي سازمان تجهيز و نوسازي مدارس محاسبه شده است.التعليم آينده و سرانهجمعيت الزم

  دبستان -

مترمربع است كه براساس كل  7918مساحت مدارس مقطع ابتدايي فعال در شهر لومار حدود 

  مترمربع دارد.  98/2اي معادل جمعيت موجود شهر سرانه

ها در سطح شهر نيز نشان از اين داشت كه اين كاربري توزيع مناسبي در وضعيت توزيع دبستان

- سطح شهر ندارد. با توجه به دو شيفته بودن مدارس، لزوم احداث مراكز آموزشي جديد احساس مي

 ريزي دو محله فاقد مدرسه ابتدايي هستند كه در افق طرح اين كمبود بايستشود. در محله برنامه

 رفع شود. 

  راهنمايي -

مترمربع است كه براساس جمعيت  6124مساحت مدارس مقطع راهنمايي فعال در شهر معادل 

  مترمربع دارد.  30/2اي معادل موجود شهر، سرانه

نحوه توزيع خدمات آموزشي در مقطع راهنمايي در سطح شهر نسبتاً مناسب بوده و تنها محله 

ين كاربري خارج است. با توجه به دوشيفته بودن اين مدارس درويشان از محدوده شعاع دسترسي ا

  يك مدرسه راهنمايي جديد در محله لومار پيشنهاد مي شود.

  متوسطه -
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مترمربع است كه براساس كل  7179مساحت كليه مدارس فعال مقطع متوسطه در شهر لومار 

وضع موجود مشاهده  مترمربع دارد. براساس مطالعات 70/2اي معادل جمعيت موجود شهر، سرانه

شود كه از طرفي پراكندگي مدارس مقطع متوسطه در سطح شهر از وضعيت مناسبي برخوردار مي

باشد، لذا شهر لومار در وضع موجود در زمينه اراضي مورد نياز خدمات آموزشي در مقطع متوسطه مي

  باشد.دچار كمبود نمي

  

 كاربري درماني  .2- 5-3

 مركزمترمربع است شامل يك واحد  4208ضع موجود كل فضاهاي با كاربري درماني در و

  باشد. متر مربع مي 1,5بهداشت است كه سرانه هر شهروند از آن 

متر در حال حاضر تقريبا شهر نيازي به كاربري درماني  2تا  1,5با توحه به استاندارد سرانه يعني 

ظ شعاع دسترسي يك كاربري به لحاظ سطح ندارد. اما با توجه به عدم پوشش كاربري مذكور به لحا

  غرب شهر بايست مد نظر قرار گيرد.شمالدر 

كاربري  متر مربع 9620نفر  4810يش جمعيت و رسيدن جمعت در افق طرح به ابا توجه به افز

  متر مربع بيشتر از وضع موجود است. 5412درماني در افق طرح مورد نياز خواهد بود كه اين سطح 

 يا يك بيمارستان ر به مركز شهرستان سيروان يك كلينيك تخصصياز سويي با تبديل شهر لوما

. سطح اين كاربري عالوه بر سطح موجود براي شهرستان قابل محاسبه براي شهر الزم خواهد بود

  خواهد بود.

  

 ها و فضاهاي سبزپارك .3- 5-3

دارند تنها  69021مساحتي در حدود  وجود دو لكه فضاي سبز جنگل كاري در شمال شهر لومار

در كنند. را براي شهر تامين مي 25,96ين دو محدوده با جمعيت كنوني شهر سرانه فضاي سبز ا

محدوده اداره منابع طبيعي و همچنين پارك جنگلي شهر سبب شده تا سرانه اين كاربري بسيار باالتر 

و نياز هستند  يشهر عملكردي با مقياساز سطح استاندارد باشد. اما از سويي اين دو محدوده داراي 
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كنند كه در طرح پيشنهادي براي هر محله بايست يك فضاي فضاي سبز محلي شهر را تامين نمي

  بازي كودكان در نظر گرفته شود.

  

 فضاهاي ورزشي .4- 5-3

در شهر . دارددر شهر وجود تنها يك سالن سرپوشيده به عنوان فضاي ورزشي در حال حاضر 

درصد  1/0مترمربع بوده كه  1591ي معادل لومار مساحت سطوح اختصاص يافته به كاربري ورزش

مترمربع و  6/0شود. سرانه اين كاربري در وضع موجود به ازاء هر نفر معادل كل شهر را شامل مي

مترمربع است. سرانه معمول اين كاربري در  4سرانه پيشنهادي در افق طرح هادي مصوب معادل 

با توجه به نياز مركز شهرستان يك ن است. مترمربع در نوسا 5/4تا  2هاي توسعه شهري بين طرح

محجوعه ورزشي شامل زمين چمن و ساير سالن هاي چند منظوره در شهر در محدوده پيشنهاد شده 

  در طرح هادي شهر قابل پيشنهاد است. 

  

  فضاهاي فرهنگي .5- 5-3

هنري اختصاص  - مترمربع به كاربري فرهنگي 3939درصد اراضي معادل  26/0در شهر لومار 

است. اين دو كاربري در حاشيه پارك جنگلي استقرار يافته اند. سرانه اين كاربري در وضع يافته 

پيشنهاد شده است.  93/1متر مربع و در طرح هادي مصوب، اين سرانه تا افق طرح  48/1موجود 

/. است. از آنجايي كه 2 -/.75سرانه پيشنهادي شورايعالي شهرسازي و معماي براي اين كاربري بين 

ق سرانه شهر كمبودي ندارد ولي در افق طرح به كاربري هاي فرهنگي براي مركز شهرستان نياز طب

  وجود دارد. 

  

  فضاهاي مذهبي .6- 5-3

مسجد در محالت، بانواز،  4سطوح اختصاص يافته به كاربري مذهبي در شهر لومار شامل 

ضع موجود به ازاي هر مترمربع سرانه اين كاربري در و 1647رنگيني، شهرك لومار و درويشان معادل 

باشد. با توجه به استقرار يك مسجد در هر محله در افق طرح يك مسجد مترمربع مي 61/0نفر معادل 

  براي محله فرهنگيان الزم و يك مصال براي مركز شهرستان بايست مكانيابي شود.
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  مراكز صنعتي و توليدي .7- 5-3

سرانه اين كاربري در وضع  مترمربع است. 1222 لومارمساحت مراكز صنعتي و توليدي شهر 

مترمربع به ازاي هر نفر است. مطابق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري، سرانه  45/0موجود 

شود. مترمربع لحاظ مي 6توليدي با توجه به عملكرد شهر حدود حداكثر  -استاندارد كاربري صنعتي

 3معادل  1405ي طرح براي افق با توجه به موارد ذكر شده و سرانه موجود شهر، سرانه پيشنهاد

مترمربع مساحت كاربري صنعتي در  3شود. در مجموع با سرانه مترمربع به ازاي هر نفر پيشنهاد مي

مترمربع  13208متر مربع باشد. با احتساب سطح اين كاربري در وضع موجود بايد  14430افق طرح 

  تا افق طرح، به اين كاربري اختصاص داده شود.

  

 ازهاي فضاهاي اداري برآورد ني .8- 5-3

مترمربع است كه  48737انتظامي شهر لومار در وضع موجود برابر  –مساحت كاربري اداري

دهد. طرح هادي مصوب سرانه پيشنهادي شهر در زمينه مترمربع را بدست مي 33/18اي معادل سرانه

و معماري سرانه مترمربع در نظر گرفته است همچنين شورايعالي شهرسازي  60/7فضاهاي اداري را 

شود با توجه مترمربع در نظر گرفته است. همانطور كه مشاهده مي 4مورد نياز براي فضاهاي اداري را 

باشد. اما به توجه به تغيير انتظامي دچار كمبود نمي –به سرانه معيار شهر لومار از نظر فضاهاي اداري

هر اضافه خواهد شد كه بدون توجه به در تقسيمات سياسي سرانه اي به عنوان سرانه شهرستان به ش

جمعيت شهر بايست در شهر استقرار يابند. اين ادارات در سايت پيشنهادي استانداري استقرار خواهد 

 14163متر مربع افزايش خواهد يافت.  38576هاي اداري يافت. در طرح پيشنهادي مساحت كاربري

  ي اضافه خواهد شد. متر نيز زمين سپاه ناحيه به محدوده كاربري انتظام

  

  برآورد نيازهاي تجاري و خدماتي .9- 5-3

اي متر مربع است كه اين مساحت سرانه 10792مساحت قطعات تجاري شهر لومار در حدود  

  باشد. متر مربع را دارا مي 06/4معادل 
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مترمربع پيشنهاد داده  80/4طرح هادي مصوب، سرانه پيشنهادي شهر در زمينه فضاهاي تجاري را 

مترمربع پيشنهاد  2شورايعالي شهرسازي و معماري، سرانه معيار براي فضاهاي تجاري را تا است. 

داده است. با توجه به اينكه شهر لومار داراي حوزه نفوذ وسيعي است لذا باال بودن سرانه تجاري در 

  وضع موجود و وضع پيشنهادي كامال قابل توجيه است. 

  

  تفريحي و گردشگري .10- 5-3

است كه تنها براي ها داراي يك مهانسراي اداره آموزش و پرورش موجود تن در وضع لومارشهر 

متر مربع  1312مساحت اين كاربري در وضع موجود برابر با اين كاركنان اداري مورد استفاده است. 

طبق سرانه اين كاربري در وضع موجود كمبودي  درصد است. 49/0است و سرانه اي در حدود 

اختصاصي بودن اين كاربري توسط اداره آموزش و پرورش اين سطح از ندارد ولي با توجه به 

  متر بايست به اين كاربري افزوده شود. 962كاربري موجود خارج و با توجه به جمعيت افق طرح 

  

  تا افق طرح لومارهاي شهر : برآورد مساحت مورد نياز و كمبود كاربري2-5جدول 

  كمبودها
مساحت مورد 

  نياز تا افق طرح
  سرانه موجود  تاندارد سرانهاس

مساحت وضع 

  موجود
  كاربري

  مسكوني  231678  87,16  60  288600  56922

  آموزشي  24125  9,08  )5( - 3  24050  -

  انتظامي –اداري   48737  18,34  4  19240  -

  تجاري  10792  4,06  2  9620  -

  ورزشي 1591 0,6  5/1 7215 5624

  درماني 4208 1,58  5/1 7215 3007

  فرهنگي 3939 1,48  75/0 3608 -

  پارك  91445 34,40  8 38480 -

  مذهبي 954 0,36  5/0 2405 1451

  تجهيزات شهري 2351 0,88  5/0 2405 54
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  كمبودها
مساحت مورد 

  نياز تا افق طرح
  سرانه موجود  تاندارد سرانهاس

مساحت وضع 

  موجود
  كاربري

  تأسيسات شهري  2610 0,98  2 9620 7010

  حمل و نقل و انبارداري 273658 102,96  30 144300 -

  گردشگري –تفريحي  1312 0,49  2/0 962 -

  صنعتي 1222 0,46  3 14430 13208

  .1392ماخذ: مطالعات مشاور، 

  

هاي گردشگري و دفاع غيرعامـل  تدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مكان -6

  در شهر

 الگوي مرتبط با فضاي سبز و فضاي باز - 6-1

فضاي سبز شهري بخشي از فضاهاي باز «گردد: به طور كلي فضاي سبز شهري اينگونه تعريف مي

ها ها، چمنها، گلهاي طبيعي و يا مصنوعي آن تحت استقرار درختان، درختچهشهري است كه عرصه

و ساير گياهان است كه براساس نظارت و مديريت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانين و 

هاي مرتبط به آن براي بهبود شرايط زيستي، زيستگاهي و رفاهي شهروندان و مراكز  تخصص

   1»شوند.يرروستايي، حفظ، نگهداري و يا بنا ميجمعيتي غ

 بندي كاربري فضاي سبزتقسيم •

شوند. به بندي ميفضاي سبز اشكال گوناگوني دارند و بنا به كاربرد آنها به انواع مختلفي دسته

  توان به دو گروه تقسيم كرد:طور كلي فضاهاي سبز را مي

  فضاهاي سبز برون شهري •

 فضاهاي سبز درون شهري •

 

  

  

                                              
  هاها و دهياريها، سازمان شهرداريراهنماي جامع مديريت شهري، مجموعه اصول و قوانين و مفاهم مورد نياز كارشناسان ارشد فضاي سبز شهرداري  -1
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  بندي كاربري فضاي سبز: تقسيم1-6نمودار 

  
  2مأخذ: راهنماي جامع مديريت شهري

  

 فضاي سبز برون شهري يا حاشيه شهر .1- 6-1

و يك پارك محلي در مركز شهر با توجه به استقرار دو لكه فضاي سبز جنگلكاري در شمال شهر 

بين تمامي شهرهاي متر مربع است كه در  34لومار، سرانه فضاي سبز در وضع موجود در حدود 

  استان ايالم بيشترين ميزان را دارا است.  

 ) لومارهاي درون شهري الگوهاي فضاي سبز درون شهري (پارك .2- 6-1

- شوند از ديدگاه شهرسازي به زيبايي محيطاين نوع فضاها كه اغلب به صورت پارك احداث مي

سه دسته خصوصي، نيمه  افزايند. فضاهاي سبز شهري را از نظر نوع مالكيت بهزيست شهري مي

  كنند.عمومي و عمومي تقسيم مي

  

  فضاهاي سبز عمومي •

ها و فضاهاي بازي باشند. پاركها به منظور گردشگاه و محل استراحت عموم مردم مياين پارك

  كودكان و فضاهاي سبز خياباني از مهمترين اين گونه از فضاها هستند.

                                              
  هاها و دهياريها، سازمان شهرداريز شهرداريراهنماي جامع مديريت شهري، مجموعه اصول و قوانين و مفاهم مورد نياز كارشناسان ارشد فضاي سب - 2
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روها، جزاير ها، حاشيه پيادهها، حاشيه بزرگراهنفضاهاي سبز خياباني، شامل: فضاي سبز ميدا

  باشد.ها ميها) و كنار خيابانها (رفيوژهاي غيرهمسطح، باندهاي مياني راهمياني، تقاطع

هاي دسترسي هستند كه داراي عملكردهاي فضاي سبز خياباني، بخشي از ساخت شبكه

  باشند. ي شهري ميسازي ترافيك و زيباسازي فضااكولوژيكي، اجتماعي، ايمن

بلوار امام خميني و همچنين بلوار تازه احداث شده بر روي مسيل واقع در شهرك لومار با توجه 

  به عرض زياد نسبت به سواره رو داراي نقش فضاي سبز خياباني هستند.

  

  خصوصي:فضاهاي سبز نيمه •

زشي و درماني، جزو ها، ادارات و مراكز دولتي، خدماتي، نظامي، آموكليه فضاي سبز سازمان

روند. هر چند كه اين فضاها داراي عملكرد عمومي نيستند، ليكن فضاي سبز، شهر به شمار مي

عمومي شوند. فضاي سبز نيمهمند ميهاي ياد شده از آن فضا بهرهكنندگان به مكانكاركنان و مراجعه

ولي بازدهي اكولوژيكي  كنندگان فاقد بازدهي اجتماعي كامل است،جهت محدوديت نسبي استفاده

ريزان شناسي فضاهاي سبز خصوصي و نيمه عمومي براي برنامهآنها غيرقابل انكار است. بررسي گونه

محيطي و مديران شهري، به دليل اهميتي است كه اين فضاها در افزايش توان اكولوژيكي و زيست

شود. از اين رو تحميل نميشهر دارند. در حالي كه هزينه نگهداري آنها نيز بر مديريت شهري 

سياستگذاران و مديران شهري بايد توسعه و ترويج فضاهاي سبز خصوصي و نيمه عمومي را در 

  اولويت قرار دهد.

محوطه جنگلكاري اداره منابع طبيعي در شمال شهر يكي از فضاهاي سبز نيمه خصوص است كه 

  گيرد.البته به صورت عمومي نيز مورد استفاده قرار مي 

 

  فضاي سبز خصوصي: •

هاي موجودر سطح شهر ها و باغفضاهاي سبز خصوصي، شامل كليه فضاهاي سبز اعم از باغچه

هاي واحدهاي شود. فضاي سبز حياطاست كه استفاده از آنها اختصاص به مالكين آنها محدود مي

، لوماردهند. در اكثر منازل مسكوني شهر مسكوني بخش مهمي از پوشش سبز شهر را تشكيل مي
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حداقل يك باغچه كوچك وجود دارد و تقريبا به طور يكنواخت در سطح شهر پراكنده و توزيع 

هاي منازل مسكوني فاقد كاركرد اجتماعي هستند. اند. هر چند كه اين فضاهاي سبز و باغچهشده

  ليكن بازدهي اكولوژيكي آنها براي شهر بسيار حائز اهميت است.

  باشد:به شرح زير مي لوماردي در خصوص پارك و فضاي سبز شهر راهكارهايي اجرايي پيشنها

  احداث فضاي سبز در جداره خيايان ها به منظور تفكيك سوار و پياده )1

 شورآبه ها و رودخانهاحداث پارك در حريم مسيل )2

 ها با مقياس شهريتكميل و تجهيز  پارك )3

  ايجاد فضاي سبز نواري در اطراف محدوده شهر )4

  

 هاي گردشگريمكان الگوي مرتبط با - 6-2

با توجه به نزديكي شهر لومار به نقاط داراي پتانسيل گردشگري طبيعي همچون درياچه سد 

توانند از نقاط ميسيمره و روستاهاي زيباي اطراف و همچنين درياچه طبيعي واقع در تنگه سازوبن 

  ذار خواهند بود.ريزي آتي شهر تاثير گجذب گردشگر در اطراف شهر لومار باشند كه در برنامه

هاي وجود آثار باستاني و شهر تاريخي ماسبذان در محل روستاي زيباي سرابكالن از ديگر جاذبه

  تواند به عنوان نقطه جذب گردشگر باشد.ريزي ميگردشگري اين محدوده است كه در صورت برنامه

اهبردها و سياست عالوه بر مكان هاي گردشگري كه توضيح داده شد، با توجه به چشم انداز و ر

، راهكار هايي جهت توسعه صنعت گردشگري و ارتقا شهر به لومارهاي درنظر گرفته شده براي شهر 

  گردد:اي پذيراي گردشگر ارائه ميمجموعه

 ايجاد نمايشگاه دائمي عكس و اساليد از جاذبه هاي شهر )1

 شهر لوماررستوران، استراحتگاه) در ( خدمات گردشگرياحداث  )2

 هاي مختلف شهر و استان شنواره هاي فصلي براي معرفي آداب و رسوم و جاذبهبرگزاري ج )3

گذاران بخش خصوصي از طريق اعطاي وام هاي كم بهره و ايجاد انگيزه براي سرمايه )4

 بازپرداخت طوالني

 برپايي نمايشگاه دائمي براي ارائه  توليدات بخش كشاورزي و دامداري شهر )5
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  مل شهر الگوي مرتبط با پدافند غيرعا - 6-3

و نيازهاي كالبدي آن، به طور مفصل مورد مطالعه و  لوماردافند غيرعامل شهر در فصل دو پ

ديدگان به منظور اسكان آسيب هاي مناسب موجود در شهربررسي قرار گرفت و فضاها و ساختمان

  بندي شد.اولويتپيش بيني و  در بحران

هاي طبيعي و توان به دو دسته بحرانيهمانطور كه قبال نيز اشاره شده بود، بحران را م

 لومارساخت تقسيم كرد كه هر يك از آنها تاثيرات خاص خود را بر زندگي ساكنان شهر انسان

  به منظور پدافند غيرعامل، عبارتست از:  لومارمهمترين راهكارها در شهر  گذارد.مي
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  لوماردر شهر  : ارائه راهكارهايي اجرايي به منظور پدافند غير عامل1-6جدول 

  راهكار  سياست  راهبرد

اليه بندي كردن فضا در محيط كالبدي  •

  (محافظت سلسله مراتبي)

سازي نحوه تركيب توده و مناسب •

  فضا

  به ويژه در بافت قديم شهر  لومارافزايش سهم فضاي باز در بافت شهر  •

 ك و در معابري كه نياز به اصالح دارند.افزايش دسترسي به فضاهاي باز با اصالح و بازگشايي معابر در بافت ارگاني •

  لومارافزايش عرض شبكه معابر  شهر  •

  گيري عمودي توده ساختمان نسبت به معبرجهت •

سازي سازماندهي فضايي مناسب •

  توده

  هااستفاده از الگوهاي پراكنده و غيرمتمركز در سازماندهي فضايي توده •

  هاايجاد ناپيوستگي و فضاهاي خالي بين ساختمان •

سازي فرم، مصالح و مناسب •

  اجزاء محيط

  هاكاهش استفاده از عناصر سست و شكننده مانند شيشه در نما و جداره خارجي ساختمان •

  هااستفاده از مصالح با مقاومت باال در سازه ساختمان •

  ايجاد حايل بين نما و جداره ساختمان با فضاهاي عبوري •

  آمدگي نما و ...)انال كولر، بالكن، پيشها(ككاهش عناصر الحاقي به نماي ساختمان •

  محافظت كردن پويا و دايناميك شهر  •

پذيري در افزايش انعطاف •

  فضاهاي موجود در محيط كالبدي 

  هاي گياهي ي موجود مانند اراضي كشاورزي و پوششنخورده حفظ فضاهاي بكر و دست •

  لوماردر  شهر و بكارگيري تجهيزات كمتر در فضاهاي باز و سبز  طراحي ساده •

افزايش تنوع  و كثرت در اجزاء  •

  محيط كالبدي  شهر 

  لومارها به عناصر مهم و حياتي حفاظتي در محيط كالبدي شهر افزايش تعداد و نوع دسترسي •
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  راهكار  سياست  راهبرد

افزايش كارايي فضاهاي موجود  •

  در محيط كالبدي  شهر 

  هاي جمعيتي و ساختمانيتعيين حد بهينه و مطلوب تراكم •

  ز درماني و بيمارستان، به منظور پاسخگويي در زمان بحراناحداث مرك •

ايجاد خودكفايي دفاعي و حفاظتي در   •

  شهر 

استقرار تجهيزات پشتيباني دفاعي  •

  و امدادي در  شهر 

  جانمايي تجهيزات مقابله با آتش •

  جانمايي مراكز درماني و بهداشتي در  شهر  •

سازي ميزان اثر پذيري عناصر كمينه •

  دي از يكديگرمحيط كالب

جلوگيري از همجواري  •

  هاي حساس با يكديگر كاربري
  هاي حساستعيين و اعمال حرايم استحفاظي براي انواع كاربري  •

سازي مناطق سازي و مقاومايمن •

  هاي حساس همجوار با كاربري

  هاي حساس در خارج از  شهر (در صورت امكان) جانمايي كاربري •

  هاي حساسي مجاور كاربريهاهاي ساختمانتقويت سازه •

  هاي حساس و مناطق مسكوني مجاور(با پوشش گياهي) بين كاربري ايجاد منطقه حايل •

  تامين امنيت آبرساني و شبكه توزيع آب •
غيرعامل  انجام مهندسي پدافند •

  در تاسيسات آبي

  قابليت استتار مناسب تجهيزات وتاسيسات آبي •

  قابليت پوشش و اختفا مناسب •

  .1391العات مشاور ارسن بنا، ماخذ: مط  
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  : مالحظات پدافند غير عامل در شهر لومار1-6نقشه 
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، غسالخانه، گورستان، سيستم دفع بيني مكان و نحوه ايجاد يا توسعه تجهيزات شهري (كشتارگاهپيش -7

 نشاني و غيره)زباله، آتش

 كشتارگاه - 7-1

  مساحت مورد نياز براي تأسيس كشتارگاه �

 -براي بناي كشتارگاه برحسب جمعيت شهر به طور تقريبي در جدول شماره  اندازه سطوح الزم

  ذكر گرديده است:

  

  : اندازه سطوح الزم براي تأسيس كشتارگاه برحسب جمعيت1-7جدول 

  مساحت الزم در ازاي هر نفر (مترمربع)  تعداد جمعيت

  86/0  تا ده هزار نفر

  55/0  نفر 20000تا  1001

  45/0  نفر 30000تا  20001

  38/0  نفر 50000تا  30001

  35/0  نفر 100000تا  50001

  18/0  هزار نفر و بيشتر 100از 

  مأخذ: كتاب سبز شهرداري جلد هشتم، تأسيسات و خدمات شهري

  

اي كه كشتارگاه در براي تعيين مساحت كشتارگاه تعداد جمعيت شهر مورد نظر و جمعيت ناحيه

اشد، چون اين كاربري معموالً عملكردي فراتر از شهر دارد. آنجا قرار گرفته است بايد مدنظر ب

تواند بر مساحت هاي زمين، اعتبار و... نيز ميهمچنين نحوه سازماندهي فضايي كشتارگاه، محدوديت

  كند. در نظر گرفته شده تاثير بگذارد. لذا ارقام ياد شده مساحت الزم را بيان مي

متر مربع سطح  4137به ازاي هر نفر مساحتي در حدود ع متر مرب 86/0با در نظر گرفتن سرانه 

شهر در شمال غربي شهر و باالي جديد محل كشتارگاه مورد نياز كشتارگاه در افق طرح خواهد بود. 

متر مربع است. و نياز  2293محوطه نگهباني محوطه جنگلباني قرار دارد، مساحت اين كشتارگاه برابر 

متري با توحه به سرانه  1844با توجه به كمبود  پاسخگو است. خوبي در وضع موجود شهر را به
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بيني شده مساحت مورد نياز كشتارگاه در اطراف كشتارگاه استاندارد در صورت تحقق جمعيت پيش

  بيني است. موجود قابل پيش

  

 گورستان و غسالخانه - 7-2

در جانمايي  شوند.ها يكي از عناصر مهم و مورد نياز براي هر شهري محسوب ميگورستان 

گورستان بايد دقت الزم انجام شود كه اين كاربري در خارج از محدوده شهر قرار گيرد. براساس 

ها در هر شود. اندازه گورستاناصول شهرسازي براي هر شهر تنها يك گورستان در نظر گرفته مي

طح مورد نياز گردد. البته براي محاسبه سشهر برحسب تعداد جمعيت و نرخ مرگ و مير تعيين مي

اي وجود ندارد، اما عملكرد هر گورستان به دو عامل اندازه براي شهر مقياس از قبل تعيين شده

گورستان و فاصله آن از شهر بستگي دارد. هر چه گورستان يك شهر بزرگتر و دورتر باشد تأسيسات 

است كه هر گورستان در شود بيشتر خواهد بود. شايان ذكر و تسهيالتي كه براي آن در نظر گرفته مي

و ضروري را داشته باشد. در اين قسمت عناصر مورد  ايبايد تأسيسات و تسهيالت پايه وهله اول

ناصر و تأسيسات مشترك ع - گيرد: الفها در دو مقوله مورد بررسي قرار مينياز گورستان

  ها.گورستان

  تأسيسات قابل توسعه بسته به مقياس شهرها. -ب

  هاأسيسات و تسهيالت مشترك گورستانالف/ عناصر و ت

  مقابر عمومي -

 غسالخانه -

 سوز)سوز (البسهزباله -

 ساختمان تأسيسات (آب، برق، گرمايش و...) -

 مسجد -

 ورودي و نگهباني -

 پاركينگ -

 ها، فضاي سبز و فضاي بازراه -
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 ساختمان اداري -

 ي)بان، توالت عموماي (تلفن عمومي، ظروف زباله، آبخوري، سايهتسهيالت پايه -

 حمام براي استفاده كاركنان -

  ب/ تأسيسات اضافي گورستان برحسب مقياس شهر -

  سالن سوگواري -

 فضاي سبز عمومي و فضاي سبز براي كودكان -

 درمانگاه -

 بوفه يا سالن غذاخوري -

 هاي خصوصيقطعه كودكان و آرامگاه -

 تراشيسنگ -

 گلخانه -

 گلفروش -

 بانك -

 تلفن راه دور -

 سردخانه -

 ي و تزيينات، نجاري، آهنگري، مكانيكي و...)هاي خدماتي (نقاشكارگاه -

 هاي توليدي (توليد سنگ بتني لحد، جدول و بلوك مورد نياز گورستان)كارگاه -

 تأسيسات تصفيه فاضالب -

  هاي شهرييابي گورستانضوابط مكان �

  يابي گورستان به دو عامل بايد توجه شود:در مكان

  موقعيت  -1

 مكان يا موضع -2

  عبارتند از:عوامل مربوط به موقعيت 

  فاصله از شهر -الف

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  ) سوم(مطالعات سطح  لومار تفصيلي  -طرح جامع

 

77 

  جهت توسعه شهر -ب

  هاهمجواري -ج

  جهت وزش بادهاي غالب -د

  دسترسي -ه

  فاصله از شهر: -الف 

يابي شود به لحاظ شرعي محيطي بايد دور از بافت شهري مكانگورستان به داليل مختلف زيست

شكسته شـدن نمـاز و باطـل شـدن     اي باشد كه موجب و فقهي فاصله گورستان از شهر بايد به اندازه

روند فاصـله  خواني براي اهل قبور ميروزه نگردد. همچنين از آنجا كه مردم معموال هر هفته به فاتحه

گورستان نبايد در حدي باشد كه موجب به زحمت افتادن شهروندان شود. در هر حال بـراي رعايـت   

در غير اين صورت مشكالتي به  اصول شهرسازي، رعايت فاصله بين گورستان و شهر ضروري است

  شود:شرح زير ايجاد مي

  انتقال انواع آلودگي -1

 افسردگي مردم -2

 ايجاد ترافيك -3

 اشغال فضال شهري -4

 هاي عمراني و خدماتيجلوگيري از اجراي طرح -5

  جهت توسعه شهر -ب

  يابي شود كه در مسير توسعه شهر قرار نگيرد.گورستان بايد در جهتي مكان

  هاهمجواري -ج

هاي مناسب گورستان عبارتند از فضاهاي باز اعم از صحرايي كـه بـه صـورت حـريم     اريهمجو

  كند.گورستان عمل مي

  جهت وزش بادهاي غالب -د

جهت وزش باد غالب بايد از سوي شـهر بـه طـرف گورسـتان باشـد و در صـورت قرارگيـري        
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با درختان بلند و پرشاخ وزد بهتر است پيرامون گورستان گورستان در مسير بادي كه به طرف شهر مي

  و برگ محصور گردد.

  دسترسي -ه

دسترسي مناسب و ايمن به گورستان اهميت زيادي دارد. از آنجـا كـه معمـوال رفـت و آمـد بـه       

شود و عزاداران نيز به دليل تألم روحي كامال منطقـي عمـل   جمعي انجام ميگورستان به صورت دسته

هاي متعدد باشد و يا به هر ن خارج از شهر و داراي تقاطعكنند چنانچه مسير دسترسي به گورستانمي

  يابد.ترتيبي ايمني الزم را نداشته باشد، امكان بروز خطر افزايش مي

  عوامل مربوط به مكان �

  جنس و تركيبات خاك -الف

  مكانيك خاك -ب

  شيب زمين -ج

  هاي زيرزميني (ايستابي)عمق آب -د

  هاي سطحيمحل آب -ه

  آتيچگونگي توسعه  -و

  رعايت موازين شرعي در انتخاب زمين -ز

  جنس خاك و تركيبات خاك -الف

هايي كه به عنـوان  جنس خاك گورستان بايد قابليت ايجاد سبز را داشته باشد. عالوه بر اين زمين

  هاي زير باشند:شوند بايد داراي ويژگيبستر و گورستان انتخاب مي

  متخلخل (نرم و جدا شونده) باشند. -

 ه نسبت از خود عبور دهند.آب را ب -

 قابليت خروج گازها را داشته باشند. -

 نفوذپذيري آب در خاك زياد نباشد. -

 زمين گورستان بايد نسبتا خشك و نرم باشد. -
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 داراي تركيباتي از سيليس باشد. -

  مكانيك خاك -ب

زمين گورستان بايد مقاومت معيني در برابر نشست، لغزش و ريـزش خـاك داشـته باشـد. زيـرا      

شـود كـه   نش زمين افزون بر  ايجاد نابساماني در محوطه گورستان، از لحاظ اجتماعي نيز باعث ميرا

  هايي در آن مشاهده شده است دفن نكنند.هايي كه چنين پديدهمردم، اموات را در زمين

  شيب زمين -ج

 هاي سطحي بـه خـوبي انجـام   شيب زمين گورستان بايد به حدي باشد كه تخليه سريع روان آب

گيرد تا بدين ترتيب آب ناشي از ريزش برف و باران در سطح گورستان باقي نماند. زمـين گورسـتان   

گير احداث شود. همچنين در صورتي كه گورستان و مجتمع زمينـي همجـوار در   نبايد در اراضي سيل

هـاي  آب تر از مجتمع زيستي قرار گيـرد تـا  يك شيب قرار گرفته باشند گورستان بايد در ارتفاع پايين

  آلوده از سمت گورستان به سوي شهر جريان نيابد.

  هاي سطحيعمق آب -د

هاي زيرزميني آلـوده نشـوند. براسـاس ضـوابط     مكان گورستان بايد به نحوي تعيين شود كه آب

هاي آب زيرزميني در محدوده گورستان بايد حداقل پنج متر زيست سطح سفرهسازمان حفاظت محيط

  ور باشد.تر از كف قبپايين

  هاي سطحيمحل آب -ه

  يابي شود.گورستان نبايد در مجاورت رودخانه، چشمه و قنات مكان

  چگونگي توسعه آتي -و

  هاي آتي داشته باشد.شود بايد امكان توسعه را در سالمكاني كه براي گورستان در نظر گرفته مي

  رعايت موازين شرعي در انتخاب زمين -ز

ان نبايد غصبي و موقوفه امـر خـاص (غيـر از گورسـتان) و بالتكليـف      به لحاظ شرعي زمين گورست

ريزنـد  احترامي به او باشد مانند جايي كه خاكروبه و كثافت ميباشد. همچنين دفن مسلمان در جايي كه بي

  جايز نيست.
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در شرقي شهر و در باالي تپه اي مشرف به شهر در فاصله تقريبا شهر لومار گورستان فعلي محل 

ومتر تا شهر قرار دارد. مكانيابي اين گورستان به دليل وجود ساختمان امامزاده اي منسوب به كيل 2

  سيد علي (ع) با همين نام است. 

كيلومتر تا شهر لومار فاصله دارد.  2با توجه به عوامل مكانيابي فاصله اين محل تا شهر مناسب و 

شرق شهر اين مكان در جهت توسعه آتي با توجه به فاصله و همچنين قرارگيري بر روي تپه هاي 

مكان استقرار هاي آن مراتع است كه مغايرتي با مكان گورستان ندارد. شهر قرار ندارد و همجواري

  گورستان شهر لومار با توجه به باد غالب غربي شهر در مكاني مناسب قرار دارد.

استقرار دارد و توسعه آتي  با توجه به نكات ذكر شده مكان گورستان شهر لومار در محل مناسبي

  بيني شده است.در اطراف آن پيش

-تنها كمبودهاي تاسيسات و تجهيزات موجود در اين محل است كه بايست در طول دوره برنامه

  ريزي توسط شهرداري رفع گردد.

  

  غسالخانه .1

 شود كه ايجاد آن الزم و ضروريغسالخانه يكي از عناصر مورد نياز هر گورستاني محسوب مي

هاي اداري و خدماتي است. اين عنصر شامل مجموعه ساختماني است كه در آن همه فضاها و قسمت

گردد، عمل غسل و كفن ميت در شوي ميت و كفن آن، طراحي ميودهي به شستبراي سرويس

پذيرد اما فضاهاي جنبي و خدماتي وابسته به آن، مجموعه نسبتا بزرگتري فضاي محدودي انجام مي

  باشد.دهد غسالخانه شامل فضاهاي زير مييل ميرا تشك

فضاي استراحت كارگران، دوش و  -3فضاي انتظار جسد و صاحبان جسد  - 2ورودي  -1

  خروجي  -8قسمت اداري  -7نمازخانه  -6انبار  -5و شوي و كفن و دفن شست -4سرويس 

ل محله درويشان ساختمان غسالخانه در سمت مسير گورستان شهر در مسير شما 1375در سال 

الخانه جديد با با توجه به وضعيت غسالخانه موجود شهر لومار نياز مبرمي به غساحداث شده است. 

  امكانات الزم است. 

گردد كه مساحت مورد نياز براي غسالخانه با توجه به فضاهاي مورد نياز ذكر شده تعيين مي
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 متر در نظر بايست گرفته شود. 800تا  600براي شهر لومار و جمعيت شهر مساحتي در حدود 

  

 زبالهسيستم دفن  - 7-3

شـود و  هايي كه در محيط سكونت انسان توليد ميطبق تعريف، به مجموعه مواد ناشي از فعاليت

باشند مـواد  اند و به صورت جامد مياز نظر مالكين آن مواد غيرقابل استفاده و دور ريختني تلقي شده

  شود.زايد جامد يا زباله گفته مي

اي بسيار وسيع دارد و به طور كلـي در زبالـه شـهر مـواد زيـر      بر مبناي تعريف مزبور زباله دامنه

  وجود دارد.

  مانده مواد غذاييپس -

 اجساد حيوانات -

 دار و بزرگهاي حجمزايده -

 وسايل نقليه اسقاطي -

 هاي ناشي از آنها و لجنخانهزايدات تصفيه -

 هاي صنعتيزباله -

 مواد زايد خطرناك -

  موثر در ميزان توليد زباله عبارتند از: عوامل

شامل شرايط آب و هوايي، وسـعت و نـوع فضـاي سـبز، ميـزان       موقعيت جغرافيايي محل: -

  ها.ها و ميوهمصرف و نوع مصرف انواع سبزي

شـود و مـواد   كه در اواخر بهار و تابستان ميوه و سبزيجات بيشتري مصرف مي فصول سال: -

 شود.زايد بيشتري توليد مي

 دهد.بازيافت زباله ميزان زباله را كاهش مي بازيافت مواد و كاال: -

نوع و ميزان مواد مصرفي با توجه به شرايط اقتصادي خانوارها بـر ميـزان زبالـه     وضعيت اقتصادي: - 

 تاثير دارد.

آداب و رسوم، ميزان توجه شهروندان به حفظ منابع مالي، نگـرش آنهـا بـر     مسايل فرهنگي: -
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 ... مسايل بهداشتي و

 هاي بزرگ.روزي، دانشگاه، بيمارستانوجود مدارس شبانه ساير مسائل: -

ها و ادارات يابي محل دفن زباله بايد دقت كافي را مبذول داشت. همكاري سازماندر مكان

اي، محلي اعم از اداره حفاظت محيط زيست، مسكن و شهرسازي، بهداشت محيط، شركت آب منطقه

تواند بهترين مكان را براي دفن بهداشتي زباله انتخاب ره كشاورزي و... ميسازمان منابع طبيعي، ادا

يابي مناسب براي دفن بهداشتي زباله مشكالت عديده اقتصادي، عملياتي، نمايد زيرا عدم مكان

يابي محل دفن زباله محيطي را براي مديريت شهري در پي خواهد داشت. در مكاناجتماعي و زيست

  يد توجه داشت:به عوامل زير با

  قيمت زمين -1

 فاصله محل دفن تا شهر -2

 هاي قابل دسترسيجاده -3

 شودميزان و نوع موادي كه در مكان دفن مي -4

 طول عمر جايگاه -5

 موقعيت زمين نسبت به جهت توسعه شهر -6

 پذيرش محل انتخابي از سوي مردم -7

 شناسي، حفظ مناظر و پنهان بودن محل از ديد عابرانزيبايي -8

 همجوارهاي كاربري زمين -9

 امكان استفاده مجدد از زمين دفن -10

 قابليت دسترسي به آب، برق و تسهيالت تصفيه فاضالب -11

 شناسي و وضعيت نفوذپذيري خاكشرايط زمين -12

 خصوصيات خاك و توپوگرافي محل -13

 هاي سطحيها و آبوضعيت نهرها، رودخانه -14

 هاي زيرزميني (سطح ايستايي و جهت جريان آب)وضعيت آب -15
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 لبمسير بادهاي غا -16

 هاي زبالهوجود خاك براي پوشش اليه -17

  محيطيشرايط زيست -18

 3جمع آوري زباله شهر لومار به صورت بهداشتي توسط يك دستگاه خاور انجام و به محلي در 

  گردد. كيلومتري شهر لومار شمال شرقي شهر منتقل و توسط يك دستگاه بيل مكانيكي دفن مي

  

 نشانيآتش - 7-4

براي رفع يا كاهش خسارت جاني و مالي ناشي از حوادث  ايمني مجموعه اقداماتي است كه

نشاني است كه وظيفه آن در هاي تأمين كننده ايمني شهر، آتششود. يكي از مهمترين سازمانانجام مي

ها وابسته به نشانيمرتبه نخست اقدامات پيشگيرانه و در مرتبه دوم مقابله با حوادث است. آتش

نشاني در هاي آتشفعاليت آنها در شهرها متمركز است و بين سازمان شهرداري هر شهر هستند. عمده

توجه به رشد شهرها به شكل بسيار ها بيشهرهاي مختلف ارتباط ارگانيكي وجود ندارد. اين سازمان

هاي بلندمرتبه و وياليي از يكسو و اند. حجم وسيع ساخت و ساز از ساختمانكند گسترش يافته

زش ايمني شهروندان، عدم رعايت ضوابط و مقررات ايمني، نداشتن جايگاه نداشتن طرح جامع آمو

نشاني از هاي آتشقانوني و تشيكالتي مناسب و كمبود اعتبارات دولتي براي احداث و تجهيز ايستگاه

  نمايد.سويي ديگر ضرورت توجه ويژه به امر ايمني شهرها را بيش از پيش طلب مي

هزار نفر يك ايستگاه مسـتقل   50اني حاكي از آن است كه براي هر نشاستانداردها در زمينه آتش

نشـاني و بـراي هـر ايسـتگاه مسـتقل      با تجهيزات كافي و براي هر سه هزار نفر يك دستگاه شير آتش

نشان در نفر بايد يك آتش 2500حداقل سه خودروي اطفاي حريق مورد نياز است. همچنين براي هر 

  3الزم است.نشاني استخدام سازمان آتش

سوزي توجـه بـه ايـن موضـوع     با توجه به وضعيت موجود شهرها به لحاظ آمار حوادث و آتش

  شود.بيش از پيش احساس مي

                                              
 - مأخذ: مجله شهرداريها – سال اول شماره 310
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نشـاني و خريـد و نصـب شـير     هـاي آتـش  هر چند در برنامه دوم، اقـداماتي بـراي احـداث ايسـتگاه    

ي مسـووالن در ايـن زمينـه    نشاني از سوي دولت انجام شده است اما ضرورت توجـه بيشـتر از سـو   آتش

بيني شده است كـه جمعيـت روسـتايي كشـور زيـر      شود. در برنامه پنج ساله سوم توسعه پيشاحساس مي

تحت پوشش خدمات ايمني در آينده مهمترين اقداماتي كه ضروري است در موارد ايمني شهرها در برابـر  

  سوزي انجام شوند عبارتند از:آتش

  ي ايمني كشور، مشتمل بر حوادث طبيعي و انسان ساختتدوين و تصويب اليحه قانون -1

تشكيل سازمان ايمني كشور و ايجاد مديريت واحـد ايمنـي كشـور تحـت مـديريت وزارت       -2

 كشور

 تهيه طرح جامع ايمني شهروندان در برابر حوادث و بالياي طبيعي و انسان ساخت -3

 هاي توسعه شهريسوزي در طرحدر نظر گرفتن ضوابط و مقررات ايمني در برابر آتش -4

 ها براساس استانداردهاي فنينشانيسازي تجهيزات و لوازم آتشيكسان -5

هـاي  هـاي سـاليانه كشـور بـراي احـداث ايسـتگاه      در نظر گرفتن اعتبار مناسـب در بودجـه   -6

 نشاني و خريد خودروهاي اطفاق حريق و نجاتآتش

اعتبـار مـورد نيـاز بـراي      ها و پرداخت مـابقي نشانيتوجه شهرداران به ايمني شهرها و آتش -7

 ها.تجهيز ايستگاه

 نشانيهاي آتشنگيري از نيروهاي وظيفه و داوطلب در سازمابهره -8

 نشانيآموزش جدي كاركنان آتش -9

 تخصصي –نشاني از جهت تحصيلي تغيير در تركيب نيروي انساني مشاغل در آتش -10

ت و تحـت نظـارت معاونـت    هاي وابسته بـه شـهرداري اسـ   نشاني يكي از سازماندر ايران آتش

نشـاني  كند و به لحاظ مالي نيز وابسته به شهرداري اسـت. نقـش آتـش   خدماتي شهرداري فعاليت مي

سوزي تعريـف شـده اسـت. چنـين جايگـاهي باعـث شـده اسـت كـه          صرفاً در جهت مقابله با آتش

ورهاي دنيا بـازوي  نشاني به عنوان امري خدماتي در نظر گرفته شود و با اينكه در بسياري از كشآتش

  شود در كشور ما جايگاه مشخصي ندارد.مهمي در مديريت بحران محسوب مي
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ريـزي (سـابق)   براساس استانداردهاي جهاني و همچنـين مصـوبات سـازمان مـديريت و برنامـه     

  نشاني براي هر رده جمعيتي به شرح زير است:هاي آتشمشخصات زمين ايستگاه

شـود.  نفر در نظر گرفتـه مـي   50000ي براي شهرهاي بيش از يا ايستگاه اصل Bايستگاه نوع  -

  مترمربع بايد مساحت داشته باشد. 2000زمين آن 

شـود.  نفر در نظر گرفتـه مـي   50000يا ايستگاه اصلي براي شهرهاي بيش از  Bايستگاه نوع  -

  مترمربع بايد مساحت داشته باشد. 600مترمربع و زيربنا  1500زمين آن 

نفر در نظر گرفتـه   50000ايستگاه فرعي يا كوچك) براي شهرهاي كمتر از ( Bايستگاه نوع  -

مترمربع بايد مساحت داشـته باشـد. ايـن ايسـتگاه      200مترمربع و زيربنا  1000شود. زمين آن مي

 باشد.شامل حريق و نجات است و مركب از خودروهاي حريق و نجات مي

ماشـين  نشاني خـود اسـت و   تجهيزات آتشفاقد مكاني مستقل براي  در وضع موجودشهر لومار 

آالت آتش نشاني در پاركينگ شهرداري مسـتقر هسـتند. در حـال حاضـر مكـاني در جنـوب محلـه        

نشـاني داراي  فرهنگيان براي آتش نشاني در نظر گرفته شده است و ساختمان در حال سـاخت آتـش  

  متر مربع است. 1630مساحتي در حدود 

همچنين دارا بودن فضاي كافي مقايسه وضعيت ايستگاه  با توجه به تازه ساخت بوده و

دهد كه اين شهر از لحاظ فضاي اختصاص يافته به با ضوابط اعالم شده نشان مي لومارنشاني آتش

  نشاني داراي كمبود نخواهد بود.ايستگاه آتش

س از اصلي ترين مشكالت اين بخش كمبود برخي از تجهيزات نظير كپسول اكسيژن، ماسك، لبا

نسوز، خودروي آتش نشان و ...، عدم وجود كاركنان ثابت در بخش آتش نشاني و نداشتن دانش فنّي 

شود امكانات و تجهيزات مناسب براي كافي و آموزش نديده بودن كاركنان مي باشد. لذا پيشنهاد مي

  اين شهر تدارك ديده شود.

  

هاي مربوط به شهرداري و ساير سازمان ساله) 10و ميان مدت ( )ساله5برنامه عمراني كوتاه مدت (  -8

 شهري مانند آموزش و پرورش، بهداري و غيره
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هايي ارائه باشند، برنامههايي با دوره ده ساله ميهاي توسعه و عمران، طرحبه دليل اينكه طرح

ازه كوتاه هاي پيشنهادي نيز به دو ببرنامه گردند وساله و كمتر ارائه مي 10ي شده در آن نيز با افق زمان

هايي كه نهاد شهرداري مسئول اجراي آن در ميان اند. از جمله برنامهمدت و ميان مدت تقسيم گرديده

  توان به موارد زير اشاره نمود:باشد، ميمدت مي

  مدت شهرداريهاي ميانف) برنامهال

 (در حال اجرا) ساماندهي ورودي شهر از سمت ايالم -

 جي شهر به سمت ورگچتكميل بلوار امام خميني تا خرو -

 ساماندهي معابر موجود شهر -

 .توسعه و تكميل فضاهاي مناسب استراحت و رفاه حال گردشگران -

 نشانيتكميل ساختمان آتش -

 احداث غسالخانه جديد در محل امامزاده علي (ع) -

 سازي سايت اداري جهت استقرار ادارات شهرستانآماده -

  

 ساله دوم ساير نهادها5هاي ب) برنامه

 داث زمين چمن در محل تعيين شده در محله فاز دو فرهنگياناح -

 با توجه به نياز شهرستان بيمارستاناحداث  - 

 احداث مركز آموزش عالي در محل تعيين شده  - 

گردد كه شهرداري در سطح و هايي ميهاي كوتاه مدت شهرداري معموالً شامل پروژهبرنامه

  توان به موارد زير اشاره نمود:دهد كه از آن جمله ميمقياس محالت انجام مي

  

  مدت شهرداريهاي كوتاهج) برنامه

 اي در سطح محالتفضاهاي سبز محلهاحداث  -

 ساماندهي دفع آبهاي سطحي و آسفالت در سطح معابر موجود شهر -
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 معابر اصلي شهراصالح هندسي  -

 هاي موحود در شهرساماندهي مسير مسيل -

ها و نهادهاي مؤثر در عمران شهر بيشتر جنبه ازمانهاي عمراني كوتاه مدت ساجراي برنامه

هاي كوتاه مدت ساير نهادهاي مؤثر در شهر باشد. برنامهكالبدي داشته و در مقياس محالت مي

  عبارتند از:

  

  هاي كوتاه مدت ساير نهادهاد) برنامه

 در سطح محالت دبستانيپيشاحداث مراكز ابتدايي و  -

  اورت سالن موجودتكيمل سالن ورزشي واقع در مج -

  

 ساله عمراني شهر براي تحقق اهداف طرحساله و دهاصالحي الزم در مورد برنامه پنج اداتپيشنه -9

هايي كه به نحوي در توسعه آتي شهر مشاركت دارند هاي عمراني شهرداري و ساير سازمانبرنامه

هاي كوتاه وند. برنامهشهاي توسعه و عمران به دو بخش كوتاه مدت و ميان مدت تقسيم ميدر طرح

ها كشد. اين نوع برنامهسال طول مي 5تا  1هايي است كه اجراي آنها معموالً بين مدت شامل برنامه

معموالً هر اندازه مدت اجراي برنامه  شوند.مدت شهر تعيين ميهاي بلندمدت و ميانبا توجه به برنامه

اقعيات، قابليت اجرايي بهتر و بيشتري دارد. در سطح ها در رابطه با وتر باشد، اجراي آن برنامهكوتاه

هاي درون شهري به نوعي اي و تعريض راهها و فضاهاي سبز محله، احداث انواع پاركلومارشهر 

 7تا  3ريزي ميان مدت كه مدت اجراي آنها مدت محسوب شده است. برنامههاي كوتاهجز برنامه

هايي است كه در قالب برنامه نيز برسد و آن اجراي برنامه تواند به ده سالباشد و گاه ميسال مي

، لومارشود در شهر اصلي و كلي شهر كه همانا توسعه موزون و مطلوب آتي شهر است، تعريف مي

هاي مهم درون و برون شهري و همچنين هاي اصلي شهر و همچنين احداث راهاحداث انواع كاربري

  شود. ريزي محسوب مين نوع برنامههاي مقياس شهري جزء اياحداث پارك
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  اولويت بندي پروژه هاي پيشنهادي: 1-9نقشه 
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 ريزي كاربري اراضي شهر (كاربري پيشنهادي)برنامه -10

هاي مختلف فضايي شهر است كه به فعاليت –سيستم فضايي شهر متشكل از سيستم كالبدي

-هاي عمدهباشد. فعاليتهاي شهري ميجام فعاليتيابد. كاربري اراضي شهري، مكان اناختصاص مي

هاي غير مسكوني هاي مسكوني و فعاليتباشد، شامل دو دسته كلي فعاليتاي كه در شهر موجود مي

است. در نواحي مسكوني، كاربري مسكوني به همراه خدمات مورد نياز ساكنان وجود دارد. در 

  گردند.هاي توليدي و فعاليت رفاه عمومي واقع ميليتها اعم از فعانواحي غيرمسكوني، ساير فعاليت

هاي مربوط به توسعه پذيرد. فعاليتهاي خدماتي صورت ميهاي توليدي در كاربريعمده فعاليت

هاي هاي فرهنگي، مذهبي، ورزشي، بهداشتي و آموزشي نيز در كاربريانساني نيز اعم از فعاليت

  يابد.خدمات رفاه عمومي انجام مي

  

 لوماراراضي پيشنهادي شهر  رسي كاربريبر - 10-1

در افق طرح، در چهار دسته كلي كاربري مسكوني و فضاي سبز،  لومارهاي پيشنهادي شهر كاربري

  گردد. ها بررسي ميهاي خدماتي و ساير كاربريهاي خدمات رفاه عمومي، كاربريكاربري
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  ر افق طرحهاي پيشنهادي شهر دكاربري: 1-10جدول شماره 

 پيشنهادي (مجموع) سرانه طرح پيشنهادي
كمبود و نياز در افق 

 طرح

سطح مورد نياز در افق 

 طرح

 سطوح وضع موجود

 كاربري

ف
ردي

 

 سرانه 

 (مترمربع)

 سطح 

 4810جمعيت  (مترمربع)

 1 مسكوني 231678 87,16  288600 -56922  550216 114,39

  2 وزش عاليآم  0  0,00 0  0  40874  8,50

8,5  41097  75  24050  

 پيش دبستاني  187  0,07

ي
آموزش

  

3 

 دبستان   8625  3,24

 راهنمايي  6124  2,30

 دبيرستان  7179  2,70

 هنرستان فني حرفه اي  1894  0,71

 مجتمع آموزشي  116  0,04

  4 اداري و انتظامي  48737  18,34  9620  39117  99466  20,7

  5 تجاري و خدماتي  10792  4,06  9620  1172  32123  6,7

  6 ورزشي  1591  0,60  7215  -5624  23416  4,9

  7 درماني  4208  1,58  7215  -3007  20644  4,3

  8 فرهنگي  3939  1,48  3608  332  10783  2,2

  9 فضاي سبز عمومي   75147  28,27  38480  36667  187310  38,9

  10 مذهبي  954  0,36  2405  -1451  12469  2,6

  11 تجهيزات شهري  2351  0,88  2405  -54  6932  1,4
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 پيشنهادي (مجموع) سرانه طرح پيشنهادي
كمبود و نياز در افق 

 طرح

سطح مورد نياز در افق 

 طرح

 سطوح وضع موجود

 كاربري

ف
ردي

 

 سرانه 

 (مترمربع)

 سطح 

 4810جمعيت  (مترمربع)

  12 تاسيسات شهري  2610  0,98  9620  -7010  11186  2,3

  13 حمل و نقل و انبارداري  273658  102,96  96200  177458  479706  99,7

  14 نظامي  0  0,00  0  0  0  0,0

  15 باغات و كشاورزي  229755  86,44  6686  223069  0  0,0

  16 تاريخي  0  0,00  0  0  0  0,0

  17 رودخانه مسيل  17478  6,58  0  17478  21128  4,4

  18 حريم  80840  30,41  0  80840  39806  8,3

  19 طبيعي (فضاي سبز غير پارك)  16298  6,13  0  16298  100743  20,9

  20 تفريحي و گردشگري  1312  0,49  962  350  12363  2,6

  21 صنعتي  1222  0,46  14430  -13208  6543  1,4

  22 مجموع كاربري ها  1026695  386,27  521115  505580  1696805  352,8

  .1392ماخذ: مطالعات مشاور ارسن بنا، 
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  كاربري مسكوني و فضاي سبز -الف

  كاربري مسكوني •

كاربري مسكوني، مهمترين كاربري موجود در يك شهر است كه مساحت غالب شهر را تشكيل 

هكتار مي باشد كه اين  23د در شهر لومار برابر با مساحت كاربري مسكوني وضع موجودهد. مي

باال بودن سرانه مسكوني در متر مربع به ازاي هر نفر است.  87مساحت داراي سرانه اي در حدود 

شهر لومار به دو دليل است، يكي باال بودن مساحت واحدهاي مسكوني كه بدليل فرهنگ زندگي 

ودن تعداد واحدهاي مسكوني نسبت به تعداد خانوار هاي روستايي امري طبيعي است. دليل دوم باال ب

ريزي سرانه پيشنهادي براي افق طرح با توجه به مصوبه هاي بدون برنامهموجود در شهر است. 

متر مربع خواهد رسيد كه مساحت اين  114شهرداري و تفكيك هاي صورت گرفته در شهر به 

  هكتار است. 55كاربري در افق طرح برابر با 

  

  ربري فضاي سبزكا •

- را در بر مي متر مربع 22418)، مساحتي بالغ بر 1390د (سال كاربري فضاي سبز در وضع موجو

در افق طرح به متر مربع است كه  43/8اي در حدود اين كاربري در حال حاضر داراي سرانهگيرد. 

زم به ذكر است محوطه البته ال متر خواهد بود. 38متر مربع خواهد رسيد كه سرانه آن برابر با  18310

  هاي جنگل كاري موجود در محدوده شهر جزو كاربري طبيعي محاسبه شده است.

  

  هاي خدمات رفاه عموميكاربري -ب

مذهبي، ورزشي و  –هاي آموزشي، فرهنگي هاي خدمات رفاه عمومي شامل كاربريكاربري

-نفر مي 4810افق طرح، برابر با در  لوماربيني شده شهر باشد. از آنجاييكه جمعيت پيشدرماني مي

هاي شود. در ادامه به بررسي انواع كاربريهاي در مقياس شهري در نظر گرفته ميباشد، كاربري

  شود.پرداخته مي لوماربيني شده شهر خدماتي پيش
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  هاي آموزشيكاربري •

مربع خواهد متر 5/8اي معادل هكتار و سرانه 1/4نهادي كاربري آموزشي در مجموع با سطح پيش

، دبيرستان، دبستاني، دبستان و راهنماييپيش دسته ششداشت. كاربري آموزشي پيشنهادي، در 

  .تقسيم بندي شده است اي و مجتمع آموزشيهنرستان فني و حرفه

  

  كاربري فرهنگي •

هاي اي و در سطح ناحيه و شهر شامل سالنهاي محلهاين كاربري در سطح محالت شامل كتابخانه

اين كاربري در وضع موجود داراي مساحتي باشد. هاي بزرگ ميعات، فرهنگسراها و كتابخانهاجتما

متر  10783متر مربع است كه در افق طرح به  48/1متر مربع با سرانه اي در حدود  3939در حدود 

  ود.متر مربع خواهد ب 2/2مربع خواهد رسيد. با اين مساحت سرانه اين كاربري در افق طرح برابر با 

  

  كاربري مذهبي •

مترمربع با  36/0)، با سرانه 1390در وضع موجود (سال  لوماركاربري مذهبي در سطح شهر 

متر  12469در طرح پيشنهادي مساحت اين كاربري به باشد. مترمربع مواجه مي 435كمبودي به ميزان 

ودن سرانه اين كاربري باال باست. متر مربع  6/2برابر با  اين كاربريمربع خواهد رسيد كه سرانه 

نسبت به استاندارد سرانه هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري بدليل لزوم احداث مصال 

  براي مركز شهرستان است.

  

  كاربري ورزشي  •

هاي بازي كوچك و در سطح ناحيه و شهر شامل كاربري ورزشي در سطح محالت شامل زمين

  د.باشهاي ورزشي ميهاي ورزشي و سالنزمين

متر  6/0باشد كه سرانه آن برابر با متر مربع مي 1591مساحت اين كاربري در وضع موجود برابر با 

متر  9/4 اهد رسيد كه سرانه آن برابر بامتر مربع خو 23416مربع است. اين كاربري در افق طرح به 
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رانه اين مربع خواهد بود. لزوم احداث زمين فوتبال چمن براي مركز شهرستان سبب شده تا س

  كاربري بسيار باالتر از حد استاندارد باشد.

  

  كاربري درماني •

هاي درماني مورد نياز كاربري درماني مورد نياز در سطح محالت اعم از مطب پزشكان و كاربري

گردد)، شامل درمانگاه، جزو كاربري درماني مقياس شهر تلقي مي لوماردر سطح نواحي (كه در شهر 

ها، كاربري درماني در اين باشد. در سطح شهر نيز بيمارستانها ميها و پلي كلينيكاورژانس، داروخانه

  مقياس هستند.

مترمربع  58/1هكتار با سرانه  42/0از آنجا كه در وضع موجود، ميزان كل اراضي درماني برابر  با 

ا توجه به لزوم متر مربع باالتر است. ب 5/1تا  1استاندارد تعريف شده يعني از باشد و نسبت مي

خواهد رسيد كه سرانه متر مربع  20466احداث بيمارستان در مركز شهرستان مساحت اين كاربري به 

  متر مربع خواهد رسيد. 3/4آن برابر با 

  

  هاي خدماتيكاربري -ج

هاي تجاري، صنعتي، حمل و نقل و انبار، تأسيسات و هاي خدماتي شامل كاربريكاربري

  گيرد. باشد كه در ادامه مورد بررسي قرار ميي و انتظامي ميتجهيزات شهري، ادار

  

 كاربري تجاري •

با توجه به جمعيت كم شهر لومار و وسيع بودن حوزه نفوذ شهر با توجه به مركز شهرستان بودن 

با متر مربع را دارد.  06/4كه سرانه اي برابر با  10792مساحت اين كاربري در وضع موجود برابر با 

صدور برخي پروانه هاي تجاري و همچنين كاربري هاي تثبيت شده طرح هادي شهر لومار  توجه به

متر مربع خواهد رسيد كه سرانه اين كاربري در افق  32131مساحت اين كاربري در افق طرح به 

  متر مربع خواهد بود.  7/6طرح برابر با 
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  كاربري صنعتي •

دهد كه اغلب صنايع شهر، داراي نشان مي )،1390بررسي كاربري صنعتي در وضع موجود (سال 

باشد. سياست مترمربع مي 46/0باشد. سرانه اين كاربري در وضع موجود برابر با مقياس كارگاهي مي

پيشنهادي اين طرح تجميع صنايع كارگاهي موجود در داخل شهر و تامين تسهيالت مورد نياز آنان 

ج صنايع و تمركز آنها در ناحيه صنعتي واقع خروو  محدوده كارگاهيگيري يك جهت تشويق شكل

  كيلومتري شهر در مسير جاده ايالم است.  8در 

 مترمربع 6543در افق طرح، در حدود  كارگاهي صنعتيبه اين ترتيب ميزان كل اراضي با كاربري 

  مترمربع خواهد بود. 4/1و سرانه آن برابر با 

  

  گردشگري -كاربري تفريحي •

بايد از امكانات پذيرايي و در نزديكي درياچه سد سيمره قرار دارد شهر مي رلومااز آنجاييكه شهر 

 1312مند باشد. مياحت اين كاربري در وضع موجود برابر با اقامتي جهت مسافران عبوري بهره

متر مربع خواهد رسيد. سرانه اين كاربري در  12363مترمربع است كه در افق طرح اين مساحت به 

  متر مربع خواهد بود. 57/2ا افق طرح برابر ب

  

  كاربري تاسيسات و شهري •

درصد از  98/0مترمربع  2610)، با مساحت 1390كاربري تاسيسات شهري در وضع موجود (سال 

  دهد. اراضي شهر را به خود اختصاص مي

باشد. مترمربع مي 3/2با سرانه  11186كل اراضي با كاربري تاسيسات شهري در افق طرح حدود 

بودن اين كاربري در افق طرح بدليل قرارگيري برخي از كاربري هاي تاسيسات شهري در پايين 

  خارج از محدوده شهر است.

  

  كاربري تجهيزات شهري •
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 88/0مترمربع با سرانه  2351كل اراضي با كاربري تجهيزات شهري در وضع موجود حدود 

باله در بيرون شهر مساحت اين كاربري بيني گورستان و مكان دفن زباشد. با توجه به پيشمترمربع مي

  مترمربع خواهد بود.   44/1مترمربع و سرانه  6932در افق طرح برابر 

  

  حمل و نقل و انبارداري •

هكتار اراضي داراي كاربري اوليه حمل و نقل و انبارداري  27در وضع موجود داراي  لومارشهر 

هكتار و سرانه  47اين كاربري در افق طرح به  باشد (كه معابر موجود نيز در نظر گرفته شده است)مي

  مترمربع افزايش يافته است.  99

  

  كاربري اداري، نظامي و انتظامي •

 34/18مترمربع مساحت و  48737) داراي 1390انتظامي در وضع موجود (سال  -كاربري اداري 

 99466و به حدود باشد. سطح پيشنهادي اين كاربري در افق طرح افزايش يافته مترمربع سرانه مي

مترمربع خواهد بود. الزم به  7/20گردد. ميزان سرانه پيشنهادي اين كاربري برابر با مترمربع بالغ مي

  انتظامي بررسي شده است.  –هاي نظامي و انتظامي شهر در غالب كاربري اداريذكر است كه كاربري

  

  هاساير كاربري -د

، اراضي زراعي، باغي و جنگلي، مسيل و شبكه معابر هاي مورد بررسي، شامل حرايمساير كاربري

  باشد.و اراضي ذخيره توسعه آتي مي

  

  اراضي زراعي  •

هكتار است كه در طرح مصوب فاز دو  22مساحت اراضي زراعي ديم در محدوده شهر برابر با 

  فرهنگيان شهر لومار تمامي اين اراضي تغيير كاربري پيدا كرده اند.

  

 ها و حرايممسيل •
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متر مربع مساحت دارند كه سرانه آنها در حدود  23620يل هاي موجود در شهر در حدود مس

متر  26/9متر مربع است كه داراس سرانه اي در حدود  44555متر مربع است. حريم مسيلها  91/4

  مربع است.
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  : كاربري اراضي پيشنهادي شهر لومار1- 10نقشه 
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  ب شبكه دسترسي پيشنهادي: سلسله مرات2- 10نقشه 
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