
 1هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 

 
 : سومقسمت 

 ارائه پیشنهادات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 2هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 مقدمه

، تعیلی  ادلدا    شهری، پس از تجزیه و تحلیل  وعلم مودلود    ریزیاقدامات اساسی در فرآیند برنامه یکی از

ایل  رشلد و توسلعه     ریزی کالبدی شهر نیز رو بهبرنامهو رشد ادتماعی و اقتصادی شهر است. طرح و توسعه 

ادتماعی، اقتصادی و معیشتی، طبیعی و محیطی بر چهره  –دای فردنگی قرار دارد. در حقیقت انعکاس دنبه

ز مفهوم شهرسازی را در قالل   ای دانست که قسمتی اتوان کار ددفمندانهبد و روحیه شهر را می، کالو سیما

توان رای تحقق بخشیدن به ای  اددا  میکند. پس از تعیی  اددا  و بددای آن روش  میاصول، فنون و رون

.( ملورد  ، ادتملاعی و اقتصلادی و ..  ده به محدودیتها و امکانلات طبیعلی  دا و الگودای متفاوتی را )با توبرنامه

الگلوی  حلهلا بایلد   بلی  راه صورات مختلفی را در ذد  مرور کرد. نهایتلا  از  توده قرار داد و برای آینده شهر ت

. را در دهت نیل  بله ادلدا  در بلردارد، انتخلاد نملود       ای که بیشتری  مناسبتمناسبی را برگزیده و گزینه

آن است  . در واقم دد ریزی تطابق داشته باشدگرایی برنامهذیرد که با واقعیتانتخاد باید به نحوی صورت پ

قالیی و در راستای د که به رفم نیازدا پرداخته و در چارچود عدایی پرداخته شو که به بسط و گسترش زمینه

ریلزی کالبلدی شلهر دماشلهر ابتلدا رونلد       در برنامله . دتماعی و کالبدی گام برداشته شود، اتوسعه اقتصادی

شلناخت صلورت گرفتله از شلهر، تحلیل        با توده بله  شود.میتحوالت دمعیتی و اقتصاد غال  شهر بررسی 

 در نهایلت انلداز و ادلدا  کلالن و خلرد شلهر تعیلی  شلده و        ، چشمنی روند آن در آیندهبیدا و پیشویژگی

دلا، اقلدامات،   محصول ای  بخش از مطالعات، سیاسلت  شوند.استخراج میاز دل اددا  دا رادبرددا و سیاست

دلا و  دای پیشنهادی کاربری اراعی، محدوده و حریم شهر، شبکه خیاباندای موعوعی و موععی، نقشهطرح

 باشد. معابر و ... می
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 3هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر تعیین عملكرد و نقش غالب اقتصادی شهر، پیش -1

های محلی یاا  های آتی دولت و سازمانزا و نیز برنامه)باالخص با رویكرد استراتژی توسعه اقتصادی دروندر آینده 

 گذاری الزم در هر بخش(ن سرمایهبخش خصوصی در توسعه اقتصادی شهر همراه با میزا

 تعیین عملكرد و نقش غالب اقتصادی شهر -1-1

یلابی بلرای مسلاا  اقتصلادی شلهردا،      شناخت نیرودای اقتصادی و عوام  رشد و توسعه شلهری، بلویژه راه  "

سازد و بدون مطالعه  ر میریزی شهری و مدیریت آن را آشکا عرورت مشارکت کارشناسان اقتصادی در برنامه

 23: 1378)سلعیدنیا،   "ددد. دای اقتصادی، شهرسازی مفهوم ادتماعی و انسانی خود را از دست میتحلی و 

باشلد،  تعیی  عملکرد و نقش غال  اقتصادی برای در شهر یکی از ارکان اصلی برنامه توسعه آن می. "( 67 -

واند چندی  نقش یلا عملکلرد   تشود. یک دامعه میچرا که اقتصاد به عنوان پایه و اساس توسعه محسود می

توان در سه دسلته عملده کشلاورزی،    دای اقتصادی یک شهر را میاقتصادی داشته باشد؛ لیک  کلیه فعالیت

 بندی کرد.  صنعت و خدمات تقسیم

در دهت آن که بتوانیم نگادی سریم و دامم به اقتصاد یک دامعه داشته باشیم و نقش و عملکرد غال  آن را 

گارنیه، شاخص عری  مکانی، روش ایزارد و غیلره اسلتفاده    -دای مختلفی چون مثلث بوژهشبشناسیم از رو

ددنلد. در   دا معموال به صورت ساده و سریم شمای کلی اقتصاد یک دامعه را نملایش ملی  شود. ای  روشمی

دو روش  ای  گزارش در دهت تعیی  نقش غال  اقتصادی دماشهر با توده به آمار و اطالعات در دسترس، از

 گارنیه و شاخص عری  مکانی استفاده شده است. -بوژه
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 4هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 گارنیه – هبوژ روش -الف 

 کله  اقتصلادی  دای اصلیبخش به مثلث یک دایعلم شود،می داده نمایش نمودار صورت به که روش ای  در

 بخش در در منطقه فعالیتهای برحس  درصد و گرددمی تقسیم باشند،می خدمات و صنعت کشاورزی، شام 

 باشدمی منطقه اقتصادی غال  نقش کنندهکه مشخص آید می دست به اینقطه یکدیگر به نقاط ای  اتصال و

نقلش  وعم مودود گارنیه در  –با توده به مثلث بوژه  .است شده داده نشان آن گارینه -بوژه نمودار زیر در که

 باشد.  کشاورزی می دماشهرغال  اقتصادی شهر 

 )ماخذ: مهندسی  مشاور( گارنیه -تعیین نقش اقتصادی شهر با روش بوژه -(1)نمودار شماره 

 

 :  (location quotient)شاخص ضریب مكانی   -ب 

 استفاده شلده اسلت.  نیک عری  مکانی از تک دماشهربرای تعیی  وععیت تخصصی بخشهای اقتصادی شهر 

بزرگتلر یلا    گردد برای یک بخش بلا فعالیلت اقتصلادی   که بوسیله آمار اشتغال محاسبه میاگر عری  مکانی 
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 5هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 .باشدای میلیت، خود کفا یا دارای مزیت منطقهکننده آن خوادد بود که در آن فعامعادل واحد گردد مشخص

ددنده ای  است که فعالیت در از واحد گردد نشانفعالیت کوچکتر ولی در صورتی که عری  مکانی برای یک 

بزرگتر از یلک باشلد بخلش پایله      بنابرای  اگر  عری  مکانی یک بخش منطقه دنوز دایگاه برتری ندارد. آن

 آید.بخش غیر پایه اقتصاد به حساد می اقتصاد و اگر کوچکتر از یک باشد

 1390د پايه در شهر هماشهر برآورد ضريب مكاني بر اساس روش اقتصا -(1جدول شماره )

بخشهای 
 اقتصادی

 تعداد شاغلین
  هماشهر

درصد شاغلین 
 هماشهر

تعداد شاغلین 
 استان فارس 

درصد شاغلین 
 L.Qضريب مكاني  استان فارس

 93/1 31 380680 11/60 567 كشاورزی

 41/0 24 294720 90/9 93 صنعت

 66/0 45 552600 99/29 284 خدمات

 - 100 1228000 100 944 مجموع

 ماخذ : مهندس مشاور 

بنلابرای    ،باشلد ملی  93/1 دماشلهر با توده به ددول فوق از آنجا که عری  مکانی بخش کشاورزی در شهر 

  41/0و بخش صنعت با عری  مکانی  66/0با عری  مکانی  خدمات. بخش استکشاورزی بخش پایه اقتصاد 

  شوند.محسود میغیرپایه اقتصاد بر اساس تعریف دزء بخشهای 

اقتصادی شهر دماشهر  ، کشاورزی بخش غال گارنیه و عری  مکانی –برای  بر اساس دو روش مثلث بوژه بنا

 .دددشود و پس از آن بخش خدمات سهم بیشتری را به خود اختصاص میمحسود می

 بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده پیش -2-1

، سهم بخلش کشلاورزی در اشلتغال بتلدری      ا شروع فرآیند توسعه در یک منطقهب، در ادبیات اقتصاد توسعه

ی ایل  رونلد از شلاخص تغییلر     یابلد. دهلت بررسل   ت افلزایش ملی  کادش یافته و سهم بخش صنعت و خدما

دای  که به تازگی تبدی  به شهر شده است، آمار دورهدر مورد دماشهر به دلی  آن .گرددساختاری استفاده می

باشلد. املا بلر اسلاس     رشماری ودود ندارد؛ در نتیجه محاسبه شاخص تغییر ساختاری مقدور نملی پیشی  س
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 6هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ای که کارخانجلات  گونهمشاددات و شوادد اخیر، بخش صنعت رشد نسبتا زیادی در ناحیه دماشهر داشته، به

دهی در ددله اخیلر در   دا، و ... به تعداد قابل  تلو  آالت، مواد غذایی، تجهیزات کشاورزی، گلخانهتولید ماشی 

تلر  ، نقش صلنعت را در منطقله پررنل    ژه احداث شهرک صنعتی شهید داویدیاند. به ویهمحدوده ایجاد شد

شود. یکی از نکات بسلیار مهلم در    چنان کشاورزی پایه اصلی اقتصاد دماشهر محسود مینموده است. اما دم

پتانسی  مودود برای ارتقای صلنعت گردشلگری    بینی روند توسعه اقتصادی دماشهر در آینده، توده بهپیش

ودلوای خنلک در   )به ویژه صنعت گردشگری طبیعی( در محدوده است. ودود باغلات و ملزارع سرسلبز و آد   

دلای سلرد سلال،    دلای زمسلتانی در فصل    دلای اسلکی و ورزش   دای گرم، و بارش بر  و ودود پیستفص 

افزایش تسهیالت رفادی و تجهیز محلدوده بله امکانلات     نماید. گردشگران زیادی را به ای  محدوده دذد می

دای اخیر نیز تلا   گردشگری، مود  ارتقای نقش گردشگری محدوده دماشهر خوادد بود. چه بسا که در سال

دای مستعد در منطقه فرصت مناسلبی را بلرای ایجلاد    دمچنی  ودود چراگاهایم. حدودی شادد ای  امر بوده

فرادم آورده است. قاب  ذکر اسلت در صلورت دایلر نملودن چنلی  مراکلزی بایلد        مراکز پرورش دام و  طیور 

دا در نظر گرفته شود تا به مزارع و باغات محدوده آسیبی نرسد.  دای مشخص و تحت کنترلی برای آنچراگاه

رادبرددای کلی در دهت ارتقای سه بخش اقتصادی شهر را در قال  ددول زیر خالصه توان به طور کلی می

 د:کر
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 7هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ارتقای ساختار اقتصادی شهر در آينده كلي راهبردهای -(2جدول شماره )

بخشهای 
 اقتصادی

  راهبرد اقتصادی
 اهداف كلي راهبرد

و  كشاورزی
 دامپروری

گیلری از  مکانیزه کلردن و بهلره   -
دللای علمللی کشللاورزی و  روش

 باغداری  

 

 افزایش محصول در واحد سطح -
 کادش ددررفت آد -
 خاککادش فرسایش  -
وری اقتصلادی کشلاورزی و   افزایش بهلر  -

 باغداری
گیری ازتوان متخصصلان در زمینله   بهره -

 کشاورزی و باغداری و ایجاد اشتغال

ای و ایجلللاد بازاردلللای منطقللله -
محلللی مناسلل  بللرای فللروش   

 محصوالت کشاورزی

افللزایش سللود کشللاورزان و باغللداران و   -
گللران در فللروش کللادش سللهم واسللطه

 محصوالت

مراکز پرورش دام و طیلور  ایجاد  -
 در مناطق مستعد

-  

صنایم در قال   ایجاد و گسترش - صنعت
  دای صنعتیشهرک

دلای  دلویی گیلری از صلرفه  امکان بهلره  -
 ناشی از مقیاس در تجمم صنایم

-تخصصی شدن صنایم و افلزایش بهلره   -
 وری اقتصادی

 

 خدمات

ریللزی ایجللاد و گسللترش برناملله -
خدمات گردشگری طبیعی برای 

 فصول سال تمامی

گیری بهینه از ظرفیلت گردشلگری   بهره -
 مودود در ناحیه

امکللان اسللتفاده از ظرفیللت گردشللگری  -
 برای فصول سرد و گرم سال

تامی  کمبلود خلدمات شلهر از     -
قبی  خدمات آموزشی، فردنگی، 

 درمانی و ... -بهداشتی

خودکفایی شهر از نظلر تلامی  خلدمات     -
 شهروندان و گردشگران

حلوزه نفلوذ شلهر بله     افزایش محلدوده   -
 روستادای پیرامونی

 

 بینی احتماالت رشد و تحوالت جمعیت شهر در آیندهپیش -3-1

دلر   گذاری دستند. تعیی  تعلداد دمعیلت  ریزی و سیاستتری  پایه برای برنامهدای دمعیتی مهمبینیپیش

یلت ادمیلت   مرتبط بلا دمع  حم  و نق  و سایر تسهیالتمنطقه برای برآورد نیاز به مسک ، امکانات رفادی، 

ت آتلی آن بله ویلژه در سلطوح     ریزی بدون آگادی از تعلداد دمعیلت و رونلد تحلوال    حیاتی دارد. دیچ برنامه

 ای موفق نخوادد بود.  منطقه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 8هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

. شلوند دای دمعیتی تهیه میگیری، آماردای ثبتی و نمونهسرشماری دای دمعیتی معموال  از سه طریقداده

تری  منابم تهیه آماردای دمعیتی دستند اما با توده به طوالنی بودن فاصله از مهمدا یکی اگرچه سرشماری

. با ودود دای طوالنی مدت مناس  نیستندگذاریعات بهنگامی نداشته و برای سیاستبی  دو سرشماری اطال

دلا و  سلتان نظیر ایلران بله ویلژه در ا    یدایپیشرفت قاب  مالحظه در ثبت وقایم حیاتی اما دنوز دم در کشور

نیز که بایستی  دای دمعیتیگیریباشد. نمونهبتی از اعتبار کافی برخوردار نمیاستفاده از منابم ث داشهرستان

تر از سطح ی تغییرات دمعیت مناطق کوچکتوانند اطالعات کافی برادا انجام شوند نمیدر فاصله سرشماری

اطالعات در مورد اندازه و خصوصیات دمعیلت بلرای    ،د شدهملی را در اختیار بگذارند. به عالوه تمام منابم یا

ا به طور مداوم در حال تغییلر  دی دمعیتددند. اما چون اندازهاصی از زمان را در دسترس قرار میمقاطم خ

. برای مثال دا مورد نیاز استدایی غیر از تاریخ سرشماریاز تعداد دمعیت برای زماندایی است، غالبا  تخمی 

سلالهای تحلت   ی میزان تولد و مرگ و میر خام بایستی برآوردی از دمعیت میانه سلال بلرای   محاسبهدهت 

شلوند. در  تهیه ملی  . برآورددا غالبا  بر اساس احتیاج به اندازه و ساخت آینده دمعیتبررسی را به دست آورد

ن دامعه از قبی  غذا، سوخت، دای گوناگوماعی که دد  آنها تعیی  نیازمندیدای اقتصادی و ادت ریزی برنامه

 . گرددباشد، از برآورددا استفاده میمی، آموزگار و غیره کاالدای تولیدی، مدرسه

را  توانند سیمای حال و آتلی دمعیلت  شوند می دای علمی انجام، اگر با استفاده از روشیرآورددای دمعیتی

دلای  ه بله ادمیلت دمعیلت در کلیله برنامله     توددا را فرادم نمایند. با گذارینشان داده و نیاز اصلی سیاست

 دای دمعیتی ادمیت فراوانی در روند توسعه پایدار دارند.بینیاقتصادی و ادتماعی، پیش

 1های مورد استفاده در برآوردهای جمعیتیروش -1-3-1

 . دارای مراح  ادرایی مشابه دستند ،. اگر چه در غال  مواردگردندکلی برآورددا به سه نوع تقسیم میبه طور 

                                                           
 1371روش دای تحلی  دمعیت ، ا.اچ پوالرد ، فرحت یوسف . تردمه دما آقا و دیگران ، مرکز دمعیت شناسی دانشگاه شیراز .  -1
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 9هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 دا دای بی  سرشماریبرآورد سال 

 ی کمی بعد از آخری  سرشماریبرآورد با فاصله 

 دای دمعیتیدایی برای آینده یا پیش بینیتخمی  

 دای ادرایی مختلفی برای برآورددا ودود دارد که در دو گروه عمده زیر قاب  تفکیک دستند:روش

دا دقیقا  ریاعی به ای  امید که ای  منحنی دای مختلفیک از اطالعات سرشماری به منحنی انطباق در الف(

بتوانند چگونگی تغییرات دمعیت بلی  دو سرشلماری را شلرح داده و در صلورت گسلترش یلافت  دمعیلت        

 کیفیت دگرگونی آن در آینده را نیز تعیی  کنند.

دایی از ایل   هادرت به داخ  و یا خارج و تخمی ، ممرگ و میردای ثبتی سالیانه موالید، استفاده از داده (ب

ی برآورددای بی  دو سرشماری، بعلد از  ده و تطبیقشان با سرشماری دمعیتی، دهت تهیهاطالعات برای آین

 دای دمعیتی.بینیسرشماری و پیش

کوتلاه بعلد از    بسلیار دای بلی  دو سرشلماری یلا فواصل      ی برآورد را معموال  برای دورهشناسان واژهدمعیت

ی اطمینان قاب  قبولی بله ارقلام واقعلی    حالت نتای  به دست آمده با درده . در ای برندسرشماری به کار می

بینلی  دمعیت ناشناخته بوده و ارقلام پلیش  بینی نمایانگر آن است که روند آتی ی پیشباشد. واژهنزدیک می

ی دمعیت در آینلده  ددندهو مهادرت مشخص باشند نشان دای تولد و مرگ و میرشده در صورتی که میزان

دلای دمعیتلی در آینلده ودلود دارد،     نی که نسبت به تغییرات ایل  میلزان  . به علت عدم اطمیناخوادند بود

پلذیر  د. اگر چه ای  امر کامال  امکلان شودا انجام میت مختلف ای  میزانبینی بر اساس حاالمعموال  چند پیش

. اما بله عللت تغییلرات وسلیم بخصلوص در      مدت معتبری برای دمعیت انجام دادای کوتاه است که برآوردد

دای بلند مدت ممک  است کامال  دور از تعداد دمعیت حقیقلی بله   بینیزمینه باروری و مهادرت نتای  پیش

 .آید دست

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 10هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 برآوردهای جمعیتی بین دو سرشماری و پس از آخرین سرشماری  -1-1-3-1

منطبق کردن ای  اطالعلات بلر   توان با طه زمانی مودود باشد به آسانی میت در دو یا سه نقاگر تعداد دمعی

. در ایل  روش انتخلاد   دای دیگر را بله دسلت آورد  رآوردی از تعداد دمعیت برای زماندای ریاعی بمنحنی

. تردیلد نملود  دلای بلنلد ملدت    ستی در برگزیدن آن برای پیش بینیمنحنی مناس  ادمیت بسزا دارد اما بای

بنای رواای از نقطه نظلر تولوری   مرادعه به ای  روش غالبا  بر اساس سادگی و ودود اطالعات آن و کمتر بر م

توان به کمک آن بله دسلت آورد.   ا نمیدای مهم از قبی  توزیم سنی رباشد. عالوه بر آن برخی از شاخصمی

، دلای توللد  که به وسیله ی استنتاج از میلزان  نمود دای ترکیبی استفادهتوان از روش تر میبرای نتای  دقیق

یلت را بله زملان ملورد نظلر تطبیلق       ، دمعسرشلماری دای حد فاص  مرگ و میر و مهادرت خالص در دوره

ت و درسلتی مناسلبی   ، بنابرای  کاربرد ای  روش دنگامی است کله اطالعلات در دسلترس و از صلح    ددد می

 باشد. تفاده به قرار زیر میدای مورد اسبرخوردار باشند. انواع روش

 يابي خطي الف( درون

 :زیر  یاستفاده خط مستقیم است با معادلهتری  منحنی برای ساده

Pt = P0 + ( Pn – P0 ) t/n 

 که در آن 

Pt دمعیت در زمان =  t یا سرشماری دوم 

P0 دمعیت در زمان مبدا یا سرشماری اول = 

Pn  دمعیت در زمانn یا زمان مورد نظر 

 باشد.می
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 11هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 یلابی خطلی دهلت بلرآورد دمعیلت بلی  دو سرشلماری اسلتفاده و سلفس بلا اسلتفاده از            توان از درونمی

 توان در مواقعی که فواص  بلی  دو سرشلماری کوتلاه    یابی، آن را برای آینده تعمیم داد. از ای  روش میبرون

ال  دمعیلت بله طریلق خطلی     اند که معموآنجا که مشاددات کنونی نشان داده. ولی از باشند استفاده نمودمی

 .مود، بهتر است که از منحنی و معادالت دیگر استفاده نکندتغییر نمی

 ای ب( چند جمله

دلا را  توان دهت برآورد دمعیلت داده ه دوره و یا بیشتر مودود باشد میاگر آمار سرشماری دمعیتی برای س

pt = a + bt + ctدر یک معادله ی دو و یا چند مجهولی مانند 
ست آمده از ای  روش . نتای  به دقرار داد     2

تلوان بلا اسلتفاده از ایل  روش بلرای      باشد. بله طلور کللی ملی    میتر از روش درون یابی خطی معموال  دقیق

ری نتای  رعایت بخشی به دست آورد. اما بلرای  برآورددای بی  دو سرشماری یا با فاصله کمی بعد از سرشما

 . ده از آن قاب  اعتماد نخوادد بودبلند مدت نتای  به دست آمدای بینیپیش

 پ( روش هندسي

مقدار زیاد مورد استفاده قرار روش دندسی یا فرمول تصاعد دندسی که در فص  دوم نیز به آن اشاره شد به 

میلزان     pt  ، بنابرای داشته باشد  r. اگر بتوان فرض کرد که دمعیت میزان رشدی برابر با نرخ ثابت گیرد می

 . یا مبدآ در فرمول زیر خوادند بودمیزان دمعیت در سال صفر  p0و    tدمعیت در سال 

Pt = p0(1+r)
t 

ملدت بلا احتیلاط    دلای بلند بینلی یابد، لذا بایستی در پیشت پیوسته با نرخ ثابتی تغییر نمیآنجا که دمعیاز 

. اما برای برآورددلای بلی  دو سرشلماری یلا بلا فاصلله ی کملی بعلد از         یشتری از ای  فرمول استفاده نمودب

 . نتای  رعایت بخشی را به دست آوردسرشماری میتوان از ای  رابطه 
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 12هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

نماید و افلزایش آن بله طلور    تغییر می  r فرمول فوق نمایانگر آن است که دمعیت با میزان ثابت سالیانه ی 

ک پدیده ی مستمر و نله  دمعیت ی ،. چون در عم  رشد دمعیتگیردماه یک بار صورت می 12نظم در از م

 .کندل قبلی به شک  زیر تغییر پیدا می، بنابرای  فرموباشدسالیانه می

Pt = p0e
rt 

نسانی میزان رشد دمعیلت  دای اغالبا  برای دمعیت . امادر دو فرمول ذکر شده متفاوت است rمعنی و مقدار 

 ده از دو فرمول فوق ودود ندارد.ای  اختال  چندانی در نتای  به دست آم، کم بوده و بنابراعافه شده

 ت( منحني نمايش لجستیک

دای ریاعی فوق دمگی بر ای  نکته داللت دارند که برای اندازه یک دمعیت حد نهایی ودود ندارد و در رابطه

کله آن را منحنلی    از منحنلی تلوان  دای محدود بکار برد. دمچنلی  ملی  یجه بایستی آنها را تنها در حیطهنت

دمعیت در حاللت ثلابتی   . در ای  منحنی فرض بر ای  است که رشد نامند استفاده کردنمایش لجستیک می

یت به سمت یک مقدار محدود سوق ای  دمعیابد تا به صفر برسد. بنابرباقی نمانده، بلکه به تدری  کادش می

دای مورد اسلتفاده  اند، تمام منحنیرشدی برابر صفر نرسیدهبه میزان  دا دنوز. اما چون غال  دمعیتیابدمی

بینی دمعیتی برای آینده ملورد نیلاز باشلد،    ددند. اما دنگامی که پیشباروری داری معقولی را به دست می

بلدی  و تغییلرات   ت .، مفیلد خوادلد بلود   نمایدی نهایی دمعیت را محدود میدازهمنحنی نمایش عملی که ان

 .ددنددای حقیقی نشان ایش عملی دمادنگی بیشتری با دادهتوان انجام داد تا منحنی نممیمختلفی را نیز 

 ث( روشهای تركیبي

یعنی دمعیت در سال صفر یا مبدأ ) تاریخ سرشماری اول ( و دمچنی  ادزاء ترکیبی رشلد دمعیلت     p0از 

و تعدادمهادرت به خارج  (I)تعدادمهادرت به داخ  منطقه   (D)، تعداد مرگ و میر  (B)یعنی تعداد موالید 
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 13هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

را محاسلبه نملود.    tیعنی دمعیت در سلال   ptتوان ر دوره حدفاص  بی  دو سرشماری مید (E)از منطقه  

 باشد:رابطه به شک  زیر می

Pt = P0 + B – D + I – E 

تلری  برآورددلا را   توان دقیقای  روش میملی تهیه شده باشد با اگر اطالعات فوق به صورت قاب  اعتماد و کا

 .ندکی بعد از سرشماری به دست آورددای بی  دو سرشماری و ابرای سال

  اعتماد در در حال بایستی خاطر نشان کرد که حتی در کشوردایی که دارای آماردای ثبت وقایم حیاتی قاب

سرشماری بعدی و آنچه کله بلا اسلتفاده از     دایی در نتای  بی  تعداد دمعیتباشند تفاوتو نسبتا  کاملی می

حد فاص  دو سرشماری به دست آمده، ودلود   دایاس سرشماری قبلی و برای تمام سالروش ترکیبی بر اس

در برآورددای قبلی بله ودلود    بایست با توده به اطالعات ددید یک نوع تطابق و دمادنگیدارد. بنابرای  می

 .آورد

 تی های جمعیبینیپیش -2-1-3-1

ه دهلت  دایی است کل شود به طور اساسی دمان روشبینی دمعیت به کار برده میدایی که دهت پیشروش

. اگلر  صله کم بعد از سرشماری ذکلر گردیلد  دای حد فاص  دو سرشماری یا فابرآورددای دمعیتی برای سال

برای غالل    ی خطی نیزیابدا حتی درونای یکی دو سال بعد باشد تمام روشدای دمعیتی فقط بربینی پیش

 دلای مختللف  ال  در نتای  به دست آمده از روشمدت میزان اختدای کوتاهمقاصد مفید خوادد بود. در دوره

  نیلز  ، تفاوت نتلای ای دورتر باشندهدا برای آیندبینیباشد. اما اگر پیشدرصد بسیار دزیی از ک  دمعیت می

 .وسیم و قاب  توده خوادد شد

 ی آنهلا  یل  اعتقلاد ودلود دارد کله بله وسلیله      . زیلرا ا گیرندغالبا  بیشتر مورد توده قرار می دای ریاعیروش

ن داده . تغییرات در میزان تولد و میزان رشد نشلا ای برای رشد دمعیت پیدا نمودتوان قوانی  نسبتا  سادهمی
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 14هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

اسلاس روش ترکیبلی انجلام     ردا تقریبا  بطور عملده بل  بینیبخش نبوده و امروزه پیشدا رعایتکه ای  روش

 .گیرد می

 ( روش ترکیبی نسلیThe Cohort Component Methodبرای پیش  )های جمعیتی بینی 

 دلای بلنلد ملدت دمعیتلی اسلت بله کملک ایل  روش         بینلی ترکیبی نسلی بهتری  روش برای پلیش روش 

ملک ایل  روش   ر آن بلا ک علالوه بل  . بینی نمودسال بعد پیش 30تا  20یت را برای توان با دقت زیاد دمعمی

. مشلک  عملده در ایل  روش    و در مناطق مختلف را محاسلبه کلرد  بینی بر حس  دنس و س  پیش میتوان

 بینلی نیلاز   بله اطالعلات زیلر بلرای پلیش     . در ایل  روش  باشلد محاسبه اطالعات مورد نیلاز آن ملی   ودود یا

 :باشد می

 سلاله ملورد اسلتفاده قلرار      5دلای سلنی   لبلا  گلروه  یت پایه بر حس  توزیلم سلنی و دنسلی، غا   دمع الف(

 .گیردمی

 بینی آتی آن د مرگ و میر برای سال پایه و پیشبرآور (ب

میزان مرگ و میر به تفکیک س  و دنس برای سال پایه بایستی محاسلبه شلده و بلا تهیله دلداول عملر و       

بینلی  اطالعات مرگ و میر ملورد نیلاز پلیش   ، بینی آن برای آیندهه امید زندگی در لحظه تولد و پیشمحاسب

 مرگ و میر فرادم میشود.

 بینی آن برای آیندهآورد باروری برای سال پایه و پیشبر (پ

توان تعلداد موالیلد   دای آتی میبراورد آن برای سالدای باروری ویژه سنی برای سال پایه و با محاسبه میزان

 بینی را تهیه نمودمورد نیاز پیش
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 15هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 دای آتی بینی آن برای سالد میزان مهادرت و پیشبرآور (ت

نگلری آن، اطالعلات مهلادرتی    س برای سال پایه و آیندهدای مهادرت به تفکیک س  و دنبا محاسبه میزان

بینی به تفکیلک منلاطق شلهری و    محاسبه  اطالعات مهادرت برای پیششود. بینی تهیه میالزم برای پیش

 روستایی ادمیت فراوان دارد.

 بینی آن برای آیندهمحاسبه میزان شهرنشینی و پیش (ث

الزم به ذکر است که تهیه اطالعات اولیه برای ای  روش نیاز به محاسبات و برآورددای زیاد دارد زیرا اطالعات 

ل اسلت و محاسلبه آن   باروری و مهادرت و مرگ و میر در بسیاری از کشوردا در سطوح ملی نیز دارای اشکا

 ای به فعالیت فراوانی نیاز دارد.قهدر سطوح منط

 توان بلا اسلتفاده از فرملول روش ترکیبلی بلرای تلک تلک        بینی به تفکیک س  و دنس را میای  نوع پیش

معموال  بله طلور قلرار دادی در    . اما دای زمانی دلخواه تهیه نمودسنی یا برای سنی  منفرد و فاصلهدای گروه

بینی بر اساس روش ترکیبی را شود. پیشی سنی یکسان گرفته میدوره ی زمانی ودا دورهبینی دمعیت پیش

. بلرای ایل    مشخصات ددول بندی شده انجلام داد  میتوان نه فقط بر اساس س  و دنس بلکه بر اساس تمام

 شود. غییر در روش اصلی داده نمیدیچ ت کار

ری و ثابت ماندن یا افلزایش بلارو   ،یتی معموآل با چند فرض برای کادشدای دمعبینیدر روش ترکیبی پیش

، بلرای دلر   ساس فروض مختلف برای ادزاء دمعیلت شود. به عبارت دیگر بر امرگ ومیر و مهادرت انجام می

دلای دمعیتلی   شناسلان و سلازمان  دای اخیلر دمعیلت  در سالشد. اما بینی میسال چند نوع دمعیت پیش

صلی مشخص با استفاده از نظر کارشناسان دمعیتی فروض االمللی بر ای  نکته تاکید دارند که بهتر است  بی 

 بینی شود.و بر اساس آن دمعیت پیش
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 16هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

بینلی دمعیلت شلهر دماشلهر     بینی قب  از وارد شدن به بحث پلیش حال پس از طرح مساا  مرتبط با پیش

دمعیتی  دای پیشنهادی مهیا گردد. موعوعاتنگادی به دمعیت ای  شهر انداخته تا زمینه برای طرح گزینه

بینی آینده مورد توده قرار گیرند شام  رشد دمعیت در که در ای  راستا دارای ادمیت بوده و باید برای پیش

تواند بر نرخ باشد. اما از موعوعات دیگری که دمعیتی نبوده ولی میدای گذشته، و وععیت مهادرت میدده

داای است که بلرای کل    توده قرار گیرد طرح بایست موردرشد دمعیت در دده بعدی تاثیر گذار باشد و می

 تواند بر تحوالت آینده دمعیت ای  شهر نیز تاثیرگذار باشد.منطقه در نظرگرفته شده و می

نرخ رشد برابر با  1345-1355رشد دمعیت شهر دماشهر در دده دای گذشته بدی  صورت بوده که در دده 

دلا نسلبت بله    دلا و بیلنش  قلالد اسلالمی و تغییلر سیاسلت    بروز ان با"درصد بوده،  در ددة بعدی که  12/1

دا شعار بازگشت به روستادا با ارااله زملی  کشلاورزی بله عنلوان ابلزار       دای گذشته، از یک سو تا مدت ارزش

تشویقی مطرح گردید، تا مهادرت و سی  دمعیت بله شلهردا را مهلار کنلد. و از سلوی دیگلر بلا تودله بله          

زاد و ولد و تنظیم خانواده زیر سؤال رفت و نه تنها شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از دای انقالبی، کنترل  ارزش

دا کنار گذاشته شد بلکه بخش زیادی از خلدمات ارااله شلده در زمینله تنظلیم خلانواده از خلدمات        سیاست

کلار   دای پر دمعیت در دستوردای تشویقی اددای زمی  به خانوادهبهداشتی دولتی حذ  گردید. و سیاست

دای آینده بهتر و بهبود شرااط زندگی از یک سو و پدیده دن  از سوی دیگلر  قرار گرفت. انقالد با امیدواری

. نلرخ   2"گردیلد  60دای ارزشی در زمینه دمعیت مود  افزایش شدید دمعیلت در ددلة   به دمراه سیاست

 بلا " 1365-1375ددلة بعلد    درصد رسید. اما در 86/3( به 75-65رشد دمعیت شهر دماشهر در ای  دوره )

فروکش کردن ت  و دیجانات انقالد و پایان گرفت  دن  ایران و عراق، با بروز مشکالت اقتصادی وادتماعی 

وبا افزایش تورم و بیکاری، با باال رفت  سطح سواد و آگادی و افلزایش اشلتغال و تحصلی  زنلان، و در پلیش      

                                                           
 .1386مجموعه شهری شیراز، مشاور شهر و خانه طرح  -2
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 17هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

کادش یافته و گلرایش بله سلمت     70معیت در ددة دای کنترل دمعیت، نرخ رشد دگرفت  مجدد سیاست

 کادش پیدا کرده است. 14/1دماشهر دم از ای  روند تبعیت کرده و نرخ رشد آن به شهر . 3"تعادل یافت

سؤالی که مطرح بود ای  بود که آیا کادش نرخ رشد تداوم خوادد یافلت   1375-1385اما در ددة آخر یعنی 

تواند به عنوان یک روند تداوم یابد. ای  کادش، نمی 60یت و تحوالت سال یا با توده به ساختار پیشی  دمع

با کادش باروری، افزایش امیلد زنلدگی،    70رسد که روندی که از دده به نظر می 85اما با آمار گیری سال "

 دا آغاز شده بود، با توده به شرااط بهداشت و درملان در سلطح کشلور و   کادش مرگ و میر و تداوم مهادرت

 افزایش سطح توسعه، تغییر الگودلای فردنگلی مربلوط بله تعلداد فرزنلدان، افلزایش زنلان شلاغ  و باسلواد           

. شهر دماشهر دم از ای  قاعلده  4"و .... تداوم یافته و به الگودای دمعیتی کشوردای غربی نزدیک خوادد شد

 5( در بلازه   2ول شلماره  درصد رسلیده اسلت )دلد    08/2مستثنی نبوده و نرخ رشد آن با اندکی افزایش به 

درصد محاسبه گردیده، که علت باال بودن ای  نرخ نسبت به سلایر   25/6، نرخ رشد برابر 1390تا  1385ساله

 توان در دو عام  دستجو کرد:دا را میدوره

 ساله( 10دای ساله نسبت به دوره 5تر بودن بازه زمانی مورد بررسی )دوره کوتاه (1

که محدوده دماشهر در ای  بازه زملانی تبلدی  بله شلهر شلده       توده به آنگرایش به شهر شدن؛ با  (2

است، شادد دذد مهادر از روستادای اطرا ، یا بازگشت دوباره روستاییانی که از ایل  محلدوده در   

گذشته مهادرت کرده بودند، و به تبم آن افزایش خدمات شهری بوده است. بنابرای  نرخ رشد باالی 

 باشد.ه تا حدی ناشی از شهر شدن و مهادرپذیری آن میدماشهر در ای  باز

                                                           
 دمان منبم. -3

 دمان منبم. -4
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 18هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 1345-1385نرخ رشد جمعیت شهر هماشهر بین سالهای  -(3جدول شماره )

 نرخ رشد سال

1355-1345 12/1 

1365-1355 86/3 

1375-1356 14/1 

1385-1375 08/2 

1390-1385 25/6 

1395-1355 33/3 

دماشهر ما دو گزینله را انتخلاد نملودیم، گزینله اول تبعیلت از رونلد       بینی رشد دمعیت در شهر برای پیش

 . 5بینی بر اساس پیشنهاددای طرح فرادستباشد، گزینه دوم پیشگذشته می

  سناریوی اول: ادامه روند  گذشته

باشد دو گزینه در نظر گرفتله شلد،   بینی دمعیت بر اساس سناریوی اول که ادمه روند گذشته میبرای پیش

سال گذشته. نرخ رشد در بازه زمانی آخر چنانچه قبال  گفته شد  40رشد ددة گذشته و میانگی  رشد در  نرخ

اند دای رشد و توسعه در نظر گرفته شده تحقق نیافتهبوده است با توده به اینکه بسیاری از برنامه 25/6برابر 

تلوان رشلد   توانند تاثیرگذار باشند، لذا ملی دای در نظر گرفته شده برای آینده دم در حال حاعر نمیو برنامه

درصد بوده که با بکارگیری آن  25/6ساله آینده در نظر گرفت. ای  نرخ برابر با   5دمعیت گذشته را برای باز 

نفلر   8421،  1405نفر بوده و به دمی  ترتیل  در سلال    4593برابر با  1395دمعیت ای  شهر که در سال 

سلال   40ددد. اما بر اسلاس میلانگی    ساله( را نشان می 15ایش )در بازه زمانی نفر افز 5029خوادد شد که 

نفلر )در بلازه    2152نفر خوادد رسید که بر ای  اسلاس   5544( دمعیت دماشهر به 33/3گذشته )نرخ رشد 

 (.  4ددد )ددول شماره ساله( افزایش را نشان می 15زمانی 

                                                           
 باشد.ای فارس میمنظور از طرح فرادست طرح کالبدی ملی منطقه 5
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 19هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 های اول نرخ رشدبر اساس گزينه 1405برای سال بیني جمعیت هماشهر پیش-(4جدول شماره )

جمعیت در 
 1390سال 

 40و میانگین  نرخ رشد دهه آخر
 سال گذشته

 جمعیت در 
1405 

 میزان كاهش/ افزايش

 ساله( 15)بازه زماني 

 

3392 

25/6 8421 5029 

05/2 4599 1207 

 

 دستهای فراعیت بر اساس نگاه به طرحبینی جمسناریوی دوم:  پیش

در آن دای توسلعه کله   دای فرادست و برنامهرشد دمعیت دده آینده را بر اساس نگاه به طرحسناریو ای  در 

ای طلرح کالبلدی مللی منطقله     ،کنیم. طرح ملذکور برنامه برای دماشهر در نظر گرفته شده است، معی  می

طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای با دد  مکانیابی برای گسترش آینده شهردای مودلود و ایجلاد    باشد. می

در  پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور یعنی اندازه شهردا، چگلونگی اسلتقرار آنهلا    شهردا و شهرکهای ددید،

رسانی به ملردم و  تسهی  و مدیریت سرزمی  و امر خدمات پهنه کشور و سلسله مرات  میان شهردا به منظور

طلرح   .سراسلر کشلور تهیله میشلود     پیشنهاد چهارچود مقررات ساخت و ساز در کاربریهای مجاز زمینهلای 

روی رشد دمیت مانند  دای تاثیر گذار برای فارس، پس از محاسباتی که بر روی شاخصکالبدی ملی منطقه

درصلدی را بلرای منطقله     3خ رشلد  کنلد نلر  بینی امید به زنلدگی، و مهلادرت ملی   میر، پیشوباروری، مرگ

بینلی  ( پلیش 1405نفر برای شهر دماشهر در افق طرح ) 5285ددد. بنابرای  دمعیت  دمایجان پیشنهاد می

 شود. می
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 20هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 منتخبگزینه 

انتخاد نرخ رشد منتخ  خود برای شهر دماشهر ما به مقایسه ای  دو سناریو پرداختیم. سلناریوی اول   برای

شلود. دمعیلت اول   ددد، به دو دمعیت پیشنهادی ختم میکه تبعیت از رشد ده سال گذشته را پیشنهاد می

نفلر  را   8421معیلت   ی شهر شدن دماشهر( به دست آملده، د ه)باز 90تا  85ی که بر اساس نرخ رشد بازه

( که برابلر  55-95دای )کند و حالت دوم که بر اساس میانگی  نرخ رشد ددهبینی میپیش 1405برای سال 

کند. گزینه اول در سناریوی اول، بله دلیل  آن کله از    بینی مینفر را پیش 5544درصد است، دمعیت  33/3

دی  شلدن بله شلهر( در رونلد تحلوالت دماشلهر       ی تحول در دمعیت در اثر تبل ای خاص )بازهنرخ رشد بازه

سلال   40رسد. اما گزینه دوم از سناریوی اول کله میلانگی  رشلد در    استفاده کرده است، منطقی به نظر نمی

باشد در چند تا حدود زیادی تعدی  شده است، ولی به علت اینکه در سالهاای بسیار باال بوده و در گذشته می

درصلدی پیشلنهادی طلرح کالبلدی مللی       3شود. نرخ رشلد  رد انتخاد واقم نمیسالهاای دم بسیار پایی  مو

رسد. بنابرای  دمعیت پیشنهادی منتخ  برای شهر دماشلهر  تری  سناریو به نظر میای فارس مناس منطقه

 باشد.نفر می 5285برابر با  1405در سال 

رونددای دمعیتی و اقتصادی دماشلهر در آینلده، بله     طور که در ابتدای فص  بیان شد، پس از بررسیدمان

 دا و ... خوادیم پرداخت. انداز، اددا ، رادبرد، سیاستتدوی  چشم
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 21هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 (S.W.O.Tبررسی و تحلیل وضع موجود هماشهر بر اساس مدل ) -4-1

دای صورت تحلی بندی به عنوان دممارااه اددا ، رادبرد، سیاست و ... در ای  بخش از مطالعات پیش از 

مورد   S.W.O.Tدای ( تحت ددول، اقتصادی، کالبدیدای مختلف ) محیطی، ادتماعیگرفته، نتای  بخش

 .گیردارزیابی قرار می

دای میلدانی از طریلق   ه مبتنی بر شناخت حاص  از برداشتگیری از مطالعات وعم مودود شهر کبا بهره

باشلد، بله شلناختی    اسناد و مدارک طرح دای فرادست ملی  دمچنی  بررسی و مشادده، مصاحبه با ساکنان،

دلای شلهر در   دلا و قلوت  ادمالی از شهر دست یافتیم. در ای  مرحله نیازدا و کمبوددا و دمچنلی  ظرفیلت  

، به ارزیابی وعم S.W.O.Tدای مختلف مشخص گردید. به دمی  منظور و با استفاده از مدل ارزیابی زمینه

ای طبیعی، ادتماعی، اقتصادی و کالبدی از طریق تعیی  عوام  درونی شهر شام  مودود در زمینه ساختارد

تلوان بله    دا و تهدیددا پرداختیم. ای  معیاردا را میععف و عوام  بیرونی آن شام  فرصتنقاط قوت و نقاط 

 شرح زیر تشریح نمود:

 عوام  درونی:

 :(S)نقاط قوت  -1

تلوان از آنهلا در   دای شهر میدرونی شهر است که بعنوان مزیتدای زااد و نقاط قوت برخاسته از ظرفیت

دهت توسعه شهر بهره گرفت. بخشی از ای  نقاط قوت بصورت طبیعی در شهر حاکم است و انسلان دخاللت   

دای دامعه ساک  چندانی در آن ندارد. لک  در ساختاردای ادتماعی، اقتصادی و کالبدی، تحت تأثیر فعالیت

 توان از آنها در توسعه و عمران شهر بهره گرفت.فته است که میدایی شک  گرمزیت

 :(W)نقاط ععف  -2

دایی است که در وععیت مودود، باعث مشلکالتی  و ناکامیدا ای، مجموعه از توانایینقاط ععف در پدیده

یلا   برای شهر و ساکنان آن شده است. ای  مشکالت ممک  است ناشی از شرایط طبیعی و مح  استقرار شهر
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 22هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

برخاسته از ععف در بنیاددای اقتصادی، ادتماعی و کالبدی شهر باشد، که باید تالش نمود تا در طرح توسعه 

گیری از نقاط قوت در دهت سامانددی وععیت مودلود گلام   شهر، ای  نقاط ععف به حداق  رسیده و با بهره

 برداشته شود.

ععف در حقیقت عواملی درونی دسلتند کله بلا     گردد، نقاط قوت وبا توده به آنچه بیان شد مشادده می

 دا گام برداشت.برای استفاده از فرصتگیری در ح  مشکالت مودود، توان عم  بهرهشناخت آنها می

عوام  بیرونی اثرگذار  دستند که بعنوان S.W.O.Tدای مدل ارزیابی دا و تهدیدات از دیگر مؤلفهفرصت

 پردازیم.توان از آنها نام برد که در ذی  به آنها میدای توسعه و عمران شهر میبر فعالیت

 عوام  بیرونی:

 :(O)دا فرصت -1

 دا و پتانسی  دایی دستند که در وععیت مودلود از آنهلا بهلره کلافی بلرده     دا در حقیقت ظرفیتفرصت

دلای  نسلی  توان نسبت به بالفعل  نملودن ایل  پتا   شود و در ای  راه با فرادم نمودن شرایط و بستردا مینمی

باشلند و در  یگیلری مل  ریزی صحیح برای بهلره بالقوه استفاده نمود. در حقیقت فرصت دا نیازمند یک برنامه

انلدرکاران توسلعه   ریزان و دستدا باشیم. لذا برنامهه آنها ممک  است شادد افزایش ععفتودهی ب صورت بی

باشند، بعنوان زن  نی اثرگذار بر ساختار شهر میدا که از عوام  بیروگیری از فرصتاید در راستای بهرهشهر ب

تواند کل  سلاختاردای طبیعلی، اقتصلادی، ادتملاعی و      خطر به آنها توده نمایند. به بیان دیگر تهدیدات می

 کالبدی شهر را تحت تأثیر خود قرار ددد. 

 :(t)تهدیدات  -2

باشلد کله   شناخته می شود تهدیددایی مییرونی یکی دیگر از عوام  اثرگذار در شهر که به عنوان عام  ب

بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرند تا بلا در نظلر گلرفت      أثیر قرار خوادد داد. ای  تهدیدداشهر را تحت ت
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 23هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

توان عالوه بر اینکله  ریزی مناس  میشرایط شهر و عوام  قبلی که توعیح داده شد بتوان با استفاده از برنامه

 شت بلکه بتوان ای  عوام  را تبدی  به فرصتی برای رشد و توسعه شهر نمود. شهر را در امان نگه دا

که به بررسی ساختاردای طبیعی، ادتماعی،  S.W.O.Tمدل ارزیابی ادامه با توده به آنچه بیان شد، در 

 گردد.پرداخته است ارااه می دماشهراقتصادی و کالبدی 

 S.W.O.Tهماشهر در قالب جدول  محیطيها و تهديدهای ضعف، فرصت بررسي نقاط قوت،-(5جدول شماره )

 بیرون سیستم درون سیستم

 تهدیددا فرصت دا نقاط ععف نقاط قوت

محیطی ذخیره ارزشمند زیست -

ودود باغات و  برای استان به دلی 

 مزارع متعدد

شی  مطلود در سطح شهر -  

آد و دوا و شرایط اقلیمی  -

 مناس 

 

 

 

 ودود معابر خاکی در -

(سطح شهر  

 بخش زیادی از ناپداری -

ابنیه در مقای  حوادث 

ه، سی ، طبیعی مث  زلزل

 و ...

دفم غیر بهداشتی و  -

  غیر اصولی فاعالد

آوری  نیود سیستم دمم -

دای سطحی آد  

حاصلخیزی باالی خاک  -

 محدوده

دا و دا، چشمهودود رودخانه -

ابم آبی نسبتا مناس نم  

دای تنوع اقلیمی در فص  -

  مختلف سال

  

دای متعدد در  ودود گس  -

و امکان وقوع زلزله منطقه  

به دلی  میزان  خیزی سی  -

 نسبتا زیاد بارش در محدوده

-آبی در سالخشکسالی و کم - 

 دای اخیر

دای زیزمینی  خطر آلودگی آد -

و خاک به دلی  دفم فاعالد 

دای دذبی خانگی توسط چاه  
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 24هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 S.W.O.Tهماشهر در قالب جدول  اجتماعيها و تهديدهای ضعف، فرصت نقاط قوت، بررسي-(6جدول شماره )

 بیرون سیستم درون سیستم

 تهدیددا فرصت دا نقاط ععف نقاط قوت

ودود باغات سرسبز برای گذران 

 اوقات فراغت شهروندان

ودود فضادا و ساختمان دای 

 خالی دهت ایجاد مراکز مورد نیاز

شهر درون محدودهدر  خدماتی  

ساکنان  باالیتعلق خاطر نسبتا  

 نسبت به شهر

 

و  نسبتا باال کارینرخ بی -

مهادرت روند رو به رشد 

 دوانان ساک  دماشهر 

دای نبود زیرساخت

مشارکتی و مح  تجمم 

 برای شهروندان

فقدان فضادای عمومی و 

 ادتماعی در محالت شهر

کمبود امکانات و خدمات 

 ادتماعی در شهر

دای ععف فعالیت

گردشگری در شهر و 

  آن پیرامون

 

ظرفیت باالی توسعه گردشگری 

 طبیعی در شهر

 دمگنی نسبتا باالی دمعیت شهر

دای دوان با امکان تامی  مسک  زوج

افزایش تراکم در اراعی مسکونی 

 مودود 

امکان اشتغال شهروندان به باغداری و 

کشاورزی به دلی  شرایط مناس  

 اقلیمی

شهروندان در بخش امکان اشتغال 

صنعت به دلی  رشد ای  بخش در 

دای اخیر منطقه در سال  

  

تضعیف تدریجی حس  -

تعلق به مکان در ذد  

به دلی  نبود  دوانان

  خدمات کافی

افزایش روند مهادرت به 

شهردای اطرا  به دلی  

  بیکاری
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 25هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 S.W.O.Tهماشهر در قالب جدول  اقتصادیها و تهديدهای ضعف، فرصت بررسي نقاط قوت،-(7جدول شماره )

 بیرون سیستم درون سیستم

 تهدیددا فرصت دا نقاط ععف نقاط قوت

مزیت نسبی در تولید محصوالت  -

 کشاورزی و دامداری

 -شیرازداده ترانزیتی عبور  -

 سفیدان از میانه شهر

دای طبیعی و اقلیمی داذبه -

 گردشگری

آد و دوا و شرایط اقلیمی  -

 مناس 

دای بزرگ از قبی  کارخانهودود  -

شام، فراسان، و ...شام  

ودود باغات و مزارع متعدد -  

دای پوشیده از بر  و ودود کوه -

پیست اسکی در زمستان و باغات 

سرسبز در تابستان که امکان دذد 

گردشگر در تمامی فصول سال را 

آوردفرادم می  

تامی  بخشی از نیاز غذایی استان 

محصوالت زراعی و  از طریق کشت

 باغی

 

دای  ععیف زیر ساخت -

ادتماعی و اقتصادی 

)مخصوصا در زمینه 

 گردشگری(

توان اقتصادی پایی   -

 شهر

کمبود سرانه  -

دای خدماتی کاربری  

مکانیزه نبودن  -

 کشاورزی و باغداری

تر از صنایم بهره برداری اقتصادی --

 تبدیلی کشاورزی

ای داز کاربری استفادهامکان  -

گردشگری به عنوان محرک بخش 

 خدمات

زایی با استفاده از امکان اشتغال -

فعالیت دای وابسته به صنعت 

 گردشگری

امکان ایجاد صنایم مرتبط با  -

 کشاورزی

دسترسی مناس  به بازاردای  -

 سفیدان و شیراز

 –سامانددی و توسعه تجاری امکان  -

 شیرازرفادی در اطرا  محور ارتباطی 

سفیدان –  

امکان ایجاد مراکز پرورش و نگهداری 

-دام و طیور با توده به ودود چراگاه

 دای مناس 

امکان ایجاد و گسترش صنایم پاک در 

 قال  شهرک صنعتی مودود و ... 

فقدان اعتبارات کافی  -

برای سرمایه گذاری در 

 بخش گردشگری

نداشت  زیر ساخت دای -

 گردشگری

کمبود آد و کادش  -

اورزی و باغداری رونق کش

 به تبم آن
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 26هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 S.W.O.Tهماشهر در قالب جدول  كالبدیها و تهديدهای ضعف، فرصت بررسي نقاط قوت،-(8جدول شماره )

 بیرون سیستم درون سیستم

 تهدیددا فرصت دا نقاط ععف نقاط قوت

بندی کالبدی محالت ودود تقسیم

دابه دلی  سابقه روستایی آن  

سفیدان  -شیرازعبور داده ترانزیت 

 از میانه شهر

 

 

گسستگی محالت از 

یکدیگر و نبود انسجام در 

 ک  بافت شهر

ععیف بودن ارتباطات 

ایمحلهمیان  

کمبود سطوح خدماتی و 

توزیم نامتعدل آن در 

 سطح شهر

 

ودود اراعی بایر و تراکم پایی  منازل 

زا را مسکونی که امکان توسعه درون

اوردفرادم می  

دای سامانددی و طرح امکان ادرای

طراحی شهری محور اصلی به دلی  

 خالی بودن بافت بدنه 

  

توسعه بی عابطه و 

به دلی  نبود  گسسته شهر

نظارت کافی و برنامه 

منسجم و یکفارچه برای 

حفاظت از محدوده و 

 حریم شهر

فرسودگی بیش از حد 

دای بافت برخی از قسمت

  روستایی مودود

 

 های توسعه هماشهرانداز، اهداف، راهبردها و سیاستتدوین چشم -5-1

 هماشهرانداز شهر چشم  

انداز برای یک شهر در حقیقت بله مفهلوم ارااله دلدفی بله سلاکنی  شلهر دهلت دلل  کلیله           ی  چشمتدو

انگلاره موعلعی   انلداز  در آینده به آن ناا  خوادند شلد. چشلم   تالشهایشان و توصیف چیزی است که احتماال 

آینلده، قابل     ، تصلویری فراسلوی  انلداز خوادد در آینلده در آنجلا باشلد. چشلم    ای میهر و دامعهاست که ش

ت دامعله از ادلدا    سازد و بازتاد فهم مشترک طوالنی ملد بینی و فراتر از رونددای مودود، فرادم می پیش

ه نطقه توان بالقوه چانداز تالش دارد تا پاسخ ای  سووال را که ای  شهر یا متوسعه خویش است. عموما  چشم
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 27هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

و در راستای ارتقلاء وعلعیت   انداز مبتنی بر ویژگیها و مساا  منطقه چیزی شدن را دارد ؟ فرادم آورد. چشم

 . آن است

. شودتهیه الگوی توسعه شهر برداشته میاست که پیش از  گامیانداز شهر ریزی تدوی  چشمدر فرآیند برنامه

، افقلی بلرای شلهر    لی  آن در بخشهای گذشته حاص  آمدمودود و تحبراساس نتایجی که از مطالعات وعم 

 .شودشود که در موارد زیر خالصه میدماشهر ترسیم می

 باشد:انداز به شكل زير قابل تبیین و ارائه ميهای اصلي اين چشممولفه

، خلدماتی و  دماشلهر نیازمنلد فضلادای مسلکونی    ، شهر اسطه افزایش دمعیت در سالهای آتیبه و  ..11

د اسلت. در راسلتای رفلم ایل      فریحی ددید و دمچنی  تجهیز و استفاده بهینه از فضادای مودوت

مسلکونی و عرصله کلار و     ، شهر در فرآیند توسعه آتی مواده با دو عرصه اصلی یعنی عرصله نیازدا

 . فعالیت است

نله در  تراکملی بهی گیری از اراعی مستعد و اعمال علوابط  عرصه مسکونی از طریق بهره توسعه در  ..22

سلکونی بله   دای اصلی عرصله م وسعه، مشخصه. در طی فرآیند تپذیر خوادد بودسطح نواحی امکان

 :شک  زیر رقم خوادد خورد

  برخورداری از انسجام و یکفارچگی بافت 

  افزایش میزان مقاومت و پایداری فیزیکی ابنیه 

  بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 

  افزایش میزان نفوذپذیری بافت مسکونی 
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 28هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  رفم ناسازگاریهای مودود 

  تسهی  و تسریم دسترسی به مراکز و محوردای خدماتی 

محدوده شهر به واسطه توزیم خدمات و تسریم در مدیریت ادرایی در قال  تقسیمات کالبلدی بله     ..33

ای( ای و محلهناحیه ،مراتبی )شهریخدمات به شک  سلسله. توزیم گرددتقسیم می مختلف محالت

 . تأمی  خوادد کردای فراگیر نیازمندیهای ساکنی  را به گونه

دای گردشلگری و  . لذا توسلعه فضلا  دددز فعالیت ساکنان شهر را تشکی  می، بخشی ااوقات فراغت  ..44

ز دملله پارکهلا و فضلادای سلبز     تجهیلز فضلادای شلهر ا   ایجاد و . دمینطور تفریحی مد نظر است

 .خوادد بود ای در درون شهر مد نظرناحیهای و  محله

، افقلی بلرای شلهر    ودلود و تحلیل  آن در بخشلهای گذشلته    براساس نتای  حاص  از مطالعات وعلم م 

 :گرددشود که در موارد زیر خالصه میدماشهر ترسیم می

سعه یافته و با شلرایط مناسل    دای توزیرساختبندی منسجم، استخواندماشهر، شهری با * شهر 

 محیطی دمراه با رفاه عمومی ستزی

 دای طبیعتشهر دماشهر، شهری دمگام با طبیعت و حافظ ارزش *

 ، شهری با شرایط مناس  برای توسعه گردشگری دماشهر* شهر 

با خدمات شهری در سلطوح  متمرکز منسجم و  دماشهر، شهری با بافت مسکونی یکفارچه،* شهر 

 مختلف 

 پذیر دمراه با عدالت فضاییاقتصادی پویا و انعطا د مدار با ، شهروندماشهر* شهر 
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 29هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  تعیین اهداف 

 ( تعریلف  Objectives، اددا  خلرد ) (Goalsدر ای  مرحله از مطالعات ابتدا مفادیمی چون اددا  کالن )

 دماشهر خوادد شد. شود و پس از آن مبادرت به تدوی  اددا  مورد نظر برای شهر می

 اهداف کالن  

. تعیلی  و تلدوی  ادلدا     طه با مساا  و تنگنادای آنها اسلت نماینده آرمانهای یک دامعه در راباددا  کالن 

ای  اددا  در  شود.مورد مطالعه ودود دارد تنظیم می کالن معموال  در قال  و براساس مساالی که در منطقه

تصویر روشلنی از دلدفهای   . بدون در دست داشت  کنددریان طرح و برنامه را تعیی  می واقم سمت و سوی

توانند بله  . ای  اددا  میباشدطلوبیت و مقبولیت آنها مقدور نمیپیدا کردن راه ح  و یا ارزیابی م ،مورد نظر

ای ت مطلود و وععیت مودود بیان شوند. اددا  کالن باید بله گونله  صورت کم کردن فاصله بی  یک وععی

 .در آنها ودود داشته باشد ق یافت تنظیم شوند که امکان حرکت به سوی تحق

 توان به صورت زیر خالصه نمود:اددا  کالن ترسیم شده برای شهر دماشهر را می

 حفاظت از محیط زیست طبیعی شهر  -

 ارتقای سطح رفاه شهروندان و عدالت فضایی در سطح شهر -

 تامی  سرپناه مناس  برای شهروندان -

 ارتقای مدیریت محالت  -

 شهرارتقای اقتصاد و درآمد  -

 ارتقای اقتصاد و درآمد شهر -
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 30هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 افزایش انسجام و یکفارچگی شهر -

 ارتقای بصری شهر -

 دابهبود کالبدی دسترسی -

 ارتقای کیفیت سکونت -

 اهداف خرد   

، در ی  بلاالتری برخوردارنلد  شوند از درده تعیتر از اددا  کالن بیان میتر و دقیقاددا  خرد که اختصاصی

ه معملوال   تری تعریف شده و بر خال  اددا  کالن ککالن به طور دقیق ر چارچود اددا واقم اددا  خرد د

گیری و سنجش گیری کرد، به سهولت قاب  اندازهتوان آنها را اندازهاند و به سختی میاظهارات انتزاعی و کلی

تردمه  . بر ای  اساس مفهوم اصلی ای  مرحلهمقاصد مورد نظر مترادفند دستند و معموال  با وسای  حصول به

قلم  . در وافاده در تهیه و تنظلیم راه حلهاسلت  تر دهت استتر و مشخصو تبدی  اددا  کالن به اددا  خاص

تر از اددا  کالن در خصوص آنچه که یلک طلرح بایلد بلر آن     تر و ملموساددا  خرد عباراتی دستند دقیق

 ابد. دست ی

  تدوین راهبردها و سیاستها 

فلی ودلود دارد کله    ، مسللما  رادبرددلای مختل  ریزی مورد توده قلرار دارد دهت تحقق اددافی که در برنامه

ختلف دهت نی  به اددا  دای مای  سیاستها ما را به سوی راه ح . ددندریزی را شک  میسیاستهای برنامه

ا ، پس از ارااه تعاریف مختصر از مفادیم فوق به تدوی  رادبرددل سازند. در ای  قسمت از مطالعاتردنمون می

 . پرداخته خوادد شد دماشهرو سیاستهای ادرایی شهر 

 راهبرد 
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 31هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

آملال و  ، راه رسلیدن بله دلدفهای نهلایی )آرزو    دلای کللی اسلت کله     مشیادبرد یا استراتژی مجموعه خطر

بایستی به سوی آن حرکت کرد، رادبلرد  سازد. اگر دد  مقصدی است که میخواستهای دور( را مشخص می

 ددنده مسیردای اصلی ممک  است که طراح را به دد  نزدیک گرداند. یا استراتژی نشان

سیستم مورد مداخله را آل د که اددا  کالن را دمادن  نموده، شرایط ایدهدایی دستنرادبرددا تقسیم

. از آنجا کله تعلداد مسلیردای    کندام را برای نی  به اددا  روش  میگیری عمومی و اقدتعقی  کرده، دهت

، رادبرددلای  قصد زیاد نیست، دمزمان بلا تعیلی  ادلدا  کلالن    رادبرددای متفاوت برای رسیدن به ماصلی 

 . گردندی به آن نیز تا حد زیادی مشخص میمناس  دستیاب

 سیاست   

 دلایی در دهلت نزدیلک شلدن بله ادلدا  خلرد        باشلند. آنهلا گلام   ، تفسیر ادرایی اددا  خرد میداسیاست

باشلند کله   ی و طراحی شبکه کلیه مسلووالنی ملی  ریزگذاری در زمینه برنامهمی باشند. لذا مخاط  سیاست

 ای از معیاردلا و ر کلی سیاست عبارت است از مجموعه. به طووسعه و تغییرات محیط دخالت دارندرسما  در ت

که اتخاذ آنها مودبات و تسلهیالت الزم دهلت تحقلق دلدفهای      و ...، مالی تدابیر قانونی، فنی، ادرایی، پولی

(، اددا  کالن و خرد، ، رادبرد، 9در ددول شماره ) ،با توده به توعیحات داده شده. سازددم میبرنامه را فرا

گیللری بللرای دماشللهر آورده شللده اسللت.  دللای تصللمیمدللای پیشللنهادی بلله تفکیللک عرصلله و سیاسللت
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 32هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 اهداف، راهبرد، سیاست شهر هماشهر -(9جدول شماره )

  

عرصه 

 گیری تصمیم

 مسیرها مقاصد

اهداف كالن 

(G) 
 (P)ها سیاست (S)راهبردها  (O)اهداف خرد 

ي
یط

ح
م

 

حفاظت از 

محیط زیست 

 طبیعی شهر 

حفظ محیط طبیعی شهر در 

مقاب  توسعه شهری و 

 صنعتی

-دای زیسلت کادش آلودگی

    محیطی

 دادای آنحذ  فعالیتهای ناسازگار با بافت مسکونی از درون شهر یا به حداق  رساندن آلودگی

و صنایم بزرگ محدوده در دهت کادش آلودگی دوا، آلودگی صوتی و... در محدوده  ایجاد بافر سبز پیرامون شهرک صنعتی شهید داویدی

 شهر

 آوری و دفم زباله شهری و مکانیزه کردن درچه بیشتر آنارتقای سیستم دمم

 دای صنعتی به محیط طبیعی شهرایجاد سیستم فاعالد شهری و دلوگیری از ورود فاعالد شهری و فاعالد

ساخت عوارض انسانطراحی 
 ددید دمگام با طبیعت

 تبعیت از شی  زمی  و عوارض طبیعی در ایجاد مسیردا و بنادای ددید

ي
اع

تم
اج

 

ارتقای سطح رفاه 

و  شهروندان

عدالت فضایی در 

 سطح شهر

ایجاد و امکان تأمی  سریم و 

آسان خدمات رفادی مورد 

 نیاز ساکنی 

رفم کمبوددلای مودلود در   
 زمینه خدمات 

دای دای بایر و بلوکتامی  کمبوددای سرانه خدماتی )آموزشی، فردنگی، درمانی، و ...( درطول دو دوره طرح با استفاده از پتانسی  زمی 

 فرسوده 

توزیللم متعللادل خللدمات و  
ایجاد نظلام سلسلله مراتبلی    

 توزیم خدمات

 دانمایی خدمات مادانه با مقیاس شهری در مرکز شهر

 خدمات روزانه با مقیاس محلی در مراکز محالتدانمایی 

 دانمایی خدمات دفتگی با مقیاس ناحیه در مراکز فرعی شهر )نقاط ابتدایی و انتهایی شهر در طول محور اصلی( 

 دای ددیددای خدماتی و میزان دذد سفر در دنگام نخصیص کاربریتوده به شعاع کاربری

بهبود دسترسی به مراکز 

 خدماتی

رعایت نظام سلسه مرات  در 
 دادسترسی

 دا متناس  با مقیاس عملکردی معابر تخصیص کاربری

ارتقللای ایمنللی محوردللای   
 اصلی شهر

 ایجاد بانددای کندرو در محور اصلی به منظور تردد ایم  شهروندان

 دای محافظت شده در دو طر  محور شریانی شهر و محوردای اصلی محالت راهایجاد پیاده

 کشی عابر پیاده، پ  عابر پیاده، چراغ رادنمایی دشدارددنده و ...( تعبیه مسیردای عبور پیاده از عرض محور شریانی اصلی شهر )خط

تامی  سرپناه 

مناس  برای 

 شهروندان

تامی  مسک  مورد نیاز در 

 مودود و در افق طرحوعم 

شناسایی دقیق اراعی خالی 
 بایر دارای قابلیت توسعه 

 دایی نظیر افزایش تراکم و ...  وسازدا به اراعی بایر درون شهری به واسطه اعطای تسهیالت مالیاتی و بانکی و مشوقددایت ساخت

شناسلللایی دقیلللق اراعلللی 
مسللتعد افلللزایش طبقلللات  

 مطابق با طرح

دایی نظیر وسازدا به اراعی مستعد افزایش طبقات در درون شهر به واسطه اعطای تسهیالت مالیاتی و بانکی و مشوقددایت ساخت

 افزایش تراکم و ...  

شناسلللایی دقیلللق بنادلللای 
 تخریبی و مرمتی

 دای مالی، اداری و ... در دهت نوسازی و بازسازی ابنیه مرمتی و تخریبی  اعطای تسهیالت و مشوق

ارتقای مدیریت 

 محالت 
تشویق به ایجلاد ادتماعلات    ارتقای مشارکت شهروندان

 ای محله

 شانریزی و انجام امور محلهای و دعوت از ساکنی  برای برنامهدر نظر گرفت  مکانی در مرکز محله به عنوان مرکز ادتماعات محله

ی
اد

ص
قت

ا
 

ارتقای اقتصاد و 

 درآمد شهر
 افزایش بازده اقتصادی شهر

 ارتقای اقتصاد محلی
 دای خدمات بی  رادی دمراه با تخصیص مسیر اختصاصیایجاد و تقویت خدمات بی  رادی در محور شریانی اصلی شهر در قال  مجتمم

 دای فروش محصوالت کشاورزی و دامی محلی در مراکز محالت شهر و در مرکز شهرایجاد بازارچه

 ارتقای گردشگری

 تخصیص و تجهیز تعدادی از باغات محدوده برای دذد گردشگر 

 دای طبیعت منطقه برای گردشگران استانی و ملیافزایش تبلیغات دهت شناساندن زیبایی

   "دای سی دماشهر، شهر شکوفه"تقویت برند شهری با عنوان 

 ایجاد مراکز پذیرایی واقامتگادی گردشگری

 دا و آداد و رسوم محلی در فص  برداشت دای محصوالت باغی و کشاورزی به دمراه بازیدا و فستیوالدشنوارهبرگزاری 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 33هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 اهداف، راهبرد، سیاست شهر هماشهر -(9جدول شماره )ادامه 

  

عرصه 

 گیری تصمیم

 مسیرها مقاصد

 (P)ها سیاست (S)راهبردها  (O)اهداف خرد  (G)اهداف كالن 

ی
اد

ص
قت

ا
 

ارتقای اقتصاد و درآمد 

 شهر
 افزایش بازده اقتصادی شهر

 ارتقای صنعت

 در نظر گرفت  اولویت اشتغال در بخش صنعت برای نیروی انسانی متخصص بومی

 ایجاد صنایم مرتبط با کشاورزی در محدوده شهرک صنعتی

 سازگار با محیطافزایش تسهیالت و امکانات شهرک صنعتی شهید داویدی در دهت دذد صنایم 

 ارااه تسهیالت به کشاورزان در دهت مکانیزه کردن کشت و افزایش بازده محصوالت در واحد سطح ارتقای کشاورزی

ی
بد

كال
 

افزایش انسجام و 

 یکفارچگی شهر

مند تعریف ساختاری نظام

برای شهر )حفظ و تقویت 

 ساختار مودود(

تقویت ساختار شهر بلا تأکیلد بلر    
عناصر طبیعلی و یلا نیلز تعریلف     
محوردلللای اصللللی ارتبلللاطی و  

 عملکردی 

 دا دای با مقیاس عملکردی باالتر و تجهیز و زیباسازی آنتقویت محوردای اصلی ساختار شهر با تخصیص کاربری

 شهریایجاد انسجام و پیوستگی در بافت شهر با پر کردن فضادای خالی درون 

 تخصیص تراکم ساختمانی باالتر در محوردای اصلی شهر نسبت به بافت درون محالت

 دای اداری و شاخص شهری در محور اصلی شهر  دانمایی کاربری

-پیشدایی نظیر بازار خرید روزانه، دبستان و در تمامی محالت شهر با کاربریدای فرعی، به عنوان دستهایجاد مراکز محله 

 ای دبستانی و فضای سبز محله

دای داذد سفر، ایجاد مرکزیت با ابزاردایی نظیر افزایش تراکم، تخصیص کاربریبه عنوان دسته اصلی تقویت مرکز شهر 

 اداری و ... 

 نشانی و ...تخصیص بودده به منظور ایجاد تاسیسات گورستان، آتش دای شهریتقویت زیرساخت

 بخش محالت عناصر دویتتقویت 
 ساز محالت )روستادای سابق( به عنوان نماد و نشانه فردنگی ساکنی نگهداشت و ارتقای کیفی عناصر خاطره

 رویه شهریحفاظت از فضای طبیعی و باغی محالت در مقاب  توسعه بی

 ارتقای بصری شهر
ارتقای کیفیت سیما، منظر 

 و کالبد شهر

 داکاربریدمادنگی و سازگاری 
 دا به مکان مناس دای ناسازگار از محدوده شهر و انتقال آنحذ  کاربری

 دایی که از نظر مقیاس عملکردی در مکان نامناسبی قرار دارندانتقال کاربری

 داوسازدا و اعمال عوابط و مقررات و مجازاتنظارت دقیق بر ساخت وسازدانظارت بر ساخت

 منظر شهرتقویت سیما و 

 دای شهرنشانهتعداد و ارتقای کیفی افزایش 

 تقویت محوردای دید طبیعی شهر

 نظارت بر دمادنگی نمادا

چینی، ایجاد مبلمان و ...(رودای شهر )درختکاری، ددولدا و پیادهزیباسازی خیابان  

بهبود کالبدی 

 دادسترسی

ارتقاء و کیفیت کارایی 

 شبکه حم  و نق 

 رعایت سلسله مرات  شبکه
 کننده، محلی اصلی و محلی فرعیپخشوبرقراری اتصاالت میان معابر به ترتی  شریانی درده یک، دمم

 تخصیص عرض مناس  و استاندارد بودن اتصاالت مسیردا

مطلوبیللللت بخشللللیدن بلللله   -
 دسترسیهای درونی محالت  

 

 پیشنهادی در دهت افزایش عری  ایمنی و امنیت محالتاصالح و تعریض معابر مطابق با طرح 

 کوتاه ساخت  دیوار باغات درون شهری دردهت دلفذیرتر شدن معابر شهر

 ارتقای کیفیت سکونت
دای سازی شاخصهبهینه

 مسک 

کللادش تللراکم خللانوار در واحللد  
 مسکونی 

دای تشویقی دهت ددید به واسطه اعطای تراکمدای دوان در دهت ساخت واحددای مسکونی ایجاد تسهیالت برای زوج

 افزایش طبقات بنادا و افزایش تراکم ساختمانی

سازی واحددای مسلکونی و  مقاوم
افللزایش پایللداری فیزیکللی بافللت 

 مسکونی

 دا به ای  امررسانی به ساکنی  در رابطه با مزایای نوسازی و بازسازی مساک  فرسوده و تشویق آناطالع

 سازی بنادای ددید توسط شهرداری دهت صدور پروانه ساختمانیالزام به عوابط مقاوم ایجاد
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 34هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 تعیین الگوی توسعه و محدوده شهر -2

از به دم پیوست  چندی  روستای مجاور در طول یک مسلیر  شهر دماشهر دمانند بسیاری از شهردای ایران 

شلهر   دلا نیلز دملی  اسلت.    علت پراکندگی محالت و ارتباطات ععیف میلان آن  خطی به ودود آمده است.

دای نسبتا زیادی مواده است. ودود اراعی کشاورزی و باغات در دماشهر برای توسعه آتی خود با محدودیت

بله  باشد. پس از آن ودلود ارتفاعلات   تری  ای  موانم میمحدوده شهر و محدوده پیرامون بالفص  آن، از مهم

سازد. بنابرای  توسعه افقلی در شلهر دماشلهر    ، توسعه افقی را با مشک  مواده میژه در بخش شرقی شهروی

مود  تخری  باغات، اراعی کشاورزی، خاک حاصلخیز و غنی محدوده، و ... و در نتیجله آسلی  دلدی بله     

االمکان باید از تیمحیطی خوادد شد. بنابر مطال  ذکر شده برای توسعه شهر دماشهر حمنابم باارزش زیست

دانگی، کلم بلودن تعلداد طبقلات و     توسعه افقی دوری دست و توسعه به صورت درونزا صورت گیرد. درشت

آورد. اغل  بنادای مودود در شهر، امکان توسعه درونزا را به خوبی فرادم می و افزایش تراکم پتانسی  مرمت

دماشهر به صورت شماتیک نشان داده شده است. دای توسعه شهر امکانات و محدودیت( 1)در نقشه شماره 

مصنوع تقسیم کرد؛ که  دایمحدودیتطبیعی و  دایمحدودیتتوان به دو دسته دای توسعه را میمحدودیت

مصنوع شام  مواردی  دایمحدودیتارتفاعات، اراعی کشاورزی و باغات بوده و طبیعی شام  دای محدودیت

باشد. امکانات توسعه نیز شام  موارد اراعی بایر درون بافت، امکان احیا از قبی  خطوط انتقال برق و آد می

 باشد.  دای فرسوده درون شهری، و امکان افزایش تراکم و طبقات بنادای شهر میمسکونی بافت
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 35هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 های توسعهامكانات و محدوديت -(1نقشه شماره )
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 36هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

آمده برای رشد و توسعه شهر و انتخااب  حلهای بدست بندی، تنظیم و مقایسه راهجمع -1-2

 حل و الگوی پیشنهادی بهترین راه

دلا و  انداز و اددا  مذکور، محدودیتدا یا آلترناتیودای پیشنهادی برای شهر دماشهر با توده به چشمگزینه

ی ارااه اند. در ادامه سازمان فضایی دو گزینه پیشنهادامکانات توسعه و دمچنی  نظر کارشناسان تعیی  شده

مورد ارزیابی قرار گرفته و  .شده است که با استفاده از معیاردایی چون قابلیت ادرایی، حفاظت از طبیعت و ..

 تری  گزینه انتخاد خوادد شد.     مناس 

 سازمان فضایی پیشنهادی

مان (. سلاز 1382نحوه توزیم و قرارگیری مکانی عناصر در یک فضا را سازمان فضایی گوینلد )سلعیدنیا،   

یافته واحددای یک مجموعه در فضا در راسلتای عملکرددلای   فضایی عبارت است از ترتی  و توزیم نظام

باشلد کله بله شلرح زیلر قابل  بسلط        دا میو لکه ،داشبکه ،عمومی مجموعه. سازمان فضایی شام  نقاط

 داند:دستند. آر پی میسرا، ادزای سازمان فضایی را به قرار زیر می

 داگاهگرهالف( نقاط یا 

 داد( شبکه

 (. 1375: 145دا یا سطوح )آسایش، ج( لکه

دای خلدماتی، بله صلورت روزانله،     بندی مراکز یا دستهدر سازمان فضایی محدوده مورد مطالعه به سطح

شلود.  ایم که به ترتی  خدمات در سلطح محلله، منطقله و شلهر را شلام  ملی      دفتگی و مادانه پرداخته

ای و محلور  شهر نیز بر دمی  اساس، بله محوردلای خلدمات شلهری/ منطقله      محوردای سازمان فضایی

شوند. محدوده شهر دماشهر به طور کلی به پن  محله تقسیم شده است. بندی میای دستهخدمات محله

 باشد.ددنده شهر میبندی، مرز روستادای تشکی اساس محله
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 37هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

مسوولی  ناظر بر طرح، دو گزینله پیشلنهادی    دای مهندسی  مشاور و اعمال نظربنابر مطالعات و بررسی

دا یا آلترناتیودا به شلرح زیلر   دای در کدام از گزینهبرای سازمان فضایی دماشهر ارااه شده است. ویژگی

 باشد.می

 سازمان فضایی پیشنهادی گزینه اول 

 دا(گاهدای خدماتی )نقاط یا گرهدسته 

ددنلده شلهر و در مرکزیلت    مراکز تمامی محالت تشلکی  ای: در دای خدماتی روزانه یا محلهدسته -

 شود.دا قرار داده میدندسی آن

آباد و ای: در ابتدا و انتهای شهر و در مح  ورودی محالت عباسدای خدمات دفتگی یا منطقهدسته -

 سفیدان( در نظر گرفته شده است. -قنات )بر محور ترانزیت شیرازدم

مرکلز دندسلی و مرکزیلت اداری شلهر دماشلهر، در بلر محلور         دسته خدمات مادانه یا شهری: در -

 خانی( دانمایی شده است.سفیدان )در مح  ورودی محالت ددفاگاه و تیس -ترانزیت شیراز

 دا(محوردای خدماتی )شبکه 

سفیدان به عنلوان محلوری در نظلر گرفتله      -ای و شهری: محور شریانی شیرازمحور خدمات منطقه -

ای و شهری در آن قرار خوادنلد گرفلت و در بلاالتری  سلطح     سطح منطقه دایشود که کاربریمی

 کند.رسانی میخدمات

دا ای آنمحور خدمات محلی: ورودی و محور اصلی در کدام از محالت به عنوان محور خدمات محله -

ا فروشی و ...( در ایل  محوردل  شود که خدمات روزانه )شام  نانوایی، سوپری، میوهدر نظر گرفته می

 شود. قرار داده می
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 38هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

شلهری  رین  درون شهری: در دهت برقراری ارتبلاط و اتصلال میلان محلالت شلهر، رینل  درون       -

-خانی متصل  ملی  آباد را به تیسقنات را به ددفاگاه، و محله عباسپیشنهاد شده است که محله دم

ده و دمچنی  ایمنی سفیدان کاسته ش -کند. با ودود ای  رین ، از بار ترافیک محور ترانزیت شیراز

 یابد. ارتباطات میان محالت افزایش می

 دا یا سطوح(بندی )لکهپهنه 

دای با کارکرد غال  مسکونی دستند. قاب  ذکلر اسلت در بلر محلور ترانزیلت      دای شهر پهنهتمامی پهنه

(، 2ماره )شود. در نقشه شخانی تراکم ساختمانی باالتر پیشنهاد میسفیدان و بر محور اصلی تیس -شیراز

 ساختار فضایی گزینه اول نشان داده شده است.

 سازمان فضایی پیشنهادی گزینه دوم 

سازمان فضایی گزینه دوم مشابه با ساختارفضایی گزینه اول است، با ای  تفاوت که رینل  درون شلهری   

سلفیدان صلورت    -ای در ای  گزینه از طریق شریان اصلی شلیراز محلهدر آن ودود ندارد. ارتباطات میان

سفیدان دارای بار ترافیکی و عملکردی بیشتری نسلبت بله    -در ای  گزینه محور ترانزیت شیراز گیرد.می

 کند.خوادد بود و نقش عبوری و دسترسی را دمزمان ایفا میگزینه اول 
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 39هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ساختار فضايي پیشنهادی )گزينه اول و گزينه دوم( -(2)نقشه شماره 
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 40هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 الگوی بهینهارزیابی و انتخاب 

با توده به بررسی کارشناسان ناظر بر طرح )اعضای محترم کمیته فنی( و ارزیابی امکانات ادلرای طلرح،   

شلهری  که رین  درونگزینه پیشنهادی دوم به عنوان گزینه منتخ  برگزیده شد. گزینه اول به دلی  آن

شود و بنابر سیاسلت  شهر می پیشنهادی مود  آسی  به بخشی از اراعی کشاورزی و باغات در محدوده

عامل  دیگلر در رد   شود. اصلی طرح )حفظ و صیانت از اراعی کشاورزی و باغات در روند توسعه(، رد می

عوام  و فاکتوردایی که در انتخلاد الگلوی بهینله    گزینه اول باال بودن دزینه احداث رین  مذکور است. 

 آورده شده است:برای دماشهر مد نظر بوده است به طور خالصه در زیر 

 دهت یکفارچه شدن شهردر  سعی در اتصال پن  محله شهر دماشهر -

 نقش و میزان ادمیت خیابان دداکننده اصلی در شهر  -

 دای توسعه در انتخاد ساختار فضایی بهینهتوده به امکانات و محدودیت -

 سعی در حداق  تخری  اراعی کشاورزی و باغات -

 نواحی دمعیت و خدمات در سطحبهینه توزیم  -

 ای امکان دانمایی بهینه خدمات شهری و ناحیه -

 داتوده به سلسله مرات  دسترسی -

 دایی و دزینهقابلیت ادرا -
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 41هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 مراحل مختلف توسعه شهر در آینده     -2-2

. مراح  توسعه به صورت توسعه درونی خوادد بودغالبا  (1405تا افق طرح )دماشهر توسعه آتی در شهر 

شود که نحوه آن به شرح  ( تقسیم می1405الی  99( و )99الی  92ساله ) 7و  6 دورهدو در ای  شهر به 

 زیر خوادد بود. 

مات بر اساس نیلاز شلهر در    که ای  خد ،الف( توسعه در اراعی خدماتی تعیی  شده در طرح دامم ددید

 بایستی به مرحله ادرا درآیند. دوم ساله 6سال اول و در طول دوره  7دای اولویت

 .دو دورهاز طریق افزایش تراکم ساختمانی در طول  مسکونی ( توسعهد

دلای  سال اول، که ای  املر بایسلتی از طریلق اعملال سیاسلت      7ج( توسعه در نواحی نیازمند مرمت در 

 تشویقی به مرحله ادرا درآیند. 
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 42هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 اساس طرح -(3)نقشه شماره 
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 43هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

در آینده، و امكانات افازایش درآمادها و   بینی امكانات مالی و فنی شهرداری پیش -3-2

 های موثر در عمران شهرتامین اعتبارات عمرانی، توسط شهرداری و سایر سازمان

دای عمرانی در کنار به کارگیری نیرودای متخصص دای داری و پروژهامروزه درآمدزایی، تامی  اعتبار دزینه

دلای ادرایلی دلر    انی متخصص و کارآمد در بخشباشد. ودود نیروی انساز وظایف اصلی مدیریت شهری می

شود بلکه با به کلارگیری  دای ناشی از تصمیمات ادرایی نادرست میشهر عالوه بر اینکه باعث کادش دزینه

که منابم ملالی ددیلدی را   دا را به قوت تبدی  کند و دم ای تواند بسیاری از فرصتدرست منابم مودود می

د. به دمی  منظور بررسی و شناسایی توان مالی و فنلی شلهرداری، بله عنلوان     برای مدیریت شهر فرادم آور

-پیشدای توسعه شهری حااز ادمیت است. متولی امور مربوط به شهر، در راستای تحقق در چه بیشتر طرح

بینی امکانات مالی و فنی شهرداری، و زمینه رشد درآمددای شهرداری با استفاده از روند نلرخ رشلد درآملد    

تاسلیس بلوده و   کله شلهرداری دماشلهر تلازه    پذیرد. با توده به آندای گذشته صورت میشهرداری در سال

دای گذشته ودود ندارد، امکان بررسلی بنلد فلوق در    دا و درآمددای آن در سالاطالعاتی در رابطه با دزینه

 ای  گزارش ودود ندارد. 

مبودهای مسكن، تاسیسات زیربناایی،  بینی نیازهای عمرانی شهر در زمینه رفع کپیش -4-2

 خدمات رفاهی، و سایر کارکردهای اصلی شهر

 ریزی مسكن در شهر هماشهربرآورد کمبودها )کمی و کیفی( در زمینه برنامه -1-4-2

 تعاريف و مفاهیم 

باشد که دهلت سلکونت یلک    تمام یا قسمتی از یک ساختمان می ،گاه مرکز آمار ایران واحد مسکونیاز دید

. ساختمان آن از باشدمعبر عمومی، رادرو یا پله مشترک می خانوار ساخته شده و دارای در ورودی مستق  با

دمانگونله  . دیوار و سلقف دارد ، ر ، خشت ، سن  و غیره( ساخته شدهمصالح ساختمانی سخت )سیمان ، آد
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 44هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ک ( آسلایش انسلان )مسل    شود ساختار فیزیکی یک فضا به عنوان مکلان آراملش و  که از تعریف استنتاج می

بله عبلارتی مسلک  چیلزی بلیش از       .گیلرد معرفی گردیده، مفهوم مسک ، ک  محیط مسکونی را در بر می

. در باشلد می الزم دهلت زیسلت  انسلان ملی    سرپنادی صرفا  فیزیکی و شام  کلیه خدمات و تسهیالت عمو

 : ردیده استس  به ای  صورت تعریف گمسک  منا 1996ادالس دوم اسکان بشر در سال 

دود یک سقف باالی سر در شخص نیست. سرپناه مناسل  یعنلی آسلایش    )سرپناه مناس  تنها به معنای و

های اولیله مناسل  از   ، زیرساختای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایش مناس مناس ، پایداری و دوام سازه

، مکلان  مناس عوام  بهداشتی  ،محیطیقبی  آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفم زباله، کیفیت مناس  زیست

 .( توده به استطاعت مردم تأمی  شود مناس  و قاب  دسترس از نظر کار و تسهیالت اولیه که تماما  باید با

ریزی مسک  بفردازیم، ابتدا تعدادی از اصطالحات ملرتبط بلا   که به برآوردکمبوددا در زمینه برنامهقب  از آن

 شود.مسک  توعیح داده می

رف محل سكونت خانوار :نحوه تص  محل   ، اطالعات مربوط به نحوه تصر1385در سرشماری سال  .1 

 :بندی زیر گردآوری شده استسکونت خانوار در قال  طبقه

زمی  و بنای مح  سکونت ای  نحوه تصر  مربوط به خانواردایی است که مالک  ملكي عرصه و اعیان  :

  محل   کنند نیز از نظر نحوه تصرآپارتمان متعلق به خود زندگی می . خانواردایی که درخود دستند

 گیرند. سکونت در ای  گروه قرار می

ملكي اعیان : نباشلد چنانچه خانواری مالک بنای مح  سکونت خود باشد ولی صلاح  زملی  آن بنلا     

 .یدآنحوه تصر  ملکی اعیان به حساد می
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 45هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

بصورت نقدی بهایی اند و در مقاب  آن، ادارهرا اداره کرده که مح  سکونت خود خانواردایی  اجاره ای :

 . شودای محسود میپردازند، نحوه تصر  آنها ادارهو یا دنسی می

واردایی است که محل   ، مربوط به خانای  گونه نحوه تصر   های سازماني( :در برابر خدمت )شامل خانه

اند، حتی ممک  است مبلغی بصلورت  تصر  کرده، ددندسکونت خود را، در برابر خدمتی که انجام می

 مادانه بفردازند. 

ز آن خانواری که مح  سکونت خلود را بله طلور مجلانی در اختیلار دارد و در ازای اسلتفاده ا        مجاني :

 گیرد.قرار می، در ای  گروه پردازدچیزی )نقدی یا غیرنقدی( نمی

انطباق نیست در ای  گروه نحوه تصر  مح  سکونت که با دیچ یک از موارد پنجگانه فوق قاب    ساير:

 . گیردقرار می

. منظلور از  اردمکانی است که در زمان سرشماری یک یا چند خانوار در آن سلکونت د واحد مسكوني :.2   

، )کوچه، خیابان، بازارورودی مستق  به معبر عمومی مکان تمام یا قسمتی از در ساختمان است که یک 

 . اه پله مشترک و ...( داشته باشد، ر( یا معبر اختصاصی )رادروی مشترک...میدان و 

، سلن ،  دای مسکونی که از مصالح سلخت )آدلر، سلیمان   آن دسته از واحدواحد مسكوني معمولي :.3   

 . آید.( به منظور سکونت ساخته شده است، واحد مسکونی معمولی به حساد می..چود و 

مترمربلم   4در در واحد مسکونی معمولی منظوراز اتاق فضای محصور مسقفی است کله حلداق    اتاق :.4   

اتلاق بله    ،ویله و کادلدانی ، طمتر ارتفاع داشته باشد. فضادایی مانند حمام، توالت، آد انبار 2مساحت و 

 آید. شمار نمی

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 46هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

بله تعلداد واحلددای     ولی سلاک  از تقسیم تعداد خانواردای معمل متوسط خانوار در واحد مسكوني :.5   

 .شودط خانوار در واحد مسکونی حاص  می، متوسمسکونی معمولی

، تعداد دمعیت خانواردای معمولی ساک  بله  در محاسبه ای  متوسطمتوسط نفر در واحد مسكوني :.6   

 . دای مسکونی معمولی تقسیم شده استتعداد واحد

تقسیم تعداد ک  اتاق واحددای مسلکونی بله تعلداد    ای  متوسط از متوسط اتاق در واحد مسكوني :.7   

  .ددای مسکونی معمولی حاص  شده استک  واح

 ای  متوسط از تقسیم تعداد دمعیت خانواردای معمولی ساک  به تعداد اتاقهلای  متوسط نفر در اتاق :.8 

 مودود در واحد مسکونی معمولی بدست آمده است. 

  شام  کلیه فعالیتهایی است که در ارتبلاط بلا مراحل  مختللف ایجلاد سلاختمان       فعالیت ساختماني :.9 

-، برپا کردن اسکلت بنا، ساخت بنا، نص  تأسیسلات و تجهیلزات، کاشلی   ، شناژبندیریزیکنی، پی)پی

. دمچنلی  تعمیلرات اساسلی و دزالی در     گیلرد کشلی و ....( صلورت ملی   نقاشی، سلیم  ،کاری، روکاری

عویض یا تعمیر تأسیسات و تجهیزات، تعمیلر  ، ت)ساخت یک طبقه یا قسمت ددیدساختمانهای مودود 

، تعمیر محوطه و گیری و ایزوالسیون بام، تجدید نقاشی و کاغذ دیواریدای آد، گاز و فاعالد، لکهلوله

 شود. ...( فعالیت ساختمانی نامیده می

ايجاد بنای جديد :  ،ریلزی کنلی، پلی  اختمان ماننلد پلی  ح  مختلف ایجلاد سل  فعالیتهای مربوط به مرا.10 

اولی  بار در یک زمی  صلورت   ، ساخت بنا و .... مشروط به آن که برایشناژبندی، برپا کردن اسکلت بنا

 .ودشگیرد، ایجاد بنای ددید تعریف می

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 47هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

تجديد بنا : انجام فعالیتهای مربوط به مراح  مختلف ایجاد ساختمان در قطعه زمینی که قبال  بنایی در .11 

مانی تجدید بنا ، به عنوان فعالیت ساختیجاد ساختمان ددید تخری  شده استودود داشته و برای ا آن

 . گیردمورد نظر قرار می

، از حاصل  تقسلیم مجملوع قیملت کلیله      زملی  متوسط قیمت یلک مترمربلم   .12  متوسط قیمت زمین : 

معاملله بدسلت آملده     انهای مورد، بر مجموع مساحت زمی  ساختممعامالت انجام شده در زمان آماری

 .است

، از یک مترمربم زیربنای واحد مسلکونی  متوسط قیمت.13  متوسط قیمت زيربنای واحد مسكوني : 

حاص  تقسیم مجموع کلیه معامالت انجام شده در زمان آماری بر مجموع مساحت زیربنلای واحلددای   

 . مسکونی مورد اداره بدست آمده است

 متوسط اداره بهای یک مترمربم زیربنای واحد مسلکونی از  متوسط اجاره بهای واحد مسكوني :.14 

حاص  تقسیم مبلغ ک  اداره بهای معامالت انجام شده در زمان آماری بلر مجملوع مسلاحت زیربنلای     

 .مورد اداره بدست آمده استواحددای مسکونی 

 شاخصهای اجتماعي مربوط به مسكن 

ریلزان  ز موعوعات اساسی مورد نظر برنامهددفهای کلی مربوط به کمیت مسک  در سراسر دهان یکی ا

ای مثبلت باوعلم رفلادی در    مسک  است. فرض بر ای  است که ودود واحددای مسکونی کلافی رابطله  

سطح ملی دارد. در بسیاری از موارد مهادرت داخلی و به میزان کمتری رشد دمعیلت یکلی از عوامل     

-ادمیت تغییرات ساالنه مودودی مسک  ملی  مؤثر در تعیی  نیازدای مسک  است. ازدیگر موارد دارای
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 48هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

دای ادتماعی باشد که در تعیی  میزان نیاز مندیها و احتیادات مسک  سودمند است. بطورکلی شاخص

 توان به صورت زیر مورد بررسی قرار داد:مربوط به کمیت مسک  را می

 تعداد واحددای مسکونی در رابطه با تعداد خانوار -

 واحدمسکونی نسبت خانواردای فاقد یک -

 نسبت واحددای مسکونی خالی به تعداد ک  واحددای مسکونی -

 افزایش خالص ساالنه واحددای مسکونی معمولی نسبت به خانواردا -

 ريزی مسكنبرنامه 

بم و تخصیص فضادای قاب  سکونت به نیازدای مسلکونی و تودله بله محلدودیت منلا     با ریزی مسک  برنامه

 اسی و اقتصادی سروکار دارد.، سیچارچوبهای ادتماعی، فردنگیدای ویژه با دا و تکنیکاستفاده از تووری

 کند شلناخته شلود تلا ادلدا  مسلک  و      را که مسک  برآورده می ریزی مسک  الزم است نیازداییدر برنامه

 دای ادرایی برای تحقق آن نیازدا تدوی  گردند.برنامه

 دمچنلی  از بعلد روانشلناختی سله سلؤال زیلر       ، ا اشلاره شلد  ، دمان نیازدایی است که قبال  به آنهای  نیازدا

ریزان مسک  باشد و سعی شود تا حدامکان پاسخهای مثبت ایل  سلؤاالت فلرادم    بایست مورد نظر برنامهمی

 آید:

شان و شخصلیت انسلانی خلود را بله     سازد که احساسات شخصیآیا مسک  ، خانواده را قادر می -

 دست آورده یا حفظ کند؟
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 49هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 شان از دم ددا کند، یا آنها را علیرغم می مسک  اعضای خانواده را در کنار دمدیگر حفظ میآیا  -

 سازد؟می

 کنند؟آیا  اعضای خانواده تعلق خاطر به مسک  پیدا می -

 ريزی مسكن اهداف برنامه 

تری  بزرگ برند و مسک  غالبا د را در مح  سکونت خویش به سر میبسیاری از مردم بیش از نیمی از عمر خو

ریلزی مسلک    برنامله  . عاملی کله بلیش از برداشلتهای آملاری در    دددگذاری خانواردا را تشکی  میسرمایه

ریلزی مسلک  بله نحلو مطللوبی      سانی آن است و ای  که آیا برنامهگذار است عام  ادتماعی و روحیه انتأثیر

می  راحتلی و آسلایش   از دهت تلأ یا آعملکرد خوادد داشت؟ آیا ای  مسک  به سهولت قاب  حفاظت است ؟ 

 .ریزی مسک  پاسخ داده شودکه به تمام ای  سؤاالت در برنامهباشد؟  قاب  سکونت می

ای باید شناخت کافی از ابعاد و میزان عوام  مؤثر در ایجاد مسلک  بله دسلت    برای دستیابی به چنی  برنامه

 .عاد تقاعای آنها را کامال  شناختآورد و متقاعیان مسک  و اب

و بلا خصوصلیات فلردی    معه متفاوت است مسوله احتیاج به مسک  به دلی  وععیت خاص مودود در در دا

، سلطح طبقلاتی و   ادتماعی )ترکی  و سلازمان خلانواده  ، موقعیتهای ()س ، دنس، سالمت فیزیکی و روانی

شلغ  و   ،اقتصلادی )درآملد   –سیستم ارتبلاط داخللی خلانواده(، شلرایط ایلداولوژیک و وعلعیت ادتملاعی        

کند و به دمی  نسبت موقعیت مسک  با توده به وععیت فیزیکلی  صوصیات سیاسی و فردنگی( تغییر میخ

خته شلوند و ملورد تودله قلرار     . ای  تغییرات بایلد شلنا  یابدامکان فنی و اقتصادی تغییراتی میدر محیط و 

 . گیرند

 باشند :ريزی مسكن به شرح زير مياهداف مورد نظر در برنامه
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 50هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

تر سکونت با توده به محدودیتهای های انسانی به منظور وععیت مطلودتأمی  نیازدای فضایی فعالیت .1

 منابم و امکانات.

دای اقشار مختلف را برآورد و از سوی دیگلر در  از یک سو خواسته، به طوریکه عملکرد بهینه مسک  .2

 دا  کالن اقتصادی و ادتماعی باشد.راستای اد

اقتصادی و ادتماعی دلد  کللی سیاسلتهای مسلک ، معملوال  فلرادم آوردن )       دای توسعه در برنامه .3

 مسک  کافی( و ) متعار ( برای تمام  مردم است.

 های آن در شهر هماشهرتراکم و ویژگی -1-1-4-2

ایل    .مطالعله قلرار خوادلد گرفلت    ملورد   دماشلهر ، تراکم و ویژگیهای آن در شهر در ای  بخش از مطالعات

و اطالعلات مرکلز آملار ایلران بلوده و وعلعیت تلراکم         1390اطالعات بر مبنای برداشتهای مشاور در سال 

 دمعیتی وعم مودود شهر را بیان خوادد نمود.

ای بله وسلعت   خانوار بوده است کله در پهنله   916نفر دمعیت و  3392دارای  دماشهرشهر  1390در سال 

دکتار و تعلداد واحلددای مسلکونی آن     72/35تعلق به اراعی مسکونی . سطوح مانددکتار پراکنده 80/188

نفر در  97/17و  96/94واحد بوده است. بر ای  اساس تراکم خالص و ناخالص دمعیتی شهر به ترتی   830

 باشد.می 1/1و  08/4دکتار و تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی به ترتی 

 تراكم خالص و ناخالص جمعیتي )نفر در هكتار( و خانوار در واحد مسكوني –( 10جدول شماره )

تراكم خالص جمعیتي  خانوار جمعیت ) نفر( سال
 )نفردر هكتار(

تراكم ناخالص جمعیتي 
 )نفردر هكتار(

واحد  تعداد
 مسكوني

واحد  تراكم نفردر
 مسكوني

تراكم خانواردر 
 واحد مسكوني

1390 3392 916 96/94 97/17 830 08/4 1/1 
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 51هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 بررسی واحدهای مسكونی شهر هماشهر -2-1-4-2

باشد که دهت سکونت یک از دیدگاه مرکز آمار ایران، واحد مسکونی تمام یا قسمتی از یک ساختمان می

. ساختمان آن از باشدیا پله مشترک می ، رادروورودی مستق  به معبرعمومیخانوار ساخته شده و دارای در 

 .سخت ) سلیمان ، آدلر ، خشلت ، سلن  و غیلره ( سلاخته شلده و دیلوار و سلقف دارد         مصالح ساختمانی 

عنلوان مکلان آراملش و آسلایش     ، ساختار فیزیکی یک فضا بله  که از ای  تعریف استنتاج می شود دمانگونه

دربرگرفته و شام  کلیه خدمات  مسک  معرفی گردیده است اما مفهوم مسک  ک  محیط مسکونی راانسانی، 

، آموزش و بهداشت افراد اسلت. بله عبلارتی    اده و طرحهای اشتغالالت مورد نیاز برای بهزیستی خانوو تسهی

پنادی صرفا  فیزیکی و شام  کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم دهت بهزیستی سر مسک  چیزی بیش از

 . باشدانسان می

دای ریزو دزای دارند و دادهریزی که نیاز به آمار و روند منطقی برنامه دایی وبا در نظر گرفت  چنی  شاخص

دای آماری منتشلر شلده و برداشلتهای میلدانی     حد دادهای  واقعیت که اطالعات درمورد مسک  شهری در 

قابل  ذکلر اسلت     بصورت زیر مورد مطالعه قرارگرفته است. دماشهراست ویژگیهای کمی و کیفی مسک  در 

( در دسترس بوده و به دمی  علت امکان 1390ماشهر تنها برای یک سال )اطالعات مرتبط با مسک  برای د

 باشد.دای مختلف فرادم نمیمقایسه رشد مسک  در سال

 نسبت خانوار به واحد مسكونی و برآورد کمبود مسكن

و دمچنلی    1390براساس آمار مودلود از نتلای  تفضلیلی سرشلماری عملومی نفلوس و مسلک  در سلال         

واحلد و تعلداد    830نیز تعداد واحد مسلکونی ایل  شلهر     1390برداشتهای میدانی و برآورد مشاور در سال 

 . باشد می 916خانوار آن 
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 52هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

واحلد   86باشد به عبارت دیگر در شلهر دماشلهر تعلداد    ای  شهر می اطالعات فوق بیانگر کمبود مسک  در

 مسکونی در حال حاعر کمبود ودود دارد.

، متوسلط خلانوار در واحلد    مرکز آمار ایران 1390رشماری سال براساس گزارش تحلیلی منت  از اطالعات س

معلادل   دماشلهر برای شلهر   1390باشد که ای  شاخص در سال می 13/1مسکونی در مناطق شهری کشور 

ودلود فاقلد مسلک     خلانوار در وعلم م   86، . با توده به آمار و اطالعات فوقباشدخانوار در در واحد می 1/1

  مستق  دستند.

 1390میزان واحد مسكوني مورد نیاز در شهر هماشهر در سال  -( 11جدول شماره )
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در رابطه با کمبلود  دلد اول مطالعات، با توده به مطال  ذکر شده در ای  بند و برآورددای صورت گرفته در 

واحلد   86شلام    میزانای   تامی  گردد. 1405واحد مسکونی باید تا سال  556مسک  در افق طرح، تعداد 

اگر متوسلط   شود.در افق طرح می شوندهبرای دمعیت اعافه واحد مسکونی 473کمبود مسکونی مودود و  

متر مربم در نظر بگیریم مساحت ملورد نیلاز بلرای تلامی  ایل  میلزان        200مساحت واحددای مسکونی را 

متر مربم خوادد بود که با احتسلاد معلابر و خلدمات ملورد نیلاز، ایل  میلزان بله          111200مسک ، برابر با 
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 53هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

دایی چلون  واحددای مسکونی برای افق طرح روش متر مربم خوادد رسید. در دهت تامی  کمبود 139000

و  در اولویلت  مودلود  بازسازی و نوسازی واحددای تخریبی و مرمتی، و افزایش طبقات واحلددای مسلکونی  

سله رادکلار در ادامله    قرار دارند. استفاده از ایل    وساز اراعی بایر درون شهری در اولویت دوم توسعهساخت

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 )ماخذ: مهندسی  مشاور( 1405تا افق  میزان كمبود مستقیم مسكن در شهر هماشهر -( 12جدول شماره )

دمعیت  سال

 )نفر(

تعداد واحد 

مورد نیاز  مسکونی

 تا افق طرح

تعداد واحد 

مسکونی کمبود 

 فعلی

مساحت مورد نیاز 

 مسکونی خالص

مساحت مورد نیاز 

 مسکونی ناخالص

1405 5285 556 86 111200 139000 

 

 های تامین کمبود مسكن برای افق طرحروش -3-1-4-2

  موجود واحدهای تخریبی و مرمتیبازسازی و نوسازی 

ایلد تخریل  شلده و از    ، واحددایی است که ارزش نگهلداری نداشلته و ب  منظوراز واحددای مسکونی تخریبی

سکان نیلاز  قبول باشند ولی دهت اشود که مورد حددای مرمتی به واحددایی گفته می. اما وانوساخته شوند

. به طور عمده اکثر واحددای تخریبی و مرمتی شهر دماشهر در بافت قدیم محلالت  به تعمیر و مرمت دارند

گانه شهر قرار دارند که براساس برداشتهای مشلاور متوسلط مسلاحت زملی  دلر کلدام از ایل  واحلددا         پن 

 . مترمربم است 63/480

درصد از سلاختمانهای مسلکونی و مخلتلط از لحلاف کیفیلت در       52/14ر حدود به طور کلی در ای  شهر د

د تخریبی و مرمتی مودود واح 138در شهر دماشهر  1390. در سال یت تخریبی و یا مرمتی قرار دارندوعع
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 54هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

درصد ساکنان ساختمانهای تخریبی و مرمتی قصد تخری  و نوسازی واحددای مسلکونی   50. اگر بوده است

، باشلد مترمربلم ملی   63/480واحد مسکونی که متوسط مسلاحت آنهلا    69 در مجموع ،ه باشندخود را داشت

 33163. مساحت زمی  بازیافت شده از تخری  ای  واحددای مسکونی نوساخته خوادد شدتخری  شده و از 

ای ، براساس برداشلته مساحت واحددای مسکونی در افق طرح. با توده به اینکه متوسط مترمربم خوادد بود

از زمی  بازیافلت شلده حاصل  از تخریل       شود؛بینی میمترمربم پیش 200 انجام شده و سیاستهای مسک 

طبقله در   2صورتی که متوسط طبقات واحددای مسکونی ددید را در  واحددای مسکونی تخریبی و مرمتی

 194صللی و  واحد مسکونی برای صلاحبان ا  138شود که مسکونی حاص  می واحد 332 حدودنظر بگیریم، 

 را دبران نماید. فعلی ده تعلق یابد یا بخشی از کمبود مسک  ونشتواند به دمعیت اعافهواحد مسکونی می

 كیفیت ابنیه موجود -(4نقشه شماره )
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 55هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 موجود افزایش طبقات واحدهای مسكونی 

 پلذیری شلهردا افلزایش تلراکم سلاختمانی      توسعه درونی و افزایش تلوان دمعیلت  یکی دیگر از رادبرددای 

دای وعم مودود نیز گفته شد، شهر دماشهر نیز دمانند اکثر شلهردای کوچلک   چنانکه در بررسیباشد. می

نلدرت  استان عمدتا  گسترش افقی در سطح داشته و اکثر واحددای مسکونی آن به صورت یک طبقله و بله   

نفر  97/17ت که در وعم مودود تراکم ناخالص مسکونی شهراند. از ای  روسطبقه احداث شده 2حداکثر در 

 نفر در دکتار است. 96/94در دکتار و تراکم بافت پر و خالص شهر

پذیری شهر را با افزایش تراکم ، توان و ظرفیت دمعیتوان بدون نیاز به گسترش افقی شهرتاز ای  طریق می

 افزایش داد. 

ریزی خود سعی بر آن دارد که با استفاده از امکانات یلاد  عات و برنامهسعه و عمران در مطالبنابرای ، طرح تو

شده، حتی المقدور از توسعه شهر بر روی اراعی کشاورزی و باغات مودود پیشگیری به عمل  آورد. در ایل    

، افلزایش طبقلات   شتری برخودار است. در شهر دماشهرزمینه نیز استفاده از اراعی داخ  بافت از اولویت بی

گیلرد.  زایش طبقات بله دو منظلور انجلام ملی    باشد. افولی در حال حاعر روبه افزایش می چندان رای  نبوده

، به منظور افزایش سطوح و فضادای مورد نیاز سلاختمان و افلزایش   ش طبقات و یا قسمتی از طبقه باالافزای

 . ت به عنوان واحددای مسکونی مستق طبقا

پذیری ، تغییر چندانی در وععیت دمعیتمان به منظور اول صورت گیرددر صورتی که افزایش طبقات ساخت

ش طبقات بله منظلور دوم   . اما اگر افزاییابدانه زیربنای ساختمانها افزایش میشهر رخ نخوادد داد و فقط سر

 . یابدیافته و تراکم دمعیتی افزایش می ، سرانه مسکونی تقلی صورت بگیرد
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 56هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ایجاد گردد. با تودله بله آن کله     1405واحد مسکونی باید تا سال  556، شد پیش از ای  ذکرطور که دمان

واحد مسکونی مودود یک طبقه دستند، حتی اگر نیمی از واحددا یک طبقه مستق  بله منلازل خلود     737

 شونده تامی  خوادد شد. واحد مسکونی برای دمعیت اعافه 368بیافزایند، 

 دی مسكونی درون محدوده شهریاراضی بایر با کاربری پیشنها وسازساخت 

دلای  با توده به برداشلت  اند.دای بایر تشکی  دادهدر محدوده مودود شهری بخش زیادی از اراعی را زمی 

متر مربم اراعی بایر ودود دارد کله   87/469245صورت گرفته درون محدوده شهر دماشهر در حال حاعر، 

متلر مربلم    351185.71شلوند. از ایل  میلزان    گرفته می به عنوان اراعی ذخیره توسعه برای آینده در نظر

در صلورتی کله    دکتار( در طرح پیشنهادی برای توسعه مسکونی آتی در نظر گرفته شلده اسلت.   35)تقریبا 

واحلد، در   3511واحلد یلک طبقله و     1756متر مربم در نظلر بگیلریم،    200متوسط در واحد مسکونی را 

 ر نظر بگیریم قابلیت تامی  دارد.طبقه د 2صورتی که متوسط طبقات را 

 *های تامین كمبود مسكن در افق طرحروش -(13جدول شماره )

تعداد واحد مسکونی  دای تامی  کمبود واحددای مسکونیروش اولویت

 قاب  تامی 

مساحت زمی  

 )متر مربم(مسکونی 

 

 اولویت اول

 33163 194 بازسازی و نوسازی واحددای تخریبی و مرمتی مودود

 - 368 افزایش طبقات واحددای مسکونی مودود

 351185.71 3511 ساخت  اراعی بایر با کاربری مسکونی درون محدوده شهری اولویت دوم

 *تمامي محاسبات برای تامین مسكن با در نظر گرفتن متوسط طبقات دو طبقه صورت گرفته است.
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 57هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 بندیجمع

بنادای فرسوده و افزایش تراکم واحددای مسکونی مودود کمبود ل  ذکر شده، با دو سیاست مرمت بنابر مطا

واحددای مسکونی تا افق طرح تامی  خوادد شد. ساخته شدن اراعی بایر درون بافت نیز به عنلوان سلومی    

بلرای توسلعه   شود. بنابرای  تا سال افق طرح دیچ نیازی اولویت برای توسعه مسکونی شهر در نظر گرفته می

 مناسل   عزم ددی برای ادرای طرح و ملدیریت و با  شوداحساس نمیفزایش محدوده شهری و ا افقی شهر 

توان از اراعی ارزشمند زراعی و باغات در مقاب  توسعه شهری محافظت نموده و از افلزایش  منابم مودود می

کم دلای تشلویقی نظیلر افلزایش تلرا     در ای  راستا، در نظر گرفت  سیاسلت  محدوده شهری دلوگیری نمود.

بنادای فرسوده، کادش مالیات و عوارض نوسازی و ... برای ترغی  شهروندان بله نوسلازی و افلزایش تلراکم     

 رسد.بنادای مسکونی خود، عروری به نظر می

کیفی( و نیازهای عمرانی شهر در زمینه خدمات رفاهی  –برآورد کمبودها )کمی  -2-4-2

)آموزشی، بهداشتی و درمانی ، فرهنگی ، مذهبی و ....( و سایر کارکردهای اصلی شهر )تجاری ، 

 اداری و غیره(

دلای تهیله   بر روی نقشه گذرد ویش از چند سال از شهر شدن آن نمی، سکونتگادی است که بدماشهرشهر 

. با توده به شرایط فوق )فقدان تشکی  شده است ای از روستادای مجزااز مجموعه ،1390شده قب  از سال 

وساز قبلی اند و میزان ساختدا بدون کنترل و عابطه احداث شدهسازونظام کنترلی در گذشته( کلیه ساخت

ای خلدماتی  شهر و خدمات شک  گرفته تا حدودی تابعی از نیاز ارگانیک شهر بوده است و پراکنش کاربریهل 

 . ات  عملکردی دانمایی نگردیده استبراساس نظام سلسله مر
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 58هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

نفر( از نظر سرانه خدمات شهری وععیت نامناسلبی دارد و ایل     3392بنابرای  با توده به دمعیت مودود )

بایست اراعی قاب  تودهی را به کمبود خدماتی مودود اختصاص ددد و طبیعتا  ، میدمعیت شهر با توده به

 .ح نیازمند سطوح بیشتری خوادد بوددمعیت افق طربرای 

 * کاربری مسكونی 

واحد خوادلد بلود    556طور که پیش از ای  بررسی شد، کاربری مسکونی برای افق طرح دارای کمبود دمان

ت تامی  آن اولویت با توسعه در طبقات دوم منازل مسکونی مودود و بازسازی و نوسازی واحدای هکه در د

مودود خوادد بود. دمچنی  در میان واحددای مسکونی پراکنده مودود، فضای نسبتا زیلادی بلرای   تخریبی 

 د. گیروساز واحددای مسکونی ددید ودود دارد که در اولویت بعدی توسعه قرار میساخت

 خدماتی -* کاربری تجاری

یرد و گمی فراشهری را دربر، شهری و حتی ایکلیه واحددای تجاری در سطوح محلی، ناحیه ،کاربری تجاری

در رده گروه دمسایگی شام   بعنوان مثال .دای مختلف کامال  متفاوت استسطوح خدمات تجاری در مقیاس

احی شام  مراکز خریلد  مراکز نو ، در ردهرده مراکز محالت شام  سوپر مارکت، در دای کوچک تجاریمغازه

رده فراشلهری شلام    ای و در رگ و فروشگادهای زنجیرهبز ، در رده شهری شام  مراکز تجاریداو فروشگاه

، مسلاحت و  باشد که در یک به تناس  عملکلرد دا و بازاردای بزرگ تجاری می، نمایشگاهایبازاردای منطقه

  .باشندمی محدوده مشخص خود را دارا

ه دارد، کلاربری  با توده به آن که شهر دماشهر به تازگی تبدی  به شهر شلده و بافلت روسلتایی در آن غلبل    

رود بلا گذشلت زملان و افلزایش     باشد. انتظار ملی تجاری و خدماتی دارای سرانه و مساحت نسبتا پایینی می

روحیه شهرنشینی در ای  محدوده، و دمچنی  با گسترش حوزه نفوذ شهر دماشلهر بله روسلتادای اطلرا ،     

ده به مطال  ذکر شده و اندازه شهر در افلق  دای تجاری و خدماتی مورد نیاز افزایش یابد. با توتعداد کاربری
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 59هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

رسد. قاب  ذکر است کاربری خدماتی نیلز در  متر مربم مناس  به نظر می 4طرح، سرانه پیشنهادی درحدود 

 گیرد.ای  دسته دای می

 * کاربری آموزشی 

طلور  دملان گردد. ی شام  مقاطم مهدکودک و کودکستان، دبستان، رادنمایی و دبیرستان میکاربری آموزش

و  گزارش آمده است، کاربری آموزشی در دماشهر تنهلا در مقطلم دبسلتان   دلد اول  4-16-4-1که در بند 

 . در پیشنهاداتاستدی مواده دودود دارد و سایر مقاطم در ای  شهر، با کمبود  رادنمایی به صورت توامان

متر به وعم مودود افزوده شده است که  18732واحد آموزشی ددید با مساحتی بالغ بر  10ای  طرح تعداد 

رساند. نکته قاب  توده در کاربری آموزشی، پلراکنش  متر مربم به ازای در نفر می 38/6سرانه آموزشی را به 

مناس  به ملدارس داشلته باشلند.     ای است که تمامی خانواردای دارای فرزند، دسترسیای  کاربری به گونه

باشلند. در توزیلم   قاب  ذکر است برخی از مدارس دبستان در وعم مودود شام  مقطلم رادنملایی نیلز ملی    

دبسلتانی و دبسلتان در سلطح    فضایی کاربری آموزشی پیشنهادی سعی بر آن بوده است کله مقلاطم پلیش   

تلر دانملایی شلوند؛ و در    محلالت پردمعیلت   محالت تامی  شوند و مقاطم رادنمایی در سطحی باالتر و در

ای در مرکزیت دندسی و اداری شهر در نظلر گرفتله شلود تلا     نهایت مقطم دبیرستان و آموزش فنی و حرفه

  دسترسی به آن برای تمامی محالت فرادم باشد.

 كاربری آموزشي پیشنهادی در شهر هماشهر –( 14جدول شماره )

 ایآموزش فنی و حرفه دبیرستان یرادنمای دبستان دبستانیپیش مقطم

 1 3 1 6 5 تعداد

 77/3506 57/8093 87/1911 53/14727 86/3924 مساحت
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 60هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 * کاربری فرهنگی 

مراکلز ادتملاع   دا در سلطوح مختللف، فردنگسلرادا و    شام  کتابخانهبرای شهردای کوچک فضای فردنگی 

-دسلته دا در ایران برحس  عملکرد و پوشش دمعیتی به شرح زیلر  کتابخانه. گردد، سینما، و ... میایمحله

مترمربلم و   2500دلزار نفلر و سلطح زیربنلای      400کتابخانه عمومی و مرکزی بلا پوشلش    .شوندبندی می

مترمربلم و   1500زیربنلای  دزار نفلر و سلطح    400کتابخانه عمومی درده یک با پوشش دمعیتی کمتر از 

حداق   .که موظف به ارااه خدمات فردنگی به تمام اقشار دامعه دستند 5،4،3،2دای عمومی درده کتابخانه

ایلران بله ازای   . براساس استاندارددای دیگر در مترمربم است 200،400،700،1000فوق به ترتی   زیربنای

یلاز  ار نفر یک کتابخانله ملورد ن  دز 20شود و یا برای در نفر باسواد، یک کتابخانه در نظر گرفته می 500در 

قابل  ذکلر   نفر و یک دبیرستان عروری است.  5000. برای ایجاد در کتابخانه عمومی ودود حداق  باشدمی

 دایی نظیر سینما و تیاتر فراتر از آستانه دمعیتی دماشهر دستند.کاربریاست 

با  ندارد.دای صورت گرفته، در حال حاعر، کاربری فردنگی در محدوده شهر دماشهر ودود مطابق با بررسی

دای پیشنهادی برای شهردای کوچلک، و وعلعیت دماشلهر از نظلر تعلداد باسلوادان، سلرانه        توده به سرانه

متر برای کاربری فردنگی )کتابخانه یا فردنگسرا( در نظر گرفته شده است. در پیشنهادات طرح حاعر، 02/1

ایل    اختصلاص بله    متر مربلم بلرای   5414بید با مساحت دمعا قنات و دهسه قطعه در محالت ددفاگاه، دم

 نظر گرفته شده است.  افق طرح در کاربری در 

 * کاربری مذهبی 

، بدلی  اعتقلادات  می از ادمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ایرانمراکز مذدبی در شهردای ممالک اسال

و نلوع در مراکلز   دا بله تناسل  انلدازه    ی از کاربری مذدبی از دمله مسادد، تکایا، و حسینیهمذدبی سطوح

در حال حاعر تمامی محالت دارای کاربری ملذدبی )بله صلورت     .گردندمحالت، نواحی و شهر دانمایی می
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

مسجد، حسینیه، تکایا و ...( دستند. تمامی محالت دماشهر در حلال حاعلر دارای حلداق  یلک مسلجد یلا       

دای ملذدبی مودلود   مساحت و ارتقای کیفی کاربری حسینیه دستند. در پیشنهادات طرح حاعر به افزایش

 اکتفا شده است. 

 * کاربری بهداشتی و درمانی

شتی درمانی از دمله مراکز بهداشت، بیمارستانها، درمانگادهلا،  ی بهدااای  کاربری شام  طیفی از کاربریه

ای معادل درحال حاعر از سرانه ای  کاربری ، کهگیردرا دربرمی، داروخانه و .... نسمان، تزریقات، پادا کلینیک

 و حللللال آنکلللله سللللرانه متللللداول آن   مترمربللللم بلللله ازای دللللر نفللللر برخللللوردار اسللللت.   3/0

 بیانگر دماشهر از طر  دیگر نگادی به پراکنش کاربری بهداشتی و درمانی درشهر مترمربم است. 7/1-75/0

برخی محالت از دسترسی به ای  کاربری ای که ونهباشد ، به گتوزیم نامتعادل ای  مراکز در میان محالت می

، یک پزشک عمومی نفر دمعیت 2700ودود ، به ازای درمحرومند. از طر  دیگر ، براساس استاندارددای م

سازی بستر شلهری بله   در صورت آماده .پزشک متخصص مورد نیاز دامعه است نفر یک 5000و به ازای در 

داشت  ددندگان خدمات ودود خواددفضادا از طر  ارااهگونه ، گرایش به ایجاد ای  لحاف کالبدی و فردنگی

، از قبیل  آزمایشلگاه، رادیوللوژی   . سایر فضادای متفرقه از ای  نلوع ) باید ای  بسترسازی صورت گیرد که می

، داروخانه و ....( نیز فراخور نیاز دامعله و .... در صلورت ودلود تقاعلا ایجلاد      نوگرافی، تزریقات و پانسمانسو

 د شد.خوادن

دای  در مورد فضادای درمانی و بهداشتی برای شهردای ایران، با توده به عوابط و معیاردای دمعیتی، سرانه

 توان پیشنهاد داد. زیر را می

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 62هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 مترمربم 15/0                                                       بیمارستان             

 مترمربم 15/0                                       درمانگاه                                

 مترمربم 15/0                          مرکز اورژانس                                      

 مترمربم 04/0                   رادیولوژی ) خارج از بیمارستان و درمانگاه (        

 مترمربم 04/0                 آزمایشگاه ) خارج از بیمارستان و درمانگاه (          

 مترمربم 1/0                                دای پزشکی                           مجتمم

 مترمربم 05/0                            مرکز بهداشت                                    

 مترمربم 02/0                                     داروخانه                                  

 مترمربم 6/0                              گرمابه عمومی                                    

 مترمربم 05/0                            توالت عمومی                                     

 مترمربم 7/1                       مجموع فضادای کاربری بهداشتی و درمانی       

سلکونتگادهای بزرگتلری از دملله     دماشلهر با عنایت به آنچه گفته شد و با تأکید به اینکله در کنلار شلهر    

 46/1للذا سلرانه    ،، دسترسی به خدمات درمانی بلرای سلاکنان چنلدان مشلک  نیسلت     دارند ودود انسفید

بید( دارای کاربری )محله ددفاگاه و دهمحله شود. در حال حاعر تنها دو ربم برای ای  شهر پیشنهاد میمترم

دماشهر در پیشنهادات درمانی دستند. با توده به سرانه معمول شهردای کوچک، و دمعیت شهر  -بهداشتی

متر در محله ددفاگاه که تقریبا در مرکز دسترسی برای ک  شلهر قلرار    6300ای با مساحت ای  طرح، قطعه

 -دای بهداشتیدارد، به ای  کاربری اختصاص یافته است. عالوه بر آن، افزایش مساحت و بهبود کیفی کاربری

 درمانی مودود پیشنهاد شده است. 
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 انتظامی – * کاربری اداری

دا  شام  کلیه مراکز کوچک و بزرگ اداری و سازمانی و دمچنی  کلیله پاسلگادای   ای  نوع کاربری در شهر

. در در شهر به نسبت بزرگی و کوچکی و دمچنلی  نقلش و   رادنمایی و رانندگی استنیروی انتظامی و مقر 

طوح اگرچه ، ای  سشودانتظامی منظور میای اداری و عملکرد آن در منطقه شهری سطوح مورد نیاز فعالیته

بعنلوان   یکی از ای  سلطوح قابل  اعملال اسلت.    ، لک  متناس  با شرایط و در شهر، دارای تفاوتهایی دستند

مترمربم و شهردای  5/1-9/1، دفترفنی استانداری مترمربم 5/1- 5/2انه مثال: وزارت مسک  و شهرسازی سر

اداری و انتظلامی شلهردا الزم اسلت دهلت     . با توده به ادمیت سطوح دانمترمربم را لحاف نموده 8/1د ددی

ای از اراعی شهری را به ای  نوع کلاربری اختصلاص بددنلد تلا شلهر بلا       سطح قاب  مالحظهبینی آتی، پیش

لذا بلا عنایلت بله مباحلث فلوق و       انتظامی روبرو نگردد. –مشک  کمبود زمی  برای دانمایی کاربری اداری 

تلری  بله   مترمربم منطقلی   52/2، سرانه دماشهر و محدودیتهای مودودتاری حاکم در شهر ویژگیهای ساخ

 شود.رسد که متناس  با نیاز آتی میان کاربری اداری و انتظامی تقسیم مینظر می

بلا مسلاحت    انتظلامی  –مترمربم سرانه کاربری اداری  52/2، سرانه دامم شهربا توده به موارد فوق در طرح 

-مترمربلم ملی   96/1انتظامی  –، سرانه اداری هاد شده است. در وععیت مودود شهرپیشن رمربممت 13350

ر خواستار واگذاری زمی  برای تامی  ساختمان اداری یلا  قاب  ذکر است برخی از ادارات دولتی دماشه باشد.

اسلت. از اراعلی   ( ای  تقاعادا ثبلت شلده   15رسانی به مشترکی  دستند. در ددول شماره )ارتقای خدمات

دلا را برطلر    توان نیاز ای  سلازمان اختصاص داده شده به کاربری اداری بنا به اولویت و شرایط مقتضی می

 نمود. 
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 های دولتيسازماناظهار شده از طرف اراضي مورد نیاز  -(15جدول شماره )

 مساحت زمی  مورد نیاز سازمان یا اداره

 )متر مربم( 

 موقعیت زمی  مورد نیاز

 نزدیکی محله ددفاکاه 500 دآاداره 

 در بر داده یا خیابان اصلی 5000 اداره برق 

 

 * کاربری ورزشی

نیلاز شلهر   ، در یک از فضادای ورزشی ملورد  با توده به سلسله مرات  عملکردی براساس استاندارد مودود و

 ، بسلکتبال و اسلتخردای شلنا و    دلای والیبلال  بینی و اسلتقرار خوادنلد بلود. بلدی  دلیل  زملی       قاب  پیش

 دلای چنلد منظلوره بلا احتسلاد حلدود      یابند و سال ت استقرار میدای فوتبال کوچک در مراکز محالزمی 

دای متداول و اسلتاندارددای  با توده به سرانهیابند. ره در مرکز نواحی شهر استقرار میتماشاچی و غی 200 

 انه ورزشلللللللیسلللللللر دماشللللللهر مودللللللود در کشلللللللور و شللللللرایط خلللللللاص شلللللللهر   

مترمربلم فضلای    13500 بالغ بر، سطحی ق طرحگردد که با احتساد دمعیت افمترمربم پیشنهاد می 56/2

. در دانمایی ای  کاربری سعی بر توزیم متعادل از نظر دسترسی باشدمیورزشی در سطوح مختلف مورد نیاز 

 شهر در نظر گرفته شده است. برای تمامی ساکنی  شهر بوده است و مکان ای  کاربری در حوالی مرکز
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 * پارک و فضای سبز 

گیرنده بخشی از سیمای شهر است که به عنوان  بخلش دانلدار   ی سبز شهری از دیدگاه شهرسازی دربرفضا

کننلده  شود که عاملی تعیی میدان شهر تلقی   زنده و حیاتی در کنار کالبد بیساختار کالبدی شهر و عام

 . باشدمی در ساخت مورفولوژیک شهر

شوند که فضای سبز شلهر،  ی تقسیم میبندی کلی فضادای سبز به دو دسته شهری و غیرشهردر یک دسته

 .رعمومی و فضادای سبز خیابانی است، فضادای سبز غینیز شام  فضادای سبز عمومی

 نفلر و سلرانه پیشلنهادی    5285 معلادل با توده به ملوارد فلوق و بلا احتسلاد دمعیلت افلق طلرح دلامم         

با توده بله   ، فضای سبز شهری مورد نیاز است که الزم استمترمربم 58668، سطحی بالغ مترمربم 10/11

، بخصوص فضای سبز تجهیز شده، اقدامات الزم در ای  زمینه توسط مرادم ذیربط ادمیت فضای سبز شهری

 انجام پذیرد و فضای سبز شهر گسترش قاب  تودهی یابد. 

 * کاربری حمل نقل و انبار

دلای  دای باربری، پایانله دایی از قبی  پایانه. کاربریگیردق  شهری را دربرمینوای  کاربری پارکین  و حم 

 33/0مترمربلم بلا سلرانه     6401در وععیت مودود شهر  گیرند.مسافربری، انباردا و ... در ای  دسته قرار می

  .ونق  و انبار اختصاص یافته استمترمربم برای کاربری حم 

ای را دهت شبکه معلابر و حمل  و   سرانه ،دای ذیربط به تناس دای متداول، در یک از ارگانراساس سرانهب

، دفتر فنلی  مترمربم 20-25رت مسک  و شهرسازی اند که عبارتند از : وزانق  و انبار شهری پیشنهاد نموده

الزم به ذکر اسلت انباردلایی کله فضلای      مترمربم. 16/20مترمربم و شهردای ددید کشور  6/30استانداری 

بزرگ دارند با توده به اینکه عملکرد فراشهری دارند به خارج از شلهر انتقلال یابنلد و انباردلای کوچلک بلا       
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

دا برای شهردای بزرگ با حوزه نفوذ گسترده پیشنهاد داده شده ای  سرانه .د شهری در آن باقی بمانندعملکر

مترمربلم بله عنلوان     01/2ر نظر گرفت  کلیه شرایط و امکانلات، سلرانه   در خصوص شهر دماشهر با داست. 

در ای  شهر، با توده به دمعیت افق و فاصلله   شود.سرانه پیشنهادی کاربری حم  و نق  و انبار پیشنهاد می

 شود و پایانه مسافربری نیلز ، نیازی به پایانه باربری احساس نمیکیلومتر( 726/17) کم با شهرستان سفیدان

دای تاکسی پیشنهادی از لحاف فضلایی در سله نقطله    گردد. پایانهدای سواری پیشنهاد می تنها برای تاکسی

 اند.ابتدایی، انتهایی و میانی شهر توزیم شده

  * کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری

 . از دملله  گیرنلد ی از کاربریهلای شلهری را دربرملی   کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری طیف قابل  تلوده  

، مراکز بزرگ مخابرات و تأسیسات آد و فاعالد و موارد مشلابه  دای فشار قوی، مراکز تقلی  فشار گازپست

بار و تره ، میادی  میوه ونشانیدا، مراکز و ایستگادهای آتشیسات شهری و گورستان شهر، کشتارگاهدزو تأس

 باشند. زات شهری میدزء تجهیدای شهری و موارد دیگر دمچنی  مح  دف  زباله

، تأسیسلات تصلفیه فاعلالد   ، مراکلز تقلیل  فشلار گلاز و     دلای بلزرگ بلرق   دایی چون پستاز اینرو کاربری

ای  نوع کاربریهلا بلا    .گردنددانمایی نمیدرون محدوده شهری ادی  میوه و تره بار کشتارگاه، گورستان و می

نتی شلهر  محدوده سکونتی شهر بدلی  خطرات و آلودگیهای ایجاد شده توسط آنها، سنخیت با مراکلز سلکو  

 . ردندگو استاندارددای خاص دانمایی می ای مشخص از شهر با عوابط ندارد و درکدام با فاصله

نشلانی،  و تجهیزات شهری شام  آتلش  پیشنهادی در طرح دامم شهر بعنوان سرانه تأسیساتبنابرای  سرانه 

دای مخابراتی و میادی  کوچلک تلره بلار بلا     دای کوچک برق، کافودا، مراکز تلف  راه دور و مح  دک  پست

باشند در وععیت مودود، در شهر دماشهر ای و پمپ بنزی  کوچک شهری مد نظر میعملکرد محلی و ناحیه

-مترمربلم ملی   55/3هری ودود دارد که سرانه آن بالغ بر تجهیزات شمترمربم کاربری تأسیسات و  12055
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 67هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

در طرح حاعر، کم شدن سطح و سرانه تاسیسات و تجهیزات شهری و تخصیص ای  سطوح به کاربری . گردد

کاربری گورستان از سلطح شلهر   به مرور زمان فضای سبز پیشنهاد شده است. در واقم سعی بر آن است که 

 خارج شده و کاربری فضای سبز دایگزی  آن شود. 

 * کاربری باغات و اراضی زراعی 

اغی محدوده ، کلیه اراعی زراعی و بدای مودوداست طرحهای باالدست شهری و مصوبهبا توده به سی   

در طلرح   سطوح تحت ای  کاربریی  موعوع ک  . با عنایت به ابایست حفظ گردندشهری و پیرامون آن می

 . پذیردو دخ  و تصرفی در آنها صورت نمی دامم حفظ شده است

 ساختار و طرح پیشنهادی -5-2

در کدام از ای  محالت شهر دماشهر از پن  محله ددا از دم در راستای یک محور عبوری شک  گرفته است. 

ای نیلز در ابتلدا و   باشلد. دومرکلز ناحیله   ملی  دارای مرکزی دهت رفم نیازدای روزانه خود و تعامالت محلی

بر ای در نظر گرفته شده است. دای ناحیهانتهای شهر برای رفم نیازدای دفتگی شهروندان و اسقترار کاربری

خانی و ددفاگاه شک  گرفته ، مرکز شهر در میانه شهر و در حد فاص  محله تیساساس تقسیمات پیشنهادی

دلای  سفیدان به عنوان محور درده یک شلهری بلرای اسلتقرار کلاربری     -ازاست. دمچنی  محور اصلی شیر

( سازمان فضایی پیشنهادی دماشهر نشلان داده  5شهری مناس  تشخیص داده شده است. در نقشه شماره )

 شده است.
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 68هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 سازمان فضايي پیشنهادی هماشهر -(5نقشه شماره )
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 69هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 تراکم عمومی مناطق و محالت مختلف شهر   -1-5-2

 تراکم ساختمانی پیشنهادی 

 آید. تراکم ساختمانی از نسبت بی  سطح ساخته شده به مساحت قطعه زمی  بدست می

 

                                                                                             = 

 

طبقله   09/1با بررسی وععیت مودود مشخص شده است که متوسط تعداد طبقات بنادا در شلهر دماشلهر   

ند. در ای  شلهر در  ددباشد. ساختمانهای دو و سه طبقه در ای  شهر درصد کمی را به خود اختصاص می می

وععیت مودود ساختمانی با تعداد طبقات بیش از سه ودود ندارد. تراکم ناخالص دمعیتی در وعم مودلود  

 باشد. نفر در دکتار می 996/94و دمچنی  تراکم خالص دمعیتی ای  شهر  97/17شهر 

ای  شلهر دو نلوع تلراکم    لذا با توده به مساا  و مشکالت مودود در شهر دماشهر نیز طرح توسعه و عمران 

 گردند:بینی کرده است که به شرح زیر ارااه میبرای آینده ای  شهر پیش

 تراکم کم 

گیرند، تراکم کلم پیشلنهاد   دا که در واقم بافت درونی محالت را در بر میبرای اراعی مودود در درون بافت

در ای  اراعی حداق   باشد.طبقه میگردیده است. در ای  نواحی حداکثر تعداد طبقات پیشنهادی یک تا دو 

درصلد در نظلر    120متلر مربلم و حلداکثر تلراکم سلاختمانی       200تفکیک برای واحددای ددید مسکونی 

 پیشنهاد شده است. 

 

 تراکم ساختمانی 

 مساحت قطعه زمی 

 مساحت سطح ساخته شده ساختمانی )در تمام طبقات(
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 70هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 تراکم متوسط  

متری از آنها )محور  50دای ساختاری شهر تا عمق ای  تراکم شام  مناطق مسکونی مودود در بر خیابان

باشد. طبقات پیشنهادی خانی( و نواحی ددید ساخت شهر میسفیدان و محور ورودی تیس -شریانی شیراز

 درصد پیشنهاد شده است. 180باشد و تراکم ساختمانی در آنها حداکثر در تراکم متوسط دو تا سه طبقه می

 ( تراکم ساختمانی پیشنهادی برای دماشهر نشان داده شده است.6در نقشه شماره )

 تراكم ساختماني)پیشنهادی( -(6نقشه شماره )
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 71هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 های پیشنهادی شامل حریم و محدوده شهر محدوده -2-5-2

 های شهری انواع محدوده –الف 

 ، مزرعله  دلای زیسلتی در ایلران بله نلام شلهر، شلهرک، روسلتا        اساس قوانی  تقسیمات کشلوری مجتملم  بر

ای بله نلام ددسلتان، بخلش،     تعریلف شلده  دلای  شوند که در یک از ای  نقاط نیلز در پهنله  و .... تعریف می

 . گیرندشهرستان و استان قرار می

از بی  نقاط مسکونی باال بجز شهر و پهنه دغرافیایی بقیه نقاط مسلکونی بله طلور دقیلق )الاقل  بله دقلت        

دلا نیلز حساسلیت خاصلی را     ده نیسلتند و نامشلخص بلودن پهنله آن    محدوده شهردا( مشخص و تعریف ش

 . انگیزد برنمی

نقاط شهری امکانات خاصی متمرکز شده است و سازمانی قانونی به نام شهرداری موظف به ارااه خلدمات   در

ای باشد و ساکنی  شهر نیز در ازای برخورداری از حقوق شلهروندی مللزم بله رعایلت پلاره     دان میبه شهرون

شهروندان  . به بیان دیگریابدنابرای  تعیی  حدود شهر ادمیت می. بباشنداصول و پرداخت عوارض خاصی می

، ، بلا تودله بله محلدودیت    ددنلده نمایند، اما سازمان سرویسدر ازای خدمات دریافتی، عوارض پرداخت می

. ایل  پهنله بلا نلام     تواند به ارااه خدمات بفردازدای مشخص میامکانات و دمچنی  شرایط محیطی، در پهنه

ده شهری مورد توده قلرار گرفلت تلا بله حلال در      که محدو 30. از اواسط دده گرددمشخص می)محدوده( 

شلود.  دا در پیرامون شهر تعریف ملی نواعی از محدوده، امربوط به شهر با توده به نوع دد مباحث و قوانی  

 . گیردر یک از آنها مورد بررسی قرار میدای شهری و عملکرد ددر ای  بخش مفهوم محدوده

بله   14/10/84تبصلره در ملورخ    11ملاده و   12و شهرک کله در   ، روستابه استناد قانون ددید حریم شهر

بله وزارت مسلک  و    10/11/1384ملورخ   70965تصوی  مجلس شورای اسالمی رسیده و طی نامه شماره 
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 72هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

دا بودود آمده اسلت کله بله آنهلا     تغییرات اساسی در تعاریف محدوده شهرسازی دهت ادرا ابالغ شده است

 . پردازیممی

 دوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن قانون تعاریف مح -

 ماده یک : محدوده شهر 

تهیله طلرح    محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی مودود شهر و توسعه آتی در ملورد طلرح دلامم و تلا    

. )شهرداریها عالوه بر باشداالدرا می، عوابط و مقررات شهرسازی در مورد آن الزممذکور در طرح دادی شهر

در  ادرای طرحهای عمرانی از دمله احداث و توسعه معابر و تلأمی  خلدمات شلهری و تأسیسلات زیربنلایی     

، کنترل و نظارت بر احداث درگونه تأسیسات ساختمانی و سایر اقدامات مربوط چارچود وظایف قانونی خود

 .حدوده شهر را نیز به عهده دارند(به توسعه و عمران در داخ  م

دلای شلهری از دملله    اس قلانون ددیلد اوال  کلیله محلدوده    شود که براسل شد، مالحظه می بنابر آنچه گفته

، محدوده خدماتی و .... حذ  و در )محدوده شهر( ادغام شده است و ثانیا  شهرداری در داخ  قانونیمحدوده 

. در نلدارد نه تعهدی برای ارااله خلدمات   ای  محدوده موظف به انجام وظایف خود بوده و خارج از آن دیچگو

 .  باشندرداریها میمقاب ، شهروندان نیز تنها در داخ  ای  محدوده موظف به پرداخت عوارض به شه

( از تملامی اراعلی و سلاختمانها و    1347آذر  7قلانون نوسلازی و عملران شلهری )مصلود       2براساس ماده 

 . گرددحدثات واقم در محدوده قانونی شهر، عوارض خاص ساالنه دریافت میمست

گیرد تا زمینه مناسل  و نسلبتا  دقیقلی    ای توسعه شهری از آن دهت صورت میپیشنهاد محدوده در طرحه

، شورای شلهر و وزارتخانله دلای کشلور     . از آنجا که نمایندگانپیشنهادات شورای شهر فرادم آورد برای ارااه
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 73هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

بطور معمول محلدوده   ، لذای بررسی طرحهای توسعه شهری دستنددامسک  و شهرسازی و .... عضو کمیته

 . شودبول واقم میپیشنهادی بعنوان محدوده مصود در طرحهای توسعه شهری مورد ق

دکتلار دارد، در طلرح پیشلنهادی     8/188نیز مساحتی در حلدود   دماشهرشهر  دامممحدوده مصود طرح 

تقریبلی  انلد و مسلاحت   بخشی از اراعی زراعی و باغات درون محلدوده شلهر حلذ  شلده    عمال  داشهرشهر 

 .شده است دکتار در نظر گرفته 96/177ود محدوده پیشنهادی شهر در حد

 : حریم شهر       2ماده 

)حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراعی بالفص  پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در 

 .ننماید(ستان و بخش مربوطه تجاوز آن عرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهر

رعایت اولویت حفلظ اراعلی کشلاورزی،     )به منظور حفظ اراعی الزم و مناس  برای توسعه موزون شهردا با

، درگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخ  حریم شهر تنهلا در چلارچود   باغات و دنگلها

 .پذیر خوادد بود(مقررات طرحهای دامم و دادی امکانعوابط و 

بر احداث درگونه ساختمان و تأسیسات که به مود  طرحها و عوابط مصود در داخ  حریم شلهر  )نظارت 

دای صنعتی )که در در حال از محلدوده قلانونی و   و حفاظت از حریم به استثنای شهرکمجاز شناخته شده 

ساز وساخت باشد. درگونهاشند( به عهده شهرداری مربوطه میبردا و قانون شهرداریها مستثنی میحریم شه

 . رفتار خوادد شد( غیرمجاز در ای  حریم تخلف و با متخلفی  طبق مقررات

بودن قیمت زمی  در پیراملون شلهردا،   نتر ایابد که به سب  ارزهرداری بر حریم از آنجا ادمیت مینظارت ش

ت فقلدان  دا مورد توده افرادی است که توان خرید زملی  در داخل  شلهردا را ندارنلد و در صلور     ای  زمی 

-گیرد. حداق  تأثیر ای  گونله سلاخت  ساز قرار میوبه سرعت و بدون برنامه مورد ساختنظارت، ای  اراعی 
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 74هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

شلهر و ایجلاد نادملادنگی در آن    فشار ساکنی  محالت نوظهور بر امکانات و تسهیالت ارااه شده در  ،سازداو

در آینلده بله   ، بله دلر حلال    شلوند یکه بدون نظارت شهرداری ساخته مل  محالت ددید ،. عالوه بر ای است

. دلیل   نیازمند دزینه بسلیار بلاالیی اسلت    شوند، در حالی که سامانددی ای  محالتمحدوده شهر اعافه می

 . دای کشاورزی پیرامون شهرداستنماید، حفظ زمی م در پیرامون شهردا را الزامی میدیگری که ودود حری

شوند مطلابق طلرح دلادی    تادایی که در حریم شهردا واقم میروس، قانون مذکور 3ماده  1تناد تبصره به اس

وساز و سایر امور داری شهر مجاور حق دخالت در ساختروستایی دارای محدوده و حریم مستق  بوده و شهر

 . روستا را ندارد

روستادایی که به مود  طرحهای مصود دامم و دلادی در داخل  حلریم شلهردا      : 3ماده  2تبصره 

، شهر مستق  شناخته نشلده و بله صلورت منفصل      در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن واقم شوند

ها در قالل   بعنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خوادد شد و برای آن

تهیله و  ، عوابط و مقررات ویژه متضم  امکان اسلتقرار فعالیتهلای روسلتایی    طرحهای دامم و تفصیلی

 . عم  قرار خوادد گرفتمالک 

، اعلم از  گیرنلد وستایی که در حریم شهردا قلرار ملی  ساز و عوارض روز ساختدرآمد ناشی ا : 4تبصره 

دای روسلتا دهلت توسلعه و عملران     روستادای دارای طرح دادی و فاقد طرح دادی به حساد ددیاری

 . گرددمیواریز 

ح ملذکور از مقلررات و قلوانی  مودلود در طلرح      حریم شهر در طرح دامم شهر و تا تهیه طر : 6ماده 

 . شودادی شهر استفاده مید
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 75هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ای مجلاور و  دای تعیی  شلده بلرای شلهردای مجلاور و محلدوده روسلتاد      دا و حریممحدوده : 8ماده 

محدوده شهرکهای مجاور، نباید با دم تداخ  داشته باشند. در صورت تداخ ، مردم ح  اختال  و رفم 

 . خوادند بودکننده طرحهای دادی و دامم حس  مورد  تداخ ، مرادم تصوی

( 2( و )1دیچ یک از شهردا محدوده و حریم دیگری به دز محدوده و حلریم موعلوع ملواد )    : 10ماده 

( ایل  قلانون نخوادنلد    4( و )3، محدوده دیگری به دز مواد )نون و دیچ یک از روستادا و شهرداای  قا

محلدوده قلانونی(، )حلوزه    کلیله عنلاوی  متنلاظر آنهلا از دملله )      داشت و عناوی  یاد شلده دلایگزی   

شللهر( و نظللایر آنهللا در محللدوده شللهر، )محللدوه اسللتحفاظی(، )حللریم ، )حللدود مصللود شللهرداری(

گردد و در ترتیل   نظایر آنها در مورد حریم شهر می ، )محدوده نفوذی( و)محدوده نهایی(، استحفاظی(

، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیلی  آنهلا بلا دلر     و حریم شهرر مورد تعاریف محدوده دیگری که د

 . ا تصوی  ای  قانون ملغی خوادد شد، بنی  و مقررات قبلی مقرر شده باشدعنوان دیگری در قوا

دای انجلام شلده و ودلود    با بررسی .باشداعر فاقد دیچ گونه حریم مصوبی میدر حال ح دماشهرشهر 

 78/844ر بلند مدت مهندسی  مشاور مساحت حریم پیشنهادی شلهر را  موانم و امکانات توسعه شهر د

 برابلر   74/4دکتار پیشلنهاد و نسلبت حلریم پیشلنهادی بله محلدوده پیشلنهادی شلهر را بله حلدود           

 ( موقعیت محدوده و حریم پیشنهادی دماشهر نشان داده شده است.7در نقشه شماره )باشد. می
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 76هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 پیشنهادی و حريم محدوده  -(7نقشه شماره )
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 77هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 (هر )خیابانهای موجود و پیشنهادینقشه شبكه ارتباطی ش -3-5-2

باشلد. در طلرح   روبلرو ملی   شهر دماشهر نیز چون اغل  شهردای کوچک با مشک  عدم تعریف شریانها و معلابر  

 باشد:زیر می اند که به قراردای شهر به چند دسته تقسیم شدهپیشنهادی شبکه

 شریانی درده یک -1

 اصلیدمم و پخش کننده  -2

 فرعیدمم و پخش کننده  -3

 اصلی محلی -4

 محلی فرعی -5

بایست کلیه معابر مودود در شهر مورد سلامانددی قلرار گیرنلد. در    با توده به طرح پیشنهادی شهر دماشهر می

ای وععیت طرح پیشنهادی از لحاف متر ودود دارد که نقشه ارااه شده گوی 76متر تا  8ای  طرح معابر از عرض 

 8متر بوده و معابر فرعی محللی دارای علرض    76معبر اصلی دارای عرض  باشد.بندی و عرض خیابانها میدرده

 متر و ...( دستند. 35متر،  20متر،  14متر،  12دای متفاوتی )باشند. سایر معابر دارای عرضمتر می
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 78هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 )پیشنهادی( شبكه ارتباطي شهر -(8نقشه شماره )
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 79هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 عرض معابر پیشنهادی -(9نقشه شماره )
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 80هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 نقشه شیب خیابانها و نحوه دفع آبهای سطحی در شهر   -4-5-2

لذا شی  مالیمی از شمال شرقی به دنلود غربلی    ؛انددر منطقه دماشهر ارتفاعات در بخش شمال متمرکز شده

 شود. ودود دارد که در چه به دنود شهر نزدیکتر شویم، کمتر می

 شود. آبهای سطحی در شهر از شمال به دنود حرکت کرده و به اراعی کشاورزی اطرا  ختم می

 شیب خیابانها و نحوه دفع آبهای روزمیني در شهر -(10نقشه شماره )
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 81هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

های گردشگری و دفاع ی کلی یا الگوی مرتبط با فضای سبز، فضای باز، و مكانتدوین ایده -6-2

 غیرعامل در شهر

 تدوین ایده کلی یا الگوی مرتبط با فضای سبز، فضای باز و مكانهای گردشگری -1-6-2

طور که پیش از ای  نیز ذکر شد، سیاست اصلی ای  طرح حفاظت از اراعی زراعی و باغات در روند توسلعه  دمان

ماشلهر و  باشد. بنابرای  تا حد امکان از دخ  و تصر  در ای  اراعی خودداری شده است. در محدوده شلهر د می

پیرامون آن، باغات سرسبز و منابم طبیعی زیبای زیادی ودود دارد که ظرفیت بسیار خوبی برای دذد گردشگر 

تهیله   باشلند. دای ویژه موعوعی و موردی میدای گردشگری نیازمند طرحآورد. ای  مکانبه ای  شهر فرادم می

دلای پیشلنهادی طلرح حاعلر     از دملله اولویلت  طرح سامانددی باغات واقم در حریم شهر با رویکرد گردشگری 

  دای گردشگری به شرح زیر است:دای مرتبط با فضای سبز، مکانح الگودای پیشنهادی و راهباشد.  می

 ( و در مجاورت شهرداریخانيتیسايجاد پارک در مقیاس شهری در مركز شهر )محله  -

طور که پیش از ای  بیان شد در وععیت کنونی فضای شهری عمومی و پارک در دماشلهر ودلود نلدارد و    دمان

دکتار در ابتدای محلور   3ایجاد پارک شهری به مساحت تقریبی نیاز به آن محسوس است. پیشنهاد طرح حاعر 

ختمان شلهرداری در  شلود سلا  باشد. دمچنی  پیشنهاد ملی میخانی و در بر محور اصلی شهر ورودی محله تیس

 مجاورت و در بخش انتهایی ای  پارک احداث شود.

 ایها و فضاهای سبز محلهايجاد پارک -
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 82هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ای و فضلای بلازی   ای پیشنهاد شده است که بله عنلوان پلارک محلله    محالت فضادای سبز محلهدر در کدام از 

دلای  فضادای سبز در مح  گورستانکودکان مورد استفاده قرار گیرد. قاب  ذکر است بخش نسبتا زیادی از ای  

در دلدول زیلر   شلود.  دای محالت از محدوده شهری به ملرور زملان تلامی  ملی    محالت و با استخراج گورستان

خلانی کله در   محالت ددفاگاه و تیس مساحت فضادای باز و سبز برای در کدام از محالت نشان داده شده است.

دای مودود در فضادای سبز و باز را دارا دستند. قاب  ذکر است باغ اند باالتری  مساحتمرکزیت شهر قرار گرفته

 محدوده شهری در ای  محاسبات وارد نشده است.

 مساحت فضاهای باز وسبز محالت شهر -(16جدول شماره )

مساحت فضای  محالت

 سبز پیشنهادی

مساحت حاص  از تبدی  

  گورستان به فضای سبز

 - - بردآباد -آبادعباس

 41/10854 58/21876 ددفاگاه

 - 62/29964 خانیتیس

 - 51/1362 قناتدم

 - 46/5464 بیدده

 

 پذيرايي -پهنه گردشگری -

متلر   7300ت تقریبلی پهنه گردشگری در میانه شهر در محله ددفاگاه و در مجاورت محور اصلی شهر و با مساح

دلا در نظلر گرفتله شلده     اسکان و پذیرایی از آنبینی شده که در دهت ارااه خدمات به گردشگران و پیش مربم
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 83هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

قنلات بلا مسلاحت    دمچنی  قطعه دیگری با کاربری گردشگری در بلر محلور اصللی و بلاالتر از ورودی دم    است. 

 بینی شده است.پیش متر مربم 11000تقریبی 

 حفظ ديدهای راهبردی -

شرقی محور اصلی و دمچنی  محور دیددای رادبردی به سمت ارتفاعات، باغات و مزارع در دو دهت غربی و 

دید به شمال شهر، از دمله دیددای اساسی و مهم شهر است که توده به آن در روند طراحی و نیز ساخت و 

 ساز باید مورد توده قرارگیرد.

در نقشه زیر قاب  مشادده  دای گردشگری و فضادای باز و سبزمکان مجموعه پیشنهادات و الگودای طراحی

 است.
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 84هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 های گردشگریالگوی فضاهای سبز و باز و مكان -(11نقشه شماره )
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 85هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 دفاع غیرعامل در شهر -2-6-2

دلای مودلود در   تلری  ظرفیلت  در رابط با پدافند غیرعام  پیش از ای  به تفصی  توعیح داده شد. یکی از مهلم 

تواند به دنگام حوادث غیرمترقبه میدماشهر از ای  نظر، فضای باز عمومی پیشنهادی در مرکز شهر است که در 

عنوان پنادگاه مورد استفاده قرار گیرد. دمچنی  تعریض و اصالح معابر در طرح پیشنهادی، فضای باز حداقلی را 

علالوه بلر ایل  شلهر     آورد. کند که مودبات افزایش ایمنی در دنگام وقوع بالیای طبیعی را فرادم ملی تامی  می

  باشد.عی و باغات احاطه شده است که از نظر پدافند غیرعام  نقطه قوت میدماشهر با اراعی باز زرا

بینی مكان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهری )کشتارگاه، غسالخانه، گورساتان،  پیش -7-2

 نشانی و غیره(سیستم دفع زباله، آتش

دایی چون کشلتارگاه،  اربریشود. ای  طبقه، کتاسیسات وتجهیزات شهری زیربنای توسعه یک شهر محسود می

دلا بله عهلده شلهرداری     یل  کلاربری  شلود. ملدیریت ا  نشانی، سیستم دفم زباله و ... را شام  میگورستان، آتش

دا در شهر وععیت ای  تاسیسات و میزان و سرانه آن دلد اول گزارش دماشهر، 4-15-1باشد. در بند شماره  می

دلا آورده شلده   پیشنهادات طرح در رابطه با در کلدام از ایل  کلاربری   دماشهر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه 

 است:

 كشتارگاه 

شلود.  دای قصابی انجام میباشد و ذبح گوسفند در منازل یا مغازهشهر دماشهر در حال حاعر فاقد کشتارگاه می

کشلتارگاه بلیش از    داییکه دمعیت الزم بلرای تاسلیس  ای  امر از لحاف بهداشتی معضالتی را در پی دارد. از آن

ای بلرای ذبلح   دلای منطقله  گردد از کشتارگاهدمعیت دماشهر در وععیت کنونی و افق طرح است، پیشنهاد می
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 86هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

موقلم و  ای بلرای توزیلم بله   ریت دامم منطقهبهداشتی دانوران حالل گوشت استفاده شود. ای  امر مستلزم مدی

  مناس  گوشت در نقاط سکونتی منطقه است.    

 و گورستان غسالخانه 

غسالخانه و گورستان دو کاربری عروری برای در شهر دستند که از نظر کارکرد الزم و ملزوم یکدیگرند. در شهر 

بردآبلاد دمگلی محلالت دارای گورسلتان اختصاصلی بلوده و        -آبلاد دماشهر در حال حاعر به دز محلله عبلاس  

اکنلون  ددنلده دماشلهر دلم   که روستادای تشکی غسالخانه و سردخانه در سطح شهر ودود ندارد. با توده به آن

دلای  اند و کاربری گورستان به طور کلی سازگاری زیادی با سلایر کلاربری  تبدی  به محالت یک شهر واحد شده

دمعی با مساحت مکفی در خارج از محدوده شهری ندارد، پیشنهاد طرح حاعر ای  است که یک گورستان دسته

موعوعی ای  کاربری با توده به معیاردایی چون دهلت بلاد، فاصلله تلا منلازل       ایشهر تاسیس شود و در پروژه

ای نیلز در  دمچنی  پیشنهاد طرح بر ایل  اسلت کله غسلالخانه     یابی شود.مسکونی، دهت توسعه شهر و ... مکان

 مجاورت ای  گورستان با مساحت مورد نیاز احداث شود.

 سیستم دفع زباله 

آوری زبالله از سلطح شلهر    تاسیس دماشلهر، سیسلتم دملم   تازهاز سوی شهرداری با توده به اطالعات دریافتی 

آوری زبالله در شلهر   دملم  گیرد.بهداشتی صورت میدماشهر به صورت مستقیم است و دف  زباله به روش دف  

به  وبوده، که تولید زباله روزانه به طور متوسط یک ت   استدماشهر در حال حاعر به صورت دو نوبت در دفته 

 شود.آوری میدممطور کلی در در دفته به طور میانگی  دفت الی دشت ت  زباله 
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 87هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

کیلومتری شهر دماشهر به سمت روستای آبگرم  8دای شهر دماشهر در حال حاعر در فاصله مکان دف  زباله

کانیزه شدن پیشنهاد طرح دامم، ارتقای کیفی و م .استقرار دارد که ای  مکان مورد تااید سازمان محیط زیست 

 آوری زباله مودود است.سیستم دمم

 نشانيآتش 

نشانی داری در زمینه امور مربوط به آتشو شهر استنشانی هر در حال حاعر فاقد ایستگاه آتششهر دماش

نشانی گرفته، ایجاد ایستگاه آتش. با توده به مطالعات صورتدیچگونه امکانات وتجهیزاتی در اختیار ندارد

نشانی در مجاورت شهرداری و فضای سبز و باز پیشنهادی تری  مکان برای تاسیس آتشمناس  عروری بوده و

    رسد.در مرکزیت دندسی شهر به نظر می

(مربوط به شهرداری و ساایر  ساله 6)اولویت دوم ساله( و  7) اولویت اولبرنامه عمرانی  -8-2

 های شهری، مانند آموزش و پرورش، بهداری و غیره سازمان

دای انجام شده، بر اساس تحدید فضلایی در نظلر   بر اساس مطالعات و بررسی دماشهردر ای  طرح توسعه آینده 

سال آتی نخوادد داشت. لذا برای دستیابی بله ادلدا  طلرح و بله      13گرفته شده و نیازی به توسعه کالبدی در 

نحلوه مداخلله در شلهر طلی مراحل  و      بینی شده، الزم است تلا  دای پیشو طرحمنظور عملی نمودن برنامه دا 

دلا  دای شهری مرتبط با طلرح و وظلایف و اختیلارات آن   در ابتدا رادم به سازمانزمانبندی مشخص انجام شود. 

 شود: توعیحاتی ارااه می

سلعه و  نظر به اینکه شهرداری بعنوان نهاد مدیریت شهری وظیفه دلدایت توسلعه کالبلدی شلهر و دمچنلی  تو     

، نظارت توسعه و عمران شهر است وظایفای از عهده دارد، لذا عم  اینکه متصدی بخش عمده عمران شهر را بر
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 88هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

، فردنل  و ارشلاد   دستگادها از دمله آموزش و پلرورش، بهداشلت و درملان    بر فعالیتهای عمرانی و شهری سایر

شلهر   توسلعه و عملران   . بدی  ترتی  نقش شهرداری دردار است، گاز و .... را نیز عهده، پست و مخابراتاسالمی

 . بسیار با ادمیت و اساسی است

ددنده عرورت مداخله و دماشهر نشانشهر دامم با توده به آنچه گفته شد نقشه کاربریهای پیشنهادی در طرح 

مشارکت نهاددا و دستگادهای مختلف در توسعه و عمران شهر طی سالهای ادرای طرح توسعه و عمران )دامم( 

 . دباشدماشهر میشهر 

ویژگیهای ساختار کالبدی وعم مودود و کمبود خدمات مورد نیاز و دمچنی  عدم توزیم متعلادل آن در سلطح   

، سلازمانها و  . بنابرای  نهادداعرورت حضور فعال و ددی ای  نهاددا را محرز ساخته است ،محالت و نواحی شهر

 :ی را بر عهده دارند عبارتند ازبدکه وظایف توسعه کال دماشهردستگادهای ذیربط در توسعه آتی شهر 

  شهرداری 

دای شلهرداری بلا   توان برنامهو اصالحات بعدی می7/9/1347د با استناد به قانون نوسازی و عمران شهری مصو

 ذکر نمود.را مفاد قوانی  زیر برای عم  به شرح زیر 

 :  1ماده 

ح و توسعه معابر و ایجاد پارکها، ، اصالتأمی  نیازمندیهای شهری و احداث نوسازی و عمران و اصالحات اساسی و

ون شلهردا از وظلایف اساسلی    دا و باغهای عمومی و نوسازی محالت و مراقبت از رشد متناسل  و ملوز  پارکین 

دلای دلامم   دلای اساسلی و نقشله   وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامله دا در ادرای داست و شهرداریشهرداری

 .باشند یم

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 89هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

د علم  ممانعلت دلدی از    با استناد به مفاد ماده مذکور شهرداری بعنوان متصدی امور توسعه و عمران شهر بای

گیلری از اصلول   مند و مبتنی بر علابطه را بلا بهلره   خودبخودی و بدون برنامه شهر، توسعه ددف توسعه خودرو و

رادبرددای ذی  در راستای تحقق ای  بند باید صورت . بدی  منظور توسعه و عمران شهری دنبال نماید طرحهای

 پذیرد.

دای توسعه و عمران یه کارشناسی در دهت ادرای برنامهانجام اصالحات ساختار سازمانی و تقویت بن .1

 شهر 

 دا با توده به ادمیت آنها و تأثیری که در عملی ساخت  سایر پروژه دا دارد.بندی ادرای پروژهاولویت .2

 داو اعتباری مورد نیاز ادرای پروژهتأمی  منابم مالی  .3

 بخشللی بلله ادللرای  ش خصوصللی و غیللر دولتللی در دهللت سللرعت گیللری از مشللارکت بخلل بهللره .4

 دا پروژه

 دمادنگی با سازمانها و نهاددای مختلف مؤثر در توسعه و عمران شهر .5

 و ... ور مجوزارااه مشوقهای الزم در خصوص تسریم روند نوسازی از دمله تسهی  درصد .6

 نظارت مستمر در خصوص رعایت استاندارددا و عوابط تعیی  شده .7

 : دایی از ای  قبی  فعالیت خوادد نمودقشه کاربریهای پیشنهادی شهرداری در زمینهبا توده به ن

دلای  تلری  محور محالت بعنلوان اصللی  اصلی  دایتعریض و اصالح دندسی معابر مودود از دمله محور -

  ایخدمات محله
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 90هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ای با توده به اراعی پیشلنهادی مشلاور بلرای ایل      محلی و ناحیهاحداث فضای سبز و پارک در سطوح  -

 کاربری 

  حفاظت از اراعی کشاورزی و باغات در محدوده و حریم شهر -

، پسلت بلرق،   نشانی، پمپ بنزی یسات و تجهیزات شهری از دمله آتشدمکاری در تعبیه و احداث تأس -

 مخابرات و .... 

  آموزش و پرورش 

بویژه از نظر تأمی  خدمات آموزشلی، آملوزش و پلرورش    یکی از نهاددای بسیار اثرگذار در توسعه و عمران شهر 

، الت و نواحی دارد. به بیان دیگلر باشد که نقشی کلیدی و حساس در تعادل بخشی به خدمات در سطوح محمی

 ،اطم مختللف ابتلدایی، رادنملایی، دبیرسلتان    ز آموزشلی در مقل  ادمیت کلارآموزش و پلرورش در تلأمی  مراکل    

و سلفردای   دلا ثر واقم شده و از بسیاری دابجاییای مؤتواند در شعاع عملکردی گستردهدانشگادی و .... می پیش

یک مدرسه ابتلدایی در سلطح   به بیان دیگر ودود واحی پیرامونی ممانعت بعم  آورد. درون شهری به مناطق و ن

ای دسترسلی بله مراکلز    اکنان آن محله را مرتفم سازد و از سفردای اعافی درون شهری برتواند نیاز سمحله می

 . آموزشی بکادد

، پیشلنهاد  کاربریهای پیشنهادی مشخص شده است در بافت کالبدی مودلود بدی  منظور دمانگونه که در نقشه 

  ، ایل ازی و تجهیز ملدارس رات سازمان نوساحداث واحددای آموزشی داده شده است که بر مبنای عوابط و مقر

سلاز نیلز بلا دلدایت     گیری از مشارکت سایر دستگادها و خیری  مدرسله مراکز آموزشی احداث خوادند شد. بهره
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

سازمان مذکور و بر مبنای استانداردای مراکز آموزشی تعیی  شده از سوی ای  سازمان در تسلریم رونلد تلأمی     

 . نهادی اثرگذار خوادد بوددای پیشو دستیابی به سرانه مراکز مورد نظر

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

. مادیلت  باشلد ر عهلده سلازمان بهداشلت و درملان ملی     ب دماشهربخش دیگری از وظایف توسعه و عمران شهر 

نماید که از شعاع عملکردی وسیعتری نسبت به برخی خدمات یتهای بهداشتی و درمانی اقتضا میعملکردی فعال

بهداشلتی و درملانی    بدی  منظور عم  تأکید بر کاربریهای با عملکرد. آموزشی برخوردار باشنداز دمله خدمات 

بخشی مکانهای استقرار ایل  خلدمات در سلطح شلهر پیشلنهاد احلداث مراکلز        در بافت مودود، در دهت تعادل

توانلد از  یدرمان احداث خوادند شد. بخش خصوصی نیز مبهداشتی شده است که با مسوولیت شبکه بهداشت و 

 . رعایت عوابط و مقررات آن سازمان، در ای  زمینه ارااه خدمت نماید طریق دمادنگی با سازمان مذکور و

  فرهنگ و ارشاد اسالمی 

داره فردن  و ارشلاد  قسمتی از فضادای شهری مادیتی فردنگی و مذدبی دارند که از نظر عملکردی وابسته به ا

توده به اعتقادات مذدبی مردم و اینکه مسادد بعنوان پایگاه اساسی مسلمانان  در ای  میان باباشند. اسالمی می

تللف شلهر بلویژه در    ای  مراکز مذدبی توسط افراد خیر و با دمکاری و مشارکت ملردم در سلطوح مخ   ، لذااست

ی  . بلدی  منظلور ایل  مهندسل    شلوند معموال  مورد غفلت واقم می ، لک  مراکز فردنگیگردندمحالت احداث می

مشاور در طرح پیشنهادی خود بر احداث ای  مراکز با توده بله سلاختار ادتملاعی و اقتصلادی حلاکم بلر شلهر        

. عم  آنکه تعام  مناسبی بی  کاربریهای مذدبی و فردنگی ارااه نملوده اسلت. ایل     دماشهر تأکید نموده است
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

و اداره اوقلا  و املور خیریله     مسلادد وظیفه نیز بر عهده وزارت فردن  و ارشاد اسالمی و دمچنی  دفتر املور  

 . باشد می

  تربیت بدنی 

، دلای ورزشلی، اسلتخردای شلنا    دای ورزشی، سال احداث فضادای ورزشی روباز و سرپوشیده از دمله استادیوم

 . ف سازمان تربیت بدنی استسالنهای چندمنظوره ورزشی و .... دزء وظای

بینلی احلداث چنلد فضلای     دماشهر نسبت بله پلیش  شهر تالش شده است تا متناس  با ویژگیها و شرایط 

بدی  منظور در راستای تقویت بنیه ورزشی قشر دوان شهر  س محله و ناحیه شهری اقدام گردد.ورزشی در مقیا

 ، چند فضای ورزشی دهت تأمی  نیازدلای و نواحی و ایجاد تعادل در فضادای ورزشی در سطح محالت دماشهر

. نکته قاب  توده ای  است که احداث ای  مراکز با دمکاری شهرداری و سلایر  ساکنی  پیشنهاد و ارااه شده است

 . ی بخش خصوصی امکانفذیر خوادد بودنهاددای دولتی و حت

  سایر نهادها و سازمانهای دولتی 

یهلای اداری و  ن بله کاربر تلوا عمومی دارند که از دملله آنهلا ملی    بخش دیگری از کاربریهای پیشنهادی مادیتی

 ه آتی مورد تأکید قرار گرفته اسلت. که در راستای تأمی  نیاز شهر در بافتهای ددید و توسع انتظامی اشاره نمود

، نوع ادارات شهری مورد نیاز مشخص خوادلد شلد کله دلر     ناس  با سیاستهای نظام اداری شهردر ای  راستا مت

 .شده خوادد بودر اراعی تعیی گیری و ادرای طرح ددستگاه متولی امر پی
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 برنامه اولویت اول و اولویت دوم 

مراح  توسعه در ای   باشد؛سال می 13با توده به آن که دوره زمانی طرح دماشهر از زمان آغاز تا افق طرح 

شود که نحوه آن به شرح زیر خوادد بود.  ( تقسیم می1405الی  99( و )99الی  92ساله ) 6و  7 دو دورهشهر به 

 تا افق طرح به صورت درونی خوادد بود.دماشهر توسعه آتی در شهر طور که پیش از ای  ذکر شد، دمان

 اولويت اول

ریزی دایی که دارای اولویت باالتری بوده و برای پیدا و طرحشود در دفت ساله اول برنامه، پروژهپیشنهاد می

تلوان بله   دلا را ملی  دا و برنامله ای  طرحرسند، مورد ادرا قرار گیرند. تر به نظر میقویت ساختار شهر عروریو ت

  صورت زیر معرفی نمود:

مات بلر اسلاس نیلاز شلهر در      که ایل  خلد   ،الف( توسعه در اراعی خدماتی تعیی  شده در طرح دامم ددید

 بایستی به مرحله ادرا درآیند. دوم ساله 6سال اول و در طول دوره  7دای اولویت

 .دو دورهد( توسعه از طریق افزایش تراکم ساختمانی در طول 

دلای تشلویقی   سال اول، که ای  امر بایستی از طریق اعمال سیاست 7ج( توسعه در نواحی نیازمند مرمت در 

 به مرحله ادرا درآیند. 

دلای توسلعه   پذیری برنامله فرآیند تحقق دماشهر با توده به مباحث ذکرشده و نظر به اینکه در طرح دامم شهر

ول بایلد  سلال ا  دفلت در  دماشهر، لذا شهرداری شهر ساله ارااه شده است 6و  7کالبدی شهر در قال  دو برنامه 

 . اقدامات زیر را صورت ددد
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 های عمراني شهرداری در دوره اولبرنامه -(17جدول شماره )

 عنوان برنامه اجرائي شهرداری رديف

 ددایت کاربریهای ناسازگار و مزاحم شهری از داخ  بافت مسکونی به خارج از بافت مسکونی 1

 ورزشی –فردنگی  –بهداشتی  –موزشی خدمات مورد نیاز از دمله خدمات آ بسترسازی به منظور تأمی  2

 دای اصلی معابر با توده به پیشنهادات طرح داممتعریض شبکه 3

 کانونهای خدماتی در سطوح محالت و نواحی شهریایجاد و تقویت  4

ایجاد دمادنگی دای الزم با سایر نهاددا و دستگادهای مسوول در توسعه و عمران شهر در خصوص تلأمی    5
 خدمات مورد نیاز شهر

 ، نواحی و شهرمحالت -توسعه فضای سبز در سطوح  6

 بینی طرح داممپیش یش تراکم ساختمانی متناس  بابسترسازی به منظور افزا 7

 

 اولويت دوم

دای دوره دا و برنامهکننده طرحدر حقیقت تکمی شود، دوره دوم طرح که از آن با عنوان اولویت دوم یاد می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میدای تعیی  شده برای ای  دوره باشد. از دمله طرحاول می

راه، باند دوچرخه، و پارکین  احداث کندرودا و طراحی پیادهتکمی  مقطم خیایان اصلی شهر به وسیله  -

 ای و مجهز نمودن محور به مبلمان شهری مناس حاشیه

 با رویکرد گردشگری تهیه و ادرای طرح ویژه سامانددی باغات واقم در حریم شهر -

پلارک و  احداث فضای ددید برای آرامستان در خارج از محدوده شهر و اختصاص اراعی آزاد شلده بله    -

 ایفضای سبز محله
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 95هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

- ... 

 دای ذکر شده شهرداری دماشهر خوادد بود.قاب  ذکر است متولی ادرای تمامی طرح

بدلی  ویژگیهای ساختاری حاکم بر آن نیز تأمی  خدمات مورد نیاز  دماشهربا توده به اینکه در طرح دامم شهر 

محیطی از دمله رادبرددای اصلی در طرح دلامم   دایساکنان در راستای بهبود کمیت سرانه دا و ارتقاء کیفیت

بدی  منظور دستگادهای مختلف مؤثر در توسعه و عمران شهر باید در دمادنگی و مشارکت با  ،باشدای  شهر می

دلای ملوثر در عملران شلهر بله قلرار       برنامه سایر سلازمان شهرداری نسبت به تأمی  وظایف محوله اقدام نماید. 

 باشد: زیرمی

 برنامه كوتاه مدت ساير سازمانهای مؤثر در عمران شهر در دوره اول و دوم -( 18ره )جدول شما

 دستگاه ذيربط عنوان برنامه اجرايي رديف

بندی ادراای آنهلا در سلطوح محلالت،    ریزی در خصوص مراکز آموزشی و اولویتبرنامه 1
 آموزش و پرورش نواحی و شهر

 آموزش و پرورش اولویت ادراای مراکز آموزشیتأمی  اعتبار مورد نیاز با توده به  2

ای، احداث مراکز آموزشی مورد نیاز به تفکیک مقاطم مختلف تفصلیلی و توزیلم محلله    3
 آموزش و پرورش ای و شهرناحیه

 بهداشت و درمان بندی ادراای مراکز درمانیریزی و اولویتبرنامه 4

 بهداشت و درمان بخش خصوصی و غیردولتیاحداث مراکز درمانی در سطح شهری با مشارکت  5

 وزارت فردن  و ارشاد اسالمی مکانیابی و احداث مراکز فردنگی با توده به نیازدای فردنگی و ادتماعی ساکنی  6

 تربیت بدنی بخش خصوصی گسترش فضادای ورزشی روباز و سرپوشیده در مقیاس نواحی و محالت 7

 انتظامی –دستگادهای اداری  مقیاس شهراحداث مراکز اداری و انتظامی در  8
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 96هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 جمع بندی 

با توده به مباحث مطرح شده در خصوص تفکیک وظایف شهرداری و سایر نهاددا و دستگادهای ذیربط در 

امر توسعه کالبدی شهر با تأکید بر ای  نکته که شهرداری نقش محلوری در خصلوص توسلعه کالبلدی شلهر را      

پیشنهادی  با سایر نهاددای ذیربط باالخص شواری شهر، نسبت به استقرار کاربریهای، لک  بر تعام  برعهده دارد

 . در شهر اقدام خوادد شد

ساله عمرانی شاهر بارای تحقاق    پیشنهادهای اصالحی الزم در مورد برنامه پنج ساله و ده -9-2

 اهداف طرح

 صیلی نشلانگر آنسلت کله ایل      دای دامم و تفدای توسعه شهری، اعم از طرحبررسی سوابق و تجارد طرح

دلا را بسلیار   بینلی پلیش پذیری شوند که درصد تحققادرا با مسای  و مشکالت روبرو میدا عمال  در محیط طرح

، دمعیت و حتی طرحهای مذکور اعم از بخش اقتصادیدای مطالعاتی ددد، ای  مشک  در دمه بخشکادش می

 . عینلا  منطبلق بللا   افتلد آنچله در محلیط بیلرون اتفللاق ملی    یگلر  کالبلدی بله نلوعی مشلهود اسلت، بلله بیلان د      

مک  است کلامال  بلا آنچله    دای اقتصادی می سهم بخشبیندا نیست مثال  پیشنگری ای  طرحبینی و آیندهپیش

بینلی شلده در طلرح    سال افق طرح چندی  برابر رقم پیشافتد مغایر شود و یا رقم افزایش دمعیت در اتفاق می

 . شوددر ذی  به بخشی از آنها اشاره میافتد که تحت تأثیر عوام  مختلفی اتفاق میر . ای  امباشد

شود تفاوت زیادی دارنلد. ایل  خلود برخاسلته از تغییلرات و      بینی میا آنچه پیشدای بیرونی بواقعیت .1

بینلی  ست که طبیعتا  دمله آنهلا قابل  پلیش    دای ادتماعی و اقتصادی اتحوالت دوامم بشری و دریان

 . نیستند
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 97هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

نخوادلد   دای نادرست و غیرواقعی در پلی بینیای دز ارااه پیشن آمار و اطالعات واقعی که نتیجهفقدا .2

 .داشت

بلوده و  عمیق و مستمر نبودن مطالعات و در نتیجه ارااه پیشنهاداتی کله مبتنلی بلر نیازدلای واقعلی ن      .3

 .داستدا و پروژهپذیری طرحنتیجه آن کادش میزان تحقق

بینلی،  بلزعم انجلام مطالعلات و ارااله پلیش      به بیان دیگلر  ای.دای توسعهعمانت ادرایی در طرحعدم  .4

هایی کله بتوانلد   ، لذا ودود دسلتگاد دا دامه عم  بفوشانندبینینتظار داشت که به ای  پیشتوان ا نمی

 . ردی است که باید بر آن تأکید شوددا را تضمی  نماید از دمله مواعمانت ادرایی طرح

کننلده  توانلد تضلمی   ینلی نملی  ب، صر  پلیش دا. دمانگونه که اشاره شدفرادم نبودن بستر ادرای طرح .5

مهم و  از دمله عوام  بسیار د بستر ادرایی آن نیز فرادم شود.، بلکه بایادرای یک پروژه یا طرح تلقی شود

فی و منلابم اعتبلاری الزم   ، با تجربه کلا توان به ودود نیروی انسانی متخصصتأثیرگذار در ای  خصوص می

 . آنها یاد کرد دا باید ازدا و پروژهود که بعنوان الزامات ادرایی طرحاشاره نم

تنلی بلر ادلدا     دلای الزم مب بینیی  اظهار نمود که بزعم انجام پیشتوان چنبا توده به آنچه بیان شد می

دیگلر  دا و مقاطم زمانی ادلرای آنهلا در بنلددای    و حتی مشخص نمودن عناوی  فعالیت ،بلندمدت و میان مدت

ای  بله برخلی از   . بنلابر دلا را داشلت  دا و برنامله صد طرحتوان انتظار تحقق صد در گزارش به آنها اشاره شد نمی

 . شوددا مؤثر واقم شوند اشاره میتوانند در بسترسازی ادرای طرح دا، برنامهعوام  دیگر که می
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 98هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 گرایی واقع.1 

به بیلان دیگلر    ی و حتی مکانی تهیه و ادرا شوند.، ادتماعی و اقتصادباید متناس  با شرایط واقعیدا طرح

مثال گادی اوقلات از نظلر اقتصلادی،     . بعنواناد آن سکونتگاه نشات گرفته باشندباید از نیازدای واقعی غال  افر

برابر بودده عمرانی شهر اسلت. در   دی نمایند که چندایی را به بخش عمومی تحمی  میبرخی از طرحها دزینه

دیچ وده در توان ملالی   دای عمرانی دستند که بهای از طرحدای مرتبط موظف به انجام مجموعهنتیجه سازمان

 . آنها نیست

 مبتنی بودن بر عدالت اجتماعی   .2 

بلکه عدالت  خاص و یا اقشار خاصی تهیه شوند. گیری مناطقای نباید یک سونگر و با دهتدای توسعهطرح

مندی شهروندان از انجام یک طرح نشلانگر  یکی از شعاردای اصلی آنها باشد. افزایش رعایت محوری باید بعنوان

 .ریزان است  موعوع از دان  طراحان و برنامهرعایت ای

 پذیری در جهت اهداف زیر فانعطا.3 

 پاسخگویی به حداکثر تمایالت و نیازدای زیستی شهروندان  

 امکان انطباق با تحوالت و تغییرات ادتماعی و اقتصادی  

 سازی(دمسان دای متنوع و دمگونی )به دایدستیابی به طرح 

گه داشت  تراکم و عوابط ساختمانی، یکنواختی خشکی شهر را دای مودود با ثابت نبه عنوان مثال در طرح

انچه بله  ، لک  چننمایدشفتگی منظر و سیما میر را دچار آدر چند فقدان دمگونی مسک  نیز شه گیرد.دربر می
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 99هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

)تنوع قانونمند( را تأکید نمایلد،   که به دای دمسانی و یکنواختی در واقم دمگونی سوی عوابطی حرکت نماییم

 . رای فضای کالبدی شهر انتظار داشتتوان تنوع قاب  پذیرشی را بمی

 * تشكیل معاونت شهرسازی شهرداری 

 ، باید عالوه بر در قال  طرح توسعه و عمران دماشهربا توده به آنچه مطرح شد در راستای توسعه آتی شهر 

گیری از تشکیالت قانونی که تحت عنوان سازمان بهسازی و عمران شک  خوادد گرفلت، علرورت تغییلرات    بهره

ه که در رابطله بلا چلارت پیشلنهادی     ساختار مدیریتی شهر، بویژه شهرداری ودود دارد که در ای  میان دمانگون

کارگیری نیرودای توانمند و متخصلص  کی  معاونت شهرسازی شهرداری و بهشهرداری نیز اشاره شده است ، تش

 در ای  زمینه نیز الزامی است.

 های پیشنهادی(ریزی کاربری اراضی شهری )کاربریبرنامه -10-2

ریزی کاربری زملی   برنامه ،پیشنهادی برای شهر دماشهر با توده به مطالعات صورت گرفته و سازمان فضایی

بلر اسلاس دمعیلت پیشلنهادی و      و نیلز  ،پیشلنهادی  سلازمان فضلایی  بر اساس نقشه در واقم  گیرد.صورت می

 ،و تطابق ای  موعلوعات بلا یکلدیگر   استخراج شده  دای، رادبرددا و سیاستاددا  چنی ، و دمدای بهینه سرانه

که در قال  گردیده و دانمایی  دماشهر بر اساس نیاز در محله، ناحیه و شهر محاسبه ادی کاربری اراعی پیشنه

 شود.ددول مساحت و سرانه کاربری و نقشه کاربری اراعی پیشنهادی ارااه می
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 100هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 كاربری اراضي پیشنهادی در شهر هماشهر –( 19جدول شماره )

 نوع کاربری

1405  سال  دوره پایان   برای  

نفر 5285دمعیت :   

در  معمول  سرانه  

  شهری  طرحهای

 ایران

  1390وعم مودود سال 

نفر 3392دمعیت :   
)مترمربم(  سرانه )مترمربم(  سرانه مساحت   مساحت   به ک   درصد 

05/134 مسکونی  41/708477  70/76  33/105  49/18  70/357291  
6*خدماتی  -تجاری  - - - 76/1  31/0  14/5979  
دبستانیپیش  

 آموزشی

74/0  86/3924  01/0  - - - 
71/2 دبستان  50/14338  11/1  41/4  78/0  83/14990  
73/0 رادنمایی  87/3859  28/1  - - - 
53/1 دبیرستان  57/8093  30/0  - - - 

 ایآموزش فنی و حرفه

 ای

66/0  77/3506  94/0  - - - 
38/6 دمم آموزشی  57/33723  65/3  41/4  78/0  83/14990  

درمانی -بهداشتی  46/1  42/7732  98/0  3/0  05/0  76/1034  
انتظامی -اداری  52/2  97/13352  2/21 96/1  34/0  64/6650  
کارگادی -صنعتی  - - - 39/15  70/2  65/52224  
56/2 ورزشی  16/13524  93/0  3/0  05/0  81/1028  

10/11 پارک و فضای سبز  18/58668  97/3  - - - 
02/1 فردنگی  19/5414  23/0  - - - 
02/1 مذدبی  53/5366  0/97 57/1  28/0 99/5355  

33/0 تأسیسات وتجهیزات شهری  13/1736  11/1  55/3  62/0  26/12055  
47/3 خدمات دهانگردی و پذیرایی  57/18321  - - - - 
01/2 تأسیسات حم  و نق  و انبار  37/10634  44/1  88/1  33/0  79/6401  

88/0 - - - مخروبه  16/0  67/2999  
33/138 - - - بایر  29/24  87/469245  

86/3 - - - دامداری  68/0  09/13098  
79/8 باغات و کشاورزی  83/46437  - 55/136  97/23  38/463171  

24/125 معابر  36/661903  - 72/151  64/26  53/514640  

78/1888049 100 -  45/1622695 - محدوده  

                                                           
خدماتی برای  -متر مربم تجاری 21000متر مربم، در حدود  4نه شود. با توده به دمعیت افق، و سراخدماتی به صورت شناور و در غال  عوابط در بر برخی محوردای اصلی پیشنهاد داده می -کاربری تجاری *

 پاسخگویی به نیاز شهروندان و روستادای حوزه نفوذ در افق طرح نیاز خوادیم داشت.  
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 101هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 كاربری اراضي پیشنهادی هماشهر -(12نقشه شماره )
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 102هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 کنناده، کنناده و تصاویب  موضوعی شهر با تعیین مرجع تعیاین  _های موضعی فهرست طرح -1-10-2

 زمانبندی، رویكرد تهیه هر یک از آنها

 ( تعریلف شلده اسلت.   20شلماره ) در راستای در چه ادرایی تر شدن طرح، پروژدای موعوعی و موععی به شرح دلدول  

 دا در ادامه بیان شده است.توعیح مختصری در رابطه با در یک از طرح

محور مرکز شهر مطابق با مقطم عرعی پیشنهادی برای ای  محور )تصویر  طراحي شهری محور مركزی شهر:

گردد. فاز اول شام  محور اصلی تندرو دمراه با رفوژ میانی و احداث میدان مرکزی (، در دو فاز ادرا می1شماره )

 شهر است. 

 راه، فضای سبز حاشیه، باند دوچرخه و ... است.فاز دوم شام  احداث کندرودا، پیاده

 مقاطع عرضي پیشنهادی برای محور اصلي شهر -(1تصوير شماره )
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 103هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

خلانی و در بلر محلور اصللی بلا مسلاحت       پارک شهری در ورودی محله تلیس  طرح پارک )فضای سبز( شهر:

فضلای  عنلوان  بینی شده و متولی احداث آن شهرداری دماشهر خوادد بود. ای  پلارک بله   دکتار پیش 3تقریبی 

رود تجمعات احتمالی شهروندان دهلت مشلارکت در   و انتظار میاصلی شهر محسود شده  و فضای سبز عمومی

   امور شهری در ای  پارک صورت گیرد.

 :طرح ساختمان شهرداری در مجاورت پارک شهر

تری  مکان برای احداث ساختمان شهرداری در مجاورت و قسمت انتهایی پارک عملومی شلهر تشلخیص    مناس 

دای مشلارکتی  که از نظر دسترسی در مرکزیت شهر قرار گرفته و فضای کافی برای فعالیتداده شده است، چرا 

 شهروندان و شهرداری قاب  دسترس خوادد بود.

خانی و ددفاگلاه واقلم   ای  میدان که در مرکزیت شهر و در حد فاص  محالت تیس طرح میدان مركزی شهر:

 نماید.عم  میشده و به عنوان گره ترافیکی و عملکردی اصلی شهر 

طلور کله در مطالعلات وعلم     دمان ساخت مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبیرستان در سطح محالت شهر:

مودود بیان شد، در شهر دماشهر تنها مدارس در مقطم دبستان و گادا رادنمایی به صورت توامان برقرار است و 

تلری   بهبلود کیفلی ملدارس مودلود از مهلم      مقاطم باالتر در ای  شهر ودود ندارد. للزوم ایجلاد ایل  مقلاطم و    

 باشد. متولی احداث مدارس اداره آموزش و پرورش می دای در نظر گرفته شده برای شهر است. اولویت

فتله، محلالت شلهر دماشلهر دارای     با توده بله مطالعلات صلورت گر   : احداث پارک و فضای سبز در محالت

باشد. پیشنهاد طرح حاعلر بلر تلامی  فضلای سلبز      کودکان نمیگونه فضای سبز و باز محلی و فضای بازی  دیچ

ای در اراعی تعیی  شده در نقشه کلاربری اراعلی پیشلنهادی اسلت. قابل  ذکلر اسلت بخشلی از اراعلی          محله
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 104هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

رود به مرور زمان پیشنهادی دهت احداث فضای سبز درحال حاعر دارای کاربری گورستان دستند که انتظار می

  ددید برای شهر خارج از محدوده شهری، اراعی آزاد شده به فضای سبز اختصاص یابد.و با احداث گورستان 

با توده به ظرفیت باالی گردشگری در محدوده دماشهر و پیراملون،  : پذيرايي –احداث مجموعه گردشگری 

 شود. گری بخش خصوصی پیشنهاد میپذیرایی در قطعاتی از شهر با متولی -احداث مجموعه گردشگری

در دهت حفظ باغات ارزشمند محلدوده و حلریم   : ح ساماندهي باغات حريم شهر با رويكرد گردشگریطر

شلود طلرح   دای گردشگری ای  باغات، پیشلنهاد ملی  برداری بهینه از ظرفیتشهر در مقاب  توسعه شهری و بهره

رح شلهرداری  موعوعی با رویکرد گردشگری دردهت سامانددی و حفاظت از باغات تهیه شلود. مجلری ایل  طل    

دا نشلان داده شلده   دای ادرایی آندای مذکور به دمراه اولویت( پروژه13در نقشه شماره ) دماشهر خوادد بود.

 است.
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 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاآن هایاولويتو  های موضعي و موضوعي تعريف شده در شهر هماشهرپروژه-(13نقشه شماره )
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 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هماشهرهای موضوعي و موضعي تعريف شده در شهر فهرست پروژه -(20)جدول شماره 

 عنوان پروژه پروژه رديف
 زمانبندی

 )اولويت(

كننده مرجع تصويب

 متولي اجرا طرح

1 

 موععی

طراحی شهری 

محور مرکزی 

 شهر

 بولوار اصلی و رفوژدای آن
دفتر فنی استانداری - اول   

و شهرسازی اداره راه-  
 شهرداری

-پیادهکندرودا و فضاسازی 

راه، باند دوچرخه، 

ای، و ... پارکین  حاشیه  

دفتر فنی استانداری - دوم  

و شهرسازی اداره راه-  
 شهرداری

 شهرداری شهرداری دوم طرح پارک )فضای سبز( شهر 2

3 
طرح ساختمان شهرداری در مجاورت پارک 

 شهر

 شهرداری اول
 شهرداری

4 
 طرح میدان مرکزی شهر

و ددفاگاه(خانی )حد فاص  تیس  

دفتر فنی استانداری - اول  

و شهرسازی اداره راه-  
 شهرداری

9 

 موعوعی

ساخت مدارس ابتدایی، رادنمایی و دبیرستان 

 در سطح محالت شهر

اداره آموزش  اداره آموزش و پرورش اول

 و پرورش

 شهرداری شهرداری اول و دوم احداث پارک و فضای سبز در محالت 10

پذیرایی  –احداث مجموعه گردشگری  11  
اداره ی ک  میراث  اول و دوم

 فردنگی و گردشگری

بخش 

 خصوصی

طرح سامانددی باغات حریم شهر با رویکرد  12

 گردشگری

دوماول و    

 

 دفتر فنی استانداری

 اداره راه و شهرسازی
 شهرداری

13 
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