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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :مقدمه 

دربرگرفتن فعاليتي معين وبراي پاسخگوئي به نيازها وخواسته هاي استفاده كنندگان  فضاي كالبدي به منظور هر   

محدود شدن توسط عوامل مزبور،تحت تأثيرعوامل متعدد ديگري ازجمله ويژگيهاي  شكل آن عالوه بر پديد مي آيد و

بنابراين . ، فرهنگ حاكم برجامعه وخالقيت طراحان قرارمي گيردمحيط طبيعي، مصالح موجود در منطقه، امكانات فني

به همين ترتيب، . هنگام توسعه وتغيير پذيري خود منعكس مي كند هرفضاي كالبدي عوامل مزبور را درزمان پيدايش و

 محـرك و  پيچيده أي است، نه تنها نمـي توانـد ازعوامـل    متنوع و كاركردهاي بسيار يك شهركه دربرگيرنده فعاليتها و

عواقب آن بركنار باشد بلكه تأمين فضـاهاي مناسـب جهـت     تغييرپذيري پديده هاي اجتماعي تاثير نپذيرفته و از نتايج و

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

اجتماعي همواره به گونه اي است كـه  –كالبدي وتحوالت اقتصادي ارتباط متقابل فضاهاي . اجتماعي حركت مي كند

  .آيد، عوارض آن برديگري منعكس مي شود يكي پديد نقصي كه در هرگونه كاستي و

درايـن  . كنترل توسعه فيزيكي وتنظيم نحـوه اسـتفاده از اراضـي مـي باشـد      جامع و تفصيلي،هدف اصلي طرحهاي 

. بط ومقررات مناسب، دستيابي بـه هـدف فـوق نيزتاحـد امكـان تسـهيل گـردد       طرحها سعي برآن است تا با تدوين ضوا

همچنين كمبودها ونارسائي هاي موجود درشهريكي ديگراز اهداف طرحهاي فوق الذكر بوده كه بررسي آنها تـوأم بـا   

  .پيشنهادهاي الزم جهت مرتفع ـ نمودن اين نارسائي ها ازاولويت اساسي درطرحهاي برخوردارمي باشد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  

  

  :قسمت سوم

  

  

  

  
  ارائه پيشنهاداتتحليل و تدوين چشم انداز و 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر ، پيش بيني نفش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينـده   -1

با الخص با رويكرد استراترژي توسعه اقتصادي درون زا و نيز برنامه هاي آتي دولت و سازمانهاي محلي 

  خصوصي در توسعه اقتصادي شهر همراه با تعيين ميزان سرمايه گذاري الزم در هر بخشيا بخش 

مـي   آباد  سريشبا دستمايه قرار دادن مطالعات پيشين اقتصادي شهر به بررسي عملكرد ونقش غالب اقتصادي شهر 

داد جمعيت شهر و سپس و مطالعات وضع موجود شهر ابتدا به بررسي تع حاضرپردازيم براي ايجاد همخواني بين بخش 

به دنبال اين دو وضعيت اشتغال و گروههاي اصـلي شـغلي نيـز تحليـل     . تحليل گروههاي اصلي فعاليت شهر مي پردازيم

  .حاصل تحليل مباحث فوق ما را در داوري نقش غالب اقتصادي ياري خواهد كرد. خواهد شد

  عملكرد غالب اقتصادي شهر در وضع موجود ين نقش وتعي -1-1

  ليل وضعيت اقتصادي و شغليتح

نيمي و متوسط استان نشانگر اين است كه بيش از  شهرستاندر مقايسه با  آباد  سريشبررسي ساختار اقتصادي  شهر 

( صـنعت  بخشـهاي كشـاورزي و   ،خـدمات  مشغول به فعاليـت هسـتند پـس از بخـش    از شاغالن شهر در بخش خدمات 

البتـه بايـد    .شهر به سوي خـدمات اسـت  ن وضعيت بيانگر گرايش اقتصادي اي. در رتبه هاي بعدي قرار دارند )ساختمان

من زمين ثبت  5/76993زارع با  407توجه داشت كه در آمار زارعان صاحب نسق زراعي در مركز خدمات كشاورزي 

ر مـي  و با توجه به آمار قيد شده در سرشماري كشاورزي به نظ.من آبي مي باشد 5/1193من ديم و  75812گرديده كه 

رسد كه در آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن به شغل اصلي اشـاره شـده و فعاليـت هـاي جـانبي كشـاورزي       

   .ناديده گرفته شده است وگر نه نقش قالب اين شهر بايد كشاورزي مي بود

  در مقايسه با شهرستان و استان آباد  سريشساختار اقتصادي شهر  : )1(جدول شماره 

  آباد سريششهر   شهرستان قروه  كردستان  عاليتگروه هاي عمده ف

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  8/22 402 42/16  24969 29 113873  بخش كشاورزي

  3/16 287 24/62 14580 26 101300  بخش صنعت

  5/60 1067 32/67 19347 44 172099  بخش خدمات

  4/0 8 0/51 304 1 4997  اظهار نشده

  100  1764  100 59216  100 392593  جمع

  1385نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال :  أخذم
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  روش بوژوگارنيه و ژرژشابو  -

. جهت تعيين الگوي اقتصادي شهر در وضع موجود از روش ابداعي بوژو گارنيه و ژرژ شابو بهره گرفته شده است

غلين در بخش هاي سه گانه اقتصاد يعنـي  شهر در وضع موجود از درصد شا اقتصاديدر اين روش جهت تعيين الگوي 

درصد هاي استخراج شده هر بخش در نمودار زيـر قرارگرفتـه و نقـش    . كشاورزي، صنعت و خدمات استفاده مي شود

  .اقتصادي شهر تعيين مي گردد

  

  :نتيجه گيري

بـر اسـاس روش     آباد  داراي الگوي چند نقشـي  است كه شهر سريش اينبا توجه به بررسي هاي فوق نتايج حاصله 

 و نقـش كشـاورزي  .بوژوگارنيه و ژرژشابو است هرچند كه درزمينه فعاليت هاي خدماتي داراي وضعيت مناسبي اسـت 

  .جانبي ولي پر رونقي دارا ست

  پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده -2-1

هر يـك از بخشـهاي اقتصـادي     شنق گيري آن و تجه در اين بخش با داشتن تصويري روشن تر از اقتصاد شهر   

در شهر كه حاصل مطالعه آنها در بندهاي پيشين ارائه گرديد به بررسي عملكرد شاخص هـاي عمـده اقتصـادي شـهر و     

پيش بيني روند آتي تحوالت اقتصادي ناحيه در هر يك از بخشها و اثرات هر كدام بر روي تقاضـاي نيـروي كـار مـي     

  .پردازيم
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اي اقتصادي بر اساس شمار شاغلين ديد بسيار مفيدي به دست مي دهد چرا كـه اوالً آمـار و   بررسي تركيب فعاليته

ثانياً . اطالعات اشتغال كه از سرشماري نفوس و مسكن كسب مي شود قابل اعتماد تر و جامع تر از بقيه اطالعات هستند

ابراين از ايـن شـاخص بـراي بررسـي     بنـ . اقتصادي در تقاضا براي نيروي كـار متجلـي مـي شـود     بخشهايتبلور عملكرد 

   .عملكرد اقتصادي استفاده مي كنيم

 "شـاخص تغييـر سـاختاري   "از شاخصي به نام  ، به منظور مشاهده اثرات اين تفاوت رشد در ساختار اقتصادي شهر 

كـه در   متغيير است و به ما نشان مي دهد كه چرخش فعاليتهاي اقتصادي شـهر  100بهره گرفتيم اين شاخص بين صفر و 

 درصـد  9/3معـادل   آبـاد   سريشاين شاخص در شهر . نتيجه اختالف رشد بخشهاي مختلف مي باشد، چند درصد است

مقايسـه شـاخص   متفاوت بوده اسـت   عمده فعاليترشد بخشهاي  65-85بررسي ها نشان ميدهد كه طي دهه بوده است 

آبـاد    سـريش سـت كـه تغييـر سـاختاري در شـهر      حاكي از اين ا درصد است، 87/11فوق با مناطق شهري كل كشور كه 

در حـال گـذر از اشـتغال پايـه       آبـاد   سـريش بـدين ترتيـب شـهر    . مناطق شهري كشور بوده است بسيار كمتر از متوسط

  . كشاورزي به سمت خدمات و صنعت است 

منـاطق   در. سهم پيدا كرده اسـت   درصد كاهش 9/1، 1365-1385طي دهه  بخش كشاورزي آباد  سريشدر شهر 

افزايش سهم نسبي بخش . درصد كاهش سهم روبرو بوده است  0/0 1شهري كشور بخش كشاورزي به طور متوسط با 

بخـش  . درصـد افـزوده شـده اسـت     76/3بوده بر سهم اين بخش در كشور نيز  درصد 6/1آباد   سريشدر شهر خدمات 

  .درصد داشته است 4/0صنعت نيز رشدي معادل 

در ايـن  . بهره گرفته شده اسـت  Shift &Share Frame work كار از روش  نيرويتقاضاي  براي پيش بيني ميزان

  :روش تحوالت تقاضاي نيروي انساني در هر بخش به سه عامل تعيين كننده تقسيم مي شود كه عبارتند از

  : فشار جمعيتي -1

  ،...نظر گرفتن رشد تكنولـوژي و   اين امر بدين معني است كه بدون در نظر گرفتن هيچ تغيير ساختاري و بدون در

افزايش جمعيت يك شهر يا يك منطقه ناشي از رشد طبيعي جمعيت و افزايش جمعيت گروههاي در سـن كـار كـه از    

سويي تقاضا براي محصول را افزايش مي دهند و در نتيجه واحد ها براي توليد بيشـتر تقاضـاي نيـروي انسـاني بيشـتري      

تقاضاي نيـروي كـار را بـويژه در مشـاغل مسـتقل       رضه نيروي انساني و فشار به بازار كار،خواهند داشت و از سويي با ع

به چه ميزان بر تقاضاي نيروي انساني هر يك از بخشهاي اقتصادي تاثير مي گذارد و باعث ايجاد شغل   سازد، فراهم مي 

  .در هر بخش مي شود
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :تغيير عمومي ساختار فعاليتي در كل كشور  -2

عـواملي اسـت كـه در سـاختار     ... ، مزيـت نسـبي و    المللتحوالت نقش ايران در تجارت بين  تكنولوژي، تغييرات 

بـه عنـوان مثـال بـا روي كـار آمـدن امكانـات        . فعاليتي كل كشور و مناطق شهري و روستايي را تحت تاثير قرار ميدهد

ساني، مشاغلي نظير ارائه خدمات تلفن همـراه،  و شبكه هاي جهاني اطالع ر تمخابراتي جديد بويژه تلفن همراه و اينترن

نقش سـابق خـود   ... در مقابل مشاغل ديگري نظير پست و باجه هاي مخابراتي و . پا به عرصه گذاشتند... كافي نت ها و 

يا تجارت الكترونيك مشـاغل جديـدي در   ) هر چند در ايران اين امر هنوز به خوبي جا نيفتاده است. (را از دست دادند

از تكنولـوژي و   هدر بخش كشـاورزي اسـتفاد  . عرصه را ايجاد و در مقابل نقش صرافي ها را كم رنگ نموده است اين

اين تحوالت باعث تغيير ساختار فعاليتي كل كشور مي شود كه . ماشين آالت باعث آزاد شدن نيروي انساني شده است

براي پيش بيني اين تحوالت از پيش بيني . اي مي گذاردبر ج) فبا شدت و ضع(تقريباً اثرات مشابهي را در تمام مناطق 

صـورت گرفتـه اسـت اسـتفاده نمـوديم ضـمن ايـن كـه          1400اشتغال كل كشور كه در برنامه سوم و چهارم و نيز ايران 

  .تحوالت ساختاري گذشته را مورد توجه قرار داديم

  :تغيير نقش شهر -3

هر شهر يا منطقـه جغرافيـايي در پروسـه رشـد      ، ار عمومي اقتصاد عالوه بر تغييرات تكنولوژي و تحوالت ساخت     

بدين معني كه ممكن است دولـت بـه   . اقتصادي خود ممكن است تحت تاثير عوامل طبيعي يا مصنوع دچار تحول شود

ود مثالً يك كارخانه صنعتي در مكاني ايجاد شـ . را براي يك منطقه تعريف كند يداليل خاصي برنامه اقتصادي ويژه ا

ممنـوع اعـالم شـود يـا     ... يا منطقه اي به دليل مسائل زيست محيطي حفاظتي اعالم شود و فعاليتهاي كشاورزي شكار و 

عامل سوم عاملي است كه ايـن طـرح   ... برعكس  در منطقه اي به دليل قابليت زياد كشت مدرنيزاسيون صورت گيرد و

عامل سوم دقيقـاً همـان   . اقتصادي در شهر در آن تاثير ميگذاردنيز با توجه به تعريف نقش و كاركرد ) طرح جامع شهر(

براي اين امر نيز ضمن شناخت تحوالت ساختار اقتصادي شهر در گذشـته،  . جايي است كه مورد برآورد قرار مي گيرد

اي پتانسيل هـ  اطالعاتي در خصوص برنامه هاي دستگاههاي مختلف در شهر و اطراف آن، تمايالت به سرمايه گذاري، 

سـپس بـر اسـاس طـرح     . بررسـي قـرار مـي گيرنـد     مـورد بالقوه اي كه خواهد توانست در تحوالت آتي نقش ايفا كنـد  

حاصل سه مرحلـه  . پيشنهادي و اثرات اشتغال زاي آن و نقش آن در تعيين نقش اقتصادي شهر اقدام به برآورد مي شود

كه در زير با توجه به سه مقوله . صادي را ارائه مي دهد فوق ، برآوردي از ميزان اشتغال زايي در بخش هاي مختلف اقت

  .پردازيم مي   فوق ، به برآورد ميزان تقاضاي نيروي كار در هر يك از بخش هاي اقتصادي
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :بخش كشاورزي 

روبرو بوده است بخش كشاورزي بـه دليـل افـزايش     درصدي 9/1كاهشي با  1365-1385اين بخش در طي دوره 

از سوي ديگر با بزرگ شدن شـهرها و  . آالت در حال كاهش سهم شاغلين خود در كل كشور است استفاده از ماشين 

حتـي درصـورت از بـين نـرفتن فعاليتهـاي      . تغيير ماهيت فعاليتهاي آنها ، كشاورزي در شهرها كـم رنـگ تـر مـي شـود      

گسـترش شـهر ، سـهم    كشاورزي شهرها ، به دليل اشتغال زايـي بـاالي بخـش هـاي ديگـر بـه ويـژه بخـش خـدمات بـا           

رصد از دسـت  د  4/1از سهم نسبي خود  1406پيش بيني مي كنيم بخش كشاورزي تا سال . كشاورزي كاهش مي يابد 

  .شاغلين خواهند بوددرصد كل  4/21بخش كشاورزي طبق برآورد برابر  شاغالندر اين سال . بدهد 

  :بخش صنعت

داشته  افزايش  درصد 6/0اين گروه سهم . روبرو بوده است  از نظر صنعتي با كندي رشدآباد   سريشتا كنون شهر 

بنابراين علي رغم جهت گيري صنعت . است  درصد افزايش داشته 88/2اين سهم براي مناطق شهري كل كشور . است 

 بنابراين پيش بيني مي شـود در . وجود دارد آباد  سريشبه شهر  يكشور و سرمايه گذاري در صنايع مادر ، توجه كم تر

عمـده ايـن شـاغلين در    . برسـد شـاغلين  درصـد كـل    9/16بر اساس گزينه قابل حصول شاغلين اين بخش به  1406سال 

  . فعاليت خواهند داشت ساختمان تصنع

  : بخش خدمات 

درصـد نشـان از    6/1و با افزايش حدود  1385الي  1365در طي سال هاي  آباد  سريشروند روبه رشد اشتغال شهر 

در رونـد ايجـاد اشـتغال بخـش خـدمات و ايجـاد        مركز بخش اين بخش است البته تبديل اين شهر به  تحول اشتغال در

بنـابراين پـيش    .مراكز اداري و خدماتي تاثير گذار بوده است كه پيش بيني مي شود اين روند در افق طـرح ادامـه يابـد    

  . برسدشاغلين درصد كل  7/61 بر اساس گزينه قابل حصول شاغلين اين بخش به 1406بيني مي شود در سال 

  آباد   شاخص تغيير ساختار اقتصادي شهر سريش : )2(جدول شماره 

  اشتغال  1406 شاخص تغيير ساختار اقتصادي

 2708 9/2  گزينه قابل حصول

  4051 7/5  گزينه مطلوب

  محاسبات مشاور: ماخذ                      
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ر در آينده احتماالت رشد و پيش بيني هاي جمعيت شه -1

جمعيتي به گونه اي است كه تقريباً هر جنبه اي از زندگي انسان معاصـر را تحـت تـاثير قـرار مـي       تحوالتامروزه 

دهد تغييرات جمعيتي يكي از نيروهاي اصلي موثر بر دگرگوني هاي اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، در سراسـر جهـان     

ط با آن به خاطر مقتضيات و شرايط جهاني، نقش فزاينـده ي پديـده   از اين رو پرداختن به جمعيت  و مسائل مرتب. است

و اجتماعي انسان معاصر، محوريت جمعيت و مسائل مـرتبط بـا آن در بررسـي هـاي      اقتصاديهاي جمعيتي در زندگي 

  .اقتصادي و برنامه ريزيهاي  ملي و منطقه اي، اهميتي دو چندان يافته است

  ره هاي مختلف زمانيدر دو  روند تحوالت جمعيت شهر  -

بطوركلي جمعيت شـهر   داراي روند افزايش جمعيتي داشته به  كه در طي تمام دوره هاي آماري   آباد سريششهر 

از رشـد آن  ) 75-85(هة اخير دبرخوردار بوده و يك روند افزايشي داشته ولي در  قبولياز نرخ رشد قابل  1375تا سال 

  . بشدت كاسته شده است

فرستي شهر تاكنون ادامه دارد ولي تشديد نشده بلكه رشد طبيعي آن بشدت كاهش يافته است و بـر   و روند مهاجر

 .اساس آمار هاي دريافت شده از خانه بهداشت در طي چند سال اخير روند مهاجر فرستي روبه كاهش نشان مـي دهـد   

  .د بررسي قرار گرفته استمور 1387الي  1335از سال  آباد  سريشدر جدول زير روند تحوالت جمعيت شهر 
  

  آباد طي پنجاه سال اخير جمعيت و روند آن در شهر سريش :)3(جدول شماره 

دو و ) 1385آبانماه (فاصله با دوره قبل(1388در ارديبهشت ماه يج برداشت هاي ميداني مشاور و آمار مراكز بهداشتي و درماني شهر نتا *
  سال لحاظ شده است نيم

  نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مشاور: ماخذ 

  

  

  

  

1388* 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال  1385 -1335  1388* -1335  

    7862 6958 7143 6333 4534 3785 2921 جمعيت

63/2  نرخ رشد  82/1  40/3   21/1  26/0-  00/5  75/1  90/1  
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  اي فرادست جمعيت و نيروي انساني  در طرح ه -راهبردهاي آمايشي -

 
  طرح ناحيه اي شرق كردستان  -

توسط مهندسان مشاور بوم نگـار پـارس در دسـت تهيـه مياشـد و       1386طرح ناحيه اي شرق كردستان كه در سال 

اقـدام بـه پـيش بينـي جمعيـت نمـوده        1400پيش بيني جمعيت اين طرح تا سال . تاكنون به تصويب نهايي نرسيده است 

  :زير ارائه مي شود است كه نتايج آن در جدول

  جمعيت و نرخ رشد پيشنهادي طرح ناحيه اي  ):4(جدول شماره 

  1375  1385  1390  1395  1400  
  10224  8820  7608  6958  7143  جمعيت
  3  3  3  -84/0  21/1  نرخ رشد

  طرح ناحيه اي: مأخذ

  1382جمعيت و نرخ رشد پيشنهادي طرح هادي تا افق ): 5(جدول شماره 

  1372  1382  
  13000  7482  يتجمع

  67/5  نرخ رشد
  طرح هادي شهر: مأخذ

  اصول پايه در آينده نگري جمعيتي  -

  پيش از انتخاب روش پيش بيني جمعيت مي بايست به اصولي توجه كرد كه عبارتند از 

  :نامه ريزي با توجه به عامل زيرتعيين و توجه به افق نهائي بر دوره هاي زماني بر – 1

  ).كه بر افق ودوره هاي پيش بيني اثر مي گذارند(ه مورد مطالعه از گذشته تا حال خصوصيات رشد ناحي -

فرضيات اصلي بطور كلـي مربـوط بـه ناحيـه مـورد مطالعـه و فـر        (تدوين فرضيات پايه اصلي و فرعي پيش بيني ها  -2

 در –ده پـيش بينـي هـا    وخط و مشي هاي هدايت كنن )به پديده مورد پيش بيني مر بوط مي شوند مستقيماًضيات فرعي 

  .اينجا نكته مهم و اساسي مقدم براي پيش بيني بر تعيين اهداف و تدوين خط ومش ها و بالعكس مطرح مي شود

  :انتخاب روش پيش بيني كه خود به دو عامل زير بستگي دارد -3   

  موجود بودن اطالعات الزم در بكار گيري روش انتخاب شده  - 

  املين پيش بيني تخصص ها و مهارت هاي ع -

  :توجه به تهيه چند رقم پيش بيني با توسل به -4

  اختيار مدل هاي پيش بيني متفاوت و فرضيات يكسان  -
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١٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  اختيار يك مدل پيش بيني و فرضيات متفاوت -

  براي پيش بيني جمعيت )يا يك رشته Rargeيا يك (تعيين پيش بيني هاي دست باال ودست پائين  -5

به تناسب ماهيت اين نوع طرح هاي بعنوان طرح هاي ميان مدت تلقي مي شوند و  آباد  سريشهر در تهيه طرح جامع ش

  . باشد  ساله مي 10افق برنامه آنها 

  : فرضيات اصلي پيش بيني جمعيت عبارتند از 

  )1385 -1375(زاد ولد در طول دوره گذشته  •

  )1385 -1375(مرگ و مير در طول دوره گذشته  •

  )1385 -1375(ره گذشته مهاجرت در طول دو •

  : ت فرعي پيش بيني جمعيت عبارتند از ايفرض -

  ميزان خام مواليد بنا به اطالعات مركز بهداشت شهرستان و استان  •

  ميزان خام مرگ ومير  بنا به اطالعات مركز بهداشت شهرستان و استان •

  ميزان مهاجرت  بنا به اطالعات مركز آمار ايران  •

  بدو تولد جمعيتسطح اميد به زندگي در  •

  )TFR(ميزان باروري كل زنان شهر  •

  طبقه بندي روش هاي پيش بيني جمعيت  -

  : اين روش ها عبا رتند از. فهرست شده اند جمعيتدر اين گزارش شش روش پيش بيني 

  روش هاي تمايل : پيش بيني هائي كه بر پايه ادامه تمايل گذشته تا حال قرار دارند -الف

  .ي نسبتروش ها -ب

  .روش هاي رگرسيون -ج

بدون و يا استفاده از چهار چوب (شامل روش ساده و روش پيچيده تر بقاي گروهها  -تحليل تركيب رشد -د

  )تريسيما

  .پيش بيني هائي كه بر پايه كاربرد اراضي قرار دارند -ه

  .پيش بيني هائي بر پايه واحد خانوار -و
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١١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ن دو ارگان اصلي يعني مركز آمار ايران و مركز شبكه بهداشت سـبب شـده   عدم وجود آمار دقيق و اختالف آمار بي

. ن است نتايج منفي به بار اورداست آمار دقيق اطالعات جمعيتي وجود نداشته باشد و تكيه كردن بر اين اطالعات ممك

 آبـاد   سـريش  در اين مرحله روش هاي معمول مورد استفاده مورد بررسـي قـرار گرفتـه و متناسـب بـا آن جمعيـت شـهر       

  . گردد تمل ترين پيش بيني انتخاب ميگردد و سپس مناسبترين و مح ورد ميآبر

  ):(trend pro gectionsپيش بيني هاي تمايلي  -1

اين . در طول زمان براي كل جمعيت ادامه خواهد يافت) تا حال(روابط گذشته  كهدراين روش فرض بر آن است 

  .شود نموداري بيان ميروش ها يا به صورت رياضي يا بصورت 

  : روش رياضي -الف

  : شود اگر تمايل خطي باشد از رابطه زير استفاده مي: 1 –الف 

tn , t                                     تعداد سال در فاصله بين دو سال  )(nbPtnPt +=+ 

نفر خواهـد   6691به  1406تا سال ) 85-75دوره (درصد  -26/0رشد بر اين اساس با نرخ  آباد سريشجمعيت شهر 

  . نفر خواهد رسيد 9026به  آباد  سريشجمعيت شهر  درصد 75/1شد رسيد و  بر اساس روند كل دوره يعني با نرخ ر

  ): Ratio Methad( روش هاي نسبت  - 2

زماني كه . ه باشد از اين روش ها زماني استفاده مي شود كه رابطه بين رشد در دو ناحيه در طول زمان ثابت شد    

  .شود پيش بيني براي نا حيه الگو انجام شده باشد، جمعيت ناحيه مورد مطالعه بعنوان يك نسبت محاسبه مي

با توجه به عدم تطابق روند تحوالت جمعيتي شهرستان نسبت به شـهر مقايسـه ايـن دو بـا هـم ديگـر نتيجـه متضـاد         

 1385 -1375نرخ رشد جمعيت شهري استان در دوره . مقايسه نمودمي توان  استانخواهد داشت ولي در مقايسه با كل 

خواهـد  1406در نفـر   10009بـه   1388نفـر در   7862از با اين نرخ رشد جمعيـت شـهر   . درصد بوده است  95/1حدود 

اين روش بيشتر براي مطالعات و برآوردهاي منطقـه اي كـه روابـط و تحليـل هـاي آن بيشـتر مقايسـه اي اسـت،         . رسيد 

  . ربرد داردكا

  روش هاي رگرسيون  - 3

اين روش متكي به عوامل و شاخص هاي ديگر است و به تناسب روابط گذشـته ايـن عوامـل پـيش بينـي صـورت       

  . مناسب نيست .... ن به دليل عدم وجود آمار دقيق وضعيت اشتغال و مسكن و آخواهد گرفت و در نتيجه تكيه كردن به 
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١٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  روش هاي تحليل تركيب رشد  -4

و عوامل تغيير  مورد استفاده قرار گرفته اند دنيااين روش ها در سطح وسيعي براي پيش بيني جمعيت شهرها در      

  . جمعيت را تولد و مرگ و مهاجرت مي دانند

  .شوند بكار گرفته مي) پيچيده(يا كامل  اين روش ها يا بصورت و

  تروش رشد طبيعي و مهاجر: روش ساده تحليل تركيب رشد  -الف

                     :اين روش در خام ترين شكل خود مهاجرت را ناديده مي انگارد در اين صورت رابطه اي به صورت زير خواهد داشت

BptoPtonPt −=+  

در واقع بر اساس نتـايج و تغييـرات عوامـل تـاثير     . ن را نيز مورد استفاده قرار مي دهدآ در صورت وجود آمار مهاجرت

  . استوار است... بر رشد جمعيت مانند مواليد و گذار 

  :روش بقاء گروههاي همسن –ب 

كـه داراي خصوصـيات   ...) و جنسـي ،  (شكل تفصيلي روش ساده از طريق تقسيم كل جمعيت به گروه هاي سني 

هاي پيشرفته در بسياري از كشور . مشترك هستند و نر خ هاي خاصي در مورد آنها مي توان بكار گرفت، انجام ميگيرد 

ه اسـت،  درآمـد پيش بيني هاي جمعيتي در دفاتر برنامه ريزي  ، روش بقاي گروه هاي هم سن بصورت روش استاندارد

اين روشي است كه داراي قابليت انعطاف است و قادر است به اشكال گوناگون تغيير شكل يابد تا مناسب آمار موجود 

اين روش ميتوانـد عناصـر   .تا حد امكان منطق پايه خود را حفظ مي كندويا نيازهاي تحقق گر شود و آنهم در حالي كه 

يعنـي گـروه   (مذكر و مونث جمعيت را مجزا و يا با هم در نظر گيرد،مي تواند به گروههاي نژادي يا قومي تقسـيم شـود  

تر در پـيش  اين تقسيم بندي ها در جهت دستيابي به دقت بيشـ  و) هاي كه داراي خصوصيات بيولوژيكي متفاوتي هستند

تغيير فرضيات مربوط نرخ هاي جمعيتـي ميتوانـد بـه پـيش بينـي هـاي        حسبعالوه براين، بر . گيرد بيني ها صورت مي

  . دست باال و دست پائين و محدوده وسيعي از پيش بيني دست يابد

  : شكل كلي بكار گيري روش بقاي گر وه هاي هم سن بصورت زير است

بطـور   )يا پنج ساله و يا پانزده ساله ويا هـر طبقـه بنـدي ديگـر    (هاي سني يك ساله زنان و مردان بر حسب گروه  -1

  ).بر حسب آخرين آمار از سرشماري( شوند جدول بندي مي) ويا با هم(مجزا 

) يا كاهش (از طريق اضافه ...) ساله، 15، ساله 5يا (طريق مهاجرت خالص براي سال اول سپس تغيير جمعيت از  -2

  .براي هر گروه سني از زنان و مردان در نظر گرفته مي شود تغيير فرض شده
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  .بكار گرفته ميشود) 15-49معموالً (نرخ هاي تولد خاص هر گروه سني به هر گروه از زنان در سنين باروري  -3

) ....سال ، 5يا (سپس پس از تنظيم بر حسب مرگ در سال اول  تولدهاي منتج، به زنان و مردان تقسيم مي شود و -4

  .يعني اولين رديف جدول زنان ومردان: ميزان شده وبه ستون بعدي منتقل مي شود

گروه سني به گروه سني از زنان و مردان بكـار   هرخاص ) باز ماندگي/ يا نر خ هاي بقا(يتاً، نر خ هاي مرگ نها -5

  . بقا خواهند يافت تخمين زده شود) ....يكساله ، پنج ساله ،(گرفته ميشود تا تعداد هر گروه را كه تا دوره زماني بعد 

  .ي سال افق مورد نظر دست يابيماين ترادف تا جائي ادامه مي يابد كه به ارقام پيش بيني شده جمعيت برا

مي بايست توجه نمود كه محقق داراي كنترل كاملي بر پيش بيني در تمامي مراحل مي باشدو ميتواند تعديل هـاي  

اندگي و مها جرت در هر نقطه از فرايند يك نحوه اختصار عمل پـيش بينـي بكـار گيـري     خامي بر نرخ هاي تولد، باز م

  ....)، 5-9، 0-4(هاي سني پنجساله  هگرو

است كه نتيجتاً پيش بيني نيز برحسب دوره هاي زماني پـنج سـاله   ...) ،15 -29، 0-14( گروه هاي سني پانزده ساله 

ن طريق هم دقت عمل وهم درجه كنترلي كـه ميتـوان بـر فراينـد اعمـال كـرد       گر چه بدي. ويا پانزده ساله انجام ميگيرد 

در صـورت بكـارگيري گـروه هـاي     . كاهش مي يابند، اما صرفه جوئي در زمان و كاهش محاسبات از نكات مثبت اند 

  .بيان شوند سني پنج ساله يا پانزده ساله مي بايست نرخ پايه نيز بر حسب دوره هاي زماني پنج ساله يا پانزده ساله

اين روش متكي بر داده هاي واقعي و دقيق است و عالوه بر مواليد ، مرگ وميـر ، مهـاجرت بـه عـواملي همچـون      

تكيه خواهد كرد . ميزان بقاء ، اميد به زندگي وضعيت باروري  زنان واقع در سن باروري و ميزان مواليد زنده بدنيا امده 

براورد هاي جمعيتي است و در اغلـب كشـور هـاي كـه سيسـتم اطالعـاتي       در  حاضرو يكي از بهترين روش هاي حال 

اين مشاور نيز با توجه به دريافت اطالعات آماري تا حدي . باشد از اين روش استفاده مي كنند  آنها دقيق مي.. مواليد و 

  . قابل قبول در براورد هاي جمعيتي از اين روش استفاده نموده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  پيش بيني جمعيت  -

در اين مطالعه با توجه به محدوديت آمار و . دي استفاده مي شود ددر پيش بيني جمعيت از روشهاي مختلف و متع

اطالعات جمعيتي و همچنين ويژگي هاي خاص روشهاي مختلف پيش بيني جمعيت و ميزان تطابق و سـنخيت آنهـا بـا    

مولفـه هـاي جمعيتـي ، جمعيـت شـهر       تتغييرا، بر اساس فرضيات ذيل و الگوي آباد سريشويژگي هاي جمعيتي شهر 

  :به شرح ذيل برآورد شده است آباد سريش

  

  :گزينه اول 

  )1385-1375(سطوح زاد و ولد و مرگ و مير و مهاجر فرستي شهر در دهه آماري اخير  تداوم  - 1

 درصد   -17/0نرخ رشد جمعيت  – -2

  

  سال آينده 18طي  آباد  سريشتوزيع سني و جنسي جمعيت شهر ): 6(جدول شماره 

  1388  1390  1395  1400  1406  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 7.49 571 7.49 577 7.49 582 7.49 587 7.5 589  ساله 4-0

 6.8 518 6.79 523 6.8 528 6.79 532 6.8 534  ساله 9-5

 6.57 501 6.58 507 6.58 511 6.6 515 6.6 517  ساله 14-10

 10.76 820 0.76 829 10.76 836 10.77 843 10.8 846  ساله 19-15

 14.21 1083 14.2 1094 14.21 1104 14.22 1113 14.2 1117  ساله 24-20

 10.46 797 10.45 805 10.45 812 10.46 819 10.5 822  ساله 29-25

 8.75 667 8.75 674 8.75 680 8.76 686 8.8 688  ساله 34-30

 7.87 600 7.87 606 7.88 612 7.88 617 7.9 619  ساله 39-35

 5.59 426 5.59 430 5.59 434 5.58 437 5.6 439  ساله 44-40

 5.02 383 5.02 387 5.02 390 5 392 5 395  ساله 49-45

 4.04 308 4.05 312 4.04 314 4.04 316 4 318  ساله 54-50

 3.37 257 3.37 260 3.37 262 3.36 263 3.4 265  ساله 59-55

 1.85 141 1.85 142 1.84 143 1.83 143 1.8 145  ساله 60- 64

 7.22 551 7.23 557 7.22 561 7.22 566 7.2 568 ساله و بيشتر65

 100 7623 100 7703 100 7769 100 7829 100 7862  جمع

  شاورمحاسبات م -2       1388آباد   ارديبهشت ماه  نتايج سرشماري پايگاه بهداشت سريش-1:  أخذم
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :گزينه دوم 

  :فرضيات

  تداوم روند فعلي سطح زاد و ولد و مرگ ومير -1

  )صفر درصد ( كاهش تدريجي ميزان مهاجر فرستي  -2

  838/0 نرخ رشد جمعيت معادل -3

  

  سال آينده 18آباد طي  توزيع سني و جنسي جمعيت شهر سريش): 7(جدول شماره 

  گروه هاي سني
1388  1390  1395  1400  1406  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 7.49 684 7.5 654 7.5 627 7.5 601 7.5 589  ساله4-0

 6.79 621 6.8 593 6.8 568 6.8 545 6.8 534  ساله 9-5

 6.58 601 6.6 574 6.6 550 6.6 528 6.6 517  ساله 14-10

 10.76 983 10.8 939 10.8 901 10.8 864 10.8 846  ساله 19-15

 14.21 1298 14.2 1240 14.2 1189 14.2 1141 14.2 1117  ساله 24-20

 10.45 955 10.5 912 10.5 875 10.5 839 10.5 822  ساله 29-25

 8.76 800 8.8 764 8.8 732 8.8 703 8.8 688  ساله 34-30

 7.87 719 7.9 687 7.9 659 7.9 632 7.9 619  ساله 39-35

 5.58 510 5.6 487 5.6 467 5.6 448 5.6 439  ساله 44-40

 5.02 459 5.0 438 5.0 421 5.0 403 5 395  ساله 49-45

 4.05 370 4.0 353 4.0 339 4.0 325 4 318  ساله 54-50

 3.37 308 3.4 294 3.4 282 3.4 271 3.4 265  ساله 59-55

 1.85 169 1.8 161 1.8 154 1.8 148 1.8 145  ساله 60- 64

 7.22 660 7.2 630 7.2 605 7.2 580 7.2 568 بيشتر ساله و65

 100 9137 100.0 8726 100.0 8370 100.0 8028 100 7862  جمع

  محاسبات مشاور -2       1388آباد   ارديبهشت ماه  نتايج سرشماري پايگاه بهداشت سريش-Ĥ  :1خذم
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  گزينه سوم

  :فرضيات

 درصد 30/1نرخ رشد  - 1

 )85-75(د جمعيت شهرهاي ايران در دههمعادل نرخ رش - 2

  )75/1(جمعيت شهر)1385-1335(نزديك به نرخ رشد پنجاه ساله  - 3

 )90/1(جمعيت شهر)1388-1335(نزديك به نرخ رشد پنجاه و دو و نيم ساله  - 4

  شهر 1400رسيدن به جمعيتي معادل جمعيت پيش بيني شده طرح ناحيه اي براي افق  - 5

   

  سال آينده  18آباد  طي افق طرح  و جنسي جمعيت شهر سريشتوزيع سني ): 8(جدول شماره 

گروه هاي 

  سني

1388  1390  1395  1400  1406  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 7.49 743 7.49 688 7.49 645 7.49 604 7.5 589  ساله4-0

 6.8 674 6.79 624 6.8 585 6.79 548 6.8 534  ساله 9-5

 6.57 652 6.68 614 6.58 566 6.58 531 6.6 517  ساله 14-10

 10.76 1067 10.75 988 10.76 926 10.76 868 10.8 846  ساله 19-15

 14.21 1409 14.19 1304 14.21 1223 14.21 1146 14.2 1117  ساله 24-20

 10.46 1037 10.45 960 10.46 900 0.46 844 10.5 822  ساله 29-25

 8.75 868 8.74 803 8.75 753 8.75 706 8.8 688  ساله 34-30

 7.88 781 7.86 723 7.87 678 7.87 635 7.9 619  ساله 39-35

 5.59 554 5.58 513 5.58 481 5.58 450 5.6 439  ساله 44-40

 5.02 498 5.02 461 5.02 432 5.02 405 5 395  ساله 49-45

 4.04 401 4.04 371 4.04 348 4.04 326 4 318  ساله 54-50

 3.36 334 3.36 309 3.37 290 3.37 272 3.4 265  ساله 59-55

 1.84 183 1.84 169 1.85 159 1.85 149 1.8 145  ساله 60- 64

 7.23 717 7.21 663 7.22 622 7.23 583 7.2 568 ساله و بيشتر65

 100 9918 100 9190 100 8608 100 8067 100 7862  جمع

  محاسبات مشاور - 2                    آباد  گاه بهداشت سريشنتايج سرشماري پاي -1:  أخذم
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  چهارمگزينه 

  :فرضيات

 درصد  75/2نرخ رشد  - 1

 درصد) 00/5(جمعيت شهر)1388-1385(معادل نرخ رشد پنجاه و دو و نيم ساله  - 2

 درصد) 67/5(نزديكي به نرخ رشد پيش بيني شده طرح هادي براي جمعيت شهر - 3

 با هدف اشتغال در دهه هاي گذشته به شهرهاي اطراف با توجه به دوران بازنشستگي بازگشت مهاجرين  - 4
  

 سال آينده  18آباد  طي افق طرح  توزيع سني و جنسي جمعيت شهر سريش): 9(جدول شماره 

گروه هاي 

  سني

1388  1390  1395  1400  1406  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  تعداد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 7.49 960 7.5 816 7.49 712 7.49 622 7.5 589  الهس4-0

 6.79 870 6.79 739 6.79 646 6.79 564 6.8 534  ساله 9-5

 6.57 842 6.58 716 6.57 625 6.58 546 6.6 517  ساله 14-10

 10.76 1379 10.76 1172 10.76 1023 10.76 893 10.8 846  ساله 19-15

 14.21 1820 14.2 1547 14.21 1351 14.2 1179 14.2 1117  ساله 24-20

 10.46 1340 10.45 1138 10.45 994 10.46 868 10.5 822  ساله 29-25

 8.75 1121 8.75 953 8.75 832 8.75 726 8.8 688  ساله 34-30

 7.88 1009 7.87 857 7.87 748 7.88 654 7.9 619  ساله 39-35

 5.58 715 5.59 608 5.59 531 5.58 463 5.6 439  ساله 44-40

 5.03 644 5.02 547 5.03 478 5.02 417 5 395  ساله 49-45

 4.04 518 4.04 440 4.05 385 4.05 336 4 318  ساله 54-50

 3.37 432 3.37 367 3.37 320 3.37 280 3.4 265  ساله 59-55

 1.84 236 1.85 201 1.84 175 1.84 153 1.8 145  ساله 60- 64

 7.23 926 7.23 787 7.23 687 7.23 600 7.2 568 ساله و بيشتر65

 100 12812 100 10888 100 9507 100 8301 100 7862  جمع

  محاسبات مشاور -2       1388آباد   ارديبهشت ماه  نتايج سرشماري پايگاه بهداشت سريش-1:  أخذم
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  پنجمگزينه 

  :فرضيات

 درصد  99/1نرخ رشد  - 1

 فنينرخ رشد پيشنهادي و مصوب كميته  - 2
  

 سال آينده  18آباد طي افق طرح  توزيع سني و جنسي جمعيت شهر سريش): 10(جدول شماره 

گروه هاي 

  سني

1388  1390  1395  1400  1406  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 7.49 840 7.49 746 7.49 676 7.49 613 7.5 589  ساله4-0

 6.79 761 6.79 676 6.79 613 6.78 555 6.8 534  ساله 9-5

 6.58 737 6.58 655 6.57 593 6.58 538 6.6 517  ساله 14-10

 10.76 1206 10.76 1072 10.76 971 10.76 880 10.8 846  ساله 19-15

 14.21 1593 14.21 1415 14.21 1282 14.21 1162 14.2 1117  ساله 24-20

 10.45 1172 10.45 1041 10.46 944 10.45 855 10.5 822  ساله 29-25

 8.76 981 8.76 872 8.75 790 8.75 716 8.8 688  ساله 34-30

 7.87 883 7.87 784 7.88 711 7.87 644 7.9 619  ساله 39-35

 5.58 626 5.58 556 5.58 504 5.59 457 5.6 439  ساله 44-40

 5.02 563 5.02 500 5.02 453 5.02 411 5 395  ساله 49-45

 4.04 453 4.04 403 4.05 365 4.05 331 4 318  ساله 54-50

 3.37 378 3.37 336 3.37 304 3.37 276 3.4 265  ساله 59-55

 1.85 206 1.85 184 1.84 166 1.85 151 1.8 145  ساله 60- 64

 7.23 810 7.23 720 7.23 652 7.23 591 7.2 568 ساله و بيشتر65

 100 11209 100 9960 100 9024 100 8180 100 7862  جمع

  محاسبات مشاور - 2                     آباد    نتايج سرشماري پايگاه بهداشت سريش -1: مأخذ 
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 40/3برابر  55-65درصد، دهه  82/1برابر  45-55درصد، دهه  63/2برابر  35-45نرخ رشد شهر سريش آباد در دهه 

نيـز برابـر    35-85درصد و باالخره در دوره پنجاه ساله  -26/0برابر  75-85درصد، دهه  21/1برابر  65-75درصد، دهه 

  .درصد بوده است 75/1

از نرخ رشد قابل قبولي برخوردار بوده و يك روند افزايشي داشته ولي در دهه  1375بطور كلي جمعيت شهر تا سال 

  .از رشد آن بشدت كاسته شده است) 75-85(اخير 

  :ساخت و تركيب جنسي جمعيت

علـت مهـاجرت مـردان مجـرد بـراي      . كاهش يافته است 5/93به  1385در سال  8/100= 1335سبت جنسي در سال ن

  .يافتن كار
  1385سال ارديبهشت ماه آباد در  نمودار هرم سني جمعيت شهر سريش

  
  

  CCBR  46/9ميزان خام مواليد     

  GFR  33/34ميزان باروري عمومي   

  20/1ميزان باروري كل  

  97/0ن تجديد نسل    ميزا

  11/3ميزان مرگ و مير عمومي   

  ميزان مرگ و مير اطفال صفر

  0مرد     40/8زن       04/4هر دو جنس    1385سال در سال  5ميزان مرگ و مير كودكان زير 

  5/63اميد به زندگي در بدو تولد 

  .تدرصد اس 838/0بر اساس داده هاي مركز بهداشت شهر رشد طبيعي جمعيت شهر 

  آباد  سريششاخص هاي مهاجرتي شهر  -2

از سـوي ديگـر   . نفر متولد همين شهر مي باشـند  5935درصد برابر با  3/85 آباد سريشنفري شهر  6958از جمعيت 

با توجه به نرخ رشد منفي اين شهر و نرخ رشد طبيعي نسـببتاً بـاالي آن در دهـه هـاي گذشـته، مشـخص مـي شـود كـه          
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ت مي باشد كه جمعيت مهاجر از آن عمدتاً متوجه شـهرهاي قـروه، سـنندج، همـدان و     يك شهر مهاجرفرسآباد  سريش

خـانوار   385نفـر در شـهر قـروه،     6000خـانوار در قالـب   1500مطابق بر آوردهاي غير رسـمي در حـدود   . تهران هستند

نفـر در شـهر    240ل خـانوار معـاد   60نفر در شهر همدان و در حدود  300خانوار معادل  75در شهر سنندج، ) نفر1500(

عمـدتاً از  ) درصد جمعيت شهر مي باشند 1/6نفر معادل  424كه (بيشتر مهاجرين وارده به اين شهر . تهران ساكن هستند

كه از نظر فرهنگي قرابت بيشتري با اين شهر دارنـد، هسـتند و   آباد  سريشخانوارهاي كم درآمد آباديهاي شمال بخش 

 6/12بطوريكـه  . كه داراي كم ارزش ترين زمينهاي شهر هستند، مـي باشـند  ) ئينمحله پا(بخش عمده آن در محله يك

كه از نظر ارزش معـامالتي زمـين، بـاالي شـهر      4محله . درصد ساكنين اين محله را مهاجرين روستائي تشكيل مي دهد

محالت شهر به  كه كمترين نسبت را در ميان. درصد از جمعيت آن مهاجرين روستائي هستند 2محسوب مي شود، تنها 

درصد ساكنين اين شهر متولد شهرهاي ديگر مي باشند، ولي بايد توجـه داشـت    2/4اگر چه . خود اختصاص داده است

كه اين جمعيت بيشتر شامل فرزندان بومي هـاي شـهر هسـتند كـه مـدتي در قـروه و يـا شـهرهاي ديگـر سـاكن بـوده و            

بيانگر اين است كه در دهه هاي گذشته اين شهر بطـور كامـل    1365با سال  1385مقايسه آمار سال . بازگشت نموده اند

متولد خارج از كشور .درصد از ساكنين اين شهر متولد همين شهر بوده اند 4/94مهاجر فرست صرف بوده به نحوي كه 

  . تقريباً در اين شهر وجود ندارد

   
  

يكي از سكونتگاههاي پررونق اسـتان   1340سال  اين شهر به دليل داشتن اراضي كشاورزي و آب فراوان در گذشته، تا

و بزرگترين نقطه جمعيتي شهرستان محسوب مي شد و به دليل تحوالت متـأثر از اصـالحات ارضـي و بـه هـم خـوردن       

مديريت روستا و پيامدهاي ناشي از آن، سير نزولي به خود مي گيرد و در سالهاي بعـد بـه دليـل تعيـين قـروه بـه عنـوان        

ن جديد التأسيس و استقرار ادارات و مراكز خدمات دولتي در آن و نزديك بودن سريش آباد به قروه مركزيت شهرستا

در شـهر قـروه، بـر شـدت     از يك سو و عدم برخورداري سريش آبـاد از كمتـرين امكانـات موجـود و تمركـز گرايـي       

زيرا شركت بسيار گسترده بـويژه  اوج اين مهاجرت ها مربوط به سالهاي بعد از جنگ بود . مهاجرت ها افزوده مي شود

جوانان در جنگ و جذب آنها پس از پايان جنگ در مراكز نظامي و انتظامي در شهرهاي ديگر باعث تشـديد و تثبيـت   

ن پـس از  مهاجرتها شد اكنون اين جمعيت در سالهاي اخير وارد سن بازنشستگي شده و تمايل به بازگشت به شهر در س
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٢١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 15/4اگـر چـه نـرخ رشـد     . ين افراد در شهر و نيز خريد زمين در آن بخوبي مشهود اسـت بازنشستگي از ساخت و ساز ا

باشد، ولي مي تواند گواهي بر ادعاي بازگشت بعضي از مهاجرين سالهاي گذشته به شهر ) 85-88(درصد سه سال اخير 

و مهاجرفرسـتي دهـه   ) 75-85(از لحاظ علمي، نرخ رشد سه سال قابل استناد نيست و نرخ رشد منفي شـهر در سـالهاي   

 95/1لذا بـه همـين دليـل نـرخ رشـد      . را تعديل مي نمايد) 85-88(درصدي سه سال اخير  15/4هاي گذشته، نرخ رشد 

اسـت بعنـوان نـرخ رشـد متعـادل      ) 85-88(و مثبت سه سـال اخيـر   ) 75-85(درصدي كه حد فاصل رشد منفي سالهاي 

و مي توان ساخت و سازهاي اخيـر را بيشـتر ناشـي از تمايـل مهـاجرين      انتخاب شده و به واقعيت نزديك تر خواهد بود 

جمعيتي انتخاب شده ولي بـا توجـه سـاخت و سـازهاي صـورت       3لذا گزينه . براي دو سكونتگاهي شدن ها توجيه كرد

 ، مي توان قسـمتي از )كه در نقشه توسعه تاريخي به خوبي مشهود است(گرفته و گرايش مردم به جنوب و جنوب شرق 

اراضي جنوب و جنوب شرق كه بيشترين تمايالت به ساخت و سازها در آن قسمت است، را بصـورت اراضـي ذخيـره    

شهري در نظر گرفت مشروط به اينكه در اين اراضي صدور پروانه ساختماني منوط به پر شـدن اراضـي بـاير و مخروبـه     

ري هـاي مسـكوني و ديگـر نيازهـاي مختلـف شـهر       نياز آتي شهر بـه كـارب  داخل بافت باشد و تعيين كاربريها بر اساس 

  .اختصاص يابد

  :در تعيين نرخ رشد دهساله آتي بايد به نكات زير حتماً توجه شد

عدم تمايل اهالي به ساخت و ساز در اراضي پيشنهادي واقع در بافت فرسوده كه در وضع موجـود بصـورت مخروبـه     -

ري و ارزش در پايين ترين قسمت شهر و نزديـك گورسـتان قـرار    بوده و نيز اراضي مسكن مهر كه از لحاظ قيمت گذا

دارد، باعث خواهد شد كه در آينده با مشكل كمبود اراضي مناسب توسعه مواجه باشيم، لذا پيش بينـي اراضـي ذخيـره    

به خصوص اينكه از مسكن مهر بـه دليـل نامرغوبيـت آن اسـتقبال چنـداني نشـده اسـت و        . توسعه آتي شهر توجيه دارد

  .رمايه گذاري در اين اراضي مقرون به صرفه اقتصادي نيستس

از زمان (ضمناً بسياري از اراضي مسكوني پيشنهادي، خريد و فروش شده و بخش قابل توجهي هم در يك سال اخير  -

  .ساخته شده و يا در حال ساخت مي باشند) شروع مطالعات طرح

به اين شهر در مقابل شهر قروه، باعث رونق گرفتن ساخت و اختصاص وام مقاوم سازي به شهرهاي كوچك از جمله  -

  .شده است) 88-89(سازها در سالهاي اخير بويژه بعد از برداشت و عمليات ميداني 

درصـد در داخـل    3و حتـي   95/1صرفاً از لحاظ محاسباتي، تأمين اراضي مورد نياز توسعه آتي گزينه هاي نرخ رشد  -

درصد با كمبود اراضـي مواجـه خـواهيم     15/4اراضي مورد نياز توسعه آتي با نرخ رشد بافت ميسر است ولي در تأمين 

     .)البته بدون توجه به گرايشات و قيمت زمين و امكان ساخت و ساز(شد 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  سال آينده 18آباد  طي پيش بيني جمعيت شهر سريش): 11(جدول شماره 

ها
ه 

ين
گز

  

  فرضيات

جمعيت 

پايه 

سال

1388  

جمعيت 

پيش بيني 

 1390لسا

جمعيت 

پيش بيني 

 1395سال

جمعيت 

پيش بيني 

 1400سال

جمعيت 

پيش بيني 

1406  

دهه در تداوم سطوح زاد و ولد و مرگ و مير و مهاجر فرستي شهر   1

  -26/0نرخ رشد  –)1385-1375(آماري اخير  

  

7862  

  

7829  7769  7703  7623  

تداوم سطوح فعلـي زاد و ولـد و مـرگ و ميـر و كـاهش تـدريجي         2

  838/0درصد نرخ رشد معادل ) 0(اجر فرستي  مه

  معادل نرخ رشد طبيعي جمعيت شهر در حال حاضر  -

ــاله    - ــد دوازده س ــرخ رش ــه ن ــك ب ــت )1388-1375(نزدي جمعي

  درصد)77/0(شهر

  

7862  
8028  8370  8726  9137  

  درصد  30/1نرخ رشد   3

  ) 85-75(معادل نرخ رشد جمعيت شهرهاي ايران در دهه -

جمعيت )1385-1335(نرخ رشد پنجاه ساله نزديك به  -

  )75/1(شهر

- 1335(نزديك به نرخ رشد پنجاه و دو و نيم ساله  -

  )90/1(جمعيت شهر)1388

 1400معادل جمعيت پيش بيني شده طرح ناحيه اي براي افق  -

  شهر

7862  8067  8608  9190  9918  

  درصد  75/2نرخ رشد   4

جمعيت )1388-1385( معادل نرخ رشد پنجاه و دو و نيم ساله -

  )00/5(شهر

بازگشت مهاجرين با هدف اشتغال، در دهه هاي گذشته به  -

شهرهاي اطراف با توجه به دوران بازنشستگي و روند سال جاري و 

  ساخت و ساز اين افراد در سطح شهر 

7862  8301  9507  10888  12812  

5  
  11209  9960  9024  8180  7862  )99/1(نرخ رشد پيشنهادي و مصوب كميته فني  

درصـد بـراي پـيش     99/1يعني نرخ رشـد   5بر اساس مباحث ارائه شده و با توجه به تصميمات كميته فني گزينه شماره 

  .بيني آتي انتخاب گرديد
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٢٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  تعيين الگوي توسعه و محدوده شهر  -3

ي ، تجزيـه و تحليـل و   در فرايند برنامه ريزي شهري پس از طي  مراحل اوليه شناخت وضع موجـود و مرحلـه ميـان   

و طرح نهايي مي رسد اين طرح حاصل مرحله شناخت و تحليل است و  توسعهپردازش اطالعات ، نوبت به تهيه الگوي 

  .با توجه به نياز سنجي و شناخت امكانات و پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل شهر تدوين مي گردد

را  آبـاد   سـريش شاور گام به گام با طـي فراينـد افـق شـهر     مرحله پيشنهاد طرح خود فرايندي را دنبال مي كند كه م

تصـوير مـي كنـد كـه ايـن تصـوير        آبـاد   شهرسـريش  تصوير مي كند اين مرحله در ابتداي امر چشم اندازي براي آينده

بـر ايـن اسـاس    . شهر اعم از مردم ، مسـئولين و كارشناسـان اسـت     ذذينفع و ذي نفو يهاامي گروهحاصل تبادل نظر تم

اهداف و سياست ها و راهبردها ، الگوي توسـعه شـهر    اساس، سياستها و راهبردهاي شهر تدوين مي گردد و بر  اهداف

ترسيم مي شود پس از ارزيابي و نهايي شدن الگوي توسعه مراحل تكميلي طرح ريـزي كالبـدي طـرح مـي گـردد كـه       

تها سناريو رسيدن به طرح نهـايي در دو مرحلـه   حاصل آن مكانيابي فعاليت ها ، كاربري ها ، و پروژهاي آتي است در ان

  .كوتاه مدت و بلند مدت نوشته شده است

   :شهر توسعه  الگوي -1-3

در . در مورد شكل و الگوي شهر تعاريف متفاوتي وجود دارد كه متناسب با نوع ديدگاه به شهر شـكل گرفتـه انـد   

به الگوهاي اصلي كـه بـه گونـه اي بـا شـهر       طو فقاين بخش از ذكر كليه اشكال و الگوهاي شهر خودداري مي گردد 

  . همخواني دارد بسنده مي نماييم آباد  سريش

هريـك از ايـن   . باشـد  ميمهمترين الگوهاي توسعه شهر شامل الگوي خطي؛ حلقوي، شطرنجي، شعاعي و تركيبي 

خصوصـيات ايـن   . اصي اسـت الگوها ويژگي هاي خاصي دارند و توسعه مبتني بر اين الگوها داراي معايب و مزاياي خ

  . الگوها در ادامه ذكر مي شود

  الگوي شبكه خطي. الف

ايـن الگـو اغلـب در منـاطق نـاهموار و      . شهر هاي خطي بر مدار يك خيابان اصلي ممتد و طوالني توسعه مي يابند

ه هـاي مهـم بـين    يابد يا در حاشـيه جـاد   خطي و موازي توسعه مي طبيعيكوهستاني كه شهر بين دو ناهمواري يا عارضه 

اغلب كاربري هاي مهم عمومي در حاشيه خيابان اصلي و در فاصله اي دور از يكديگر كه فضاي . شهري ديده مي شود

  . مكان يابي مي شوند) خالي يافت مي شود
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٢٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ه و روي شـكل  گرفتـ نتحت تاثير اين محـور شـكل    فته وليقرار گربيجار  -جاده قروه مسيردر آباد  سريششهر اگر چه 

زيرا بر خالف بيشتر شهرهاي واقع در مسير شكل گيـري شـهر و ايجـاد خيابانهـاي چليپـايي      . گذاشته استي نر تاثيرشه

  .بيجار بوده است و شهر رشد چنداني نداشته است -شكل آن بسيار پيش تر از احداث جاده قروه

  الگوي توسعه شعاعي. ب 

در . مت خارج از مركز منشعب مي شوند، شكل مي گيرداين الگو بر محور چند خيابان مهم كه از يك مركز به س

در ايـن الگـو مركـز شـهر مـي توانـد بـا اسـتقرار         . شهر هاي شعاعي، محل تقاطع معابر منشعب شده در مركز شهر است

به عالوه، دسترسي ساكنان به مركز نيز از طريق خيابانهاي شـعاعي منشـعب از   . كاربري هاي مهم و عمومي تقويت شود

در شهر شعاعي، بيشترين گسترش كالبدي در اطراف معابر شعاعي متمركز مي شود به گونه . ز افزايش مي يابداين مرك

اي كه با فاصله گرفتن انتهاي اين معابر از مركز شهر، فاصله بين آنهـا در پيرامـون دايـره فرضـي شـهر، افـزايش يافتـه و        

فاصله بين مبدأ و مقصـد سـفرهايي   به اين ترتيب . مي نمايد دسترسي به همه قسمتهاي شهر را مستلزم عبور از مركز شهر

داراي  آباد  سريشكه در فاصله اي دورتر از مركز و در امتداد معابر شعاعي قرار دارد، از يكديگر بيشتر مي شود، شهر 

   .رشد شعاعي بوده است

  الگوي توسعه حلقه اي  . ج

در شهرهايي كه توسـعه شـعاعي سـبب دور شـدن     . الگوي توسعه حلقه اي براساس الگوي شعاعي شكل مي گيرد

فاصله بين معابر شعاعي در انتهاي معابر مي شود براي برقراري ارتباط بين دو معبر در خارج از مركز شهر، معابري شكل 

در اين الگو، ميزان رفت و آمـد سـواره و پيـاده از مركـز     . مي گيرد كه فاصله بين نقاط مختلف شهر را كاهش مي دهد

  .هاي مهم در خارج از مركز نيز وجود دارد يابد و امكان مكان يابي كاربري هش ميشهر كا

بر اساس طرح هادي قبلي بر گرفته از اين الگو است و خيابان هاي احداث بصورت  آباد  سريشروند كالبدي شهر 

   .حلقه اي پيرامون مركز شهر حكايت از اين الگو دارد

  الگوي توسعه شطرنجي  . د

در اين الگو، خيابان ها موازي و . طرنجي بيشتر در زمينهاي هموار دشتي و جلگه اي قابل اجراستالگوي توسعه ش

در الگوي شطرنجي، مركزيت در شهر به كندي شكل مي گيرد و . عمود بر يكديگر شكل مي گيرند و توسعه مي يابند

بـه ايـن   . في در شهر مكـان يـابي شـوند   كاربري هايي مؤثر بر مركزيت يك نقطه از شهر مي توانند در تقاطع هاي مختل

در الگوي توسعه شطرنجي، طول سفرها كوتاه تر و فرصت . پخش مي شود شهرترتيب مركزيت در محل هاي مختلف 
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٢٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

فاقد اين الگـو   آباد سريششهر كلي طراحي . شود هاي انتخاب بيشتري براي عبور سواره و پياده در معابر شهر فراهم مي

   .  از قسمتهاي نوساز شهر مي توان شاهد اين الگو باشيمباشد تنها در برخي  مي

  الگوي توسعه تركيبي.  ه

الگوي توسعه تركيبي، شكل خاصي از الگو شبكه معابر نيست بلكه حاصل تلفيق چند الگـوي توسـعه ديگـر اسـت كـه      

در . ابر مـي شـود  براساس مقتضيات محلي شهر شكل مي گيرد يا در طرح پيشنهادي مبناي توسـعه كالبـدي و شـبكه معـ    

بـا  . الگوي تركيبي، هدف كاستن از معايب الگوهاي مختلف توسعه و استفاده از مزاياي آنها در طرح توسعه شهر است

توجه به تغيير و تحوالت صورت گرفته طي دو دهه اخير و رشد باالي تخصص و دانش چه در تصميم گيري و چـه در  

كوركورانه قابل قبول نباشد و مـي بايسـت نسـبت بـه تطبيـق بـا محـل        مرحله اجراء سبب شده است كه ديگر طرح هاي 

در طي  آباد  سريشطراحي صورت گيرد به همين دليل در اغلب طرح هاي جديد از اين الگو استفاده مي شود كه شهر 

  . تجربه ها را طي نموده استكم و بيش مي توان گفت اين  ءنحوي از انحا بهطراحي و تهيه طرح  هاي دهه

 : ين گزينه هاي توسعه آتي شهرتعي -3- 2

 : توسعه در جهت جنوب و جاده ورودي از طرف قروه  - 1گزينه 

توسعه شهر در طرح هادي بوده و تمايل و گرايشات اكثريـت سـاكنان شـهر نيـز در ايـن محـدوده        جهاتاز جمله 

   .باشد و ساخت و سازهاي صورت گرفته طي سال هاي اخير بيانگر اين مطلب است  مي

 : توسعه در شمال و شمال غرب شهر -2نه گزي

در اين طرف امكان توسعه كالبدي شهر وجود دارد و به تناسب بافت شهر در وضع موجود امكـان توسـعه تـا افـق     

طرح در اين قسمت از شهر وجود دارد و در صورت اجراي اين كار شكل شهر به حالت شعاعي گسترش خواهد يافت 

اين محدوده  بهساكنان شهر  در يتمايلهيچ بوده و ) 1364(نخستشهر در طرح هادي از جمله جهات توسعه  اين جهت

  . دوش مشاهده نمي

  : توسعه دروني  3گزينه -

و مخروبه زيادي وجود دارند كه رها شده اسـت و فضـاي مناسـب بـراي توسـعه       بايردر داخل بافت شهر فضاهاي 

  . را خواهد نمود  1406هاي آتي شهر تا افق اين فضاها زياد و جوابگوي نياز . ايجاد نموده است 

  : توسعه در جهت پيشنهادات طرح هادي  4گزينه 

در قسمت هاي مختلف بافت بجز بخش كوچكي از شرق و جنوب غربـي در بقيـه جهـات توسـعه پيشـنهاد نمـوده       

  . است 
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

تشخيص نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي هر يك از سناريوها) 12(جدول شماره   

ريوهاي ممكن سنا

 توسعه
 تهديدها فرصتها نقاط ضعف نقاط قوت

1 

ت 
جه

ر 
 د

عه
س

تو

ب
نو

  ج

  افزايش هويت و انسجام شهري -

قرار گيري در جهت باد مطلوب  -

  و هواي مطبوع

وجود باالترين گرايش  -

  ساخت و ساز شهري 

از بين رفتن بخشي  -

اراضي رها شده ولي از 

  مناسب كشاورزي ديم

  

  يد و منظر مناسبامكان ايجاد د -

رهــا شــده (وجــود اراضــي بــا كــاربري بــاير -

  ) كشاورزي

ــبي   - ــود نس ــرات وج خط

  بوريعرافيك ناشي از ت

2 

ت 
جه

ر 
 د

عه
س

تو

ب
نو

ج
 

ي
رب

غ
 

  

وجود اراضي مناسب توسعه به  -

  لحاظ توپوگرافيك

  آوري خدماتسهولت در فراهم  -

از بين رفتن بخشي  -

  از

راضي رها شده ولي ا

  ديممناسب كشاورزي 

  

باغــات مخروبــه اســتفاده بهينــه از اراضــي  -

  محدوده شهرخارج از موجود در 

 

احتمال گسستگي در بافت  -

  كالبدي شهر

افزايش خطرات ناشي از  -

  ترافيك عبوري

3 

ب 
نو

 ج
ت

جه
ر 

 د
عه

س
تو

و 
ب 

نو
ج

ي
رب

   غ

توانايي پاسخگويي به توسعه  -

  دراز مدت شهر

-آزادي عمل بيشتر در برنامه -

  احيريزي و طر

  

وجود اراضي مناسب توسعه به  -

  لحاظ توپوگرافيك

  

از بين رفتن بسياري  -

از اراضي رها شده ولي 

  مناسب كشاورزي ديم

عدم پيروي از اصول  -

  توسعه پايدار شهري

عدم توانايي در  -

ايجاد يك مركزيت 

  شهري مشخص

  

رها شده (وجود اراضي با كاربري باير -

  ) كشاورزي

به توسعه دراز مدت  توانايي پاسخگويي -

  شهر 

  

احتمال زياد گسسـتگي در   -

  بافت كالبدي شهر

افزايش خطرات ناشي از  -

  ترافيك عبوري

آشفتگي شهري در صورت  -

ريزي صحيح و عدم برنامه

  مناسب

افزايش پراكندگي بافت  -

  كالبدي شهر

4 

ت
اف

ن ب
ور

 د
عه

س
تو

 
 و 

س 
سا

ر ا
ب

ي
اد

 ه
ح

طر
ه 

شد
ن 

يي
تع

ت 
جه

 

  

  آوري خدماتم سهولت در فراه -

  بافت فرسوده و مخروبه زياد -

استفاده بهينه از اراضي موجـود   -

  در محدوده شهر

وجود گرايشات تاريخي به  -

  سكونت

وجود فضاهاي خدماتي مانند  -

  زمينهاي ورزشي و پاركها

ــعه   - ــدوديت توس مح

  ممكن

عدم وجود تمايل بـه   -

اســــكان در بافــــت  

فرسوده و جهت شمال 

  شهر

معيـت  محدوديت ج -

  پذيري

  امكان ايجاد مركزيت شهري مناسب -

ــت    - ــا قابلي ــي ب ــب اراض ــوگيري از تخري جل

  كشاورزي

گيري از تمايالت تاريخي امكان بهره -

  سكونت

  افزايش انسجام و هويت شهري -

آميختگي و اختالط قومي و فرهنگي در  -

  راستاي تقويت حس شهروندي

كمبود ازاضي جهت تأمين 

ر در نياز هاي خدماتي شه

  دراز مدت

مشاور:ماخذ   

  

  توسعه و انتخاب گزينه نهايي هاي پيشنهادي ارزيابي گزينه هاي الگوي -3-3

الزم است براي تشخيص الگوي بهينـه ، گزينـه    آباد  سريشپس از توضيح مختصري از گزينه هاي پيشنهادي شهر 

طرح هر يك از الگوها امتياز دهي  اي مختلفشاخص هبه اين منظور بر اساس  گردندهاي پيشنهادي با يكديگر مقايسه 

  .شده اند اين عمليات در جدول زير انجام گرفته است
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٢٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

گانه الگوي توسعه و انتخاب گزينه بهينهچهارسنجش گزينه هاي  :)13(جدول شماره   

1گزينه  شاخص هاي ارزيابي 2گزينه   3گزينه   4گزينه    

اتغبا و  حفظ اراضي زراعي  2 2 1 3 

هويت و انسجام شهري افزايش   2 2 1 3 

در كوتاه مدت پراكندگي و آشفتگي در بافت كالبدي شهر  ،جلوگيري از گسستگي  2 1 1 3 

تأمين نياز هاي خدماتي و توانايي پاسخگويي به توسعه دراز مدت شهر و استفاده بهينه از 

عمل بيشتر در  اراضي باغات مخروبه موجود در خارج از محدوده فعلي شهر به همراه آزادي

ريزي و طراحيبرنامه  

2 2 3 1 

بوريعرافيك ناشي از ت تأمين امنيت  2 1 1 3 

سكونتو تمايالت مردم براي  شهري هايساخت و ساز هاي موجود در گرايش پاسحگويي به  3 2 2 2 

 1 2 2 3 قرار گيري در جهت باد مطلوب و هواي مطبوع و ديد و منظر مناسب

هاي مسكنبهينه سازي شاخص  -  2 2 3 2 

، تقويت نقش تجاريو  آباد  به عنوان مركز بخش سريشادراي و تقويت نقش فرا شهري 

  گردشگري و تفريحي شهر
2 2 3 1 

گسترش محدوده بافت هماهنگ با نرخ رشد پيشنهادي و برآورد نيازهاي بخش مسكن تا افق 

) 1406سال (طرح  
1 1 1 3 

 22 18 17 21 كل

مشاور :ماخذ   

گزينـه  بيشـترين امتيـاز مربـوط بـه      گزينه هاي چهارگانه الگـوي توسـعه  از ميان ا توجه به مطالعات صورت گرفته ب

توسعه دورن بافت و  بر اساس جهت تعيين شده طرح هادي است، بيشترين امتياز را به خود اختصاص داده و كه  چهارم

بـا نـرخ رشـد پيشـنهادي و      يهمـاهنگ  رتـر ايـن گزينـه،   مهمترين شاخص ب.تعيين شده است گزينه انتخابي مشاوربعنوان 

و افـزايش هويـت و انسـجام شـهري     ايـن گزينـه همچنـين     .است )1406سال (برآورد نيازهاي بخش مسكن تا افق طرح

و بـا  . را بـه خـوبي در خـود دارد    جلوگيري از گسستگي،  پراكندگي و آشفتگي در بافت كالبدي شهر در كوتاه مدت

را بصـورت   عه اي در آنسوي كمربندي موجود پيش بيني نكرده ، امنيـت ناشـي از ترافيـك عبـوري    توجه به اينكه توس

اگرچه با توجه به امتيازات و ويژگيهاي گزينه چهارم اين گزينـه انتخـاب شـده اسـت ولـي در       .استكامل تامين نموده 

تـأمين  و نيـز   م بـراي سـكونت  گرايش هاي موجود در ساخت و سازهاي شهري و تمايالت مرد صورتي كه بخواهيم به

جامع و تفصيلي شهر بهاي بيشـتري بـدهيم و از سـوي ديگـر از      طرحنيازهاي خدماتي و توسعه دراز مدت فراتر از افق 

اجتناب نمائيم مـي تـوان گزينـه نخسـت را انتخـاب نمـود        در بافت كالبدي شهرزياد گسستگي، پراكندگي و آشفتگي 

  .ينه انتخابي نداردبويژه اينكه اختالف چنداني با گز

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ها و تـامين اعتبـارات   درآمـد ينده و امكانات افزايش آپيش بيني امكانات مالي و فني شهرداري در  -4

  عمراني ، توسط  شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر 

  امكانات تامين منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني شهر  –

الي و اعتباري تخصيص داده شده براي پروژ هاي عمراني در سازمانهاي بخش مسئول در امر توسعه و عمـران  منابع م

مبـالغي اسـت كـه در    ...) مانند بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، مسـكن و شهرسـازي ، آب و فاضـالب و    (شهر 

ها در استان ، براي پـروژه هـاي عمرانـي    آن سازمان ) ملي و استاني و تبصره هاي خاص(چارچوب امكانات بودجه اي 

عـالوه بـر ايـن منـابع مـالي و      . هزينـه مـي شـود   ) و شهر(شهر مصوب شده و توسط سازمان هاي تابعه آنها در شهرستان 

اعتباري عمراني شهرداري نيز تابع الگوي توزيعي است كه در چارچوب تعميم كمك هاي وزارت كشور به شهرداري 

بـه ايـن   . گيرد  ي به اين سازمان تعلق ميدرآمداي حاصل از اليحه تجميع عوارض و ساير منابع هدرآمدها و نيز تعميم 

ترتيب مشخص مي شود كه بخش بسيار بزرگي از اعتبارات طرحهاي عمراني شهر در چهار چوب قـوانين و ضـوابط و   

شـود و لـذا تعيـين منـابع و      مقررات مالي مالك عمل سازمانهاي مرتبط با عمـران شـهري در اختيـار آنهـا گذاشـته مـي      

راكد و يا بال استفاده اين مجموعه دستور العمل هاي حقـوقي مـالك    هايامكانات جديد منحصر به استفاده از ظرفيت 

زيرا بخش قابل توجهي از اين قـوانين و ضـوابط و مقـررات    . عمل و يا تغيير متناسب آنها با شرايط نوين جامعه مي شود

در اين چارچوب به موارد زيـر مـي تـوان    . واقعي جامعه شهري متحول امروزين مطابقت ندارندقديمي بوده و با شرايط 

  :اشاره كرد 

  ي موجود در شهر درآمداع منابع بازشناسي انو -4- 1

و تكيه ) به ويژه شهرداري هاي شهر هاي بزرگ كشور(در اين چارچوب با استفاده از تجربيات ساير شهرداري ها 

جديـدي در شـهر    درآمـد و قوانين شهري مالك عمل موجود ، به احتمال زياد ممكن است منـابع   بر ضوابط و مقررات

  .نده استاپيدا شود كه تا كنون معطل و يا راكد م

   تقويت سازمان و تشكيالت دريافت عوارض -

اعث مي كم تواني سازماني و تشكيالت اخذ عوارض و حقوق قانوني سازمان هاي خدمات شهري از موديان آنها ب

اين امر ، بويژه در اخذ عوارض . ها و حقوق قانوني آنها تحقق نيابد درآمدشود تا بسته به مورد ، بخشي كم يا بيش ، از 

ارتقـاي ضـريب   . نفوذ حائز اهميـت بيشـتري اسـت     يا سازمان هاي ذي) كشوري و لشكري ( از سازمان هاي حكومتي 

داري و ساير سازمان هاي خدمات شهري از موديان پرداخـت ايـن   و عوارض متعلقه شهر درآمدضمانت اجرايي كسب 
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٢٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هاي ايـن سـازمان هـا و بـه تبـع آن ، اعتبـارات       درآمـد موجيـب افـزايش    توانـد ها و عوارض عاملي است كه مي درآمد

  .تخصيص داده شده آنها به فعاليت هاي توسعه و عمران شهر شود

  قابليت واقعي منابع ماٌخذ عوارض و ماليات با  )قيمت رسمي ( انطباق بيشتر قيمت معامالتي  -

از محل منابعي تـامين مـي شـود    ) بويژه شهرداري(هاي سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر درآمدبخشي از 

كه تعرفه عوارض بر بازار توسط كميسيون مسئول آن موجب مي شود تا عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقـه بـه آنهـا    

از اين رو سخت گيري تدريجي در جهت ايجاد  انطباق بيشتر قيمت معامالتي انواع منابع . كاهش يابدنيز به همان نسبت 

با قيمت واقعي آنها مـي  ) زمين و ساختمان قيمتمانند (هاي سازمان هاي مسئول توسعه و عمران شهر درآمدعوارض و 

  .ي اين سازمان ها شوددرآمدتواند موجب افزايش پايه 

   :اي اخذ عوارض و حقوق قانوني سازمان ها تغيير تعرفه ه -

شـود كـه تناسـب بـين      نتعرفه هاي اخذ عوارض و ساير حقوق قانوني از موديان پرداخت آنها بايد در سطحي تعيي

تعيـين  . منافع خصوصي آحاد افراد جامعه از يك سو و منافع جمعي و اجتماعي عموم مردم از سوي ديگر حاصل شـود  

نان انعطاف پذير باشد كه به تناسب تغيير شرايط جامعه ، در زمان الزم ، به اندازه كافي تغيير كند تـا  اين تعرفه ها بايد چ

اين تحول بايد به صورت تدريجي و بسته به مورد ، . شود  حفظضمن رعايت تناسب مورد اشاره ، منافع عمومي جامعه 

آنها براي سازمان هاي توسعه و عمران شهر بيشتر اسـت ،   حاصل از درآمدتدريجاً در ارتباط با منابعي انجام شود كه يا 

  .ي الزم اعمال شوددرآمدو نهايتا در مورد همه منابع .. يا امكان اين تغييرات در آنها آسان تر و عملي تر است يا

   تقويت ضمانت اجرايي -

رض و حقـوق قـانوني   در حال حاضر ، عليرغم همه تمهيدات قانوني اعمال شـده ، امكـان گريـز از پرداخـت عـوا     

هاي آنها كه توسط سـاير سـازمان هـاي جـذب مـي      درآمدسازمان هاي توسعه و عمران شهر وجود داشته و يا برخي از 

ها درآمدضمانت اجرايي دريافت اين عوارض و  بردنباال . شود به طور كامل و در زمان مقرر به آنها پرداخت نمي شود

سازمان هاي ذيربط در تخصيص اعتبـارات بيشـتر بـراي توسـعه و عمـران شـهر        مي تواند باعث افزايش امكانات و منابع

  .شود

  ازمانهاي شهري بازنگري در عملكرد س -

در مجموع مي توان كه قابليت بالقوه ارتقاي بازدهي و كـارآيي عملكـرد مـالي سـازمان هـاي مـوثر در توسـعه و         

نحوه عملكرد گذشته اين سازمان هـا از يـك سـو و     در چارچوب يك بازنگري كاربردي در. عمران شهر وجود دارد 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

عملكرد طرح ها و پروژه هاي عمراني آنها از سوي ديگر مي توان مواردي را يافت كه از طريق بهبود و ساماندهي آنها 

  .و عمران شهر را افزايش داد توسعه، ضريب بازدهي امكانات و منابع مورد استفاده در 

  تر ميان سازمان ها ايجاد هماهنگي عملكردي بيش -

عدم هماهنگي الزم و كافي ميان سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر ، به علت بخشي نگري هر كدام و عدم 

مي شود تا نه تنها در تخصيص بهينه منابع و امكانات موجـود اخـتالل    موجبپيروي از يك برنامه جامع توسعه شهري ، 

زدهي از منابع و اعتبارات عمراني هزينه شده نيز ، به دليل عدم هماهنگي زمـاني و  ايجاد شود ، بلكه ضريب استفاده و با

پيشرفت هر چـه  . ، به ميزان قابل توجهي كاهش يابد .... مكاني و موضوعي پروژه هاي اجرا شده و يا چند باره كاري و 

موجب تقويت امكانات و منابع اعتباري  بيشتر در ايجاد اين هماهنگي مي تواند ، از طريق جلوگيري از موارد ياد شده ، 

  .در دسترس سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر در جهت اجراي پروژه هاي عمراني آنها شود

  ايجاد تحول در قوانين و ضوابط  و مقررات و دستورالعمل هاي مالك عمل  -

و منـابع   درآمـد الك عمـل در جـذب   به هنگام نبودن بعضي از ضوابط و مقررات و دستور العمل هـا و قـوانين مـ    

اعتباري سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر و نيز چگونگي هزينه كردن اين منابع و اعتبـارات در اجـراي پـروژه    

ي جديد شهر تحت پوشش قرار نداشته و يا اين كه تعرفـه  درآمدهاي عمراني موجب مي شود تا نه تنها بخشي ار منابع 

نها منطبق با شرايط عيني روز جامعه نباشد و يا اين كه از روش هاي جديـد تـر و مـوثر تـر بـراي      هاي وضع شده براي آ

استفاده نشـود و يـا ايـن كـه بـراي      ... اخذ عوارض و حقوق قانوني سازمان ها و يا اجراي كارا تر پروژه هاي عمراني و 

ه ايجاد سازمان هاي جانبي و وابسته و يا بوركراسي ناگزير ب..) مثال انجام برخي مشاركت ها و (استفاده از شرايط جديد 

و از آن جملـه در زمينـه   (به نظر مي رسد ، زمان آن فرا رسيده است كه بازنگري كلي و همـه جانبـه   ... اداري بوده و يا 

و دسـتورالعمل هـاي مـالك عمـل ، در جهـت معاصـر        قوانيندر مجموعه ضوابط و مقررات و ) مسائل مالي و اعتباري

  .ي و روز آمد كردن آن انجام شود ساز

شهر بايد به آن توجه ) كالبدي(ي جديد براي توسعه و عمران درآمدمهمترين عاملي كه در ايجاد امكانات و منابع 

الزم براي اجراي عمليات اجرايي كالبـدي فضـاها و تسـهيالت     درآمدداشت ، پذيرش اين اصل است كه امكان كسب 

، با ايـن شـرط كـه ايـن فعاليـت هـا در مقيـاس        .هاي ساخت و ساز خصوصي وجود دارد عمومي شهر از طريق فعاليت 

بنابراين كوشش درجهـت  . و به صورت انبوه سازي، انجام شود ) حداقل در سطح بلوك هاي شهري(متوسط و بزرگ 

ياس بزرگ انفرادي و كوچك به ساخت و سازهاي با مق سازهايتغيير روش توسعه و عمران كالبدي شهر از ساخت و 

   .ري آنها شودي سازمان ها براي اجراي پروژه هاي عمران شهدرآمدمي تواند در افزايش امكانات و منابع 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در اين زمينه ، در ارتباط با شهرداري ، مشاركت اين سازمان با سرمايه گذاران  فعاليت هـاي سـاخت و سـاز شـهري در     

اده شهرداري از بخشـي از ارزش افـزوده ايجـاد شـده در ايـن      امكان استف تواندچارچوب ضوابط و مقررات قانوني مي 

  .فعاليت را براي ايجاد برخي از تسهيالت كالبدي خدمات شهري عمومي فراهم كند

هاي و اعتبارات شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر در گذشته درآمدچگونگي رشد  -4- 2

  ينده آن در آوامكان تغيير 

بايست در چارچوب قوانين ومقررات مربـوط از محـل    ان محلي و منتخب مردم است و مياگرچه شهرداري سازم

هاي محلي امور خدماتي و عمراني شهر را اداره نمايد ولي اينگونـه سـازمانها از بـدو شـكل گيـري تحـت تـاثير        درآمد

ب شهردار شـرايطي را  سياستهاي دولت و وزارت كشور بوده است  اين وابستگي بسيار و كم شدن نقش مردم در انتخا

همين دليل در كنـار سـاير   بدولتي در اذهان عمومي شناخته شود  ايجاب نمود كه شهرداري بعنوان يك تشكيالت كامالً

سازمانهاي ياد شده عمل نمايد  كمك هاي مالي وزارت كشور بـه شـهرداريها    باعوامل باعث شده كه ميزان مشاركت 

نوع و ميزان اين كمك ها هميشه مشكالت جانبي براي شهرداريها ايجـاد كـرده    بسيار موثر بوده و هست ولي نوسان در

  . است 

    اتخاذ مكانيزم جهت وصول عوارض وضع شده در زمان معين -2-4- 1

قانوني شهرداريها در چـارچوب عـوارض وضـع شـده در زمـان معـين توسـط         درآمدهايدر حال حاضر بخشي از 

  ز به كلي وصول نمي شود شهروندان پرداخت نميگردد و گاهي ني

در زمـان حاضـر در اينگونـه مـوارد بعمـل نيامـده اسـت و         اجرايـي در قوانين موجود پيش بيني هاي الزم با قابليت 

ي جهـت وصـول مطالبـات معوقـه خـود بعمـل مـي        تاناخت و شيوه مورد نظر خود ، اقدامشهرداريها هريك بر اساس ش

  . ورندآ

كارگيري نيروي انساني، صرف وقت بسيار وانجام هزينـه هـاي اضـافي مختلـف      خود مستلزم به اتانجام اين اقدام

يي اخذ انيز كه توسط سازمانهاي ديگر ازجمله وزارت اقتصاد و دار يهاي شهرداردرآمداز برخي عوارض و. باشد مي

شـي از جـرايم   هاي نادرآمـد مي گردد ، مبالغي كسر و بقيه به شهرداريها پرداخت مي گـردد  كـه از آن جملـه ميتـوان     

هاي درآمـد كه ميبايست در بازنگري قانون شهرداريها تدابير الزم جهت اخـذ مسـتقيم عـوارض و    .  رانندگي را نام برد 

در حـال  . اين مشـكل بـر طـرف خواهـد شـد       شهرداريهاغير مستقيم شهرداريها توسط وزارت كشور و پرداخت آن به 

به آن براي مردم عادي شده است اما پرداخت عوارض شـهرداري  حاضر پرداخت قبوض آب ، برق ، تلفن و گاز و مشا
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

موزش مردم از طريق رسانه هاي گروهي و قراردادن آ. شود  انجام مي... در موارد اضطرار و يا فروش امالك و  عمدتاً

هـد  ثير عمـده اي خوا أها و هزينه ها در اين زمينه تـ درآمدمعرض ديد عموم و مشخص شدن  دربيالن كاري شهرداري 

  . گذاشت 

ر مربوط به شهروندان به سـهولت  وخواهد كرد كه ام فراهمهاي شهرداري اين امكان را   سيستمكامپيوتري كردن 

در هر صورت عـوارض شـهرداريها و مكـانيزم هـاي وصـول آن از اهميـت بسـياري        . و صرف وقت اندك انجام گيرد 

ثير گـذار مـي توانـد خـود     أرهاي مختلف و ساير مسائل تاجتماعي شه –برخوردار است كه با توجه به شرايط اقتصادي 

  . بعنوان يك مطالعه مستقل براي شهرداريها محسوب گردد

  الزم و جلب مشاركتهاي مردمي در امور شهر  تبليغاتاز طريق انجام  درآمدافزايش 

ي كافي خواهند بـود  هادرآمدشهرداريها بعنوان سازمانهاي محلي ، زماني قادر به اداره صحيح امور شهر و كسب  

  . كه بتوانند مبتني بر شيوه عمل خود و عملكرد مثبت در جهت جلب اعتماد مردم حركت نمايند 

چنانچه هزينه هاي بي توجهي و عدم همكاري مردم با شهرداري فقط در جهت عدم رعايت نظافت شهر قابـل محاسـبه   

چناچه شهرداري مبتني بر عملكـرد و سـاختار مـديريتي و    .  باشد ، ارقام قابل توجهي را در شهرداريها نشان خواهد داد 

تشكيالتي خود در جهت جلب اعتماد مردم عمل نمايد و اگر داراي برنامه هاي مناسب و مدون در زمينه هاي مختلـف  

  . مقدار زيادي از هزينه هاي شهرداريها كاهش خواهد يافت . باشد 

ضي و فضاهاي شهري در اختيار شهرداري جهت كاربري هاي از طريق استفاده از ارا درآمدافزايش  - 2-2-4

 مناسب 

زا  درآمـد جهـت اجـراي طرحهـاي عمرانـي و همچنـين طرحهـاي        شهرداريهامالكيت اراضي شهري  مهمترين سرمايه 

  . گردد  محسوب مي

هر و اختصاص در حال حاضر شهرداريها مي توانند بر اساس نتايج مطالعات از اراضي تحت مالكيت خود در محدوده ش

جاد مكانهاي مناسب جهت نصـب تـابلو   يهاي قابل توجهي را كسب نمايند براي نمونه ادرآمدآنها به كاربريهاي خاص 

زا است وهم از نصب اينگونه آگهـي  درآمدهاي تبليغاتي و آگهي مربوط به شركت ها و موسسه ها استفاد كرد كه هم 

يا ايجاد مراكز پرورش گل وگياه در حاشـيه شـهرها و اسـتفاده بـراي     ها در مكانهاي غير مجاز جلوگيري كرده است و 

  .... يا ايجاد پارگينگ و . شهرداري و فروش براي عموم 
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  از طريق فروش خدمات مناسب  درآمدافزايش  - 4- 2- 3

خدمات زيادي به شهروندان ارائه مي دهند بهبود شيوه هاي خـدمات رسـاني و    خودشهرداريها با توجه به وظايف 

   .حاصل از خدمات را فراهم نمايد درآمدارائه خدمات به موقع و مناسب مي تواند امكان افزايش 

  از طريق قبول وظايف جديد  درآمدافزايش  -

مـي توانـد بـه       توجـه ي قابـل  درآمـد ازجمله فعاليت هاي مهم با منـابع  ..... واگذاري امور آب برق و فاضالب و  

  . خدمات بهتر ومناسبتر به شهروندان كمك نمايدزايي شهرداريها و ارائه  درآمد

  سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي و درآمد زا با مشاركت بخش خصوصي   -

  طرح ساماندهي تاسيسات تجاري شهر  - 

  ايجاد مراكزي تجاري در نقاط مختلف شهر  -

  استقرار اين نوع كاربريها ايجاد مراكزي براي و اداري و تجاري –طرح ساماندهي تاسيسات بازرگاني  -

  طرح ايجاد مراكز فروش ماشين االت  -

  طرح توليد مراكز توزيع گوشت بسته بندي شده  -

  طرح مشاركت در ايجاد مدرسه هاي غير انتفاعي  -

  ... سفالت و ماسه و سنگ شكن و آطرح ايجاد كارخانه هاي منطقه اي  -

  طرح ايجاد صنايع مزاحم  -

  تره بار  ميوه و طرح ايجاد بازار -

  فروش نهال طرح ايجاد مراكز توليد و -

  دفع زباله شهر و تفكيك آن  وري وآطرح مكانيزاسيون و جمع  -

   .كاهش هزينه هاي شهرداري از مهمترين روش هاي اجرايي تعديل مشكالت مالي شهرداريها است -

ل مشـكالت مـالي شـهرداريها و بهبـود     كاهش هزينه هاي شهرداري از ممكن ترين روش هاي اجرايـي جهـت تعـدي    -

هـر چنـد كـه    . شود كه متاسفانه توجه چنداني به آن نشـده اسـت   وضعيت مالي در جهت خودكفايي آنان محسوب مي

شهرداريها به دليل تنوع فعاليتها و خدمات و حجم عظيم فعاليتهاي عمراني بيش از هر سازماني ديگر متاثر از تورم كلـي  

زايش هزينه هاي زياد مواجه شده اند ولي دقت كافي در عملكرد شهرداريها و شيوه عمل آنـان ،  اف در كشور گشته و با

فقـط  ساختار تشكيالتي ، نحوه ارائه خدمات و اجراي پروژه هاي عمراني نشانگر اين واقعيت است كـه افـزايش هزينـه    

  .  شود تاثير دارد ميلكه داليلي ديگر كه اهم آنها در ذيل ارائه متأثر از نرخ تورم نمي باشد ب
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٣٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  افزايش فعاليت هاي عمراني شهرداري نسبت به گذشته  -

   .پرهزينه هستند واگذاري برخي وظايف به شهرداري كه عمدتاً -

   .بهبود خدمات شهري توسط شهرداري كه الزمه صرف هزينه زياد شده است افزايش و -

  دستمزد بيشتر  حقوق وامكانات رفاهي بيشتر براي كاركنان شهرداري و پرداخت  -

افزايش بي رويه و غير ضابطه اي استخدام در شهرداري كه در نتيجه  شهرداري با تورم نيروي انساني غيـر متخصـص    -

  .گردد مواجه نموده است و بخش قابل توجهي از اعتبارات صرف هزينه هاي پرسنلي مي

  ساختار وتشكيالت نامناسب  -

  هاي مكانيزه مناسب جهت فعاليت هاي مختلف  عدم بكارگيري تكنولوژي و شيوه -

  عدم نظارت و كنترل بر امور مالي و نحوه هزينه اعتبارات شهرداري   -

  . گردد براي كاهش هزينه روش هاي ذيل پيشنهاد مي 

  كاهش هزينه هاي پرسنلي از طريق به كارگيري روشهاي مناسب و ارائه خدمات ماشيني  -1

  از طريق بهبود مديريت ، ارتقاي كيفيت نيروي انساني و نظارت  كاهش هزينه هاي عمومي  -2

  كاهش هزينه ها از طريق خصوصي سازي و واگذاري برخي فعاليت هاي موجود به بخش خصوصي   -3

  كاهش هزينه ها از طريق جلب مشاركت مردم و همكاري آنان با شهرداري  -4

  رخي سازمانهاي وابسته كاهش هزينه ها از طريق طرحهاي خودكفايي براي ب -5

  كاهش هزينه ها از طريق عدم اجراي برخي فعاليتها واقداماهاي غير ضروري  -6

  كاهش هزينه ها از طريق بازنگري در شرح خدمات تهيه طرح هاي توسعه شهري  -7

امكانات و مشكالت جذب ، آموزش و سازماندهي نيروي انساني متخصص در زمينه برنامه ريزي و  -4- 3

  ي طرح هاي عمراني شهر ، به منظور تجهيز شهرداري و ساير سازمان هاي مربوطه اجرا

و كنترل توسعه آينده شهر به شمار مي رود بر اساس قوانين موجود طرح جامع شهر  هدايتطرح جامع شهر ، سند 

وطه ابالغ مـي  پس از تصويب در شوراي عالي معماري و شهرسازي از طريق وزارت كشور براي اجرا به شهرداري مرب

  .شود و اين سازمان مجري نهايي مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي است

طرح هاي مربوطه به شهر سعي مي شود كه راه حل ها و پيشنهادات ارائه شـده   سايرهر چند در طرح هاي جامع و 

زي و اجرائي شهرداري عمـالً  تا حد امكان روشن و دقيق باشد اما بدون حضور نيروي متخصص كافي در بدنه برنامه ري

به همين دليـل در قراردادهـاي منعقـد    . امكان اجراي اين راه حل ها و پيشنهادات مشكل و در برخي موارد امكان ندارد 
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٣٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

شده براي سهولت در اجراي طرح ها راه حل هائي پيش بيني شده است بر اساس ضوابط قرار داد پس از تصويب طرح 

مهندس مشاور مستلزم به ايجاد دفتر محلي با استفاده از پرسـنل متخصـص و كـار آزمـوده      و در صورت ابالغ كارفرما ،

ساله  5نحوه همكاري مشاور با شهرداري بايد به نحوي باشد كه در پايان دوره . براي نظارت بر نحوه اجراي طرح است 

  .بگيرند  اول ، مسئوالن و پرسنل شهرداري بتواند خود اجراي پيشنهادهاي طرح را بر عهده

هم چنين طي دوره تهيه طرح ، مشاور بايد با شهرداري و سازمان هاي ديگر مسئول عمران شهر ارتباط و همكاري 

نزديك داشته باشد و به آموزش كادر فني شهرداري در مورد طرح شهر و برنامه هاي پيشنهادي بپردازد بـه نحـوي كـه    

انجام روش هاي گفته . محوله باشند  فوسعه شهر قادر به انجام وظايدر آينده شهرداري و ساير سازمان هاي مرتبط با ت

  .شده در باال ، مشروط به وجود بودجه و نيروي انساني الزم در سازمان هاي ذيربط در شهر است 

تجربيات موجود نشان مي دهد كه در شهرهاي كوچك و مياني ، شهرداري ها قادر به تامين امكانات مورد نياز در 

هم چنين روش هاي فصلي استخدام و دستمزد . نه نيستند و توان نگهداشت متخصصان تربيت شده را نيز ندارند اين زمي

پرداختي نيز قادر به جذب نيروي متخصص نيست و حتي در صورت جذب اين نيروها ، معموال شهرهاي كوچك ايـن  

ين امر يكي از بزرگترين مشـكالت شـهرداري   افراد پس از تجربه و معلومات الزم به شهرهاي بزرگتر روي آورند كه ا

  .هاي كوچك است 

يكي از راه حل هاي پيشنهادي جذب نيروي متخصص بومي است كه بومي بودن امكـان مانـدگاري را بـه شـدت     

افزايش مي دهد ، اما امكان جذب نيروهاي متخصص بومي هميشه فراهم نيسـت ولـي مـي تـوان بـا آمـوزش نيروهـاي        

  .لمي و فني شهرداري ها را ارتقاء داد مستعد موجود توان ع

نشان مي دهد كه اين شـهرداري از    آباد سريشبررسي هاي به عمل آمده در مورد وضعيت نيروي انساني شهرداري 

نظر در اختيار داشتن نيروهاي فني در امور ساختمان و به ويژه شهرسازي و معماري بـه شـدت در تنگنـا بـوده و از بـين      

نفر داراي مدرك ليسانس بوده كه رشته تحصيلي آنان نيز مرتبط بـا امـور سـاختمان و معمـاري و      1كاركنان شهرداري 

باشد و تنها دو از بين كاركنان در حوزه خدمات شهري فوق ديپلم بوده است و اكثر كاركنان شهرداري  شهرسازي نمي

  .را كاركناني با سطح سواد پائين تشكيل مي دهند 

رداري هاي شهر هاي كوچك و مياني نبود اطالعات جديد و به هنگام در مـورد شـهر   يكي ديگر از مشكالت شه

است كه وجود اين اطالعات مي تواند نقش مهمي در كاهش مدت جمع آوري و استفاده بهتر از اطالعات داشته باشند 

نـك اطالعـاتي از وضـع    پيشنهاد مي شود تا با استفاده از امكانات نرم افزاري و سخت افـزاري ممكـن اسـت بـه تهيـه با     
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٣٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

موجود شهر و تغييرات بعدي آنان اقدام شود برخي از اين اطالعات در حال حاضر به صورت مكانيزه در اختيار مشـاور  

است و برخي از سازمان ها و ادارات شهر نيز ممكن است داراي چنين اطالعـاتي باشـد كـه جمـع آوري و تهيـه بانـك       

  .صص را تا حدي كاهش دهد اطالعاتي مي توان نياز به پرسنل متخ

 ،مي رسد در حال حاضر امكان دسترسي و استخدام نيروهاي متخصص در حـد مهندسـان معمـار، شهرسـاز    به نظر 

براي شهرداري وجود ندارد ، اما شهرداري مي تواند با آموزش نيروهاي موجـود   آباد سريشدر سطح شهر ... عمران، و 

امكان بهره مناسب برد و نيز شهرداري در استخدام نيرو براي بخش هاي فنـي   از طريق مشاور از كاركنان موجود تا حد

و مرتبط با توسعه و عمران شهر بايد دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم ، فوق ديپلم ، و ليسانس را مـد نظـر قـرار داده و    

  . حتي االمكان از استخدام نيرو هاي با مدرك كمتراز ديپلم براي اين بخش ها خودداري كند

ثر واقع شود ؤاستفاده از امكانات آموزشي وزارت كشور و نيروهاي آموزش ديده در اين سازمان ها نيز مي تواند م

  .و اين به شرطي است كه از لحاظ مالي بتوان آنان را جذب و ماندگار كرد 

ي اخيـر  يه طـرح هـاي توسـعه شـهري در دهـه هـا      وسط مهندسان مشاور شهرسازي در تهتجربيات به دست آمده ت

گوياي آن است كه بهترين روش براي تامين پرسنل متخصص و كار آزموده با توجه به شرايط حاكم بر نيروي انسـاني  

همچنـين از طـرف گـروه    . شهرداري هاي كوچك ، آموزش در حين تهيه طرح به معاونت شهرسازي شهرداري است 

ي پيشنهاد شده است كه مشاور شهرساز بايد تا پايان شهرسازي جامعه مهندسان مشاور ايران به وزارت مسكن و شهرساز

دوره طرح بر روند اجراي طرح جامع يا تفصيلي در شهر نظارت مستمر داشته باشد ،  اين نظارت عالوه بر آموزش الزم 

  .خالء فعلي عدم حضور مشاور در شهر را نيز بر طرف مي كند  به مسئوالن،

بوط به عمران شهر ، مالكيت اراضي ، اختيارات و وظايف چگونگي قوانين و مقررات موجود مر -4-4

  شهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر 

مجموعه قوانين و مقررات شهري با توجه به نيازهاي مجموعه هاي شهري طيف وسيعي را در بر مي گيرد كه آنچه 

ن و مقرراتـي اسـت كـه بـه نحـوي درفرآينـد       در اين بخش از گزارش مورد توجه قرار گرفته است ، آن بخش از قـواني 

طراحي و روند شكل گيري شهر موثر هستند و يا رابطه بين مسئوالن شهر و ساكنان آنرا تعيين مي كنـد كـه مهـم تـرين     

  .آنها مربوط به شهرداري هاست 

  :قوانين و مقررات شهري به دو گروه قابل تقسيم بندي است 

  .ارد و تقريباً اجراي آنها در تمامي شهرهاي كشور ضروري است قوانين و مقرراتي كه جنبه عمومي د -
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٣٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

كليه .قوانين حاصل از پيشنهادهاي طرح توسعه شهر  كه عمدتاً بر محور نحوه توسعه و شكل گيري شهر متمركز است  -

ه ضـوابط  ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي شهر در اين گروه جاي مي گيرند كه خود اين قوانين نيز متكي ب

 .گروه اول ، ناشي از آن است 

  :قوانين عمومي 

قانونهاي عمومي به آن دسته از قانون هائي اطالق مي شود كه به وسيله مراجع مسئول براي تنظـيم نظـام هـدايت و    

اين قوانين ماهيتاً شكل عام دارند و ضامن اجرائـي بسـياري از ضـوابط    . كنترل توسعه شهر تدوين و تصويب شده است 

  .در زير به طور خالصه به بخشي از قوانين اشاره خواهد شد . يشنهادي طرح هاي جامع به شمار مي روند پ

  قوانين مربوط به اراضي

  تامين اراضي مورد نياز اجراي طرح هاي شهرسازي : الف 

  :بر اساس قوانين موجود ، اراضي شهري به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند است از 

قانون زمين شهري ، اراضي موات شهري ، زمين هائي در بر مي گيرد كه سابقه عمران و  3بر طبق ماده : ات اراضي مو -

همين ماده ، زمين هاي مواتي كه به رغم قـانون لغـو مالكيـت اراضـي مـوات شـهري بـدون         سبر اسا. احيا نداشته باشد 

  .ان در اختيار دولت است هم چن. به بعد احيا شده باشد  5/4/1358مجوز قانوني از تاريخ 

قانون زمين شهري ، اراضي باير شهري زمين هائي است كه سابقه عمران و احيا داشته و  4طبق ماده : اراضي باير  -

 .به تدريج به حالت موات برگشته اند ، اعم از آن كه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد 

راضي داير ، زمين هائي است كه آن را احيا و آباد كـرده انـد و در   قانون زمين شهري ، ا 5در ماده : اراضي داير  -

ون صرفاً اراضي كشاورزي يـا آيـش   زمين هاي داير مشمول اين قان. ست زمان حاضر داير و مورد بهره برداري مالك ا

 .اعم از محصور يا غير محصور است 

از آن كـه در اختيـار اشـخاص ، بنيادهـا و      قانون زمين شهري ، كليه زمين ها ، مـوات شـهري اعـم    6بر اساس ماده 

ني ونهادهاي انقالبي دولتي و غير دولتي باشد در اختيار جمهوري اسالمي اسـت و اسـناد و مـدارك گذشـته ارزش قـان     

ذار شده باشد با توجه به قوانين مذكور مي تـوان گفـت   به وسيله دولت واگ 22/11/1357ندارد مگر آنكه بعد از تاريخ 

كه اراضي موات ظرفيت هاي ذخيره شهري است كه در اختيار سازمان هاي دولتي و عمومي است كه نحوه تشخيص ، 

  .استفاده و واگذاري اين گونه اراضي به تفصيل در قانون زمين شهري تشريح شده است 
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٣٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

موظف هسـتند  ) حقيقي ، حقوقي ، ارگان ها ، بنيادها(مالكان اين گونه اراضي در مورد اراضي داير و باير شهري ، 

زمين هاي مورد نياز دولت و يا شهرداري ها را كه موضوع اين قانون است به منظور هاي زير و با قيمت گذاري دولـت  

   .به آنها بفروشند

دريافت زمـين جهـت مسـكن و يـا     تفكيك و فروش زمين توسط وزارت مسكن  شهرسازي به افراد داراي شرايط 

  .اجراي طرح هاي ساختمان سازي مسكوني 

  ايجاد تاسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرح هاي مصوب شهري 

  .حفاظت از ميراث فرهنگي كشور 

بـه ايـن طريـق     هاصـالح شـد   1371به منظور اجراي اين قانون آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري تهيه و در سـال  

اما بخشي از طرح شهري نيـز طبعـاً   . كان تامين زمين مورد نياز براي اجراي برخي از طرح هاي شهرسازي فراهم آيند ام

بـراي ايـن   .بر روي اراضي داير و باير فعلي واقع در شهر ها پيشنهاد مي شود كه نحوه تملك اين اراضي نيز مهم اسـت  

بصـره مصـوب   ت 4دولتي و شهرداري ها در يك ماده واحـده و   منظور ، قانئن تعيين وضعيت امالك واقع در طرح هاي

  شده است 

به منظور اجراي هر چه بهتر اين قانون ، شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران نيز ضوابط ي را به تصويب رساند 

صـيلي و  كه شهرداريرا موظف به صدور پرئانه ساختمان براي مالكين امالك بر طبق كاربريهـاي طـرح هـاي جـامع ، تف    

هادي ميكند مگر اينكه اجراي طرح هاي دولتي يا طرح هاي شهرداري ها توسط دستگاهاي ذيربط در امالك مـالكين  

  .مزبور اعالم شده باشد كه در اين صورت بر طبق ضوابط و مقررات خاص اقدام خواهد شد 

  :حريم و بستر رودخانه ها  -ت

ل شهر ها ، آئين نامه تعيين بستر و حريم رودخانه ها ، انهار ، مسيل ها با توجه به عبور مسيل ها و رودخانه ها از داخ

در ايـن آئـين نامـه پـس از تعريـف      . مـاده تصـويب و ابـالغ گرديـد      8در  1353و شبكه آبياري در ارديبهشت ماه سال 

ي و شـبكه هـاي آبيـاري و    به ذكر حرايم آنها و همچنين حريم كانال ها ، انهار احـداث ... رودخانه ، نهر ، مسيل ، بستر و 

               .زهكشي و نيز حريم لوله هاي آبرساني پرداخته و تكليف ساخت و ساز در اطراف انها را روشن ساخته است 

  :پادگان ها و محوطه هاي نظامي  -ث

شـهري  تباط با عملكردهـاي  پادگان ها و تاسيسات نظامي اراضي وسيعي را در داخل شهرها اشغال كرده اند كه ار

  ندارند 
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٣٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

، احداث و توسعه هر گونه تاسيسـات   1362بنابراين بر اساس مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي در سال 

  .نظامي و انتظامي كه عملكرد شهري ندارند ، در داخل محدوده و حريم استحفاظي شهر ها ممنوع اعالم شد 

رنامه تدريجي از محدوده حريم شهر هـا خـارج شـود و    بر  اساس اين مصوبه تاسيسات موجود نظامي نيز بايد طي ب

اراضي و ساختمانها ي باقيمانده  با رعايت اولويت هاي شهري به مصارف عمـومي تبـديل شـود بـر اسـاس تبصـره ايـن        

مصوبه ، در صورتي كه بر تشخيص شوراي عالي دفـاع در بعضـي از شـهرها ، خـروج تاسيسـات نظـامي مسـتلزم زمـان         

  .ه هاي ذيربط ابالغ خواهد شداتب از طريق شوراي عالي معماري و شهرسازي به دستگامر. بيشتري باشد 

  :ضوابط و مقررات عبور معلوالن  –ج 

خود ، پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي را  8/3/1368شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران ، در جلسه مورخ  

مرور ، دسترسي به امكان ، فضاها و تجهيزات عمومي شهري بـه   در ارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و

بـر اسـاس ايـن مصـوبه و از     . منظور تامين امكانات شركت معلوالن جسمي در زندگي روزمره جامعه را تصويب كـرد  

، ...تاريخ تصويب آن ، در كليه طرح آتي و در دست اجـراي شهرسـازي ، شـهرك سـازي ، مجتمـع هـاي مسـكوني و       

  . بط مقرره براي تسهيل حركت معلوالن در سطح شهر الزامي استرعايت ضوا

  ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي  -5-4

 به منظور تامين نيازهاي پيش بيني نشده و همچنين انعطاف الزم در طرح هاي شهرسازي،شوراي عـالي معمـاري و  

  :تصويب رساند وابط و مقرراتي را به شرح زير بهضشهرسازي 

شهرداري هايي كه داراي طرح جامع مي باشند مي توانند در قبال اضافه ارزشي كه براي هر يك از قطعات اراضي  -1

شهر بر اثر ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هـاي سـاختماني و كـاربردي اراضـي بـيش از قيمـت اراضـي در منـاطق         

و ) قانون تشكيل شورا هاي اسالمي 35ماده  1مستند به بند (راي شهر مسكوني با تراكم كم ايجاد مي شود ، با تاييد شو

قانون شهرداري ها و تبصره آن عوارض اختصاص به تناسب ميزان اضـافه   45ماده  8تاييد وزارت كشور ، مستند به بند 

اختمان هـاي  حاصله از فعاليت هاي اقتصادي س درآمدارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابي جداگانه به نام 

در تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري و اجراي آنها با نظر شـوراي شـهر و عامليـت     شهري نگهداري كرده و صرفاً

  .دستگاه هاي مربوط به مصرف برسانند

در مورد ساختمان ها و تاسيسات ناهماهنگ با كاربري هاي مصوب كه بعد از تصـويب طـرح جـامع و ضـوابط     -2

طرح هاي جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث گرديده و همچنين در مواردي كـه عليـرغم تعيـين    منطقه بندي مقرر در 

نوع استفاده  از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غير تجاري ، محل كسب و پيشه يا تجارت احداث گرديده و يا بهر 
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٤٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ي تواند در صورتي كه ضوابط مربوط به شهرداري م حال شرايط كاربري مقرر در پروانه ساختماني رعايت نشده باشد،

وصول عوارض اختصاصي از اضافه ارزش حاصله بر اثـر امتيـازات كـاربري و تـراكم هـاي سـاختماني را بـه تصـويب         

شوراي شهر و تاييد وزارت كشور رسانيده باشد، بنا بر تقاضاي صاحب ملك و يا صاحب محل و كسب و پيشه و تعهد 

 100مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ،قبل از طرح موضوع در كميسيون ماده قبول پرداخت عوارض اختصاصي 

قـانون تاسـيس شـوراي عـالي      5و قلع بنا با تعطيل محل كسب و پيشه مورد را در كميسيون طرح تفصيلي موضوع مـاده  

 .شهرسازي و معماري ايران مطرح سازد

ه بندي تشخيص دهد كه ساختمان ها و تاسيسات احداث هرگاه كميسيون مذكور با استفاده از تعديل ضوابط منطق

برداري از آنها لطمه اساسي به توازن و تناسب شهر وارد نمي سازد و در اساس طرح جامع شهر موثر نيست  شده و بهره

و لهذا با اصالح و تعديل كاربري آن موافقت نمايد شهرداري بابت ساختمان ها و تاسيسات مذكور عوارض اختصاصي 

فوق وصول و با صدور گواهي پايان كار يا عدم خالف و يا ادامه كار محـل  ) 1(ر را بر اساس ضابطه مندرج در بند مقر

ولي در صورتي كه كميسيون مذكور با اصالح و تعديل ضوابط كـاربري موافقـت   . كسب و پيشه موافقت خواهد نمود 

ن طرح جامع تشخيص دهـد برابـر مفـاد    آر و يا مغاير با اساس ننماتيد و يا آن را مغاير با توازن و تناسب آن منطقه از شه

  .قانون شهرداري رفتار خواهد شد 55الحاقي به ماده  24و تبصره بند  100ماده  1تبصره 

بـه شـرح زيـر از طـرف شـوراي عـالي        1حاصل از عوارض اختصاصي موضوع بنـد   درآمداولويت هاي مصارف 

  .اد مي شودشهرسازي و معماري به وزارت كشور پيشنه

  تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و توسعه و عمران شهري  -1

  اصالح و احداث شبكه ارتباطي  -2

  بهسازي و نوسازي بافت هاي كهنه و قديمي  -3

  ) .اگر انجام آن به عهده شهرداري باشد(بهبودوتوسعه منابع و شبكه آبرساني  -4

  ي كمك به تملك و احداث ساختمانهاي آموزش -5

  اختيارات و وظايف شهرداري ها    

ترين سازمان در توسعه و عمران شهر و ارائه خدمات شهري به شمار مي آيد كـه بايـد بـر    شهرداري مهمترين و موثر

  .وظيفه خود را به انجام برساند) و اصالحات و الحاقات بعدي 44و  11، 4: مصوب (اساس قانون شهرداري ها 
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٤١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

رخي از وظايف و اختيارات شهرداري كه عمدتاً مرتبط با طرحهاي عمران و توسعه است در اين بخش از گزارش ، ب

  : قانون شهرداري ها بيان مي شود 55روشهاي زير و براساس ماده 

  ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه  -1

ب ها و فاضالب و بقيه قنوات مربوط به شهر و تـامين  آو تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري  تنظيف و نگهداري -2

  آب و روشنايي به وسايل ممكنه 

  ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت و انتظام امور آنها  -3

حريـق و همچنـين رفـع خطـر از بناهـا و ديوارهـاي       اتخاذ تدابير موثر و اقدام الزم براي حفظ شـهر از خطـر سـيل و     -4

شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و داالن هاي عمومي و خصوصي و پـر كـردن و   

پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بـالكن هـا و ايـوان هـاي مشـرف  و      

  .ر عمومي و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارات ساكنين شهر ها باشدمجاور به معاب

پيشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر  -5

يابـان هـا و ميـدان هـا و بـاغ هـاي       باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معـابر و خ 

عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضالب اعم از داخل يا خارج شهر و هم چنين تهيه اراضي الزم 

  .براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر

  .ي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيرهتهيه و تعيين ميدان هاي عمومي برا -6

جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول  -7

گاراژها ي عمومي و تعمير گاه ها  –كارگاه ها  -بهداشت در شهر هاست شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها

ها و هم چنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامـداري و بـه طـور كلـي تمـام      و دكان 

مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جـانوران نمايـد   

رمابه هاي عمـومي كـه مخـالف بهداشـت     جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گ

است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن كارخانه ها و وسايط نقليه كه كار كردن آنها دود 

ايجاد مي كند از آلوده شدن هاي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تاسيسات مذكور فوق قبـل از تصـويب ايـن قـانون بـه      

  .را تعطيل و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد وجود آمده باشد آنها
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٤٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

احداث بناهاو ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل رختشوي خانه و مستراح و حمام عمومي و كشـتارگاه و ميـدان    -8

ان قيمت براي ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحيح و فني و اتخاذ تدابير الزم براي ساختمان خانه هاي ارز

  .اشخاص بي بضاعت ساكنين شهر

  .تشريك مساعي با فرهنگ و حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيره -9

  .صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر ساخته مي شوند -10

ت طبق ضوابط نقشه مـذكور در پروانـه هـاي    شهرداري در شهر هايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف اس –تبصره 

در صورتي كه بـر خـالف منـدرجات پروانـه سـاختماني در منطقـه غيـر        . ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند

اين قانون مطرح  100ماده 1تجاري كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 

سيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر ،با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجـاوز نمايـد   مي نمايد و كمي

  .در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند

ر عمومي و جدول ساختن خيابان ها و آسفات كردن سواره رو ها و پياده رو هاي معابر و كوچه هاي عمومي و انها -11

  .هاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري آن محل

وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تـابلوي الصـاق    -12

حفـظ و نظافـت و زيبـايي     اعالنات و برداشتن و محو كردن اگهي ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در

  .شهر موثر باشد

اين قانون نيز وظايف و اختياراتي در مورد تاميتن احتياجات شهر و انجام اصالحات مورد نظر به شـرح   96در ماده 

  :زير به شهرداري واگذار شدن است

نظـاير آن كـه بـه    شهرداري مي تواند براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغ هاي عمومي ،ايجاد تاسيسات برق و 

منظور اصالحات شهري و رفع نيازمندي هاي عمومي الزم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي و امالك يـا ابنيـه واقـع    

ايـن   100استفاده نمايـد در مـاده    1320در شهر به تصرف شهرداري در آيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 

  :مليات ساختماني مشخص شده استقانون ،نحوهي تفكيك اراضي و شروع ع

مالكين در اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني و يا تفكيك اراضي و "

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه و يا . شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايد

  وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زميني محصور يا غير محصور باشد جلوگيري نمايد مخالف مفاد پروانه 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 102اين قانون الزام ادارات ثبت به استعالم از شهرداري براي تفكيك اراضي مطرح شده است و ماده  101در ماده 

استاني و ميزان حريم و مناظر ساختمان آن در مورد هماهنگي بين شهرداري وزارت فرهنگ و هنر در مورد حفظ آثار ب

،كلي وزارت خانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظـف   103در ماده .ها و ميدان هاي مجاور آنها بحث شده است

شده اند كه قبل از هر گونه اقدامي به كار هاي عمراني ،موافقت شهرداري را جلب و نقشه جامع شهرسـازي را رعايـت   

به شهرداري اختيار داده شده كه نسبت بـه زيبـايي و    110در ماده .و يا زيان وارده را ترميم كنند كنند و هر گونه خرابي

پاكيزگي  زمين ها و يا بنا هاي مخروبه وغير مناسب با وضع محل و يا منافي با پاكي و پاكيزگي و يا موازين شهرسـازي  

در مـورد  .و جريمـه آن را از مالـك دريافـت كنـد    اقـدام كنـد و هزينـه    )پس از اخطار و تعيين مدت براي مالـك (باشد 

  .وظايف و اختيارات شهرداري ها به تفصيل در مجموعه قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري بحث شده است

  ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر  -

سـت و عملكـرد و   براي هر يك از سازمان هاي موثر در توسعه و عمران شهر وظايفي مقرر شـده ا  درحال حاضر ،

فعاليت اين سازمان ها معموال بايد با توجه و استفاده از راهبرد هاي ارائه شـده در طـرح هـاي توسـعه و عمـران شـهري       

مراجـع مـوثر در تنظـيم و بـاز     .صورت گيرد، لذا اولين گام در توسعه شهر ها ، تهيه و تدوين طرح هـاي مربوطـه اسـت    

  :نگري طرح ها عبارتند از 

  .و شهرسازي استان كه تهيه طرح هاي توسعه شهري را بر عهده دارد اهرسازمان  -

 .شوراي عالي شهرسازي استان كه بررسي نهايي و تصويب طرح هاي پيشنهادي را بر عهده دارد -

سازمان برنامه ريزي و مديريت كه تدوين شرح خدمات را بر عهده دارد و سـازمان برنامـه ريـزي اسـتان كـه تـامين        -

 .دجه مورد نياز طرح و بودجه اجراي بخشي از طرح هاي عمراني مورد نياز شهر ها است كننده بو

 .كه مسئوليت بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي و تغييرات آن را بر عهده دارد 5كميسيون ماده  -

مكـاري بـا   انتخاب شـهردار ، ه .شوراي شهر كه نهاد فرادست شهرداري و از اركان تصميم گيري و اداره امور است -

شهرداري براي صويب حدود شهر با رعايت طرح هاي مصوب ، نظارت بر عملكرد شهرداري و تصـويب مقـررات و   

شهرداري كه تمام امور مربوط به شهر را در اختيار دارد و در روند  -.برخي از وظايف آن است....بودجه شهرداري و 

 .اثير بسزايي داردتهيه و تصويب طرح جامع و تفصيلي و اصالحات بعدي آن ت

وظيفه مهم بر عهـده شـهرداري هـا گذاشـته شـده اسـت كـه در حـال حاضـر            53قانون شهرداري ها ،  55در ماده 

وظيفه را انجام مي دهد و سـازمان هـا و ادارات ديگـر     32شهرداري به تنهايي و يا با همكاري ساير سازمان ها و نهاد ها 

  . وظيفه ديگر هستند 21عهده دار انجام 
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٤٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

پيش بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه رفع كمبودهاي مسكن ، تاسيسات زيـر بنـايي، خـدمات     -5

  رفاهي و ساير كاركردهاي اصلي شهر 

  برآورد مسكن  - 1-5

بعد از مقوله جمعيت، مسكن مهمترين كاربرد در برنامه ريزي كاربري اراضي شـهري دارد از آنجـا كـه كـاربري      

بنـابر ايـن ضـروري    . ايران و جهان را بخود اختصاص مي دهد شهرهاياز فضاي شهري در درصد  60الي  40مسكوني 

روش  -روش انبوهـه  –مسكن ارائه گردد  كه عمده ترين اين روش هـا   لفهؤآورد ماست مدلها و تكنيك هايي براي بر

  . روش لجستيك و روش خام است  –روش كلي   -نرخ هاي سرپرستي 

و تعداد واحد مسكوني موجـود كمبـود واحـد      خانوارپيش بيني شده و ميانگين بعد روش انبوهه براساس جمعيت 

  . در افق طرح بدست خواهد آمد 

روش نرخ هاي سرپرستي جمعيت پيش بيني شده بر حسب سن و جنس و وضعيت زناشويي به گروههاي تقسيم شده و 

  ار و واحد مسكوني مورد نياز محاسبه خواهد شد ودر هرگروه نرخ رئيس خانواري محاسبه و و به تناسب آن تعداد خانو

پيش بيني شده و نرخ تخريب و تجديد بنا و استفاده از تراكم و سرانه و مسـاحت   خانوارروش خام بر اساس تعداد 

  . واحد مسكوني نياز برآورد مي گردد 

  . روش لجستيك يا ميانه كه به تناسب ميانه يك شهر پايه برآورد مي گردد 

در اين روش عالوه بر نياز مسكن جمعيت پيش بيني شده  از شاخص هاي ديگري ماننـد نيـاز ناشـي از    روش كلي 

از كـاهش يـا افـزايش تـراكم ، نيـاز ناشـي از        ناشـي كمبود فعلي ، نياز ناشي از واحد هاي مسكوني زير استاندارد ، نياز 

اي پيش بيني  و برآورد واحد مسكوني مورد نيـاز  است كه به نظر مي رسد مناسبترين روش بر... تخريب و تجديد بنا  و 

  . باشد

نفر در هـر خـانوار ، در     5/3 و بعد خانوار 1406آباد  در سال  نفري شهر سريش 11209با توجه به جمعيت برآورد شده 

بـا احتسـاب ضـريب خـانوار در واحـد      لذا تـا ايـن زمـان    . داشتخانوار در اين شهر سكونت خواهند  2802افق طرح، 

  .آباد  اضافه گردد واحد مسكوني به واحدهاي مسكوني شهر سريش 1497، بايد تعداد كونيمس

به اينها بايد تعداد آن درصدي از ساختمانهاي مسكوني را كه در شرايط فرسودگي قرار دارند و عمالً تا افق طـرح  

واحـدهاي مسـكوني فعلـي را    % 20اوليه مشـاور ايـن تعـداد حـدود     طبق برآوردهاي . بايد نوسازي شوند، نيز اضافه كرد

واحـد مسـكوني    1497تعداد  1406با اين حساب در كل بايد تا سال . واحد خواهد بود 302دهند كه برابر با تشكيل مي
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

سـاخته يـا     آبـاد  واحد مسكوني در شـهر سـريش   147بر اين اساس هر ساله بايد حدود . آباد ساخته شود در شهر سريش

  .تجديد بنا گردد

 نياز هاي مسكوني در افق طرح :)14(رهجدول شما
)1388سال (وضع موجود  شاخص )1406سال (افق طرح    

 11209 7862 جمعيت

 2802 1742 تعداد خانوار
 4 4 بعد خانوار

05/1 1/12 ضريب خانوار در واحد مسكوني  
 - 1552 تعداد واحدهاي مسكوني موجود

 1497  واحدهاي مسكوني مورد نياز
ني الزم ساختواحدهاي مسكو   302 

60/67 سرانه زمين مسكوني   75/76  
)1406سال (افق طرح و ) ابقاء شده( سطح زمين مسكوني موجود  500244 860342 

 200  متوسط قطعات تفكيكي
 299400  سطح مسكوني مورد نياز

 348827  سطح مسكوني پيش بيني شده در طرح
  فراتر از سطح مسكوني مورد ل تعهدات ايجاد شده در طرح هادي قبلي ، به دليسطح مسكوني پيش بيني شده در طرح *

  .%ولي منطبق با محدوده طرح هادي قبلي در نظر گرفته شده است  نياز

  محاسبات مشاور: ماخذ

  برآورد فضاي تجاري مورد نياز  -2-5

ر كنار مغازه انواع ديگـري از  د. فروشي كاال است هاي خرده ، مغازهشهرهابارزترين نوع كاربري تجاري در          

 .وجـود دارد  شهرهاتجاري و غيره نيز در  خدمات ،مراكز ارايه خدمات بانكها، هافروشي عمدهواحدهاي تجاري مانند 

تـابع   شـهر در شكل گيري واحـدهاي تجـاري   . كاربري تجاري عموماً تابع قدرت خريد مردم و ميزان مصرف آنهاست

   .شهر استلب يك نقش تخصصي و غاعواملي مانند 

و پيوسـتگي   )خـدمات بخـش  بخصوص (غالب اقتصاي   تاثيرپذيري فعاليت واحدهاي تجاري از فعاليت با توجه به

 فعاليت واحدهاي تجاري با خصوصيات اقتصادي و اجتمـاعي، بررسـي   تنگاتنگمسكوني و نيز ارتباط  واحدهايآن به 

در آينـده   شـهر ري در ارتباط با تعداد واحدهاي تجاري مورد نيـاز  گي تواند زمينه مناسبي براي تصميم زير ميمحورهاي 

  .فراهم آورد

  بيني روند تغييرات آن در آينده؛ ، و پيشكنوني ساكنان ي و الگوي مصرفدرآمدبررسي و تحليل وضعيت  •

آينده بيني تغييرات  گيري و فعاليت واحدهاي تجاري در گذشته و پيش بررسي الگوي فعاليت و ارتباط آن با شكل •

  آن؛
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  بررسي وضعيت دسترسي ساكنان روستا به مراكز بزرگ فروش در شهرها و الگوي مراجعه به اين مراكز •

  .بررسي تغييرات سطح عملكردي و تعداد واحدهاي تجاري در گذشته و برآورد روند تغييرات آينده آن •

بعنـوان  وص قرارگيري اين شـهر  و بخص ، نقش مهم خدماتي آن در منطقهآباد  سريشعواملي همچون پيشينه شهر 

سـرانه  . كه سرانه تجـاري از ميـزان مطلـوبي برخـوردار باشـد      باشد مي آباد  سريشبه روستاهاي اطراف مركزيت نسبت 

 .مربـع برسـد  متر 09/1ه مترمربع كه تا زمان افق طرح بايـد بـ   59/1برابر است با  آباد  سريشكنوني زمين تجاري در شهر 

بقيه بطور شـناور و بصـورت مخـتلط يـا     . متر مربع برسد 12328يست كل فضاي تجاري شهر به يعني در افق طرح مي با

   .خالص و بر اساس ضوابط در نظر گرفته شده است

  براورد كاربري آموزشي  مورد نياز - 5- 3

ن روش اول روش تعيي. كرداز دو روش استفاده  آباد مي توان سريشفضاي آموزشي الزم شهر  مقداربراي برآورد 

با توجه بـه نحـوه پراكنـدگي فضـاهاي      .ميزان فضاي الزم جمعيت تحت تعليم و روش دوم روش تعيين سرانه آموزشي

آموزشي در سطح شـهر و پراكنـدگي فضـاهايي بـاير بـا مالكيـت عمـومي و دولتـي مناسـب بـراي فضـاهاي آموزشـي             

اسـتفاده   وم روش تعيـين سـرانه آموزشـي   روش دآبـاد از   سريشبرآورد مقدار فضاي آموزشي الزم شهر پيشنهادي، در 

  .شده است

آمـوزان ايـن دوره نيـز همگـي در محاسـبات وارد      هاي آموزش پيش دبستاني، دانشبا توجه به اجباري شدن دوره

به تناسب نياز به فضاي آموزشـي در   1406آباد  در سال  و طبق برآوردهاي جمعيتي صورت گرفته، شهر سريش اندشده

متر فضا نياز دارد كه با توجـه   68913متر مربع براي هر نفر در افق طرح به  14/6موزشي و با سرانه بخش هاي مختلف آ

 . متر نياز آموزشي در افق طرح خواهد بود 10950متر مربع فضاي موجود  57963

  درماني مورد نياز -شناخت فضاهاي بهداشتي -5- 4

فاقـد   شـهر داراي اورژانـس ولـي   . باشـد  مـي  آبـاد   يشسـر درمـاني در شـهر    -الزم براي كاربري بهداشتي يفضا  

  . بيمارستان در سطح شهر است

باشد، كه از لحاظ اسـتاندارد عملكـرد آن   درماني مي -داراي يك مركز بهداشتي آباد  سريشدر حال حاضر شهر 

اختصاص داده شده  فضاي. همراه است آباد  سريشرسد و با كمبود امكانات درماني براي ساكنين شهر كافي به نظر مي

  .رسدكافي به نظر مي آباد سريشو اورژانس براي ده سال آتي توسعه شهر  درمانيبه فعاليت 
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٤٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

با توجه به افزايش جمعيـت در افـق     گرددكه پيشنهاد مي متر مربع است 41/1برابر با سرانه كنوني كاربري درماني 

كاربري درمـاني  آباد به  توسعه آتي شهر سريش اراضياز  متر مربع 11743نفر با اختصاص ميزان  11209طرح به حدود 

  .متر مربع به ازاء هر نفر برسد 05/1سرانه افق طرح به 

  برآورد فضاي مورد نياز كاربريهاي فرهنگي و مذهبي  -5-5

آباد  عبارت است از كتابخانه عمومي شهر، كانون پرورش فكري كودكان  كاربريهاي فرهنگي عمده در شهر سريش

آباد و محوطه ساماندهي شده گلزار شهداي شـهر   و پرورش منطقه سريش آموزشوجوانان، كانون فرهنگي و تربيتي و ن

اي را بتوانـد بـر عهـده گيـرد، بـه شـدت       شهري و منطقه اين كاربري كه نقشبرخوردار است كمبود  از سرانه نامطلوبي

  .شوداحساس مي

مترمربـع بـه ازا هـر نفـر      2بع است كه در چشم انداز طـرح بايـد بـه    مترمر 02/1سرانه كنوني كاربري فرهنگي معادل 

  .مترمربع از اراضي توسعه آتي شهر به كاربري فرهنگي اختصاص يابد، پيشنهاد مي گردد 22298برسد، بايد ميزان 

ن دين بخصوص در دهه اكاربري مذهبي كشور شامل مسجد، تكيه، و فضاهاي برگزاري مناسك ايام عزاداري بزرگ

مساحت  .متفاوت است شهر و محالت آنوسعت هر يك از اين واحدهاي عملكردي متناسب با جمعيت . اشورا استع

همچنـان كـه شـكل    . شود زمان تعيين مي طولمطلوب اين واحدها در ارتباط با نيازهاي جامعه شهري و تغييرات آن در 

تعداد آن بـه خصوصـيات اعتقـادي گروههـاي      گيري چنين واحدهاي عملكردي در ارتباط با نياز ساكنان روستاست و

 ساكنين شهر و محلـه مذهبي مختلف ارتباط دارد، وسعت تحت اشغال هر يك از واحدهاي مذهبي نيز در ارتباط با نياز 

   .شوند تعيين مي

سرانه كنوني  .باشداز وضعيت مطلوبي برخوردار مي آباد سريشدر حال حاضر سرانه كاربري مذهبي در شهر 

، ديگراست كه به منظور ايجاد مساجد و مراكز مذهبي  متر مربع 9/0است با برابر  آباد سريش هاي مذهبي در شهركاربري

در نظر گرفته شده است كه فضايي به ميزان  آباد سريشانداز توسعه آتي شهر چشم مترمربع براي 1معادل اي سرانه

تا افق زماني طرح نيازهاي مذهبي شهر را و پيشنهادي موجود ميزان سرانه وضع  .متر مربع را ايجاد خواهد نمود 10816

  .تأمين خواهد نمود
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٤٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  برآورد فضاهاي الزم براي كاربري ورزشي - 5- 6

ريـزي  لـذا در برنامـه  .  اصوالً در پالنهاي شهري و زيستي يكي از كاربري هاي مهم شهري مجموعه هاي ورزشي است

تواند عامـل توسـعه   اي ورزشي صورت گيرد چنانكه اين مسئله ميتخصيص اراضي الزم است توجه خاصي به كاربريه

  .مهمي براي شهر باشد

سرانه كنوني كاربري ورزشي در . براي رسيدن به اين مهم بايد كالبد، امكانات و تسهيالت مرتبط با آن نيز فراهم گردد

متر مربع به ازاء  4/3به  آتي شهر البديبراي تأمين نيازهاي ك مترمربع كه الزم است 8/3آباد  برابر است با  سريششهر 

، آباد  سريشبا توجه به افزايش جمعيت آتي شهر  ،1406اين بدين معني است كه تا سال . برسدجمعيت آتي  هر نفر

اين مقدار زمين عمدتاً براي . آباد  به كاربري ورزشي اختصاص يابد متر مربع از اراضي شهر سريش 37731 بايد ميزان

   .ي ورزشي و ديگر ملزومات آن در نظر گرفته شده استتوسعه كاربر

  برآورد نيازهاي بخش اداري  - 5- 7

ها و همچنـين بـرآورد   شناخت وضعيت كمي و كيفي امكانات بخش اداري و تعيين كمبودها و كاستييررسي ها و

. ملكـي اسـت   آبـاد   سـريش اكثـر ادارات شـهر    سـاختمان نشان مي دهد كه نيازهاي كالبدي و مقدار فضاي الزم توسعه 

  . سال را دارند 10تا  3و عمر  مناسبساختمان اين ادارات داراي كيفيت  همچنين اكثر

كل از زمينهاي  درصد 20/1كه سطحي معادل  باشد ميمتر مربع  29430برابر  آباد سريششهر  اداريمساحت كاربري 

 متر مربع 56/4برابربراي هر نفر  آباد  سريشر بدين ترتيب سرانه اداري در شه. را در بر مي گيرندآباد  سريششهر 

   .اداري زيادي نياز داردبه فضاهاي  آباد سريششهر  .باشد مي

  گروه الفبرآورد نيازهاي كاربريهاي صنعتي   -8-5

عمومـاً در برگيرنـده كارگاههـاي     آباد  سريششهرهايي كوچك متمايل به متوسط همانند كاربري صنعتي در       

هـاي دامـي و بعضـي كارگاههـاي      هـاي كشـاورزي، توليـد فـرآورده     مصالح ساختماني، تبـديل فـرآورده   صنايع دستي،

و سـطح توليـد    شـهر گيري اين كارگاهها، ارتباط نزديكي با فعاليت اقتصادي غالب  شكل. ديگر است توليدي كوچك

منـابع اوليـه طبيعـي در    وجـود  . و بازارهـاي مصـرف شـهري دارد    ي همجوارشهرها نقش غالب، حوزه نفوذمحصوالت 

. شود ساختماني نظير آجر، مي مصالحگيري بعضي صنايع تبديلي كوچك مقياس نظير توليد  سبب شكل شهرهانزديكي 

عمومـاً بخشـي از بافـت كـاربري مسـكوني را تشـكيل        آبـاد   سـريش توليد فرآورده هاي دامـي در شـهر   در حال حاضر 

  .دهند مي
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در خارج از بافـت در حـريم    .اشاره كرد گري ريختهتعاوني توان به شركت ا مياز عمده فعاليتهاي اين كاربري ر 

  . اشاره كرددامداري  آباد  مي توان به معادن سنگ مرمر فعال و چند واحد  شهر سريش

ساكنان است و دولت نيز كمتر بـه دايـر كـردن     خودبا توجه به هزينه باالي استقرار كارگاههايي كه خارج از توان 

و از آنجـا كـه    . دشـوار اسـت  ورزد، برآورد تعداد كارگاههاي صنعتي مورد نياز در طرح جامع شهري  بادرت ميآنها م

يا در  ،يابي مكانتواند در زمينه  ميطرح جامع شهري عمدتاً بر هدايت و بهسازي توسعه كالبدي روستا تمركز دارد، تنها 

  .رگاههاي صنعتي اقدام كندنظر گرفتن فضايي مناسب به عنوان ذخيره براي تمركز كا

كليه كاربريهاي آلوده كننـده بايـد بـه    : گونه تشريح كرددر كل سياست اصلي برخورد با اين كارگاهها را بايد اين

استفاده بهينـه از زمينهـاي داخـل     آباد  سريشبا توجه به اينكه سياست اصلي توسعه آتي شهر . خارج از شهر انتقال يابند

كليـه  . آن است، در طرح آتي جايي براي كاربري كشاورزي در محـدوده شـهر وجـود نـدارد     شهر و محدوده بالفصل

كاربريهاي صنعتي و كارگاهي به علت آلوده كننده بودن، پر سر و صدا بودن و مزاحم بودن به صورت مجتمع در يك 

  .ساماندهي شود بيجارمسير سايت در 

 36/2مربع به  متر 49/0كاربري از مين زمين مورد نياز سرانه اين لذا براي تأمين نيازهاي آتي كاربري كارگاهي و تأ

يـابي مجتمـع   متر مربع را براي مكـان  26424اين تغيير سرانه در توسعه آتي زميني به مساحت . متر مربع بايد افزايش يابد

  .اين كاربري تأمين خواهد نمود

  تعيين وضعيت كاربري نظامي و انتظامي  -9-5

ضعيت كاربريهاي نظامي و انتظامي بايد توجه داشت كه در اين رده دو دسته كـاربري مجـزا وجـود    در تعيين و     

گردد كه سطح اطالق مي هافعاليتكاربري نظامي به آن دسته از . دارد، يكي كاربري نظامي و ديگري كاربري انتظامي

  كز آموزش نظامي، زندانها، مرااهباشد مانند پادگانفعاليت آنها فراتر از سطح شهر مي

وجود مقداري . گرددبه كليه كاربريهاي مرتبط با حفظ نظم و امنيت شهر و محالت آن كاربري انتظامي اطالق مي

از جملـه فعاليتهـايي كـه در رده ايـن     . مشخص از اين كاربري در ميان سرانه كاربريهاي شـهري الزم و ضـروري اسـت   

  .اشاره كرد آگاهيسگاه راهنمايي و رانندگي، اداره توان به كالنتري، پاگيرند ميكاربري جاي مي

، كليه كاربريهاي نظامي بايد از شـهر  شهرسازيبر خالف كاربري انتظامي و مطابق مصوبه شوراي عالي معماري و 

  .نظامي است كاربريفاقد  آباد  سريششهر . و به خارج از محدوده استحفاظي شهر منتقل گردندخارج 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٥٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

كه در قسمت بخش نيروي انتظامي  و فرماندهي كالنتري عبارت است از يك آباد  سريشر كاربريهاي انتظامي شه

قـرار   بيجـار كـه در قسـمت ورودي از طـرف    پايگـاه مقاومـت شـهري بسـيج      يـك و  ورودي از طرف قـروه قـرار دارد  

عمـومي و در داخـل   پاسگاه راهنمايي و رانندگي در حال حاضر به دليل موقعيت نا مناسب آن كه در داخل معبر (.دارد

 بـراي فرمانـدهي  سطح اين كاربري  آباد  سريشدر شهر  .)ميدان اصلي شهر ساخته شده ،در محاسبات لحاظ نشده است

و در ارتباط با كاربريهاي انتظامي  آباد  سريشبنابر اين در توسعه آتي شهر . رسدناكافي به نظر ميبخش نيروي انتظامي 

  .ه آن در نظر گرفته شده استب كالنتريالحاق زمين باير جنب 

مربـع بـه ازاء هـر     متر 5/1است كه سرانه اين كاربري بايد به  مربعمتر  7/1برابر با سرانه كنوني كاربريهاي انتظامي 

در واقع بايد . شود الحاقانتظامي  كاربريهايمتر مربع به سطوح  2088بر اساس اين تغيير كاربري بايد به ميزان . نفر برسد

  .افزوده شودبخش نيروي انتظامي  و فرماندهي كالنتري به مساحت

  و انبارها برآورد فضاي مورد نياز كاربري حمل و نقل - 5- 10

-ر اين شهر محسوب ميد هاي زمينترين كاربرييكي از عمده آباد  سريشدر شهر  حمل و نقل و انبارهاكاربري 

سياست آتـي در  . به ازاء هر نفر است متر مربع 39/3ابر با بربه طوري كه سرانه كنوني اين كاربري در حال حاضر . شود

از اين كـاريري در خـارج از محـدوده     توجهيزيرا بخش قابل ت نيسكاربري ارتباط با كاربري انبار افزايش سطح اين 

ري در بر ا ساس اين سـرانه سـطح ايـن كـارب     كهگردد متر مربع تعيين مي 7/1لذا سرانه آتي اين كاربري .داردشهر قرار 

   .متر مربع نياز خواهد بود   19104آينده 

ميزان سرانه وضع  .يابدميندر توسعه آتي افزايش مساقربري سواري است كه ترمينال داراي يك  آباد سريششهر 

  .را تأمين خواهد نمودآباد  سريشكاربري حمل و نقل در شهر موجود تا افق زماني طرح نيازهاي 

  تجهيزات شهريتأسيسات و  از كاربريبرآورد فضاي مورد ني - 11-5

بـاد داراي يـك   آ سـريش در شـهر  . اسـت  مترمربـع  49/0برابـر بـا   هاي تأسيسات و تجهيزات سرانه كنوني كاربري 

كـاربري   باشـد و سـطح ايـن    مـي ، غسالخانه و مخابرات  CNG، پمپ گاز نشاني، ايستگاه تقليل فشار گازايستگاه آتش

 عمترمربـ  62/1سرانه آتـي ايـن كـاربري    . درنظر گرفته شود شهركاربري هاي تاسيساتي نيز كم است بايد با توسعه نسبتاً

متر مربع بصورت پيشنهادي و با توجه بـه مسـاحت موجـود حـدود       18125 اين اساس تا افق طرح گردد كه برتعيين مي

   .متر مربع نياز خواهد بود  14344
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  برآورد سطح مورد نياز آتي شبكه ارتباطي - 12-5

هـاي پيرامـوني   و دسترسـي  اهـ بر تقويت كمربندي آباد  سريشسياست اصلي در ارتباط با سيستم شبكه ارتباطي شهر 

در ايجاد دسترسي و گذردهي ترافيك بـه   آباد  سريشگر چه در حال حاضر شبكه شعاعي شكل مركز شهر . قرار دارد

از سـوي  . عه شهر به اين گونه تداوم نخواهد داشـت كند، اما اين وضعيت و سطح عملكرد با رشد و توسخوبي عمل مي

روسـتاهاي  و  بيجـار و اهميت آن به عنوان پـل ارتبـاطي ميـان شـهرهاي قـروه و       آباد  سريشديگر، موقعيت خاص شهر 

  .جريان عبوري به شهر را همراه خواهد داشت بخش

هـا و ايجـاد   اخت كمربنـدي بـا مشـكالت محتمـل آتـي، سـ      رويـارويي بر اساس مسائل ذكر شده و براي كنتـرل و  

  .ناگزير خواهد بود آباد  سريشهاي پيراموني در شهر دسترسي

هاي ذكر شده كه عمدتاً نقش جابجايي و گذردهي جريان عبـوري بـه خصـوص وسـايل نقليـه      عالوه بر كمربندي

شـرق و شـمال   بـه روسـتاهاي   هايي براي گذردهي جريان عبوري به خصوص سنگين را به عهده خواهد داشت، خيابان

براي تـأمين فضـاي مـورد نيـاز     . ميان محالت ايجاد خواهد شد ارتباطدسترسي و  دهايي براي ايجاخيابانو  آباد  سريش

 09/43بـه   08/50آباد  تا افق طرح بايد از  سريشها و خيابانهاي ذكر شده سرانه كنوني شبكه ارتباطي در شهر كمربندي

-توسعهوضع موجود و نيز خواهد نمود كه در  متر مربع ايجاد 483085حي به اندازه سرانه سطيابد، اين افزايش  افزايش

  .به كار خواهد رفتآباد  سريشهاي آتي براي تأمين ميزان فضاي مورد نياز شبكه ارتباطي شهر 

تدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط و فضاي سبز ، فضاي باز، و مكانهاي گردشگري و دفاع غيـر عامـل    -6

  در شهر 

  آباد  سريشبرآورد فضاي سبز مورد نياز شهر  -

آباد  سريشتوسعه شهر  سياستهاي. پاييني برخوردار استنسبتاً در حال حاضر از سرانه فضاي سبز  آباد  سريششهر 

-، از جمله بهسازي محيط شهري  و در كل باال بردن كيفيت زندگي شهري و پيروي از اصول توسـعه پايـدار الزم مـي   

تـوان  را مـي  آبـاد   سريشسياستهاي اصلي آتي در ارتباط با فضاي سبز شهر . ر اين شهر فضاي سبز توسعه يابدنمايد تا د

   .ايجاد باغ ها ، پارك و فضاهاي سبز جديد :چنين تشريح كرد

مترمربع  45/11است كه بايد به  مترمربع 03/4با برابر است  آباد سريشدر شهر تجهيز شده سرانه كنوني فضاي سبز 

  .اضافه گردد آباد  سريشمتر مربع به فضاي سبز شهر  128384انداز طرح، بايد بر اين اساس تا چشم. برسد
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   تحليل و ارائه پيشنهادات: لد دومج                                       آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٥٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

كشتارگاه ، غسالخانه، گورستان، سيستم ( پيش بيني مكان و نحوه ايجاد يا توسعه تجهيزات شهري -7

  ) دفع زباله ، آتش نشاني و غيره 

  آب  –الف 

كـه آن   آبـاد   سـريش سبب گرديده كه فقط قشر سطحي شهر بستراال بودن سنگ اگر چه وضعيت زمين شناسي و ب

برخوردار از آب زيرزميني باشد با اين وجود منابع آب زيرزميني و امكان استحصـال از طريـق    باشد ميهم تابع  بارش  

لت عدم گسترش سازنده هاي قلمداد نمود كه به ع ن مهمترين منبع تامين آب شهر را مي توا) چاه ها ( منابع بهره بردار 

زمين شناسي و تغذيه مناسب محدوديتي را به لحاظ كيفيت و برداشت ايجاد ننموده و به همين لحاظ امكان   هشور كنند

  . باشد ميتامين آب در سال هاي آينده نيز از منابع آب زير زميني ميسر 

متـر مكعـب    2000ذخيره آب بـه ظرفيـت   به تناسب از ميزان مصرف كنوني شهر در وضع موجود داراي يك منبع 

است كه اگر چه اين ميزان تكافوي جمعيت حاضـر شـهر  چـه در وضـع موجـود و چـه در آينـده را مـي نمايـد لـيكن           

الزم  خواهـد  را متر مكعبي سـابق    500راهكارهاي براي ايجاد پدافند غير عامل راه اندازي منبع ذخيره هوايي كوچك 

از ديگـر مـواردي اسـت كـه ضـرورت آن احسـاس مـي        ) نبع تصفيه آب چاه ها و چشمه ها م( نمود ايجاد تصفيه خانه 

  .گردد

  فاضالب  -ب

و فاقد تصفيه خانه بوده كه با توجه )در دست اجرا(آباد داراي شبكه جمع آوري و دفع فاضالب ناقص  شهر سريش

ب هاي توليدي را به دنبـال خواهـد   به توسعه كالبدي و افزايش جمعيت شهر در سال هاي آتي كه افزايش حجم فاضال

داشت ضمن تجهيز مراكز سـكونتي و فعـاليتي جديـد بـه شـبكه جمـع آوري و فاضـالب مـي بايسـت اهتمـام ويـژه در            

خصوص احداث تصفيه خانه در سال هاي نخستين برنامه بعمل آيد تجهيز مراكز فعـاليتي شـهر چـون مركـز بهداشـت ،      

  . فاضالب از ديگر مواردي است كه ضرورت آن احساس مي گرددبه سيستم تصفيه خانه .... صنايع و 

  برق  -ج

برق شهر ر در حال حاضر  از شبكه سراسري تامين مي شود همه اماكن داراي بـرق بـوده و در افـق طـرح در ايـن      

  .زمينه مشكل خاصي براي تامين نياز بخشهاي مختلف شهر مشاهده نمي شود

  

  

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m
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٥٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  تجهيزات شهري پيش بيني نحوه ايجاد توسعه و  -

  كشتارگاه 

 3كه در فاصـله كمتـر از    قروهفاقد كشتارگاه دامي و مرغي است  و براي اين منظور از كشتارگاه آباد  سريششهر 

توجه به جمعيت شهر و فاصله كم در حال حاضر نياز به ايجاد كشتارگاه  با. كيلومتري شهر قرار گرفته استفاده مي شود 

  . ضرورت نداشته باشد آتي نيزتا سالهاي  نيست و پيش بيني مي گردد

  گورستان  -

سـازگاري كـاربري هـا و ويژگـي هـاي اقليمـي از جملـه         ،راه هاي ارتباطي ،نفوذ پذيري زمين ،منابع آب سطحي

يند اگر چه توجه صرف به جهت بـاد غالـب   آبر اساس اين فر باشد ميگورستان معيارهاي تعيين كننده براي مكان يابي 

به همين لحاظ  قسمت هاي منتهي اليه شمال شرق را براي اين منظور مناسب تر مي نمايد)   شرقه شمال جنوب غرب ب(

شهر و خارج از محدوده قانوني توصيه مـي گـردد كـه دسترسـي آن از      يمناسب ترين مكان براي گورستان شمال شرق

به مالحظات زيست محيطـي   ايد با توجهتدقيق مكان ب .تامين خواهد گرديد منشعب از جاده شني طريق جاده اي فرعي

امكان جابجايي گورستان فعلـي بـا توجـه بـه ويژگـي هـاي       ليكن   .ن حفاظت از محيط زيست انجام شودسازماو با نظر 

ولـي در صـورت عـدم    مناسب تر مـي نمايـد   رسد با اين حال اگر چه اين جابجايي  فرهنگي و اجتماعي بعيد به نظر مي

( جهـت بـاد غالـب    آن و جريان سعه گورستان به طرف غرب وجود دارد و با توجه به موقعيت تحقق اين امر، امكان تو

  .و محوطه آن بايد به فضاي سبز تبديل شود. مشكل نه چندان زيادي ايجاد نمي كند )شرقجنوب غرب به شمال 

  دفع زباله  -

 عسـگرآباد  – آبـاد  سـريش ر امتداد مسير دبا توجه به پارامترهاي ياد شده در باال مناسب ترين مكان براي دفن زباله 

وجـود دارد كـه در   جاده كه از راه دسترسي برخـوردار مـي باشـند     ي در طرف راستكه براي اين منظور مكان باشد مي

 ور ،كمكـان مـذ  غالـب  از جريان باد شهر مصون بودن سالهاي اخير مكانيابي و مورد استفاده قرار گرفته است و به دليل 

از جملـه  ... ان عامل تسهيل كننـده دفـع زبالـه و   به عنو مناسبوجود خاك هاي  ،منابع آب سطحيه مالحظات مربوط ب

  . مورد توجه قرار داده است مواردي است كه اين مكان را
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٥٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

مربوط به شهرداري و ساير سازمانهاي ) ساله  10( و ميان مدت ) ساله  5( برنامه عمراني كوتاه مدت  -8

  شهري 

   ي ميان مدت شهربرنامه عمران -

كه بايستي توسط دسـتگاه هـاي اجرايـي ذيـربط      باشد ميبرنامه هاي فوق شامل كليه فعاليتهاي عمراني طرح جامع 

رئوس كلي برنامه هايي كه شامل . اعم از شهرداري ، سازمان هاي دولتي و ساير بخش ها در شهر به مرحله اجرا درآيد

  :شرح زير استبه  باشد ميبرنامه پنج ساله اول و دوم 

   .اصلي و فرعي ، داخل بافت شهر كه بهبود كيفيت زميني شهر كمك مي كند 2اجراي معابر شرياني درجه  -1

تصفيه خانه فاضالب در جهت افزايش بهداشت و سالمت محيط زيست شهري بـا اجـراي طـرح هـاي      احداث -2

 جمع آوري ، تصفيه و هدايت فاضالب شهري و زهكشي و هدايت آبهاي سطحي 

در خـارج   حداث تاسيسات و تجهيزات شهر اعم از  احداث پايانه كاال و مسافر و احداث ميدان ميوه و تره بارا -3

  از محدوده شهر

 احداث تاسيسات پهنه هاي سبز شمالي و جنوبي شهر  -4

 تهيه طرح و احداث لكه هاي تفريحي و سبز داخل شهر  -5

 اجتماعات و سالن احداث مركز فرهنگي -6

  فني و حرفه اي  ش احداث مركز آموز -7

اعطاي تسهيالت به بخش خصوصي در جهت ايجاد كاربري هاي تجاري و پذيرايي جهانگردي در پهنه هـاي   -8

 مختلط شهر و محور گردشگري 

 بهينه سازي سايت سازمان ها ي دولتي  -9

 بهسازي بافت ناكارآمد شهري  -10

 شهري فرسودهبافت  نوسازي -11

 شهري فرسودهبافت ساماندهي شبكه معابر   -12

با توجه به مفاد قانون نوسازي و عمران شهري يا قوانين جـايگزيني  ) ساله شهرداري 5(برنامه هاي عمراني كوتاه مدت  -

   .آن در اين قسمت نخست بخش هايي از قانون نوسازي و عمران شهري درج مي شود

  .با اصالحيه هاي بعدي 7/9/1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 

و عمران و اصالحات اساسي و تامين نيازمندي هاي شهري و احداث و اصالح و توسـعه معـابر و   نوسازي  -1ماده 

ايجاد پارك ها و پاركينگ ها و ميدان هـا و حفـظ نگهـداري پـارك هـا و بـاغ هـا ي عمـومي موجـود و تـامين سـاير            
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

وظايف اساسي شـهرداري   تاسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از

   .ها است و شهرداري ها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقش هاي جامع هستند

در شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعالم كند بر كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقـع   -2ماده 

ماخذ پنج در هزاري هاي آن ها  كه طبـق مقـررات ايـن قـانون تعيـين       در محدوده قانوني شهر عوارض خاص ساالنه به

   .خواهد شد برقرار مي شود

شهرداري ها مكلفند بر اساس اين قانون عوارض مذكور را وصل كرده و منحصـراً بـه مصـرف نوسـازي و عمـران      

حكم تصرف غير قانوني در شهري برسانند مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون 

   .اموال دولت خواهد بود

اين قانون رقمي را به ساختمان دبستان  2ماده  درآمدشهرداري ها مي توانند در عمليات نوسازي از محل  -6تبصره 

  اختصاص دهند 

آن هر گاه در نتيجه اجراي طرح هاي شهرداري تمام يا قسـمتي از معـابر بـه صـورت متروكـه در آيـد ،        -19ماده 

قسمت متعلق به شهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خريد آن حـق تقـدم   

   .خواهد داشت

بـه اسـتثناي   (مجازند اراضي و امالكي را كه طبق اين قانون به مالكيت خود در مـي آورنـد    ها شهرداري -22ماده 

منظور نوسازي به موجب قرارداد و در قبـال اخـذ تصـميمات كـافي بـه       به) اين قانون 24اراضي و امالك موضوع ماده 

  .شركت ها و موسساتي كه با سرمايه كافي و صالحيت فني تشكيل يافته اند واگذار كنند

شهرداري ها مي توانند در موقع تنظيم و اجراي طرح هاي نوسازي و همچنين توسعه و احداث معابري كه  24ماده 

ت متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرح هـاي مربوطـه را بـه تناسـب موقعيـت      عرض آن ها حداقل بيس

محل و ضوابطي كه وزارت كشور تعيين و اعالم خواهد كرد وسيع تر از ميزان موارد احتياج طرح تنظيم و اجرا  نمـوده  

و معامالت شهرداري به فروش رسـانيده   و اراضي مازاد را درصورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آيين نامه

   .نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند وجوه حاصله را به حساب درآمد

  :بر اساس اين مصوبات اهم وظايف شهرداري عبارتند از 

  تملك اراضي محدوده فعلي تا حد نهايي  -1

   .ضي تا حد نهايي محدوده اقدام نمايدالزم است نسبت به تملك ارا 31شهرداري بر اساس ماده : الف 
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٥٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 19،  1حاصله از فعاليتهاي اقتصادي در ساختمان شهري براي انجام مفاد مواد  درآمدتشكيل حساب جداگانه به نام  -ب

شوراي عالي شهرسازي تحـت عنـوان اصـالحيه     7/2/1366الزم است اين تشكيل حساب بر اساسي مصوبه مورخ  24و 

   :باشد ميصورت گيرد كه به شرح زير  19/11/1366اي بر مصوبه 

شهرداري هايي كه داراي طرح جامع مي باشند مي توانند در قبال اضافه ارزشي كه براي هر يك از قطعات اراضي شهر 

بر اثر ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي بيش از قيمت اراضي در مناطق مسـكوني بـا   

و تاييـد وزارت  )  قانون تشكيل شوراي اسـالمي  35ماده  1مستند به بند (اد مي شود با تعيين شوراي شهر تراكم كم ايج

قانون شهرداري ها و تبصره آن عوارض اختصاصي به تناسب ميزان اضـافه ارزش    45ماده  8كشور مستند به تبصره بند 

ه از فعاليـت هـاي اقتصـادي در سـاختمان هـاي      حاصـل  درآمدحاصله وضع و وصول نموده و در حسابي جداگانه به نام 

شهري نگهداري كرده و صرفاً در تهيه طرح هاي توسعه و عمران شـهري و اجـراي آن هـا بـا نظـر شـورايي و عامليـت        

   .دستگاه هاي مربوطه به مصرف برسانند

   11تملك اراضي بر اساس ماده  –ج 

اختمان اساسي بوده و يا باغ شـهري بـه آن اطـالق نشـود در     نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر كه فاقد س -11ماده 

مالكين يا قائم يا نمايندگان قـانوني آن هـا مشخصـات و بهـاي      5صورتي كه تا يكسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 

ف قانون مكلف اند اين گونه امـالك را بـه تصـر    2ملك خود را به شهرداري اعالم نكنند شهرداري هاي مشمول ماده 

درآورده و به قائم مقامي مالك از طريق مزايده با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري و بر اساس قيمت منطقـه اي بـه   

درصـد قيمـت ملـك بـه سـود برنامـه        5فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرايم و هزينه هاي متعلقه به اضافه 

در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهـداري كننـد تـا در     نوسازي از محل بهاي ملك برداشت نموده مابقي را

صورت مراجعه مالكين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد بـه آنهـا پرداخـت شـود و هرگـاه ظـرف ده سـال        

   .نوسازي منظور خواهد شد درآمدمالك يا نمايندگان قانوني آنها مراجعه ننمايند وجوه مذكور به حساب 

سال مذكور در اين ماده از تاريخ صدور حكم نهايي مبني  10هرگاه مالكيت ملك محل اختالف باشد مدت  -1تبصره 

   .بر رفع اختالف شروع مي شود

ساختمان اساسي مذكور در اين قانون به ساختماني اطالق مي شود كه ارزش آن براساس ضوابط منـدرج در   -2تبصره 

رصد بهاي كل زمـين باشـد مرجـع رسـيدگي بـه اخـتالف حاصـله در ايـن مـورد          اين قانون برابر حداقل بيست د 4ماده 

   .اين قانون است 8كميسيون مذكور در ماده 
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٥٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

شهرداري مكلف است وضع امالك مشمول اين ماده را قبل از انتشـار آگهـي مزايـده بـا حضـور نماينـدگان        -3تبصره 

   .دادستان شهرستان صورت مجلس كند

كين اينگونه اراضي  قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي خود را به شهرداري اعـالم  در صورتي كه مال -4تبصره 

  . دارند و عوارض و جرايم مربوط را نقداً بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد

  

درعمـران شـهر ماننـد آمـوزش و      تفكيك شده مربوط به ساير سازمان هاي موثر) ساله  5( برنامه عمراني كوتاه مدت  -

  ....پرورش ، بهداري و 

ساله اول الزم است هر يك از سازمان هاي  ذيربط نسبت به حل ضروري ترين مسائل بخش خود  5در طول برنامه 

   .داقدام نمايد و ضروري است انجام وظايف زير را در زمره برنامه هاي خود قرار دهن

  آموزش و پرورش  –الف 

 درآمـد يته نظارت بر سهميه آموزش و پرورش بـر اسـاس اليحـه قـانوني نظـارت در سـهميه فرهنـگ از        تشكيل كم -1

   .شهرداري ها است

   1334خرداد  28شهرداري ها مصوب  درآمداليحه قانوني نظارت در سهميه فرهنگ از 

ي شخصيت حقوقي است كه دارا) كميسيون ناظر سهم فرهنگ(در مركز  هر حوزه شهرداري كميسيوني به نام  -1ماده 

، مركب از رئيس فرهنگ ، رئيس شوراي شهر و يا نماينده آن شورا و سه نفر از معتمـدين محـل بنـا بـه پيشـنهاد  اداره      

فرهنگ و تصويب فرماندار يا جانشين او براي نظارت در مصرف سهم فرهنگ تشكيل مي شود انجام ايـن وظيفـه ملـي    

   .افتخاري است و حق الزحمه ندارد

در صورتي كه محلي فاقد شوراي شهر باشد و به جاي رئيس شورا ، شهردار محل  و يا نماينده او در كميسيون  -رهتبص

   .مزبور عضويت خواهد داشت

رياست كميسيون با رئيس فرهنگ  خواهد بود و كميسيون موظف اسـت كـه در اولـين جلسـه يـك نفـر را بـه         -2ماده 

درصد صادر مي شود بايـد بـه    5نتخاب نمايد و تمام حوالجاتي كه از محل عوايد عنوان خزانه دار از بين اعضاي خود ا

   .امضاي رئيس و خزانه دار باشد

كميسيون ناظر سهم فرهنگ هر محل بايد حساب مخصوصي در بانك ملـي بـه نـام سـهم فرهنـگ بـاز كنـد و         -3ماده 

شهرداري مصوب كميسيون مشترك را در  قانون 68خود موضوع ماده  درآمددرصد از كليه  5شهرداري مكلف است 

   .آخر هر ماه به حساب مزبور تحويل دهد

  قانون نوسازي و عمران شهر  2ماده  6تماس مستمر با شهرداري براي انجام تبصره  -1
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٥٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اين قانون رقمي به سـاختمان دبسـتان اختصـاص     29ماده (  درآمدشهرداري ها مي توانند در عمليات نوسازي از محل 

  دهند 

با شهرداري براي همكاري با سازمان بهسـازي و عمـران شـهر و جـذب سـهمي از اراضـي و عايـدات بـراي          تماس -2

  احداث مدارس 

 مطالعه طرح جامع و منطقه بندي شهري براي هماهنگ نمودن برنامه هاي خود بر اساس طرح مذبور  -3

  ارشاد اسالمي  –ب 

اساس قانون ياد شده قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام  به اجرا درآوردن قانون تاسيس كتابخانه هاي عمومي بر -1

  با اصالحيه هاي بعدي  1344دي  29شهرها مصوب 

خـود را بـراي    درآمـد شهرداري ها مكلفند هر سال قبل از تقسيم اعتبارات شهرداري يك و نيم درصد از كـل   -1ماده 

بخانه هر شهر اختصاص دهند و اگر كتابخانـه عمـومي   تاسيس كتابخانه عمومي و قرائت خانه و خريد كتاب و اداره كتا

نيم درصد مزبور بـا رعايـت    شهر  در حال حاضر موجود باشد و به انجمن كتابخانه عمومي واگذار گردد صرف يك و

  مفاد اين قانون براي كمك و توسعه و تكميل همان كتابخانه مجاز است 

اب و لوازم مربوط و اداره آن در هر شـهر انجمـن كتابخانـه كـه     براي نظارت در ساختن كتابخانه و خريد كت -1تبصره 

ي انجمن مركب  خواهند بود از رئـيس فرهنـگ و هنـر ، نماينـده     يداراي شخصيت حقوقي است تشكيل مي شود اعضا

شوراي شهر  نماينده شهرداري و چهار نفر از دانشمندان و معتمدين آن شهر كه با پيشنهاد رئيس فرهنگ و هنر تصويب 

   .اين قانون انتخاب مي شوند 2هيات امناي مذكور در ماده 

رئيس فرهنگ و هنر سمت رياست و دو نفر از اعضا به سمت خزانه دار و دبير انتخاب خواهند شـد تصـميمات انجمـن    

ور كه به تصويب اكثريت اعضا رسيده باشد  قابل اجرا خواهد بود اداره امور انجمن در شهر تهران با هيات امنـاي مـذك  

  خواهد بود  2در ماده 

خدمت چهار نفر منتخب كه ممكن است در شوراي آموزش و پرورش شهر نيـز عضـويت داشـته باشـند در      – 2تبصره 

انجمن كتابخانه افتخاري و براي مدت چهار سال است هر گاه يكي از اعضا فوت يا استعفا كند يا محكوميتي پيدا نمايد 

انتخـاب مـي    1تماعي باشد جانشين وي براي بقيه مدت به ترتيب مقـرر در تبصـره   كه مستلزم محروميت او از حقوق اج

  .شود
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٥٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

نـيم درصـد و سـاير وجـوه      در هر شهر كه عمارت مناسب براي كتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محـل يـك و   -3تبصره  

يـين شـده در ايـن    حاصله در حساب مخصوص نگهداري مي شود كه زير نظر انجمن كتابخانه منحصـراً بـه مصـارف تع   

   .قانون برسد

شهرداري براي همكاري با سازمان  بهسـازي و عمـران شـهر و جـذب سـهمي از اراضـي و عايـدات بـراي          تماس با -2

  احداث مكان فرهنگي 

مطالعه طرح جامع و منطقه بندي شهر براي هماهنگ نمودن برنامه هاي خود براساس طرح مزبور به عالوه با مطالعـه   -3

امكانات اين ارگان براي احداث واحدهاي مربوطه در نقاط مشخص شده و ديگر نقاطي كه داراي شـرايط   طرح مزبور

  .و موقعيت مناسب است مشخص مي گردد

  تربيت بدني  –ج 

  شهرداري ها  درآمدفرهنگ از  هاليحه قانوني نظارت بر سهمي 5تهيه زمين هاي ورزشي از طريق بند ج تبصره ماده  -1

ح جامع و منطقه بندي شهري براي هماهنگ نمودن برنامه هاي خود براساس طرح مذبور بعالوه با مطالعه مطالعه طر -2

طرح مزبور امكانات اين ارگان براي احداث واحدهاي مربوطه در نقاط مشخص شده و ديگر نقاطي كه داراي شـرايط  

   .گردد و موقعيت مشابه است مشخص مي

با سازمان هاي بهسازي و عمران شهر و جذب سهمي از اراضـي و عايـدات بـراي    تماس با شهرداري براي همكاري  -3

  احداث مكان ورزشي 

  قانون نوسازي  11دريافت زمين از طريق اراضي مندرج در ماده  -4

مطالعه طرح جامع و منطقه بندي شهري براي هماهنگ كردن برنامه هاي خود براساس طـرح مزبـور بعـالوه بـا بررسـي      

وقعيت كاربري هاي مشخص در مناطق مختلف ، نحوه احداث واحدهاي مربوط به سازمان هاي ذيـربط  طرح جامع و م

  مشخص خواهد شد 

تماس تنگاتنگ با شهرداري براي در جريان قراردادن فعاليت هاي سازمان بهسازي و عمران شهر صـورت مـي گيـرد و    

  ان هاي ذيربط جذب بخشي از اراضي براي  احداث مكان هاي مربوطه زير نظر سازم

  ساله عمراني شهر براي تحقق اهداف طرح  10ساله و  5پيشنهادهاي اصالحي الزم در مورد برنامه  -9

پيش بيني هاي طرح جامع توسعه و عمران شهر شامل آينده نگري تحوالت شهر در زمينه كاربري اراضي ، نياز بـه  

اسـت ، لـذا   ... ار مديريتي و نيروي انساني شـهرداري و  تاسيسات و تجهيزات شهري ، پروژه هاي عمراني شهري ، ساخت

پيشنهادها و توصيه هاي كلي مورد نظر در اين بند نيز ناظر بر اين تحوالت بوده و مشتمل بر اصول راهبردهـا و سياسـت   
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٦٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ه هـاي عمليـاتي مشـخص موجـب     ژهايي است كه پس از تدقيق و تفصيل و تبديل شدن به راهكارهـاي اجرايـي و پـرو   

  .ي ميزان تحقق پذيري پيش بيني هاي مورد اشاره در باال مي شود ارتقا

بويژه در زمينه توليـد صـنايع دسـتي منبـت     ( ارتقاي موقعيت نسبي  عملكردي شهر در نظام اقتصادي استان و شهرستان   •

كـرد نظـام   بازرگـاني در شـهر و بهبـود عمل    -تقويت فعاليت گردشگري تفريحي ) كاري  و  فعاليت هاي وابسته به آن 

نيز از جمله مواردي است كه موجب تقويت امكانات ..... اقتصادي شهر به عنوان كانون فعاليت هاي اقتصادي بخش  و 

  و استعداد هاي شهر در ارتباط با تحقق پذيري اهداف طرح جامع توسعه  و عمران آن مي شود 

زايش كميـت و مبلـغ آن را بـه دنبـال دارد كـه در      شـهر نيـز افـ    درآمدعملي شدن پيشنهادهاي باال، تنوع منابع ثروت و  •

ي و تغيير تعرفه عوارض مالكيـت هـاي   درآمدمانند ارتقاي پوشش منابع ( هماهنگي با تنظيم ضوابط و مقررات مناسب 

نـد  و بهبود نظام جمع آوري عوارض و مالياتهاي عمومي و سالم سـازي جريـان اجرايـي آن مـي توا    ) وضع شده بر آن 

را افـزايش داده و زمينـه سـاز    ) بويژه شهرداري ( مان هاي موثر در توسعه و عمران شهر لي در اختيار سازحجم منابع ما

  ارتقاي تحقق پذيري پيشنهاد هاي طرح جامع شهر شود 

ارتقاي نقش مردم در مديريت شهر از روشهاي مناسب موجب جلب اعتماد و مشاركت آنان شده و همراهي آن هـا را   •

ي الزم براي توسعه شهر فراهم آورد ايجاد زمينه هاي مناسب براي مشاركت بخش خصوصي در درآمددر ايجاد منابع 

  آن خواهد بود  يفعاليت هاي عمران شهري ، فعاليت هاي راهگشا براي تقويت عملكرد بخش عمومي و كار آمد

از طريـق اولويـت بنـدي پيوسـتگي     ارتقاي بازدهي و كارايي هزينه هاي انجام شده در ارتباط با توسعه و عمران شـهر ،   •

زماني آن ها ، امكان استفاده بيشتر از منابع موجود را فراهم مي آورد اين وضعيت در صـورت امكـان پـذيري اولويـت     

بندي زماني پروژه هاي عمراني سازمان هاي مختلف مؤثر در توسعه و عمـران شـهر در قالـب يـك برنامـه ريـزي بـين        

، بسيار مساعدتر شده و عالوه بر اين  از اتالف منـابع نيـز   ...)الً شوراي برنامه ريزي يا مث(بخشي توسط نهادي فرابخشي 

  . جلوگيري خواهد كرد

هاي بخش خصوصي و پذيرفتن سرمايه  هقبول شرايط معقول سرمايه گذاران و پرهيز از مديريت اراده گرايانه بر سرماي •

به توسعه و عمران شهر موجب جذب بيشتر سرمايه هاي   گذران بخش خصوصي به عنوان همكاران و كمك كنندگان

ن نكته بايد توجه داشت كه هر گونه توسعه و تقويت نظـام اقتصـادي   يآنان در فعاليت هاي عمراني شهري مي شود به ا

  شهر در حوزه عملكرد بخش خصوصي منجر به بهبود وضعيت منابع مالي عمومي براي توسعه و عمران شهر خواهدشد 
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٦١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بـويژه در  ( مقـررات طـرح    براي انجام فعاليتهاي توسعه و عمران شهر نبايد اختالل در اجـراي ضـوابط و   درآمد نياز به  •

را به دنبال داشته كه در بلند مدت منجر به زيان هـاي بـزرگ بـراي شـهر   مـي      ) ارتباط با تغيير كاربري و مازاد تراكم 

 آنها تقويت شود  درآمدعه در كنار عوارض از شود ضمناً حتي االمكان نبايد عوارض بر ثروت آحاد جام

تحول كمي و كيفي نظام اقتصادي شهر و افزايش اهميت نسبي فعاليت هاي صنفي و خدماتي و بهبود نظـام هـاي بهـره     •

هاي عمومي از منـابع رو  بـه   درآمدموجب مي شود تا شرايط بهتري براي كسب ... برداري از كارگاه هاي اقتصادي و 

اين زمينه مناسب در هماهنگي بهبود سـازمان دريافـت كننـده عـوارض و روش     . وصي ايجاد شود گسترش بخش خص

هاي عمومي براي انجام پروژه هاي توسعه و عمـران شـهر در پـي داشـته     درآمدهاي جمع آوري آن مي تواند  افزايش 

 باشد  

  ) كاربريهاي پيشنهادي( برنامه كاربري اراضي شهر  -10

  ريزي كاربري زمينمباني نظري برنامه 

مباني نظري و انديشه اي برنامه ريزي كاربري زمين بطور پيوسته و همگام با برنامـه ريـزي شـهري شـكل گرفتـه و      

گرچه نحوه استفاده از زمين از قديم االيام مورد توجه انسان بوده ولي رويكرد توام بـا برنامـه ريـزي    . تكامل يافته است

برداري از زمين ، عمدتاً پـس از انقـالب صـنعتي و گسـترش وسـيع تعـداد و مسـاحت         دقيق و منسجم به استفاده و بهره

شهرها شكل گرفته است؛ زماني كه عرضه محدود زمين در شهرها و افزايش جمعيت شهرها سـبب پيـدايش مشـكالت    

متفـاوت تـري    زمين به عنوان يكي از مهمترين منابع كره زمـين ، در شـهرها از ارزش  از اين زمان، . جديدي شده است 

به بعـد ، بـه يكـي از كـانون هـاي اصـلي توجـه برنامـه ريـزان ،           18نسبت به قبل برخوردار شده، به گونه اي كه از قرن 

اين اهميت به شـكل گيـري انديشـه هـا، قـوانين ، مقـررات و       . سياستمداران و دولتمردان كشورهاي مختلف تبديل شد 

در . ور عام و در كشورهاي اروپايي و آمريكا بـه طـور خـاص، انجاميـد     انجام مطالعات گسترده اي در سراسر جهان بط

ريزي شهري همواره فرايند و  رويكردهاي گوناگون در برنامهو امل انديشه ها و قوانين طول دوران ياد شده ، تطور و تك

 يـدگاههاي فكـري  دمهمتـرين  . داده اسـت  جهت گيري هاي اصلي برنامه ريزي كاربري زمين را نيز تحت تاثير قرار مي

ديدگاه هاي ساماندهي زمين، كاركردگرايي ، ديـدگاه رفـاه اجتمـاعي و     :از مؤثر بر برنامه ريزي كاربري زمين عبارتند

ريـزي شـهري،    فراينـد برنامـه   ربر اساس تفكرات و انديشه هـاي مسـلط بـ    .كيفيت زندگي و نهايتاً ديدگاه توسعه پايدار

در چارچوب اين تغييرات چنـد الگـوي مشـخص در    . استداشته تغييراتي تكاملي ز ، نيرويكردها و الگوهاي انجام آن 

مهمتـرين رويكردهـا و نگرشـهاي برنامـه ريـزي      . ريزي كاربري زمين شكل گرفت ريزي شهري و همينطور برنامه برنامه

عـاد خـاص   ايـن رويكردهـا از بعضـي اب   . هاي سـاختاري و راهبـردي اسـت     شهري جهان ، عبارت از طرح جامع و طرح
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٦٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

رويكرد و نگرش برنامه ريزي موسوم به طرح جامع كه سـابقه بسـيار طـوالني در برنامـه     . تفاوت هايي با يكديگر دارند 

بيشـتر  . ريزي شهري جهان دارد ، در طول دوره تسلط خود ، به دو شيوه ثابت و منعطف مورد استفاده قرار مي گرفـت  

  .ي كاربري زمين است ريز هاي اين دو شيوه در حوزه برنامه تفاوت

كه بر پايه نگرش سيستمي و به دنبال ناكامي هـاي الگـوي طـرح جـامع در مقابلـه بـا       نيز طرح هاي ساختاري ـ راهبردي  

موضـوع  . مشكالت شهرها و هدايت توسعه شهري مطرح شده اند، جديدترين رويكردها در برنامه ريزي شهري هستند 

. ساختاري و راهبردي ، بطور اساسـي متفـاوت از رويكـرد طـرح جـامع اسـت       هاي  برنامه ريزي كاربري زمين در طرح

برنامـه  . هاي ساختاري و راهبردي اغلب شامل سه نوع طرح اجرايـي؛ مـوردي ، موضـعي و محـدوده عمـل اسـت        طرح

اجـراي  (و اجرايـي  ) سياستگذاري(سطح كلي راهبردي  دوريزي كاربري زمين در طرح هاي ساختاري و راهبردي در 

مطرح مي شود ، در اين طرحها نخست سياست هاي مرتبط بـا كـاربري زمـين تعريـف مـي شـوند و       ) هاي كلي ياستس

  . سپس نحوه استفاده از زمين در قالب طرح هاي محلي تبلور كالبدي مي يابد 

  

  سال آينده و مراحل مختلف توسعه تعيين نحوة كاربري اراضي شهر در ده -

بيني شدة شهر در افق دهساله بر اسـاس نـرخ    سال آينده بر مبناي نياز جمعيت پيش نحوة كاربري اراضي شهر در ده

بينـي   شهري ارزيابي و مطابق نقشة كاربري اراضي پيشـنهادي پـيش   جامعهاي  هاي معمول در طرح رشد مصوب و سرانه

  .شده است

ي، نحوة توزيع اراضـي بـاير و   قيد شده در گزارش، نحوة گسترش آباد هاي محدوديتعوامل متعددي مانند امكانات و 

هاي قانوني موجود مانند رعايت قانون حفظ اراضـي زراعـي و باغـات، در تعيـين      فضاهاي باز و مخروبه و همچنين الزام

  .اند نحوة كاربري اراضي پيشنهادي دخالت داشته

بيني شـده   جمعيت پيش درصد براي دهسال آتي شهر، سطوح كاربريهاي مختلف با توجه به 95/1بيني نرخ رشد  با پيش

هاي مختلف، با توجه به ويژگيهـاي اقتصـادي،    البته در پيشنهاد سرانه. ارائـه گرديده است) 1406نفر براي سال  11209(

اي، نياز جمعيت شهر وحـوزه نفـوذ آن بـراي     و نياز ساكنين شهر و در مورد كاربريهاي منطقه.. …اجتماعي، معيشتي و 

اگـر  ..ارائـه گرديده اسـت  زيرزان كاربريهاي اراضي در سطح شهر، پيشنهاداتي مطابق جدول ها و مي دهسال آتي، سرانه

، درصـورتيكه بـا تأمـل در هـر كـدام از مؤسسـات       جلـوه نمايـد   اسـتاندارد   ازبـاالتر   هـا  چه ممكن است بعضي از سرانه

الذكر ايـن ميـزان از حـداقل     ي فوقبيني شده كامالً منطقي بوده و در صورت رعايت استانداردها پيشنهادي، ميزان پيش

  . الزم براي هر مؤسسه بيشتر نخواهد شد
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٦٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  )1406سال ( كاريري اراضي پيشنهادي براي افق طرح): 15(جدول شماره 

  نوع كاربري
مساحت 

  موجود

سرانه مصوب 

  شوراي عالي
  سرانه پيشنهادي

پيشنهادي افق 

  طرح
  درصد افق طرح

  46.38  860342  76.75 60-50  500244  مسكوني
  -  آموزش، تحقيقات و فناوري

3-5  
016  18017  0.97  

  3.71  68913  6.14  58103  آموزشي

  2.76  51181  4.56 3  29430  اداري و انتظامي

  0.66  12328  1.09 2  11660  تجاري

  0.32  5932  0.53  2  18  خدماتي

  2.03  37731  3.37 1  -5/1  29690  ورزشي

  0.63  11743  1.05  5/1-1  11343  درماني

  1.2  22298  1.99  75/0-4/0  8530  فرهنگي و هنري

  6.92  128384  11.45  8  32343  پارك و فضاي سبز

  0.59  10816  0.96  5/0 -3/0  7353  مذهبي

  0.29  5370  0.48  5/0-2/0  3781  تجهيزات شهري

  0.69  12755  1.14  2-1  تاسيسات شهري

  1.03  19104  1.7  -  25912  حمل و نقل و انبارداري

  4.03  74671  6.66  -  79412  شاورزيباغات و ك

  0.32  5946  0.53  -  90  گردشگري-تفريحي

  1.43  26424  2.36  6  3023  گروه الفصنعتي 

  26.04  483085  43.09  -  393699  شبكه معابر 

  -  -  -  -  11010  مخروبه

  -  -  -  -  189222  فضاي باز و باير

  -  -  -  -  55826  گورستان

  100  1855040  188.37  105  1446112  محدوده شهر

  

  :باشد يادآوري نكات زير ضروري مي فوقدر خصوص جدول 

علـت بـاال بـودن آن، تـأثير عوامـل      .باشـد  در مورد كاربري مسكوني، سرانه پيشنهادي باالتر از حـد اسـتاندارد مـي   

مقـدار  ضمناً در مورد كاربري مسـكوني   آن است ويژگيهاي فرهنگي و  متعددي مانند اقتصاد و نوع معيشت غالب شهر

باشـد و   زيرا اراضي پيشنهادي داراي مالكيت متعددي مـي . كاربري پيشنهادي به پنجساله اول و دوم تفكيك نشده است

اشخاص با توجه به نيازشان به مسكن و يا بازسازي و نوسازي و نيز زميني كه در مالكيت خويش دارند، اقدام به ساخت 
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٦٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اول و دوم طرح، بـا مشـكل مواجـه ميشـود و بـا واقعيتهـاي اجتمـاعي شـهر          لذا تفكيك اراضي به پنجسالة. نمايند بنا مي

  .مطابقت ندارد

نيز بايد يادآور شد كه اين نوع كاربري نيـز قابـل تفكيـك بـه پنجسـالة اول و دوم طـرح        تجاريدر مورد كاربري 

شود و در سطح شهر  زيرا واحدهاي تجاري با توجه به تمايل هر فرد و گرايشات بخش خصوصي احداث مي. باشد نمي

  .چنين تفكيكي از طرف مردم قابل پذيرش نيست

و با نظر شوراي شهر تعيين شـود   شهركه مكان مناسبي براي استقرار گورستان در خارج از  شدهبيني  همچنين پيش

علـي بـراي   و تا زماني كه موانع و محدوديتهاي فرهنگي و اجتماعي موجود بر سر راه اين كار قرار دارد، از گورسـتان ف 

  . نياز حداقل دهسال آتي استفاده شود ولي محدودة آن بصورت فضاي سبز در آيد

  شبكة معابر پيشنهادي و تعيين نحوة تعريض آنها -

 .مراتب معابر پيشنهادي وبا توجه به كيفيت و مصالح ابنية طرفين محور، تعيين شده است عرض معابر در قالب سلسله

  .معابر در رابطه با ساختمانها، ابتدا عرصه و پس از آن اعياني بوده استاولويت مصرف زمين براي اجراي 

  :در تعيين عرض معابر،عالوه بر اصول طراحي، نكات زير نيز مدنظر بوده است

  رعايت حداقل عرض اجرا شده در طرح هادي قبلي-

  به حداقل ممكن رساندن تخريبها-

. از و با مصالح بادوام كمتـر در معـرض تخريـب قـرار گيرنـد     اي كه ساختمانهاي نوس طراحي خط بر معابر، بگونه-

  :اولويت مصرف زمين براي اجراي معابر به ترتيب زير بوده است

  )ساخته نشده(هاي خالي زمين-1

  اماكن مخروبه-2

  ساختمانهاي تخريبي و كلنگي-3

  ساختمانهاي قابل نگهداري و مرمتي-4

  ، سنگ و آجر)خشت(نوساز و به ترتيب با مصالح گلي ساختمانهاي-5
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٦٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  اساس طرح جامع -11

):و توسعه ( ساخت شهر - الف  

... )مثل متمركز ، شعاعي ، خطي ،پيوسته ، ناپيوسته و ( مشخصات ساختي و كالبدي -  

شهر سريش آباد داراي دو گونه ساختار كالبدي است يك گونه ساختار شعاعي و گونه ديگر ساختار شطرنجي كه 

. به بعد شكل گرفت 70هه بعد انقالب و اوايل د  

 

)كاربري هاي عمده و موثر ( تعيين حوزه عملكردهاي اصلي -  

در حوزه غربي و جنوب غربي تمركز كاربري مسكوني وجود دارد كه سعي شده  فضاهاي خدماتي متناسب پيش بيني 

ارتباط بين محالت و در حوزه مركزي تمركز خدمات شهري و استقرار كاربري هاي عمده و در راستاي ايجاد . گرد

در حوزه شرقي نيز تمركز خدمات و كاربري . جلوگيري از بروز مشكالت و مسائل فرهنگي پيشنهاد شده است 

  .مسكوني پيشنهاد گرديده است
 

... و تسهيالت شهري عمده مثل خط آهن شهري ، فرودگاه و( خطوط كلي و نظام شبكه ارتباطي  -  

ست است و مبادي ورودي از طرف قروه بعنوان عمده ترين مركز تردد مي باشد در نظام شبكه ارتباطي شهر شطرنجي ا

اين راستا سعي شده شبكه معابر در چند سطح شهري با عملكرد شرياني درجه دو و جمع كننده و پخش كننده و 

وب غربي متري جن16متري و معبر  24معبر بين شهري موجود ( دسترسي ها تعريف شود كه معابر شرياني درجه دو

   .شهر جزء اساس طرح جامع تلقي شود

... )مثل مناطق ، محالت و ( نظام تقسيمات واحدهاي شهري  -  

در طرح جامع شهر سريش آباد، شهر به يك ناحيه و چهار محله تقسيم شده است كه  نظام محله بندي فوق جزء اساس 

  .مغايريت اساسي تلقي مي گردد هر گونه تغيير در تقسيمات كالبدي به عنوان. طرح جامع مي باشد

:جهات و حدود كلي توسعه و ظرفيت شهر  شامل  -  

احتماالت جمعيتي و ظرفيت جمعيت پذيري  -  

تراكم . نفر خواهد رسيد11209به  1406بر اساس پيش بيني صورت گرفته جمعيت شهر در افق طرح يعني سال   

.نفر در هكتار مي باشد 128نفر در هكتار  و تراكم خالص  49ناخالص شهر برابر   
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٦٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

منابع و محاسبات ظرفيت زير بنا هاي شهري  -ب  

شهر در حال حاضر داراي شبكه برق و مخابرات و آب بوده و شبكه فاضالب آن نيمه كاره و شبكه گاز رساني نيز 

ب و توپوگرافي و بخش عظيم ان اجرا گرديده و باقيمانده در دست اجرا مي باشد كه از نظر توسعه آتي و به دليل شي

بطور كلي در سيستم شبكه هاي آب و فاضالب شهر بايد . (وجود منابع آبي  مناسب سريش آباد مشكلي وجود ندارد 

). تجديد نظر و متناسب با ظرفيت شهر برنامه ريزي شود  

جمعيت شهر حدود كلي تراكم  -ج  

. نفر مي باشد 130برابر  نفر و تراكم خالص مسكوني 49تراكم ناخالص شهر در افق طرح برابر   

محدوده و حريم شهر  - د  

. هكتار مي باشد 193محدوده شهر سريش آباد   

. هكتار تعيين مي گردد 1369كيلومتري شهر بوده و مساحت آن  3متري الي  500حريم شهر بطور تقريبي در فاصله بين 

مورد قبول خواهد ) كاهش يا افزايش(  در بخش ضوابط اساسي طرح، تغييرات محدوده شهر صرفا در حد تدقيق پالك

  .بود

  

  :اسناد اصلي طرح : قسمت چهارم 

  نقشه الگوي پيشنهادي توسعه شهر  -1

  .در آلبوم نقشه ها آورده شده است

  1: 000/20نقشه محدوده و حريم شهر  -2

  در آلبوم نقشه ها آورده شده است

  محدوده هاي پيشنهادي شامل حريم و محدوده شهر -

آن قسمت از مناطق خارج از محدوده شهر كه در آن كنترل فعاليتهاي عمراني ، از قبيل تفكيك اراضي ، شهر ريم ح -

ن مربوط به شهرداري ها زير نظر شهرداري بوده بر اساس قواني ي،احداث و تعريض معابر و ايجاد ساختمان ، بنا به داليل

  .انجام شود

رداري يا قوانين مربوط به شهرداري ها تعيين شده و مناطق واقـع در آن  محدوده اي كه طبق قانون شه:  محدوده شهر -

  .محسوب  مي شود شهر  بر اساس قانون جز
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٦٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :بر اساس معيارهاي زير تعيين شده است آباد سريششهر  حريم

امكان انجام فعاليت هاي عمراني از قبيـل تاسـيس مراكـز تفريحـي و توريسـتي در اطـراف شـهر، ايـن مـورد شـهر            -1

با توجه به پتانسيل طبيعي و موقعيت شهر بسيار محتمل است چنانچه مشاور سـايت هـاي تفريحـي همچـون      آباد  سريش

   .را داخل حريم قرار داده است اراضي و ارتفاعات شرقي و شمال شرقي شهر

لزوم وجود اراضي مناسب جهت احداث تاسيسات و تجهيزات شهر جهت گسترش حريم شهر را تعيين مـي كنـد     -2

الزم است اراضي مناسبي جهت گورستان خارج از محدوده قانوني داخل حريم شهر در نظر  آباد  سريشمورد شهر در 

عسگرآباد در امتداد جاده كه دفع زباله شهر  گورستان اصلي همانند  محلگرفته شود به تبعيت از جهت باد غالب شهر 

و ميـدان دام قـروه بـا فاصـله     د شـد و كشـتارگاه فعلـي    در نظـر گرفتـه خواهـ    كيلومتري شهر قـرار دارد،  2و در فاصله 

 .ي جمعيت افق طرح كفايت خواهد كردبرا كيلومتري 4/4مناسب

سكونتگاه هاي اطراف شهر و همچنين اراضي با پتانسيل جذب جمعيـت نيـز در تعيـين حـريم شـهر نقـش خواهنـد         -3

  )داشت 

  محدوده شهر 

تـا افـق طـرح     آبـاد   سـريش با سياست هاي مشاور محـدوده مصـوب شـهر    از آنجا كه مطابق ( با توجه به تعاريف باال ، 

گسترش چنداني نخواهد يافت ، كليه فضاهاي داخل محدوده جزء شهر محسوب مي گردند و شهرداري موظف اسـت  

تا پايان افق طرح جامع شهر در مورد ارائه خدمات شهري و همچنين صـدور پروانـه سـاختماني بـراي يـك دوره معـين       

  .شهر تا افق طرح جامع شهر بر هم منطبق خواهند بود محدودهند از اينرو محدوده خدماتي و اقدام ك

   1: 000/5نقشه كاربري اراضي پيشنهادي  -3

  در آلبوم نقشه ها آورده شده است

  1: 000/5نقشه شبكه خيابانها و معابر پيشنهادي شهر تا حد كوچه هاي دسترسي به مقياس  -4

  رده شده استدر آلبوم نقشه ها آو
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٦٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ريز تقسيمات كاربري در مقياس محله، شهر و فراتر از آن) 16(جدول شماره   

 شهر و فراتر از آن محله تقسيمات كاربري

مسكوني -1 واحدهاي مسكوني -  واحدهاي مسكوني -   

تجاري - 2  

بنگاههاي معامالت ملكي شعب بانكها  -  

ند خرده فروشي ها مان( واحدهاي خريد روزانه  -

ها ، ميوه و سبزي فروشي ها ،  يخواروبار فروش

) نانوايي  

واحدهاي خريد هفتگي مانند سوپر ماركت ها ،  -

روستا ، نوشت  فروشگاه هاي تعاوني مصرف شهر و

 افزار فروشي ها و 

ازارچه و بازار روزها ب -  

شي ها و بنگاه هاي معامالت واحد خريد ماهانه مانند پارچه فروشي ها ، پالستيك فرو -

واحدهاي خريد ساالنه مانند فروشگاه بزرگ زنجيره اي ، بنگاه هاي فروش اتومبيل ، مبل 

.....فروشي ها ، پوشاك فروشي ها و  

بازار ، ميادين ميوه و تره بار ) بورس ها ( راسته هاي صنوف مختلف  يعمده فروشي ها -

تجاري ، واردات و  ، شركت هاي بازرگاني و تجاري ، شعب مركزي بانكها ، موسسات

صادرات كاال شعب و دفاتر ، نمايندگي بانكهاي خارجي نمايندگي موسسات تجاري 

 خارجي 

آموزشي - 3  

مهد كودك ، آمادگي ، مدرسه ابتدايي ، مدرسه  -

 راهنمايي ، دوره اول ، دبيرستان دوره متوسطه 

كالسهاي نهضت سواد آموزي  -  

فه اي هنركده ها ، مراكز آموزش فني و حر -  

مدارس اسالمي ، موسسات آموزش زبان هاي خارجي ، هنرستانهاي صنعتي  -  

مدارس ويژه نابينايان ، مدارس ويژه معلولين كر و الل ، مدارس ويژه ساير  -

 معلولين مدارس ويژه كودكان استثنايي 

، تحقيقات و آموزش  - 4

 فناوري
 

مجتمع هاي آموزشي  -  

  دانشسراها ، حوزه هاي علميه ، دانشكده هامدارس عالي ، دانشگاه ها ، -

 

فرهنگي -5  

 

5كتابخانه كودكان ، كتابخانه هاي درجه  -  

، سالن هاي اجتماعات  4كتابخانه هاي درجه  -  

، بنيادهاي ارشادي ، كانون ها  3كتابخانه هاي درجه  -  

، بنيادهاي ارشادي ، كانون ها  2كتابخانه هاي درجه  -  

هاي تاريخي ، موزه ها ، موسسات انتشاراتي ، كتابخانه ملي و  اماكن و محوطه -

 ساير ، كتابخانه هاي بزرگ نمايشگاه ها 

انجمن ها ، بناهاي ياد بود ، آرامگاه مشاهير ، فرهنگستان ها  -  

مذهبي - 6  

 
مساجد ، تكايا ، حسينيه ها ، فاطميه ها  -  

مساجد ، هيئت ها  -  

مساجد ، دارالتبليغ ها  -  

ساجد اصلي شهر ، خانقاه ها ، كليساها ، كنيسه ها ، امام زاده ها ، بقاع م -

 متبركه ، مصلي ، آتشكده ها ، معابد ، مهديه ها 

گردشگري -تفريحي -7  

كبابي ها و قهوه خانه ها  -  

ساندويچ فروشي ها ، آبميوه فروشي ها  -  

چلوكبابي ها ، رستوران هاي كوچك ، طباخي ها  -  

اي بزرگ ، سالن غذا خوري ، تاالرها رستوران ه -  

سالن هاي بزرگ برگزاري جشن ها و ميهماني ها، برخي از رستوران هاي  -

 بزرگ و ويژه 

راسته هاي رستوران شهر ، هتل ها ، مهمان سراها ، مسافرخانه ها ، خوابگا ه  -

 ها ، پانسيون ها ، مهمانخانه ها 

درماني -8  
ه ها ، مطب ها بخش هاي تزريقات ، داروخان -  

مراكز بهداشت ، برخي از داروخانه ها ، كلينك ها  -  

درمانگاه ها ، مراكز رماني سرپايي ، آزمايشگاه ها ، راديولوژي ها ، برخي از  -

 داروخانه ها 

مراكز اورژانس ، بيمارستانهاي كوچك ، داروخانه هاي اصلي و بزرگ  -  

ب ، بيمارستانهاي اصلي شهر ، داروخانه هاي ويژه ، توزيع داروهاي كميا -

 زايشگاه ها ، تيمارستانها ، مراكز توانبخشي 

بهداشتي -9 ها  هگرمابه ها ، رختشوي خان -    

ورزشي -10  
زمين هاي بازي  -  

استخرها ، زمين هاي ورزشي   -  

)چمن ( كلوپ ها ، سالن هاي ورزشي  -  

ورزشگاه ها  -  

ها ، مجموعه ها ، پيست ها  زورخانه ها ، باشگاه ها ، استاديوم  -  
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٦٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

و انتظامي اداري - 11  
دفاتر ازدواج و طالق ، دفتر دفاتر اسناد رسمي ،   -

 پست 

دادسراها  ، اداره برق  ، اداره تلفن  ، اداره آگاهي ، اداره راهنماي و رانندگي ،  -

شعبات تامين اجتماعي ، ادارت آموزش و پرورش ، اداره پست  ، ادارت ثبت 

 احوال 

اداره  امور مالياتي ، اداره ثبت و اسناد و امالك ، اداره بهداري ، اداره ثبت  -

احوال ،شهرداري ، كميته هاي انقالب ، اداره اوقاف ، اداره گاز رساني ، اداره آب و 

فاضالب ، بخشداري ، ستاد نهادهاي انقالب ، سازمان هاي مستقل ، ادارات و 

ي دواير دولتي در سطح شهر موسسات  خصوصي ، و كليه نمايندگ  

فضاي سبز -12  
پارك محله اي ، باغات موجود  -  

پارك ناحيه اي ، باغات موجود   -  

پارك محله اي ، باغات موجود  -    

پارك ناحيه اي ، باغات موجود   -  

پارك هاي اصلي شهر ، پارك هاي جنگلي ، باغات موجود ، مزارع و اراضي ،  -

)استحفاظي ( سبز حفاظت شده  كشاورزي موجود ، فضاهاي  

مناطق نظامي -13  - 
 پادگان ها ، سرباز خانه ها ، قرار گاه ها ، ميادين تير ، آمادگاه ها ، فرودگاه ها  -
  پاسگاه نيروي انتظامي -

گروه الف صنعتي -14  

 

كارگاه هاي نجاري كوچك ، كارگاه هاي آهنگري  -

انواع  كوچك ، كارگاه هاي كوچك خدمات اتومبيل ،

....كارگاه ها ي تعميراتي و كوچك و  

كارگاه هاي درب و پنجره سازي ، تعميرگاه هاي آزاد ،  -

انواع خودرو كارگاه هاي تعميراتي لوازمات برقي و منزل  

)فاقد الودگي (   

تعميرگاه هاي مجاز برخي از انواع خودرو كارگاه هاي توليدي كوچك ، كارگاههاه  -

....قي مجاز وتعميراتي لوازمات بر  

...تعميرگاه هاي مجاز ، برخي از انواع خودرو ، كارگاه هاي توليدي متوسط و  -  

كارخانه جات ، كارگاه هاي اصلي توليدي و تعميراتي ، تعميرگاه هاي اصلي و بزرگ ،  -

 مجتمع هاي كشت و صنعت ، مرغ داري ها ، دام داري ها ، نيروگاه هاي برق 

تاسيسات و  - 15

ت شهريتجهيزا  

 

پست هاي كوچك برق ، باجه هاي پست  -  

مراكز فني و خدماتي شبكه تلفن شهري ،پست  -

 هاي فرعي برق ، محل هاي جمع آوري زباله  

ايستگاه هاي آتش نشاني ، مراكز پست و تلگراف و تلفن ، پست هاي اصلي برق ، پمپ  -

 بنزين 

دادي شبكه آبرساني ، مسيل پست هاي امدادي شبكه گازرساني شهري ، پست هاي ام -

 هاي حوزه اي 

كشتارگاه ، گورستان ، ندامتگاه ، مراكز اصلي پست و تلگراف و تلفن ، تاسيسات شبكه  -

راديو و تلويزيون ، ايستگاه مركزي آتش نشاني ، تاسيسات اصلي ، گازرساني شبكه اصلي و 

ي جمع آوري  پست هاي بزرگ برق سراسري ، مسيل هاي اصلي شهر ، تاسيسات اصل

 زباله  

حمل و نقل و انبارها -16  

كوچه ها و گذرهاي دسترسي به منازل خيابان هاي   -

 دسترسي درون محله اي ، پاركينگ كوچك 

خيابانهاي دسترسي درون نواحي و جداكننده هاي  -

 محالت ، پاركينگ هاي ناحيه اي  

حي پاركينگ هاي منطقه خيابان هاي دسترسي درون منطقه اي و جداكننده هاي نوا -

 اي 

خيابانهاي اصلي شهر و جداكننده هاي مناطق ، تاسيسات و ايستگاه هاي فرعي ،  -

 پاركينگ هاي عمده ، انبارهاي كاال ، تاسيسات و پاركينگ هاي ميني بوس راني شهري 

آزاد راه ها و بزرگ راه ها ي شهري ، جاده هاي كمربندي شهري ، پايانه هاي مسافربري  -

 بين شهري، پايانه هاي مسافربري درون شهري 

پايانه هاي باربري ، انباره اي اصلي كاال ، سردخانه ها ، سيلوها ، ميادين تخليه و بارگيري 

...... و  

خدمات اجتماعي -17 شوراي محله  -   

مجتمع خدمات حمايتي ، شوراي منطقه ، كميته امداد امام خميني  -  

ت خيريه سراهاي سالمندان ، موسسا -  

جمعيت ها ، كانون هاي اصالح و تربيت شوراي شهر  -  

تفريحي - 18  
محل هاي بازي كودكان  -  

 سينما ، باشگاه هاي تفريحات سالم 

سينما ، مجموعه هاي تفريحي كودكان  -  

تئاترهاي كوچك ... سينما ، برخي از تاسيسات ويژه شهري مانند تله كابين و  -  

ز شهر ، تئاترهاي اصلي ، باغ وحش ، راسته هاي سينماهاي واقع در مرك -

 تفريحي كوهستاني  و كمپينگ هاي گردشگري

محدوده هاي حفاظتي -19 مناطق نظامي و امنيتي ، محوطه هاي تاريخي ، مناطق حفاظت شده  -    

حريم - 20   
محدوده شهر ، محدوده قانوني ، خطوط انتقال نيروي فشار قوي ، خطوط انتقال گاز ،  -

 خطوط انتقال نفت ، خطوط راه آهن ، رودخانه ، انهار و مسيل ها ، قنوات 

اراضي ذخيره -21 اراضي ذخيره  -  اراضي ذخيره  -   
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