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 مقدمه

بررشط رررهنطا ن  ررعرطااررع اط ررعاعرطجررر طط8811قررردادددطالعاتررعحطجررر طهررعارط رر رطد ررر طداط ررع ط

پعي داطدبالغطگردي .طدزطآنجعييطهشطالعاتعحطجرر طناعزانر طنهارشطپعيرشطبرلد ط اريطبرشطداارقطن رلدطنهارشطپعيرش طططططططططططط

 طط8811 راعااط رع طططدينطااع اطبرعطد رادعد طدزطههارشطد رنعدطنهارشطداط ط رعاق طنهارشطبهله رعاطآارعااط رططططططططط

 طط1111 8 طعكسرر عاطاررع لدا طداط طعكرريط ررلدييطداطاهاررع طططط8811 اچنررانطبررشطا زطا ررعنيط ررع ططط

 اچنررانطبل اررشطنهاررشطب اررشط رر  طبررعط رررتانطالهررلدطدادررريطداطبعزديرر ط ررعاطاارر دني طبرا ررا عط طططططط

ار  رعاططد رنطبرشطانررلاطب ارشطنهارشطزارعرطبسراعاطزيرعداطدزط قرنطنطططططططططالعاتعحطبشطدنجع طا ا .ط رعيعرطكهررططط

جررر طبل ررتشط طعاردرعهررعاراط رر رطد ررر طهررشطداطبررعاي ططططط.طديررنطااررع اطتررر طب اررشطنهاررشطگرديرر طططط

داط ررلاداطط88/3/8831 طط  ر ررعزاط طداطبررعاي ططداررلاطزيربنررعييططداطهررعاگر  طبصییرريططط81/1/8831

داط رررلاداطعرررعايط  ر رررعزاط طط3/88/8838برنعارررشطايرررواط طبل رررتشطد ررراعرطبل ررر رطط ططداطبرررعاي ط

 ر  طداطاردلرقطاصاهرهطب ارشططططططدادئرشطد رنطدزطالعاترعحططططرطبرشطبیرليرطا را  ط طاجالعرشطداططططاتاعااطديرد

جر طهشطبشطترلاحطاصایررطبرشطبارعرط طب هارقطا علر طعار  طبرليو طداطيیرليطب هاه رعاطدهاارععيط طططططططططططط

هاتاارريط طدقایررعداط طهعا رر اطداط رر رطد ررر طپرددياررشط رر  ط طن عياررعمطبررشطب اررشطجررر طهررعارط رر رطد ررر طط

طانجرط   طد ن.ط

گرروداططجررر طداط ررشطههرر ط ررعاقمطالعاتررعحطانلهررشط طلررلز طندررلكط طالعاتررعحطاربررل طبررشط رر رطط ططط

العاترعحطبرا ريط ط رنعينططططرلدبطط طاهرادحط رعيااعنيط ط  ر رعزاطب ارشطگردير  طهرشطداطديرنطههر  طططططططط

طشطايطگردد.ئدادطب هاقط طپاان عددحطاربل طبشط  رشط طيبجو طط  ر
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 بررسي و شناخت شهر -3

 گذشته رشناخت تاريخچه، علل پيدايش، چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن د -3-1

  وجه تسميه و پيشينه تاريخي -3-1-1

داطالادطاياشط دژ طد ر ط طدجالقطآرطبشط  رطد ر طبدع ارطاادع بيط هلدطدداد.طدهارط ا طهتدرطلاا اط

بع  طبشطاتنعاطبعغطب انط ط«طدا ط»ط   ططنليس مطبتا طناسنطهشط دژ طد ر طب ريهدابعا ط هشطبسااشطد ر طاي

طبعغ طداطيعدااقطآرط هلد چن طفر صيطط اوي عاطاره عحط طچااشط عاطآبطفرد درطداطدجرد طآرطاصیلتعم

طط.د ر طهشطاره عحطآرطاتر  ط طبشطقل طتعلرطفعا نعاشطنعتراطداطيلبيطاا لاطد ن

ط»طلن طپااطايطبع  .ههاشطاَ طبشطاتنعاطديقط طجعيدشط طهارطآرطاال ط داطپ هلاطق يمطر طنديطادطاي«طدَ

طديقط طجعيدشطزن  ط طيعط يو ط ط ا عن ط طبشطاتنعاطتاغشطا عاغشطبكعاطافاشطد ن.ط عي طبالدرطدينطههاشطادطبهري عم

د ر طداطا عازدحطر طدنگهاسيط طر طد اتاعااطداطهنگط  رطپعكط طانو طاترفيطهرد.طبنگساعرط طارهوطآرط

طا  ط ع طه عنيطد  طنهشطبساعا طبنگساعنيطدا طداارططدلا طيعر طپسر طبنگساعنيط  طبعقريعر طد ن. ايطدد اش

طقط8828 طبردبرطط ر طبدنگچيطدا طندر طچ عات  طبع طد نطدنگهاسيط ع طبش طبیر طد  طبل  ر طبع يتنيط اواعر

دنگهاسيطهشطبعط يطفر ن طهاايطبشطبل  رطلاهشطهرد طبلدن  طداطقهتشطايا رطا بر ط  .ططااكر انط وداطبنط

 عاطايطعهيطدالداا طف دهعاايريضريعرط طپسرطط ع طيعرطناوطداطن ردطبعطد اتاعاگردرطداطزاعرطقاع طازدي

طن ضنط طهش طقعهعا ط ع  طاردردا ين طزاعا داا طد ا  طدا طا ا ن . ط  عدح طبش طد ر  طقهتش طدا ط  طهردن  زيعدا

ط رهلبط طبع طهش طقعهعا طدن ع طق احطيعبيطا ا طعهيط ع  طبش طپار زاطا ا ط  يلد عرط طآزددااار جانطبش

طد ا  ددطتغارط ارد طبلدطنهشطآينطدهللط ا طاربضيطاجا  طد رايطداطقاع طارد طقعبقط اعيشطد ن.ط

ددادمطدزطديرط ط عهنطبنگساعرطد نطعنلدرطايطد قطبعزناساشطبعاي طهشطيلدطبنگساعنيطدبارطددايلطآقعاط

طدلعجشطهرد ط  عاطدن ل بعزطنصهساعر طبشط د لشطارجلبطبلدرط ط ر  وطدن ط طالهرطهع شطداد ر طاد عاط لد

طبرداط فر عطداطدينطانلهشدن ط طبعطبلهشطبشطگراعاطجعقن عط   بلدرطزيرطنصهساعر  هلدط عيشطداياعرطيراع

دداد ط عبهشطد ر طاياشطداطگذ اشط اچنانط اطعنلدرطايارد طبشطاعنن طبعغيطب اايعطدا اططفرضط   طد ن.

طدز ط طهاهش طدز ط  طدداد طد ا طدزططبساعا طيكي طدا طبغ دد  طيهادش طبع طهنگطيتهلبطاا طتدعاا طدا طتدعايعر د ا 

ط طااكرهاي طد ر  طعاد  طد ر  طاد  طد ر م طد م طا ز طآر طدبردقطايطهنن . طد ر  ط اطچن طت عليطدا ط پع اعر  ع 

ط. عطبشطد ا ط ع عنيطبرطايطگرددآاداشطد ن  طد ر طاطبلد مطاعنن طاد طداد ارط ط...طد عايطهشطاياشطآر
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 يخي رشد و گسترش شهر اهرمردوره هاي تاعلل پيدايش و  -3-1-2

 ع طپاشطبرطايطگردد.طبشطگداشطبتضيطدزطط111 عاطبشطعاقطآا  طق انطد ر طبشطل  دطبرطد ع طبرا ي

 عاطددرطداطاجع احطزاان طددنعرط ساشطدتهيطد ر طق يممطداطنوديكيطهعد طداطهشطدزطگعد ييطبعطد طا طبعبعاي 

طقرداطدد اشط طد مطآرططد گشطعد گع ابلد طهشطبعط ع  ا   دطهاع ازاطدين  عاطپاشطآثعاطيردبشطديلدا عاط 

طبرطدثرط اقطاطايطآين طط طداط طبشطار اطزاعرطارد طدزطآنجعطهلچطايطهنن طعطدلااعالم ياايطآرطبعقيطبلد طد ن.

ع ا داط  راطد ر طهنلني طبشطاجع احطفهكشطددادييطفتهيط لن .طداه نشططاساهرطايطعا هشااكعنيطبشطنع طدياع 

طنع  طبش طا هش ط ش طبش طد رار ا طد عاطد ااعر  طددداش طاد طاجع احطيك يگرطگسارططيلد ددد طرط طيرگساعرطدا

ط.طد ن

د  ط ع طپاشاط اطد الاطايط881زاعنيطهشطرعبليطبنگساعرطبشطزديرطيضريعرط دگذداطايط لدطعل  دط

طآبعدط لدط طبشطا ط اطد الاططبأااننرلاطهشطد ر طفتهيطبرداط عينط ط عز طپردهن گيطپر اوط لد. دانانطدز

هن .طا عانطقهتشطدينطد  ط طنهاشطآرطادطناوطيلدططجردليطايداط انط اع طد ر طادطايطداط عينطقهتش

طداطدينطقهتشطهشطدار ز طبشطقهتشطهالحطاتر  طد نط ططبرطعهاشطااجع زينطد نطهشطارهوطقاع طبنگساعر بع  .

بع   طد رداطدنگهاسيطهشطنشطندرطد اعرطايط طتنعيرطد ايط طگرد گراثطفر نگيب نطلدعظنط عزاعرطاارد

دن .طداطپانطديلداطدتل قطيكيطدزطفلحط  گعرطدنگهاسيطيعكط   دن طنگ  دااطايدزطنار  عاطا عهمطبلد 

عطايطعهيطدالداا طبصايطدزط وينشط طا اعحطا عاز طبيايط لد.طداطجل طا عازدحطارد طهنلبطبشطفراعن  يطا

طهرد طد ن.ايطبأاانرطيضريعرطيدنگهايطادطزد

 عاطديارطگسارططفاويكيط  رطد ر طعال  طبرطا   د ط عاطدجرد طا هشط عاطق يايطبااارطبشطداط ع 

 عاطداطه ي طبرطد ع طجر دااعنيطبشط ساشطدنارعايط  انط رقطتلاحطگرفاشط طبعطد اهرداطاردهوطددداام

طبل تشط  راط كقطگرفاشطد ن.
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 خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر  -3-2

هاي ، وضع توپوگرافي، شيب ينيموقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن ) عوامل طبيعي ، عوارض زم -3-2-1

بندي آنها در سطح شهر و اطراف آن و همچنين ساير عواملل جغرافيلايي   اصلي موثر در طرح و منطقه

 ده توسعة شهري ( نمحدودكن

 

دقاهشطط82داهشط طط18دقاهشطعرضط اعايط طط18داهشط طط82رهوط ن  يطد اعرطبل  رطبانطدينط  رطداطا

طد ر طداطفعتهشط اارطدزط لحطدايعطط11هاهلااراطهنلبط رقيطبل  رط دقرط   ط طط15جل ط رقيطقرداطدداد.

گر طداطد اعرط عاطزدهل ا اشط عاطگچطبرططقرداطددادطهشطداط دقرطددداشطهل طددانشدابدععطدداد.ط  رطد ر طداط

 عاطا ديعنشطبع لطط دقرطد نط طبشط اانطه نطدزطبع  .طناساگع طدينط  رطا اطاصر جشطدفكنشبل  رطاي

نررطانعبرطآبط طيعكطداطالقتانطانع رطبرطنس نطبشطدادريطاجع اطيلدطقرداطدداد.ط  رطداطداا ددطا دط ارط

ط يوگي طباع  ط  طدداد ط  راالياي طانرر طديجعد طبردا طاد طالز  طنهش عا ط  ط ع طقعبهان طبع طزي ع طاادع حطا  عا

طدداد ن.

ط  ر طهنن   ط انط رقطمعلداقطهغردفاعييطا   د ط انطط دز طدز طهل  عاطاربدر  طا اش طن عياعم ط  ط ع بپش

طهنلبطا ديعنشطبع لططايطبع  .ط

 عاط  ارطدلعجشط   ط طداطبتضيط عاطپاردالرط  رطبل ططنصهساعرزااندزط انط اع ط طغربطناوطط

طرطط  راطادطاالقهط عياشطد ن.طاه عحطگس

دزطنررطبلپلگردفيطدادريط  رطدزط انط رقطبعط ارطااليمطبشط انطغربطگسارططيعفاشط طا   ديايط

طداطدينطزاانشط هلدطن داد.طط

 عاطآبط ط لدييط  رطد ر طدداداطآبط ط لداطاتا  طداطزاساعرط طگر طداطبهاشطفیل طدزطنررط يوگيط

طدزطااصیعحطآبط ط لدييطآرطداطبعبساعرطد ن.طگر ط ط لزدرطط لدا ع طد ن.ط

طااصیش طدز ط عاطآبطگر  طآب عاطج اتيطدينط  رفرد دنيطچااش طيعطد ن. طدثرط كسنط  طبر  عييطهش

طداطهنعاطهل  ه  طبشط  رطدد انطدهودءطادديلط عاطآباداعرطدزطدعاعقطزاانطبار رطاياغوططزاانط طاتالالم

 عاطد اطارد طد اعرطادطبشطدينط  رطهن شطدااعنيطدداد.طدزطدينطا طدزط ع دهاال طگلگردط طداال طات نيطگلنعگلرط

هذبطهرد طد ن.ط

 

 شناسي ) جنس خاك ، زلزله ، آبهاي زيرزميني و غيره ( ل كلي زمينيمسا -3-2-2

طعالايط طا ن  طزدگر طد ن. طيلاد  طچان ط اسام طدز طهويي طد ر  ط  ر ط نع ي طزاان ط عيااعر طنرر دز

طدينطانلهشطدز انطط ط اعنن طا ن طعالايطزدگر ط اع طغربطدابدعععحطدينطا   د هنلبط رقيطد ن.

 گرددط طدزطنررط عياعااط عد ط طااليمط  عاطزدگر طاي رقطبشطگسقطاانعبطا   دطگااشط ط عاقطا اشطهل 
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طبشداطبرطگارن  طاجالعشطداطدزطجعق يي مط طداا ددطي مط طفارد طبعط لحطا لااطقع  عاطهاا  ط طنوديکط

طهنلبط رقيطد ن.طط اع طغربط

طباشطظريديط طبن اطهمط  طچانش طاعارط عاطآ كيطد نطهش طاعارط  طبع ط ارد  طهربنعبش ا لبعحطدينطانلهش

گذدااطااا ط ارد طبعطفر ناانيطا د  طددان .طدينطانلهشطدزطنررطد ا طبريع طبعالييطا اليطآاد طبرداطا لب

ناانطبشطجلاط مط ارطبرا اطا لبعحطد ادرطد  طداطآرطبشد نط طبعاغطبرطچن ط ودااارطا لبعحطدايعاطبلد 

طهم ط م ط اااعيي ط  طا لبعحطبصري ي طدا اش طهش طدد اش    طبل تش طا اط طدين ط ط باشطدا طلرهعحطهن  د ن.

زدييطداطدينطنعلاشط طبار رطزدگيطگن   عاطناكيطپرهعا رينطداطغربطچانطيلادگيطزدگر طب ايجيطياكي

يطبلد ط طبشطجلاطيد نط ايطدينطبغااردحطهوامطهقطچانطيلادگيطگردي   اس الهرطبغااردحطاصایراطدا

ط نع يطداطزدگر طااع   طايطگردد.طههيط الرطهعاقطچانش

ط

 توپوگرافي-3-2-2-1

ط عيااعر طنرر ط رتانط نع يزاانطدز طالعاتشطا   د ط عيايطزاانط  ط اسامطييهوطالاد طچانطدز

طب لالحطد نطزدگر طيلاد  طفاويلگردفاكيطبلپلگردفيط ااعاطگارا كقطالهرطآرط عيايطانزاط  ط 

ط.د نطغربيط- ارط رقيط.طا ن طعالايد نط   طالادطالعاتشطا   د 

 پوشش گياهي و جانوري -3-2-2-2

طدينط  رطر  طبرط طياکطگر ط ط لداطآبط طلعهاانطنعاسعع طدقهاايط رديططبشطبعطبلهش طدزطپل ش 

طفهاراط يگاع طد نطنس اعم طگلنشطبريلاددا طداآرطگاع يط عا  طدنلدعطدغهرطالهلد طبعطط عاگلنشطدز  لاپسن 

طبع  .ايطدن كطبردهم

طپاردالرطآرپل شطگاع يط ط  ط  ر طلعانططا   د  طدز طدد  طهاع ازاط طچرداطبيطا يش طعهنطبل تش بش

ط طبشطتلاحطبعبتيطدزطفتعاان طبشطجلااطهشطط عاطدنسعنيج اتيطيعاجط    طد ن.  عاطيراعطنصهساعرداآا  

ا یلالحطهاع ازاطنرارطگن   طيلنجش طط  رلريمداط لحطد ن ط طپل شطغعارطپاردالرط  رطادطباكاقطاي

پل شطگاع يطعال  طبرطپل شطگاع يططد ن.بشطيلدطديایعيطددد ادططاجالعش ط.ط.ط.طپل شطگاع يطغعارط

طرانطدينطهشطداطبع   طبلايطانلهشطاعنن طهنعاط طهعهقطايط عاقطگاع عرطگراساراا یلالحطهاع ازاط .

ط لد.ناوطيعفنطايطا بع ط ط غع  طگرگ طهداعادابدعععحطاجع اطلالدنعبيطنرارط

 زمين لرزه -3-2-2-3

طزدگر ز رطط عيااعنيط8ز رطدزطييهوط عيايطزاانط عادزطنررط يوگيطنعلاشطبل  رطدينكشطبشطبعطبلهش

ط پرعربساعرط طا د  طآاد طبع  .طلرهناذهلاطايط عاناوطااأثرطدزط يوگيطارز طآرطزاانطط عايبع   ط يوگاي

                                                
1Zone  
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طفالحطبش طگسقطديردرطزير طداا دد طفاعا عاطزدگر طدا طزاانطپليعاطب ركطالهرط  داد طبكالناكيط 

 طط طيلاالجطهعزا رط عا طگسقط رقطا   د طداط اع ط دقرطزدگر ط.طگسقد نطگردي  طزدگر  عياي

طدزط عزن  عاطالهلدطهش نگيطپيط عاگسق طايطزدگر طد ن  طباكاقط عزن ط راوطاد طداطدثرطدينطد  عزه د

ط لد طفتع اارطهعبجعطايط عنايط1/8طجلاطاال ططبشط عالنشطهشطديردرط انطبشط پرطعربساعرطيي طهعبجعطب رك

طبشايطداطانلهشطبساعاا عاارز ي ددطزاانا ط طالهرط    طالهرطپ ي  طدينط قلعطهشطجلااطگردد. طبعا ع

طدزطدينطيلاالج ططهعازينط- طقارط ارد طداطانلهشط دد ياط عاارز زاانط.د نط   طداطانلهشطبر زطيسعاح

طزدگر ط نع يچانشط دل  عاطباع ط نگطپيط عزن ط راوطهشط عاش طن ااطديگرطا لبعحطزط لاد دن .هاهش

طا ريلدط طبعالطآطداطبرگارن  طبعط عزن  عاطچگعايطداطدثرطدياال ط د  ايطباكاقطنعلاشطبل  ر ادطداطهنلب

طياواطزاواشطبا ي ط رتانطالهرط دن پا دطهرد طاينالرطناكيطگن   عاطتلاحطبشطالداداداططهشطب ايجي

طط طشهانل طد ر  ط  ر طهاهش طزاانايدز طاذدا ي دد طد ا طارز گردد. طدابتع عحطهلبع ط عابعزگانطبع طدزطط  زيعد

طگردد.طططبههيطنعلاشطج اتيطدزطب  ي دحطيكيطعنلدربلدن طبش طايطد نطنعلاشط عيايطزاانطارز ط عا يوگي

 خشکسالي -3-2-2-4

داطبیعدفيط طنعداطمطد ن.طگرچشطبساعااطبشطد ا ع طآرطادط دقتشياكسعايطلعاايطنراع ط طاساارطدزطدقها

د   طگرچشطااصیعحطآرطدزطيکطانلهشطبشطانلهشطپن دان .طدينطپ ي  طبهري عمطداطباعايطانعجشطدقهاايطاخطاياي

هن .طياكسعايطيکطدياال طالقايطد نط طبعطياكيطبدع حطددادطچردطهشطياكيطترفعمطديگرطهعاالمطبدع حطاي

طبع  .ايطدزطدقهامطاييبشطانعجهيطبعطبعان گيطدن كطد نط طلعاايطددا   دط

طااا ططياكسعايطهوء باليعاطج اتيطنعا سل طد نط طداطهقطلعتقطها لدطبعاططداطجيطيکطد ا 

بع  .طدينطها لدطانجرطبشطنهیعرطآبطبرداطبرييطفتعاانط ع طگر  ط عط طيعطزاعنيطاتالالمطيکطفیقطيعطبااارطاي

 لد.طياكسعايطبعيسايطداطادبلشطبعطبرييط رديططاال ططدادزطا حطدزطالدزنشط اليطاييکطبصشطزيسنطا

 بانطبعاطط طب صارط طبترقطداطنررطگرفاشط لد.

بتال  طدينطپ ي  طبعطزاعرطعفیقطدتهيط قلعطدينطپ ي   طبأيارطداط ر عطفیقطبعادنيط ط قلعطبعاططداطط

طبلد طاؤثر طناو ط  طاردلقطدتهيطا  طگاع ا طاي دد عاطبعان گياطداب ع طبع طبت دد طبعاطط  طع  ح  طبعاطط ع ر

طبعدط  ي ط طاجلبنطنس يطپعيان ط عيرطفعهالا عاطدقهاايطنرارطداعاطبعال  طداطبساعااطدزطارب ططد ن. برطغعا عم

طنهع طه عرطبعطدينطپ ي  ط ارد ط   ط طايطبلدنن طبشطجرزطقعبقطااللرشطبرط  حطآرطبادودين .ط

جشطنااشطياکطه عرطقرداطگرفاشطد ن.طبغااردحط  ي طاه داطبعاط ط  حط طهالاطديردرطداطيكيطدزطانع

طياكسعايطناوطبشطعنلدرطيکط عن شط طدزطيیلتاعحطدينطانعجشطد ن  طبعان گيط طنل عنعحطداع پردهنشطزيعد

طناعي .ج اتيطالقنطااكالحطدينطگلنشطانعجشطادطلعدبرطاي

طبشطد اطداطاجالعط  رطد ر  ط عا ع ط عان لد طبشطگلنشطداطهشطياكسعايطناوطدزطدثردحطدينطب ردرط ع

طالهرطهع شط  ي طآبطالادطناعزطبصشطهاع ازاطبليو طنصاالحط   طد ن.ديارط
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 سيل -3-2-2-5

 ط نگعايطبشط قلعطايطپالن دطهشطيکطدبيطاعزددطبرطهاشطآبرد شطيعطد نطهشطزيسنطا اليطا اقطيکطاس

بلدرطداطه نطعبقطبرا ي ط نعينط طا يرينطبلد ط طاي عطقاغمطپاچا گيا ديعنشطاخطد  .طپ ي  ط اقطعهي

ط عاطانع رطادطهساجلطنالد.لقا عاط طهع شطدثردحطزيعن عاط طلايطب ر طبرددااطدقایعداطدزطآرطاد 

داط نگع طبعاططبعادرط طبر  طاه دااطدزطآبطهذبطيعكط طگاع عرطايط لد طدات اطب صارط طبعقااعن  ط

د  طهشطيعكط طگاع عرطنالدنن طبعاططادطهذبطلد.ط االبطزاعنيطا اطاي هعااط   ط طا دنعبطنعاا  طاي

نالد ط طداطنااجشطهعنع طج اتيطا ديعنشطيعطاساقطهاشطگذاد يطا دنعبطديجعدط   طادطن د اشطبع  .طبشطجلاط

طيعب .ط لدطهشطدينطااودرطبعطك بطبر طدفوديشطايدات طبعاططبشطا دنعبطب  يقطايط81اال ططبهري عط

طدن ط عطبرطد طگلنش االبط 

 عطداطدثرطبعان گيطداط عط طدايعچش عاطآاد ط طهشطداطدثرطدفوديشطلجمطنعگ عنيطآبطا ديعنشداهاط االب

ط لد.طي عطديجعدطاجيطا ز عط ط داش

 عطديجعدط   ط طبعطيلدطارگط عط طدايعچش عاطنعگ عنيط طهشطداطدثرطدفوديشطلجمطآبطا ديعنش االبباط

 طبصريرطانعز طادطبشط ارد طدداد.طدينط االبط عطااكنطد نطبرطدثرطبعادرط عاط اقطآ ع طط طای  اانطدفردد

طگردبعد طبصريرطديلدا عاط  ط طك بط  رط ريرطي طبشط هلدطآي .

ط ط ع  ط عاطط8811دا طيعنش طبش طيسعادبي طآا ر طالهرط داد طد نطهش طبلد  ط اق ط قلع ط ع   طد ر    ر

 رطگردي .ق يايطبليو طداطا   د طبعفنطفر لد ط  

 

 آب شهر براساس اطالعات موجود  تأمينو نحوه  آب منابع -3-2-3

ط1111 طط8111داطد طاصرورطط  رطع لاطنارلد ط ططط رقدزط انططهلثريططالاشطآبط ربط  رطد ر طدزطجريشط

 ر كشطدنارتعبيط ر رططططط رلد.طعنيط  رطاي كشطآبر  فاعاطالز ط دادططبأااندزططپيط طگردداارطاكت يطكيار طاي

اارطفعتهشطدداد.طدناتعبط  رطد رر ططط111داطقسانط رقيط  رطد اهرداطددادطهشطبعطا قطبأ اسعحطدتهيطد ر ط

ااررطاكتررطدزطيرططالارشطهرلثرطآبططططططط8188388بشطاارودرطططط8811بع  .طدينط  رطداط ع طدزطهنيطآزبسنطاي

دايعفنطهرد طد ن.ط

 

 )حرارت، رطوبت ، باد و غيره(ل هواشناسي يمسا -3-2-4

ط  ر طياکطا   د  ط  طگر  طدقهام طددادا ططد ر  طبرد ع  طبع  . طرطاي طبل  ر ط انلپااک طديساگع  آاعا

اارطبلد طااهيط11بعاططداطيکطا زطداط  رطبل  رطداطفیل ط ردطل دهثرطنوديكارينطديساگع طبشط  رطد ر طرط

ط عاط ع ط سان .طبرينطاع بعاط طاع ط عاطبعبساعرطهم
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 حرارت -3-2-4-1

گارد طب نط هلشطدقهامطدات طدزط لحطد اعرطادطداطبرطايط11هشطداطل  دط بل  رطانعجشط  اتيطدزطد اعر

بع   طبهاشطنعانع رطگر ط طياکط دقرط   طد نط طبشطهوطلع اشط علقطهشطدداداطدقهامطگر ط طارجلبطاي

طنهع طد اعرطدزطهاهشط  رطد ر طداطدينطنلعطدقهامطد اهرداطددان .

طهشطنوديکداط طچع كلبع  بعطاال طططاردددطاع  ديساگع طبعادرط نجيطبشط  رطد ر طايطبع   طبرينديساگع 

گرددط ردبرينطاع ط ع طداهشط عنايط85برينطاع ط ع ط طب انطبعطاال ططداعاطداهشط عنااگرددطگر ط8165داعاط

 .دات طد نط18ل  دططچع كلبع د ن.طرانطدينكشطاال ططاجلبنطنس يط عالنشطداط

ط8822-12 عاشط81دابيطديساگع طچع كلبع طد ا طاطفعهالا عاطلر8-8ه   طط اعا ع

 ماه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

 متوسط .117 1371 1171 .1.7 1.71 1173 1.71 1171 7171 7171 71 7171

 حداكثر 1173 1.71 1371 1371 .137 1271 1171 1371 1372 1.77 .1 1773

 حداقل 173 7171 .727 1771 .117 .737 .7.7 271 171 177 .17 171

ط لد نع يطد اعرطبل  راآيذمطدددا طهقط

  بارندگي -3-2-4-2

 دا نعانرم بهري عم  عابعاط بعع  بعبساعر دا آز ا دالعا  پرفاعا   زاساعر دا غربي  عابلد  ندلك

طد  طنااشطداطنعلاشطداط عالنشطبعاططعا  ط.ند     ي  بساعا بعبساعر فیق دا نرايبي دين هش  لداي  ع 

طد ا طداطبل  رطنعلاشطدا لحطاادع حط عاديساگع طآاعااط عاددد طد ع طبرطهشطبللاا.طگاردايطتلاحط ع 

طب عاطداطدات ط5/1طاو يپعطداطدات ط2/81طزاساعرطفیقطداط عبعاططدات ط1/12طل  دط8821طبعط8811طآاعاا

طد نطپال اشطع قلطبشطبعبساعرطداطدات ط88/1ط  طد ر طبردزهعرطديساگع طداط عالنشطبعاططاال ط. ط  ر طبش

طداطدينكشطران.طاارد نااهيطط18طبعطاع طداطبشطاربل طبردزهعرطديساگع طداطبعاططبااار.طاارد نااهيط8/853

ط.د نطنگرفاشطتلاحطبعان گيطگلنش اچط  ريلاط طاردددطبار طيرددد ط عااع طداطبردزهعرطديساگع 

 

 رطوبت نسبي و باد -3-2-4-3

طگراعاطزيردطد نطد ابرطبساعاطد  ععطنهلشطدزطنس يطاجلبنطبعبساعرط عااع طداط علقطدزبلدرططد ا  رد ر طبشطدااقططدا

طانعجشطدينطبرطياكيط رديططدابعبساعرطا دينطدزطا عن ايطل دققطبشطادطنس يطاجلبنطبترق ط طب صارطبلد لشطزيعد

طفعا طجايهيط علهيطنلدلاط عديساگع طدزطبربراطهشطبردزهعرطديساگع طداطنس يطلبناجط عالنشطاال طط.فراع نلكم

ط.د نبلد طدات طط11طظ رط1/88ط ععنطداط طدات ط21طت حط1/1طدا ععنطد ن

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 00 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 اسامططداطد ن. عط طعلداقطا هيط طانلهش اسامطبعدطداط رطانلهشطبعبتيطدزط اسامطعالايطگردططهلط طنع الداا

طبع  ط بل  رطبشط ر طزيرطايط زططبعدطداطد اعر

بأثارططادطب نطانلهشطدينطق رط لاطبشط طبعطلرهنطشدد اطداا ياردنشطأاناطهشطغربيط لداط عافاعاط طه  شاردهوطهم

طداطزاساعرقرداطاي طزدگر طداطدابدعععحطگر طه  شط طبیلاحطهرد طلرهنط اع طجر شطبطگع يط اسامطدينطد  .

طگذداد.يدثرا

طفعت ط عاططشهدا طبن احطآبعرط طد دن اع  طندلكطه  شداط عيرطاع ط  ط لد.ايطااع   طفعا طداطيهاجطييد الدط عا ع

ط طاگ عا عاط نطجلفعرط   ي طبعد عاطتلاحشطاوط طد ديرطب عاطبيبل  رطيیرلتعمطداطپعطداطد راعرطپ ي  طدينطبأثاردح

طد د ط طا حطداطا زط  ي برطبلد طبر زطجلفعر.ط لدگرطايههل طت  گع يطزيعدط طاشطاجلبن ططقآ عط طاع ط طبر اق

طددادط اسامطلرهنط رعنطبشطبساگيطآر طداذهر طفلق طانلهشطغعارطبعد عاط غربي طغربي  اعطبعد عاطبللاههي.

طديع طدزطدات ط81طل  دطبعبساعرطل داجط. لن ايطا سلبطغعارطبعدط ع طد  طدانااشطغربيطبعد عاط. لدايطا سلب

-بعهمطفیقطبرينپربالجمطزاساعرطفیقطاهعبقطداط.د نط ع طفیقطبريننررآاد طدينطدزطهشطد نطبعدط زططب  رط ع 

ط.بع  ايط لدطآاد طديع طبرين
ط

طا8811_8822 عاشطعط81ا زططبعدط ط نجشطاجلبنطداطديساگع ط عاطبل  رط طچع كلبع طجيطد ا ط8-8ه   ط اعا ع

 ماه
 حداكثر وزش باد

 )متربرثانيه(

 درصد رطوبت نسبی

 )ايستگاه بوشهر( 

 درصد رطوبت نسبی

 )ايستگاه چاهکوتاه(
ساعت  71/.1ساعت  ./.1ساعت  چاهکوتاه بوشهر

1./. 

 71/.1ساعت 

 11 21 1. .1 .7 .1 فروردين

 12 1. 2. .. .7 11 ارديبهشت

 .1 11 1. .1 .7 71 خرداد

 11 17 3. 11 71 71 تير

 .1 .1 1. .. 2 .7 مرداد

 .1 21 .. 11 2 71 شهريور

 13 21 .. 11 2 71 مهر

 11 21 1. 2. . .7 آبان

 1. 22 1. 11 .7 .7 آذر

 11 .3 .1 .2 2 71 دي

 .. 21 11 21 71 .1 بهمن

 .. .2 .. 11 71 .7 اسفند

 7121مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر،
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 بنطنس يطداطديساگع طچع كلبع اطاجل8-8نالدداط اعا طع

 

 اطاجلبنطنس يطديساگع طبل  ر8-8نالدداط اعا ع

 

 اط زططبعدطداطد طديساگع طبل  رط طچع كلبع 8-8نالدداط اعا طع
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 03 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

ط طفعتهشط ط رديططداطنوديكيطبشطدايع ط طبل  رطباعرطهنن   طچع كلبع  طديساگع  نالددا عاطاجلبنطنس يطدا

طديساگع طبل   رطبشطعهنطقرداطگاراطداطهنعاطدايعطدداداطاجلبنطنس يطبااارط طيكنلدينطدد انطدزطدايع ن.

ظ رطبشط  حطط81/88بع  .داطديساگع طچع كلبع طاجلبنطنس يطداط ععنطبراطنس نطبشطديساگع طچع كلبع طاي

ط لد.آي ط ايطداطديساگع طبل  رطبن عطچن طدات طدزطاجلبنط لدطهع اشطايپعيانطاي

 تابش زاويه -3-2-4-4

طبربارطب ين.طااغارد نطبعب ايطاصاههطفیل طداط طييهغردفاعطاصاههط عاعرضطا اطبرطآفاعبطهشطدايشزد 

ط. لدايطبربواگطناوطزد يشطدينطدن دز طهنامطلرهنرطبانيپعط عاعرضط انطبشطبعالبرط عاعرضطدزط رچشطهش

طاتاعااط طاتعبرطجردليطداطآرطا ع  شط طددادطآفاعبطدزطدايعفايطگراعيشطااودرطداطاساهامطدثربعبشططزد يش

طددادطرر احطدقهاايطآ عيشطبشطد ااعبيطداطانعز  طفعتقطل طداطهشطلعاتشاطالادطا   د طداطبعبشطزد يش.

ط.بع  زيرايطه   طالعبشطقرداددادط اعايعرضططداهشط81طبعط81ط عاعرض
 شهر اهرم در تابش زاويه( 1-1شماره ) جدول

 

 

 

 

 

 

 
 ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران)جغرافیا(،مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی مأخذ ؛ رهنمایی ، تقی ، 

 

 ها در شهرمسيل هاي سطحي و موقعيتسيستم حركت آب -3-2-5

هاهلاارطاربرط آ ادط عالنشطط8311ا ديعنشطبع لططبن عطان رطآبط ل يطهعااطدينط  رطبعط  تنطللز طآبريوط

ااهالرطاارطاكترطداط رع ططط3 عاط ل يطدينط  ر اعرطااهالرطاارطاكترطايطبع  .طااودرطبردد نطدزطآبط32

طبرآ ادطگردي  طد نط.

ط8811د ر ط طاسعلنطللز طآبريوطدينطا ديعنشطبعط  رطد ر طقريرطبشطالقتانطللرشطآبريوطا ديعنشطبع لط

طددير طداط كقطبعطرريرطگرد اال ط هشطناعرطد ن  طزاعرطط%81 طداهشطبردهمطط82/8هاهلاارطاربر طهشطبهري عم

هاهلاار طلجمطاال طط عااعنشطط11بارهوطنشطچن درطجلالنيطدينطللز طايطبع  .طجل طا ديعنشطبع لططل  دط

ااارطداطثعناشطد ن.طاال ططآب  يطدينططط111ااهالرطاارطاكترط طاال ططهريعرطا رشطداطآرطط82آرططهريعر

طدادي  انطا دطيعنشطدزطدا طثعناشط طداط عيرطاع ط8111اع طبع طااارطدا طدزطط111 ع طدينطللز  ااارطداطثعناشطد ن.

ط ط اع  طداا دد طدا طد نطد ر   طددط انطغربطبش طا ديعنش طللز  ط اع طهنلبطغربيطبش طداا دد طدا طاكي 

 (درجه)یيجغرافيا عرض
 (درجه) تابش زاويه

 ماهدي اول تيرماه اول فروردين اول

12 .1 1./2. ../12 

13 .7 1./21 ../11 

1. .. 1./21 ../1. 
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 04 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

هنلبط رقيطبشطللز طا ديعنشط لاط طد نطپهنگط طداطهنلبطبشطللز طآبرد شط عاطهل طيلاالجط طا دط

ط لا ط طللز ط نعطا   دطايطگردد.

طبع لطط طايطا ديعنش طدتهي ط ر عيش طد  طددادا طيلاالجطد ر  طهل  ط اعاي طيع  طدز طهش ط ارين طا د بع  .

- عاطيع طهنلبيطهل ط رخط طدزطبشط مطپال انطچااشط عاطاسارطباكاقطاي رچااشطگرفاشط ط ارد طبعطاساق

 عاطد نطگردد.ط ر عيشطديگرطهشطدزطيع طهنلبيطهل طاا لرط رچااشطگرفاشطپيطدزطبشط مطپال انطچااش

هاهلااراطبعالطد نط  رد ر طبشط مطاه شطط1د  .طدينطد طا دطداطجه شط طفعايعب طا دطفعايعبطادطباكاقطاي

يطداطبعبساعرطدداداط  دينطي .طآبطا ديعنشطد ر ط ارينط ايط لادعبشطبلد ط طج شطآاعاطبجويشط اااعگردناي

بع  .طآبطا ديعنشطبع لططبل ططااكر ال طايط8231 طداطزاساعرطدداداط  دينطداكاريكيط1181داكاريكيط

طنع طد ااعرط طيرگساعرطداطنوديكيط  رطد ر طه نطاار بطن  شطهعنع طبش  عاطالدرطنصهساعر عاطد ردر 

 گردد.می دجرد طد ر طاناهق

 

 نحوه دفع آب هاي سطحي )آب باران( در شهر و معايب آن -3-2-6

بع  .طدينطدارطعال  طبرطعرضطبلدرطاتعبرطايآنچشطهشطداطبرا يط  كشطاتعبرطالادطبلهشطفرد درطد نطهم

 لد.طبشطدينطتلاحطهشط ل يطايهيطداطزاانشطدفرطآبط عاطيديجعدطااكالحطع لاط طار اط  رطديجعدطاسع

عرضطهمطاتعبرط طن لدطهلاطداطلع اشطبتضيطدزطاتعبرط  رطآبطگرفاگيطاتعبرطداطا   د طق يايط  رطداط

ط لد.طفیقطبعاطط طديجعدطگقط طالاطاي

-گارد.طآب ارطغعارط  رطدزط انط رقطبشطغربطد نط طلرهنطآبطبشطب تانطدزط ارطتلاحطاي

 طپيطدزطير جطدزط  ر طبصايطدزطآرط دادطا ديعنشطبع لططداط انطهنلبط عاطهعااط   طداط لحطاتعبر

 عاط دقرطداط عاطآباعااطالهلدطداط لحط  رط دادطنصهساعرداطناوطدزطجريشطهعنع   رط   ط طبصشطعا  

ط. لد انطط اعايط طغربيط  رطاي

ط

 خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر  -3-3

وضع جمعيت در گذشته و حال ، ميزان و وضعيت مهاجرت ، جنس  خصوصيات جمعيتي و تركيب آن ) -3-3-1

 هاي سني ، بعد خانوار و غيره ( با استفاده از آمار رسمي و اطالعات موجود ، گروه

 جمعيت شهر اهرم
هاتانطندرطط8118   طد ن.طداطآرط ع ط  رطد ر طدداداططدادئشدجالععحطاربل طهاتانطدزطجريشط ر اعااطهارطآ ااط طط8881دزط ع ط

بردبرطگردي  طد رن.طديرنطططط8621ندرطهاتانطبلد طد نطداطدينطا حطهاتانطد ر طط8131د ر طدداداط8851بلد طد ن.طد ط ع طبت طداط ع ط

ندررطهاتارنطططط1311د ر طبشطعنلدرط  رطارهوط  ر اعرطبنگساعرط ر اعااطگردي طهرشططط8811ا ن طا  طددداشطدد اشط طداط ر اعااط ع ط

اطبت ددطهاتانط  رطد ر طداطد ا ط رعاطاصاهرهطادططط8-5هاتانطدداد.طه   ط اعا عط88883بردبرطط8811داط ع طدد اشطد ن.ط  رطد ر ط

طايطد  .طناعرادطط8881 عط طااودرطنس يطدفوديشطنس نطبشط ع طپعيشطناعرطايطد  طداطدينطه   طاه داطدفوديشطالهشطهاتانطجيطد ا 
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 05 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 .711-.2( جمعيت شهر اهرم و تحوالت آن 1-1جدول شماره )

 
 5331 5331 5331 5311 5331 5331 سال

 52335 55333 3531 3125 3155 2512 جمعیت

 5313 5553 3333 535 5133 افزایش مطلق جمعیت

 3755 1735 1735 2725 5731 5331نسبت جمعیت به سال 

طع ا طا ع  عحطااط8811-8881اأيذمطارهوطآاعاطديردرط ط ر اعاي عاطعالايطندل ط طاسكنط عا عاط

ط
 طق قطدزطآرطداطالادط  رطد ر طبساعاطدن كطبلد ط طبشطعنلدرطآبعداطبن عطدزطط8811 عاطبعطبلهشطبشطدينكشطدجالععحطاربل طبشط ع 

   طد ن ط طبرداطبرا يطب ارطناعزطبشطدجالععحطباااراط هلدطددادطاذدطبشطيیلتاعحطهاتاايططدادئشهاتانطهقطآرطدجالععبيط

بشطبدكاکطط8811بعطط8811ت طپرددياشطايط لد.ططه   طزيرطدجالععحطهاتانط  رطد ر طدزط ع طبشطبط8811  رطد ر طدزط ع ط

ط.هنيطناعرطايطد  

 ..71-.2( جمعيت شهر اهرم به تفکيک جنس .-1جدول شماره)

طزرطاردطهاتانط ع ط ر اعاا

ط5821ط5131ط1311ط8811

ط1521ط1511ط81118ط8821

ط1888ط1881ط88883ط8811

ط8811-8811ديردرط ط ر اعاي عاطعالايطندل ط طاسكنط عا عاططاأيذمطارهوطآاعا

دات طايطبلدنسان طبشطفعا يطبكهمطهنن طط3161ندربردبرطبعطط1188برطد ع ط ر اعااطدزطهقطهاتانط  رطد ر طط8811داط ع ط

طبت ددطط3168دات ط طبرداطزنعرطط3161دينطنس نطبرداطارددرطبردبرط   رطد ر طداط ع طندرطدزط عهنانطط81111دات طبلد طد ن.

بردبرطط8811دات طدزطهاتانط  رطد ر طادطداطبرطايطگارد.طدينطنس نطداط ع طط1861االا ط  رطد ر طبلد طدن طدينطبت ددطط8811

 عطبرطبت ددططاالا ينطيعاجطدزطهالاطنا  طد ن.طداطدينط ع طدادئشدينطدجالعطط8821دات طبلد طد ن.طداط ر اعااط ع طط11

طداطبرطايطگاردط8دفو د ط   ط طل  دط  كاعاط  تنطددادط طبردهمطهاتاايطآرطط258نانط  رطچ ا.طدات طدزط عهنانط  رطاد

ط.ندرطداط رط كاعاطايطبع  ط8168

 .712و  ..71( تعداد جمعيت بر حسب محل تولد سال .-1جدول شماره)

ط

ط

ط

 
ط8811-8811اأيذمطارهوطآاعاطديردرط ط ر اعاي عاطعالايطندل ط طاسكنط عا عاط

 

ط

ط

 جمع اظهار نشده خارج از کشور آبادی شهر دیگر همین شهر واحد سال

5331 
 3531 23 551 511 353 3515 تعداد

 555755 5735 5723 55731 3755 35733 درصد

5331 
 52335 33 233 335 5523 55535 تعداد

 55575 573 575 3732 5753 35513 درصد
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 عدفشطجر ا8511 طط8831بانيطهاتانط ع طپاشط 8811اطهاتانط  رطد ر ط ع ط2-8ه   ط اعا طع

 
ط طا ع  عحط طپاشطبانيط عاطااع اط8811اأيذط طناعيجطبدیاهيط ر اعااط ع ط

 

 سواد و نرخ باسوادی

ينطبتر ددطط ع طباكاقطايطد  .طدزطدط1ادطدفرددطبعالبرطدزطط8811ندرططدزطهاتانط  رطد ر طداط ع طط88121بت ددط

ندررطادطدفررددطبع رلددططططط3181دات طدزطهقطهاتانط  رطد ر طادطدابرطايطگارد.طدزطاجاررطديرنطهاتارنططططط1362

دات طاريططط1168بردبرطط8811د  طهشطنرخطبع لدداطداط  رطد ر طداط ع طباكاقطايطد ن .طدينطبت ددطناعرطاي

 رعاطط طايطبع  .نرخطبع لدداطجريط رع ططداتط1862دات ط طبرداطزنعرطط1361بع  .طدينطنرخطبرداطارددرطبردبرط

دات طبرشطهاتارنطبع رلدددرططططط8861ط8811گذ اشطا طبشطفو نيطگذد اشطد نط طجيطباسنط ع طانا يطبشط ع ط

درعفشط   طد ن.طدينطا  طبرداطهعاتشطزنعرط  رطد ر طبساعاطبااارط طقعبقطبلهشطبلد طد نط طنرخطبع لدداطدزط

دات طا ا  طد ن.طدينطدارطنارعرطاريطد ر طهرشطططططط1862 طهشطدهنلرطبشطدات طبلدط1861بردبرطط8811زنعرطدزط ع ط

دات طدفوديشطدد اشطد نط طنررخطا ر طدفروديشط رعااعنشطبتر ددط ططططططط8368نرخطبع لدداطزنعرطداطجيطدينطد ا ط

دات طبلد طد نطهشطدينطنرخطا  طبعطبلهشطبرشطنررخطططط8682دات طط طط5611دات طبع لدددرطزرطبشطبربارطبردبرط

 رلددططندرطزرطبيط353ندرطاردط ططط111ندرط عاقطط8181بع  .طداط  رطد ر طاجالععطاعاطبعالطايا  طهاتانطبس

طبلد طدن .
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ط8811-11اططنرخطبع لدداطداط  رطد ر ط1-8ه   ط اعا طع

 سال سرشماری
 جمعیت باسواد جمعیت شش ساله و بیشتر

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

5631 

 

 تعداد
3676 6635 6663 6676 5361 5611 

 16.36 61.56 36.36 67.61 16.75 566 درصد

5661 
 6666 6663 6157 6651 6366 7611 تعداد

 67.61 16.67 16.11 16.61 67.35 566 درصد

5611 

 تعداد

 
55666 1113 1616 7161 1666 6161 

 15.6 17.1 13.5 67.16 16.63 566 درصد

طو محاسبات مشاور .712 -..71 ايساله هايسرشماريتفصيلی نتايج مأخذ : 

 

 

 .712 تنگستاني شهر درنقاط سواد تيوضع و شتريب و ساله . تيجمع(3-1جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طو محاسبات مشاور .712 سال سرشماري تفصيلینتايج مأخذ : 

 

 زن مرد گروه سنی

 بی سواد با سواد جمع درصد با سواد جمع

 5551 1373 3756 661 3666 6615 تعداد جمع کل

 56.57 15.15 566 56.33 17.66 566 درصد 

 61 666 661 63 636 673 دادتع ساله 7-3

 6.71 75.61 566 6.53 75.66 566 درصد 

 56 676 153 56 616 676 تعداد ساله 56-56

 5.15 76.51 566 5.63 71.56 566 درصد 

 56 5616 5636 66 713 5656 تعداد ساله 51-57

 5.55 71.61 566 6.66 73.36 566 درصد 

 51 766 717 61 761 5656 تعداد ساله 56-56

 5.35 76.67 566 6.37 71.65 566 درصد 

 553 5311 5156 76 5163 5733 تعداد ساله 67-51

 3.71 76.61 566 6.11 71.65 566 درصد 

 113 666 5666 515 5667 5666 تعداد ساله 17-66

 66.73 13.66 566 51.16 15.56 566 درصد 

 656 66 616 661 566 615 تعداد ساله و بیشتر 36

  1.61 566 36.61 65.15 566 درصد 
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دات طدزطآنعرطط861د  طهشطباشطدزط عطناعرطاي عاشط ط رتانط لددط طب یاالحطآرط85بعطط1االلرشطهاتانط

 عاگيطايطبع  طهشطط88اربل طبشط نططبع ن .طبااارينطدات طبع لددطداطدينط نانبع لددط طداطلع طب یاقطاي

دات طبع لددن ط طاعبهيطط31 عاگيطد ن طهشطط1دات طدزطآنعرطبع لددط سان .ط طهاارينطااودرطناوطبشط نطط3368

 عاگيطب ااقط نط ا دطبشطب یاالحطدزطدينطه رنطاسراثنيطبرلد ط طقعبرقطاهعيسرشطبرعطططططططط1 لددط سان .ط نطبي

طبع  . عيرينطناي
 

 .712ساله الزم التعليم به تفکيک سن و وضع سواد نقاط شهري تنگستان  71تا .(جمعيت .7-1جدول شماره )

 جنس و سن
 زن مرد

 بی سواد با سواد جمع بی سواد با سواد جمع

 ساله به تفکیک سنین منفرد 56-3جمعیت 
 35 5566 5576 16 5566 5576 تعداد

 6.65 71.57 566 6.11 73.55 566 درصد

 ساله 3
 51 561 556 53 76 556 تعداد

 51.1 15.5 566 55.56 61.13 566 درصد

 ساله 6
 1 553 565 5 566 563 تعداد

 6.15 73.51 566 5.66 71.16 566 درصد

 ساله 1
 1 551 556 1 556 551 تعداد

 6.56 71.16 566 6.75 73.67 566 درصد

 ساله 7
 6 75 76 6 563 567 تعداد

 6.57 73.15 566 5.61 76.51 566 درصد

 ساله 56
 6 566 565 6 516 516 تعداد

 5.16 76.53 566 6.63 71.16 566 درصد

 ساله 55
 3 551 566 5 556 551 تعداد

 6.61 71.15 566 6.61 77.55 566 درصد

 ساله 55
 6 553 557 5 561 567 تعداد

 5.15 76.61 566 6.36 77.66 566 درصد

 ساله 56
 6 531 537 6 566 563 تعداد

 5.66 76.36 566 5.6 71.6 566 درصد

 ساله 56
 3 566 516 5 515 516 تعداد

 5.66 76.36 566 5.67 71.75 566 درصد

طو محاسبات مشاور .712 سال سرشماري تفصيلینتايج مأخذ : 

 

 ساختار سني و جنسي جمعيت

ندرطاردط طاعبهيطزرط سان .طبنعبردينطططط1881بت ددطط8811ندرطهاتانطداط ع طط88883داط  رطد ر طدزطاجالعط

بردبررططط8821بع  .طديرنطنسر نطداط رع ططططزرطايط811ندرطاردطداطبردبرطط81863نس نطهنسيطداط  رطد ر طبردبرط

ط8811دات طبلد طد ن.طبنعبردينطداطجيطباسنط ع طانا ريطبرشط رع ططططط811بردبرطط8811دات ط طداط ع طط3161

دفنط طياوطزيعداطدد اشطد ن.طبرا ريطنسر نطهنسريطداط رع طططططااودرطنس نطهنسيطبشط   طدگرگلرط   ط ط

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 09 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 عاشطايطط15بعطط11ناعرطايطد  طهشطبعالبرينطنس نطهنسيطداطبانطگر  ط عاط نيطاربل طبشطگر  ط نيطط8811

بع  .ط طهاارينطاه داطنس نطهنسيطناروطاربرل طبرشطگرر  طططططزرطايط811ندرطاردطداطبردبرطط88863بع  طهشطبردبرط

زرطد ن.طه   طزيرطبت ددطهاتانط  رطد ر طبرشططط811اردطداطبردبرطط2162بع  طهشطبردبرطايط عاشط13بعط11 نيط

 رعاططد  .طنس نطهنسيطداطگر  ط عاط نيط ر رطد رر طدزطگرر  طططبدكاکطهنيط طگر  ط عاط نيطادطناعرطاي

د  طهشطارگط طهن ط طارب عمطدچعاطبغاارطه نطد ن.طدينطدارطناعرطايانطبشطبعالطا ن طاتانيطادطجيطنايي نيطپع

 عطاارطبن عطععاقطبغاارطداطنس نطهنسيطناسنطبهكشطا عهرحطبرداطزنعرطط طارددرطبأثارطعا  طداطداطدينطنس ن

طدداد.
  طنس نطهنسيطبشطبدكاکطگر  ط نيط8811اهاتانط  رطد ر طداط ع ط88-8ه   ط اعا طع

 نس نطهنسي زر ارد اردط طزر گر  ط عاط ني

 7.773 777. 112. 71113 كل

 .327 11. 11. 7.11 ساله .-1جمعيت 

 77173 ..1 2.. 3.2 ساله .-3جمعيت 

 3.72 1.. 17. 71.1 ساله .7-71جمعيت 

 3177 213 .13 7.13 ساله .7-73جمعيت 

 .7..7 1.1 2.3 7.11 ساله .1-11جمعيت 

 77773 .1. 12. 71.2 ساله .1-13جمعيت 

 73..7 117 .11 ..2 ساله .1-11جمعيت 

 .7.17 .11 111 2.1 ساله .1-13ت جمعي

 3171 1.1 1.1 171 ساله .1-11جمعيت 

 7.171 131 .17 1.. ساله .1-13جمعيت 

 71173 172 .11 122 ساله..-1.جمعيت 

 1.71 711 711 1.1 ساله ..-3.جمعيت 

 3173 33 31 737 ساله ..-1.جمعيت 

 .7.17 111 127 ... ساله وبيشتر ..جمعيت 

طو محاسبات مشاور .712 سال سرشماريتفصيلی يج نتامأخذ : 

 

طبشطيلبيطگليعاط طدينط ر  طناعرطددد طبلهشطبشطدجالععحطه   طفلقطايطبلدرط ر ط نيط  رطد ر طاد بع

انطا طبشطهع ايطگذداد طد نط طي عاگيطبشطپعط85بعطط81  ط ر طدزط نانطي عياعاطهاتاايط  رطد ر طد ن.طقع

ط نيط طگر   ط نيط عاگيطدن هيطباط5-1دا طگر   طدز طهعط3-1اار طا ن  طدفوديشط عاگيطد ن.  شطهاتانط 

 .ااعنگانط نيطبصلبيطاا لدطد ن
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ط

ط8811ا ر ط نيط  رطد ر 5-5نالدداط اعا طع

 

 
 

 

 

 مهاجرت

برداطبرآ ادطبت ددطا عهرينطداطدينطالعاتشطدزط شطد اشطدجالععحطد ادعد ط   طد نط طبرطد ع طب هاقطا ن ط

طدجالععحطنر طآر طبر طاساهامطلعهم طا ططغار طدز طد ادعد  طبع طد ن. طگردي   طبرآ اد طد ر  ط  ر طا عهرحطدا خ

دجالععحط رط شطا ن ط اسعرط عزاطگردي  طد ن.طدجالععحطلعتقطبشطعنلدرطپعيشطدجالععحطداطا ع  شطا عظط

   طد ن.طق قطدزطب هاقط طنااجشطگاراطدزطنرخطا عهرحطداط  رطد ر طبشطتلاحطگذادطبشطدجالععحطالهلدط

طايطدن دزيمنررط

 طداط ر اعااطعالايطندل ط طاسكنطدجالععحطاربل طبشطا عهرحط8811دجالععحط ر اعااط ع ط -8

بشطتلاحطبت ددطا عهرينط داد طبرطلسرط نط طهنيط ط اچنانطبرآ ادطبت ددطا عهرينطبرطلسرط

بع  .ط طيط  ر اعرطاييا قطدقعانطق هيطالهلدطد ن.طدينطدجالععحطبرطلسرطنهع ط  راط طا  اع

هقطه د  طدجالععحطاربل طبشطهقططد نطآ ادرطا عهردرطيعاجط   طدزط  ر اعرطالز طد نرداطبشب

طب  نطآ اد.طه   طدجالععبيطالهلدطداطدزطد طه نطنايطبلدنن طد اعن عط ط  ر اعر  عاطهالاطاد
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ط طيكيطدينكشطدينطدجالععحطداط لحططدادئشدجالععحطدقاهيطداطالادطا عهرحطداطنهع ط  راطاد هنن .

   طاجالعط  ر عاطيکط  ر اعرطادططدادئشهنانطنهع ط  راط  ر اعرطبلد ط طبنعطبردينطدجالععحط ع

 عطناوطاجالعطيکط  ر اعرطادطداطبرطگارد.ط طعال  طبرطآرطدجالععحطاربل طبشط عيرط  ر اعرداطبرطاي

طبشطبرآ ادط عاطدا نكع اطاي طناعز طبنعبردينطبرداطب  نطآ ادرطدجالععحط  رطد ر    ر اعنيطگارد.

 ايطبع  .

برينطآن عط عاطدددااط طد اايط هلدطددادطهشطا م عط ط عزاعردجالععحطث ايطديگراطهشطبل ططداگعر -8

طدينطدجالععحطناوطبشطعنلدرط طب  د نط طدااعرطددناگع طعهل طپو كيطد ن. دجالععحطاربل طبشطدددا 

زطآرطبرداطبرآ ا عاطنالنشطگاراطيکطنالنشطگاراطبعطدن دز طبساعاطبواگطقعبقطبلهشطبلد ط طايطبلدرطد

 عطادطناوطناعرطايطد  .طدزطدينطدجالععحطناوطبرداطد ادعد طهرد.طبصیليطآنكشطبت ددطاالا ينط طاالفي

 برآ ادطااودرطا عهرحطد ادعد ط   طد ن.

ط8811 طط8821 عاط لاانطد اشطدزطدجالععحط عاقطدجالععحط ر اعاي عاطاصاههطبصیليط ع  -8

طد ادعد  طبع طهش طا ططد ن. طبلدرطدز طاي طدجالععحطاد طدين طا عهربي طيکطداگلا طبلاا  ط  طآاعاا  عا

ط8821برآ ادطنالد.طبللاطيالتشطداطدينطا ططبعطد ادعد طدزطا ن طلرهنطهاتانط  رطد ر طدزط ع ط

اه داطا عهرحطناوطب  نطااآي .طدبا دط  رطد ر طبشطتلاحطيکط  رطبساشطدانررطگرفاشط   طط8811بعط

 اهعيسشطايط لدطداطدينطتلاحطدياالفعحطدع ددطباعنگرطا عهرينطيلد ن طبلد.ططط8811 ط پيطبعط ع ط

 روش اول: استفاده از اطالعات سرشماري 

اسراهااعمططط8811داطدينطا طط اعنگلنشطهشطگداشط  طدبا دطدجالععحط ر اعااطعارلايطندرل ط طاسركنطططط

الععحطا رعهربيطداطنرررطگرقارشط ر  طططططالادطد ادعد طقرداطگرفاشط طدقاهعط اعرطدجالععحطبشطعنلدرطا نعاطدج

د ن.طداعطدزطآهعطهشطدينطدجالععحطبشطجلاطهعاقطگر  ط عاط نيطادطداطبرطناريطگاررد.طبررداطب  رنطآ ادرططططط

دجالععحطهعاقطاربل طبشطا عهرينط دادط   ط طيعاجط   طداطگر  ط عاط رنيطالز طد رنطبرعطديرنطپراشطططططط

بت ددطهقط طيعاصطا عهرينطبشطبنع ررطبرانططططفرضطهشطا عهرحطبشطنس نطداطگر  ط عاط نيطااعبشطبع  

طگر  ط عاط نيطبهسامط   ط طبت ددطا عهرينطداط رطگر  ط نيطب  نطايطآي .

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط
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 .712(مهاجرين وارد شده در نقاط شهري شهرستان تنگستان سال 71-1جدول شماره )

زنمردزنمردزنمرد

2818405512478521591211100کل

41383139222313100- 0 ساله

92003149342634197- 5 ساله

1428541863362291816- 10  ساله

19331348156102321115- 15 ساله

24575577689792015518- 20 ساله

295044956761011623723- 25 ساله

342934542674955305- 30 ساله

39190463743302095- 35 ساله

401322618291725143-44 ساله

4984191118161028- 45 ساله

646120101114240- 50 ساله

65 ساله و 

بیش تر
256702820

جمعجنس و سن

شهرستان هایسايرشهرستان
خارج از 

کشور
ساير استانهاشهرستان های استانمحل سرشماری

 
طو محاسبات مشاور .712 سال سرشماري تفصيلینتايج مأخذ : 

 

 ه جمعیت دو سرشماریروش دوم: مقایس

دبا دطالز طد نطهاتانط  رطد ر طداط ر اعااط عاطاالدايطالادطبعزبانيط طب هاقطقرداطگارن .طداط

ه   طنرخطنعيعاصطبعزاعن گيطنسهيطناعرطددد ط   طد نطدينطنرخطنس نطد ا ط عاطنسهيطادطناعرطايط

طداطگر  طنسهيطيلدطداطدناهع طدز يکط نطبشط نطديگرطادطناعرطايططد  طبشطدينطاتنيطهشطنس نطدفرددطاد

طبشطعنلدرطاثع طهسعناكشطداط ع ط د طبعطچ عاد ط عاشطط8811تدرطبعطچ عاط عاشطبلدن طداط ع طط8821د  .

ناعرطايطد  طط8821 عاشط ع طط5بشطهاتانطتدرطبعطط8811 سان .طنس نطدفرددطد طبعطچ عاد ط عاشطداط ع ط

يطدزطهعاتشطيعاجط   طدن .طدينطنس نطداطيکطهعاتشطبساشطهشطچشطنس ايطدزطآنعرطبعقااعن  طدن ط طچشطنس ا

بردبرطط هشط اچطارگط طااراط هلدطن د اشطبع  طقلتعطهاارطيعطل دهثرطاسع اطيکطيلد  طبلد.طداطتلابي

طداطغارطدين ط طداطتلابيطيکطايطبع  . هشطدزطع دطيکطبااارطبع  طبشططتلاحطدزطع دطيکطهاارطد ن.

دزطدينطگر  ط نيط دادطهعاتشط   طدن .ط اعنگلنشطهشطا ع  عحطناعرطايط نطهشطبت دداطدفرددططاتنعاطآر

د  طبرداطگر  ط عاط نيطهشطدينطنرخطبااارطد نطاد ل طآرطقلتعمط هلدطا عهرپذيراطداطدينطگر  ط هلدط

شطبط.دداد.طداطگر  ط عاط نيطديگرطهشطع دطنوديکطبشطيکطايطبع  طناوطدلااع طا عهرپذيراط هلدطدداد
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طا عهرطيیليط قايطه ط ع طدينطگر   طدا طدينكش طدز طبرداطدجاانعر طنوديکطبع  . طيکطبساعا طدينطاقمطبش ش

پذيراط هلدطددادطيعطنشطالز طد نطنرخطبهعطنسهيطد سعاشطادطبرداطآرطگر  طا ع  شطنالدط طاه داطا عهرحط

طادطب  نطآ اد.
طا ع  شطااودرطبعزاعن گيطبانطد ط ر اعااط طبرآ ادطنرخطا عهرح  ا88-8(  ه 

 جمعیت مردان روه سنیگ
نرخ ناخالص بازماندگی 
 نسلی گروه های سنی

 جمعیت زنان اهرم
نرخ ناخالص بازماندگی 
 نسلی گروه های سنی

 31-31 31-31 5331 5331 5331 31-31 31-31 5331 5331 5331 سال و دوره

 - - 166 365 166 - - 171 351 166 ساله 6-6

 - - 366 155 616 - - 373 167 161 ساله 1-7

 5.566 5.636 615 115 335 5.665 5.653 167 751 365 ساله 56-56

 5.666 5.563 115 661 167 6.766 6.751 677 366 676 ساله 51-57

 6.131 5.766 656 666 636 6.115 6.666 661 661 167 ساله 56-56

 6.665 6.666 653 657 166 5.665 6.161 663 651 361 ساله 51-57

 5.617 6.167 553 636 665 5.536 6.166 566 635 661 الهس 66-66

 6.767 6.737 531 653 656 5.661 6.761 533 656 666 ساله 61-67

 6.776 6.765 556 556 635 6.761 5.651 551 566 615 ساله 66-66

 6.766 5.636 565 561 576 6.716 6.136 563 566 656 ساله 61-67

 5.656 6.165 516 565 551 6.761 6.616 555 73 566 ساله 16-16

 6.733 6.136 11 556 565 6.756 6.676 556 561 565 ساله 11-17

 6.765 6.116 556 16 77 6.711 6.667 553 71 75 ساله 36-36

 6.361 6.336 566 555 566 6.366 6.355 561 565 515 و بیشتر 31

طو محاسبات مشاور .712 -..71 سالهاي هايسرشماريتفصيلی مأخذ : نتايج 

 

طهشططبرداطدينطا ع  شطناعزطبشطدجالععحطدقاشطارگط اارطداطجيطد سع طبر لسرطگر  ط نيطد ن.

 ب ااقطن لدطدجالععحطناعزطبشطبرآ ادطايطبع  .

-آرطد اشطدزطگر  ط عاط نيطهشطنرخطبعزاعن گيطنسهيطآن عطهاارطدزطاه داطلهاهيطد نطناوطباعنگرطآرط

طبشطدينطبربارطاجالعطا عهرينطبشططد نطهشطبت دداطدزطدين گر  طبشطيعاجطدزطهعاتشطا عهرحطهرد طدن .

طد نط طاندي طآن ع طايعري طعالان طهش طيعاج طبش طا عهرين ط  طد ن طاث ن طآن ع طايعري طعالان طهش دديق

طا عهرطفر نطبلدرط طبلهشطبشطعالانطدينطاقمطا عهرپذيرط طيع طبع طناعرطايطد  طهش ا عهرحطيعاصطاد

طهعاتشطااصصطايط لد.

لع طبعطبلهشطبشطآنچشطداطبعالطگداشط  طداگلاطايعريطبرداطا عهرحط عياشط   ط طيعاصطا عهرحط

ط1برداط  رطد ر طا ع  شطايط لد.طدبا دطبعطد ادعد طدزطا ططفلقط طبعطب  نطآ ادرطااودرط عاطبهعءطنسهيط

بانيطايط لدطط عاشطبرداط رطيکطدزطگر  ط عاطهنسيطاردط طزرطهاتانطالادطدنارعاطداطهعاتشطبساشطپاش

طداط طگردي ط  طدينطا ع  عحطدنجع  طايطگارد. طقردا طاهعيسش طهاتانط دقتيطالاد  ط پيطناعيجطلعتقطبع

نااجشطنرخطا عهرحطيعاصطداط  رطد ر طجيطد سع طگذ اشطب  نطآا .طدينطدجالععحطناعرطايطد  طهشط
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طپذيراط طااودرطا عهر طاجالع طدا ط  ر طيعاجط832د ر  طدفردد طاجالع طدز طد نطهش ط   ططندر ط داد ط     

طب  نطايطآي .

ندرطط512ندرط عاقطط188بت ددطط8811بعطط8821داگلاطالادطبرا يطناعرطايطد  طهشطداطجيطا حطد سع ط

ندرطاردطدزط  رطط831ندرطزرط ط851ندرط عاقطط881ندرطزرطبشط  رطد ر ط دادط   ط طبت ددطط881اردط ط

د طد ن.طه د  طزيرطدينطدينطا ع  عحطادطناعرطيعاجطگردي  طدن ط طداطاجالعط  رطد ر طا عهرطپذيرطبل

طايطد ن .
طابرآ ادطا عهرينطارددرط  رطد ر طبرد ع طااودن عاطبهعءطنسهي85-8عطه   

گروه سنی 

 مردان

جمعیت 

 5661سال 

 1نرخ بقاء 

تا  61ساله 

16 

جمعیت 

 5616سال 

 1نرخ بقاء 

تا  16ساله 

11 

جمعیت 

مورد انتظار 

5611 

جمعیت 

 سرشماری

11 

وت تفا

جمعیت 

 مورد انتظار

6-6 351 6.71577 616 6.71373 131 166 -61 

7-1 167 6.77156 366 6.77361 666 161 66 

56-56 751 6.77667 161 6.77136 365 365 67 

57-51 366 6.77616 756 6.77567 165 676 -55 

56-56 661 6.71753 365 6.77517 763 167 -76 

57-51 651 6.71116 665 6.77553 353 361 55 

66-66 635 6.71366 656 6.71761 631 661 36 

67-61 656 6.71566 613 6.71161 667 666 51 

66-66 566 6.76657 661 6.76637 615 615 5 

67-61 566 6.71766 566 6.73615 665 656 7 

16-16 73 6.76665 561 6.76661 535 566 7 

17-11 561 6.76613 76 6.75651 566 565 5 

36-36 71 6.11366 71 6.13666 15 75 56 

31+ 565 635757 15 6.36535 11 515 573 

66-66   515  15  -15 

 555 3551 3653  1656  1661 جمع کل

طو محاسبات مشاور .712 -.711هاي سالهاي سرشماريتفصيلی مأخذ : نتايج 
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طيبهعءنسهاط عودرااطبرد ع ط  رد ر زنعرططنيا عهرطبرآ ادطا81-8عطه   

  

 
طو محاسبات مشاور .712 -.711هاي سالهاي سرشماريتفصيلی مأخذ : نتايج 

 

 ز اطالعات ثبتی سومين روش: استفاده ا

طدجالععحطبااارط طدين طد ن. طپو كي طعهل  طددناگع  ط  طد ر  طب  د نط  ر طدددا  طبصشطدز دجالععحطدين

بع  .طاجالعطدينطدجالععحطناوطناعرطايطد  طهشط  رطايط8813 طبرآ ادطط8811بعطط8815 عاطاربل طبشط ع 

دات طايطبع  طه   طزيرطط1632بردبرطا عهرپذيرطبلد ط طنرخطا عهرحطناوطط8811بعطط8815 عاطد ر طجيط ع 

طدينطدجالععحطادطناعرطايطد  .
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 8815-11انرخطا  طج اتيط طالهشط  رطد ر ط81-8 ط اعا طعه  

 
ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط طا ع  عحطااع اط  ر اعرطبنگساعرط طدااعرطب  د نط  كشطاأيذ 

 

ططها در توسعه كالبدي شهرنخصوصيات اجتماعي شهر و محالت مختلف آن و چگونگي تأثير آ -3-3-2

 

 عاطد ردر طد طااعر طفر عداط طگهساعرعطيرگساعراعا قطا يشطگاع طيرگاطباكاقط  رطد ر طدزطا هش

داطااصصط طقعبهانطبدكاکطدزطيك يگرطبلد طدن ط ايط   طد ن.طدينطا هشط عطداطگذ اشطدداداط لينطا هش

 عط ط اچنانطبشطدااقطن د انط  رطداطدجرد طا هشطبعطگسارطط  ي ط  رناانيطبليو طداط شطد شطديارط طا  

ارهوطا هشطداطبشطار اطنهشطا هشطداط  رطهمطانگط   ط ط مطدهنلرطا هشطبن اطداط  رطبعطبلهشطبشطي انط

طد ن.طا عنيطبل طط  رددااطتلاحطاي طهعا  اطبهسامط    طا هش طچ عا طبش طهقط  ر طدينطاد اع طدا گارد.

 عاطد اايط طي اعحطدااعنيطادطداطيلدطادط طبااارطدددادحط ط عزاعرا هشطيکطداط انط رقط  رطقرداطدد

برط اعرطا هشط عاطق يايط  رط عاقمطد ردر طد طهعاطددد طد ن.طا الحطد ط ط شطداط دقرطاجالعشط  ار

 عاطدينطد طا هشطبشطهعابراطاسكلنيطديایعيطبع ن طهشطبااارطزاانااعر طفر عداط طگهساعرعطيرگساعراطاي

دن .ا هشطچ عاطناوط عاقطبل تشط عاطه ي طدزطهاهشطاسكنطا رط طدجرد طددناگع طپاع طنلاطبشط انطددد ط   

 اع طادطداطبرطايطگارد.طدا اشطدهثرطاردهوطآالز يط طناوطي اعحطبجعااطداطاجع احطياعبعرطدنهالبطد الايط

ط عطقرداطدداد.داطدينطا هش
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  ت آن در مناطق مختلفتراكم كلي جمعيت در سطح شهر و تغييرا -3-3-3

ندراط ر رطداط رع طططط88215 كاعاط  تنطددادطهشطبعطبلهشطبشطهاتانطط258  رطد ر طداط ررطالهلدط

بع  .طبردهمطنعيعاصطهاتاايطداطا الحط  رطندرطداط رط كاعاطايط8161بردهمطنعيعاصطهاتانط  رططط8831

ط.بع  د ر طبشط ر طزيرطاي

 محله يك

اجع احططقرداطگرفاشط طبعطا هشطد   طدادريطزداعيط طبعيرطد ر   رططي رقط ط اع ط رقدينطا هشطداط

دينطا هشطدزططبردهمطط.طبلد طد نندرطط1118بشطط8831 كاعاطبلد ط طهاتانطآرطداط ع طط883ددادط لحطا هشط

طندرطداط كاعاطبريلادداطد ن.ط51نعيعاصطهاتااي

 محله دو

طهنلب طدا ططدينطا هش ط  ر طد ر  طهش طدد اش ط انطقردا طياعبعرطدز طيکطدزط انط اع طبش طا هش  رقطبش

-دنهالبطد الايط طدزط انطغربطبشطاا درطدااردرطبنگساعرطعا لاطير هيط  رطبشط انطبل  رطانا يطاي

دينطا هشطدداداطبردهمططبع  .ندرطايط5828بت ددط8831 كاعاط طهاتانطآرطداط ع طط31اسعلنطا هشططگردد.

ط.بع  ندرطداط كاعاطايط58نعيعاصطهاتااي

 سهمحله 
دينطا هشطداط انط اع ط ط اع طغربيط  رطقرداطددادط طدزط انط رقطبشطا هشطيکطدزط انط اع ط ط

طنصهساعر طغربطبش طدزط انطهنلبطط عاطيراع طد   طا هش طانا يطايطبش ط لد. ط طط883اسعلنطا هش  كاعا

ندرطداط كاعاط 81اايطدينطا هشطدداداطبردهمطنعيعاصطهاتطبع  .ندرطايط8888بت ددط8831هاتانطآرطداط ع ط

طبع  .اي

ط

 محله چهار

ططبشطب ايجط دادطا   د ط  رط   طچ عا طداط عا عاطديارط كقطگرفاشطط طا هشط اعا ط دينطا هشطد ن.

طا هشططد ر   رطط اع ط رقي طبع طدادريط ل طقرداطگرفاشط  طداط رق  طبطبعير طداطغربط  طنصهساعن عاطيراع ع

دينطا هشطط.طبلد طد نندرطط111طل  دط8831 ط طهاتانطآرطداط ع ط كاعاطبلدط88 لحطا هشط.طاجع احطددادط

ط ندرطداط كاعاطبريلادداطد ن.ط81دزططبردهمطنعيعاصطهاتااي

 عاطيراع طدادريطالز طبشطيعدطآ ااطد نطبصشط  اتيطدزطدادريطدا رطا   د ط  رطد ر طادطنصهساعر

طدي عاطآبر عنيط طا ديعنشطباكاقطايبعيرط طلريمطهعنع  نطدادريطداطا ع  شطبردهمطهاتاايطنعيعاصطد  .

ط عطا ع  شطنگردي  طدن .طا هش
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 خصوصيات اقتصادي شهر -3-4

هلاي اقتصلادي ) صلنعت ،    اوضاع كلي اقتصادي شهر، ميزان توليد و نوع آن در هريلك از بخلش   -3-4-1

 (كشاورزي ، تجارت و خدمات

 توليد ناخالص داخلي شهر اهرم

-اط  رطااودرطبلاا طيعطداآا ط طيعط وينشط  رطبرآ ادطايطگردد.طيكيطدزطا مبرداط نعينط عينطدقایعد

 عاطدقایرعداط ر رطد رن.طااأ ردعنشطدجالعرعحطدقارشط طططططططبرينطا عل طدقایعداطبتاانطدازططدفو د طداطبصش

هعاتيطهشطبالدرطبرطد ع طآرطدازططدفو د ط  رطد ر طادطبشطد نطآ ادط هلدطن داد.طداعطبعطبلهشطبرشطدجالعرعحططط

 رعاطايعرريط ططط عط طا   عاطدقایعداطبعطد ادعد طدزطا طلهلدطداطهقطهالاط طا ع  شطدازططدفو د طبصشا

 عطادطبرآ ادطنالد.طبررآ ادطبلاار طنعيرعاصطدديهريطططططآاعااطايطبلدرطبعطل  داطدازططدفو د ط رطيکطدزطبصش

ط  رطبعطد ادعد طدزطاتعداشطزيرطااسرطايطگردد.

 
ط   طبشط ر طزيرطايطبع ن طداطدينطاتعداشطاهعديرطبتريه

 بلاا طنعيعاصطدديهيط  ر

 عاطدقایرعداطيتنريططط طبربارطبشطعنلدرطناعد عاطبصشبطsrو  inو  agدازططدفو د ط طدن ييط عاطVA ط

 رعاططبع ن .طبشطدينطبربارطبعطدد رانطاهرعديرطدازططدفرو د ط ريرکطدزطبصرشطططططهاع ازا طتنتنط طي اعحطاي

گردد.طبعطد ادعد طدزطااودرط ردنشطدازططدفو د طد راغع طط طنعيعاصطدديهيط  رطناوطبرآ ادطايدقایعداطااودرطبلاا

گرددطبعطبلهشطبشطالدادطفلقطدبا دطا یرل طط عاطدقایعدا طهقطدازططدفو د طبصشطد اغع طبرطآ ادطايداطبصش

ط8818 رعاططا  ط رع طبرآ ادطگردي  .ط ط پيطبعطد ادعد طدزطااودرطط8811 نعيعاصطدديهيط  رطد ر طبرداط ع 

بررططق قطدزط رچاوطالز طد نطبررداطا  رنطط گردد.دينطاه داطبرداط  رطد ر طداط ع طهعااطبرآ ادطايط8811بعط

 رعاطدقایرعداطداطبلاار طنعيرعاصططططط  رطا یل طنعيعاصطدديهيط  رطد ر طبشطبدع حط  مط ريکطدزطبصرشط

لعطادطبصرلبيطبلرراحطاريطد ر .طداططططط عاطدقایعداطدينطالردديهيطبلهشطهنام.ط  مط عغهانط ريکطدزطبصش

 رعاطدقایرعداطططبرينط  مطادطداطبرانطگرر  ططدات طدزط عغالرطد اعرط طباشط868اجالعطهقط عغهانط  رطد ر ط

گارد.طداطارب شطبتر ططدات طدزط عغالرطد اعرطادطداطبرايط8681اربل طبشط عغالرطبصشطآالزططبعي طددنسنطهشط

ت طدزط عغالرطادطدابرطددادط طب  د نط طار دهعااطدهاارععيطناروططططداط8618 عاطاعايطقرداطددادطهشطگرا د لش

 عاطبع  .طدزطدينطه نط عياعاطدقایعداط  رطد ر طيکط عياعاطي اعبيطد نطهشطداطبصشداطارلهشط ل طاي

 ر  طططدادئرشطزيرطبصشطدقایعداطهشطدجالععباعرطداطهر   طزيررطططط81گارد.طدزطدقایعداطبر ارد طبعالطادطداطبرطاي

طبعاطديگرطناوطبااارطدزطااعنگانطهقطايطبع  .طط1 عطهاارط ططبعاطآرط1د ن.ط  مط

ط
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ط عاطاصاههطدقایعداطاهعيسشطبت ددط طنس نط عغالرططد اعرط ط  رطد ر طداطبصشطا82-8ه   ط اعا ع

ط

 فعاليت هاي عمدهگروه
نسبت شاغالن شهر اهرم  شاغالن اهرم شاغالن کل استان

 در استان

درصد  صددر تعداد درصد تعداد
 تعداد

درصد 
 سهم

     100 3322 100 269489 جمع کل
 0.79 0.97 7.01 233 8.87 23913 كشاورزي، شکار و جنگلداري  

 0.04 0.04 0.12 4 3.35 9026 شيالت  
 0.24 0.30 0.51 17 2.12 5711 استخراج معدن  

 0.62 0.76 6.05 201 9.80 26398   ساخت –صنعت 
 1.37 1.69 1.87 62 1.36 3674   و آب، گاز تأمين برق
 0.91 1.12 15.80 525 17.40 46898 ساختمان  

 نقليهو تعمير وسايل فروشی، خردهفروشیعمده

 0.94 1.15 10.93 363 11.68 31484   وخانگی شخصی وكاالهاي موتوري

 0.44 0.54 0.45 15 1.02 2759  و رستوران هتل
 0.99 1.22 13.25 440 13.42 36164   و ارتباطات ارداري، انبو نقل حمل
 1.64 2.03 2.38 79 1.45 3897 هاي مالی  گريواسطه

 0.59 0.73 1.93 64 3.27 8804 هاي كسب و كار  مستغالت، اجاره و فعاليت
امور عمومی و دفاع و تامين اجتماعی  اداره

 1.42 1.75 19.78 657 13.90 37469 اجباري 

 1.82 2.25 12.22 406 6.70 18059   آموزش
 1.45 1.79 3.49 116 2.40 6474   اجتماعی و مددكاري بهداشت

و  ، اجتماعیعمومی هاي خدماتساير فعاليت

 1.45 1.78 2.23 74 1.54 4146   شخصی
ها وفعاليتهاي  نامشخص و اظهار ساير  فعاليت

 1.16 1.43 1.99 66 1.71 4613 نشده  
ط

طمأخذ : معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهر و محاسبات مشاور

ط

ط

ط

ط
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  ارزش افزوده و مصرف واسطه و ستاده بخشهاي اقتصادي در شهر اهرم)ميليون ريال(72-1جدول شماره )

طمأخذ : معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهر و محاسبات مشاور

ط

طدازططدفو د طایر ط د لشط اعد  فتعاانط عاطعا  گر  
  مط رطبصشطدازطط

طدفو د 

 دات  586499 186530 773029 جمع كل
 %17.0 69621.04 33895.4 103516.44   ، گاز و آبتأمين برق

 %14.5 59290.73 366.35 59656.91 استخراج معدن  
 %10.5 43219.02 35317.71 78536.73 ساخت   –صنعت 
 وكاالهاي موتوري نقليهو تعمير وسايل فروشی، خردهفروشیعمده

 %9.2 37770.15 5989.5 43759.65   وخانگی شخصی

 %8.6 35224.56 3613.4 38837.96   آموزش
 %8.1 33118.8 22246.4 55365.2   و ارتباطات ، انبارداريو نقل حمل
 %7.4 30432.24 9723.6 40155.84 امور عمومی و دفاع و تامين اجتماعی اجباري  اداره

 %5.7 23376.89 17235.01 40611.9 كشاورزي، شکار و جنگلداري  
 %4.2 17295.6 2995.12 20290.72   اجتماعی و مددكاري بهداشت

 %4.2 17246.72 4734.72 21981.44 هاي كسب و كار  مستغالت، اجاره و فعاليت
 %4.1 16957.5 23241.75 40199.25 ساختمان  

 %2.3 9402.58 2188.3 11590.88 هاي مالی  گريواسطه
 %1.0 3952.34 2012.06 5964.4   و شخصی ، اجتماعیعمومی ي خدماتهاساير فعاليت

 %0.2 901.95 781.2 1683.15  و رستوران هتل
 %0.0 202.08 119.92 322 شيالت  

 %2.8 11652     ساير فعاليتها غير قابل طبقه بندي
 %100.0 409665     محصول ناخالص داخلی به قيمت بازار

   176835     زوده و محصول ناخالص داخلیتفاوت ارزش اف
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ط

دات طدزطط868ااهالرطايع طايطبع  طهشطدينطاقمطط111133بشطدينطبربارطهقطدازططدفو د ط  رطد ر طبردبرط

طنعيع ط اانطبربارطا یل  طبش طايطگارد. طبر طدا طاد طد اعر طدازططدفو د  طبردبرطهق طناو طد ر  اصطدديهيط  ر

دات طدزطا یل طنعيعاصطدديهيطد اعرطط161ااهالرطايع طا ع  شطگردي  طد ن.طدينطاقمطناوطبردبرطط513111

ط طا یل طنعيعاصطدديهيطد اعرطبشطبربارطبردبرط طدازططدفو د  ااهالرطط52151118 طط52123858ايطبع  .

طا ع  شط   طد ن.8811ايع طبرداط ع ط

طداطه   طفلقطناعرطددد ط   طد ن.ط اعنگلنشطهش

طا ط طهعااطدز ط ع  طدا طنعيعاصطدديهيطد ر  طا یل  طبرآ اد طانرلا  عاطاصاههطايعريطد ادعد طبش

طاد ايطآزاع طپيطدز طآريگردي . طيکطدز طبتاانطدقنط ر طدازططيط  طا  ط عااعنش ط ا ساگيط  طدز طد ادعد  طبع  ع

گردي ط طبعطبلهشطبشطنس نطبانطداقع طد اعرط ط  رطدفو د ط طا یل طنعيعاصطدديهيطد اعرطبل  رطا ع  شط

طداطزيرطنالنشط ع ط طا یل طنعيعاصطدديهيطا ع  شطگردي . يطدزطيد ر طبرداط  رطد ر طاه داطدازططدفو د 

طاتعدالحط ا ساگيطبرداطا ع  شطآ اد ط   طد ن.

نلدرطددد ط عاطدجالععحطاربل طبشطدازططدفو د طد اعرط طد ا طزاعنيطآرط ط اچنانط عيصطقاانطبشطع

 ا ساگيطبرا يط د ااشطالادطبلهشطقرداطگرفان ط طادبلشط ا ساگيطبانطآن عطا ع  شطگردي .ط شطاتعداشطبردا

طزيرط طه    طگرفن. طقردا طا ع  ش طا نعا طزير طاتعداش طد  ط عاطلعتهش طنااجش طبش طبلهش طن عينطبع طدا گردي هش

طيطد  .اتعدالحطاربلجشط طرريرطاگر النيط ره د طدزطآن عطادطناعرطا
طااتعدالحط طررديرطفنيطبرداطا ع  عحطدازططدفو د 83-8ه   ط اعا طع

ا یل طنعيعاصط

طدديهيط  رطد ر 

اه داطدازطط

طدفو د طد اعر

رريرط

اگر النيط

ط

طعنلدرطاتعداشطاتعداش

1086564 126197855.6 0.694  Exponential 

901068.4 104653700 0.7884  Linearط

781484.1 90764698.4 0.7885  Logarithmicط

905557.3 67160171101  Forecast  در  دستورMicrosoft Excel Forecast 

 ااعنگانطا   عاطالادطد ادعد طبرداطبرآ ادطداطنررطگرفاشط    9.221796101 918668.3

طو محاسبات مشاور معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرمأخذ : 
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 7127-.2( ارزش افزوده كل استان .1-1جدول شماره )

 

 

 

 

 

 
 

طو محاسبات مشاور شهرمعاونت برنامه ريزي استانداري بومأخذ : 

 
 

هاي مختلف اقتصادي و ميزان و نسبت اشلتغال در آن  ميزان و نسبت جمعيت فعال در بخش -3-4-2

 ها و ميزان و نسبت بيکاري در شهر بخش
 

 فعاليت و اشتغال   -3-4-2-1

ن.طد اعرطبرينطان رطداآا ط طداطنااجشطبناعرطزن گيطدقایعداطدهااععطد برينط طدتهيهعاط طفتعاانطا م

طدتهيط طهن ش طد  طدز ط لداطيعيطيلد طآبط  طيعكط  ط رديططدقهاايط  ط  طدايع طدااقط اجلدااطبع طبش بل  ر

دقایعداط لدطايطبرد طد ن.طيكيطدقایعدطدايعطهشط عاقطبجعاحط طداب ع طبعطااعاکط اجلداط طغارط اجلداطدزط

گرطهن شطدقایعداطبعغ دااط طد ادعد طجريشطدايعط طديگراطدابودقطدزطدايعط طبجعاحطآرطبعطتا ط طتاعدا ط طدي

طنصهساعر طديجعد طداكعرطپر اططنصقط  طآر طثر حطبواگطديگراطد نطهش طنتانط  ط الدا طي عدز يطد نطهش

هنن .طداطپ نشط رزاانطبل  رطدينط رد طگسارد طد نط ط رطغذداطاهلاط طهعفيطادطبرداطدنسعرط طدد طبلاا طاي

طيکط طدز طالقتانطيلد طفرديلا طنتانط كلناگع يطبش طچن اطد نطهش طايطبرد. طيعرطنتانطب ر  ط رد  طيع  

ديگراط طالقتانطپرهنرط طهلططبراطناوطداطعرتشطدقایعدط طاتاانطارد طبر زطهرد طد نط طآرط هلدط

ط ط طبلهلدطآ اد طد ن. انعبرطعرامطگعزطد نطهشطداطهنلبطد اعرطاياشطد دن  ط طيعرطبساعاطگسارد طبراطاد

دن طداطعانطلع طيلدطناوطبشط  حطبعط مطاقعبنطايطآنكشطان رطزن گيطدقایعدادهنلرطدينط شطععاقطعال  طبرط

طبردبرطتنتنطگعزطاقا عرطچن درطق ااطناسان ط طداطتلاباكشط طد طان رطدقایعداطتاعداط طبعغ دااطدا هنن .

دقایعدط عامط طچن طا لااطن د اشطبع امطبو داطنشطبن عطداكعرطاقعبنطداطعرتشط عاطهلچکطادطدزطد نطايط

د ن طبهكشطااكنطد نطا طبشطدرا ال طا ن .طبهعط طد د طدقایعدطداطدينط رديططناعزطبشطب بارط طچعا طدن يايط

طبلد لشطدد انطال  ن ط  رطد ر  طداطدداد.  عاطگردنه ااطچلرطا ديعنشطبع لطط ط رزاانطدقاشط طپرطدي  

طبناعرطط عابرينطانعبرطثر حطادطداطديااعاطدداد.طنصهساعرلعتهصاوطيكيطدزطبواگ دن ل ط طبلدنان اطهشط الدا 

ط عيصطقاانطهقطدازططدفو د طهقطد اعرطبل  رطااهالرطايع   ع 

1381 12990797 75.1 
1382 37581613 86.8 
1383 48749278 100 
1384 41606455 110.4 
1385 47579241 123.5 
1386 68783578 146.2 
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هنن ط ط الدا طا زاطد طارد طيطاييگذداطزن گيطدقایعداطارد طبلد طد ن ط اچنعرطداطدجرد ط  رطيلدناع

طبع ن . عاطد اطد نطبراط مطايدينط رزاانط ط رزاان

ط

 اهرم نخلستان هاي خرما در  
طچامطدن دزينصهساعرط طبعغ دااطداطد ر طنهشطبسود طدزط رط لطنلااعاط طپعطيطدداد. طبشط  رطد ر   ا د

 عاط  ارط طد الداط ط ر  وطيراع نطهشط ارينيط طلال حطآرط الدا طبرداطارد طاذحطبصشط طنصهساعر

داز يطبع  .طداطعانطلع طدينط يطبساعاطبعيبلدن طان رطغذد عداطآفرينطبلد طد ن.طدينطاعد طيلادهيط ارينطاي

يكيطدزطا یلالحط فتعاانط طاتاانطداط رط  رط طيعطهالااطد ن.طيراعيطععاقطا مطدقایعداط طيان رطغذد

طفع طد ع طآاعا طبر ط  طا د طاي ط اعا طد اردبويکطهاع ازاطبش ط  طهاع ازاطاهقطيا م ط  طيلدابعا ط عزاعر طع ل

ط2151113 كاعاط طااودرطهقطبلاا طآرطط8815188 لحطزيرهانطبعا اطيراعطداطه عرطط8111اا  اداط ع ط

دات طدزط لحطزيرهانط طط33ط لد ط ايطباشطدز.طيراعطداط رطپنجطقعا طدناعطهانطايبنطگوداطط   طد ن

طبلاا طآرطاربل طبشطد طقعا طآ اعط طآفريهعطايطبع   هالاطط1طدات طدزطهقطبلاا طيراعطااتهشطبشط11طباشطدز.

طاي ط لددر ط  طداجوير  طعربي  طداعادحطاا    ط طپعهساعر  ط  طعربساعر طعردق  طديردر   ع ط اانطبردط.بع  ایر 

طداطه عرطااتهشطبشطهالاطایرطد نطهشط ااهالرطبنطداط ع طبلاا طددادط طط868گوداططبااارينطبلاا طيراع

ط851ديردرط عااعنشطداطل  دطيکطااهالرطبنطداطاد طد  طه عرطد ن.ط لحطزيرطهانطا یل طداطديردرطبردبرط

طديایعي طيلد طبش طه عر طدا طهانطاد طزير ط لح طبااارين طد نطهش ط كاعا طد اعرط ودا طدا طد ن.  عاطددد 

گردد.طعاهكردطيلز اعر طبل  ر ط راوگعر ط اساعرط طبهلچساعر طفعا  طهراعرط طديال طدينطا یل طهانطاي

بنطداطط8168بنطداط كاعاطد ن.طدينط عيصطداطهالاطایرطبردبرطط568دينطا یل طداط كاعاطداطديردرطبردبرط

طبع  . كاعاطاي

طبشط ط اعرطيراع طنصقط طيع طايدزطاال   لدطهشطداطتنعيرطعنلدرطيکطا یل ط د لشطتنتايطناوطد ادعد 

بلدرطداطتنعيرطچلبط طگارد.طدزطبرگط ط عيشط طبنشطداينطيراعطاييط طآ عاا نيطالادطد ادعد طقرداطاييغذد

 هلاواطد ادعد طنالد.طبلاا طغذداطدد طناوطدزطرعيتعحطيراعطداكعرطپذيرطد ن.طدينطداينط طا یل طبعطدازطط

بلدن طبلدن طا نشطد ن  طتنتنط طهاع ازاط طبعزداطانلهشطبع  .طدازططداينطنصقطآنچنعرطد نطهشطايآرطاي

طبعع ط لدطبعط لحطد اغع ط طفتعاانطادطداطهعاتشطبعالطب رد.ط

ط

ط

ط

ط

ط
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29561700021691018095241964264672

1426386173134209262

4538517429551968278654873

1637401060241360121886

1250951890845713666176348550368

468340882531618120213372

185712425142183641009

278561471299144

1183173355648973131501

1450142497446161311359

ط
ط-داابردب ر عط  ر اعرطلسر بر يراع اه دابلاا    داين بت ددط عد   هع ن  لحطبردداا ب ر طبت ددا88-8ه   ط اعا طع

ط8813ابنط-دتهش  وداط- كاعا

 

 

 

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط
طو محاسبات مشاور استان بوشهر سازمان جهاد كشاورزيمأخذ : 

ط

 عاطد اعرطادطبشطيلدطديایعيطددد طد ن.طدزطدينطه نطدات طدزطب ر طبرددااط8165  ر اعرطبنگساعرط

گارد.ط  ر اعرطد اساعرطبعطايطبعطدن هيطبدع حطهايطهاارطدزط  ر اعرطد ايطبلد ط طداطاد ط ل طد اعرطقردا

دات طبااارينطبت ددطب ر طبردداطادطبشطيلدطديایعيطددد طد ن.طااودرطبلاا طيراعطداط  ر اعرطبنگساعرطط58

دات طدزطهقطيراعاطد اعرطايطبع  .طهشطدزطدينطلا طد اانط  ر اعرطد اعرطداطبلاا طايطبع  .طل  دطط265

طزاانط88 طدز ط عد دات  طاجاار طهان طزير ط  ر اعرطط عا طبش طااتهش طبل  ر طد اعر طيراعا بکطا یلاي

طبنگساعرطد ن.

بلهشطبشطا یل طيراعطايطبلدن طدقایعدط  رطادطا نشطبصا .طديجعدطتنعيرطب  يهيط طبلهشطبشطيراعطبشطعنلدرط

طپيط طدا طبلاا دحطتنتايطاد طبساشطبن اطا یل طگرفاشطبع طداز يطهشطايطبلدن طتنعيرطاات داطدز ا یل طبع

طبع   طدينطا یل طبلدنعدد اش طد  . طايطبلدن طبغاار طفتعاانطاد ط  طفر ط  ر ط كقط  طا نشطي. طهش طدداد يطآرطاد

ط عاط  رطقها ددط لد.د ن  طدقایعدط  رطبع  ط طععاقطا ايطداطچا اعرطهعابرا

 عطبردبرطبعط عاط  اتيط هلدطددادطاسعلنطبهري يطدينطنصهساعرداط  رطد ر ط طدجرد طآرط مطدهنلرطنصهساعر

دتهشطنصقطد نطهشطداط ررطالهلدطداطل  دطيكی طط طيکط طنامط كاعاطآرطداطط823111 كاعاط عاقطط8811

طبردبرط81861دا رطا   د ط  رطايطبع  ع طدينطاه داطنصسهاعرطهشطبعطبلهشطبشطعاهكردطداط كاعاط  ط581811ا.

ااهالرطط183561بردبرطبلاعرطط8111هاهلطيراعطبلاا طيلد  طدد نطهشطدازططدقایعداطآرطبشطقرداط رهاهلگر ط
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طداعطايع طيلد  ط طدينطاه داطهايطباشطدزطيکط طنامطدات طدزطا یل طنعيعاصطدديهيط  رطد ر طد ن. بلد.

 عاطدجرد ط  رطهشطا یلالحطبلاا دحطيراعاطد ر طبن عطبشطدينطاه داطبسن  طنايطهن ط طاسعلنطنصهساعر

-ددادطناوطبعي طدرعفشط لدطداطدينطتلاحطايطآرطبأثارطاساهاايطبرطدازططدفو د ط طا یل طنعيعاصطدديهي

ط عطععي ط  رطايط لد.طبلدرطپذيرفنطهشطدات طقعبقطبله يطدزطدينطنصهساعر

طبنعط ااأ دعنشطدجالععحطدقاشط طدا ايطدزطبت ددطنصقط طعاهكردطداط كاعاط طيعط ط رطدتهشطنصقط هلدطن داد.

بلدنن طد ااعيشطيلبيطبرداطنط طدينطبرآ اد عطناي عطبااارطبرآ اداطد بردينطا ع  شطدازططدقایعداطنصهساعر

 عطداط  رط لن .برداطبرا يطبااارطناعزطبشطالعاتشطالاداطداطدينطزاانشطايطبرنعاشطايواطد ادعد طدزطنصهساعر

طبع  .

 عاطبالطط طهل شطارد طبرداطد ااعبيطبشطا زاط طهسرطداآا طداطدينط رزاانطاياشطد دن  ط ط اشطآبعددني

ط رتانطفتعاانط طبعغ دااطثار طدينطبالطهاع ازاط ط طبرداط نعينطدقایعدط  رطالز طد نطدبا د  عطد ن.

طدتهي ط  طبن ع طد نطآ ايم. طبش طا ن طآرطاد طد اغع طد اغع ط  طفتعاانط  برينطان رطا ايطدجالععحطاربل طبش

عطآاعا عاط عاطنالنشطداطد اغع ط طباكعااط طي ر اعااط عاطعالايطندل ط طاسكنط ط اچنانطآاعاگارا

طفتعاان ط  طباكعاا ط  طد اغع  ط رتان طدز طاد طهعاهي طدجالععح طاتالالم ط ع ط ر اعاا طد ن. طهعا  عاطنار ا

- عاطنالنشهنن طهشطداط لحط  ر عطناوطقعبقطدايعفنطد ن.طداعطدجالععحطاربل طبشطآاعاگاراايطدادئشدقایعداط

طد ادعد طقرداطگارن .طداطداط لحطانلهشطبلد ط طعا بعمطايطبلدنن طبرداطبرآ اد عطالاد

ط

 وضعيت فعاليت -3-4-2-2

 طدزط هايطهاارطدزطد طبردبرط   طد نط8811بعط ع طط8811هاتانطد سعاشط طبااارط  رطد ر طدزط ع ط

ا ا  طد ن.طداطدينطا حط  مطهاتانطد سعاشط طط8811ندرطداط ع طط81815بشطط8811ندرطداط ع طط1311اقمط

دات طداط ع طط1861بشطط8811دات طداط ع طط1161فوديشطبلد ط طدزطبااارط  رطد ر طداطهقطهاتانطا بشطد

طجيطباسنط ع طگذ اشطط8811 طدا طفتع طد ن. طدفوديشطدفردد طپاراطهاتانط  طدز طناعر طدينطدار طد ن. ا ا  

ندرطط881ندرطبشطدفرددطد سعاشط طبااارط  رطد ر طدفو د ط   طد نطهشطبشطجلاطاال ططداط ر ع طط5515بت ددطط

طداطلعااكشطنرخطا  طهاتانط  رطد ر طداطباسنطبشطهاتانطد س عاشط طبااارط  رطد ر طدفو د ط   طد ن.

دات طبلد طد نطنرخطا  طدفوديشطهاتانطد سعاشط طبااارطداطدينط  رطط861ل  دطط8811 ع طانا يطبشط ع ط

طدات طبلد طد ن.ط861داطجيط اانطد ا ط

ط

ط

ط

ط
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 ..71-.2ر اهرم (سهم جمعيت دهساله و بيشتر در شه11-1جدول شماره )

هاتانطد ط عاشططهاتانط ع ط عاطآاعاا

ط طبااار

  مطهاتانط

طفتع عدات ا

طدفوديشطنس نطبشطد ا طق ق

طدات طبت دد

ططط1161ط1311ط1311ط8811

ط8861ط211ط1168ط1111ط3318ط8821

ط8861ط8582ط2861ط1181ط81118ط8821

ط8168ط8813ط1861ط81815ط88883ط8811

طو محاسبات مشاور، سالنامه آماري استان بوشهر  .712 -..71هاي سالهاي سرشماري تفصيلیمأخذ : نتايج 

 

يطا بر طبلد طد نط طداطي عنرخطفتعاانطداطهعاتشط  راطد ر طداطجيطد ا طالادطبرا يطبعطفردزط طناار

 ططن عينطداطجيطدينطد ا طدفوديشطدن هيطدد اشطد ن.طدينطنرخطهشطناعرطدزط رتانطدهااععيطنگرططبشط غق

دات طط8261بشطط8821دات طبلد طد ن.طدينطنرخطداط ع طط8561بردبرطبعطط8811فتعاانطدقایعداطد نطداط ع 

دات طا ا  طد نط طداطجيطد شطط8368بشط  حطهع شطدد اشط طبشطاقمطط8821دفوديشطيعفاشطد ن طداعطداط ع ط

طدينطدفوديشط8161بشط  حطا طبشطدفوديشطگذداد ط طبشطاقمطط21-11 ايطبلدن طعالاايطدزطا نشططا ا  طد ن.

ط عاطآرطداطد اعرطبع  طهشطبرط  رطد ر طناوطبأثارطگذد اشطد ن.پعا ط اعايط طفتعاان

طناعرطاياهعيسشطنرخطفتعاانطبانطزنعرط طارددرطداط  رطد ر طبدع ح طدينط عاطقعبقطبله يطاد طداع د  .

نس نط طبت ددطزنعرطط8811 ن.طداط ع ط عطداطجيطباسنط ع طگذ اشطبشطندرطزنعرطا طبشطدفوديشطبلد طدبدع ح

طداطلعااكشطدينطنس نطداط ع ط بردبرطبنو طهرد طط1بشطل  دطط8811فتع طبشطارددرطباشطدزطد طبردبرطبلد طد ن.

طدينطالادطنس نطهنسيطبشطدااقطبواگطبلدرطقعبقطبلهشطد نطبشطجلاطاثع طنس نطهنسيطهاتانط طدا د ن.

اردطداطط112بشطط8811زرطبلد طد نطدينطنس نطداط ع طط811دبرطاردطداطبرط8138بردبرطط8811فتع طداط ع طط

طزرطهع شطيعفاشطد ن.ط811بردبرط
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 8811-11طدا  رد ر طد اغع ط طنافتعاطنا رتا88-8ه   طع

 
طو محاسبات مشاور، سالنامه آماري استان بوشهر  .712 -..71هاي سالهاي سرشماريتفصيلی مأخذ : نتايج 

 

 نرخ اشتغال -3-4-2-3

طد طبتريهطهاتانطفتع طنرخ طدا طدقایعدا. طهاتانطفتع  طبش ط عغهان طنس نطبت دد طد نطبع طبردبر  اغع 

 لد.طبعط ع طادط عاقطايط81گرددطهشطاجالعطدفرددط عغقط طباكعاطداطهساجلاطهعاطباشطدزطدقایعداطدكععرطاي

ط8811بعطط8811عاط بلهشطبشطدينطبتريهطاجالعطنرخطد اغع ط طباكعااط الدا طبردبرطيکطيلد  طبلد.طداط ع 

 الدا طط8821دات طداطنل عرطبلد طد ن.طداطدينطد ا طبشطهوطداط ع طط3861دات طبعطط1868نرخطد اغع طبانط

نرخطباكعااطداط  رطط8811دات طداطنل عرطبلد طد ن.طداط ع طط8163بعطط1نرخطباكعاطد طاقايطبلد ط طبانط

بع  .طنرخطباكعااطزنعرطفتع طناوطداط اانط ع طبردبرطيطاييدات طبلد طد نطهشطاقمطبساعاطبعالط8161د ر طبردبرط

طبشطبصشط عاطط88 طد نط طناعرطدزطباعيقطزنعرطبشط ا د طدينطاقمطدزطه ايطداا  داطهنن   طد ن. دات طبلد 

ط لد.دقایعداط طد اغع طد نط ط مطنگردطدزطآرطه نطهشطداطبردبرطبهعرعاطهعاطزنعرطپع صيطدايعفنطناي

انطزنعرطداطهعاتشطايطبع  طهشطجيطد ا طالادطبرا يطيدقایعداطبساعاطپعطدينطالرلعطناعرطدزطااعاهن

طدينطنس ن طد ن. طگذداد  طب  لد طناعرطايا بش طاد طهاتانط عغقطناوطيلد طدا طدينط ع طيکط ل ط ع طدا د  .

طهاتانطزنعرطفتع طدقایعداطهليعاطهعاطبلد طدن .

ط

 متوسط تعداد شاغلين در خانوار  -3-4-2-4

ط8281ندرطايطبع  .طبت ددطيعنلداط  رطد ر طبردبرطط8888عغقطداطيعنلداط  رطد ر طبردبرطهقطبت ددطدفرددط 

طدينطاقمطنعيعاصطد نط طدزطاجالعطندرط عغقطايط888يعنلداطد نطبنعبردينطبشطدزداط رطت طيعنلداط بع ن .
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 .طبعطبلهشطبشطبع نيعنلداطاؤ سشطداطايط1يعنلداطگر  يط طط81يعنلداطاتالايط طط8131يعنلدا عاطكهرط   ط

بع ن  طهشطنايطبلدرطبرآ ادطدقاهيطدزط رتانطبتريهطيعنلدا عاطگر  يطدغهرطهعاگردرط طيعطددناجليعرطاي

طبرآ ادطايط لدطهشطنالد.ط ايطايطدادئش عطآر ندرطداطيعنلدا عاطگر  يط طط811بلدرطيعجرناعرطهردطاجالععم

بع ن طبعطبلهشطبشطنرخطفتعاانط طنرخطندرطزرطايط882ندرطاردط طط881اؤ سشطداطزن گيطايطهنن .طدزطدينطبت ددط

طاؤ سش طيعنلدا عاطگر  يط  ط عهنعر ط اش طفرضطدينكش ط  طد ر  ط  ر طدا  ع ط نطددان طداطبعالاطد د اغع 

بع ن .طندرطزرطايط88ندرطاردط طط25ندرطيلد  طبلد.طهشطدزطدينطبت ددطط11بنعبردينطبت ددط عغهانطدينطدفرددطبردبرط

طدينطتلاحط طدا طيعنلدا عاطاتالايطبردبر ط عغقطدا طدفردد طدينطبربارطنس نطط8881بت دد طبع ندرطيلد  طبلد.

طهشطدينطط881يعطط868يعاصطبت ددطدفرددط عغقطداطيعنلداطبرداط  رطد ر ط  عغقطداط رطت طيعنلداطايطبع  .

طاقمطبشطاقمطنعيعاصطبساعاطنوديکطد ن.

طارددرط طدات طدزيعنلدا عاطاتالايط عهنط  رطدط3161 رپر نط دات طدزطط361يعنلداطيعطط811 ر طاد

ندرطدداداطداآا طط15ندرط عغقط طط12بع  .طدزطدينطبت ددطزنعرط رپر نطيعنلداطيعنلدا عط رپر ااعرطزرطاي

طبع ن .طندرطناوطيعنشطدداطايط881ب  رطهعاط ط

بشطدزداط رطبرطد ع طدجالععحطفلقطداطيعنلدا عييطهشط رپر نطزرطددان طبشطتلاحطنعيعاصط طعالايط

ندرط عهنطآرطيعنلدا عطيکطندرط عغقطزرط هلدطدداد.طدينطنس نطبرداطيعنلدا عطبعط رپر نطاردطبردبرطط8268

بع  .طزنعرطداط دقرطبرداط رپر ايطيعنلدا عط رتانط صنط طد لدابراطنس نطبشطارددرطددان .طندرطايط165

ط ط رچن  طد ن. طزنعر طدز طهاار طبساعا طارددر طبردا ط دقتي طبكدق طبعطنرخ طيعنلدا عا طدز طبله ي طقعبق طدات  هش

طاي طد ادعد  طيلد طفلحط اسردر طبااش طدز طدلااعالم ط  ط سان  طهعا طب  ر طدداداطداآا  طداط رپر نطزر طداع هنن 

طاجالعطنگ  دااط طهدعانطيعنلدد طهعااطبيطد لدابرد ن.ط

 

 نسبت وابستگي  -3-4-2-5

ط دبساشطبش هاتانطفتع طدعمطدزطفتع طدهااععيط ططنس نط دبساگيطنس ايطد نطدزطهاتانطغارطفتع ط 

بعطط81 ع ط طط85دقایعدا.طبرداطدينطنس نطبت ددطهاتانط شطگر  طبواگط طعا  ط نيطيتنيطهاتانطتدرطبعط

 عاشط طبااارطالادطناعزطد ن.ط طنس نط دبساگيطدزطبهسامطاجالعطهاتانطط11 ع ط ط اچنانطهاتانطط15

 ع طب  نطايطآي .طدينطنس نطادطاتالالطبشطدات طط15بعطط81 ع ط طبااارطبرطهاتانطط11 ع ط طط85تدرطبعط

ندرطبشطدزداط رط عغقطايطبع  .طط8628د ن .طنرخطبكدقطعالايطداطيعنلدا عاطاتالايط عهنطبردبرطناعيشطاي

 عاطگذ اشطا طبشطهع شطگذداد طد ن.طبرداطهقطيعنلدا عاط عهنط  رطد ر طهشطدينط عيصطنس نطبشط ع 

 طط5631بردبرطط8811 ط ط8821 ط8821 عاطبلد طد نطهشطبشطبربارطبرداط ع ط168بردبردينطنرخطط8811داط ع ط

 عاطديارطبشط  حطا طبشطهع شطگذداد طد ن.طهع شطبت طيعنلداطبع  .طدينطنرخطداطجيط ع ايط8628 طط5638

هعاتشطبشططبع ن .طنرخطعالايطبكدقطبشطاتنيطنس نطهقدفوديشطبت ددطفتعالرطدقایعداطداليقطعا  طدينطدارطاي
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ايططط868 ططط5618 طط5618 طط5683بشطبربارطط8811 طط8821 ط8821 طط8811 عاطبت ددطدفرددطفتع طناوطبرداط ع 

طبع  .
طط8811ط-11نس نط دبساگيط  رطد ر ططا85-8ه   ط اعا طع

 سالهاي آماري 1365 1370 1375 1385

 كل جمعيت 8965 9963 10883 12339

الهس .-71 4027 4677 4648 3338  

ساله .1-7. 4656 5003 5772 8446  

ساله و بيشتر.. 282 283 463 555  

 نسبت وابستگی 92.5 99.1 88.5 46.1

كاننسبت وابستگی كود 86.5 93.5 80.5 39.5  

گساالننسبت وابستگی بزر 6.1 5.7 8.0 6.6  

طو محاسبات مشاور .712 -..71هاي سالهاي سرشماريتفصيلی مأخذ : نتايج 

دات طداطط5168بشطط8811دات طداط ع طط3861د  طهشطدينطنس نطدزطد ر طا ع  عحطناعرطايداط  رط

ا ا  طد ن.طدينطنس نطناعرطايطد  طهشطااودرط دبساگيطهاتانطناعزان طا طبشطهع شطد ن.طداطط8811 ع ط

طبرداطدقاشطبرطناعرطدددرطدينطنس نطنرخط دبساگيطهلدهعرط طنرخط دبساگيطبواگسعالرطا طناوطبتضيطالداد د

د  طهشطنس نط دبساگيطهلدهعرطبشط  حطا طبشطهع شطگذداد طداطد ن طهشطدينطا ع  عحطناعرطايناعرطاي

طلعااكشطدينطنس نطبرداطبواگسعالرطا طبشطدفوديشطد ن.

ط

 هاي اقتصادي اشتغال در بخش -3-4-2-6

ات طداطبصشطدط85دات طداطبصشطهاع ازا طط2ندرط عغالرط  رطد ر طط8888دزطاجالعطط8811داط ع ط

طداطجيط ع ط11تنتنط ط طدن . ط8811 عاطدات طناوطداطبصشطي اعحطااغل طبشطهعاطبلد  ي اعحط8811بع

 عاطات ر طآبط طبرقطبرينطبصشطدقایعداطداط  رطد ر طبلد طد ن.طتنتنطع عاقطبصشبرينط طدتهيعا  

طدقا طدا ط  م ط  طبت دد طنرر طدز طد   طاب ش طدا طناو طتنتنط عينا ط  ط عيااعر طگعز  طدينط  طايطبع ن . ط  ر یعد

طالرلعطداطنالدداطزيرطناعرطددد ط   طد ن.
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 8811ط ع طدا  رد ر اطدقایعداط عدزبصشطکي رط ما 1-8نالدداطط اعا ع

 
 

طاطد اغع طداط  رطد ر ط1-8نالدداط اعا طع

 
 

طد اغع طداطزيرطبصشطي اعحطعالاي  طدابرطدداد. طداطبصشطي اعحطهشطبااارينطبت ددط عغهانط  رطاد

دهااععيط ط صیيطعا  طبرينط  مطادطداطبصشطي اعحطدداد.طلاقط طنهقط طداب عجعحط طيري ط طفر طط ط

 عاطي اعحطعالايط اه دااطداطارلهشطبت اط  مطدزطدقایعدطقرداطايطگارن .طبنعبردينطدغهرط عغهانطداطبصش

طدينطبت ددط عغهانط طبشطدات طدزط عغهانطط12 طدهااععيط ط صیيطااغل طفتعاانط سان . بصشطي اعحطاد

يلدطديایعيطددد طدن .ط  مطزنعرطداطدينطبصشطباشطدزطارددرطد نط طدزطهقط عغهانطزنعرطداطبصشطي اعحط

ط ط1361هشط طط طبرطايطگارد  طبرداطزنعرطدا دات طداطبصشطي اعحطعالاي طط11دات طدزط عغهانطدقایعداطاد

طدينطدارطناعرطايدهااععيط ط صیيطاي  عاط غهيطبرداطزنعرطداطبصشطفرتند  طهشطباعيقطزنعرط طبع  .

طي اعحطا اعبرطد ن.

ط

ط
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 .712هاي اقتصادي شهر اهرم ( تعداد و درصد شاغلين بخش.1-1جدول شماره )

زنمردمردوزنزنمردمردوزن

33222809513100100100
23723527.18.40.4کشاورزئ و شكار و جنگلدارئ ماهيگيرئکشاورزی

8057634224.227.28.2صنعت
171702.12.20.0
2011663525.021.883.3
626027.77.90.0
525520565.268.211.9

2214175545966.662.589.5خدمات
3783186017.118.113.1
440436419.924.80.9
143117266.56.75.7
125388436956.650.480.4

6656102.02.01.9غيرقابل طبقه بندئسایر

عمده فروشي و خرده فروشي و رستوران و هتلدارئ

حمل ونقل و ارتباطات و انباردارئ

خدمات مالي و بيمه و ملكي و حقوقي و تجارئ

خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي

استخراج معادن

صنعت )ساخت(

ساختمان

آب و برق و گاز

بخش های عمده اقتصادی
درصد تعداد

جمع

 
طو محاسبات مشاور معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرمأخذ : 

صشطات رطدات طبااارينط  مطادطداطبصشطتنتنطبرطع   طدداد.طزيرطبط11داطبصشطتنتنط عيااعرطبعط

طهاارينط  مطادطداطدينطبصشطبشطيلدطديایعيطددد طد ن.

ط

 روند گذشته اشتغال -3-4-2-7

داطداطبعهنلرطب لالحطعا  ط8811 عاطعالايطندل ط طاسكنطدزط ع طبرطد ع طدجالععحط ر اعاا

 طط عاطاصاههطدقایعداطبجوطبصشطهاع ازاطتلاحطنگرفاشطد ن.طنكاشطبساعاطا مبرهارط عغالرطداطفتعاان

ط8821قعبقطبلهشطهشطناعزطبشطبرا يطباااراطدداد طبغاارطداط  مط عغالرطداطبصشطهاع ازاطد نطهشطداط ع ط

د بعا طا طبشطط8811دات طبلد طد نط طداط ع طط8862بردبرطط8811دات طا ا  طد نطدينط  مطداط ع طط865بشط

هع شطقعبقطااللرشطداطادطط8811دات طا ا  طد نطهشط اچنعرطنس نطبشط ع طط268دفوديشطگذد اشط طبشطاقمط

طاي طفتعاانناعر طبريلاددااطدز ط  رناانيط  طگرديشطبش طفنع ااطا اري عد  . طدز طاييطهش ط طبراطب ر  برن 

دازططدفو د طباااراطادطب  نطايطد ن طدزطيكسلط طااكالحطبصشطهاع ازاطدزط لاطديگرطبعع طگردي  ط

طداد.طد نطبعط  مطد اغع طداطبصشطهاع ازاطا طبشطهع شطگذ

طهعاگع  طهش طد ن  طاي طناعر طآاعاا طدجالععح طناعيج ط اچنان ط  طاا دني ط عا طدزطبرا ي طهش طتنتاي  عا

طاجالعط طدز طد ن. طنعچاو طدن كط  طد ر  ط  ر طهنن طدا طد ادعد  طعنلدرطایر ط د لش ا یلالحطهاع ازاطبش

ندرطط81بن عطندرطداطبصشطتنتنط عينطفتعاانطدد اشطدن طهشطط12بن عطط8811 عغالرطبصشطتنتنطداط ع ط

ندرط عغهانطط38ناوطدزطط8821يط طآ عاا نيط طديعناعحطفتعاانطدد اشطدن  ط طداط ع طيآنعرطداطتنعيرطالددطغذد

طغذدط88 اانطبصشط طتنعيرطالدد طدا ط اچطفردطيندر طبصشطتنعيرطديعنيطناو طدا ط  طآ عاا نيطفتع طبلد  يط 

ااأ دعنشطدينطدجالععحطاربل طبشط ع ط.  طد ن عغهيط هلدطن د اشطد ن.طهشطا قطهعاطدينطدفرددطناوطكهرطنا 

د  طهشطتنعيتيطهشطلعايط طاناارطنا  طد ن.طداطاجالعطدينطدجالععحطبشطجلاطغارطاساهامطناعرطايط8811
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پااا عرط طایر طهنن  طبلاا دحطهاع ازاط  رطد ر طبع  طبشطجلاطچااگارط طقعبقطبله يط هلدطن داد.طهشط

طراعنن طععاهيطد نطبع طناو طدار طدفل ططدين طبش طهاع ازاطا  طنااجش طدا ط    طا یلالحطهاع ازاطهم يري 

طگذداد.
ط عاطدقایعداطبشطبدكاکطهنيط ط ع ط ر اعااطداط  رطد ر اطهاتانطفتع طداطبصش81-8ه   ط اعا طع

ط

 

 

 

 

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

 

طو محاسبات مشاور معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرمأخذ : 

ط

 عاطعا  ط طدتهيطدقایعداطداط  رطتشطه   طفلقطداطزيرطآ اد ط   طد نط طفتعاانطداطبصشيال

ط ع ط طجيطباسنط ع طانا يطبش طدينطه   طهع شطچااگارطط8811د ر  طا مطدا طد ن.نكاش ط    ناعرطددد 

طدقایعدطد نطهشطداط ع طفتعاان ط طدزطط8811 عاطغارطقعبقطج هشطبن اطدا اطدات طدط88ا بشطهع شطگذداد 

دات طط81   طد ن.طد اغع طداطبصشطتنتنطا بشطفو نيطگذد اشط طدزطط8811دات طداط ع طط8بشطط8821 ع ط

ط اعنگلنشطهشطداطه   طق قطااع   طگردي طظ لاطط8811دات طداط ع طط85بشطط8811داط ع ط طد ن. ا ا  

فتعاانطپعا ططد اغع طداطبصشطات رطيكيطدزطداليقطدفوديشطبت ددط عغهانطبصشطتنتنطد نطهشطاربل طبش

سال ..71 بخش هاي عمده اقتصادي .711سال  .712سال   
 زن و مرد زن و مرد زن و مرد

 3322 2209 1757 جمع
يماهيگير يو شکار و جنگلدار يشاورزك كشاورزي  214 75 237 

 صنعت
  
  
  
  

  357 520 805 
 17 7 0 استخراج معادن
 201 93 67 صنعت )ساخت(
 62 53 18 آب و برق و گاز

 525 367 272 ساختمان
 2214 1376 1103   خدمات

  
عمده فروشی و خرده فروشی و رستوران و 

 378 197 125 يهتلدار

 440 138 95 يل ونقل و ارتباطات و انباردارحم  

 143 80 13 يخدمات مالی و بيمه و ملکی و حقوقی و تجار  

 1253 961 870 خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی  
يغيرقابل طبقه بند ساير  83 238 66 
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طا ا  ط طبردبر طد  طباشطدز طبش طتنتنط عينطايطبع  طهش طدا ط مطچنانطدفوديشطقعبقطااللرش هنلبيطد نط 

طد ن.

ط
 

 ..71-.2هاي عمده اقتصادي شهر اهرم (تعداد و درصد شاغلين در بخش11-1جدول شماره )

 بخش های اقتصادی
 5331سال  5331سال  5331سال 

 درصد ادتعد درصد تعداد درصد تعداد

 6.56 566 6.66 61 55.51 556 کشاورزی

 56.56 161 56.16 156 56.65 616 صنعت

 33.31 5556 35.57 5663 35.61 5566 خدمات

 5.77 33 56.66 561 6.65 16 ساير

 566 6655 566 5567 566 5616 جمع

طمشاورو محاسبات ،سالنامه هاي آماري  معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرمأخذ : 

 
..71-.2 درشهراهرمي اقتصادي هاازبخش کيهر سهم(1-1نمودار شماره)

 درآمد و هزينه خانوار -3-4-2-8

برداطناعرطدددرطآنچشطهشطبشطعنلدرط عياعاطدقایعداط  رطقها ددطايط لدطبلهشطبشطاه داطایر طيعنلداط

ا  .طبرطيطد نطهشطب  نطيعنلدا عطايي ع طپل  عط طب ر طان اطآن عطدزطاه داطدازططدفو د ط طاه داطدالد ط

طبع  .ايط8812د ع طآيرينطناعيجطاناارط   طداآا ط ط وينشطيعنلدا عاط  راطد اعرطبل  رطاربل طبشط ع ط
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 (درآمد و هزينه خانوار12-1جدول شماره) 

 

طو محاسبات مشاور معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرخذ : مأ

ط

ااهالرطايع طد نطهشطدينطاقمطط1261برطد ع طدينطناعيجط وينشط عااعنشطيکطيعنلداط  راطداطد اعرطبردبرط

طايط38 طدابر طاد ط  راطهقطهالا طيعنلدا طاال طط وينش طدز طغاردات  ط عاطيلادهيط  طبرهارط وينش گارد.

طدات طدزطهقط وينشط ع ن.ط28يلادهيطباشطدزطد  طهشط وينشط عاطغار  رطناعرطايطيلادهيطيعنلدا عا

برط وينشط عاطگل ن طاال ط ط  ويجعح طپل عكط طهدش طالدز ط طدثعثطانو  طب  د نطييبشطتلاحطهو

 وينشطاسكنطبشطن لط  طدااعرط طلاقط طنهقط طداب عجعحطداطد اعرطبل  رطنس نطبشطهقطهالاطبااارطد ن.

دات طدزط وينشط عاطط81انطبرطد ن.طدينط وينشطباشطدزطياراطدزطاال ططهقطهالاطداطد اعرطبل  رطپعچااگ

طبرطايطگارد.ططدات طدزط وينشط عاطهقطيعنلدا عطادطداط8161غارطيلادهيط طهايطهاارطدزط

ط طداط ط وينش طيعنلدا عاطگر   طناعرطايطد  طهش طيعنلدا ع طهعاقط وينش  هاارط ايع ط88111111االلرش

 كعاطبلد ط ط وينشط عاطغارطيلادهيطآن عطانديطايطبع  .طدينطالرلعطناعرطايطد  طهشطبصايطدزطهعاتشطب 

طنس نطداآا طبشط وينشط عياعرطبساعاطدن هارطد ن.

برط  رطالرلعطبشطاهعيسشطااودرطداآا ط ردنشط ط وينشط عط طاهعديرط ردنشطدازططدفو د ط طبشطانرلاطا  ن

طيطهنام.ا یل طنعيعاصطدديهيطبلهشطا

ط

ط

ط

ط

 مبلغ سالیانه به ریال (cvضریب تغییرات) شرح

 53253553 5/5553 وراکیکل کشور هزینه های خوراکی و غیر خ

 33333555 5/5333 کل هزینه های خوراکی و غیر خوراکی بوشهر

 5375%  نسبت هزینه های استان به کشور

 بوشهر هزینه های خوراکی و دخانی
 23313123 مبلغ ریال

 23735% درصد از کل

 بوشهر هزینه های غیر خوراکی
 33235133 مبلغ ریال

 32755% درصد از کل
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 (ريال) 5616 بوشهر استان خانوارشهری يک ساالنه دخانی و خوراکی هایهزينه انواع متوسط(57-6جدول شماره)

ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طو محاسبات مشاور7121، سالنامه آماري سال معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرمأخذ : 

 

 
 

  7121ها در شهر اهرم سال ( سرانه ها و نسبت هاي آن.1-1جدول شماره )

سال 1387شرح

71179سرانه ارزش افزوده هزارريال

49718سرانه محصول ناخالص داخلی هزارريال

14974سرانه درآمد هزارريال

20440سرانه هزينه هزارريال

%73.3نسبت درآمد سرانه به هزينه سرانه

%30.1نسبت درآمد سرانه به سرانه تولید ناخالص داخلی

%21.0نسبت درآمد سرانه به سرانه ارزش افزوده

%41.1نسبت هزينه سرانه به سرانه تولید ناخالص داخلی

%28.7نسبت هزينه سرانه به سرانه ارزش افزوده
 

طو محاسبات مشاور7121، سالنامه آماري سال معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرمأخذ : 
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 طااودرط وينشطيعنلدا عطااصصطايط لدطط8812بعطبلهشطبشطاه داطدازططدفو د ط ردنشط  رطد ر طداط ع ط

 رلد.ط طداط دقررطنسر نط وينرشطبرشططططططپل شطددد طاي عطدات طدزط وينشط ردنشطدفرددطبل ططداآا طآرط28هشطبن عط

دات طبشطعنلدرطداآار طبرشطدفررددططططط88بع  .طدزطاه داط ردنشطدازططدفو د ط  رطل  دطدات طهاارطايط82داآا ط

گارد.ط طبشط اانطبربارطناوطنس نطداآا ط ردنشطبشط ردنشطا یل طنعيعاصطدديهريط ر رطد رر طهاريطططططبتهشطاي

ط58 نط وينشط عطناوطبشطبلاا ط ردنشطنعيعاصطدديهيط طدازططدفو د طبشطبرباررططدات طايطبع  .طنسط81باشطدزط

يطدقایعداطيبلهشطبشطدينطداقع طبعطل  دطزيعداط رتانطدقایعداط طااودرطب ركط طپليعطدات طايطبع  .ط83 ط

عارطادطناعرطايطد  طهشطبلهشطبشطآرطايطبلدن طداطبرنعاشطايواطهعا  اط طب اشطجر ط عط طپر ژ ط رعاطجرر طهرططط

طاؤثرطبع  .
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 شناخت فعاليت پايه -3-4-2-9

آي .طبرداط نعينطفتعاانطپعيشطدقایعداطدزطهن شط عاطدقایعداطا مط  رطد نطداعطچن درط عد طب  نطناي

 عاطهلچكاراط ط پيط رطزيرطبصشطادطناوطبشط عاطدا رط  رطادطبشطزيرطبصشفتعاانطپعيشطالز طد نطفتعاان

دارطداط  ر عاطبواگطبساعاط صنط طپاچ  طد ن.ط مطدهنلرطدجالععحطاربل ططبربهسامطنالد.طديندهودطهلچک

طبعطزاعرطب اشطجر ط عاط  راط عطب  نطاي عطداط ر اعاابشطدينطبصش آي .طداعطزاعرط ر اعااط عطاتالالم

فعتهشطددادط طدزطجر طديگرطدجالععحط ر اعااط عطناوطداطدينط لحطاتالالطد ط ع طبت طدزطدنجع ط ر اعااط

طبعيسنطبشطتلاحطبرآ اداطدينط نعينطب  نطآي .يعب .طبنعبردينطداوداعمطاينااعاطايد

برداطب  نطآ ادرطدقایعدطپعيشطداط  رطد ر طبشطدجالععحطاربل طبشط  رطد ر ط ط اچنانطهقطهالاطناعزط

 طبشطد اعرط عطدجالععحطاربلد ن.طهشطدينطدجالععحطگردآ ااط  ط طبرداطدجاانعرطبااارط طاهعيسشطعال  طبردين

طناوطبشطآرطدرعفشطگردي .طبرداط نعينطفتعاانطپعيشطدزطرريرطاكعنيطد ادعد طگردي .طرريرطاكعنيط

ع عاحطد نطدزطنس نط  مطد اغع طيکطفتعاانطدقایعداطدزطهقطد اغع ط اعرطفتعاانطداطهالاطدزطهقط

 د اغع طهالا.طاتعداشطآرطبار طزيرطد ن 

ط
ط iريرطاكعنيطفتعاانطرططهشطداطدينطاتعداشط

طداط  رطiد اغع طداطفتعاانطط ط

طهقطد اغع طداط  رطططط

 داطهالاطiد اغع طداطفتعاانططط

طهقطد اغع طداطهالاطط

 طبشطدينطبربارطناوطرريرطاكعنيطبرداطدقایعدط  رطد ر طب  نطآا طهشطاار  طدينطا ع  عحطداطه  

 عطزيرطآ اد ط   طد ن.ط اعنگلنشطهشطدادينطه   طناعرطددد ط   طد نطرريرطاكعنيطبرداط رطيکطدزطبصش

طبعالبراط طهعيگع  طگراطاعايطدز ط د لش طآالزطط  طدفععط  طعالايط  طدالا طبصشط عاطدددا  ناعرطايطد  طهش

طبريلاددان .
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 .712در كشور در سال  آنم بر اساس ضريب مکانی ( رتبه هر يک از بخشهاي اقتصادي شهر اهر17-1جدول شماره )

 
طمحاسبات مشاورو  .712نتايج تفصيلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن  سال ، أخذ: مرکز آمار ايران ممأخذ : 

ط

 تعداد كارگاههاي شهر اهرم -3-4-2-11

ط ط  طدجالععحطالهلد طهعاگع بن ع طبت دد طاربل طد نطبشط ر اعااطعالايطالثشطدابعا   عاطدقایعداط  رطد ر 

بلدنسان طبشطهشطبل ططارهوطآاعاطديردرطدنجع ط   طد ن.طدينطدجالععحطداطتلاحطهعاقطبلدرطايطط8818هعاگع يط ع ط

طداعطبشطدااقطدينكشطد اعن داد عاطهعابراط  عط طبت ددطهعاگع ط عطاادع حطبرنعاشطايواطهعا  اط  رطهاکطفرد دنيطناعين .

هنن طدجالععحطالهلدطچن درطنايطبلدنن طبعط مط اع نگط لن طايطبع ن  ط ره د طدزطيکطد اعن دادطه دگعنشطپار اطاي

اذدطد ادعد طدزطدينطدجالععحطبعطل  دطزيعداطااكالحطا ع  عبيطادطداطبرطدداد.طبعطدينطلع طبشطدااقطد اانطآن عط ط مط

 سهم در اشتغال شاغالن اهرم سهم در اشتغال شاغالن کل کشور فعالیت های عمدهجنس و گروه
ضریب مکانی 

 اشتغال شهر اهرم 

   1.00 3322 1.00 20476344 جمع کل
 2.27518 19.78 657 8.693 1779926 امور عمومی و دفاع و تامین اجتماعی اجباری  اداره

 1.84694 12.22 406 6.617 1354959   آموزش
 1.79442 2.38 79 1.325 271366 های مالی  گریواسطه

 1.69991 1.87 62 1.098 224811   ، گاز و آبتأمین برق
 1.39661 13.25 440 9.484 1941909   و ارتباطات ، انبارداریو نقل حمل

 1.37281 3.49 116 2.544 520837   اجتماعی ریو مددکا بهداشت
 1.22989 15.80 525 12.850 2631142 ساختمان  

 1.05390 2.23 74 2.114 432798   و شخصی ، اجتماعیعمومی های خدماتسایر فعالیت
 0.89008 1.93 64 2.164 443204 های کسب و کار  مستغالت، اجاره و فعالیت

 0.80919 1.93 64 2.381 487508 خص و اظهار نشده  های نامشفعالیت 
 وکاالهای موتوری نقلیهو تعمیر وسایل فروشی، خردهفروشیعمده

 0.79145 10.93 363 13.806 2827057   وخانگی شخصی

 0.68823 0.51 17 0.744 152254 استخراج معدن  
 0.48052 0.45 15 0.940 192411  و رستوران هتل

 0.39764 7.01 233 17.639 3611780 شاورزی، شکار و جنگلداری  ک
 0.35549 6.05 201 17.021 3485191   ساخت –صنعت 

 0.32888 0.12 4 0.366 74967 شیالت  
های تولیدی غیر های خانوارهای معمولی دارای مستخدم، فعالیتفعالیت

 0.32251 0.06 2 0.187 38224 قابل تفکیك خانوارها 

 0.00000 0.00 0 0.011 2175 مرزی  های برونها و هیئتسازمان
 0.00000 0.00 0 0.019 3825 دفاتر مرکزی  
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ينطدجالععحطداط عينطدقایعداط  رطبرآ اد عاطالز طبرداطدينطانرلاطبل ططااع اطتلاحطگرفن.طچنانطد ادعد طدزطد

طجر طبدیاهيط طب اش طدا طدينكش طبش طبلهش طبع ط  طباااراط لد طدينطدجالععحطد ادعد  طجر طبدیاهيطدز طب اش طد نطدا داا 

  طاذدطدينطدجالععحطبشطتلاحطههيط نگع طيلد  طبراطبعطد ادعد طدزطنهاشطبشدجالععحطدينطهعاگع ط عطبشطتلاحطدقاش

طگردد.ايطدادئشداطلع طلعررطبرداطا  نط  رط رتانطب ارط عينطدقایعداط  رط
 

 

 سرشماری عمومی کارگاهی 5615رگاه های شهر اهرم بر حسب تعداد کارکن و نوع فعالیت سال ( تعداد کا65-6جدول شماره )

 

 5611أخذ: مرکز آمار ايران و برآورد تعداد کارکنان سال م

 

بعطبلهشطبشطه   طفلقطبااارينطبت ددطهعاگع طاربل طبشطي اعحطعا  طفر  يط طيرد طفر  يطاريطبع ر طهرشطططط

 رعطادطداطبررطاريطگارردط.طبتر طدزطآرطهعاگرع ط رعاطترنتنط رعينط ط رپيطططططططططططدات طبت ددطهعاگع طط11باشطدزط

طدهااععيطقرداطددان .طططبأاانهعاگع  عاطدددا طدالاطعالايط طدفععيط ط

گرفرنطاريطبرلدرطدزطديرنطططططداطتلابيطهشطبهسامطبن اطهعابراط عطناوطبرطد ع ط اانطد اشطبن اطترلاحطاريطط

 رعاطدقایرعداط طططد طدقایعداط ط اچنانطا ع  عحطلسرعبطدجالععحطب ر طباااراطبرد.طزيردطااودرطدازططدفو 

طايطبع  .ط  ISICد اغع طناوطبرط اانطد اشطبن اط ع نطهشطا نعاطآرطد اشطبن اط

برآورد 

سال 

5611 

 تعدادکارکنان کارگاه

تعداد 

 کارگاه
 گروه های عمده فعالیت شهر اهرم

77 نامشخص
-

16
 

67
-

66
 

57
-

56
 

57
-

56 

7-
3 1 6 6 5 5 

 جمع کل 805 427 170 37 25 22 28 36 17 12 3 28 925

 کشاورزی وجنگلداری 2 0 0 0 0 1  1     2

 ماهی و ساير محصوالت ماهیگیری 0            0

 استخراج معدن 0            0

 تهیه و توزيع آب و برق و گاز 5 1    1  2  1   5

 صنعت ساخت 85 31 35 8 1 6 3 1     102

 ساختمان 9 9           11

507     1 1 2 3 8 72 336 423 
خدمات عمده فروشی و خرده 

 فروشی

 داری خدمات هتل و رستوران 13 12 0 1         13

 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 15 4 2 2 2 0  4 0 1   68

 واسطه گريهای مالی 23 2 2 2 8 3 6 0     31

44       1 0 0 6 15 22 
مستغالت و کسب و کار و اجاره 

 ارید

56 28 3 3 3 5 5 4 4 2 6 2 65 
اداره امور عمومی و دفاعی و 

 اجتماعی تأمین

 خدمات آموزشی 59 7 3 1 2 0 10 18 13 5   37

 بهداشت و مدد کاری اجتماعی 26 5 9 0 1 3 3 2 1 2   21

28     2  1 4 13 35 3 58 
ساير خدمات عمومی اجتماعی و 

 شخصی
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 رعطبردبررططط عاط  اتيط هلدطددادطاسعلنطبهري يطدينطنصهسراعرطداط  رطد ر ط طدجرد طآرط مطدهنلرطنصهساعر

بع  .طدينطاه داطنصسهاعرطهشطبعطبلهشطا رطا   د ط  رطاي كاعاطآرطداطدطط11 كاعاطد نطهشطداطل  دطط8811

طهاهلگر طيراعطبلاا طيلد  طدد نط581811بنطاطبردبرطط861بنط طديمطط5بشطعاهكردطداط كاعاطهالاعطآبيط

ااهالرطايع طيلد  طبلد.طدينطاه داطهايطباشطط183561بلاعرطبردبرطط8111هشطدازططدقایعداطآرطبشطقرداط رهاهل

ات طدزطا یل طنعيعاصطدديهيط  رطد ر طد ن.طداعطبلاا دحطيراعاطد ر طبن عطبشطدينطاه داطدزطيکط طنامطد

طناي طاسعلنطنصهساعربسن   ط  ط طهن  طدازططدفو د  طبر طاساهااي طبأثار طا یلالحطآر طهش طدجرد ط  ر  عا

ه يطدزطبلدرطپذيرفنطهشطدات طقعبقطبلا یل طنعيعاصطدديهيطددادطناوطبعي طدرعفشط لد.طداطدينطتلاحطاي

   لد. عطععي ط  رطايدينطنصهساعر

 

ل مربوط به ارزش زمين ، ساختمانها و تغييرات آن در مناطق مختلف شهر و شناخت ضلوابط و  يمسا -3-4-3

 اند معيارهايي كه در اين تغييرات نقش تعيين كننده داشته

 

 اي اراضيارزش منطقه  -3-4-3-1

هرشطدزطططبنگسراعرط  ر راعرططط8813تارانطدازططاترعاالحط رع ططططالكط طبارط رطبهرليمطدطهااسالبرد ع طایلبشط

ايرع ططط81111برعططط1211برانطططد ر داطدادريطداط لحط  رطدايعفنطگردي  طد ن طقاانطانلهشطد ر   رددااط

د رالايطبرعطپرقطعها داعقلترشططططططدنهرالبط عاطدتهيط طفرعيطااغارطد ن.طبااارينطقاانطبشطياعبعرطداطبرطياعبعر

برطياعبعرطدنهالبطد الايطدزطهلچشطاسج طهننطبرعطياعبرعرطططبن اطهشطدزطداطاد نطانلهشبتهشطدداد.طقااطچ عا ا

ايرع ططط88111داطداط عيرطنهع ط  رطبشطهااررطدزططايع طد ن.طقاانطانلهشط88111ددداشطدداد طاتعد ططعهمطدا  ا

طا  .اي

باارارينطقاارنطبرشططططايع طداطنل عرطد رنطهرشطططط1811ايع طبعطط8111 عاطدتهيطدزطداطپانطه  شقاانطانلهش

طياعبعرط رعلهيطبتهشطددادط طهاارينطقاانطبشطپانطه  شططداع طدزطاا درطداع طبعطاا درطبساجپانطه  شطياعبعرط

طبتهشطدداد.

 وداطايع ط طبااارطعطط81 عاطدتهيط طفرعيطداطدينطبرا يطبشط شطد اشطداطدادريطبرطياعبعردازططانلهش

بن اط   طد ن.ط وداايع طعطقاانطپعيانطاطبهسامط2 طهاارطدزطل ططاط وداايع طعطقاانطااط81بعطط2قاانطبعالطاط

برطياعبعرطدنهالبطبعطپقطعها داط طبرطياعبعرطدنهالبطدزطددادييطبعطهلچشطاسج هننطبعطياعبعرطداطاد طقاانطبعال ط

 لد.ط عاطارهواط  رط طا لاطارهواطآرطاي عاقطقسانطعا بعم عطدن طهشطدينطا   د قرداطگرفاشعهمطدا  اط

براطددان ط طبشط شطيناداطپع عاطانلهش عاطدتهيط طفرعي طقاانداطدادريطپانطه  شطياعبعردازططانلهش

طقاانطبعالطع طط1د اش  طقاانطاال ططع طا  طبااار طط5 وداايع ط  طط1بع طدز طهاار طقاانطپعيانطع ط  ط5 وداايع طا

طد ن. ط عاطيعدط  دن .ط رتانط رطه د طدزطا   د  وداايع طاطبهسامط   
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داطدادريطعلداهيطاعنن طد ااط طنوديكيطبشطارهوط  ر ط دقرطگذدااطانلهشبعي طبلهشطدد نطهشطداطقاان

ط عاطدتهيط طفرعيط طهعابراطالثرن .  رطداطبرطياعبعر

 شهر اهرم ارزش معامالتي اراضي  -3-4-3-2

تعاالبيطدادريطداط  رطدازططاطد ر  برد ع طآاعاطگردآ ااط   طدزطبنگع  عاطاتعاالبيطداط لحط  رط

طبعطبلهشطبشطالقتانطآن عطبشط ر طزيرطاادع حطد نط طد ر 

طداهطرطبرياعبعن عاطدتهيط طفرعي

ط861 رطاارطاوبرطدزططد ر داطبرياعبعن عاطدتهيط طفرعيط  رطبعطهعابراطبجعااطدازططاتعاالبيطدادريط

برطياعبعرطبعط طدزطدنهالبنطقاانطبشطياعبعرطااهالرطايع طااغارطد ن.طداطدينطزاانشطبعالبريط دنبعططااهالرطايع 

داطيکط لحطبتهشطددادطهشطبالفعتهشطپيطدزطآرطدزطهلچشطاسج طهننطبعطياعبعرطعهمطدا  اططپقطاارطعها دا

طقرداطددان .

طپانطه  شطط-ب

ياعبعرطفراعن دااط عبشط طه ي طدالل دث طياعبعرطعهمطدا  ا طياعبعرطدنهالبط عاطياعبعرطداطپانطه  ش

ا   د طنل عزط رقططااغارطبلد طد ن.طداططبشطدزداط رطاارطاربرطايع ط اای ط ودا وداايع طبعطط عات چبانط

ااهالرطط811ااراطل  دطط851 عاطاجع اطفراعن دااط طبااعا اعر طزاانط رطپالكطاسكلنيط  رطد ر  طزاان

 عاطپاردالرطددناگع طزاانگردد.ط وداطايع طيري ط طفر ططايط181ا   طهشط رطاارطاربرطايع ططبشطفر ططاي

طدادريناوطط عاط  رط عيرطقسان لد.ط وداطايع طيري ط طفر ططايط511پاع طنلاطع اع ط  رطاط رطاارطاربرط

 وداطايع طبساشطبشطفعهالا عييطاعنن طد ار يطبشطاردهوطط211 وداطبعطط811بعطهعابراطاسكلنيط رطاارطاربرطبانط

طگارن .ايالادطاتعاهشطقرداطااععيطا هشط طغار طبجعااط طدددااط  ر طبعفنطفر نگيط طده

 

 قيمت مسکن -3-4-3-3

طد ار يط طالقتانط طا قطقرداگاراط طبلهشطبشطعلداقطاصاههطهعا  ا  طبع قاانطاسكنطداط  رطد ر 

دات ط دل  عاطاسكلنيطط31گردد.طداطدينط  رطبعطبلهشطبشطدينكشطباشطدزط دل طاسكلنيطداط  رطبتاانطاي

ااهالرطايع طبعطيکطااهاعادطايع طبساشطبشطعلداقطيعدط   طط811قاانط رط دل طاسكلنيطبانيکطج هشط سان  ط

طفر نگيط ط ط عياعا طبش طبلهش ط دل  عاطاسكلنيطآپعاباعنيطبع طدز طدينط  ر ط اچنانطدا طنل عرطد ن. بعالطدا

طدهااععيطد اه ع طهن دنيطناي داطهع عييطهشط لدط طبااارطارد طعالقشطبشطدد انط دل طاساهقط يالييطددان .

ااهالرطايع طبتاانط   طط5ااهالرطبعطط8 عطبشطدزداط رطاارطاربرط دل  عاطاسكلنيطآپعاباعنيطدل دثط   طقاان

طد ن.

 

هاي مربوط به مسکن ) قيمت تمام شده ، وضع خريد و فروش ، اجلاره و غيلره ( و امکانلات    هزينه -3-4-4

 گذاري در زمينه مسکن در شهر مختلف سرمايه
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شط عينطاسكنطداط  رطد ر طبعطبلهشطبشطعلداقطاصاههطاعنن طدازططزاان طنلعطایعاحط عيااعني ط وين

طدزط ط ط اعنگلنشطهشطداطا   طبرا يطاسعيقط طااكالحط  رطباعرط    طبساگيطدداد. ط طغار  هادانط عينط

رطاربرط وينشط عينط رطااط8831دات ط دل  عاطاسكلنيطيکطج هشط سان  طداط ع طط31آنجعييطهشطباشطدزط

طبرطقاانطزاان ط رطاارطاربرطبانط ااهالرطايع طداطنل عرطد ن.طط5ااهالرطايع طبعطط861 دل طاسكلنيطعال  

 اچنانطداطدينط  رطدزط دل  عاطاسكلنيطآپعاباعنيطد نطبعطبلهشطبشط عياعاطفر نگيط طدهااععيطد اه ع ط

ددان .ط وينشط عينط دل  عاطاسكلنيطهن دنيطنايط لدط طبااارطارد طعالقشطبشطدد انط دل طاساهقط يالييط

طااهالرطايع طبتاانط   طد ن.ط8ااهالرطبعطط8آپعاباعنيطناوطبشطدزداط رطاارطاربرط

 هاي موثر در عمران شهرامکانات مالي، اعتباري و فني و اداري شهرداري و ساير سازمان  -3-5

 ر در عمران شهرهاي موثامکانات مالي، فني و اداري شهرداري و ساير سازمان -3-5-1

 رعاطارلثرطداطططبشطانررلاط رنعينطباارارطداكعنرعحطارعايط طفنريط ر رددااط ط اچنرانط رعيرط رعزاعرطططططططططط

طعاردرط  رطالز طد نطهشط رطيکطدزطدينطالرلععحطبشطبدكاکطالادطب  ط طبرا يطقرداطگارد.

ااعنيط ط عاط عيجلاههي طداكعنعحطاعايط  رددااطدزطجريشط تل طعلداضط  را طنل عزاط طپر دنششطب

طقعبق طااودر ط اچنان ط  طفر ططا یلالحط دل  عاطتنتاي طهاکطيکطدات  طا ق طدز طد اايطبله ي  عا

طگردد.ايطبأاان

 بررسي اعتبارات عمراني 

بشطبت طاجلز عاطالز طبرداطدددرطدعا عاطبشط  رددااط عطبرداطدنجع طعاهاعحطعاردنيطآغعزطط8811دزط ع ط

طد طا عداشطالدفهن  ط طداطن عينطداط عا عاطبت طا اعم طبرداطدنجع طينطدعا عادحطبع نعاشطداطديااعاط  رددااط ع

طدعا عادحطباهکطدداد ط مطدهنلر طگرفن. طقردا ط ع ط  ر طانرلاطييعاهاعحطعاردنيطدا طداطدغهرطبش  عاط راعيش

ط عاطدهرد طقرداطاييطداطديااعاط  ردداايدنجع طعاهاعحطعاردنيطاعنن ط عيرطد اگع  طدال ع طبساعااطدز اطگارد.

طا هشطآرعاردنيطاعنن طديجعدطياعبعر ط طبتريضط طيع طبأ اسعحط  راط طا  نع ع طديجعد طباهکطي ع  يطاتعبر 

ط عطبعطدينطدعا عادحطتلاحطايطگارد.طدادريط  راط ط عيرطهعا عاطعاردنيطبل طط  ردداا

 لدط ط وينشطايبع  طناوطداط  ر عطيطاييبساعااطدزطدعا عادحط  ر اعنيطهشطداطديااعاطد اگع ط عاطدهرد

 لد.ط عينطبااعا اعر طدااعنگع  طاكعرط عاط از يط طبربانطهعا عاطعاردنيطبل ططآنعرطداط  رطدنجع طاي

 عاطد ااي ط عينطانعز طي طدبار اعرط طفنيط طلرفشطدا ططديجعدطددناگع يب ني طآالز گع ط عاطدبساعر طاد ناع

فر نگي ط طديجعدط طبتاارط بج اوطاردهوطاصاههطدددااطاسكلنيط ط عزاعنيطبرداطهعاان در طديجعدطا اطط عاط

ط لن . طبأ اسعبيط اشطدالااط سان طهشطداط  رطبل ططدددادحطد اايط عياشطاي

طبنعبردينطدعا عادحط ع طقلتيطنايطبع  ط طداطجل ط ع طبغاارطايط8813دعا عادحطاربل طبشط ع ط ناعي  

طدفوديشطيلد  طدد ن.طاگرطآنكشطدبدعقطيعتيطبع  ط طبعطدنا عاط عپاان عداط ع طهعااطايط8813  طدلااعالم

 عاطگذ اشطد ن.طبشطانرلاط نعينطپاشطآي .طبشط اانطدااقط مطااودرطدعا عاط ع طهعااطبساعاطهاارطدزط ع 
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 عطهقطدعا عادحطباهکطااودرط طاه داطدعا عادحط  رددااطدزطا قطدعا عادحطد اايط ط اچنانطن ل طایر طآر

ادطط8813بعطط8812 عاطشطداطالادطبرا يط طب هاقطقرداطگرفن.طه   طزيرطدعا عادحطجيط ع  عاط راعيييدداد

طناعرطايطد  .

ط

ط

 
  عاط راعيشطداطد اعر ط  ر اعرط ط  رددااطد ر ييادعا عادحطباهکطدداد88-8ه   ط اعا طع

 

طو محاسبات مشاور معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرمأخذ : 

ط

ط طهعااعدعا عادحطعاردني ط ع  طدا ط8813د اعر طبردبر ط ع طط8555182ا طنس نطبش طد نطهش طايع  ااهالر

ط ط ع  طد  . طاي طهع شطناعر طبعهنلر طط8811گذ اش ط ع  طنس نطبش طط8812ناو طبله يعل  د طقعبق ط85اه دا

طدعا عادحطباهکطدداد طدعا عادحط عاط راعيشييدات ا طهق طدز طبنگساعر ط  ر اعر ط  م طد ن. طهع شطيعفاش دا

طداط ع طط2685دات ط طنس نطهاتانط  ر اعرطبشطهقطد اعرطبردبرطط165برطد اعرطبرد ط8811دات طايطبع  .

  مطدعا عادحط  ر اعرطنس نطبشطهقطدعا عادحطد اعرطهايطباشطدزطنس نطهاتانط  ر اعرطبشطد اعرطبلد ط

طد ن.

ادحط  رطدات طايطبع  ط  مطدعا عط8368داطلعايطهشطنس نطهاتانط  رطد ر طبشطهقط  ر اعرطبردبرط

ط طل  د طدا ط  ر اعر طط85بش طبردبر طهاتااي طد ر  ط  ر طبع  . طاي ط طط865دات  طدداد طاد طد اعر طهق طدز دات 

طدزطهقطد اعرطبردبرط طداط ع طدات طايط163دعا عادحط  رطد ر  نس نطدعا عادحط  رطبشطد اعرطبعطط8811بع  .

طدزطاجالعطدعا عادحط  رطد  ر طباشطدزطيکطچ عا طدعا عادحطبشطنس نطهاتانطآرطبشطد اعرطبردبرطبلد طد ن.

طاطدينطدجالععحطادطناعرطايطد  .88-8  رددااطد ر طديایعيطدداد.طه   ط اعا طع
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 سهم درصدمبلغ میلیون ریال سهم درصدمبلغ میلیون ریال سهم درصدمبلغ میلیون ریال

125006117816147559آموزش1

9509001100ارتباطات و فناوري اطالعات2

45000_امور عمومي3

00_500امور قضایي4

146707150487134089انرژي5

00_620بازرگاني و تعاون6

3500210400543003بهداشت و سالمت7

00__پژوهشهاي اساسي8

481529137586296تربیت بدني9

406472020583102109613حمل و نقل10

80022302540خدمات فني ، مالي، مدیریت و 11

281013940221801رفاه و تامین اجتماعي12

1200065400334002صنعت و معدن13

16320816347893316فرهنگ و هنر14

1152161793791861312كشاورزي و منابع طبیعي15

00_20301محیط زیست16

791033988510445844637مسكن ، عمران شهري و روستایي 17

145112250120001منابع آب18

0__نظم و امنیت عمومي19
201654100202096100156522100

فصلردیف

جمع كل

سال 1389سال 1388سال 1387

ط

ط

ط عاط راعيشطداط  ر اعرطبنگساعراطدعا عادحطباهکطدداديي85-8ه   ط اعا طع

 
 
 

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط
طو محاسبات مشاور معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرمأخذ : 

ط

طفیقط اعن طقعبقطبله يطبش طا هغ طدعا عادحط  ر اعر طد نطدز ط    طددد  طفلقطناعر طه    طدا طهش گلنش

ط8813يطديایعيطيعفاشطد نط ط  مطدينطبصشطداطدعا عادحطد اعرطداط ع طياسكن طعاردرط  راط طا  اع

طداطبرايط82ل  دط طدعا عادحطاد طدنرژدات ط طداط دقرطباشطدزطيکط ل  طهاع ازا  طلاقط طنهق  اط طگارد.

طآالزططبشطبربارطبت طدزطدينطفیقطداطهذبطدعا عادحطادطبشطيلدطديایعيطددد طدن .ط
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 هاي سرمايه اي شهر اهرم به تفکيک فصلیي(اعتبارات تملک دارا.1-1جدول شماره )

 

طو محاسبات مشاور معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهرمأخذ : 

ط

 عاطيط وينشططايط لد.طاهعيسشط ع ي ر طداطچشطبصشط عد  طهشطدعا عادحطداط  رطده   طبعالطناعرطاي

طداطهذبط ط وينشطدعا عادحطگذ اشطناعرطايطد  طهشطبدع ح  عاطقعبقطبله يطداط  مط ريکطدزطفیقط ع

دات طدعا عادحطادطبشطط11باشطدزطط12 عاط راعيشطداطدداد.طفیقطاسكنط طعاردرط  راطداط ع طييباهکطدداد

دينطاقمطبشطهاارطدزطنیهطآرطا ا  طد ن.طداعط  مطآالزططط13ااكشطداط ع طيلدطديایعيطددد طد نطداطلع

طدات طا ا  طد ن.طط88دات طبشطط8 ططط861 طب  د نطبشطبربارطدزط

 

هاي موثر در عملران شلهر در   چگونگي رشد درآمدها و اعتبارات شهرداري و ساير سازمان -3-5-2

 گذشته و امکان تغييرات آن در آينده

بلدن طناعييطههيطدزطانعبرطداآا طايط11بعطط18 عاطاهكردط عالنشط  رددااطد ر طجيط ع برا يطباالرطع

طقعارط طدا ط  رددااطاد طنع يطدز طديایعتيطعلداضداآا  ط  طعالاي طداآا  عاطال سعحط  طي اعحط  ب عء

ط طدالد ط  ردداا  طداآا طلعتهشطدزط هل  ط طدداديي عاطد اايهاکدنادععيط  ردداا  طدععنعحط ط  ديع  طط ع 
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طد ر اطداآا  عاط تلايط  رددااط81-8داآا  عطادطبر امطناعي .طبعبلهشطبشطه   طعانعبرط عيرط

طداط88181218811اتعد طط8811داط ع ط طپنجط عاشطبشططايع طبلد  طهشطبااارينطداآا طاد يکطد ا 

ع طبلد طايط81813811151اتعد طط8811دزطآرطبااارينطداآا طاربل طبشط ع ططپيطيلدطديایعيطددد طد ن.

ط شداطدينطط.ايع طبلد طد نط81851112138اتعد طط8811برينطداآا طاربل طبشط ع طپيطدزطآرطباش ططد ن

هسراطبلدهشطط12 طط18 عاطدطبلدهشطدد اشطد ن.طداط ع  عط ط  رددااطاعزد ع طعهارغمطدفوديشطنس يط وينش

ط18ا اط  رددااطد ر طجيط عا عاطيكيطدزطااكالحط  رددااطد ر طبلد طد ن.دزطجرفيطبعطبرا يطدقال طداآ

طچ عاعهقطدفوديشطداآا ط  رددااطداطط.اديهطداآا اطآا  طد نط2طاطبشطبدكاک82-8هشطداطه   طعط11بعط

طاهعيسشطا ن طداآا اطداطاديهايداذهرطناعيعرط ع طفلق هاکط عاطدعلعييطهشطبشطبربارطط2 طط1 عاطگردد.

 لد طباعنگرطدينطالرلعطد نطهشطعهارغمطادط عاقطايطدعا عاطبأااند انط ط عزاعرط عاطد اايط ط عيرطانعبرط

طنل عر طداآا طهقط  رددااطن د اشط عا هلد طبسودييطدا طبعثار طعنو ايط طتتلداا طداآا اطط.دن اات د دقال 

داآا طنع يط طداآا طنع يطدزطعلداضطعالايطداآا  عاطاساارطقهمطهشطط شبع ن .طدينطايط8 8 ط8 عاطاديه

طداطبرايب عءطي اعحط طداآا  عاطاؤ سعحطدنادععيط  رددااطط طیعتيدزطعلداضطديا طدزطعلداقطاد گارن  

 عاطبرا يطد ن.ط11 طاعزددطبلدهشطداط ع طط11اجالعشطداآا اط  رددااطداط ع ططدتهيطدفوديشطنعگ عني

طپر درحطد نطهشطب ل طداآا اطداط ع ط ءطب ع ططداآا طنع يطدزطعلداضطديایعتيپاعا طدفوديشط11فلق 

ط طد ن.بلدي اعحط طداآا  عاطاؤ سعحطدنادععيط  رددااط

 22تا 21هاي مقايسه هزينه ـ درآمد شهرداري اهرم طی سال (.1-1شماره )جدول 

 مازاد كمبود درآمد هزينه سال

 ــــــ 1.2...113 17.111.1.. .2111...2. 7121

 .11311.1 ــــــ 1..311.3.1 31..3111.1 7121

 111.1.171 ــــــ 21.31..7.11 33.2.11112 .712

 111111111 ــــــ ..71.121.71 171.12...71 .712

 ــــــ 11.......1 21131317.2 7112.7.1117 7121

 .17133177 ــــــ .1..7.12312 3.17131.11 7122

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ جمع

ـ.  باشدمی 22هه اول سالمربوط به بيالن عملکرد شش ما * مأخذ : شهرداري اهرم 
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 )به هزار ريال(7121-22مقايسه درآمدهاي وصولی شهرداري اهرم  (11-1شماره)جدول 

 7122م سال مأخذ : شهرداري اهر

ط وينش81-8ه   طع طدقال  ططد ر  عاط  رددااطا طجيطيکطد ا  طدا طط شاد طدز طط18 عاش ناعرطط11بع

 عاط  رددااط اسعرطبعطداآا  عاط  رددااطبعطدن هيطدياال طهشطانجرطبشطها لدطيعطاعزددطد  .ط وينشاي

انجرطبشطهسراطبلدهشط طداطط12ط ط18 عاط  عطداط عرشطد ن.طدينطنل عبلدهشطگردي  طد ن طنل عرطدد ا

ط ع طط11 11 11ط 15 عا ع  طدا ط وينش طدفوديشطدقال  طد ن. طگردي   طبلدهش طاعزدد طبش طب رط11انجر طبش طهش

دفوديشطداآا  عاط  رددااطتلاحطگرفاشطد ن طداطبصشطعاردرط  راطبااارطدزطبصشطي اعحطدددااط ط

ط.ع  ب  راطا سل طاي

ط

ط

ط

ط

ط

 

  

 سال                              

 اقالم درآمد
8818 8815 8811 8811 8812 8811 

 8811118 8811118 8118881 381518 358311 8118213 درآمد ناشی از عوارض عمومی درآمدهاي مستمر.7

 5181215 8128312 5135512 8885521 8183818 8355883 . درآمد ناشی از عوارض اختصاصی1

. بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی 1

 شهرداري
21111 8115112 5811281 4350906 8811518 152238 

321311 1551435 8818513 8888118 8185318 درآمد حاصله از وجوه اموال شهرداري.1  211311 

 51111 - - 581511 151181 882181 ی دولت و سازمانهاي دولتیي. كمکهاي اعطا.

 8881135 582111 175484 183881 111518 8181811 يهاياعانات و هدايا و دارا6.

اعتبار تأمين. ساير منابع 1  582118 8128838 288211 685154 - 8512881 

 81813811 8479451 12538761 81851111 3821312 1128185 جمع
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ط)به ريال(ط8818-11طد ر  عاط  رددااط وينشا81-8 اعا عه   ط

ط ع 

طدقال طداآا 
ط8811ط8812ط8811ط8811ط8815ط8818

ط8118158258ط8282181581ط8211113815ط8858828233ط8118883822ط132588183ط ظادشطي اعحطددداا

ط8318133111ط8818218851ط8813811131ط8238581358ط8113811851ط888831582ط ظادشطي اعحط  را

ط112818818ط528881381ط182118885ط8813185838ط8858185118ط258318231طايواطبل تشط  ربرنعاش

طار اط طبرنعاشطب  لدطع لا

ط  ر
ط8851128311ط8885531111ط328815855ط8252118852ط8828818121ط8531288511

برنعاشطديجعدطبأ اسعحط

طلدعظايط  ر
ط- -ط8121532112ط-ط881111118ط-

ط812815281ط8185132218ط8311883351ط8883111188ط8115838881ط211588518طبرنعاشطب  لدطا اطط  را

برنعاشطديجعدط عيرط

ط  را بس االحبأ اسعح
ط35231311ط881382181ط811311535ط821581151ط885133558ط828528181

برنعاشطديجعدطبأ اسعحط

طداآا زد
ط8282188885ط185211211ط821812111ط815881881ط8182111111ط8123238851

ط3128838185ط88511818282ط88111888181ط3311152821ط3882181138ط1111115881طهار

 مأخذ : شهرداری اهرم

 

 امکانات فني و تشکيالتي شهرداري 

برد ع طآاعاطدجالععحطديذط   طدزط  رددااطد ر طبت ددطهقطهعاهنعرطا ايط طغارا ايط  رددااطداط

طهعاهنعرط  رددااطعا بعمط82ررطلع طلع طندرطد نطهشطبشطهعا عاطي اعبي طعاردنيط طدددااطااغل ط سان .

طداليقطاات داطهذبطدينط  رددااطنا  گع يافعق طب یاالحطددن طنار  عاطفنيطبش ط  طدن  طاجالع طدن . دا

طبع  طهشطبشط ر طزيرطد ن د اگع طايط انبت ددطهقطاع انطآالحطعاردنيط  رددااط

 د اگع طططد طداطرطال8

طد اگع ط8رطهاپر يط8

 د اگع طيکطرطهاپر يطبعز اطغهلعر8

 د اگع طيکرطغهلکط5

 د اگع طيکطرطگري ا1
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 منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني شهر تأمينامکانات  -3-5-3

طااكالحطعا  طداآا ط  ردداا طداط  ر عاطهلچکطبع طبرداطافرطها لد ع طداطا   ع داطالدهشطد ن.

 ع نط ط رطچن طهشطبناشطدقایعداط  رط طع  طبنلعطفتعاانطرتهطبشطدااقطدينطزاانشطها لدطداآا  عطعا بعم

طآر طدز طبغااردحطلعتق ط  طرلدبططالز  ط  طقلدنان طاي رر طااكنطداط ع طبع    طالثر طدفوديشطداآا  ع طدا بلدن 

طنع طدفو د  طدازط طبلدر  طپعيان طدااق طبش طهلچک طبصشط  ر عا طعاردني طعاهاعح طدز طلعتق طبغااردح طدز  ي

رطبعطااكقطالدهشطد نطااكنطبشطانرلاطبل تشط  رط طي اعحط  راطالز طد نطعالاي طبعزگانطبصايطدزطآ

طط  لدبلتاشطايطيردن يايط لد.طداطدينطزاانشطبلهشطبشطالدادطزداطبرداطدفوديشطداآا  عطچعا هشطبشطگلنش

 ـ مشاركت اقتصادي شهرداري7

طبشطد صعيطلهاهيط طلهلقيط عاطااتهشطبشط  رددااط طدهعا طآردثط دل  عاطبجعااطداطزااندل   ع

طبلدن طداطدفوديشطداآا  عاط  رددااطالثرطبع  .ناوطاي

 تر با قوانين موجود و دريافت عوارضـ برخورد فعال1

طدزطدينطا طايبساعااطدزطقلدنانطالادطعاقط  ردداا بعطبرطرطبعطبريلادطفتع بلد عطدداداطبعاطاعايطد ن.

ط ط ط ن طایلبطجر طبل تش طقلدنان  طدينطاسان دحط  طهاهش طدز طدفوديشطددد. طداآا ط  رددااطاد دينطقلدنان 

 عاطبل تشط  راطدثردحطآرطبرطدازططدادريط طداعهنطد ن.طداطعاردرطعطهعارطاطد نطدزطاوديعاطدهرداطجر 

هن .طدينطدازططدفو د ط طبغااردحطقاانطعهنانطديجعدطايالداداطدينطدثر طدازططدفو د طقعبقطبله يطادطبرداط 

طج اتيطيلد  طبل طبنعبردين  طبصشطعالايطععاقطآرطد ن. طدق داعبيطد نطهش طدااقطب لالحط  طدازططبش طهش د

طپاان عدط طزير طاد كعا عا طزاانش طدين طدا ط لد. طبرگانطددد  طبصشطعالاي طبش طجريهي طبش طناو طلعتهش درعفي

طگرددط اي

دالاكعرط تيط لدطعاهكرد عييطهشطدازططدفو د ط  راط طنهاشطهعابراطدادريطلايداهطاطداطجردليط

طداطدادريطاربل طبشط  رددااطقرداطگارن ط ط ناوط تيطناعي طدادريطانع رطادطط  رددااقعبقطبله يطددان  

ط عطيري دااطناعي .برداطد اهرداطدينطهعابرا

دطهشطداطنااجشطبتاانطهعابراطداطدادريط  راطبشطبلدن طا هغيطدزطدازططدفو د طدادريطابطاط  رددااطاي

طبشطگلنش عاطبجعااطديایعيطايهعابرا بشطيلدطديایعيطد  ط طدتاللاشطایلبشطبعاي ططداطقعنلنييعبن  

ا انطدينطهعاطد ن.طدناصعبط ال طط2/8/11ععايط  ر عزاط طاتاعااطديردرطداطههسشطا زطط لاداط83/88/15

بلدن طداطنااجشطقاانطا زطدادريطبجعااط طاسكلنيط رطا قطبعطقاانطااطاي طبتاانطا هغطالادطنررط  ردد

دريطاسكلنيطا قطبعطقاانطدادريطبجعااط طاسكلنيط رطا قطبت طدزطدهرداطجر طيعطدياال طقاانطا زطدا

طدادريطبجعااطآرطدنجع ط لد.

وطيرددااطلع عاطتنتايطبرداطدفوديشطداآا  عاط  داط وداطفر ططفتعاانيکطجطاطدايعفنطبشطالقرط
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طگلنش طبش طد ا دعظي طللز  طا   د  طد نطهش طالز  طد ع   طدين طبر طبت ددطد اانطد ن. طهش طدناصعبطگردد دا

طفتعاان طباااراطدز طدينطا   د  طدا طدينطفتعاان ع طبش طهش طق ع طي اعبي طدا ط  رددااطبالدن  طبع طگارن   عطقردا

ن لاطقعنلنيطبرطپرددزن .طبشط وينشطادطايناعي ط طبللاطغاراساهامط  ر ن درطايطدادئشبیلاحطي اعحط  راط

طناعي .طدادئشداآا طيلدطبادودي ط طبالدن طي اعحطه ي ط طاانلعيطادطبشط  ر ن درط

داطدزطدفوديشطدازططدادريطبشطعهنطي اعبيطدطاطرر احطههلگاراطدزط وينشطدادريطاتلضطبصشطعا  

 عاطاربل طبشطب اشطدادريطبرداطي اعح ط وينش عاطدل دثطدينطبرينط وينشناعي ط طدزطعا  د نطهشطديجعدطاي

داطدينططهلييطهرد.بلدرطبللاطاساهامطترفش عطادطايا  طهشطدينطبصشطدزط وينشآن ع ن.طداطدينطزاانشطنررطاي

طد ن طالز  طزاان  طتعل عر ط  اهش طبدكاکطدادريطبش ط نگع  طادبلش طاعد  طدتاللاش ط  ردداي عاط818ع هشططقعنلر

دات طدزطدادريطالادطبدكاکطناوطبشط كقطبالعلضطبشطباهکط  رددااطط81طبعالادطناعز طاتعبرططبأاانعال  طبرط

ط عاطاربلجشط دگذداط لد.داآي طبعطبرداطدل دثطي اعحطاصاههطبشطبصش

بلدن طبشطجلاطهعاق طدادريطالادطناعزطي اعحطا ططيعدط    ط رطچن طهشطبساعاطهعا عزطد ن ط ايطناي

ط طاد ط  ر طبعع طايناعيطبأاانغاردنادععي طالداد طدز طبريي طدا طناو طبتريضطاتعبر طعال    طبش طبصشطط لد . هش

ه ردرطيسعاحططاتالالمطداطدزطدادريطاسكلنيطدزطبانطبر دطهشط  رددااطبعيسايطيسعاحطادطه ردرطناعي .عا  

داداطناوطدط لدط طعا بعمي اعحطالادطناعزطداطنررطگرفاشطايطبأااندينگلنشطدزطدادريط طدادريطديگراطهشطبرداط

بشطدااقطط عاطكيربططااكنطناسن.طداطدينطزاانشطد المطاعاكانط صیيط سان  طبل اهشط  رددااط طديگرطداگعر

 عاطا ايطبشطبدع حطفعلشطقاانطلهشبلدهشطبعطبطبأاانداطتلاحططبلدهشطالادطناعزط طثعناعمطبأاانع  طداكعرط

طقاان طا ادز طقاان طبش طاعاكان طفر ط طبش طباعيق طع   طعهن طبش طا ز طآر عا طباهک طدادري  طجر طي طدز  ع

هشطهسعنيطادطناوطهشطبشطعهقطاصاههطاهش طاساداطعانطلع  طچنعنچشطبشطدينطاس لد.ط  رددااطدچعاطااكقطاي

طناعين  ط طنعچعاط سان طداطجل طب اشطجر طبشطبج ي ط عينطدق د  ط. ط. اثقطداكعرطبصريرط دل طاسكلنيط ط.

طآر طبش طپع   طداليهي طبش طهش طلعاي طعدا طبشط بادوديام ط  ردداا طهش طدادري ط هلد طرر اح طناسنا  طااكن ع

 عاطاتلضطداطديااعاطدفرددطيعدط عطبعي طدق د طناعي ط طداطجل طجر ط طپيطدزطآرطبشطعنلدرطزاان عزاطآرآاعد 

ط لد.ايطصصااط   طقرداطد   طهعاالم

طآرطدتلالم طدادري طدز طبريي طهش ط  ر عيي طق المدا طآاآاعد ط ع طلع  طدا طيع ط  ط    طبع ن  طعد  عزا  عزا

ط.بلدن طدق د طهن نعاشطدهردييطقعنلرطدادريط  راطناوطاييناآط85  رددااطبعطبلهشطبشطاعد ط

 

 

   امکانات و چگونگي مشاركت مردم در فعاليت هاي عمراني -3-5-4
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عاردنيط  رطدزطجر ط  رددااطاال ططدعال ط   طد نطبشطدينطتلاحطهشطط عاجر ارد طداططااعاهن

طبعط  رددااطبرداطدهرداطجر بت دداطدزط  عاط  راطددان ط طبت دداطديگرطااعاهنطارد ط اكعااطالز طاد

طا قط طدز طددان  ط  ردداا طبع طهاارا طااعاهن طهش طارد  طدز طبت ددا طااعاهن طههر طبردا طن دان . طاد الز 

ط لد.داآا  عاط  رددااطدق د طبشطپرددينطيسعاحطبشطدينطدفرددطدزطجر ط  رددااطاي

ريلزي و  ات و مشکالت جذب، آموزش و سازماندهي نيروي انساني متخصص در زمينه برنامله امکان -3-5-5

 مربوط  يهاهاي عمراني شهر به منظور تجهيز شهرداري و ساير سازماناجراي طرح

داطدينطزاانشطدزطهاهشطااكالحطايطبلدرطبشطها لدطبلدرط  ردداا طع  طاجلزطد اص د طدزطعا  طعلداقط

 لد.طبعطبلهشطبشطدينكشطبلدهشط  رددااطا   دط طهذبطنار  عاطااصیصطا سلبطايع  طهذبطنار  عاط

طهنلنيط طاوديعاطهعاان در طنايط  رددااهدع طلهلقط  طبعطنايط د  اد طنار اطه ي  طد اص د  طبش طدق د  بلدر

طداد.  رددااطناعزطه اطبشطد اص د ط  ر عز طاتاعاط طا اشط عاطارب ططد هلدطناعزطبشطنار اطاربلجشططهرد.

ط

 اهرمخصوصيات كالبدي شهر   -3-6

 نحوه استفاده از اراضي شهر -3-6-1

  موجود وضع اراضی كاربري

طزادعيط طبعيرطدادريطدلاسعبطبعطد ر ط  ر طداط ل يطا ع  عبيطا   د طداط دقرطا ديعنشط ط عنصهساعرط ط

ط831اتعد طد ر ط  راط عاهعابراط لحط  را طغارطهعابراطبعطدادريطدلاسعبطب  رطدداد.ط كاعاط258طل  د

-ايطاربرطاارط18161طهقط ردنشط8831ط ع طداط  رطندراط88215طهاتانطبشطبلهشطبعطد ن.ط   طا ع  شط كاعا

-ايطاربرطاارط812طاتعد طهقط ردنشطا ع  عبيطا   د طداط دقرطنصهساعن عاط طبعيرطدادريطا ع  شطب  رطبع  

طط طد نط   طااصصطيرزطه د  طداط  رط لحطداط عهعابراطبلزيرطبع  .

ط عاط ردنشطد ع طدينطبرطبع  .ايطندرط88215طد ر ط  رطهاتانط8831ط ع طداطااع اطدينطا ع  عحطد ع طبر

ط ردنشطد طبشط  راطهعابراطبعط عازاانطداطد ر ط  رطداط ردنشطبرينباشطد ن.   طا ع  شط  راط عاهعابرا

طنوديکطااع امطدينط عابرا يطد ع طبرطهشطد نطعايدالطدينطد ن.طدد اشطديایعيط  راطاتعبرط طاسكلني

ط  راطغارط عاابرهعاط ردنشط طد نط  راطغارط عاهعابراطدداداطد ر ط  رطا   د طدادريطدزط كاعاط851طبش

ط  راطغارط عاهعابراطاسعلنط طبع  ايطاربرطاارط851طاطندرط88215طعطط8831ط ع طهاتانطد ع طبرطد ر طدا

طالادط  رطهعارطجر طداطد نطالز طهشطد  ايطباكاقطادط  رط كاعاااط258عط ر طا   د طاسعلنط5162

ططگارد.طقرداطنررطبج ي 
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طا8831بردهمط عاطيعاصط طنعيعاصط  رطد ر طعط ردنشط ططا ع  شطا83-8 اعا طعطه   
ط

طاأيذطمطا ع  عحطااع ا

ط

طدزطد طه نطقعبقطب  طد ن طد ر هكردطي اعحطداط لحط  رطبرا يطعا

طناسان طبشطع عاحطديگرط طنصسنطآنكشطي اعحطدزطنرع ط هسهشطاردب يطانع  يطبريلاددا بارهوطبتضيطر

ط عطبليو طداطبعفنطفر لد طدتالمط هلدطن داد. عطداطنهعجيطدزط  رطزيعدط طداطبتضيطقسانهعابرا

طنبلدرطبشطهاا طبرطالدادطفلقطايهن طعال دزط كقطااتعدايطپار اطناي عطرطد   طنرع طبلزيرطفضعييطآر

 عطناوطد عا طدد نطهشطداطدينطيیليطبعي ط لل طالادطناعزطداط رطيکطدزطللز ط عاطعاهكرداطدينطهعابرا

طا ع  شطگرددط طالقتانطاكعنيطآن عطبجويشط طب هاقط لد.

ط.ااراربرطد ن811د ر دنشطاسكلنيطداط  رطبرطا نعاطآيرينطا ع  عحطتلاحطگرفاشطبل ططااع ا ط ر

بريلادداطباااراطااراربراطدزط لحطط8عطایلب ردنشططاهعيسشطبعطداااراربرطبلد طهشطط8682 ردنشطبجعااطناوط

انع رطبرداط  ر عاطبعطدينطگر  طهاتاايطبااارطايطبع  ط ردنشطاال ططااراربرطط.1د ن ط ردنشطفر نگيطبعط

طارهو طداطدزطا عدالحطبجعااطبعطط.دزطآنجعييطهشط  رطد ر    ر اعرطايطبع  طبشطتلاحطج اتيطبصشطعا  

طاي طدنجع  ط  ر طدين طدا طندلك طللز  ط لد. طآالز ي ط ردنش ط  ر  طدين طدا طط268 اچنان طدااعني ط161ااراربر 

-داطيیليطهعابرا .طبع ااراربرطايط861ااراربرط طفضعاط  وط861ااراربر طاذ  يطط861ااراربر ط از يط

هشطبعطا عظططد    عاطبعيرطباكاقطايدزطدادريط  رطادطزاان كاعاطط838طقعبقطبلهشطد نطهشطر طد  عاط  رط

طنالدرطلريمطاساق ط عيرطلريم ع ط  طهعابرا لحطآرطهع شطاي ع طدينكش طديگر طبيعب ط  شط عاطي اعبيط  ر

ط .  رطبلزيرط   طدنط لحتلاحطنعااتعد طداط

ط

ط

ط

ط

ط

 تعداد

 جمعيت

 در سال

713. 

 مسکونیاراضی  اي شهرييهاراضی داراي كاربر شهر اهرمكليه اراضی داخل محدوده 

 سطح

 )مترمربع(

 سرانه

 )مترمربع(

 تراكم

)نفر در 

 هکتار(

 سطح

 )مترمربع(

 سرانه

 )مترمربع(

 تراكم

)نفر در 

 هکتار(

 سطح

 )مترمربع(

 سرانه

 )مترمربع(

 تراكم

)نفر در 

 هکتار(

71121 111.121 .1271 727. 13.711. 121 1172 713.713 7.27. 3171 
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 .713اهرم در سال كاربري هاي موجود شهر  (.1-1) جدول

 كاربري موجود رديف
  

 سطح

  

 سرانه

  

 درصد

ط81681ط811652ط853618 مسکونیط8

ط1681ط1618ط1628 آموزش، تحقيقات و فناوريط8

ط8688ط2612ط3625 آموزشیط8

ط8628ط3688ط88611 اداري، انتظامیط5

ط1658ط8688ط8681 تجاري خدماتیط1

ط1615ط8651ط5621 ورزشیط1

ط8688ط1611ط3613 درمانیط2

ط1613ط1611ط1611 فرهنگی،هنريط1

ط1611ط8611ط5613 پارکط3

ط1651ط8651ط8658 مذهبیط81

ط1611ط5611ط1683 تجهيزات شهريط88

ط1611ط1683ط1651 تأسيسات شهريط88

ط1681ط8621ط8613 حمل و نقل و انبارداريط88

ط81681ط32658ط885683 معابرط85

ط88611ط12628ط38681 باغات و كشاورزيط85

ط1681ط1611ط8688 تاريخیط81

ط1611ط1651ط1618 طبيعیط81

ط88681ط18681ط15655 حريم) رودخانه ، مسيل ، راه . ...(ط82

ط1618ط1611ط1611 گردشگري -تفريحی ط81

ط1682ط8651ط8618 صنعتی)گروه الف(ط83

ط88688ط823682ط852685 اراضی بايرط81

ط811611ط181685ط258611    

ط
 ر طرحمأخذ؛ مشاو

 
متر مربع می باشد . که به منظور رعایت حقوق مکتسبه مالکان کل اراضی با کاربری مسکونی اعم از 5551361مساحت تدقیق شده کاربری مسکونی -5

 موجود و پیشنهادی که در طرح  هادی مصوب مشخص گردیده  در جدول آورده شده است.
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 هاي شهر بريهاي كار ويژگي -3-6-2

 ي خدماتيها بررسي كمي كاربري  -3-6-2-1

اذ  ي طفر نگي ط از يطرطبدري يط ططدااعني  ططعاهكرد عاطي اعبيط  رطداطقعارطآالز ي طب  د اي

ط عاطزيرطبريلاددان  فضعاط  وطقعبقطبتريهطبلد طهشطدزط يوگي

طدبساعر طدينطهعابراطداطنرع ط هسهشطاردب يطيلدطااااقطبرطعنطكاربري آموزشی: عتراطچلرطا  هلدك 

طدبار اعرط طآالزططععايطاي طاجالعطدداداط لدطهشطا ا شطاد ناعيي  طط8دينط  رطدا ط85 دل طا  هلدك 

طا58-8 دل طدبار اعرطد ن.طعه   ط اعا ط81 دل طا ا شطاد ناعييط طط3 دل طدبساعر ط

نطبشط ردنشطپاان عداط لاداطاارطاربرطايطبع  طهشطنس ط2612داط ررطالهلدططد ر آالز يط  رطط ردنش

طط. نطهشطدينط  رطدزط رتانطانع  يطداطدينطزاانشطبريلادداطد ندطناعنگرطآرطععايط  ر عزاط طاتاعااط 

ز طبشطكهرطد نط طدزطآنجعييطهشط  رطد ر طارهوط  ر اعرطبنگساعرطايطبعططد طدفوديشط ردنشطنع يطدزطال

ط.ي اعحطآالز يطبشطا  اع عاطدجرد طايطبع  طدادئش

طانلعطهعابراطآالز يط  رطد ر 58-8ه   ط اعا ع

طاأيذمطب د نطااع ا

طدااعنيطديایعيطددادططب  د ايط طااراربرطدزطفضعاط  رطبشطهعابراطط31385طدرمانی: كاربري

 محله متر مربع-مساحت نوع كاربري آموزشی رديف

 2 4809.72 دبيرستان سميه 1
 2 2577.72 راهنمايی رضا حبشی 2
 3 2906.45 دبيرستان حجاب 3
 3 3084.43 دبستان 4
 2 2725.71 شهريور 71دبستان پسرانه  5
 3 849.81 دبيرستان فنی و حرفه اي 6
 3 462.68 كودكستان استثنايی 7
 2 4459.73 دبيرستان مطهري 8
 2 1600.30 دبستان شهيد بهشتی 9

 1 1320.67 مهد كودک رقيه 10
 2 4805.61 راهنمايی نرجس 11
 1 2810.43 سعدي نمونهراهنمايی  12
 2 1534.38 راهنمايی قدس 13
 1 6574.94 دبيرستان و پيش دانشگاهی دخترانه 14
 1 3493.72 نهضت سواد آموزي 15
 2 4305.93 هنرستان فنی 16
 خارج  از محالت 6947.94 هنرستان فنی 17
 خارج  از محالت 13507.91 مركز آموزش فنی و حرفه اي 18
 1 3627.01 دبيرستان امام صادق 19
 3 2453.94 دبيرستان آزادگان 20
 2 4823.62 ميآموزشگاه استثنايی قا 21
 2 2495.82 ش سراي فرهنگهپژو 22
 2 3532.13 پيش دانشگاهی دخترانه 23
 2 3224.25 راهنمايی فاطمه زهرا 24
 2 1723.05 هنرستان كار و دانش 25
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دزط لحطبساعاطااراربراطط861بانطيکطبعطعطهشطداطاهعيسشطبعط ردنشطایلبلد طهشطااراربرطبط161 ط ردنشطآرط

طدينطهعابراط عاقطيکطبااعا اعر طايباااراطبريلادداط ط. لدايطب  د ايدااعنگع ط ط عيرطاردهوطيکطبع  .

لنطبصشطزيعداطدزطدينطدفوديشط لحطاربل طبشطبااعا اعرط  رطد ر طايطبع  طهشطنوديکطبشطنٌشط كاعاطاسع

طدداد.

ططكاربري مذهبی: ط ررطالهلد طديایعيطددد طط85851دينطهعابراطدا طيلد طبش طاد ط لحط  ر ااراربرطدز

ط طآر طط8651  ردنش ط ردنش طدز طهش طبلد  ط  ر عزاطبااارااراربر طدينطايطایلبط زداحطاسكنط  طدا طهش بع  

طبعفن طپردهنشطفضع عاطاذ  يطدا براطبريلادداطر عاطق يمط طااعنيط  رطدزط رتانطانع يیليطن ل 

طد ن.

طكاربري فرهنگی: ااراربرطط.1ااراربرطبلد ط ط ردنشطآرطبردبرطبعطط1181داط ررطالهلدط لحطدينطهعابرا 

طبع  .ددادطايط رتانطبهري عمطانع  يطادااراربرطاطط21/1عطایلبطد نطهشطداطاهعيسشطبعط ردنشط

ط.11ااراربرطبلد ط ط ردنشطآرطناوطط181رطبعط لحطدينطهعابراطداط ررطالهلدطبردبط:تفريحی و گردشگري كاربري

بدع حطااراربراطدزطط8/1عایلبط زداحطاسكنط ط  ر عزاطبع  طدينط ردنشطداطاهعيسشطبعط ردنشطااراربرطاي

طبريلادداطد ن.طاتنعدداا

ااراربرطط8651ااراربرطبلد ط ط ردنشطآرطناوطط52111 لحطدينطهعابراطداط ررطالهلدطبردبرطبعططكاربري ورزشی:

طباااراااراربراطدزط زرطط1/8عطایلبط زداحطاسكنط ط  ر عزاطبع  طدينط ردنشطداطاهعيسشطبعط ردنشطاي

طبريلادداطد ن.

ططفضاي سبز: ط  ر ططد ر دا طبع طبردبر طط51128 ل ي طآر ط ردنش طدداد  ط هلد ط  و طفضعا ااراربرطط861ااراربر

طاي ط ردنش طبع طاهعيسش طدا طهش طبع   ط  ر عزا ط  ط انلعطایلبط زداحطاسكن طها لدطط دقق طدز ااراربرا

ط طد ن.بريلادداطد ن. طدنا عييطبرينطنهلشطداطغربط  رطاساهرط    الز طبشطرانطدينكشطفضع عاطاذهلاطدا

طبأاانكهرطد ن.ط  رطد ر طداطااعرطبعغعحطنصهساعن عاطيراعطقرداطگرفاشط طبشطا عظط رديططزيسنطا اليطعط

طعاطيلبيطقرداطدداد.دهساور طهع شطآالين گيط عط ط...اطداط رديططبسا

 كيفيت كلي فضا -3-6-2-2

طريلادداطد ن قعبقطبدكاکطبدزط شطهادانططد ر بعفنط  رط

برططادطدا  رطرطهادانطبعفنطق يمطهشط ساشطد ااشط  رطادطباكاقطددد ط طبشطا عظطالقتان طبصشطارهواط

ط يط سان . عاطدا رطدينطبعفنطفر لد ط طبتااراط طبصريبت ددطزيعداطدزط عيااعرطگارد.اي

ط عيااعن عاطالهلدطداطدينطبعفنطعا بعمطبتااراط سان .ط ساشطد ااشطقرداطدداد.طد ارطبعفنطااعنيط  رطهشط

طا الحط طبعفنطه ي طهش ط عاقطايدجرد ط  رر طيتنيطهنعاطط لد.اد ط رقط  ر طآرطدا بصشط  اتيطدز

 د طدينطبعفنطدزطنررطهاديط عاطالهلدطداطا  بااعا اعرط طقساايطداطغربط  رط دقرط   طد ن.ط عيااعر

طهادانطقعبقطق ل طبريلاددان . طدز طبصايطناو ط  طجيطد شطنل عز طفضعاط  راطنرع طدينطفضع ع طدا  عاطديار
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طدن .گرفاش

عا  طعنعترط طعاهكرد عاطهاتيطالهلدطداطدينطفضع عطدزطهادانطقعبقطنگ  دااط طنل عزطبريلاددان .ط

طبعف طبلدفشطهعاقطبع طدا طفضع عاطنل عز طداهشطبليو  طعاهكرد عييطبع طااعنيطدز طبعفنطق يايط  ط  طبلد  نطنل عز

دينطدارطب درطاتنع نطهشط  رطداطفردين طبل تشطفضعييططقعبقطنگ  دااطبريلاددان .طبتاارا طبصري يط طهادان

ط. عطادطبعبرطهادانطبعفنطنالد طد نرطهعا  اطيلد طعنعترطالادطناعزطيلدطادط كقطددد طداعطد اهرداطفضعييطآر

فردبرطدزطد طبعفنطق يمط طااعنيطبلد ط طبرييطدزطعاهكرد عاططعطا هشطآزددگعراطدينطااعرط  مطبعفنطه ي داط

ط.دن  عاطنل عزاطبلد  عاطديارط ده طلرهنهاتيطداطبعفنطق يمطناوطجيط ع 

 الگوي سازماندهي شهر  -3-6-2-3

س نطبشط ك شطاتعبرطد عا طددادط عطن عطبرطن ل طپردهنشطآريطهعابراي نعينط  رطبرطد ع ط عزاعرطفضع

 عاطاادع بيطثارگذدااأ عطب لدطهشط رطيکطدزطآربهسامطاي عاطيلي ط تععيط طدينطنلعطدزطپردهنشطبشطفر 

طبش ط طاد ط  ر طدداد. طعاهكردطد ر ارد  طد طللز  طدز طيليشطاد طنرع  طههان  بتريهطايططدددااطبجعااط طادا

طبجعااط طللز  طا لاناعي . طدنهالبع طايينطياعبعر طباعر طديارطبطد الاي طد ش طبل تش طدددااطدا طللز  ط  گردد

طبشط رقط  رطبعطا لاينطاا درطفراعن دااط كقطگرفاشطد ن -د اصلدرطياعبعرطدنهالبطد الايط.طا لاعا بعم

طبشط انط اع بن اطدتهيط  رطادط فر طداگلاط عزاعن  يططد ن .باكاقطايطدزط انطغربطبشط رقط طن عياعم

طفتعاانداطفر طيليطبلد طهشطداطچنانطلعاايطددا  عاطبجعااط طدبا دطداطا لاطياعبعرطدنهالبطد الايطعا بعم

ط. ي اعبيط كقطگرفاشط طداط رقط  رطبشطللز طدددااطب  يقطگردي  طد ن

 

 هاي همسان(اي )حوزهنحوه توزيع خدمات محله -3-6-3

ط ط  ر طاهاع طيرد  طي اعحطدا طبلزير طن ل  طبرا ي ططد ر بردا طد ع طنلع طه ي ا طبر ط  بعفنطعق يم

 عاطدتهيط طپربرددط ط اچنانطبعطبلهشطبشطا   د طد ار يطانع ر طن ل طه د عزاطا الحطبل ططياعبعر

طا هشطيعطللز طبهسامط   طد ن.ط شا الحطبشطط دهااععي

 باشند:در قالب این تقسیمات، سه بررسی عمده صورت پذیرفته که شامل موارد زیر می

ط عداهاطبرا يطهعابرا

طباطهادانطههيطفضع

طجاطداگلاط عزاعن  ي

د ن .طايطدادئشدينط شطبصش طنرع طيردطفضع عاط  رطادطبرطلسرطعاهكرد طهادانط ط عزاعرطفضعييطآرط

طبرا يطهعابرا طبتاانطنلع طبش طعاقطآر ع ط تعع طآرعاهكرد ع  طها لد طااودر ط  ط ردنش طدات   طاسعلن   عط ع 

گاردطهشطبعط عاطپذيرفاشط    طدنجع طايداطبانطآن عطبعطفر اهعيسشط ع ديایعيطددادط طداطب هاقطهايطهعابرا

ط طدازيعبي طالاد طهعفي طنعانع رط  طانع ر  طبتريهط    ط لحطايطقردااتاعا عا طا ططچنعنچش طدين طدا گارد.
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شط عطبعط لحطد اعن دادطبدع حطاتنعددااطن د اشطبع  طدزطنررطهايطانع ر طدگرط لحطهعابراطبالهلدطهعابرا

طبع  طتلاحطا طبااار طيع طهاار ط لحطد اعن داد طنعانع ر»تنعددااطدز ط« طهعفي»يع طن عينطدازيعبيطاي« طدا ط   لد

طدينطب درطاد ل  طهش ط    ط لحطبعفنطيعايطاهعيسش طبع طبشططاجالعط لل طها لد عاطا هش طبلهش طبع د نطهش

كرد عاطاطبشطچشط ل يطدزطي اعحط طبعفنطيعايطداطه نطد اهرداطعاه8831هاتانط ررطالهلدطع ع ط

طالز طناعزطد ن.

 لدطهشطبشط لح طدات ط طبهسامطايط8هادانط عيااعنيطبشطدنلدعيطچلرطقعبقطنگ  داا طاراايط طبصري ي

داطداگلاط عزاعن  ي طن ل طپردهنشطاتعبرط طي اعحطا هشطالقتانطپردهن گيطآن عطداطفضعطبلهشط   طد ن.

داطدزطبرا ي طااودرطد ار يطبشطي اعحطا هشهن ط طداطچعاچلبطدينط كقطادطنس نطبشطيك يگرطبرا يطاي

طداطقعارطاردهوطآرطالادطبلهشطد ن.

ط

 يكمحله  -3-6-3-1

 ها الف( بررسي كاربري

ط طدين طبج اودح ط  طددداا بع اسعح طآالز ي  طبجعاا  طي اعح طزاانش طدا طعاهكردطط  راا هش ددادا

 عيرطط رتانطانع  يطدداد.ل طداطباع ط لدا ط  راط طفرد  راطد ن.ط طدزطنررط دل  عاطآالز يطنعلاش

هعابري عاطي اعبيط طعالايطناوطداطدا رطا هشط طيعطداطقسانطهنلبيطداطاجع احطياعبعرطدنهالبطد الايط

 هلدطدداد.طفضعاط  وطداطدينطا هشطها لدط  ي طددادطهشطناعزطبشطبل تشطفضعاط  وطداطدينطا هشطرر ااط

طد ن.

 ب( كيفيت ساختماني

هشطداط عا عاطط  رطقرداطدداد طبصايطناوطداطقساا عاط اعايططبعفنطق يمططدينطا هشطدابصا عييطدزط

بت ددطا   داطدزط دل  عاطقعبقطق ل طادطداطيلدطهعاطددد طهشطبشطتلاحطانرمطداططديارط كقطگرفاشطد ن.

طاي طعرتشا هشطپردهن   طدا طاهعبقط هشطغعارطفضع بريلادداطقعبقطق ل ط عاط عيااعرطدزطهادانطبع ن ط طدا

ط.د ن

 ج( الگوي سازماندهي

دزط انط اع ط ططادط طدزط انط رقطبشطا هشط شدينطا هشطداط انط اع ط ط اع طغربيط  رطقرداطدد

اسعلنط لد.طانا يطايعياعبعرطدنهالبطد الايطاطبشطا هشطد  طدزط انطهنلبط عاطيراعطغربطبشطنصهساعر

                                                
  طبردد ا عاطاا دنيطدادئشط   طد ن.ديردرطبرطد ع طبتريهطارهوطآاعاططيااعرط عبن اطهادانط عبهسامط7
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ط طط883ا هش ط ع  طدا طهاتانطآر ط  ط8831 كاعا طنعيعاصطط .بع ايطندرط1118بت دد طبردهم طددادا طا هش دين

طبع  .ندرطداط كاعاطاي 51هاتاايط
 

ط
 (2.7.)جمعيت  وضع موجود يککاربری محله  (11-1)جدول

 سرانه متر مربع-مساحت کاربری رديف

 56.8 50184.66 آموزشی 1
 96.1 6347.27 انتظامی -اداری 2
 0.603 175999 بایر 3
 .68. 3273.83  درمانی 4
 .063 13941.12  تاریخی 5

 شهری  تاسیسات 6

 
1747.9 .60. 

 96.1 10404.2 تجاری 7
 .69. 962.27 حمل و نقل و انبارداری)پایانه مسافربری( 8
 650. 4822.82 زراعت 9

 5653 51264.13 (قبرستانتجهیزات شهری ) 10
 6.5. 4552.54 کانال آب 11
 683. 3111.14 مذهبی 12
5..63 455213.3 مسکونی 13  
 35685 281834.9 معبر 14
 98691 88097.02 نخلستان 15
 690. 747.97 نظامی 16
 5609 47646.22 ورزشی 17
  90..98. 206.89 

 
 و به روز رسانی آن توسط مشاور مرکز آمار ایران5331مأخذ: بررسی جمعیت در بلوکهای آماری ، سرشماری نفوس و مسکن 

 

 دومحله  -3-6-3-2

 هاكاربريالف( بررسي 

ط طفردا هش طعاهكرد عا طدز ط  ر طدا طد ع طالقتانطانع رطيلد طبر طا هش طدين طبجعاا طدا طي اعح دا

طبأ اسعحط طبج اودحطبريلادداطد نطيآالز  طددداا  طفر نگي  دزطنررطي اعحطبجعاا ططا هشدينطط.دااعني 
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هلدكطدداداطها لدططا  طاانشطي اعحط از يط بع  طداعطداطزدااعني طدبساعرط طاد ناعييطداط لحطالهلبيطاي

ط.د ن

 ( 1111موجود)جمعيت دو ( كاربري محله 11-1)جدول 

 سرانه متر مربع-مساحت کاربری ردیف
 3.1 13205.7 آموزشی 1
انتظامی -اداري 2  12745.1 3.0 
 23 99758.9 باير)ساخته نشده( 3
 0.5 2108.4 بهداشتی 4
خدماتی -تجاري 5  14209.9 3.3 
 1.1 4888.81 تجهيزات شهري 6
آبراهه-رودخانه 7  2261.76 0.5 
 11.1 47609.8 طبيعی 8
 0.8 3571.09 كانال آب 9

 1.8 7870.67 مذهبی 10
 75.9 324336 مسکونی 11
 50.7 216623 معبر 12
ان(باغات و كشاورزي )نخلست 13  213346 49.9 

 224.7 9.2534 جمع
 
 

 و به روز رسانی آن توسط مشاور مرکز آمار ایران5331شماری نفوس و مسکن مأخذ: بررسی جمعیت در بلوکهای آماری ، سر

 

 ب( كيفيت ساختماني

براشططبليو طداطبصشطاارعنيطآرططط  رطقرداطددادط طدزطا عظطهادانط عيااعنيططق يمداطبعفنطد ططا هشط

طگ  دااقعبقطنطارط دل  عاط عيااعنيغربطآرطباا رقط ططدات ط دل  عاط عيااعنيطاراايط طداطط11دزط

طبع ن .ايط طنل عز

 ج( الگوي سازماندهي

طهنلب طدا ططدينطا هش ط  ر طد ر  طهش طدد اش طياعبعرطقردا طيکطدزط انط اع طبش طا هش دزط انط رقطبش

-دنهالبطد الايط طدزط انطغربطبشطاا درطدااردرطبنگساعرطعا لاطير هيط  رطبشط انطبل  رطانا يطاي
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ططگردد. طط31اسعلنطا هش طهاتانطآر ط  طب كاعا طايط5828ت دد طنعيعاصططبع  .ندر طبردهم طددادا طا هش دين

طبع  .ندرطداط كاعاطاي51هاتااي

بع  ط طعنعترطي اعبيطآرطبعطفعتهشطا   داطدزطايطداگعناكيدينطا هشطدزطا عظط  كشطاتعبرطدداداطنرمط

 لاط رقيطرطاطيکدن طداطدينطداب ع طد طا لاط اعايطرطهنلبيط ط لينطيعفاشطياعبعرطدنهالبطد الايا لاط

طدن .طاكعناعبيط   طيعدط    لدطهشطعالاعمطي اعحطا هشطداطاجع احطا لا عاطغربيطااع   طاي

 محله سوم -3-6-3-3

  هاالف( بررسي كاربري

طي اعحطدااعني طدز طط طدينطا هش طعاهكرد ط تعع طفرد  رادددااطبع طداطط  راط  طدينطا هش طد ن. بريلاددا

ط طبدري يط طفضعاط  وطاي طفعق طدد اشطي اعحطبجعااطها لد طفضعاط از يط  طا  هلدك  طااأ دعنشبع  .

دادريطالهلدطداطدينطا هشطداطجر ط عداط  رطبشطتلاحطبدكاکط   طداطنهاشطپاان عداطقرداطگرفاشط طبشط

طبعطبلهشطبشطت  اط ن طبرداطدادريطبدكاکط   طبشطنع طد صعيططهاارطبلهشهعابري عاطعالايط    طد ن.

ط عاطلهاهيطداطل طبکطپال طبل تش طگرفانطدا طبرداطهعابري عاطعالايطعهيطاغمطقردا طديایعيطفضع كط 

 ه ي طبعطااكقطد ع يطالدهشطد ن.

 ب( كيفيت ساختماني

 طبريلادداطد نطط ش طا هشطه ي ط  رطايطبع  ط طایعاحط عيااعنيطدزطهادانطانع  يا هشط اعا ط

 لد ط طداداطهادانطانع  يطايطبع ن . دل  عاط عيااعنيطاسكلنيط ط عيرط عيااعن عطعا بعمطنل عزطب

 ج( الگوي سازماندهي

اجع احططقرداطگرفاشط طبعطا هشطد   طدادريطزداعيط طبعيرطد ر   رطط رقط ط اع ط رقيدينطا هشطداط

دينطا هشطدزططبردهمطط.طبلد طد نندرطط8888بشطط8831 كاعاطبلد ط طهاتانطآرطداط ع طط81165ددادط لحطا هشط

طرطداط كاعاطبريلادداطد ن.ندط88نعيعاصطهاتااي

 طاتعبرطبعطداگلاط لرنجيطداطاجع احطبرطا نعاطدناتعبطا لا عاطانرمط شططهادانط عزاعن  يطا هش

طفراعن داا طي اعبيطا هشطاا در طعنعتر ط  طد نط طداط كقطگرفاش طناعز عاط عهنانط كقطنگرفاش اانع رطبع

طهعابرا طعاعا   طعنعتراطبع طاد هكردط  راط طفرد  راطباكاقطايطد ن .عط عاطغارطاسكلنيطدينطا   د 

 طبااعا اعرط ط عيرطدددادحط  را
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ا8888عهاتانطط ررطالهلد شطاهعابراطا هشطط55-8ه   ط اعا ع  

متر مربع-مساحت کاربری رديف  سرانه 
 3.71 19256.8 آالز ي 1
دنارعايط-ددداا 2  58533.3 11.27 
ع عياشطنا  ابعير 3  185445 35.72 
 16.63 86343.9 ب  د ايط 4
 0.43 2253.12   راطبأ اسعح 5
ي اعبيط-بجعاا 6  7562.01 1.46 
آبرد ش-ا ديعنش 7  3319.88 0.64 
 1.09 5645.42 تنتاي 8
 1.35 7031.39 فر نگي 9

 0.19 993.46 ج اتي 10
 0.25 1273.42 هعنع طآب 11
 4.43 22981.2 اذ  ي 12
 54.50 282977 اسكلني 13
برعات 14  282982 54.50 
انصهساعرعبعغعحط طهاع ازا 15  3032.16 0.58 
دنارعايعدددا ط پع ا–دددااط 16  34390.4 6.62 

 193.38 1004021 جمع
 

 و به روز رسانی آن توسط مشاور مرکز آمار ایران5331مأخذ: بررسی جمعیت در بلوکهای آماری ، سرشماری نفوس و مسکن 

 چهارممحله  -3-6-4-3

 ها كاربري الف( بررسي

 عاقطبل تشط عا عاطديارط  رطايط لدطهشطداط انط اع ط رقيط  رط كقطگرفاشطد ن.طا هشطدينط

بتضيطدزطهعابري عاطبواگطاهاع طاعنن طددناگع  عاطپاع طنلاط طددناگع طآزددطد الايط دل طد ر طداطدينطا هشط

طها لدطه اطالدهشطد طداطزاانشطي اعحطبجعااقرداطددان . طبع  طدزطنررط دل  عاطآالز يطنطدينطا   د 

طدبار اعرع ط لح طدا ططانع  يا طد ن طب یاهي طاهعجر طبعي  اي طبر طي انططپعيان طيعب . طبل تش طا هش طدين دا

ب  د ايطناوطبشطدااقط اجلدااطبعطا هشط شطهشطبااعا اعرط  رط طناوطي اعحطب  د ايطدااعنيط لحطپعيانارطداط

طها لداطدلسع طنايط لد. فضعاط  وط طبل اعرطهلدكط طفضع عاطي اعحطعالايطدزططآرطقرداطددادط طفتالم
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ناعز عاطد ع يطد نطهشطبشطالدزدحطبل تشطبصشطاسكنطبعي ط كقطبگاردط طبليو طداطبدكاك عاطاسكلنيطبشط

طهعابراطي اعحطعالايطبلهشطه اط لد.
 نفر( 122)جمعيت  وضع موجود 6(کاربری محله 61-6جدول شماره) 

متر مربع-مساحت كاربري رديف رانهس   
، تحقیقات و فناوریآموزش  1  7104.8 14.6 
 41.0 20003.6 آموزشي 2
 176.8 86272.0 بایر 3
شهری تأسیسات 4  4934.8 10.1 
 0.4 195.4 تجاري 5
آبراهه-رودخانه 6  3408.7 7.0 
 40.1 19545.8 مسكوني 7
 53.3 25988.5 معبر 8
(اننخلستباغات وکشاورزی ) 9  44377.3 90.9 

(راعتاغات و کشاورزی) زب 10  125642.0 257.5 
تظامینا 11  78.8 0.2 

 691.7 337551.9 جمع
 

 مشاور برداشتمأخذ: 

 ب( كيفيت ساختماني

د ن.ططبشطب ايجط دادطا   د طي اعبيط  رط   طداط عا عاطديارط كقطگرفاشطط ط طچ عاا هشط اعا ط

 د ن.طبريلادداططع  يدزطهادانطانطالادطد ادعد طداطدينطا هشطایعاحط عيااعني

 ج( الگوي سازماندهي

يهساعن عاطيراعطداط ططبعيرطداط رق طدادريط ل طقرداطگرفاشط طبعطا هشططد ر   رطط اع ط رقيدينطا هشط

طغربط طاجع احطدداد ط. ط ع طط8862 لحطا هش ط طهاتانطآرطدا طبلد  ططل  دط8831 كاعا طط511بش بلد طندر

طندرطداط كاعاطبريلادداطد ن.ط81يدينطا هشطدزططبردهمطنعيعاصطهاتااط.طد ن

 كقطگرفاشط ط طاتعبرطبعطداگلاط لرنجيطبرطا نعاطدناتعبطا لا عاطانرمط شططهادانط عزاعن  يطا هش

 عاطغارطاسكلنيطدينطا   د طادطعنعتراط كقطنگرفاشطد نط طعا  طهعابراط نلزداطعنعترطي اعبيطا هش

 طا اعرط ط عيرطدددادحط  رابعطعاهكردط  راط طفرد  راطباكاقطايطد ن .عطبااع
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 همراه با تعيين محدوده محالت مختلف شهر بافت و سازمان شهري  -3-6-5

بع ن طداطچعاچلبطدينطنگرططهشطهقط طهوءطبعطيك يگرطاادع حطبلد ط طدهودءطدداداطاتنعاطاادع بيطدزطهقطاي

طعاراطناوطداطقا عاطهواع  عطعال  طبرطنگرطط طبرا يطههيطدزطبرا يطداطاهانلهيطد نطهشطنرع طهعابرا

طط  رطد ر طدزط شطا هشطباكاقط   طد ن.ا الحطبريلادداط لن .

ط طا هش طا الحططيک  طغربيدز ط  طا الحطد  ط اعاي طبع طد نطهش طبشطط  ر ط انط رق طدز ط  طهنلبط  دا

 .ندرطد نطا1811عط كاعاطبلد ط طهاتانطآرطط881 لحطا هشطنصهساعن عاطيراعطانا يطايطگردد.ط

دزط انط رقطبشطا هشطيکطدزط انط اع طبشطياعبعرطقرداطدد اشطهشطد ر ط  رططدينطا هشطداطهنلبا هشطد   ط

-دنهالبطد الايط طدزط انطغربطبشطاا درطدااردرطبنگساعرطعا لاطير هيط  رطبشط انطبل  رطانا يطاي

ط.بع  ندرطايط5828بت ددط كاعاط طهاتانطآرطط31اسعلنطا هشططگردد.

ط ط ش  طا هش طدا طط رقط ط اع ط رقيدينطا هش طبعيرططد ر   ر طدادريطزداعيط  طد    طا هش طبع ط  طگرفاش قردا

 ع طق انطط81ل  دط.طدينطا هشطندرطايطبع  ط8888 كاعاطبلد ط طهاتانطآرط555 اجع احطددادط لحطا هش

طددادط طبعفنطه ي ط  رطد ر طادباكاقطايطد  .

طدزط اع طبشطا  ا هشطچ عا طدينطا هشطدزطهنلبطبشطا هشط ش  ط  رطدزط  ط  رطدزط انط رقطبشطا   د   د 

 كاعاطط1162 انطغربطبشطنصهساعن عاط  رط طيططا   د ط  رطد ر طان يطايطگردد.اسعلنطدينطا هشطناوط

طايطبع  .

طبعطبلهشطبشطط8811دينطا هشطلعتقطبل تشط عا عاطديارط  رطايطبع  ط طداط ع ط يعايطدزط كنشطبلد طد ن.

ا هشطقعبهانطهاع ازاط طزادعنطن دان ط بنعبرطدينطبل تشط طگسارططفضع عاطدينكشطدادريطالادطد ادعد طدينط

ط  راطداط عا عاطآين  طداطآرطا طبشطدفوديشطايطبع  .

 

هاي مسکوني در مناطق مختلف شهر، از نظر نوع مصالح و كيفيت ساختمان ) وضعيت كلي ساختمان  -3-6-6

سلات بهداشلتي و غيلره از طريلق بازديلدهاي محللي و       قابل استفاده ، مرمتي ، تخريبي (، تجهيزات و تأسي

 ها برداري از ساختماننمونه

 

طبأ اسعحط طداكعنعحطاسكن ط نعينط طبرا يطاسكنط طهادانطآرطناعزطبشطدجالععبيطداطيیليطداكعنعح   

د  طهشطها لدطاسكنطبرداطل  دطد طدات طدزطيعنلدا عاطبج اودحطاسكنطدداد.طدجالععحطالهلدطناعرطاي

  رطد ر ط هلدطدداد.طداعط اانطبت ددط دل  عاطاسكلنيطناوطبشطجلاطهعاقطدزطنررطداكعنعحط طبأ اسعحطط عهن

طبج اوطن لد طدن .طالدادطدينطا ععطداطزيرطآ اد ط   طد ن.ط

ط دات ط دل  عاطاسكلنيط  راط  ر اعرطبنگساعرطدداداطبلدانطايطبع ن ط ط مطط3/33داكعنعحطب  د اي 

ط طدط5/33چنان طناو طبلدانطدات  طددادا طاسكلني ط دل  عا طهق طدز طدن . طآ پويعنش طآرط3261دادا طبعطدات   ع
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طدفرطاي طهذبيطفعرالبطاد ط اسامطچع  طدز طاصورط يو طد ادعد  طب ااقطفه درط اسامطفعرالبط  راط  هنن .

فعرالبطعط پااکطبعنکطاطدهثرينطيعنلدا عطفعرالبطآ پويعنشطادطناوطبشطتلاحطچع طهذبيطدفرطايطناعين .ط

آبطآ عاا نيطيلدطد ادعد ططبأااندات طدزط دل  عاطاسكلنيط  رطدزط  كشطآبر عنيطعالايط  رطبرداطط33

طاياي طد ادعد  طبعنكر طآبطدن عا  طچااش  طاعنن طچع   طدينطالداد طيکطدات طاعبهيطدز طهنن ط  ط8/1هنن ط طل  د

طاا نيطد ادعد طايطهنن .دات طدزطيعنلدا عطدزطآبطبساشطبن اط   طبیلاحطبلراطيعطگعانطبرداطایر طآ ع

طدبعقطداط رط دل طاسكلنيطايطبع  .طط51/5بت ددطدبعقط طاال ططبت ددطدبعقطداط رط دل طاسكلنيطبردبرط

طاطبت ددط دل  عاطاسكلنيط  رطد ر طبرطلسرطبت ددطدبعقطداط دل  عاطاسكلني51-8ه   ط اعا طع

يکططهارط ر 

طدبعق

د ط

طدبعق

 شط

طدبعق

چ عاط

طدبعق

پنجط

طدبعق

طق شطدبع

ط طبااار

دظ عاط

طنا  

طهارطهق

طدبعق ع

اال ططبت ددطدبعقطداط

ط دل طاسكلني

 12/1 77712 71 111* 111 ... 131 177 12 1121 تعداد

 - - ./. 2/71 13/. .2/1 .2/7 2/. 7/7 ..7 درصد

ط  ر اعرطبنگساعرط-8811اأيذ طبرآ ادطااع اطبرطد ع طناعيجط ر اعااطعالايطندل ط طاسكنط

ط

ط

ا ع  عحط طبرآ اد عاطدنجع ط   طاال ططبت ددطدبعقطداط دل طاسكلنيطبرداط دل  عييطبعطبراشططط*طبرطد ع 

طدبعقطايطبع  .ط11/2دبعقطططط1دزط

طعالايطندل ط طاسكنطط8811داط ع ط طت طط8811برطد ع طدجالععحط ر اعااط   ر اعرطبنگساعر 

زطدينط دل  عاطاسكلنيطل دققطدات طدط1/31دات ط دل  عاطاسكلنيط  رطد ر طدداداطبرقطايطبع ن ط ط

دداداطبهدنطايطبع ن .طدزطدينطه نطااكقطعا  طداطبرداط دل  عاطاسكلنيط هلدطن داد.طبرطد ع طبرا يط

عاقطآا  ط طالعاتشطناعيجطآاعاگاراطدزطپر دنشط عاط عيااعنيطتعدا طبل طط  رددااطناعرطددد ط   طشط عاطب

ایعاحطبعد د طا بشطدفوديشطبلد ط طدات طباااراطادطبشططد نطهشطداطلع طلعررطبت ددط دل  عاطاسكلنيطبع

ط طديایعيطايطد  . طبانيطايطبع ن ط طط51يلد طيع طد كهنطفهواط  ط عاط عيااعنيطتعدا  طپر دنش طدز دات 

دات طاعبهيطبعطآهرط طآ نط طيعطآهرط طط8دات طاعبهيطناوطبعطبهلكط ااعنيط عياشطايط لن .طبن عطط18ل  دط

 عاطاسكلنيط رتانطانع  يطناسنطداعطا طبشطب  لدطد د ط طد ا كع ط عيااعرطدزطنررطچلبطبلد طدن .طبنعبردين

طايطبع  .ط

ط عيااعر طايعار طناعر طد ر  ط  ر طاسكلني ط عا طبع  . طاي طهم طبساعا طدغهر طهش طدزطط8/83د   دات 

ط8811دات طدزط دل  عاطاسكلنيط  رطد ر طداط ع طط8/18 ع ط نطددان ط طط1 دل  عاطاسكلنيطهاارطدزط

 ع طعارطدد ان .طبنعبردينط دل  عاطاسكلنيطداطاجالعطدزطعارطهايطبريلادداط سان ..طاال ططط81هاارطدزط

طبع  .ط ع طايط85 عاطد ااعبيط دل  عاطاسكلنيط  رطد ر طبردبرطبت ددط ع 

ط
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ط
ط8811 ع ططا دل  عاطاسكلنيط  رطد ر طبرطلسرط ع طدباع طبنعط52-8ه   ط اعا طع

طبت ددط دل طع ع ط عاطدباع طبن

ط*طاسكلني

 اعا ططدات طبجاتيطدات 

طج هش طدز نانطپعيانطدز نانطبعال

712.-712. 

 سال .كمتر از 

111 1/13 7.. 1/13 7 

712.-711. 

 سال .7تا  .

..3 3/11 1/1. 1/.1 1 

711.-71.. 

 سال .1تا  .7

.73 3/1. 2/11 7/11 1 

71..-71.. 

 سال .1تا  .1

1.7 7/7. 3/1. 1/23 1 

 ..71قبل از

 سال** .1بيش از 

1.2 2/7. 2/7. 7.. . 

 - - - ..7 1121 جمع كل

ط8811*طططبرآ ادطااع اطبرطد ع طناعيجط ر اعااطندل ط طاسكنط

 رع طا ع ر شطططط51اطعر دططط8811**طبرداطا ع  شطاال ططعارط عيااعن عطااعنشطج هشطپنجمطعطق قطدزط رع طط

طگردي  طد ن.ط

طدجالعطاسعلنطزاانط دل  عاطاسكلن طنلع طد  طاسعلنطزاانط دل  عاطاسكلنيطدز طبرداطا ع  ش ي 

 عاطاسكلنيطالهلدطبرطد ع طا ع  عحطداطالهلدطد ادعد طگردي  طد نطان رطدجالععبيطد  طاسعلنطهعابرا

بع  .طبرطدينطد ع طجر ط عداط طا ع  عحطااع اطداطب هشطجر ط عداط طبت ددط دل ط عاطاسكلنيط  رطاي

ططاال ططاسعلنطزاان طب  نطط582 دل  عاطاسكلنيطل  د طدجالععحطبردا طد   طان ر طايطبع  . ااراربر

طدينطدجالععحطناعرطايطد ن ط آ ادرطاال ططاسعلنطزاانط دل  عاطاسكلنيطپر دنشط عاط عيااعنيطد ن.

طاال ططاسعلنطزاانطبرداط دل  عاطاسكلنيط ط ع ط581هش طدا طبساعاطااراربرطد ن. طدينطاقم  عاطد ابر

ط عاطديارطبشط  حطهع شطيعفاشطد ن.طد نط طداطجيط ع بااارطبلد ط

طبصشطزاان ط ش ط عاط عيااعنيطدا طپر دنش ط عيااعردجالععحطاربل طبش ط  طاواعش ط  طبعغ  عاط عاطبعير 

ناعرطايطد  طهشطاسعلنطزاانط دل  عاطاسكلنيطا طبشطهع شطط8812بعطط8811 عاطبصري يطداطجيط ع 

ااراربرطزاانطداطط2/815بشطط8811انطبرداط رط دل طاسكلنيطداط ع طااراربرطزاط2/581گذداد طد ن.ط طدزط

طا ا  طد ن.طط8812 ع ط

ط

ط
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ط
 (  مساحت زمين واحدهاي مسکونی به تفکيک نوع زمين12-1جدول شماره )

ط طدزط  ردداي عاأيذ ط عانعاشطآاعااطد اعرطبل  ر طپر دنشط عاط عيااعنيطتعدا

 

 

 

 ( مساحت ساختمان هاي تخريبی شهر اهرم13-1جدول شماره)

ط

ط

طاأيذ ط عانعاشطآاعااطد اعرطبل  ر طپر دنشط عاط عيااعنيطتعدا طدزط  ردداي ع

 

ط ع 
اسعلنط

طاااراربرع

اال طط

طزاان

طاااراربرع

اسعلنط

طاااراربرع

طاال ططزاان

طاااراربرع

ط-ط-ط8/523ط3111ط8811

ط-ط-ط1/818ط82281ط8818

ط-ط-ط5/881ط2858ط8818

ط-ط-ط8/831ط1111ط8818

ط8/582ط8113ط1/821ط82882ط8815

ط8/881ط8858ط1/813ط81888ط8811

ط8/821ط8113ط1/811ط81818ط8811

ط5/821ط8858ط3/832ط83238ط8812

ط1/812ط1381ط1/831ط818281طهق

طهقط عيااعرطبصري يطاديه

اسعلنطبشططبت ددط ع 

طااراربر

طاال ططزاان

طااراربر
طاال ططزاانطاسعلنطبشطااراربرطبت دد

طااراربر ط2/581ط11582ط888ط8/515ط51188ط818ط8811

ط5/888ط11115ط811ط1/811ط51851ط811ط8818

ط5/888ط11181ط811ط3/815ط18121ط853ط8818

ط8/885ط85155ط21ط8/858ط81111ط52ط8818

ط2/832ط52385ط818ط8/811ط1381ط88ط8815

ط1/838ط25125ط811ط1/831ط81588ط888ط8811

ط8/811ط18183ط888ط5/821ط85111ط13ط8811
ط2/815ط51588ط858ط3/858ط2811ط81ط8812

ط8/881ط581281ط8828ط5/882ط881125ط281طااعنگانطهقط
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طاپر دنشط عاط عيااعنيط  رطد ر 11-8ه   ط اعا ع

طبردهمطزيربنعطاسعلنطزيربنعطاسعلنطزاانط ع 
طبت ددطپر دنش

طج هش
طبت ددطپر دنش

ط لحطد غع 

طدات طاسعلن

ط1/81ط%ط813532ط8138ط8181ط1/81ط%ط888812ط8818811ط عهقط ع 

ط1/83ط%ط88388ط858ط883ط1/52ط%ط83855ط51588ط8812

ط3/51ط%ط81818ط888ط818ط1/51ط%ط81883ط18183ط8811

ط1/58ط%ط81133ط811ط821ط5/58ط%ط88111ط25125ط8811

ط1/58ط%ط83118ط818ط812ط1/58ط%ط81188ط52385ط8815

ط8/58ط%ط81852ط21ط21ط8/58ط%ط81852ط85155ط8818

ط1/82%ط88511ط821ط825ط5/81ط%ط88182ط11181ط8818

ط1/88%ط81238ط811ط811ط1/88ط%ط81238ط11115ط8818

ط1/81%ط88181ط888ط888ط1/81ط%ط88181ط11582ط8811

ط8/82%ط83518ط821ط821ط8/82ط%ط83518ط888881ط8823

ط5/81%ط83813ط828ط828ط5/81ط%ط83813ط18883ط8821

ط2/82%ط88211ط881ط883ط1/81ط%ط88111ط51231ط8822

ط1/81%ط88111ط881ط881ط1/81%ط88111ط52818ط8821

ط8/83%ط1131ط13ط13ط8/83%ط1131ط81128ط8821

ط5/83%ط88813ط811ط811ط5/83%ط88813ط28331ط8825

ط1/88%ط88818ط881ط881ط1/88%ط88818ط821113ط8828

ط1/88%ط81123ط818ط818ط1/88ط%ط81123ط11382ط8828

ط2/81%ط81238ط811ط811ط1/88ط%ط83182ط31118ط8828

ط8/88%ط2115ط23ط23ط8/88ط%ط2115ط88211ط8821

طاأيذ ط عانعاشطآاعااطد اعرطبل  ر طپر دنشط عاط عيااعنيطتعدا طدزط  ردداي ع

 

 

ل كمي و كيفي مربوط به وضع مسکن در شهر و محالت مختلف و كمبودها و مشکالت مربوط به يمسا -3-6-7

 تهيه مسکن در شهر 

 

اسكن ط  رططقطهايط طهاديطاربل طبشط ررطاسكنطداط  رط طا الح طها لد عط طااكالحطب اشياسع

بشطعنلدرطارهوط  ر اعرطبنگساعرط ر اعااطگردي  طد نط طدجالععحطب  نطآا  طدزطآرطط8811د ر طداط ع ط

طاسكنط ط  طيعنلدا طبت دد ط رط ر اعااطدجالععحطانع  يطدابعا  طهنلرطدا طبع طدينططدادئشزاعر طد نطبر گردي  

يطد  ط رتانطاسكنطداط  رطد ع ط عيصط عاطاسكنطالادطبرا يطقرداطگرفنطهشطبرطد ع طآرطناعرطا

طدينط رتانطبشطجلاطههيطداطهقطهالاطناوطط8811بعطط8811د ر طجيط ع ط عاط ا طبشطب  لداطگذداد طد ن.

ط هلدطدد اشطد ن.ط
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ط عيصط عاطاسكن

بعطط8811 عيصطيعنلداطداط دل طاسكلنيطهقطهالاطجيط عا عاط ط عيصط عاطاسكنطداطهقطهالا

ط8811يعنلداطداط دل طاسكلنيطداط ع طط81/8لداطداط دل طاسكلنيطبشطيعنط81/8بعطيکط ارطنو ايطدزطط8811

ندرطداط دل طاسكلنيطط81/1دزطط8811ا ا  طد ن.طبشط اانطبربارط عيصطندرطداط دل طاسكلنيطناوطداط ع ط

طندرطا ا  طد ن.طط55/5بشط

ط

ط

ط
ط8811بعطط8811 عيصط عاطاسكنطبرداطنهع ط  راط طهقطهالاططا18-8عه   ط اعا ط

ط  راطقطهالاهط عيص

ط8811ط8821ط8811ط8811ط8811ط8821ط8811ط8811

ط11/8ط81/8ط81/8ط82/8ط81/8ط81/8ط81/8ط81/8طيعنلداطداط دل طاسكلني

ط88/5ط85/1ط28/1ط15/1ط55/5ط52/1ط38/1ط81/1طندرطداط دل طاسكلني

طط18/5ط21/8ط11/8طط11/8ط51/8ط13/8طدبعقطداط دل طاسكلني

طط88/8ط18/8ط15/8طط55/8ط28/8ط18/8طندرطداطدبعق

 .712تا  ..71مأخذ: مركز آمار ايران؛  سرشماري هاي نفوس و مسکن 

 

دينط عيصط عطداطنهع ط  راطنس نطبشطهقطهالاط طانعجشطا  اعييط رتانطب اراطددادطهشطداطه   ط

طبشطهاارطدزط8811فلقطدينطدارطناعرطددد طد ن.ط عيصطيعنلداطداط دل طاسكلنيطداطنهع ط  راطداط ع ط

طبع  .طدات طايط1ا ا  طد نطهشطناعرطايطد  طبت ددطيعنلدا عاطب  رطاسكنطل  دطط8/8

طبل  ر طد اعر ط عيصطاسكنطدا طد نطبعط  طيیلتاعحطاسكنطالز  طدازيعبيطاسكنط  ط نعينط  طانرلا بش

 عاط عيصط عاطاسكنطبرا يط طا نررطقرداطگارن .ط عيی عاطبردهمطداط دل طاسكلنيطداطبنرامط اع ن

طنه طدينطاسكن طبر طعال   طبع  . طاي طاسكن طهاي ط رتان طهنن   ط عيصطبلتاه طدين طدداد. طدا شطعا  

 عيی عاطاال ططيعنلداطداط دل طاسكلني طاال ططندرطداط دل طاسكلني طاال ططدبعقطداط دل طاسكلنيط

 اعرط عطادطداط لحطد طاال ططندرطداطدبعقطناوطدزطد اانط دفراطبريلاددان طبشط اانطانرلاطدبا دطدينط عيص

ط ط پيطبرداط  رطد ر طالادطبرا يططقرداطايطگارن .ط

 عاطاسكنطبعط هلدطدفوديشطهاتانط طبت ددطيعنلدا عطبشطد  طهشط رتانط عيصه   طزيرطناعرطاي

الادطبرا يطقرداطگرفاشطدن ط طداطط8811بعطط8811 عطدزط ع طن لطقعبقطبله يطب  لدطيعفاشطد ن.طدينط عيص

بلد طد نط طط88/8بردبرطط8811د نطهشط عيصطيعنلداطداط دل طاسكلنيطداط ع طه   طزيرطناعرطددد ط   ط
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ط ع ط طط8811دا طبش طدينطا حطط81/8 عيصطاذهلا طدا طد ن. طيعفاشطط88ا ا   طب  لد دات ط عيصطاذهلا

ط عاطكهرط   طبشط اانطنس نطب  لدطيعفاشطد ن.طد ن.ط اشط عيص
ط8811بعطط8811ط عا عاطاسكنطد اعرطجيط ع  عيصا18-8عطه   ط اعا 

 .712سال  .711سال  ..71سال ..71سال  شاخص

 7/.7 77/7 7/.7 11/7 تعداد خانوار در واحد مسکونی

 ./71 ./71 ./12 ./1 تعدا نفر در واحد مسکونی

 71/1 71/1 11/1 1/.1 تعداد اتاق در واحد مسکونی

 11/7 13/7 11/7 7/.3 تعداد نفر در اتاق

ط8811دايطط8811ل ط طاسكنطاأيذ ط ر اعااطعالايطند

يعنلداطبلد طد ن.طدينطط8158  رطد ر طدداداطط8811داط ع طط اسكنطداط  رطد ر  عيی عاطط رتان 

يعنلداطا ا  طد ن.طبنعبردينطداطجيطباسنطط8311بشطط8811يعنلداط طداط ع طط8311بشطط8821بت ددطداط ع ط

دل  عاطاسكلنيطجيطباسنط ع طانا يطبشط ع طدات طبشطبت ددطيعنلدا عطدفو د ط   طد ن.طبت ددط ط11 ع ط

دات طدفوديشطيعفاشط طدزطط885دات طدفو د ط   ط ط اچنانطبت ددطدبعقط عطناوطداط اانطا حطط15ل  دطط8811

طا ا  طد ن.طط8811 دل طدبعقطداط ع طط88818بشطط8811دبعقطداط ع طط1818

ط
ط  رطد ر ط8811بعطط8811 عاطبت ددطيعنلدا ط دل طاسكلنيط طدبعقطداط ع ا18-8 اعا عه   ط

 .712سال  .711سال  ..71سال  شرح
 درصد تغييرات

712.-71.. 

 7/.2 ..13 .732 7.17 تعداد خانوار

 21/7 1121 7111 ..71 تعداد واحد مسکونی

 71/1 777.1 11.1 721. تعداد اتاق

ط  عحطااع ا طا عط8811دايطط8811 ر اعااطعالايطندل ط طاسكنط طاأيذ طارهوطآاعاطديردرط

 

طط8811 عاط ع ط عاطاسكنطجي عيص طناعرطايط8811بع طدينط عيصبرداط  رطد ر  طناوطداطجيطد  طهش  ع

 عاطاسكنطبرينط عيصد ن.ط عيصطيعنلداطداط دل طاسكلنيطهشطيكيطدزطا مباسنط ع طالادطبرا يطب  لدطيعفاش

ط اشيعنلداط هلدطددط88/8بشطدزداط رط دل طاسكلنيطط8811داط ع ططد ن ط83/8بشطاقمطط8811دينطنس نطداط ع ط 

طا ن ط طناسنطداع طدينطهع شط رطچن طياهيطزيعد طدداد. طدزداط رط دل طاسكلنيط هلد طبش طيعنلدا نو ايطن د اشطهعاالم

دات طط5ل  دطط8811يعنلداطا ا  طبلدط طداط ع طط81/8 عيصطيعنلداداط دل طاسكلنيطبشطط8821د ن.طداط ع ط

ندرطط32/5ندرطداط دل طاسكلنيطبشطط12/1ندرطداط دل طاسكلنيطبشط  حطهع شطيعفاشط طدزطدفوديشطيعفاشطد ن.ط عيصط

ط طدز طيعفاشط  ط عيصطبت ددطدبعقطداط دل طاسكلنيطبشطن لطچااگاراطب  لد ط دل طط15/8هع شطيعفاشطد ن. دبعقطدا

 رط دل طاسكلنيطبت ددطدبعقطداطط18/1دبعقطداط دل طاسكلنيطدفوديشطيعفاشطد ن.طبعط هلدطدفوديشطط52/5اسكلنيطبشط
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ط عيصطندرطدادبعقطناوطدزطط15 دل طاسكلنيطناوط ندرطداطدبعقطط88/8ندرطداطدبعقطبشطط28/8دات طدفوديشطيعفاشطد ن.

  هع شطيعفاشطد ن.
ط8811-11 عيصط عاطاسكنطداط  رطد ر طا15-8عه   ط اعا ط

 .712سال  .711سال  ..71سال  شاخص

 73/7 7/.7 11/7 تعداد خانوار در واحد مسکونی

 31/1 ./71 ./1. تعدا نفر در واحد مسکونی

 11/1 11/1 21/1 تعداد اتاق در واحد مسکونی

 77/7 11/7 17/7 تعداد نفر در اتاق

ط طبرآ ادطااع اط8811بعطط8811 عاط ر اعااط ع طناعيجطبدیاهياأيذ ط

 

طا الح  طدا طاسكلني ط دل  ط  طيعنلدا طهعا طااصیعح طبن ا طبهسام طبش طبلهش طبعطبع طا هش ط ش طبش ط  ر  ا

ااصیعحطزيرط عيصط عاطاسكنط عاقطيعنلداطداط دل طاسكلنيط طندرطداط دل طاسكلنيطداطه د  طزيرط

طناعيشطددد ط   طد ن.ط

 دل طاسكلنيطبشطتلاحطآالنکط طزدغشط هلدطدد اشطد نطهشطد طط8بت ددطط8811داط  رطد ر طداط ع ط

طدزطاجا  دل طاسكلنيطا هشطط132 دل طاسكلنيطاتالايطط8515لعطيعنلداطناوطداطآرطزن گيطايطهرد طدن .

طبعالبرينط عيصطيعنلداطداطط8 دل طاسكلنيطداطا هشطط8118 طط8 دل طداطا هشطط185يکط ط طدداد.  هلد

د نطهشطداطط8ايطبع  ط طهاارينطآرطناوطااتهشطبشطا هشطط8688د نطهشطبردبرطط8 دل طاسكلنيطااتهشطبشطا هشط

طيعنلداط هلدطدداد.811اسكلنيطآرطبشطدزداط رطيكی ط دل ط

ط



ط8811 دل طاسكلنيط طيعنلداط طهاتانطداطا الحط  رطد ر ط ع طا11-8عه   ط اعا ط

 جمعيت تعداد خانوار شرح
 تعداد واحد

 مسکونی

 تعداد خانوار

 معمولی ساكن
 تعداد آلونک و زاغه

 1 ..13 1121 71113 1172 شهر اهرم

 7 11. 31. 1311 12. محله يک

 . 313 211 1711 313 محله دو

 7 7717 1..7 731. 7717 محله سه

ط8811 ر اعااطعالايطندل ط طاسكنططناعيجطبدیاهياأيذ ط
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طا الحط  رطد ر 8811 عاطيعنلداط طندرطداط دل طاسكلنيط عيصا11-8عه   ط اعا ط

 محله سه محله دو محله يک شاخص ها

 2/7. 77/7 3/7. د مسکونیتعداد خانوار در واح

 31/1 ./.. 32/1 تعداد نفر در واحد مسکونی

ط طا ع  عحطااع اط8811 ر اعااطعالايطندل ط طاسكنططناعيجطبدیاهياأيذ ط

ط

طاسكلني ط دل  عا طدا ط عيااعني طد غع  ط لح ط  طبردهم طد غع ط  ط لح ط  طبردهم طااودح طا ع  ش طانرلا بش

 عط عاقطا ططد نطيعبيطبشطنررطقرداطگرفنطدينطا ططهديطا  عيااعنيطداط دل  عاطاسكلنيطا   عاطاصا

طايطگردد ططدادئشدجالععحط ط مطچنانطا ططا ع  شطايطبع  طهشطبشط ر طزيرط

طدا طالهلد ط عا طنهاش طبش طاربل  طدجالععح ط عاططا ططد    طهعابرا ط لل  ط  طاسعلنطزيربنع ع بعا 

يطهشطبشطجلاطنالنشطدناصعبط   طبلدن طب  نط عاطاسكلناسكلنيطد ن.طبرطدينطا نعطاسعلنطبت دداطدزطبهلك

طناعيجطدينط طگردي . طا ع  ش ط دل  عاطاسكلنيطناو طاسعلنطزيربنعاطالهلد ط ع طد ع ط اانطنهاش طبر آا ط 

ا ع  عحطداطه   طزيرطناعرطددد ط   طد ن.ط اعنگلنشطهشطا ع  عحطناعرطايطد  طاال طط لحطد غع طداط

  .طداطدينطا ططعال  طبرطالعاتشطدجالععحطنهاشطداطبت دداطدزطدات طايطبعط1/88 دل  عاطاسكلنيطبردبرط

طاسكلنيط ط دل  عا طدز طبساعاا طگرفان . طقردا طا هي طبعزدي  طالاد طنالنش طعنلدر طبش طناو طاسكلني  دل  عا

طداطبتضيطالدادطهمطايبصیليط دل  عاطاسكلنيطق يايطبرطدداداطلاعجيطبواگط طزيربنعاطبساعا بع  .

طا ا .طشط لل ط عياشطنا  طبساعاطپعيانطبلدط طگع يطبعطد طدات طناوطاينس نط لل ط عياشط   طب

ط

ط عاطنالنشا ع  شط لحطد غع طداطبهلكا12-8عه   ط اعا ط

 شماره رديف

بلوكهاي 

 انتخابی

مساحت 

 بلوكها

مساحت 

 زيربنا

درصد 

 اشغال

 زيربنا

 شماره

 رديف

 مساحت

 بلوكها

مساحت 

 زيربنا

درصد اشغال 

 1/11 .112 .2.3 .7 3/17 1111 ...3 7 زيربنا

1 131. 7717 2/12 77 7.311 177. 1/12 

1 127 131 1/11 71 71711 11.2 3/1. 

1 71.1 ... 3/17 71 3.2. 7..1 1/71 

. 111 133 1/13 71 2.11 72.. 2/17 

. .237 7.13 ./12 7. .1.. 17.1 1/1. 

1 3177 117. 1/13 7. .231 17.. ./1. 

2 .117 723. 1/1. 71 712. 13. 2/17 

 17/. .1773 .32.1 جمع 1/11 1.2 7111 3

طاأيذ طنهاشط عاطهعا  اط  رطد ر ط طا ع  عحطااع ا

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 83 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

طاسكنطروش دوم:  طدجالععحطاربل طبشط ر اعااطعالايطندل ط  طدينطا ططدز هشطبل ططط8811دا

ارهوطآاعاطديردرطدنااعاطيعفاشطد نط طنهاشط عاطآاعااط عزاعرطا يرينط طبرنعاشطايواطداط اعرط ع طد ادعد ط

ط طد ن. طبهلك    طدبا د طا ع  عح طدنجع  طانرلا طگاراطبش طا ططنالنش طدز طد ادعد  طبع طنالنش طتلاح طبش  عيي

 عاطآاعااطالهلدطبت ددطنالنشطناوط اسااعباکطيليطد ادعد طگردي ط طداط رطللز طبعطبلهشطبشطبت ددطبهلك

طدجالععحطاربل طبشطزيربنعاط عيااعر طناعيجط ر اعااطبشطتلاحدناصعبط  . ج هشطبن اطط عاطاسكلنيطدا

گردي  طد ن.طدزطدينطه نطاسعلنطزيربنعاطب  نطآا  طبشطتلاحطبرآ اداط طبعطد ادعد طدزطع دططدادئش   ط

طااعنشطج هعحطبلد طد ن.طبنعبردينطناعيجطب  نطآا  طدزطدينطا ططدداداطدن هيطيلعاطا ع  عبيطآاعااطد ن.ط

ط

ط غع طزاانطاسكلنيطعطااراربرطا عاطنالنشط طااودرط لحطد عط طبهلكبت ددطللز ا11-8عه   ط

طللز 

طآاعاا

طبت دد

طبهلك

طبت ددطبهلك

طنالنش

طاسعلنطزاان

طبهله عاطنالنش

طاسعلنطزيربنعا

طبهله عاطنالنش

ط لحطد غع 

طزاانطعطدات ا

ط1/83ط2181ط1/8332ط1ط32ط8

ط1/88ط88151ط1/1312ط3ط31ط8

ط5/88ط58882ط1/3118ط1ط58ط8

ط1/82ط82888ط2511ط1ط81ط5

ط8/85ط81311ط2821ط5ط85ط1

ط1/81ط18851ط1/81182ط1ط82ط1

ط8/85ط82251ط1/3818ط2ط52ط2

ط8/52ط88881ط1811ط2ط888ط1

ط8/81ط881121ط1/15138ط18ط111طهارطهق

ط ر اعااطعالايطندل ط طاسكنط طا ع  عحطااع اطبدیاهيطاأيذ طناعيج

 

 

عطنس نطزيربنعاط عياشط   ط اعنگلنشطهشطداطه   طبعالطناعرطددد ط   طد ن.طااودرط لحطد غع طزاانطي

دات طايطبع  .طدينطنس نطداط رطيکطدزطط8/81بشطهقطاسعلنطهعابراط عاطاسكلنيطداطهقطنالنشط عطبردبرط

طد نطهشطبااارينط لحطد غع طاربل طبشطللز ط ط52ايطبع  طهشطدن هيطباشطدزطط1للز ط عطا ع  شطگردي  

طدات طد ن.طط88هشطهايطهاارطدزطايطبع  طط8دات طايطبع  ط طهاارينط لحطد غع طداطللز ط

طد ادعدروش سوم:  طبع طا طط ل  طپر دنشط دا طدجالععحطاربل طبش طبل ططدز ط     عاط عيااعنيطتعدا

ط عاط طپر دنش طت  ا طبش طا ططدجالععحطاربل  طدين طدا طد ن. طگردي   طا ع  ش طد غع  ط لح طااودر   ردداا

د ن.طدينطدجالععحطداط عانعاشطآاعااطاناارطالادطبرا يطقرداطگرفاشطط8812بعطط8818 عيااعنيطجيطپنجط ع ط
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طدابعا ط ط عاش طدينطدجالععحط ر طد ن. طب  نطآا   طايواطد اعرطبل  ر طبرنعاش طبل طط عزاعرطا يرينط     

اسعلنطزاان طزيربنع طبت ددطج هعح طد كهنط عيااعرط ط...طاناارطايط لد.طا ع  شطدينطدجالععحطناعرطايط

طااودرط لحطد غع طزاانطبشط   طبرداطط1/83بردبرطط8812اهشطبنعاط عياشط   طداط ع طد  م دات طبلد طد ن.

طب  نطآا  ط ط پيطاسعلنط طاه داطزاانطاسكلنيطهشطبرداطآرطپر دنشطتعدا ط     دنجع طدينطا ع  شطدبا د

 عاطد طج هشط طبااارطزيربنعاط عياشطا ع  شطگردي ط طبرداطب  نطآ ادرط لحطد غع طالز طبلدطبعط عيااعر

طق ط ما نرر ط ط لحطزيربنعاطج هش طگرفاش طدينطبربارطهقطاسعلنطزيربنعاطج هشطردا طبش طگردي . ههطا ع  ش

ط اكهطب  نطآا  ط طدزطبهسامطآرطبشطاسعلنطهقطزاانطدات طد غع طزاانطب  نطآا .ط

طداطجيطدينطط8812بعطط8818 عاطبشطجلاطاال ططجيط ع  اه داط لحطد غع طا طبشطهع شطن عد طد ن.

ط  ع  طبت دد طجيط ع عيااعر ع طد نط  طدفوديشطيعفاش طناو طيکطج هش طط8818 عاط عاطباشطدز بت ددط8812بع

ا ا  طد نط طدينطط8812 دل طداط ع طط11بشطط8818 عاطد طج هشط طبااارطدزطتدرط دل طداط ع ط عيااعر

طناعرطدزط لحطد غع طهاارط طزيربنعاطبااارطد ن.ط

 لحطط8812بعط ع طط8821 عاط عيااعنيطجيط عا عاطشبعطبلهشطبشطا ع  عحطدنجع ط   طداطالادطپر دن

دات طبلد طد ن.طهاارينطااودرط لحطد غع طاربل طبشطط1/58دات طبعطط1/88 عاط عيااعنيطبانطد غع طپر دنش

ايطبع  طهشطداطآرط ع طپر دنشط عاط عيااعنيطبرداطچن ط دل طآالز يط طب  د ايطبواگطتعداطط8828 ع ط

ط   طد ن.

طبل طط  رددااط عاطاسكلنيط طغاراسكلنيطبرد ع طپر دنشزاانطاال طط لحطد غع   عاط عيااعنيطتعدا 

 عاطغاراسكلني طب  د ايط طدااعنيط طهشطهعابرابع  .طداطتلابيدات طايط1/81بردبرطط8812دايط8821 عاطجيط ع 

طدات طيلد  طبلد.طط88آالز يط طتنتايطلذ ط لن طااودرط لحطد غع طبردبرط

 عاطا ع  عبيطدنجع ط   طبعالطناعرطايطد  طهشطااودرط لحطد غع طزاانطناعيجطلعتقطدزطا طط گاراطيالتشط طنااجش

دات طايطبع  .طب هاقطا   عاطفلقطناعرطايطد  طهشطاسان برينطط88دات طبعطط1/81بل ططبنع عاط عياشط   طبانط

يطبع  طهشطبعطبلهشطبشطداطديااعاطن لدرطا ططا ع  عبيطدنجع ط   طا ططد  ط طيعط اعرطد ادعد طدزطدجالععحطنهاشطداطا

طدزطدينطا ططبشطجلاطدقاشطداكعرطپذيرطنايطبع  ط طنالنشط عاطالادطبرا يطقعبهانط نهاشطاطدقاشط طه ي طد ادعد 

دات طداطنررطگرفن.طدينطع دطداط دقرطااعنگانط رطط81 دان طبنعبردينطايطبلدرط لحطد غع طادطل  دطندعااعدطهعفيطادط

ط شطا ططناوطايطبع  .ط

طاسعلنطزيربنعاط دل  عاطاسكلني اال ططزيربنعاط دل  عاطاسكلنيطداط  رد ر طدزطجريشطدجالععحطاربل طبشط 

ينطدجالععحطناعرطايطد  طهشطااعنگانطزيربنعاط رطا ع  شطگردي  طد ن.طدط8811 ر اعااطعالايطندل ط طاسكنط

داطزيرطناعرطط8811ااراربرطايطبع  .طدجالععحط ر اعااطعالايطندل ط طاسكنط ع طط1/888 دل طاسكلنيطبردبرط

طددد ط   طد ن.ط

ط

ط
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ط
طاسعلنطزيربنعاط دل  عاطاسكلنيطبشطااراربرا13-8عه   ط اعا ط

و  .. شرح

 كمتر

1.-

.7 

2.-1. 7..-

27 

7..-

7.. 

1..-

7.7 

1..-

1.7 

...-

1.7 

 جمع كل
 1121 11 27 111 .23 .13 1.1 1.1 ..1 تعداد
 ..7 ./3 1/1 71/. .7/1 1/73 1/2 1/2 .1/7 درصد
ميانگين 

 طبقه

1. ./.1 ./11 3. 71. 71. 1.. 1.. ./771 
 مساحت

 كل

7731. 711.. ./7.111 117.. 771... ..1.. 1.1.. 22.. ./1273.1 
ط طا ع  عحطااع اط8811 ر اعااطعالايطندل ط طاسكنططاهيناعيجطبدیاأيذ 

 

طبل طط  ردداا طپر دنشط عاط عيااعنيطتعدا طداطجيط ع بت دد طط8821 عاط ع ناوطناعرطايطد  طهشطط8812بع

-ااراربرطايطبع  طدينطاقمطبشطااعنگانطب  نطآا  طداط ر اعااطبساعاطنوديکطايط885 عطبردبرطاال ططزيربنعاطآر

اارطط811بعطط811گلنشطهشطداطه   طبعالطناعرطددد ط   طد نطبااارينطبت ددط دل  عاطاسكلنيطداطج هشطبع  .ط اعن

دات طدزط دل  عطناوطط81د  .طل  دطدات طدزطهقط دل  عاطاسكلنيطادطناعرطايط8/81گارن .طدينطج هشطاربرطقرداطاي

طگارد.طااراربرطقرداطايط18ط-811داطج هشط

   ططدادئشعيااعنيطالادطد ادعد طداط دل طاسكلنيطداط ر اعااطعالايطندل ط طاسكنطایعاحط  طایعاحط عيااعني

طدادئش عطدجالععحطاات داطد نط ط مطچنانطبرطد ع طب هاهعحطا هيط طپر دنشط عاط عيااعنيطتعدا طبل طط  ردداا

 ط نگطا هي طيانط ط طآ ن طچلب طبانطآااشرد ن طهشطایعاحط عيااعنيطاعنن طآهد ن.طدينطدجالععحطناعرطاي   

االحطگق ط ااعر طگچط ط عا جطداطگذ اشط طلع طالادطد ادعد طقرداطايطگارد.طداططگقطداط عيااعرطد ادعد طايط لد.

 عاطق يايطبرط طگذ اشطد ادعد طدزطيانط طگقطار ل طبلد طد نط طدن  دطگچطبرداطنعزكطهعااطد ادعد طايط   طيعنش

طاالحط عا جطناو طدينطاالحطبرداط عينطآبطدطد ن. طد ن. طايطگرفاش طقردا طد ادعد  طبنع عاطعالايطالاد طيع ط  ن عا

-گردي  طد ن.ط مطدهنلرطبهلكط ااعنيطيكيطدزطاتال بن احط عياشط   ط طفهططداطالدادطيعيطدزطآرطد ادعد طاي

ط طل  د طدا طبرطد ع طدجالععحطپر دنشط عاط عيااعنيطتعدا  ط دل  عاطط31برينطایعاحط عيااعنيطد نطهش دات 

طبعطدينطایعاحط عياشطايط لد.ططط8812سكلنيطداط ع طا

بشطبت طد ادعد طدزطد كهنطفهواطيعطبانيطا طبشطدفوديشطگذد اشطد نط طبصیليطط8818 ط8811 عاطبهري عمطدزط ع 

دات طبلد طد نط طط11دات ط طط31بت ددط دل  عاطاسكلنيطبعطد كهنطفهواطيعطبانيطبشطبربارطط11 طط15 عاطداط ع 

ط عطناوطبل اهشطبهلكط ااعنيط عياشط   طدن .اعبهيط دل 

ط

ط

ط

ط

ط

ط

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 86 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

ط

طبت ددط دل  عاطاسكلنيط  ر اعرطبنگساعرط ط  رد ر طبشطبدكاکطنلعطایعاحط عيااعنيا11-8 اعا طعه   ططط

ط  رطد ر ط  ر اعرطبنگساعرط ر 
طدات طبت دد*طدات طبت دد

ط811ط8515ط811ط88852طهارطهقط
ط8/8ط88ط1/1ط11طد كهنطفهوا

ط5/88ط111ط1/85ط8111طااشطبانطآ
ط8/52ط8828ط1/11ط2258طآهرط طآ نطيعط نگط طآ نط

ط2/8ط38ط1/3ط8888طآهرط طچلبطيعط نگط طچلبط
ط8/88ط818ط2/3ط8811طبهلكط ااعنيطبعط رطنلعط ههط

ط1/8ط81ط5/1ط52طباع طآهرطيعط نگط طآهرط
ط1ط1ط1ط1طباع طچلبط

ط8/1ط881ط1/5ط182طيانط طچلبط
ط5/8ط13ط8/8ط855طيانط طگقط

ط1/5ط885ط1/8ط821ط عيرط
ط8/1ط8ط5/1ط51طدظ عاطنا  ط

ط طا ع  عحطااع اط8811 ر اعااطعالايطندل ط طاسكنطناعيجطبدیاهيطاأيذ ط

ط*طدجالععحطبرطد ع طبرآ ادطااع اطد ن.

طداط طد ادعد  طایعاحطالاد طآ نطبااارينطنلع ط نگط  طيع طآ نط  ط  طآهر طهش طايطد   طفلقطناعر ه   

طالعاتشطایعاحط عيااعنيط طزاعرط عينط دل  عاطاسكلنيطناعرطايطد  طهشطبعط دل  عاطاس كلنيطد ن.

طگذ نطزاعرطنلعطایعاحط عيااعنيطناوطبغاارطيعفاشطد ن.طه   طزيرطدينطالعارطادطناعرطايطد  .

ط دل  عاطاسكلنيط  رطد ر طبشطبدكاکطایعاحط عيااعنيط ط ع طدباع طبنعا18-8عه   ط

 سال اتمام

 بنا
 كل

 کلتاس

 فلزي

 بتن

 آرمه

آجر و 

 آهن

سنگ و 

 آهن

آجر و 

 چوب

سنگ و 

 چوب

 بلوک سيمانی

 هر نوع سقف

 تمام آجر، سنگ

 چوب، تمام چوب

 و خشت و گل

 ساير
 اظهار

 نشده

كل سال

 ها
1121 11 ... 7717 37 1.1 171 771 1 

 . . .7 .2 1 111 111 .1 .11  .2تا  .2

 . .7 71 .1 . 131 7.2 1 3.. 13تا  .1

 7 11 71 1. .1 .11 7. 1 73. ..تا  11

 . .1 .1 1. 11 171 3 . 1.7 ..تا  1.

 7 .7 711 12 11 1. . . 1.1 ..قبل از

اظهار 

 نشده
1 - - - - - - - - 

طبرآ ادطااع اط-8811 ر اعااطعالايطندل ط طاسكنطبدیاهيططاأيذ طناعيجط
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ط طآ نط  طایعاحطآهرط  ط دل  عاطاسكلنيطدز طهشطبااارينطبت دد طآ نطايطبع  . ط نگط  طهقط دل  عاطط52يع دات طدز

ط ع  طجي طدا طآااش طبان ط  طد كهنطفهوا طدز طدفوديشطد ادعد  طگارد. طبراي طدا طاد ط رتانطد د طاسكلني طبعع طب  لد طديار  عا

ط دل  عاطاسكلنيطگردي  طد ن.ط

عا عاطاربل طبشطپر دنشط عاط عيااعنيطد   طآابن عطان رطد ايطهشطبت ددط طاسعلنطبنع عاطبصري يطادطناعرطاي طرريرطبصرير

 عاطاالدايطبشطدااقطع  ط هلدطدجالععحطدقاشطهعاطبساعاطتعدا طدزط  رددااطد ن.طبرآ ادطااعنگانطرريرطبصريرطبرداط ع 

طدينطااودرطب  نطآا  ط طا ططزير طدز طد ادعد  طبرآ ادطرريرطبصريرطد نطبع ط  اهش طبن ع طچلرطدجالععحطالهلد  صايطد ن.

طد ن.ط

ب  نطآا  ط طدجالععحط ر اعااطعالايطندل طط8811 عاطق قطدزطينطا ططدبا دطبت ددط دل  عاطاسكلنيطداط ع داطد

ط ع ط طبع طاد طبنع طبرطد ع طدجالععحطالهلدطبرآ ادطايطگرددطهشطبت ددطط8811 طاسكنط ع طدباع  طد ن.  دل طط8211ناعرطددد 

طناوطناعرطايط8811 طبت ددطبنع عاطباع ط   طبعط ع طداط  رطد ر ط هلدطدد اشطد نط ط رط عط8823اسكلنيطبعط ع ط د  .طاد

طناعرطاي طبنع عاطبصري يطاد طبت دد طناو ط عاط عيااعنيطتعدا  طآرطپر دنش طدا ط  طدينطا ع  عحطب  نطآا   طدز طه   طزير د  .

طرريرطبصريرطبرآ ادطگردي .ط

ط

ط

ط

طر ا ع  شطرريرطبصريرط عيااعرط عاطاسكلنيطداط  رطد ا18-8عه   ط اعا ط

ط طدجالععحطپر دنشط عاط عيااعنيطرريرطبصريرط8811اأيذ طبرآ ادطااع اطدزط ر اعااطعالايطندل ط طاسكنط

تعدا طداططبرآ اداطدزطآنچشطهشطدجالععحطالهلدطناعرطايطد  ط طبعطفرضطدينكشطپر دنشط عاط عيااعني

ط اعرط ع طناوطبصريرط عطدهردط لن .ط

ط

ط

ط



طبت ددط دل  عا

طاسكلنيط  ع 

يعاصطبت ددط دل  عاط

طه ي طباع ط   

بت ددطهقط دل  عاط

طاسكلني

بت ددط دل  عاط

طبصري ي

طرريرطبصرير

طدات 

ط-ط-ط8211ط-ط8823بعط ع ط

ط8/1ط818ط8318ط855ط8811 ع ط

ط1/2ط811ط8332ط31ط8818 ع ط

ط1/2ط853ط8881ط881ط8818 ع ط

ط8/8ط52ط8811ط881ط8818 ع ط

ط1/8ط88ط8831ط881ط8815 ط ع

ط3/5ط888ط8515ط11ط8811 ع ط

ط1/5ط811ط8831ط888ط عااعنگانط ع 
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وضع مالکيت ارضي در شهر با تفکيك نوع مالکيت خصوصي و عمومي )شهرداري، اوقاف، سلازمان   -3-6-8

 زمين و ساير سازمانهاي عمومي( 

ط طد ر  طدينطاسعلنطط25862118اسعلنط  ر طدز طد نطهش ط81861131 كاعا طآرط ط طبهاش طهعابراط  راط  عيرط كاعا

 عطا ع  شط عطدزطهاهشطنصهساعر طاوداع طدادريطبعير طهعنع طآب طبلبشطزدا طا ديعنشط طغار طد ن طهشطداطالادطآرهعابرا

 عالاي طد اايط ط قديطد ن.ط اعاكانطداط  رطد ر طبشطچ عاط كقطيیلتي  تلاحطنگرفاشطد ن.

طهعابراكاربري هاي داراي مالکيت خصوصی:   -7 طاجالع طدز ط  را ط88563 عا طهعابراطط طبع طدادري  كاعا

دات طدزطدزطهعابراط عاططط52611اسكلني طبراانع ط طغار طايطبع  طهشططيیلتيط عاقطاسكلني طبجعاا طبجعااط

طدات طدزطهقطاسعلنط  رطادطبشطيلدطديایعيطددد طد ن.ط8161  راط طط

را طبأ اسعحط طبج اودحط  را ط عطهشط عاقطگذاگع ط عاط  دينطهعابراكاربري هاي داراي مالکيت عمومی:  -1

طپعاكط عط طغار طاي طبشطيلدطديایعيطددد طط813بع  طل  دططفضعاط  و   كاعاطدزطدادريطدداداطهعابراط  راطاد

ط لد.دات طدزطهقطاسعلنط  رطادط عاقطايط8561 عاط  راط طدات طدزطاسعلنطهعابراط5861د نط ط

 عاقطدددادحطد ااري طآالز ري طب  د رايط طداارعني طنررعايط ططططططدينطهعابراطكاربري هاي داراي مالکيت دولتی:  -1

دات طدزطاسعلنطهعابراط عاط ر راط ططططط361 كاعاطد نط طداطاجالعطط81فر نگيطايط لدطهشطاسعلنطآرطبعاغطبرط

طگردد.دات طدزطاسعلنطهقط  رطادط عاقطايطط868

 رعاطط عط طديگرطاكرعرطداع طزدد ط ع طلساناشطهعابراط عاطدداداطاعاكانطد قعفي طدينطنلعطهعابراط عط عاقطاسعه  ط-5

اارطاربرطد نطهرشططططط865838 عطداط  رطد ر ططبع   ط لحطدينطهعابرااذ  يطهشطاعاكانطآرطداطديااعاطدددا طد قع طاي

طدات طدزطهقط  رطادطبشطيلدطديایعيطددد طد ن.ط165دات طدزطاسعلنطهعابراط عاط  راط طط8683

 

 هاي مربوط هاي تاريخي با استفاده از اطالعات و ضوابط حفاظت سازمانوضع بناها و محوطه -3-6-9

ط طبعايصيبن ع طزدطاكعر طقهتش طد ر   ط  ر طداطيدا طد ن. طقعهعايش طد ا  طااتهشطبش رطيضرطيعرطايطبع  طهش

اارطدزط لحطدايعطدابدععطدداد.طدينطبنعطداطلع طبعز عزاط طارانطط18بپشطقرداطددادط ططا اط اع طغربيط  رطبر

طد ن.ط گرد گراط طتنعيرطد اي طاعاكانطدينطبنعطااتهشطبشط عزاعرطااردثطفر نگيطد ن

ط

هاي تأسيسات شهري ) آب، فاضالب، برق، تلفلن، گلاز و   موقعيت، گنجايش و كيفيت مراكز و شبکه -3-6-11

  هاها و امکانات گسترش آنها كمبودها، محدوديتغيره ( سرانه

 تأسيسات آب و فاضالب شهري
 نلزطهشطفعق ط  كشطفعرالبط  راطبلد ط طفعرالبطدينط  رطعا بعمطدزطجريشطچع  عاطهذبيطدفرطايط لد.ططر د   رط

طتلاحطنگرفاشطد ن.طاطب  لدط رتانط  كشطفعرالبط  راط اچطگلنشطدق دايطداطاد اع

طدفرطفعرالبطبشط ال طچع طد ر طپعيانطبلدرط لحطآبطزيرطزاانيطداط  رط طد نطبع طااكقط عاطهذبعع طگردي   بيطبع

طيعتيطا بر طن ع  .طداعطبسريرطداطا ن طالعاتعحط طدهرداطجر طفعرالبط طدل دثطبأ اسعحطآرطداط  رط
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طهلثرآبطدينط  رطبشطآرطد عا ط   طآبط ربطدينط  رطدزطجريشطيططالاشططبأاان اعنگلنشطهشطداطب  طانعبرططرر ااطد ن.

ط دادط ايطدزطنررطهاديطبرداط ربطانع رطنايطبع  .آبططایر ط  رطدزطنررطهايطااكقطچن دنيطنط لد.ايطبأاان

اارطاكت يطكيار طط1111 طط8111داطد طاصورط  رطع لاطنالد ط طط رقدزط انططهلثرطيططالاشطآبط ربط  رطد ر طدزطجريشط

د اهرداطط  كشطدناتعبيط  رطد ر طداطقسانطهنلبط رقيط  رط لد.فاعاطالز ط دادط  كشطآبر عنيط  رطايطبأااندزططپيط طگردداي

بشطااودرططط8811بع  .طدينط  رطداط ع طاارطفعتهشطدداد.طدناتعبط  رطد ر طدزطهنيطآزبسنطايط111ددادطهشطبعطا قطبأ اسعحطدتهيط

طاارطاكترطدزطيططالاشطهلثرطآبطدايعفنطهرد طد ن.طط8188388

طااكالحطدتهيطدينط  كشطبشط ر طزيرطايطبع   

 بشطتلاحطنعدا نطبل تشطپا دطهرد طد ن.طجر طد ااشط  كشطغارطعهايط طفنيطبلد ط  -

 نعارييطبلدرطبت دداطدزط ارآالح. -

برطدينطالرلعطاعنرطدزطآرط  طبعطبشطبرا يطدقاشطد ر  عاط  كشطآبر عنيط  رطع  طد ار يطبشطدجالععحط طنهاش -

 پرددياشط لد.

ط

 مخابرات

 عاطبعطهعابراداطاجع احطد اهرداطيعفاشط ططالايياعبعرطدنهالبطد ااراربرطداط8111 عيااعرطاصعبردحط  رطبعطاسعلايطبردبرط

ط.بجعااطايطبع  ددداا طاسكلنيط 

ط881دات اطبشط دل  عاطاسكلني طط12 اعا طعاتعد طط5528بع  طهشطدزطدينطبت ددطاااركطبهدنطايط1882دداداططد ر ط  رط

يعب .طدزطهاهشطاطبجعااطديایعيطايدات طاطبشط دل  عط1 اعا طعاتعد طط881دات اطبشط دل  عاطدددااط طط2 اعا طعاتعد ط

طبع  .ط اعا ط طاد طدن دزاطارهوطد  طديجااع طايط111 عاطدينطبصشطبل تشطبرنعاش

طبرق
بع  طهشط عاقطاااركطايط3882دداداطط8811بعطط8821بنعبرطدجالععحطدايعفايطدزطدددا طبرقط  ر اعرطبنگساعر طدينطدددا طداط ع ط

 لد.ططآاعاطایر طاااركطتنعيرطبواگطايط83اااركطتنتايطعتنعيرطهلچکا طط81اااركطبجعااط طط121اااركطاسكلني طط1811

 هاهلط دحطد ن.ط81813832هاهلط دحط طداطبصشطهاع ازاطط83112582 عطداطبصشطتنتايطجيطدينط ع 

هاهل ااياطداطگعد اعيعاجطدزط  رطد ر اط طط888بلدرطبشطديساگع طپسنطفاعاطرتاهطعداطايداطيیليطبج اودحطبرقطانلهش

يط طا  نعييطاتعبرط طپسنطزاانيططد عا طهرد.طباع ط  كشطبلزيرطفاعاطرتاهطداط لحط  رطبشطغارطدزطبعبهل عاط عاارطياعبعنط8بشطبت دد

 لدط طبشطتلاحط لدييطد ادعد طايط21هاهلاارطدزطهعبقط عاطنلعططط5بهلدا عط اگيطبشطتلاحط امط ط لدييط سان .طداطد ر طبشطجل ط

طبع  .  كشطگسارد طهعبقط عاطزيرزاانيطداطد ر طالهلدطناي

رط  كشط طپعيشط عاطبرقطا عنيطناعزطبشطافرطلريمطااكالحط طها لدط عاطالهلدطداطزاانشطبرقطا عنيطناعرطدزطآرطددادطهشطدهث

ددان ط ط اچنانطدتال ط  كشط طپعيشط عاطبرقطا عنيط طدل دثطبردنيطه نطافرطرتهط ااعژطدزطهاهشطها لدط عاط طااكالحط

طد ع يط سان .

نشاني و غيره ( وضع كيفي و كمي تجهيزات شهري ) كشتارگاه ، غسالخانه ، گورستان ، دفع زباله ، آتش -3-6-12

 كمبودها و مشکالت موجود در اين زمينه 

 لدطدينطبعا طپعيعنشطاسعفربرا طديساگع طآبشطناعنيط ط عيرط دل  عطادط عاقطاي طاا درطاال طبر د ر حط طبج اودحط  ربأ اسع

 ططبأ اسعحدن ط طدداداطهادانطقعبقطق ل طايطبع ن  طداطدينطيیليط لحطاكعناعبيط   طياعبعرطدنهالبطد الاي دل  عطعالاعمطداط

ط.طبع  ااراربرطايط362ااراربرط ط ردنشطآرط885113ردبرطبعطا   د طالعاتعبيطبطبج اودحط  رطدا

ط

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 91 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 اهرمبررسی تأسيسات و تجهيزات شهر  (1.-1شماره ) جدول      

طبلرا عحطالقتانطهادانط لحطبأ اسعحط طبج اودحطاديه

ط-طياعبعرطفراعن دااطا بر اطهاااشطدا ددطداع طياانيداطقعبقطق ل ط8111طديساگع طآبشطناعنيط8

ط8
هاهل اايطط888گع طديسا

طد ر 
ط-طد ر طعگعد ااهاهلااراطط8طقعبقطق ل ط5811

طاصورطآبط  رط8
اارطط1111

طاكتر
ط-طااراط  رط111- رقط  رططقعبقطق ل 

ط-طدهااععيطبأاانياعبعرطدنهالب طهنرطدددا ططقعبقطق ل ط8351طپعيعنشطاسعفربراط5

ططاطياعبعرطدنهالبهنرطاا درطزديرطيضريعر طدبا دطقعبقطق ل ط128طپاپطبنوينط1

 - اجع اطياعبعرطفراعن دااط طير هيطبشط انطبردزهعر قعبقطق ل  8811 پاپطبنوين 1

هعيگع ط لينطعگعزط 2

طج اتيطفارد ا

  بشط انطبردزهعرطي طير هطافراعن داطعبعرااجع اطي قعبقطق ل ط8855

طقعبقطق ل ط8881طاصعبردحط1
 ا طارهوطب  د ايطدااعنيط ا بر اططدنهالبياعبعرط

طاهعيي
ط-

ط-طيعاجطدزطا   د طط  رطقعبقطق ل ط8115طارغطهااعاگع ط3

طهعابراط از يطاجع احطداططبهلداطدااردرطبنگساعرطداطدبا داط  رططعغرباط-ط11113طر اعرق ط81

 فعق طغسعاصعنش  رقط  رطيعاجطدزطا   د طداطاجع احطآبطگر  - 81111 ر اعرق  11

ط ط رقط  رطد ر  اعط-ط81111طا قطدفنط طزبعاشط88
ااكالحطدينطبصشطها لدط

طبع  داكعنعحطاي

طا ع  عحطااع ابردد نطاا دنيط طاأيذطمط

ها  ) بندي ومشخصات معابر و تقاطعها و معابر پياده از لحاظ سيستم شبکهبندي خيابانوضع شبکه -3-6-12

 طول ، عرض ، شيب ، نوع پوشش و غيره (

 

 نظام دسترسي

طبر ط  طنهق ط  طلاق طفتعااننرع  ط عير طداب ع  طالهر طد نطهش ط  را طفتعااا عا طدز طبصاي  عطدفاک

طدينطا طبرنعاشاي طدز طبشطدن ع طبسريرطد ار ي لد. طبغاارطفضع عاطد اهرداطايواطلاقط نهق  ط طبع طبلد   ع

طداگل عاطافاعاا ط  ع طبعطهعاهرديفتعاان   عاطب انشطعنعترطادطططنههاش ط  كشطد ار يط طغار طنرعايطهعاد

 لدطهشطداطدينطالعاتشطايواطا سلبطاي عاطبرنعاشآ اد.طداطدينطيیليط نعين طدزطرر احهلدطايبل

ط  طبر ط كهي طد نطنرع  ط    طبهسام ط اسام طا الديي طنرع  ط  ط ااسم ط كهي طبصشطنرع  طد  هشططرابش

طد ار يط طنرع طا الدييطبرطعنعترط اسامطبعها طدداد.

 نظام شکلي سيستم

طداهاطداگلاطنرع طد ار ي

گارد.طدينطنرع طداطبنع رطبعط رديططهغردفاعيي طنرع طد ار يط  رطبرطد ع طناعز عاط  رط كقطاي

طدهااععيط طهعا  اطايطبع  ط طبشطداگل عاطيلي ط تععي ط لرنجيط ط طداطبهسامطايط…دقایعدا   لد.

طپاردالرطاا درططيلي  كشطد ار يطباعيقطبشطداگلاططد ر   رط طدا اشطدا داگلييطدزططفراعن دااانرمطدداد
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طداطيیليطبعفنطانرمط  رطداطگذ اشطعا الحطق يماطدداداطا  اطااع   طايط لرنجي  كشط  لد.

ططبع  .تلاحطدزطپاشطبتاانط   طايشطه ي طبطبعفنداگعناکطبلد ط طداطلع طلعررطداط

 هاهاي الگو بر حسب نظام توزيع مركزيت و كاربريب( ويژگی

 كقطگرفاشططد الايطياعبعرطدنهالبا لا عاطدتهيطاناترطدزطط عاط  رطبرطد ع نرع طبلزيرطهعابرا

طبرطدينطد ع طهعابرا طبلاا طايد ن  داطدينطا لا عطد اهرداطيعفاشط ط عاقططهنن  عييطهشط در عاط  راطاد

طايهعابرا طغار  ط  طعبااعا اعرا طدااعني طعدبار اعرا  طآالز ي طبجعاا  طددداا  طددداا ط عا ط در عا ط   لن 

طهنن .ط طدااعني طبدري يط ط غهيطادطداط  رطديجعدطاييري  طآالز ي

 طدااعنيطبشطاا درطفراعن داا ط در عاطدددااطبعطاهی طدنهالبطد الاي در عاطيري ط  رطعا بعمطبشطاهی طياعبعرط

طط. لدداطداط  رطدنجع طاي طآالز يطبیلاحطپردهن   رقط  رعطبشط انطبااعا اعراط انط

 عط ط عيرطعلداقطعرضطانع رطاتعبرط طهادانطقعبقطق ل طآن ع طبارهوطهعابراداطدينطيیليطنلعطبعفنط  ر ط

طارب ططالهرط  لانطدنجع ط در عطدزطانعجشطاسكلنيطبشطانعجشطهذبط درط   طد ن.

طبن اطآر عاطداگلطبرطا نعاطنرع ط لحجاط يوگي

 طداهشط8بشط شط لحطداهشط عاط  رطدزطا عظطعاهكرد طلجمطبرددط طن ل طداب ع طبعطبهسااعحطهعا  اطد ار ي

 عاقطاتعبراطد نطهشطعنعترطي اعبيط  راط طفرد  راطادطداطط8 عاطداهشط لن  طد ار يبهسامطايط8 طداهشطط8

 طالهرطداب ع ط  رطبعطنهع طپاردالنيط   طد نط طاضعفعمطدينكشطداب ع طنلدليط طا الحط  راطادطناوططيلدطهعاطددد 

داطبعطعنعترطي اعبيطنعلاشط8 عاطداهشطبع  .طد ار يداطادطددادطايبقطااللرشهن .ط اچنانطلجمطبرددطقعديجعدطاي

بع  ط ط لدط طدا اشطلجمطبرددطآن عطداطل طاال ليطاي نعياشط   ط طداب ع طنلدليط طا الحط  راطادطالهرطاي

طبشطيك يگرطداطبلد ط طا الحط  رطاد نطهشطدداداطعنعترطي اعبيطا هشطاا ع  عاقطاد شط عاطداهشطد ار ي د

طد  ط طدداداطلجمطبرددطپعيانطد ن.داب ع طاي

ط
 : شريانی درجه دو اصلی معابر

بعطياعبعرط علهيط ادااردرطبنگساعر ا داطدزط انطبل  رعياعبعرطط عاقمط ريعنيطداهشطد طدتهيطاتعبر

طط. لدادط عاقطاي ا داطدزط انطبصشطبل كعرط
 :كننده()جمع كننده و پخش شريانی درجه دو فرعی معابر

ط طداهش طياعبعرطد اتعبر طط عا  ر طاا درطط طدنهالبطد الايياعبعر طبع ط انطبردزهعر طدز ط ا دا ياعبعر

 طياعبعرط رقط ياعبعرطاجع اطد اعديل ط از يطاناترطدزطاا درط ا داط  رطططفراعن دااط طياعبعرطآبگر 

طط  رطلع اشطهلاطآزددگعرطادط عاقطايطگردد.
 : محلی اصلیخيابانهاي 

ا هيطط طدناهع طبردفاکطدزطا هيطعا بعمطعالدطبرياعبعن عاطدتهيطقرداطگرفاشطدن طنهشطاتعبرط  رطهشطط عير

طادطبرطع   طددان . عاطفرعيطبشطهارطهنن  ط طپصشطهنن  ط
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ل مربوط به عبور و ملرور عملومي و خصوصلي در شلهر ) سيسلتم ارتبلاطي ، حجلم ،        يمسا -3-6-13

وط به نقاط و گرههلاي رفلت و آملد ، تعلداد وسلايط نقليله عملومي و        كيفيت ، نحوه كنترل ، مشکالت مرب

 خصوصي ، تعداد تصادفات ، حجم عبور و مرور در مسيرها و نقاط بحراني و غيره 

 عاطدن ل ط ط  رطد ر طبشط كقطيکط  رطيليطداطداا ددطا ديعنشط طل طفعتقط علقطآرطبعطنصهساعرطط

هنگعرطداطبهعجرطد ر ططعطگعد ييطط-دتهيطدزطجر طهعد طبل  ر ر عاطدزطزن گيط كقطگرفاشطد ن.طيکطاسارط

غربيطاسارطگداشط   طبشط انطبردزهعرطددداشطايطيعب .طد طاا درط ا داط طط-اط ر عط   ط طداطداا ددط رقيطط

بع ن .طدينطير هيط  رط رطه د طناعنشط عاطدتهيط ا دا طير هيط  رطبشط انطبل  رط طيعطبردزهعرطاي

 عاطاصاههطدا رط  رطادط عاعن  يطايطهن طيکطاسارطهاربن اطدزطغربطبشط رقطداطهن عياعاطهريعرطلر

طهشطاهی  عرط  رطد ر طناسنطبشطيعاجطبصشط اعايطدينط  رط هلدطددادطدينطاسارطهريعر  عاطع لااطاد

ط  رطاناهقطايطناعي .طبشط اانطدااقط  عيقطنههاشط نگانطداطدا رط  رطع لاطنايطهنن .ط

طنه ط  عيق طبت دد ط ع  طدا طهالا طدا طالهلد طنههاش ط  عيق طهق طعالايطط8811هاش  طد ع ط ر اعاا بر

ااهالرطالبلاط اكهنطط568ااهالرطد اگع ط لدااط  کطعط دننطاط طط162ندل ط طاسكنطبرداطيعنلدا عطبردبرط

طبشطبربارطبردبرط طدينطداقع  طنهع ط  راطهالا طدا طد ن. طداطبلد  طدن   طيع ط861ااهالرط لدااط طط561گعزاط 

د اگع ط لدااطط12381بردبرطط8811ااهالرطالبلاط اكهنطايطبع  .ط  عيقطنههاشطالهلدطداطد اعرطناوطداط ع ط

طدينطداقع طبرداطنهع ط  راطط811218  کط ط د اگع طالبلاط اكهنطااتهشطبشطيعنلدا عاطد اعرطبلد طد ن.

ل  دطط8811بنگساعرط ع ط دل طالبلاط اكهنطايطبع  .طداط  ر اعرطط11388 دل ط لدااط طط58285بردبرط

د اگع طدبلا اقط لدااط  کط ط دننط طط8131يعنلداط ر اعااطگردي  طد نطدينطيعنلدا عطتعلرطط85115

طنهع ط  راط  ر اعرطط1118 طدا طدن . ط اكهنطبلد  طط8511البلا طدينطيعنلدا ع طد نطهش طبلد  ط8181يعنلدا

 ططالبلاط اكهنطدد اشطدن .طططططططططططط8823د اگع طدبلا اقط ط

نس نطاعاكانطدبلا اقط لدااطبرداط رط شطيعنلداطايطبع  ط ط رطچ عاطيعنلداطيکطالبلاط اكهن.طداططط

ط ط ر طط8682د اعرطبل  ر ط ر طدداداطدبلا اقط  کط  طيکطيعنلدا طدداداطالبلاطط861يعنلدا طيکطيعنلدا يعنلدا

يعنلداطيکطالبلاطط861 رططيعنلداطدداداطيکطدبلا اقط ط8681 اكهنطايطبع ن .طداطنهع ط  راطبنگساعرط رط

طدجالععحطفلقطاربل طبشط ع ط برطد ع طناعيجط ر اعااطعالايطندل ط طاسكنطايطط8811 اكهنطددان .

 بع  .طططططط

طط868داطهالاط عااعنشطبشطجلاطااعنگانطططط ط طدزطدينطبت دد   وداطط115ااهالرطدبلا اقط اعا طگذدااط   

ط لدااط ط طاانيطااهالرطالبلاط اكهنطاط8613د اگع  طدبلبل ط  طبريهي  يطبع  ط طاعبهيطناوط عاقطهعاالر 

طايطبع  .طط8812بعطط8818 عاطبل ط طهعاالننطايطبع  طدينطداقع طااتهشطبشط ع 

 

ط
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 شبکه ارتباطي:

 عياعاطع لاط طار اطداط  رطبشطتلاحطيليطبلد طهشطدزطغربطبشط رقطبشطب ايجطبشطتلاحط عيشطداط

«طا »ا داط هلدطدداد.طهشطدينطا لاطبعطبريلادطبشطاا درططداع طياانيگسارططايطيعب طداطغربطيکطا لاط 

 عاطق يايط  رط طبعفا عاطبشطد ط عيشطب  يقط   طهشطبشطالدزدحطيك يگرطبشط انط رقطايطا ن .طداطقسان

طداگعناکط كقطگرفاشطدن ط طدداداطهلچشط عاطپرطپاچط طيمط طهلبع طايط بعايصيطآرط  كشط عطبشطتلاحطهعاالم

طبهلكبع ن   عاط عيااعنيطفعق ط كقط ن  يطااصصطايطبع ن ط طبشط اانطدااقط مطبت ددطزيعداطهلچشط.

.طاسارطع لاطدتهيط  رطبشطاعنن طيکطهري  اطبجعااطعاقطايطهن .ط عاطبعايکط طپاچطداطپاچطديجعدط   طد ن.

طد طبر طعال   طدينطنلدا طد ن. طجلالنيط كقطگرفاش طبشطتلاحطيکطنلدا طدتهيطبجعااط  ر طبشطارهو ينطهعاهرد

 عط طاسار عاط  رطبشطعنلدرطا لاطدتهيطع لاط طار اط  راط طياعبعرطدتهيط  رطناوطايطبع  طهشط اشطاد 

آين .طبعطبلهشطبشط كقطعالايط  رطآرطيامطايط لد.ط در عاطبلاا ط   طدغهرطبشطاهی طدينطا لاطبلهلدطاي

ط  كشطلاقط طنهقطبشطتلابيط  طد نطهشطبشطدااقطبردفاکطهمطااكقط طآنچشطهشطداطالادطآرطگداشط    عد 

يعتيطن داد.طدينط  كشطفعق ط هسهشطاردبرطد ار يطانع رطداطهقطا   د ط  رطايطبع  .ط  كشطالهلدطبشط

طبرداطيلدطبشطار اطبتريهطهرد طد ن.طدجالععحط ط تلاحطداگعناکط ط نايطيکط هسهشطاردبرطد ار يطاد

طباااراطناعين .ططآاعا عاطالهلدطايطبلدنن طبشطداكطدينطالهرطهاک

 

 هاي حمل و نقل سيستم

طبعهسيطايطبع  .ط طدبلا اه عاط صیيط  ط  اهش طبش طد ر  ط  ر طدا ر طدا طدفردد طهعبجعيي طنهقط  لاقط 

بتال  طالبلا اكهنطناوطبشطعنلدرطيكيطدزط  عيقطا مطلاقط طنهقطدا رط  راط طلايطبر رط  راطالادط

مطلاقط طنهقطعالايطاعنن طاانيطبل ط طيعطدبلبل طداطدا رطگارد.ط  رطفعق ط رطگلنشط اساد ادعد طقرداطاي

د اگع طبعهسياطداط  رط هلدطددادطهشطلاقط طنهقطعالايطادطبرطع   طط81  رطايطبع  .طبت دداطا   دعط

ددان .طبشطانرلاطد ااعبيطب ارطبشط رتانطعالايطع لاط طار اطداط  رطدق د طبشطآاعاگاراطنالنشطداطداطچن ط

اط لحط  رطگردي .طبرطدينطد ع مط  رطبشط شطبصشطبردفاكيطبهسامطگردي ط طبرددط اعااطديساگع طآاعااطد

دنجع ط  .طدجالععحطبرددط اعااطدنجع ط   طناعرطايطد  مطهشطداطبصشط عاطدا نيط طارهواط  رطنس نط

طبشط  عيقطنههاشط لدااطبساعاطبااارط طعا  طبرطدزطدينطنس نطداطا   د ط عاطغارطار هواطبت ددطبعهسيط ع

طد ط ط اعرطهري  اطدتهيط  رطا طيع طدتهيطدا نيط  رطع ط شطا لاطدتهيطبرددط اعااط عاقطا لا   ردن .

ا لاطديگرطيكيطا لاط رقيط  ر ط ا داط طير هيطغربيط طديگراط ا داط طير هيط رقيط  رطد ن.ط

ا لاطغربيططد ر طيعططا لاطارهواط  رطبشطعنلدرطا لاطارهواط  رط طد طا لاطديگرطيكيطا لاططبل  رط

بردزهعرطيعطا لاط رقيطقها ددط   طد ن.طه   طزيرطااعنگانطبت ددط  عيقطنههاشطداطط طديگراطا لاطد ر ط

طدقاهشطادطناعرطايطد  .طط81 رط ععنط طيعطداط رط
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ط
طاطااعنگانطبت ددط  عيقطنههاشطداط رط ععن15-8ه   ط اعا طع

 مسير

 وسايل نقليه سنگين وسيله نقليه سبک
كل وسايل 

 وانت تاكسی شخصی قليهن
موتور 

 سيکلت
 دوچرخه

مينی بوس و 

 اتوبوس

كاميون و 

 كاميونت

 11773 7717 ..77 . 77.2 1772 7.1. 1372 اهرم –بوشهر 

 ..117 7773 ..77 . .77 17.3 ..7. ..1.7 بوشهر –اهرم 

م  -م شهرداري

 فرمانداري
1.7.1 .771 1711 7171. .7.. .711 . .3731 

م  –ري م فرماندا

 شهرداري
.77.. 71771 7722 717.. .7.. .773 . 12722 

 .1171 . .7. . .717 ..737 1712 11717 برازجان –اهرم 

 .1171 . .7. . ..717 17.3 731. ..137 اهرم –برازجان 

 

8813 ع طبرددط اعااطااع اطجر ط اأيذ ط

طتلاحطافن طبش طارهواط  ر طا لا طع لااطدا طنههاش ط  عيق طبرگانططهقطبت دد طنههاشطط8828    اهش

ع لاطط88ت حطبعط ععنطط1 ععنطدزطط81  اهشطداطجيطط8818  اهشطنههاشط نگانط طداطاجالعطط81  کط ط

  اهشطنههاشط نگانطط31  اهشطنههاشط  کط طط8821هرد طدن .طدينطداقع طبرداطا لاط ا داطد ر طدزطغربطبردبرط

طا لاط ا داطد ط8511 طداطاجالعط طدزط لاطبردزهعرط  اهشطايطبع  . ط81  اهشطنههاشط  کط طط8855ر 

  اهشطايطبع  .طططگردططلاقط طنهقط طبردفاکطدا رط  رطداط شطا لاطيعدطط8811  اهشط نگانط طاجالععمط

ت حطبشطد جطط81ت حطهشط ر عطد نطبعط ععنطط1   طبشطگلنشطداطد نطهشطبعط ر عطع لاط طار اطدزط ععنط

بشطل دققطيلدطايطا  ط طط81 85بعطط81 88گذدادط طاتالالمطداط ععنططيلدطايطا  ط ط پيطا طبشطدفل طاي

طبع  .ايطط81ت حط طط81 عاطگذداد.طد جطبردفاکط ط  حطآرطداط ععنا طبشطدفوديشطايط81اج ددمطبعط ععنط

 

 ها تجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي -4

 رعاططح طآاعاط طدجالععحطبشطد نطآا  ط طبرا ريطگاراطدزطالعاتعبن اط طنااجش طبجويشط طب هاق طهارابن ج هش 

اطبشطانررلاطد رااعبيطططط8 طط8 طط8دنجع ط   طدابعا ط ررطالهلدطانلهش ط  رط طللز طندلكطآرطعطالرلعطالعاتعحطبن  عاط

طبشطناعيحطزيرط ط

 نتايج مربوط به حوزه نفوذ شهر   -4-1

طدزطانلهشطيلدطا  طناي ط طهن ط طداطلهاهنطپالن اطنعگسسا  رطه د نيطبانطيکطانلهشط ط  ر ع

طبشطديگردرط دبساشطايا  اع عاط دقرطداطآرط هلدطددادطهشط رنل نط رط طدزطدينطا  طج اتيطيکطاد  عزد.

بانعنشطداطآرط دقرايواطبرداطبل تشطالز رطانلهشد نطهشطدنارعاطا  طهنار ط   طدزطيکط  رطب  رطبرنعاش
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طناعيجطالعاتعحطاربل ط طدينجع  طدا طزاانشنصلد  طبلد. طدا طاساهامط  ر طندلك طللز  طدادبش  طط   طئش عاطزير

طگارد. طب هاقطقرداطايالادطبجويشط

بيني چگونگي عملکردهاي اصللي اقتصلادي در حلوزه نفلوذ شلهر و تحلو ت كللي آن در        پيش -4-1-1

 آينده 

طبشط شطبصشطبهسامطايطگرددط  عياعاطدقایعداطا  اع عاط دقرطداطللز طندلكطاساهامط  رط

طدينطبص طدقایعد طدن . طگرفاش طقردا طد ر  طبش طداب عجيطبردزهعر طا لا طاجع احطبع طدا شطد  طا  اع عييطهش

طد ن.طبشطتلاحطزادعنطآبي عا بعمطا انيطبرطهاع ازاطا  اع عط

بصشطد  مطا  اع عاطهشطداطاجع احطبعطا لاطداب عجيطچغعدكطبشطيلاالجطقرداطگرفاشطدن .طدقایعدطدينط

طد ن.طبشطتلاحطزادعنطديم هاع ازاطي اعحط طرطعا بعمطا انيطبا  اع عط

ط طا  اع ع طدين طدقایعد طددان . طقردا طيعياو طانلهش طا  د   طدا طهش طا  اع عا طبرطبصشط ل م طا اني عا بعم

ط.بشطتلاحطبعغ دااط عاقطنصقط طاره عحط ط اچنانطددا دااطد نطهاع ازا

للز طندلكط عاقطگهامطبعفيط طبتضيطدزطا  اع عاططهلچکطداطط عاهعاگع  عاطتنتايط اچلرطفتعاان

ط.قعايطبعفيط ط...طا دجطدداد

برينطناعيجطعا  طهشطداطگوداطط ررطالهلدطالادطبرا يطقرداطگرفنط  رطد ر ط عياعاطدقایعداطللز طندلكط

طلعتقطدزطالعاتعحطاذهلاطع عابن طدز 

طبر طا اني طعا بعم ط  ر طاساهام طندلك طللز  طدا ط دقر طا  اع عا طدقایعدا ط عياعا طي اعحط هاع ازاطداهطر ط 

طددا دااطبلد طد ن.

بع  طرطدا اشطبجوطچن طا  اعاطاجع اط  رطهشطدداداط عاطهمطآبطانلهشطايبطرطللز طندلكط  رطيكيطدزطا   د 

طباشطدزطآبيطانجطبربع ن طبهاشطا  اعطدزطبيچع ط طقنعحطاي دات طدادريطزيرهانطللز طندلكطبیلاحطط11د ط طبهري عم

 عاطالهلدطداطا  اع عاط دقرطداطآرطناوطبشطعلداقطهغردفاعييط طج اتيطفلقطها لد عط طنعبسعاعنيگردن .طديمطهانطاي

طهع  . عاطهاع ازاطداطللز طندلكطايدرعفشط   ط طداطاجالع طدزطبعزد يطدقایعداطفتعاان

طفتعاان طا  اع عاطجطر ط عاطتنتايطدا طندلك طنايللز  طدينط رديططبا ايجطالهرطهعدي   طددداش  شط لد.

ط عطبشطاردهوطي اعبيطبواگارطيلد  ط  .هاتاايطا  اع عاطللز طندلكط  رط طا عهرحطآر

طا عهرحطا  اع طبرداطههلگاراطدز طددا دااطداطبرييطدزطيدر طنصاالحط  اعرطبشط  رط طدلاعاطبلاا طهاع ازا 

ط طاع ان طبذا طبعي طآب  طندلك طناعزطآرا  اع عاطللز  طآالحطالاد ط طزاانشطعاطبأاان ع طد اغع طداط    هيطبرداطديجعد

طا  اع عطفرد مطآي .

طدقایعدطفتهيطللز ط رطع  طب هشطجر   عاطالا طالهرطيلد  ط  طهشطيیهنطغارالا ط طایر طهنن  

طد.ندلكط اچنعرطلدظط ل
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 96 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 

 چگونگي توزيع جمعيت در حوزه نفوذ شهر و احتما ت رشد و تحول آن در آينده  -4-1-2

 

طاتانطا  اع عاطللز طندلكطبعط ع طدفشطجر اطپاشطبانيطه8-5ه   ط اعا طع
نرخط  هاتان يعنلدا 

 ا  

8831 8831 8511 8511 

اردط ط زر ارد آبعدا د ساعر بصش

 زر

 هاتان هاتان هاتان هاتان

            

 111 51 811 81 158 81 181 81 161818 881 88 138 88 158 88 581 1   اارهو

 838 83 218 81 111 85 111 88 161818 332 81 121 1 588 1 188 8  د ر  اارهو

 128 8 181 8 588 8 881 8 161818 112 8 152 181 828  اقطهنلبي د ر  اارهو

 511 8 815 8 131 8 315 161818 183 825 511 812  اقط اعاي د ر  اارهو

د كعايط د ر  اارهو

 رلسانيزد

85 81 82 18 161818 28 18 35 811 

عايطعلضطد ك د ر  اارهو

 لسان

81 81 85 21 161818 18 38 812 888 

د كعايط د ر  اارهو

 ا ا لعهي

51 888 888 885 161818 811 832 858 835 

 128 8 812 8 811 8 188 8 161818 132 553 551 812 چع طپار د ر  اارهو

 88 81 82 81 161818 88 2 1 5 بكلر د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 بنگطبلگش د ر  اارهو

 15 11 53 58 161818 82 83 81 88  ارارد د ر  اارهو

 11 18 51 83 161818 85 82 82 2 ها ا د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 گن عهي د ر  اارهو

 888 8 318 115 258 161818 151 888 888 883 گهنگلر د ر  اارهو

 815 31 21 11 161818 13 81 85 88 د كعايط ا ا د ر  اارهو

 881 811 12 21 161818 11 81 81 85 د لا د ر  اارهو

 111 8 281 8 181 8 888 8 161818 851 8 111 128 811 ييبعز  د ر  اارهو

 128 532 588 821 161818 881 811 811 23 هنعاا د ر  اارهو

 111 113 535 583 161818 828 833 825 35 انیلااطهنلبي د ر  اارهو

 825 818 888 885 161818 33 18 51 81 انیلااط اعاي  ر د اارهو

 882 818 13 22 161818 12 88 85 81 انیلااط  لي د ر  اارهو

 821 818 888 881 161818 818 11 18 85 داعا د ر  اارهو

 181 511 831 855 161818 833 811 853 23 هاعايطزديرلسان د ر  اارهو

 111 113 558 815 161818 885 828 818 15 لا اا د ر  اارهو

 818 812 812 888 161818 818 31 815 51 دار بع طددر د ر  اارهو

 511 511 818 811 161818 811 881 858 12 هنعابني د ر  اارهو

 18 51 51 81 161818 81 81 85 81 د ي د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 ييبعبع د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 بعغطد كي د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 بعغطياكل د ر  اارهو

 581 818 881 825 161818 881 885 885 18 بناعر د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 پن شطهعا د ر  اارهو

 81 85 88 81 161818 3 1 5 8 به طدباش د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 چمطاواعش د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 د باهي د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 زادهي د ر  اارهو

 818 888 811 811 161818 882 888 811 18 گاي د ر  اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 گهنعا د ر  اارهو

 18 18 51 51 161818 81 81 81 81 اص در د ر  اارهو
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 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 نا در د ر  اارهو

 88 81 81 85 161818 88 1 2 8 ي  د ر  اارهو

 15 52 58 81 161818 88 8 81 8 اواعشطدبگرال د ر  اارهو

 88 81 85 88 161818 81 1 81 5 به طدبريو د ر  اارهو

 111 1 128 5 885 5 123 8 161818 832 8 123 8 181 8 282 دبعد د ر  اارهو

 838 88 118 81 122 81 321 88 161818 883 88 182 1 888 1 111 8  بعغک اارهو

دلاع طلعجط بعغک اارهو

 يلا ا 

81 81 81 21 161818 18 38 812 888 

 32 15 28 18 161818 11 88 88 88 دلاع طي دددد بعغک اارهو

 811 815 815 883 161818 833 38 811 51 دلاع طزداا ا  بعغک اارهو

دلاع ط بعغک اارهو

 انع  دا س

1 1 1 1 161818 1 1 1 1 

دلاع ط بعغک اارهو

 ا ا لا ا

55 33 31 835 161818 888 812 831 858 

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 دلاع طاا  ا بعغک اارهو

 211 112 128 531 161818 588 885 882 813 دلا دبعد بعغک اارهو

 815 1 138 5 313 8 511 8 161818 188 8 518 8 111 8 282 بنشطگو بعغک اارهو

 818 888 881 811 161818 12 51 58 88 بصاعاا بعغک اارهو

 818 888 885 33 161818 11 55 58 81 ي ا  ع بعغک اارهو

 831 811 858 885 161818 811 53 13 82 بعغط عامطهنلبي بعغک اارهو

 18 51 51 81 161818 81 81 85 1 بعغط عامط اعاي بعغک اارهو

 813 885 818 821 161818 818 28 11 85 هلا بعغک اارهو

 515 818 811 811 161818 881 881 881 18 د طه نش بعغک اارهو

 815 883 833 828 161818 811 21 25 88 د طنل بعغک اارهو

 88 81 82 81 161818 88 1 2 8 ااشطچر بعغک اارهو

 11 18 51 83 161818 85 88 88 2  شطچع  بعغک اارهو

 888 811 818 851 161818 888 18 13 81 ااارا  بعغک اارهو

 822 858 813 818 161818 811 28 12 82 ععايط ايطدا ين بعغک اارهو

 118 111 551 818 161818 888 821 818 23 هعههي بعغک اارهو

 813 881 881 815 161818 31 81 15 81 اقطبعايک بعغک اارهو

 188 188 518 518 161818 853 823 821 18 دن عاك بعغک اارهو

 21 18 18 51 161818 51 83 88 3 چع طگع  بعغک اارهو

 13 18 55 81 161818 88 82 81 3 چ عابق بعغک اارهو

 218 118 125 533 161818 585 883 881 812 ياعاا بعغک اارهو

 23 13 11 18 161818 51 88 88 88 زيعداع  بعغک اارهو

 181 8 131 8 811 8 815 8 161818 151 8 188 185 818 ق عههكي بعغک اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 هنگرا بعغک اارهو

 18 18 51 51 161818 81 83 81 1 انگهي بعغک اارهو

 881 818 851 888 161818 811 11 811 55 ييگعد  بعغک اارهو

 888 812 38 18 161818 21 81 81 85 بعغچشط اعاي بعغک اارهو

 553 8 881 8 153 8 112 8 161818 831 8 218 135 888 ي لاه بعغک اارهو

 815 881 821 883 161818 811 811 811 11 ا ا جع را بعغک اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 ا ا طهاعاي بعغک اارهو

 1 1 1 1 161818 1 1 1 1 ييااكل بعغک اارهو

 15 52 58 81 161818 88 81 81 5  ااقطعهي بعغک اارهو

 53 58 82 88 161818 81 81 88 1 ييدبطبل بعغک اارهو

 888 811 38 23 161818 13 83 81 82 بعغچشطهنلبي بعغک اارهو

 885 828 882 811 161818 823 23 811 82 لسانط عدني بعغک اارهو

 88 81 81 85 161818 88 2 1 8 يلاالهي بعغک اارهو

 55 81 88 83 161818 81 81 81 5  ربساي بعغک اارهو

 11 25 15 11 161818 53 81 83 88 عهيطا ا ا بعغک اارهو
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 11 13 18 55 161818 81 81 81 3 قعي دبرد ااي بعغک اارهو

 15 52 58 81 161818 88 81 88 1 قن را بعغک اارهو

 833 828 811 881 161818 888 18 11 81 هنعانر  بعغک اارهو

 835 858 832 811 161818 885 888 888 51 گهكي بعغک اارهو

 51 81 81 81 161818 88 81 88 1 ا ا ع  ا بعغک اارهو

 828 8 381 8 151 8 888 8 161818 388 8 331 381 838 ععايطلساني بعغک اارهو

طاأيذطمط ر اعااطعالايطندل ط طاسكنط طا ع  عحط طپاشطبانيطااع اطجر 

ط

حطگرفاشطد ن.طندلكطبشطديگرطنهع طتلا عييطدزطا  اع عاطللز طد  طهشطا عهرحناعرطايطه   طبعال

 عاطعاردنيطانلهشطادطب نطدااتععطقرداطيلد  طدددطهشطنطداآين  طبساعااطدزطبرنعاشاچنانطا ن اطبشطجلاطالا

 عاطانع رطهاتااي طداطعاقطا ن اطنگردرطهنن  طيلد  طبلد.طدزطيکط لطديجعدطداكعنعحطبشطيعجرطن لدطآ اعنش

 عاطهاتاايطاعنرط طا   ديايطبرطدد اشط طن لدطآ اعنشقایعداطناعزطبشطبلهاشطدداطزيربنع عاطدقایعداطانع رط

 عاطگذداا عاطانع رط ط راعيش رطاد طدينطا مطيلد  طبلدط طدزط لاطديگرطع  طبلهشطبشطديجعدطزير عين

لهشطبشطبرينطدناصعب طبداطبانطدينطد طاد  ط عي طانع رطبصا .دقایعدا ط الدا طا ن طا عهرحطادطبا ي طاي

طقطدقایعداطقرداطدداد.طيد نطهشطداطداب ع طبنگعبنگطبعطاسع عييطد الين

 عطبلدن طداطهع شطا عهرحيطبشطنلعيطاييبلهشطبشطديجعدط طبج اوطبرييطي اعحطافع يط طدالاطزيربنع

طدينطاي طبیلا طچن  ط ر طبع  . طا عهرحابعثارگذدا طديگر ط ع  طد  طبع طهش طدينطپ نشطاش طدا  عاطتلاحطگرفاش

طزي طدز طهعاق طجلا طبش طبلد.طبانساي طنصلد   طباش طبل اي طايطبر د  طناعر طالهلد طداط دقتاعح طهش د  

ط عطبشط يو طداطااعرطهلدنعرطهع نطبانيطب لالحطهاتاايطل دهثرطبالدرطدزط رعنطا عهرحبرينطپاشيل  انعنش

طبلدرطااودرطا عهرحطادطبشطتدرطا عن .ناي ايط

وضع موجود در زمينه تأسيسات زيربنايي )راه، آب آشاميدني ، برق و برآورد كمبودهاي اساسي در  -4-1-3

پست (، خدمات رفاهي ) آموزشي، درماني، بهداشتي و ساير نيازهاي ضروري بسته به عرف و احتياجات محلي ( 

 و ساير تجهيزات مؤثر در روند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي حوزه نفوذ 

هاي جمعيت و استانداردهاي و مراكز روستايی بر حسب آستانهجدول سطح بندي پيشنهادي فضاها 

 خدماتی نمايانگر چگونگی تجهيز هر يک از روستاهاي حوزه نفوذ شهر اهرم است.
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طروستاهاي مركزي و روستاهاي تحت پوشش دهستان اهرم در حوزه نفوذ شهر اهرميت خدمات عمومی عوض( 1-1جدول شماره )

ط

 روستاهای تحت پوشش زیروستای مرک دهستان

 دبیرستان ییراهنما دبستان

 موجود موجود موجود

 پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه مختلط پسرانه دخترانه

 اهرم

 بنیان

 - - - - 5 - - بنیان

 - - - - 5 - - گشی

 - - - - - - - مخدان

 - - - - - - - آشی

 - - - - - - - یخ

 - - - - - - - باغ اسکی

 - - - - - - - تلخ آبیه

 ییبازو

 - - - 5 5 - - ییبازو

 - - - - 5 - - ر حسین جمالییزا

 - - - - - - - ییکنار بابا

 - - - - 5 - - منصوری جنوبی

 - - 5 - 5 - - حیدری

 آباد

 5 - 5 - - 5 5 آباد

 - - - - - - - اشکالی محمد حاجی

 - - - - 5 - - اشکالی سیدی

 - - - - - - - منصوری شمالی

 - - - 5 5 - - دندانسای

 - - - - 5 - - چاه پیر

 - - - - 5 - - کناری

 - - - - - - - منصوری وسطی

 سمل جنوبی

 - - 5 5 5 - - سمل جنوبی

 - - - -   - - سمل شمالی

 - - - - 5 - - گل انگون

 - - - - 5 - - شیرمرد

طاأيذمطااع اطجر ط طبردد نطاا دني

ط

ط
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 011 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

ط

 
 ساير امکانات و خدمات عمومی در حوزه نفوذ شهر اهرم (1-1ادامه جدول شماره)

ا  اعاططد ساعر

طارهوا

ا  اع عاطب نط

طپل ش

ارهوطب  د ايطططططططططططططططططططط

ط طدااعني

طپسنطبهدنطيعنشطب  د ن

طا  اع عاطالهلدطالهلد

طب نطپل ش

ط811اردهوط

ط اعا طدا

دفارط

طاصعبردح

هال کط

طبهدن

بعهشط

طپساي

طالهلدطالهلدطالهلدطالهلد

ط×ططططط×ططبناعرطبناعرطد ر 

ططططططططگاي

ططططط×طططاص در

ططططط×طططآ ي

ططططط×طططي 

ططططط×طططبعغطد كي

ططططط×طططبه طآباش

ط×ط×طططط×ططييبعز طييبعز 

ططططط×طططرطلسانطهاعاييزد

ططططط×طططييهنعاطبعبع

ططططططططانیلااطهنلبي

ططططططططلا اا

ط×ططط×طط×ط×طآبعدطآبعد

د كعايطا ا ط

طلعهي

ططططططط×

ططططط×طططد كعايط ا ا

ططططط×طططانیلااط اعاي

ططططط×طططدن دنسعا

طط×طططط×ططچع طپار

طططططط×ططهنعاا

ططططط×طططانیلااط  لي

 اقط

طهنلبي

ط×طط×ططط×ططلبي اقطهن

طططططططط اقط اعاي

طططططط×ططگقطدنگلر

ططططط×ططط ارارد

 
طاأيذمطااع اطجر ط طبردد نطاا دني
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 روستاهاي مركزي دهستان باغک و روستاهاي تحت پوشش در حوزه نفوذ شهر اهرم وضعيت خدمات عمومی( 1-1جدول شماره)

طاأيذمطااع اطجر ط طبردد نطاا دني

ط

طد ساعر

ا  اعاط

طارهوا

ا  اعاطب نط

طپل ش

طدبار اعرطيياد ناعطدبساعر
طالهلدطالهلدطالهلد

طپسردنشطدياردنشطپسردنشطدياردنشطاصاهططپسردنشطدياردنش

ععايططبعغک

طلساني

ط-ط-ط8ط8ط-ط8ط8طععايطلساني
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طيلاالهي
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طهنعانر 
ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طقن را
ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طهههي

ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طآبطبلهي
ط-ط-ط8ط8ط-ط8ط8ط لاهيط لاهي

ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طدن عاك
ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طلسانط عدني
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طا ا طع  ا
ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طا ا طجع را
ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طبعغچشط اعاي
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طبعغچشطهنلبي

ط-ط-ط8ط-ط8ط-ط-طياالااطياعاا
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طچ عابق
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طع چع طگ

ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طبعغطگپ
ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طانگهي

ط-ط-ط8ط8ط-ط8ط8طق عههكيطق عههكي
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طزيعداع 

بعغکطعطدلاع طه نشط

طا

ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طهاکطبل
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط شطچع 

ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طآ ط ايطدا ين
ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طرا ا ايزد

ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طهعههي
ط8طط8ط8ط-ط8ط8طبنشطگوطبنشطگو

ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طبعغط عامط اعاي
ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طبعغط عامطهنلبي

ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طد طه نش
ط-ط-ط-ط-ط8ط-ط-طد طنل

ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طاقطبعايک
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طدلا آبعد
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طااشطچر
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط ااارا
ط-ط-ط-ط-ط-ط-ط-طبصاعاا
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 012 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 

 در حوزه نفوذ شهر اهرم عمومی امکانات و خدمات رساي(1-1ادامه جدول شماره)

ا  اع عاططد ساعر

طارهوا

اردهوططا  اع عاطب نطپل ش

طب  د اي

طپسنطبهدنطيعنشطب  د ن

ا  اع عاططالهلدطالهلد

طب نطپل ش

وطارده

ط811

ط اعا طدا

دفارط

طاصعبردح

هال کط

طبهدن

بعهشط

طپساي طالهلدطالهلدطالهلدطالهلد

ط×ط×طط×طط×ططععايطلسانيطععايطلسانيطبعغک
ططططط×طططيلاالهي

ططططط×طططهنعانر 

ططططط×طططقن را

ططط×ططط×ططهههي

ططططط×طططآبطبلهي

ط×ططططط×ط×ط لاهيط لاهي

طط×ططططططدن عاك

ططططط×طططسانط عدنيل

ططططط×طططا ا طع  ا

ططططط×طططا ا طجع را

ططططط×طططبعغچشط اعاي

ططططط×طططبعغچشطهنلبي

ط×طط×ططط×ططياعااطياعاا

ططططط×طططچ عابق

ططططط×طططچع طگع 

ططططط×طططبعغطگپ

ط×طططط×طططانگهي

طط×طططط×ططق عههكيطق عههكي

ططططط×طططزيعداع 
ططططط×طططکطعطدلاع طه نشطابعغ

ططططططططهاکطبل

ططططط×ططط شطچع 
طط×ططط×طططآ ط ايطدا ين

ططط×ططط×ططرا ا ايزد

ط×طططططططهعههي

طططط×طط×ط×طبنشطگوطبنشطگو
ططططط×طططبعغط عامط اعاي

طط×ططط×طططبعغط عامطهنلبي

طططططط×ططد طه نش
ططططط×طططد طنل

ططططط×طططاقطبعايک
طط×ططططططدلا آبعد

ططططط×طططااشطچر
ططططط×ططط ااارا

ططططط×طططبصاعاا

طاأيذمطااع اطجر ط طبردد نطاا دني

ط
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 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 013 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

طب طبعها طايواطانلهشعنلدرطيكيطدزطدتل طبرنعاششطداكعنعحطزيربنعييط طافع يطداط لحطا  اع ع داطالاد

طگردن .عهنطدزطها لد عاطهااراطبريلادداطايبع  طبعطچنانطفرريط  ر عطداطي اعحطا عنيطبشطهاتانط اي

رلدبطط طعلداقطبتاانطهنن  طداطب  ينطداگلاطپاان عداطداطداب ع طبعطا  اع عاطللز طندلكطبشطقرداطزيرط

طد ن 

ط لد.طدادئشيعرطدزطي اعحط عد طبعطي اعحطپاچا  طهشطبعي طابن اطي اعحطالادطناعزطا  اعرطج هش

ط عاط تععطد ار يعتهش عاطهاتاايط طفرطبتاانطآ اعنش

طرطبلهشطبشطداگلاطههيط طاهيطبرداط عزاعن  يط هسهشطاردبرطاردهوطا  اعييط طبج اوطاردهوطا  اعيي

گرددطدينطنرع طبلزيرطي اعحطداطا   د طللز طندلكط  رطداطچ عاط لحطپاان عداطبجويشط طب هاقطاي

ط عاقطاي عاطا  اعيي طاجالعشطا  اعييط طا  ا لل طنهع طا  اعيي طللز  گرددطبرطدينطع عاطاساهقطاد

طيرطد ن زطي اعحطداطدينطچعاچلبطبشط ر طدادئشد ع طبرا يطنرع ط

طي اعحطداطنهع طا  اعييطدادئشداهاطنرع ط

ي اعبيطداططدادئشندرطبلد ط طط811يعنلداطيعطط81ا  اعطيکطنهلشط كلناگع يطد نطهشطل دققطهاتانطآرط

طگردد قطي اعحطزيرطايآرطبرداطگذادرطزن گيطرر ااطد نطهشط عا

طآ عاا ني  طالهلدطآب ط رتان ط رب ططدا طقعبق طآب طهاي طالاش طددادا طندلك طللز  طا  اع عا باعاي

 بردد نطدديقطانو ط سان .

داطبعطبت ددطا عنيطدنجع طگرفاشطدينطدارطهشطداب ع طب انشداطلع طلعررطداطا  اع عاطللز طندلكطبرقبرق 

ط عزد.ادطداطآين  طاربدرطايطهاتانطن د اشطناعزطبشطبل تشطدينطبصش

 عاطآبيطي اعحطآالز يطداطاهلرطدبا دييطانع رطبلد ط طگسارططآرطداط رتانطالهلدط ط ع دبساعر 

طبع  .داطآين  طدداداطبلهاشطدقایعداط طدهااععيطناي

آرطداططدادئشبع ن طب ينطا عظطا  اع عاط دقرطداطدينطا   د طدداداطتن  قطپسنطنايطتن  قطپسن 

طبع  .ندرطانع رطايط11دايطط51  اع عاطباشطدزط لحطا

داطبااارطا  اع عاطللز طندلزط دل طبجعااطبرداطيري طا زدنشط هلدطددا طآرطبت ددطدزططبجعااطا زدنش 

طايبع ن طدزطنوديکا  اعياعرطهشطدددداداطاردهوطبجعااطناي طبرداطيري طد ادعد  هنن ط طداطلع طبرينطا  اع

طگردد.ل طبجعااطداطا  اع عاطللز طندلزطدلسع طنايلعررطناعزاطبشطدل دثط د

باعايطا  اع عطدداداطگلا اعرطايطبع ن .طط ع برطا نعاطهاتانط ع طدفشط كلناگع طلا اعرط طغسعاصعنش گ

ط سان  طغسعاصعنش طفعق  طا  اع ع طبت دداطدز طبل تشططداع طداب ع طبع طداب ع طديایعيطدادريطانع رطدا طدين دا

هشططبع ن طالهلبطد نل دثطغسعاصعنشطب  د ايطداطا  اع عييطهشطدداداطگلا اعرطايهعا  اطداطا  اع عط طد

ط.گرددبع  ط طداطدينطجر ط عطا عظطايدينطقسانطاربل طبشطجر ط عداطا  اعييطاي
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 014 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

طآ ااطفعرالب  طهار ط  طزبعاش ط ططدفر طن لد  طزبعاش طدداداطاكعنيطه نطدفر ط  ر طندلك ا  اع عاطللز 

طن دادطهشطالعاتشط طپاان عدطاكعرط طداكعنعحطانع رطه نطدفرطاطآرآ ااطفعرالبطد اسامطهار ط هلد  ع

طا  .ندرطرر ااطبشطنررطايط111زبعاشطداطا  اع عاطباشطدزط

ط لياي  طالدد طعررش طهاتاايططهعيگع  طآ اعنش طط111دايطط511دينطي اعحطدا طداطايطدادئشندر طهش گردد

طبع  .ا   د طللز طندلكطهعفيطاي

ط اعحطداللز ط عاطا  اعييط طا  اع عاطاساهقيطدادئشبطاطنرع ط

طايللز  طدجالق طا  اعيي ط كلناگع  عا طدز طبت دد طبش طا  اعيي طبعط عا طآن ع طعاهكردا طنرع  طهش گردد

طا  اع عاطاساهقطآبعداندرطايط8111دايطط111ارهوينطيكيطدزطا  اع عط كقطگرفاشط طهاتانطآرط -بع  .

  عاطا  اعييطقرداطن ز قرداطدد اشطداعطداطنرع طعاهكرداطللبع ن طهشطداطدينطآ اعنشطهاتاايط عييطاي

طاد ناعييطععدا  طبانططا ا ش طععداطبرداطهاتااي طداطط8111دايطط8111ي اعحطا دا طاد ناعيي ندر

طط.بع  هاهلااراطانع رطايط8 تععط

طاهلرطدبار اعر  طدا طآالز ي ط دل  طددادا طچع   ي ط  طدادزا طا  اع عا ط رتانطالهلد اال لشططدا

طبلهشطبشطبرييطااللرعحطاييا طبع ن طبع طب  ينطنالدطهشطبرطدينطط8111بلدرطرعبلشطهاتاايطباشطدز ندرطاد

طبع  .د ع طدل دثط دل طآالز يطداطاهلرطاال لشطا  اع عاطللز طندلكطناعزطناي

طبرداططيعنشطب  د ن  طهاتانطد اعن داد دايطط111يعنشطب  د نططدادئشبرطد ع طرعبلشطي اعحطا عني 

.طهشطداطلع طلعررطبشطل طهعفيطداطا  اع عطبلزيرطگردي  ط طناعزاطبشطهاهلاارطد نط8رط1ندرطبعط تععطط8111

ططدل دثطيعنشطب  د نطداطا  اع عاطللز طندلكطنايطبع  .

دلسع ططداطدينطبصشطا  اع عاطنعلاشطدداداطناعين گيطپسنطبلد ط طناعزطبشطبل تشطآرطناعين گيطپسن 

طگردد.ناي

گرددطايطدادئشندرطط8111دايطط111 عاطا  اعييطبعطهاتانطي اعحطدفارطاصعبردبيطداللز طدفارطاصعبردبي 

طبع ن . عط طا  اع عاطاساهقطدداداطدفارطاصعبردحطايهشطباعايطللز 

داطلع طلعررطبت دداطدزطا  اع عاطللز طندلكطدداداطهاعبصعنشطعالايط سان طدزطهاهشطبعغکططهاعبصعنش 

طط اعاي 

طدقایعداطبلهشطبشطدارطآالزطط طبر يجطيكيطدزطرر احطاعيي دفارطبر يجطا    عاطبل تشطدهااععيطر

آي طبعطعنعينطبشطدينطدارط طفه درطدينگلنشطداكعنعحطا سلبط   ط طد ع طنگرطط طب ل طهعا  اطبااعاطاي

ط عاطا  اعييطفلدي طقعبقطااللرشطداطدداد.ديجعدطآرطداط لحطا  اع عاطاساهقط طللز 

بلد ط طا  اع عاطان اطدزطي اعحطاذ  يطباعايطا  اع عطدداداطاسج طنرع طب ر طداطيیليطاسج  

طبع ن .ا   دط طناعزان طديجعدطآرطداطآين  طناي
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 عاطا  اعييط طا  اع عاطاساهقطداطيیليطداكعنعحط از يطداطباعايطللز طداكعنعحط از يطا بعز 

طگردد. هلدطدد اشط طها لداطدلسع طناي

نگردي  طدينطدارطبعططدادئشلحطا  اع عاطا   د طي اعحط رهنطبتع نيطا  اعييطداط ط رهنطبتع ني 

بع  ط طديجعدطآرطداط لحطا  اع عاطي اعحطا  اعييطدداداطد اانطايطدادئشبلهشطبشطرر احطنرع طبن اط

ط عاطا  اعييطادا طد ن.اساهقط طللز 

بع ن طدزطدينطا طيطادطددادطايي اعحطبجعااطداطديجعدط طلرهنط در عطنهشطقعبقطبله طبجعااط داگي 

ط عاطا  اعييطرر احطدداد.داطاساهقط طللز ديجعدطي اعحط داگيطداطا  اع 

 خدمات در مجموعه روستايی ارائهج( نظام 

ط ط رتانططد ر   ر طدا طاجالعش طارهوين طددادا طداب عجي طا لا عا ط  طهاتااي طپاعنساق طا عظ بش

ظطي اعحطبعي طدداداطا ا شطاد ناعييطارهوا طدبار اعرطبع  .طارهوينطاجالعشطبشطا عالهلدط طآين  طاي

طي اعحطارهو طبعنک  طبعا  ط  طهعال طنهق طلاقط  طدفار طاصعبردح  طپسنط  طدفار طدااعر  طب  د نط  طارهو ا 

طدد اشط ط طداط  رط هلد ط رتانطالهلد طدينطي اعحطدا طبرييطدز ط دل  عاطهعاگع يطبع    پذيردييط 

 گردن . عاط  رطپاان عدطايبرييطديگرطداطبجويشط طب هاقطهعابرا

منابع مالي و چگونگي مشاركت اهالي و نهادهاي محلي، بلراي بلرآوردن    تأمينبيني امکانات پيش -4-1-4

 نيازهاي عمراني حوزه نفوذ شهر 

طانلهشبرنعاش طاهيط  طداگعر عاطعاردني طبرنعاش طبش طزاانشطبأاان عاطاصاههطبرداطداط ارد  طدا طا  اع ع  عاطناعز

 عطداطگودا عحط ررطالهلدطبرا يط  .طبانيط   طآري اعبي ط ارد طبعطدعا عادحطپاشزيربنعييط طبج اودحططحبأ اسع

طناعز عاطعاردنيطللز طندلكطبعي طداط شطاهاع طدازيعبيط لن  

اطگذداايواط ط راعيش عاطالثرطداطدلاعاطبلاا طرطدينطگر  طدزطدق داعحطبشطبرنعاشرطبأ اسعحطزيربنعييط طفتعاان8

طبعي طبل ططداگعر ط  طدداد ط عزاعرقعبقطبله يطناعز طبللاطعا  ط  طدينطجر ا عاطاي عاطد اايطتلاحطپذيرد.  ع

طبع ن .ايع ر ط عاطه عدطهاع ازا طنار ط طدددادحطعاردرطا  اعيي طتنعيرط طدددادحطبعبتشطآن عطداطي زدابصعنش

 لحطهالاطبرطع   طبصشطد اايطد ن طداعطبصايططي اعحطبج اودبيط طپر نهيطالادطناعزطا  اع عطداطبأاانرط8

گردد.طااكنطگردططهعاططبأاانبلدن طدزطانعبرطيیلتيط عاطعاردنيط دبساشطبشطدينطگلنشطي اعحطايدزطدعا عادحطجر 

 عاطد اايطيلد  طبلد.طااعاهنطاعايطد عايطا  اع عطداطتلابيطداكعرطپذيرطيلد  طبلدطهشطآنعرط عطزيرطنررط عزاعرآر

 عاطاطد ن.ط زدابصعنش8 عاطاذهلاطداطبن طعدارطبشطنلبشطيلدطاساهو طب هشطجر طا طهعفيطبريلادداطبع ن ط طديندزطداآ

طداط طعاردرطا  اعييط طددداحطبعبتشطآن ع دداطبرآ ااطدينگلنشطناعز عاطع   د ر طآالزطط طپر اططب  د نط طدااعر 

طبع ن .للز طندلكطاي

طاي8 طي اعبيطهش طبل ططبصشطر طدعا عادحطدادئشيیلتيطبلدنن  طر طدينگلنشطجر ط لن  طبش طاربل   عاطعاردني

طزاانش ط عاقطايي اعحطهشطعا بعم طا عداشطهعالييطاد طبل ططبصش عاطبعزاگعنيط  طبعي ططبأاانيیلتيطط لد  ط     

طبع ن .بلدنن طداطدينطزاانشطنهشطفتع طدد اشط عاطبتع نيطا  اعييطايزيرنررط لاداطا  اعطبشطدهردطداآين .ط رهن
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 016 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 

 كليات چارچوب پيشنهادي براي توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر  ارائه -4-1-5

طبیاام طبتعاقطعنعتر طبر ط  ر طندلك طعاردرطللز  ط  طدهردچعاچلبطپاان عداطبل تش طعنعتر طييگاراط 

طاطداط رطاد طدزطبهسااعحطهعا  اطپاان عداطاادع حطبلد ط ط رطيکاگاراط طدهردبعها طددادطعنعترطبیاام

اطاااعيوطگرددط طيعطداطاگاراطدزطاهلاشطدهردبع ن طچنعنچشطاهلاشطبیاام عاطيعتيطادطددادطاي عط يوگيدزطآر

ط لد  عاطزيرطناعيعرطايبتعاقطبعطآرطنشطداطبهعبق ط لينطيعب ط يوگي

ط ط8 ط    طااصص طآر ط عهنان طبل ط طاجالعش ط  طا  اعيي طللز  طآبعدا  ط ر طناعز طالاد طي اعح ر

طگرددطهشطبعط دقتانطدنل عقطباااراطدداد.براطعررشطاينع ربن اطاد الين

طدازيعبيطدهرد8 طداكعر طير طآر طبرآين  طهش طآا   طآبعدازاعرطدادئشيطجر طبلهلد طي اعحطبش طاردهوطان  ط   ع

طبلدن طالهلبطگردد. عطبرطد ع طجر طایلبطايآرطدادئشبع  ط طدزطه نطديگرطهادانطي اعبيطاي

داب ع طاتنعددااطبعطيك يگرطددان طااعاهنط عهنانطزاانشطدفوديشطارعينططرطاهلاشطااعاهنط طارعين8

طآر طاد طا  اعيي ط كلناگع  عا طدا طزن گي طدز طپاعنساق بش ع طديجعد طا  طدين طدز طدداد طااعاهنطب د  طارد   عا

ط عط طناع ط عهنانطادطبشطدن ع طدداد. كلناگع 

اراطبريلادداطگردي  ط طپليعييط طا  طا  اعط طرطداب ع طا  اعط ط  رطداطدينطبسارطدزطقعنلنان اطباا5

ط لد.  رطداطداب ع طبعطيك يگرطاتنعطاي

طعرتش طدا طپر اططآر طااعاهنط  طب د   ط  طدينطد ع طديجعد طدهرداطجرل عاط عاطبیاامبر گاراطدا

طدينط طناو طهعار طجر  طد نط  طداراطرر اا طهعا  ا ط  طدقایعدا طدهااععي  طا   ط  طبل تش طديجعد ط  عاردني

 ر طگاراط طدهردطداط لل طپاان عداطبشطددن ط طداطدينطاد اعطبیاامادطداگلييطالهلبط طهعادطايطچعاچلب

طبع   زيرطاي

طبع  .گاراط طدهردطداط لحطا  اع عط لاداطد طايرطاد طبیاام8

طقرداطدداد.طگاراط لاداطللز ط طداطعرتشطدهردييطد  داارطداطللز ط عاطا  اعييطداطاد طبیاام8

اطبصار دااطهرعاطططاگاراط رلاداطاجالعرشط طداطاد طدهرردططط عاطا  اعييطاد طبیااملعشطرطداطاجا8

طدداد.

 لاداطد  ط لاداطللز ط ط لاداطاجالعشطداط شط لحطپاان عداطا  اع طد ساعرط طبصشط لينطيعفاشط

ددانر طدزطديرنطا طبر قاشططططاريططدادئرشط عاطعاهكررداط ط اع ريطططقط طااكالحطادطداطدنل عقطبعطچعاچلبي طاسع

بررطط دقتريط عاطعاهكرداطداراطادا طا سلبط   ط طااعاهنطادطداطيرکطهريرعرطططارز عاط اع يطبعطا   د 

 رلاداطد  ططط عطدزطپعيانطبرشطبرعالطداطهريرعرطبتعارقط رعهنانط طططططداطدينطداب ع طبهلينطدازيعبيط.هن پذيرطايداكعر

طدادئرشطانر اططعشطعبصشاطنرع د ساعراطبعط لاداطاجال لاداطد طبعط لاداطللز طعد ساعراط ط لاداطللز طع

طناعي .ادطبهلينطايط طلقطااكالحط ااسع
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 017 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 
ط عاطهاتانط طد اعن دا عاطي اعبي لحطبن اطپاان عداطفضع عط طاردهوطا  اعييطبرلسرطآ اعنشا5-5عه   ط اعا ط

طي اعحطالادطناعزطارهوطهاتانطارهوططآ اعنشطهاتاايطفضعاطبل تش

ط+1111ط81111-51111طانرلاشطا  اعيي

رهوطآالزططفنيط طلرفشطداط طبربانطاتهم طارهوطب  د ايطرطدااعنيطا  اعييطبعطبس االحطا

زدياعنيط طب  د اكعاطد عرط طدن در طددا يعنش بااعا اعرطهلچک طاد طآ دعااش طبراانع  طدفارطپسنط

 ط  كشطبهدن طنعلاشطتنتاي طهاعبصعنشطعالاي طاجالعشطفر نگيط ط نرا ط اناع طاجالعشط

الادرط ط عانطپذيرديي طدفارطلدظطااردثطفر نگي طپاپطبنوين طتنعيرط  ک طارهوط از ي طا 

ي اعحطا  اعيي طبتاارگع طاع انطآالحطهاع ازاط ط  عيططنههاش طارهوطآالزطط طبر يجطتنعيرط

د ايط طيعنگي طاردهوطيري ط طفر ططهعال طفر  گع طبتع ني طبصا داا ط  ردداا طللز ط

ط طناعين گيطآالز يط طپر اطدنارعاي طدددا طث نطدللد 

ط8111-1111ط1111-88111طاجالعشطا  اعيي

دبار اعر طارهوطب  د ايطرطدااعنيطا  اعيي طهااعاگع طب  د اي غسعاصعنش طاجاارطب ويساي طدفارط

پسنط طاصعبردح جر طب سعزا طيعنشط عزاعني طهاعبصعنش طاجالعشط از يطا بعز طپعاكطبعزاط

ا  اعيي طپاپطبنوينطيعطهعيگع طالددط لياي طدفارطه عدط ططهلدهعر طبعنک ط رهنطبتع ني

طد  داا

للز طعاردرط

طا  اعيي
ط8111ط1111

آالز يطق قطدزطدبساعر طا ا شطاد ناعيي طدبار اعرطعداتلاحط هلدطدبارط طداكعنعحا طيعنشط

ب  د اي ط  كشطآبطآ عاا ني طلاع  طدفارطبر يجطهاع ازا طاد طا  اعيي طبرق طناعين گيطيعط

طتن  قطپسن طارهوطبهدن طجر ط عدا طداكعنعحط از يطا بعز ط لاداطد الاي طپع گع طدنارعاي

طي اعحط عد ط عاق طدبساعر طيعنشطب  د ن طآبطآ عاا ني طاد طد ار ي طبرقط-ط-طا  اع عاطدقاعاا

طي اعحط عد  طي اعبيطاانع رطبعطدن دز طهاتانط-ط-طا  اع عاطاساهق

 عاطبل تشط طعاردر طایلبط لاداط ط  ر عزاط طاهرادحط  ر عزاط اتاعااط طجر طاد اتاعااط زداحطاأيذ طاتع ننط  ر عزاط ط

ط.8823ا6طب ردر6ط8821ععايط  ر عزاط طاتاعااطديردرطعدزطبعاي طبأ ايطبعطپعيعرط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 018 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

ط
طدهوطا  اعييا عنيطداا اططا  اعييطهالاط طن ل طبج اوطاراه   طد اعن داد عط طرلدبططي اعح1-5ه   ط اعا طع

ي اعح
ل دهثرطفعتهشطد ار يطآ اعنشطهاتاايطعندرا لحطانلهشطا  اعيي

عهاهلاارا
اجالعشانرلاش

فضع عاطللز 

 الدا

فضع عاط

نع الدا

فضع عاط

 الدا

فضع عاط

نع الدا 8111+8111+--اردهوطآالز يطق قطدزطدبساعر
811+811+1/81/8دبساعر

8111+8111+88اعييطععداا ا شطاد ن
--812ا ا شطاد ناعييطارهوا

----ا ا شطاد ناعييط  عنشطا زا
8111+8111+11دبار اعرطععدا
-8181-ط-دبار اعرطارهوا

-----دبار اعرط  عنشطا زا
--81111+81111+--دبار اعن عاطفنيط طهاع ازا
----هال طن ضنط لددطآالزا

-8111-1118111+11118يعنشطب  د ن
1111+881-81111ط-ارهوطب  د ايطرطدااعني

طدااعنيارهوطب  د اي

بعبس االحطزدياعني

--5111151111--
--881ددا يعنش
----ط-الر
----  د ايطزبعاشهارطآ ااط طدفرطب

هارطآ ااط طدفرطب  د ايط

فعرالب

----
---رط-هااعاگع طب  د ايطتنتاي
-----هااعاگع طب  د ايط ناي
----غسعاصعنشط گلا اعر
----ب سعزاطا اططا  اع

51118111--ط-اجاارطب ويساي
ا نيطبعط  كشطدناتعبطآبطآ عا

يیلتي

811-811---
آبطآ عاا نيطبعط ارطبردد نط

ااارهو

--811-811811-811--
--811-811---آبطآ عاا نيطرطان رطب  د اي

----لاع طيیلتي
----اسج ط طلساناش
5111+881+1111ط-هاعبصعنشطعالاي

----شطا  اعييهاعبصعن
811-8181-81111ط--اجالعشطفر نگيطرط نرا

--51111+8881 اناع
-11+5111+8181اجالعشط از ي

----داكعنعحط از يطا بعز
----بل اعرطبعزاطهلدهعر

----بل اعر
----ط-ا اعنپذيرط ط عانطپذيرديي
----دنجانطااردثطفر نگي

 عاطبل تشط طعاردر طایلبط لاداط ط  ر عزاط طاهرادحط  ر عزاط اتاعااط طجر طاد اأيذ طاتع ننط  ر عزاط طاتاعااط زداحط

ط.8823ا6طب ردر6ط8821ععايط  ر عزاط طاتاعااطديردرطعدزطبعاي طبأ ايطبعطپعيعرط

ط
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 019 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 

طا1-5ددداشطه   ط اعا طعط

 عاطبل تشط طعاردر طایلبط لاداط ط  ر عزاط طاهرادحط  ر عزاط اتاعااط طجر طاد اأيذ طاتع ننط  ر عزاط طاتاعااط زداحط

ط.8823ا6طب ردر6ط8821ععايط  ر عزاط طاتاعااطديردرطعدزطبعاي طبأ ايطبعطپعيعرط

ي اعح
ل دهثرطفعتهشطد ار يطاعنشطهاتاايطعندراآ  لحطانلهشطا  اعيي

عهاهلاارا فضع عاطللز اجالعشانرلاش

 الدا

فضع عاط

نع الدا

فضع عاط

 الدا

فضع عاط

نع الدا 811+811+--برقطبأاان

---811-811---بنوينطعغارط  كشط رد رااطبأاان

-111+5111+--پاپطبنوين

--111+511+88 ليايطهعيگع طعررشطالدد

------اد طدتهي
-----اد طفرعي

------اطبعطا يشطآ دعان8اد طا  اعييطداهشطع
-----اطبعطا يشط ني8اد طا  اعييطداهشطع
------اطبعطا يشط ني8اد طا  اعييطداهشطع

------عفردفارط رهنطلاقط طنهقطهعال بعاط طاس
8111+111+--براانع ط  عيقطلاقط طنهق

811-811---تن  قطپسن
--8111-1118111-11118ناعين گيطپسن

111+111+8188دفارطپسنط طاصعبردح
--8111+8111+8188دفارطاساهقطپساي
--8111-1118111-1118181دفارطاصعبردبي
-1111ارهوطبهدن

8111

1111-

8111

8181
81111+81111-8881بعنک

---- رهنطبتع نيطا  اعيي
----فر  گع طبتع نيطا  اعيي
----ارهوطيري ط طفر ططهعال

-----ارهوطي اعحطا  اعييط طعاعيرا
----دفارطبر يجطهاع ازا

----دفارطبر يجط طآالزططا  اعيي
--21دفارطدداپو کط طددا يعنشطدداي

----دفارطبههاحطاینلعيط طدتال طنوددطدد 
----بتاارگع طاع انطآالحطهاع ازاط طنههاش

------ارهوطآالزطط طبر يجطتنعيرطد ايط طيعنگي
------ارهوطآالزططفنيط طلرفشطدا
------ دل  عاطتنتايط طات ني

-----نعلاشطتنتاي

اجاارط عاطهاع ازاطعزادعنط طبعغ عنيط ط

ددا دااط ط االحط ط...ا

-----

-----ه عدطد ساعر

-----يعنشط عزاعني
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 001 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 

 نتايج مربوط به شهر  -4-2

 در وضع موجود تعيين عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر  -4-2-1

برداط نعينط عينطدقایعداط  رطااودرطبلاا طيعطداآا ط طيرعط وينرشط ر رطططط بلاا طنعيعاصطدديهيط  رطد ر  

برآ ادطايطگردد.طيكيطدزطا اارينطا عل طدقایعداطبتاانطدازططدفو د طداطبصار عاطدقایرعداط ر رطد رن.ططططط

د ط ر رطد رر طادطبرشطد رنطآ ادط هرلدططططططااأ دعنشطدجالععحطدقاشط طهعاتيطهشطبالدرطبرطد ع طآرطدازططدفرو ط

ن داد.طداعطبعطبلهشطبشطدجالععحطالهلدطداطهقطهالاط طا ع  شطدازططدفو د طبصا عاطدقایعداطبرعطد رادعد طدزططط

ق قطدزط ا   عط طا ا عاطايعريط طآاعااطايطبلدرطبعطل  داطدازططدفو د ط رطيکطدزطبصا عطادطبرآ ادطنالد.ط

-رطا یل طنعيعاصطدديهيط  رطد ر طبشطبدع حط  مط ريرکطدزطبصرشطط رچاوطالز طد نطبرداطا  نطبرط  

 عاطدقایعداطديرنطالررلعططط عاطدقایعداطداطبلاا طنعيعاصطدديهيطبلهشطهنام.ط  مط عغهانط ريکطدزطبصش

د  .طداطه   طزيرطدينطدجالععحطناعرطددد ط   طد رن.طداطاجارلعطهرقط رعغهانط ر رططططططادطبصلبيطبلراحطاي

گارن .طبااارينط  مطادطداطبانطگر  ط رعاطدقایرعداطاربرل طبرشطططططرطد اعرطادطدابرطايدات طدزط عغالط868د ر ط

گاررد.طداطارب رشطبتر ط د رلشطططططدات طدزط عغالرطد اعرطادطدابرطايط8681 عغالرطبصشطآالزططبعي طددنسنطهشط

داططدات طدزط عغالرطادطدابررطددادط طب  د رنط طار دهعااطدهاارععيطناروطططططط8618گراط عاطاعايطقرداطددادطهشط

بع  .طدزطدينطه نط عياعاطدقایعداط  رطد ر طيکط رعياعاطير اعبيطد رنطهرشطدابصار عاططططططارلهشط ل طاي

طدادئرشططترد شطبتر ططزيرطبصشطدقایعداطهشطدجالععباعرطداطه   طط81گارد.طدزطايبردقایعداطبر ارد طبعالطادطدا

 ايطبع  .طبعاطديگرطناوطبااارطدزطااعنگانطهقطط1 عطهاارط طبعاطآرط1   طد ن.ط  مط

ب هاقططفتعاانطپعيش طبرداط نعينطفتعاانطپعيشطدزطررريرطاكرعنيطد رادعد طگردير .طررريرطاكرعنيططططططططبرا يط 

د نطدزطنس نط  مطد اغع طيکطفتعاانطدقایعداطدزطهقطد اغع ط اعرطفتعاانطداطهالاطدزطهرقطد راغع طططع عاح

 هالاطد ن.

 عطنارعرطاريطد ر طهرشطططططبرداط رطيکطدزطبصشطدينطه   طناعرطددد ط   طد نطرريرطاكعنيط اعنگلنشطهشطدا

 گراطاعايطدزطهعيگع طبعالبراطبريلاددان . عاطدددا طدالاطعالايط طدفععط طآالزطط ط د لشبصش
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 8811اب شط ريکطدزطبصا عاطدقایعداط  رطد ر طبرطد ع طرريرطاكعنيطآرطداطهالاط ع طا1-5ه   ط اعا طع

 

20476344133221جمع کل

17799268.69365719.782.27518اداره  امور عمومي و دفاع و تامین اجتماعي اجباري

13549596.61740612.221.84694آموزش 

2713661.325792.381.79442واسطه گري هاي مالي

2248111.098621.871.69991تأمین برق ، گاز و آب 

19419099.48444013.251.39661حمل  و نقل ، انبارداري  و ارتباطات 

5208372.5441163.491.37281بهداشت  و مددكاري  اجتماعي 

263114212.85052515.801.22989ساختمان

سایر فعالیت هاي خدمات  عمومي ، اجتماعي  و 

شخصي 
4327982.114742.231.05390

4432042.164641.930.89008مستغالت، اجاره و فعالیت هاي كسب و كار

4875082.381641.930.80919 فعالیت هاي نامشخص و اظهار نشده

عمده فروشي ، خرده فروشي  و تعمیر وسایل نقلیه   

موتوري  وكاالهاي  شخصي  وخانگي 
282705713.80636310.930.79145

1522540.744170.510.68823استخراج معدن

1924110.940150.450.48052هتل  و رستوران 

361178017.6392337.010.39764كشاورزي، شكار و جنگلداري

348519117.0212016.050.35549صنعت – ساخت

749670.36640.120.32888شیالت   

فعالیت هاي خانوارهاي معمولي داراي مستخدم، 

فعالیت هاي تولیدي غیر قابل تفكیك خانوارها
382240.18720.060.32251

21750.01100.000.00000سازمان ها و هیئت  هاي برون مرزي

38250.01900.000.00000دفاتر مركزي

جنس و گروه هاي عمده  فعاليت
شاغالن كل 

كشور

سهم در 

اشتغال
شاغالن اهرم

سهم در 

اشتغال

ضریب مكاني 

اشتغال شهر 

اهرم

رتبه هر یک از بخشهای اقتصادی  شهر اهرم بر اساس ضریب مکانی آن در کشور سال 1385

 
طحطااع اطجر  طا ع  عطارهوطآاعاطديردراأيذمط

 

 بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده پيش -4-2-2

بعطبلهشطبشطدينكشط  رطد ر طارهوط  ر اعرطايطبع  ط طههاشطدددادحط  ر اعرطداطآرط دقرطد ن ط ردنشطدددااط

ط طد ر  ط  ر طلع طط1دا طدا ط طد ن. طارهوط  ر اعرطااارهو طدا ط اچنانطي اعحطبجعااطهش طاربرطد نط  اار

بع  ط طبت طدزطآرطبصشطهاع ازاطبعطدات طبعالبرينطبصشطدقایعداطداط  رطد ر طايط11ي اعحطبعططلعرر

تنتايططط_هاع ازاطط_دتهشطنصقاططا ن طبل تشطآين  ط  رطبشطتلاحطنهشطي اعبيططط823111 كاعاعطط8811

الحطبعطاثارط  رطدينطدات طدزطنصاط81گرددطبعطبلهشطبشطاثارطن لدرطگردد.طداطآين  طپاشطبانيطايپاشطبانيطاي

نصاالحطبلاا طيراعطداط  رطدفوديشطيعفاشط ط  مطباااراطادطداطبلاا طيراعاطد اعرطبشطيلدطديایعيطيلد  ط

طددد.ط

ط

ط

ط

ط
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 بيني احتما ت رشد و تحو ت جمعيت شهر در آينده پيش -4-2-3

ط8511برآ ادطهاتانط  رطد ر ط

ط ط رتانطهاتانط  ر طبعا  طدا طالعا يطهش طبش طبلهش طبعطبع طدجالععحطالهلد طدز طد ادعد  طبع طالر طگردي  د ر 

ط عاطايعريط طآاعااطزيرطهاتانط  رطد ر طبعطگوينشط عاطاصاههطبرآ ادطگردي .ا ط

 عاطهاتاايط طنرخط عاطبرآ اداطدجالععحطدددا طب  د نط طدااعرط  رطد ر طبرطدينطد ع طد ادعد طدزطااودر

 د ر طبعطد ادعد طدزطاتعدالحطزيرطب  نطايطآي .طنرخطا  طبعطبلهشطبشطدينطنرخط عطهاتانط  ر

 ندرطايطبع  ط85118بردبرطط8831هاتانط  رطد ر طداط ع طططاتعداش

 ندرطبرآ ادطايطگرددط88311بردبرطط8831هاتانط ع طططاتعداشط

درعفشطان عاطارگط اارط طبشدرعفشطاجالعطالداا طد ا طاتعداشطيليطبرآ ادط عاقطاجالعطهاتانط ع طا نعطبش

طبردبرط طد ر  طب  د نطناعرطايطد  طهاتانط  ر طدجالععبيطدددا  طااعنگانطه    طداقع  ا عهرحطيعاصطهش

ط88883ا+838*1ا+ع881*1+=ع88883+311+131=88115 لد.طبرآ ادطايطندر88115

بلد طد نطبعطد ادعد طدات طط868هشطا  طهاتانط  رطد ر طبردبرطط8811بعطط8821 عاطبرطد ع طا  طبانط ع 

طط aدزطاتعدالحطبن  عا  bطبردبرطط طا ن طط88132 طط88818هاتانط  رطد ر  طدينطبرآ اد ندرطبرآ ادطگردي .

 د  .گذ اشطد شطفلقطداذهرطادطناعرطاي

طااودرط-8 طدز طد ادعد  ط اچنانطبع ط  طههي طبعا اا طااودر ط  ط عاط ني طا عهرحطداگر   طنرخ ط  طبهع طنرخ  عا

طبرآ ادططاSpectrumعبعطد ادعد طدزطنر طدفوداطد پكارد طبعا ااط يو ط نيط هاتانط  رطد ر طبرآ ادطگردي .

 ندرطناعرطايطد  .ط88215بردبرط8831ب  نطآا  طهاتانط  رطد ر طادطداط ع ط

د  طهشطدقنطا ع  عحط طبرآ اد عاطدنجع ط   طبل ططنر طدفوداطب ااقطد ادعد طب هاقط طبرا يط عطناعرطاي

 طد ادعد طدزطدجالععحطهعاقطداطبعا طالداا ط طارگط طاارطهشطاComponent Methodعيعططدزطا ططبرها ي

طبع  .داطبعالطبلراحطددد ط  طبااارطدزط عيرطالدادطگوينشط عطاي

طا ع نطگوينشط ل طط عاقطالدادطزيرطد ن 

 ن دينطگوينشطا ططهعاقط طهعاتيطد نطهشط اشطاؤادشط عاطهاتانط نع يطادطداطيلدطهعاطددد طد 

 عاط نيط طهنسيطناوطعال  طآنكشطبرآ ادطلعتقطعال  طبرطهقطهاتانطدهودءطهاتانطادطداطگر  بش -8

  لد ايطدادئش

 عاط عاطارگط طاارط طالداا ط طا عهرحط ط اچنانطنس ن عاطهاتاايطاعنن طااودرا ن ط عيص -8

  .هنايطدادئش عاطالادطاو  طادطد  ط طبهري عمطههاشط عيصهاتاايطادطناعرطاي

بلدرطبرآ اد عاطد اغع ط طباكعااط طبت ددطزنعرطداط نطبعا ااط طدفرددطالز طبرطا نعاطدينطدجالععحطاي -8

 دااتهامط ط عيرطالدادطااعبشطادطب  نطآ اد.
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طا ط -5 طبع طبرآ اد  طااعنگان طبهري عم ط    طدنجع  طايبرآ اد طاتعدالحطاصاههطد نطهش ط  طا نعاط ع بلدن 

 8 عاطديگرطبااارطد ن.طندرطدزطااعنگانطبرآ ادط11.طدينطبرآ ادطپذيراطبع  ايواطدنتلع برنعاش

طالقتانطهاتاايط  رطد ر طداطجر ط عاطبعالد ن

 عاطهعا  اطناوطددادط طبشطعنلدرطجر طبالفیقطبعالد نطالهلدطقها ددطايط لدطجر طبرينطجرليطهشطهن شا م

  رطااعنيط ط اسلحط  ر عاطديهم طآبطنعلاشط اعايطد اعرطد نطبرد ع طدينطجر ط  رطد ر طبشطعنلدرطيکط

 پصش طچغعدكط ط ل باشطقرداطددادط طا  طهاتانطآرطد ط طيکطد مطدات طدانررطگرفاشط   طد ن.ط

طپاشطبانيطهاتانطبرداط ع ط   

  رطد ر طپاشطبانيطهاتانطناوطبعطبلهشطبشطفرراعحطط8831بعطدناصعبطگوينشط ل طبرداطبرآ ادطهاتانط ع ط

طاحطگرفنطد ن. طا ن ط عاطزيرطتل

يطد نطهشطايطبلدن طبرطا ن طي عط طپر ژ ط ع رديططدقایعداطدهااععي طدينط رديطط عاقطدهرداطجر  -8

ط اعنگلنشطهشطداطب هاق طدفوديايطهاتانطبأثارطفرد درطدد اشطبع  . گردي طدقایعدط نايطد ر ططدادئش ع

دزطد نطد  .طدقایعدططبلدرطهذبطهاتانطادطن دادط طلايطااكنطد نطداطاقعبنطناوطبلدرطيلدطاد

ط.بلدن طلايطداطاهعبقطبلا طزاانط طدقایعدطاسكنطاقعبنطهن ددااطناوطناي نايطد ر طبرطا نعاطنصق

بنعطبردينطعلداقطيعاهيطاعنن طا نشطپعا ط اعايط طتنتنطد اصردجطداكعرطهذبطهاتانطادطدداد.ط

طد نطد اصردجطات ر ط    طبصشطدقایعداطناعرطددد  طدا طهش طط8 اعنگلنش ط ع طهش ط  رطط8821دا دا

دزطنررطااودرطدازططدفو د ط ط  مطآرطداطبلاا طط8811داط ع طط.گلنشطد اغعايطادطن د اشطد ند ر ط اچ

طبنعطبردينطبعطفرضطدهرداطپر ژ طپعا ط اعايطهشطيلدطداط لحط نعيعاصطدديهيطداطاب شطد  طد ن.

آا طعال  طبرطديجعدط طيکطبرنعاشطهعاقط طبساعاطبواگطد نطهذبطهاتانطباااراطبلهلدطيلد  ط

بل تشطپر ژ طپعا ط اعايطالدادطديگراطاعنن طالدادطزيرطهشطداطجر طنعلاشط اعايطپاشطبانيط   ط

 د ن.

a. ب  يقط طبل تشطاد طد ر طبل كعرططفرد  ن طبشطاد طدتهيط 

b. اردزط–گنع  طبشطعنلدرطا لاطعالداطبرطا لاطبل  رطط–بردزهعرطط-ديجعدطا لاطدتهيطد ر ط  

c. د ر طگنع  طداط لحطبواگرد يبل تشطا لاط 

                                                
طبدیاقطدجالععحطاربل طبشطبرآ ادطهاتانطداطبصشطپاشطبانيطهاتانطدادئشطايطگردد.8
يلدطناعئيطنالد طد نطبنعبردينطايطبلدن طبلدرطباااراطط8811ينطبصشطبشطدااقطا نشطپعا ط اعايط طهذبط عغالرطداط ع طدط-8

طادطدادئشطهن .
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d. ديجعدط  ركطتنتايطداطبنگساعرط 

e.  بل تشطگرد گراطآقعااردلا ط طآبطگر طد ر 

طعسهليشط -8 طد ع طداگلاطا عهرپذيراط  ر طبر طد ر  طبرداطهذبطهاتانط  ر داكلاطا عهرحطجردليط   

د ر طدهردط لدططنس نطبشطپعا طهنلبيطد ن.طبنعبردينطادر ضطد اكشطدينطپر ژ طداطا   د طللز طندلكط  ر

  ط  رطد ر ط طا  اع عاطبعبتشطللز طندلكطيلدطادطب نطبأثارطه اطقرداطد  

بلدرط  رطد ر طداطهذبطهاتانطنعا   دط طگسارد طفرضطنايط لدطبهكشطداگلاطپذيرططا عهرحطبعطبلهشط -8

طل دهثرط طاقمطاال طط ع ط881بشطا ع  عحطدنجع ط    طندرطداط ع طد ن. طبرآ ادط881 عاطديار    ططندر

 د نطهشطل دهثرطبلدرطهذبطايطبع  .

ا ن طدفوديشطج اتيطهاتانطنو ايطد نط طااودرطا  ط عااعنشطهاتانطبشط انطيکطااقطايطهن طهشطداط ع ط -5

 دات طبرآ ادطايط لد.ط8618دات طايطبع  .طدينطنرخطا  طج اتيطداطلع طلعررطبردبرطط8681   طل  دط

 يلد  طا ا طط8دط ع طآين  طبشطل  ااودرطبعا ااطههيطجيطد  -1

  ع طايطا  .ط21داا طبشطزن گيطداط ع ط   طبشطط -1

طادر رعحطفلقطهاتانط ع ط طههاشطط8511بع ط عاطاصاهديطد نطهشطه   طزير طدينطپاشطبانيط ده طگوينش پاشطبانيطگردي .

طايطهن .طدادئشدجالععحطاربل طبشطگوينشط عطادط

طبرا يطگوينشط عاطاصاهه

طدينطگوينشط عطبعطبلهشطبشط رديططالهلدط طآين  ط طآنچشطبشطعنلدرط شطگوينشطدلااعايطبرداط  رطد ر  طداطنررطگرفاشط   طد ن.

ط عطبشط ر طزيرطد ن.فرراعحط طا عنيطا نررطبلد طد نط عياشط   طدن .طبدع حطهقطهاتانطداط ريکطدزطگوينش

طداطتلاحطگوينشطدناصعبيط طالادطنررطگوينشطااعنشطد نطهشطايطبلدن طدنتلع طپذيرطبع  ط طقعبه انطبرنعاشطايواطباااراطدداد.

 اانطبربارطدلااع طدينكشطبرنعاشط عطبعطدن كطبغااراطبالدن طپع صگلطبع  ط هلدطددادط طبشط8دفوديشطهاتانط طپاشطآا طگوينشط

طهشطگوينشطد  طدبدعقطبادا طناوطبعطبغااردحطدن هيطايطبلدرطبرنعاشطداطانع رطدد ن.داطتلابي

ط

ط

طا8511يسشطهاتانطداطگوينشط عاطاصاههطبرداطدفشطجر طعط ع طااهع2-5 اعا طعطه   
 

 

ط

 1 1 7 سال

 72111 21..7 ....7 تعداد جمعيت

 ..13 ..13 ..11 تفاوت با سال پايه

 17.1 .773 77.3 رشد متوسط ساالنه جمعيت در دوره برنامه
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 هشطبشطگوينشط عاطاصاههطپاشطبانيطبرداطدفشطجر ايیلتاعحطعا  طهاتاايط  رطد ر طبعطبل1-5 اعا طعطه   

ط

 5ط8 8 8 گوينشط عاطدلااعاي

  عيصط عاطهاتانط نعياي
 ع ط

8811 

 ع طپعيشط

8831 

ا  طبث انط   طبعط

ا عهرحط ع ط   ط

8511 

ا  طبث انط   طب  رط

ا عهرحط ع ط   ط

8511 

بعطا  ط طا عهرحط

 8511بعالاطل دهثراط

 TFR 865 8685 8681 8681 8681ااودرطبعا ااطههيط

GRR8612 8612 8612 8681 8683طنرخطنعيعاصطبج ي طنسقط 

NRR8615 8611 8615 8688 8688 نرخطيعاصطبج ي طنسق 

 8265 8265 8265 8261 8261 يايااعنگانط نطبعا ااطعبچشطزد

CWR1682 1681 1681 1682 1683 نس نطهلدهعرطبشطزنعرط 

 21 21 2168 28 2165 داا طبشطزن گيطارددر

 11 11 2361 2161 2568 داا طبشطزن گيطزنعر

 2265 2261 2263 2863 2868 داا طبشطزن گيطهق

 8261 8261 8163 8268 8861 نرخطارگط طاارطنلزدددر

 8861 8861 8165 8868 8368  ع ط1نرخطارگط طاارطهلدهعرطهاارطدزط

 882 1 81 85 1 ددطاال طط عااعنشايعاصطا عهرحطارددرطعبت 

 38 1 81 81 1 يعاصطا عهرحطزنعرطعبت ددطاال طط عااعنشا

 881 1 55 85 1 يعاصطا عهرحطهقطعبت ددطاال طط عااعنشا

CBR8261 8262 8261 85 8865 ااودرطيع طالداا طداط وداطط 

CDR562 563 561 568 5 ااودرطيع طارگط اارطدا وداط 

RNI8683 8681 8681 8 8631 تيطهاتانطدات نرخطا  طج اط 

GR8615 8681 8611 8681 8631 نرخطا  طالهشطهاتانطدات ط 

 8262 1561 51 8868 81 زاعرطعبت ددط عا عااطد بردبرط  رطهاتان

 888 818 813 881 813 بت ددطالداا ط عااعنش

 11 21 21 11 53 بت ددطارگط اارط عااعنش

 285 81 111 81 115 81 215 88 883 88 هقطهاتان

 188 3 111 1 518 1 311 1 881 1 بت ددطارددر

 888 3 331 2 818 1 181 1 888 1 بت ددطزنعر

 3611 3681 3683 81631 1628 دات طتدرطبعطچ عا عاش

 83682 83685 83688 85613 81688 دات طپنجطبعطچ عاد ط عاش

 18612 18685 18688 13621 11651  عاشط53دات طپعنود طبعط

 11612 11611 11612 13681 11651 دات طپعنود طبعط ینط طپنجط عاش

 1611 1611 1615 1618 561 دات ط ینط طپنجط عاشط طبااار

 18688 18635 18631 13633 11658 دات طزنعرطپعنود طبعطچ قط طنشط عاش

 811613 811621 81868 81868 818638 نس نطهنسي

 1618 1618 1618 1651 1651 نس نط دبساگي

 83 81 81 81 85 ااعنشط ني
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 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 006 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

قطدقایعداطي عط طاسع عط عاقطدازيعبيط عيصط عاطدتهيطالهلدطداط ريکطدزطگوينشبعطبلهشطبشطبرا يطگوينش

ا  طگوينشطا  طبث انط   طبعطا عهرحطدلااع ط قلعطباااراطدهااععيط ط اچنانط رديططهاتاايطبشطنررطاي

طب اراطبرداطبرنعاشطايواطايطبع  طبنعطبرطدينطدينطگوينشطبشطعنلدرطگوينشطپاان عداطدناصعبطگردي .طددادط طا نعا

- عاطدتهيط ريکطدزطگوينشط عاطپاان عداطدنجع طگردي  طد نط طناعيجطناعرطايه   طزيرطدازيعبيط عيص

طظطگردي  طد ن.بع  طنكعحطزيرطداطدازيعبيطا عد  طهشطنار طدازيعبيطگوينشطيکطبااارينطاه داطاي
داطادبلشطا  طهاتانطبشطدااقطااقطا  طهاتانطبشط انطيکطدات طااودرطنوديكيطبشطآرطا طنررطبلد ط طدزط -8

 دينطه نط نجا  ط   طد ن.

ااودرطداا طبشطزن گيطناوطبشطدااقطااقطبشطبعالط رچشطبااارطبع  طالهلبارطيلد  طبلدطداعطااودرطب هشطپذيراطآرط -8

داشطددادط طبااارطدزطآرطبعطبلهشطبشط رديططهعاتشطب هشطپذيراطآرطهع شطايطيعب .طبنعط ع طدينطالهلبانطددط18بعط

 دزط انطاد نط طيعطچپطالهلبانطباااراطدداد.ط18بردينطااقطبشطع دط

بعطبلهشطبشطپاشطبانيطداطبرنعاشط عاطهاتاايطبرنعاشط عاطبل تشطدقایعداطدهااععيطگرديشطبشطبت ددطهاتانط -8

 ز طادطب  نطايطآ اد.پاشطبانيط   طالهلبانطال

بلعبشطبعطبرنعاشط عاطبعالد نطاعنن طجر طنعلاشط اعايطد اعرط عيصطديگراطد نطهشطبعطعنلدرطالعبهنطبعط -5

جر ط عاطبعالد نطآ اد ط   طد نط طااودرطا  طاال ططد ا طداطداطجر طبعالد نط عيیيطبرداطبتاانط

 گذدااطگوينشط عطبلد طد ن.دازط

اطبعطنررطهعا نع يطناوطبشطعنلدرطيكيطدزطعلداقطدازيعبيطبلد طهشطبعطبلهشطبشطنررطداطن عينطااودرطب هشطپذير -1

 هعا نع يطدينطاقمطدد ااط   طد ن.

ط

ط

 ادازيعبيطگوينشط عاطپاان عدا3-5 اعا طعطه   

گزینه 3گزینه 2گزینه 1موضوع ارزیابی
0.47470.58170.3062رشد جمعیت

0.7980.80.8امید به زندگی
0.77750.7480.8731مطابقت با برنامه 

1.00310.81860.555مطابقت با طرح های باال دست
0.9750.9450.875میزان تحقق پذیری )نظر کارشناسی(

0.77970.76920.6358میانگین هندسی
0.80570.77870.6819میانگین حسابی

 

ط

ط
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 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 007 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

طد نطگوينش د  ططبرطد ع طه   طدازيعبيطفلقطهشطااعنگانطلسعبيط ط ن  يطناردحطداز اعبيطب  نطآا  

وطاب شط عاطبت اط   طدن .طدياال طيوطبعالبرينطدازططد نط طگوينشطد  ط ط ل ط ره د طناوطبشطبربارطلعيلع

ط عطاناديطناسن.داطدازيعبيط عطبساعاطدن كط طقعبقطدغاعضطناوطايطبع  .طبنعبردينطداكعرطد ادعد طدزطديگرطگوينش

 

 برآورد و پيش بيني جمعيت براي دوره طرح

بيطدنجع ط   ط طبعطبلهشطبشطفرراعحطگوينشطپاان عداطگوينشط اعا طيکطد نطهشطيیلتاعحطبرطد ع طدازيع

يطبرطناوطداطزيرطآ اد ط   طد ن.طدينطدجالععحط عاقطيگردي  طد ن.طبتال  طآرطدجالععحطهوطدادئشعا  طآرط

ط ر ط نيط طهاتانطبشطبدكاکط نط طهنيطد ن.

ط

ط8511 طط8831 ط8831 عاط  ط نيط ع اهاتانط  رطد ر طبشطبدكاکطگر81-5 ط اعا طعه  

 

 گرو های سنی

 5666سال هدف طرح  5671سال  5676سال مبنای طرح 

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

 زن
 زن مرد

6-6 5166 611 617 5365 166 676 5616 635 655 

7-1 5615 161 166 5111 676 635 5363 166 165 

56-56 731 151 616 5677 167 116 5166 163 631 

57-51 5651 316 333 776 166 636 5551 133 117 

56-56 5316 671 115 5661 331 366 5651 161 666 

57-51 5167 151 631 5336 156 116 5636 316 316 

66-66 5555 365 165 5117 155 636 5315 157 135 

67-61 137 661 665 5557 363 166 5171 151 666 

66-66 113 666 657 166 665 665 5551 316 161 

67-61 667 616 617 116 666 656 163 666 666 

16-16 173 666 575 665 663 613 161 666 651 

17-11 665 517 555 116 576 513 316 666 616 

36-36 516 556 536 663 565 566 111 561 566 

37-31 561 16 75 536 556 516 653 556 576 

66-66 637 565 561 515 65 15 561 566 567 

67-61 6 5 5 635 566 511 551 16 31 

16+ 6 6 6 3 6 6 561 556 551 

 1565 1615 53316 6117 6665 51665 3153 3731 56616 جمع کل

طاأيذط طا ع  عحطااع ا

ط

ط

ط
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 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 008 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

ط

طپاشطبانيطبت ددطيعنلداا88-5ه   ط اعا طع

طاأيذط طا ع  عحطااع ا

ط
ط

ط

 8511 پاشطبانيطط8831ا ر ط نيطهاتانط  رطد ر طبرآ ادط5-8 اعا طعطنالددا

جهات، حدود مناطق و مراحل مختلف توسعه شهر  ارزيابي امکانات رشد كالبدي و توسعه شهر، تعيين -4-2-4

 در آينده 

 5666 5676 5611 5661 5631 

 1731 56116 55667 56616 53316 تتعداد جمعی

 5365 5711 5651 5716 6536 تعداد خانوار

 63/1 61/1 16/6 16/6 75/6 بعد خانوار
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 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 009 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 عاط  اتيطدزط اع ط  رطد ر طادطا   دطنالد طد ن.طدزط انط رقطزي عطبصشطابعغعحطنصقطبعطچامطدن دز

  رط طديجعدطدددادحط طن عد عطارد طناوطااقط طاغ نطزيعداطبرداط كلننطداطدينطبصشطدزططبعطگسارططفاويكي

يلدطناعرطددد طدن ط طدينطقسانطدزط  رطناوطبشط رعنطا  طنالد ط ط مطدهنلرطبشطددانشطهل طا ا  ط طداكعرط

ع ط  رطبشطبل تشط  رطداطدينطقسانطناوط هلدطن داد.ططبصشطعا  طداطدزط انطغربطد ر طناوط اعنن ط ا

ط عاطيراعطپل ا  ط   طد ن.  اهشطنصهساعر

بعطبلهشطبشطالدادطيعدط   ط طا   دينطههيطدينطااع اططل  دط طه عحطبل تشط طناوطاردلقطبل تشط  ر ط

 عاطدنا عييطغربط ط اع ط  رط ط اچنانط عيرطداريطالهلدطداط  رطبليو طداطدادريطبعيرطالهلدطداطقسان

اعحطدينطا   د طبعطينط رقيطد ر طادطبشطانرلاطبل تشط  رطپاان عدطايطناعي .طهودادريط عياشطنا  طداطبعف

ط عاط رطيکطدزطا   د ط عطبرطا اطنهاشطناعيشطددد ط   طد ن.كهرطد الين

 

 سيسات زيربنايي )شبکهأبرآورد كمبودها ) كمي و كيفي ( و نيازهاي عمراني شهر در زمينه مسکن ، ت -4-2-5

 سطحي، تلفن، گاز و غيره ( هايونقل، آب، برق، فاضالب، دفع آبعبور و مرور و حمل

 

 تأسيسات شهر

 آب

ططبأاانانعبرط طچع  طا ر  طجريشطيططالاش طدز طدزطط لد.ايطبأاانآبط ربطدينط  ر طا ر  بأ اسعحطيططالاش

آبط  رطبردد نططبأاانانعبرططد  . انط رقط  رطع لاطنالد ط طداط دقرطلريمط رقيط  رطادطباكاقطاي

طبأااندزطپيطط  رط   ط طط رقااراكت يط دقرطداطط8111 ططط1111اصورططد ط  طدزطيططالاشطا ر ط داد 

طد ر  عاط  كشطآبر عنيط  رط لد.طع  طد ار يطبشطدجالععحط طنهاشفاعاطالز ط دادط  كشطآبر عنيط  رطاي

طبرطدينطالرلعطپرددياشط لد.اعنرطدزطآرط  طبعطبشطبرا يطدقاش

طفعرالبط  راط طدزطجريشطچع طد ر  رط   ط طفعرالبطدينط  رطعا بعم  عاطفعق ط  كشطفعرالبط  راطبلد 

-بعطدفرطفعرالبطبشط ال طچع طد ر طالهرط   هذبيطدفرطايط لد.طپعيانطبلدرط لحطآبطزيرطزاانيطداط  رط

طبسريرطداطا ن طالعاتعحط طدهرداطجر طفعرالبط طدل دثط طداع طااكقطيعتيطا بر طن ع  .  عاطهذبيطبع

طالز طبشطنررطايطا  .طأ اسعحطآرطداط  رطب

 عاطددداا طاسكلنيطد اهرداطيعفاشط طبعطهعابراطدااردرطبنگساعر عيااعرطاصعبردحط  رطداطياعبعرط طاصعبردح

طدجالععحطاربل طبشط  رططد ر طدزطاصعبردحط  رطد اتال ط  طهشطااأ دعنشطپع صيطددد طنا .طاجع احطدداد.
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 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 021 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

طانلهشطبرقق بر ط ع  طدا طط8812دا طبش طااارهان طالهرطدفوديشطبت دد طهش طدن دزاطگردي  اااركطط1118اد 

طبع  طهشط عاقاااركطايط1118 طدينطدددا طدداداط  ر اعرطبنگساعربنعبرطدجالععحطدايعفايطدزطبرقططگردي .

 ططاااركطتنتايطعتنعيرطهلچکاطط81ط طاااركطدددااط818 طاااركطبجعااط151اااركطاسكلني ط5823ط

ط لد.طايبصشطهاع ازاطاااركطداطط18

هشطداطياعبعرطدتهيطط عگعادژاط طپعيعنشطاسعفربراد ر ط عاقطهعيگع  عاط لينططبج اودحط  رطتجهيزات شهر:

 لدط طدداداطهادانطقعبقط ط عيرط دل  عطادط عاقطايداطاا درطفراعن دااطديساگع طآبشطناعنيطقرداطدداد.طط  ر

ط.طق ل طايطبع ن 

طهاه طدز ط طد ر  طبج اودحط  ر ط طهارطديساگع  عاش طزبعاش  ط طبر ط طاال ط درااطناعني طآبشطديساگع طآ اا

بشطهوطاا درططدلارط ال طنجعحارهوطدا ددط طط طالهلدط لينط طگلا اعن عاطهعيگع  عاط ط881طد اژدني

ط ها لداططبعطبلهشطبشطهاتانط  راال ط طبر طبعاطهشطداطجر طپاان عداطاكعرطآرطااصصط   ط عيرطناعز ع

ط داد. هلدطن



 بررسي نظام حمل و نقل شهر

ط  عاط  راطد نطهشطالهرطداب ع طنرع طلاقط طنهقط طبردفاکطبصايطدزطفتعاان اساا عاطلاقط طنهق 

 عطبلد ط طبعطبغاارطفضع عاطبسريرطد ار يطدن ع ايواطلاقط نهق طبشط لد.طدزطدينطا طبرنعاش عطاي عيرطفتعاان

طداگل عا طفتعاان  ط  طد اهردا طيعافاعاا  طغار  ط  طد ار ي ط  كش طنههاش  طط طهعاهرد  طبع طهعاد طب انشطنرعاي  عا

 لدطهشطداطدينطايواطا سلبطاي عاطبرنعاشآ اد.طداطدينطيیليط نعين طدزطرر احعنعترطادطبلهلدطاي

طالادطبرا يطقرداطايطگارد.العاتشط

نطنرع طداطبنع رطبعط رديططگارد.طدينرع طد ار يط  رطبرطد ع طناعز عاط  رط كقطاي طداگلاطنرع طد ار ي

ط ط  ط لرنجي ط تععي  طداگل عاطيلي  طبش ط  طبع   طاي طهعا  ا ط  طدهااععي طدقایعدا  بهسامطط…هغردفاعيي 

 عاطديارطقساا عاط رقيطهشطداط ع دا اشطداططد ن.طيليداگلاططددادا  كشطد ار يططد ر  لد.طداط  رطاي

طبعفنط  رطداطااع   طايط كقطگرفاشطداگلاط لرنجي گذ اشطعا الحطق يماطدداداطا  اطداگعناکط لد.

لاقط طنهقط طهعبجعييطدفرددطداطدا رط  رطد ر طبشط  اهشطدبلا اقط عاط صیيط طبعهسيطايطبع  .طبع  .طاي

بتال  طالبلاط اكهنطناوطبشطعنلدرطيكيطدزط  عيقطا مطلاقط طنهقطدا رط  راط طلايطبر رط  راطالادط

گلنشط اسامطلاقط طنهقطعالايطاعنن طاانيطبل ط طيعطدبلبل طداطدا رططد ادعد طقرداطايطگارد.ط  رطفعق ط ر

اطداط  رط هلدطددادطهشطلاقط طنهقطعالايطادطبرطع   طددان .طط81  رطايطبع  .طبت دداطا   داطبعهسيع

بشطانرلاطد ااعبيطب ارطبشط رتانطعالايطع لاط طار اطداط  رطدق د طبشطآاعاگاراطنالنشطداطداطچن طديساگع ط

ط  .طآاع ط اعااطدنجع  طبردد ط  طگردي  طبصشطبردفاكيطبهسام ط ش طبش طدينطد ع ط  ر طبر ط  . طدنجع  ااط  ر

دجالععحطبرددط اعااطدنجع ط   طناعرطايطد  طهشطداطبصشط عاطدا نيط طارهواط  رطنس نطبت ددطبعهسيط

اط  رطد ن.ط شط عطبشط  عيقطنههاشط لدااطبساعاطبااارط طعا  طبرطدزطدينطنس نطداطا   د ط عاطغارطارهو
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ا لاطدتهيطبرددط اعااط عاقطا لاطدتهيطدا نيط  رطعطيعط اعرطهري  اطدتهيط  رطاطد طا لاطديگرطيكيط

طارهواط طا لا طديگراط ا داط طير هيط رقيط  رطد ن. ا لاط رقيط  رط ا داط طير هيطغربيط 

طبل  رط طا لاطديگرطيكيطا لاط ط–  رطبشطعنلدرطا لاطارهواط  رط طد  طاط طيع  لاطغربيط طديگراطد ر 

بردزهعرطيعطا لاط رقيطقها ددط   طد ن.طه   طزيرطااعنگانطبت ددط  عيقطنههاشطداط رط ععنطط–ا لاطد ر ط

طد  .طدقاهشطادطناعرطايط81 طيعطداط رط

 ميانگين تعداد وسايل نقليه در هر ساعتشمارش ( 71-1جدول شماره )

طاسار
قطهقط  عيط  عيقطنههاشط نگانط  اهشطنههاشط  ک

طنههاش البلاطط دننطبعهسيط صیي

ط اكهن
اانيطبل ط ططد چريش

طدبلبل 

هعاالرط ط

طهعاالنن ط52683ط8688ط8611ط1ط8611ط8681ط1618ط8361طد ر طبل  رط

ط55611ط8683ط8611ط1ط861ط8613ط1611ط81611طبل  رطد ر ط

ط13635ط1ط1655ط1611ط85681ط8655ط1688ط51618ط طفراعن دااط- ط  ردداا

ط21611ط1ط1683ط1611ط88611ط8611ط88688ط18611ط ط  رددااطن دااط طفراع

ط28681ط1ط161ط1ط8861ط83611ط8681ط82688طبردزهعرطد ر ط

ط25681ط1ط161ط1ط85611ط5613ط1635ط53611طد ر طبردزهعرط

 مأخذ: تردد شماري مشاور.

 

طبرگانطط طتلاحطافنط  طبش طارهواط  ر طا لا طع لااطدا طنههاش ط  عيق طنههاشطط8828هقطبت دد   اهش

ع لاطط88ت حطبعط ععنطط1 ععنطدزطط81  اهشطداطجيطط8818  اهشطنههاشط نگانط طداطاجالعطط81  کط ط

  اهشطنههاشط نگانط طط31  اهشطنههاشط  کط طط8821هرد طدن .طدينطداقع طبرداطا لاط ا داطد ر طدزطغربطبردبرط

  اهشطط81  اهشطنههاشط  کط طط8855بردزهعرطبع  .طا لاط ا داطد ر طدزط لاط  اهشطايط8511داطاجالعط

ط   اهشطايطبع  .طگردططلاقط طنهقط طبردفاکطدا رط  رطداط شطا لاطيعدط   طبشطط8811 نگانط طاجالععم

ت حطبشطد جطيلدطايطط81ت حطهشط ر عطد نطبعط ععنطط1داطد نطهشطبعط ر عطع لاط طار اطدزط ععنطگلنش

طداط ععنطگذدادط طاتاا  ط ط پيطا طبشطدفل طاي طبعطبشطل دققطيلدطايط81 85بعطط81 88لالم ا  ط طاج ددم

طبع  .ايطط81ت حط طط81 عاطا طبشطدفوديشطايطگذداد.طد جطبردفاکط ط  حطآرطداط ععنط81 ععنط

 

 ارزيابي ميزان تحقق پذيري و يا عدم تحقق كاربريهاي پيشنهادي طرح قبلي

طااللرش طق هيط  طب هشطپذيراطجر  طبرا يطااودر طبشططدا ط طجر  طدا ط    ط لل طديایعيطددد  طم ايط لد

هعابري عاطاسكلني طدددااط طبجعااط طفضعاط  و طاد  عاطداب عجيط طآالز يطط طفر نگي طاذ  يطبشطبربارطبعط

طط31 ططط1868  طط1861  طط1868  طط1168  طط1868  طع  طط11  طااودرطب هشطپذيراطانع  يطدد اشطدن ط. طنس اعم دات ط 

اعنن طهعابراط از يط طاا درطاال ط طبر طبعاطآالزططععايط طتنعيرط طپعيعنشطاسعفربراط ط...طب هشط عيرطهعابري عط
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نع يطدزطد طععاقطايطبع   طععاقطد  طدددادحط ط عزاعن عاطكيربططداطجل طا حطدهرداطجر ط طبشطدااقطها لدط

 شطدااقطاسعيعطاعاكاايط طيعطاكعرطدعا عادحطنالدنساشطدن طدزطدادريطالادطنررطد ادعد طناعين .طد  طدينكشطهعابري عي

طقعبهانطدهردطن د اشطدن .

نكاشطقعبقطبلهشط طبأاقطداطجر ط عداط  ر ط  تنطزيعدطا   د طجر طايطبع  طهشطعا بعمطبشطهعابري عاطغارططططط

  راطعطنصهساعر طا ديعنشط طدادريطزادعيط ط...اطديایعيطيعفاشطد نط.طدينطهعابري عطداطجل طد ا طدهرداط

طددد طدن .«طاسكلني»طاصلططبغااردحط   ط طتعل عرطداالكطالادطنررطدق د طبشطبغاارطهعابراط طدهثردمطجر طد 
 ميزان تحقق پذيري كاربريهاي عمده در طرح هادي قبلی( 71-1جدول )

 کاربری ردیف

مساحت در طرح 

هادی      )متر 

 مربع(

سطح محقق شده 

 در مکان پیشنهادی

  

 میزان تحقق 

 5575 2533527531 225331731 مسکونی  5

 3575 33323 52332371 رزرو مسکونی با نظر کمیته فنی 2

 575 5 533333 رزرو خدمات و مسکونی 3

 3575 35555 515555 سطح تغییر کاربری داده شده از خدمات ویژه به مسکونی 3

 2373 33335 235555 سطح تغییر کاربری داده شده از کشتزار و باغ  به مسکونی 1

 1573 23333753 1133371 آموزشی 3

 2273 3552 35231 آموزش عالی 3

 3273 55333725 2335371 تجاری  و بانك 3

 575 5 3551 بهداشتی و درمانی 5

 3572 53531712 23333 فضای سبز 55

 575 5 551221 پارك جنگلی 55

 1575 25235 3213571 فرهگی و مذهبی  52

 3572 5333751 25555 صنایع 53

 575 5 32333 ورزشی 53

 3375 31333713 32333 اداری 51

 575 5 25555 میدان میوه و تره بار 53

 575 5 5231571 ترمینال مسافربری-حمل و نقل و انبار 53

 1375 332535735 322355 راههای ارتباطی 53

 3573 335135733 2353333721 جمع کل محدوده  

 3372  5333323721 رزرو خدمات و مسکونی میزان تحقق پس از کسر  

طاأيذطمطجر ط عداط  رط طا ع  شط طبرآ ادط طاهعيسشطااع اطبعط ررطالهلد

 

 پيش بيني تراكم جمعيت در شهر اهرم -3

 عط طا ديعنشط دقرطداطا   د طا ع  عبيط ل يطداط  رطد ر طبعطدلاسعبطدادريطبعيرط طزادعيطط طنصهساعر

ط طبط258ل  د طدداد. ط كاعا ط لح ط  را  طغار طهعابرا طبع طدادري طدلاسعب ط  راهعابرا  ر د ر طط عا
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ط18161 ردنشطهقطط8831ندراط  رطداط ع طط88215 كاعاطا ع  شط   طد ن.طبعطبلهشطبشطهاتانطط831اتعد 

طب  رطا ع  شطدادريطبعيربع  طايطاارطاربر طا ع  عبيطنصهساعن عاط ططزادعي   ردنشطهقطط  دقرطداطا   د 

ط عطداط لحط  رطداطه د  طزيرطااصصط   طد نط طبع  .طبلزيرطهعابرااارطاربرطايط812اتعد ط

طبرطدينطد ع ط ردنشطندرطايط88215هاتانط  رطد ر طط8831د ع طا ع  عحطدينطااع اطداط ع ططبر بع  .

د طط عاطبعطهعابراط  راطبش ردنشطداط  رطد ر طداطزاانبااارينطد ن.ط عاط  راطا ع  شط    عاطهعابرا

 عاطدينطااع امطد نطهشطبرطد ع طبرا يلعايطط ردنشطاسكلنيط طاتعبرط  راطديایعيطدد اشطد ن.طدينطدا

 عاطابر عاطغارط  راطد نط ط ردنشطهعاعابرا كاعاطدزطدادريطا   د ط  رطد ر طدداداطهط811نوديکطبشط

طدا ط  را طط  رطغار ط ع  طد ع طهاتان طبر ط88215عط8831د ر  ط838ندرا طاربر طاسعلنطاياار ط  بع  

د  طهشطالز ط  رطادطباكاقطاي كاعاااطط258علنيطناسعلنطا   د طقعدات طدزط81 عاطغارط  راطهعابرا

طد نطداطجر طهعارط  رطالادطبج ي طنررطقرداطگارد.ط

ط  رطدزط طبلهشطبشطهع شطاسعلنطا   د   كاعاطداط ررطط258پاشطبانيطبردهمطهاتانطبرداطدفشطجر طبع

طبشط طبردهمطهاتانط  رطدزطط52168الهلد ط  طجر طط8161 كاعا طپعيعرطد ا  ندرطداط كاعاطداط ررطالهلدطدا

طندرطداط رط كاعاطدفوديشطيلد  طيعفن.ط81هعارط  رطد ر طبشطل  دط

 

 

ططا8511بردهمط عاطيعاصط طنعيعاصط  رطد ر طعط ردنشط ططا ع  شططا85-5عه   

 تبيين چشم انداز و اهداف كالن توسعه شهر

چامطدن دزطبل تشطآبيطيکط  ر طچ ر ط طناعاط  رطادطپيطدزطبرنعاشطايواط عط ط اع نطگذدااط عطآ كعاط

ايطهن .طآنچشطهشطايطيلد امط طآنچشطهشطداطپيطآرط ساامطداطچامطدن دزطآبيط  رطبشطجلاط عيصطباعرطايط

واطبرد ع طچامطدن دزط طد  د طهالرطبل تشط  ر طالهرطدنسجع ط ط اع نگيط اشط لد.طجردليط طبرنعاشطاي

طهعن شط  رط   ط طبل تشطداط اگلرطادطانجرطايط لد.

 تعداد

 جمعيت

 در سال

71.. 

 اراضی مسکونی اي شهرييهاراضی داراي كاربر ر اهرمشهكليه اراضی داخل محدوده 

 سطح

 )مترمربع(

 سرانه

 )مترمربع(

 تراكم

)نفر در 

 هکتار(

 سطح

 )مترمربع(

 سرانه

 )مترمربع(

 تراكم

)نفر در 

 هکتار(

 سطح

 )مترمربع(

 سرانه

 )مترمربع(

 تراكم

)نفر در 

 هکتار(

7..21 6635171.36 12.71 1. 6661566 1.271 11 7111.177.1 2271 771 
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ب اانطچامطدن دزطبرد ع طپاعنساقط عط ط يوگيط عاطالهلدط  رطد الداطبلد ط طقی طآرطددادطهشطبشطبهلينطنكعحط

قط طااكالحطبپرددزد.طچامطدن دزمطعاهكردط ط يوگيطآبيط  رط ط مطياث نط طهعاآا ط طبضتاهط طدزطبانطبردرطاسع

طچنانطنهشط طهعيگع طآنردطداطانلهشطپاردالنيطبتريهطايطهن .

برد ع ط يوگيط ع طپاعنساقط عط طها لد عاط نع عييط   طداط  رطد ر  طچامطدن دزطبل تشطآبيط  ر طبشطبل تشط

ایعدا طدهااععيط  رطبلهشطدد اشط طقی طآرطددادطهشطنهشطفتعاانطانسجمط ط اع نگط  رطداطباعايطدبتعدطهعا  ا طدق

طداطدينطزاانشطفتعاانطي اعحط ط طدقایعداط طفر نگيطدق د طناعي . طدهااععيط   عاطاانع رطبعط يوگا عاطدهغردفاعييط 

طگرد گراطادطبشطعنلدرطا لاطبل تشطاترفيطهن .

رداط اشط  ر ن درطيلد  طبلدطهشطبرطپعيشطفتعاانط عاطبنعبردينطد ر طداط ع طدفشطجر  ط  راطبعطهادانط طانع   

طي اعبيط طگرد گراطد الداطد ن.

چامطدن دزط  رطيکط   طغعييطد نطهشطاجالعشطداطدزطعلداقطداطهنعاطيك يگرطآنردطا هشطيلد ن طهرد.طداطا ن ط

طبل تشط  رطايطبع  .ب هشطچامطدن دزطآبيط  ر طآنچشطهشطداطگع طد  طالادطناعزطد ن طبتاانطد  د طهالرط طيردط

د  د طهالر طباعايط هل ط طدبتعدط  رطادطداطبرطگرفاشط طباعاانط  رطادطپل شطايطد  .طد  د طيرد طاجالعشط

طايطبع  .طدادئشداطدزطيلد اشط عييطد نطهشطبصا عط طالرلععحطاصاههطادط عاقط   ط طبشطبدكاکطقعبقط

مطدن دزطبلتاهط   طبر اعايم طآنچشطهشطباشطدزط اشطدگرطبصلد امطد  د طهالرطبل تشط  رطد ر طادطبرد ع طچا

طا مطههل طايطهن  طبل تشطهعا  اط طدقایعداط ط مطچنانطبل تشطزيرط عيا عط طداكعنعحطداط  رطايطبع  .

طبنعبردينط   طهالرط  رطد ر  طبل تشطهعا   طدقایعدط طزيرط عيا عطايطبع  .

طزي ط  طباعايطدهودء طالرلعيطد نطهش طددد ط طه نط   طهالرطبل تش  طب نطپل شطقردا طاد رطبصا عاطبل تش

طگاراطآبيط  رطادطناعرطايطد  .

داطهنعاطدينطد  د  ط  ف عاطيردطداط ل يطپعيانطبرط ط مط لطبعط   طهالر طزاانشط عاطاصاههطبل تشطادط   ط

طپاان عددبيطايطپرددزد.طدادئشقرداطددد ط طداطالادط رطيکطدزطآن ع طبشط

 طههيطبل تشط  ر ط شطزاانشطداطدتهيطبل تشط  رمطهعا   طدقایعدط طزيرط عيا ع ن.طبرد ع طچامطدن دزط ط  

ط سان .طدادئشد  د طيردطداط رطيکطدزطبصا عاطفلقطبشطبدكاکطقعبقط

ط

 الف( اهداف خرد در بخش كالبد :

ادطهعا  ط  رطبشطعنلدرطآنچشطهشطبشطجلاطاهال طقعبقطداكطبلد ط طا مطبرينطبصشطدزط عياعاط عزن  ط  رط

ط ط طا ن طهريعنعحطزن گيط  رطب نطبعثارطقرداطددد  طايطبلدن طبشطعنلدرطععاهيطبساعاطالثر  باكاقطايطد   

ط  رطديجعدطبعزد طاث نط طيعطانديطداط  رط لد.

بل تشطهعا  اطانل طبشطداطنررطگرفانطباعايطدبتعدط طعلداقطهعا  ط  رطايطبع  .طد  د طيردطادطايطبلدرط

طبشطتلاحطزيرطباعرطهرد.
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طديجعدطبنع رطط-8 دنسجع طهعا  اط مطدزطا عظطهايط ط مطهاديطدزطد  د طيردطبل تشطهعا  اطايطبع  .

ااعرط لل ط عياشط   طبانطهعابراط عاطهالرط  رط ط مطچنانطدازيعبيط ط عاعن  يط عياعاطهعا  اط  رطهشط

هوطبجارطفتعاانط ع ن ط عاقطد اصلدرطبن اط  ر ط  كشطداب عجيط طاكعرطد اهرداطهعابراط عاطعا  ط طارد

طا نررطايطبع  .

طزاانشطديگراطدزطبل تشطهعا  اط  رطايطبع  .طي اعحطا مطبرينطععاقطداطط-8 بل تشطي اعحطداط  ر 

ا نشطفتعااا عط طزن گيط  راطد ن.طي اعحطبعي طداطاهاع  عاطاصاههطا هشطدا طنعلاشطداط ط  راطاانع رط

طعبن .بعطناعز عط طها لد عطداط لحط  رطد اهرداطي

  كشطداب عجيط طد ار يطبشطنهع طاصاههط  رطدزطديگرطعلداقطبل تشطهعا  اط  رطد ن.طفه درط  كشطط-8

طنهقط ط طدارطلاقط  طدياال طدا ط  رطديجعد ط لحط  ر  طدا طد ار يط عاطبتريهطنا   طآا ط  داب عجيطهعا

ع طاصاههط  ر طداكعرطهع شطدثرطي اعحطايط لد.طبل تشط طبج اوط  كشطداب عجيط طد ار يطبشطا الحط طنه

طد ادعد طدزطي اعحط طداكعنعحطادطداطهقط لحط  رطبشطباعايط  ر ن درطايطد  .

طبردهمط عاط عيااعنيطط-5 طايط لد  دزطعلداهيطهشط  رطنرمطداطهعا   ط عينط ط عزط طد اهرداطفتعااا ع

  رط   ط طدزط رگلنشطد ن.طبتاانطبردهمط عاطب انشط طدا نطبرداطباع ط  ر ط  رطبل تشطااتعد ط طاالدزرط

دياال طداطدينطدارطههلگاراطايطهن .طبلهشطبشط يوگيط عط طيیلتاعحطنلدليطاصاههط  ر طداكعرطبتريهط

طبردهمط عاطاصاههطادطبرداط  رطا اعطايط عزد.

بتاانط طبتريهطاردهواطبرداط  رط  رطدنسجع ط ط اع نگيطااعرطي اعح ط  كشطد ار يط طناعز عاطط-1

زطدغااعطط طپردهن گيطفتعااا عطداط لحط  رطايطهع  .طبتاانطارهوط  رطبشطاتنعاطديجعدط  ر ن درط   ط طد

طنهع طاصاههط  رط كقطگرفاشط طبشط يکطارهوطداط لحط  رطناسنطبهكشط ساشط عاطاات داطايطبلدن طدا

طفرديلاطپاعنساقط ط يوگيط عاطيلد طدثردحط طنااجشط عاطاادع بيطادطديجعدطهن .

طب اانطنرع ط طبل تشط طپاارفنطط-1   رطب  رطداطنررطگرفانطداگلط طنرع طبل تشطداكعرطپذيرطنايطبع  .

طجلاط طبش ط  طددد  طناعر ط  ر طهق طاهاع طا الحط  طدا طاد طبل تش طدتهي طيلل  طهعا  اط  ر  طبل تش داگلا

طيكپعاچشطقی ط اع نگط عزاطدالاطادطدداد.

 رطايطبلدن طالثرط دقرط لد طنهشط ط ارد طبعطداگلاطبل تشطا الحط طهقط  ر طآنچشطهشطداطبل تشط ط-2

طبتريهطنهشط طهعيگع طاصیليطبشط رطيکطدزط طبع طهقط  رطد ن. طعاهكرداط رطيکطدزطا الحط  هعيگع 

ا الح طنلعطبرنعاشطايواط ط اع نطگذدااطبرداطبل تشطآبيطآن عطااصصط   ط طبرطا نعاطآرطايطبلدرطن ل  ط

ط  رطادطپاشطبانيطنالد.طااودرط طنلعطبعاطگذدااط عط طب لالحطآبيطا الحط 

طبشطجلاطههيطد  د طيردطداطزاانشطهعا  ط  رطع عابن طدزط 

طدنسجع طهعا  اطعهايط طهاديا

 بل تشطي اعحط  را

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 طرح جامع شهر اهرم) بررسی و شناخت شهر و تجزیه و تحلیل(         اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                      

 

 026 شرکت مهندسان مشاور سامان طرح پایدار
 

 بل تشط طبج اوط  كشطداب عجي

 بردهمط عاط  را

 بتريهطارهوينعطداطدبتعدطاصاههط طبجعاا طدددااط ط...ا

 ب اانطنرع ط طداگلاطبل تش

 ا الحط ط  رطبتاانطنهشط طعاهكرد

 

 ب( اهداف خرد در بخش اقتصاد

ب  طدقایعدط طبتاانطد  د طبرداطبل تشطدقایعداط  ر طاهلاشطداطپاچا  ط ط دبساشطبشطعلداقطگلنعگلنيطد ن.ط

طجرررر ط طپررراشطبانررريط رررعاطبل رررتشطآبررريط ررر رطداطنرررررطگررررفانطدثرررردحطططططدادئرررشدارررعطداطا نررر ط

نطداطدينطقسانطبن عطبعطبلهشطبشطپاعنساقط عاط  رطبشطبصشطدقایعدطبرطبل تشط  ر طداراطرر ااطد ن.طبنعبردي

ط   طگذدااطايطپرددزيم.

بعطبلهشطبشط يوگيط عاط  رطد ر  ط ط مطچنانطچامطدن دزط  ر طدقایرعدط ر رطادطاريطبرلدرطداط رشطالررلعططططططط

طي اعحط طهاع ازاط طگرد گراطالادطبرا يطقرداطددد.

لدطآبگر طات نيطنصهساعن عاطيراعط طپاعنساقطب رر ططعنیرط عيصطداط  رطبارهوطدددادحط اردهوطآالز يط ط ه

طبرددااطدزطآرطايطبع  .طبنلعطالرلععحطداطزاانشط عاطاصاههطفتعااايطا نشطادطداط  رطداكعرطپذيرطايطهن .

   طقرداطدددرطدينطالرلععحطداطبرنعاشطبل تشطدقایعداط  رط رطچن طهشطالعاتعحط طبرا يط رعاطگسرارد ططط

شطجلاطههيطايطبلدرطدزطجريشطدينطعلداقطبشطهذبط رراعيشط طداآار زدييطانع ررطداططططادطجهرطايطهن طداعطبطندي

ط  رط ط مطچنانطدفوديشطد اغع طداا  داطبلد.

بنعبردينط   طيردطداطزاانشطدقایعدط  رط عاقطبل تشطفتعااا عاطير اعبي طب رر ط ااطباارارطدزطنصهسراعن عط ططططط

طگرد گراطايطبع  .

 

 هاج( اهداف خرد در زمينه زير ساخت

يهانعمطبل تشط طپاارفنطداط رطزاانشطداطب  رط هلدطزيرط عيا عط طداكعنعحطد اارشطااسررطنصلد ر ط ر .طچارمطططططط

دن دزط طد  د طبل تشط  رطبشطاجالعشطداطدزطعلداقطبلهشطددان طهشطبر  رط هرلدطزيررط رعيا عط طبأ اسرعحطططططط

طرطاالقهطيلد  ط  .د ااش طداكعرطب هشطآن عط هلدطن د اشط طداطنااجشطا ن طپاارفنط طبل تشط  
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بعطبلهشطبشطد  د طهالرط طيردطباعرط   طداطقساا عاطپااان طزيرط عيا عط طبأ اسرعحطد اارشطداط ررطيرکطدزططططط

بصا عطبعي ط نع عييط طبتاانطگردن .طداطبصشطهعا  اطآنچشطهشطبشطعنلدرطزيرط عينطا نررطد نطادطايطبرلدرطط

طبشطد طد اشطبهسامطنالد.

ايط طدهردييطد نطهشطنهشطبساعاطا اريطداطا نر طدهرديريط ر رطجرر طدداد.ططططططبصشطد   طزيرط عيا عاطا يري

ب اانطنرع طا يريايط دل طداط  رطبشطانرلاطدهردءط طنرعاحط طپاگاراط  رط اع نگيطداطباعايطدارلاط ر  ط ططط

دزط رگلنشطآ داگيطداط  رطههلگاراطبشطعاقطايطآ اد.ط اكعااطااعرط رعزاعن عط طن عد رعاطاصاهرهطهرشطداططططط

طع نطگذدااط طدهرداطدالاطدياقط سان  طداطدينطبصشطبساعاطقعبقطبلهشطايطبع  .ا ن ط ا

بصشطد   طزيرط عيا عطبشطبج اودحط طبأ اسعحطد ااشطبرداطا  طهعا  اط  رطاربل طايط لد.طبأ اسعحطد ااشط

داوداريطططاعنن طبرق طگعز طآب طبهدن طاد ط طبج اودحط  راط ...طدزطهاهشطالداداط سان طهشط هلدطآن عطداط ر رط

د ن.طها لدط طنهصطداطدينطالدادطهشطبشطجلاطاساهامطبعطزن گيط  راطداطداب ع طد رن طاسرهاعمطبععر طبرر زططططط

ااكالحط طاتضالحطبيط اعااطداط  رطايط لد.طبنعبردينطبج اوط طبكااقطزيرط عيا عاطي اعبيطداط  رطدزط

ااودرطپاشطبانيط عاطتلاحطگرفارشططد الينط عاطبل تشط  رطا سلبطايطگردد.طدينطد اشطدزطزيرط عيا ع طبشط

طبرداطدفشطجر ط طداط اانطبعز طزاعنيطبج اوطيلد ن ط  .

داطبصشطدقایعدا طزيرط عيا عط طداكعنعحطد ااشطداط لحط  اتيطالر طايطبع رن .طبصرشطدقایرعدطهرعاالمطبرشطططططط

ا عط طداكعنرعحطط هلدطزيرط عيا عط دبساشطبلد ط ط رطيکطدزطبصا عاطدقایعدطبساشطبشطنلعطفتعاااشطبشطزيررط رعيطط

طيعتيطدلااعجطدداد.

بعطبلهشطبشطچامطدن دزط ط   طهالرطبل تشط  ر طبصشطدقایعدطبااارطداطزاانرشط رعاطير اعح طب رر ط ااطدزططططط

طنصهساعن عاطيراعط طگرد گراطبل تشطپا دطيلد  طهرد.

نطزيررططبصشطي اعحطداطزاانشطفتعااا عاطبجعااط ط رلدطآ اطفتعاارنطيرلدطادطااارهروطيلد ر طهررد.طبنرعبرديططططططط

 عيا عاطالز طداطدينطبصشط عاق طدل دثطپعيعنشطاسعفربراط طبعابراط  ر طبكااقط طبج اوطا لا عاطدترهيطط

طداب عجيط  رطبشط عيرطنهع ط  رطايطبع  .

ب ر ط ااطدزطنصهساعن عاطيراعطبشطاتنيطد ادعد طدزطفتعااا عييطد نطهشطدازططدفو د طديرنطا یرل طادطدفروديشطططط

دينطبصشطايطبع  .ططتنعيرطب  يهيطهعاگع يطهشط مطد اغع طادطدفوديشطايطد  ط ط رمططد  ط طزاانشطد اغع طداط

طبشطهعاط راعيشطبراطدزطظرفانط طنار اطهعاطالهلدطداط  رط طانعجشطدجرد طد ادعد طايطگردد.طط

زاانشطديگرطبل تشطدقایعداط  ر طب  طگرد گراطد ن.طپاعنساقطآبگر طد ر ط طآقرعطااررطدلار طبرعطبل رتشط طططططط

طفضع عاطدقعاايط طپذيردييط رطچن طالقنطهعنلرطهعكبطبرداطبلايسنط طفتعااا عاطگرد گراطايطبع  .ديجعدط
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بج اوط طبكااقطزيرط عيا عاطالز طبرداطب  لدطهادانطي اعحطا عنيطداطب ر طگرد رگراطدزطد اليرنط رعاططططط

 رعاطاسرعفربرا ططططبل تشط  رطد ر طايطبع  .طدزطا مطبرينطالدادطايطبلدرطبشمط عينط اق ط رعاعن  يطپعيعنرشطط

طديجعدطاكعرط عاطانع رطهاپانگط طغار طد عا طنالد.

طداطيکطهارطبن اطههيطد  د ط طاد  ر عاطجر طهعارط  رطد ر طبشط ر طزيرطبتاانطايط لد.

 دهااععيط طدقایعدا-بل تشطهعا  ط  رطبعطا عظطنالدرط يوگا عاطهغردفاعيي طفر نگي

ط عاعن  يط ااعط طانررط  را

ععدالنشطهعابري عاطي اعبيطداط لحط  رطدزطجريشطهعنارعييطهعابري رعاطير اعحطعارلايطبرعطططططططبلزيرطااتعد ط 

طبلهشطبشطبهسااعحط  راط ط لحطبن اطي اعح

طبهلينطفتعاانطگرد گراطدزطجريشطجر طالرتيطآبگر طد ر 

ط طبجع زطبشطا اططزيسن طدزطجريشطب  ينطرلدبطط  راطانع رطههلگاراطدزطگسارططبيطا يشطدفهيط  رط

طلگاراطدزطبغاارطهعابري عاطهاع ازاعطدعاع طرلدبطاهه

طبهلينطا لاطدتهيط  رطدزطجرقطزير 

طا درط عزاطبردفاک

طدناهع طهعابري عاطاودلمطبشطاكعرطانع ر

ط عاعن  يطداب ع طا لاطدتهيط  رطبعطيلل طداب عجيطبر طرط  را

طدتال ط  كشطاتعبرط طبتاانط هسهشطاردبرطد ار يط

طع ازاط طبعغعحطدزطا   د ط  رهع شطل دهثراطدادريطها

 
 

هاي به دست آمده براي رشد و توسعه شهر و انتخاب بهتلرين راه  حل بندي تنظيم و مقايسه راهجمع -4-2-8

ول براي تاييد و احتما ً، تعلديل الگلوي نهلايي    يهاي مسحل و الگوي پيشنهادي به منظور تبادل نظر با سازمان

 توسعه شهر 

 رعاطاصاهرهطالعاترعحطدنجرع ط ر   طططططط رعطداطبصرشطط  ينطنااجشطن رعييطبجويرشط طب هارقطططب اشطداگلاطن عيي طب

 عاطكيرربطططبن اطنرردحط عزاعر عطبرطا  طهعا  اط  رطداطآين  ط طهاربن اط طااصصط عيانطآثعاطآرهار

طايطگردد.طدادئش طبشطتلاحطزيرطبشطن لاطهشطبالدن طا نعاطب اشطجر طداطاردلقطبت اطقرداطگارد

ط

ط كاعاااط258 ط طد ادعد طدزطههاشطدادريط دقرطداطا   د طدتهيط  رطعطا   د طا ططد 
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گرردد.طزيرردطداطططاريططبرأاانط رعاطا ر  د طارذهلاططططداطدينطا ططههاشطدادريطالادطناعزط  ر طبعطد ادعد طدزطزاان

هرشطدزطا ر  د طططا   د طالادطنررطبشطدن دز طيکطد ا طد ط عاشطدادريطبعيرط طبالطد ادعد ط هلدطدداد.طداطدازيعبيط

يعدط   طبعطد ادعد طدزطچن ينطنلبنطبعزدي طاا دنيط ط اچنانطبرا يطبغااررطهرعابراط رعاطااتر دطهرشطداطد ا طططططط

ط258 رعاط دقررطداطا ر  د ططططدهرداطجر ط عداطتلاحطگرفن طااللرشطايط لد طبصرشطعار  طداطدزطزارانططط

دداطناسان .طبتضعمطد ادعد طدزطدينطدادريطناعز عاط  رطبريلاطبأاان كاعااطجر ط عداطدزطقعبهانطالز طبشطانرلاط

 عاط  راطب ااقطايطهن .طبشطعنرلدرطاثرع طداططط عاط نگانيطادطبرطارد ط ط اچنانطن عد عاطاجراطجر  وينش

 عاطهنلبطا ديعنشطبع لططرانطناعزطبشططبردرطبأ اسعحط طبج اودحط  راطبرشطديرنطططتلاحطد ادعدطدزطزاان

 عطقطبرطا اطا ديعنشطاذهلاطايطبع  طهشطبعطبلهشطبشطعرضطا ديعنش طد ا   د  طل دققطناعزطبشطدل دثطيکطپ

ااهاعادطايع ط وينشطداطبرطدداد.طاذدطدينطااع اطبعطداطنررطگرفانطهاارطه عحطد ادعد طدزطدينطا ططبشطبن رعييطادطط

طبلتاشطنايطهن .

طعاط  رااا ططد  ط طب قاشطا   د طدتهيط  رطعلذ طا   د ط عاطغارطقعبقطبعاگذدااطهعابراط 

داطدينطا ططا   د طداطهشطبل ططااع اطجر ط عداطبتاانط   طد ن ططالادطبرا يط طدازيعبيطقرداطگرفرنطط

 طبرطد ع طناعيجطب  نطآا  طااصصطگردي ط ططا   د طقعنلنيطبتاانط   طبرداط  رطبرشطگلنرشطداطاارصصطططط

 ر طبتضعمطالهررطهنر ط ر رطططط   طهشطرانطع  طبلدرطپع صگلييطبشطناعز عاطدهااععي طدقایعداط طهعا  اط 

طهيطداطه نطبضعدطبعطبل تشطپعي داط  راطادطبشطدن ع طدد اشطد ن.يا ن طبل تشط  رط   ط طاسع

 عاط  رطداطا ر  د طقرعنلنيط ر رطقررداطططططبشطعنلدرطاثع طداطجر ط عداط  رطباشطدزطيكی ط كاعاطدزطنصهساعر

 عطالهررطپرعيانطآار رطبرعزد يطا یرل طاريطططططططگرفاشطدن  طهشطرانطدينكشطدينطبعغعحطاثارطبلد ط ط ا دطبشطآر

- عطبشطدااقطدازططدفو د طبرعالبرطداطبصرشططگردد ط اچنانطزاانشطداطادطديجعدطايطهن طهشطتعل عرطدينطنصهساعر

 عييطهرشطط عاطديگرطدقایعدا طنس نطبشطبصشطهاع ازا طدق د طبشطبصريرط للليطدزطبعغعح طبليو طآرطقسان

 نطنالد ط طن عياعمطرانطآ ارطزدرطبشطانعبرطداآا ا طا اططزيسنط  رط عاط  راطنوديکطدبشط عيرطهعابرا

طادطبعطااكقطالدهشط عزن .

داطدزطاذدطداطدينطا طمطههاشطبعغعبيطعنصهساعرطاهشطداطدا رطبعفنط  راطقرداطن دان طبرشط اررد طبصرشطعار  طططط

اندیقطداط انطهنلبط عييطدزطا ديعنشطبع لطط طدادريطبعيرطهشطبشطتلاحطدادريط عاقمطبلبشطزدا ع طبصش

 عاطارلادطنارعزطبل رتشط ر راطبرعططططططا ديعنشطبع لططقرداطددادطدزطا   د ط  رطلذ ط  ن ط طداطعلضطزاان

 عطديجعدطنا  ط طبصايطديگرطناروططد ادعد طدزطبصايطدزطدادريطبعيرطدا رط  رطهشطبعطهنلرطهعابراط  راطداطآر
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طبأاانبن اطداكعرطقرداطگرفانطداطا   د طادط  رطددان  ططبعطد ادعد طدزطدادريط طگوينشط عييطهشططبرطد ع طداااعز

طگردد.ططاي

 نتيجه گيري نهايي

ارعحططيگوينشطب قاشطا   د طدتهيط  رطبشطتلاحطادیقطبل ططدينطااع اطالادطبرا يطقرداطگرفاشطد ن.طهو

نط  رطاربلجشطداطنهاشط عييطهشطبشط اانطانرلاطب اشط   طااصصطگردي  طد ن.طبرطد ع طدينطگوينش طاسعل

 رعييطهرشطداطدجرر طا ر  د ططططط كاعاطهع شطددد ط  .طب ينطتلاحطهشطههاشطهرعابراطط52168 كاعاطبشطط258دزط

 عاط  راطداطآرطبعطااكقط طيعطتر ط وينشطبعالطداكعرطپرذيرطط عياشط   طقرداطدد ان ط طداكعرطد اهرداطهعابرا

هانطالز طبرداط ا دطبرشطا ر  د طادططط كاعااطهشطقعبط258 عاطپاردالرطا   د طبلدطلذ طگردي ط ط پيطزاان

دد ان طالادطبرا يط طدازيعبيطقرداطگرفان .طداطددداشطبرداط ررطيرکطدزطگوينرشط رعطبررطد رع طعلدارقطاصاهرهططططططططط

 رعييطهرشطططدقایعدا طدهااععي طهعا  اط طزيسنطا اليطداااعزطد يطتلاحطگرفنط طبعطنررطيلد يط طاالاح

ر  طبليو ط لاداطد الايط ط  رددااطدنجع طگرفنطبعطبلهشطبرشططبعطاای يعرط طد نطدن اهعادرطداطللز ط  رطد 

ناعز عاط  رطد ر طداطيکطد ا طد ط عاشطبعطداطنررطدد انطعلداقطاصاههطبل رتشطداطدزطهاهرشط رر عطبرشطهرعاطططططط

انلهشطدنرژاطپعا ط اعايط طبأثارطدزطنررطدقایعدا طدهااععيط طهعا ر اطآرطبررط ر رطد رر ط طا رعظطبرأثاردحططططططط

دينطااع اطگوينشطپاان عداطهاتانطادطااصصط طداطجر طن عييطهعابراط عاطالادطناعزط ر رطططهاتااي طن عياعم

طبليو طداطيیليطدابهعءط رتانطدقایعدا طدهااععيط طناوططداكعنعحطعالايطافع يطبتاانطنالد طد ن.

 هاي عمراني شهر و حوزه نفوذ آن ها و برنامهتهيه طرح -5

 به حوزه نفوذ شهر  هاي مربوطتهيه طرح و برنامه -5-1

 –ل و مشکالت حاد موجود در زمينه توسعه اقتصلادي  يها و پيشنهادهاي مناسب براي حل مساراه حل -5-1-1

 اجتماعي و نيازهاي فوري عمراني حوزه نفوذ 

بخش كشاورزي -الف  

داارقطططاوطبرشطيانرلاشطد ر طبشط يو طداطا   د طاسارطانا يطبرشطبردزهرعرط ط اچنرانطا  راع عاطا ر  د طيرعطططططط

بريلاددااطدزطدادريطنس اعمطلعتهصاوطدزطداكعرطبل تشطهاع ازاطداطانلهرشطبريرلادداطبرلد ط ط هرلدطآب رعاطططططط

 ل يطداطانلهشطيعدط   طب ر طبرددااطدزطدينطدادريطادطبرشطترلاحططهارنطا یرلالحطزادعريط طنصهسراعرططططططط

 رعاطد ر  بنارعرط ططططااكنط عياشطد ن.طبشطگلنشطداطهشطقسانطدعرمطدادرريطاجالعرشطد رر ط دقررطداطلرلز ططططط

طيطبشطزادعنط ط اديطهعااطط طنصهساعرطديایعيطدداد.يبعز 

ط

ط
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ط

 پيشنهادات عملي

توسعه بهره برداري از آبهاي سطحي-1  

طبرأاانطدادريطهاع ازاطانلهشطبشط يو ط  رطد ر طااكيطبشطآبطا ديعنشطبع لططدزطجريشط  طدن ردفيطق رقطدزط ا داطط

نالد ط ط پيطدقر د طبرشططططبأاانهاع ازاطانلهشطبعيسايطدبا دطانعبرطآبطالز طادطنعبردينطبرداطبل تشطدادريططايط لد.ب

بل تشطنالد.طچردطهشطا ديعنشطبع لططداط رانطفتهيطبعط اسامطآباعااطالهلدطفهططايطبلدن طبصايطدزطآبطالادطناعزط

 ناعي .ططبأااننصهساعن عاطدينطا   د طادط

آب عاط ل يطانلهشط طدفوديشط لحطزيرطهان طدق داعبيطدزطق اقطپل شططبنعبردينطبشطانرلاطبل تشطب ر طبرددااطدزطانعبر

دن عاطهشطداطبعالطبردرطادن اعرطآباعااطنهشطبشط ودييطددادطپاان عدطايط لد.طدزطهاهشطدق داعحطديگرطداطدينطيیليطايط

آب عطبعع ططبلدرطبشطهع شط لااطآب عاط ل يطبعطهنار ط ط  دينطز كا عاطاینلعيطد عا طهرد.طچردطهشط لااطدين

طديجعدطا   دينطداطهانطا یلالحطهاع ازاطايط لد.

احداث و بهسازي كانالهاي آبياري عمومي-2  

ه نطد ادعد طب انشطدزطانعبرطآب عاط ل يط طههلگاراطدزط رزطافاگيطآب طب سعزاطهعنعا عاطآباعااطررر احطط

دزطدينطانرعبرطدقرنطالز طبرشطعارقطططططپا دطايطهن .طچردطهشطعهارغمط هلدطانعبرطآب عاط ل يطچنعنچشطداطد ادعد ط

 ناعي  طادن اعرطآباعااطبعطهع شطا بر طيلد  ط  .

 

احداث كانال آبرساني نخيالت -3  

بل تشط لحطزيرطهانطنصاالحط طب  لدطعاهكردطآرطررر احطب رر طبررددااطب انرشطدزطانرعبرطآبط رل يطادططططططط

ترال ط طبل رتشطهعنعا رعاطآبر رعنيطداطططططديجعبطايطناعي .طبرداطدينطانرلاط طبرداطد ار يطبشطانعبرطيعدط   طد

طحطدداد.رر اانلهشط

 

احداث جاده دسترسي به مزارع-4  

بلاا طا یلالحطعا  طهاع ازاطدزطهاهشطيراعط طگن  طداطانلهشط طه نطبس اقطداطدناهع طديرنطا یرلالحططط

طبشطبعزداطایر  طدل دثطهعد ط عاطد ار يطداطبانطاوداعط طبعغعحطرر احطد ن.

 

ي آبخيزدارياجراي پروژ ها-5  

پر ژ ط عاطپااگاراط طا عاط االبطداطبعالد نطدادريطبشطانررلاطلدعظرنطدزطدادرريطزادعريطهارع ازاطداطططططط

اهعبقطيلرط االبط طههلگاراطدزطفر عيشطيعكطبشط كقطا   داطدهردط   طد ن.طارذدطدنجرع طپرر ژ ط رعاططططط
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دينط االبطايطبلدن طبرشطاروداعطططآبصاوددااطدزطدينطد ن طبعع طهنار ط طا عاط االبطانلهشط   طبشطجلااطهشط

طديمط  دينط   ط طبعع طدفوديشطعاهكردطا یلالحط لد.

 

 بخش دامداري-ب

ديایعيطدداد.طبعطبلهشطبشطظرفانطدينطاردبرطط5 طاردبرطداهشطط8بشطاردبرطداهشططانلهشبرطد ع طآاعاطاردبرطدينط

ددطبرطظرفارنطاربررط هرلدطددانر .طططططبرداطچرد طداطاهعجرطاصاههطزاعنيطيعدط   طبساعااطدزط دل  عاطددايطاعز

ط هلدطدينطدد طاعزددطبرطظرفانطبعع طچرداطبيطا يشط طبصريرط  ي طاردبرطايط لد.

داطاد اعاطب  لدطدينط رتانط اع نطههيطداطبصشطدد طبعيسايطبشط انطهع شطددا رعاطهلچرکط طدفروديشطططط

نطاردبرطبشطدد طبواگطب ر يقط ر  طططددا عاطبواگط لقطپا دطهن .طبرداطدينطانرلاط دل  عاطددايطاعزددطبرطظرفا

بعطبشطدينط  اهشطدزطدبكعءطبااارطدد طبشطاربرطهع اشط   ط طچرداطدد طبعطبلهشطبشطظرفانطاردبرطتلاحطگاردط طبعط

دينطدق د طعال  طبرطلدظطاردبرطدزطيلرطبصريرط طفر عيش طداطه نطب  لدطظرفانطاردبرط طهرع شطدبكرعءطدد ططط

د.طب  يقط دل  عاطددايطهلچکطبشطددا رعاطبرواگطبرعطدلر دثط دلر  عاططططططبشطاربرطگع طا ايطبردد اشطايط ل

تنتايطدزطجريشطبل تشطددا داي عاطتنتايطداطانلهشطقعبقطد ار يطيلد  طبلدطدا اشطب  يقطددا عاطهلچکطبرشطط

عهلفشطددا عاطبواگطيلد  طبلدطهشطبعطپاشطبانيط عاطدنجع ط   طه نطبل تشط لحطزيررطططبأاانبواگطاساهو ط

طحطزادعيطدعمطدزطآبيط طديمطب هشط   طيعدط   طد اطدزطد ار يطنصلد  طبلد.هانطا یلال

 

 

كشاورزي با هدف دستيابي به توسعه پايدار در كشاورزي بسيط و مدرن و رقابتي و افزايش توان صادراتي همسو 

 محصو تبا تحو ت ملي و استاني با تاكيد بر بکارگيري دانش پيشرفته و بهره وري در امر توليد تخصصي 

لاعينطدزطارهوطي اعحطا  اعييطبشطانررلاطبهليرنطدقایرعدطهارع ازاطداطزاانرشط رعاطهع رن طدد رنط ططططططططط-

طبردد نط طيري طبضاانيطا یلالح.

ط عاعن  ي طب  لدط طدتال ط ال ط عط طبكنلالژاطهع ن طدد نط طبردد نطا یلالحطط-

طدتال ط طب  لدطا   عاطآباعاا-

طا  اعييطب  لدطا يرينط طبلزيرطآبط  راط -

طدعاع ط اع ا عاط  ديايط طدا عداط طبر يجيطبشطانرلاطبغاارط عياعاطهاع ازاط نايط-

طبكعاگاراطا   عاطا ارطآباعااط طبعالطبردرطادن اعرطآباعاا.-

طبلهشطبااارطبشطبر يجط طب هاشطداطبصشط طبل تشط دل  عاطبر يجيط طب هاهعبي.-
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اطپااعنكعاا طااع ا طداطبانرلاط رهنطداطفتعااا رعاططزاانشط عزاطبرغارطبصشطيیلتيط طديجعدط رها ع-

طانعبرطج اتي.

ب ر طبرددااطدزطپ نشط عاطانع رطه نطبل تشطهاع ازا طبعغ دااط طنصاالحط طاربررطددااط طددار دااطبررطططط-

طد ع طقعبهانط عاطاترفيط   طداطجر .

طبسريرطداطبكااقط طاد طدن دزاط   عاطداطد نط عين.-

طاعااط طز طهايطزاان عاطا   د ط   ع. عاعن  يط  كشط عاطآب-

طبرقطا عنيطبشطچع  عاطآبطهاع ازا.-

طالعاتش طب اشط طدهرداطجرل عاطآبصاوددااط طآبصلدرطدداا-

طبل تشطهانطا یلالحطگهصعنشطدا.-

طدهرداطجرل عاطا عاط طهنار ط االب عط طپصشط االبطبشطانرلاطبغذيشط در طزيرطزاانيطط-

طبشطانرلاطكيار ط عزاطالعاتشط طدهرداط   عاطهلبع -

طآب طبیداش طدناهع ط طدفوديشطنرخطب ر طبرددااطبأااندفوديشطظرفانطبأ اسعحط-

طههلگاراطدزطبل تشطباعبعرعداطاد اعاطباعبعرطزددييا

طبشطالقرطن عد ط عاطهاع ازاطدزطهاهشطاع انطآالح طبذاطدتال ط   ط ط ال طدفرطآفعح.طبأاان-

عرطداطنهع طاسات طيیلتعطبعطد ادعد طدزطد اصر عاطانیلبشطداطهنعاطگسارطط دل  عاطپر اططاع يط طآبوي-

طا ديعنش.

طزاانشط عزاطداطااعاهنطاردايطداطعاهاعحطآبصاوطدداا.-

د ادعد طدزطب انشط عزاط عياعاطنار اطفنيطنعظرطبرطدهرداطعاهاعحطدزطهن شطآالزطط طا عاب عاطفنريطداط راعدططط-

ط  ر اعر.

ط طبعطداكعنعحطاكديط طا عاب عاطفنيطالز طداطزاانشطآبصاوطدداا.طبكعاگاراطپااعنكعادرطبعطبجربش-

طدهرداطالعاتعحط ط اع نگا عاطالز طبعطاردهوطب هاهعبيطد اعرط طانعبرطج اتي.-

گسارططآالزطط طبر يجط طدابهعءط لحطاتهلاعحط عغهانطبصشطداطزاانشط عاطاصاهرهطزادعرن طبعغر دااطططط-

طپر اططدد ط طجالاط طآبويعر.
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دف پي جويي ذخاير و توانمندي در بهره برداري از معادن از طرق شناسايي ذخاير در عرصله هلاي   صنعت با ه

اولويت دار بمنظور گسترش صادرات و اشتغالزايي، احداث و راه اندازي صنايع پايين دستي نفت و گاز و توجه به 

 ي خرماي مازاد ساليانه كل كشورصنايع تبديلي و غذايي و با تاكيد بر صنايع فرآوري خرما با توجه ارقام با 

 طاجالعشط طبهلينط طبل رتشطترنعيرطب ر يهيطداططططع  رطد ر ابل تشطللز ط ط  ركطتنتايطداطارهوطانرلاش-

طزاانشطا یلالحطهاع ازا.

طالعاتشط طب اشطجرل عييطهشطنعلاشطقعبهانط عاطالز طادطداطيیليطآن عطداطزاانشطتنتنطدداد-

بساشطبن اطا یلالحطهاع ازاط ط االبيطنعلاشطبعطبعها طبرطدابهرعءط رلحططططبل تشطتنعيرطب  يهي طفرآ ااط -

طبكنلالژاطبلاا .

طفتع طنالدرط  ركط عاطتنتايطدزطجريشطديایعيطبس االحطالز طداطزاانشطجرل عاطبعطبعزد يطانع ر.-

طدل دثطهااعاگع طتنتاي.-

ط.بهلينط طبل تشطتنعيرطبعطاهاع طهلچکطداطنعلاشعطبشط يو طداطا  اع عا-

طباهکطزاان عاطالادطناعزطبعطداطنررطگرفانطاتاعا عاطانع رطدزطجريشطانعبرطج اتيط طاعاكعرطدادري-

طتنتايطباليشط ط  دينط رها عاط راعيشطگذدااطتنتايطبشطد اهرداط دل  عاطتنتايطداط  رك-

طا ه عاطپاشطبانيط   دناهع طتنعيرطاودلمطبشط-

طنعحط عيرطد اگع  عد ادعد طدزطبس االحطبكهاديطبعنك عط طداكع-

طدازيعبيطزيسنطا اليطدادريطالادطد ادعد طه نطديجعدطتنعير-

بلهشطبشطتنعيرطب  يهي طدداي طزادعي طبعغيط طتنعيرطد ايطد اغعاودط ارد طبعطآالزططزنعرط طارددرطا  راعييطط-

طه نطهسرطا عاب ع

طراعاديجعدطبتع نا عاطبلاا اطبساشطبن اطالددطغذدييطعبليو طداطزاانشطا یل طي-

طآالز  عاطالز طه نطديجعدطظرفانط عاطه ي طدادئش-

 

نيازهاي خدماتي اصلي پشتيباني بويژه خدمات برتر هم راستا با گسترش صنايع نفت  تأمينخدمات با هدف اصلي 

 و گاز استان

ط.بليو طبصشطيیلتيطديجعدطزاانشطبرداط راعيشطگذداا-

بصرشطيیلترياطداطدقایرعدططططط-عزاگرعنيعطبترع نيططدابهعءطنهرشطن عد رعط طباركه عاطترنتاي طهارع ازا طبططططط-

ط  ر اعر.
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طبهلينط طبل تشطي اعحطب  د ايطداطا  اع ع.-

طبل تشطاردهوطآالزططععايطهعابرداط طفنيط طلرفشطداطداطد ر ط طدالدا.-

طبل تشطاردهوطآالزططاال لشط طفنيط طلرفشطداطبشطتلاحط  عنشطا زاطداطارهوطانرلاش.-

لعشط عاطفر نگيطداطارهوطانرلاشط طگسارططآن عطبشطاردهوطاجالعشطبعطد اليرنططديجعدط طبل تشطاردهوط طاجا-

طهاتانطب نطپل ش.

طبرأاانطبل تشطآالز  عاطهعابرداط طفنيطاانع رطبعطقعبهاا عاطد راغع طداط  ر راعرط ط اچنرانطبرشطانررلاطططططط-

 طبعط اكرعااط زداحططنار اطدنسعنيطنااشطاع رط طاع رطبرداطد اغع طداطفتعاانط عاطارب ططبعطانلهشطگعزاطپعا

طندن.

طبأ ايطهاعبصعنشطداطنهع ط ده ط رديط.-

 

 گردشگري با هدف بهره گيري از كليه ظرفيتهاي موجود در راستاي جذب گردشگران 

طب ر طگاراطدزطاكعرط طپ نشط عاطبعطدازطط طهذدبطه نطبل تشطبج اودحطارب ططبعطگرد گراطانلهش.-

طانلهش.طب اشط طدهرداطجرل عاطالرتيطگرد گراطدا-

ط.گرد گردربل تشطداعهنط طبأ اسعحط طبج اودحطافع يطبشطانرلاطافع ط-

دل دثطاكعن عاطبدري يطبعطجرليطانع رط طنرلينطداطداطنهرع طدداداطقعبهارنط  ر راعرطعطدادرريطاجرع اططططططط-

طاوط طناوطدادريط علهيط  ر اعرطبنگساعر.يآبگر  طيع

 

 حفاظت محيط زيست

ط طلدعظنط   ط طانعجشطبعطدازططزيساي.طلدظطپ نشط عط طاكعرط عاطبعطدازط-

طديجعدطبا ا دحطالز طداطيیليطهنار طآالدگيط عاطا اططزيسن.-

طقطاربل طبشطلدعظنطا اططزيسن.يدهرداطجرل عاطبل تشطبعطاععينطهعاقطاسع-

بل تشطجرل عاطآبصاوطددااطبشطانرلاطهنار طهريعرطآب عاط ل يط ط االبط عاطفیهيطبعط   طههرلگاراطط-

ط اططج اتيط طدنسعرط عين.دزبصريرطا

طبهلينطبناشطهعا نع يطداطلدعظنطا اططزيسنط طب  لدطهايط طهاديطبصشطا دبططعالايطط-

طااعاهنطداطدفوديشطددنشطزيسنطا الي-

طلدظطبنلعطزيسايطدزطجريشطهنار ط طلدعظنطاساارطزيساگع  عط-

ط اططزيسند ادعد طدزط عزاعن عاطغارطد اايطداطه نطبنليرطدفكعاطعالايطداطزاانشطا-
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طداود طتنعيرطنس نطبشطدل دثط اسامطفعرالبط طنیرطفاهار عاطهنار طآالدگيطتلبيط-

دنجع طالعاتعحطالز طبرداطپر ژ ط عاطيواگطتنتايط طي اعبيط طات نيطق قطدزطدلر دثط طب رر طبررددااطبررططططط-

طد ع طداگلاطدازيعبيطزيسنطا اليطایلبط لاداطععايطا اططزيسن

طيااعنينرعاحطدقاشطبرطعاهاعحط ع-

طدلاعءطاتعدرطپيطدزطب ر طبرددااطبرطد ع طداگلاطبل تشطپعي داط طبراامطدثردحطزيعن عاط-

 

 زير ساختها

طالعاتشط طب اشطجرل عييطبشطانرلاطد ادعد طدزطدنرژاطيلا ا ط طبعدطبعطبلهشطبشطقعا اا ع-

ط  ر اعرط ط اچنانطتنعيرطبسريرطداطدهرداطجر طگعزطا عنيطبشط  ر عط طا  اع عا-

ط عاعن  ي طب  لدط طدتال ط  كشط عاطبلزيرطدنرژاطداط لحط  ر اعر-

  
 شده  ارائهها و چگونگي اجراي پيشنهادهاي اولويت -5-1-2

بهلينط ا ساگيطدهااععيطعطدزطجريشطديایعيطفضع عاطفر نگيط طارذ  يط طبلزيررطانع ررطآن رعطداط رلحط ر رططططططط

طعاعن  يط طبلزيرطانع رطهعابري عطداط  رادفوديشطبلدرطدقایعداط  رطعطدزطجريشطبرنعاشطايواط ط 

طا طدقایعدطيدهااعع-يفر نگط ييعاهغردفطا عاوگيبل تشطهعا  ط  رطبعطا عظطنالدرط 

طلدعظنطدزطا اططزيسنطعطير جطهعابري عاطاودلمط طدناهع طبشطاكعرطااارهوط طانع رطداطاجع احطهعد طآبگر ا

طا طانررط  رطاعا طي عاعن  

برعطبلهرشطبرشطططططيي اعحطعالاطا عيهعابرطييهعناعطشيداط لحط  رطدزطجرطيي اعبطا عينشطهعابرااتعد ط طععدالطريبلز

طي اعحطا ط لحطبن طا  رطاعحابهس

ط طديایعيطفضعطبشطهعابراطدقعاايطآبگر طد ر طيجر طالرتطشيدزطجرطاگرد گرطنافتعاطنيبهل

طانع رطارلدبطط  رطني  بطشيدزطجرطسن يزططا  رطط طبجع زطبشطا طيدفهطشيا طيدزطگسارططبطاراههلگ

طعطدعاع طرلدبطااهاع ازطا عيهعابرطراادزطبغطاراههلگ

ط ري  رطدزطجرقطزطيا لاطدتهطنيبهل

طکابردفطا عزطا در

طي هسهشطاردبرطد ار طناادتال ط  كشطاتعبرط طبتطابر رط  رطي  رطبعطيلل طداب عجطيداب ع طا لاطدتهطي عاعن  

طبشطانرلاطدفوديشطب ر ط اا.طزطا   د ط  ر طبعغعحطدطاهاع ازطيدادرطال دهثرطهع ش

ط

ط
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 تهيه طرح توسعه و عمران شهر ) طرح توسعه كالبدي شهر (  -5-2

ديایعيططجر ط عداط  رطد ر  عاطعالايطداطيیليطدتل طلعهمطبرطجر طپاان عداط طبلتاشطبشدينطبصشط

طدداد.

بصايطدزطآن عطبرآا  طدزطا عنيط  ر رعزاط ططداطدزطدتل ط طا عنيطااكيطد نطهشطبرطاجالعشط  رطد ر جر طپاان عداط

طبع  طهشطبللاطيالتشطع عابن طدز ايواط طبصايطديگرطنع يطدزط نعينطلعتقطدزطالعاتعحطجر ط عداطايبرنعاش

پر اوطدزطگسارططبيطا يشط  رطداطدادريطپاردالرط طل دهثرطد ادعد طدزطدادريطبعيرطالهلدط طپر اوطدزطگسارططبريططط-

 شطانرلاطد ااعبيطبشطبردهمط عاطهاتاايط طاسكلنيطانع رطداطاهاع ط  را.ا يشطا   د ط  رطب

پاشطبانيطهعابري عط طي اعحطبعطا عظطدينط دقتانطهشط  رطد ر طبشطدااقطارهوينط  ر اعرطبنگساعر طفضع عاطدددااطط-

 داطآرطدفوديشطقعبقطبله يطيلد  طدد ن.

هعنارعييططط- ط طپاان عداطجر طهرعارط ر رططططشطدتهيطالهلدهشطبعطدبكعطبرط  ك  رطبهلينط عياعاط طد اصلدن ن اطط-

طادطبهلينطيلد  طهرد.طط  راردهوطا مطي اعبيطداطدفشطجر ط كقطيلد  طگرفنط ط لينطهعا  اط

فرعريطه رنطططط عاداطلع اشط  كشطداطلع اشط  كشطدتهيط طهعابري عاطهمطاردهتشطدددااط  ر اعرهعناعييطاردهوطط-

طيیلتي.طالايط طنااش عاطعلدظط ط كقطد يطبشطعرتش

طه نطالدقرطدرلرداا.ط  رديجعدطقعبهانطد ار يطبعط  عيقطنههاشطبشطباعايطنهع طط-

ط طپر اوطدزطپردهن گي.  رطلدظطدنسجع طهعا  اطط-

 .بشط انطدادريطهاع ازاط  رطديایعيطدادريطبعيرطبشطبل تشطآبيط طپر اوطدزطگسارططط-

عفنطپال اشط  رطبعطبعفرنط رعاطپردهنر  طه ير طداطنرلدليط ررقيط طططططططديجعدطبعفنطانسجمط  راطدزطجريشطپال انطبط-

طپرهردرطفضع عاطيعايطبانطا هشط ع.

ديجعدطنرمطداط عياعاطهعا  اط  رط طپاان عدطد اهرداطفضع عاطي اعبيطالادطناعزط ط عاعن  يطبشطفضع عاطير اعبيططط-

طالهلد.ط

طيطداطاهاع ط عاطا هشطداط ط  را.طططديجعدطفضع عاطي اعحطبجعااط طدددااط طپعاكط طفضعاط  وطعالاط-

طديجعدطفضع عاطد اغع ط طب  لدط ااعاط  راط طبعالبردرط لينط  رطد ر .ط-ط

الرط  رط طدزطا اطدجالععحطگردآ ااط ر  طدزططؤبلهشطبشطيلد اشط عط طپاان عددحطاتهل ط طانلهيط  ر ن درط طاسط-

طجريشطپر انعاشط عاطنرر نجيط  ر ن در.ط

 رعاططبط ط لدييط طدقهاايط طداكعنعحطج اتيطالهلدطداط ر رطداطجردلريط ر كشطاترعبرط طبهرلكططططططرطبلهشطبشط رديططآ

ط عيااعني.

 اطعالايطپاان عداطجر طهعارط  ر. رطد ادعد طدزطدادريطاهيطه نطهعابراط ع
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ط..71پيشنهادي شهر اهرم براي افق طرح كاربري هاي  (.7-1) ولجد

 

 
هکتار از مساحت محدود شهر نسبت به طرح هادي  قبلـی شـهر، مسـاحت     ..1مع پيشنهادي با توجه به كاهشتوضيح؛ در طرح جا

هکتار با كاربري مسکونی شامل كاربري مسکونی موجود و پيشنهادي طرح قبلی به لحاظ رعايت حقوق مکتسبه مالکان ،عينـا     .7137

 .7درصد سهم معابر و نيز  .1دي ، مساحت اين كاربري پس از كسر در طرح لحاظ گرديده ولی در قسمت كاربري مسکونی پيشنها

 درصد سهم خدمات عمومی ناشی از تفکيک اراضی مسکونی به صورت خالص قيد گرديده است.

 

ه
ادي

 

  

طنلعطهعابرا

  
  
  

طجر ط عدا

طط85132هاتانط

8811 ع ط  

ط ررطالهلدط

طط88215هاتانط

8831 ع ط  

طداجر طپاان ع

ط81115هاتانط
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 71 33.11 11.22 306.16 313.06 91.32 535715 312.31 96.72 251715 مسکونی 5

یقات و آموزش، تحق 2
 فناوری

 3.23 9.23 30.9 1.29 1.31 5735 9.31 1.09ط8688
  61تا  11

 هردانشجو 

 1-2 6.22 9.70 39.22 6.16 3.13 5733 3.03 3.73ط88651 آموزشی 3

 9-0  2.63 1.01 37.19 2.11 3.61 52733 2.10 3.32 53732 اداری، انتظامی 3

 9.2ک  9.36 3.11 0.63 9.13 1.01 3753 37.19 1.36ط88611 تجاری خدماتی 1

 3-3.2 6.37 9.62 31.39 1.02 1.70 3733 2.66 3.20ط85681 ورزشی 3

  3-3.2 2.61 9.11 2.23 7.22 3.99 5755 6.07 3.03ط81631 درمانی 3

 .0-.62 9.66 1.26 0.79 1.02 1.12 5733 1.11 1.11ط1 فرهنگی،هنری 3

  3بیشتر از  33.11 1.37 33.0 1.22 1.77 3735 0.19 1.31ط1638 پارک 5

  .1-.2 9.13 1.31 1.26 9.06 1.07 3735 0.91 1.30ط1688 مذهبی 55

 1.3-0.1  0.91 3.06 6 0.27 1.32 3725 2.12 3.32ط88625 تجهیزات شهری 55

  3-9 1.33 1.17 1.1 1.92 1.12 573 1.11 1.11ط1 تأسیسات شهری 52

  11کمتر از  9.11 1.39 1.32 1.16 1.13 575 3.67 1.12ط8613 حمل و نقل و انبارداری 53

  11کمتر از  32.73 13.12 302.2 63.19 30.02 553713 23.16 33.31ط885683 معابر 53

 36.12 36.12 2.26 93.02 76.69 39.23 53731 37.06 36.31ط882611 باغات و کشاورزی 51

 1.76 1.22 1.93 1.22 1.33 1.32 5755 1.67 1.32ط8688 تاریخی 53

 30.11 30.11 0.21 91.12 1.07 1.13 5733 39.03 9.06ط81685 طبیعی 53

  .9کمتر از  0.71 3.73 6.76 1.17 1.13 5753 1.11 1.11ط1 گردشگری -تفریحی  53

 0.27 0.27 3.60 3.96 3.06 1.96 2753 9.13 1.03ط8611 صنعتی)گروه الف( 55

 3.36 3.36 1.03 3.27 73.97 33.13 33733 22.12 32.73ط851618 رودخانه ، مسیل و حریم 25

  1 1.11 1.11 1 362.16 11.19 233723 1.11 1.11ط1 اراضی ساخته نشده 25

  
 جمع کل

609.12 311 210.21 332751 311 213.10 067.97 
311.1

1 
932.07  
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 مقررات ساختماني و شهرسازي در شهر و مناطق خاص شهري  كليات ضوابط و -5-2-11

طبشطتلاحطيکطاجه طديایعتيطب اشطگردي  طد ن.

 

بيني نيازهاي آتي شهر در زمينه تأسيسات شهري ) از قبيل آب، فاضالب، برق و تلفن( با توجه به پيش -5-2-11

 ريزي مورد نظر هاي برنامها در دورههآن تأمينها و امکانات ول، تعيين اولويتيهاي مسمطالعات سازمان

 

 آب -5-4-1

ط لد.ايطبأاانآبط ربطدينط  رطدزطجريشطيططالاشطهلثرط

د  .طانعبرطبأ اسعحطيططالاشطهلثرطدزط انط رقط  رطع لاطنالد ط طداط دقرطلريمط رقيط  رطادطباكاقطاي

اارطاكت يط دقرطداط ررقط ر رططط طط8111 ططط1111آبط  رطبردد نط   طدزطيططالاشطهلثرطط دادطاصورطبأاان

 عاط  كشط لد.طع  طد ار يطبشطدجالععحط طنهاشفاعاطالز ط دادط  كشطآبر عنيط  رطايطبأاان   ط طپيطدزط

طبرطدينطالرلعطپرددياشط لد.آبر عنيط  رطد ر طاعنرطدزطآرط  طبعطبشطبرا يطدقاش

يططدناهع طبرشطدارلاطآبدرعط ر رطد رر ط طططططططبشطبت طبشطدااقطدفو د ط  رطبرييطدزطد اردكط عاطا اط8811دزط ع ط

طایر طبعالاطدينطد اردكط ع طااودرطایر طداطدينط  رطدفوديشطيعفاشطد ن.

اااررطبررطااراكتررط طاارودرطططططط115815ایعا طبعالاط  رطع عابن طدز طااودرطایر طآبطيعنگيطط8811داط ع ط

ودرطایرر طآبطداط رع طططبلد طد ن.طاجالعطهرقطاارطططط81381 طااودرطایر طتنتايطط88851ایر طبجعااط

اط188183ااارطبرطاارطاكترطايطبع  .طهشطنس نطبشطایر طآبطپنجط رعاشطق رقطعططط123811داط  رطد ر طط8811

طدزطدفوديشطبريلادداطبلد طد ن.

داتر طآبططط11بع ر طهرشطبهري رعمططططااراكتررطاريططط1111دداداطيکطاصرورطبرعطظرفارنطططططد ر طاصورطآب ط  رط

د  طبنعبردينطبعطبلهشطبشطدفوديشطآبطد ا یعايط طایررفيطداططعاطايهطد ا یعايط رتانطالهلدطادطداطيلد

طااراكترطداط  رطديجعدطگردد.ط8111گرددطيکطاصورطديگرطبعطظرفانطل دققط ع طدفشطپاان عدطاي

ط

 مخابرات -5-4-2

حطداطاجرع اطد اهرداطيعفاشط ططياعبعرطدنهالبطد الايااراربرطداط8111 عيااعرطاصعبردحط  رطبعطاسعلايطبردبرط

ط.بجعااطايطبع   عاطددداا طاسكلنيط بعطهعابرا

دات اطبرشط دلر  عاطططط12 اعا طعاتعد طط5528بع  طهشطدزطدينطبت ددطاااركطبهدنطايط1882دداداططد ر ط  رط

داتر طاطبرشط دلر  عاططططط1 اعا طعاترعد ططط881دات اطبشط دل  عاطدددااط طط2 اعا طعاتعد طط881اسكلني ط
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 اعا ط طاد طدن دزاطارهروطد  طديجاارع طططط111 عاطدينطبصشطبل تشطهشطبرنعاشيعب .طدزطهابجعااطديایعيطاي

طبع  .ططاي

طگردد. عطداط لحط  رطدلسع طايداط  رطبت ددطا   داطبهدنطهعابيط هلدطددادطهشطاو  طدفوديشطآر

 برق -5-4-3

 رشطط طط ااد ر عگرعدطهاهرلااراططيرکططهاهرل ااياطداططط888عطرتاهدداداطيکطديساگع طپسنطفاعاططد ر ط  رط

طپسنطبرقطزاانيطداط لحط  رطايطبع  .

داطزاانشطبرقطا عني طدهثرط  كشط طپعيشط عاطبرقطا عنيطناعزطبشطافرطلرريمطططداطيیليطبل تشطآبيطدينطبصش

ددان ط ط اچنانطدتال ط  كشط طپعيشط عاطبرقطا عنيط طدل دثطبردنيطه نطافرطرتهط ااعژطبعي طداطد الاط

ط.هعاطقرداطگارد

ي نحوه ايجاد توسعه و تجهيزات شهري ) گشتارگاه ، غسالخانه ، گورستان ، سيستم دفلع زبالله ،   بينپيش-5-5

 نشاني و غيره( آتش

 

 گورستان  -5-5-1

 طداط كاعاطداطغرربط ر رطد راهرداطيعفارشطد رنططططططل  دطپنجطيکطگلا اعرطبعطاسعلنططد ر ط  رطا   د طداط

ج شطپاان عددحطجر ط رعاطگذ راش طگلا راعرطب ارنطططططاجع احط عانط از يط طهعابراطاسكلنيطقرداطدداد.ط

طبع  .ده رطدزطرهرطغربيطدفوديشطا   د طدد اشطد نطهشطالادطبأيا طااع اطاي

ط

 كشتارگاه  -5-5-2

  رطد ر طدداداطيکطهااعاگع طارغطداطيعاجطدزطا   د ط  رطبلد طهشطداطلع طلعررطفعتهشطآرطانع رطد ن.ط

لاحط رنايطداطانرعز ط طيرعطهاراعاگع طدد طبل ر رطعطچع كلبرع طاطهاراعاططططططططدينط  رطهااعاگع طدد طن دادط طبشطت

ااررطبرعطططط8111يعبيطهااعاگع ط عطبعي طداطيعاجطدزطا   د طایلبط ر رط طلر دققطططگارد.طج شطاكعرتلاحطاي

اارطفعتهشطبعطبواگرد ط طهعد طبردنوينط طنس نطبشطط811اارطبعطاردهوطدااعنيط طآالز يط ط8111انعز طاسكلني ط

 عاطعااشط طنااشطعااشطفعتهشطدد اشطبع  طهشطداطاكعناعبيطالادطنررط اشطدينطالدادطيعددد نط   طد رن.ططچع ط

 كارعاططط2/8بردبررطبرعطططط8ااراربررطط81/1 وداطندرطبعطبلهشطبشط رردنشططط11دايطط81  ر عاطط لحطپاان عداطآرطدا

طگردد.بتاانطايط عاطاربلجش  رطبعط اع نگيط عزاعرطاكعرطداطيعاجطدزطا   د دينططبع  .اي

 

                                                
0
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 محل دفن زباله  -5-5-3

اطاصیليطددادط اچنانطد اهرداطدپرلاطزبعارشططط عآ ااط طلاقطب  د ايططزبعاشطداط  رطناعزطبشطبج اوطبشطد اگع هار

هارطآ ااط طدفرطزبعارشطبرشطترلاحطا زدنرشططططططگردد.آ ااط طدناهع طزبعاشطايداط لحططنلدليط  رطالهرطبس اقطهار

 دقرط   ططعانعز طاسكلنياطااراط  رط8111دا  عاطا بعزطدنجع طايط لد.طا قطدفنطزبعاشطداطبل طط  رددااط طيل

هشطبشطدااقطع  طا يرينطت احطبعع طپردهنشطزبعاشطبعطنوديكيطا قطبدري يطعطآبگر طاطناوطايط لدطهشطداطدينطادبلرشطط

دزطهاهشطديگررطااركالحطديرنططططط.نچن ينطبعاطبشط  رددااطد ر طديلعايشطتعداطنالد طد طا اططزيسنط  ر اعرطدددا 

يرعياوطهرشطبععر طططط  _بصشطبصهاشطنصعاشط عاط عيااعنيطداطاسارطا ديعنشطايطبع  .طاصیلتعمطداطنوديكريطاد طد رر ططط

بجارططآ غع طبعطق قطدزطفیقطبعان گيطاصیلتعمطداطفیقطبعبساعر ط طبجارطلالدنعحط طديجعدطآارلدگيطبررداط رعهنانطططط

طدينطقسانطدزط  رطنالد طد ن.

 ع طآينر  طظرفارنطدفرنطزبعارشطادطططططط81هشطدينطا قطدفنطزبعاشطل دهثرطبعطط كاعاطد ن ط8نطاكعرطدفنطزبعاشط  رطاسعل

ددادط ايطج شطبرنعاشطايواطتلاحطگرفاشطط ط اع نگيطبشطعاقطآا  طبانط  رددااطد ر ط طدالداطداطآين  طزبعارشط رعاططط

طدناهع طيلد  طيعفن.  رطه نطبعزيعفنطبشطاكعرطبتاانط   طبعط اع نگيطد ط  رددااط

ط

 ايستگاه آتش نشاني  -5-5-4

ياعبعرطفراعن دااطا بر اطهااارشطدار ددطططداططبع  طهشديساگع طآبشطناعنيطايطيکداط رتانطالهلدطدداداططد ر   رط

برطد ع طدجالععحطلعتهشطدزطپر انعاشطآبشطناعنيط طدالاطط ططدزطااصیعحطدينطديساگع د اهرداطيعفاشطد نداع طياانيط

طبع  ط د ر طبشط ر طزيرطاي  رددااططدياني

طااراربرط.ط881اارطاربرط طاسعلنطزيربنعءط عيااعرط طط8111اسعلنطهقطزاانط 

 رعاطط طآبكلط طديسلزط ط ريلدا طدداداط اهنگط عاطآبشطناعني طفل  طهپسرل ططاع انطآالح ط شطيلدا ط طانلاا ال طط

طپربعبطآب طپاپطپربعبطآب.ططآبشطناعني طچردغطقل  طهال ط اهنگط عاطآبطگارا طنعز 

 بارميدان ميوه وتره -5-5-5

بعطبلهرشطبرشطناعز رعاط ر رطپراشطبانريطالز ططططططططط  ربع  .طداطجر طهعارطايبعاطاا درطاال ط طبر   رطد ر طفعق ط

طتلاحطگرفاشطد ن.

ط

 جايگاه عرضه سوخت )پمپ بنزين( -5-5-6

 طديگرراطداطقسرانط راعايطططططد نطبعرطدنهالبطياعطداطاجع احيكيطبنوينطهعيگع طپاپطد دداداططد ر   رط

برشططط رعطدينطهعيگرع طد نططCNG  رطبشط انطبردزهعرطد اهرداطدداد.ط اچنانط  رطدداداطيکطهعيگع ط لينط
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.طبرعططبع ر طانع رطاريطط ع طلجمطبرددطداطآرطقرداطگرفاشطدن ط  را عاطدا رطا عظطد اهرداطداطاجع احطا لا

ه ير طداط رانططططCNGآرطبرداطدفشطجر طيکطهعيگرع ط رلينططططبلهشطبشطهاتانط  رط ط عياعاطعاهكردا

هشطداطآين  طبعطبلهشطبشطااهعرريطبصرشطيیلتريط ططططغربط  رطع ا داطدزطجر طهعد طبل  راططپاان عدط   ط

طاكعرطيعبيطايطگردد.

 

 حمل و نقل عمومي و خصوصي  -5-5-7

نرشطاسرعفربرا طپعاهانرگططططبج اودحط  راطاربل طبشطلاقط طنهقطعالايط طيیلتي طپعيعنرشطلارقطبرعا طپعيعططط

گرددطهشطبرداط رطه د طدزطدينطبج اودح طفضعييطه دگعنشطداط لحط  رطعالايط طديساگع طدبلبل طادط عاقطاي

طد طدجرد طبعي طا طنررطقرداطگارد.يعطا   

ا ر  د طقرعنلنيططططداطدنا رعاطگررددططفعق طپعيعنشطلاقطبعاطد نطب ينطا عظطپاان عدطايطد ر   رططپايانه حمل بار:

طاكعنيطبرداطپعيعنشطبعابراطداطنررطگرفاشط لد.طير هيطبشط انطبل  رط طداطاجع احطهعد طهاربن اط ر 

اذدطبرعطبلهرشطبرشطططط هلدطددادططياعبعرطدنهالبطداططاسعفرطبراط رهنطبتع نيطيکططد ر طداط  رططپايانه مسافربري:

بع  طهشطدينطدارطداطدفشطاطايبل تشط  رط طب لالحطآبيط هلدطيکطپعيعنشطاسعفربراطبانط  راطالز ط طرر ا

طجر طداط ا داط  رطپاشطبانيطيلد  ط  .

داطدينطيیليطبعطبلهشطبشطد اانطلاقط طنهقطعالايط طفه درطدينگلنشطداكعنرعحططايستگاه اتوبوس داخل شهري: 

طبع  .ايطچنانطداكعنعبيطداودايطداط  ر طديجعدط

 رعاطدددااط طبجرعااط ر رطداططططلهرشطبرشطارهويرنطططفعق طپعاهانگطعالايطد نطبعطبطد ر ط  رططپاركينگ عمومی:

 هرلدطددادططناعزطبشطي اعحطپعاهانگطعالايطداط  رططدنهالبط طلجمطبعالاطبردفاکطداطدينطبصشط  رطياعبعرط

طهشططپاان عدطالز طداطدينطيیليطداطجر طپاان عداطددد ط   طد ن.

 و دفاع غير عامل در شهرايده كلي با الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مکانهاي گردشگري 

داطبرنعاشطايواط  راط رط كلناگع ط  راطب  ينطداگلاطبل تشطايطبعيسنطبعطبلهشطبشط يوگيط رعط ط ررديطططط

الهلدطدنجع طگارد.طداط  رطد ر طها لدطفضع عاط  وط  را طفه درطفضع عاطگرد رگراط طبههريطد رانطبرشططططط

قسرانط رتيطاريط رلدطبرشط ررطيرکطدزطديرنطططططططططعنلدرطيکطارهوطا مطدزط يوگا عاطالهلدط  رطد ن.طداطديرنطط

 الرلععحطداطادبلشطبعطناعزان ي عاطدفععيط طغارطدفععيط  رطپرددياشط لد.

ط
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 تحليل پراكندگي فضاهاي باز و سبز شهري

فضع عاط  وط  راطدداداطهعاهرد عاطاات داطداطدا رط  ر عطايطبع ن  طداود طبرشطبل رتشطآن رعطبررداط ر رطططططط

پيطدزطاسكنط طاتعبر طبااارينط ردنشط عاطهعابراطزارانط ر راطبرشطگسرارططططططد اانطزيعداطدداد طبللايكشط

فضع عاط  وطديایعيطدداد.طبرييطدزطآثعاطبل تشطفضع عاطبعزط ط  وط  راطادطايطبلدرطبرشط رر طزيررطبارعرططططط

طنالد.

برگارن  طا  ني ط رل  طيلدنعييط طديگرطهاداعحطجردليططديجعدط ااعط طانررط  راطانع رطبرداط  رطهشطدا

ط  راطد ن.

 فرد مطآ ااطداكعنعحط طبس االحطگذادرطد قعحطفردغنطبرداط عهنانط  ر

  لينطبصايطبشطفضعاطزيسنطا هشطداط طبهلينطادبلشط اسعيگيط ط ا ساگيطنرع طا هش

 ب داكطداكعنعحطدفععطغارععاقطبرداطالده شطبعطب  ي دحطدلااعايطبليو طللددثطق راطج اتيطاثقط اق زاواشط

  شطآالدگيط عاط لدبهلاهط لدط طهع

داط  ر عطفضع عاط  وطداطقعارطهنگقط ع طپعاكط ع طفضعاط  وطلع اشطاتعبر طفضعاط ر وطلدرعظايط ط رعيرطططط

طفضع عاط  وطيكيطدزطا اارينطهعابري عطبشط اعاطايطآين .

داطلع طلعررطفضع عاط  وط  رطداطدا رطبعفنط عياشط   طد ر طدزط رلحطبسراعاطهاريطبريرلادداطد رنط طططططط

اارطاربرطد رنطهرشطططط11811پعاكط  راطايط لد.طداطدينط  رطاجالعطاسعلنطفضعاط  وطبردبرطبعط عاقطيکط

پعاه عاطا هشطداط ط عيرطفضع عاط  وطالهلدطداطبعفنط  راطادطداطبرطايطگارد.طداطا عل طاربل طبرشطدفرععططط

عطپل رشط ططغارطععاقطيكيطدزطا اارينطعلداقطديادعءط طد ااعاطدنسرعن عط طبج ارودح طفضرعاط ر وطد رن طنرلطططططط

پردهن گيط طبردهمطفضع عاط  وط  را طزاانشطانع  يطادطبرداطبج اوط طب ر طبرددااطداطالدقرطب ردرطفرد مطايط

طآ اد.

ط

 تحليل پراكندگي مکان ها و نيازهاي گردشگري

داطلع طلعررطهعابراطگرد گراط  رطد ر ططبشطآبگر ط طقهتشطزديرطيضرطيرعرط طير اعحطبرانطاد ريط رعاقطططططط

ل  عاطپذيردييطهلچکطديایعيطيعفاشطد رن.طداطديرنط ر رطهعكبرشط رعاطگرد رگراطدعرمطدزططططططططا الادرط ط د

بعايصي طج اتيط طبدري يط هلدطددادط ط ايطفتعااا عاطگرد گراطبل تشطناعفاشطد ن.طبشطنررطاريطا ر طبرعطداطططط

عز رعاططفضرع عاطدقرعاايطانع ررطبرعطناطططططبأااننررطگرفانطظرفاا عاطه ي ط  رطبعطاكعناعبيطهعابري عاط  راط ط

فضع عاطبرعزط ر راططططبأاان  ر طفتعااا عاطگرد گراطداط  رطد ر طا  طيعب .طدزط لييطديگرطبشطدااقطد اانط
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ه نطدفععطدزط  رط ط عهنانطآرطداطالدقرطب ردرطايطبلدرطفتعااا عاطگرد گراطادطداطدينطفضرع عطبل رتشطددد ططط

ط طنهشط عاطه ي طگرد گراطادطبرداط  رطبتريهطنالد.

ط

 ي توسعه بر مبناي نيازمنديهاي دفاع غير عامل شهريتدوين الگوها

  رطد ر طدزطنررطب  ي دحطد انطبشطا عظطد اهرداطداطاجع احطهل ططاكعرطا ايطبرداطب  ي دحطد انطبههريطط

نايط لد.طداطدينط  رططبشطدااقطقرداگاراطبعغعحطنصقطداطدا رط طپاردالرط  رط ط اچنانطاجرع احط ر رطداططط

  رطدزطپاعنساقطدفععطغارطععاقطبريلادداطايطبع  .ططداط رطتلاحطديجعدطفضرع عاطططهل پعيش طبشطتلاحطج اتي

دفععيط عاقطبج اودحط طهعابر عاطاانع رطبعطناعز عاط  ر طآ ارطپذيراطآنردطداطالدقررطب رردرطهرع شطاريططططط

طد  .ط

عيطدزطآرطفضع عاط  وط  راطيكيطدزطهعابري عييطد نطهشطايطبلدرطبرداطهعابرد عاطاات دطدفععيط طغاررطدفرعطط

ب ر طبرد.طبلهشطبشطبل تشطفضعاط  وط طداينطبشطتلاحطاینلعطداطدا رط  رط طپاردالرطآرطه رنطديادرعاططط

 عهنانطداطالدقرطپر دزطهنگن  ط عاطد انطبعط   طبا عادرط كلناگع ط طيعفانطد اهرداطبجاتعحطدنسعني ط  رط

ن ي عطايطبعيسنطبرشطگسرارططفضرع عاططططهع شطبهدعحط طيسعادحط داد طايط لد.طبرطدينطد ع طداطبتاانطناعزا

بعزط ط  وط  راط طاكعناعبيطپردهن  طدينطفضع عطبللااطهشطبالدرطداطالدقررط قرلعطهنرگط طيرعطب  ير طد رانططططططط

طد ار يط ريرطدد ن طبلهشطنالد.

داطداگل عاطبل تشطآبيط  رطد ر طبدكاکطفضع عاط  وط  راطداطقعارط رلحطبنر اطعاهكررداطير اعحط ططططط

  رطداطقعارط ردنشط عاطالادطبعيا  طدنجع طگرفاشطد ن  پيطداطاكعناعبيطآن عطبعطد الينطبشطبتاانطناعزان ي عاط

فضع عاط  وطنعلاشطداط ط  راطداطلع اشط عاط راعايط طغربريطبعفرنط ر را ط رلل طعار  طداطفردبررطدزطططططططط

دقررطعرعداطططناعز عاط  راطبشطپ نشط عاط  وط طپعاكطهنگهيطديایعيطيعفاشطد ن.طد ادعد طدزطدينطفضع عطداطال

ه نطگذادرطد قعحطفردغنط طگسارططظرفاا عاطگرد گراطبتريهط   طد نط طداطالدقرطب ردرطايطبلدرطدزط

طآن عطبرداطد ااعاطبج اودحط طديادعاطدنسعن عطب ر طبرد.

داطاكعناعبيطي اعحط طناعزان ي عاط  را طبلزيرطپردهن  طي اعحطبشطگلنشطداطهرشطهااررينطآ رارطداطالدقررططططط

وطد اانطد ن.طداطدينطادبلشطارهوينط  راطبشطتلاحطيليطداطلع راشط رعاطططي دادط لد طلعب ردرطبشط  رط

ياعبعرطدنهالبطد الايط  رطاكعناعبيط طير اعحطاصاهرهطداطآن رعطهعنارعييطگردير  طدنر .طد راهرداطفضرع عاططططططططط

اطي اعبيطداطلع اشطفضع عاط  وط طد ار يطبشطبج اودحط  راطدعمطدزطديساگع  عاطآبشطناعني طهعيگع  رعط

طبلزيرط لينط طاردهوط طداكعنعحطدااعنيطدزطديگرطد اليا عاطجردليط  راطد ر طبلد طد ن.
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داطداگل عاطبل تشط طهعابراطزاانطپاان عداطبشطد ار ريط رريرط طبصهارشط ر رطداطالدقررطب رردرطدزطجريرشطططططططط

 ريطبرلد طططا لا عاطداب عجيطلع اشط  رطبلهشط   طد ن طدينطا لا عطهشطنهشطهعبجعييطآن عطبااارطدزطد ار

داطالدقرطدا دد طهاکطا عنيطبشط عهنانط  رطادطبس اقطايطناعين ط طداطالدقرطب ردر طبصهاشطدزط  رط طيعطهاکط

ا عنيطبشطقساا عاطاصاههطبعفنط  راطادطداكعرطپذيرطايطهنن .ط اچنانطد ار ريطبرشطير اعحطنعلارشطداط ططططط

   راط طفضع عاطبعزط  راطدزطجريشطآن عطبشطآ عنيطدنجع طايطگارد.

هاي كلي، در زمينه چگونگي استفاده از استعدادها و امکانلات رشلد و توسلعه    پيشنهادها و توصيه ارائه-5-6

 هاي طرح توسعه و عمران شهر بينياقتصادي شهر به منظور تکميل و تحقق هر چه بيشتر پيش

د رات دد عط طططبرشطترلاحطدعرمطيكريطدزطططططهارع ازاط وداطندر طتنعيرط ر ک ططط81داط  ر عاطزيرطاكشطيدزطآنجع

بتر ددطقعبرقطبرله يطدزطططططزطد اانطد رنطهرشططا.طبلهشطبشطدينطنكاشطلعبشط اعاطايطا د داكعنعحطا  طدقایعداط

اطهلچرکطبرشططط رعط نرلزطداطاهارع ططط نااني رعهارغمط عبهشطجلالنيط طد ر طيعنلدا عاطق يايط عهنطداط  ر

 رعط طداكعنرعحططط طد رادعد طدزطپاعنسراقطططپرددزن .طبنعبردينطبعط   طبل تشطدقایعداط ر رطددا دااط طهاع ازاطاي

طگردد.ايطدادئشالهلدطپاان عددحطزيرط

 طبلدنر طزاانرشطبلاار طدن رل ططططط عاطتنتايطداطيعاجطدزط  رطهشطاي عاط  رط طدل دثطددا دااداهاطبجاارطدد 

دداد طاكعناو طادطفرد مطآ اد.طدينطدق د طرانطدينكشطداطزي ع عزاط  رط طلدظطفضع عاط  وط  راطنهشطا ايط

طگردد.زدييطايداط لحطا   داطالهرطد اغع 

ط  ر ط اع طداطا   د طغربططنصهساعرط عبرطهردرطا عييطبرداطبعا باطدبصعكطا ط

ط ااطباااربشطانرلاطب ر طيكپعاچشط عزاطدادريطهاع ازاطپا

داططد رن.ط عطبساگيطيلد ر طدط عييطد نطهشطد اغع طآين  ط  رطبشطآررر اح دزطد ر اطبل تشطتنتايط  رطح

طددا دااطبع ن طدزطاوينطنس يطباااراطبريلاددان .طب ع طبعطهاع ازاط دينطزاانشطبلهشطبشطتنعيتيطهشطداطدا

شط طلر طفعترقط ر رط طدايرعطبرطططططيطد رر طغربهنلبطدزطجرفيط هلدطد طللز طعرامطگعزطان ط طپعا ط اعايطداط

داطبرعثارططعال  طبررطدثرردحطاهريط طانلهرشططططبعطبل تشطتنعيرطپعيانطد اي ططگردن هشط عييطالر طايعنلدرطپاعنساق

بلهرشطبرشطنكرعحطزيررططططط.طگذدانر طدقایعداطبسودييطبرط كلناگع  عاطدجرد طيلدطبصیليط  ر عطبشطهعاطاريط

طبلدن طداطا  ط طبل تشطدقایعداط  رطداطآين  طبساعاطالثرطبع   اي

ارطير اعحطافرع يط طغارر طططط طاجاا اعنپذيردزطهاهشططد ر ط عاطافع يطرطبدري يطداط  رططرطديجعدطزير عين8

هنلرطان رطداآا اطبررداط ر رطبع ر .طبر ااقطططططدطهن  طبالدن طدزط مطبأاانهشطعال  طبرطدينكشطناعز عاطآبيط  رطادط

طقرداطدداد.طداب عجيطد اعرطبل  رطبشطد اعرطفعا داطاسارطداب عجيططد ر طدينكشط  رط
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طزدطبع  .بلدن طبشط  حطد اغع هشطايندنط طگعزططبأ اسعح عزاطه نطدل دثطتنعيرطارب ططبعطرطزاانش8

هشطبالدنر طاسرارطداب رعجيطططططد ر  ط  رططيطبنگساعر علهانعجشطرطبتريضط طبهلينطهعد طداب عجيطاساهامطبانط8

 بع  .د ر طبانطد طللز طگعزطان ط طپعا ط اعايطبعط  رط

 

 هاي توسعه و عمران شهرتهية برنامه -5-7

شطداطد الينطقرداطگرفاشطد نطدبا دطهنار طللز طگسارطط  رط ط پيط عاطبل تشط طعاردرط  رطآنچداطبرنعاش

اردهوطدتهيطي اعبيط  را طديجعدطارهوطد راغع ط طفتعاارنط ط رعاعن  يطآرط طططططبأااند الينطدددرطبشطديجعدط ط

بل رتشط ر رطبرلد طد رن.طدزطططططدادريط پيطب سعزاطبعفنطالهلدط طنل عزاط طديجعدطبعفا عاطه ي اطداطهنعاط

ط   طبعي طقعبهانطآرطادطدد اشطبع  طهشطداطچعاچلبطادرعدطقرعنلرطنل رعزاط ططططدادئشنعاشط عاطعاردنيطآنجعطهشطبر

عاردرط  راط طقلدنانطهعيگوينطاربلجشطهعاالمطااصصط طقعبقطدهردطگردد طاذدطرر ااطد نطهشطداطالادط ررطط

دييطدنجرع طپرذيرد.ططط عاطبدیاهيط طدهر عاطپاان عداطجر طبل تشط طعاردرطدقنطباااراطداطجر يکطدزطبصش

 عاطدهرديريطاارصصط طا هرشططططرر احط طقعبهانطدهردييطآرطترفعمطدزطجريشطب اشطجر طبدیاهيط طجر زيردط

 لدطهشطبشطانرلاطب اشطجر طبدیاهي طالز طد نطهرشططها طايأگردد.طب ينطانرلاطداطدينطا   طدزطالعاتعحطباي

يرشطط عاطدهردييطبرطپعبعطب اشطجر طبدیاهيط طجر ط ددبا دطنهاشطبرددااطدقاشطدزطدادريطا   د ط  رطدنجع طپذير

طآرطااسرطگردد.

 عاطعاردنيط  رطتلاحطيکطجر طد ط عاشطانرلاط   طد ن طبرنعاششطهشطبطد ر داطجر طبل تشط طعاردرط  رط

حط طاارعرطار حطارلادططططا  عاشطبشطتلاحطهلبع طط1 عطداطد طد ا طدزطدالاطاربل طبشط  رددااط ط عيرط عزاعر

طگرفاشطد ن.طنررطقردا

 برنامه عمراني ميان مدت شهر -5-7-1

بعيسنطبشطارلهشطدهردطداآي  طداطچن طايطد ر ههاشطهعا عاطعاردنيطهشطج شطجر طبل تشط طعاردرط  رط

 عاطبن اطد ن.طبرطد ع طنهاشطهعابراطدادريطپاان عداط  رطغعارطفتعاانبصشطعا  طقعبقطبدكاکط طد اش

 عاطاسكلني طبجعااط طيیلتيطبشطارلهشطدهردطداآي .طبل تشطهعابراطبعيسنطبل ططبصشعاردنيط  رطاي

طبشطبرينطپر ژ ا مطءديجعدطاردهوطدقعاايط طپذيردييطهو  عاطعاردنيطد نطهشطبل ططبصشطيیلتيط طارد 

 عاطگاردطيكيطديگرطدزطجر  عاطد اايطدنجع طايآين .طبل تشطاردهوطدددااطهشطبل طط عزاعرارلهشطدهردطداطاي

بعيسنطبشطارلهشطدهردطداآي .طديجعدط طبل تشطاتعبر طديجعدطنيطد نطهشطج شطجر طبل تشط طعاردرط  رطايعارد

ط طبل اعرطبأ اسعحبرييطدز طديجعد طبج اودحط  را  طنعلاش  برينطهعا عاطداطناوطا مداط طا هش عاط  را 

ط لد.ادط عاقطايطد ر عاردنيط  رددااط
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طبعيسنطبشطارلهشطدهردطداآي .طط عزاعرطبربانطب نيطايديجعدط طبل تشطاردهوط از يطناوطبل 

ط

 ساله شهرداري( 5برنامه عمراني كوتاه مدت ) -5-7-2

قط  راطبااارينط ظادشطادطداطيیليطدهرداطجر طيبرينط عزاعرطداگارطبعطاسع  رددااطبشطعنلدرطا م

طن طقعنلر طادعد طبش طبلهش طبع طبااارينطفتعااا عييطهش طدداد. ط  ر طعاردر ط  ط  راطبل ططبل تش طعاردر ل عزاط 

  رددااطايطبعيسنطدنجع طگاردطع عاحطد نطدزطبل تش طديجعدط طبتريضطاتعبر طبج اوط طدل دثطبل اعن عاط

طدا طديجعدط طبل تشطديساگع طآبشطناعنيط طنرعاحطبرطههاشطجرل عاطعاردرط  را.داط طا هش  راط طنعلاش

اسارطداب عجيطب عجيطبل  رطرطعسهليشط ط اچنانطاسارطداطداطاجع احبشطا عظطقرداطگرفانططد ر   رط

.طب تعحطدينطب لالحطداط عياعاطدقایعدط  رطداآين  ط طبع  وطد اانطاييلعد  طد اعرطبل  رطبشطد اعرطفعا ط

بلدرطنعدي  طگرفن.طبعفنطنع اگلرطبرييطدزط عاطعاردنيط  رطنايداآا  عاطلعتقطدزطآرطادطداطدهرداطجر 

 اگيطبرطاو  طدهرداطط ع  ط هلدطا اطط  راطداز ان ط عاطانع رط  رط ر عين  رط طن لدطزيطقساا عا

طاي طداهعگذدجرل عاطاصاههطعاردنيط  راطت ش طجر طعان . طانعبرطاعايطهعفيطددان طهشطدينگلنش طبش طناعز  ع

 عاطاصاههطعاردرطبن اطجر   رددااطداطلع طلعررطفعق طچنانطانعبرطاعايطد ن.طداطچنانط رديليطد الين

بعيسنطدهردطگرددطب ارينطا ططبرداطد ادعد طب انشطدزطانعبرط طداكعنعحطالهلدط  راطهشطبل طط  رددااطاي

طايبع  اي طبل طط  ردداا طهش طجرلي طنصساان ط. ط  ر  طاتعبر طدز طبريي طبكااق طگردد طهاهشطبعيسنطدهرد دز

اتعبرطيعهيطد ن.طبعطط طدتال طپل شطاتعبرط طآ دعانطنالدرااراطال ل طبشطب  دااطق يمطط81بتريضطگذاط

بع  .طايط  رداطد نط عاعن  يطاتعبرطدينطبلتاهطنصساانطد اليايطهشطبرداط  رددااطدداداطد اانط يو 

طلع طلعررطد اانطد الينطجر  طدا طد ن. طااودر عاطعاردنيط  رددااطفضعاط  وط  ر طنرر طدز طد ر  ط  ر

طبعطها لد ط اچنانطبلزيرطآرطداط لحط  رطدداداططفضعاط  وطانع رط  را طدينكشط هلدططد ن. بلهشطبش

 طبع  بليو طداطبهلاهط لداط  رطاؤثرطايهن ط ط عط طفضع عاط  وط  راطبشطزي ع عزاط  رطهاکطايپعاك

 عاط  راطداطقعارطگردد.طدل دثطبل اعرا سلبطايطد ر  عاطعاردنيط  رط عاطا مطجر يكيطدزطد الين

 عاطعاردنيط  رددااطبريلادداطد نط طديجعدطي اعحطبانطا الحط طنلدليطدزطد اانطيعتيطداطبانطجر 

طبلدرطدزطديگرطالدادطبشطلسعبطآ اد.اد يط طپعيعنشط عطادطاي

طباهکطزاانطداطبرييطيلعطد ر  عاط  رطداطهشطداطيیليطدهرداطپر ژ آيرينطنكاش وطد اانطد ن.

هشطبعال رطبرداط  رددااط وينشطبع  .طبرداطدينطدارطنلدليطبشطيیليطداطزاانشطدهرداطاتعبرطه ي ط  رطاي

طناعي .ط كنآا  طادط ربلدن  ط وينشط عاطپاش عاطاتلضطبشطاعاكعرطايزاانطدادئشبريلد  طبلد ط

 ساله( مربوط به سازمانهاي موثر در عمران شهر 5هاي عمراني كوتاه مدت )برنامه -5-7-3

ن عد عاطاصاهديطالثرط سان .ط  رطا اليطد نطهشطداط عينط ط عز عط طجرل عاطعاردنيطاصاههطآرط

طبشطيلدطديایعيطددد  طبللاطاتال طداطداطدينطااعرطن عد عاطد اايط رديططبصیلتيطاد   ر عاططباع دن .
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طاي طادلاي طبش ط عيااعرهالا طاعبان ط عيااعربلدر ط  ط لد طاي ط عياش طارد  طبل ط طهش طبل طط عيي طهش  عيي

 عاطبساعاطآ كعااطادطااع   طنالد.طج اتيطد نطهشطدع ح لد طبن عد عاطد اايطيعط دبساشطبشطد انطديجعدطاي

بلدن طبشط ااعط ط لينط  رطهاکطهن طگردد طاي عاطعاردنيطهشطبل ططن عد عاطد اايطدهردطايدهرداطجر 

بلدن طپع صگلاطبساعااطدزطناعز عاطي اعبيط طزيربنعييط  رطبع  .طدزطبانطن ع عاطاصاهديطهشطداطداطرانطايط

ط عاطعيیليطجر  طآالزطط طپر اط  ططدددا اردنيط  رطبعثارطگذداط سان   ط طبربانطب ني  طفر نگط دددا 

-ثرطداطعاردرط  رطددنسن.طا مؤن عد عاطد اايطاطبرينا مبلدرطب  د نط طدااعرطادطايط  كشدا عدطد الاي ط

طبن اطنالد بلدرطبشطتلاحطزيرطد اشبرينطد الينط عاطدهردييطاربل طبشطن عد عاطفلقطادطاي

طداهطرطدددا طآالزطط طپر اطط طدل دثطا دا طپاشطدبساعنيط طدبساعر طاد ناعييط طدبار اعر

ط  رططدب  د نط طدااعر طدل دثطدااعنگع ط طبج اوطاردهوطدااعنيطالهلط  كشبط ط

طبانيط   جطرطدددا طبربانطب ني طدل دثطزاان عاط از يط از گع  عاطپاش

طدطاجاات عاطفر نگي طدا عدطد الاي طديجعطفر نگط طدطرطدددا 

طدددا طااردثطفر نگي طتنعيرطد ايط طگرد گراط-ك

 ايطباع ططبع ن ايطد ر  عاشطن عد عاطالثرطداطعاردرط  رطط1 عاطدهردييطبرينطد الينالدادطفلقطا م

طن لد ط طبعال رطب نطيکطا يرينطانسجمط طيكپعاچشط  راطايآر بلدرطبعط  دينطانع رطن عد عاطديگرط ع

طعاردرط  راطنس نطبشطي اعحطا عنيط طديجعدط لينطبیراطانع رط  راطدق د طنالد.الثرطداط

 اهرمبيني اعتبارات اجراي طرح توسعه و عمران شهر پيش -5-7-4

ط طعاردرط  رططدادئشدهرداطپاان عددحط طداطجر طبل تش طبصشطد ر     طبر  عاط وينشط عاطاات داطاد

داطدهثرط  ر عاطهلچکطهالاطبشطيعجرطع  ط هلدطانعبرططاصاههطد اايط طيیلتيطب ااقطيلد  طنالدطهش

ط ط  طجر اعاي طگلنش طدين طدهردا طنعانع رط  ر ن در طدقایعدا طههانطداكعر رديط طدا طناسن ع طبرا يطپذير .

طداطچن ط ع طديارطدزطد ر ناعرطايطد  طهشطهقطبلدهشط عالنشط  رددااططد ر  عاط عالنشط  رددااطبلدهش

طبعالبرطدزططد نطدافردبرطنرفاشطاط8811طعط ع ااهاعادطايع ط81681 لعايطهشط وينشطدهرداطجرل عاط  ري ساعا

بعيسنطداطيیليط  ر عاطهلچکطهشطاذدطايطااودرطداآا  عاط  رددااطبرطد ع طا ن طالهلدطايطبع  .

طگرنشط ط  طبع   طيعايگر عر طانع ر ط عا طيعادنش طبع طد ان ط سان   ط  ي ا طچعاا عا طدچعا طاعاي طانعبر طنرر دز

د ن دزطآنجعييططنكاشطالز دينطنصلد  طبلد.طدا اشطكهرططاطبل تشط طعاردرطداطدينگلنشط  ر ع طا يعييطباشجرل ع

طب ر  طانعبرط ر عاطندنط طگعز طديایعيط  مان طهشطد اعرطبل  رطدز ايطدزطداآا طندايطط وداطد طداطد ن 

ينطت احطداطدهرداطجرل عاطا مط عط طها لد عطادطبرطجر طنالد ط طبعطا يربلدن طبصشطعا  طداطدزطنعا عيي

طناعي  طديدع طبرنعاش  راطنهشطقعبقطبله يطاد ايواط  راطداطجرل عاطبل تشطعاردرطبشطدن ع طدهرداط.طرانعم

ط طبع طبهكش طناسن. طپاان عدا طدادري طهعابرا طهوء طبش طادطدادئشهوء ط  ر ط عياعا طانع ر  طآين  ططاد كعا عا دا

طبااارط عزدط ط اچطدتردااطبرطدهرداطنكاشطاجسمطاي طدينطاسعاشطداكعرطدنتلع طجر طاد بشطنكاشطجر طن داد 
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نالد ط طبرطد ع طآنچشطداطددباعحط  ر عزاطه عرطبجربشط    طداط عاعرطبصاا رطبشطا اطط ط لينط  راط

طد ر  عاط  ر عاطهلچکطچلرط  ردداا عاطاعايطبساعاطزيعدطاثارطثارطيلد  طبلد.طاذدطبعط هلدطا   دين

طاعايط طانعبر طن لد طا حطچ ر  طهلبع  طدا طداطهش ط وينشطعا   طبرآ اد طد    طبدسار طاد طدقایعداطداآا اط  ر  

طد ر  عاطپاان عداط  رطدهرداطپاان عددحطجر طبل تشط طعاردر طدگرطباع طآنچشطداطنهاشطاربل طبشطهعابرا

 عاطهعابراطههاش وينشط عاطبعيسنطايطد ا طجر تيطداطجل طا هشط لد.طارد  طبصشطد اايط طبصشطيیل

ط طپاان عداط  ر ططبأااناد ططدينناعين . طبنعبردينطدگرط   طدينطبع  طهش طقعبقطدنكعا  بشططد ر  دقتاايطد نطغار

طآ اطبريلادداط لدطايطبعيسنطچنانط وينشعنشطدي  طانع ر  راطبعطفضع ع طي اعح طبأ اسعحط طبج اودحط

طردد.طاصاههطدهااععيطپرددينطگط عابصش ع طآين  طبل ططط81داطجل طط عيي

 مطدياالف عاطقعبقطبله يطط عزاطبع عاطاصاههطدزطنررطزيربنعط طا لجشبعطبلهشطبشطدينطنكاشطهشطهعابرا

ط عيص طد ع  طبر ط طددان . طزيربنع ط  ط عين طااودر ط  را  ط عز عا ط  ط عين طيیلي طدا طاه ل   عا

ا لجشط عزاط رطيکطط عزاط رطه د طدزطدينطهعابري عطااصصطگردي  طدن .طهشط وينشط عينط طزيربنعط ا لجش

تلاحطاندکط طاجودطكهرط   ط طبعالير طبرطد ع طقاانط رطااراربر طهقطدازططزيربنعط طهقطط عطبشدزطهعابرا

ط ع طهقط وينشطدهرداطجر طااصصطگردي . عاطاربل طبشط رطيکطدزطهعابرا وينشطدهرداطپر ژ 

طهعابرا طااعر طدا ط عينطزيربنع ط وينش طهبااارين طبش طاصاههط  را طيلد  ط عا طبتهش طاسكلني عابرا

ططدد ن طهعابراهش طديگر طااعر طدا طهش طهعابرا طد اان ط  . طپرددينطيلد   طبل طط  ر ن در طآر  عاط وينش

ها لدطفضع عاطاصاههط  راطبعع طبع  .طاربلجشطبشط  كشطاتعبرطايط   راطدداداط وينشطدهردييطبعالييطد ن

ط اچ طالداد طبريي طدا طپاان عدا طاسعلنطفضع عا طبع طهعابراطگردي   ط  طبج اودحط  را ط  طبأ اسعح لر

طا م طيكيطدز طديایعيطد  . طيلد طبش طبعالييطاد طبجعااطاقم  طد ر برينطنكعحطدهردييط  رددااطآالز يط 

طديجعدطفضعاط  وط  راطيلد  طبلد.ط

ط

ط
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ط
 1پيش بينی اعتبارات طرح اهرم (1-.7شماره ) جدول

 

دعا عاطالادط

اااهالرطايع ناعزع  

اسعلنطاارط

ربرا  

 عرض

 (اارا
 جل 

 (اارا
ينع ط عزاعرطاالا  اديه نع طپر ژ  

 1 ياعبعرطپقط نگي   رددااطد ر  111 81 81111 5111
ط11111  2 زيرط عزاط طآ دعانطهلچشط عط طاتعبر   رددااطد ر  - - -
ط82111  3  عاعن  يطآبگر    رددااطد ر  - - 81111
ط81111 وط طپاعد طا ط عزاط ا دادهرداطفضعاط     رددااطد ر  8111 1 -  4 
ط5111 ااراطبساجاعرط81دهرداطياعبعرط   رددااطد ر  - - 88111  5 
ط5111  6 دل دثطفضعاط  وطهنرطقهتشطهالح   رددااطد ر  - - 8111
ط8111  7 دل دثطپعاكطا هشطداطياعبعرطب  دااطق يم   رددااطد ر  - - 8111
ط5811 بعرطبربانطب نيا  نعييط طافلژطياع   رددااطد ر  - - -  8 
ط83111 فرد  ن -دل دثطبهلداط ا داطا لاطد ر    رددااطد ر  1111 81 -  9 
ط8111  10 دل دثطاا درط   داطگانع    رددااطد ر  -  -
ط88111  11 دل دثط طافلژطبهلداطآزددگعر   رددااطد ر  211 81 -
ط1111  12 دل دثطهعنع طدفرطآب عاط ل ي   رددااطد ر  111 161 -

ط883811  هار - - - -

طاأيذمط  رددااطد ر ط طا ع  عحطااع ا

ط

ط

 هاي شهرداريها و برنامهسازمان و نيروي مورد نياز براي اجراي طرح -5-7-5

ط ط  ردداا طددداا طي اعحط  را ططد ر  عزاعر ط دل  ط ش ط  طاتع ر ط  رددا  طدز طاااكق طلعرر طلع  دا

داطيیليطپر نقططد ر ععحطديذط   طدزط  رددااطي اعحطاعايط طي اعحطدددااطايطبع  .طبرطد ع طدجال

طن لدرط عزاعن  يطانع رط طفه درطهعداطااصیصطد طااكقطد ع يط  ردداا ططد ر طآر  طبع ندرط82د نطهش

ل ططب یاالبيطداط ات طپر نقدط21طهشطباشطدزطجلااشطفعق طهعادييطالز طد ن طبا ايط طقرداددداطهعاان ط

طديپهمط طيعطزيرديپهمطددان .

                                                
طا عاطتلاحطگرفاشط عيرطدددادحطپر ژ ط عاطيلدطادطدعال طننالد طدن .االايطپر ژ ط عاطيعدط   طداطه   ط ط  رددااطد ر طايطبع  .طج شطد اتالطط-ط5
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طب طبصشعنلش طلسع ارين طدز طيكي طنالنش طبیليرطنهاشدر ط  طپر دنش طت  ا طيتني ط  ردداا طفني  عاط عا

طداطلعااكشطل دققططهعا نع ندراطبشط رپر ايطيکط شطندر ططبدكاكيطبن عطبل ططيکطگر   دنجع طايطگارد.

 دققطيکطدينطبصشطبعي طدداداطد طددير طجر طبدیاهيط طت  اطپر دنشط طهنار طنهاشطبع  طهشطداط رطه د طل

طبت دداطبكنسانط  ر عز طبع طاتاعا طد  د طا ن  ط  ر عزاطيع طه نطد ااعبيطبش طبتال   اطااغل طبع ن .

 عاطفنيط ط عاطاار لشطق هيط عزاعن  يطاج دطبصش طدهرداطدقاشطبرنعاشطد ر جر طبل تشط طعاردرط  رط

طدددااط  رددااطرر احطهعاقطدداد.

ط زداحطهالا طایلبش طبش طبلهش طد ع ططبنعبردينطبع طبر طهش ط عزاعنيط  ردداي عاطهالا داطيیليطنالددا

ط طگرددايطدادئشبن اط   طدن  ط عزاعرطدددااطه ي ط  رددااطداطچعاحطزيرطآ اعنشطهاتاايط  ر عطج هش

ط

عا  ط ظعيهطبت دداطدزط دل  عاط عزاعنيطاذهلاطبرطج شطنالنشط ر ط ظعيهطایلبطاتع ننط اع نگيط

طدددا طهقطدالاط لاد عاطد الايط  رط ط  ردداي عطبشط ر طزيرطايطبع   دالاطعاردنيط زداحطهالا ط

رطد مط ظعيهطاتع رط  ردداطنرعاحطبرطلسنطهريعرطههاشطدالاط  ردداا طت  اطد الادحطالز طبشطانرلاط

ط عزاعن  يطفتعاان طديااعادحطديجعدط اع نگيطبانط دل  ع   عاطاربل طبهسامطهعاط طبتاانط ظعيهط طل  د

طب نط رپر اي طبتاانطيططاايط طنرعاحطبرطلسنطدهرداطآرط ط دل  عاط

 عاط داد ط طتعدا ط طالرلعط طرطد مط ظعيهطي اعحطدددااط عاقطث نطيالتشطااصیعحط طهريعرطنعاش

طب اشطتلاحطاعي اعجطدددااطهعاان درط طب داكط طبل طاربلجش  طدادفعبر طآن ع طبنرامطدفارطآاعاطزيرطآر اعا   ع

طب اشطگودا عحطالادطاو  طه نط  ردداط ط شطهعاان در هعاهنعر طا ا گيطب

 عاطا ع  عبيطداطدفارطت  اطبرگط طدناهع طآن عطرطد مط ظعيهطي اعحطاعايط عاقطث نطدقال طدزطا اطبرگش

طپاشطپردد طا ا گيطبش طهق  طدفار طبت  دحط  طدعا عادحط  طاتان  طا زنعاش  طدفعبر ط طدا سعبعهيطاط عينبش  ع

طاد ناعييط طهنار طهعاطلسعب دادرط طد نعدط طا داكطارب ل طدزطنررطاععينط طدهرداطقلدنانط طاهرادحطاهي 

طآر طبان طهعا طتلاب سعببهسام طبرا ي ط  طبلدهشط ع طدهردا طلسن طدا طاردق ن ط  طنرعاح ط     طبنرام  عا

لسعبط عط طنگ  دااطداط طدبصعكطب دبارطالز طه نطب  لدطدالاطهعاا طا ع  شطداآا  عط طاااواطلسعببرنعاش

ط طج هش طنرعاحطبرطههاشطدالاطداآا   طاااواطداالكط طنگ  دااطا داكطاربل طبشطداالكط  ر  بن اطداآا  ع 

ط.اربل طبشطهعاپرددزاط ط  ردداا
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رطد مطنرعاحطي اعحط  راط عاقطنرعفنطعالايط  رط طنرعاحطبرطهعاگردرطي اعحط  را طا ا گيطبشط

نگ  دااطط   رط طهنار طهعاطبعغ عنعرط طهعاگردرطفضعاط  وططدالادحطفضعاط  و طديجعدط طنگ  دااطفضعاط  و

ط. طلدعظنطاع انطآالحط  رددااط طهنار طهعاطادنن گعر

رطد مطنرعاحطي اعحطفنيط عاقطت  اطپر دنشط عيااعرطبرطج شطرلدبطط طاهرادحط اع نگيطبعطدفارطفنيط

طاي طدعال  طفني طدفار طجريش طدز طهش طاهرادبي ط  طرلدبط طدهردا ط  طبرد اعن داا طبتاان طد ع طط طگردد  ههطبر

جرل عاطب اشط   ط طدبالغطآرطبشطااهعراعرطپر دنشط عيااعني طا ا گيطع  طيال ط طت  اطگلد يطپعيعرطهعاط

 عاطعاردنيط  ردداا ط عيااعرطبعطبلهشطبشطجرل عاطبدیاهيط طهعار طنرعاحطبرطب اشطایعاحطالادطناعزطپر ژ 

طهااسالر طهعا طاه اعح طنالدر طافرد م طتلاحط عا طهنار  ط  طنرعاح ط عيااعني ط  طفني طهعا عا طبش ربل 

طپااعنكعا رتان طاربل طبش طنظد ع طداگعررط  ردداا  طددداحط  طبل طط عير طلدعااطهش طدالا طدنجع طداحطبر  ع

طبع  .گرددط طبتاانطااودرطيسعاحط داد طبشط  رددااط طالدادطارب ططاياي

حعنصهساعن عاط طههلگاراطدزطبصريرطآن عط طب  يقطداطجر طهعارط  رطد ر طبشطانرلاطلدظطهعابراطبعغع

 عاطبعيرط طبلبشطزداطهشط عط ط عيرطزااننالدرطبعغعحطبشطهعابراط عاط  راطدبا دط لحط  اتيطدزطنصهساعر

 كاعاطط258 عطدزطا   د ط  رطبلد طدزط لل طا ع  عبيط ررطالهلدط  رطيعاجطگردي ط طدزطداكعرطير جطآر

بتاانطگردي  طبلد طط8821 ررطالهلدطهشطبرطد ع طجر ط عداطب اشط   طداط ع طط عاطا   د ط  رطدازاان

 كاعاطدزططدادريطبعيرط طا ديعنشط طنصهساعن عطدزطا   د ط  رطيعاجطگردي ط طاسعلنطا   د طپاان عداطط811

  كاعاطبتاانطگردي .ططط521  رطد ر طبردبرطبعط
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 خذآم منابع و

 ارطفني طجر ط عداط  رطد ر د اعن دااطبل  ر طدف -8

 د اعن دااطبل  ر طاتع ننطبرنعاشطايوا -8

 نعلاشط اعايطعبل  را ط  ر عزاطد اعرطبل  ر طجر ططاد دددا طهقط -8

 دددا طه عدط طهاع ازاط  ر اعرطبنگساعر -5

 دددا طآالزطط طپر اطط  ر اعرطبنگساعر -1

 8828دددا طهقطلدعظنطا اططزيسنطد اعرطبل  رط -1

  اعرطبل  ردددا طهقط لد نع يطد -2

 دددا طهقطآبطانلهشطداطد اعرطبل  ر -1

طبط طفعرالبطد اعرطبل  رآدددا طهقط -3

 8813نگع يطبشطبل  ر طچعپطد  ط بعبساعرطمطدفاعاط اساعنيط طديرجط -81

طا   عي بهييا ناع -88 طا عل ط  طاجالعش ط طا  ر عزطا  ط  طب ههغردفاع طالعاتعحط   ططا  ر عزطهعحاارهو

طردريدطااتاعا

 .8822نعط ط  ردداي ع طال سشطفر نگيط اسعيشط قمطچعپطد  طاارا مطزنگنشط لسنط -88

 ط8821 عزاعرطا يرينط طبرنعاشطايواطد اعرطبل  ر طگوداططدقایعداطد اعرطبل  رطباراع ط -88

  عزاعرطآالزطط طپر اططد اعرطبل  ر -85

  عزاعرطه عدطهاع ازاطد اعرطبل  ر -81

 8818برنعاشطايواطد اعرطبل  رط عزاعرطا يرينط ط–دهااععيط  ر اعرطبنگساعرطط– ااعاطدقایعداط -81

ط لاداطععايط  ر عزاط طاتاعااطديردر -82

   كشططب  د نط طدااعرط  ر اعرطبنگساعر -81

 گوداططاه اعبيطالعاتعحطپصشط االبطداطآبصلدن عطعط  ر اعرطبنگساعرطا -83

 8828هه طد  ط–  كشطآباعااطد ر طارلهشطد  ططالعاتعحطارلهشطد  ط طد  ط  طدن ردفيط  -81

 8811دهااععيط عاهكردطبرنعاشطچ عا طبل تشطد اعرطبل  رطداط ع ط–گوداططدقایعداط -88

 8813قطيهاجطفعا طعب ردراطچعپطد  يارهوطالعاتعحطيهاجطفعا  طاجالعشطاهعالحط اانعاطبرا يطاسع -88

 ارهوطآاعاطديردر ط ر اعاي عاطعالايطندل ط طاسكن -88

ط
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