
  

 طرح جامع شهر هرات                               راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                   اداره کل

 
 و پیشنهاداتتحلیل    أ  

  به نام خالق اندیشه
  فهرست مطالب

  صفحه                                                                                                                                                   عنوان     
 

  1  ....................................................................................................................................................  شهر نفوذ حوزه به مربوط نتایج - 4-1
  1  ..................................  آینده در آن کلی تحوالت و شهر نفوذ حوزه در اقتصادي اصلی عملکردهاي نگیچگو بینی پیش -1- 4-1
  3  ..........................................................آینده در آن تحول و رشد احتماالت و شهر نفوذ حوزه در جمعیت توزیع چگونگی -2- 4-1
 خـدمات  ،)  پست و برق ، آشامیدنی آب ، راه(    زیربنایی تأسیسات زمینه در موجود وضع در اساسی کمبودهاي برآورد -4-1-3

 رونـد  در مؤثر تجهیزات سایر و)  محلی احتیاجات و عرف به بسته ضروري نیازهاي سایر و بهداشتی ، درمانی ، آموزشی(  رفاهی
  5  ..................................................................................................................................  نفوذ حوزه اجتماعی و اقتصادي توسعه و رشد

 حوزه عمرانی نیازهاي برآوردن براي محلی، نهادهاي و اهالی مشارکت چگونگی و مالی منابع تأمین امکانات بینی پیش -4-1-4
  9  ..........................................................................................................................................................................................  شهر نفوذ

  13  ..........................................................................شهر نفوذ حوزه عمران و توسعه براي پیشنهادي چارچوب کلیات ارائه -5- 4-1
  15  ...................................................................................................................................................................  شهر به مربرط جینتا - 4-2

  15  ..........................................................................................  موجود وضع در شهر اقتصادي غالب نقش و عملکرد تعیین -1- 4-2
  19  ...................................................................................................  آینده در شهر اقتصادي توسعه روند و نقش بینی پیش -2- 4-2
  23  ...........................................................................................  آینده در شهر جمعیت تحوالت و رشد احتماالت بینی پیش -3- 4-2
  34  ........  آینده در شهر توسعه  مختلف مراحل و منطقی حدود جهات، تعیین شهر، توسعه و کالبدي رشد امکانات ارزیابی -4- 4-2
 سـایر  توسـط  ، عمرانـی  اعتبارات تأمین و درآمدها افزایش امکانات و آینده در شهرداري فنی و مالی امکانات بینی پیش -4-2-5

  41  .....................................................................................................................................................  شهر عمران در مؤثر سازمانهاي
 و حمل و مرور و عبور شبکه( ییربنایز ساتیتاس مسکن، زمینه در شهر عمرانی نیازهاي و) کیفی و کمی( کمبود برآورد -4-2-6

 ،یمذهب ،یفرهنگ ،یدرمان و ،یبهداشت ،یآموزش( رفاهی خدمات ،)رهیغ و گاز تلفن، ،یسطح يآبها دفع فاضالب، برق، ، آب نقل،
  44  ........  آینده در مزبور نیازهاي رفع امکانات و) رهیغ و يادار ،يتجار(شهر اصلی کارکردهاي سایر و) رهیغ و سبز يفضا ،یورزش

  75  .....................................................  گیرد قرار توجه مورد شهر کالبدي ریزي طرح در باید که ضوابطی و معیارها تعیین -7- 4-2
 الگـوي  و حـل  راه بهتـرین  انتخـاب  و شـهر  توسـعه  و رشد براي آمده دست به حلهاي  راه مقایسه و تنظیم بندي جمع -4-2-8

  94  شهر توسعه نهایی الگوي تعدیل ، احتماالً و تایید براي محلی نهادهاي و مسئول سازمانهاي با نظر تبادل منظور به پیشنهادي

  105  ..........................................................................................................................  نفوذ حوزه به مربوط يها برنامه و طرح هیته - 5-1
 نیازهـاي  و اجتماعی – اقتصادي توسعه زمینه در موجود مشکالت و مسائل حل يبرا مناسب يشنهادهایپ و هاحل راه -5-1-1

  105  ......................................................................................  ) غیره و رفاهی خدمات زیربنایی، تأسیسات(  نفوذ حوزه عمرانی فوري
 بـه  نفوذ حوزه نیاز مورد عمرانی اقدامات و اجتماعی – اقتصادي توسعه و رشد سطح باالبردن براي عملی پیشنهادهاي -5-1-2

 بـالقوه  امکانات گرفتن نظر در با آن نفوذ حوزهدر واقع جمعیتی مراکز و شهر توسعه در تعادل ایجاد و شهر عمران و توسعه منظور
  107  ................................................................................................................................  مربوط اجرایی سازمانهاي و منطقه بالفعل و
 و)  پست و برق ، آشامیدنی آب ، راه( زیربنائی تأسیسات استقرار چگونگی:  نفوذ حوزه عمران و توسعه مدت میان طرح -5-1-3

  111  ...................  ) . محلی احتیاجات و عرف به بسته ضروري نیازهاي سایر و بهداشتی ، درمانی ، آموزشی(  رفاهی خدمات توزیع
 امکانـات  و اعتبـارات  حـدود  گـرفتن  نظر در با شده ارائه پیشنهادهاي و طرح اجراي براي الزم اعتبارات کلی بینی پیش -5-1-4

  112  .............................................................................................................................................................  مربوط اجرایی سازمانهاي
  113  .......................................................................................................  شده ارائه پیشنهادهاي اجراي چگونگی و اولویتها -5- 5-1

  114  .................................................................................................  ) شهر کالبدي توسعه طرح(  شهر عمران و توسعه طرح تهیه - 5-2
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  114  ...................................................................................................................................  شهر اراضی از استفاده نوع نقشه -5-2-1
  114  ..................................................................................................................................  آتی توسعه مختلف مراحل نقشه -2- 5-2
  117  ....................................................................................................  شهر مختلف محالت و مناطق تراکم عمومی نقشه -3- 5-2
  119  .........................................................................................  محدوده و شهر حریم شامل پیشنهادي هاي محدوده نقشه -4- 5-2
  121  .....................................................................................  ) پیشنهادي و موجود هاي خیابان(  شهر ارتباطی شبکه نقشه -5- 5-2

  123  .................................................................................................................................خیابانها عرض و بندي درجه نقشه -5-2-6
  125  ........................................................................................................  رعاملیغ پدافند و بحران تیریمد يراهنما نقشه -7- 5-2
  127  .............................................................................................  شهر در روزمینی آبهاي دفع نحوه و خیابانها شیب نقشه -8- 5-2
 مطالعـات  بـه  توجـه  بـا )  تلفن و برق ، فاضالب ، آب قبیل از(  شهري تأسیسات زمینه در شهر آتی نیازهاي بینی پیش -5-2-9

  129  .............................................  نظر مورد ریزي برنامه هاي دوره در آنها تأمین امکانات و ها اولویت تعیین ، مسئول هاي سازمان
 و نشـانی  آتش ، زباله دفع سیستم ، گورستان ، غسالخانه ، کشتارگاه(  شهري تجهیزات و توسعه ایجاد نحوه بینی پیش -5-2-10

  130  ............................................................................................................................................................................................  )غیره
 بـه  شهر اقتصادي توسعه و رشد امکانات و استعدادها از استفاده چگونگی زمینه در کلی، هاي توصیه و پیشنهادها ارائه -5-2-11

  131  ...........................................................................  شهر عمران و توسعه طرح هاي بینی پیش بیشتر چههر تحقق و تکمیل منظور
  133  ......................................................................................................................................  شهر عمران و توسعه هاي برنامه تهیۀ - 5-3

 وسـیله  بـه  بایـد  شـهر  عمـران  و توسـعه  طـرح  طبق که عمرانی کارهاي کلیه شامل ، شهر مدت میان عمرانی برنامه -5-3-1
  133  ..................................................................................  درآید اجرا مرحله به شهر در بخشها سایر و دولتی سازمانهاي ، شهرداري

  134آن ینجایگز قوانین یا شهري عمران و نوسازي قانون مفاد به توجه با ،)  شهرداري ساله 5(  مدت کوتاه عمرانی برنامه -2- 5-3
 و آمـوزش  ماننـد  ، شهر عمران در مؤثر سازمانهاي سایر به مربوط ، شده تفکیک)  ساله 5(  مدت کوتاه عمرانی برنامه -5-3-3

  135  ..............................................................................................................................................................  غیره و بهداري ، پرورش
 در آنهـا  تقسیم و اعتبارات بینی پیش اولویتها ، ها برنامه بندي زمان به مربوط جدولهاي و نمودارها ، توجیهی گزارشهاي -5-3-4

  135  .............................  ها برنامه و هاي طرح اجراي براي نیاز مورد انسانی نیروي و سازمان همچنین و اجرایی هاي دوره و بخشها
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 و پیشنهاداتتحلیل    ت  

  جداولفهرست 
  صفحه                                                                                                                                                         عنوان 

  
  1  ........................................................................................  هرات نفوذ حوزه ياقتصاد مختلف يها بخش در اشتغال زانیم) : 1( شماره جدول
  3  ......................................................................................1385-1365 دوره در هرات شهر نفوذ حوزه در یتیجمع تحوالت) : 2( شماره جدول
  4  ....................................................................................................  اول نهیگز اساس بر هرات نفوذ حوزه تیجمع ینیب شیپ) : 3( شماره جدول
  4  ...........................................................  .زدی هیناح عمران و توسعه طرح اساس بر افق سال تا جمعیت تحوالت انداز چشم) : 4( شماره جدول
  4  ....................................................................................................  دوم نهیگز اساس بر هرات نفوذ حوزه تیجمع ینیب شیپ) : 5( شماره جدول
  5  ...............................................................................................  افق سال در هرات نفوذ حوزه يروستاها يشنهادیپ تیجمع) : 6( شماره جدول
  7  .................................................  هرات نفوذ درحوزه شرب آب هیتصف ستمیس و یدنیآشام آب از برخوردار يروستاها تعداد) : 7( شماره جدول
  7  .........................................................................................................  هرات نفوذ حوزه در برق از برخوردار يروستاها تعداد) : 8( شماره جدول
  8  .........................................................................................................  مخابرات شبکه از هرات نفوذ حوزه يبرخوردار زانیم) : 9( شماره جدول
  9  ...................................................  فرادست طرح مطابق ییروستا یرسان خدمات یمراتب سلسله نظام برتر مراکز يازهاین) : 10( شماره جدول
  16  ..............................................................................................  1375 سال ياقتصاد عمده يها بخش در شاغالن عیتوز) : 11( شماره جدول
  16  ..............................................................................................  1385 سال ياقتصاد عمده ياه بخش در شاغالن عیتوز) : 12( شماره جدول
(  مرجع اقتصاد يمبنا بر 1375-85 يها سال در هرات شهر ياقتصاد مختلف يها بخش در ياقتصاد وضعیت یبررس) : 13( شماره جدول
  18  .............................................................................................................................................................................................................  ) استان
  21  .......................................................................................................................  افق سال هرات شهر یاحتمال نیفعال تعداد): 14( شماره جدول
  22  ...................................................................................................................  افق سال هرات شهر یاحتمال نیشاغل برآورد): 15( شماره جدول
  22  .............................................  1405-1385- 1375 يها سال در هرات شهر نیشاغل عمده يها گروه در نیشاغل تعداد): 16( شماره جدول
  27  ....................................................................................یزد ناحیه عمران و توسعه طرح در هرات شهر یجمعیت تحوالت) : 17( شماره جدول
  27  .............................................................  اخیر ساله ده دورة در رشد نرخ نهیگز اساس بر هرات شهر جمعیت یبین پیش) :  18( شماره جدول
  28  ...........................................................  اخیر ساله یس دورة در رشد نرخ نهیگز اساس بر هرات شهر جمعیت یبین پیش) : 19( شماره جدول
  29  ........................................................  فرادست طرح يشنهادیپ رشد نرخ نهیگز اساس بر هرات شهر جمعیت یبین پیش) : 20( شماره جدول
  30  ............................................................................................  رشد نرخ نیانگیم اساس بر هرات شهر جمعیت یبین پیش) : 21( شماره لجدو
  30  ...............................................................................................  یعیطب رشد نرخ اساس بر هرات شهر جمعیت یبین پیش) : 22( شماره جدول
  32  .......................................................................................................................  یبیترک روش براساس تیجمع ینیب شیپ) : 23( شماره جدول
  33  .........................................................................................  .مختلف يها نهیگز اساس بر هرات شهر تیجمع ینیب شیپ) : 24( شماره جدول
  45  .................................................................................................................  هرات شهر یمسکون يکاربر یفیک مشخصات): 25( شماره جدول
  48  .................................................................................................................  طرح افق در هرات شهر معابر سیسرو سطح) : 26( شماره جدول
  57  .............................................................................................  شهري عملکردي سیستم در معابر از هریک سطح درصد:  )27( شماره جدول
  58  ......................................................  .مختلف يها نهیگز در استاندارد ریمقاد با شده محاسبه معابر سطوح سرانه سهیمقا) : 28( شماره جدول
  59  ....................................................................................................  مختلف شهرهاي در روزانه آب مصرف متوسط میزان) : 29( شماره جدول
  59  ...................................................................................  )نفر هر ازاي به روز شبانه در لیتر(  خانگی سرانه مصرف متوسط) : 30( شماره جدول
  60  ..................................................  افق سال در هرات شهر براي روز شبانه در لیتر به پیشنهادي آب  سرانه میزان مجموع) : 31( شماره جدول
  61  ...................................................................................................  رونی وزارت بخشنامه براساس آب مصرف سرانه سقف) : 32( شماره جدول
  64  .......................................................  مراکز تجهیز نحوه و کشور روستایی محیط در رسانی خدمات ضوابط و استانداردها) : 33( شماره جدول
  75  ............................................................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و ها يکاربر يادشنهیپ سرانه) : 34( شماره جدول
  80  ...................................................................................................................................  شهر يکالبد ماتیتقس مشخصات) : 35( شماره جدول
  84  ..............................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 1 هیناح یعموم يها يرکارب يشنهادیپ سرانه) : 36( شماره جدول
  85  .........................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 1- 1 محله یعموم يها يکاربر يشنهادیپ سرانه) : 37( شماره جدول
  85  .........................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 2- 1 محله یعموم يها يکاربر يشنهادیپ سرانه) : 38( شماره جدول
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  86  .........................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 3- 1 محله یعموم يها يکاربر يشنهادیپ سرانه) : 39( شماره جدول
  86  .........................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 4- 1 محله یعموم يها يکاربر يشنهادیپ سرانه) : 40( شماره جدول
  87  ..............................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 2 هیناح یعموم ياه يکاربر يشنهادیپ سرانه) : 41( شماره جدول
  87  .........................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 1- 2 محله یعموم يها يکاربر يشنهادیپ سرانه) : 42( شماره جدول
  88  .........................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 2- 2 محله یعموم يها يکاربر يشنهادیپ سرانه) : 43( شماره جدول
  88  .........................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 3- 2 محله یعموم يها يکاربر يشنهادیپ سرانه) : 44( شماره جدول
  89  .........................................................  طرح افق در ازین مورد سطح و 4- 2 محله یعموم يها يکاربر يشنهادیپ سرانه) : 45( شماره جدول
  103  ..............................................................................  ها نهیگز و ارهایمع یدودوئ سهیامق يبرا یساعت یتیکم 9 اسیمق) : 46( شماره جدول

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر هرات                               راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                   اداره کل

 
 و پیشنهاداتتحلیل    ج  

  نمودارهافهرست 
  صفحه                                                                                                                                                      عنوان     

  
  1  ..........................................................  ژرژشابو و هیبژوگارن نمودار يرو بر 1375 سال در  هرات شهر نفود حوزه ياقتصاد تیموقع:  1 نمودار
  2  ..........................................................  ژرژشابو و هیبژوگارن نمودار يرو بر 1385 سال در  هرات شهر نفود حوزه ياقتصاد تیموقع:  2 نمودار
  3  ..............................................  ژرژشابو و هیبژوگارن نمودار يرو بر 1400 سال در هرات شهر نفود حوزه ياقتصاد یاحتمال تیموقع:  3 نمودار
  16  ..........................................................................  ژرژشابو و هیبژوگارن نمودار يرو بر 1375 سال در هرات شهر ياقتصاد تیموقع:  4 نمودار
  16  ..........................................................................  ژرژشابو و هیبژوگارن نمودار يرو بر 1385 سال در هرات شهر ياقتصاد تیموقع:  5 نمودار
  18  ............................................................................  1375-1385 يها سال زدی استان و هرات شهر زاردیا یعرض – یطول نمودار:  6 نمودار
  21  ................................................................  ژرژشابو و هیبژوگارن نمودار يرو بر افق سال در هرات شهر ياقتصاد یاحتمال تیموقع:  7 نمودار
  28  .................................................................................................................................  اول نهیگز اساس بر هرات شهر جمعیت رشد:  8 نمودار
  28  .................................................................................................................................  دوم نهیگز اساس بر هرات شهر جمعیت رشد:  9 نمودار
  29  ..............................................................................................................................  سوم نهیگز اساس بر هرات شهر جمعیت رشد:  10 نمودار
  30  ...........................................................................................................................  چهارم نهیگز اساس بر هرات شهر جمعیت رشد:  11 نمودار
  31  ............................................................................................................................  پنجم نهیگز اساس بر هرات شهر جمعیت رشد:  12 نمودار
  102  ..............................................................................  برتر نهیگز انتخاب و یابیارز در مؤثر يارهایمع ریز و ارهایمع مراتب سلسه:  13 نمودار
  103  ...............................................................................  یمراتب سلسله ساختار در ها نهیگز و ارهایمع ریز ، ارهایمع تیاهم بیضرا:  14 نمودار
  136  ..................................................................................................................  ها يکاربر يبرا الزم اعتبار کل از يکاربر هر سهم: 15 نمودار
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 طرح جامع شهر هرات                               راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                   اداره کل

 
 و پیشنهاداتتحلیل    ح  

  فهرست نقشه ها
  صفحه                                                                                                                                                        عنوان 

  
  38  ....................................................................................................................................  شهرهرات توسعه يها تیمحدود و امکانات:  1 نقشه
  50  ...................................................................................................................................  شهر معابر شبکه يبرا يشنهادیپ اول يالگو:  2 نقشه
  52  ...................................................................................................................................  شهر معابر شبکه يبرا يشنهادیپ دوم يالگو:  3 نقشه
  54  ..................................................................................................................................  شهر معابر شبکه يبرا يشنهادیپ سوم يالگو:  4 نقشه
  56  ...............................................................................................................................  شهر معابر شبکه يبرا يشنهادیپ چهارم يالگو:  5 نقشه
  83  ...........................................................................................................................................هرات شهر يشنهادیپ يکالبد ماتیتقس:  6 نقشه
  98  ....................................................................................................................................................  شهر توسعه يشنهادیپ اول يگوال:  7 نقشه
  99  ....................................................................................................................................................  شهر توسعه يشنهادیپ دوم يالگو:  8 نقشه
  100  ................................................................................................................................................  شهر توسعه يشنهادیپ سوم يالگو:  9 نقشه
  101  ...........................................................................................................................................  شهر توسعه يشنهادیپ چهارم يالگو:  10 نقشه
  115  ...................................................................................................................................................  شهر یاراض از استفاده نوع نقشه:11 نقشه
  116  ...................................................................................................................................  هرات شهر یآت توسعه مخلف مراحل نقشه:12 نقشه
  118  ......................................................................................................................  شهر مختلف محالت و مناطق تراکم عمومی نقشه:13 نقشه
  120  ........................................................................................................  قانونی محدوده و شهر حریم شامل پیشنهادي هاي محدوده: 14 نقشه
  122  ..............................................................................................................  ) پیشنهادي و موجود هاي خیابان(  شهر ارتباطی شبکه :15 نقشه
  124  ...............................................................................................................................................  ابانهایخ عرض و يبند درجه نقشه: 16 نقشه
  126  .......................................................................................................................................  رعاملیغ پدافند و بحران تیریمد نقشه: 17 نقشه
  128  ............................................................................................................  شهر در ینیزم رو يآبها دفع نحوه و ابانهایخ بیش نقشه: 18 نقشه
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 طرح جامع شهر هرات                               راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                   اداره کل

 
 و پیشنهاداتتحلیل    خ  

  تصاویرفهرست 
  صفحه                                                                                                                                                        عنوان 

  
  91  ....................................................................................................................  ینیسرزم منطقه در آن یارتباط تیموقع و شهر انگاره: 1 ریتصو
  91  ..........................................................................................................................  شهر در آن یارتباط تیموق و هیناح عناصر انگاره:  2 ریتصو
  91  ........................................................................................................................  برزن در آن یارتباط تیموقع و محله عناصر انگاره:  3 ریتصو
  92  .......................................................................................................  محله در آن یارتباط تیموقع و یگیهمسا واحد عناصر انگاره:  4 ریتصو
  92  .........................................................................................  یگیهمسا واحد در آن یارتباط تیموقع و یمسکون گروه عناصر انگاره:  5 ریتصو
  92  ..............................................................................................................  یمسکون گروه در یمسکون بلوك یارتباط تیموقع انگاره:  6 ریتصو
  92  ..............................................................................................................  یمسکون بلوك در یمسکون واحد یارتباط تیموقع انگاره:  7 ریتصو
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 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  1  

 تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها - 4

  نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر  -1- 4

نفوذ شهر و تحـوالت کلـی آن در   بینی چگونگی عملکردهاي اصلی اقتصادي در حوزه  پیش - 1- 4-1
  آینده

کـل جمعیـت   . سکونتگاه ها و آبادیهاي داراي سکنه در بخش مرکـزي مـی باشـد    شامل حوزه نفود شهر هرات
بـه  ( فعالیـت هـاي زراعـی و دامـداري و باغـداري      . نفر می باشد 8127موجود در محدوده حوزه نفوذ اختیاري هرات 

وارهاي ساکن به شمار می آید و بخش هاي صنعت و خـدمات در درجـات دوم و   از مهم ترین منابع درآمد خان) ترتیب
  .کشاورزي می باشد بهاقتصاد این سکونتگاه ها متکی . سوم اهمیت قرار دارند

درصـد در بخـش    19/22درصد شـاغالن در بخـش کشـاورزي،     33/64در حدود  1385طبق سرشماري سال 
میزان اشتغال در بخش کشاورزي نسبت بـه سـال   . عالیت هستنددرصد دربخش خدمات مشغول به ف 75/12صنعت و 

ه افـزود میزان اشتغال در بخش صنعت  بهدرصد  09/6درصد کاهش یافته و همچنین در حدود  37/8در حدود  1375
  . خدمات افزوده شده است هاي صنعت و به بخشکشاورزي بخش اما اشتغال کاهش یافته در . تشده اس

اقتصادي :  )1( شماره جدول مختلف  هاي  بخش  در  اشتغال  هراتمیزان  نفوذ    حوزه 
  1385سال   1375سال   بخش اقتصادي

  33/64  7/72  کشاورزي
  19/22  1/16  صنعت
  75/12  2/10  خدمات

  73/0  1  اظهار نشده
ایران: ماخذ  آمار    مرکز 

  
حو:  1 نمودار اقتصادي  سال موقعیت  در  هرات   شهر  نفود  ژرژشابو 1375زه  و  بژوگارنیه  نمودار  روي    بر 
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 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  2  

  
سال :  2نمودار  در  هرات   شهر  نفود  حوزه  قتصادي  ا ژرژشابو 1385موقعیت  و  بژوگارنیه  نمودار  روي    بر 

  
  :می باشداقتصادي در حوزه نفوذ شهر هرات بدین ترتیب اصلی  ویژگی هاي

عال اقتصادي در حوزه نفوذ شهر هرات در واقع شامل دهسـتان هـاي فـتح آبـاد بـا تعـداد       جمعیت ف - 
  .نفر می باشد 2671نفر و دهستان چاهک با 1029

 2/37در حوزه نفوذ شهر هرات در واقع شامل دهستان هاي فـتح آبـاد بـا نـرخ اشـتغال       نرخ اشتعال - 
 .درصد می باشد 60درصد و دهستان چاهک با نرخ اشتغال 

 .نفر می باشد که یک نسبت پایین می باشد 2/2ر تکفل منطقه حدود با - 

سرمایه گذاري در جهت تقویت زمینـه هـاي اقتصـاد کشـاورزي و صـنایع وابسـته بـه کشـاورزي در          - 
 .در راستاي کاهش مهاجرت از روستاها به شهر هرات صورت پذیردروستاهاي حوزه نفوذ می تواند 

 تولیـدات  بالقوه منطقه، روستاهاي حوزه نفوذ می تواند به یک قطببا توجه به استعدادها و امکانات  - 

 .تبدیل شود در استان دامی و کشاورزي

مربـوط بـه    1385در سـال   حوزه نفوذ شـهر هـرات  بیشترین تعداد شاغالن بر حسب وضع شغلی در  - 
از پس از آن کارکنان مستقل وحقوق بگیران،  گروه هاي عمده منطقـه را  . بخش خصوصی بوده است

 .لحاظ وضع شغلی تشکیل داده اند

و یا بسیار محدود می باشد و بخـش خـدمات    با توجه به اینکه سرمایه گذاري صنعتی در منطقه صورت نگرفته
پیش بینی مـی شـود کـه در آینـده بـا       تغییر نقش اقتصادي شهر در گذشته،با توجه به روند همچنین توسعه نیافته، 

نقش کشاورزي باشد و این نقش به سمت بخش هـاي   حوزه نفوذ شهر هرات تصادي ادامه روند گذشته، نقش غالب اق
  .تمایل خواهد داشت صنعت و خدمات
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 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                      

  
ژوگارن نمودار يرو بر 1400  ژرژشابو و هیب

  وذ شهر و احتماالت رشد و تحول آن در آینده 

نفـوذ شـهر هـرات     حـوزه  .می باشـد خانوار 
 دو ،هـرات بـه نـام   شـهر  بخش مرکزي شهرستان خاتم تنها داري یک 

حوزه نفـوذ شـهر هـرات     .است آبادي داراي سکنه تشکیل گردیده
تنها شامل روستاهاي بخش مرکزي می گـردد، بنـابراین بررسـی هـاي جمعیتـی نیـز در مـورد ایـن روسـتاها انجـام           

هاي جدول زیر جمعیـت روسـتا  . نفر رسیده است
  1. دهدنمایش می 1385و  1375

دوره  در  هرات  شهر  نفوذ  حوزه  در  جمعیتی   1385- 1365تحوالت 
1385  
5374  
2753  
8127  

/0  
1365  

به گونه اي که علی رغم وجود مهاجرت در 

ز سـال      هـرات ا ینکـه شـهر  دلیل ا تشـکیل گردیـده اسـت صـورت      1363به 

راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                      

3  

قتصادي  ت ا 1400 سال در هرات شهر نفود حوزهاحتمالی 

وذ شهر و احتماالت رشد و تحول آن در آینده چگونگی توزیع جمعیت در حوزه نف

خانوار  11440و تعداد نفر  31695جمعیتی معادلداراي شهرستان خاتم 
بخش مرکزي شهرستان خاتم تنها داري یک . شامل بخش مرکزي شهرستان خاتم می باشد

آبادي داراي سکنه تشکیل گردیده 44 بوده که از هکچا و آباد هاي فتح
تنها شامل روستاهاي بخش مرکزي می گـردد، بنـابراین بررسـی هـاي جمعیتـی نیـز در مـورد ایـن روسـتاها انجـام           

نفر رسیده است 8127جمعیت این روستاها به  1385در سرشماري سال 
1375،  1365در سالهاي  به تفکیک دهستان و بخش حوزه نفوذ شهر هرات را
: 2( شماره جدول دوره )  در  هرات  شهر  نفوذ  حوزه  در  جمعیتی  تحوالت 

  1365  1375  1385
5374  4168  3497  دهستان چاهک
2753  3282  3911  دهستان فتح آباد

8127  7450  7408  بخش مرکزي
/9  1/0  نرخ رشد

1365 -85شناسنامه آبادیهاي سالهاي : مأخذ
به گونه اي که علی رغم وجود مهاجرت در . در دوره اخیر رشد جمعیت روستایی حوزه نفوذ افزایش یافته است

  .برابر دوره پیشین شده است 9این دوره رشد جمعیت 

                                         
دوره  ز  پیش ا آماري  هاي  ز سـال      1365بررسی  هـرات ا ینکـه شـهر  دلیل ا به 

راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
  

 تحلیل و پیشنهادات

تیموقع:  3 نمودار
 

چگونگی توزیع جمعیت در حوزه نف - 2- 4-1

شهرستان خاتم 
شامل بخش مرکزي شهرستان خاتم می باشد

هاي فتح دهستان به نام
تنها شامل روستاهاي بخش مرکزي می گـردد، بنـابراین بررسـی هـاي جمعیتـی نیـز در مـورد ایـن روسـتاها انجـام           

در سرشماري سال . پذیرد می
حوزه نفوذ شهر هرات را
جدول

در دوره اخیر رشد جمعیت روستایی حوزه نفوذ افزایش یافته است
این دوره رشد جمعیت 

  

                                               
دوره  -  1 ز  پیش ا آماري  هاي  بررسی 

  .نگرفته است
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 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  4  

  معیتگزینه هاي پیش بینی ج  -1- 2- 4-1

  : سال اخیر 10نرخ رشد   - گزینه اول
طبق این گزینه، جمعیت روستاهاي واقع در حوزه نفوذ شهر هرات در سال افـق طـرح، بـا ادامـه رونـد تحـول       

  .پیش بینی شده است) 75-85(جمعیت خود در دوره اخیر سرشماري 
افـزایش   7898بـه   1400درصدي دهستان چاهک جمعیت ایـن دهسـتان در سـال     6/2با توجه به نرخ رشد 

  .کاهش خواهد یافت 4155خواهد یافت و جمعیت دهستان فتح آباد مطابق روند گذشته خود در سال افق طرح به 
: 3( شماره جدول اول)  گزینه  اساس  بر  هرات  نفوذ  حوزه  جمعیت  بینی    پیش 

  1400  ساله 10نرخ رشد دوره   1385  
  7898  6/2  5374  دهستان چاهک
  4155  -7/1  2753  دهستان فتح آباد

  محاسبات مشاور: مأخذ
  : نرخ رشد طرح فرادست  - گزینه دوم

مطـابق نـرخ رشـد     طبق این گزینه، جمعیت روستاهاي واقع در حوزه نفوذ شـهر هـرات در سـال افـق طـرح،     
  .پیشنهادي طرح فرادست که طرح توسعه و عمران ناحیه یزد است، تغییر خواهد کرد

 افق در طرح فرادست بنابراینر سال و فتح آباد د چاهکهاي دهستان صفر براي  نرخ رشدپیشنهاد وجه به با ت
  .ها بدون تغییر خواهد بود جمعیت این دهستان

: 4( شماره جدول تا )  جمعیت  تحوالت  انداز  افقچشم  یزد سال  احیه  ن عمران  و  توسعه  طرح  اساس    .بر 

  آینده نگري جمعیت  عداد جمعیت ت  سکونتگاه
1375  1381  1390  1400  

  3911  3911  3911  4115  دهستان چاهک
  3175  3175  3175  3335  دهستان فتح آباد

  طرح توسعه و عمران ناحیه یزد: مأخذ
  

: 5( شماره جدول دوم)  گزینه  اساس  بر  هرات  نفوذ  حوزه  جمعیت  بینی    پیش 
  1400  ساله 10شد دوره نرخ ر  1385  

  5374  صفر  5374  دهستان چاهک
  2753  صفر  2753  دهستان فتح آباد

  محاسبات مشاور: مأخذ
  : پیشنهادينرخ رشد   - سومگزینه 

گزینـه هـاي اول و    در صورت پذیرش نرخ رشد هاي حوزه نفوذ هراتباتوجه به جمیع شرایط موجود در روستا
ارتقـاي   هـا در  از جمله قابلیتها و استعداد این روستا  هاموجود در زمینه این روستا ، در واقع بسیاري از واقعیتهايدوم

با توجه به نرخ رشد پیشنهادي صفر براي دهسـتان  بنابراین . در جذب جمعیت، در نظر گرفته نمی شودها کارایی آن 
 1اقل نـرخ رشـد یعنـی    ، حـد فتح آباد توسط طرح فرادست و نرخ رشد منفی این دهستان در دوره اخیـر سرشـماري  
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 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  5  

 3196در افق طرح برابر بـا   هاروستااین با این حساب جمعیت . براي روستاهاي این دهستان پیشنهاد می گردددرصد 
دهستان چاهک با وجود نرخ رشد صفردرصـد پیشـنهاد شـده توسـط طـرح فرادسـت، در دهـه اخیـر          .نفر خواهد بود

. ابراین نرخ رشد دوره اخیر براي سال افق طرح پیشنهاد می گـردد درصد بوده است، بن 6/2سرشماري داراي نرخ رشد 
  .نفر خواهد بود 7898که بر این اساس جمعیت روستاهاي این دهستان در سال افق طرح برابر با 

: 6( شماره جدول سال )  در  هرات  نفوذ  حوزه  روستاهاي  پیشنهادي   افقجمعیت 
  1400  نرخ رشد محتمل  1385  

  7898  6/2  5374  دهستان چاهک
  3196  1  2753  دهستان فتح آباد

  محاسبات مشاور: مأخذ
  

  :نشان می دهدجمعیت در حوزه نفوذ شهر تحلیل هاي 
شهري، روند مهاجرت جمعیت به شهر هرات همچنان ادامه دارد و  –با توجه به روند مهاجرت روستا  - 

نحوي که در این منطقه روستاهاي بسیاري خـالی   به. یکی از مشکالت جمعیتی این منطقه می باشد
 .از سکنه شده اند و یا در آینده خالی از سکنه می شوند

 .اي داشته است ت کاهش قابل مالحظهضریب رشد جمعی اماروند افزایش جمعیت ادامه دارد،  - 

نرخ رشد جمعیت شهري محدوده بیشتر از جمعیت روسـتایی اسـت؛ و ایـن موضـوع حـاکی از رشـد        - 
 . نشینی منطقه می باشدشهر

، آب  راه(    برآورد کمبودهاي اساسی در وضـع موجـود در زمینـه تأسیسـات زیربنـایی      -3- 4-1
آموزشی ، درمـانی ، بهداشـتی و سـایر نیازهـاي     ( ، خدمات رفاهی ) آشامیدنی ، برق و پست 

ادي و و سایر تجهیزات مؤثر در روند رشد و توسعه اقتص) ضروري بسته به عرف و احتیاجات محلی 
  اجتماعی حوزه نفوذ

  سیسات زیر بناییتأ -3-1- 4-1
نیازهاي آینده روستاهاي حوزه نفوذ در زمینه تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی، با توجه به مطالعـات وضـع   

  . برآورد شده استطرح هاي فرادست و آگاهی از طرح هاي در دست اقدام،  و پیش نهادهاي موجود
و طـرح توسـعه و   ) 1382مهندسین مشـاور هـامون یـک،    (یی استان یزد طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستا

به عنوان طرح هاي فرادسـت در اسـتان  یـزد و شهرسـتان خـاتم      ) 1383مهندسین مشاور عرصه، (عمران ناحیه یزد 
  .مطرح می باشند

تعریـف  یز خاتم به مرکزیت مهر -و در ناحیه مهریز منظومهشهرستان و به عنوان مرکز  هراتبراین اساس شهر 
و مراکـز حـوزه    فتح آباد، چاهک و شهریاري مجموعهکز ابه مر مرکز برتربه عنوان  هراتدر این طرح شهر . شده است
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این خدمات طبق مصوبه شـوراي عـالی معمـاري و شهرسـازي بـه مراکـز        .نماید رسانی می خدماتبختیاري و خوانسار 
  .تعیین شده تعلق می گیرد

  راه –الف 
ر هرات به لحاظ انتقال مازاد محصوالت کشاورزي از روستاها به شهرها، جمـع آوري تولیـدات   حوزه نفوذ شهدر

  .راه هاي حوزه نفوذ شهر را بیشتر کرده است اهمیت روستاها و جابجایی نیروي کار از روستاها به شهرها و یا برعکس
  :موارد زیر اشاره کردمی توان به  هراتدر تحلیل وضعیت راه ارتباطی در منطقه و حوزه نفوذ شهر 

قرارگیـري  و کرمان باعث  ، اصفهانفارس هاي با استاندر ارتباط موقعیت شهر هرات و حوزه نفوذ آن  -
ارتباط در این منطقه تنها از طریق شـبکه هـاي راه هـاي زمینـی     . در موقعیت چهار راهی شده است

 .وجود ندارد) ریلی و هوایی(به عبارتی سایر شبکه هاي ارتباطی . صورت می گیرد

 5/152کیلـومتر راه روسـتایی دارد کـه شـامل     399از نظر راه هاي روستایی نیـز شهرسـتان خـاتم      -
  .خاکی می باشد 5/246کیلومتر آسفالته و 

روسـتایی حـوزه نفـوذ شـهر     مرمت و نگهداري راههاي مهم ترین مسأله در تحلیل راه هاي روستایی،  -
 .هرات می باشد

توسـعه و  مسـتعد   مناسـب،  داشتن عوارض طبیعی و وضـعیت توپـوگرافی  به دلیل ن حوزه نفوذ هرات -
 .احداث راه می باشد

  آب آشامیدنی -ب
این منطقه از استان یزد نسبت به مناطق همجوار به علـت داشـتن منـابع ارزشـمند آبـی در حاشـیه کـویر از        

آبـادي   48نفـوذ شـهر هـرات     در حـوزه  1385براساس آمار مرکز آمار ایران در سـال  . موقعیت خاصی برخوردار است
درصـد   67درصـد داراي شـبکه آب آشـامیدنی و     90از این تعداد آبـادي  . خانوار و بیشتر می باشند 3داراي جمعیت 

اراي شـبکه آب شـرب بـوده کـه     در این میان تمام روستاهاي دهستان فتح آباد د. داراي سیستم تصفیه آب می باشند
امـا میـزان روسـتاهاي داراي سیسـتم تصـفیه آب در      . این زمینه می باشـد  نسبت به دهستان چاهک داراي برتري در

   .دهستان چاهک بیش از دهستان فتح آباد بوده است
مهریز شبکه آب آشامیدنی با منبع بهداشتی را براي روسـتاهاي داراي   –طرح فرادست روستاهاي ناحیه خاتم 

خانوار در ایـن حـوزه نیـز از     3است که روستاهاي داراي این در حالی . نفر پیشنهاد نموده است 100جمعیت بیش از 
  .این تاسیسات برخوردار می باشند

کمبود میـزان  شامل میزان برخورداري آبادي ها از شبکه آب لوله کشی مناسب بوده و کمبود ها از لحاظ کمی 
کسالی با کمبـود مواجـه   میزان آب در برخی از روستاها به دلیل خش. آب و سیستم تصفیه آب داراي اهمیت می باشد

  . شده است که تامین آن به عنوان حیاتی ترین تاسیسات الزم براي زندگی ضروري است
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: 7( شماره جدول آشامیدنی)  آب  از  برخوردار  روستاهاي  شرب تعداد  آب  تصفیه  سیستم  هراتدر و  نفوذ    حوزه 
  درصد  سیستم تصفیه آب  درصد  آب لوله کشی  2تعداد کل آبادي  دهستان
  58  15  100  26  26  فتح آباد
  77  17  77  17  22  چاهک

  67  32  90  43  48  بخش مرکزي
  مرکز آمار ایران: مأخذ

روسـتاهاي  در تحلیل وضعیت آب شرب روستاهاي حوزه نفوذ بازسازي تاسیسات شبکه توزیع آب دیگر مسأله 
  .شـهرهرات می باشدحوزه نفوذ 

  برق  –ج 
تـامین و   ،و حوزه نفوذ آن پس از انتقال از استان کرمان به پست هـاي بـرق هـرات و چاهـک     برق شهر هرات

داراي  و مکـان  آبـادي   74در حوزه نفـوذ شـهر هـرات     1385براساس آمار مرکز آمار ایران در سال   .توزیع می گردد
این میزان  .باشندري متصل می درصد به شبکه برق سراس96از این تعداد آبادي . خانوار و بیشتر می باشند 1جمعیت 

  . درصد می باشد نیز بیشتر می باشد 93از میانگین برخورداري شهرستان خاتم که 
: 8( شماره جدول هرات)  نفوذ  حوزه  در  برق  از  برخوردار  روستاهاي    تعداد 

  درصد  برق  3تعداد کل آبادي  دهستان
  95  36  38  فتح آباد
  97  35  36  چاهک

  96  71  74  بخش مرکزي
  مرکز آمار ایران: مأخذ

  
ایـن  . نفر پیشنهاد نموده اسـت  100طرح فرادست تامین انرژي برق را براي روستاهاي داراي جمعیت بیش از 

خانوار ساکن و بیشتر دراین حـوزه نیـز از انـرژي بـرق برخـوردار       1در حالی است که بیشتر مزارع و مکان هاي داراي 
برق سراسري مـی باشـند کـه تنهـا     انرژي فاقد تاسیسات  مکان هاي موجود در این محدودهدرصد از  4تنها  .شده اند

  .بنابراین به طور نسبی کمبودي در این زمینه وجود ندارد .داراي یک خانوار جمعیت می باشند

  مخابرات –د 
کـه بـا راه انـدازي     تلفن همراه است BTS سایت 11مرکزتلفن ثابت و 14درحال حاضر شهرستان خاتم داراي 

  .شماره می رسد 5300هاي همراه به حدود  تلفن ثابت درشهرستان نصب وتعدادتلفن 11326این مراکز تعداد
درصدي تلفـن   23و  فن همراهدرصدي تل 32ریب نفوذ ضو  در حوزه نفوذ هراتمرکز تلفن  8با توجه به وجود 

درصدي تلفن ثابت در کل کشور از وضـعیت نسـبتا    33 و درصدي تلفن همراه 34در مقایسه با ضریب  روستاییثابت 
  .مناسبی برخوردار می باشد

                                                
هاي آم - 2 آبادي  می باشد 3ار شامل  و بیشتر  ر   .خانوا
داراي سکنه  - 3 هاي  آبادي  تمام  می باشد1آمار شامل  و بیشتر  ر    .خانوا
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: 9( شماره جدول مخابرات)  شبکه  از  هرات  نفوذ  حوزه  برخورداري    میزان 
  کل کشور  حوزه نفوذ هرات  شاخص

  33  23  روستایی  ثابتضریب نفوذ تلفن 
  34  32   ضریب نفوذ تلفن همراه

  شرکت مخابرات استان یزد: ذمأخ
  گاز -ذ 

بـه تـازگی    .سفانه روستاهاي واقع در حوزه نفوذ شهر هرات از خدمات لوله کشی گاز برخوردار نمـی باشـند  متأ
  .بنابراین کمبود اساسی در تامین گاز وجود دارد .عملیات گازرسانی در برخی روستاها شروع شده است

  

  خدمات رفاهی  - 3-2- 4-1
واحد  6دبستان  22واحدآموزشی شامل  30ر روستاهاي حوزه نفوذ شهر هرات جمعاً از نظر خدمات آموزشی د

 1شـهر داراي   ،عـالی فنـی و حرفـه اي و   از نظـر آمـوزش   . واحد آموزشی دبیرستان می باشـد  3آموزشی راهنمایی و 
  .  هنرستان می باشد 2دانشکده کشاورزي و  1دانشگاه آزاد اسالمی، 

مرکـز   2مرکز بهداشتی شامل  2مانی در روستاهاي حوزه نفوذ شهر هرات جمعاً در –از نظر خدمات بهداشتی 
همچنـین ایـن حـوزه    . وجـود دارد  کلینیک و مرکز بهداشـت  درمانگاه، کلینیک، پلی درمانی روستایی شامل-بهداشتی

  .خانه بهداشت فعال می باشد 7داراي 
  .مسجد وجود دارد 19 کتابخانه  عمومی، 2حوزه جمعاً  این مذهبی در روستاهاي -از نظر خدمات فرهنگی

. پیش بینـی نمـوده اسـت    1400طرح فرادست خدمات عمده مورد نیاز آبادي هاي حوزه نفوذ هرات را در افق 
سایر آبادي هاي اقمـاري از ایـن خـدمات اسـتفاده      .این خدمات در مراکز حوزه، مجموعه و منظومه مستقر می گردند

عمده . صندوق پست و دبستان بهره مند می گردندبرق، ، شرب روري و اولیه شامل آبنموده و خود تنها از خدمات ض
ترین نیاز هاي مراکز برتر در نظام سلسله مراتبی خدمات رسانی در این طرح شـامل مـدارس دبیرسـتان و راهنمـایی،     

ن فنـی و حرفـه اي   درمانی، شرمت تعاونی، دفتر پست، مرکـز خـدمات روسـتایی و هنرسـتا    -داروخانه، مرکز بهداشتی
  .می باشد جدول زیراین خدمات به تفکیک مراکز مطابق . باشد می

همچنین این مراکز منظومه خدمات برتر مورد نیاز خود را از شهر هرات به عنوان مرکز شهرستان و منظومـه و  
  .شهر مهریز به عنوان مرکز ناحیه  و شهر یزد به عنوان مرکز استان دریافت می نمایند
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فرادست:  )10( شماره جدول طرح  مطابق  روستایی  رسانی  خدمات  مراتبی  سلسله  نظام  برتر  مراکز    نیازهاي 

  نام مرکز  

موقعیت در نظام 
  عمده ترین کمبودها براساس ضوابط خدمات رسانی روستایی  سلسله مراتبی

ومه
نظ

ز م
مرک

وعه  
جم

ز م
مرک

  

وزه
ز ح

مرک
ست  

ر پ
دفت

عاون  
ت ت

شرک
یی  ی

ستا
 رو

ات
خدم

کز 
مر

  

شت
هدا

ه ب
خان

  

ی 
شت

هدا
کز ب

مر
-

انی
درم

  

انه
وخ

دار
یی  
نما

راه
سه 

مدر
  

تان
رس

دبی
  

اي
فه 

حر
 و 

نی
ن ف

ستا
هنر

  

فن
تل

  

بخش 
مرکزي 

  خاتم

      پ*     *              *    فتح آباد
      پ*                   *    چاهک

      *  *  *      *  *  *    *    شهریاري
        *  *  *      *  *  *      خوانسار
    *  *  *  *  *    *  *  *  *      بختیاري

  طرح توسعه و عمران ناحیه یزد: مأخذ
  

  خدمات و تأسیساتهاي عمده کمبود  -3-3- 4-1
  . پذیرایی بسیار کم می باشد -از نظر خدمات رفاهی؛ میزان برخورداري از خدمات اقامتی -
با توجه به جوانی جمعیت و برآورد هاي صورت گرفته خدمات فرهنگی، ورزشی و تفریحی در شـهر و   -

 .ذ کم می باشدحوزه نفو

 . تأسیسات گاز و سیستم فاضالب از مهم ترین کمبودها می باشد ؛از نطر تأسیسات -

  .این شهر و روستاهاي حوزه نفوذ آن فاقد پوشش شبکه ریلی و خطوط هوایی حمل و نقل می باشد -
جود توان به عرض نسبتاً کم جاده موهاي ارتباطی در حوزه نفوذ شهر هرات میاز مسایل اصلی شبکه -

وسـایل نقلیـه    بین شهر هرات و شهرهاي مروست وشهر بابک با توجه بـه حجـم نسـبتاً بـاالي تـردد     
   . در این محور اشاره نمود سنگین

بینی امکانات تأمین منابع مالی و چگونگی مشارکت اهالی و نهادهـاي محلـی، بـراي     پیش - 4- 4-1
  برآوردن نیازهاي عمرانی حوزه نفوذ شهر 

جهت برآوردن نیازهاي عمرانی حوزه نفوذ شهر هرات توجه به توان هاي بالقوه منطقه تأمین منابع مالی جدید 
در ایـن زمینـه تـوان هـاي بـالقوه ایـن منطقـه را        . شده است و پیش بینی ها در این راستا صورت گرفته است بررسی

  :توان به شرح زیر برشمرد می
 .وجود زمین هاي کشاورزي و قابلیت زراعت، باغداري •

  .معیت و وجود عامل نیروي انسانی جوان و تحصیل کردهجوانی ج •
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  .به ویژه صنایع وابسته به کشاورزي و دامداري. وجود توان هاي توسعه صنعتی •
  .حوزه نفوذ روستاهايوجود جاذبه هاي اکوتوریستی و جاذبه هاي  •

توسـعه شـهر و   ع تأمین امکانات منابراهگشاي  عواملتوان هاي بالقوه توسعه اي منطقه،  شدنپس از مشخص 
توان هاي محیطـی،  : الف: در اینجا تأکید و توجه بر دو عامل اصلی می باشد. مورد بررسی قرار می گیردحوزه نفوذ آن 

در نهایـت  . توجه بـه برنامـه هـاي موجـود در اسـناد برنامـه اي فرادسـتی        :ب.  ی وضع موجود شهر و حوزه نفوذانسان
  :رت زیر پیشنهاد شده استامکانات تأمین منابع مالی توسعه به صو

 .بهبود و توسعه بخش کشاورزي .1

 .ایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزيتوسعه صن .2

 ).توجه به جوانی و سطح آموزش جمعیت ( توسعه اشتغال و ایجاد ظرفیت هاي شغلی  .3

 .حفظ منابع طبیعی و حیات طبیعی منطقه .4

 .احیا منابع طبیعی و بیابان زدایی .5

از طریق واگذاري برخی سرمایه گـذاري هـا بـه بخـش خصوصـی و حمایـت از       گسترش مشارکت مردمی  .6
 .بخش خصوصی

امکانات مالی مورد نیاز بـراي اسـتقرار واحـداث خـدمات و تجهیـزات رفـاهی در سـطح روسـتاها و گسـترش          
تـی براسـاس   تأسیسات زیر بنایی و روبنایی عمدتاً براساس برنامه هاي سالیانه در بودجه عمومی سـازمانها وادارات دول 

  . اولویت گنجانده شده وتأمین می گردد
یکی از الزمه هاي اصلی اجراي پیشنهادات عمرانی به وسیله سازمانهاي متـولی، پـیش بینـی هزینـه اجـرا در       

از آنجایی که بازده طرحها و پروژه هاي عمرانی نسبتاً طـوالنی  . هاي سالیانه و نحوه تخصیص اعتبارات می باشدبودجه
و هزینه هاي مورد نیاز طرحها نسبتاً باال می باشد، اجراي طرحهـا و پـروژه هـاي اجرایـی در طـی یکسـال        مدت بوده

. پیش بینی گـردد ) طی سالهاي یک دوره برنامه ریزي(مقدور نبوده و الزم است که اعتبارات در طی سالهاي متمادي 
لتی و از طرفی کثرت طرحها و پروژه هـاي عمرانـی   عالوه بر این محدودیت اعتبارات و امکانات سازمانها و نهادهاي دو

  .شده است) چهارساله(ریزي باعث تخصیص اعتبارات در طی سالهاي یک دوره برنامه
براساس نتایج مطالعات حوزه نفوذ و سطح بندي پیشنهادي، طرحها و پروژه هاي عمرانی پیشـنهادي در غالـب   

سات و خدمات فرهنگی مذهبی، ورزشی، گردشـگري ارائـه شـده    درمانی، ارتباطات، تأسی -خدمات آموزشی، بهداشتی
اعتبارات الزم جهت احداث اماکن ورزشی، تفریحی، آموزشی و بهداشتی درمانی عموماً در بودجه هـاي عمرانـی   . است

  . سالیانه دولت پیش بینی می شود
ا در طـی برنامـه   در صورت عدم اختصاص بودجه در طی یکسال بودجه عمرانی مـورد نظـر، بـه تفکیـک سـاله     

  . بلندمدت چهار ساله تأمین خواهد شد
  : امکانات مالی مورد نیاز جهت احداث واحدهاي آموزشی
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هزینه . هزینه احداث واحدهاي آموزشی عموماً در بودجه عمرانی سالیانه آموزش و پرورش پیش بینی می شود
  .باشد نظر سازمان تجهیز و نوسازي ورزشی میتکمیل احداث و تجهیز مراکز آموزشی به عهده آموزش و پرورش و زیر 

  : امکانات مالی و اعتبارات مورد نیاز جهت احداث مراکز درمانی
پیش بینی کلی اعتبارات الزم جهت احداث و تکمیل مراکز درمانی فوق می بایست از بودجه عمرانی اداره کـل  

زینه ها و اعتبـارات الزم جهـت احـداث و تکمیـل     ه. بهداشت و درمان و با کمک اعتبارات استانی اجرا و احداث گردد
مراکز درمانی عمدتاً شامل هزینه احداث ساختمان و محوطـه سـازي، هزینـه تـأمین تجهیـزات و تأسیسـات وسـایل        

  .باشد می
  :امکانات مالی و اعتبارات مورد نیاز جهت احداث شبکه راههاي پیشنهادي

ز محدوده شهرها بـه عهـده اداره کـل راه و ترابـري اسـتان      سازمان متولی احداث و تعریض جاده ها در خارج ا
  .هزینه احداث این جاده ها هر ساله در بودجه سالیانه پیش بینی خواهد شد . باشد می

  : چگونگی مشارکت اهالی و نهادهاي محلی
مشارکت در مفهوم خود شامل مشارکت در تصـمیم گیـري، مشـارکت در اجـرا، مشـارکت در بهـره بـرداري و        

اقتصادي ساکنین روسـتا  وحـوزه    -هاي عمرانی تجلی کالبدي نیازهاي اجتماعی رکت در ارزیابی می باشد فعالیتمشا
  .گردد نفوذ شهر است که براساس اصول مشارکت، فرایندي تعریف پذیر محسوب می

ایـن بـا توجـه بـه      با توجه به درآمد نسبتاً پایین روستاییان نمی توان انتظار باالي مالی از آنها داشت با وجود 
پتانسیل هاي موجود در روستا روستاییان در موارد ذیل به مشارکت می پردازند، مشارکت روستاییان درزمینه  احداث 
تأسیسات عمرانی در روستا را می توان در چهار قسمت عمده مشارکت در تصمیم گیري، مشارکت در اجرا، مشـارکت  

رائه فیدبک بررسی نمود، که در اینجا به طـور مختصـر مـورد بررسـی قـرار      در بهره برداري و نگهداري و مشارکت در ا
  .گیرد می

  مرحلۀ تصمیم گیري  –الف 
در این مرحله که می توان از آن به عنوان پایۀ طرح یاد نمود حضور روستاییان بسیار حائز اهمیـت اسـت زیـرا    

مورد مطالعه آشنایی کامل به دست آورد جـز   هیچ کارشناسی در هیچ سطحی قادر نخواهد بود به طور کامل از منطقه
این افراد با شناخت کامل از محیط زندگی خـود و نحـوة   . اینکه در این زمینه از افراد آگاه و مطلع روستایی بهره گیرد

برخورد هم محلی هاي خود با طرح ها و تصمیمات مأخوذه و انتقال آن به مشاورین نقـش بسـیار مهمـی در انتخـاب     
به این ترتیب بـا انتخـاب گزینـۀ مناسـب و اعمـال آن درطـرح پیشـنهادي        . مختلف ممکن خواهند داشتگزینه هاي 

مسلماً از شدت و تعداد خطاها تا اندازة بسیار زیادي کاسته شده و درنتیجـه، اجـراي طـرح بسـیار آسـانتر و هـر چـه        
  . سریعتر امکان پذیر می شود
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  مرحلۀ اجرا-ب
حله اي است که در آن ابزار اجراي طـرح تهیـه شـده و پیشـرفت برنامـه آغـاز       مرحلۀ اجراي طرح در واقع مر 

  .مشارکت روستاییان بهره جستدر تهیه ابزار اجراي طرح می توان در موارد ذیل از . گردد می
  :     تأمین نیروي انسانی  -1

مشـارکت هـم بـراي     استفاده از نیروي انسانی روستاییان در اجراي طرح عمرانی  امکان پـذیر مـی باشـد ایـن    
زیرا جوانان روستایی از این طریق به درآمـدي دسـت مـی یابنـد و از     . روستاییان و هم براي مجریان، مفید خواهد بود

طرف دیگر مجریان با استفاده از نیروي کار بومی می توانند با پرداخت دستمزدي کمتر که مطمئنـاً خـود روسـتاییان    
این در حالی است که به دلیل تعصبی که معمـوالً ایـن افـراد نسـبت بـه      . یش برندنیز بدان راضی خواهند بود کار را پ

محل زندگی خود دارند، اطمینان بیشتري از مسئولیت پذیري کارگران در زمینه سـرعت و دقـت کـار وجـود خواهـد      
  .داشت

  تأمین منابع مالی  -2
فاده نمود در زمینه منابع مالی از جملـه  از دیگر مواردي که می توان از مشارکت روستاییان در اجراي طرح است

  . درمانی و خدماتی است –تأمین زمین رایگان براي احداث واحدهاي آموزشی
در بررسیهاي به عمل روستاییان در زمینه کمک مالی می توان از خودیاري ساکنین بـه شـیوه ذیـل اسـتفاده     

از است و باید توسط روستاییان تـأمین شـود، مشـخص    بدین نحو که ابتدا هزینه اي که براي پروژه اي مورد نی: نمود 
خانواده هایی که استطاعت تأمین این هزینه را ندارند در مقابـل از  . شده و سپس مبلغ آن بر تعداد خانوار تقسیم شود

نواده با محاسبۀ دستمزد نیروي کار در یک روز می توان تعداد روزهایی را که افراد آن خا. نیروي کار آنها استفاده شود
  .باید در ساخت پروژه صرف نمایند نیز مشخص شود 

  مرحلۀ بهره برداري و نگهداري  –ج 
در مرحلۀ بهره برداري از طرح می توان بـا انتخـاب افـرادي کـه از آگـاهی الزم در زمینـه طـرح و اهـداف آن         

بـرداري و توجـه بـه اسـتفاده      پر واضح است که نحـوة بهـره  . ، زمینه استفاده بهینه و صحیح را ایجاد نمودبرخوردارند
این افراد می بایست در زمینـه طـرح و   . پایدار، نقش بسیار با اهمیتی در موفقیت طرح تا زمان افق طرح خواهد داشت

بهره برداري از پـروژه  . اهداف آن به طور کامل توجیه شده باشند و وظیفه بهره برداري صحیح را بر عهده داشته باشند
مـی بایسـت از    همراه باشد کـه ) پایداري(قبالً نیز اشاره شد می بایست با نگهداري و حفظ آن هاي طرح همانطور که 

طرح هاي ترویجی براي جلب مشارکت روستاییان بهره گرفت و بدین منظور گردهمایی هاي مشـارکتی بـا بزرگـان و    
آشنایی با مسائل ده و اعتبار خـاص  ریش سفیدان روستا انجام داد که از این افراد به دلیل دارا بودن مدیریت سنتی و 

 .بین اهالی می توان سود جست
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  ارائه کلیات چارچوب پیشنهادي براي توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر  -5- 4-1

با توجه به توان هاي محیطی، انسانی وضع موجود شهر و حوزه نفوذ و برنامه هاي موجود در اسـناد برنامـه اي   
  :به شرح زیر می باشد و عمران حوزه نفوذ شهر چارچوب پیشنهادي براي توسعهفرادستی، 

  حفظ و ارتقاي محیط زیست و منابع طبیعی: اولویت اول 
 شـده  شناسـایی  هـاي  عرصـه  مدیریت سطح ارتقاي و یمحیط زیست قابلیت با هاي عرصه شناسایی -

  .کنونی
  .موجود آبخوانهاي تغذیه و حفظ براي مرتعداري و آبخیزداري طرحهاي -
 .آب ابعمن بهینه مدیریت -

  ...) و کویري کاشت دست جنگلهاي کاشت و پاشی مالچ(بیابانزاي طرحهاي -
 و تحت فشار آبیاري نه اي،گلخا کشت یعنی آبی منابع بهینه مدیریت با مرتبط کشاورزي هاي پروژه -

  ...دار و شیب سطوح در باغداري آب، شوري و خشکی به مقاوم محصوالت کشت قطره اي،
در این منطقه گسترده ترین فعالیت اقتصادي مسلط به شمار می رود و اقتصاد ایـن   در شرایط فعلی کشاورزي

 هـاي  منطقه بر فعالیت هاي بخش کشاورزي به ویژه بخش زراعت استوار می باشـد بـه طـوري کـه یکـی از محـدوده      
 آب تـأمین  بـر  عـالوه  شهرسـتان کـه   در دائمی رودخانه دو وجوداین شرایط با  .تولیدي عمده استان به شمار می رود

، میسـر شـده   سـازد  مـی  روانه هرات دشت به نیز را سیالبها از عظیمی حجم کشاورزي، اراضی از هکتار دو هزار حدود
 .است

در این بخش توجه به توان هاي تولیدي زراعت، دامداري و باغداري و وجود جمعیـت جـوان در روسـتاها بـه      
کـاهش رونـد مهـاجرت     موجـب توسـعه ایـن بخـش    . اسـت مطرح  توسعه و عمران حوزه نفوذ شهرعنوان اولویت اول 
ضـعف عمـده در    .شدن روستاها جلوگیري می نمایـد خالی از سکنه  ازو حتی در برخی موارد  شدهروستائیان به شهر 

و شـهرهاي   هـرات این مورد نبود صنایع وابسته به کشاورزي است که عمده تولیدات کشاورزي به صورت خام به شهر 
   .ادر می شودبزرگ دیگر ص

توسـعه  و  توسـعه خـدمات دامپـروري   ، تجهیز مراکز ترویج و خدمات جهـاد کشـاورزي  با توجه به این اولویت؛ 
  .ضرورت اساسی است مکانیزاسیون محصوالت باغی

 یصنعت توسعه: اولویت دوم

ر بـین  علت پرداختن به این بخش وجود معادن در حوزه نفوذ شهر، وجود جمعیت جـوان، بیکـاري بـه ویـژه د    
همچنین با توجه بـه مطالعـات طـرح فرادسـت      .می باشد جمعیت جوان، راه هاي ارتباطی مناسب و موقعیت ارتباطی
توسـعه  یـه کننـده نیـاز بـه     و توجزمینه سـاز   این عوامل .شهرستان خاتم ناحیه اي جدا افتاده در استان یزد می باشد

  .باشدمی بخش صنعت در این منطقه 
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 خش اکوتوریسم توسعه ب: اولویت سوم

چنین وجود جنگـل هـاي شـادي و    این حوزه و هم جانوري و گیاهی هاي گونه فرد به منحصر تنوع و وجودبا 
  .گردي وجود دارد طبیعت و گردشگري توسعه امکان مناطق حفاضت شده،

 سیسات زیربنایی و خدماتیأتوسعه ت: مچهاراولویت 

 در ترانزیـت  باالیی قابلیت خاتم ناحیه یزد، -هرات محور در ژهوی به این حوزه در زیربناها نسبی توسعه رغم به

 تقویت ویژه به زیربنایی هاي پروژه بنابراین گسترش .دارد غربی -شرقی محور چه و جنوبی -شمالی محور در چه کاال

  .بیانجامد استان هاي مجاورو  ناحیه بیشتر پیوند به تواند می استانی فرا محورهاي
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  شهرنتایج مربرط به  -2- 4

  تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود  - 1- 4-2

اصـوالً  . گاه هـاي اسـتان، کشـاورزي و دامـداري بـوده اسـت       شغل اولیه مردم شهر هرات همانند سایر سکونت
پیدایش سکونت گاه ها و تشکیل هسته هاي اولیه زندگی بر مبناي وجود آب و زمین  مناسـب جهـت کشـت و زرع و    

  . ورش دام بوده استبه دنبال آن پر
. مـی باشـد  و شیالت  جنگلداري، کشاورزي، شکاراین بخش شامل گروه هاي عمده فعالیت  بخش کشاورزي؛

روند ها نشان می دهد در بخش کشاورزي در دوره هاي گذشته جمعیت بسیاري در این بخش شـاغل بـوده انـد و در    
  . درصد رسیده است 3/29حال حاضر نیز سهم این بخش به رقم 

و گـاز   ،تامین بـرق  ،)ساخت(صنعت  ،استخراج معدناین بخش شامل گروه هاي عمده فعالیت  بخش صنعت؛

روند ها نشان می دهد این بخش اقتصادي، در شـهر هـرات بـه دلیـل عـدم وجـود صـنایع        . می باشد ساختمانو  آب
 شـاغالن در بخـش صـنعت    تعداد .رشد کمی داشته و به صنایع کوچک و کارگاهی محدود می شودمتوسط و سنگین 

  .می باشد از جمعیت فعال درصد 5/30در شهر هرات شامل 
انبـار   حمل ونقل،، هتل و رستوران، ...این بخش اقتصادي شامل عمده فروشی، خرده فروشی و بخش خدمات؛

، ...اع و ه امورعمـومی، دفـ  راداهـاي کـار وکسـب،     فعالیتمستغالت، اجاره و ، هاي مالی واسطه گري، ارتباطات داري و
  ارايد هـاي معمـولی  رخانوا هـاي   ، فعالیت...خدمات عمومی و  سایر فعالیتهاي، بهداشت و مدد کاري اجتماعی، آموزش

ایـن  . می باشد هاي نامشخص و اظهار نشده فعالیت، دفاتر مرکزي و برون مرزي هاي تئها و هی سازمان، ...و مستخدم
به عبارت دیگر هرچـه شهرنشـینی بیشـتر باشـد رشـد ایـن       . تقیم داردبخش اقتصادي با فرایند شهرنشینی رابطه مس

رشـد  رشد محـدود در بخـش صـنعت    این بخش اقتصادي در شهر هرات به علت . افزایش می یابدبخش اقتصادي نیز 
   .درصد می باشد 4/39این بخش در شهر هرات سهم . داشته استبسیار زیادي 
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  ژرژشابو و هیبژوگارننمودار  -1- 1- 4-2
 ژرژشـابو  و هیـ بژوگارن نمودارسی نقش شهر هرات بر اساس آمارهاي رسمی سرشماري نفوس مسکن  براي برر

  . ترسیم گردید 1385و  1375سال هاي 
: 11( شماره جدول هاي )  بخش  در  شاغالن  توزیع 

سال اقتصادي     1375 عمده 

  درصد  تعداد  گروه اقتصادي

  4/31  888  کشاورزي
  2/33  937  صنعت
 35/4 999  خدمات

 100 2824  مجموع
یران: ماخذ ا   مرکزآمار 

  
 بر 1375 سال در هرات شهراقتصادي  تیموقع : 4نمودار 

ن نمودار يرو   ژرژشابو و هیبژوگار
  

کشـاورزي  نقش شهر هرات یک شهر چند نقشی بوده است اما فاصله شهر از  1375در سال  نمودار باال،مطابق 
  . ها کمتر می باشد  نقشنسبت به سایر

: 12( شماره جدول هاي )  بخش  در  شاغالن  توزیع 
سال اقتصادي    1385 عمده 

  درصد  تعداد  گروه اقتصادي

  2/29  1099  کشاورزي
  3/30  1140  صنعت
  6/40  1528  خدمات
 1000 3736  مجموع

یران: ماخذ ا     مرکزآمار 
 بر 1385 سال در هرات شهراقتصادي  تیموقع:  5نمودار 

ن نمودار يرو   ژرژشابو و هیبژوگار
نقـش  امـا  شـهر کماکـان فاصـله خـود را بـا       . نیز شهر هرات یک شهر چند نقشی بوده است  1385در سال  

شهر هرات یک شـهر چنـد   این روش، اتکا به بنابراین با .  می شود خدمات نزدیک نقشبه کشاورزي حفظ می کند و 
  . خدماتی است –نقشی با نقش غالب کشاورزي 

  4)مدل تغییر سهم ( تحلیل ساخت و اقتصاد شهر  -2- 1- 4-2
روش تغییر سهم براي تحلیل و پیش بینی شرایط اقتصادي و اشتغال شهر و سطوح بـاالتر از شـهر مـی توانـد     

یا استان گفته می شود، که سطوح جغرافیایی مورد مطالعه در این روش مقیاس مرجع کشور . مورد استفاده قرار گیرد

                                                
4 - Shift – Share Analysis 
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روش تغییر سهم تفاوت رشد بخش هاي اقتصادي شهر در مقایسه با رشد بخش ها در سطح . با آن سنجیده می شوند
این تفاوت که ممکن است مثبت یا منفی باشد، بیانگر تغییر مکان یا جابجـایی سـهم   . اقتصاد مرجع را بررسی می کند

  :این جابجایی سهم ناشی از سه عنصر زیر می تواند باشد. اد شهر در اقتصاد مرجع استاقتص

  :عنصر رشد اقتصاد مرجع –الف 
این عنصر کل تغییرات اشتغال در اقتصاد مرجع را در طی دو مرحله نشـان مـی دهـد و بـا فرمـول زیـر قابـل        

  .محاسبه است

 =   85  75 

ER = قتصاد مرجعکل اشتغال در ا 

  

  :عنصر رشد نسبی بخش هاي اقتصادي در کل اقتصاد مرجع –ب 
مثبـت یـا منفـی بـودن     . این عنصر رشد یا نزول هر بخش اقتصاد را در کل اقتصاد مرجع اندازه گیري می کند

  .این سنجه به معناي صعود یا نزول آن بخش در کل اقتصاد مرجع است و با فرمول زیر قابل محاسبه است
 

 =   85  75 −   85  75  
Ei =  اشتغال در بخشi در اقتصاد مرجع 

  

  :عنصر عملکرد هر بخش در شهر نسبت به عملکرد همان بخش در سطح مرجع -ج
مثبـت  . این سنجه موقعیت رقابتی هر بخش اقتصادي شهر را در مقایسه با اقتصاد مرجع اندازه گیري می کنـد 

معناي سرعت رشد بیشتر آن نسبت به کل اقتصاد مرجع و منفی بودن آن بـه مفهـوم عقـب مانـدگی آن      بودن آن به
  .است و با فرمول زیر قابل محاسبه است

 =    85   75 −    85   75 

ELi= اشتغال بخشi در سطح محلی 

ERi = اشتغال بخشi در سطح مرجع  
در . ل از سه فرمول مذکور بیانگر تغییرات اشتغال در هر بخش اقتصادي شهر هـرات اسـت  مجموعه نتایج حاص

و پیش بینی آن به شرح زیـر مـورد بررسـی     هراتاینجا با استفاده از روش تغییر سهم تغییرات ساختار اقتصادي شهر 
  ). A=0.531. ( است 0.531بر با برا) استان ( برابر محاسبات انجام شده، نرخ رشد کل اقتصاد مرجع . قرار گرفته است
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. بخش کشاورزي در سطح استانی افزایش اشتغال داشته است و در سطح شـهر هـرات کـاهش اشـتغال داشـته اسـت      
  .صادي استو این بخش بازنده اقت. رشد استانی و رشد شهري منفی است Cو  Bضرایب 

 Cو  Bمنتهی هر دو ضـرایب  . استبخش صنعت در استان رشد مثبت داشته و در شهر نیز رشد مثبت داشته 
  .منفی هستند، این بخش در شهر نسبت به استان بازنده اقتصادي است

و نشان دهنده . مثبت است Cو  Bبخش خدمات در استان و شهر داراي نرخ رشد مثبت است و هر دو ضرایب 
سـایر اطالعـات بـا     .رشد بخش خدمات در مقابل افول بخش کشاورزي و صنعت هم در شـهر و هـم در اسـتان اسـت    

  .جزئیات بیشتر در جدول زیر آمده است
: 13( شماره جدول هاي )  سال  در  هرات  شهر  اقتصادي  مختلف  هاي  بخش  در  اقتصادي  وضعیت  بر  1375- 85بررسی 

مرجع  اقتصاد    )استان ( مبناي 
بخش هاي 

 اقتصادي
 شهر هرات استان

A B C A+B+C B+C A+B 1375 1385 1375 1385 

 403/0 -408/1 -876/0 -279/1 -128/0 531/0 1099 8888 43293 30859  کشاورزي

 487/0 -315/0 217/0 -271/0 -044/0 531/0 1140 937 140884 94727 صنعت

 631/0 002/0 530/0 -101/0 099/0 531/0 1528 999 145107 88988 خدمات

  215949 330669 12199 5152 -  -  -  -  -  -  
  محاسبات مشاور: مأخذ

 عرضی ایزارد –نتایج تحلیل از تکنیک ترسیمی طولی  - 3- 1- 4-2

در ایـن  . عرضی ایزارد می باشد –هر استفاده از تکنیک ترسیمی طولیاز دیگر روش هاي تحلیل اقتصاد یک ش
شهر هـرات در   سطح باالتر. هه سطح باالتر خود سنجیده می شودروش نیز تغییرات یک دهه شهر با تغییرات همان د

  . اینجا استان یزد می باشد 

  
طولی  : 6نمودار  هاي  –نمودار  سال  یزد  استان  و  هرات  شهر  ایزارد    1375- 1385عرضی 
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<∝، گونه که در محور مختصات نمودار باال مشخص استهمان می باشد ، ایـن بـدین معناسـت کـه رشـد       45
هرچند ایـن مهـم بـراي شـهر هـرات یـک ویژگـی        . بیشتر بوده است 1385زد در سال ی اقتصادي شهرهرات از استان

تمام گروههاي عمده اقتصادي نیـز در محـدوده   . ما حاکی از رشد نامتعادل آن در اقتصاد می باشدمحسوب می گردد ا
  .  اقتصادي در هردو محدوده می باشد تمام بخشهاينشان از رشد ضعیف قرار گرفته اند که  سوم

  بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آینده  شپی -2- 4-2

  یررسی امکانات و موانع توسعه و پیش بینی نقش شهر   -2-1- 4-2
  .  مورد بررسی قرار گرفت  شهر و موانع توسعه شهر  استعدادها و امکانات بالقوهدر ابتدا 

  استعداد و امکان 
 .توان نسبی تولید محصوالت زراعی و باغی §

 .به وجود جاذبه هاي طبیعی و اکوتوریستی منطقهتوسعه گردشگري با توجه  §

 .وجود نیروي انسانی جوان بالقوه براي اشتغال §

 .امکان گسترش صنایع تبدیلی کشاورزي §

  موانع توسعه
 .مهاجرت از روستا به شهر و تبدیل بخش تولیدي به بخش مصرف کننده §

 .و دوري از مرکز استان پرتردد ترانزیتاصلی و به راه  محدود دسترسی §

 .کمبود خدمات فرهنگی، ورزشی و تفریحی §

، نقـش غالـب شـهر    دالیـل ذیـل  بـه   اتکا، با و تحلیل روند تغییرات اقتصاد شهربراساس مطالعات انجام گرفته 

  :خواهد بود   خدماتی -کشاورزي

 . سیاستهاي دولت مبنی بر حفظ کشاورزي در کشور، حفظ منابع کشاورزي را الزم می کند  -1

 5. نی منطقه خاتم براي کشاورزي از دیگر مناطق استان بیشتر است پتانسیل هاي درو -2

 . طرح فرادست منطقه خاتم را منطقه اي با قابلیت کشاورزي مناسب کشت دیم و چراگاه می داند  -3

مطالعات حوزه نفوذ نشانه هاي بسیار روشنی از پتانسیل هاي کشاورزي حـوزه نفـوذ شـهر دارنـد و واضـح و       -4
 . از حوزه نفوذ خود جدا نیست مبرهن است که شهر 

 .شهري نقش اقتصادي شهر به یک نقش خدماتی نزدیک خواهد شد –با ادامه روند مهاجرت روستا  -5

                                                
توسعه اجتماعی،5- قتصاطرح مطالعات  و فرهنگی شهرستان خاتم ا محمـد حمیـد    / کاظم فروغی نسب مجري ،/دي  نـاظر 

تفتی لدینی    فخرا
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الزم بـه ذکـر اسـت از    . جوانی جمعیت و تمایل جمعیت بـه مشـاغل خـدماتی در حـال رخ دادن مـی باشـد       - 6
درصد  37قرار گرفته و  سال 15-24 درصد آنها در گروه سنی 58متقاضیان کار ثبت نام شده بر حسب سن 

 .باشند درواقع بیشتر بیکاران گروه هاي سنی جوان و میانسال می. قرار دارندسال  25-34در گروه سنی 

ها داخـل شـهر   خانوار سرپرست اشتغال حلدرصد م 3/96بر اساس بررسی صورت گرفته به صورت نمونه اي  -7
بنابراین زمینه هاي اشتغال براي جمعیـت  . شهر می باشد درصد محل اشتغال آنها خارج از 7/3هرات است و 

 .آتی در این شهر می بایست فراهم گردد

نتایج نمونه گیري در خصوص وضعیت بیکاري در شهر هرات نشان دهنده وجود حـداقل یـک نفـر بیکـار در      -8
 .درصد از خانوارهاي شهر می باشد 6/43

ماهیانه خانوار نشان دهنـده وجـود بیشـترین خـانوار در      نمونه گیري از خانوارهاي شهرهرات در مورد درآمد -9
  .هزارتومان می باشد 300-200سطح درآمدي بین 

براي شهر هرات نوع نگاهی است که به شهر و پیرامـون  » خدماتی  -کشاورزي« از دیگر دالیل برگزیدن نقش 
این نقش کمـک مـی کنـد بـه     . دهرات، شهري در خدمت حوزة نفوذ و روستاهاي اطراف خود می باش. آن وجود دارد

  .اینکه شهر هرات مرکز خرید تولیدات کشاورزي روستاهاي اطراف، مرکز فروش تولیدات کشاورزي، آنها باشد
از سـوي دیگـر در روسـتاهاي مجـاور بـا      . سرمایه و دیگر ملزومات مورد نیاز روستاها را دراختیار آنها قرار دهد

قتصاد متنوع تر تکیه شود، درآمد و اقتصاد خانواده هاي روستاهاي مجـاور بـه   تأثیرپذیري از شهر بر تولیدات مختلف ا
  .دلیل وجود بازار شهري کمتر دستخوش نوسانهاي فصلی گردد

براي شهر هرات را در یک جملـه بیـان کنـیم بایـد     » خدماتی  –کشاورزي « اگر بخواهیم هدف از اعالم نقش 
  . و افزایش فرصتهاي اشتغال در خود شهر می باشدتوسعۀ کشاورزي درحوزة نفوذ شهر هرات  ،گفت

روشـن مـی باشـد؛ امـا فعالیـت هـاي        اورزي به میان می آید تا حدودي بحـث وقتی سخن از فعالیت هاي کش
منظـور از فعالیتهـاي خـدماتی شـهر     . خدماتی به خاطر تنوع باال و ناشناخت ماندن آنها تا حدودي بحث برانگیز است

  :شهر و حفظ وتوسعۀ حوزه نفوذ آن، موارد زیر می باشد هرات در راستاي توسعۀ 
  فعالیتهاي فیزیکی، شامل حمل ونقل، انبار کردن وتوزیع کاال -1

 تسهیالت خدماتی، شامل طبقه بندي تولید، درجه بندي تولید، امور مالی واطالعات بازاریابی -2

 تولیدي مبادله، شامل خرید تولیدات، دگرگونی در تولید و فروش مواد و کاالهاي -3

رانـدینلی مـی باشـد، بـه      و یوفردیادآور نظریه رفتار اقتصادي شهر هرات بر روي نمودارها وتکنیکهاي تحلیلی 
» استراتژي توسعه بر محور شـهري « طور اختصار این دو نظریه توسعۀ شهر و روستا را در راستاي یکدیگر با تأکید بر 

را قادر می سازد تـا جوامـع روسـتایی     روستایی می دانند که آنها مردمزندگی و فعالیت در تأمین حداقل شرایط براي 
  .اقتصادي برسانند -خود را به توسعۀ اجتماعی

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  21  

  
  ژرژشابو و هیبژوگارن نمودار يرو برافق  سال در هرات شهراقتصادي  احتمالی تیموقع : 7نمودار 

  
  ر شهو شاغلین پیش بینی روند تعداد فعالین   -2-2- 4-2

سـاله و بیشـتر    10از آنجا که در پیش بینی جمعیت از روش ترکیبی ضریب بقاء استفاده شده است جمعیـت  
نفـر را مـردان    7078نفـر از ایـن جمعیـت را زنـان و      6716. نفر خواهد بـود   13794بالغ بر  افقشهر هرات در سال 

  .تشکیل می دهند
ف): 14( شماره جدول شهر تعداد  احتمالی    افقسال  هراتعالین 

  مرد  زن  گروه سنی 
14-10  1428  1482  
19-15  125  124  
24-20  475  522  
29-25  521  538  
34-30  546  558  
39-35  663  751  
44-40  879  874  
49-45  733  807  
54-50  621  606  
59-55  413  470  
64 -60  312  346  

  7078  6716  مجموع
  13794  جمع کل

  
در ذیل روش ها . از روش هاي گوناگونی استفاده شد سبه تعداد شاغلین با استفاده از جمعیت فعالینبراي محا

  . بیان شده است
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تعداد شـاغلین  : 1388نسبت شاغلین به فعالین در سال  استفاده از تعمیم افق با سال احتمالی شاغلین تعداد -1
 .  د گردید نفر برآور 4649با استفده از این روش  افقاحتمالی در سال 

تعـداد  ): نرخ رشـد پیشـنهادي   ( 1400-88رشد جمعیت   استفاده از نرخ افق با سال احتمالی شاغلین تعداد -2
 .  نفر برآورد گردید  5462با استفده از این روش  افقشاغلین احتمالی در سال 

: افـق میم بـراي سـال   و تع 85-75تغییرات تعداد شاغلین رونداستفاده از  افق با سال احتمالی شاغلین تعداد -3
 .  نفر برآورد گردید  5230با استفده از این روش  افقتعداد شاغلین احتمالی در سال 

تعداد شـاغلین احتمـالی در سـال    :   85-75 شاغلین رشد استفاده از نرخ افق با سال احتمالی شاغلین تعداد -4
 .  نفر برآورد گردید  5309با استفده از این روش  افق

شهر ): 15( شماره جدول احتمالی  شاغلین   افقسال  هراتبرآورد 
  )نفر(تعداد شاغلین   روش محاسبه

  4649  1388نسبت شاغلین به فعالین در سال  تعمیم
  5462  )نرخ رشد پیشنهادي ( 1400-88رشد جمعیت   نرخ
ü 5230  افقو تعمیم براي سال  85- 75تغییرات تعداد شاغلین روند  

  5309  85-75 شاغلین درش نرخ
  محاسبات مشاور: ماخذ

بـه نظـر   .  سه گزینه از چهار گزینه محاسبه شده جمعیتی باالي پنج هزار نفر را براي شاغلین ارائه می دهنـد  
محاسـبه شـده اسـت عـددي      85-75می رسد گزینه سوم که تعداد شاغلین در آن با توجه به روند تغییرات شـاغلین  

بنـابراین گزینـه سـوم بـه     . هرچند تفاوت فاحشی در سه عدد دیده نمـی شـود   . ارئه می دهد  ملبین دو عدد دیگر را
بـدیهی اسـت بـراي    . نفر مبناي دیگر محاسبات مشاور خواهـد بـود    5230عنوان گزینه منتخب شناخته شده و عدد 

  . تعیین سهم گروههاي عمده اقتصادي نیز همین روش مورد استفاده خواهد بود 
شهر تعداد ): 16( شماره جدول شاغلین  عمده  هاي  گروه  در  هاي  هراتشاغلین  سال    1405- 1385- 1375در 

  1375  1385  1405  
  1526  1099  888  کشاورزي

  1582  1140  937  صنعت
  2122  1528  999  خدمات
  5230  3767  2824  مجموع

  مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور: ماخذ
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  تماالت رشد و تحوالت جمعیت شهر در آینده بینی اح پیش -3- 4-2

 در بخـش فعـال   هر مدت بلند و مدت کوتاه گذاریهاي سیاست و ریزي ها برنامه در مؤثر بسیار عوامل از یکی

 و موجود وضعیت از و مناسب دقیق اطالعات و آمار داشتن اختیار در اجتماعی و اقتصادي سیاسی، مختلف هاي حوزه
 جمعیتـی  هاي بینی پیش و برآوردها میان، در این .است مرتبط هاي زمینه در اتکا قابل وردهايبرآ از برخورداري نیز

در زمینـه پـیش بینـی     .مـی باشـند   مختلـف  ریزیهاي نهادهـاي  برنامه و گذاري ها سیاست در اي کننده تعیین عامل
بینـی قابلیـت دارنـد کـه در     جمعیت مدل هاي مختلفی وجود دارد که هر کدام با داشتن اطالعات و مدت زمان پیش 

  :زیر به آنها اشاره می شود
  مدل رشد خطی •

این مدل اولین مدل پیش بینی رشد جمعیت است و فرض اساسی آن این اسـت کـه رونـد رشـد جمعیـت در      
سطح جمعیـت متناسـب بـا گذشـته یـا گذشـت زمـان        به عبارت دیگر . بر اساس نرخ رشد فعلی آن خواهد بودآینده 

به این ترتیب اگر میزان افـزایش یـا   . می یابد و میزان افزایش یا کاهش آن در طول زمان ثابت استافزایش یا کاهش 
از طریق رابطه زیر )  nو ... و  2و  1( فرض شود، سطح جمعیت را براي سال هاي بعد  aکاهش در طول زمان برابر با 

  :به دست می آید

 
  زیر به دست آوردرا می توان از رابطه  nیعنی سطح جمعیت در زمان 

=  )                   1(رابطه    +    
  

  .تعداد سال هاي مورد نظر است nرشد جمعیت در هر واحد زمان و  aیه، جمعیت سال پا   ) 1(در رابطه 
زایش یافته اسـت و در  نفر اف 211ساالنه  1385تا  1375بر اساس این مدل جمعیت شهر هرات در عرض دهۀ 

افـق   در سـال و  1394 سال محاسبه جمعیت در. نفر می باشد، مطلوب است 13081حاضر جمعیت شهر برابر با  حال
=     :طرح      +  ∗    =            =      +   ∗    =        
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 6مدل رشد نمایی •

هاي مختلفـی صـورت   بل یا بعد از آن به روشهاي نزدیک قهاي بین دو سرشماري یا سالبرآورد جمعیت سال
در ایـن  . اسـت ) Extrapolation(گیـري   و برون) Interpolation(گیري  ها روش خطی درون ترین آنگیرد که سادهمی

. هاي نزدیک به آن یکسان است شود که افزایش عددي جمعیت در فاصله بین دو سرشماري یا در سالروش تصور می
هاي آن فاصـله، افـزایش یـا     با تقسیم کل افزایش یا کاهش جمعیت در فاصله مورد نظر به تعداد سالتوان رو می از این

ایـن  . هاي واقع در آن فاصـله رسـید   دست آورد و از روي آن به جمعیت یکی از سال کاهش تعداد ساالنه جمعیت را به
فرمول مورد استفاده در ایـن روش  . شودبینی جمعیت، پیش بینی به روش ریاضی گفته مینوع روش برآورد و یا پیش

    :عبارت است از

    =    ( +   )t  

  :در این فرمول
r =متوسط رشد ساالنه جمعیت                T =طول دوره بر حسب سال  

Pn =جمعیت در انتهاي دوره                P0 =جمعیت در ابتداي دوره  
ت سال پایه، رشد ساالنه جمعیت و فاصله زمـانی بـین سـال پایـه و سـال      در این فرمول با داشتن تعداد جمعی

پیش بینی هاي صورت گرفتـه در ایـن طـرح بـر اسـاس       .بینی کردتوان جمعیت سال مورد نظر را پیشمورد نظر می
  همین مدل است

   ٧روش نسبت •

نسـبت خاصـی    این روش نیز از جمله روشهاي ریاضی است که در آن افزایش یا کـاهش جمعیـت شـهري بـه    
این نسبت که از مقایسه جمعیت شهر مورد مطالعه با جمعیت کل کشور و یا جمعیت شهرنشـین در  . صورت می گیرد

این روش در جمعیت هایی کاربرد دارد کـه  . هاي آینده تعمیم داده می شود دوره هاي گذشته بدست می آید به سال
ی می شود کـه در آینـده تغییـر و تحـوالت چنـدانی را تجربـه       از ثبات نسبی و توسعه یافتگی برخوردارند و پیش بین

  .نخواهند کرد
  روش ترکیبی •

شده براساس عملکرد مجموعه عوامل  بینیاطالق واژه ترکیبی بدان سبب است که در این روش، جمعیت پیش
جرت و ترکیـب سـنی و   ومیر، مها باروري، مرگ: اند از این عوامل عبارت. آیددست می موثر بر تغییر و تحول جمعیت به

از میان این چهار عامل، تنها عامل چهارم یعنی جمعیت و ترکیب سنی و جنسی را در اختیـار داریـم   . جنسی جمعیت

                                                
6 - Exponential Growth Model 
٧ - Ratio Method 
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بینـی جمعیـت بـه    ترین مرحله پیشمهم. و تغییرات سه عامل را بایستی از طریق بررسی و تدوین فرضیاتی حدس زد
هـاي مربـوط بـه چگـونگی تغییـرات      ر بر رشد جمعیت و انتخاب فرضیهروش ترکیبی تعیین روند تغییرات عوامل موث

   .باشدها در آینده می آن
  اند از؛  بینی جمعیت به روش ترکیبی عبارتطور خالصه محورهاي اساسی پیش به
  .بینی محاسبه شمار بازماندگان جمعیت پایه در سال مورد پیش) 1
بینی؛ براي محاسـبه  ماندگان این متولدین در سال مورد پیشسال و تعیین باز5محاسبه متولدین در فاصله ) 2

سـاله را در شـمار زنـان واقـع در آن سـنین ضـرب        5هاي سنی هاي باروري در گروه ساله، میزان 5شمار موالید دوره 
قـام  میـانگین ار . دهنـد بار در جمعیت آغاز دوره و بار دیگر در جمعیت پایان دوره انجـام مـی   این عمل را یک. میکنند

سـاله   5، شـمار موالیـد دوره   5حاصل شمار موالید سالیانه در میانه دوره خواهد بود که با ضـرب نمـودن آن در عـدد    
سـاله مـورد    5ساله، پس از تفکیـک شـمار موالیـد دوره     0-4براي محاسبه شمار افراد در گروه سنی . آیددست می به

کنند که نتیجـه آن شـمار افـراد    خود ضرب می مربوط بهبحث برحسب جنس، ارقام حاصل را در ضریب احتمال بقاي 
  .ساله هر جنس خواهد بود 4-0

بینـی؛ در ایـن مـورد بـا توجـه بـه        تعیین میزان مهاجرت خالص و اعمال آن به جمعیت سـال مـورد پـیش   ) 3
تحـول آن  اي ترکیب سنی و جنسی مهاجران، چگونگی تغییر و ها نمونهمجموعه اطالعات موجود و یا به کمک بررسی

بینی شمار آنان مانند یک جمعیت معمولی با سطح بـاروري و  بینی برآورد نموده، سپس به پیشرا در دوره مورد پیش
سپس با فرض همانند شدن مهاجران از نظر خصوصیات جمعیتی در یـک دوره  . نمایندومیر خاص خود اقدام می مرگ

n هاي سنی را نظیر به نظیر به  بینی شده مهاجران در گروهام پیشبا جمعیت قبلی، ارق ساله 5معموالً یک دوره -ساله
. دسـت آیـد   افزایند تـا کـل جمعیـت گـروه سـنی بـه      بینی شده جمعیت غیرمهاجر در همان سال می شمار افراد پیش

بینـی   هاي سنی، کل جمعیت هر جنس و مجموع شمار افراد دو جنس، کل جمعیت پیشجمع شمار افراد گروه حاصل
   .دهدساله نشان می 5در پایان یک دوره شده را 

  بینی جمعیت به روش ترکیبی نکات الزم در پیش
سـال   5هاي بیش از توان براي دوره سال برخالف روش ریاضی که می 5بینی جمعیت در افق زمانی پیش) الف

  .بینی کردنیز پیش
  .ساله 5هاي سنی منظم بینی جمعیت به تفکیک جنس و گروه پیش) ب
ومیر در حـال حاضـر و    بینی باید سطح مرگ راي محاسبه بازماندگان جمعیت سال پایه در سال مورد پیشب) ج

  .روند آن در آینده از طریق شاخص امید به زندگی در بدو تولد تعیین گردد
ـ  هاي دوره پیشبراي محاسبه موالید در فاصله) د ا بینی باید سطح باروري در زمان حاضر و روند آن در آینـده ب

  .شوددر این مورد اغلب از میزان باروري کل استفاده می. هاي مختلف باروري تعیین گردداستفاده از شاخص
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براي روشن شدن وضعیت مهاجرتی جمعیت، محاسبه میزان مهاجرت خالص در زمان بررسی و تعیین رونـد  ) ه
  . ماعی و فرهنگی ضروري استاجت -هاي دولت در ابعاد مختلف اقتصاديگذاري آن در آینده براساس سیاست

بینـی  سال براي زمان آینـده پـیش  20سال و جمعیت شهرها را بیش از 35نباید جمعیت کل کشور را بیش از 
اجتمـاعی در جامعـه، امکـان بـه خطـا       -دلیل وقوع تغییر و تحوالت گوناگون در ابعاد مختلف اقتصادي کرد، چرا که به

   .بینی بسیار خواهد بودرفتن پیش
 بـا  سال هاي بعد، صـرفًا  براي جمعیت رشد میزان بودن ثابت فرض براساس معموالً جمعیتی هاي بینی پیش

 کـردن  که این موضوع تنها ساده کرد توجه باید اما. شود می انجام سرشماريآخرین  رشد از میزان کردن فرض ثابت

 پیش آن آینده براي را بتوان مقادیري گذشته سال هاي در رشد میزان مقادیر به توجه با چنانچه .است مسأله صورت

اقـدامی   حـداقل  .آیـد  می دست به هاي دقیق تري بینی پیش و شده لحاظ رشد میزان در ساالنه تغییرات نمود، بینی
 مقـدار  چنـد  یـا  یـک  بینـی،  دوره پیش مختلف سال هاي براي که است آن که در این زمینه می تواند صورت پذیرد،

در مورد پیش بینی شهر هرات بـدین صـورت عمـل     .انجام گردد بینی پیش فرضیات نای تحت و شده فرض  محتمل
  .شده است

در پیش بینی جمعیت شهر هرات سه دادة اصلی پذیرفته شده است که شامل داده هاي مرکز آمار ایـران، داده  
مبنـاي پـیش   . دطرح توسعه و عمران ناحیه یـزد مـی باشـن   هاي مرکز بهداشت شهرستان خاتم و داده هاي جمعیتی 

  .براي تمامی گزینه ها می باشد 1388نفر در سال  13081بینی جمعیت 

 :اده هاي جمعیتی مرکز آمار ایران د نرخ رشد ده ساله اخیر بر اساس - 1

نفر و برهمین مبنا در سـال   8687برابر با  1375جمعیت شهر هرات براساس سرشماري نفوس و مسکن سال 
درصـد بـرآورد    17/2در حـدود   1375-1385نرخ رشد شهر هرات در دهه اخیر . اشدنفر می ب 10759برابر با  1385

   . می گردد 
  نرخ رشد سی ساله اخیر بر اساس داده هاي جمعیتی مرکز آمار ایران -2

نفـر بـوده اسـت کـه در      1195برابر با  1345جمعیت شهر هرات در سال بر اساس داده هاي مرکز آمار ایران؛ 
نفـر و نهایتـاً در آخـرین سـال      8687بـه   1375و در سـال  نفـر   8697به  1365و در سال  نفر 1581به  1355سال 

مبنـاي یکـی از   درصـد،   41/5معادل  1355 -1385دوره  سهنرخ رشد  .نفر رسیده است 10795به 1385سرشماري 
   .سناریوهاي پیش بینی می باشد

  : خاتم داده هاي جمعیتی مرکز بهداشت شهرستان نرخ رشد طبیعی بر اساس  - 3
داده هاي جمعیتی که منطبق بر آمار زاد و ولد و مرگ و میر می باشـد، پـیش   جمعیت بر اساس در فرض دوم 

آمار جمعیت، مرگ ومیر و موالید ارائه شده توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان براي سال هاي . بینی شده است
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درصد بـوده   7/1طبیعی شهر طی این دوره برابر با  محاسبه حاکی از این است که نرخ رشد. می باشد 1387تا  1381
  .است

  : طرح توسعه و عمران ناحیه یزدنرخ رشد پیشنهادي  -4
از نظـر  . مبناي محاسبه قـرار گرفتـه اسـت   جمعیتی طرح توسعه و عمران ناحیه یزد  پیش بینیدر فرض سوم 

بر اساس داده هاي  .می باشد) ار نفر هز 20تا  10( طرح توسعه و عمران ناحیه یزد، شهر هرات جزء شهرهاي کوچک 
درصـد   32/2نرخ رشد جمعیت که مبناي این پـیش بینـی اسـت، معـادل     ، )به عنوان یک طرح فرادست( طرح مذکور

  .باشد می

: 17( شماره جدول یزد)  احیه  ن عمران  و  توسعه  طرح  در  هرات  شهر  جمعیتی    تحوالت 
  تعداد جمعیت سال

 8687 1375سال 
 10045 1381سال 

 12250 1390پیش بینی سال 
 15600 1400پیش بینی سال 

  طرح توسعه و عمران ناحیه یزد: مأخذ
  

بـراي پـیش بینـی جمعیـت در      هاي زیر گزینه شهر هرات، براي  نرخ رشد هاي متفاوت  پس از مطرح نمودن
  . سال افق طرح مطرح گردیده است 

  .بر اساس  نرخ رشد در دورة ده ساله اخیر پیش بینی جمعیت: گزینه اول 
بـر ایـن مبنـا جمعیـت شـهر      . می باشد 1385تا  1375داده هاي جمعیتی در دوره ده ساله  اولمبناي گزینه 

بر این اساس نـرخ رشـد بـرآورد    . نفر رسیده است 10795به 1385نفر و در سال  8687برابر با  1375هرات در سال 
کـاهش قابـل مالحظـه اي داشـته      1355-1385که نسبت به نرخ رشد دوره هاي . باشد درصد می 17/2شده برابر با 

  .است
: 18( شماره جدول اساس  )  بر  هرات  شهر  جمعیت  بینی  اخیر گزینهپیش  ساله  ده  دورة  در  رشد     نرخ 

  تعداد جمعیت  سال  تعداد جمعیت  سال
1389  13365  1395 15202  
1390  13655  1396 15532  
1391  13951  1397 15869  
1392  14254  1398 16213  
1393  14563  1399  16565  

 16925  )دوازده سال آینده ( 1400 14879 )شش سال آینده ( 1394

  محاسبات مشاور: مأخذ
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  اول گزینه اساس بر هرات شهر جمعیت رشد:  8نمودار 

  عیت بر اساس  نرخ رشد  دورة سی ساله پیش بینی جم: گزینه دوم  
 41/5مبنا  نـرخ رشـد   بر این . می باشد 1385تا  1355مبناي گزینه دوم داده هاي جمعیتی در دوره ده ساله 

نفـر در سـال    24616و  1394نفر در سـال   17945با احتساب این نرخ رشد جمعیت شهر هرات به . درصد می باشد
  . افق طرح می باشد 

: 19( شماره جدول اخیر )  ساله  سی  دورة  در  رشد  نرخ  گزینه  اساس  بر  هرات  شهر  جمعیت  بینی    پیش 
  تعداد جمعیت  سال  تعداد جمعیت  سال
1389  13789  1395 18918  
1390  14535  1396 19942  
1391  15322  1397 21021  
1392  16151  1398 22159  
1393  17025  1399  23358  

 24616  )دوازده سال آینده ( 1400 17945 )سال آینده شش ( 1394

  محاسبات مشاور: مأخذ

  
  دوم گزینه اساس بر هرات شهر جمعیت رشد:  9نمودار 
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  .پیش بینی جمعیت بر اساس  نرخ رشد  پیشنهادي طرح فرادست : گزینه سوم 
نتیجه محاسبات نشان می دهد که بـا در  . مب باشد  32/2نرخ رشد پیشنهادي طرح فرادست براي شهر هرات 

نفـر   17185نفـر و   14993بـه ترتیـب    1400و  1394نظر گرفتن این نرخ رشد جمعیت شهر هرات در سـال هـاي   
  . باشد  می

: 20( شماره جدول فراد)  طرح  پیشنهادي  رشد  نرخ  گزینه  اساس  بر  هرات  شهر  جمعیت  بینی    ستپیش 
  تعداد جمعیت  سال  تعداد جمعیت  سال
1389  13382  1395 15338  
1390  13690  1396 15691  
1391  14005  1397 16052  
1392  14327  1398 16421  
1393  14656  1399  16799  

 17185  )دوازده سال آینده ( 1400 14993 )شش سال آینده ( 1394

  محاسبات مشاور: مأخذ
  

  
  سوم گزینه اساس بر هرات شهر جمعیت رشد:  10نمودار 

  گزینه باالمیانگین نرخ رشد  هاي سه اساس  بر پیش بینی جمعیت : گزینه چهارم 
میانگین نرخ رشدهاي سه گزینه ذکـر شـده در سـطرهاي     هراتگزینه جهت پیش بینی جمعیت شهر  سومین

اول مـی باشـد و متوسـط رشـد  سـاالنه از       گزینـه ناي پیش بینی مب 74/2می باشد، که بر این اساس نرخ رشد   باال 
   .طریق زیر به دست آمده است

N
Nx xxx

1
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: 21( شماره جدول اساس )  بر  هرات  شهر  جمعیت  بینی  رشدپیش  نرخ    میانگین 
  تعداد جمعیت  سال  تعداد جمعیت  سال

1389  13493  1395 16249  
1390  13917 1396 16760  
1391  14355 1397 17288  
1392  14807 1398 17832  
1393  15273 1399  18393  

 18972  )دوازده سال آینده ( 1400 15753 )سال آینده  شش( 1394

  محاسبات مشاور: مأخذ

  
  چهارم گزینه اساس بر هرات شهر جمعیت رشد:  11 نمودار

  . رشد طبیعی جمعیتنرخ  پیش بینی جمعیت بر اساس: پنجمگزینه 
داده هاي جمعیتی که منطبق بر آمار زاد و ولد و مرگ و میر مـی باشـد، پـیش بینـی     براساس در گزینه سوم 

نرخ رشد جمعیت که مبناي ایـن پـیش    خاتممرکز بهداشت شهرستان  آمارهايبر اساس . جمعیت صورت گرفته است
نـه مطـرح، تنهـا ثبـت داده اي     علت انتخاب این گزینـه بـه عنـوان یـک گزی    . درصد می باشد 7/1بینی است، معادل 

  .به صورت روزانه و صحت داده ها می باشد جمعیت
: 22( شماره جدول طبیعی)  رشد  نرخ  اساس  بر  هرات  شهر  جمعیت  بینی    پیش 

 بیعیافزایش ط  سال افزایش طبیعی  سال
1389  13303  1395 14719  
1390  13530  1396 14970  
1391  13760  1397 15224  
1392  13993  1398 15483  
1393  14231  1399  15746  

 16014  )ده سال آینده ( 1400 14473 )پنج سال آینده ( 1394

  محاسبات مشاور: مأخذ
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  پنجم گزینه اساس رب هرات شهر جمعیت رشد:  12 نمودار
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  . )ضریب احتمال بقاء(ترکیبی پیش بینی جمعیت بر اساس روش : گزینه ششم
محاسبات این روش که در توضیحات ابتداي بند در مورد آن به طور کامل صحبت شده اسـت در جـدول زیـر    

  . ارائه می گردد
: 23( شماره جدول رو)  براساس  جمعیت  بینی  ترکیبیپیش    ش 

 مرد زن

ضریب   سن
 احتمال بقا

ضریب  جمعیت
احتمال 

 بقا

 جمعیت

1388 1393 1398 1400 1388 1393 1398 1400 

0-4 0/9896 119 1354 1366 509 0/9874 119 1410 1423 530 

5_9 0/9937 452 118 1340 1352 0/9919 500 117 1392 1405 

10_14 0/9942 498 449 117 1331 0/9922 518 496 116 1381 

19_15 0/9921 525 495 446 116 0/9886 541 514 492 115 

20_24 0/99051 642 521 491 443 0/9868 730 534 509 487 

25_29 0/98718 862 636 516 486 0/9860 859 720 527 502 

30_34 0/9836 727 851 628 509 0/9849 803 847 710 520 

35_39 0/9795 628 715 837 618 0/9768 623 791 834 700 

40_44 0/9745 431 615 701 820 0/9732 505 608 773 815 

45_49 0/9653 341 420 600 683 0/9543 401 492 592 752 

50_54 0/9492 317 329 405 579 0/9338 341 383 469 565 

55_59 0/9310 248 301 312 385 0/9038 282 318 357 438 

60_64 0/8875 171 231 280 291 0/8553 183 255 288 323 

65_69 0/8333 103 152 205 249 0/7876 65 156 218 246 

70_74 0/6250 102 86 127 171 0/6237 74 51 123 172 

75+و  0/3235 170 119 92 109 0/2941 200 105 63 95 

 9046 8888 7800 6745 - 8650 8463 7392 6336 - مجموع

 13081 1388جمعیت کل سال 

 15192 1393جمعیت کل سال 

 17351 1398جمعیت کل سال 

 17696 1400جمعیت کل سال 

با  1400جمعیت کل سال 
 احتساب مهاجرین

18985 

  محاسبات مشاور: ماخذ
 .درصـد مهاجرپـذیر بـوده اسـت     2/2با نرخ   87تا  81که شهر هرات در سالهاي  دهدنتایج مطالعات نشان می

درصـد  1بـا نـرخ    1391و تا افق  1381جمعیت سال  ، بر پایهدر طرح هادي این شهر هراتشهر  یتنگري جمعآینده
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درصـد و مهاجرپـذیري در    7/1لفه هاي جمعیت از جمله نرخ رشـد طبیعـی   است مؤ این درحالی. انجام پذیرفته است
  . سال هاي اخیر رشد جمعیت فراتر از  جمعیت پیشنهادي  طرح هادي را نوید می دهد

  . مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري: هفتمگزینه 
تعیـین شـده و جمعیـت شـهر در      1405بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسـازي و معمـاري سـال افـق طـرح      

درصد مصـوب و جمعیـت در سـال     4/2بر این اساس نرخ رشد . به عنوان سال پایه قرار گرفت 1390سرشماري سال 
  . د تصویب قرار گرفتنفر مور 17696براي شهر هرات  1405

  . در جدول زیر تمام گزینه هاي پیشنهادي جمعیت شهر هرات براي سال افق طرح به اختصار بیان شده است  
: 24( شماره جدول مختلف)  هاي  گزینه  اساس  بر  هرات  شهر  جمعیت  بینی    .پیش 

  نرخ رشد  مبناي محاسبات  گزینه ها 
  )به درصد ( 

ی سال پیش بین
1400  

  

پیش بینی سال 
1405  
  

  -  16925  17/2  نرخ رشد در دورة ده ساله اخیر  گزینه اول
  -  24616  41/5  ساله 30میانگین نرخ رشد   گزینه دوم
  -  17185  3/2  نرخ رشد پیشنهادي طرح فرادست  گزینه سوم

  -  18093  74/2  میانگین نرخ هاي رشد سه گزینه باال  گزینه چهارم
  -  16014  7/1  رخ رشد طبیعی جمعیتن  گزینه پنجم

  گزینه ششم 
ü 17696  7/2  ضریب بقاء  -  

  -  18985  15/3  ضریب بقاء با احتساب مهاجرین احتمالی

  17696  -  4/2  مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري  گزینه هفتم
  محاسبات مشاور: مأخذ

  : گزینه منتخب و دالیل آن 
دالیل انتخـاب ایـن   . احتساب مهاجرین احتمالی  می باشد، بدون  6ه گزینه برگزیده از نظر مشاور گزینه شمار

  : گزینه 
این . جنسی است –آمارهاي جمعیتی برآورد شده از طریق این روش به تفکیک گروه هاي سنی  -1

داراي ویژگی جزء خصوصیات منحصر به فرد این روش مـی باشـد و هـیچ روش علمـی دیگـري      
 . چنین خصوصیتی نیست

بـه عبـارتی   . ز آمارهاي تفکیکی این روش ، محاسبات سایر بخش ها تسهیل می شودبا استفاده ا -2
 . طا در سایر محاسبات پایین می آیدمی توان گفت ضریب خ

، اجتمـاعی و  تلف امکان توجـه بـه شـرایط اقتصـادي    در این روش با پرداختن به پارامترهاي مخ -3
 . طی تاثیرگذار بر جمعیت وجود داردعوامل محی

رسد تغییرات مهاجرین در دوره هاي مورد مطالعه با تغییـرات مهـاجرین بـراي سـال      به نظر می -4
 . افق طرح با توجه به مقایسه شرایط موجود و گذشته متفاوت می باشد 
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بـه عبـارتی   . نزدیک مـی باشـد    1و  3عدد برگزیده براي جمعیت سال افق طرح به گزینه هاي  -5
 . کنند  دیگر روش هاي متعددي این عدد را تایید می

در نهایت با تصویب گزینه هفتم توسط شورایعالی شهرسازي و معماري این گزینه به عنـوان گزینـه پیشـهادي    
  .مبناي سایر محاسبات قرار خواهد گرفت

ارزیابی امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلـف    -4- 4-2
  توسعه شهر در آینده

  تدوین ایده کلی طرح  -4-1- 4-2
این بخش با نگرشی مبتنی بر تالش براي آنکه رشد شـهر در درون آن صـورت پـذیرد و از دسـت انـدازي بـه       

هرگـاه چنـین امـري از سـوي مسـئوالن و دسـت       . پیرامون شهر تا حد ممکن جلوگیري به عمل آید ، ادامه می یابد 
مـه ریـزي و طراحـی محـیط شـهر و      اندرکاران با دقت و جرأت دنبال گردد ، دوره طرح فرصتی خواهـد بـود کـه برنا   

رشد شـهر در درون خـود ایـن امکـان را فـراهم مـی آورد کـه        . پراکنش مجدد انسان و مکان در پهنه آن تحقق یابد 
شهرسازي در معناي واقعی آن شکل گیرد و به جاي سرمایه گذاري در عرصه هاي خـارج شـهري و ایجـاد ارتباطـات     

چنین امري توزیـع برابـر و عادالنـه تأسیسـات و تجهیـزات      . ر انجام پذیرد برون شهري ، سرمایه گذاري در درون شه
  . شهري را در کلیه نقاط شهر و در تمامی سطوح آن برآورده خواهد کرد 

واحدهاي ارائه شده در تقسیمات کالبدي شهر مجموعه اي خواهد بـود کـه در درونشـان کلیـه فعالیـت هـاي       
انجـام پـذیرد و    –که در مقیاس مربوط بـه خودشـان وجـود دارد     -آموزشی  تولیدي ، اداري ، خدماتی و –اقتصادي 

بدین ترتیب هیچ محدوده اي نسبت به محدوده نظیر خود نه تنها سلطه گـر نخواهـد بـود ، بلکـه ایـن امکـان میسـر        
  . میگردد که مناطق شهر به گونه اي هماهنگ ، منسجم و یکدست رشد یابند 

بخـش هـاي   ي حدفاصـل  ه ویژه در پهنه هااکندگی و عدم پیوستگی فضایی، بپر هراتدر سازمان فضایی شهر 
این پراکندگی و عدم انسجام درونی شهر بـیش از هـر چیـز معلـول تجمیـع روسـتاهاي        .مشهود است  مسکونی شهر

بـه دلیـل بـرآورد     و عدم تحقق پیش بینی هاي جمعیتی طرح هادي پیشـین  هرات درگذشتهشهر  تشکیل پراکنده  و
ون برنامـه شـهر در   درشد  ب. فضایی پیشنهادي این طرح  می باشدساختار نشدن و تکمیل  ست جمعیت سال پایهنادر

ي روبـه توسـعه   بدون توجه به انسجام کالبدي، باعث کاهش کیفیت محیط شهري و تنزل هویت در پهنه ها، حواشی 
اربریها در سطح شـهر و تـأمین اراضـی    هویت بخشیدن به توسعه هاي جدید از طریق پراکنش و توزیع ک. گشته است

مربوط به خدمات اجتماعی و تأسیسات و تجهیزات شـهري از جملـه راهکارهـا و راهبردهـاي اساسـی بـراي افـزایش        
همچنین تمرکز بـر روي توسـعه درونـی شـهر بـا اولویـت دادن بـه        . اهاي شهري در این محدوده می باشدکیفیت فض

خـورد بـا توسـعه    از جمله راهبردهـاي اساسـی در بر   بخش هاي مختلفاصل تکمیل ساخت و ساز در پهنه هاي حد ف
  . بیرونی شهر می باشد
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ز موقعیت ویـژه اي  ا هراتبررسی رشد بطئی شهر در بستر طبیعی خود در طول تاریخ نشان می دهد که شهر 
هر داراي قابلیـت  اغلب اراضی اطراف شهر واراضی سـاخته نشـده داخـل شـ     صورتیکهمی باشد به  در منطقه برخوردار

ایـن شـهر متشـکل از  تجمیـع      .شهر عبور می کند و مجاور از داخلقنوات متعددي  مناسب کشت وبهربرداري بوده و
و پـس از  فراتـر رفتـه    اولیه شهر شـامل قلعـه هـا      هاي گسترش اولیه شهر از هسته .می باشد در گذشته روستا چند

 گسترش بعدي شهر به طـور غالـب در جهـت شـمال     . است یافتهوسیع تري  شکل 1365بازسازي ناشی از سیل سال 
آبادي هـاي تشـکیل دهنـده مجموعـه     . جهتی خطی یافته استو جنوبی  و با افزوده شدن آبادي هاي شمالی وجنوب

منطبق بر ساختار تأمین کننده آب و شبکه راههاي ارتباطی داراي حیات تـاریخی همزمـان بـا هسـته      هراتپیوند  هم
اند و باغات و اراضی کشاورزي محدوده روستاهاي مزبور تـا بـه امـروز دوام آورده و بخشـی از سـاختار       ودهاصلی شهر ب

ایجـاد  هاي بعدي این مجموعه حول سـاختارهاي تـاریخی و شـبکه راههـاي      توسعه. تاریخی شهر را تشکیل می دهند
انند کوه یا رودخانه گسـترش یافتـه اسـت    در بستري کم شیب وفاقد عارضه طبیعی مشهر . اند شده بعدي اتفاق افتاده

ارزیابی امکانات وجهات توسعه کالبدي نشـان مـی دهـد     .ومشابه شهر هاي دشتی ایران در سطح گسترش یافته است
تنهـا   .جهت اصلی ودر حواشی قابل توسعه بوده و با محدودیتی در این زمینه مواجه نمی باشـد  چهاراز  هراتکه شهر 

. شهر را اراضی باغی و زراعی فراگرفته است که به نـوعی محـدود کننـده توسـعه مـی باشـد       بخشهایی از شرق و غرب
  . توسعه کالبدي شهر به شمار می آیداصلی از اولویت هاي نیز در درون شهر  فعالیت اراضی وسیع فاقد کاربري و

  امکانات شهر  - 1-1- 4- 2- 4
سازماندهی این شبکه در شهر، . ردد امکانات شهر در اولین مرحله؛ درشبکه معابر موجود در شهر خالصه می گ

به طور کلـی شـهر هـرات داراي یـک محـور      . باعث هماهنگی و توسعه همگون در بخش هاي مختلف شهر می گردد 
ایـن   .غربی شهر را تشکیل می دهد، مـی باشـد   –شرقی  هايخیابان اصلی دیگر که محور دواصلی شمال به جنوب و 
، روسـتاهاي هـرات در   هسـتند کـه در گذشـته   ) استان فارس و کرمان و یـزد حدفاصل میان (راه ها همان محورهایی 

بـدین ترتیـب شـبکه    . یت ایـن راه بـه یکـدیگر پیوسـته انـد     امتداد آن استقرار یافته و پس از توسعه بافتشان به محور
اري از و امـروزه بـا قرارگیـري بسـی    ) فـرم خطـی  (راههاي شهر هرات به عنوان عامل به وجود آورنده فرم اصـلی شـهر   

  . خدمات اصلی شهري در مجاورتشان به عنوان یک امکان جهت شهر مطرح اند
سـال   40(ه شروع اصالحات و واگذاري زمـین  دومین امکان شهر؛ بافت بازسازي شده شهر است ، که با توجه ب

حـال حاضـر   به طوري که در . ،شروع به شکل گرفتن نموده است 1365و پس از آن بازسازي بعد از سیل سال ) اخیر
به ندرت ، بافت هاي مخروبه و متروکه در درون آن به چشم می خورد و تنها تک بناهایی که داراي سابقه تاریخی نیز 

امکان اصلی که این بافت هـا در اختیـار شـهر خواهنـد گذاشـت،      . بافت ها احتیاج به بازسازي دارندمی باشند در این 
و بـاز رشـد   ود زمینه ساز تقویت عملکردهاي اجتماعی و زندگی جمعی وجود جریان زندگی در درون آنهاست و این خ

و دیگر آنکه دردرون همین بافت وجود اراضی داراي قابلیت استفاده جهت توسعه درون زاي . و تقویت شهر خواهد بود
  .ختیار می گذارد، مطرح خواهد بودبه عنوان امکانی که بافت شهر در ا) بر اساس ایده اصلی طراحی(شهري 
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، آن هـم در شـهري کـه داراي پیشـینه روسـتایی و      مقابل و ذهنیت کار و زندگی جمعی ؛ روابطسومین امکان
که در عمق هـر محلـه اي وجـود     فرهنگی جمعی –فعالیت هاي اجتماعی . الت و ویژگی هاي روستا نشینی استاحوا
ـ  . ر طراحی واحدهاي شهري جدید هستند، از عوامل مؤثر ددارد ه طراحـی جدیـد شـهر و اجـراي آن     چنین امکـانی ب

واحد هاي شهري حالتی پویا داشته و در شـهر و تولیـد   . سریعاً جامه عمل می پوشاند و آنرا از قوه به فعل درمی آورد 
حوزه نفوذ فرهنگی آن تنها در محدوده اش ختم نشده بلکه در رابطـه متقابـل بـا دیگـر     . آن جایگاهی مشخص دارند 

واحدهاي جدید شهري با چنین برداشتی مبتنی بر شکل گیري رابطه متقابل بین سـاکنین و  . واحدها قرار می گیرند 
محیط ، دیگر مکانی براي تظاهرات تمایزات اجتماعی نیستند ، بلکه هر یک مکانی هستند که سکونت ، کـار و آمـد و   

  . شد و تجدید حیات انسان در مفهوم عام آن در آنجا صورت می پذیرد 

  سائل شهر تنگناها و م -1-2- 4- 2- 4
توسـعه شـهر در امتـداد    . شبکه معـابر شـهري مشـاهده مـی گـردد      اولین تنگنا ؛ مشکالتی است که در درون

باعث تبدیل این محورها به محور خدمات شهري و بـه وجـود آمـدن تـراکم      و غربیجنوبی  –محورهاي اصلی شمالی 
وري که در حال حاضر ، ظرفیت این معـابر بـا   به ط .باالي عملکردها و استفاده کنندگان در این بخش شهر شده است

با وجود برقـراري سلسـله مراتبـی از شـبکه معـابر در شـهر       . پاسخگوي نیازهاي امروزي نیستتوجه به عرض کم آنها 
ی را بـراي  ، مشـکالت و استفاده کنندگان ، عدم تطبیق این شبکه با نیازهاي امروزي ساکنین)البته نه به صورت کامل  (

که در این مرحله از توسعه شهر نیاز به راه حلی مبنی بر توزیع عملکردها و خـدمات محـور   . آورده است شهر به وجود
  . خطی به سمت مراکز بخش ها و توسعه در سطوح مختلف تقسیمات کالبدي احساس می شود 

امـروز   حتـی ( و ناشی از وجود فاصله بین روستاها  ي هراتشهرروستادومین بخش مشکالت ؛ مربوط به بافت 
وجود برخی از بافتهـاي روسـتایی   . و ناپیوستگی در بافت می باشد) که روستاها به هم پیوسته و تشکیل شهر داده اند 

بخش هایی از غرب و جنوب ( که در مسیر پیوند روستاها و تشکیل شهر هرات به طور کامل به شهر پیوند نخورده اند 
  . هر را روشن می نماید ضرورت توسعه در بخش هاي درونی ش، ) غرب شهر

استفاده ماندن زمین هاي درون شهري به واسطه رشـد  شهر؛ باز هم با منشاً اصلی بال سومین بخش از مشکالت
ون استفاده به وجود آمده است و آن هم اینکه اراضی بد... و توسعه ناکامل شهر ناشی از مسائلی چون مالکیت اراضی و

ف هزینه براي ایجاد تأسیسات و تجهیزات شهري، کـارایی جهـت توسـعه شـهر     ، علی رغم صرو واقع در محدوده شهر
هزینه هاي که می تواند صرف توسعه مفیـد  ( نداشته اند و ادامه این روند هزینه هاي بیشتري به دنبال خواهد داشت 

  ) . شهر گردد 
اندن توسعه شـهر بـه   بدین ترتیب جلوگیري از روند رشد کنونی یعنی ادامه رشد خطی شهر و تالش براي کش

 .     و تقویت مراکز خدمات ، به نفع شهر و آتیه آن خواهد بود در شرق و غرب سمت اراضی موجود 
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  مراحل توسعه آتی شهر  -4-2- 4-2
حدود منطقی توسعه کالبدي شهر و میزان افزایش محدوده شهر وابسـته بـه شـاخص هـا و عوامـل متعـددي       

شـاخص هـاي   . ع در دروه هاي کوتاه مدت وبلند مدت مشخص می شـود باشد که در فرایند برنامه ریزي طرح جام می
 :اصلی تعیین سطح محدوده به شرح ذیل می باشد

  میزان کمبود وکاستی سطوح خدماتی ومسکونی در وضع موجود - 
  میزان افزایش جمعیت شهر در افق طرح - 
  نقش وچشم انداز شهر در افق طرح ونقش شهر هرات در منطقه  - 
  دي و ضرورت هاي تحقق آنالگوي توسعه پیشنها - 

با توجه به اینکه شهر محیطی پویا و زنده می باشد که پیش بینی میزان و مراحل رشد وتوسـعه آن در زمـانی   
ثابت امکان پذیر نمی باشد براین اساس میزان  و مراحل رشد شهر می بایست براساس اولویت  و در مراحل مختلف با 

  .توجه به اهداف طرح صورت پذیرد

 اي داراي قابلیت توسعه و جهات اصلی توسعهفضاه -1- 2- 4- 2- 4

  :موانع توسعه  - 
 در سمت جنوب شرقی شهر  گیروجود اراضی سیل  .1

 شهر غرب وشرق وجود باغ ها و اراضی زراعی در حاشیه هاي  .2

 شهر  تماموجود اراضی با مالکیت خصوصی در  .3

  :امکانات توسعه  - 
  در اطراف شهرشیب نسبتاً مالیم و عدم وجود عوارض محدود کننده طبیعی  .1
  موجود در محدوده شهر بایر اراضی  .2
  شهر  جنوب غربوجود اراضی دولتی در  .3
  : ویژگی هاي جهات مختلف توسعه  - 
  . دشت وسیع و شیب مالیم زمین ، توسعه شهر را به سمت اطراف و حواشی هدایت نموده است  .1
عـدم وجـود عـوارض    موقیت بین راهی هرات باعث شده که علی رغم وجود پهنه هاي وسیع زمین و  .2

  . جنوبی بوده است  –شمالی جهت توسعه اصلی شهر در . طبیعی ، شهر به صورت خطی رشد یابد 
و نامناسـب   و تجهیزات شـهري  زیر بنایی جلوگیري از رشد خطی جهت کاهش هزینه هاي تأسیسات .3

  . ضروري است  بودن توسعه بیش از حد این الگوي توسعه
  . استبه جهت توسعه درون زا و ایجاد انسجام در بافت شهر، مطلوب توسعه در زمین هاي درون شهر  .4
 . وجود اراضی دولتی در بخش جنوبی جهت توسعه هاي آتی شهر مطلوب می باشد  .5
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شهرهرات:  1نقشه  توسعه  هاي  محدودیت  و    امکانات 
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  اولویت بندي مراحل مختلف توسعه شهر  -2- 2- 4- 2- 4
با تکمیل اراضی بایر داخـل بافـت و   . ، تکمیل و توسعه اراضی بایر درون بافت می باشداولویت اول توسعه شهر 

شکل گیري منسجم ساختار و سازمان فضایی شهر، اولویت دوم توسعه شـهر در حاشـیه غربـی و شـرقی و در نهایـت      
بعـدي توسـعه بـرون زا     به عبارتی توسعه درون زا در اولویت اول بوده و در اولویت هاي. حاشیه جنوب غربی می باشد

  .در دو سو توصیه می گردد

  توسعه درون زاي شهري 

سیاست توسعه درونی یا درون زاي شهري ، یکی از سیاست هاي سه گانه توسعه شهري است کـه در کنـار دو   
سیاست ایجاد شهرك هاي متصل به شهر و در محدوده رسمی شهر و ایجاد شهرهاي جدیـد بـا فاصـله از شـهر مـادر      

برخی ، این سیاست را داراي مزیت هاي نسبی متعددي نسـبت بـه دو سیاسـت دیگـر مـی داننـد و       . می شود مطرح 
معتقدند شهر ها از طریق توسعه درونی ، تا سالیان زیادي می توانند پاسخگوي بسـیاري از نیازهـاي شـهر باشـد و تـا      

سایر امکانات توسعه شهري ، هزینه هاي اضافه مادامی که در درون شهر موجود ، ظرفیت الزم وجود دارد ، استفاده از 
  . اي بر مردم و دولت تحمیل می نماید و این به لحاظ علمی و عقلی مردود است 

توسعه از درون بر خالف سایر سیاست هاي توسعه شهري ، با توجـه بـه اینکـه در بسـتر شـهر و در رابطـه بـا        
موضوعی پیچیده ، چند وجهی و میان بخشی است که نـه  ساکنان و شهروندان و واحدهاي شهري صورت می پذیرد ، 

در توسـعه  . فقط یک کار فیزیکی است بلکه داراي ابعاد قوي اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و زیست محیطی می باشد
اراضی بایر و رها شـده شـهري بـه    . درونی شهرها ، به جاي گسترش افقی ، شهر به صورت عمودي گسترش می یابد 

کاربري هاي نامناسب زندگی امروزین شهري زنـدان هـا ، پادگـان هـاي نظـامی ، کارخانجـات و       . ی شود کار گرفته م
بـه اسـتاندارد هـاي شهرسـازي     ... شبکه هاي دسترسی ، فضاي سـبز و  . صنایع مزاحم در درون شهر اصالح می شود 

زمینی است که تحت پوشش توسـعه   در این نوع توسعه ، بیشترین توجه معطوف به استفاده مؤثر از. نزدیک می شود 
بخش اعظم رشد آینده جمعیت و نیاز مسکن در شـهر را مـی تـوان بـا پرکـردن بافـت موجـود شـهر و         . شهري است 

به عبارت دیگر ، توسعه درونی به کارگیري تمام توان ها و ظرفیت هاي بـالقوه  . افزایش متعادل تراکم برآورده ساخت 
اي رسیدن بـه توسـعه پایـدار و مشـارکتی اسـت و تمـامی سـاختارهاي اجتمـاعی ،         و بالفعل موجود در سطح شهر بر

  .    کالبدي ، سیاسی و اقتصادي براي رسیدن به تعادل کیفی و کمی را ارتقا می دهد 
درصد از مسـاحت اراضـی    30هکتار قریب  80سطوح مورد نیاز براي توسعه آتی شهر هرات در افق طرح برابر 

هاي شـکل گرفتـه شـهري     لذا راهکارهاي تشویق و تمرکز ساخت و سازها در محدوده. شهر استبایر موجود در سطح 
  .هاي اجرایی پیشنهادي خواهد بود اولویت اول طرح و برنامه
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  بندي و سلسله مراتب خدماتی شهر دسته - 4-3- 4-2
در گذشـته   هرات شامل بافت هاي روستایی به هم پیوسته و بافت هاي بازسازي شده پس از سیلامروزه شهر 

قدیمی همچنان قابل ارزیابی اند، اما هرچند تمرکز خدمات مقیاس محله در مراکز ثقل مجموعه آبادي هاي . می باشد
عمـدتاً در   هـرات خـدمات شـهري   . را در حول خود شکل داده اسـت ترین خدمات شهر  شهري عمدهمحورهاي جدید 

  . باشند ندي و جانمایی میب محلی قابل دستهناحیه اي ، برزن و  چهار مقیاس شهري،

  ایده کلی منطقه بندي و توزیع جمعیت  - 1- 3- 4- 2- 4
. منطقه بندي شهري به دقت و بی هیچ شبهه اي بر اسـاس تمـایزات اجتمـاعی و شـهري شـکل یافتـه اسـت       

، راهی جز این که بر تمرکز اقتصادي و اداري شهر پـاي فشـارد،   مبناي چنین منطقه بندي قرار داردریزي که بر  برنامه
چنین تراکمی به نوبه خود پایه تمامی تقسـیمات  . ی و انسانی گریز و گزیري نیستد و از این رو از تراکم ساختمانندار

  . فضائی در شهر می گردد 
به واسطه منطقه بندي منطقی و معقول می توان راهبرد رشد و توسعه اقتصادي را به گونه اي مشـخص نمـود   

بدین ترتیب شهر مجموعـه  . ت سبک ، کشاورزي و خدمات را برقرار گرددکه توازن معقولی بین صنعت سنگین ، صنع
و سـکونت ، بهداشـت و   ) صنعتی و خـدماتی  ( اي از فضاهایی خواهد بود که از خرد تا کالن ، آموزش و پرورش ، کار 

  . د رکنار یکدیگر و در قالب سلسله مراتبی منطقی قرار دارند ... درمان و
پهنه شهر با کمـک شـبکه هـاي دسترسـی ، حمـل و نقـل و ارتباطـات مطلـوب ،          استقرار چنین فضاهایی در

مجموعه اي که در درون خود رشـد مـی کنـد و از بـزرگ شـدن غیـر       . مجموعه اي هماهنگ را به وجود خواهد آورد
  . منطقی باز می ایستد

اسـتقرار کنـونی آن،    بدین منظور هر تقسیم فضائی شهر بر مبناي امکانات بالقوه و بالفعل موجود خـود، محـل  
ي چهـار منطقـه پیشـنهادي    با چنین تفکر و تصوري شـهر هـرات دارا  . شکل می گیرد... اي تولیدي اصلی و فعالیت ه

  : خواهد بود
سکونت؛ این منطقه در تمامی جهات شهر گسترده شده و بیشترین بخش از اراضی را به خـود  منطقه  -1

همان محالت با پیشـینه روسـتایی و بخشـهاي     عناصر تشکیل دهنده این منطقه. اختصاص می دهد
سکونتی روستایی و شهري آنها می باشند که در توسعه هاي آتی شهر با توسعه هم پیوند و منسـجم  

   . در بخش هاي مختلف به صورت یکپارچه و هماهنگ با کل شهر در خواهد آمد
، شـامل اراضـی   هـرات  هر؛ که با توجه بـه پیشـینه روسـتایی شـ    )کشاورزي(منطقه باغداري و زراعت  -2

بخش هاي شمالی، شمال غربی، غـرب، جنـوب غـرب و همچنـین شـرق شـهر را شـامل         دروسیعی 
ویه شهر این مناطق در حال حاضر به صورت فعال وجود دارند، هرچند که توسعه هاي بی ر. گردد می

ئـه الگـوي   ، حیات آنها را به مخاطره خواهـد انـداخت ولـی بـا در نظـر گـرفتن و ارا      به سمت حواشی
ایجاد ایـن منطقـه   . ات و فعالیت خود ادامه خواهد داد، این بخش به حیبندي صحیح و منطقی منطقه
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سـتایی دارنـد   در بخشهاي مورد نظر و ذکر شده سبب می گردد که بسیاري از افـرادي کـه ریشـه رو   
رد ی ایـن منـاطق مشـارکت مـردم نیـز مـو      یالزم است در سازماندهی فضـا . جذب این منطقه گردند

) باغـات و مـزارع  (استفاده قرار گیرد و شکل گیري واحدهاي مسکونی در مجاورت ایـن نـوع منـاطق    
،  موجب افزایش تمایل به مشارکت در مسائل مربوط به شهر به واسطه عالقه به محیط زندگی دلخـواه 

 . خواهد بود 

قوي تر از ان منطبـق  و در شکل ؛ که بر محور خدمات شهري کنونی )مبادله بین شهري(منطقه بازار  -3
شکل می گیرد و به عنـوان عنصـر حیـاتی در افـزایش روحیـه      )خیابان مطهري(با محور عمود بر آن 

قابل ذکر است که به دلیل شـکل گیـري ابتـدایی شـهر از     . جمعی و حضور در شهر مطرح خواهد بود
و . وجـود نـدارد  ) ار راسته بـاز  (، بازار به شکل سنتی آن لتجمیع چندین روستا و بازسازي پس از سی

، تجسـم  لی که محور مبادالت اصلی شـهر اسـت  در قالب معبر اص)مبادالت بین شهري (عملکرد بازار 
 . یافته است

تمهیــداتی جهــت افــزایش                    الزم اســت ،بــه جهــت پاســخگویی ایــن منطقــه در مقیــاس شــهر در افــق طــرح 
آنکه در حال حاضر میزان آمد و شـدهاي محـور مـورد نظـر بـا توجـه بـه        از جمله . نقش مبادالتی در نظر گرفته شود

بنابرین در جهت تحقـق هـدف   . ، باالست) فرعی  2شریانی درجه ( موقعیت آن در سلسله مراتب شبکه هاي ارتباطی 
نظـر در  فوق دو محور اصلی به موازات محور مذکور و با رتبه اي باالتر در شبکه ارتبـاطی و قـرار گـرفتن معبـر مـورد      

 . ، مد نظر خواهد بود اي پایین تر رتبه

قیقت در محل استقرار خـدمات  خدماتی ؛ که در بخش جنوبی شهر واقع شده و در ح –منطقه اداري  -4
تجهیزات شهري در نظر گرفته شده است ،که با استفاده از امکانـات بالفعـل    و )پارك(، تفریحی اداري

 طراحـی شـده  ( براي افق طرح همچون احداث سایت اداري و پتانسیل هایی ) مراکز موجود ( کنونی 
 . خدماتی شهر تبدیل خواهد گشت  –، به منطقه فعال اداري )در جنوب شهرك صفاییه

حدود و موقعیت نیازهاي خدماتی و فضاهاي عمومی جمعیت ساکن و آتی هر محـل تعیـین شـده و از     ،سطح 
ورود بـه جزئیـات   هـاي ارائـه شـده در فرآینـد اجـرا،       مـه برنا و  براي تحقق طرح. تثبیت موقعیت آن پرهیز شده است

  .تفصیلی مورد نیاز خواهد بود

بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افـزایش درآمـدها و تـأمین     پیش -5- 4-2
  ، توسط سایر سازمانهاي مؤثر در عمران شهر  انیاعتبارات عمر

ي کشور و نامشخص بودن برنامه دستگاه هـاي مختلـف در سـطح    به دلیل حاکمیت نظام بخشی در برنامه ریز
ملی و وابستگی پروژه هاي عمرانی شهر به نحوه تخصیص اعتبارات عمرانـی ملـی و اسـتانی، بـرآورد اعتبـارات سـایر       
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بایسـت   از اینرو هر دستگاه متناسب با پروژه هاي عمرانی تعریف شده مختص خود، مـی . دستگاه ها، میسر نخواهد بود
  .راي تأمین اعتبارات عمرانی اقدام نمایدب

 مردم انتظارات سطح ارتقاي و ها شهرداري فعالیت هاي دامنه گسترش چون عواملی شهري اقتصاد دید از    

. می کنـد  بیشتر را شهرداریها درآمدي و مالی منابع گسترش به نیاز شهري افزایش جمعیت از ناشی مشکالت و آنها از
 دارد اي ویـژه  اهمیت ها شهرداري درآمدي و مالی تأمین منابع شهري، مدیریت مختلف خش هايب میان در بنابراین

فقـدان   دیگـر  سـوي  از و دارد شـهروندان  بـه  خدمات ارائه در اي عمده تاثیر ها درآمد شهرداري کسب سو یک از زیرا
 هاي برنامه و ها طرح تمامی راياساساً اج بلکه شود می شهر در ضروري خدمات ایجاد عدم سبب تنها نه کافی درآمد

  . ساخت خواهد مواجه مشکل با را شهري
 برخورداري عدم بنابراین. است کرده دشوار ها شهرداري در امور متولیان براي را کار شرایط ناپایدار درآمدهاي

 را شهرداري هـا  اي بودجه و مالی ریزي برنامه دائمی هاي هزینه به پاسخگویی براي درآمدي حداقل مستمر منابع از

. کرد نخواهد آتی سالهاي در را ها تزاید شهرداري به رو هاي هزینه جوابگوي فعلی درآمدي منابع روند این با و مختل
 اجـراي اسـتراتژیهاي   تـدوین  امکان بتواند که گیري تصمیم فرآیند توسعه به نیاز ها براي شهرداري امروزه نتیجه در

 افزایش مردم انتظار سو یک از که اي گونه شود به می احساس شدیداً نماید، فراهم ار متحول شرایط با مقابله در فعال

مقابـل   در و بـوده  دسترس در که اند، شهري ریزي برنامه و مدیریتی هاي از سیستم انواعی خواهان آنان و است یافته
 شود می محدودتر روز هر ها داريمنابع شهر دیگر و مالی منابع دیگر سوي از و باشند مسئول و پاسخگو آنان نیازهاي

 مشـکالت  کـه  اي گونـه  به است نموده اي عدیده تغییرات دچار را شهرداري ها مداخله حیطه آوري فن در نوآوري و

  است یافته فزونی ریزي برنامه در هماهنگی به نیاز و شده تر پیچیده کالبدي شهرها و اجتماعی
 انجام از حاکی شهر هاي هزینه تأمین و کسب درآمد شیوه هزمین در پیشرفته کشورهاي هاي شهرداري تجربه

 تـامین  بـراي  جدیـدي  درآمـدي  منـابع  تـامین  جهـت  کارآمد هاي به استراتژي دستیابی زمینه در گسترده مطالعات

 مسـائل  حل محدودیت براي اولین کشورمان هاي شهرداري اکثر در همچنین .باشند می شهرداري شهر و هاي هزینه

 منـابع  کـه  جایی آن از و است بوده کافی منابع مالی فقدان از ناشی شهروندان به رسانی خدمات رآمديناکا و شهري

 بـه  خـود  ماهیـت  در باید ها شهرداري درآمد بنابراین دارند ها شهرداري تامین مالی در ناچیزي سهم پایدار درآمدي

 درآمـدي  ردیـف هـاي   در را خـود  جـاي  ایدارناپ درآمدي منابع و کند حرکت وصول قابل و منظم منابع پایدار، سمت

  .بدهد وصول قابل و مستمر پایدار، منابع به ها شهرداري
 :هرات شهرداري هاي هزینه کاهش و درآمد افزایش راهکارهاي

 کاهش هزینه هاي جاري -

در بررسی نسبت بین هزینه هاي جاري و عمرانی نشان می دهد که نسبت بـین هزینـه هـاي    نتایج تحلیل ها 
درصـد کـل    6/47در حـدود    1386چنانچه هزینه هاي جاري در سـال  . ي و عمرانی به صورت منطقی نمی باشدجار
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امـا  . از هزینـه هـاي عمرانـی مـی رسـد      بـه بـیش   1387هزینه هارا شامل می شده است و حتی این نسبت در سال 
 .کند درصد کاهش پیدا می 28و به حدود  داشتهیک روند منطقی  1388خوشبختانه در سال 

  هـاي  پـروژه  تعریـف  و عمرانی اعتبارات از استفاده با بیشتر پایدار درآمدهاي ایجاد جهت در حرکت -

 .درآمدزا

 یـر فروش امـوال غ ي، فروش اموال شهرداردرآمدهاي شهرداري بیشتر مبتنی بر چند کد درآمدي خاص مانند 
اند و ایـن بـدان معناسـت کـه بسـیاري از       بوده شهرها یاستحفاظ یمدر حر یوصول يعوارض و درآمدها% 80و منقول

توانند از نظر آثار رفاهی بر شهروندان موثر باشند و با ساختار اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی     کدهاي درآمدي که می
  .شهر نیز سازگار باشند، کمتر فعال هستند

  پایدارفعال کردن کدهاي درآمدي  -
حـق آسـفالت و لکـه گیـري و       وارض حق بیمـه حریـق،  ع  عوارض نوسازي، عوارض سالیانه خودروهاي سواري،

درآمد حاصـل از نقـل و انتقـال      حق کارشناسی و فروش نقشه ها، درآمد حاصل از خدمات پیمانکاري،  ترمیم حفاریها،
  تاکسی، درآمد حاصل از آگهی هاي تجارتی، درآمد حاصل از خدمات آمـاده سـازي، درآمـد حاصـل از فـروش بلـیط،      

خدمات فنی و ایمنی، درآمد تاسیسات شهرداري، درآمد غسالخانه و گورستان، مال االجاره ساختمانها درآمد حاصل از 
و تاسیسات شهرداري، درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و وسائل نقلیه، درآمد حاصل از پارکینگ ، درآمد حاصـل از  

  .تها و جریمه سد معبربازار روز و هفتگی، حق امتیاز تاکسی، عوارض قطع اشجار شهري و غرام
 .درآمدزا نیز و اي توسعه هاي پروژه تعریف در مردمی هاي پتانسیل از استفاده -

 .شهرداري پرسنل توانمندسازي خصوص در سازمانی درون آموزشهاي توسعه -

بـیالن   دادن قـرار  دید معرض در مانند موثر تبلیغات طریق از شهرداري به مردم بدبینی کاهش -
 مـردم،  از شـده  اخـذ  عـوارض  شـدن  هزینـه  نحـوه  آن، درآمـدهاي  نشـد  مشخص و شهرداري

 .آتی هاي برنامه هاي هزینه و شهر براي شده هاي انجام هزینه

 .شهر امور اداره در مردمی هاي مشارکت جلب -

و  مناسـب  هـاي  کـاربري  جهـت  شـهرداري،  اختیار در شهري فضاهاي و اراضی از بهینه استفاده -

 .شهروندان به واگذاري

 .آن در سطح شهر از ناشی درآمدهاي و اراضی و امالك از روز به اطالعات به شهرداري یدستیاب -

 .افزوده ارزش بر مالیات اخذ عوارض براي کوچک کارگاههاي و صنایع کردن مشمول -

 واحد مدیریت تشکیل و هرات شهرداري با موازي و شهري مدیریت گیرنده تصمیم ادارات حذف -

 .شهري

 .جاذبه هاي طبیعی شهر مورد در مؤثر تبلیغات نجاما با گردشگري  توسعه -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  44  

 ها محدودیت  به با توجه که واضح است ها طرح اجراي براي الزم اعتبارات و مالی امکانات ارزیابی در -

 کـدهاي  طریق از شهرداري درآمد افزایش زمینه در قابل توجهی ارتقاء و افزایش موجود، روندهاي و

 رکـن  عنـوان  بـه  شـهر  شـوراي  اختیـارات  عدم به باتوجه عبارتیبه  .شد نخواهد حاصل عمل مالك

 افزایش یا و درآمدي کدهاي تعداد افزایش زمینه در اجرایی، عنوان رکن به شهرداري و سیاستگذاري

 وزارت ابـالغ  و اسـالمی  شـوراي  مجلـس  قـانونی  مصوبات به آنها وابسته بودن و کدها عوارض میزان

. نیسـت  انتظـار  قابل موجود درآمدي کدهاي محل از شهرداري مالی امکانات در زیادي افزایش کشور،
 درآمـد  افزایش جهت باید جدید، درآمدي کدهاي تصویب و تعیین پیگیري بر عالوه هرات شهرداري

 .کند خصوصی بخش مشارکت با زا درآمد هاي طرح اجراي به اقدام

کـدهاي   درآمـد  افـزایش  به ربوطم هاي فعالیت پیگیري بر عالوه می تواند هرات شهرداري همچنین -
هـاي   هزینـه  رشـد  میـزان  کـاهش  بـراي  نیـز  را متعـددي  اقـدامات  جدید، کدهاي تصویب و موجود

هزینـه   و درآمـد  بـین  تعـادل  ایجـاد  در مـؤثري  نقـش  اقـدامات  گونـه  این .رساند انجام به شهرداري
 .دارد طرح دوره طول در شهرداري

 توان بردن منظور باال به مناسب سازمانی چارت نمودن مصوب و شهرداري و تشکیالت ساختار اصالح -

  .غیرضروري هاي هزینه وکاهش شهرداري اجرایی و نظارتی

تاسیسات زیربنـایی  و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن، ) کمی و کیفی(برآورد کمبود  -6- 4-2
، )غیـره  شبکه عبور و مرور و حمل و نقل، آب ، برق، فاضالب، دفع آبهاي سطحی، تلفن، گـاز و  (

و  )آموزشی، بهداشتی، و درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، فضاي سبز و غیره( خدمات رفاهی
  و امکانات رفع نیازهاي مزبور در آینده )تجاري، اداري و غیره(سایر کارکردهاي اصلی شهر

  برآورد کمبود و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن -6-1- 4-2
بـا نشـان دادن ایـن کمبـود تعـداد      . ضع موجود شـهر مـی باشـد   این شاخص بیانگر میزان کمبود مسکن در و

بـدین منظـور بررسـی    . تولید شـوند مشـخص مـی گـردد    براي رسیدن به وضعیت مطلوب باید واحدهاي مسکونی که 
  :کمبود نیاز به مسکن از دو روش صورت پذیرفته است

  یفیت ابنیهبرآورد کمبود با استفاده از تعدادخانوار، تعداد واحد مسکونی موجود و ک -
  برآورد کمبود با استفاده از سرانه استاندارد  -

در  .گـردد  مـی  مشـخص  کمبود سهم و شهر بررسی این در ساکن خانوارهاي مقابل در مسکن موجودي ابتدا 
تـراکم خـانوار بـه سـاختمان      ، خـانوار   3545واحـد مسـکونی و      3321حال حاضر در شهر هرات با توجه به وجـود  

واحـد   224به عبارتی وضع موجود شهر هرات بـا کمبـود   . باشدمی  خانوار در واحد مسکونی 07/1مسکونی در حدود 
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این کمبود با در نظر گرفتن واحد هاي مسکونی تخریبی و میزان خانوارهاي مستاجر نشـان  . مسکونی مواجه می باشد
  .می باشدبرابر کمبود مسکن در جامعه شهري استان  2این میزان . درصد می باشد 13دهنده 

درصد از مساحت کل این کـاربري کـه    1در رابطه با وضعیت کیفی بناهاي مسکونی در شهر هرات باید گفت ، 
  . شامل بناي یک واحد مسکونی می باشد، فاقد قابلیت استفاده می باشد و بقیه بناهاي موجود قابل استفاده می باشند

ک: )25( شماره جدول هراتمشخصات  شهر  مسکونی  کاربري   یفی 
  مسکونی

 تعداد طبقات کیفیت بنا 
 گروه بندي تعداد مساحت درصد گروه بندي تعداد مساحت درصد
 یک طبقه 3175 1071495 95 قابل استفاده 3320 1/1119925 99
 دو طبقه 145 3/55995 95/4 غیر قابل استفاده 1 1/7880 1

  سه طبقه  1  9/314  05/0  
مشاورمح: مأخذ    اسبات 

 ضـریب  قبـول  درصد مـی باشـد،  بـا    5/1هاي کشور برابر با اینکه ضریب استهالك مسکن در شهر با توجه به

 ر سـال د و یافته کاهش درصد 5/1 ساالنه فعلی موجود مسکونی واحدهاي ، تعداد1405سال  افق تا کنمس استهالك

خانوار  5137در حدود  1405وردهاي جمعیتی در سال از سوي دیگر بر اساس برآ .بود خواهد واحد 2573برابر   افق
در . مسکونی تا سال افق طـرح مـورد نیـاز مـی باشـد     واحد  2564بنابراین . در محدوده شهر هرات ساکن خواهند بود

هکتار زمین براي ایـن کـاربري    2/51مترمربع براي هر واحد مسکونی در مجموع  200صورت در نظر گرفتن متوسط 
  .د نیاز می باشددر افق طرح مور

سـرانه  . هکتار می باشـد  7/112سطح مسکونی معادل ) 1388(براساس جداول کاربري اراضی در وضع موجود 
با توجه بـه سـرانه پیشـنهادي     .متر مربع می باشد 2/86، دروضع موجود معادل  13081مسکونی با توجه به جمعیت 

اضر با توجـه بـه جمعیـت موجـود شـهر      ده است در حال حمتر به ازاي هر نفر پیشنهاد ش 75در افق طرح که معادل 
وکاستی در زمینه سطوح مسکونی در شهر وجود نداشته و لزوم احیاء ومرمـت ابنیـه سـاختمانهاي مرمتـی در     کمبود 

شهر ضروري به نظر می رسد همچنین تامین سطوح مسکونی جمعیت افزوده شده در افق طرح می بایسـت در طـرح   
هکتـار اراضـی مسـکونی در سـال افـق طـرح مـورد نیـاز          2/34اما با توجه به این سرانه  .رددپیشنهادي پیش بینی گ

  .باشد می
  .هکتار می باشد 51در نتیجه بر اساس دو روش مذکور نیاز به مسکن شهر هرات در سال افق در حدود 
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  شبکه عبور و مرور و حمل و نقلبرآورد کمبود و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه  - 6-2- 4-2

  هراته و تحلیل وضعیت موجود شبکه معابر شهر تجزی - 1- 6-2- 2- 4

 تحلیل سرانه انواع شبکه معابر موجود بر حسب نقش عملکردي آنها

نسبت معابر جمـع و پخـش کننـده بـه معـابر توزیـع       ، با توجه به سرانه به دست آمده در گزارش وضع موجود
براي حالت بـا در نظـر    91/0اث در غرب شهر و براي حالت بدون در نظر گرفتن بلوار در حال احد 07/1برابر با کننده 
شـرایط  کننـده در سـطح شـهر در     این نسبتها نشان از کمبـود معـابر توزیـع   . باشد بلوار در حال احداث میاین گرفتن 

فقط یک باند آن اجرا شـده  در حال حاضر کمربندي که جاده از احداث کامل بلوار مذکور و  پس لکن موجود می باشد
  .برطرف خواهد شد است، این مشکل

 و کمبودهاي آن هراتتحلیل الگوي کلی شبکه معابر شهر  - 2- 6-2- 2- 4

 سـاختار دهـد،   نشـان مـی  را بر اساس عملکـرد آنهـا    هراتمعابر اصلی شهر  سلسله مراتبکه  نقشه با توجه به
ع شـده و  شود و اینکه در مجاورت خیابان اصلی آن کاربریهاي متراکم واق طولی شبکه معابر شهر به وضوح مشاهده می

به . اصلی در تعارض می باشد 2دستریهاي زیادي منشعب شده اند که با نقش ایده آلی این محور یعنی شریانی درجه 
همین دلیل براي بهبود جابجائی هاي طولی و عرضی در این شهر، تعریف مسیرهاي طولی و عرضی بـا قابلیـت ایفـاي    

  . حلقوي مناسب می باشد اصلی و ترجیحا به صورت مسیرهاي 2نقش شریانی درجه 

 تحلیل مشکالت موجود در زمینه دسترسی به کاربریهاي مهم شهر -3- 6-2- 2- 4

است که ترافیـک عبـوري    و این در حالیقرار دارند  شهر در حال حاضر، اکثرکاربریهاي تجاري در خیابان اصلی
د در حـل ایـن معضـل مـوثر     توان رینگهاي مورد اشاره در قسمت قبل، می گیري شکل .کنند نیز از این خیابان عبور می

البته در رابطه بـا  ترافیـک عبـوري    . واقع شود و باعث جابجایی ترافیک عبوري درون شهري از طریق این رینگها شود
شهري نیز با احداث کمربندي، دیگر شاهد تردد وسایل نقلیه سنگین و ترافیک عبـوري از سـطح شـهر نخـواهیم      برون

  .بود

 نحوه دسترسی به شهر در مبادي ورودي تحلیل مشکالت موجود در زمینه -4- 6-2- 2- 4

به این صورت که خروجـی مروسـت در ضـلع     توان در چهار سمت آن تصور کرد هرات را می معابر ورودي شهر
در حـال  . انـد  شمالی شهر، شهربابک در ضلع شرقی، نیریز در ضلع جنوبی و سرچشمه در ضلع غربی شهر قرار گرفتـه 

ین خروجیها، مجبور به استفاده از معابر داخل شهر به عنوان معبر عبوري خـود  حاضر ترافیک برون شهري منتهی به ا
همچنـین در رابطـه بـا    . در این زمینه نیز احداث کمربندي، بسیاري از مشکالت موجود را مرتفع خواهد کـرد . هستند

وري از شـود کـه ترافیـک عبـ     هاي مورد نظـر موجـب مـی    خروجی سرچشمه براي ترافیک برون شهري، احداث رینگ
  .    کننده داخل شهر براي تردد استفاده نکند خیابانهاي جمع و پخش
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 تحلیل مشکالت موجود در زمینه پوشش سطحی شبکه معابر شهر - 5- 6-2- 2- 4

از  هـرات روهاي معابر شهر  گزارش وضع موجود، پوشش سطحی اکثر سواره 3-6-12-6با استناد به جدول بند 
بـودن   نامناسـب روها، خاکی بودن و  ولی در رابطه با پیاده. اي وجود ندارد نوع آسفالت است و از این لحاظ مشکل عمده

تواند عدم رغبت شـهروندان   آورد که این مسئله می روها مشکالتی را براي عابرین پیاده به وجود می سطح پوشش پیاده
  . روي و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه موتوري را سبب شود به پیاده

 در زمینه پارکینگ وسایل نقلیه موتوري در سطح شهر تحلیل مشکالت موجود - 6- 6-2- 2- 4

پارکینگهـاي کنـار خیابـانی    با توجه به کاربریهاي موجود در مجاورت خیابان اصلی، در بخشی از ایـن خیابـان   
اقـدامات مـدیریت پارکینـگ و    تـوان بـا    در این زمینه مـی . باشد ضاي پارکینگ در ساعت اوج نمیموجود جوابگوي تقا

  .گهاي عمومی خارج از سواره به این مشکل رسیدگی کردایجاد پارکین

 تحلیل مشکالت موجود در زمینه تردد غیر موتوري در سطح شهر -7- 6-2- 2- 4

درصـد قابـل    سـفرهاي پیـاده  به آن اشاره شده اسـت،  ) 3-6-13-2بند (همانگونه که در گزارش وضع موجود 
بـا ایجـاد تسـهیالت در زمینـه      بنـابراین . دهد توجهی از سفرهاي صورت گرفته در شهر هرات را به خود اختصاص می

توان به عدم استفاده شهروندان از وسایل نقلیه موتوري براي سـفرهاي بـا طـول سـفر      سواري، می روي و دوچرخه پیاده
تـوان بـا ایجـاد     با توجه به وجود باغات، مزارع و دیگر پتانسـیلهاي موجـود در شـهر، مـی    . کوتاه تا متوسط امیدوار بود

 .سواري تشویق نمود روي و دوچرخه ا کفپوش و روشنایی مناسب، شهروندان را به پیادهمسیرهایی ب

 پیش بینی وضعیت سفر و نحوه تردد در افق طرح  -8- 6-2- 2- 4

با توجه به اینکه رشد جمعیت یک شهر رابطه نزدیکی با میزان رشد سـفرهاي آن در طـول دوره طـرح دارد و    
بینی تقاضاي سـفر   هاي مدلسازي تقاضاي سفر براي پیشیري روشاینکه در مقیاس مطالعات طرح جامع شهري، بکارگ

برابـر بـا ضـریب     هـرات تصمیم گرفته شد که ضریب رشد سالیانه سفرهاي شـهر  باشد،  در طول دوره طرح مقدور نمی
بینی شده براي شهر در نظر گرفته شود و با اعمال ضریب رشد فوق به آمار سفرها در وضع  رشد جمعیت سالیانه پیش

  .   جود، مقدار سفرها در افق طرح تخمین زده شودمو
به آمار تردد ترافیک معابر در وضع موجود اعمال شد تا برآوردي از مقـادیر   2در این راستا ضریب رشد سالیانه 

تردد ترافیک در شبکه معابر در افق طرح با فرض حفظ شـبکه موجـود بدسـت آیـد و بـدین ترتیـب معـابري کـه در         
به آمار به دست آمده از تردد ترافیک شهر  2با اعمال ضریب رشد . ی شوندیار خواهند گرفت شناساوضعیت بحرانی قر

 به عنوان سال افق طرح، مقادیر تردد و سطح سرویس معابر شهر در نقاط برداشـت شـده   1405و در نظر گرفتن سال 
کنیـد، سـطح سـرویس     شـاهده مـی  همانگونه در جدول م. نشان داده شده استدر جدول  محاسبه ودر نقشه مربوطه 

. اي اندیشـید  رسد که براي این مشکل باید چاره خیابان اصلی و خیابان مطهري در ساعت اوج به وضعیت راهبندان می
   .قرار دارد که وضعیت نسبتا مطلوبی است Cتا  Aهمچنین سطح سرویس سایر معابر در محدوده 
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: 26( شماره جدول شهر سط)  معابر  سرویس  طرح هراتح  افق    در 
 وضع موجود بعد از اعمال ضریب رشد

 نام ایستگاه زمان
 معادل سواري ظرفیت V/C سطح سرویس معادل سواري V/C سطح سرویس

E 0/95 1846 C 0/73 1950 1428 7/00-8/00 A 1 

C 0/56 1086 B 0/43 1950 840 7/00-8/00 A 2 

C 0/62 1116 B 0/48 1800 863 7/00-8/00 B 1 

C 0/62 1109 B 0/48 1800 858 7/00-8/00 B 2 

F 1/26 2453 E 0/97 1950 1898 7/00-8/00 C 1 

F 1/15 2247 D 0/89 1950 1738 7/00-8/00 C 2 

F 1/10 2147 D 0/85 1950 1661 7/00-8/00 D 1 

F 1/25 2440 E 0/97 1950 1888 7/00-8/00 D 2 

F 1/19 2315 E 0/92 1950 1791 7/00-8/00 E 1 

F 1/15 2238 D 0/89 1950 1731 7/00-8/00 E 2 

C 0/56 557 B 0/43 1000 431 7/00-8/00 F 1 

C 0/67 670 C 0/52 1000 518 7/00-8/00 F 2 

A 0/24 430 A 0/18 1800 333 7/00-8/00 G 1 

A 0/14 255 A 0/11 1800 197 7/00-8/00 G 2 

C 0/54 1057 B 0/42 1950 818 7/00-8/00 H 1 

C 0/52 1007 B 0/40 1950 779 7/00-8/00 H 2 

B 0/37 368 A 0/28 1000 285 7/00-8/00 I1 

A 0/34 336 A 0/26 1000 260 7/00-8/00 I2 

C 0/53 798 B 0/41 1500 617 7/00-8/00 J1 

C 0/52 778 B 0/40 1500 602 7/00-8/00 J2 

  محاسبات مشاور: ماخذ
  

  هراتسی روشهاي بهبود الگوي شبکه معابر شهر برر -9- 6-2- 2- 4
، در این بخش روشهاي بهبود الگوي در قسمتهاي قبل به آن اشاره شدی که یبا توجه به کمبودها و محدودیتها
  . اند شبکه معابر شهر مورد بررسی قرار گرفته

  :اند به شرح زیر می باشند در این رابطه معیارها و نکاتی که مد نظر قرار گرفته
ی بـه نیازهـاي   یبندي مناسب براي شـبکه معـابر شـهر بنحـوي کـه قـادر بـه پاسـخگو         ایجاد یک سلسله  - 

 شهروندان در انجام سفرهاي مختلف روزانه خود باشد

 انطباق هر چه بیشتر کاربریها و میزان دسترسیهاي معابر مجاور با نقش عملکردي معبر پیشنهادي  - 

ی و سفرها در سطح شـهر، ارتبـاط بهتـر و بیشـتر بـین      یجابجاایجاد رینگهاي حلقوي به منظور سهولت   - 
 نواحی شهري و کمک به بهبود انسجام و یکپارچگی شهر 

 کمک به گسترش فعالیتها و ارتباطات الزم بین نواحی و محالت شهر  - 
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 هاي کاذب براي تخریب و تغییر کـاربري  جلوگیري از عبور معابر جدید از داخل باغات شهر و ایجاد جاذبه  - 
 آنها 

 یی در امتداد شهرشهر از طریق ایجاد رینگها خیابان اصلیجلوگیري از هدایت غیر ضروري سفرها به   - 

 حتی االمکان مسیرهاي پیشنهادي جدید از معابر موجود عبور نمایند  - 

الـذکر   کـه بـا معیارهـاي فـوق     با شبکه معابر پیشنهادي در طرح هادي شهر تـا زمـانی   هماهنگی مسیرها  - 
 دارندسازگاري 

  . اند با در نظر گرفتن معیارهاي فوق، الگوهاي زیر براي شبکه معابر شهر پیشنهاد شده
  الگوي اول 

در مجاورت کمربندي موجود، برخی کاربریها تجاري با دسترسی مستقیم در نظر گرفته شـده   با توجه به اینکه
کیلـومتر از   1جدیـدي بـه فاصـله تقریبـا     باشد، در ایـن الگـو کنارگـذر     است و جهت توسعه شهر نیز به آن سمت می

. اصلی تغییر نقش داده شده اسـت  2کمربندي موجود در نظر گرفته شده و خیابان کمربندي موجود به شریانی درجه 
گرفته در مجاورت خیابان اصـلی شـهر و دسترسـیهاي متعـدد در      همچنین با توجه به کاربریهاي متراکم و فعال شکل

اصلی همراه هزینه هـاي تملـک قابـل     2این خیابان و ارتقاء نقش آن به معبر شریانی درجه طول این خیابان، تعریض 
توجه،  تخریب زیاد امالك و تغییرات زیاد در بافتهاي شکل گرفته موجود خواهد بود و بنـابراین غیـر عملـی بـه نظـر      

کننـده   توزیع(رینگ  3گیري  شکلبه همین دلیل براي کاهش تردد ترافیک عبوري در این خیابان، تصمیم به . رسد می
در این الگو براي تخریب هرچه کمتر ساختمانهاي مسکونی، ضلع غربی هـر   .در امتداد شهر گرفته شد) اي بین منطقه

   .رینگ در خارج از محدوده فعلی شهر واقع شده اند 3
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شهر:  2 نقشه معابر  شبکه  براي  پیشنهادي  اول    الگوي 
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  گوي دومال
آیـد، فاصـله بـین ضـلع غربـی رینگهـا و        در رابطه با الگوي اول، موضوعی که در رابطه با رینگها به چشـم مـی  

در الگوي دوم براي اینکه این فاصله به حداقل برسد، ضلع غربی به سمت داخل شهر شـیفت داده  . محدوده شهر است
کاربران تمایـل بیشـتري بـراي اسـتفاده از ایـن مسـیرها        بنابراین با توجه به کاهش مسیر در طول رینگها،. شده است

  . نسبت به الگوي اول خواهند داشت
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شهر:  3 نقشه معابر  شبکه  براي  پیشنهادي  دوم    الگوي 
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  الگوي سوم
شـود، در   ده شرقی شهر مربوط میبه محدوتفاوت این الگو با الگوي اول مشخص است  4 نقشه از همانگونه که

که کمربندي موجود نقش خود را حفظ کرده است و بدون هیچ گونه شکستگی در امتداد خیابـان مطهـري، بـه     جایی
بالطبع با در نظرگرفتن این موارد ضلع شرقی رینگهاي شهري به سمت داخل . کند سمت خروجی شهر امتداد پیدا می

  . شهر جابجا خواهد شد
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شهر:  4 نقشه معابر  شبکه  براي  پیشنهادي  سوم  لگوي    ا
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  الگوي چهارم
تري  راکمدر این الگو شبکه معابر مت .اول استبا الگوي  ي سومتفاوت الگو دوم، همانندتفاوت این الگو با الگوي 

   .را نسبت به سایر الگوها پیش بینی شده است
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شهر:  5 نقشه معابر  شبکه  براي  پیشنهادي  چهارم    الگوي 
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  سرانه معابر - 10- 6-2- 2- 4
  .براي الگوهاي ذکر شده در باال، سطح سرانه معابر محاسبه شده و با مقادیر استاندارد مقایسه شده است

: 27( شماره جدول   شهري عملکردي سیستم در معابر از هریک سطح درصد) 
 معابر کل سطح درصد نوع معبر

1شریانی درجه  10-5  
)توزیع کننده(اصلی  2شریانی درجه   25-15  

)جمع و پخش کننده(فرعی 2شریانی درجه   20-15  
55-75 دسترسی محلی  

  محاسبات مشاور: ماخذ 
  

با توجه به جدول باال و سهم زیاد طول خیابانهاي محلی، امکان مقایسه دقیق سهم هر یـک ار انـواع معـابر بـا     
کننده به  در هر حال با توجه به نسبت معابر به دست آمده از جدول، نسبت معابر توزیع. تاندارد وجود نداردوضعیت اس

  باشد 25/1تا  1کننده  کننده به جمع و پخش و نسبت معابر توزیع 3تا  5/2باید بین  1شریانی درجه
فرعی پیشنهادي در  2اصلی به  2یانی با توجه به نتایج آنالیز نسبت سرانه معابر در جدول زیر، نسبت معابر شر

هـیچ   1اصلی به شـریانی درجـه    2نسبت معابر شریانی  ولی در رابطه با .استمقادیر استاندارد  اب ها مطابق همه گزینه
سوم، چهارم، اول و دوم به ترتیب بـه   هاي گزینهحال  دارا نمی باشند، با این حدود استاندارد منطبق با ها گزینه کدام از
با کمی دقت به شبکه معابر پیشنهادي در گزینه ها می توان توجه نمود کـه ایـن   . استاندارد نزدیکتر می باشند حدود

اصلی نیست بلکه این امر ناشی از بـیش از حـد معمـول     2ناهمخوانی به مفهوم ناکافی بودن بخش شبکه معابر درجه 
ی باشد که با توجه به بافت طولی شهر اجتنـاب  اصلی در مقیاس این شهر م 1بودن طول مسیرهاي پیشنهادي درجه 

لذا با در نظر گرفتن این واقعیت، سرانه انواع معابر پیشنهادي در گزینه هاي مختلف را می توان قابل .  ناپذیر می باشد
  .قبول دانست

اور بـه  ی، ایـن مشـ  یـ مالحظات فنی، اقتصادي و اجرامجموع هاي ارائه شده و با در نظر گرفتن  با مقایسه گزینه
  .نماید اول را توصیه می و ، دوم، سومهاي چهارم ترتیب گزینه
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: 28( شماره جدول مختلف)  هاي  گزینه  در  استاندارد  مقادیر  ا  ب شده  محاسبه  معابر  سطوح  سرانه    . مقایسه 

 نوع معبر
 گزینه چهارم گزینه سوم گزینه دوم گزینه اول وضع موجود

 سطح 
 )هکتار(

درصد 
 سطح

سطح 
 )هکتار(

درصد 
 سطح

سطح 
 )هکتار(

درصد 
 سطح

سطح 
 )هکتار(

درصد 
 سطح

سطح 
 )هکتار(

درصد 
 سطح

1شریانی درجه   -  -  43 23/76 43 25/60 32 21/33 32 22/07 

 2شریانی درجه 
)کننده توزیع(اصلی  

32 21/48  76 41/99 65 38/69 63 42/00 60 41/38 

 2شریانی درجه 
مع و ج(فرعی
)کننده پخش  

35 79/51  62 34/25 60 35/71 55 36/67 53 36/55 

 100 145 100 150 100 168 100 181 100 67 مجموع

 2نسبت  معابر شریانی 
1اصلی به شریانی درجه    - - 1/77 1/77 1/51 1/51 1/97 1/97 1/88 1/88 

 2نسبت  معابر شریانی 
فرعی 2اصلی به   0/91 0/91 1/23 1/23 1/08 1/08 1/15 1/15 1/13 1/13 

  محاسبات مشاور: ماخذ 
  

  بینی نیازهاي آتی شهر در زمینه تأسیسات شهري  برآورد کمبودها و پیش -6-3- 4-2
  منابع آب شرب -الف 

، آب شـرب و  )کیلـومتري بـه سـمت خوانسـار     25(طرح انتقال آب ازچاه هـاي جنـوبی شـهر    تا قبل از اجراي
اما با توجه به کیفیت نامناسـب آبهـاي    .ه استشد تأمین میمیق داخل شهرحلقه چاه ع 3توسط  هرات شهر  بهداشت

و بـدین   از چاه هاي خارج از شهراستفاده شده و آب به شـهر هـرات انتقـال مـی یابـد      ، و افت سطح آب ها زیرزمینی
ن زمینه لذا مشکلی در ای .مناسب استآن مرتفع گردید و هم کیفیت  هراتترتیب در حال حاضر هم کمبود آب شهر 

  . وجود ندارد
می باشد که در حال حاضر بر اثـر فرسـودگی   تعویض خطوط شبکه توزیع از برنامه هاي سازمان آب و فاضالب 

  . موجب اتالف آب می گردد
  میزان مصرف  -

، میزان مصرف سـرانه روزانـه خـانگی و غیرخـانگی در     شهرستان هراتبراساس گزارش سازمان آب و فاضالب 
رقم مناسبی است و در مقایسه بـا سـایر   ) لیتر 224(لیتر می باشد که در مقایسه با کل استان  275 معادل هرات شهر

بـراي بررسـی دقیـق میـزان آب مـورد نیـاز       . شهرها و استانداردهاي مطلوب نیز از میزان نسبتاً باالیی برخوردار اسـت 
  :قرار می گیرد هاي مطلوب به تفکیک نوع مصرف مورد بررسی  در افق طرح سرانه هراتشهر

معموالً مصرف آب در شهرها و حومه، مصارف خانگی، صنعتی و تجاري، عمومی، فضاي سبز عمومی و خـانگی،  
  .زراعی، آتش نشانی و تلفات سیستم را شامل می شود
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  :  مصرف خانگی -
پز،  مصرف خانگی یک شبکه مشتمل بر مصارف آب واحدهاي مسکونی مانند آب مورد نیاز براي شرب، پخت و

استحمام، شستشو، استفاده از کولر و تهویه مطبوع می باشد که به تعداد جمعیت شهر، آب و هوا، بهـاي آب، فرهنـگ   
  .مردم، سطح رفاه، فشار شبکه، کیفیت آب و عوامل دیگر بستگی دارد

به حداکثر و  عالوه بر این داراي تغییرات و نوسانات فصلی نیز می باشد به نحوي که میزان مصرف در تابستانها
  .در زمستان به حداقل می رسد

لیتـر پیشـنهاد    250الـی   200هزار نفـر   20الی  10با جمعیت بین  کوچکسرانه مصرف خانگی در شهرهاي 
  : در جدول میزان متوسط مصرف آب روزانه آمده است . را شامل می شود هراتشده است که شهري مانند 
: 29( شماره جدول مختلف)  شهرهاي  در  روزانه  آب  مصرف  متوسط    میزان 

  درصد
 مصارف خانگی

  جمعیت شهر میزان مصرف آب براي هر نفر در روز به لیتر
 )نفر(

کشورهاي در حال  اندازه شهر
 توسعه

کشورهاي مرفه و 
 صنعتی

 روستاها 10.000تا  200-150 100-80 80-60
 هرهاي کوچکش 20.000-10.000 250-200 150-100 60-40
 شهرهاي متوسط 100.000-20.000 400-250 200-150 55-30
 شهرهاي بزرگ 100.000بیشتر از  500-400 300-200 50-30

  دکتر منزوي - آبرسانی شهري : مأخذ 
روز را براي شهرهاي ایـران   لیتر در شبانه 150تا  75عالوه براین نشریه استاندارد صنعت آب کشور، رقمی بین 

  .کند توصیه می
: 30( شماره جدول خانگی )  سرانه  مصرف  شبانه( متوسط  در  نفر لیتر  هر  ازاي  به    )روز 

 نوع مصرف
متوسط مصرف سرانه خانگی  توصیه استاندارد صنعت آب کشور

 حداکثر مقدار حداقل مقدار پیشنهادي
 5 5 2 آشامیدن
 8 10 5 پخت و پز

 40 50 25 حمام
 15 20 10 شوییلباس

 10 15 5 ظرفشویی
 25 30 20 دستشویی و توالت

 7 10 3 شستشوي خانه
 5 5 2 کولر و تهویه مطبوع

 5 5 3 متفرقه
 120 150 75 جمـــع

  .»مبانی و ضوابط طراحی طرحهاي آبرسانی شهري«سازمان برنامه و بودجه، : مأخذ 
  

لیتـر   120، هـرات سـرانه خـانگی پیشـنهادي بـراي شـهر       با توجه به آب و هوا و فرهنگ و نوع زندگی مـردم، 
  .باشد می
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  :مصرف صنعتی و تجاري  -
نشـریه  . گـردد  این نوع مصرف، اماکن تجاري و کارگاههـاي کوچـک واقـع در محـدوده شـهرها را شـامل مـی       

سال آینده براي شـهرهاي ایـران    25وز در لیتر در شبانه ر 45تا  15استاندارد صنعت آب کشور، این نوع مصرف را از 
البته این رقم کارگاههاي کوچک واقع در محـدوده  . لیتر توصیه می شود 30 هراتاین رقم در شهر . توصیه کرده است

  .شهري را شامل می شود و آب مورد نیاز شهرك صنعتی باید جداگانه تعبیه شود
  : مصرف عمومی  -

مـورد اسـتفاده در تأسیسـات خـدمات عمـومی ماننـد ادارات دولتـی،        این نوع مصرف شستشـوي معـابر و آب   
ها، ترمینال مسافربري، بیمارستانها، واحدهاي آموزش، مراکز بهداشتی و درمـانی، امـاکن مـذهبی، گورسـتانها،      گرمابه

رقـم را   نشریه استاندارد صنعت آب کشـور ایـن  . شود کشتارگاهها، پارکهاي عمومی و مواردي از این قبیل را شامل می
لیتر پیشنهاد  15 هرات کند که در شهر  سال آینده توصیه می 25روز در  لیتر در شبانه 20تا  10براي شهرهاي ایران 

  .می گردد
  : مصرف فضاي سبز عمومی و خانگی  -

، مجموعـاً  هـرات با توجه به سرانه فضاي سبز خانگی و سایر فضاهاي سبز موجود و پیشنهادي در سـطح شـهر   
قابل ذکر اسـت کـه براسـاس سـرانه پیشـنهادي نشـریه       . گردد روز به ازاي هر نفر پیشنهاد می لیتر در شبانه 30سرانه 

روز به ازاي هر مترمربع فضاي سـبز در منـاطق    لیتر در شبانه 14لیتر و حداکثر  8استاندارد صنعت آب کشور، حداقل 
بـا فـرض سـرانه    ( 2مصرف آب در واقع سطحی بین بنابراین سرانه پیشنهادي . گرم و خشک بیابانی توصیه شده است

  .مترمربع فضاي سبز را آبیاري می کند) لیتر 8با فرض سرانه ( 4تا ) لیتر 14
  : زراعی، آتش نشانی  -سایر مصارف  -

آب مورد نیاز براي مصارف زراعی عمدتاً از آب شهر تأمین نمی گـردد و مصـرف آب آتـش نشـانی نیـز درحـد       
  .نسبتاً پایینی است

  .پیشنهاد می گردد جدول ذیلدر هرات الذکر، سرانه پیشنهادي آب براي شهر  با توجه به مطالب فوق
  

: 31( شماره جدول نه )  سرا میزان  د مجموع  یتر  ل به  پیشنهادي  شبانهآب  در  ر  هرات  شهر  براي    افق سالروز 
مصرف 
 خانگی

مصرف 
 عمومی

مصرف تجاري و 
 صنعتی

ضاي سبز مصرف ف
 خانگی

جمع خالص بدون فضاي 
 سبز عمومی

  جمع با احتساب 
 تلفات سیستم 20٪

130 15 30 30 195 234 

  محاسبات مشاور براساس استانداردهاي مطلوب پیشنهادي: مأخذ 
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  :سقف سرانه مصرف آب براساس بخشنامه وزارت نیرو به شرح زیر می باشد 
: 32( شماره جدول نیرو)  وزارت  بخشنامه  براساس  آب  مصرف  نه  سرا   سقف 

 )هزارنفر( جمعیت انواع شهر
 )به لیتر به ازاي هر نفر در روز(مصرف سرانه 

 مناطق گرم مناطق معتدل مناطق سرد
 225 200 175 500کمتر از  شهرهاي کوچک
 260 230 200 500معادل  شهرهاي متوسط
 295 260 225 500بیشتر از  شهرهاي بزرگ

  وزارت نیرو: مآخذ 
  

نکته قابل ذکر این است که برخی از انواع مصارف مانند مصارف عمومی، صـنعتی و فضـاي سـبز از حساسـیت     
کمتري برخوردارند به نحوي که کیفیت آنها می تواند پایین تر از کیفیت مصارف خانگی باشد بنابراین از آنجـایی کـه   

کند لذا توصیه می گردد بـراي ایـن نـوع     هزینه سنگین را به شهر تحمیل میمصرف آب تصفیه شده براي فضاي سبز 
مصارف از منبع دیگري که مراحل تصفیه آب شرب ندارد استفاده شود و این امر در طراحی شبکه آب مشـروب شـهر   

یی اسـت  داراي کیفیت مناسب و باال شهرتوان گفت که آب  بندي کلی دیگر می در یک تقسیم. مدنظر قرار گیرد هرات
و لذا این آب منحصراً براي مصارف خانگی استفاده شود، در مقابل کیفیت آب برخـی از چاههـاي موجـود نامناسـب و     

  .توان از آنها براي مصارف غیرخانگی استفاده نمود پایین است که می
سـرانه  دادن یابـد بنـابراین بـا مـدنظر قـرار      مـی  نفـر افـزایش   17696به  افق طرحدر سال  هراتجمعیت شهر 

لیتـر معـادل    4140864روز  مجموعاً به ازاي هر شـبانه ) روز لیتر به ازاي هر نفر در شبانه 234(پیشنهادي مصرف آب 
  .مترمکعب مورد نیاز می باشد 4141

  مخازن آب  -
مخـزن زمینـی    2مترمکعب است که توسـط   7600معادل  هراتگنجایش مخازن موجود و قابل استفاده شهر 

  .ذخیره می شود) مترمکعب 3800 هریک به ظرفیت(
مترمکعب آب مورد نیـاز اسـت کـه ظرفیـت مخـازن       4141، در افق طرح روزانه محاسبه گردیدهمان طور که 

درصـد   75تـا   25در شـرایط معمـولی حجـم مخـازن بـین      . کافی می باشدمیزان آب مصرفی در هر شبانه روز براي 
درصـد میـزان آب مصـرفی مخـزن      183در وضع موجـود   هراتحداکثر مصرف روزانه پیش بینی می گردد و در شهر 

  .بنابراین در افق طرح مخازن آب به میزان کافی وجود دارد. احداث شده است
  برق  -ب 

 برق مصرفی پـس از انتقـال از شـهربابک بـه     به شبکه سراسري برق متصل بوده و با توجه به اینکه شهر هرات
، در حال حاضر از لحاظ تأمین ایـن نیـاز کمبـودي    شهر تامین می گرددکیلو ولت در مجاورت  60به  132پست برق 

ریزي هاي کالن انجام شده در سطح ملی و استانی، در افق طرح کمبود بـرق در   گردد و با توجه به برنامه مشاهده نمی
  .این شهر وجود نخواهد داشت
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  گاز -ج
فاقـد تاسیسـات گـاز بـوده و شـرکت گـاز       کنون شهر هرات تابراساس آخرین اطالعات شرکت گاز استان یزد، 

تنهـا تـامین   . بنابراین بررسی کمبود در این بخش منتفی می باشد. شبکه گاز این شهر می باشد اجراياستان در حال 
  .این تاسیسات براي شهر هرات پیشنهاد می گردد

  ارتباطات و مخابرات -د
مشترك در سطح شـهر وجـود دارد    3600عاً ، جم)1388( هراتبراساس آخرین آمار اداره مخابرات شهرستان 

خـط   5000 ظرفیتبا توجه به  . تشکیل می دهد ظرفیت مرکز مخابرات شهید رجایی هرات رادرصد از  72که قریب 
   .براي افزایش خطوط تلفن مشکلی وجود ندارد هراتدر شهر  تلفن

خـدمات رفـاهی و   بینی نیازهاي آتی شـهر در زمینـه    برآورد کمبودها و پیش - 6-4- 4-2
  سایرکارکرد هاي اصلی شهر

  :ورد کمبودها در زمینه خدمات رفاهی و کاربریهاي اصلی شهر آروشهاي بر -الف
جهت برآورد کمبودها در زمینه خدمات رفاهی و کاربریهاي اصلی شهر از روشهاي متعددي استفاده شـده و بـا   

  .جمع بندي و تحلیل روشهاي مذکور، تحلیل نهایی ارایه می گردد
  :ا عبارتند ازاین روشه

  کاربریها مطلوب برآورد کمبودها بر اساس استانداردها و سرانه - 
 هر یک از کاربریها) فاصله(برآورد کمبودها بر اساس شعاع دسترسی  - 

 هراتبرآورد کمبودها با لحاظ نمودن جمعیت روستاهاي واقع در محدوده حوزه نفوذ شهر  - 

 هر یک از خدمات عمومیبرآورد کمبودها با توجه به تعداد مصرف کنندگان  - 

 برآورد کمبودها بر اساس سرانه هاي پیشنهادي سازمانها - 

  )ادارات(برآورد کمبودها با ملحوظ نمودن نقطه نظرات مسئولین محلی  - 
  .هر یک از روشهاي فوق الذکر به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد

 برآورد کمبودها بر اساس استانداردها و سرانه کاربریها -

بـراي رسـیدن بـه    . کمبود سطوح خدمات عمومی بر اساس سرانه هاي مطلوب محاسبه می شـود این روش در 

، تفاضل سطح مـورد  1این رقم، نخست سطح مورد نیاز در وضع موجود بر اساس سرانه هاي پیشنهادي محاسبه گردید

                                                
و شـهر سـازي،      - 1 مسـکن  وزارت  ویـژه  ذیربط، به  دستگاههاي  پیشنهادي  هاي  نه  توجه به سرا ا  پیشنهادي ب هاي  نه  سرا

آمده است منابع شهرسازي بدست  و بررسی  پرورش  و  آموزش  ز . وزارت  عبارتند ا منابع    :برخی از این 
و شهر سازي، سازما - 2 و مسکن، وزارت مسکن  ملی زمین  نه کاربریهاي شهري”ن    .1378تهران، ” سرا
و بودجه،  - 3 نه کـاربري اراضـی     ”سازمان برنامه  و بودجـه اسـتان فـارس،      ”اسـتانداردهاي حـداقل سـرا رنامـه  ، سـازمان ب

1371. 
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ر سطح مورد نیـاز باشـد کـاربري    نحوي که اگ ن می دهد بهنیاز و سطح موجود کاربریها وضعیت هر یک از آنها را نشا
پس از محاسبه کمبود سطح خدمات عمومی در وضـع موجـود، کمبـود    . مورد نظر در وضع موجود داراي کمبود است

  .سطح پیشنهادي بر اساس تعداد جمعیت اضافه شده در افق طرح محاسبه می گردد
دك، دبستان، مدرسـه راهنمـایی    مهد کو(در این خصوص نکته قابل ذکر این است که براي واحدهاي آموزشی 

سرانه هاي پیشنهادي به ازاي هر دانش آموز می باشد کـه در سـطح شـهر بـراي جمعیـت اضـافه شـده        ) و دبیرستان
در نهایت با جمع جبري کمبـود  . اما براي سایر کاربریها سرانه ها به ازاي جمعیت کل می باشد. محاسبه گردیده است

در جـداول توزیـع   . جموع کمبود سطح براي هر یک از خدمات محاسبه می گرددسطح در وضع موجود و پیشنهادي م
خدمات در سطح حوزه ها و نواحی کمبود کاربري مسکونی نیز به همراه خـدمات عمـومی بـرآورد شـده و در نهایـت      

می مجموع کمبود سطح خدمات عمومی و کاربري مسکونی با اراضی بایر مقایسه گردیده است کـه در نتیجـه در تمـا   
  .حوزه ها و نواحی سطح اراضی بایر بیش از سطح مجموع کمبودهاي مسکونی و خدماتی بوده است

نکته قابل توجه این است که به دلیل باال بودن سرانه هـاي مسـکونی و خـدمات عمـومی در سـطح شـهر ، در       
معیت اضافه شده محاسبه مواردي که سطوح موجود بیشتر از سطوح مورد نیاز بوده اند، کمبود سطح تنها بر اساس ج

گردیده است اما در مواردي که در وضع موجود نیز کمبـود وجـود داشـته اسـت، بـا جمـع جبـري کمبـود موجـود و          
  .پیشنهادي، کمبود سطح نهایی محاسبه گردیده است

  برآورد کمبودها بر اساس شعاع دسترسی هر یک از کاربریها -
مهدکودك، دبستان، مدرسه راهنمـایی و  (واحدهاي آموزشی  در این روش براي برخی از خدمات عمومی مانند

، بهداشتی، مذهبی، فرهنگی و ورزشی و تفریحی شـعاع دسترسـی تعریـف    )درمانگاه و بیمارستان(، درمانی )دبیرستان
  .شده است

کـل  متـر، دبیرسـتان    1200متر، مدرسه راهنمـایی   700متر، دبستان  300شعاع دسترسی براي مهد کودك 
 500متـر، واحـدهاي فرهنگـی     600، مراکز بهداشـتی  )کل شهر(متر 1500متر، بیمارستان  750کز درمانی ، مراشهر

کل  متر، مکانهاي ورزشی با عملکرد شهري  400متر، مکانهاي ورزشی با عملکرد محله اي  1500متر، مرکز فرهنگی 
دسترسی، محدوده هایی کـه توسـط    در روش شعاع. می باشد براي کل شهرمتر و پارك شهر  600، پارك محله شهر

شعاع دسترسی هـر یـک از خـدمات فـوق     . خدمات موجود شهر پوششی داده نمی شود در واقع با کمبود مواجه است
  .در مطالعات وضع موجود آمده استهرات الذکر در سطح شهر 

   

                                                                                                                                                   
و شهرسازي،  - 4 د   ”وزارت مسکن  ز زمـین  و نحـوه اسـتفاده ا توسعه  تعیین حدود  مربوط به  خالصه اطالعات  طـرح  فرم  ر 

یران طرحهاي شهري ا در  معمول  هاي  نه  عمران شهر، سرا و   .توسعه 
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  تبرآورد کمبودها با لحاظ نمودن جمعیت روستاهاي واقع در محدوده حوزه نفوذ شهر هرا -
و طـرح توسـعه و   ) 1382مهندسین مشـاور هـامون یـک،    (طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان یزد 

به عنوان طرح هـاي فرادسـت در اسـتان یـزد و شهرسـتان خـاتم       ) 1383مهندسین مشاور عرصه، (عمران ناحیه یزد 
  .مطرح می باشند

بـه عنـوان خـدمات     هراتدر این طرح شهر . تعریف شده است منظومهبه عنوان مرکز  هراتبراین اساس شهر 
ایـن خـدمات طبـق مصـوبه      .کنـد  رسانی مـی  خدمات فتح آباد، چاهک، بختیاري و شهریاري مجموعهکز ادهنده به مر

  .مراکز تعیین شده تعلق می گیرد هشوراي عالی معماري و شهرسازي ب
: 33( شماره جدول خ)  ضوابط  و  مراکز  دماتاستانداردها  تجهیز  نحوه  و  کشور  روستایی  محیط  در    رسانی 

ات
سیم

تق
 

  خدمات
 )نفر(آستانه جمعیتی  سطح منطقه روستایی

حداکثر فاصله 
 )کیلومتر(دسترسی 

 حوزه مجموعه منظومه
فضاهاي 

 هموار
فضاهاي 
 ناهموار

فضاهاي 
 هموار

فضاهاي 
 ناهموار

شی
موز

آ
 

+1500 * * * مراکز آموزش بیش از دبستان  1000+  - - 
+200 * * * دبستان  150+  5/2  5/2  

+1500 * * * مدرسه راهنمایی عادي  1000+  3 3 

 7 10 - - * * * مدرسه راهنمایی مرکزي

 - - - - * * * روزي مدرسه راهنمایی شبانه
+3500 * * * دبیرستان عادي  3500+  8 5 

 15 20 - - - * * دبیرستان مرکزي

 - - - - - * * روزي دبیرستان شبانه
+20000 - - * اي و کشاورزي هنرستانهاي فنی حرفه  20000+  - - 

 - - - - * * * کالس نهضت سوادآموزي

انی
درم

 و 
تی

داش
به

 
 3 5 1000-500 1500 -600 * * - خانه بهداشت

 8 12 6000 10000 - * * درمانی –مرکز بهداشتی 

 - - 40000 40000 - - * یمانیدرمانی با تسهیالت زا - مرکز بهداشتی
 3 - - - * * * داروخانه

 - - - - - * * مطب
 - - - - * * *  3آوري و دفع بهداشتی زباله  جمع

 - - - - * * * 1و  2و  3آوري و دفع بهداشتی فاضالب  جمع
 - - - - - - *  3کشتارگاه بهداشتی صنعتی
 - - - - - * *  3کشتارگاه بهداشتی سنتی

 - - - - * * * 1و  2و  3غسالخانه و گورستان
 - - - - * * * 3بهسازي محیط روستا 

 - - 3000 4000 - * *  مجتمع بهزیستی
+250 * * * آب آشامیدنی با شبکه انشعابات خصوصی  250+  - - 

 - - 250-100 250-100 * - - آب آشامیدنی با شیر برداشت متمرکز
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ات
سیم

تق
 

  خدمات
 )نفر(آستانه جمعیتی  سطح منطقه روستایی

حداکثر فاصله 
 )کیلومتر(دسترسی 

 حوزه مجموعه منظومه
فضاهاي 

 هموار
فضاهاي 
 ناهموار

فضاهاي 
 هموار

فضاهاي 
 ناهموار

-100 * - - یتبهداش آب آشامیدنی با منبع  100-  - - 

 حمام عمومی
* * * 

-- -- - - 

ري
شگ

گرد
 و 

شی
ورز

ی، 
ذهب

ی، م
هنگ

فر
 

 - - - - * * * مسجد و حسینیه

+5000 - * * کتابخانه عمومی  4500+  12 8 

 -  - - * * * کتابخانه روستایی
+20000 - - * هنري -مجموعه فرهنگی  15000+  20 15 

 15 20 30000 40000 - - * سینما

+5000 - * * مجموعه ورزشی  4500+  15 10 

 - - - - * * * امکانات ورزشی روباز
 - - - - * * * بوستان بازي کودکان

 - - - - * * * بوستان
 - - - - - * * مهمانپذیر و سالن پذیرایی

 - - - - * * * انجمن میراث فرهنگی

ات
باط

ارت
 

 - - - - - - * راه اصلی
 - - - - - * * راه فرعی

 - - - - - * - با رویه آسفالت) 1(راه روستایی درجه 
 - - - - * * - با رویه شنی) 1(راه روستایی درجه 
 - - - - * - - با رویه شنی) 2(راه روستایی درجه 
 - - - - * - - با رویه شنی) 3(راه روستایی درجه 

 - - - - - - *  سافرونقل کاالبار و م دفتر شرکت حمل
+1000 * * * ترمینال وسایل حمل و نقل  800+  - - 

+100 * * * صندوق پست  100-  - - 
 3 5 2500-500 1500-500 * - - نمایندگی پست

+500 * * * دفتر پست و مخابرات  500+  15 12 

+2500 * - - دفتر مستقل پستی  2500+  15 12 
 15 20 2500-500 2500-500 * - - دفتر مخابراتی

 * * * مرکز تلفن

1000-
5000 

5000-
6000 

15 15 

ژي
انر

 

+100 * * * تامین برق  100+  - - 
-100 - - - ) غیر شبکه سراسري(تامین برق  100-  - - 

+5000 - * * پمپ بنزین  4000+  - - 
+500 * - - جایگاه عرضه مواد سوختی  400+  3 2 

ي، 
صاد

اقت
ی 

یبان
شت

+10000 * * *  بانکپ  10000+  12 10 

 - - - - * * * شرکت تعاونی روستایی 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  66  

ات
سیم

تق
 

  خدمات
 )نفر(آستانه جمعیتی  سطح منطقه روستایی

حداکثر فاصله 
 )کیلومتر(دسترسی 

 حوزه مجموعه منظومه
فضاهاي 

 هموار
فضاهاي 
 ناهموار

فضاهاي 
 هموار

فضاهاي 
 ناهموار

 - - - - * * * فروشگاه تعاونی روستایی
 - - - - * * * مرکز خرید و فروش کاال

 - - - - * * * مرکز خدمات روستایی و عشایري
 - - - - * * * دفتر ترویج کشاورزي

 - - - - * * * دفتر ترویج و آموزشی روستایی
 5 7 - - * * * دفتر دامپزشکی و داروخانه دامی

 - - - - * * * دفتر تلقیح مصنوعی و اصالح نژاد دام
 - - - - * * * آالت کشاورزي ونقلیه تعمیرگاه ماشین

 - - - - - - * مرکز آموزش و ترویج صنایع دستی وخانگی
 - - - - - - * اي مرکز آموزش فنی و حرفه

ري
ادا

 

 - - - - - * *  جهاد دهستان
 - - - - - * * خانه سازمانی

لید
تو

 

 - - - - - - * واحدهاي صنعتی و معدنی
 - - - - * * * ناحیه صنعتی

 - - - - * * * هاي تولید کشاورزي  مجتمع
  طرح توسعه و عمران ناحیه یزد: ماخذ

  
ها و خدمات ارائه شده در جـدول بـا توجـه بـه      کاربريهمانگونه که در جدول فوق مشخص است، تقریباً کلیه 

اي اسـتقرار یابنـد کـه امکـان ارائـه خـدمات بـه         بگونـه  هـرات بایسـتی در   هـاي فـوق مـی    در طرح شهر هراتجایگاه 
هـرات  با توجـه بـه خـدمات موجـود در روسـتاهاي حـوزه خـدماتی شـهر         . را داشته باشند ي حوزه نفوذها گاه سکونت
  :استقرار یابند عبارتند از هراتدر  حوزه نفوذجهت ارائه خدمات به روستاهاي  بایست یاز که میمورد ن هاي کاربري

کشتارگاه بهداشتی صنعتی، غسالخانه، مجتمع بهزیستی، مجتمع فرهنگـی ـ هنـري، سـینما و مرکـز خریـد و       
  .)بصورت یک مجتمع تجاري یا بازار خرید و فروش کاال(فروش کاال 

لی آبادیهاي واقع در محدوده حوزه نفوذ را مـی تـوان از نقطـه نظـر میـزان اسـتفاده از       در یک تقسیم بندي ک
  :به دو دسته تقسیم نمود  هراتخدمات عمومی شهر 

روستاهاي حوزه نفوذ غیر مستقیم که داراي برخی از خدمات می باشند لذا از آن نوع خدمات در شـهر هـرات   
بـه عبـارتی درصـد کمـی از     . مرکز مجموعه خود بهـره منـد مـی گردنـد    استفاده نمی کنند و یا از خدمات روستاهاي 

در مقابل، برخی دیگـر از روسـتاها کـه در حـوزه     . جمعیت روستاهاي مذکور از خدمات شهر هرات بهره مند می شوند
. ندنفوذ مستقیم قرار دارند، اغلب فاقد این نوع خدمات می باشند لذا عموماً از خدمات شهر هرات بهـره منـد مـی شـو    

. این روستاها شامل فتح آباد، هاشم آباد، علی آباد، طالب آباد، چاکري، حسین آباد، زیـن آبـاد وسـیاهوییه مـی باشـند     

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  67  

با توجه به نرخ رشد پیشنهادي براي روستاهاي حوزه نفـوذ   1385نفري این روستاها در سال  1592بنابراین جمعیت 
در نتیجه بـا توجـه بـه اینکـه خـدمات کـافی بـراي        . خواهند بود نفر 1848در سال افق طرح داراي جمعیتی برابر با 

نفري افزوده شده در این روستاها تا سال افق طرح  256جمعیت موجود درروستاها در هرات وجود دارد، تنها جمعیت 
  .نیازمند تامین خدمات برتر مورد نیاز خود از شهر هرات می باشند

  کنندگان هر یک از خدمات عمومی برآورد کمبودها با توجه به تعداد مصرف -
از مدارس فقط دانش آمـوزان اسـتفاده   . همه جمعیت شهر از تمامی خدمات به طور یکسان استفاده نمی کنند

از کتابخانه جمعیت با سواد بهره مند می شوند و بعضا کاربریهاي دیگر نیز داراي مصـرف کننـدگان خاصـی    . می کنند
تی المقدور در مواردي که امکان تفکیک اسـتفاده کننـدگان از خـدمات عمـومی     می باشد بنابر این سعی می گردد ح

به عنوان مثال درصد و تعداد دانش آموزان مـدارس ابتـدایی، راهنمـایی و دبیرسـتان     . وجود دارد این امر صورت گیرد
  .تفکیک می گردد و سرانه واحدهاي آموزشی به ازاي تعداد دانش آموزان شهر محاسبه می گردد

  رآورد کمبودها بر اساس سرانه هاي پیشنهادي سازمانهاب -
سـازمان  رد مورد اسـتفاده بـه وسـیله    سرانه فعالیت هاي آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی معیارهاي استاندا

 53/5مترمربـع و در دو طبقـه    8/7حد یـک طبقـه   س، براي هر دانش آموز دبستانی درسازمان تجهیز و نوسازي مدار
حد یک طبقه مترمربع و دبیرستان در 18/6طبقه متر و در حد دو  87/9راهنمایی در حد یک طبقه مترمربع، مدرسه 

هـزار   100مترمربع و کاربري هاي مربوط به هنرستان براي شـهرهاي بـیش از    9/5مترمربع و در حد دو طبقه  42/7
  . مترمربع پیشنهاد شده است 42نرجو نفر در سطح یک هکتار و یا در ازاي هر ه

X = جمعیت دانش آموزان مقاطع تحصیلی  
Y = سازمان تجهیز و نوسازي مدارس    ) مترمربع پیشنهادي(سرانه  
  y × x=  مساحت پیشنهادي  
 )970× 8/7) + (930× 87/9)+(715× 9/5 = (  m220963 

 بنابراین براساس معیارهاي سازمان نوسازي وتجهیـز مـدارس سـطح وضـع موجـود آموزشـی در شـهر هـرات        
بیش از معیارها وضوابط استاندارد این مرکز در سطح کشـور بـوده وکمبـودي در زمینـه فضـاهاي      ) مترمربع 46746(

آموزشی مشاهده نمی شود الزم به ذکر است وجود مدارس دو شیفته در شهر نشان دهنده عدم استفاده بهینه از فضـا  
  .اشدو زمین در ساعت خاص بوده وبا افزایش کیفی مدیریت قابل رفع می ب

هـزار نفـر یـک مرکـز      12تـا   10بر اساس ضوابط و معیارهاي وزارت بهداشت و آموزش پزشـکی بـه ازاي هـر    
بـه ازاي  . مترمربع در نظر گرفته شـود  3500تا  3000مترمربع و در سطحی حدود  750بهداشت و درمان با زیربناي 

مراکز آمـوزش پزشـکی و بیمارسـتانی بـه      تخت در مراکز بیمارستانی و در صورت احداث 5/1نفر جمعیت  1000هر 
سطح زیربنـا بـه ازاي هـر    . تخت بیمارستانی در نظر گرفته می شود 3نفر جمعیت  2000صورت مشترك به ازاي هر 

بـه جمعیـت    بنـابرابن بـا توجـه   . مترمربـع اسـت   30ی به ازاي هر تخت مترمربع و محوطه بیمارستان 80تخت حدود 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  68  

کمبودي در ایـن زمینـه وجـود    مترمربع ،  5300با سطحی حدود مرکز درمانی یک و وجود هزار نفري شهر هرات 13
شهرهرات نیز تامین کننده خدمات درمـانی شـهر هـرات و حـوزه نفـوذ آن بـوده و از لحـاظ سـطح         بیمارستان . ندارد

داد پزشـک  هرچند خدمات ارائه شده در بیمارستان شهر هرات از نظر تعـ  .کمبودي در زمینه این خدمات وجود ندارد
  .دچار کمبود می باشد... و

  ):ادارات(برآورد کمبودها با ملحوظ نمودن نقطه نظرات مسئولین محلی  -
، جمـع آوري و ملحـوظ   هـرات یکی از مبانی اطالعاتی براي تجزیه و تحلیل وضعیت کاربریهـا در سـطح شـهر    

  .نمودن گزارشات و نظرات مسئولین ادارات ذیربط بوده است
 مسـئولین شـهري  ها و پیشـنهادات شـهروندان و    و بررسی خواستههرات توسعه شهري در شهر  نگاهی به روند

ناشی از عدم توجه صـحیح بـه مسـئله کـاربري     هرات ها و مشکالت موجود در  اي از نگرانی دهد بخش عمده نشان می
ریزي شده در سـطح شـهر و    هاي عمده شهري بصورتی برنامه اراضی و باالخص در مقوله مکانیابی و قرارگذاري کاربري

  .پراکنش آن است
مختلف ارگانهاي ذي نفع در مسـایل   نطی جلسات متعدد برگزار شده مشاور و مسئوال هراتبررسی مشکالت 

شهري نظیر شهرداري، شوراي شهر، فرمانداري، رؤساي ادارات و ارگانهاي مختلف و سایرین، مـوارد زیـر را بـه عنـوان     
  :نماید در این زمینه معرفی می هراتعمده مسایل و مشکالت 

  هاي شهري بصورت ناصحیح در سطح شهر و محالت مختلف وضعیت پراکنش کاربري -

هاي مختلف به لحاظ نحوه پراکنش و شـعاع دسترسـی در    رسانی مناسب و کافی کاربري عدم خدمت -
  هرات ها مختلف بخش

 .مهاجرین در خدمات شهرمیزان مهاجرت به شهر افزایش یافته و لزوم توجه به بار جمعیتی  -

 .بین راهی براي مسافرین با توجه به موقعیت بین راهی شهر هراتاستراحتگاهی و نبود خدمات  -

 .نبود پارك هاي محله اي در سطح شهر -

لزوم اجراي کمربندي هاي  شرقی و غربی شهرهرات با توجه به ارتباط با شهرهاي شهربابک و نیریـز   -
 ناشی از آن در سطح شهروجود ترافیک عبوري و خطرات  و

  میراث فرهنگی شهر هرات و نگهداري حفظ  -
 مکانیابی کاربري هاي عمومی بدون توجه به مالکیت اراضی در طرح هاي پیشین شهر -

 احداث واحد هاي مسکونی در باغات و لزوم حفظ سرمایه هاي طبیعی اطراف شهر افزایش -

 ...کشتارگاه، صنایع، گورستان و ه،پایان نیاز به پیش بینی کاربري هاي عمده شهري شامل -

افرایش محدوده شهر در بخش شرقی تا کمربندي احداث شده توسط شهرداري و تامین امکـان اخـذ    -
 پایین بودن میزان درآمدهاي شهرداريدرآمد از این بخش از شهر با توجه به 
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امه هاي موجود رشد شهر بر اساس نسق هاي اراضی در گذشته بر اساس مالکیت و بدون توجه به برن -
 اي توسعه در شهر رب

 نیاز به مکانیابی سایت اداري در طرح حاضر -

توجه به مشکالت اعالم شده توسط مسئولین محلی نشان دهنده عدم وجود برنامه  در خصوص پتانسیل هـاي  
ودي در این نظرات به جز کمبود پارك هاي محله اي در مورد سـایر کارکردهـاي شـهري کمبـ    . موجود شهر می باشد

  .ه استاربري هاي پیشنهادي مورد نظر بودمشخص نشده است و تنها مکانیابی و یا برنامه ریزي جهت استفاده از ک
 :برآورد کمبودها در زمینه خدمات رفاهی و کاربریهاي شهري  -ب

بـا   ابتـدا . در این بخش، کمبود در زمینه هر یک از کاربري ها ، به صورت کمی و کیفـی بررسـی خواهـد شـد    
دسترسی و پس از آن اطالعـات حاصـل از سـطوح کـاربري موجـود      ستفاده از اطالعات کیفی به دست آمده از شعاع ا

نه هـاي  تعیین کمبودها بر اساس اطالعات کمـی سـرا  در مرحله بعدي،  .کمبودها به صورت کیفی برآورد گردیده است
فاهی و کارکرد هاي اصلی شهر بر اسـاس  خدمات ر، بدین ترتیب .، صورت خواهد گرفتپیشنهادي مطلوب هر کاربري

مجموعه اي از اطالعات کمی و کیفی مذکور بررسی شده و کمبودها و نیازهاي آتی شهر به شرح ذیـل نتیجـه گیـري    
  . شده است

  خدماتی-کاربري تجاري
واحد تجـاري موجـود    643از مجموع با استناد به بررسی هاي انجام شده در بخش شناخت ویژگی هاي شهر، 

واحد آن فاقد بنا بوده و در میان بناهاي موجـود ، تمـامی واحـدها در حـال حاضـر قابـل اسـتفاده         1شهر هرات ،  در
واحد سه طبقه در شهر هرات وجود  4واحد دو طبقه و تنها  73واحد یک طبقه،  565الزم به ذکر است که . باشند می

  . کیفی، کمبودي نخواهد داشتبدین ترتیب، شهر در رابطه با بناهاي موجود به لحاظ . دارد
کـرد تجـاري و مخـتلط تجـاري     هکتار بـا عمل  4/6وسعتی معادل  خالص شهر، هکتار اراضی 3/295از مجموع 

مترمربـع   7/4می باشد با توجه به سـرانه پیشـنهادي    مترمربع  2/5سرانه این کاربري در سطح شهر برابر با . باشد می
امـا در افـق   . هرات فاقد کمبود در این زمینه مـی باشـد  در حال حاضر شهر  براي این کاربري در افق طرح واضح است

  .کاربري تجاري مواجه می باشدهکتار براي  دودر حدود کمبودي در نظرگرفتن جمعیت افزوده شده، با  طرح 

  کاربري آموزشی 
پـیش بینـی    .کاربري آموزشی در هرات مهدکودك، دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان را شامل مـی شـود  

تعداد و پراکندگی مراکز آموزشی و سرانه این فعالیت بستگی به جمعیت تحت پوشش و تعداد دانـش آمـوزان درافـق    
راسـاس  ب. ت تحت پوشش ضـروري بـه نظـر مـی رسـد     طرح توسعه داشته و توجه به تعداد مدارس جایگزین و جمعی

 8سرانه این کاربري در سطح شـهر  . کتار می باشده 9/9 صورت گرفته اراضی آموزشی در سطح شهر بالغ بر مطالعات
  . باشد یممترمربع به ازاي هر شهروند 

 کودکستان
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متـر در نظـر گرفتـه شـده و تنهـا بخـش مرکـزي شـهر هـرات از  خـدمات            300شعاع دسترسی این کاربري 
امـا  . می باشـند  به عبارتی بخش هاي شمالی و جنوبی شهر نیازمند خدمات کودکستان. مهدکودك برخوردار می شود

در صورتی که لزوم رعایت کامل این روش مد نظر باشد تعداد زیادي مهد کودك در سطح شهر الزم می باشد تا تمـام  
بنابراین بـا توجـه   . این امر غیرضروري و امکان ناپذیر می باشد. بخش هاي شهر از خدمات مهد کودك برخوردار شوند

  .یزان نیاز برآورد می گرددبه سرانه پیشنهادي براي هر دانش آموز م
بـا  . واحد پیش دبستانی وجود دارد که یک طبقه بوده و قابل استفاده می باشـند  4در شهر هرات در مجموع ، 

  . توجه به قابل استفاده بودن واحد هاي موجود تنها می باید نیاز به این کاربري در افق طرح پیش بینی گردد
درصد  15/2نسبت به جمعیت شهر در شهرهاي کوچک در حدود درصد متوسط کودکان در سطح کودکستان 

تعداد کودکـان در مقطـع کودکسـتان حـدود      طرحبر اساس جمعیت پیشنهادي شهر هرات در افق .  تعیین شده است
 2460در نتیجـه  . مترمربـع مـی باشـد    6سرانه تعیین شده براي هر نفر کودك کودکستانی . نفر برآورد می شود 410

بنابراین با توجـه بـه سـرانه پیشـنهادي سـازمان      . ت مورد نیاز شهر هرات در افق طرح برآورد می شودمترمربع مساح
  . نوسازي مدارس براي هر دانش آموز و مساحت اراضی وضع موجود این کاربري کمبودي نخواهد داشت

بـا  . می باشـد  روش سوم جهت دستیابی به کمبود استفاده از سرانه مطلوب ارائه شده براي کل جمعیت شهري
ع موجـود وجـود نخواهـد    مترمربـع موجـود کمبـودي در وضـ     7/0ه مترمربع و سران 6/0در نظر گرفتن سرانه مطلوب 

  . داشت، اما جمعیت افزوده شده در سال افق طرح در توسعه هاي آتی شهر نیازمند تامین این خدمات  می باشند
ن کاربري و سرانه مطلوب پیشنهادي مشـاور سـطحی   بنابراین در مجموع با توجه به شعاع دسترسی مناسب ای

  .مترمربع کمبود براي مهدکودك در سال افق طرح برآورد می گردد 12000در حدود 
 دبستان

 2متري جهت دسترسی به خدمات دبستان در نظر گرفته شده و بر این اساس با توجه به اسـتفاده   700شعاع 
امـا توسـعه هـاي آتـی     . شهر از این خدمات بهره مند مـی باشـد   شیفت از مدارس موجود در وضع موجود تمام سطح

با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی وضـع کیفـی   . نیازمند تامین دبستان در محدوده هاي اطراف خود می باشند
  . بناهاي موجود در شهر ، دبستان هاي شهر هرات به لحاظ کیفی ، در حال حاضر همگی قابل استفاده می باشند

ابط سازمان توسعه و تجهیز مدارس، تعداد افرادي را که در سنین دبستان می باشـند نسـبت بـه جمعیـت     ضو
، در حـدود  افقبنابراین تعداد دانش آموزان الزم التعلیم دبستانی در سال . درصد تعیین می نماید 2/14شهر در حدود 

آموز دبستانی، سطح مورد نیاز دبسـتان در ایـن   مترمربعی براي  هر دانش  8/7نفر خواهد بود و براساس سرانه  2700
  .هکتار خواهد بود 1/2سال حدود 

مترمربـع موجـود کمبـودي در     1/1مترمربع براي کل جمعیت شهري و سرانه  5/2با استفاده از سرانه مطلوب 
د تـامین  وضع موجود وجود نخواهد داشت، اما جمعیت افزوده شده در سال افق طرح در توسعه هاي آتی شهر نیازمنـ 

  . این خدمات  می باشند
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در نهایت با در نظر گرفتن کمبود از نظر شعاع دسترسـی در توسـعه هـاي آتـی و سـرانه پیشـنهادي سـازمان        
بـر  . نوسازي مدارس، تامین سطح مورد نیاز این کاربري براي جمعیت افزوده شده تا سال افق طرح مورد نیاز می باشد

  .اراضی به کاربري دبستان اختصاص خواهد یافت متر مربع 20000این اساس در حدود 

 راهنمایی

در شـهر هـرات مـدارس    . متـرتعیین شـده اسـت    1200شعاع دستیابی به خدمات مراکز آموزشـی راهنمـایی   
راهنمایی دخترانه بخش هاي شمالی و جنوبی را تحت پوشش قرار نمی دهند امـا پـراکنش و تعـداد مـدارس پسـرانه      

شهر هرات در حال حاضر ، شـهر هـرات   . مدارس در سطح بیشتري از شهر صورت پذیرد موجب شده دسترسی به این
  . واحد آموزشی در مقطع راهنمایی می باشد که به لحاظ کیفی همگی داراي قابلیت استفاده می باشند 5داراي 

. می شـود درصد از کل جمعیت شهر تعیین  2/6تعداد افرادي که به طور معمول در سنین راهنمایی هستند را 
بـا توجـه بـه سـرانه     . خواهند بـود  افقنفر به عنوان افراد الزم التعلیم دوره راهنمایی در سال  1180بنابراین در حدود 

متر مربعی پیشنهادي سازمان نوسازي مدارس براي هر دانش آموز راهنمایی، سطح مـورد نیـاز راهنمـایی در افـق     10
  .سطح موجود کمبودي در این زمینه وجود ندارد که با توجه به. هکتار تعیین می شود 2/1طرح 

 20000مترمربـع بـه ازاي هـر نفـر، الزم اسـت در حـدود        5/2اما بر اساس سرانه مطلوب پیشـنهادي معـادل   
  . مترمربع در سال افق طرح به این کاربري اختصاص یابد

 دبیرستان 

توجـه بـه تعـداد کـافی ایـن مـدارس        بنابراین  با. شعاع عملکرد مدارس دبیرستان در کل سطح شهر می باشد
  .سطحی بیش از شهر نیز از این خدمات بهره مند می گردند

درصد از مساحت کل کـاربري یـک    20واحد آن معادل  2واحد دبیرستان موجود در شهر هرات ،  5از مجموع 
احد هم اکنون قابـل  تمامی و. در صد از مساحت کل کاربري ، دو طبقه می باشد 80واحد دیگر با اختصاص  3طبقه و 

  . استفاده می باشند و وضعیت کیفی بناهاي موجود کمبودي را براي آینده به وجود نخواهد آورد
درصد از جمعیت شهري در دوره دبیرستان می باشند بنـابراین در حـدود    9/6با توجه به اینکه به طور معمول 

متـر   4/7همچنـین بـا در نظـر گـرفتن سـرانه      . بودنفر در افق طرح نیازمند فضاي آموزشی دبیرستان خواهند  1310
 افـق متر مربع مساحت اراضی مورد نیاز دبیرستان در سـال   9694مربعی به ازاي هر دانش آموز دبیرستانی، در حدود 

  .هکتار اراضی اختصاص یافته در وضع موجود به دبیرستان کمبودي وجود نخواهد داشت 3/2که با توجه به . می باشد
با این سرانه الزم است . مترمربع به ازاي هر نفر در طرح پیشنهاد شده است 3ب پیشنهادي معادل سرانه مطلو

  . مترمربع در سال افق طرح به این کاربري اختصاص یابد 28000در حدود 
 تمـام مقـاطع داراي فضـاي آموزشـی کـافی     در حـال حاضـر در    هـرات با توجه به سرانه هاي پیشنهادي شهر 

هکتار اراضی بـراي مجمـوع ایـن کـاربري در شـهر       8توجه به جمعیت افزوده شده در افق طرح نیاز به  اما با. باشد می
  .هرات پیش بینی می گردد
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  آموزش، تحقیقات و فناوري
 4/0در مجمـوع در حـدود    .می باشد اسالمیآزاد دانشگاه کز آموزش عالی داراي مردر حال حاضر  هراتشهر  

با توجه به لـزوم گسـترش ایـن فضـا     . مترمربع  به این کاربري اختصاص یافته است 4/0 هکتار از اراضی شهر با سرانه
در حـال حاضـر    شهر هـرات، واحداث مجتمع هاي عالی آموزشی با تخصص در  زمینه کشاورزي و دامپروري در سطح 

   .با کمبود در زمینه فضاهاي آموزش عالی مواجه می باشد هراتشهر 
سـرانه   .، به لحاظ کیفی قابل استفاده بوده و در یـک طبقـه سـاخته شـده اسـت      تنها واحد آموزش عالی شهر

متـر در   4/0براي کاربري آموزش عالی پیشنهاد شده است که با توجه به سرانه  مترمربع 2/1پیشنهادي آموزش عالی 
  . مترمربع براي این کاربري مواجه می باشد 17332وضع موجود با کمبود 

  و  مذهبی  هنري-فرهنگی
واحـد دیگـر    4واحد آن در حال حاضر قابل استفاده بوده و  7واحد فرهنگی وجود دارد که  11در شهر هرات، 
  . واحد آن به لحاظ کیفی قابل استفاده می باشد 16واحد مذهبی شهر هرات ،  17از مجموع . غیر قابل استفاده است

  1/3کاربري مذهبی با سـطحی معـادل   شد، همانگونه که در بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود شهر آورده 
، از کل مساحت توسعه یافته شهـــر  هکتار  1/1با اختصاص نیز  هنري-اراضی فرهنگیمتر مربع و  6/2هکتار با سرانه 

  .می باشد مترمربع به ازاي هر شهروند 1داراي سرانه 
رمربع خواهد بـود کـه سـطح    مت 2/6اجتماعی و مذهبی در مجموع معادل  –سرانه پیشنهادي کاربري فرهنگی

با توجه . دهد نها در شهرهاي مختلف نشان مینسبتاً قابل قبولی را با توجه به مقایسه با مطالعات سرانه ها و میانگین آ
امـا بـا لحـاظ نمـودن      .مـی باشـد  ناجتماعی و مذهبی در سطح شهر مشهود  –به سرانه فوق کمبود فضاهاي فرهنگی

مـورد نیـاز    هـا  هکتار اراضی بـراي توسـعه ایـن کـاربري     7/6رآورد نیاز در افق طرح، وضعیت کیفی بناهاي موجود و ب
  .باشد می

  انتظامی  -اداري
واحـد آن دوطبقـه مـی باشـد و اکثـر       7واحد آن یـک طبقـه و    32واحد اداري بوده که  39شهر هرات داراي 

درصد از مساحت کـل کـاربري ، در    99که بناهاي موجود داراي قابلیت استفاده ، به لحاظ کیفی ، می باشد به طوري 
  . اند حال حاضر قابل استفاده

سـرانه کـاربري   . واحد انتظامی در شهر وجود دارد که به لحاظ کالبدي و کیفـی قابـل اسـتفاده انـد     7مجموعاً 
سطوح مربوط بـه ایـن فعالیـت رابطـه مسـتقیمی بـا       . مترمربع می باشد 6/14در وضع موجود معادل  انتظامی-اداري

ي کاربري اداري در حال حاضر باال سرانه نسبتاً. سازمانهاي دولتی در  استان دارد عملکرد شهر در حوزه نفوذ وپذیرش
بـا توجـه   . می باشدبه دلیل مرکزیت سیاسی شهر هرات دولتی  هاي ناشی از اشغال سطح وسیعی از شهر توسط اداره
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با توجـه  براین اساس . براي این فعالیت پیشنهاد شده استربع مترم 8/16به نیازهاي آتی در این زمینه و وجود سرانه 
  . به سرانه موجود و استقرار تمام سازمان هاي دولتی در شهر براي افق طرح نیازي براي این کاربري وجود ندارد

  تأسیسات و تجهیزات شهري
، بـه لحـاظ کیفـی    اقد بنا بوده و بنـاي مـابقی واحـده   درصد از کل مساحت تأسیسات و تجهیزات هرات فا 51

ضعف کمی  شهرهاترین تنگناهها و محدودیت هاي توسعه  شهر وحوزه نفوذ  از عمده .داراي قابلیت استفاده می باشند
تحت پوشش مترمربع  8/2با سرانه هکتار  4/3در شهر هرات . تأسیسات و تجهیزات شهري می باشد و کیفی در زمینه

  .دباش می تاسیسات و تجهیزات شهري
 ظور رفع کمبودها و تأمین نیـازهاي آتی درشهــر، سرانه پیشنهادي این کاربــري در افـق طـرح معـادل   به من

ي بـراي افـق   بود موجود این کاربري در سطح شهربراین اساس کم. متــرمربع به ازاي هر نفر پیشنهاد می گردد 5/5
  . هکتار  می باشد 3/6طرح معادل 

  درمانی 
مرکز درمانی در شـهر تنهـا    3متر در نظر گرفته شده است و با وجود  750نی شعاع دسترسی به خدمات درما

بیمارستان شهر هرات . بخش جنوبی شهر از دسترسی به خدمات درمانی در شعاع مطلوب دسترسی بی بهره می باشد
  . رسانی می نماید نیز عالوه بر شهر به شهرستان نیز خدمات

بـا توجـه بـه سـرانه مطلـوب       .می باشد مترمربع  8/1تار با سرانه هک 2/2مساحت کاربري هاي درمانی معادل 
  . کمبود براي این کاربري وجود دارد هکتار 8/2به میزان در مجموع مترمربع براي هر نفر  8/2پیشنهادي 

  کدالف-صنعتی
  .هستندواحد کارگاهی بوده که تمامی آنها در حال حاضر داراي قابلیت استفاده  12شهر هرات مجموعاً داراي 

با توجه به طرح سـاماندهی   .می باشدتحت پوشش کارگاهها   اراضی شهر هرات در حدود یک هکتاراز مجموع 
متر مربـع   9/0سطح مورد نیاز این کاربري با توجه به سرانه کارگاهها و صنایع مزاحم و خارج سازي آنها از سطح شهر 

  .می باشد هکتار 6/0پیشنهادي در افق طرح 
وق باید داراي عملکرد شهري و ناحیه اي بوده و از نظر زیست محیطی آلودگی منفـی بـر شـهر و    کارگاههاي ف

  .سکونتگاههاي انسانی نداشته باشد
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  توریستی-تفریحی
ایـن  . در شهر هرات وجود دارد و هردو در حال حاضر ، قابل استفاده می باشـند  تفریحی توریستیواحد  2تنها 

ي در بررسی هاي صورت گرفته نشان دهنده کمبود. زمین اختصاص یافته می باشد بع مترمر 784تنها داراي  کاربري
  . می باشد  مرتبط با فعالیتهاي گردشگري در سطح شهر نات اقامتی و پذیرایی و اماکنامکاهکتار براي  5حدود 

نقـش تفریحـی   با توجه به تأکید بر جایگاه توریست و گردشگري مذهبی در برنامه هاي آتی توسعه اسـتان و   
مترمربـع پیشـنهاد    8/2وحوزه نفوذ آن در افق طرح، سرانه ایـن فعالیـت در افـق طـرح معـادل       هراتتوریستی شهر 

  .وجود دارد هراتکمبود فضاهاي توریستی و پذیرایی در شهر  هکتار 5در سال افق طرح در مجموع . گردد می

  ورزشی 
متر مربـع   5492.د است که مورد استفاده نیز می باشدواحد ورزشی در شهر هرات موجو 2در حال حاضر تنها 

مترمربع به کاربري خدمات  5/0  با سرانه کل محدوده توسعه یافته می باشد درصد 08/0که بالغ بر از کل سطح شهر 
یکـی از مشـکالت اصـلی در وضـع      هـرات  با توجه به جمعیت جوان جامعه شهري  .ورزشی اختصاص داده شده است

  . پراکنش این فضاها در شهر می باشددید فضاهاي ورزشی در نقاط مختلف شهر و موجود کمبود ش
و مقایسه تطبیقی آن با سرانه این فعالیت در شهرهاي دیگر سرانه نیاز آتی شهر به فضاهاي ورزشی  با توجه به

ه مسـاحت  براسـاس ایـن سـران   . مترمربع در سطح شهر می باشـد  4/5پیشنهادي فضاهاي ورزشی درافق طرح معادل 
ط مختلـف  بوده ولزوم احداث فضاهاي جدید در نقاهکتار مواجه  9/8معادل کاربري ورزشی در وضع موجود با کاستی 

   .شهر ضروري به نظر می رسد

  فضاي سبز پارك و 
تحـت   ،مـی باشـد   هکتـار  6/10کـه در حـدود    محدوده توسعه یافته شـهر  از کل مساحت درصد4/1در حدود 

متر مر بع به ازاي هر نفر  6/8سرانه این کاربري در سطح شهر معادل  .وپارك می باشد سبز  پوشش کاربریهاي فضاي
   .می باشد

به منظور پیش بینی و پیشنهاد سطوح و سرانه فضاي سبز و پارکها در افق طـرح از ضـوابط و معیارهـاي ارائـه     
وزارت مسـکن و حفاظـت   . است حفاظت محیط زیست استفاده شدهشده توسط وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان 

  . مترمربع پیشنهاد کرده است 7-12ن محیط زیست سرانه فضاي سبز در طرحهاي شهري را بی
و سیاست حفظ و باززنده سازي فضاهاي سبز شـهري وگسـترش    هراتبا توجه به اقلیم و پوشش گیاهی شهر 

انه پیشنهادي فضاي سبز و پارکها در افـق  این فضاها در درون شهر ودر مقیاس هاي متفاوت درشهر و اطراف شهر سر
در سال افـق طـرح در مجمـوع بـه     با احتساب این رقم کمبود مساحت فضاي سبز . مترمربع می باشد 15 طرح معادل

  .هکتار به ازاي جمعیت اضافه شده و کمبود وضع موجود براي این کاربري مورد نیاز می باشد 16
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طرح:  )34( شماره جدول افق  در  نیاز  مورد  سطح  و  ها  کاربري  پیشنهادي    سرانه 

 نوع کاربري

  وضع موجود
 1390سال  12392جمعیت 

  وضع پیشنهادي 
 1405سال  17696جمعیت 

سرانه مصوب 
 شوراي عالی

  سرانه  درصد سطح  سرانه  درصد  سطح 
 50 169/5 46/6 2999106 91/0 15/2 1127806 مسکونی

 - 1/2 0/3 22043 0/4 0/06 4711 تحقیقات و فناوري آموزش،
 5 10/1 2/8 179382 8/0 1/3 99014 آموزشی

 5 16/8 4/6 297242 14/6 2/5 181394 اداري و انتظامی
 2 4/7 1/3 83849 5/2 0/9 64052 خدماتی -تجاري 

 1/5 5/4 1/5 95596 0/5 0/08 5942 ورزشی
 1/5 2/8 0/8 50393 1/8 0/3 22406 درمانی

 0/75 2/8 0/8 50027 1/0 0/2 11842 هنري-فرهنگی
 8 15/0 4/1 266086 8/6 1/4 106166 پارك و فضاي سبز

 0/5 3/4 0/9 60619 2/6 0/4 31868 مذهبی
 0/5 2/7 0/7 47801 2/2 0/4 26826 تجهیزات شهري
 2 2/8 0/8 49605 0/6 0/1 7386 تاسیسات شهري

 20+ 95/4 26/2 1688055 96/7 16/2 1198224 حمل و نقل و انبارداري
 وضع موجود 1/1 0/3 19767 1/6 0/3 19767 میراث تاریخی

 0/2+ 2/9 0/8 51108 0/1 0/01 784 توریستی- تفریحی
 6+ 0/9 0/3 16590 0/8 0/1 9954 صنعتی 

 - 26/2 7/2 463007 138/9 23/3 1721406 باغات و کشاورزي
 - 0 0 0 1/2 0/2 14885 دامداري

 - 0 0 0 221/2 37/1 2741625 اراضی بایر
 - 363/9 100/0 6440276 596/8 100/0 7396058 جمع کل

  

  تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزي کالبدي شهر مورد توجه قرار گیرد -7- 4-2

  روش طراحی - 7-1- 4-2
شیوه کـه مبتنـی   این . انجام شده است) منعطف(با روش طراحی شهري سیال  هراتطرح ریزي کالبدي شهر 

پس از طی مراحل شناخت و تجزیه ، بر پایه نظریه ساختی یا سیستمیک در شناخت و ارائه الگوي توسعه شهري است
بـرداران    و تحلیل به ارائه الگوهاي اجرایی پیشنهادي که متضمن هدایت و مدیریت فعال شهري و جلب مشارکت بهره

 12تغییر ایجاد شـده در روندسـنتی تهیـه طرحهـاي جـامع تیـپ       . پردازد و ساکنان محالت و نواحی شهري است می
  : شامل موارد زیر است

   .ارزیابی ظرفیتهاي عمالً موجود و بسترهاي هدایت توسعه در پهنه هاي همسان شهري -1
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بندي هاي اصـلی و فرعـی کالبـدي شـهري و پیشـنهاد سـازماندهی فضـایی نحـوه          شناخت استخوان -2
بنـدیهاي شـهري از طریـق     ري و هویت بخشـی تـدریجی اسـتخوان   استقرار کالن مناطق خدمات شه

  .بندي عملکردي آن پهنه

هاي مطالعاتی، تفصیلی و اجرایی پیشـنهادي و سـازمان کـار و تشـکیالت      اهمیت یافتن طرح و برنامه -3
  .و راهکارهاي عملی موثر در جلب مشارکت عمومی) شهرداري(مجري طرح 

 : ار خواهد گرفت موارد فوق در ادامه مورد بررسی قر

 هدایت توسعه در پهنه هاي همسان شهري  ارزیابی ظرفیت هاي موجود و بستر هاي -1

با توجه به شرایط کنونی اراضی موجود جهت توسعه شهر هرات ، این اراضـی را مـی تـوان در دو دسـته کلـی      
  : معرفی نمود 

این دسـته  . زاي شهري می باشند هت توسعه دروناراضی درون شهري ؛ که داراي پتانسیل بالقوه ج) الف 
از اراضی به طور عمده در بخش جنوب و جنوب غربی و همچنین پهنه هایی در حاشـیه شـرقی و شـمال    

 .شرقی شهر هرات واقع شده اند 

اراضی برون شهري ؛ با توجه به وجود زمین هاي درون شهري و به جهت ایجاد پیوستگی در بافـت و  ) ب 
هر پیشنهاد استفاده ار اراضی برون شـهري جهـت توسـعه هـاي آتـی شـهر در       توجه به انسجام کالبدي ش

این اراضی شامل زمین هاي موجود در حاشـیه شـرقی و   . ز توسعه درون زا قرار خواهد گرفتاولویت بعد ا
  .جنوبی و خارج از محدوده شهر می باشد 

 شناخت استخوان بندي هاي اصلی و فرعی کالبدي شهر  -2

، کـه عـالوه بـر تعیـین     کالبدي و طبیعی اصلی شـهر مـی باشـد   ی شهر متشکل از عناصر بافت و سازمان فضائ
استخوان بندي اصلی شهر در شکل گیري سازمان فضائی و اجتماعی شهر مؤثر بوده و نقـش عمـده اي در خوانـایی و    

اسـتخوان بنـدي    مراکز اصلی، شبکه معابر و مراکـز عمـده شـهر   . ر و نحوه توسعه آتی بر عهده داردجهت یابی در شه
) ...، خـدماتی و مسکونی، تجاري( لکردي دهد و این عناصر در رابطه و تعامل با پهنه هاي عم اصلی شهر را تشکیل می

در رابطه با شهر هـرات  . دهنده بافت و سازمان شهري هستند تشکیل... ، اقتصادي و و ویژگی هاي اجتماعی، فرهنگی
آن شـکل  گاتنگ بین استخوان بندي اصلی و فرعی و بافت فضـائی و کالبـدي   تن رابطه سازمان شهر می باید به واسطه

حال حاضر با پیوسـتن بـه یکـدیگر بافـت شـهري را      که در( را بافت کالبدي روستا ها عناصر اصلی این سازمان . گیرد
عـی  هر و عناصـر طبی ، محـالت و نـواحی شـ   باطی حد فاصل بافت هاي سـاخته شـده  ، شبکه هاي ارت)تشکیل داده اند

  . تشکیل داده است
عه شامل بافت هاي مسکونی شهري و روستایی شـهر اسـت   وبافت شهري شامل بافت هاي روستایی؛ این مجم

، که تالش طراحی بر مبناي توسـعه درون زاي شـهري   منسجم در کنار هم قرار گرفته اندکه به صورت پراکنده و غیر 
در عین حفظ استقالل هر یک از آنها، به صورت هماهنـگ توسـعه   بر آن است که با ایجاد پیوستگی میان این بافت ها 
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به طوري که . شبکه هاي ارتباطی شهر نیز در سازمان و استخوان بندي اصلی شهر نقش ویژه اي بر عهده دارند. یابند 
سومین عنصر مؤثر در شکل گیري استخوان بندي شهر یعنـی مراکـز عمـده فعـالیتی و اجتمـاعی و عناصـر کالبـدي        

بدین ترتیب شبکه معابر از یک سـو ارتبـاط میـان بخـش هـاي      . ورت همین معابر اسقرار یافته اندخص نیز در مجاشا
خیابان امام در شـهر هـرات،   . مختلف شهر را بر عهده دارند از سوي دیگر ، در برگیرنده بخشی از عملکردها می باشند

اي را در کنار خـود دارد و تمـامی خیابانهـ   ... شی، تجاري وبه عنوان اصلی ترین محور، مجموعه اي از مراکز اداري، ورز
 . اصلی شهر به آن منتهی می شوند

  معیارها و ضوابط طرح ریزي کالبدي - 7-2- 4-2
هـاي انجـام    گرفته از بررسـی  ریشه گیرند، ریزي کالبدي شهر مورد توجه قرار می معیارها و ضوابطی که در طرح

فرهنگ حاکم بر شـهر در گذشـته و حـال و همچنـین اسـتانداردهاي      شده در معماري، فضاها و بافت شهري، اقلیم و 
  :این معیارها شامل موارد ذیل می باشد .باشد المللی و کشوري می بین

 شبکه اصلی عبور و مرور -

  تقسیمات اصلی شهر و سلسله مراتب ارائه خدمات شهري -
 موقعیت مراکز مختلف شهري  -

 هفضاهاي داراي قابلیت توسعه و جهات اصلی توسع -

 خدمات عمده و موقعیت آنها -

 شبکه اصلی عبور و مرور - 1- 2- 7- 2- 4

، می توان شبکه معابر شهر هرات در یک دسته بنـدي بـر اسـاس    )طرح جامع ( با توجه به مقیاس و نیاز طرح 
  . می گردندنقش هاي جابجایی و دسترسی، تقسیم بندي 

بلـوار آزادگـان و   (دو بلـوار  و  ربنـدي بلوار با نقش کم؛ شامل یک اصلی دوخیابان هاي شریانی درجه : گروه اول
که با ایفاي نقش جابه جایی و دسترسی خود توأمـاً ، بـه عنـوان خیابـان هـاي توزیـع کننـده اصـلی          )بلوار سرچشمه

  .اند مطرح
ي اصـلی  ؛ شامل مجموعه اي از خیابان ها که با تشـکیل مرزهـا  فرعی خیابان هاي شریانی درجه دو: گروه دوم

، در کنار عملکرد دسترسی و جابجایی خود، همچنین به عنـوان جمـع و پخـش کننـده     هرات برزن ها و محالت شهر
جنـوبی   –در میان این خیابان ها یک محور اصلی شـمالی   .ور شهري مورد توجه قرار می گیرندجریان هاي عبور و مر

   .غربی حجم بزرگی از ترددهاي شهري را شامل می گردند –و دو محور شرقی 

 مختلف شهري  موقعیت مراکز - 2- 2- 7- 2- 4

همان طور که اشاره شد، بررسی ها نشان می دهد که شهر هرات در ابتـداي شـکل گیـري خـود از تالقـی راه      
با قنوات در دشتی هموار و حاصلخیز اسـتقرار یافتـه   ) قرارگیري در مسیر حدفاصل بین فارس و کرمان و یزد ( اصلی 
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. و زمینهاي زراعی اطراف آن تشـکیل داده انـد   -ر مردم بوده اندکه مکان استقرا -هسته اولیه شهر را قلعه هایی . است
  . پس از اجراي قانون اصالحات ارضی و واگذاري زمین به مردم زندگی در بیرون از دیوارهاي قلعه به جریان افتاد 

ـ    ا بدین ترتیب با شروع شکل گیري و رشد بافت شهر از قلعه ها در دشت وسیع هرات و در امتـداد راه اصـلی، ب
، اصلخیز پـس از اجـراي اصـالحات ارضـی    بهره گیري از امکانات آب و زمین و استفاده مردم روستایی از زمین هاي ح
در حال حاضر نیـز پیکـره اصـلی شـهر را     . بافت روستایی به تدریج رشد یافت و در گذر زمان روستاها به هم پیوستند

وستایی به شهري است و در کنار آن بافت شهري کـه پـس   همان بافت روستایی با تغییراتی که الزمه تبدیل زندگی ر
  . از بازسازي ها به وجود آمده است تشکیل می دهند 

در طرح هادي شهر هرات ، به طور کلی ، براي شهر چهار مرکز شهري عمده ، یـک محـور شـهري ، دو مرکـز     
کـز بـه دلیـل عـدم تحقـق برخـی از       ناحیه و براي هر یک از برزن ها نیز یک مرکز برزن پیش بینی شده که ایـن مرا 

در حال حاضر شهر هرات داراي یک مرکز خدماتی شهري در بخش جنوبی شـهر و  . معیارهاي پایه ، تحقق نیافته اند 
همچنین یک مرکز شهري به صورت خطی و بالفعل در بخش مرکزي و در امتداد معبر اصلی خـود مـی باشـد کـه در     

کز شهري در سطوح پایین تر به لحاظ کـارکردي مطـابق بـا معیارهـاي شـهري      بقیه مرا. مقیاس شهري کاربرد دارند 
  . کاربرد ندارند 

چون عملکـرد   یدر الگوي پیشنهادي جهت توسعه مراکز موجود و استقرار مراکز مورد نیاز در قالب عملکردهای
تـه شـده اسـت کـه در     تفریحی ، مراکز خدمات ناحیه ، برزن و محله مراکزي در بخش هاي مختلف شهر در نظـر گرف 

  .     بخش الگوهاي پیشنهادي ارائه خواهد گردید 

 خدمات عمده و موقعیت آنها - 3- 2- 7- 2- 4

  . خدمات شهري هرات عمدتاً در سه مقیاس شهري ، ناحیه اي و محلی قابل دسته بندي و جانمایی هستند 
  :سلسله مراتب عملکردهاي پیشنهادي 

 خدمات شهري  - 

 ناحیه اي  خدمات مرکز - 

 اي  محله خدمات مرکز - 

 منطقه مسکونی  - 

 

  الگوي طراحی شهري و تقسیمات کالبدي شهر  -7-3- 4-2

  اصول و معیارها در ارائه تقسیمات کالبدي  - 3-1- 7- 2- 4
ه و منطقـه و عناصـر   ، ناحیزاي تشکیل دهنده شهر اعم از محله، اندازه و سلسله مراتب اجدر طرح هاي شهري

، تنظـیم  جموعه سیستم می توانـد داشـته باشـد   در م، بر اساس حداکثر حجم و اندازه اي که هر عنصر موجود در آنها
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، زمانی می تواند وظایف خود را بـه نحـو مطلـوبی انجـام دهـد کـه فضـاهاي        شهر به عنوان یک سیستم زنده. ودش می
  .ت کالبدي مشخص سازمان یافته باشدمختلف از واحد مسکونی تا شهر بر مبناي سلسله مراتبی معین و طبق تقسیما

در عـین برقـراري روابـط بـا      ز فطري انسان به داشتن قلمروهاي فضائی و حریم هاي سکونتی، نیادالیلی چون
؛ توزیع متعادل جمعیت در منطقـه شـهري بـر مبنـاي امکانـات بـالقوه و بالفعـل و ارائـه خـدمات مناسـب در           دیگران
و دسترسـی دشـوار بـه     هاي مختلف و با فواصل مناسب ؛ از طرفی تنوع نیازها توأم با گستردگی فضاي شهري مقیاس

ناسـب  ؛ همچنین ضـرورت ارائـه چـارچوب م   ز وسائط نقلیه سریع؛ لزوم استفاده معقول و منطقی االتیخدمات و تسه
، ارائه سلسله مراتبی از بخش هاي سکونتی و خدمات مورد نیـاز آنهـا را در طـرح هـاي     براي اعاده مدیریت در شهرها

 .خشدضرورت می ب )برنامه هاي توسعه شهر( شهري

، اسـتفاده  مناسب جمعیت و خدمات در سـطح شـهر   به منظور تأمین حریم هاي سکونتی و ایجاد امکان توزیع
، ت و ایجاد نظـم در اداره امـور شـهر   بهینه از آنها و کاهش تبعات ناشی از ازدحام جمعیت در مراکز محدود ارائه خدما

   :تب فوق با عوامل زیر تدقیق گردندمرا با محور قرار گرفتن انسان و مقیاس انسانی الزم است سلسله
هر رده از تقسـیمات کالبـدي بایسـتی داراي محـدوده و     : )نوسان دامنه(دوده و مرز مشخص مح )1

، تا ضـمن تمـایز از سـایر    اکثر جمعیت ساکن در آن معین باشدمرز مشخص بوده و حداقل و حد
  . بخش ها، از نظر اجرایی قابل انعطاف باشد

یسات و تجهیزات شهري در مقیاس هاي متفـاوت، شـعاع هـاي دسترسـی     تأس: شعاع دسترسی  )2
گوناگونی دارند که الزم است در هر رده تأسیسات و تجهیزات خاص آن رده با شـعاع مخصـوص   

  . خود طراحی شود
هر بخش کالبدي با توجه به نیازهاي انسانی و میزان مراجعه به عنصـري خـاص   : عنصر شاخص  )3

این عنصر در عین حال مبین رده خدماتی خاص خـود و مقیـاس    .از مجموعه مشخص می شود 
مطلوب خویش نیز می باشد و در حقیقت عنصر شاخص یکی از عناصر مرکـزي اسـت کـه قلـب     

  . اجتماعی هر تقسیم را تشکیل می دهد  –کالبدي 
این عناصر در حقیقت آن دسته از عناصري هستند کـه در هـر تقسـیم کالبـدي     : عناصر مرکزي  )4

نیاز بوده و بر حسب چهار عملکرد اصلی شهر کالبد فضائی یابند و در مجمـوع بدنـه اصـلی    مورد 
  .خدماتی شهر را تشکیل می دهند  –حیات زیستی 
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شهر:  )35( شماره جدول کالبدي  تقسیمات    مشخصات 
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، تالشـی  وسعه شهر و دگردیسی آن استشد و تانتخاب چنین الگوئی در حقیقت تالشی براي جهت دادن به ر
  : سه راستاي عمده صورت خواهد گرفت که مشخصاً در

، گورسـتان، کشـتارگاه  ( سکونتی شـهر منتقـل شـوند    تخلیه شهر از عناصري که باید به خارج از محدوده  -1
پـارك  (و جایگزین کردن خـدمات جمعـی   . ) ..، پایانه هاي باربري و ن تره بار، تولیدي داراي آلودگیمیدا

 . به جاي آنها... ) و

ي بـا کـاربري   نـوین شـهر   ربوده ، به عناص... ) و  ، قلعه آب انبار( تبدیل عناصري که فاقد کارایی امروزین  -2
 . جدید

د جاذبه و هویت شـهري در  همنواخت کردن شکل کالبدي تقسیمات شهري با انگارهایشان به منظور ایجا -3
 . هر تقسیم

، فقدان سلسله مراتب متناسب بـا ویژگـی هـاي رشـد شـهر در      ي در شهر هراتیزان اجراي طرح هادبررسی م
عمالً از نواحی شهري با ویژگی هایی که در طرح هادي منظور شده اسـت  . سیمات کالبدي شهر را مشخص می کندتق

، کمتـر بـه   شتر در مقیاس محلـه شـکل گرفتـه انـد    خبري نیست و مجموعه هاي مسکونی که به صورت پراکنده و بی
بـدین ترتیـب چـه از لحـاظ مقیـاس انسـانی و چـه از نقطـه نظـر          . عناصر مرکزي و خدمات محله اي مجهز هستند 

  . اجتماعی، اقتصادي تقسیمات شهر هنوز نتوانسته است در یک سلسله مراتب منطقی قرار گیرد
و اجـراي  نکته اساسی در اجراي تقسیمات کالبدي این است که تقسیمات شهري خود یک عنصر تبعـی اسـت   

مهمترین عوامل در شکل گیـري تقسـیمات کالبـدي شـهر شـبکه هـاي       . دارد آن نیاز به تحقق سایر بخش هاي طرح
بدیهی است که شبکه هاي ارتباطی به عنـوان مرزهـاي تقسـیمات    . عناصر شاخص و عناصر مرکزي هستند ارتباطی ،

دیگري کـه الزمـه تحقـق     مسئله. ح هستند کالبدي و عنصر شاخص به عنوان نقطه تمرکز خدمات این بخش ها مطر
تجهیزات و خدمات شهري است که بتوانند در محلهاي  –، استقرار سلسله مراتب تأسیسات سیمات شهري می باشدتق

  . مناسبی احداث شده و ضمن تقویت آن مکان در شعاع عمل معین ، وحدت ایجاد نمایند 
، واحـد همسـایگی   از مجموعه هاي شـهري تحـت عنـاوین   به طور کلی ویژگی هاي مذکور در سلسله مراتبی   

   .ناحیه شهري بکار گرفته می شوند  ،برزن ،محله
از لحاظ محدودیت وسعت وجمعیت کوچکترین جزء تقسیمات شهري است و عنصر شـاخص  : واحد همسایگی 

  . آن کودکستان و زمین بازي است 
است که تـأمین کننـده زنـدگی نیمـه عمـومی       قدیمی ترین و شناخته ترین بخش از تقسیمات شهري: محله 

عنصر شاخص آن دبستان و عناصري نظیر پارك ، بازارچه ، مسجد و غیـره در آن وجـود دارد   . ساکنین شهر می باشد 
  . و دسترسی به آن در مقیاس پیاده می باشد 

باشـد   ه شهروندان میتشکیل می شود و تأمین کننده نیازهاي اصلی روزمر محلهچندین یک یا ناحیه از : ناحیه
، اداري، درمانگـاه و  و عناصري مرکزي نظیر مراکز تجـاري و عنصر شاخص آن مدرسه راهنمائی یا دبیرستان می باشد 
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شهري بزرگتـرین محـدوده تقسـیمات سـکونتی ،      ناحیه .در مرکز ناحیه مکان یابی می شوندخدمات تولیدي کوچک 
خدمات شهري و عمومی مـی باشـند و در ارتبـاط     ،نواحیکز ادر مر خدماتی و مدیریت شهر است و خدمات ارائه شده

شـهري را بـه هـم و بـه خـارج از شـهر مـرتبط         نواحیارتباط بین مراکز  1با کل شهر قرار دارند و شریان هاي درجه 
   .سازد  می

  تقسیمات کالبدي پیشنهادي  - 3-2- 7- 2- 4
جهـت عمـده   (معبر اصلی شهر بـوده  با توجه به تقسیم نواحی در طرح هادي شهر هرات که برمبناي توجه به 

بدین صورت که شهر را به دو ناحیه شرقی و غربی تقسیم نموده و توسـعه شـهر در   ) یل داده استتوسعه شهر را تشک
امتداد معبر مذکور را شدت بخشیده است و با توجه به به مدنظر بودن توسعه شهر بنابر ایجاد انسجام و پیوسـتگی در  

ادامه رشد خطی ، تقسـیمات نـواحی در الگـوي پیشـنهادي توسـعه بـه صـورتی متفـاوت از         بافت شهر و جلوگیري از 
ایده کلی طرح مبنی بر توسعه درون زاي شـهر و اسـتفاده   . ناحیه شمالی و جنوبی می باشدبندي قبلی و در دو  تقسیم

بـه   ،گـو پیـروي نماینـد   ال ایـن تقسیم بندي ها در سطوح دیگر نیـز از   سایراز اراضی درون شهري ایجاب می کند که 
تا عالوه بر حفـظ مرکزیـت در هـر یـک از     . قسیمات از این الگو تبعیت نمایندطوري که برزن و محالت نیز در ادامه ت

تقسیمات توسعه خطی نیز در درون آنها شکل گیرد و در هر سطح هر یک از بخش هاي نظیـر بـه نظیـر بـه صـورت      
توجه به جمعیت ساکن ، شعاع دسترسی ، خدمات مـورد نیـاز ، عنصـر     بدین ترتیب با. همگون و هماهنگ رشد یابند

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در هـر یـک از       . محله تقسیم شده اسـت  هشتکزي ، شهر به دو ناحیه و شاخص و عناصر مر
فق طـرح نیـز در نظـر گرفتـه شـده      ها وضعیت رشد و رسیدن به تعاریف مورد نظر هر یک از این تقسیمات در ا بخش
  .  است
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پیشنهادي:  6 نقشه کالبدي  هرات تقسیمات    شهر 
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  بررسی وضعیت خدمات دهی به هر یک از تقسیمات کالبدي پیشنهادي  - 3-3- 7- 2- 4
، پس از مشخص کردن هر یک از تقسیمات کالبدي ، خدمات مورد نیاز هریک با توجه به ویژگـی  ضروري است

سـطوح مختلـف هـر    این امر با در نظر گرفتن . افق طرح نیز برآورد گردد هاي وضع موجود و همچنین شرایط آنها در
جمعیـت هریـک    ، همچنین با توجه بـه  طبق جدول مربوطه یک از کاربري ها در هر یک از سطوح تقسیمات کالبدي

افق بینی شده براي  در افق طرح ، شعاع مورد نظر پاسخگویی ، خدمات مورد نیاز هر سطح و پاسخگو به جمعیت پیش
  . طرح، با استفاده از جداول مربوط به بر آورد سطوح مورد نیاز در افق طرح صورت خواهد گرفت

با معرفی شهر به عنوان اولین سطح از تقسیمات کالبدي و با توجه به اطالعات موجـود ، شـهر هـرات در افـق     
از پیش (کونی، تجاري، آموزشی نفر نیاز به اختصاص زمین به کاربري هایی چون کاربري مس 17696طرح با جمعیت 

هکتـار از   80یا به عبارتی تمامی رده هاي خدماتی در قالـب  ... فرهنگی، مذهبی و ) دبستانی تا سطوح عالی آموزشی 
و محلـه و بـا مـد نظـر     به تراکم ، در هریـک سـطوح ناحیـه    که این اراضی بسته . اراضی خالص شهري، خواهد داشت

، باید اختصاص داده شود کـه در ذیـل بـه    و توزیع متناسب با جمعیت در هریکشهري دادن کاربري هاي سازگار  قرار
  . تفکیک، مورد بررسی قرار خواهند گرفت

ناحیه :  )36( شماره جدول عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  طرح 1سرانه  افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

   1388)9840: معیتج(وضع موجود 1405) 13338: جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 مورد نیاز
کمبود سطح در 

 وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
 )درصد(سهم

  سرانه
 )متر مربع(

  سطح
 )متر مربع(

 تعداد

 1 تجاري 502 43288 4/4 60/3 0/8 0 2798
 2 آموزشی 3 10037 1/0 14/0 1/5 4723 9970
 3 ی فرهنگ 1 615 0/1 0/9 0/3 2337 3386
 4 مذهبی 1 7336 0/7 10/2 0/4 0 1399
 5 بهداشتی 0 0 0/0 0/00 0/25 2460 3335
 6 درمانی 2 1295 0/1 1/8 0/7 5593 8042
 7 اداري 0 0 0 0 0/3 2952 4001
 8 انتظامی 1 672 0/1 0/9 0/2 1296 1996
 9 ورزشی  1 2751 0/3 4 0/5 2169 3918
 10 هانگردي و پذیراییخدمات ج 0 0 0 0 0/3 2952 4001
 11 تأسیسات و تجهیزات 1 5783 1 8 0/9 3073 6221
 12 انبار و تأسیسات حمل و نقل 0 0 0 0 0/2 1968 2668

فضاي  پارك 0 0 0 0 1 9840 13338
 سبز

 فضاي سبز عمومی 0 0 0 0 1 9840 13338 13

 14 مجموع اراضی خدماتی 512  71777 7/3 1/8 8/35 49203 78411

 1محدوده ناحیه  - 3993121 405/8 100/0 - - -
مشاور: ماخذ   محاسبات 
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: 37( شماره جدول محله )  عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  طرح 1- 1سرانه  افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

   1388)3616: جمعیت(وضع موجود 1405) 4907: جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 ورد نیازم
کمبود سطح در 

 وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
  سهم

 )درصد(
  سرانه

 )متر مربع(
  سطح

 )متر مربع(
 تعداد

 1 تجاري 235 16837 4/7 1/0 0/8 0 1033
 2 آموزشی 2 1623117 448/9 98/8 1/2 0 1549
 3 فرهنگی  2 1547 0/4 0/1 0/8 1346 2379
 4 مذهبی 0 0 0 0 0/8 0 1033
 5 بهداشتی 0 0 0 0 0/15 542 736
 6 انتظامی 1 150 0/04 0/01 0/1 212 341
 7 ورزشی  0 0 0 0 1 3616 4907
 8 تأسیسات و تجهیزات 0 0 0 0 0/2 723 981
فضاي  پارك 0 0 0 0 2 7232 9814

 سبز
 فضاي سبز عمومی 2 445 0/1 0/03 1 3171 4462 9

 10 مجموع اراضی خدماتی 242 1642096 454/1 161/7 8/05 16842 27235

 1-1- 1محدوده محله  - 1015791 280/9 100/0 - - -
مشاور: ماخذ   محاسبات 

: 38( شماره جدول محله )  عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  نه  طرح 2- 1سرا افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

   1388) 3553: جمعیت(وضع موجود 1405) 4822:جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 مورد نیاز
کمبود سطح در 

 وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
  سهم

 )درصد(
  سرانه

 )متر مربع(
  سطح

 )متر مربع(
 تعداد

 1 تجاري 203 20511 5/8 52/4 0/8 0 1015
 2 آموزشی 5 7316 2/1 18/7 1/2 0 1523
 3 فرهنگی  0 0 0 0 0/8 2842 3858
 4 مذهبی 5 8047 2/3 20/6 0/8 0 1015
 5 بهداشتی 0 0 0 0 0/15 533 723
 6 انتظامی 1 248 0/1 0/6 0/1 107 234
 7 ورزشی  1 2751 0/8 7/0 1 802 2071
 8 تأسیسات و تجهیزات 1 275 0/1 0/7 0/2 436 689
فضاي  پارك 0 0 0 0 2 7106 9644

 سبز
 فضاي سبز عمومی 0 0 0 0 1 3553 4822 9

 10 مجموع اراضی خدماتی 216 39148 11/0 3/4 8/05 15379 25595

 1-1- 2محدوده محله  - 1160422 326/6 100/0 - - -
مشاور: ماخذ   محاسبات 
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: 39( شماره جدول محله )  عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  طرح 3- 1سرانه  افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

   1388) 1826: جمعیت(موجودوضع  1405) 2472: جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 مورد نیاز
کمبود سطح 

 در وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
  سهم

 )درصد(
  سرانه

 )متر مربع(
  سطح

 )متر مربع(
 تعداد

 1 تجاري 58 5170 2/8 84/6 0/8 0 517
 2 آموزشی 0 0 0 0 1/2 2191 2966
 3 فرهنگی  0 0 0 0 0/8 1461 1978
 4 مذهبی 2 939 0/5 15/4 0/8 522 1039
 5 بهداشتی 0 0 0 0 0/15 274 371
 6 انتظامی 0 0 0 0 0/1 183 247
 7 ورزشی  0 0 0 0 1 1826 2472
 8 تأسیسات و تجهیزات 0 0 0 0 0/2 365 494
فضاي  پارك 0 0 0 0 2 3652 4944

 سبز
 فضاي سبز عمومی 0 0 0 0 1 1826 2472 9

 10 مجموع اراضی خدماتی 60 6109 3/3 0/8 8/05 12300 17500

 1-2- 1محدوده محله  - 794280 435/0 100/0 - - -
مشاور: ماخذ   محاسبات 

  
: 40( شماره جدول محله )  عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  طرح 4- 1سرانه  افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

   1388)845: جمعیت(وضع موجود 1405) 1137: جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 مورد نیاز
کمبود سطح در 

 وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
  سهم

 )درصد(
  سرانه

 )متر مربع(
  سطح

 )متر مربع(
 تعداد

 1 تجاري 6 769 0/9 19/8 0/8 0 234

 2 آموزشی 1 1995 2/4 51/4 1/2 0 350

 3 فرهنگی  0 0 0 0 0/8 676 910
 4 مذهبی 1 696 0/8 17/9 0/8 0 234

 5 بهداشتی 0 0 0 0 0/15 127 171

 6 انتظامی 0 0 0 0 0/1 85 114
 7 ورزشی  0 0 0 0 1 845 1137

 8 تأسیسات و تجهیزات 1 424 1 11 0/2 0 58

فضاي  پارك 0 0 0 0 2 1690 2274
 سبز

9 
 فضاي سبز عمومی 0 0 0 0 1 845 1137

 10 مجموع اراضی خدماتی 9 3884 4/6 0/4 8/05 4267 6618

 1-2- 2محدوده محله  - 1022640 1210/2 100/0 - - -
مشاور: ماخذ   محاسبات 
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: 41( شماره جدول احیه )  ن عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  طرح 2سرانه  افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

    1388)3236: جمعیت(وضع موجود 1405) 4358: جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 مورد نیاز
کمبود سطح در 

 وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
  سهم

 )درصد(
  سرانه

 )متر مربع(
  سطح

 )متر مربع(
 تعداد

 1 تجاري 502 43288 13/4 64/9 0/8 0 898
 2 آموزشی 2 13203 4/1 19/8 1/5 0 1683
 3 فرهنگی  0 0 0 0 0/3 971 1307
 4 مذهبی 0 0 0 0 0/4 1294 1743
 5 بهداشتی 0 0 0 0 0/25 809 1090
 6 درمانی 2 1392 0/4 2/1 0/7 873 1659
 7 اداري 0 0 0 0 0/3 971 1307
 8 انتظامی 1 2051 0/6 3/1 0/2 0 224
 9 ورزشی  1 3191 1 5 0/5 0 561

 10 خدمات جهانگردي و پذیرایی 0 0 0 0 0/3 971 1307
 11 أسیسات و تجهیزاتت 1 3550 1 5 0/9 0 1010
 12 انبار و تأسیسات حمل و نقل 0 0 0 0 0/2 647 872
فضاي  پارك 0 0 0 0 1 3236 4358

 سبز
 فضاي سبز عمومی 0 0 0 0 1 3236 4358 13

 14 مجموع اراضی خدماتی 509 66675 20/6 2/0 8/35 13008 22377

 2محدوده ناحیه  - 3402937 1051/6 100/0 - - -
مشاور :ماخذ   محاسبات 

: 42( شماره جدول محله )  عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  طرح 1- 2سرانه  افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

   1388) 1069: جمعیت(وضع موجود 1405) 1442: جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 مورد نیاز
کمبود سطح 

 در وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
  همس

 )درصد(
  سرانه

 )متر مربع(
  سطح

 )متر مربع(
 تعداد

 1 تجاري 64 7579 7/1 100/0 0/8 0 298
 2 آموزشی 0 0 0 0 1/2 1283 1730
 3 فرهنگی  0 0 0 0 0/8 855 1154
 4 مذهبی 0 0 0 0 0/8 855 1154
 5 بهداشتی 0 0 0 0 0/15 160 216
 6 انتظامی 0 0 0 0 0/1 107 144
 7 ورزشی  0 0 0 0 1 1069 1442
 8 تأسیسات و تجهیزات 0 0 0 0 0/2 214 288
فضاي  پارك 0 0 0 0 2 2138 2884

 سبز
 فضاي سبز عمومی 0 0 0 0 1 1069 1442 9

 10 مجموع اراضی خدماتی 64 7579 7/1 0/9 8/05 7750 10753

 2- 1-1محدوده محله - 802362 750/6 100/0 - - -
مشاور: ماخذ   محاسبات 
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: 43( شماره دولج محله )  عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  طرح 2- 2سرانه  افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

   1388) 199: جمعیت(وضع موجود 1405) 258: جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 مورد نیاز
کمبود سطح 

 در وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
  سهم

 )درصد(
  سرانه

 )تر مربعم(
  سطح

 )متر مربع(
 تعداد

 1 تجاري 0 0 0 0 0/8 159 206
 2 آموزشی 0 0 0 0 1/2 239 310
 3 فرهنگی  0 0 0 0 0/8 159 206
 4 مذهبی 0 0 0 0 0/8 159 206
 5 بهداشتی 0 0 0 0 0/15 30 39
 6 انتظامی 0 0 0 0 0/1 20 26

 7 ورزشی  0 0 0 0 1 199 258
 8 تأسیسات و تجهیزات 1 101 0/5 0/1 0/2 0 12
فضاي  پارك 1 25642 128/9 25/7 2 0 118

 سبز
 فضاي سبز عمومی 4 73919 371/5 74/2 1 0 59 9

 10 مجموع اراضی خدماتی 6 99662 500/8 13/0 8/05 965 1440

 2-1- 2محدوده محله  - 765346 3846/0 100/0 - - -
مشاور: ماخذ   محاسبات 

  
: 44( شماره جدول محله )  عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  طرح 3- 2سرانه  افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

   1388) 1246: جمعیت(وضع موجود 1405) 1682: جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 مورد نیاز
کمبود سطح در 

 وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
  سهم

 )درصد(
  سرانه

 )متر مربع(
  سطح

 )متر مربع(
 تعداد

 1 تجاري 67 12347 10 78 0/8 0 349

 2 آموزشی 2 3075 2/5 19/4 1/2 0 523

 3 فرهنگی  0 0 0 0 0/8 997 1346
 4 مذهبی 1 457 0/4 2/88 0/8 540 889

 5 بهداشتی 0 0 0 0 0/15 187 252

 6 انتظامی 0 0 0 0 0/1 125 168
 7 ورزشی  0 0 0 0 1 1246 1682

 8 تأسیسات و تجهیزات 0 0 0 0 0/2 249 336

فضاي  پارك 0 0 0 0 2 2492 3364
 سبز

9 
 فضاي سبز عمومی 0 0 0 0 1 1246 1682

 10 مجموع اراضی خدماتی 70 15879 12/7 1/6 8/05 7081 10591

 2-2- 1محدوده محله  - 998853 801/6 100/0 - - -
مشاور: ماخذ   محاسبات 

  
   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  89  

: 45( شماره جدول محله )  عمومی  هاي  کاربري  پیشنهادي  طرح 4- 2سرانه  افق  در  نیاز  مورد  سطح    و 

   1388) 727: جمعیت(وضع موجود 1405) 976: جمعیت(افق طرح 
سطح  ردیف عنوان کاربري 

 مورد نیاز
کمبود سطح در 

 وضع موجود 
سرانه 

 پیشنهادي 
  سهم

 )درصد(
  سرانه

 )متر مربع(
  سطح

 )ربعمتر م(
 تعداد

 1 تجاري 10 838 1 19 0/8 0 199

 2 آموزشی 1 3095 4/3 70/0 1/2 0 299
 3 فرهنگی  0 0 0 0 0/8 582 781

 4 مذهبی 1 221 0/3 5/00 0/8 361 560

 5 بهداشتی 0 0 0 0 0/15 109 146
 6 انتظامی 1 265 0 6 0/1 0 25

 7 ورزشی  0 0 0 0 1 727 976

 8 تأسیسات و تجهیزات 0 0 0 0 0/2 145 195
فضاي  پارك 0 0 0 0 2 1454 1952

 سبز
9 

 فضاي سبز عمومی 0 0 0 0 1 727 976

 10 مجموع اراضی خدماتی 13 4419 6/1 0/5 8/05 4105 6109

 2-2- 2محدوده محله  ` 836389 1150/5 100/0 - - -
مشاور: ماخذ   محاسبات 
در تمامی آنها بـه منظـور   ز تقسیمات پیشنهادي در افق طرح، ک ابه طور کلی با توجه به افزایش جمعیت هر ی

اي  در نگاه مقایسه. رسیدن به سرانه هاي مطلوب نیاز به اختصاص زمین به کاربري هاي عمومی و خدماتی وجود دارد
ن بـودن  میان دو ناحیه یک و دو پیشنهادي در شهر هرات، چند نکته قابل توجه می باشد؛ در ناحیه دو به دلیـل پـایی  

و عدم ساخت و ساز در این بخش و همچنین استقرار برخی از خدمات عمومی شهري در ایـن ناحیـه،    جمعیتیتراکم 
با توجه به جمعیت بیشتر نسبت به در ناحیه یک  به عبارتی. کاربري هاي خدماتی کمتر از ناحیه یک می باشد کمبود

این بخـش، اکثـر کـاربري هـاي خـدماتی چـون کـاربري        بخش دیگر و هم ارز خود و شکل گیري رشد غالب شهر در 
  . آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، ورزشی و فضاي سبز کمبود دارد

، سرانه وضع موجود شبکه معابر ناحیه دو به دلیل وجود زمین که معابر و سطح مورد نیاز آن نیزدر رابطه با شب
ري شبکه معابر در این ناحیه، از سرانه مطلـوب و  هاي بدون ساخت و ساز و اراضی زراعی و باغات و همچنین شکل گی

، سـرانه معـابر   ادامه توسعه شهر در این قسمت ها قابل پیش بینی است که در سال هاي آتی و. پیشنهادي باالتر است
لیکن در ناحیه یک به دلیل توسعه هاي گذشـته، در حـال حاضـر در ایـن     . نیز به سرانه پیشنهادي نزدیک خواهد شد

  . کمبود می باشد خصوص دچار

  انگاره هاي طراحی  - 7-4- 4-2
سکونت، کار، اوقات فراغـت و رفـت و   (انگاره کلی طرح تالش می نماید که هر یک از چهار عملکرد اصلی شهر 

، تبیـین و کالبـد   جموعه اي را بیـان مـی نمایـد، تعریـف    این امر در عین آنکه وحدت م. ، در جاي خود قرار گیرد)آمد
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واحـد مسـکونی، بلـوك مسـکونی، گـروه      ( زنـدگی جمعـی انسـانها   اصلی در هر مقیاس از فضایی یافتن چهار عملکرد 
) شـهر (تا کالن فضا ) واحد مسکونی(سلسله مراتب فضایی چهار عملکرد، از ذره فضا . را میسر می سازد... ) مسکونی و

و هم تسلسل وجود داشـته   متمرکز ، منجر می شود ، بگونه اي که در هر تقسیم ، هم تمرکز –، عمالً به الگوي خطی 
، در شـهري ماننـد   از سـوي دیگـر  . گسترش خطی می بخشـد  و فضا از نقطه شروع و با شریان هاي ارتباطی ، به خود

هرات ، الگوي رشد و توسعه شهري و تقسیمات کالبدي شهر می باید در تعامل و تکامل با رشد خطـی موجـود شـهر    
شنهادي با توجه به ایده کلی طرح مبنی بر توسعه درون زاي شـهر، تکامـل   به عبارت دیگر، انگاره هاي پی. عمل نماید

بنابرین با حفظ فرم خطی شهر، به توسـعه هـاي عرضـی،    . یافته و در راستاي تحقق هدف ایده کلی عمل خواهد نمود
  .توجه بیشتري خواهد شد که در نهایت موجب رشد شهر هرات در خالف توسعه هاي طولی خواهد بود

تیب ، تقسیمات کالبدي به عنوان چشم گیرترین مشخصه در شناخت و قایل شدن تمایز میـان بخـش   بدین تر
عوامل کالبدي با پیوستگی یا گسستگی خود ، انسجام یا آشفتگی نظام هـاي  . هاي مختلف ساختار شهر مطرح هستند

کان درك ساختار را به وجـود  عناصر کالبدي با تعریف نقاط عطف ، ام. عملکردي و ساختاري شهر را موجب می شوند
. این عناصر در کنار هم اشکال مختلف بافت را ایجاد می کننـد . می آورند و تعریف فعالیت ها و راه ها را بر عهده دارند

تنوع . اتصال و پیوستگی بافت ها و همگونی اجزا و عناصر کالبدي آنها در انسجام فعالیت ها و خوانایی آنها نقش دارند
ي در کنار هماهنگی آنها ، تحت سلسله مراتبـی منطقـی ، عـاملی در کـارایی و مطلوبیـت فعالیـت هـا و        عناصر کالبد

  . عملکردها می باشد
از ایـن رو نـوع   . د متناسـب باشـند، موفـق خواهنـد بـود     عناصر کالبدي زمانی که با فعالیت هاي جاري در خو
ي بررسـی الگـو  . نقـش مطلـوب تـر آنهـا خواهـد داشـت      کاربري ها تأثیر فراوانی در همجواري عناصر کالبدي و ایفاي 

، تصور روشنی از نحوه استقرار عناصر کالبدي و نحوه تعامل آنها با هم در ساختار شـهر  کاربري ها در ارتباط با یکدیگر
  .و زیر تقسیمات آن را بیان می نماید

و همچنـین ارتبـاط هـر یـک از     در رابطه با برقراري ارتباط میان هریک از عناصر موجود در تقسیمات کالبدي 
که این الگو اشکال مختلف ارتباطـات بـین   . این تقسیمات با سطوح باالتر خود ، می باید الگوي مشخصی تدوین گردد

به عنوان تعامالت درونی و همچنین تعامالت بیرونـی ،  ... ، محله و ر هریک از بخش هاي شهر ، ناحیه عناصر موجود د
در تصاویري که در صفحات بعدي خواهد آمد ، این روابط به صـورت تفکیـک   . یین نمایدهمچنین عملکرد هریک را تب

  .   شده در شهر و هریک از بخش هاي تقسیمات کالبدي آن در قالب الگویی نمادین ارائه گردیده است
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سرزمینی : 1 ریتصو منطقه  در  آن  ارتباطی  موقعیت  و  شهر    انگاره 

  

  
شهر:  2 ریتصو در  آن  ارتباطی  موقیت  و  ناحیه  عناصر    انگاره 

  

  
برزن :  3 ریتصو در  آن  ارتباطی  موقعیت  و  محله  عناصر    انگاره 
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محله:  4 ریتصو در  آن  ارتباطی  موقعیت  و  همسایگی  واحد  عناصر  نگاره    ا

  

  
همسایگی :  5 ریوتص واحد  در  آن  ارتباطی  موقعیت  و  مسکونی  گروه  عناصر    انگاره 

  

  
مسکونی :  6 ریتصو گروه  در  مسکونی  لوك  ب ارتباطی  موقعیت  نگاره    ا

  
ل:  7 ریتصو ب در  مسکونی  واحد  ارتباطی  موقعیت  نگاره  مسکونی ا   وك 
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  نتیجه گیري - 7-5- 4-2
ایجاد انعطاف در به وجود آمـدن تـراکم هـاي     در راستايدر این بخش ، با انتخاب روش طراحی سیال شهري، 

منطقی و برنامه ریزي کاربري اراضی و پس از انجام مجموعه بررسی ها در شهر هرات جهـت توجـه بـه ویژگـی هـاي      
هاي موجـود توسـعه، معیارهـا و ضـوابط طـرح ریـزي کالبـدي،         ظرفیت: شهر و جمع بندي آنها تحت عناوین اساسی

؛ مجموعه اي از معیارها و ضوابط مـؤثر در  )توجه به ساخت و بافت شهر ( شناخت استخوان بندي اصلی و فرعی شهر 
  . ارائه الگوهاي توسعه پیشنهادي به شرح زیر، استخراج گردیده است

  توجه به ویژگی هاي عمده شهر -1- 5- 7- 2- 4
پـس  د توسعه خود، از پیوستن روستاها تا شگل گیري حول محور اصلی شهر و رشد خطـی،  شهر هرات در رون

به طـوري کـه در حـال حاضـر پراکنـدگی هـاي در       . پتانسیل الزم جهت توسعه در این جهات را نخواهد داشت از این
بـدین  . و نموده اسـت رو برتوسعه هاي کنونی دیده می شود و این مسئله انسجام و پیوستگی بافت شهر را به مخاطره 

، به دلیل برقـراري و حفـظ انسـجام در بافـت شـهر      یکی بر سر راه توسعه در این جهاتترتیب علی رغم نبود مانع فیز
  . غربی انتقال یابد -جنوبی به شرقی –ضروري است که جهت توسعه در آینده تغییر یابد و به عبارتی از جهت شمالی 

، کـه  ی در محدوده و حاشیه شـهر مـی باشـد   وجود باغات و اراضی زراع ویژگی غالب دیگر در بافت شهر هرات،
   .حفظ اراضی زراعی و باغی مستعد، ضروري است

 توجه به پتانسیل هاي شهر موجود جهت توسعه هاي آتی شهر -2- 5- 7- 2- 4

عمده پتانسیل موجود در شهر هرات، وجود اراضی بایر در محدوده شهر می باشد که بی توجهی به آن در روند 
هاي آتی عالوه بر از دست دادن این پتانسیل، توسعه در بخش هاي دیگر و دست اندازي به اراضی حاشـیه اي  توسعه 

بنـابراین، ابتـدا بایـد    . را به دنبال خواهد داشت که این امر نیز منجر به ایجاد پراکنـدگی در بافـت شـهر خواهـد شـد     
  .ه و سپس به توسعه در حاشیه توجه شودفضاهاي بایر و خالی و محدوده هاي در دست آماده سازي کامل شد

  توجه به استخوان بندي اصلی شهر - 3- 5- 7- 2- 4
مبنـی بـر   با توجه به قرارگیري بسیاري از عملکردها در مجاورت محورهاي اصلی شهر و پتانسـیل ایـن بخـش    

، پـیش بینـی مرکـز شـهر در     وري این محورهـا ، مطلوب است که پس از کاهش نقش عباستقرار مرکز خدمات شهري
  .، صورت پذیردبندي اصلی شهر را تشکیل می دهند محورهاي اصلی که استخوان محدوده

  توجه به ایده کلی انسجام در بافت و توسعه درون زاي شهري - 4- 5- 7- 2- 4
، مجموعه تالش هاي طرح توسعه در جهـت ایجـاد پیوسـتگی و انسـجام در کـل شـهر       همانطور که مطرح شد

اسـت و  ) توسعه یکپارچه از درون( توسعه بخش هاي درونی شهر بدین منظور اولویت اول متعلق به . رات خواهد بوده
  . می باید از توسعه بی رویه شهر کاسته شده و از پراکندگی محالت و شهرك ها جلوگیري به عمل آید
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ارائه تقسیمات کالبدي جهت توزیع متناسب خدمات در سطوح مختلـف شـهري و    - 5- 5- 7- 2- 4
اردهاي موجود در ارائـه تقسـیمات   رعایت استاند( دست یابی به توسعه درون زاي شهري 

  )کالبدي در تعامل با توجه به ویژگی هاي عمده شهر 
هدف از ارائه تقسیمات کالبدي در شهر توزیع مناسب و متناسب خدمات مورد نیـاز بـه تمـامی سـطوح شـهر      

بافـت و جلـوگیري از   ، بنابر ایده کلی طرح که ایجـاد انسـجام در   رات این امر عالوه بر مورد مذکوردر شهر ه. باشد می
در نتیجـه توسـعه در هـر یـک از تقسـیمات بـه        .پراکندگی در آن است، جهت ایجاد توسعه درون زا نیز مطرح اسـت 

  . صورت هماهنگ و یکدست شکل خواهد گرفت
جهت تقسیم بندي شهر به بخش هاي منطقی و کاربردي الزم اسـت بـه ویژگـی هـاي شـهر هـرات در وضـع        

، ارائه ایـن  عالوه بر آن. ق طرح از جمله؛ جمعیت و خدمات مورد نیاز این جمعیت توجه گرددموجود و در سال هاي اف
پذیرد، تـا   خدمات در هر یک از سطوح با در نظر گرفتن استانداردهاي موجود و تعریف شده براي هر سطح صورت می

  .   اع عملکردي خود باشندهریک پاسخگوي نیازهاي شع
ی شـهر و ارائـه کـاربري هـاي     ، ضروري اسـت در توسـعه آتـ   ه به تقسیمات کالبديعیار کلی توجبا توجه به م 
، به جمعیت حوزه نفوذ مستقیم شهر که هر روز بـراي اسـتفاده از خـدمات موجـود در شـهر بـه آن مراجعـه        خدماتی

 خـدمات دهـی راحـت،    عـالوه بـر   ،و رشـد خطـی آن  پراکنـده شـهر   توسعه همچنین پرهیز از  . توجه شودنمایند  می
  .می نمایدنیز آسان  را دسترسی به نقاط مختلف شهر

ریـزي توسـعه اقتصـادي     بنابراین برنامه. یک شهر می باشد يمهمترین ارکان بقا توسعه پایدار اقتصادي شهر از
لـذا ضـمن تشـویق مـردم بـه      . الزامـی اسـت  صـنایع مـرتبط بـا آن     وتقویت دامداري و بخصوص در بخش کشاورزي 

و اراضـی   پرورش و نگهداري دام موجب رونق ، سطوحی جهت احداث صنایع تبدیلیپیش بینی  ،فعالیتهاي کشاورزي
عالوه براین توسعه درونگرا  و تمرکز رشد در فضاهاي درونشهري موجب خروج هرات از فضـاي   .کشاورزي خواهد شد

  .روستاشهري خواهد گردید

و توسـعه شـهر و انتخـاب    حلهاي به دست آمده براي رشد   بندي تنظیم و مقایسه راه جمع -8- 4-2
و نهادهاي محلی براي تبادل نظر با سازمانهاي مسئول  بهترین راه حل و الگوي پیشنهادي به منظور

  تایید و احتماالً ، تعدیل الگوي نهایی توسعه شهر 

مجموعـه  جنـوبی   -ترین محور ارتباطی شـمالی  بر توسعه خطی اصلی هراتپیوسته  هسته اولیه و آبادیهاي هم
از نظـام طبیعـی مسـیر و     هراتهاي مسکونی  ساختار مجموعه به هم تنیده تاریخی باغات و مزارع و پهنه. دارد داللت

  . انطباق یافته است راههاي سرزمینی  ه و با شبکه شاهجریانهاي آبهاي سطحی و زیرزمینی تبعیت نمود
در طـی دوران گذشـته    اورزيکشـ علیرغم تغییر ساختار غالـب تـاریخی آن مبتنـی بـر      هراتاي  ساختار محله

راستاي این تحول بر . تر ساختار قبلی  برجاي مانده و رشد و گسترش یافته است همچنان بر پایه اقتصاد تضعیف شده
از هسته اولیه بـه سـمت شـمال ادامـه یافتـه       یزدراستاي ساختار اصلی تاریخی انطباق داشته و در امتداد محور جاده 
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توسعه هـاي جدیـد ارتباطـات اصـلی     . را تشکیل داده است هراتاي شهر  لبد نظام محلهاست و امروز ستون فقرات کا
  .باشد درون مجموعه مبتنی بر وابستگی اجزاء به ساختار اصلی شهر می

اي نبایـد ضـرورتاً انطبـاق سـاختارهاي      تداوم رشد کالبد کالن مجموعه حاضر بر اساس الگوي خطـی و شـاخه  
  . آمیز توسعه است همزیستی ساز و کارهاي مزبور در کنار یکدیگر راهبرد موفقیت .جدید و قدیم را دنبال نماید

مسائل و مشکالتی از قبیل توسعه و گسترش بی برنامه، عـدم انسـجام سـازمان فضـایی و توزیـع و       شهر هرات
  .باشند پراکنش بدون برنامه کاربري ها و فعالیت ها در سطح شهر مواجه می

اي است کـه بـه مجموعـه راهبردهـاي      هاي اجرایی ذیل الزامات هرگونه الگوي توسعه هپیشبرد سیاستها و برنام
  .گردند رشد و توسعه آتی شهر منجر می

وري  هاي تاریخی بـا آخـرین دسـتاوردهاي بهـره     هاي باغات و مزارع همپیوند محل حفظ و احیاء پهنه -
 بهینه از اراضی و آبیاري منطبق با شرایط اقلیمی و محلی 

  جهت توسعه و بهبود خدمات گردشگري ) اطراف شهر(ه از امکانات موجود استفاد -
 تخصیص بهینه خدمات و امکانات با توجه به نحوه توزیع جمعیت در نواحی مختلف شهري -

هـاي تفریحـی و پیـاده راههـاي مناسـب در       توسعه پوشش گیاهی و احداث پارکهاي خطی، مجموعه -
 امتداد  قناتهاي موجود شهر 

 عت فضاهاي سبز و رساندن آن به حد استانداردهاي قابل قبولافزایش وس -

 .ساماندهی و ارتقاء بدنه محورهاي ورودي شهر به عنوان فضاهاي هویت بخش شهري  -

 .اصالح و بهبود سیما و منظر شهري بالخص در بدنه خیابانهاي اصلی شهر -

 ایجاد فضاهاي باز وتقویت فضاهاي شهري ومراکز محالت -

 ضایی شهر از طریق پهنه بندي مراکز محالت و نواحی وامتداد محورهاي فعالیتیتقویت سازمان ف -

ایجاد سلسله مراتب دسترسی در شهر و رشد و تداوم سرزندگی و تحرك و نشـاط شـهري در سـطح     -
 شهر و دسترسی ها

 توسعه درونی در مقابل توسعه بیرونی وپراکنده  -

وسعه مسکونی و شـرایط فرهنگـی اجتمـاعی و    اصالح الگوي مسکن با توجه به سطح اراضی مناسب ت -
 اقتصادي ساکنین 

 تقویت نفوذپذیري در بافت هاي روستایی  -

 برقراري ارتباط و اتصال شبکه استخوان بندي شهر در سطوح مختلف -

 تقویت محورهاي پیاده ودوچرخه و بهبود پیاده روها -

 راعمال نظام مدیریت ترافیک در هدایت جریانهاي سنگین به حاشیه شه -
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هاي جدیـد شـهري در    پهنه) سازي، مشارکت مردمی تفصیلی، آماده(اولویت تهیه طرح هدایت توسعه  -
 هاي مکانیابی شده  موقعیت

گیري خدمات کالن شهري و نهادهاي تولیدي و اقتصـادي و خـدمات    هاي شکل اولویت طرح و برنامه -
 بینی شده شمال شرقی شهر هاي پیش راهکناري جدید در محدوده

گـردد تـدارك و ارائـه     که به شرح زیر اعـالم مـی   هراتهاي مزبور از راهبردهاي رشد و توسعه آتی شهر سیاست
  : اند  شده

هـاي طبیعـی    حفظ و احیاء ارزشهاي محیطی زیستی و طبیعی مجموعه با توجه به اقلیم، حفظ ارزش -1
  باغهاي همپیوند با شهر

هـاي منظومـه و    و آبادي ها هاي تاریخی قلعه حفظ و ارتقاء کیفیت فضایی و کالبدي ساختارها و پهنه -2
  استفاده از ظرفیتهاي موجود و ارتقاء صنعت گردشگري 

  هاي جدید شهري  تأمین ظرفیتها و ملزومات مورد نیاز توسعه -3
و توسـعه خطـی، سـاختار فضـایی اصـلی       هراتهاي سنتی شهر  اي محله در شرایط فعلی ترکیب نظام منظومه

هاي مؤثر در هدایت توسـعه   حدود و اندازه هراتالگوي خطی توسعه کالبدي اخیر شهر . سترا شکل داده ا هراتشهر 
را  هـرات را سپري کرده و تداوم الگوي مزبور دیگر قابلیت پاسخگویی به انتظام فضایی مورد نیاز سـاختارهاي شـهري   

  .نخواهد داشت
رکز بر مسیر مرکـزي شـهر بـه همـراه     در الگوهاي پیشنهادي تالش بر خروج شهر از ساختار خطی و فشار متم

در این راستا محورهاي جدید در امتداد ساختار موجـود و جهـت انتقـال تـردد از     . تاکید بر مرکزیت موجود بوده است
توسـعه هـاي جدیـد شـهر در     . مسیر سرزمینی موجود و تغییر جهات توسعه در جهت شرق و غرب، تعریف شده است

  .و در مجاورت باغات و اراضی کشاورزي شرق و غرب صورت گرفته است الگوهاي پیشنهادي در اراضی بایر
متـداد آن تـا جنـوب    و پیشـنهاد ا  خارج از محدوده قانونی شـهر کمربندي واقع در بخشی از با توجه به احداث 

کامل شدن شبکه کمربندي . استاستفاده شده هاي مزبور  شبکهاز الگوهاي پیشنهاد شده در  طرح هادي،توسط  شهر
  . خواهد شد هراتهدایت تحرکات بین شهري به خارج از محدوده شهر  حداث شده منتج بها

  الگوهاي پیشنهادي توسعه شهرهرات -8-1- 4-2
به طوري که توسعه هـاي  . و ، توسعه برون زاي شهري می باشد؛ ایده اصلی در طراحی این الگ 1الگوي شماره 

وب غـرب شـهر در نظـر    و قسمتی از اراضی بـایر جنـ  آتی شهر در بخشی از اراضی خصوصی واقع در شمال شرق شهر 
  . در حول محور اصلی شهر خواهد بود ،ارائه خدمات اصلی و در مقیاس شهردر این الگو . گرفته شده است

توسعه ها در بخش هاي شرقی و غربی موجـب  . تالش این الگو خارج نمودن رشد شهر از فرم خطی خواهد بود
  .ن بخش ها خواهد شدرشدهاي عرضی و گسترش شهر در ای
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؛ این الگو نیز مبتنی بر توسعه برون زاي شهري به معناي استفاده از اراضی خـارج از محـدوده    2الگوي شماره 
اراضی در نظر گرفته شـده بـراي توسـعه    . شهر و همچنین بخش محدودي از اراضی حاشیه اي و درون شهر می باشد

مسئله اي که در طراحی این الگو قابل توجه است، فاصـله اراضـی در   . هاي آتی شهر، در بخش جنوبی شهر قرار دارند
به عبارتی در صورت در نظر گرفتن این الگـو تـامین خـدمات مـورد     . نظر گرفته شده تا مراکز خدمات دهی شهر است

  .نیاز توسعه هاي جدید در بخش هاي جنوبی به دلیل فاصله زیاد از مراکز موجود، ضروري است
؛ ایده اصلی در طراحی این الگو ، توسعه درون زاي شهري می باشد ، به طـوري کـه توسـعه ،     3الگوي شماره 

این بخش به صورت اراضی بایر در قسـمت  . تنها در بخش هاي موجود و داراي پتانسیل درون شهر اتفاق خواهد افتاد 
آماده سـازي  ) هت سکونت ج( هاي مختلف شهر و همچنین زمین موجود در بخش جنوبی شهر که قسمتی از آن نیز 

. البته توجه عمده در این الگو توسعه اراضی بایر در دو ضلع شرقی و غربـی شـهر مـی باشـد     . شده است ، وجود دارد 
بـه  . چراکه اثرات توسعه در بخش اراضی دولتی جنوب شهر، به جهت ادامه و تشویق رشد خطی شهر قابل توجه است

ه در اراضی بایر موجود در مرکز شهر به توقـف و یـا کنـد شـدن رونـد رشـد       عبارتی در نظر گرفتن بخش عمده توسع
  .خطی شهر کمک خواهد نمود

توسعه در این الگو به صورت یکپارچه با کل شهر و در راستاي از بین بردن پراکندگی هـا در سـطح شـهر مـی     
 . است  باشد و از دست اندازي به اراضی زراعی و باغات هم پیوند ، جلوگیري به عمل آمده

توجـه عمـده بـه توسـعه      ؛ ایده اصلی طراحی این الگو نیز مبتنی بر توسعه برون زاي شهري و 4الگوي شماره 
بخش هاي پیش بینی شده براي توسعه ، قسمتی از اراضی .  عرضی شهر و هدایت آن به جهات شرق و غرب می باشد

ویژه بـه راه هـاي سـرزمینی پیشـنهادي در دو ضـلع       در این الگو توجهی. خارج از محدوده شهر و پیوسته به آن است
به طوري که در طراحی شبکه معابر درون شهر ، سفرهاي بین منطقه اي کـه در حـال   . شرقی و غربی شهر شده است

حاضر با توجه به موقعیت شهر هرات، در درون شهر، جریان دارند، به محورهاي جدید و خارج از شهر منتقل خواهنـد  
  .  شد
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شهر:  7نقشه  توسعه  پیشنهادي  اول    الگوي 
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  شهر توسعه يشنهادیپ دوم يالگو:  8نقشه 
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  شهر توسعه يشنهادیپ سوم يالگو : 9 نقشه
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چه:  10نقشه  شهرالگوي  توسعه  پیشنهادي    ارم 
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لگوهـا بـه عنـوان الگـوي     این بخش با هدف اصلی ارزیابی الگوهاي پیشنهادي و در نهایت انتخاب یکی از این ا
تحلیـل سلسـله مراتبـی    با توجه به تعدد معیارها در ارزیابی گزینه هاي طراحی ، روش 

در این روش براي سنجش شایسـتگی نسـبی هـر یـک از     
در مقیاس طرح جامع و شهر تصمیم گیري باید در یک فضاي چند بعدي 
مدنظر همسو نیستند و مـی بایـد فـرض بـر آن باشـد کـه هـر یـک از         
ابتدا معیارها و الگوهاي پیشنهادي به عنوان عناصر مؤثر در انتخاب گزینه برتر ، 

الزم اسـت   جهت اولویت بندي هر یک از این عناصر
  . سلسله مراتب مذکور در نمودار ذیل خالصه گردیده است

   
برتر گزینه  انتخاب  و  ارزیابی  در  ر  مؤث معیارهاي  زیر  و  معیارها  مراتب    سلسه 

یب اهمیت هر یـک از معیارهـا و زیـر معیارهـا     
خواهد رسید ، بر مبناي هریک از معیارها و زیر معیارها ، به صورت دو به دو با یکـدیگر و بـا توجـه بـه هـدف اصـلی،       
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  ارزیابی الگوهاي پیشنهادي  -8-2- 
این بخش با هدف اصلی ارزیابی الگوهاي پیشنهادي و در نهایت انتخاب یکی از این ا

با توجه به تعدد معیارها در ارزیابی گزینه هاي طراحی ، روش . ، دنبال می گردد
در این روش براي سنجش شایسـتگی نسـبی هـر یـک از     . به عنوان روش ارزیابی الگوها انتخاب گردیده است

در مقیاس طرح جامع و شهر تصمیم گیري باید در یک فضاي چند بعدي . گزینه ها ، از معیارها استفاده گردیده است
مدنظر همسو نیستند و مـی بایـد فـرض بـر آن باشـد کـه هـر یـک از          لذا در چنین شرایطی معیارهاي

ابتدا معیارها و الگوهاي پیشنهادي به عنوان عناصر مؤثر در انتخاب گزینه برتر ، . معیارها داراي بعدي جداگانه هستند
جهت اولویت بندي هر یک از این عناصر. متناسب با هدف اصلی طرح ، شناسایی و اولویت بندي می گردد

سلسله مراتب مذکور در نمودار ذیل خالصه گردیده است. در سلسله مراتبی مشخص مرتب گردند

برتر:  13  گزینه  انتخاب  و  ارزیابی  در  ر  مؤث معیارهاي  زیر  و  معیارها  مراتب  سلسه 
یب اهمیت هر یـک از معیارهـا و زیـر معیارهـا     پس از تدوین سلسله مراتب فوق ، نوبت به مشخص نمودن ضر

خواهد رسید ، بر مبناي هریک از معیارها و زیر معیارها ، به صورت دو به دو با یکـدیگر و بـا توجـه بـه هـدف اصـلی،       
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4-2 -
این بخش با هدف اصلی ارزیابی الگوهاي پیشنهادي و در نهایت انتخاب یکی از این ا

، دنبال می گردداصلی توسعه
)AHP (به عنوان روش ارزیابی الگوها انتخاب گردیده است

گزینه ها ، از معیارها استفاده گردیده است
لذا در چنین شرایطی معیارهاي. صورت پذیرد

معیارها داراي بعدي جداگانه هستند
متناسب با هدف اصلی طرح ، شناسایی و اولویت بندي می گردد

در سلسله مراتبی مشخص مرتب گردند
  

 نمودار
پس از تدوین سلسله مراتب فوق ، نوبت به مشخص نمودن ضر

خواهد رسید ، بر مبناي هریک از معیارها و زیر معیارها ، به صورت دو به دو با یکـدیگر و بـا توجـه بـه هـدف اصـلی،       
  . مقایسه می گردند

ات
سیم

تق
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گزین 9مقیاس :  )46( شماره جدول و  معیارها  ی  دودوئ مقایسه  براي  ساعتی  هاکمیتی    ه 
  تعریف  امتیاز 

مساوي  1 ترجیح  و    اهمیت 
بیشتر  3 ندکی  ا ترجیح  و    اهمیت 
بیشتر  5 ترجیح  و    اهمیت 
بیشتر  7 خیلی  ترجیح  و    اهمیت 
مطلق  9 ترجیح  و    اهمیت 

2 ،4 ،6 وجود   8، میانه  هاي  حالت  که    هنگامی 
زیبا: مأخذ  هنرهاي     8مجله 

  
به صورت مقایسه دو به دویی میان آنها و نسبت به میزان  در مرحله بعدي ، ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها

  . مبناي این ارزش گذاري نیز جدول  خواهد بود. تحقق هر یک از زیر معیارها تعیین می گردد
  

 
تبی:  14نمودار  مرا سلسله  ساختار  در  ها  گزینه  و  معیارها  زیر   ، معیارها  اهمیت    ضرایب 

 
 
 
 
 
 

                                                
دست ، اسفندیار  8 تبی"کاربرد : زبر  مرا تحلیل سلسله  هنرهـاي      "فرایند  منطقـه اي ، مجلـه  و  در برنامه ریزي شـهري 

با شماره  با ،  13زی هنرهاي زی دانشکده   ،1380 . 
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تعیین ضرایب اهمیت ، در این مرحله ، از تلفیق این ضرایب ، امتیاز نهایی هر یک از گزینه هـا تعیـین خواهـد     پس از
نحوه تعیین امتیاز نهایی گزینه ها ، بر اساس اصل ترکیب سلسله مراتبی و با استفاده از ضرایب اهمیت ارائه شده . شد

 . در نمودار می باشد که در جدول ارائه شده است

  

انعطاف   استفاده از پتانسیل هاي توسعه  کان سنجی اجراام
  بافت و سازمان فضایی شهر  پذیري

ینه
گز

توجه به مالکیت و ارزش   مطابقت با طرح باالدست  تمایل مردم به سکونت  
  تنوع در مکان  امکانات توسعه درونی  امکانات توسعه بیرونی  زمین

  شبکه معابر  انسجام بافت  یابی کاربریها

(0/0704)(0/8333)(0/4264) (0/0704)(0/1667)(0/1552) (0/1038)(0/6697)(0/1972)  (0/1038)(0/0716)(0/1538)  (0/1038)(0/2587)(0/2241)  (0/2697)(0/1859)  (0/0886)(0/75)(0/2619)  (0/0886)(0/25)(0/1950) 1  
(0/0704)(0/8333)(0/1025) (0/0704)(0/1667)(0/1552) (0/1038)(0/6697)(0/5488)  (0/1038)(0/0716)(0/5244)  (0/1038)(0/2587)(0/0657)  (0/2697)(0/0556)  (0/0886)(0/75)(0/0534)  (0/0886)(0/25)(0/0741) 2  
(0/0704)(0/8333)(0/3064) (0/0704)(0/1667)(0/6108) (0/1038)(0/6697)(0/0805)  (0/1038)(0/0716)(0/0596)  (0/1038)(0/2587)(0/5786)  (0/2697)(0/5472)  (0/0886)(0/75)(0/5595)  (0/0886)(0/25)(0/1416) 3  
(0/0704)(0/8333)(0/1647) (0/0704)(0/1667)(0/0788) (0/1038)(0/6697)(0/1735)  (0/1038)(0/0716)(0/2622)  (0/1038)(0/2587)(0/1315)  (0/2697)(0/2113)  (0/0886)(0/75)(0/1251)  (0/0886)(0/25)(0/5893) 4  

 
 

  عدالت اجتماعی  هویت شهري  طلوبیت دسترسیم  پایداري

ینه
گز

محیط زیست و حفظ اراضی   رونق اقتصادي و اجتماعی  
  کشاورزي

فرم شهري و امکان   حجم تردد
  توزیع مناسب خدمات  هویت باغشهري  هویت تاریخی شهر  دسترسی به خدمات

(0/0818)(0/1667)(0/5231) (0/0818)(0/8332)(0/1434) (0/0544)(0/25)(0/1563) (0/0544)(0/75)(0/2221)  (0/0265)(0/2)(0/2578)  (0/0265)(0/8)(0/2578) (0/056)(0/2221) 1  
(0/0818)(0/1667)(0/1237) (0/0818)(0/8332)(0/5646) (0/0544)(0/25)(0/0556) (0/0544)(0/75)(0/0624)  (0/0265)(0/2)(0/3261)  (0/0265)(0/8)(0/3261) (0/056)(0/0624) 2  
(0/0818)(0/1667)(0/2856) (0/0818)(0/8332)(0/1656) (0/0544)(0/25)(0/2211) (0/0544)(0/75)(0/5585)  (0/0265)(0/2)(0/1724)  (0/0265)(0/8)(0/1724) (0/056)(0/5585) 3  
(0/0818)(0/1667)(0/0675) (0/0818)(0/8332)(0/1264) (0/0544)(0/25)(0/5660) (0/0544)(0/75)(0/1570)  (0/0265)(0/2)(0/2437)  (0/0265)(0/8)(0/2437) (0/056)(0/1570) 4  

  
  

  امتیاز نهایی گزینه ها
  کارایی عملکردها

ینه
گز

انطباق خدمات با سطوح   
  رفع نیازهاي مردم  تقسیمات

2128/0 (0/2114)(0/2)(0/3150)  (0/2114)(0/8)(0/1689) 1  

1485/0 (0/2114)(0/2)(0/0666)  (0/2114)(0/8)(0/0784) 2  

4224/0 (0/2114)(0/2)(0/2649)  (0/2114)(0/8)(0/5741) 3  

2033/0 (0/2114)(0/2)(0/3543)  (0/2114)(0/8)(0/1786) 4  

  
بـه   2و  4،  1بهترین گزینه و گزینه هـاي شـماره    3امتیازات نهایی گزینه ها نشان می دهد که الگوي شماره 

  . ترتیب در اولویت هاي بعدي قرار دارند
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  هاي عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن ها و برنامه طرحتهیه  - 5

  تهیه طرح و برنامه هاي مربوط به حوزه نفوذ -5-1

اقتصادي  مسائل و مشکالت موجود در زمینه توسعهها و پیشنهادهاي مناسب براي حل  راه حل - 1- 5-1
  )خدمات رفاهی و غیره  تأسیسات زیربنایی،( اجتماعی و نیازهاي فوري عمرانی حوزه نفوذ  –

العات وضع موجود و تحلیل حوزه نفوذ مشخص گردید که منطقه داراي مشکل حاد و اساسی در زمینـه  مطدر 
این بدین معنانیست که کمبودهاي کنونی و نیازهاي آتی حوزه نفوذ بی اهمیت شـمرده  . تاسیسات زیربنایی نمی باشد

ر هرات، روستا هستند، بهتـرین روش  از آنجا که در مطالعات مشخص گردید، تمام زیستگاه هاي تحت نفوذ شه. شوند
مجمـوع ایـن زیسـتگاه هـا چهـل و      . براي رفع کمبودها و برآوردن نیازها تهیه طرح هادي براي این روستاها می باشد

در این میان پـنج روسـتا داراي طـرح هـادي      9.هفده روستا واجد شرایط تهیه طرح هادي می باشند. چهار روستاست
آنچه مشخص است، براي حل هرگونـه مسـئله و   . اي دیگر نیز در دست تهیه می باشدطرح هادي چهار روست. هستند

  . رفع مشکالت حوزه نفوذ باید تهیه طرح هادي هشت روستاي دیگر در نظر گرفته شود
هرات:  )1(شماره جدول شهر  نفوذ  حوزه  هادي  طرح  تهیه  شرایط  واجد    روستاهاي 

  فاقد طرح هادي  طرح هادي دردست تهیه  داراي طرح هادي  آبادي  دهستان

  چاهک

      * شهریاري علیا
  *     شهریاري سفلی

      * هاشم اباد
      * چاهک

  *     اسالم ابادچاه منج
      * بختیاري
  *     چالمه

    *   چاه ولی عصرکندر

  فتح آباد

  *     حسن اباد
      * خوانسار
    *   احمداباد
    *   یاسلیم ابادعل
  *     شیخ اباد
  *     هاشم اباد
    *   چاکري
  *     فتح اباد
  *     کوشک

اسالمی : ماخذ  انقالب  مسکن  نیاد    ب

                                                
داراي  - 9 واجد شرا 20روستاهاي  و بیشتر  ر  می باشندخانوا هادي  طرح  تهیه   . یط 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  106  

 زیر را ارائـه  هايبراي باالبردن سطح خدمات زیربنایی و رفاهی حوزه نفوذ شهر هرات پیشنهاد 10طرح فرادست
  : نموده است 

 اجراي بند کنترل سیل خوانسار  •

 ح پخش سیالب چاهک اجراي طر •

 شهریاري و مناطق پایانی حوزه هاي آبریز –حفر چاه در مناطق آبرفتی در حوزه هاي چاهک  •

مطالعه منابع آلوده کننده فعلی سفره هاي آب و ارائه راه حل هاي مناسـب جهـت حـل مشـکل در منـاطق       •
 .هرات، خوانسار، چاهک و شهریاري 

 رات احداث پارك جنگلی در اراضی حوزه نفوذ ه •

 نگهداري راه هاي موجود در حوزه نفوذ  •

 بررسی و مطالعه به منظور اعالم و تدقیق منطقه شکار ممنوع دشت هرات و مروست •

 مگا ولت آمپر 60ترانس به ظرفیت  2ورودي و  4با  2هرات 20/132ایجاد پست برق  •

فوذ، حفظ جمعیت در روستاها با توجه به تحلیل هاي انجام شده توسط مشاور براي بهبود هرچه بیشتر حوزه ن
و ارتقاء سطح زندگی آنان در راستاي برآوردن نیازهاي عمرانی و در جهت توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی حـوزه نفـوذ      

  :شهر هرات اجراي موارد زیر به طور خاص ضروري است
و :  )2(شماره جدول اقتصادي  توسعه  درجهت  عمرانی  هاي  هراتاجتماعی نیاز  شهر  نفوذ    حوزه 

  موارد مورد نیاز   زیرمجموعه  مجموعه

 تاسیسات
  زیربنایی

  کیلومتر راه خاکی موجود در حوزه نفوذ شهر 5/246اجراي عملیات آسفالت   راه
  تخصیص بودجه براي مرمت، حفظ و نگهداري راههاي روستایی موجود در حوزه نفوذ شهر هرات 

  آب
مصرفی براي شرب و مصارف بهداشتی روستاییان در پاسخ به استقرار جمعیت در  تامین  آب موردنیاز

  حوزه نفوذ
  بازسازي تاسیسات شبکه توزیع آب روستاهاي حوزه نفوذ شهر هرات در راستاي جلوگیري از اتالف آب 

یان و کم شدن انجام عملیات گازرسانی به روستاهاي حوزه نفوذ در پاسخ به ارتقاء سطح زندگی روستای  گاز
  .فاصله زندگی شهري و روستایی

خدمات 
  رفاهی 

  ... احداث مراکز اقامتی و پذیرایی در مناطق داراي پتانسیل از لحاظ طبیعی، تاریخی و   اقامتی 
فرهنگی، 
  ...ورزشی و 

ه احداث مراکز فرهنگی، زمین هاي روباز و سرپوشیده ورزشی و ایجاد امکانات تفریحی در مناطقی ازحوز
  نفوذ

  

                                                
مروسـت       –طرح ساماندهی کالبدي  10 و  هـرات  هـاي روسـتایی بخـش  تگاه  ضایی سـکون نقـالب     /ف مسـکن ا نیـاد  کارفرمـا ب

 .اسالمی استان یزد
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اجتمـاعی و اقـدامات    –پیشنهادهاي عملی براي باالبردن سطح رشد و توسـعه اقتصـادي    -2- 5-1
عمرانی مورد نیاز حوزه نفوذ به منظور توسعه و عمران شهر و ایجاد تعادل در توسعه شهر و مراکز 

ي حوزه نفوذ آن با در نظر گرفتن امکانات بالقوه و بالفعـل منطقـه و سـازمانها    جمعیتی واقع در
  اجرایی مربوط 

با توجه به مطالعاتی که در بخش شناخت و تحلیل حوزه نفوذ شهرهرات با تکیه بر شرح خدمات موجود، انجام 
 از طرفـی بـا در نظـر داشـتن دانسـته هـاي حاصـل از       . شده و با استفاده از طرح فرادست، پیشنهادها ارائه می گـردد 

اي فرادست را عملی تر و اجرایی تر عنوان کرد و حتـی در راسـتاي   مطالعات می توان پیشنهادات ارائه شده در طرح ه
  .  تحقق اهداف طرح ها راهبرد و سیاست و یا اهداف اجرایی پیشنهاد داد

از جمله طرح هایی که پیشنهادات آن براي مناطق حوزه نفوذ یک شهر قابل اسـتناد اسـت، طـرح سـاماندهی     
این گونه طرح ها براي حوزه نفـوذي کـه شـامل زیسـتگاه هـاي      . اشدفضایی سکونتگاه هاي روستایی می ب –کالبدي 

  . روستایی است، بسیار کاربردي می باشد
در همـین راسـتا   . تمام زیستگاه هاي موجود در حوزه نفوذ شهرهرات اعم از اجباري و اختیاري، روستا هسـتند 

پیشنهادات مطـرح در  . مطالعه شد11فضایی سکونتگاه هاي روستایی بخش هرات و مروست  –طرح ساماندهی کالبدي 
  .آن در ابتدا در برگیرنده استان و در انتها به تفکیک هربخش است

از نظر اقتصـاد وعمـران روسـتایی هیچکـدام از بخـش هـاي اقتصـاد در        " در طرح مذکور بیان شده است که، 
ر بـه مـواردي از قبیـل تحـوالت     جـامع و هـم سـونگ   روستاهاي استان با شرایط ویژه اولویت دار نیستند و باید با دید 

که  افق اهداف کیفی و خط مش هاي اساسی نقاط روستایی برآورده گردند  سالا درپرداخت ت... اقتصادي ، اجتماعی و
  :عبارتند از 

بهبود شرایط زندگی روستایی و کاهش نابرابري بین زندگی شـهري و روسـتایی از طریـق افـزایش درآمـد       •
 جاد مشاغل ساده و درآمدزا سرانه، محو فقر مطلق با ای

کمک به ساماندهی منطقی مهاجرت و کمک به حل ناهنجاري هاي اجتمـاعی بـا تـامین حـداقل نیازهـاي       •
 زیستی، ایجاد تعادل بین شهر و روستا و ارتقاء درآمد سرانه 

 حفظ جمعیت روستایی استان با سیاست تشویق  •

 شتی کردن هرچه بیشتر فضاهاي روستایی تکمیل شبکه هاي آب آشامیدنی و احداث فاضالب و بهدا •

ایجاد و توسعه اشتغال در تمامی زمینه هاي ممکن بخصوص در زمینه صنایع کوچـک، صـنایع روسـتایی و     •
 صنعت فرش

                                                
مروسـت    –طرح ساماندهی کالبدي  - 11 و  هـرات  هاي روستایی بخـش  تگاه  ضایی سکون نقـالب     /ف مسـکن ا نیـاد  کارفرمـا ب

  . اسالمی استان یزد
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 توسعه انرژي از منابع غیرفسیلی در روستاها •

مشـارکت  تدوین سیاست هماهنگ سازي در حفظ و نگهداري و بهره برداري بهینه از خدمات زیرساختی با  •
 مردم

 تکمیل زیربناهاي الزم جهت استمرار بهره مندي هاي فعلی و آتی روستاییان استان براساس رشد طبیعی  •

مطالعه و طراحی ساختار فضایی مطلوب و ساماندهی خدمات براساس طرح نظام سلسـله مراتـب خـدمات     •
 رسانی به حوزه روستایی استان 

سـئول عمـران روسـتایی بـا جلـوگیري از بخـش نگـري در        اصالح ساختار تشکیالتی به منظـور معرفـی م   •
 هاي روستایی استان حوزه

و:)3(شماره جدول مشاهداف  در خط  مطرح  روستایی  نقاط  اساسی  هاي  فرادستی  مشاور و  طرح    راهبردهاي 
 فرادستاهداف کیفی و خط مش هاي اساسی نقاط روستایی مطرح در طرح   راهبردهاي مشاور

تاسیس مراکز خدمات روستایی در راستاي 
  خرید مازاد محصوالت کشاورزي

بهبود شرایط زندگی روستایی و کاهش نابرابري بین زندگی شهري و روستایی از 
 طریق افزایش درآمد سرانه، محو فقر مطلق با ایجاد مشاغل ساده و درآمدزا

بررسی امکان تثبیت،جابه جایی، تجمیع و 
 زیستگاه هایا ادغام 

کمک به ساماندهی منطقی مهاجرت و کمک به حل ناهنجاري هاي اجتماعی با 
 تامین حداقل نیازهاي زیستی، ایجاد تعادل بین شهر و روستا و ارتقاء درآمد سرانه

بررسی امکان تثبیت،جابه جایی، تجمیع و 
 یا ادغام زیستگاه ها

 حفظ جمعیت روستایی استان با سیاست تشویق

  ی شبکه هاي آبرسانی فرسودهشناسای
مطالعات طرح امکان سنجی احداث 

  فاضالب
نظارت بر نحوه دفع زباله هاي روستایی 

 توسط سازمان هاي مربوطه

تکمیل شبکه هاي آب آشامیدنی و احداث فاضالب و بهداشتی کردن هرچه بیشتر 
 فضاهاي روستایی

در نظر گرفتن تسهیالت و خدمات بانکی، 
 .لند مدت به روستاییانارائه وام هاي ب

ایجاد و توسعه اشتغال در تمامی زمینه هاي ممکن بخصوص در زمینه صنایع 
 کوچک، صنایع روستایی و صنعت فرش

 توسعه انرژي از منابع غیرفسیلی در روستاها استفاده از انرژي خورشیدي

بهره برداري بهینه از خدمات تدوین سیاست هماهنگ سازي در حفظ و نگهداري و   تشکیل شوراهاي بین روستایی
 زیرساختی با مشارکت مردم

آماده سازي محوطه هاي مسکونی براي 
  جمعیت جوان آتی روستاها

ه مندي هاي فعلی و آتی روستاییان تکمیل زیربناهاي الزم جهت استمرار بهر
 براساس رشد طبیعی

ح نظام مطالعه و طراحی ساختار فضایی مطلوب و ساماندهی خدمات براساس طر  -
 سلسله مراتب خدمات رسانی به حوزه روستایی

اصالح ساختار تشکیالتی به منظور معرفی مسئول عمران روستایی با جلوگیري از   تشکیل شوراهاي بین روستایی
  بخش نگري در حوزه هاي روستایی

کالبدي : ماخذ  ساماندهی  مطالعا –طرح  و  مروست  و  هرات  بخش  روستایی  هاي  سکونتگاه  مشاورفضایی    ت 
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  : در بخش توصیه و پیشنهادات، این طرح مواردي را مدنظر قرار داده است که مهمترین آنها عبارتند از 
 احداث نهالستان در حوزه نفوذ هرات  •

ایجاد زمینه هاي الزم براي حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی بـراي سـرمایه گـذاري در بخـش خـدمات       •
 عمومی 

 .  آوري، مبادله و توزیع محصوالت کشاورزي در سطح محدودهگسترش خدمات مربوط به جمع  •

 مکان یابی و اجراي پروژه هاي تغذیه مصنوعی در هرات  •

 طرح بررسی عوامل موثر در پراکنش گونه هاي پسته وحشی  •

حداکثر استفاده از منابع آب و خاك در جهت تولید محصوالت زراعی و باغی با ارزش افزوده بـاال بـه منظـور     •
 ش درآمد روستاییان افزای

توسعه کیفی منابع خاك در حوزه دشتی و نیز حوزه پایکوهی با توسل به طرح هـاي اصـالح و حاصـلخیزي     •
 خاك 

بهبود روش هاي آبیاري و اصالح سیستم هـاي آبیـاري از طریـق احـداث و تکمیـل شـبکه هـاي آبیـاري و          •
 همچنین رواج آبیاري هاي تحت فشار و قطره اي 

فی کشت محصوالت زراعی و باغی به ویژه محصـوالت بـا مزیـت نسـبی از طریـق افـزایش       توسعه کمی و کی •
 .سطح کشت، ترویج و به کارگیري روش هاي مدرن بهره برداري و یکپارچه سازي اراضی

 تبدیل چاه هاي سنتی به چاه هاي برقی  •

 .، دیم، مرتع و غیرهبهره برداري از اراضی با توجه به قابلیت و استعداد اراضی اعم از کشت هاي آبی •

رعایت تناوب زراعی در جهت حفظ قدرت تولیدي اراضی و گرایش زراعت هاي آبی به باغـات کـم آبخـواه و     •
 توسعه کشت گلخانه اي به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاك 

ئل وضع قوانین خاص براي جلـوگیري از بوتـه کنـی و چـراي دام در اراضـی مرتعـی بـا در نظرگـرفتن مسـا          •
 اجتماعی، اقتصادي و تهیه سوخت و علوفه براي اهالی منطقه 

پیگیري طرح یکپارچه سازي اراضی و استفاده از نتایج آزمون خاك و سایر روش هاي علمی در بهره بـرداري   •
 اراضی

 استفاده کمتر از ماشین آالت سنگین کشاورزي به منظور حفظ و احیاي شرایط فیزیک خاك •

ي از زمینه هاي مختلف عدم خاك و آموزش و تـرویج نتـایج بـه دسـت آمـده توسـط       انجام تحقیقات کاربرد •
 سازمان هاي ذیربط 

تشکیل و توسعه شرکت هاي تعاونی تولید روستایی به منظور حفاظت از منابع آب و خاك و اسـتفاده بهینـه    •
 شاورزاناز آنها و همچنین کاهش هزینه ها و افزایش تولید و ایجاد رفاه براي روستائیان و ک

 طرح جمع آوري و شناسایی بذرهاي گیاهی مرتعی منطقه •
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 جلوگیري از تبدیل مراتع به اراضی زراعی و باغی  •

 کاهش خسارات ناشی از سیل به اراضی کشاورزي از طریق انجام عملیات آبخیزداري و پخش سیالب •

 توسعه اراضی زراعی به ویژه باغداري و آن هم باغات پسته و انگور •

 ي روش هاي سنتی و نیمه سنتی در کشاورزي و دامداري به کارگیر •

 ایجاد صنایع، به ویژه صنایع وابسته به کشاورزي و دامداري  •

  گسترش فعالیت دامداري و کشاورزي  •
میلیـون مترمکعـب و شـبکه آبیـاري و      18پیشنهاد احداث سد مخزنی در محل خوانسـار هـرات بـه ظرفیـت     

پیش بینی حجـم آب قابـل   . هکتار در این طرح مطرح شده است 2170عت زهکشی اراضی به پایین دست سد به وس
  . تامین در بلند مدت به تفکیک مصارف و منابع انجام گرفته که در جدول زیر ارائه می گردد

تا :  )4(شماره جدول مصرف  قابل  آب  حجم  بینی  مترمکعب(افق سال پیش  میلیون  به    )ارقام 

متوسط رشد   نوع مصرف  محل
  )درصد(1400-1375

میزان 
  مصرف

میزان مصرف  از 
  آب زیرزمینی

میزان مصرف  از 
  از آب انتقالی  آب سطحی

  دشت هرات
  0  7  98  105  7/0  کشاورزي

  0  0  1/3  1/3  3  صنعت
  0  0  8/2  8/2  4/1  شرب و بهداشت

کالبدي : ماخذ  ساماندهی  بخش  –طرح  روستایی  هاي  سکونتگاه  مروستفضایی  و    هرات 
  

 30%با اختصاص بودجه چهل میلیـارد ریـال آغـاز گردیـده و      1388انجام عملیات اجرایی سد مذکور در سال 
با توجه به روند انجام کار انتظار مـی رود ایـن   . گزارش شده است 1389پیشرفت فیزیکی کار تا هم اکنون یعنی سال 

شیده نیست از مهمترین موارد مطرح در رشد و توسعه اقتصـادي  برکسی پو. سال آینده به بهره برداري برسد 2سد در 
  .  روستاها، تامین آب آنهاست، نتیجه آنکه تکمیل سد مذکور باید در اولویت امور اجرایی قرار گیرد

اجتماعی به منظـور توسـعه و    –براي باالبردن سطح رشد و توسعه اقتصادي  اجراي پیشنهادهاي مذکور راهی 
عـالوه بـر آن   . می باشـد  شهر و ایجاد تعادل در توسعه شهر و مراکز جمعیتی واقع در حوزه نفوذ آن حوزه نفوذعمران 

  . عمران و آبادانی هرچه بیشتر این منطقه می تواند در ارتقاي سطح کیفی کشاورزي استان نیز کمک کننده باشد
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راه ، آب  (ربنائی چگونگی استقرار تأسیسات زی: طرح میان مدت توسعه و عمران حوزه نفوذ  -3- 5-1
آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و سایر نیازهاي ( و توزیع خدمات رفاهی ) آشامیدنی ، برق و پست 

  ) . ضروري بسته به عرف و احتیاجات محلی 

براي ارتقاء سطح زندگی در حوزه نفوذ شهر هرات، در مورد تاسیسات زیربنایی، رسیدگی به موارد زیـر الزامـی   
  :  است

 کیلومتر راه خاکی موجود درحوزه نفوذ شهر 5/246لیات آسفالت اجراي عم •

 تخصیص بودجه براي مرمت، حفظ و نگهداري راههاي روستایی موجود در حوزه نفوذ شهر هرات  •

یان در پاسـخ بـه اسـتقرار جمعیـت     تامین آب موردنیـاز مصـرفی بـراي شـرب و مصـارف بهداشـتی روسـتای        •
 نفوذ حوزهدر

 وزیع آب روستاهاي حوزه نفوذ شهر هرات در راستاي جلوگیري از اتالف آب بازسازي تاسیسات شبکه ت •

انجام عملیات گازرسانی به روستاهاي حوزه نفوذ در پاسخ به ارتقـاء سـطح زنـدگی روسـتاییان و کـم شـدن        •
  .فاصله زندگی شهري و روستایی

بـر  . فـاهی مشـخص گردیـد   از طرفی با توجه به مندرجات جدول زیر کمبودهاي حوزه نفوذ از لحاظ خدمات ر
الزم بـه  . اساس داده هاي استخراجی مذکور طرح میان مدت توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر هرات تنظیم مـی شـود  

  .سال تنظیم می گردند 10تا  1توضیح است، طرح هاي میان مدت در بازه زمانی 
بر:)5(شماره جدول مراکز  یازهاي  ن ترین  فرادستعمده  طرح  مطابق  روستایی  رسانی  خدمات  مراتبی  سلسله  نظام    تر 

  نام مرکز  

موقعیت در نظام 
  عمده ترین کمبودها براساس ضوابط خدمات رسانی روستایی  سلسله مراتبی

ومه
نظ

ز م
مرک

وعه  
جم

ز م
مرک

  

وزه
ز ح

مرک
ست  

ر پ
دفت

ونی  
 تعا

کت
شر

یی  
ستا

 رو
ات

خدم
کز 

مر
  

شت
هدا

ه ب
خان

  

ی 
شت

هدا
کز ب

مر
-

انی
درم

  

انه
وخ

دار
یی  
نما

راه
سه 

مدر
  

تان
رس

دبی
  

اي
فه 

حر
 و 

نی
ن ف

ستا
هنر

  

فن
تل
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      پ*     *              *    فتح آباد
      پ*                   *    چاهک

      *  *  *      *  *  *    *    شهریاري
        *  *  *      *  *  *      خوانسار
    *  *  *  *  *    *  *  *  *      بختیاري

  طرح توسعه و عمران ناحیه یزد: مأخذ
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هرات   :)6(شماره جدول شهر  نفوذ  حوزه  عمران  و  توسعه  مدت  میان    طرح 
  طرح

 کیلومتر راه خاکی موجود در حوزه نفوذ شهر 5/246اجراي عملیات آسفالت 
 تخصیص بودجه براي مرمت، حفظ و نگهداري راههاي روستایی موجود در حوزه نفوذ شهر هرات 

 موردنیاز مصرفی براي شرب و مصارف بهداشتی روستاییان در پاسخ به استقرار جمعیت در حوزه نفوذتامین  آب 
 بازسازي تاسیسات شبکه توزیع آب روستاهاي حوزه نفوذ شهر هرات در راستاي جلوگیري از اتالف آب 

  .ییان و کم شدن فاصله زندگی شهري و روستاییانجام عملیات گازرسانی به روستاهاي حوزه نفوذ در پاسخ به ارتقاء سطح زندگی روستا
  طرح احداث و اجراي دفتر پست مراکز شهریاري، خوانسار، بختیاري 

  طرح احداث و اجراي شرکت تعاونی مراکز شهریاري، خوانسار، بختیاري
  طرح احداث و اجراي مرکز خدمات روستایی مراکز شهریاري، بختیاري

  درمانی مراکز خوانسار و بختیاري–تی طرح احداث و اجراي مرکز بهداش
  طرح احداث و اجراي داروخانه مراکز فتح آباد، شهریاري، خوانسار، بختیاري
  طرح احداث و اجراي مدرسه راهنمایی مراکز شهریاري، خوانسار، بختیاري

  طرح احداث و اجراي دبیرستان مراکز شهریاري، بختیاري
  اهی مراکز فتح آباد و چاهک  طرح احداث و اجراي مراکز پیش دانشگ

  طرح احداث و اجراي هنرستان فنی و حرفه اي مرکز بختیاري 
  بررسی هاي مشاور : مأخذ

بینی کلی اعتبارات الزم براي اجراي طرح و پیشنهادهاي ارائه شده با در نظر گـرفتن   پیش -4- 5-1
  حدود اعتبارات و امکانات سازمانهاي اجرایی مربوط 

از طرفـی نوسـانات   . ونه طرح و پـروژه نیازمنـد بررسـی و مطالعـات تفصـیلی مـی باشـد       تعیین اعتبارات هرگ  
به همین دلیل پیش بینی اعتبارات براي اجراي طرح هـاي ارائـه   . اقتصادي نیز بر روي میزان این اعتبارات تاثیرگذارند

اث ساختمان می باشند بـا در  اما با توجه به اینکه طرح هاي پیشنهاد شده اغلب احد. حدي دور از منطق استشده تا 
کلی ایـن اعتبـارات    نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصادي، تغییرات نرخ تورم، تغییرات عمومی بازار ساخت و ساز، حدود

در همین بند تاکید می شود براي تعیین اعتبارات اجراي تمام پروژه هاي مذکور مطالعات دقیق . پیش بینی می گردد
اعتبارات تعیین شده براي پروژه ها با توجه بـه فهرسـت   . ه در مقیاس این طرح نمی گنجدتر و کامل تري نیاز است ک

  . ، زیرنظر کارشناسان مرتبط با این امور محاسبه گردیده اند1389بهاي سال 
هر:)7(شماره جدول شهر  نفوذ  حوزه  عمران  و  توسعه  مدت  میان  طرح  اعتبارات  حدود    ات   برآورد 

  )ارقام به تومان(حدود اعتبار   طرح
  نیازمند اطالعات بیشتر  کیلومتر راه خاکی موجود در حوزه نفوذ شهر 5/246طرح اجراي عملیات آسفالت 

  نیازمند اطالعات بیشتر  انجام عملیات گازرسانی به روستاهاي حوزه نفوذ
  نیازمند اطالعات بیشتر  ذ شهر هراتطرح مرمت، حفظ و نگهداري راههاي روستایی موجود در حوزه نفو

  نیازمند اطالعات بیشتر  بازسازي تاسیسات شبکه توزیع آب روستاهاي حوزه نفوذ شهر هرات
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  1نیازمند اطالعات بیشتر  تامین آب موردنیاز مصرفی براي شرب و مصارف بهداشتی روستاییان
  60،000،000  ري طرح احداث و اجراي دفتر پست مراکز شهریاري، خوانسار، بختیا

  75،000،000  طرح احداث و اجراي شرکت تعاونی مراکز شهریاري، خوانسار، بختیاري
  80،0000،000  طرح احداث و اجراي مرکز خدمات روستایی مراکز شهریاري، بختیاري

  200،000،000  درمانی مراکز خوانسار و بختیاري–طرح احداث و اجراي مرکز بهداشتی 
  80،000،000  داروخانه مراکز فتح آباد، شهریاري، خوانسار، بختیاري طرح احداث و اجراي

  300،000،000  طرح احداث و اجراي مدرسه راهنمایی مراکز شهریاري، خوانسار، بختیاري
  200،000،000  طرح احداث و اجراي دبیرستان مراکز شهریاري، بختیاري

  200،000،000  و چاهک   طرح احداث و اجراي مراکز پیش دانشگاهی مراکز فتح آباد
  100،000،000  طرح احداث و اجراي هنرستان فنی و حرفه اي مرکز بختیاري 

  بررسی هاي مشاور: مأخذ

  نگی اجراي پیشنهادهاي ارائه شده اولویتها و چگو -5- 5-1

در اینجـا بـراي   . سال تنظیم مـی گردنـد  10تا  1همانگونه که ذکر گردید، طرح هاي میان مدت در بازه زمانی 
اولویـت بنـدي   . سال استفاده شـده اسـت  ) 7-10(و ) 5-7(و ) 3-5(و ) 1-3(ین زمان بندي منظم تر از بازه هاي تعی

، زمان الزم براي اجراي عملیات طرح ، تامین اعتبارات مورد نیـاز و درجـه   نظام سلسله مراتب خدمات رسانی براساس 
   . اهمیت و نیاز به طرح مذکور می باشد

بندي :)8(شماره جدول زمان  اساس  بر  هرات  شهر  نفوذ  حوزه  عمران  و  توسعه  مدت  میان    طرح 
  طرح  بازه زمانی

  سال 3-1

  طرح احداث و اجراي دفتر پست مراکز شهریاري، خوانسار، بختیاري 
  مراکز خوانسار و بختیاري درمانی–مرکز بهداشتی طرح احداث و اجراي 

  مراکز خوانسار و بختیاري شرکت تعاونی ايطرح احداث و اجر
  مراکز شهریاري، خوانسار، بختیاريمدرسه راهنمایی طرح احداث و اجراي 

  طرح احداث و اجراي دبیرستان مراکز شهریاري، بختیاري

  سال 5-3

  تامین آب موردنیاز مصرفی براي شرب و مصارف بهداشتی روستاییان
  راکز فتح آباد، شهریاري، خوانسار، بختیاريطرح احداث و اجراي داروخانه م

  شهریاريمرکز  شرکت تعاونی طرح احداث و اجراي
  مراکز شهریاري، بختیاري مرکز خدمات روستاییطرح احداث و اجراي 

   فتح آباد و چاهک طرح احداث و اجراي مراکز پیش دانشگاهی مراکز 

  سال 7-5

  اي حوزه نفوذ شهر هراتبازسازي تاسیسات شبکه توزیع آب روستاه
  کیلومتر راه خاکی موجود در حوزه نفوذ شهر 5/246طرح اجراي عملیات آسفالت 

  طرح مرمت، حفظ و نگهداري راههاي روستایی موجود در حوزه نفوذ شهر هرات
  مرکز بختیاري  هنرستان فنی و حرفه ايطرح احداث و اجراي 

  ستاهاي حوزه نفوذانجام عملیات گازرسانی به رو  سال 10-7

                                                
  .نتیجه آنکه اطالعاتی از جزئیات وجود ندارد که تعین حدودي اعتبار صورت گیرد. شناخت تاسیسات،در شرح خدمات کلی است  - 1
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  ) طرح توسعه کالبدي شهر ( تهیه طرح توسعه و عمران شهر  -5-2

 نقشه نوع استفاده از اراضی شهر -1- 5-2

در این نقشه علیرغم اینکه طرح تهیه شده جامع بوده و در طرح جامع منطقـه بنـدي مربـوط بـه کـاربري هـا       
الی شهرسـازي و معمـاري مشـخص    مشخص می شود، تمام کاربري ها به صورت تفصیلی بـر اسـاس دسـتور شـورایع    

  .اند شده

  نقشه مراحل مختلف توسعه آتی -2- 5-2

زا  مرحله اول نوعی توسعه درون. گردد توسعه شهرهرات در طی دو مرحله براي آینده پیشنهاد و پیش بینی می
 در بخـش غربـی شـهر،   . گیـرد  در این مرحله بافت هاي خالی موجود در داخل شهر مورد استفاده قـرار مـی  . می باشد

. بیشترین زمین هاي بایر و خالی از هرگونه ساخت و ساز وجود دارد که در این مرحله از توسعه اسـتفاده خواهـد شـد   
در جنوب شهر هرات اراضی صفائیه قابلیت اسـتفاده در مرحلـه   . مرحله دوم توسعه در دو سمت شهر هرات خواهد بود

بلوار خلیج فارس با کشیدگی به سمت شمال شهر هـرات   اراضی حاشیه شرق در مجاورت. دوم توسعه را دارا می باشد
  .   از دیگر مکان هاي مورد استفاده در مرحله دوم توسعه خواهد بود
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شهرنقشه :11 نقشه اراضی  از  استفاده     نوع 
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12 نقشه هراتنقشه : شهر  آتی  توسعه  مخلف    مراحل 
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  تراکم مناطق و محالت مختلف شهر نقشه عمومی  - 3- 5-2

. باشند اکم کم، متوسط و زیاد میترتراکم ها شامل این . نوع تراکم خواهد بود 3در افق طرح داراي  هراتشهر 
احداث بنا در هر یک از این مناطق مطابق ضوابط مروبطه که در مجلد ضوابط و مقررات طرح ذکـر شـده اسـت قابـل     

  .انجام خواهد بود
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شهر :13 نقشه مختلف  محالت  و  مناطق  تراکم  عمومی    نقشه 
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  محدوده  وهاي پیشنهادي شامل حریم شهر  نقشه محدوده -4- 5-2

مطابق ماده یک و دو تعاریف حریم و محدوده شهر دیگر حوزه استحفاظی و محدوده خدماتی شهرداري بـراي  
  : حریم خواهد بود که به شرح زیر استشهرها تعریف نخواهد شد؛ بلکه شهر داراي محدوده و 

  )مطابق ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر( :محدوده شهر

تهیـه طـرح مـذکور در طـرح      عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تـا «
  ».االجرا باشد که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزمهادي شهر

  )ابق ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهرمط: (حریم شهر
عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضـرورت  «

به منظور حفظ اراضی الزم و مناسـب بـراي    »دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید
عایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي، باغات و جنگلها، هر گونه استفاده براي احـداث سـاختمان   توسعه موزون شهر با ر

. خواهـد بـود   امکان پذیرجامع و هادي  طرح هايو تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات 
  . پهنه بندي حریم شهر و محدوده آن در نقشه مشخص گردیده است
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شهر  محدوده: 14 نقشه حریم  شامل  پیشنهادي  قانونی  وهاي    محدوده 
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  ) هاي موجود و پیشنهادي  خیابان( نقشه شبکه ارتباطی شهر  -5- 5-2

گرفتن سلسله بندي عملکردي مورد نیاز شهر و نیز انسجام و پیوسـتگی مـورد   شبکه معابر پیشنهادي با در نظر
الگوي کلی شـبکه معـابر پیشـنهادي بصـورت ترکیبـی از شـبکه خطـی و        . است نیاز بین معابر مختلف پیشنهاد شده

  .باشد اي می حلقه
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شهر  :15 نقشه ارتباطی  پیشنهادي  خیابان( شبکه  و  موجود    )هاي 
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 بندي و عرض خیابانها  نقشه درجه -6- 5-2

زیع کننده درجه دو اصلی و توزیـع کننـده   ، تو1شبکه معابر نشان داده شده در این نقشه، معابر شریانی درجه 
بینـی  عرض هر معبر با توجه به نقش عملکردي آن و حدود ترافیکـی عبـوري پـیش   . گیرددرجه دو فرعی را در بر می

با توجه اینکه عرض دقیق معابر در طرح تفصیلی مشـخص مـی گـردد، در ایـن نقشـه      . شده از آن پیشنهاد شده است
  .ز معابر تعیین گردیده استعرض متغیر براي هر درجه ا
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نها: 16 نقشه ا خیاب عرض  و  بندي  درجه    نقشه 
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   لراهنماي مدیریت بحران و پدافند غیرعامنقشه  -7- 5-2

سعی شـده   راهنمادر این . ستنقشه نشان داده شده ا این هرات در لراهنماي مدیریت بحران و پدافند غیرعام
و مسـیرهاي   ، مراکز امداد و نجـات و مراکـز مـدیریت بحـران    محل هاي مناسب اسکانوضعیت بحرانی است که براي 

  .ورودي و خروجی شهر نشان داده شود
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غیرعامنقشه : 17 نقشه پدافند  و  بحران    لمدیریت 
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  نقشه شیب خیابانها و نحوه دفع آبهاي روزمینی در شهر  -8- 5-2

نشـان   ذیـل بندي معابر پیشنهادي شهر هرات با در نظر گرفتن وضعیت توپوگرافی شـهر در نقشـه   نقشه شیب
احداث شـده و آبهـاي   شود که جهت دفع آبهاي سطحی در کناره خیابانها کانیو در ضمن پیشنهاد می. داده شده است

آوري شده از طریق کانیوها از  طریق احداث چاههاي جذبی در فواصل مناسب و یا کانال ها و مسیل هاي مجاور جمع
تـوان بـا    باشد آبهاي سطحی را میدر ضمن در معابري که کانال و یا مسیل موجود می. شهر در بخش شرقی دفع شود

  .شیب عرضی مناسب به آنها هدایت کرد
   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر هرات                           راه و شهرسازي استان یزد                                                                                                       اداره کل

 
 تحلیل و پیشنهادات  128  

شهر: 18 نقشه در  زمینی  رو  آبهاي  دفع  نحوه  و  انها  خیاب شیب    نقشه 
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) از قبیل آب ، فاضالب ، برق و تلفن ( تی شهر در زمینه تأسیسات شهري بینی نیازهاي آ پیش -9- 5-2
هـاي   ها و امکانات تأمین آنهـا در دوره  هاي مسئول ، تعیین اولویت با توجه به مطالعات سازمان

  ریزي مورد نظر  برنامه

ه ریـزي بـراي آن   دانستن نیازهاي اساسی شهر در راستاي بهبود و ارتقاي کیفیت زندگی می تواند پایـه برنامـ  
نتـایج  . آب، برق، فاضالب شهري و مخابرات از ملزومات یک شهر و در عین حال از اساسی ترین نیازهـا هسـتند  . باشد

حاصل از بررسی وضع موجود نشان می دهد، شهر هرات در حال حاضر با هیچ کمبود اساسی در این زمینـه هـا روبـه    
نفرمی باشد، تعیـین   17696پیش بینی شده براي سال افق طرح که  نیازهاي آتی شهر با توجه به جمعیت. رو نیست
  . می گردد

با تکیه بر مطالعات مشاور و سرانه هاي استاندارد کشوري، سـرانه مصـرفی    :میزان آب مصرفی در افق طرح

بـه   با احتسـاب ایـن عـدد، هـرات در یـک شـبانه روز      . لیتر در شبانه روز برآورد گردیده است 234هر شهروند هرات 
 20%الزم به توضیح است، سـرانه اعـالم شـده بـا توجـه بـه       . مترمکعب آب نیاز دارد 9/4140لیتر معادل  4140864

در صورت اجراي برنامه سازمان آب و فاضالب مبنی بر تعویض خطـوط شـبکه توزیـع    . تلفات ناشی از شبکه می باشد
  . ره شهر در زمان هاي بحران استفاده نمودمی توان از اتالف آب جلوگیري نمود و آن را به عنوان آب ذخی

  تجهیزات شبکه آبرسانی
مترمکعب گنجایش دارند، با توجه به میزان مصرفی آب یک شـبانه روز   7600مخازن آب هرات معادل : مخازن

  . مترمکعب، نیازي به احداث مخزن آب نمی باشد 9/4140هرات یعنی 
عـالوه بـر   . ی شهر داراي مشکالتی در این زمینـه مـی باشـد   شبکه آبرسانی فعل: شیرفلکه اصلی و شرقطع کن 

نصب این شیرها در سیستم شبکه آبرسانی موجود، در صورت اضافه شدن به طول شـبکه آبرسـانی کـه دور از انتظـار     
در راستاي بهبود توزیع، توصیه مـی شـود کنتورهـاي خـراب وضـع موجـود       . است، نصب آنها باید در نظر گرفته شود

  . دتعویض گردن
  سیستم دفع فاضالب

براي حفظ کیفیت کنـونی آب و جلـوگیري از آلـودگی    . دفع فاضالب در شهر هرات به صورت چاه جذبی است
  . منابع آبی و خاکی، احداث سیستم دفع فاضالب شهري براي هرات توصیه می گردد

  برق
سرانه استاندارد جهـت ایجـاد    کیلو وات و 25ماهانه مصرفی برق براي مصارف خانگی،  استاندارد حداقل سرانه

شـهر  . متر مربع تعیین می گـردد  3/0هزار نفر، معادل  20تجهیزات شبکه برق رسانی براي شهرها با جمعیت کمتر از 
هـرات،   20/132ایجاد پسـت بـرق   . هرات از لحاظ برق در حال حاضر و سال افق طرح با مشکلی رو به رو نخواهد بود

  . می تواند پاسخگوي نیازهاي احتمالی شهر هرات در آینده باشدپیشنهاد شده در طرح فرادست، 
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  گاز
بر اساس آخرین اطالعات در یافتی از شرکت گاز استان یزد، شهر هرات فاقد تاسیسات گاز شـهري مـی باشـد    

تسریع عملیات . در حال حاضر خطوط اصلی گاز در حال احداث می باشند. اما گازرسانی به این شهر شروع شده است
سرانه زمین جهـت ایجـاد تجهیـزات شـبکه گازرسـانی در شـهرها بـا         .جرایی گازرسانی به این شهر توصیه می گرددا

سطح موردنیاز زمین در افق طرح بـراي تاسیسـات گـاز    . مترمربع می باشد 15/0هزارنفر، معادل  20جمعیت کمتر از 
  . مترمربع می باشد 2655

  مخابرات
، 1400در سـال  . خط تلفن را دارا می باشد 5000جایی شهر هرات، ظرفیت مرکز مخابرات شهیدر: تلفن ثابت

با در نظر گرفتن سرانه یک خط تلفن ثابت بـراي هـر   . می گرددخانوار پیش بینی  5137تعداد خانوارهاي شهر هرات 
  . خانوار، پیشنهاد می گردد، یک مرکزسوئیچ به مرکز مخابرات اضافه گردد

فن همراه و اینترنت از خدمات جدید مخابرات می باشندو نسـبت بـه سـایر خـدمات     تل: اینترنت –تلفن همراه 
تقاضاي ایـن دو، بسـته بـه    . از طرفی عرضه این محصوالت رابطه مستقیمی با تقاضا دارد. داراي سابقه کمتري هستند

مرکـز مخـابرات   . اردسرانه مشخصی براي این دو وجود ند. زمین، نگاه جامعه و توانمندي هاي آن بسیار متفاوت است
  .  شهر هرات باید بسته به زمان و تقاضاي آنها تمهیداتی بیاندیشد

شتارگاه ، غسالخانه ، گورستان ، سیسـتم  ک( بینی نحوه ایجاد توسعه و تجهیزات شهري  پیش - 10- 5-2
  ) نشانی و غیره دفع زباله ، آتش

  کشتارگاه
پیشـنهاد  ازمان جهادکشـاورزي اسـتان یـزد    س. است در جنوب شهر بهداشتینیمه کشتارگاه داراي  هراتشهر 

حـد فاصـل   محـل ایـن کشـتارگاه در   . را ارائـه نمـوده اسـت    هرات و مروست هايشهر مشترك براي کشتارگاه احداث
مروست بلکه پاسخگوي نیازهاي منطقه می  هاي هرات وو نه تنها پاسخگوي نیازهاي شهر خواهد بودمروست و هرات 

   .تجهیز گردد هراتفاصله زمانی احداث کشتارگاه مذکور، کشتارگاه موجود شهر پیشنهاد می گردد تا در . باشد
  گورستان و غسالخانه

از آنجا که این گورستان داخـل محـدوده شـهر اسـت،     . گورستان شهر هرات در جنوب شهر واقع گردیده است
در شـرق شـهر هـرات و در     طرح هادي شهر هرات گورستانی را . استفاده از آن مخالف ضوابط محیط زیستی می باشد

پیشنهاد می گـردد جایگـاه گورسـتان پیشـنهادي طـرح هـادي       . شهربابک پیش بینی کرده است -شمال جاده هرات
الزم به ذکر است که در احداث گورستان جدید، احداث کلیه تجهیزات یک گورستان اعـم از غسـالخانه،   . تثبیت گردد

  .  باید مدنظر گرفته شود... م و سردخانه، محوطه سرپوشیده براي برگزاري مراس
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  سیستم دفع زباله
ایـن نـوع دفـع، داراي    . سیستم دفع زباله هاي شهر هرات به صورت سوزاندن و دفن زباله ها در چاله می باشد

کیلومتري شـرق شـهر، حدفاصـل     4/9محل دفن زباله هاي سوزانده شده در . مضرات زیست محیطی زیادي می باشد
تجهیـز  . موضوع مهم، تغییر شـیوه دفـع اسـت   . این محل براي دفن زباله ها مناسب می باشد. تشهربابک اس –هرات 

  . محل فعلی به امکانات مورد نیاز دفع بهداشتی و دفن زباله ها با شیوه بهداشتی از پیشنهاد هاي این طرح می باشد

  آتش نشانی 
ایستگاه آتـش نشـانی الزم اسـت و شـعاع      هزار نفر جمعیت، یک 10بر اساس استاندارهاي موجود به ازاي هر 

نفري شهر هرات در سال افق طرح، این شـهر   17696با توجه به جمعیت . کیلومتر مربع می باشد 3دسترسی مناسب 
ایسـتگاه دیگـر بـر اسـاس      1ایستگاه دارد و احداث  1شهر هرات در حال حاضر . ایستگاه آتش نشانی است 2نیازمند 

در بررسی شعاع دسترسی با توجه به استاندارد مـذکور، ایسـتگاه حاضـر    . ضروري می باشد استاندارد برمبناي جمعیت
نتیجه آنکـه ایسـتگاه دوم مـی بایسـت در محلـی در      . جنوب شهر هرات تا میدان جمهوري اسالمی راپوشش می دهد

  . هرات احداث گردد –شمال میدان جمهوري و نزدیک به ورودي یزد 

  جایگاه توزیع انرژي 
کیه بر اطالعات گردآوري شده، شهر هرات داراي دو جایگاه عرضه سوخت در دو خروجـی شـهر بـه سـمت     با ت

هرکدام از این جایگاه هـا داراي چهارپمـپ شـامل دو پمـپ بنـزین و دو پمـپ نفـت گـاز         . می باشد نیریز و شهربابک
ر آینده اي نزدیـک بـه بهـره    این جایگاه د. شهر هرات در دست احداث می باشد CNGجایگاه توزیع سوخت . هستند

   . برداري خواهد رسید و پاسخگوي نیاز مردم شهر خواهد بود

، در زمینه چگونگی استفاده از استعدادها و امکانات رشد هاي کلی ارائه پیشنهادها و توصیه - 11- 5-2
هاي طرح توسـعه و عمـران    بینی چه بیشتر پیش و توسعه اقتصادي شهر به منظور تکمیل و تحقق هر

  شهر 

راستاي استفاده از پتانسیل براي تحقق پیش بینی هاي طرح حاضر، پرداختن بـه پتانسـیل هـاي درونـی و      در
در ارائه پیشنهادات و توصیه هاي کلی در این بند سعی بر این است کـه  . بیرونی نزدیک و هماهنگ با شهر، الزم است

  .این دو پتانسیل در راستاي تکمیل یکدیگر دیده شود
 . اي تشویقی براي کشاورزان در راستاي تولید محصول بیشتر و باکیفیت تراعمال سیاست ه •

 .قرار دادن تسهیالت بانکی در اختیار کشاورزان براي مکانیزه نمودن مراحل مختلف تولید محصوالت •

 . آموزش کشاورزان براي استفاده بهتر از منابع آبی و استفاده از روش هاي آبیاري جدید •

 . براي فروش هرچه بیشتر محصوالت کشاورزي و باالبردن روحیه همکاري ایجاد بازارهاي محلی •

 . این صنایع باید در خدمت بخش کشاورزي قرار گیرند. ایجاد صنایع تبدیلی در شهرك صنعتی هرات •
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 .واحد واگذار نشده شهرك صنعتی هرات  152تسریع در روند اداري واگذاري  •

 . شهرك صنعتی هراتتسریع در عملیات گازرسانی و مخابرات به  •

 .تسریع در عملیات جاده سازي شهرك صنعتی هرات •

اعمال سیاست هاي تشویقی در بهره برداري از واحدهاي واگذاري شـده امـا بـه سـرانجام نرسـیده شـهرك        •
 .صنعتی هرات اعم از زمین راکد، زمین حصارکشی شده و در حال احداث

 . آنحفظ اراضی مناسب جنگل کاري شهر هرات و پیرامون  •

 . استفاده از موقعیت جغرافیایی و ارتباطی شهر •

در راستاي فراهم آمدن شرایط الزم براي شکوفایی استعدادهاي بالقوه شـهر هـرات در طـرح جـامع احـداث و      
  : اجراي موارد زیر تاکید می گردد

 ی،راهنمـای  ، مقیـاس ناحیـه شـامل   اس محله شامل کودکسـتان و دبسـتان   احداث فضاهاي آموزشی در مقی •
 امل فضاهاي آموزش، تحقیقات و فناوريدبیرستان و هنرستان، مقیاس شهر ش

 احداث فضاهاي فرهنگی در مقیاس محله، ناحیه، شهر •

 احداث فضاهاي مذهبی در مقیاس محله، ناحیه، شهر •

 احداث فضاهاي بهداشتی در مقیاس محله، ناحیه، شهر •

 احداث فضاهاي انتظامی در مقیاس محله، ناحیه، شهر •

 داث فضاهاي ورزشی در مقیاس محله، ناحیه، شهراح •

 احداث فضاهاي درمانی در مقیاس ناحیه، شهر •

 احداث فضاهاي اداري در مقیاس ناحیه، شهر •

 احداث انبار و تاسیسات الزم براي حمل و نقل در مقیاس ناحیه، شهر •

 در مقیاس ناحیه، شهراحداث فضاهایی براي کاربري تفریحی توریستی  •

 ي سبز شامل پارك ها و فضاي سبز عمومی  در مقیاس محله، ناحیه، شهراحداث فضاها •
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    هاي توسعه و عمران شهر  تهیۀ برنامه - 3- 5

برنامه عمرانی میان مدت شهر ، شامل کلیه کارهاي عمرانی که طبق طرح توسعه و عمـران   -5-3-1
  ا درآید شهر باید به وسیله شهرداري ، سازمانهاي دولتی و سایر بخشها در شهر به مرحله اجر

در موازات توسعه و عمران شهر آنچه نباید از نظر دوربماند، کنترل حوزه گسـترش شـهر، حفـظ و نگهـداري و     
باید مـورد توجـه    –درست یا غلط –به عبارت دیگر هرآنچه در شهر شکل گرفته است . بهسازي بافت موجود می باشد

  . گردد و اشتباهات اصالح گردد هرآنچه که به صورت صحیح در شهر جاي دارد، حفظ. قرار گیرد
هرگاه سخن از برنامه هاي عمرانی به میان می آید، مبحـث اجرایـی آن در اذهـان بـا جایگـاه ویـژه اي شـکل        

گیرد، اما بخش مهمی از برنامه هاي عمرانی، عملیات اجرایی نیستند بلکه بخـش نظـارتی سـایر برنامـه هـا را نیـز        می
ایـن دو کـاربري مهـم و عمومـا     . ن به کاربري هاي مسکونی و تجاري اشاره داشـت براي مثال می توا. شامل می شوند

وظیفه بزرگ شهرداري براي عمران و آبادي شهر نظارت کامـل  . غالب شهر، به دست بخش خصوصی احداث می شوند
  . برروي نحوه اجراي می باشد

ها در جدول زیـر   این کاربري. شتبه کاربري هاي مختلفی نیاز خواهد دا) 1405 سال(شهر هرات در افق طرح 
  .  ارائه می گردد

طرح: )9(شماره جدول افق  در  هرات  شهر  موردنیاز  خدماتی  هاي  کاربري    مساحت 
)مترمربع(مساحت  عنوان کاربري  

 1871300 مسکونی
 17332 آموزش، تحقیقات و فناوري

 80368 آموزشی
 115848 اداري و انتظامی

 19797 خدماتی -تجاري 
 89654 ورزشی
 27987 درمانی

 38185 هنري-فرهنگی
 159920 پارك و فضاي سبز

 28751 مذهبی
 20975 تجهیزات شهري
 42219 تاسیسات شهري

 489831 حمل و نقل و انبارداري
 50324 توریستی-تفریحی

 6636 صنعتی 
  محاسبات مشاور: مأخذ
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، با توجه به مفاد قانون نوسازي و عمـران  ) ساله شهرداري  5( مدت برنامه عمرانی کوتاه  - 5-3-2
  شهري یا قوانین جایگزین آن 

بـا توجـه بـه مفـاد قـانون      . شهرداري یکی از مهمترین و موثرترین ارگان ها در خصوص مسائل شـهري اسـت  
یک دسته فعالیـت هـاي    نوسازي و عمران شهري می توان وظایف شهرداري را در قبال شهر به دو دسته تقسیم کرد،

  .اجرایی و دیگري فعالیت هاي نظارتی
از عمده ترین فعالیت هاي اجرایی شهرداري می توان از توسعه، ایجاد و تعریض معابر، تجهیز و احداث بوستان 

از عمده ترین فعالیت هاي نظارتی شهرداري ها هم می توان بـه نظـارت   . در مقیاس محلی، ناحیه اي و شهري نام برد
نحوه اجراي فعالیت هاي و مسئولیت هاي یاد شده براي شهرداري . ر کلیه طرح هاي مرتبط با عمران شهر اشاره کردب

در مقیاس طرح جامع نمی گنجد و با مقیاس و مفاد طرح تفصیلی همخوانی و نزدیکی بیشـتري دارد؛ امـا مـی تـوان     
هچنـین طـرح و   . هاي اجرایی شـهرداري بیـان کـرد    پیش بینی هاي انجام شده در طرح جامع شهر را در قالب برنامه

از آنجاکه افق طرح جامع شهر هرات . برنامه هایی که در آنها شهرداري مسئولیت نظارت را برعهده دارد مشخص نمود
اعداد یـک، دو، سـه   . ساله تنظیم شده است 5دوره  3می باشد، برنامه هاي عمرانی کوتاه مدت شهر در قالب  ساله 15

  .    سال سوم می باشند 5سال دوم و 5سال اول،  5ل زیر به ترتیب به معناي در جداو
عمرانی: )10(شماره جدول هاي  برنامه  بندي  طرح – نظارتی- اولویت  افق  در  شهرهرات  شهرداري    اجرایی 

 اولویت عنوان کاربري
 3 آموزش، تحقیقات و فناوري

 2 آموزشی
 1 تظامیاداري و ان

 1 ورزشی
 2 درمانی

 1 هنري-فرهنگی
 1 پارك و فضاي سبز

 3 مذهبی
 1 تجهیزات شهري
 2 تاسیسات شهري

 1 حمل و نقل و انبارداري
 2 توریستی-تفریحی

 3 صنعتی 
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تفکیک شده ، مربوط به سـایر سـازمانهاي مـؤثر در    ) ساله  5( برنامه عمرانی کوتاه مدت  -5-3-3
  آموزش و پرورش ، بهداري و غیره عمران شهر ، مانند 

در تمامی برنامه هاي عمرانی شهر، شهرداري با مسئولیت هاي مختلف اعم از ناظر، مجـري و یـا مـدیر حضـور     
سـایر  . برهمین اساس سعی شده است، وظیفه شـهرداري بـه تفکیـک وظـایف ذکـر شـده بیـان گـردد        . خواهد داشت

در جدول زیر سازمان هاي مسـئول هـر برنامـه بـه     . برعهده خواهند داشتها بسته به نوع برنامه مسئولیتی را  سازمان
  . تفکیک ذکر شده است
طرح: )11(شماره جدول افق  در  مجري  نهاد  تفکیک  به  هرات  شهر  عمرانی  هاي    برنامه 

 ردیف عنوان کاربري  شهرداري  سازمان موثر

  اداره کل آموزش و پرورش -
 1 احداث فضاهاي آموزشی  مدیریت و هدایت  علوم، تحقیقات و فناوريوزارت  -

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -
 سازمان اوقاف -

 2 احداث فضاهاي فرهنگی مدیریت و اجرا

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -
 سازمان اوقاف -

 3 احداث فضاهاي مذهبی مدیریت و اجرا

 4 احداث فضاهاي بهداشتی مدیریت و هدایت آموزش پزشکیاداره کل بهداشت و درمان و  -
 5 احداث تجهیزات مسئولیت و اجرا -

 6  احداث تأسیسات  مدیریت و هدایت ...)آب،گاز،برق،مخابرات و (ارگان هاي مرتبط  -
 7 احداث فضاهاي انتظامی  -  نیروهاي نظامی و انتظامی -

 8 فضاهاي ورزشیاحداث   مدیریت و هدایت  سازمان تربیت بدنی -
 9 احداث فضاهاي درمانی  مدیریت و هدایت اداره کل بهداشت و درمان و آموزش پزشکی -

 10 احداث فضاهاي اداري  مدیریت و هدایت اداره مجري  -
 11 و انبارداري احداث حمل و نقل  مسئولیت و اجرا  -

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -
 رديسازمان میراث فرهنگی و جهانگ -

 12 توریستی- تفریحیاحداث فضاهاي   مدیریت و هدایت

پارك و احداث  پارك  مسئولیت و اجرا -
 فضاهاي سبز

 فضاي سبز عمومی  مسئولیت و اجرا - 13
  بررسی هاي مشاور: مأخذ

  

هـا ، اولویتهـا    بنـدي برنامـه   گزارشهاي توجیهی ، نمودارها و جدولهاي مربوط به زمـان  - 5-3-4
هاي اجرایی و همچنین سازمان و نیروي انسانی  تقسیم آنها در بخشها و دورهبینی اعتبارات و  پیش

  ها  و برنامه طرح هايمورد نیاز براي اجراي 

پیش بینی اعتبارات و نیروي الزم براي اجرایی شدن آنچه به عنوان برنامه و طرح الزم است در مقیـاس طـرح   
  . حداقل هایی را براي اعتبارات قائل شدجامع نمی گنجد، اما می توان با در نظر گرفتن شرایط 
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اعتبار در نظر گرفته شـده بـراي کـاربري     در بخش اداري و آموزشی هزینه خواهد شدسهم زیادي از اعتبارات 
  . کمترین سهم از کل اعتبارات را شامل می شود تجهیزات

عتبار : )12(شماره جدول ا حدود  رآورد  مورب شهرسطوح  در  ها  کاربري  نیاز    د 
)مترمربع(مساحت  عنوان کاربري  درصد حدود اعتبار 

 2/9  8,666,000,000 17332 آموزش، تحقیقات و فناوري
 13/4  40,184,000,000 80368 آموزشی

 23/3  69,508,800,000 115848 اداري و انتظامی
 9/0  26,896,200,000 89654 ورزشی
 7/5  22,389,600,000 27987 درمانی

 5/1  15,274,000,000 38185 هنري-فرهنگی
 6/2  18,390,800,000 159920 پارك و فضاي سبز

 4/8  14,375,500,000 28751 مذهبی
 0/4  1,048,750,000 20975 تجهیزات شهري
 4/2  12,665,700,000  42219 تاسیسات شهري

 13/1  39,186,480,000 489831 حمل و نقل و انبارداري
 10/1  30,194,400,000 50324 توریستی-تفریحی

  
   

 

  
ها : 15 نمودار کاربري  براي  الزم  عتبار  ا کل  از  کاربري  هر    سهم 
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