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  123  .........................................................................  يبند زمان اساس بر زیمهر شهر نفوذ حوزه عمران و توسعه مدت انیم طرح):61(شماره جدول
  139  .................................................  طرح افق در يکالبد ماتیتقس براساس زیمهر شهر ازیموردن یخدمات يها يکاربر مساحت):62(شماره جدول
  140  .......................................................................  يکالبد ماتیتقس براساس زیمهر يشهردار یعمران يها برنامه يبند تیاولو):63(شماره جدول
  140  ...............................................................  يکالبد ماتیتقس براساس زیشهرمهر يشهردار یعمران يها برنامه يبند تیاولو):64(شماره جدول
  141  .......................................................................................طرح افق در يمجر نهاد کیتفک به زیمهر شهر یعمران يها برنامه):65(شماره جدول
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 و پیشنهاداتحلیل ت  ه 

  نمودارهافهرست 
  صفحه                                                                                                                                                  عنوان 

  
  2  ................................................................................................................85-75 زیمهر نفوذ حوزه ياقتصاد يها بخش تیوضع سهیمقا : 1 نمودار
  3  ..................................................................................  1375 سال در ژرژشابو و بوژوگارنیه دیاگرام روي بر مهریز شهر نفوذ حوزه موقعیت:2 نمودار
  3  .................................................................................  1385 سال در ژرژشابو و بوژوگارنیه دیاگرام روي بر مهریز شهر نفوذ حوزه موقعیت :3 نمودار
  16  ................................................................................................  1345 سال در ژرژشابو و بوژوگارنیه دیاگرام روي بر مهریز شهر موقعیت :4 نمودار
  16  ..............................................................................................................  1345 سال در شهرمهریز اقتصادي مختلف هاي بخش وضعیت :5 نمودار
  17  ...................................................................................................  1355سال در ژرژشابو و بوژوگارنیه دیاگرام روي بر مهریز شهر موقعیت:6 نمودار
  17  ..............................................................................................................  1355 سال در شهرمهریز اقتصادي مختلف هاي بخش وضعیت :7 نمودار
  18  ..................................................................................................  1365 سال در ژرژشابو و بوژوگارنیه دیاگرام روي بر مهریز شهر موقعیت:8 نمودار
  18  ...............................................................................................................  1365 سال در شهرمهریز اقتصادي مختلف هاي بخش وضعیت:9 نمودار
  18  ..............................................................................................  1375 سال در ژرژشابو و بوژوگارنیه دیاگرام روي بر مهریز شهر موقعیت :10 نمودار
  19  ............................................................................................................1375 سال در شهرمهریز اقتصادي مختلف هاي بخش وضعیت :11 نمودار
  19  ...............................................................................................  1385سال در ژرژشابو و بوژوگارنیه دیاگرام روي بر مهریز شهر موقعیت :12 نمودار
  19  ............................................................................................................1385 سال در شهرمهریز اقتصادي مختلف هاي بخش وضعیت :13 نمودار
  21  .......................................................................................................................................................  1345-85 زیمهر ياقتصاد تحوالت : 14 نمودار
  21  ..............................................................  )1345-1385(يها سال یط ژرژشابو و بوژوگارنیه دیاگرام اساس بر مهریز شهر نقش روند :15 نمودار
  24  ...............................................................................................................................1385 سال زیمهر شهر زاردیا یعرض – ینمودارطول :16 نمودار
  31  ..................................................................................................................................  اول نهیگز اساس بر زیمهر شهر تیجمع ینیب شیپ:17 نمودار
  32  .................................................................................................................................  دوم نهیگز اساس بر زیمهر شهر تیجمع ینیب شیپ :18 نمودار
  33  ................................................................................................................................  سوم نهیگز اساس بر زیمهر شهر تیجمع ینیب شیپ :19 نمودار
  34  .............................................................................................................................  چهارم نهیگز اساس بر زیمهر شهر تیجمع ینیب شیپ :20 نمودار
  34  ..............................................................................................................................  پنجم نهیگز اساس بر زیمهر شهر تیجمع ینیب شیپ :21 نمودار
  35  ..............................................................................................................................  ششم نهیگز اساس بر زیمهر شهر تیجمع ینیب شیپ :22 نمودار
  36  .............................................................................................................................  هشتم نهیگز اساس بر زیمهر شهر تیجمع ینیب شیپ :23 نمودار
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  نقشه هافهرست 
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  44  ............................................................................................................................................  زیمهر يکالبد توسعه امکانات و ها تیمحدود : 1 نقشه
  54  ..............................................................................................................................................  شهر معابر شبکه يبرا يشنهادیپ اول يالگو : 2 نقشه
  56  ..............................................................................................................................................  شهر معابر شبکه يبرا يشنهادیپ دوم يالگو : 3 نقشه
  58  .............................................................................................................................................  شهر معابر شبکه يبرا يشنهادیپ سوم يالگو : 4 نقشه
  60  ..........................................................................................................................................  شهر معابر شبکه يبرا يشنهادیپ چهارم يالگو : 5 نقشه
  76  ...................................................................................................................  1 شماره يالگو براساس آنها مراکز و زیمهر يکالبد ماتیتقس :6 نقشه
  78  ..................................................................................................................  2 شماره يالگو براساس آنها مراکز و زیمهر يکالبد ماتیتقس : 7 نقشه
  93  ...............................................................................................................................................................................  زیمهر يکالبد ماتیتقس : 8 نقشه
  106  ..................................................................................................................................................................  زیمهر شهر هیلاو توسعه يالگو : 9 نقشه
  107  ...............................................................................................................................................  زیشهرمهر ساختار یخیتار نیتکو يالگو : 10 نقشه
  110  ..........................................................................................................................................................  شهر توسعه يشنهادیپ اول يالگو : 11 نقشه
  111  ..........................................................................................................................................................  شهر توسعه يشنهادیپ دوم يالگو : 12 نقشه
  112  .........................................................................................................................................................شهر توسعه يشنهادیپ سوم يالگو : 13 نقشه
  125  .......................................................................................................................................................................  يشنهادیپ یاراض يکاربر : 14 نقشه
  126  .......................................................................................................................................................................  یآت توسعه مختلف مراحل : 15 نقشه
  128  ..................................................................................................................  محدوده و شهر حریم شامل پیشنهادي هاي محدوده نقشه : 16 نقشه
  130  ........................................................................................................................  ) پیشنهادي و موجود هاي خیابان ( شهر ارتباطی شبکه : 17 نقشه
  132  ................................................................................................................................................................  ها ابانیخ عرض و يبند درجه : 18 نقشه
  134  .............................................................................................................................  شهر در ینیروزم يآبها دفع نحوه و ها ابانیخ بیش : 19 نقشه
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 و پیشنهاداتحلیل ت  1

  ها یتجزیه و تحلیل و استنتاج از بررس - 4

  نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر  -4-1
  بینی چگونگی عملکردهاي اصلی اقتصادي در حوزه نفوذ شهر و تحوالت کلی آن در آینده پیش -1-1- 4

و  خیزي اراضـی ایـن شهرسـتان    به دلیل حاصل در گذشتهحوزه نفوذ مهریز  يوضعیت اقتصاد ،یدر تحلیل کل 
  .بوده استکار کشاورزي  مناسب مبتنی بر وجود منابع آبی نسبتاً

معـادن نیـز    بخش و  باشد یار کم میصنایع سنگین و مادر بسصنایع سبک در حال رشد بوده و  ه،حوزدر این 
عمـده   و اینکـه  ایـن حـوزه  رشد جمعیـت شهرنشـین در    افزایش با توجه به. وده استشاغل به خود جذب نم يتعداد

  .در حال رشد می باشد این حوزهدر بخش  این بخش خدمات به شهر مهریز محدود می شود،فعالیت 
  :آن منطقه و حوزه نفوذدر رشد روزافزون بخش خدمات از عمده دالیل 

؛ بـه  )و روند مهـاجرت روسـتا بـه شـهر      یرشد طبیعبا توجه به ( رشد جمعیت شهرنشین در منطقه  •
 .يو کشور یاستان ياز الگو يپیرو

، سـایر  ، دانشگاه پیام نوری، دانشگاه آزاد اسالم)ع(شامل دانشگاه امام صادق(  یموزشآ يتوسعه فضاها •
 ). یمراکز و مدارس آموزش

، یاجتمـاع  يمددکار ، بهداشت، درمان ویآموزش يشامل کارکنان بخش ها یبهداشت يتوسعه فضاها •
 .می باشد شهر مهریز یدر مراکز آموزش
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 و پیشنهاداتحلیل ت  2

ها :)1(شماره جدول بخش  وضعیت  و مقایسه  نفوذ شهردر  ياقتصاد يتحلیل    .مهریز حوزه 

  درصد 1385سال   درصد 1375سال   عمده فعالیت يگروه ها  يبخش اقتصاد

  شیالت  40/22  31  و جنگلداري کشاورزي ، شکار  يکشاورز

  صنعت

  استخراج معدن

  )ساخت(صنعت   29/40  42 
  و آبگاز  ،تامین برق

  ساختمان

  خدمات

  ...عمده فروشی،خرده فروشی و

26  54/35  

  هتل و رستوران
  ارتباطات انبار داري و حمل ونقل،

  هاي مالی واسطه گري
  هاي کاروکسب فعالیتمستغالت ، اجاره و 

  ...ه امورعمومی، دفاع و رادا
  آموزش

  بهداشت و مدد کاري اجتماعی
  ...خدمات عمومی و  سایر فعالیتهاي

  ...و مستخدم ارايد هاي معمولیرخانوا هاي  فعالیت
  برون مرزي هاي تئها و هی سازمان

  دفاتر مرکزي
  77/1    و اظهار نشدههاي نامشخص  فعالیت  سایر
  100    -  جمع

  مرکزآمار ایران:ماخذ

  
نفوذ مهریز :  1نمودار  حوزه  بخش هاي اقتصادي  وضعیت    85- 75مقایسه 

درصد بیشترین سهم بخش اقتصادي را به خود اختصاص داده است و سـهم  42بخش صنعت با  1375در سال 
   .درصد می باشد 26درصد و  31کدام به ترتیب بخش هاي کشاورزي و خدمات هر 

در دوره ده ساله اخیر از میزان اشتغال در بخش صنعت و کشاورزي کاسته شده و بـه بخـش خـدمات افـزوده     
بدین صورت که بخش هاي صنعت و خدمات بترتیب داراي بیشترین شاغل بوده و کشاورزي در رتبه سـوم  . شده است

0
10
20
30
40
50

کشاورزي صنعت خدمات

1375

1385
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 و پیشنهاداتحلیل ت  3

بخش صـنعت کماکـان داراي بیشـترین تعـداد شـاغل       1385وجود طبق سرشماري سال قرار داشته است؛ ولی با این 
  .شهرستان مهریز بوده است

  

  
نفوذ شهرموقعیت :2 نمودار دیاگرام حوزه  روي  بر  سال  مهریز  در  ژرژشابو  و    1375بوژوگارنیه 

را در بخش اقتصادي شهرستان مهریز  درصد بیشترین سهم 29/40بخش صنعت با  همچنان 1385سال  در
درصد افزایش یافته و بخش کشاورزي  54/35درصدي به  54/9داشته و پس از آن بخش خدمات با رشد چشمگیر 

   .درصد کاهش یافته است 4/22به 

  
نفوذ شهرموقعیت : 3 نمودار دیاگرام حوزه  روي  بر  ژرژشابو  مهریز  و  سال بوژوگارنیه   1385در 

-چند نقشی صنعتی 1375مهریز در بخش اقتصادي درسال  حوزه نفوذبا توجه به نمودارهاي موجود، وضعیت 
در . خدماتی پیش رفته اسـت  -وضعیت شهرستان به سمت چند نقشی صنعتی 1385کشاورزي بوده است که در سال  
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 و پیشنهاداتحلیل ت  4

حـوزه  فزون بخش خدمات، وضـعیت اقتصـادي   حال حاضر پیش بینی می شود که در طی سال هاي آینده با رشد روزا
  . خدماتی و البته با اولویت بخش خدمات پیش رود -مهریز به سمت چند نقشی صنعتی نفوذ

 و ياقتصـاد  يوضـعیت فعالیـت هـا    ی، به بررسدر دهه هاي اخیر حوزه نفوذ يصادتوضعیت اق یپس از  بررس
  . پرداخته شده است  حوزهدر این  وضعیت اشتغال همچنین
 35/4بـه   1385درصد  می باشد و در سـال  4/1 معادل 1375ر اساس داده هاي موجود نرخ بیکاري در سال ب

  . درصد افزایش یافته است
  :دهد یتحلیل ها نشان م

ن سهم یشتریدرصد ب 29/40و خدمات با  يگر کشاورزینسبت به دو بخش د 1385در سال  بخش صنعت •
که البته با توجه به رشد روزافـزون بخـش خـدمات در منطقـه، در      اشتغال را به خود اختصاص داده است

   .سال هاي آینده بیشترین سهم اشتغال به این بخش اختصاص یابد
 یعمـده شـغل   ين سـهم گروهـا  یشتریو کارکنان مشاغل مربوطه، ب نصنعتگرا بر اساس داده هاي موجود، •

 .به خود اختصاص داده اند  ز رایشهرستان مهر

یزد و شـهرك هـاي    –کیلومتري در حال احداث اقلید  274فراي آنچه که تحلیل ها نشان می دهند، راه آهن 
این دو مهم در آینده به صنعتی تر شدن . صنعتی در حال شکل گیري برروي اقتصاد این منطقه تاثیر خواهند گذاشت

  . کمک خواهند کردو پیشرفت بخش خدمات  منطقه 
  

  جمعیت در حوزه نفوذ شهر و احتماالت رشد و تحول آن در آینده چگونگی توزیع  -1-2- 4
که از نظر خدمات سیاسی و اداري در حـوزه نفـوذ شـهر قـرار      يز، تمامی بخش مرکزیدر طرح جامع شهر مهر

 یز مـ یـ ز، شـهر مهر یـ تنها شهر موجود در شهرستان مهر. گیرند، به عنوان حوزه نفوذ شهر در نظر گرفته شده استمی
  .یت روستایی این شهرستان می گرددحوزه نفوذ شامل جمع یتیجمع يها ین بررسیبنابرا .باشد

نفـر در   16999به  درصد  -6/0با متوسط نرخ رشد  1365نفر در سال  19290جمعیت روستایی این بخش از 
کـه   و نرخ مهاجرفرستی  نیز به میزان چشمگیري افزایش یافتـه اسـت   است کاهش یافتهخانوار  4910با  1385 سال 
  .شهري می باشد -از مهاجرت هاي روستا ناشی

جمعیت :)2(شماره جدول رشد یتحوالت  عوامل  نفوذ شهردر  و    مهریز حوزه 

  ( % )مهاجرت   ( % ) یرشد واقع  تعداد جمعیت  سال
  ــ  ــ  19290  1365
1370  22403  0/3  05/0  
1375  21017  3/1-  7/2-  
1385  16999  1/2-  33/3  

مسکن: مأخذ  و  عمومی نفوس    سرشماري 
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 و پیشنهاداتحلیل ت  5

براساس اطالعات موجود پیش بینی هاي صورت گرفته در رابطه با تحوالت جمعیتی حوزه نفوذ شهر مهریز در 
  : سه گزینه ارایه می گردد که به شرح زیر می باشد

  :بر اساس نرخ رشد ده سال اخیر جمعیت  پیش بینی)1گزینه
 1375 هسـال  دوره ده  در حوزه نفوذ شهر مهریزدهستان هاي واقع در  نرخ رشد، محاسبات صورت گرفتهطبق 

در تمام  .پیش بینی گردیده است 1405و جمعیت هر دهستان براي سال  ذکر شده جدول ذیل به ترتیب در 1385و 
نفـري   16999به دلیل نرخ رشد منفی، جمعیت کـاهش یافتـه اسـت و جمعیـت      )بجز دهستان خورمیز( دهستان ها

   . نفر پیش بینی گردیده است11271معادل ،1405حوزه نفوذ شهر مهریز در سال 
اساس  :)3(شماره جدول بر  نفوذ شهر مهریز  حوزه  جمعیت  بینی  اولپیش    گزینه 

  پیش بینی جمعیت  نرخ رشد  1385جمعیت   1375جمعیت   دهستان ها
 368  -7/6  1790  3592  دهستان ارنان

 1145  -4/1  4327  3749  دهستان بهادران
 577  -5/5  1580  2782  دهستان تنگ چنار

 8601  5/0  7784  7430  زیدهستان خورم
 580  -7/4  1518  2462  انکوهیدهستان م

  محاسبات مشاور: مأخذ
  

  :طرح فرا دستبر اساس  جمعیت پیش بینی)2گزینه
جمعیـت روسـتایی حـوزه     ،در طرح توسعه و عمران  ناحیـه یـزد   صورت گرفتهجمعیتی با توجه به پیش بینی 

که این به دلیل فرض نرخ رشـد   ثابت فرض شده است 1381نسبت به سال   1405و  1390نفوذ شهر مهریز در سال 
   .صفر براي پیش بینی جمعیت در افق طرح می باشد

سطح  :)4(شماره جدول در  جمعیت  تحوالت  انداز  تا  حوزه نفوذ شهرچشم  افقمهریز    سال 

  جمعیت يآینده نگر  تیتعداد جمع  دهستان ها
1375  1381  1390  1405  

  3097  3097  3098  3592  دهستان ارنان
  4249  4249  4249  3749  دهستان بهادران

  2235  2235  2235  2782  دهستان تنگ چنار
  7874  7874  7874  8430  زیدهستان خورم

  1948  1948  1948  2462  انکوهیدهستان م
  طرح توسعه و عمران ناحیه یزد: مأخذ

  
   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر مهریز                                                                                                                                    اداره کل راه و شهرسازي استان یزد

 
  

 و پیشنهاداتحلیل ت  6

 1405سـال  در  حـوزه نفـوذ شـهر مهریـز     براي پیش بینی شدهبا فرض نرخ رشد صفر در گزینه دوم، جمعیت 
  .ثابت می باشد

دوم :)5(شماره جدول گزینه  اساس  بر  نفوذ شهر مهریز  حوزه  جمعیت  بینی    پیش 

  1405 پیش بینی جمعیت  نرخ رشد  1385جمعیت   دهستان ها
  1790  صفر  1790  دهستان ارنان

  4327  صفر  4327  دهستان بهادران
  1580  صفر  1580  دهستان تنگ چنار

  7784  صفر  7784  زیدهستان خورم
  1518  صفر  1518  انکوهیدهستان م

  محاسبات مشاور: مأخذ
  

  :پیشنهادي مشاوربر اساس نرخ رشد  جمعیت  پیش بینی)3گزینه
و همچنـین   1375 -1385نرخ رشد منفی جمعیت در حـوزه نفـوذ شـهر مهریـز در دوره ده سـاله       با توجه به

در  1405بـراي پـیش بینـی جمعیـت  در سـال       1این حداقل نـرخ رشـد   رخ رشد صفر در طرح فرادست، بنابرلحاظ ن
جمعیت هـر  . نفر براي حوزه نفوذ پیش بینی می گردد 19735که در نتیجه جمعیتی معادل نظرگرفته شده می شود 

  .دهستان به تفکیک در جدول زیر می باشد
ن :)6(شماره جدول حوزه  جمعیت  بینی  اساس پیش  بر  سومفوذ شهر مهریز    گزینه 

  1405پیش بینی جمعیت   نرخ رشد  1385جمعیت   دهستان ها
 2184  1  1790  دهستان ارنان

 5280  1  4327  دهستان بهادران
 1928  1  1580  دهستان تنگ چنار

 9498  1  7784  زیدهستان خورم
 1852  1  1518  انکوهیدهستان م

  محاسبات مشاور: مأخذ
بـه دلیـل در نظـر     1سه گزینه ارایه شده جمعیت در گزینه  مبنايبر  ،هاي صورت گرفته بر اساس پیش بینی

. از دو گزینـه دیگـر کمتـر مـی باشـد      قابـل تـوجهی  گرفتن نرخ رشد منفی کاهش چشمگیري یافته است و به میزان 
بیشـترین جمعیـت و   دهسـتان خـورمیز داراي   . به ترتیب ثابت و افـزایش یافتـه اسـت   نیز جمعیت در دو گزینه دیگر 

در نتیجه بیشترین جمعیت حوزه نفوذ مهریـز  . دهستان میانکوه داراي کمترین جمعیت در  سال افق طرح خواهد بود
  .در مجاورت شهر ساکن خواهند بود
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 و پیشنهاداتحلیل ت  7

راه، آب آشامیدنی ، برق ( برآورد کمبودهاي اساسی در وضع موجود در زمینه تأسیسات زیربنایی  -1-2- 4
آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و سایر نیازهاي ضـروري بسـته بـه عـرف و     ( ، خدمات رفاهی ) و پست 

  حوزه نفوذ و سایر تجهیزات مؤثر در روند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی ) احتیاجات محلی 
با توجه به مطالعـات وضـع    ،نیازهاي آینده روستاهاي حوزه نفوذ در زمینه تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی

آگـاهی از طـرح هـاي در دسـت      هاي طرح هاي فرادست و همچنینپیشنهادموجود، مراجعه به سازمان هاي مسئول و
  . اقدام برآورد شده است

  تاسیسات زیربنایی -1-3-1- 4

ي حوزه نفوذ در زمینه تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی، با توجه به مطالعـات وضـع   نیازهاي آینده روستاها
  . 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،    (طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان یزد 
به عنوان طرح هاي فرادسـت در اسـتان  یـزد و شهرسـتان مهریـز      ) 1383مهندسین مشاور عرصه، (عمران ناحیه یزد 
  .مطرح می باشند

تعریـف  خاتم به مرکزیت مهریز  -در ناحیه مهریزو  شهرستان و منظومهبه عنوان مرکز مهریز براین اساس شهر 
مراکـز  چنـار و   -ارنـان  منظومهمرکز مرکز شهرستان خاتم و به  مرکز برتربه عنوان  مهریزدر این طرح شهر . شده است

این خدمات طبق مصوبه شوراي عالی معماري و شهرسازي بـه   .نماید رسانی می خدمات بهادران، ارنان و چنار مجموعه
  .عیین شده تعلق می گیردمراکز ت

  راه –الف 
  :در تحلیل وضعیت راه ارتباطی در منطقه و حوزه نفوذ شهر مهریز می توان به موارد زیر اشاره کرد

 .به دلیل نداشتن عوارض طبیعی و وضعیت توپوگرافی مستعد احداث راه می باشد حوزهاین بخش وسیعی از  - 

کیلومتر آسـفالته   5/246کیلومتر راه روستایی دارد که شامل   430از نظر راه هاي روستایی شهرستان مهریز  - 
با شـهر مهریـز ضـرورت     حوزه نفوذحجم باالي تردد در بین روستاهاي با توجه به . خاکی می باشد 5/183و 

  .را دوچندان می کند احداث شبکه هاي جدید

بـه  جـاده مهریـز   شهرستان مهریز وجود دارد که از جمله آنهـا مـی تـوان بـه      نقاط حادثه خیزي در راه هاي - 
در آینده جهت رفع مشکل حادثه خیـزي ایـن مسـیرها از جنبـه راه بایـد اقـدام ضـروري         .اشاره کردمنشاد 

اصـالح تقـاطع هـاي    طـرح  از مصوبات سفر دوم هیأت دولت به استان یـزد  یکی به طور نمونه . صورت پذیرد
  .بوده است تنگ چنار ورودي محور

 .بوده و از کیفیت الزم برخوردار می باشندبه صورت آسفالته عمدتاً از نظر کیفیت راه هاي موجود  - 
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 و پیشنهاداتحلیل ت  8

  آب آشامیدنی -ب
. با توجه به همجواري بخش عمده حوزه نفوذ با ارتفاعات شیرکوه، این حوزه داراي منابع آبی مناسبی می باشد

نفوذ از طریق چاه هاي حفر شده توسط لوله کشی ادارة آب و فاضالب و قنوات استحصـال و   حوزهآب شرب مورد نیاز 
آب هـاي زیـر زمینـی شهرسـتان     ن مشـکل  تـری  مهم. تصفیه و توسط شبکۀ لوله کشی بین مشترکین توزیع می گردد

در  .آب ها می شـود  و میزان برداشت زیاد آن است که باعث پایین رفتن سطح اینجوي مهریز نوسانات شدید نزوالت 
سال هاي اخیر به دلیل خشکسالی هاي پیاپی میزان آبهاي زیرزمینی کاهش یافته و به واسطه برداشت هاي مکـرر در  

  .برخی از روستاها با کمبود آب شرب مواجه می باشند
خـانوار و   3آبـادي داراي جمعیـت    75 مهریـز در حوزه نفوذ شـهر   1385براساس آمار مرکز آمار ایران در سال 

درصـد داراي سیسـتم تصـفیه آب    16درصـد داراي شـبکه آب آشـامیدنی و     90از این تعداد آبادي . بیشتر می باشند
داراي شبکه آب شرب بـوده کـه نسـبت     میانکوه، خورمیز و ارنان هاي در این میان تمام روستاهاي دهستان. باشند می

روسـتاهاي داراي سیسـتم   تعـداد  امـا   1. داراي برتري در این زمینـه مـی باشـد   دران هاي تنگ چنار و بهابه دهستان 
. کمتر از این تاسیسات برخوردار می باشـند  میانکوه نسبتا مناسب بوده و سایر دهستان هادر دهستان تنها تصفیه آب 

  .باشنددرصد از روستاها دراي سیستم تصفیه آب  16که موجب شده در مجموع در حوزه نفوذ مهریز 
مهریز شبکه آب آشامیدنی با منبع بهداشتی را بـراي روسـتاهاي داراي    –طرح فرادست روستاهاي ناحیه خاتم 

خـانوار در ایـن حـوزه نیـز از      3حالی است که روستاهاي داراي این در. نفر پیشنهاد نموده است 100جمعیت بیش از 
  .ت کمبودي در این زمینه وجود نخواهد داشتبنابراین طبق طرح فرادس .این تاسیسات برخوردار می باشند

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

  .به عنوان حیاتی ترین تاسیسات الزم براي زندگی ضروري استشده است که تامین آن 
نفوذ  :)7(شماره جدول درحوزه  شرب  آب  تصفیه  سیستم  و  آب آشامیدنی  از  برخوردار  روستاهاي    مهریزتعداد 

  درصد  سیستم تصفیه آب  درصد  آب لوله کشی  2تعداد کل آبادي  دهستان
  78  7  100  9  9  میانکوه
  9  2  100  22  22  خورمیز

  14  3  32  7  22  تنگ چنار
  0  0  60  9  15  بهادران
  0  0  100  10  7  ارنان

  16  12  90  57  75  بخش مرکزي
  مرکز آمار ایران: مأخذ

                                                   
تنگ چنار  - 1 دهستان  ذکر است در  و در     7روستاي داراي شبکه آب شـرب داراي   7قابل  باشـند  مـی  بیشـتر  و  ر  وا ن خـا

نیز  جمعیت روستا  9دهستان بهادران  ند 20داراي  بوده ا بیشتر  و  ر  وا ن   .خا
هاي  - 2 باشد 3آمار شامل آبادي  می  بیشتر  و  ر  وا ن  .خا
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   برق –ج 
. مـی گـردد   بـه پسـت بـرق مهریـز تـامین و توزیـع       برق شهر مهریز و حوزه نفوذ آن پس از انتقال از شهر یزد

   .با نامهاي پست مهریز و سیمان بهروك موجود می باشد می باشد که KV 63پست برق  2شهرستان مهریز داراي 
 1آبـادي و مکـان داراي جمعیـت      137شهر مهریز در حوزه نفوذ  1385براساس آمار مرکز آمار ایران در سال 

درصـد از   4تنهـا   .درصد به شبکه برق سراسري متصـل مـی باشـند    96از این تعداد آبادي . خانوار و بیشتر می باشند
مکان هاي موجود در این محدوده فاقد تاسیسات انرژي برق سراسري می باشند که تنها داراي یـک خـانوار جمعیـت    

  .می باشند
حوزه نفوذ  :)8(شماره جدول در  برق  از  برخوردار  روستاهاي    مهریزتعداد 

  درصد  برق  1تعداد کل آبادي  دهستان
  82  9  11  میانکوه
  91  42  46  خورمیز

  94  32  34  تنگ چنار
  100  33  33  بهادران
  77  10  13  ارنان

  96  126  137  بخش مرکزي
  مرکز آمار ایران: مأخذ

ایـن  . نفر پیشنهاد نمـوده اسـت   100تامین انرژي برق را براي روستاهاي داراي جمعیت بیش از طرح فرادست 
خانوار ساکن و بیشتر دراین حـوزه نیـز از انـرژي بـرق برخـوردار       1در حالی است که بیشتر مزارع و مکان هاي داراي 

نفر و بیشتر تمام روستاهاي حوزه نفـوذ مهریـز    100بنابراین با احتساب آمار تعداد روستاهاي داراي جمعیت  .شده اند
  .از این تاسیسات برخوردار بوده و کمبودي وجود نخواهد داشت

با توجه به اظهارات شرکت توزیع برق مهریز با توجه به توسعه سـریع شـهرك صـنعتی مهریـز پسـت بـرق       اما 
KV63 وجود داردیاز ساکنان نمی باشد و نیاز به تامین برق از شهر یزد نرستان جوابگوي این شه.  

  مخابرات -د 
شـماره تلفـن دیجیتـال     3328شماره درشهر مهریز وتعداد  5000تعداد شماره هاي منصوبه به  1378در سال 

شماره اي سیستم دیجیتال  7000با ساخت مرکز جدید ونصب دستگاه  1379درسال .در مراکز تابعه شهرستان رسید
. شماره نصب شده اسـت  21485ن تعداد در حال حاضردر کل شهرستا. با برگردان شماره هاي قبلی راه اندازي گردید

  . توابع آن نیز از آمار خارج شده است شهرستان خاتم و 1379الزم به ذکر است که در سال 
 درصدي تلفـن روسـتایی،   50فن همراه، درصدي تل 40ریب نفوذ مرکز تلفن شهرستان و ض 7به وجود  با توجه

لفـن ثابـت در کـل کشـور از وضـعیت نسـبتا مناسـبی        درصـدي ت  33درصدي تلفـن همـراه،    34در مقایسه با ضریب 
  .برخوردار می باشد

                                                   
هاي داراي سکنه  - 1 تمام آبادي  باشد1آمار شامل  می  بیشتر  و  ر  وا ن   .خا
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نفوذ  :)9(شماره جدول حوزه  برخورداري  مخابرات مهریزمیزان  شبکه    از 

  کل کشور  مهریزحوزه نفوذ   شاخص
  33  50  روستایی  ضریب نفوذ تلفن ثابت

  34  40    ضریب نفوذ تلفن همراه
  شرکت مخابرات استان یزد: مأخذ

  گاز -ذ 
نفـوذ شـهر مهریـز از خـدمات لولـه کشـی گـاز         حوزهروستاهاي واقع در  بیشتر از نظر تأسیسات گاز متأسفانه

تنها برخی از روستاها همچون خورمیز در سال هاي اخیر از این تاسیسات بهره مند شـده  .نمی باشند طبیعی برخوردار
  .تامین گاز وجود داردبنابراین کمبود اساسی در  .اند

  

  خدمات رفاهی  -1-3-2- 4
دبسـتان،   35واحدآموزشـی شـامل    63نفـوذ شـهر مهریـز جمعـاً      حـوزه  روستاهاياز نظر خدمات آموزشی در 

از مهم ترین خدمات آموزشی منطقه مـی تـوان بـه     .واحد آموزشی دبیرستان می باشد 6واحد آموزشی راهنمایی و 22
  .، دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نور را نام بردمهریز روزيشبانه  رسامد، آموزشکده فنی، )ع(دانشگاه امام صادق

درمـانی  -مرکـز بهداشـتی   12نفوذ شـهر مهریـز جمعـاً     حوزهدرمانی در روستاهاي  –از نظر خدمات بهداشتی 
خانـه   22 داراي حـوزه همچنـین ایـن   . وجـود دارد  کلینیـک و مرکـز بهداشـت    درمانگاه، کلینیک، پلی روستایی شامل

بیمارسـتان حضـرت    ICUاحـداث و تجهیـز بخـش    از مهم ترین طرح هاي بهداشتی، طـرح  . بهداشت فعال می باشد
 2داروخانـه،   4آزمایشـگاه،   7داراي  1386عالوه بر این، شهرستان مهریز تـا پایـان سـال     .می باشد )س(فاطمه الزهرا

  .مرکز توانبخشی است 2مرکز پرتونگاري و 
مسـجد و   63کتابخانه عمومی،  10نفوذ شهر مهریز جمعاً  حوزهمذهبی در روستاهاي  -رهنگیاز نظر خدمات ف

  .به صورت ذیل می باشد حوزهمذهبی این -توزیع خدمات فرهنگی. امام زاده وجود دارد 7
. پیش بینی نمـوده اسـت   1400طرح فرادست خدمات عمده مورد نیاز آبادي هاي حوزه نفوذ مهریز را در افق 

سایر آبادي هاي اقمـاري از ایـن خـدمات اسـتفاده     . خدمات در مراکز حوزه، مجموعه و منظومه مستقر می گردنداین 
عمده . نموده و خود تنها از خدمات ضروري و اولیه شامل آب شرب، برق، صندوق پست و دبستان بهره مند می گردند

ر این طرح شـامل مـدارس دبیرسـتان و راهنمـایی،     ترین نیاز هاي مراکز برتر در نظام سلسله مراتبی خدمات رسانی د
درمانی، شرمت تعاونی، دفتر پست، مرکز خدمات روستایی و هنرستان فنی و حرفـه اي مـی   -داروخانه، مرکز بهداشتی

  .می باشد جدول این خدمات به تفکیک مراکز مطابق. باشد
ز  به عنوان مرکز شهرسـتان و منظومـه   همچنین این مراکز منظومه خدمات برتر مورد نیاز خود را از شهر مهری

  .و شهر یزد به عنوان مرکز استان دریافت می نمایند
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طرح  :)10(شماره جدول مطابق  روستایی  رسانی  سلسله مراتبی خدمات  نظام  برتر  نیازهاي مراکز  ترین  عمده 
  فرادست

  نام مرکز  

موقعیت در نظام 
  رین کمبودها براساس ضوابط خدمات رسانی روستاییعمده ت  سلسله مراتبی

ومه
نظ

ز م
مرک

وعه  
جم

ز م
مرک

  

وزه
ز ح

مرک
ست  

ر پ
دفت

ونی  
تعا

ت 
شرک

یی  
ستا

 رو
ات

دم
ز خ

مرک
  

شت
هدا

ه ب
خان

  

ی 
شت

هدا
کز ب

مر
-

انی
درم

  

انه
وخ

دار
یی  
نما

راه
سه 

مدر
  

ان
ست

بیر
د

  

اي
فه 

حر
 و 

نی
ن ف

ستا
هنر

  

فن
تل

  

  مهریز
      د*           *        *    بهادران

    *    د*         *  *  *      *  چنار
      *      *    *  *      *    ارنان

  طرح توسعه و عمران ناحیه یزد: مأخذ
  

نیاز دهستان تنگ چنار به عنـوان مرکـز منظومـه بـه دفتـر پسـت، شـرکت تعـاونی، مرکـز خـدمات            - 
  و هنرستان فنی و حرفه اي روستایی، مدرسه راهنمایی دخترانه

  مجموعه به مرکز خدمات روستایی، دبیرستان دخترانهنیاز دهستان بهادران به عنوان مرکز  - 
 -نیاز دهستان ارنان عنوان مرکز مجموعه به شرکت تعاونی، مرکز خدمات روسـتایی، مرکـز بهداشـتی    - 

  .درمانی
 ؛ بنـابراین خـدمات  مـی باشـند  از آنجا که دهستان هاي میانکوه و خورمیز جزء روستاهاي اقماري شهر مهریـز  

کـز آموزشـی   امر برخی مراکز رفاهی از جملـه  ا از این شهر دریافت می دارند و با توجه به وجودمورد نیاز خود ر رفاهی
در  ... و پزشـک  ،درمـانی، خانـه بهداشـت، داروخانـه، حمـام عمـومی       -و دبیرستان، مرکز بهداشـتی  راهنمایی،دبستان

      .کمبودي در این زمینه وجود ندارد دهستان هاي مذکور

  و تأسیسات خدماتعمده  هاي کمبود -1-3-3- 4
بنـدرعباس و عبـورومرور    -با توجه به قرارگیري شهرستان مهریز در مسیر کشـوري تهـران  ؛ رفاهیاز نظر خدمات  - 

   .بسیار کم می باشدنسبت به تقاضا، پذیرایی  -زیاد در محدوده شهرستان، میزان برخورداري از خدمات اقامتی
نفـوذ   حـوزه در شهر و  فرهنگی، ورزشی و تفریحیه خدمات با توجه به جوانی جمعیت و برآورد هاي صورت گرفت - 

 .می باشد داراي کمبود

 . تأسیسات گاز و سیستم فاضالب از مهم ترین کمبودها می باشد ؛تأسیساتاز نطر  - 
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بینی امکانات تأمین منابع مالی و چگونگی مشارکت اهالی و نهادهاي محلی، براي بـرآوردن   پیش -1-3- 4
   شهرنیازهاي عمرانی حوزه نفوذ 

در تأمین منابع مالی جدید جهت برآوردن نیازهاي عمرانی حوزه نفوذ شهر مهریز توجه بـه تـوان هـاي بـالقوه     
 حـوزه  در این زمینه توان هاي بالقوه ایـن . است و پیش بینی ها در این راستا صورت گرفته است لحاظ گردیدهمنطقه 

  :را می توان به شرح زیر برشمرد
  .مهریز شهرستان کیاتژموقعیت چهارراهی و استر •
  .وجود ذخایر و منابع معدنی •
  .و وجود عامل نیروي انسانی جوان و تحصیل کرده جوان جمعیت •
  .وجود توان هاي توسعه صنعتی •
  .حوزه نفوذ روستاهايوجود جاذبه هاي فرهنگی، تاریخی و اکوتوریستی  •

توسـعه شـهر و   تأمین امکانات منـابع  راهگشاي عوامل اي منطقه،  پس از مشخص کردن توان هاي بالقوه توسعه
  : باشد یم یدر اینجا تأکید و توجه بر دو عامل اصل. گیرد مورد بررسی قرار میحوزه نفوذ آن 

  .وضع موجود شهر و حوزه نفوذ ی، انسانیتوان هاي محیط )الف
  .موجود در اسناد برنامه اي فرادستی يتوجه به برنامه ها )ب 
  :توسعه به صورت زیر پیشنهاد شده است یدر نهایت امکانات تأمین منابع مال 
 .توسعه معادن و ایجاد صنایع مرتبط با معادن .1

 ).توجه به جوانی و سطح آموزش جمعیت( توسعه اشتغال و ایجاد ظرفیت هاي شغلی  .2

 ) ستاهاي این حوزهییالقی بودن روتوجه به ظرفیت هاي باالي گردشگري و ( بهبود و توسعه گردشگري  .3

 .احیا منابع طبیعی و بیابان زدایی .4

 .گسترش مشارکت مردمی از طریق واگذاري برخی سرمایه گذاري ها به بخش خصوصی .5

امکانات مالی مورد نیـاز بـراي اسـتقرار واحـداث خـدمات و تجهیـزات رفـاهی در سـطح روسـتاها و گسـترش           
ه هاي سالیانه در بودجه عمومی سـازمانها وادارات دولتـی براسـاس    تأسیسات زیر بنایی و روبنایی عمدتاً براساس برنام

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

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

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

  .شده است) چهارساله(ریزي باعث تخصیص اعتبارات در طی سالهاي یک دوره برنامه
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الـب  براساس نتایج مطالعات حوزه نفوذ و سطح بندي پیشنهادي، طرحها و پروژه هاي عمرانی پیشنهادي در غ
درمانی، ارتباطات، تأسیسات و خدمات فرهنگی مذهبی، ورزشی، گردشـگري ارائـه شـده     -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

در طی یکسال بودجه عمرانی مـورد نظـر، بـه تفکیـک سـالها در طـی برنامـه         در صورت عدم اختصاص بودجه
  . بلندمدت چهار ساله تأمین خواهد شد

  : امکانات مالی مورد نیاز جهت احداث واحدهاي آموزشی
هزینه . هزینه احداث واحدهاي آموزشی عموماً در بودجه عمرانی سالیانه آموزش و پرورش پیش بینی می شود

  .باشد و تجهیز مراکز آموزشی به عهده آموزش و پرورش و زیر نظر سازمان تجهیز و نوسازي ورزشی میتکمیل احداث 
  : 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  
هزینه ها و اعتبـارات الزم جهـت احـداث و تکمیـل     . درمان و با کمک اعتبارات استانی اجرا و احداث گرددبهداشت و 

مراکز درمانی عمدتاً شامل هزینه احداث سـاختمان و محوطـه سـازي، هزینـه تـأمین تجهیـزات و تأسیسـات وسـایل         
  .باشد می

  :نهاديامکانات مالی و اعتبارات مورد نیاز جهت احداث شبکه راههاي پیش
سازمان متولی احداث و تعریض جاده ها در خارج از محدوده شهرها بـه عهـده اداره کـل راه و ترابـري اسـتان      

  .بودجه سالیانه پیش بینی خواهد شدهزینه احداث این جاده ها هر ساله در . باشد می

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

اقتصـادي سـاکنین روسـتا     -هـاي عمرانـی تجلـی کالبـدي نیازهـاي اجتمـاعی       مشارکت در ارزیابی می باشد فعالیـت 
  .گردد پذیر محسوب می نفوذ شهر است که براساس اصول مشارکت، فرایندي تعریف  وحوزه

ان نمی توان انتظار باالي مالی از آنها داشت با وجـود ایـن بـا توجـه بـه      با توجه به درآمد نسبتاً پایین روستایی 
پتانسیل هاي موجود در روستا روستاییان در موارد ذیل به مشارکت می پردازند، مشارکت روستاییان درزمینه احـداث  

را، مشـارکت  تأسیسات عمرانی در روستا را می توان در چهار قسمت عمده مشارکت در تصمیم گیري، مشارکت در اج
در بهره برداري و نگهداري و مشارکت در ارائه فیدبک بررسی نمود، که در اینجا به طـور مختصـر مـورد بررسـی قـرار      

  .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    
سی در هیچ سطحی قادر نخواهد بود به طور کامل از منطقه مورد مطالعه آشنایی کامل به دست آورد جـز  هیچ کارشنا
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این افراد با شناخت کامل از محیط زندگی خـود و نحـوة   . اینکه در این زمینه از افراد آگاه و مطلع روستایی بهره گیرد
ل آن به مشاورین نقـش بسـیار مهمـی در انتخـاب     برخورد هم محلی هاي خود با طرح ها و تصمیمات مأخوذه و انتقا

به این ترتیب بـا انتخـاب گزینـۀ مناسـب و اعمـال آن درطـرح پیشـنهادي        . گزینه هاي مختلف ممکن خواهند داشت
مسلماً از شدت و تعداد خطاها تا اندازة بسیار زیادي کاسته شده و در نتیجه، اجـراي طـرح بسـیار آسـانتر و هـر چـه       

  . می شود سریعتر امکان پذیر
  مرحلۀ اجرا-ب
مرحلۀ اجراي طرح در واقع مرحله اي است که در آن ابزار اجـراي طـرح تهیـه شـده و پیشـرفت برنامـه آغـاز          

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

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

نـاً خـود روسـتاییان    طرف دیگر مجریان با استفاده از نیروي کار بومی می توانند با پرداخت دستمزدي کمتر که مطمئ
این در حالی است که به دلیل تعصبی که معمـوالً ایـن افـراد نسـبت بـه      . نیز بدان راضی خواهند بود کار را پیش برند

  .سرعت و دقت کار وجود خواهد داشت در زمینه نهاآمحل زندگی خود دارند، اطمینان بیشتري از مسئولیت پذیري 
  تأمین منابع مالی  -2

ردي که می توان از مشارکت روستاییان در اجراي طرح استفاده نمود در زمینه منابع مالی از جملـه  از دیگر موا
  . درمانی و خدماتی است –تأمین زمین رایگان براي احداث واحدهاي آموزشی

در بررسیهاي به عمل روستاییان در زمینه کمک مالی می توان از خودیاري سـاکنین بـه شـیوه ذیـل اسـتفاده      
بدین نحو که ابتدا هزینه اي که براي پروژه اي مورد نیاز است و باید توسط روسـتاییان تـأمین شـود، مشـخص     : نمود 

خانواده هایی که استطاعت تأمین این هزینه را ندارند در مقابـل از  . شده و سپس مبلغ آن بر تعداد خانوار تقسیم شود
ر در یک روز می توان تعداد روزهایی را که افراد آن خانواده با محاسبۀ دستمزد نیروي کا. 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 تـوان بـا انتخـاب افـرادي کـه از آگـاهی الزم در زمینـه طـرح و اهـداف آن          
پر واضح است که نحـوة بهـره بـرداري و توجـه بـه اسـتفاده       . بهینه و صحیح را ایجاد نمود برخوردارند، زمینه استفاده

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  . داشته باشنداهداف آن به طور کامل توجیه شده باشند و وظیفه بهره برداري صحیح را بر عهده 

بایسـت از   همراه باشـد کـه مـی   ) پایداري(هاي طرح همانطور که قبالً نیز اشاره شد می بایست با نگهداري و حفظ آن 
طرح هاي ترویجی براي جلب مشارکت روستاییان بهره گرفت و بدین منظور گردهمایی هاي مشـارکتی بـا بزرگـان و    
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و اعتبـار   روسـتا داد که از این افراد به دلیل دارا بودن مدیریت سنتی و آشنایی بـا مسـائل    ریش سفیدان روستا انجام
  .خاص بین اهالی می توان سود جست

  ارائه کلیات چارچوب پیشنهادي براي توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر  -1-4- 4
در اسـناد برنامـه اي    انسانی وضع موجود شهر و حوزه نفوذ و برنامه هاي موجود -با توجه به توان هاي محیطی

  :به صورت خالصه به شرح زیر می باشد پیشنهادي براي توسعه شهر کلی چارچوبفرادستی، 

  حفظ و ارتقاي محیط زیست و منابع طبیعی: اولویت اول 
و وجـود جمعیـت جـوان در روسـتاها      توجه به توان هاي تولیدي زراعـت، دامـداري و باغـداري    بخشدر این  

توسـعه ایـن بخـش مـی توانـد باعـث کـاهش رونـد         . مطرح شود توسعه حوزه نفوذ شهرتواند به عنوان اولویت اول  می
ضـعف  . موجب جلوگیري از خـالی از سـکنه شـدن روسـتاها شـود     مهاجرت روستائیان به شهر و حتی در برخی موارد 

اورزي به صورت خام به شـهر مهریـز و   که عمده تولیدات کش عمده در این مورد نبود صنایع وابسته به کشاورزي است
  .صادر می شودشهرهاي بزرگ دیگر 

همچنین با توجه به اینکه در طرح فرادست بخش عمده حوزه نفوذ مهریز به عنوان اراضـی مسـتعد کشـاورزي    
دیم و بخش محدودي مستعد کشت آبی مشخص شده است، نتیجه گرفته می شود که اراضـی ایـن شهرسـتان داراي    

  .حفظ و ارتقاي این منابع از اولویت ها براي توسعه حوزه نفوذ می باشد. طبیعی می باشد استعدادهاي
 یصنعت توسعه: اولویت دوم 

طرح ناحیه اي استان یزد بخش هایی از حوزه نفوذ مهریز را مستعد احداث شهرك هاي صنعتی در نظر گرفته 
بنابراین حوزه نفوذ شهر مهریز در . و ارنان می باشند این بخش ها در دهستان هاي بهادران، تنگ چنار، خورمیز. است

  . بیشتر بخش هاي مستعد توسعه صنعتی می باشد
این بخش وجود معادن در حوزه نفوذ شهر، وجود جمعیت جوان، بیکـاري بـه    دیگر در اولویت قرار گرفتنعلت 

مـی توانـد زمینـه سـاز      این عوامـل  .دمی باش جمعیت جوان، راه هاي ارتباطی مناسب و موقعیت ارتباطیبین ویژه در 
  .باشدحوزه توسعه بخش صنعت در این 

 گردشگريبخش توسعه : اولویت سوم

طرح فرادست با توجه به وجود استعداد هـاي گردشـگري در زمینـه هـاي تـاریخی و منـاظز طبیعـی و مراکـز         
طبق مطالعات این طـرح  . را به عنوان قطب گردشگري استان در نظر گرفته است مهریزشهرستان  ،توریستی-تفریحی 

  .این شهرستان داراي بیشترین ارزش هاي گردشگري می باشد
آثـار  طبیعی، و جاذبه هاي گردشگري از جمله جاذبه هاي  و حوزه نفوذ آن از تمامی ظرفیت ها همچنین مهریز

ي همچون نزدیکی به شهر یـزد و و موقعیـت   وه بر آن زمینه هاي دیگر برخوردار است و عالفرهنگی میراث تاریخی و 
تقویت و توسـعه امکانـات و توجـه بـه اسـتعدادها       .توان توسعه گردشگري منطقه را افزایش می دهد چهارراهی منطقه

  .موجب توسعه و عمران حوزه نفوذ خواهد شد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر مهریز                                                                                                                                    اداره کل راه و شهرسازي استان یزد

 
  

 و پیشنهاداتحلیل ت  16

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

باشند و بر اسـاس   یم قابل استفادهنفوس و مسکن که  یعموم يها يدر این مطالعه با توجه به نتایج سرشمار
تعیـین نقـش شـهر مهریـز از     . مختلف، نقش شهر مشخص شـده اسـت   يشهر در دوره ها ياقتصادروش تعیین نقش 

تحلیلـی نیـز بـر اقتصـاد      عالوه براین .سا ل ها مختلف بررسی گردید روش متداول دیاگرام بوژوگارنیه و ژرژشابو براي
، تحلیـل  )مدل تغییر سـهم  ( ، تحلیل ساخت و اقتصاد شهر تحلیل اقتصاد پایهبه روش هاي   وضع موجود شهر مهریز

  . عرضی ایزارد  انجام گرفت –از  تکنیک ترسیمی طولی 
  روش بوژوگارنیه و ژرژشابو-

درصد بیشترین سهم بخش اقتصادي را به خود  56بخش صنعت با  1345موجود، در سال بر اساس داده هاي 
ایـن بخـش    دردرصـد   9درصـد و   35بخش هاي کشاورزي و خدمات هر کدام به ترتیـب   سهم اختصاص داده است و

  .باشد می

 
و  :4 نمودار بوژوگارنیه  دیاگرام  روي  بر  سال موقعیت شهر مهریز  در    1345ژرژشابو 

  
هایوضع :5 نمودار بخش  سال یشهرمهر يمختلف اقتصاد يت  در    1345ز 

35, کشاورزي

56, صنعت

9, خدمات
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درصد بیشترین سهم بخش اقتصادي را بـه خـود اختصـاص داده     56همچنان بخش صنعت با  1355در سال  
درصـد  20رونـدي افزایشـی بـه     درصد وسهم بخـش خـدمات بـا    24سهم بخش کشاورزي با روندي کاهشی به . است

  .رسیده است

 
سال:6 نمودار در  ژرژشابو  و  بوژوگارنیه  دیاگرام  روي  بر    1355موقعیت شهر مهریز 

  

  
هایوضع: 7 نمودار بخش  سال یشهرمهر يمختلف اقتصاد يت  در    1355ز 

درصد رسیده و با اختالف نـاچیزي نسـبت بـه بخـش      4/41کاهشی به بخش صنعت با روندي  1365در سال  
درصد رسـیده اسـت، همچنـان بیشـترین سـهم بخـش اقتصـادي را بـه خـود           6/40خدمات که با روندي افزایشی به 

  .درصد رسیده است 18سهم بخش کشاورزي با سیري نزولی به . اختصاص داده است

,  کشاورزي
24 56, صنعت

20, خدمات
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سال موقع:8 نمودار در  ژرژشابو  و  بوژوگارنیه  دیاگرام  روي  بر    1365یت شهر مهریز 

  
هایوضع:9 نمودار بخش  سال یشهرمهر يمختلف اقتصاد يت  در    1365ز 

 
درصـد   4/43درصـد و   45بخش صنعت و خدمات هر دو  با رونـدي افزایشـی بـه ترتیـب بـه       1375در سال  

  .درصد کاهش یافته است 6/10سهم بخش کشاورزي همچنان  با سیري نزولی به در این میان . رسیده است

 
سال :10 نمودار در  ژرژشابو  و  بوژوگارنیه  دیاگرام  روي  بر     1375 موقعیت شهر مهریز 

18, کشاورزی

41.4, صنعت

40.6, خدمات
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هایوضع :11 نمودار بخش  سال یشهرمهر يمختلف اقتصاد يت  در    1375ز 

درصد رسیده است و بیشـترین   43/51بخش خدمات همچنان  با روندي افزایشی به ترتیب به  1385در سال  
درصـد   17/42بخش هاي صنعت و کشاورزي نیز با روندي کاهشی به ترتیب به  . سهم را به خود اختصاص داده است

  .درصد رسیده اند 42/6و 

  
سال :12 نمودار در  ژرژشابو  و  بوژوگارنیه  دیاگرام  روي  بر     1385موقعیت شهر مهریز 

  
هایوضع :13 نمودار بخش  سال یشهرمهر يمختلف اقتصاد يت  در    1385ز 

  
  

10.6, کشاورزي

45, صنعت
43.4, خدمات

6.42, کشاورزي

42.17, صنعت

51.43, خدمات
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  :می توان اظهار داشت که 1345 -1385شهر مهریز طی سال هاي  ياقتصاد يبخش هاتحلیل در 

. باشـد  یمـ و شیالت  جنگلداري، کشاورزي، شکارعمده فعالیت  يشامل گروه هااین بخش ؛ يبخش کشاورز

ین شـهر  جمعیت شاغل از درصد 35در حدود  1345سال  يدر اولین سرشمار يدهد بخش کشاورز یروند ها نشان م
 42/6بـا   1385در سـال  در شـهر   يفعالیـت اقتصـاد   سـهم که این رقم به پایین ترین  به خود اختصاص داده است را 

 14درصد و در اسـتان یـزد برابـر بـا      5/21الزم به ذکر است سهم این بخش در کل کشور معادل . رسیده است درصد
  .شهر مهریز نسبت به کشور و استان پایین تر است يباشد که بخش کشاورز یدرصد م

و گـاز   ،تامین بـرق  ،)ساخت(صنعت  ،استخراج معدنعمده فعالیت  ياین بخش شامل گروه ها بخش صنعت؛

 یندرصد شاغل 56در شهر مهریز در ابتدا معادل  يدهد این بخش اقتصاد یروند ها نشان م. باشد یم ساختمانو  آب
در  ياین بخش اقتصـاد  البته. درصد کاهش پیدا کرده است 17/42به  1385سال  يبوده است که در آخرین سرشمار

سهم اشتغال در بخش صنعت در کل کشـور مطـابق بـا آخـرین     . داشته است یروند یکسان)  65-85( اخیر  يدوره ها
باشد که بـا شـهر مهریـز نیـز      یدرصد م 8/42و در استان یزد معادل  یندرصد جمعیت شاغل 7/32معادل  يسرشمار

  .باشد یبرابر م
انبـار   حمل ونقـل، ، هتل و رستوران، ...شامل عمده فروشی،خرده فروشی و ياین بخش اقتصادبخش خدمات؛ 

، ...ه امورعمـومی، دفـاع و   راداهاي کـار وکسـب،    فعالیتمستغالت ، اجاره و ، هاي مالی واسطه گري، ارتباطات داري و
 هـاي معمـولی  رخانوا هـاي   ، فعالیـت ...خـدمات عمـومی و    سـایر فعالیتهـاي  ، بهداشت و مدد کاري اجتمـاعی ، آموزش

 یمـ  هـاي نامشـخص و اظهـار نشـده     فعالیـت ، دفاتر مرکزي و زيبرون مر هاي تئها و هی سازمان، ...و مستخدم ارايد
بیشتر باشد رشد  یبه عبارت دیگر هرچه شهرنشین. رابطه مستقیم دارد یبا فرایند شهرنشین ياین بخش اقتصاد. باشد

در شهر مهریز بیشترین درصد جمعیـت شـاغل را دارد و    ياین بخش اقتصاد. افزایش می یابدنیز  ياین بخش اقتصاد
درصـد   9کـه از   ين روند افزایش بسیار زیـاد داشـته اسـت بـه نحـو     یا 1385تا  1345 يسرشمار يدر طول دوره ها

سـهم اشـتغال   رسیده است و نسبت به  1385درصد در سال  16/49به  1345در این بخش در سال  ینجمعیت شاغل
  .باالتر است باشد یدرصد م 2/43درصد و  8/45برابر با که به ترتیب   و استان یزد شوردر بخش خدمات در کل ک

سال هاي  :)11(شماره جدول طی  بخش هاي مختلف اقتصادي شهرمهریز  به درصد(1385تا  1345وضعیت    )ارقام 

  سال  يبخش اقتصاد
1345  1355  1365  1375  1385  

  42/6  6/10  18  24  35  يکشاورز
  17/42  45  4/41  56  56  صنعت
  43/51  4/43  6/40  20  9  خدمات
  100  100  100  100  100  جمع

  زدی يسالنامه آمار:خذمأ
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   1345- 85تحوالت اقتصادي مهریز :  14نمودار 

 -با توجه به روند تحلیل شاخص هاي فوق نقش غالب اقتصادي شهر مهریـز از وضـعیت چنـد نقشـی صـنعتی     
رسیده است که پیش بینی مـی شـود کـه در آینـده بـا       1385به وضعیت بازرگانی در سال  1345کشاورزي در سال 

لبته این تحلیل صرفاً مربـوط بـه   ا. تبدیل شود یخدمات –ادامه این روند ، نقش غالب اقتصادي شهر به نقش بازرگانی 
  .نمی تواند تعیین کننده نقش اقتصادي شهر باشدبه تنهایی آمار بخش هاي اقتصادي است و یک مدل 

  

  
بر نقشروند  :15 نمودار سال هاي اساس شهر مهریز  طی  ژرژشابو  و  بوژوگارنیه    )1345- 1385(دیاگرام 

  
  تحلیل اقتصاد پایه -

ترین آنها روش ضـریب   هاي متعددي وجود دارد یکی از پر استفاده به منظور تعیین بخش پایه و غیر پایه روش
مکانی هر فعالیت است که به طور نسبی پایه یا غیر پایه بودن هر فعالیت در یک سـکونتگاه را نسـبت بـه کـل ناحیـه      

  .کند تعیین می
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 و پیشنهاداتحلیل ت  22

  Aدر سکونتگاه    iتعداد مشاغل                                                           
               Aتعداد کل مشاغل در سکونتگاه                                                           

                    درکل سکونتگاههاي ناحیه iتعداد مشاغل                                                     

  تعداد کل مشاغل در کل سکونتگاههاي ناحیه                                                   
 .شـود  فعالیت مذکور غیر پایه و در غیر این صورت پایه تلقـی مـی   ،در صورتی که عددحاصله کمتر از یک باشد

یرات در اشتغال یمعروف است با توجه به تغ  )Multiplier (تکاثر ضریب  هبراساس نسبت بین اشتغال پایه و غیر پایه که ب
  .بینی است به و کل جمعیت سکونتگاه قابل پیشساحپایه و پیش بینی توسعه آن بخش غیر پایه نیز م

هاي روستایی که  با وجود مستدل بودن روش اقتصاد پایه در پیش بینی هاي جمعیتی اعمال آن در سکونتگاه
در هر حال استفاده از تحلیل اقتصـاد  . از دست دادن جمعیت خود هستند بایستی با احتیاط صورت گیرددر حال  غالباً

 تواند بـا اسـتفاده از آن ارزیـابی درسـت     کند که برنامه ریز می پایه چشم انداز روشنی از اقتصاد سکونتگاهها فراهم می
ورت گرفتـه ضـریب مکـانی سـه بخـش عمـده       بر اسـاس محاسـبات صـ    .تري از آینده اقتصادي سکونتگاه ترسیم کند

 شده اسـت کـه نشـان دهنـده پایـه بـودن      12/1و  99/0،  49/0اقتصادي یعنی کشاورزي، صنعت و خدمات به ترتیب 

  .باشد می استان یزددر محاسبات فوق ارقام ناحیه مربوط به الزم به ذکر است که . می باشد خدماتبخش 

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

در این روش مقیاس مرجع کشور یا استان گفته می شود، که سطوح جغرافیایی مورد مطالعـه  . مورد استفاده قرار گیرد
هاي اقتصادي شهر در مقایسه با رشد بخش ها در سطح روش تغییر سهم تفاوت رشد بخش . با آن سنجیده می شوند

این تفاوت که ممکن است مثبت یا منفی باشد، بیانگر تغییر مکان یا جابجایی سـهم  . اقتصاد مرجع را بررسی می کند
  :این جابجایی سهم ناشی از سه عنصر زیر می تواند باشد. اقتصاد شهر در اقتصاد مرجع است

  :جععنصر رشد اقتصاد مر –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 = کل اشتغال در اقتصاد مرجع 

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

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

                                                   
1 - Shift – Share Analysis 
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 و پیشنهاداتحلیل ت  23

 

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

  

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

بودن آن به معناي سرعت رشد بیشتر آن نسبت به کل اقتصاد مرجع و منفی بـودن آن بـه مفهـوم عقـب مانـدگی آن      
  .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 اینجا بـا  . است مهریزمجموعه نتایج حاصل از سه فرمول مذکور بیانگر تغییرات اشتغال در هر بخش اقتصادي شهر 

و پیش بینی آن بـه شـرح زیـر مـورد بررسـی قـرار        مهریزاستفاده از روش تغییر سهم تغییرات ساختار اقتصادي شهر 
  . گرفته است

. کـاهش اشـتغال داشـته اسـت     شـهر مهریـز  بخش کشاورزي در سطح استانی افزایش اشتغال داشته است و در سطح 
  .و این بخش بازنده اقتصادي است. ضرایب رشد استانی و رشد شهري منفی است

اسـتانی و  (منتهـی هـر دو ضـریب    . نیز رشد مثبت داشـته اسـت  بخش صنعت در استان رشد مثبت داشته و در شهر 
  .منفی هستند، این بخش در شهر نسبت به استان بازنده اقتصادي است) شهري

ضرایب استانی و شهري  مثبـت هسـتند و نشـان    . بخش خدمات در استان و شهر داراي نرخ رشد مثبت است 
  .نعت هم در شهر و هم در استان است دهنده رشد بخش خدمات در مقابل افول بخش کشاورزي و ص

  عرضی ایزارد –نتایج تحلیل از تکنیک ترسیمی طولی -
روش تحلیل موقعیت اقتصادي به منظور شناخت و پیش بینی سـهم بخـش هـاي اقتصـادي شـهر بـا منـاطق        

  .باالدست شهر به کار گرفته می شود
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 و پیشنهاداتحلیل ت  24

  
سال  عرضی ایزارد –نمودارطولی  :16 نمودار   1385شهر مهریز 

  
<∝همانگونه که در محور مختصات مشخص است ،  می باشد ، ایـن بـدین معناسـت کـه رشـد اقتصـادي        45

یـک ویژگـی محسـوب     مهریـز هرچند این مهم بـراي شـهر   . بیشتر بوده است  1385از استان یزد در سال  مهریزشهر
قـرار گرفتـه انـد کـه      3تمام گروه هاي عمده اقتصادي نیز در محدوده . ما حاکی از رشد نامتعادل می باشدا ،گردد می

  . نشان از رشد ضعیف اقتصادي در هردو محدوده استان و شهر می باشد

 

  بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آینده  پیش -2-2- 4
  :در زمینه استعدادها و امکانات بالقوه منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد

 .زمینه هاي فرهنگی و جاذبه هاي اکوتوریستی گردشگري با توجه به وجود آثار و بناهاي تاریخی، توسعه  §

 .دسترسی به راه ترانزیت و موقعیت چهارراهی §

 .وجود نیروي انسانی جوان بالقوه براي اشتغال §

 .امکان گسترش صنایع جانبی و صنایع تبدیلی کشاورزي §

  موانع توسعه
 .به بخش مصرف کننده يو تبدیل بخش تولید مهریز شهرمهاجرپذیري  §

 .یو زیر زمین یمحدودیت شدید منابع آب سطح §

 .بافت خاك یو سنگین يقابل کشت و منابع خاك به علل مختلف از جمله شور یمحدودیت اراض §

 ).بودن  یبیابان(  یشرایط سخت اقلیم §

  .یو تفریح ی، ورزشیکمبود خدمات فرهنگ §
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 و پیشنهاداتحلیل ت  25

به تعیین روند نقش شـهر پرداختـه    ياقتصاد يبخش ها يند تحلیل شاخص هابا توجه به رو بخش پیشیندر 
توجه شده است که تحت عنـوان الزامـات بـه     یشهر در این طرح به نکات يغالب اقتصادبینی نقش  پیش ياما برا. شد

  .آید یشرح زیر م
  :غالب شهر مهریز يالزامات نقش اقتصاد

دانشـگاه امـام   حـوزه علمیـه مهریـز ،    از جملـه   یآموزش عـال  يفضاهابه ویژه  یموزشآ يفضاهاایجاد و گسترش  •
مـی شـود نقـش    این مسأله باعث  که یآموزش عال سایر مراکزدانشگاه پیام نور و ، ی، دانشگاه آزاد اسالم)ع(صادق

 . پیش رود یو خوابگاه یشهر به سمت نقش دانشگاه غالب اقتصادي 

متعدد در  يگردشگر ينه هایزم( یو اکوتوریست یطبیع ي، جاذبه ها) یاثر تاریخ 38(  یتاریخ يوجود جاذبه ها •
نقش غالـب  این مسأله باعث  کهجنوب به شمال کشور يان عبوریر جرین شهر در مسیو قرار گرفتن ا) زیمهرشهر 

 .پیش رودو خدماتی  یو اقامت يشهر به سمت نقش گردشگراقتصادي 

اسـتان   یاز مراکز مهـم صـنعت   یتواند یک یده استان، منطقه مهریز مو در چشم انداز توسعه آین ياز نگاه توسعه ا •
می شود نقش غالب اقتصادي  باعث  کهمحسوب گردد يو دامدار ي، کشاورزیصنایع تبدیل يخصوصاً در زمینه ها

  .تمایل یابد یشهر به سمت نقش صنعت
دهد  يدیگر در آینده رو ینیست که بتوان آنها را نادیده گرفت؛ چه بسا اتفاقات يبه هر جهت این الزامات موارد

در مجموع با توجه به موارد ذکر شده در خصوص فضـاهاي آموزشـی،   . وسویی دیگر بکشاند که نقش شهر را به سمت 
نقـش غالـب    صـنعتی  و استعدادها و توسعه هاي اخیر در زمینه وجود اثار تاریخی و مناظر طبیعی و هویت باغ شهري

  .خواهد رفت صنعتی –خدماتی   شهرشهر مهریز به سمت یک اقتصادي 

 شهر مهریز در سال افق طرح و شاغلین  محاسبه فعالین - 2-2-1- 4

اسـتفاده   1405بـراي سـال    1388ل براي محاسبه فعالین از روش تعمیم نسبت فعالین به کل جمعیت در سا
  . نفر برآورد گردید  26340بالغ بر  1405با استفاده از این روش تعداد فعالین سال . شد

سال هاي ): 12(شماره جدول در  فعال شهر مهریز    1405- 1388جمعیت 

  1405  1388  سال
  26340  21919  تعداد فعالین 

مشاور :مأخذ   محاسبات 

در ذیل روش ها . براي محاسبه تعداد شاغلین با استفاده از جمعیت فعالین از روش هاي گوناگونی استفاده شد
  . بیان شده است 

تعـداد  :  1388نسبت شاغلین به فعالین در سـال   استفاده از تعمیم با 1405 سال احتمالی شاغلین تعداد - 
 .  نفر برآورد گردید 10633با استفاده از این روش  1405شاغلین احتمالی در سال 
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 و پیشنهاداتحلیل ت  26

): نـرخ رشـد پیشـنهادي    ( 1400-88رشد جمعیـت    با استفاده از نرخ1405 سال احتمالی شاغلین تعداد - 
 .  نفر برآورد گردید 10264با استفاده از این روش  1405تعداد شاغلین احتمالی در سال 

و تعمیم بـراي سـال    85-75شاغلینتغییرات تعداد  با استفاده از  روند1405 سال احتمالی شاغلین تعداد - 
 .  نفر برآورد گردید 11129با استفاده از این روش  1405تعداد شاغلین احتمالی در سال :  1405

تعـداد شـاغلین احتمـالی در    :   85-75 شاغلین رشد با استفاده از نرخ1405 سال احتمالی شاغلین تعداد - 
  . گردیدبرآورد نفر  12873با استفده از این روش  1405سال 

 
احتمالی شهر ): 13(شماره جدول شاغلین   1405سال  در مهریزبرآورد 

  )نفر(تعداد شاغلین   روش محاسبه
  10633  1388نسبت شاغلین به فعالین در سال  تعمیم

  10264  )نرخ رشد پیشنهادي ( 1400-88رشد جمعیت   نرخ
ü 11129  1405و تعمیم براي سال  85- 75تغییرات تعداد شاغلین روند  

  12873    85-75 شاغلین رشد نرخ
مشاور :مأخذ   محاسبات 

گزینـه سـوم   . فر را براي شاغلین ارائه می دهندسه گزینه از چهار گزینه محاسبه شده جمعیتی باالي ده هزار ن
ابین دو عـدد دیگـر را   است عددي مـ محاسبه شده  85-75که تعداد شاغلین در آن با توجه به روند تغییرات شاغلین 

بنابراین گزینه سوم به عنوان گزینه منتخب شـناخته  . وت فاحشی در سه عدد دیده نمی شودهرچند تفا. ارئه می دهد
بدیهی است براي تعیـین سـهم گـروه هـاي عمـده      . اي دیگر محاسبات مشاور خواهد بودنفر مبن 11129شده و عدد 

  . شدفاده خواهد اقتصادي نیز همین روش مورد است
نفـر و خـدمات    4776نفر، بخش صنعت  798بر اساس محاسبات مشاور مندرج در جدول زیر بخش کشاورزي 

مسکن و شهرسازي تعدیل ایـن اعـداد بـا     منتخب اما نظر کمیته فنی. خواهد داشت  1405نفر شاغل در سال  5555
فنـی و  اعداد بـا نظـر کارشناسـان کمیتـه     . رویکرد باالتر بودن تعداد شاغلین بخش صنعت نسبت به خدمات می باشد

  . تعدیل گشته و در جدول زیر ارائه می گرددتصویب در شورایعالی شهرسازي و معماري 
بینی   ):14(شماره جدول شاغلین پیش  تفکیک  تعداد  عمده  اقتصادي شهر مهریز به    گروه هاي 

  )تعدیل شده براساس نظر کمیته فنی(1405   )پیشنهادي مشاور( 1405  1385  1375  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7  798  7  798  538  520  کشاورزي
  52  5776  43  4776  3535  3321  صنعت
  41  4555  50  5555  4121  2291  خدمات

  -  -  -  -  190  184  اظهار نشده
  100  11129  100  11129  8384  6316  مجموع

مشاور :مأخذ   محاسبات 
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  بینی احتماالت رشد و تحوالت جمعیت شهر در آینده  پیش -4-2-3
 در بخـش فعـال   هـر  مـدت  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  هـاي  بینی پیش و برآوردها میان، در این .است مرتبط هاي زمینه در اتکا قابل برآوردهاي از برخورداري نیز

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

  :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      
به عبارت دیگر سطح جمعیـت متناسـب بـا گذشـته یـا گذشـت زمـان        . اساس نرخ رشد فعلی آن خواهد بودآینده بر 

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

  :به دست می آید

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

=  )                   1(رابطه    +    
  .تعداد سال هاي مورد نظر است nرشد جمعیت در هر واحد زمان و  aجمعیت سال پایه،    ) 1(در رابطه 

نفر اقزایش یافته اسـت و در حـال    1125ساالنه  1385تا  1375اساس این مدل جمعیت شهر مهریز در عرض دهۀ بر 
     1400و در سـال  1394محاسـبه جمعیـت در سـال    . نفر می باشد، مطلوب اسـت  28474حاضر جمعیت شهر برابر با 

=     ):افق طرح (       +  ∗     =            =      +   ∗     =41974  
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 و پیشنهاداتحلیل ت  28

 1مدل رشد نمایی •

گیرد هاي مختلفی صورت میهاي نزدیک قبل یا بعد از آن به روشهاي بین دو سرشماري یا سالبرآورد جمعیت سال

در این روش . است) Extrapolation(گیري  و برون) Interpolation(گیري  ها روش خطی درون ترین آنکه ساده

از . هاي نزدیک به آن یکسان است که افزایش عددي جمعیت در فاصله بین دو سرشماري یا در سالشود تصور می

هاي آن فاصله، افزایش یا  توان با تقسیم کل افزایش یا کاهش جمعیت در فاصله مورد نظر به تعداد سالرو می این

این . هاي واقع در آن فاصله رسید الدست آورد و از روي آن به جمعیت یکی از س کاهش تعداد ساالنه جمعیت را به

فرمول مورد استفاده در این 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  
در این فرمول با داشتن تعداد جمعیت سال پایه، رشد ساالنه جمعیت و فاصله زمانی بین سال پایه و سـال مـورد نظـر    

پیش بینی هاي صورت گرفته در این طرح بر اسـاس همـین مـدل     .بینی کردتوان جمعیت سال مورد نظر را پیشمی
  است

   ٢روش نسبت •

این روش نیز از جمله روشهاي ریاضی است که در آن افزایش یا کـاهش جمعیـت شـهري بـه نسـبت خاصـی       
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 هاي گذشته بدست می آید به سالدوره 
از ثبات نسبی و توسعه یافتگی برخوردارند و پیش بینی می شود کـه در آینـده تغییـر و تحـوالت چنـدانی را تجربـه       

  .نخواهند کرد

 روش رگرسیون  •

ایـن روش در سـاده   . ین جمعیت متغیرهاي دیگر، رابطه ثابتی وجود داردروش رگرسیون براساس این فرض است که ب
  :ترین شکل خود، تنها از یک متغیر مستقل به صورت زیر استفاده می کند 

                                                   
1 - Exponential Growth Model 
٢ - Ratio Method 
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 و پیشنهاداتحلیل ت  29

 ( ) =  +   ( )
  

. با شناخت این معادله، می توان از آن براي پیش بینی اسـتفاده کـرد  . ، متغیر مستقل است( ) در این فرمول 
=    ∆  : معادله یاد شده، به صورت زیر ارائه می شودمعموال   +  ∆

=    ∆و   tکه تغییر در متغیر مستقل بین زمان   +  . می باشد   
 ثابت با  سال هاي آتی، صرفًا براي جمعیت رشد میزان بودن ثابت فرض براساس معموالً جمعیتی هاي بینی پیش

 صورت کردن سادهاین موضوع تنها  که کرد توجه باید ماا. شود می انجام سرشماري آخرین رشد از میزان کردن فرض

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

 که کاري حداقل .صورت گرفته دقیق تر خواهد بود هاي بینی پیش و شده لحاظ رشد میزان در ساالنه تغییرات نمود،

بر و کرده فرض را محتمل مقدار چند یا یک بینی، دوره پیش مختلف سال هاي براي که است این داد انجام توان می
  .نمود که در مورد پیش بینی جمعیت شهر مهریز بدین صورت عمل شده است بینی پیش فرضیات این اساس

کـه شـامل داده هـاي    پایه سایر محاسـبات اسـت،    مهریز سه دادة اصلی به عنوان در پیش بینی جمعیت شهر
طـرح  مرکز بهداشـت شهرسـتان مهریـز و داده هـاي جمعیتـی      ) زاد و ولد و مرگ و میر ( مرکز آمار ایران، آمارحیاتی 

می گزینه هـاي  براي تما 1388نفر در سال  28474مبناي پیش بینی؛ جمعیت . می باشند زدیه یسعه و عمران ناحتو
  .ثابت می باشد

  داده هاي جمعیتی مرکز آمار ایران  محاسبه نرخ رشد سه دوره اخیر براساس 
نفـر بـوده اسـت کـه در      10542، برابر 1345جمعیت شهر مهریز در سال بر اساس داده هاي مرکز آمار ایران؛ 

بـه  1385نفر و نهایتاً در سال  25239به  1375نفر و در سال  20830به  1365نفر و در سال  12308به  1355سال 
  .درصد می باشد 57/2معادل 1355 -1385براین اساس نرخ رشد سه دوره  .نفر رسیده است 26364

  هاي جمعیتی مرکز آمار ایران  همحاسبه نرخ رشد دوره ده ساله اخیر براساس داد
اسـاس   ایـن  بـر . باشد یم 1385 تا 1375ده ساله در دوره  یجمعیت يداده هامحاسبه این نرخ رشد بر اساس 

براین نـرخ  بنا .نفر رسیده است 26364به 1385و در سال  بوده نفر 25239برابر با  1375جمعیت شهر مهریز در سال 
کـاهش قابـل    1355-1385 يکه نسبت به نرخ رشد دوره های باشد درصد م 44/0برابر با  جمعیت در این دورهرشد 

  .داشته است يمالحظه ا
  داده هاي جمعیتی مرکز بهداشت شهرستان مهریز محاسبه نرخ رشد طبیعی بر اساس 

. محاسبات نرخ رشد قرار گرفـت مبناي باشد،  یکه منطبق بر آمار زاد و ولد و مرگ و میر م یجمعیت يداده ها
  .می باشددرصد  39/1، معادل طبیعی شهر مهریز بر اساس داده هاي مرکز بهداشت شهرستان مهریز، نرخ رشد 
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   )طرح فرادست(داده هاي جمعیتی طرح توسعه و عمران ناحیه یزد محاسبه نرخ رشد بر اساس 
مبناي پیش بینـی قـرار گرفتـه     زد،یه یطرح توسعه و عمران ناح یجمعیت يداده هاسوم محاسبه نرخ رشد در 

نفـر   12308بـه   1355در سال  نفر بوده است که 10542، برابر 1345جمعیت شهر مهریز در سال در این طرح  .است
 .نفـر رسـیده اسـت    26364به 1385نفر و نهایتاً در سال  25239به  1375نفر و در سال  20830به  1365و در سال 

،  1388ز در سـال  یـ ت شـهر مهر یباشـد،جمع  یدرصـد مـ   6/2که معـادل   1355 -1385بر اساس نرخ رشد سه دوره 
، وان یـک طـرح فرادسـت نـرخ رشـد جمعیـت      طرح مذکور، به عنـ  يبر اساس داده ها . نفر برآورد شده است 28474
  .باشد یدرصد م 50/1معادل 

براي شهر مهریز  :)15(شماره جدول شده    نرخ رشدهاي محاسبه 

  )به درصد (  نرخ رشد  دوره مورد بررسی  مبناي محاسبات
  57/2  1355 -1385  داده هاي مرکز آمار ایران
  44/0   1375 – 1385  داده هاي مرکز آمار ایران

  39/1   1378 -1388  داده هاي مرکز بهداشت شهرستان مهریز
  50/1  1381 -1400  داده هاي طرح توسعه و عمران ناحیه یزد
مشاور: مأخذ   محاسبات 

  )شدهرخ رشد هاي محاسبه ناز نرخ رشد سه  میانگین ( گزینه اول پیش بینی جمعیت
شامل نرخ رشد دوره سی سـاله، نـرخ   نرخ رشد سه اولین گزینه جهت پیش بینی جمعیت شهر مهریز میانگین 

بـا اسـتفاده از   . مبناي پیش بینی می باشد 77/1بر این اساس نرخ رشد  . است رشد طبیعی و نرخ رشد طرح فرادست
  . متوسط رشد  ساالنه پیش بینی جمهیت شهر مهریز به شرح زیر می باشد

N
Nx xxx

1

21 )...( ×××=µ  

77.1)50.139.157.2()...( 3
1

3
1

321 =××=×××= xxxGµ  
  

اساس  :)16(شماره جدول بر  جمعیت شهر مهریز  بینی  اولپیش    گزینه 

  تعداد جمعیت  سال  تعداد جمعیت  سال
1389  28978  1395 32195 

1390  29491  1396 32765 

1391  30013  1397 33345 

1392  30544  1398 33935 

1393  31085  1399  34536 

 35147  )دوازده سال آینده ( 1400 31635 )شش سال آینده ( 1394

مشاور: مأخذ   محاسبات 
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اول:17 نمودار گزینه  اساس  بر  جمعیت شهر مهریز  بینی    پیش 

  )یر نرخ رشد دورة ده ساله اخ( گزینه دوم 
 می صورت حضوري مراجعه با پرسشنامه تکمیل پایه بر که مسکن و نفوس عمومی سرشماریهاي حاضر حال در

 و کشـورها  بـراي  آن بـا  مـرتبط  هاي مشخصه و جمعیت اطالعاتی منبع اعتمادترین قابل و ترین کامل عنوان به گیرد،
 برخـوردار  نیـز  باالیی شدت از گاهی که جمعیت پیوسته تغییرات واسطهه ب .اند شده شناخته ،جغرافیایی زیرتقسیمات

 جهـت  دورتـر  هـاي  سـال  اًمخصوصـ  و سرشـماري  از پس مقاطع براي را ها سرشماري گونه این نتایج توان نمی است،

  . نمود استفاده موردنیاز، اهداف از بسیاري
  

دوم :)17(شماره جدول گزینه  اساس  بر  جمعیت شهر مهریز  بینی    پیش 

  تعداد جمعیت  سال  تعداد جمعیت  سال
1389  28598  1395 29357 
1390  28723  1396 29485 
1391  28849  1397 29614 
1392  28975  1398 29743 
1393  29102  1399  29873 

 30034  )دوازده سال آینده ( 1400 29229 )شش سال آینده ( 1394
مشاور: مأخذ   محاسبات 
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دوم :18 نمودار گزینه  اساس  بر  جمعیت شهر مهریز  بینی    پیش 

  

 به عنـوان  و گردد می اجرا کشور سراسر در مسکن و نفوس عمومی هاي سرشماري ساله، 10 فواصل در اگرچه

 اختیـار  در اي منطقـه  و ملی سطوح در را آن هاي مشخصه و جمعیت براي اطالعاتی منبع ترین مطمئن و ترین کامل

 کـه  پـذیرد  می انجام متعددي گیري نمونه هاي طرح سرشماریها این بین بر این عالوه وگیرد می قرار مختلف کاربران

 نیازهاي از بسیاري تنهایی به تواند نمی منابع این از یک هیچ وجود این با است؛ جمعیت با مرتبط مقوالت آنها موضوع

در مورد پیش بینی هاي صورت گرفته در سـناریوي دوم نیـز وضـعیت بـه همـین صـورت       .نماید تأمین را آتی و جاري
دورة مـی باشـد ولـی در     یـک رشـد متعـادل   ، 1345 -1355است؛ چراکه نمودار رشد جمعیت شـهر مهریـز در دوره   

و امـا در آخـرین دوره    شـهري، رشـد جمعیـت افـزایش مـی یابـد       –ا ، با توجه به مسأله مهاجرت روست1355 -1365
نتیجه اینکه این گزینه داراي نقطه ضعف خاص خود . رشد جمعیت شهر به یک حالت متعادل می رسد 1385-1375

  .بوده و نمی تواند به عنوان یک گزینه مطلوب مطرح شود
  

   ) خ رشد طبیعینر( گزینه سوم 
 یپـیش بینـ  مبنـاي  باشـد،   یکه منطبق بر آمار زاد و ولد و مرگ و میـر مـ   یجمعیت يوم داده هاس گزینهدر 

نرخ رشد بدست آمده بر اساس داده هاي مرکـز بهداشـت شهرسـتان مهریزکـه مبنـاي ایـن        .جمعیت قرار گرفته است
علت انتخاب ایـن گزینـه   . درصد می باشد 39/1معادل پیش بینی قرار گرفته است، نرخ رشد طبیعی جمعیت است و 

  .به عنوان یک گزینه مطرح، تنها ثبت داده اي جمعیتی به صورت روزانه و صحت داده ها می باشد
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سوم :)18(شماره جدول گزینه  اساس  بر  جمعیت  بینی    پیش 

  تعداد جمعیت  سال  تعداد جمعیت  سال
1389  28870  1395 31363 
1390  29271  1396 31799 
1391  29678  1397 32241 
1392  30090  1398 32689 
1393  30509  1399  33143 

 33604  )دوازده سال آینده ( 1400 30933 )شش سال آینده ( 1394
مشاور: مأخذ   محاسبات 

  
بر  :19 نمودار جمعیت شهر مهریز  بینی  سومپیش  گزینه    اساس 

دالیل این موضوع را می توان مقطعـی بـودن   . تواند به عنوان یک گزینه مطلوب مطرح شود یاین گزینه نیز نم
  .امل جمعیت در رشد جمعیت بیان کردوو در نظر نگرفتن عداده ها 

  )نرخ رشد سی ساله اخیر( گزینه چهارم 
درصـد محاسـبه    57/2در حدود  1355 – 1385بر اساس محاسبات مشاور نرخ رشد شهر مهریز در سال هاي 

  . نفر خواهد بود 38611معادل  1400جمعیت بر مبناي این نرخ رشد در سال . می گردد
چهارم): 19(شماره جدول گزینه  اساس  بر  جمعیت  بینی    پیش 

  تعداد جمعیت  سال  جمعیتتعداد   سال
1389  29206  1395 34010 
1390  29957  1396 34884  
1391  30727  1397 35871  
1392  31517  1398 36701  
1393  32327  1399  37644  

 38611  )دوازده سال آینده ( 1400 33158 )شش سال آینده ( 1394
مشاور: مأخذ   محاسبات 
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چهارم :20 نمودار گزینه  اساس  بر  جمعیت شهر مهریز  بینی    پیش 

  )نرخ رشد طرح فرادست ( نه پنجم گزی
نـرخ رشـد،   بر اساس ایـن  . درصد در نظر گرفته شده است 5/1نرخ رشد طرح فرادست براي شهر مهریز معادل 

  . نفر خواهد بود  34044معادل  1400جمعیت شهر مهریز در سال 
  

پنجم ): 20(شماره جدول گزینه  اساس  بر  جمعیت  بینی    پیش 

  تعداد جمعیت  سال  تعداد جمعیت  سال
1389  28901  1395 31602 
1390  29335  1396 32076  
1391  29775  1397 32557  
1392  30222  1398 33045  
1393  30675  1399  33541  

 34044  )سال آینده دوازده ( 1400 31135 )شش سال آینده ( 1394
مشاور: مأخذ   محاسبات 

  
پنجم :21 نمودار گزینه  اساس  بر  جمعیت شهر مهریز  بینی    پیش 
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  )روش رگرسیون (  ششمگزینه 
در این روش ابتدا جمعیت با توجـه بـه متغیـر    . محاسبه جمعیت با روش رگرسیون، فارغ از نرخ رشد می باشد

از آنجا که نرخ رشد دخالتی در محاسبه جمعیت نداشته است، نـرخ رشـد در مرحلـه دوم بـه     . زمان محاسبه می گردد
  . صورت دستی و خارج از فرمول هاي رگرسیون محاسبه می گردد

رگرسیون شهر مهریز  ): 21(رهشما جدول روش  در  نیاز    محاسبات اولیه مورد 

 y x x^2 xy سال
1345 10542 -2 4 -21084 

1355 12308 -1 1 -12308 

1365 20830 0 0 0 

1375 25239 1 1 25239 

1385 26364 2 4 52728 

 44575 10 0 95283 مجموع
  مشاورمحاسبات : مأخذ

. در مرحله دوم از این روش با استفاده از محاسبات موجود در جدول قبل جمعیت شهر پیش بینـی مـی گـردد   
جدول ذیل ارائه کننـده محاسـبات   . نفر با این روش محاسبه می گردد  34658جمعیت شهر مهریز در سال افق طرح 

  . می باشد 1400نهایی و جمعیت شهر مهریز در سال 
رگرسیون ): 22(شماره جدول روش  اساس  بر  جمعیت شهر مهریز  بینی    پیش 

 x ∑Y/N ∑XY/∑x^2)متغیر زمان( Y) جمعیت در سال افق (

34658 3/5 19056/6 4457/5 

  
ششم: 22 نمودار گزینه  اساس  بر  جمعیت شهر مهریز  بینی    پیش 
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  )یرشد پیشنهادي کمیته فننرخ ( گزینه هفتم
  : از شش گزینه باال گزینه اول با دالیل زیر گزینه منتخب  مشاور می باشد 

 . نرخ رشد این گزینه به نرخ رشد سند طرح فرادست نزدیک می باشد  - 1

بر کسی پوشیده نیست که جمعیت شهرها در مدل هاي علمی و ریاضی بسیار نزدیک به دوره هاي اخیـر   - 2
اگر بخواهیم تغییرات دهه اخیر را در نظر بگیریم ، تغیرات نرخ رشد جمعیـت شـهر   . کنند خود تغییر می 

 : تحوالتی از قبیل تاثیر  مهریز کمتر از یک خواهد بود ، اما نباید

 شهرك صنعتی  •

 )سریزد(منطقه نمونه گردشگري  •

 یزد  –در حال احداث اقلید راه آهن  •

   .شهر مهریز نادیده گرفت رشد جمعیت را در
در بیش از دو روش مورد تائید باشد و اعدادي نزدیک به آن از روش هاي متعـدد  می بایست عدد انتخابی  - 3

 . دیگري محاسبه شده باشد

شهرسـازي اسـتان یـزد بـا حضـور اعضـاي        اداره کـل راه و که در محل  9/9/1389در جلسه کمیته فنی مورخ 
  .صد اعالم و به تصویب رسیددر 2محترم جلسه برگزار شد، نرخ رشد پیشنهادي اعضاء 

  )رشد مصوب شورایعالی شهرسازي و معمارينرخ ( هشتمگزینه 
و مبنـاي محاسـبات آمـار     1405بر اساس مصوبه نهایی شورایعالی شهرسازي و معماري وزارت سال افق طرح  

حاسبه گردیـد  نفر م 36112معادل  1405نتیجه آنکه جمعیت شهر مهریز براي افق سال . اعالم شد 1390سرشماري 
  . و از این پس پایه دیگر محاسبات خواهد بود

  

  
گزینه : 23 نمودار اساس  بر  جمعیت شهر مهریز  بینی    هشتمپیش 
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جمع): 23(شماره جدول بینی  گزینه هاي پیش  اساس  بر    مختلف،یت شهر مهریز 

  نرخ رشد  محاسباتمبناي   گزینه ها 
  )به درصد ( 

پیش بینی سال 
1400  

سال افق 
1405  

  -  35147  82/1  میانگین نرخ رشد سه نرخ رشد   گزینه  اول
  -  30034  44/0  )1375-1385(نرخ رشد در دورة ده ساله اخیر  گزینه دوم
  -  33604  39/1  )داده هاي مرکز بهداشت شهرستان مهریز( )1378-1387( نرخ رشد طبیعی   گزینه سوم

  -  38617  57/2  نرخ رشد سی ساله اخیر   گزینه چهارم
  -  34044  50/1  )طرح فرادست(نرخ رشد  طرح توسعه و عمران ناحیه یزد  گزینه پنجم
 -  34658  8/1  )1385-1345جمعیت (روش رگرسیون  گزینه ششم
  - 36112  2  1388استان سال پایه  نرخ رشد پیشنهادي کمیته فنی  گزینه هفتم
  36112  -  6/1  1390نرخ رشد مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري با مبناي سال   گزینه هشتم

مشاور:ماخذ   مطالعات 

  جمعیت شهر در آینده  ویژگی هاي  -1- 2-3- 4
در نفـر   8/3  تعداد بعد خانوار براي افق طرح ،نفر در هزار می باشد 4/23ابر با ربا توجه به میزان زاد و ولد که ب

 بـه علـت   داشـته اسـت، کـه    ن تغییـري  ، ) 8/3(  1385این بعد نسبت به بعد خـانوار سـال    .است محاسبه شدهخانوار 
خـانوار بـرآورد    9503بر این اساس تعداد خانوار شهر مهریز در سال افق طرح  معـادل   .می باشدجوانی جمعیت شهر 

ل هاي آماري و مدل ها و نـرم افزارهـاي   نکته مهم اینکه محاسبه و برآورد بعد خانوار و تعداد خانوار با فرمو. می گردد
از جملـه؛ مهـاجرت   ) خـارج از سیسـتم شـهر    ( جمعیتی صحیح نمی باشد؛ چرا که بعد خانوار متأثر از عوامل بیرونـی  

پذیري و مهاجر فرستی، سیاست هاي جمعیتی، وضعیت اقتصادي کشور، جوانی جمعیت و مـوارد پـیش بینـی نشـده     
  .دیگر می باشد

ات رشد کالبدي و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منـاطق و مراحـل مختلـف    ارزیابی امکان -4-2-4
  توسعه شهر در آینده

  تدوین ایده کلی طرح -2-4-1- 4
این برنامـه بـر داده هـایی کـه از یـک      . منظور از تدوین ایده کلی طرح توسعه شهر ، برنامه دار کردن آن است 

فرهنگـی و اقلیمـی    –دي ، جمعیتی ، اجتماعی طرف متکی بر بررسی هاي موضعی شهر در زمینه هاي مختلف اقتصا
پیشـینه و  . ه خود متکی می کنند ، استوار اسـت هستند و از طرف دیگر هر گونه دگرگونی و در هر مقیاس از شهر را ب

ایده کلی طـرح  . وضعیت کنونی شهر ، واقعیت تاریخی و ملموسی است که حیات آتی آن را به گونه اي متأثر می کند 
  .با چنین نگرشی تدوین می شودجامع مهریز 

تبیین شکل و نحوه استقرار و در مجموع علت وجودي سکونت گاههاي شهري نیازمند یک بررسی همه جانبـه  
و دقیق است، چرا که در برپایی سکونتگاههاي انسانی عوامل و نیروهاي گوناگون اعم از محیطی، اجتماعی، اقتصـادي،  

دار در تبیین محل استقرار و وسعت سـکونتگاهها تأثیرگذارنـد کـه تـأثیر ایـن      امدر چارچوبی نظ... فرهنگی، سیاسی و 
در همین راستا گروههاي انسانی به منظـور تفـوق بـر نیروهـاي بازدارنـده      . عوامل و نیروها در گذر زمان متفاوت است
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سازمانی و ماننـد آن و  محیطی آشکارا از یک سو در گرو سطح فرهنگ، برخورداري از سطح ابزار و دانش فنی و رابطه 
بـه ایـن   . گیري و سیاست گذاري بوده است هاي تصمیم از سوي دیگر، در پیوند با امکانات اجتماعی ـ اقتصادي و شیوه 

هـاي انسـانی در    ترتیب نه تنها عوامل و نیروهاي درونی، بلکه نیروها و عوامل بیرونی بر گستره دخل و تصـرفات گـروه  
هاي انسانی بـه   براین اساس گروه. فضاهاي زیستی ـ معیشتی تأثیر بسزایی داشته است  محیط و نهایتاً شکل بخشی به

نوعی آرایش مکانی ـ فضایی خود انگیخته و طبیعی دست می یازد که عمدتاً حول محور منابع طبیعی و بـویژه خـاك    
  .گردد و آب شکل می

است مستقل بر پـنج موضـع معمـور کـه در     اي  همانگونه که قبالً ذکر شده است، شهر مهریز به عنوان مجموعه
. اند و در طول زمان به یک مجتمع زیستی با هویت واحـد سیاسـی و اداري تبـدیل گردیـده اسـت      گذشته روستا بوده

هـاي موجـود اعـم از اینکـه داراي      هاي کـویري ایـران، آبـادي    نکته قابل توجه این است که در استان یزد و اکثر استان
شوند، بدین معنی که یک آبـادي پیرامـون خـود را     شد، به صورت منفرد در منطقه مشخص میسکنه و یا غیرسکون با

هـا   این آبادي. سازد ها نمایان می آب و علف نشان داده و جدایی خود را نسبت به سایر آبادي بوسیله فضاي خشک و بی
اي از اراضـی   ه که بوسیله حاشیهها را در دل خود جاي داد باشد و ساختمان منعکس کننده فضاهاي سبز و طبیعی می

هاي زیردست خود اولین نطفـه شـهر بـه نـام مهرآبـاد کـه        ها در ترکیب آب شوند، لذا اولین نطفه آبادي بایر احاطه می
  .رود در وسعت محدود شکل داده است امروزه یکی از محالت مهرپادین به شمار می

ت سبب توسعه آرام مهرآباد گردیـد کـه نتیجتـاً باعـث     وري از قنات مهرپادین همراه با رشد جمعی افزایش بهره
برداري از قنات مهرپـادین بـوده و    مهرآباد و بازار نو که نمایانگر کالبدي بهره. تشکیل و پیدایش محله بازار نو می شود

عنوان آبادي مهرپادین گرفته بود، با توجه بـه محـدودیت زمینـه اشـتغال و محـدودیت میـزان آب بـدلیل اقتصـادي         
وجـود شـرایط طبیعـی مناسـب ناحیـه مهریـز در       . انـد  شاورزي و دامداري با رشدي بسیار تدریجی و محدود داشـته ک

کیلومتري غرب مهرپـادین گردیـد کـه قنـات      3مقایسه با سایر نواحی استان باعث حفر و پیدایش قنات بغداد آباد در 
فراوانی آب قنات مذکور . رچشمه امروزي گردیدمذکور سبب پیدایش نطفه محالت بغداد آباد از جمله محله معروف س

  .آباد در فاصله کمی از محله سرچشمه شده است  موجب پیدایش محالت دیگري چون حمام میان، الوري و کمال
وري از آب قنـات منگابـاد در قـرن     سومین مجموعه تشکیل دهنده مهریز منگاباد است که در همسوي یا بهـره 

در ادامه مسیر تکـاملی شـهر مهریـز بـا تعلـق      . اث مسجد جامع منگاباد  عینیت یافته استنهم و با توجه به تاریخ احد
یافتن خمس آب حسن آباد سبب پیدایش توسعه محله سادات نشین در کنار مهرپـادین گردیـد کـه درقـرن نهـم بـه       

آبدهی قناتی به نـام   گیرد که سبب آن شکل می) بیوك(در مرحله بعد نطفه آبادي مزویر آباد . استهریج مشهور گردید
در این دوره حفر قنات دیگر در مزویر آباد و ترکیب آن با قنات شاه حسـینی باعـث پیـدایش    . شاه حسینی بوده است

محالت دیگري چون بیدك، سرحوض و نظیر آن عالوه بر باغ استاد گردید و به آبادي استهریج موجـودیتی محسـوس   
  .داد
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کالبـد شـهر رشـد     1357شود تا سال  شروع می) به بعد 1340(چهاردهم در مرحله پنجم که از آغاز دهه قرن 
محسوسی را به شکل ارگانیک متقبل نگردید تا این که پس از انقالب به دلیل واگذاري زمین ارزان و سـایر تسـهیالت   

  .هایی در مجاور محالت تشکیل دهنده شهر گردید موجب تشکیل شهرك
هـا و   هـا و برنامـه   یت شـهر مهریـز و ارائـه تسـهیالت مناسـب و طـرح      در چند سال اخیر نیز بواسطه رشد جمع

هاي جدیـد بـا سـاختاري     تعداد زیادي شهرك) نظیر مسکن مهر(هاي باالدستی و در مقیاس کشوري و استان  سیاست
 )محلـه گرایـی  (اند و غالباً بدلیل ساختار اجتماعی خاص مهریز  طراحی شده پیرامون محالت سنتی مهریز شکل گرفته

  .محل اسکان اضافه جمعیت محالت مهریز در مجاورت محالت سنتی گردیده است
گاههاي مسکونی مهریز، تمایل شدید اسـتقرار مسـکونی سـاکنین ایـن      بررسی سیر و تحول جمعیت و سکونت

هـاي اجتمـاعی    تواند خود یکـی از محـدودیت   دهد که می هاي مجاور آن را نشان می شهر در محالت سنتی و محدوده
  .شد شهر در آینده مهریز تلقی گرددر

  :توان گسترش کالبدي فعلی مهریز را در سه سطح مختلف متصور بود که عبارتند از بر این اساس می

  گسترش درون زاي شهر مهریز
شامل رشد و توسعه درون محالت سنتی و افـزایش تـراکم و سـاخت و سـازهاي جدیـد درون      این نوع توسعه  

ونـی شـهر بـه لحـاظ خـدمات و      عمدتاً متکی بر امکانـات در این بخش از توسعه هاي آتی،  .باشد می محالت مسکونی
  . عمومی می باشد التتسهی

با توجه به شکل گیري اولیه شهر مهریز در نتیجه به هم پیوستن بافت هاي روسـتایی ، مـی تـوان بسـیاري از     
شهر عبارت اسـت از   –به طور کلی روستا . دشهري را در بخشی از توسعه هاي شهر مشاهده نمو –ویژگی هاي روستا 

مکانی که دگرگونی در کیفیت و کمیت شیوه زندگی از روستا نشینی به سوي شهرنشینی را مـد نظـر دارد و در عـین    
این فضاي جدید تصمیم گیـري در  ).  stohr & Taylor, 1981: 543(حال به برخی از سنن روستایی نیز وفادار است 

  . ا کاهش داده و سبب توسعه شهر محوري بر پایه حفظ برخی از سنن گذشته می شودحوزه هاي روستایی ر
از میان ویژگی هاي گوناگونی که مبین ماهیت شهر هستند و چه بسا علت اولیه بر پایی آن به شمار می آینـد،  

در شـهر  . سـازد وجود حوزه زراعی پیرامون است که از طریق اضافه تولید خود ، اسـاس تغذیـه شـهري را فـراهم مـی      
مهریز نیز این بافت به عنوان بخشی از اراضی شهري در کنار بافت روستایی که هم اکنون پهنه هاي وسیعی از شهر را 

  . تشکیل می دهد ، موجود می باشد
، برقـراري  ، آنچه بیش از همه مشخص و بارز استشهري – در میان ویژگی هاي مختلف روستا، در شهر مهریز

از جمله آنکـه شـهر را بـه لحـاظ     . در آن است که این ویژگی بر دیگر ابعاد شهر نیز تأثیر گذار بوده است اي نظام محله
که این ویژگی بافت در پهنه بندي هاي شهر در سه جهت، مشـخص مـی    ،پهنه تقسیم نموده است 3بافت کالبدي به 

، بـا   ز پتانسـیل هـاي توسـعه درون زاي شـهري    و استفاده ا بنابراین ، مد نظر بودن توسعه در این بخش از شهر. باشد
    .  از اهداف طرح توسعه شهر می باشد ،توجه به ویژگی هاي مذکور
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  جدید در مجاورت محالت مسکونی سنتی وسعه هايتایجاد 
شامل بخش هایی از اراضی درون شهري است که مورد اسـتفاده سـاخت و   ، شهر مهریزتوسعه بخش دیگري از 

طراحی شـده در کنـار بافـت سـنتی و روسـتایی شـهر ، دو گونـه         خش هايبساخت . گرفته است سازهاي معاصر قرار
هر یک از بافت هاي به وجود آمده ، به تبعیت از سـاختار  . متفاوت از ویژگی هاي کالبدي را در شهر ایجاد نموده است

استفاده نموده و حالتی مسـتقل از   محله اي موجود در حواشی بافت قدیمی، با ظاهري متفاوت ،از امکانات مجاور خود
  . دیگر شهرك ها به خود گرفته است

  بدون در نظر گرفتن محله گرایی در شهر  جدید توسعه هايتوسعه و ایجاد 
هاي دولتـی و بیشـتر در اراضـی بـایر و دولتـی واقـع در        هاي باالدستی توسط سازمان عمدتاً براساس سیاست 

اند و توسعه مهریـز را در   و اراضی بایر شمال شرقی مهریز ایجاد شده) بخش غربی محله مزویر آباد(جنوب غربی مهریز 
  .اند ها را رقم زده این بخش

  مراحل توسعه آتی شهر  -2-4-2- 4
قی توسعه کالبدي شهر و میزان افزایش محدوده شـهر وابسـته بـه شـاخص هـا و عوامـل متعـددي        حدود منط

شـاخص هـاي   . ه هاي کوتاه مدت وبلند مدت مشخص می شـود روباشد که در فرایند برنامه ریزي طرح جامع در د می
 :اصلی تعیین سطح محدوده به شرح ذیل می باشد

  در وضع موجودمیزان کمبود وکاستی سطوح خدماتی ومسکونی  -
  میزان افزایش جمعیت شهر در افق طرح -
  در منطقه  مهریزنقش وچشم انداز شهر در افق طرح ونقش شهر  -
  الگوي توسعه پیشنهادي و ضرورت هاي تحقق آن -

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

  .توجه به اهداف طرح صورت پذیرد

  فضاهاي داراي قابلیت توسعه و جهات اصلی توسعه -2-4-3- 4
اصوالً موقعیت وشکل زمین در هر مکان زیستی یکی از عوامل تعیین کننده شـکل توسـعه فیزیکـی آن مکـان     

هر چند عوامل در شهرها و روستاها متفاوت است ، ولی در شهرها عمدتاً به جهـت کمبـود زمـین،    . گردد می محسوب
وجود منابع طبیعی و قانونی و عوامل شرایط خاص زندگی شهري، بیشتر ساخت و سازها در ارتفاع و بصورت عمـودي  

وسعت زیاد قطعات این امر در نهایت منجـر بـه   و   گیرد، در مقابل در روستاها بدلیل پایین بودن قیمت زمین شکل می
پراکنده شدن بافت روستا و از بین رفتن اراضی مرغوب کشاورزي و در نهایت بروز مشکالت در ارائه خدمات روسـتایی  

  .گردد به لحاظ پراکندگی روستا می
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گیـري   دگی و شـکل با توجه به وضعیت خاص شهر مهریز که عالوه بر دارا بودن موقعیت سیاسی، از نوعی پراکن
ها و امکانات توسـعه   شناخت محدودیت. برخوردار است) هاي روستایی بافت(بافت شهري در اثر بهم پیوستگی محالت 

هاي مسکونی و هدایت اصولی توسعه آتی شهر با توجه  تواند زمینه مناسبی جهت ایجاد بهم پیوستگی فضایی بافت می
هاي توسعه کالبـدي مهریـز را    براین اساس امکانات و محدودیت. اضر گرددهاي اساسی طرح ح ریزي به اهداف و برنامه

  :توان به شرح زیر برشمرد می

  هاي توسعه محدودیت -2-4-3-1- 4
  :توان به عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی تقسیم نمود هاي توسعه را می به طور کلی محدودیت

شـود کـه توسـعه اقتصـادي و حیـات شـهر        به آن دسته از عواملی اطالق مـی  :هاي اقتصادي  محدودیت -1

که تخریـب ایـن اراضـی باعـث وارد شـدن لطمـه       ... وابسته به آنهاست مانند اراضی زراعی و باغات، مناطق صنعتی و 
  .گردد اساسی به اقتصاد شهر می

طـراف محلـه خـود، تقسـیمات     ها شامل تمایل به زنـدگی در ا  این محدودیت :هاي اجتماعی  دیتمحدو -2

  .باشد می... هاي وقفی، مشاع، بزرگ مالکی، منابع ملی و  ها از جمله مالکیت اي و قومی، انواع مالکیت محله
توان بـه آثـار باسـتانی، بناهـاي تـاریخی،       هاي فرهنگی می از جمله محدودیت :هاي فرهنگی محدودیت -3

اشـاره کـرد کـه ایجـاد تغییـر در      ... و . هاي تاریخی و ثبت شد ها، بافت هاي وقفی، مساجد، امام زاده زمین ها، گورستان
  .ها به راحتی امکان پذیر نیست و بایستی با مالحظات خاص در مورد آنها تصمیم گرفت آن

به عنوان موانـع طبیعـی و   ... نظیر وجود کوه، دره، مسیل، رودخانه و  ):فیزیکی(هاي طبیعی  محدودیت -4

باشـند کـه عمـدتاً مـانع      به عنـوان موانـع مصـنوعی مطـرح مـی     ... آهن، سدها، کانال آب، قنوات و  ها، خطوط راه جاده
  .گسترش شهرها بدان سمت گردند

هاي متعـدد درون و پیرامـون    ورستاندر خصوص شهر مهریز موانع توسعه مشتمل بر اراضی زراعی و باغات و گ
هـاي شـهر جـز قسـمت      هاي توسعه شهري باشد که در تمام بخش ترین محدودیت محدوده شهر مهریز است که عمده

که بعضاً سبب بروز برخـی  . شوند دیده می) که داراي اراضی بایر است(هایی در جنوب غرب مهریز  شمال شرق و بخش
  .این محالت نیز شده استمشکالت زیست محیطی براي ساکنین 

هـاي تـاریخی    عالوه بر موارد یاد شده، وجود تمایل شدید به زندگی در اطراف محله خود، تعداد ابنیـه و بافـت  
هـا و قنـوات متعـدد درون محـدوده      ثبت شده و یا در حال ثبت درون مجموعه شهري مهریز، وجود کانال ها و مسیل

جاده بین شهري یزد ـ کرمان معروف بـه   (، عبور مسیر شریانی بین شهري شهر مهریز و یا پیرامون محدوده مصوب آن
سنتو که شاهراه ارتباطی جنوب به شمال کشور نیز بر آن منطبق است و محـل ترانزیـت کـاال و عبـور تعـداد زیـادي       

مـزاحم  هاي صـنعتی و کارگـاهی    در قسمت شرقی مهریز، استقرار واحدها و مجموعه) وسیله نقلیه سنگین از آن است
هـاي جنـوب و جنـوب     اند، عدم تمایل به توسعه فیزیکی مهریز در بخـش  که عمدتاً در بخش شرقی مهریز مستقر شده
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و مالکیت شخصی بر بسیاري از اراضـی درون و بیـرون محـدوده    ) عدم گسترش شهر به سمت خورمیزات(غرب مهریز 
  .آیند ه شمار میشهر مهریز از عمده موانع توسعه فیزیکی و کالبدي شهر مهریز ب

هاي مسکونی مهریز و قرارگیري باغات و اراضی کشاورزي در حد فاصل آن، سبب ایجـاد   بعالوه پراکندگی بافت
کـه بـا توجـه بـه     . گـردد  هاي عمده شهري بصورت یکسان در محالت می مانع به منظور قرارگذاري و مکانیابی کاربري

مهریز، قرار گرفتن یک کاربري عمده در یکی از محالت ـ جـداي    تمایل شدید ساکنان محالت به محله گرایی در شهر
از مقوله شعاع دسترسی مناسب به سایر محالت ـ نارضایی ساکنان محالت دیگر را در بر خواهد داشت، کمـا ایـن کـه     

  .رسد در حال حاضر نیز چنین مشکلی در محالت مختلف به نظر می

  امکانات توسعه -2-4-3-2- 4
قطعات بزرگ بایر در داخل و خارج بافت شهر مهریـز، بهتـرین امکـان را بـراي      ها و در حالت کلی، وجود زمین

هاي مختلف شهر نیز بصورت پراکنده به چشـم   این اراضی که البته در بخش. توسعه شهر در سطح فراهم ساخته است
یعی در هـاي وسـ   هاي غربی و شمال شرقی شـهر و نیـز بخـش    آیند، بطور عمده در داخل محدوده شهر، در قسمت می

البته باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که اگر . گردند هاي شمالی، جنوب و جنوب غرب مهریز مشاهده می قسمت
هـاي مختلـف در    هاي بعمل آمده از ادارات و ارگانهاي مختلف دولتی در خصوص اختصاص کاربري چه مطابق استعالم

ي عمومی در این نواحی وجود ندارد، لکن بدلیل فاصله نسبتاً ها ها، مشکل چندانی از حیث تأمین زیرساخت این بخش
  .هاي مسکونی شهر، هزینه باالتري را در پی خواهد داشت زیاد آن از دیگر محالت و بافت

عالوه بر این توسعه فیزیکی شهر در ارتفاع بواسطه افزایش تراکم و مجوز ساخت در نواحی مسـکونی موجـود و   
هـایی از   توسعه در اراضی زراعی و باغات با ارائه ضوابط مناسب و در نظـر گـرفتن بخـش    ریزي مناسب همچنین برنامه

هاي شهري، از دیگـر امکانـات توسـعه فیزیکـی در      وري مناسب جهت استقرار کاربري اراضی زراعی فاقد کیفیت و بهره
  .آیند شهر مهریز به شمار می

بینی شده در افق طرح در شهر مهریـز حـدود    جمیعت پیشبا توجه به موارد یاد شده و با در نظر گرفتن اینکه 
متر مربع بـه عنـوان متوسـط سـرانه مطلـوب       160بینی شده است و با در نظر گرفتن  هزار نفر توسط مشاور پیش 36

هـاي شـهري در افـق     هکتار جهت استقرار کـاربري  576کاربري هاي شهري به ازاي هر نفر در شهر، به سطحی حدود 
 هکتـار اراضـی بـایر در ایـن شـهر،      840و  هکتـاري شـهر مهریـز    2900اشد که با توجه به سطح حدود ب طرح نیاز می

  .کمبودي از این حیث وجود نخواهد داشت

  اولویت بندي مراحل مختلف توسعه شهر - 2-4-4- 4
بنابراین برنامـه ریـزي توسـعه شـامل جهـات اصـلی       . توسعه پایدار از مهم ترین ارکان بقاي یک شهر می باشد

توسعه درون زا با توجه بـه  . فضاهاي داراي قابلیت توسعه از مولفه هاي طرح ریزي کالبدي یک شهر می باشدتوسعه و 
و جنـوب غـرب در    ، شـمال شـرق   بافت پراکنده و توخالی مهریز دراولویت توسعه بوده و پس از آن توسـعه در شـمال  
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بق بـا ضـوابط خـاص در بخـش مرکـزي مهریـز       در نهایت ساخت و ساز ویژه مطا .اولویت برنامه ریزي توسعه می باشد
  .امکان پذیر خواهد بود
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توسعه کالبدي مهریز : 1نقشه  امکانات  و  ها    محدودیت 
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بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افزایش درآمـدها و تـأمین اعتبـارات     پیش  - 2-5- 4
  ، توسط سایر سازمانهاي مؤثر در عمران شهر  انیعمر

به دلیل حاکمیت نظام بخشی در برنامه ریزي کشور و نامشخص بودن برنامه دستگاه هـاي مختلـف در سـطح    
ملی و وابستگی پروژه هاي عمرانی شهر به نحوه تخصیص اعتبـارات عمرانـی ملـی و اسـتانی، بـرآورد اعتبـارات سـایر        

از اینرو هر دستگاه متناسب با پروژه هاي عمرانی تعریف شده مختص خود، می بایسـت  . وددستگاه ها، مسیر نخواهد ب
  .براي تأمین اعتبارات عمرانی اقدام نماید

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

. مـی کنـد   بیشـتر  را شـهرداریها  درآمدي و مالی منابع گسترش به نیاز شهري افزایش جمعیت از ناشی مشکالت و آنها
 دارد اي ویـژه  اهمیـت  ها شهرداري درآمدي و مالی تأمین منابع شهري، مدیریت مختلف بخش هاي میان در بنابراین

 فقدان درآمد دیگر سوي از و دارد شهروندان به خدمات ارائه در اي عمده تاثیر ها درآمد شهرداري کسب سو یک از زیرا

 شهري هاي برنامه و ها طرح تمامی اساساً اجراي بلکه شود می شهر در ضروري خدمات ایجاد عدم سبب تنها نه کافی

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

 را شـهرداري هـا   اي بودجـه  و مـالی  ریـزي  برنامه دائمی هاي هزینه به پاسخگویی براي درآمدي حداقل مستمر منابع

. کـرد  نخواهـد  آتی سالهاي در را ها تزاید شهرداري به رو هاي هزینه جوابگوي فعلی درآمدي منابع روند این با و مختل
 فعال اجراي استراتژیهاي تدوین امکان بتواند که گیري تصمیم فرآیند توسعه به نیاز ها براي شهرداري امروزه نتیجه در

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

 مقابل نیازهاي در و بوده دسترس در که اند، شهري ریزي برنامه و مدیریتی هاي از سیستم انواعی خواهان آنان و است

 نوآوري و شود می محدودتر روز هر ها منابع شهرداري دیگر و مالی منابع دیگر سوي از و باشند مسئول و پاسخگو آنان

 و اجتمـاعی  مشـکالت  کـه  اي گونه به است نموده اي عدیده تغییرات دچار را شهرداري ها مداخله حیطه آوري فن در
  .است یافته فزونی ریزي برنامه در هماهنگی به نیاز و شده تر پیچیده کالبدي شهرها

 انجـام  از حاکی شهر هاي هزینه تأمین و کسب درآمد شیوه زمینه در پیشرفته کشورهاي هاي شهرداري تجربه

 هزینـه  تامین براي جدیدي درآمدي منابع تامین جهت کارآمد هاي به استراتژي دستیابی زمینه در گسترده مطالعات

 و شهري مسائل حل محدودیت براي اولین کشورمان هاي شهرداري اکثر در همچنین .باشند می شهرداري شهر و هاي
 درآمـدي  منـابع  کـه  جـایی  آن از و است بوده کافی منابع مالی فقدان از ناشی شهروندان به رسانی خدمات ناکارآمدي

منـابع   سـمت  به خود ماهیت در باید ها شهرداري درآمد بنابراین دارند ها شهرداري تامین مالی در ناچیزي سهم پایدار
 بـه  هـا  شـهرداري  درآمدي ردیف هاي در را خود جاي ناپایدار درآمدي منابع و کند حرکت وصول قابل و منظم پایدار،

  .بدهد وصول قابل و مستمر پایدار، منابع
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 مهریز شهرداري هاي هزینه کاهش و درآمد افزایش راهکارهاي

 در درآمدزا  هاي پروژه تعریف و عمرانی اعتبارات از استفاده با بیشتر پایدار درآمد ایجاد جهت در حرکت §

 ... و توریسم صنعتی، مختلف ابعاد

 .درآمدزا نیز و اي توسعه هاي پروژه تعریف در مردمی هاي پتانسیل از استفاده §

 یک قطب عنوان به استراتژیک خاص بعد یک توسعه با گردشگر پذیر شهري عنوان به مهریز شهر معرفی §

 ).گردشگري قطب مثالً(استان  در

 .شهرداري پرسنل توانمندسازي خصوص در سازمانی درون آموزشهاي توسعه §

 و بیالن شهرداري دادن قرار دید معرض در مانند موثر تبلیغات طریق از شهرداري به مردم بدبینی کاهش §
 بـراي  شـده  هاي انجام هزینه مردم، از شده اخذ عوارض شدن هزینه نحوه آن، درآمدهاي شدن مشخص

 .آتی هاي برنامه هاي هزینه و شهر

 .شهر امور اداره در مردمی هاي مشارکت جلب §

 بـه  و واگذاري مناسب هاي کاربري جهت شهرداري، اختیار در شهري فضاهاي و اراضی از بهینه استفاده §

 .شهروندان

  .مهریز شهرداري براي مالی بار افزایش جهت به قانونی غیر سازهاي و ساخت کاهش §
 .آن از ناشی درآمدهاي و اراضی و امالك از روز به اطالعات به شهرداري دستیابی §

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

 .شهري واحد مدیریت تشکیل و مهریز شهرداري با موازي و شهري مدیریت گیرنده تصمیم ادارات حذف §

 .و جاذبه هاي طبیعی شهر تاریخی آثار مورد در موثر تبلیغات انجام با گردشگري  توسعه §

 ها محدودیت  به باتوجه که واضح است که ها طرح اجراي براي الزم اعتبارات و مالی امکانات ارزیابی در §

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

 و سیاسـتگذاري  رکن عنوان به شهر شوراي اختیارات عدم به باتوجه به عبارتی .شد نخواهد حاصل عمل
 کدها عوارض میزان افزایش یا و درآمدي کدهاي تعداد افزایش زمینه در اجرایی، عنوان رکن به شهرداري

 در زیـادي  افـزایش  کشـور،  وزارت ابـالغ  و اسالمی شوراي مجلس قانونی مصوبات به آنها وابسته بودن و

 بـر  عـالوه  مهریـز  شـهرداري . نیست انتظار قابل موجود درآمدي کدهاي محل از شهرداري امکانات مالی

 هـاي  طـرح  اجـراي  بـه  اقدام درآمد افزایش جهت باید جدید، درآمدي کدهاي تصویب و تعیین پیگیري

 .کند خصوصی بخش مشارکت با زا درآمد

 و کـدهاي موجـود   درآمد افزایش به مربوط هاي فعالیت پیگیري بر عالوه باید مهریز شهرداري همچنین §
 انجـام  بـه  هاي شـهرداري  هزینه رشد میزان کاهش براي نیز را متعددي اقدامات جدید، کدهاي تصویب
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 طـرح  دوره طـول  در هزینه شهرداري و درآمد بین تعادل ایجاد در مؤثري نقش اقدامات گونه این .رساند

 .دارد

 تـوان  بـردن  منظور بـاال  به مناسب سازمانی چارت نمودن مصوب و شهرداري و تشکیالت ساختار اصالح §

 .غیرضروري هاي هزینه وکاهش شهرداري اجرایی و نظارتی

  

شبکه عبور (و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن، تأسیسات زیربنایی ) کمی و کیفی(برآورد کمبودها  -2-6- 4
آموزشـی،  (، خدمات رفاهی )و مرور و حمل و نقل، آب، برق، فاضالب، دفع آبهاي سطحی، تلفن، گاز و غیره

تجـاري،  (اي اصلی شـهر  و سایر کارکرده) غیرهبهداشتی و درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، فضاي سبز و 
  و امکانات رفع نیازهاي مزبور در آینده) غیره اداري و
  برآورد کمبود و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن -2-6-1- 4

ه نیازهاي بیولوژیک، اقتصادي و اجتماعی بدانیم، مسکن در برآورده عمادي انسان را مجمو اگر نیازهاي اساسی
هاي شهري، مسکن بـه   هاي توسعه شهري، در بعد کاربري در طرح. ی داردشدن هر سه دسته از این نیازها نقش بسزای

هاي مختلفـی جهـت بـرآورد نیـاز      روش. ها مطرح است ترین و تأثیرگذارترین کاربري در میان سایر کاربري عنوان مهم
برآورد اشـتغال   توان به روش مبتنی بر نیاز، روش برآورد بر اساس درآمد و روش مسکن وجود دارد که از جمله آنها می

روشی که معموالً در این زمینه مـورد اسـتفاده   . هاي ذکر شده نیاز به اطالعات زیادي دارد هر یک از روش. اشاره نمود
  .گیرد، روش مبتنی بر نیاز است قرار می

قطعه مسکونی بـا مسـاحت بـیش از     9247هاي میدانی صورت گرفته، تعداد  در شهر مهریز و براساس برداشت
متوسـط سـطح   . درصد از اراضی مهریز را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    5/13تار وجود دارد یعنی نزدیک به هک 391

  .متر مربع است 350اشغال واحدهاي مسکونی در مهریز در حال حاضر تقریباً 
با توجه به مطالعات و بررسی هاي انجام شده وضع موجود ، از مجمـوع سـاختمان هـاي مسـکونی،  بـه لحـاظ       

 362درصد از کل مساحت اختصاص یافته به کاربري مسکونی قابل اسـتفاده و   96واحد مسکونی معادل  8885کیفی،
هـاي   از مجموع سـاختمان ) بناهاي غیر قابل سکونت(واحد ، در حال حاضر غیر قابل سکونت می باشند که این میزان 

در نهایت با توجه به وضـعیت کیفـی   . دمسکونی موجود ، جهت برآورد مسکن مورد نیاز در افق طرح کسر خواهد گردی
ساله طرح، میـزان کمبـود و نیـاز در زمینـه بناهـاي       15بناها و در نظر گرفتن ضریب استهالك ساختمان ها در دوره 

  . مسکونی قابل محاسبه می باشد
سـت کـه   خانوار ا 7500نفري مهریز، تعداد خانوارهاي ساکن در مهریز نزدیک  8/3بعد خانوار  با در نظر گرفتن

واحد مسکونی است که این به معنـاي عـدم کمبـود     27/1با توجه به تعداد واحدهاي مسکونی، سهم هر خانوار مهریز 
با در نظر گرفتن همین بعد خانوار براي جمعیت آتی نیز، تعداد خانوار افق طـرح حـدود   . مسکن در وضع موجود است

ضـریب اسـتهالك   . خانوار خواهد بود که باز هم کمتر از تعداد واحدهاي مسـکونی موجـود مهریـز خواهـد بـود      9503
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مقـدار مسـکن   دوره طـرح  با قبول ایـن ضـریب طـی    . درصد است 5/1مسکن در شهرهاي کشور بطور متوسط ساالنه 
 2000معـادل  شـود کمبـودي    ن موجود مسکن نیز کمادرصد منظور و چنانچه از میز 5/22، مستهلک و تخریب شده

  .واحد مسکونی به وجود خواهد آمد
نفـر خواهـد بـود و بـا در نظـر       7638با در نظر گرفتن نکات فوق، با توجه به اینکه رشد جمعیت در افق طرح، 

متـر مربـع    572850متر مربع جهت کاربري مسکونی به ازاي هر نفـر، بـه سـطحی معـادل      75گرفتن سرانه مطلوب 
با افزودن این سطح بـه سـطح موجـود کـاربري مسـکونی، مجمـوع       . جهت توسعه مسکونی تا افق طرح نیاز خواهد بود

هکتار و سرانه کـل   384حدود ) بدون در نظر گرفتن اراضی باغ ـ مسکونی (سطوح اختصاص یافته به کاربري مسکونی 
  .متر مربع خواهد بود 107پیشنهادي 

یکی از اهداف عمده طرح حاضر، حفظ و احیاي اراضی زراعی و باغات و جلـوگیري از هرگونـه   با توجه به اینکه 
توان در این خصـوص بکـار بـرد، امکـان ایجـاد       هایی که می باشد، یکی از سیاست تخریب و از بین رفتن این اراضی می

ه در بخـش ضـوابط و در   کـه البتـ  (واحدهاي باغ ـ مسکونی با سطوح بزرگ و البته تحت شـرایط خـاص خواهـد بـود      
اي  براین اساس این سیاست بطور شناور و در کل شهر قابل اجرا خواهد بود و لذا سـرانه ). شود هاي بعد بیان می قسمت

  .و یا سطحی در خصوص آن در افق طرح پیشنهاد نشده است

  تاسیسات زیربناییبرآورد کمبود و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه  - 2-6-2- 4

  موجود شبکه معابر شهر مهریزتجزیه و تحلیل وضعیت  -1- 2-6-2- 4
  تحلیل سرانه انواع شبکه معابر موجود بر حسب نقش عملکردي آنها -1- 6-2-1- 4-2

با توجه به سرانه به دست آمـده در گـزارش وضـع موجـود و بـاالتر بـودن مجمـوع سـطح خیابانهـاي جمـع و           
کننـده اصـلی    اي توزیعشهري، سهم خیابانه عملکردي کننده اصلی و اینکه در سیستم کننده به خیابانهاي توزیع پخش
کننده باشد، باید با پیش بینی خیابانهاي توزیع کننده جدید و تبدیل بخشی  برابر خیابانهاي جمع و پخش 1-2/1باید 

کننده جدید به سرانه مـورد نظـر    کننده اصلی یا احداث معابر توزیع کننده موجود به توزیع هاي جمع و پخش از خیابان
 .دست یافت

 کلی شبکه معابر شهر مهریز و کمبودهاي آنتحلیل الگوي  -2- 6-2-1- 4-2

توان شبکه کلی شبکه معابر شهر را یـک شـبکه شـعاعی نـاقص      ، مینقشه سلسله مراتب شبکه معابر با توجه به
موثرترین راهکار بـراي بهبـود عملکـرد شـبکه هـاي شـعاعی،       . تصور کرد) فلکه شهرداري(حول میدان شهید صدوقی 

بـه طـور   . نهاي شعاعی از طریق پیش بینی معابر حلقوي و یا رینگ شهري می باشـد ایجاد دسترسی عرضی بین خیابا
قسـمتی  (توان به احداث مسیري به شکل رینگ بعد از بلوار شهداي کارگر و یا ادامه خیابان پیروزي نام بـرد   مثال می

  ).    باشند از این مسیرها در حال احداث می
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 ه کاربریهاي مهم شهرتحلیل مشکالت موجود در زمینه دسترسی ب -3- 6-2-1- 4-2

توان به بیمارسـتان و دانشـگاه    دهند، می از کاربریهاي مهم در شهر که سفرهاي زیادي را به خود اختصاص می
جمـع و  (پذیرد، خیابان مطهري است که با توجه بـه نقـش    خیابانی که بیشترین تاثیر را از این کاربریها می. اشاره کرد

. داراي سطح سرویس ترافیکی نامطلوبی می باشـد ) متر 8/12=رو عرض سواره( نو عرض نه چندان زیاد آ) کننده پخش
خیابان سید مصطفی خمینی نیز از جمله خیابانهایی است که با در نظر گرفتن کاربریهاي مجـاور آن، نقـش ارتبـاطی    

  . مشکالتی را از لحاظ تردد به وجود آورده است) متر 10(روي کم  آن با مرکز شهر و عرض سواره
 تحلیل مشکالت موجود در زمینه نحوه دسترسی به شهر در مبادي ورودي - 4- 6-2-1- 4-2

بلوار امام علی، بلوار امـام  (معابر ورودي شهر مهریز شامل معابري هستند که از جاده سنتو به شهر ارتباط دارند 
اد، جـاده  جـاده منشـ  (شـوند   و معابري که از سمت غربی و جنوبی به شهر مهریز متصل می) خمینی و خیابان پیروزي

که جاده سنتو جزء معابر بزرگراهی بـه   در رابطه با ورودیهاي متصل به جاده سنتو، از آنجایی). غربالبیز و جاده خورمیز
رو  کیلومتر باشد، از ایـن  5/2شمار می آید و طبق تعریف در معابر بزرگراهی فاصله بین تقاطعات همسطح باید حداقل 

  . و جاده سنتو به تقاطع غیرهمسطح تبدیل شودبهتر است تقاطع بلوار امام خمینی 
همچنین ورودیهاي مربوط به جاده منشاد و جاده غربالبیز با توجه به حجم ترافیک عبوري از این معابر در ایام 

  .پایان هفته و تعطیالت باید به خیابان توزیع کننده اصلی و یا باالتر تغییر نقش پیدا کنند
 پوشش سطحی شبکه معابر شهر تحلیل مشکالت موجود در زمینه -5- 6-2-1- 4-2

روهاي معابر شهر مهریـز از   گزارش وضع موجود، پوشش سطحی اکثر سواره 3-6-12-6با استناد به جدول بند 
نبـودن   روها، خاکی بودن و مناسـب  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 براي عابرین پیاده به وجود می روها مشکالتی را سطح پوشش پیاده
  .روي و استفاده بیشتر  از وسایل نقلیه موتوري را سبب شود به پیاده

 تحلیل مشکالت موجود در زمینه پارکینگ وسایل نقلیه موتوري در سطح شهر -6- 6-2-1- 4-2

اسـت کـه بیشـتر    ) میـدان صـدوقی  (شـهرداري شهر مهریز داراي یک پارکینـگ موتورسـیکلت واقـع در فلکـه     
یـزد در فلکـه   -شهروندانی که قصد عزیمت به شهر یزد را دارند به دلیل قرار گرفتن ایستگاه اتوبوس و سواریهاي مهریز

توان به آن اشاره نمود پارکینگ کامیون است کـه   پارکینگ دیگري که می. کنند شهرداري از این پارکینگ استفاده می
در همین راستا احداث پارکینگهاي عمـومی غیـر   . مهریز قرار ندارد و در پشت کشتارگاه واقع شده استدر داخل شهر 

ی یاي در مجاورت کاربریهاي مهم با ارباب رجوع زیاد مانند بازار، شهرداري و بیمارستان و نیز در طول خیابانهـا  حاشیه
مطهـري الزم   خیابـان ی وجـود دارد ماننـد   یبـاال  باشند و از طرفی تقاضاي پارکینگ که داراي محدودیت ظرفیتی می

، موتورسـیکلت و دوچرخـه در مجـاورت پایانـه     يهمچنین احداث پارکینگهاي عمومی ویژه خودروهاي سوار .باشد می
سرویسهاي حمل و نقل عمومی شهري و برون شهري جهت تشویق مردم به استفاده بیشتر از این سرویسـها در انجـام   

  .زم می باشدسفرهاي روزانه خود ال
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 تحلیل مشکالت موجود در زمینه پایانه هاي حمل و نقلی -7- 6-2-1- 4-2

از لحـاظ    .باشـد  کرمـان مـی  -شهر مهریز فاقد پایانه بار است و داراي دو گاراژ در بلوار امام خمینی و جاده یـزد 
مـان فلکـه   در ه) تعـاونی یـزد  (ترمینال مسافربري نیز شهر مهریز داراي یک شرکت مسافربري بـه نـام مهرنگـار یـزد     

بوسـها و تاکسـیهاي درون    مینـی . کنـد  یک اتوبوس به مقصد تهران حرکت مـی  5/7شهرداري است که هر شب ساعت 
هـاي بـا    بـا ایـن اوصـاف در نظـر گـرفتن پایانـه      . کننـد  شهري نیز از حوالی فلکه شهرداري به عنوان پایانه استفاده می

شـهري و سیسـتم حمـل و     درون) اتوبوسرانی(قل عمومی شهري، سیستم حمل و ن ی مناسب براي تاکسی درونیجانما
  .باشد شهري ضروري می نقل عمومی برون

 تحلیل مشکالت موجود در زمینه تردد غیر موتوري در سطح شهر - 8- 6-2-1- 4-2

بـریم کـه بـا ایجـاد      با مراجعه به آمارگیري خانوار و مشاهده درصد زیاد سفرهاي پیاده، به این مسئله پـی مـی  
توان به عدم اسـتفاده شـهروندان از وسـایل نقلیـه موتـوري بـراي        سواري، می روي و دوچرخه پیادهتسهیالت در زمینه 

با توجه به وجود باغات، مزارع و دیگر پتانسیلهاي موجـود در شـهر،   . سفرهاي با طول سفر کوتاه تا متوسط امیدوار بود
 .سواري تشویق نمود روي و دوچرخه به پیادهتوان با ایجاد مسیرهایی با کفپوش و روشنایی مناسب، شهروندان را  می

 پیش بینی وضعیت سفر و نحوه تردد در افق طرح  -9- 6-2-1- 4-2

با توجه به اینکه رشد جمعیت یک شهر رابطه نزدیکی با میزان رشد سفر هـاي آن در طـول دوره طـرح دارد و    
یش بینی تقاضاي سفر اینکه در مقیاس مطالعات طرح جامع شهري، بکارگیري روشهاي مدلسازي تقاضاي سفر براي پ

باشد،  تصمیم گرفته شد که ضریب رشد سالیانه سفرهاي شهر مهریـز برابـر بـا ضـریب      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

  .   زده شودموجود، مقدار سفرها در افق طرح تخمین 
به آمار تردد ترافیک معابر در وضـع موجـود اعمـال شـد تـا بـرآوردي از        5/1در این راستا ضریب رشد سالیانه 

مقادیر تردد ترافیک در شبکه معابر در افق طرح با فرض حفظ شبکه موجود بدست آید و بدین ترتیب معابري کـه در  
به آمار به دست آمـده از تـردد ترافیـک     5/1ضریب رشد اعمال با . ی شوندیوضعیت بحرانی قرار خواهند گرفت شناسا

به عنوان سال افق طرح، مقادیر تردد و سطح سرویس معابر شهر در نقـاط برداشـت    1405شهر و در نظر گرفتن سال 
اسـت سـطح سـرویس    همانگونه که از این جدول مشهود .  نشان داده شده است) 24(شماره جدولر حاسبه و دم شده

.  قرار خواهنـد داشـت   Bتا  Aخیابانهاي اصلی شهر در افق طرح نیز عموما در سطوح سرویس خیلی مطلوب تا مطلوب 
خواهند بود که وضعیت نسـبتا مطلـوبی    Cخیابانهاي سید مصطفی خمینی، مطهري و امام علی داراي سطح سرویس 

خواهد رسـید کـه وضـعیت نـامطلوبی اسـت و لـذا        Dسرویس است ولی جاده سنتو قبل از ورودي امام علی به سطح 
داشـته باشـد، ضـروري    ) کنارگـذر ( 1افزایش ظرفیت این محور در صورتی که بخواهد همچنان نقش شـریانی درجـه   

  .باشد می

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر مهریز                                                                                                                                    اداره کل راه و شهرسازي استان یزد

 
  

 و پیشنهاداتحلیل ت  51

طرح :)24(شماره جدول افق  در  معابر شهر مهریز  سرویس    سطح 

 وضع موجود بعد از اعمال ضریب رشد

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

A 0/16 327 A 0/13 2100 268 7/30-8/30 A 1 

A 0/27 572 A 0/22 2100 469 7/30-8/30 A 2 

A 0/10 278 A 0/08 2800 228 7/30-8/30 B 1 

A 0/26 780 A 0/22 2950 640 7/30-8/30 B 2 

C 0/50 452 B 0/41 900 371 7/30-8/30 C 1 

A 0/29 258 A 0/24 900 212 7/30-8/30 C 2 

C 0/53 374 B 0/44 700 307 7/30-8/30 D 1 

C 0/57 400 B 0/47 700 328 7/30-8/30 D 2 

A 0/14 513 A 0/12 3600 421 7/30-8/30 E 1 

A 0/22 795 A 0/18 3600 652 7/30-8/30 E 2 

C 0/61 611 C 0/50 1000 501 7/15-8/15 F 1 

C 0/51 506 B 0/42 1000 415 7/15-8/15 F 2 

A 0/10 202 A 0/08 2000 166 7/15-8/15 G 1 

A 0/09 183 A 0/07 2000 150 7/15-8/15 G 2 

B 0/36 356 A 0/29 1000 292 7/15-8/15 H 1 

B 0/45 450 B 0/37 1000 369 7/15-8/15 H 2 

A 0/29 234 A 0/24 800 192 7/15-8/15 I1 

A 0/20 163 A 0/17 800 134 7/15-8/15 I2 

B 0/40 992 A 0/33 2500 814 7/15-8/15 J1 

A 0/24 603 A 0/20 2500 495 7/15-8/15 J2 

C 0/65 584 C 0/53 900 479 17/30-18/30 K 1 

B 0/44 394 B 0/36 900 323 18/15-19/15 K 2 

A 0/22 792 A 0/18 3600 650 18/00-19/00 L 1 

A 0/20 709 A 0/16 3600 582 18/00-19/00 L 2 

C 0/62 616 C 0/50 1000 505 18/00-19/00 M 1 

A 0/14 139 A 0/11 1000 114 17/00-18/00 M 2 

C 0/64 1800 C 0/53 2800 1477 18/30-19/30 N 1 

B 0/43 1215 B 0/36 2800 997 17/15-18/15 N 2 

D 0/85 2371 D 0/69 2800 1945 17/15-18/15 O 1 

B 0/48 1343 B 0/39 2800 1102 17/00-18/00 O 2 

  
  بررسی روشهاي بهبود الگوي شبکه معابر شهر مهریز -10- 6-2-1- 4-2

ی که براي شبکه معابر شهر برشمرده شـد، در ایـن بخـش روشـهاي بهبـود      یبا توجه به کمبودها و محدودیتها
  . الگوي شبکه  معابر شهر مورد بررسی قرار گرفته اند
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  :اند به شرح زیر می باشند در این رابطه معیارها و نکاتی که مد نظر قرار گرفته
ی بـه نیازهـاي   یبندي مناسب براي شبکه معابر شهر بنحوي 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 سـطح شـهر،   یایجاد رینگهاي حلقوي دور معابر شعاعی شهري به منظور سهولت جابجا - 
 واحی شهري و کمک به بهبود انسجام و یکپارچگی شهر ارتباط بهتر و بیشتر بین ن

 کمک به گسترش فعالیتها و ارتباطات الزم بین نواحی و محالت شهر - 

هـاي کـاذب بـراي تخریـب و تغییـر       جلوگیري از عبور معابر جدید از داخل باغات شهر و ایجاد جاذبه - 
 کاربري آنها و لطمه به هویت شهر به عنوان یک باغ شهر

از طریق ایجـاد  ) میدان شهید صدوقی(هدایت غیر ضروري سفرها به میدان مرکزي شهر  جلوگیري از - 
 رینگهاي حلقوي دور محدوده مرکزي شهر

 حتی االمکان مسیرهاي پیشنهادي جدید از معابر موجود عبور نمایند - 

ـ  که با معیارهاي فوق هماهنگی مسیرهاي با شبکه معابر پیشنهادي در طرح هادي شهر تا زمانی -  ذکر ال
 سازگاري دارند

  . اند با در نظر گرفتن معیارهاي فوق، الگوهاي زیر براي شبکه معابر شهر پیشنهاد شده
بینـی   هاي پیشنهادي، توسعه و دسترسی به شهر در اضالع شمالی و غربی آن از طریـق پـیش   در تمامی گزینه

ي بـه ییالقـات و روسـتاهاي اطـراف     این کنارگذرها ضمن تسهیل سفرهاي عبـور . مسیرهاي کنارگذر کنترل می شود
شهر، توسعه بی رویه شهر در این دو سمت را کنترل نموده و باغات واقـع در ضـلع غربـی شـهر را از تخریـب و تغییـر       

ترتیب از طریق جـاده سـنتو و    عمال بهجهات توسه شهر در سمتهاي شرقی و جنوبی  .کاربري محافظت خواهند نمود
  .دنیز جاده هرات کنترل خواهد ش

  الگوي اول 
خـود را حفـظ کـرده اسـت و دسترسـی خیابـان       ) کمربنـدي ( 1در این گزینه جاده سنتو نقش شریانی درجه 

ضـمن  حال به موازات جاده کمربندي، مسیري در نظر گرفتـه شـده کـه     با این. پیروزي به جاده سنتو بسته شده است
از مسیر رینـگ خـارجی پیشـنهادي را نیـز تشـکیل      کاربریهاي کنار جاده سنتو، بخشی  برقراري دسترسی از پشت به

 2 نقشـه  هـر دو رینـگ مطـابق   .  رینگ خارجی و رینگ داخلی: در این گزینه، شهر داراي دو رینگ می باشد. دهد می
خـارجی و  رینگهاي . می باشند) اي توزیع کننده بین منطقه(اصلی  2متشکل از معابر با نقش عملکردي شریانی درجه 

عملکرد معابر واقع . داخلی پیشنهادي در این گزینه، در قسمت شمالی و غربی آن با رینگ خارجی مشترك می باشند
تمامی معابر موجود واقـع در رینـگ داخلـی و    و  اصلی ارتقاء پیدا کنند 2در مسیر این دو رینگ باید به شریانی درجه 

ارتقا درجه یابند کـه الزمـه ایـن امـر     ) نده به توزیع کننده اصلیجمع و پخش کن(خارجی بایستی از نقش فعلی خود 
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واقـع در   ءتعریض آنها، کاهش تقاطعات و دسترسیهاي واقع در طول آنها و تغییر کاربریهـاي مسـکونی و تجـاري جـز    
  .هاي تملک و اعمال تغییرات الزم در این گزینه خیلی باال می باشد هزینه. کناره آنها می باشد
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 و پیشنهاداتحلیل ت  54

معابر شهر:  2 نقشه شبکه  براي  پیشنهادي  اول    الگوي 
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  الگوي دوم 
با توجه به دسترسیها و کاربریهایی که در مجاورت جاده سنتو ایجاد شده اند، این جاده از حالت شریانی درجه 

سـالهاي قبـل سـعی در ایجـاد     و یا کمربندي خارج شده است و به همین دلیل اداره کل راه و ترابري استان یزد در  1
گـذاري   و در این رابطه مسیر جدیدي طراحی و حتی میخ داشتهکمربندي جایگزین در محدوده شهرك صنعتی فعلی 

شده بود لکن بدلیل ایجاد وقفه در اجراي کار و توسعه سریع شهرك صنعتی، این مسیر هم اکنـون در داخـل شـهرك    
در هر حال جابجا کردن این مسیر بـه  . کند هداف مورد نظر را برآورده نمیصنعتی فعلی قرار گرفته است و احداث آن ا

شدن مسیر و عدم تمایل راننـدگان عبـوري در اسـتفاده از     پشت محدوده شهرك صنعتی فعلی، هر چند باعث طوالنی
  . تواند به عنوان یک گزینه جدي در نظر گرفته شود ، میمدت خواهد شد این مسیر در کوتاه
نیز مشخص است، تنها در چند مسـیر بـا الگـوي اول تفـاوت      3 نقشهاز پیشنهاد شده همانطور که الگوي دوم 

  : دارد که در زیر به آنها اشاره شده است 
کند، مسیر رینگ خارجی مـوازي بـا آن    کننده اصلی را بازي می به دلیل آنکه جاده سنتو، نقش توزیع - 

 . حذف و دسترسی خیابان پیروزي به آن باز نگه داشته شده است1در گزینه 

هرچند رینگ خارجی در ضلع جنوب شرقی آن بر جاده سنتو منطبق شده، در ضلع شمال شرقی آن  - 
یافته فعلی ایـن   رجائی عبور داده شده است تا در مجاورت کاربریهاي توسعه از مجاورت شهرك شهید

 .منطقه قرار گیرد 
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 و پیشنهاداتحلیل ت  56

معابر شهر:  3 نقشه شبکه  براي  پیشنهادي  دوم    الگوي 
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  الگوي سوم 
از معـابر بـا   رینگ خارجی متشـکل   .رینگ خارجی و رینگ داخلی: باشد در این الگو، شهر داراي دو رینگ می

و رینـگ داخلـی متشـکل از معـابر بـا نقـش       ) اي توزیـع کننـده بـین منطقـه    (اصلی  2نقش عملکردي شریانی درجه 
  .می باشد )اي کننده یا عمدتا دور ناحیه جمع و پخش(فرعی  2عملکردي شریان درجه 

در این الگو شاهد یـک  در الگوي سوم مانند الگوي اول، جاده سنتو حالت کمربندي خود را حفظ کرده است و 
در ایـن الگـو بـا توجـه بـه      . رینگ خارجی هستیم که بخش شمال شرقی این رینگ با رینگ الگوي اول متفاوت است

نماید، خیابانهاي اصـلی یکسـره عرضـی واقـع در داخـل ایـن        دهی می محدوده نسبتا بزرگی که رینگ خارجی پوشش
  .شوند رفته میکننده اصلی در نظر گ رینگ به عنوان معابر توزیع
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر مهریز                                                                                                                                    اداره کل راه و شهرسازي استان یزد

 
  

 و پیشنهاداتحلیل ت  58

معابر شهر:  4 نقشه شبکه  براي  پیشنهادي  سوم    الگوي 
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  الگوي چهارم 
تغییرات الگوي چهارم با الگوي سوم مشابه تغییرات الگوي دوم با اول است با این تفـاوت کـه در الگـوي سـوم     

و مشابه الگوي سـوم، هرچنـد رینـگ خـارجی در     فقط یک رینگ خارجی موثر با نقش توزیع کننده اصلی وجود دارد 
آن بر جاده سنتو منطبق شده، در ضلع شمال شرقی آن از مجـاورت شـهرك شـهید رجـائی عبـور       ضلع جنوب شرقی

  .یافته فعلی این منطقه قرار گیرد داده شده است تا در مجاورت کاربریهاي توسعه
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چهارم :  5 نقشه معابر شهرالگوي  شبکه  براي    پیشنهادي 
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  سرانه معابر - 11- 6-2-1- 4-2
  .براي الگوهاي ذکر شده در باال، سطح سرانه معابر محاسبه شده و با مقادیر استاندارد مقایسه شده است

  شهري عملکردي سیستم در معابر از هریک سطح درصد :)25(شماره جدول

 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  
مشاور: ماخذ   مطالعات 

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

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

اصلی حفظ شـده اسـت    1گزینه هاي اول و سوم که در آنها نقش عملکردي جاده سنتو به عنوان محور شریانی درجه 
هـا بـا مقـادیر     در همـه گزینـه   1اصلی به شریانی درجه  2نسبت معابر شریانی . تر می باشد به مقادیر استاندارد نزدیک
باشد و عمدتا ناشی از عـدم تناسـب طـول     کننده نمی که به مفهوم ناکافی بودن معابر توزیعاستاندارد فاصله زیاد دارد 

در هر حال با توجه به اینکه سفرهاي وسایل نقلیه از طریـق  . پیشنهادي با وسعت شهر می باشد 1معابر شریانی درجه 
شهر مهریز داشـته و عمـدتا بـراي    پیشنهادي در اضالع شمالی و غربی شهر ارتباط کمی با خود  1معابر شهري درجه 

اند و جاده کمربندي فقط در حد فاصل بلـوار امـام    تسهیل دسترسی به روستاها و مناطق ییالقی اطراف پیشنهاد شده
تر این باشد که ایـن بخـش از    ، لذا شاید منطقیبر شهر مهریز تاثیر می گذاردبلوار امام علی و خود علی تا جاده هرات 
نسبت معابر شریانی  با توجه به توضیحات داده شده، .ها ملحوظ نشوند پیشنهادي در آنالیز سرانه 1معابر شریانی درجه

) شـیراز فقط با احتساب طول بلوار امام علی و جاده سنتو حد فاصل بلوار امام علی تا جاده ( 1اصلی به شریانی درجه 2
  .خواهد رسید 88/4و  77/1، 42/4، 58/1 هاي اول تا چهارم به ترتیب براي گزینه به

ی، ایـن مشـاور بـه ترتیـب     یـ هاي ارائه شده و با در نظر گرفتن مالحظات فنی، اقتصادي و اجرا با مقایسه گزینه
  .نماید هاي چهارم تا اول را توصیه می گزینه
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اس :)26(شماره جدول ا مقادیر  ب شده  معابر محاسبه  سطوح  سرانه  گزینه هاي مختلفمقایسه  در    . تاندارد 

 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   47 11/24  92 37/10 61 25/21 92 34/72 61 23/46 

 2شریانی درجه 
)کننده توزیع(اصلی  

73 54/37  90 36/29 115 47/52 101 38/11 127 48/85 

 2شریانی درجه 
جمع و (فرعی
)کننده پخش  

75 35/38  66 26/61 66 27/27 72 27/17 72 27/69 

 100 260 100 265 100 242 100 248 100 195 مجموع

نسبت  معابر 
اصلی به  2شریانی 

1شریانی درجه    
56/1  56/1  98/0  98/0  88/1  88/1  1/1  1/1  08/2  08/2  

نسبت  معابر 
اصلی به  2شریانی 
فرعی 2  

97/0  97/0  36/1  36/1  74/1  74/1  40/1  40/1  76/1  76/1  

مشاور: ماخذ    محاسبات 

  

  آب شرب - 2- 2-6-2- 4
اما با توجه به افت سـطح آب هـا،   . می گرددحلقه چاه عمیق تأمین  11توسط  شهر مهریز آب شرب و بهداشت

 خواهـد   مرتفـع  مهریـز بدین ترتیب هم کمبود آب شهر   .مهریز در حال اجرا می باشدبه شهر اصفهان آب  طرح انتقال
  . حل خواهد شددر این زمینه  لذا مشکالت موجود. خواهد بودگردید و هم کیفیت آن مناسب 

وط شبکه توزیع می باشد که در حال حاضر بر اثـر فرسـودگی   از برنامه هاي سازمان آب و فاضالب تعویض خط
  . موجب اتالف آب می گردد

  میزان مصرف  -
، میزان مصـرف سـرانه روزانـه خـانگی و غیرخـانگی در      مهریزبراساس گزارش سازمان آب و فاضالب شهرستان 

لیتر مـی باشـد کـه     488معادل  )مشترك روستایی 2000مشترك شهري و  10500شامل ( بین مشترکین این مرکز 
است و در مقایسه با سایر شهرها و استانداردهاي مطلـوب نیـز از    بسیار باالییرقم ) لیتر 224(در مقایسه با کل استان 

هـاي مطلـوب    در افق طرح سرانه مهریزبراي بررسی دقیق میزان آب مورد نیاز شهر. میزان نسبتاً باالیی برخوردار است
  :رسی قرار می گیرد به تفکیک نوع مصرف مورد بر

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 -
و پز،  مصرف خانگی یک شبکه مشتمل بر مصارف آب واحدهاي مسکونی مانند آب مورد نیاز براي شرب، پخت

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

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

لیتـر پیشـنهاد    200الـی   150هزار نفر  100الی  20با جمعیت بین  متوسطسرانه مصرف خانگی در شهرهاي 
  : میزان متوسط مصرف آب روزانه آمده است ذیل در جدول . را شامل می شود مهریزشده است که شهري مانند 

در شهرهاي مختلف :)27(شماره جدول روزانه  آب  متوسط مصرف    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  150- 200 80- 100 80-60
 شهرهاي کوچک 20.000-10.000 200- 250 100- 150 40- 60
 شهرهاي متوسط 20.000- 100.000 250- 400 150- 200 55-30
 شهرهاي بزرگ 100.000بیشتر از  400- 500 200- 300 50-30

  دکتر منزوي - آبرسانی شهري : مأخذ 

روز را براي شهرهاي ایـران   شبانهلیتر در  150تا  75عالوه براین نشریه استاندارد صنعت آب کشور، رقمی بین 
  .توصیه می کند

خانگی  :)28(شماره جدول سرانه  شبانه( متوسط مصرف  در  نفر لیتر  به ازاي هر    )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 لباسشویی
 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

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

لیتـر   150، مهریـز با توجه به آب و هوا و فرهنگ و نوع زندگی مـردم، سـرانه خـانگی پیشـنهادي بـراي شـهر       
  .باشد می
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  مصرف صنعتی و تجاري  -
نشریه استاندارد . گردد این نوع مصرف، اماکن تجاري و کارگاههاي کوچک واقع در محدوده شهرها را شامل می

سال آینـده بـراي شـهرهاي ایـران توصـیه       25لیتر در شبانه روز در  45تا  15صنعت آب کشور، این نوع مصرف را از 
البتـه ایـن رقـم کارگاههـاي کوچـک واقـع در محـدوده        . لیتر توصیه می شود  30مهریز این رقم در شهر . کرده است

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

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

دارد صنعت آب کشـور ایـن رقـم را    نشریه استان. شود کشتارگاهها، پارکهاي عمومی و مواردي از این قبیل را شامل می
لیتر پیشنهاد  20  مهریزکند 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  ریـز مهبا 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    ( 2براین سرانه پیشنهادي مصرف آب در واقع سطحی بین بنا. 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 مهریزالذکر، سرانه پیشنهادي آب براي شهر  با توجه به مطالب فوق

  
سرانه  :)29(شماره جدول میزان  شبانه مجموع  در  لیتر  به  پیشنهادي  براي شهر  آب  طرح  مهریزروز  افق    در 

مصرف 
 خانگی

مصرف 
 عمومی

مصرف تجاري و 
 صنعتی

مصرف فضاي سبز 
 خانگی

جمع خالص بدون فضاي 
 سبز عمومی

  جمع با احتساب 
 تلفات سیستم 20٪

150 20 30 30 230 276 

  محاسبات مشاور براساس استانداردهاي مطلوب پیشنهادي: مأخذ 
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  :سقف سرانه مصرف آب براساس بخشنامه وزارت نیرو به شرح زیر می باشد 
نیرو :)30(شماره جدول وزارت  بخشنامه  براساس  آب  سرانه مصرف    سقف 

 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  بزرگشهرهاي 
نیرو: مآخذ    وزارت 

لیتـر مـی باشـد بـراي      260بنابر این بخشنامه و میزان نیاز شهر مهریز حداکثر میزان مورد تایید بخشنامه که 
  .مهریز در نظر گرفته می شود

ز حساسـیت  نکته قابل ذکر این است که برخی از انواع مصارف مانند مصارف عمومی، صـنعتی و فضـاي سـبز ا   
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     مصرف آب تصفیه شده براي فضاي سبز هزینه سنگین را به شهر تحمیل می
ارد استفاده شود و این امر در طراحی شـبکه آب مشـروب شـهر    مصارف از منبع دیگري که مراحل تصفیه آب شرب ند

توان گفت که آب شهر داراي کیفیت مناسب و باالیی اسـت   بندي کلی دیگر می در یک تقسیم. مدنظر قرار گیرد مهریز
  .براي مصارف خانگی استفاده شود و لذا این آب منحصراً
یابـد بنـابراین بـا مـدنظر قـراردادن سـرانه        مـی  نفـر افـزایش   36112در سال افق طرح به  مهریزجمعیت شهر 

لیتـر معـادل    9389120روز مجموعاً به ازاي هـر شـبانه  ) روز لیتر به ازاي هر نفر در شبانه 260(پیشنهادي مصرف آب 
  .مترمکعب مورد نیاز می باشد 9389

  مخازن آب  -
مخـزن زمینـی    8مترمکعب است که توسط  14318معادل  مهریزگنجایش مخازن موجود و قابل استفاده شهر 

  .ذخیره می شود
مترمکعب آب مورد نیـاز اسـت کـه ظرفیـت مخـازن       9389همان طور که محاسبه گردید، در افق طرح روزانه 
درصـد   75تـا   25در شـرایط معمـولی حجـم مخـازن بـین      . براي میزان آب مصرفی در هر شبانه روز کافی می باشـد 

درصـد میـزان آب مصـرفی مخـزن      150در وضع موجـود   مهریزنی می گردد و در شهر حداکثر مصرف روزانه پیش بی
  .بنابراین در افق طرح مخازن آب به میزان کافی وجود دارد. احداث شده است

  برق  -3- 2-6-2- 4
بـه پسـت    یـزد به شبکه سراسري برق متصل بوده و برق مصرفی پس از انتقـال از   مهریزبا توجه به اینکه شهر 

کیلو ولت در مجاورت شهر تامین می گردد، در حال حاضر از لحاظ تأمین این نیاز کمبودي مشـاهده   60به  132برق 
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طرح کمبود بـرق در ایـن شـهر     در افق به توسعه صنعتی تکمیل ظرفیت پست فوق توزیع و نظر اما با توجه. گردد نمی
  .خواهد داشتوجود 

  گاز -4- 2-6-2- 4
 ایستگاه تقلیل فشـار شـهر بـه شـبکه     2گاز شهر یزد تامین و پس از تقلیل فشار در گاز شهر مهریز از از رینگ 

.  مشترك صنعتی، تجاري و خانگی از این تاسیسات بهره مند مـی باشـند   8351در حال حاضر . شهري وارد می گردد
و قـادر بـا تـامین     خارج بودن صنایع شهرك صنعتی از شبکه داراي کمبود نبودهتاسیسات گاز شهر مهریز با توجه به 

  .نیاز هاي آتی نیز می باشد

  ارتباطات و مخابرات -5- 2-6-2- 4
در سطح شـهر   تلفن ثابت مشترك 10500، جمعاً )1388( مهریزبراساس آخرین آمار اداره مخابرات شهرستان 

خـط   15000با توجه به ظرفیـت   . را تشکیل می دهد مهریزدرصد از ظرفیت مرکز مخابرات  71وجود دارد که قریب 
  . براي افزایش خطوط تلفن مشکلی وجود ندارد مهریزن در شهر تلف

  

بینـی نیازهـاي آتـی شـهر در زمینـه خـدمات رفـاهی و         برآورد کمبودها و پـیش  -2-6-3- 4
  هاي اصلی شهر سایرکارکرد

ریـزي شـهري    به منظور انتخاب راهبردهاي منطقی در محدوده شهر، نیاز به توجه و نگاه ویژه به موضوع برنامه
اي از  ریـزي کـه بـا مجموعـه     برنامه. دهد ریزي کاربري اراضی شهري تشکیل می وجود دارد که هسته اصلی آن را برنامه

بـه طـوري کـه     .داردمقـررات و خواسـت شـهروندان    محیط مصنوع در قالـب  در  سعی بر ایجاد نظماقدامات هدفمند 
ها و عملکردهاي شهر از یک سو در تناسب و هماهنگی با یکـدیگر و از سـوي دیگـر     ساماندهی فضایی و مکانی فعالیت

  .هاي شهري قرار گیرد در ارتباط منطقی با سیستم
کاران رانـد هروندان و دسـت هـا و پیشـنهادات شـ    نگاهی به روند توسعه شهري در شهر مهریز و بررسی خواسـته 

ها و مشکالت موجود در مهریز ناشی از عدم توجه صـحیح   اي از نگرانی دهد بخش عمده مسایل شهري مهریز نشان می
ریزي شـده   هاي عمده شهري بصورتی برنامه به مسئله کاربري اراضی و باالخص در مقوله مکانیابی و قرارگذاري کاربري

  .در سطح شهر و پراکنش آن است
نفـع در  اور و مسـئوالت مختلـف ارگانهـاي ذی   بررسی مشکالت مهریز طی جلسات متعدد برگزار شده میان مش

مسایل شهري نظیر شهرداري، شوراي شهر، فرمانداري، رؤساي ادارات و ارگانهاي مختلف، نمایندگی ولی فقیـه و امـام   
  : نماید مهریز در این زمینه معرفی می جمعه مهریز و سایرین، موارد زیر را به عنوان عمده مسایل و مشکالت

  هاي شهري بصورت ناصحیح در سطح شهر و محالت مختلف وضعیت پراکنش کاربري. 1
  هاي مختلف و روال فعلی آن هاي مختلف شهري در طرح عدم توجه و دقت کافی در توسعه شبکه. 2
  ن یک مقوله هویت بخش مهریزنگاه نامناسب به وضعیت باغات و اراضی کشاورزي در سطح شهر به عنوا. 3
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  سازي هاي مختلف و مقوله انبوه عدم ارائه راهکارهاي مناسب در خصوص تراکم. 4
ها  هاي مختلف به لحاظ نحوه پراکنش و شعاع دسترسی در بخش رسانی مناسب و کافی کاربري عدم خدمت. 5

  مختلف مهریز
راضی کشاورزي که باعث از بین رفتن این سـرمایه  روند رو به رشد احداث اراضی مسکونی در میان باغات و ا. 6

  .مهم مهریز شده است
هـاي شـهري پیشـین کـه مشـکالتی را در زمینـه اسـتقرار         عدم توجه صحیح بـه مالکیـت اراضـی در طـرح    . 7

  .هاي پیشنهادي ایجاد کرده است کاربري
  متناسب با آن در سطح شهرهاي  عدم توجه صحیح به محدوده خدمات رسانی شهرداري و استقرار کاربري. 8
هـاي   هاي مختلف باالخص در زمینه تأسیسات خدمات شهري و کاربري هاي مناسب کاربري عدم ارائه سرانه. 9
  خدماتی

  ...ها در سطح شهر نظیر اداري، آموزشی و فرهنگی و  هاي مختلف کاربري پراکنش سایت. 10
هـاي هـادي    ات متناسب بـا آن و بـاالخص در طـرح   عدم توجه به نقش ویژه گردشگري مهریز و ارائه خدم. 11

  قبلی مهریز
مراکـز تفریحـی،     نشانی، غسـالخانه، گورسـتان مهریـز،    هاي عمده شهري نظیر آتش بینی کاربري عدم پیش. 12

  ...هاي عمده اداري در شهر، کشتارگاه و  مراکز تجاري و خدماتی، پراکنش کاربري
محیطـی مختلـف    لف در محدوده شهر مهریز و ایجاد مشکالت زیسـت هاي مخت پراکنش و استقرار دامداري. 13

  بینی مراکزي نظیر مجتمع دامپروري براي شهروندان و عدم پیش
بینی مراکز خدماتی متناسب با حوزه نفوذ مستقیم مهریـز جهـت ارائـه خـدمات بـه روسـتاها و        عدم پیش. 14

  هاي واقع در حوزه نفوذ مهریز گاه سکونت
  هاي قدیمی و تاریخی ریزي نشده در محدوده بافت اي نامتناسب و برنامهساخت و سازه. 15
هـاي   هـاي روسـتایی خـورمیزات بـاالخص در بخـش      گاه نیاز به خدمات ویژه در خصوص مجموعه سکونت. 16

  جنوبی و جنوب غربی مهریز 
اي کـه امکـانی جهـت     ها بـه گونـه   ارائه راهکارهاي نامناسب و ناکافی در خصوص استقرار و توسعه کاربري. 17

  .افزایش درآمد شهرداري گردد
بایستی مورد توجه قرار گیرند، نیاز بـه نگـاه ویـژه در بحـث      موارد فوق و موارد دیگري که البته در جزئیات می

از این رو در تحلیـل وضـعیت کـاربري اراضـی     . سازد کاربري اراضی مهریز در طرح حاضر را بیش از پیش مشخص می
ریزي صورت گیرد که هم توسعه آتی مهریز در آن لحاظ گرد و هم تا انـدازه قابـل    اي برنامه د به گونهمختلف مهریز بای

هـاي   بدین منظور و جهت برآورد کمبودها در زمینه خدمات رفاهی و کاربري. توجهی از مشکالت فوق را برطرف سازد
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حلیـل مـوارد مـذکور تحلیـل نهـایی ارائـه       بنـدي و ت  هاي متعددي مورد توجه قرار گرفتـه و بـا جمـع    اصلی شهر جنبه
  :این موارد عبارتند از. گردد می

  ها ـ برآورد کمبودها با انتخاب استانداردهاي مناسب سرانه کاربري
  ها هر یک از کاربري) فاصله(ـ برآورد کمبودها براساس شعاع دسترسی 

  واقع در حوزه نفوذ از شهر مهریز ترین نیازمندیهاي تعداد جمعیت استفاده کننده روستاهاي ـ برآورد اصلی
  ـ برآورد کمبودها با توجه به تعداد مصرف کنندگان هر یک از خدمات عمومی در افق طرح

  هاي مورد نیاز پذیري مهریز و سقف کاربري ـ برآورد نصف جمعیت
  هاي مطالعاتی قبلی ـ محفوظ نمودن نقطه نظرات مسئولین محلی و مدیریت شهري و اداري و طرح

  ها و خدمات شهري با توجه به نقش شهر و خدمات متناسب با آن در سطوح مختلف بینی کاربري پیشـ 
هـاي فرادسـت    به منظور ارائه موارد فوق ابتدا ضمن بررسی جایگاه شهر مهریز در حـوزه نفـوذ براسـاس طـرح    

گردنـد و در   شناسایی مـی  ،بینی گردند بایستی جهت استقرار در شهر مهریز پیش هاي اساسی که می مصوب نیازمندي
  .شود هاي کاربري اراضی در تقسیمات کالبدي شهر مهریز و تحلیل آن پرداخته می  ادامه به بررسی و ارائه سرانه

  

  هاي استفاده کنندگان روستاهاي واقع در حوزه نفوذ مهریز برآورد نیازمندي -2-6-3-1- 4
و طـرح توسـعه و   ) 1382امون یـک،  مهندسین مشـاور هـ  (طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان یزد 

  :ناحیه تقسیم کرده است که عبارتند از 5استان یزد را به ) 1383مهندسین مشاور عرصه، (عمران ناحیه یزد 
  ناحیه طبس شامل شهرستان طبس. 1
  ناحیه یزد شامل شهرستان یزد، صدوق، میبد و اردکان. 2
  هاي مهریز و خاتم ناحیه مهریز شامل شهرستان. 3
  )و بهاباد(ناحیه بافق شامل شهرستان بافق . 4
  هاي تفت و ابرکوه ناحیه تفت ـ ابرکوه شامل شهرستان. 5

در این طرح شـهر مهریـز بـه عنـوان خـدمات      . براین اساس شهر مهریز به عنوان مرکز ناحیه تعریف شده است
هاي مستقل واقـع در   آبادي. کند یرسانی م و مرکز مجموعه بهادران خدمات) تنگ چنار(دهنده به مرکز منظومه چنار 

  .سریزد، میرك آباد، خورمیز علیا، خورمیز سفلی و مدوار: حوزه نفوذ مهریز عبارتند از
کننـد عبارتنـد    هاي اقماري واقع در حوزه نفوذ شهر مهریز که عمده خدمات خود را از مهریز دریافت می آبادي

د، مزرعه خواجه، گل افشار، دره، بنـادك سـادات، فخرآبـاد، هنـزا،     آباد، منشا آباد، عصمت هرفته، باغ دهوك، حسین: از
  .بادآآباد و ابراهیم  سیداباد، طزنج، ثانی

بایستی جهت استفاده و ارائه خدمات در این مراکز استقرار یابند بـه شـرح جـدول     خدماتی که براین اساس می
  :ذیل است
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ضوابط خدمات :)31(شماره جدول و  تجهیز مراکز استانداردها  نحوه  و    )رسانی 

ات
سیم

تق
  

 )نفر(آستانه جمعیتی  سطح منطقه روستایی  خدمات
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 شبانهدبیرستان 
+20000 - - * اي و کشاورزي هنرستانهاي فنی حرفه  20000+  - - 

 - - - - * * * کالس نهضت سوادآموزي

نی
رما

و د
ی 

شت
هدا

ب
 

 * * - خانه بهداشت

600- 
1500 

500-
1000 

5 3 

 8 12 6000 10000 - * * درمانی –مرکز بهداشتی 

تسهیالت درمانی با  -مرکز بهداشتی
 - - * زایمانی

40000 40000 - - 

 3 - - - * * * داروخانه

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

و  3آوري و دفع بهداشتی فاضالب  جمع
 * * * 1و  2

- - - - 

 - - - - - - *  3کشتارگاه بهداشتی صنعتی
 - - - - - * *  3کشتارگاه بهداشتی سنتی

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

 - - 3000 4000 - * *  مجتمع بهزیستی
آب آشامیدنی با شبکه انشعابات 

 * * * خصوصی
250+  250+  - - 

 * - - آب آشامیدنی با شیر برداشت متمرکز

100-
250 100-250 - - 

-100 * - - یتآشامیدنی با منبع بهداشآب   100-  - - 
 - - -- -- * * * حمام عمومی

ی، 
ذهب

م
 و 

شی
ورز

 - - - - * * * مسجد و حسینیه
+5000 - * * کتابخانه عمومی  4500+  12 8 

 -  - - * * * کتابخانه روستایی
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ات
سیم

تق
  

 )نفر(آستانه جمعیتی  سطح منطقه روستایی  خدمات
حداکثر فاصله 

 )کیلومتر(دسترسی 

 حوزه مجموعه منظومه
فضاهاي 

 هموار
فضاهاي 
 ناهموار

فضاهاي 
 هموار

فضاهاي 
 ناهموار

+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
 

 - - - - - - * اصلیراه 
 - - - - - * * 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 

 - - - - - - *  ونقل کاالبار و مسافر حملدفتر شرکت 
+1000 * * * ترمینال وسایل حمل و نقل  800+  - - 

+100 * * * صندوق پست  100-  - - 

 * - - نمایندگی پست

500-
1500 

500-
2500 

5 3 

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

+2500 * - - دفتر مستقل پستی  2500+  15 12 

 * - - مخابراتیدفتر 

500-
2500 

500-
2500 

20 15 

 * * * 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 

ی، 
مال

ی 
یبان

شت
ي، پ

صاد
اقت

لید
تو

 

+10000 * * *  بانک  10000+  12 10 

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

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

تق
  

 )نفر(آستانه جمعیتی  سطح منطقه روستایی  خدمات
حداکثر فاصله 

 )کیلومتر(دسترسی 

 حوزه مجموعه منظومه
فضاهاي 

 هموار
فضاهاي 
 ناهموار

فضاهاي 
 هموار

فضاهاي 
 ناهموار

 - - - - * * * ترویج و آموزشی روستاییدفتر 
 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 حرفه مرکز آموزش فنی و

ري
ادا

 

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

لید
تو

 

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

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

ها و خدمات ارائه شـده در جـدول بـا توجـه بـه       مشخص است، تقریباً کلیه کاربريهمانگونه که در جدول فوق 
ها  گاه اي استقرار یابند که امکان ارائه خدمات به این سکونت بایستی در مهریز بگونه هاي فوق می جایگاه مهریز در طرح

خـدماتی مهریـز را نشـان    جدول زیر جمعیت موجـود و پیشـنهادي روسـتاهاي واقـع در حـوزه نفـوذ       . را داشته باشند
  .دهد می

نفوذ خدماتی شهر مهریز :)32(شماره جدول حوزه  در  پیشنهادي واقع  و    جمعیت موجود 

  
با مقایسه جـداول فـوق و بـا توجـه بـه جـدول خـدمات موجـود در روسـتاهاي حـوزه خـدماتی شـهر مهریـز              

  :مات به روستاهاي یاد شده در مهریز استقرار یابند عبارتند ازبایستی جهت ارائه خد هایی که می کاربري
اي و کشاورزي، یک واحد کشتارگاه بهداشتی صنعتی، یک واحد غسالخانه، یک  دو واحد هنرستان فنی و حرفه

بصـورت یـک مجتمـع    (واحد مجتمع بهزیستی، یک واحد مجتمع فرهنگی ـ هنري، سینما و مرکز خرید و فروش کاال  
  )بازار خرید و فروش کاال تجاري یا
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ها و خدمات شهري با توجه به نقش شهر و خدمات متناسب با آن  بینی کاربري پیش -2-6-3-2- 4
  در سطوح مختلف

دهـد کـه    بررسی توسعه اقتصادي شهر مهریز در چند دهه اخیر و توسعه آن در نمودارهاي اقتصادي نشان مـی 
اگـر چـه عوامـل متعـدد     . تغییـر نقـش داده اسـت    نقش شهر مهریز از یک نقش کشاورزي به سمت یک شهر خدماتی

لکن بایستی این نکته مورد توجه قرار گیرد که عمـده  . توان در خصوص علل و عوامل مؤثر در این خصوص برشمرد می
شهرها بدلیل داشتن یک زمینه سکونتگاهی روستایی در گذشته، پس از تبدیل شدن به شـهر، بـه صـورت ناخودآگـاه     

  .دهند خود را از دست داده و به سمت خدمات تغییر نقش می نقش اقتصاد کشاورزي
هاي گذشته در خصوص نقش شهر و استعدادها و امکانات و موانع توسعه اقتصادي مهریـز توضـیحات    در بخش

بینی یک نقش خاص با توجه به شـرایط کنـونی    مفصلی ارائه شده است و بر این نکته تأکید شده است که امکان پیش
لکن با در نظر گرفتن شـرایط و الزامـات خـاص در    . باشد پذیر نمی نقشی بودن آن در آینده نزدیک امکان مهریز و چند

الزامـات  . گیـرد، وجـود دارد   ها مورد توجه قـرار مـی   بینی خدماتی بیش از آنچه عمدتاً در سرانه این زمینه نیاز به پیش
بینـی نمـود بـه     هاي خاصی را براي آن پیش ایستی سرانهب هایی که معموالً تحت تأثیر این شرایط می اساسی و کاربري
  :صورت زیر است

  :ـ توسعه و گسترش فضاهاي آموزشی به ویژه مراکز آموزش عالی

هـاي آزاد   و دانشـگاه ) ع(با توجه به توسعه و پیشرفت احداث مراکز آموزش عالی باالخص دانشگاه امام صـادق  
رو، نیاز به احداث خدماتی از قبیل مسـکن، ایجـاد مراکـز پژوهشـی،      پیش ياسالمی و دانشگاه پیام نور مهریز در سالها

مراکز ارائه دهنده خدمات تجاري، فضاهاي تفریحی و فرهنگی و ورزشی و فضاهاي سبز عمومی بیش از سایر خـدمات  
  .بودو براساس استقرار جمعیت بیشتر احتمالی باالخص در مجاورت فضاهاي آموزشی یادشده مورد نیاز خواهند 

  :بینی نقش گردشگري هاي تاریخی، طبیعی و اکوتوریستی و پیش ـ وجود جاذبه
هاي پیرامـونی آن و قرارگـرفتن ایـن     هاي مساعد متعدد گردشگري در مهریز و محدوده با توجه به وجود زمینه

هـاي   ظیر هتـل شهر در مسیر جریان عبوري جنوب به شمال کشور، ایجاد فضاهایی از قبیل مراکز سکونتگاهی موقت ن
، مراکز ارائه دهنده خـدمات گردشـگري   )در محدوده شهري مهریز(گردشگري باالخص در مجاورت جاده یزد ـ کرمان  

هـاي   هـاي گردشـگري تـاریخی و اقامتگـاه     ، مراکز سکونتگاهی ویژه در نزدیکـی محـدوده  ...نظیر راهنماي مسافرین و 
سایط نقلیه باالخص در ایام خاص به سمت مراکـز گردشـگري،   گردشگري، تأمین شبکه معابر متناسب با حجم تردد و

باالخص در مجـاورت  ... ها، پمپ بنزین و  مراکز خرید و فروش و مراکز ارائه دهنده تسهیالت گردشگري نظیر تعمیرگاه
ـ هاي پیشنهاد اي در طرح و سرانه بایستی توجه ویژه هایی است که می شبکه عبوري یزد ـ کرمان از جمله کاربري   ه ي ب

  .نها نمودآ
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  :هاي وسیع سبز شامل باغات و مزارع در سطح شهر و توجه به نقش اقتصادي کشاورزي ـ لکه

با توجه به وجود این پتانسیل توسعه و با توجـه بـه الـزام طـرح جـامع بـه حفـظ باغـات و اراضـی کشـاورزي،           
بینـی ضـوابط خـاص جهـت      ز پـیش بینی نقش اقتصاد کشاورزي و توسعه مهریز بصورت یک باغ شـهر، جـداي ا   پیش

بینـی مرکـزي    هاي تعمیر ادوات کشاورزي، پیش جلوگیري از تخریب این اراضی، نیاز به تأمین خدماتی از جمله کارگاه
هاي متناسب بـا آن و ایجـاد    بار و سردخانه آوري و صادرات محصوالت زراعی و باغی نظیر میدان میوه و تره جهت جمع

هایی که تحـت   تبدیلی کشاورزي و مراکز توسعه خدمات حمل و نقلی، به عنوان عمده کاربريهایی نظیر صنایع  کارگاه
  .گیرند، خواهد داشت تأثیر نقش اقتصادي قرار می

  :انداز توسعه استان ـ توسعه صنعتی مهریز، به عنوان یک مرکز شهري صنعتی در چشم

و باالخص شهر مهریـز بـدلیل نزدیکـی بـه مرکـز       انداز توسعه استان، منطقه مهریز اي و در چشم از نگاه توسعه
هاي بالقوه توسـعه در بخـش صـنعت،     استان، قرارگیري در مجاورت شبکه اصلی عبوري استان و برخورداري از ظرفیت

تـأمین سـطوح و   . تواند به عنوان یک شهر صنعتی در استان و در توسعه آتی افق طـرح حاضـر مـدنظر قـرار گیـرد      می
صنعتی و افزایش سـرانه مربـوط بـه ایـن     ) کوي(بینی مرکزي بعنوان شهرك  شبکه عبوري و پیش هاي مرتبط با سرانه

اگر چه ممکن است بـروز  . ها در این زمینه خواهد پذیرفت کاربري در افق طرح حاضر، بیشترین تأثیر را در بعد کاربري
بینی نقـش   لکن با توجه به پیش. داتفاقات خاص در آینده شهر مهریز، نقش این شهر را به سمت و سوي خاصی بکشن

هـاي   ، در ارائـه سـرانه  )خـدماتی ـ صـنعتی ـ گردشـگري     (غالب اقتصادي شهر مهریز به سمت یک شهر چنـد نقشـی   
هاي متأثر از این نگاه مورد توجه بیشتري قرار گیرند و فضاهاي الزم و متناسب بـا آن در   پیشنهادي الزم است کاربري

  .بینی گردد شهر، پیش
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و نیازهاي عمرانی مهریـز در زمینـه کـاربري    ) کمی و کیفی(برآورد کمبودها  -2-6-3-3- 4
  اراضی

به منظور تسهیل در شناسایی و برآورد نیازهاي عمرانی در خصوص کاربري اراضـی مهریـز، عـالوه بـر بررسـی      
ــواردي از  پرداختــه مــی  ها در مقیاس شهر، به بررسی آن در تقسیمات کالبدي مهریز نیز به تفضیل  کاربري شــود و م

و نکات ذکر شده در خصوص نقش شـهري   ...ها، شعاع دسترسی، جمعیت مصرف کننده خدمات عمومی و  قبیل سرانه
  .گردد مهریز و خدمات مورد نیاز در خصوص روستاهاي واقع در حوزه خدماتی مهریز، در آن اعمال می

گیـري و   اي طراحی شود که در مجموعه دستگاه شهري تنهـا واحـد انـدازه    الگوي شهر یا پاره شهر باید به گونه
ها و مقررات الزم است در مقیاس انسـان و بـراي انسـان در     سطوح و فاصله تعیین کننده مقیاس انسانی باشد و تمامی

هاي ارتباطی، گـذران   بکارگیري چنین مقیاسی عمالً به سلسله مراتب فضاها و شبکه. نظر گرفته شده و طراحی گردند
سـکونت و تبلـور   اوقات فراغت و مکانیابی اشتغال در تقسیم بندي کالبدي شهر منجر خواهد شد، در حالی که مقولـه  

هـاي شـهري    فضایی آن یعنی مسکن به عنوان مالتی بین این فعالیت ها نقش اساسی داشـته و بـه پـراکنش فعالیـت    
  :لذا این سلسله مراتب الزم است با عوامل زیر ترقیق گردند که عبارتند از. شکلی منطقی خواهد بخشید

اي الزم است بین حداقل و حداکثر جمعیتـی نوسـان    ردهدامنه نوسان خانوار؛ تقسیمات کالبدي شهر در هر . 1
با توجه به شناخت ابعاد هـر رده از تقسـیمات و   . داشته باشد تا بتواند به هنگام پیاده شدن انعطاف الزم را داشته باشد

  .شود بینی تراکم جمعیتی، جمعیت و تعداد خانوار آن رده مشخص می پیش
کند که  دي در مقیاسی که قرار دارد، حد و حدود مشخصی را بیان میبندي کالب شعاع دسترسی؛ هر تقسیم. 2

نوسان گستره این تقسیم کماکان مبین انعطاف در فضایابی . باشد نوسان جمعیتی آن تقسیم می نشأت گرفته از دامنه
  .و طراحی خواهد بود

عنصـر شـاخص هـر    براساس شـناخت  . باشد یکی از مهمترین عوامل مؤثر در شعاع دسترسی عنصر شاخص می
عنصر شـاخص، عنصـري اسـت کـه     . رده از تقسیمات کالبدي ابعاد آن تقسیم نسبت به این عنصر مشخص خواهد شد

  .شود بیشترین تردد اجتماعی را سبب می
هاي متفاوت با عنصري شاخص تبیـین   عنصر شاخص؛ هر تقسیم کالبدي نظر به نیازهاي انسانی در مقیاس. 3

عنصـر شـاخص در   . باشـد  ین حال مبین رده خدماتی خود و مقیاس مطلوب خویش نیـز مـی  این عنصر در ع. گردد می
  .دهد حقیقت یکی از عناصر مرکزي است که قلب کالبدي ـ اجتماعی هر تقسیم را تشکیل می

براساس تعریف عنصر شاخص، ابعـاد  . باشد عنصر شاخص یکی از عوامل هویت دهنده به سیماي مرکز محله می
شود و مهمترین عامل تعیین کننده ابعاد  مشخص می) پیاده یا سواره(قسیم براساس زمان دسترسی بدان و اندازه هر ت

با تعیین تنوع تقسیمات و عنصر شاخص هر یک حداقل و حداکثر مقیاس جمعیتی آن بـا آسـتانه   . باشد آن تقسیم می
  .گردد و حد پذیرش جمعیت و عنصر شاخص در هر تقسیم بندي تعیین می
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اصر مرکزي؛ این عناصر در حقیقت آن دسته از عناصري هستند که در هر تقسـیم بنـدي کالبـدي مـورد     عن. 4
یابنـد و در   کالبد و فضا می) سکونت، اوقات فراغت، اشتغال و رفت و آمد(نیاز بوده و بر حسب عملکردهاي اصلی شهر 

  . دهند مجموع بدنه اصلی حیات زیستی ـ خدماتی شهر را تشکیل می
خانوار(تقسیمات کالبدي شهر  :)33(مارهش جدول اساس    )بر 

واحد   کوچه  واحد مسکونی  نام تقسیم  ردیف
  ناحیه  برزن  محله  همسایگی

  واحد مسکونی  1
  90 – 200  کوچه  2
  3-5  400- 600  واحد همسایگی  3
  2-3  8-10  700- 1250  محله  4
  2  4-5  15-20  1800- 3000  برزن  5
  2  4  8-9  30-40  3500- 5000  ناحیه  6
  4  8  16  32-34  120- 160  13500-18000  منطقه  7

  
با توجه به اطالعات مندرج در جداول فوق و با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد خانوارهاي ساکن در شهر مهریز 

الگـوي پیشـنهادي در خصـوص     2. بـرزن تقسـیم نمـود   توان مهریز را به دو ناحیـه و چهـار    می) خانوار 7000حدود (
  .تقسیمات کالبدي از سوي مشاور در نظر گرفته شده است

تیـر و امتـداد آن در بلـوار امـام      7ـ در الگوي اول با انطباق خط تقسیم نواحی بر مسیر شـریان عبـوري بلـوار    
شـود کـه    برزن تقسیم می 2نیز به نوبه خود هر یک از این دو ناحیه . مهریز به دو ناحیه تقسیم شد است) ره(خمینی 

نقشـه تقسـیمات کالبـدي مهریـز و مراکـز      . هـاي عبـوري انطبـاق یافتـه اسـت      مرز آنها نیز بصورت کالبدي بر شریان
  .ها در زیر ارائه شده است پیشنهادي نواحی و برزن
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براساس : 6نقشه  آنها  و مراکز  شماره تقسیمات کالبدي مهریز    1الگوي 
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جـدول مربـوط بـه    . خواهـد بـود   14545و  13929به ترتیـب   2و  1براساس این الگو، جمعیت واقع در ناحیه 
  :جمعیت و سطوح در نظر گرفته در هر یک از این تقسیمات به شرح جدول زیر است

و :)34(شماره جدول جمعیت  و  تقسیمات کالبدي  شماره  جدول  در الگوي  یک  به هر  یافته  اختصاص    1سطوح 

 )هکتار(سطح اشغال  )نفر(جمعیت  تقسیمات کالبدي

 1ناحیه 
 7336 1- 1برزن 

13929 
465/4 

1313/7 
 848/3 6593 1- 2برزن 

 2ناحیه 
 8171 2- 1برزن 

14545 
618/7 

1593/9 
 975/2 6374 2- 2برزن 

 2907/6 28474 جمع کل

مشاور: ماخذ   محاسبات 

و ) تیـر  7عمـود بـر   ) (عـج (ـ در الگوي دوم، مرز تقسیمات کالبدي نواحی بر روي مسیر شریانی بلوار ولیعصـر  
قـرار  ) هادي مهریز که در حال حاضر شامل اراضی زراعی و باغات اسـت   شبکه پیشنهادي در طرح(امتداد مستقیم آن 

تیـر، هـر یـک از ایـن      7و امتداد آن در بلوار ) ره(مسیر بلوار امام خمینی . کند ناحیه تقسیم می 2گرفته و مهریز را به 
خواهـد   14026و  14448در این الگـو بـه ترتیـب     2و  1جمعیت واقع در نواحی . کند برزن تقسیم می 2نواحی را به 

  :جدول زیر جمعیت و سطوح اشغال شده در هر یک از تقسیمات به صورت جدول زیر است. بود
شماره  :)35(شماره جدول در الگوي  یک  به هر  یافته  اختصاص  سطوح  و  جمعیت  و  تقسیمات کالبدي    2جدول 

 )هکتار(سطح اشغال  )نفر(جمعیت  تقسیمات کالبدي

 1ناحیه 
 6277 1- 1برزن 

14448 
351/5 

970/2 
 618/7 8171 1- 2برزن 

 2ناحیه 
 7652 2- 1برزن 

14026 
962/2 

1937/4 
 975/2 6374 2- 2برزن 

 2907/6 28474 جمع کل

  
بایستی در انتخاب الگوي مناسـب   هر یک از دو الگوي فوق، به لحاظ تقسیمات کالبدي مشخصاتی دارد که می

  . مورد دقت و بررسی قرار گیرند
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شماره  : 7نقشه  براساس الگوي  آنها  و مراکز    2تقسیمات کالبدي مهریز 
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الگوي شماره یک، سطوح تقسیمات کالبدي و جمعیت واقع در هر یـک از تقسـیمات تقریبـاً بـا یکـدیگر      ـ در 
هاي نوسـاز هـر    لکن در این وضعیت محالت اصلی شهر مهریز یعنی بغدادآباد، مهرپادین و مزویر آباد و شهرك. برابرند

وص جـدایی گزینـی محـالت در شـهر مهریـز      با توجه به حساسیتی که در خصـ . گیرد ها قرار می کدام در یکی از برزن
  .رسد این گزینه در مراحل بعد بتواند پاسخگوي نیازها و مشکالت اجتماعی کنونی مهریز باشد وجود دارد به نظر نمی

 2لکـن سـطوح واقـع در دو ناحیـه     . ها تقریباً یکسان است جمعیت واقع در نواحی و برزن 2ـ در الگوي شماره 
بندي، محالت بغدادآباد و مزویر آباد در یک ناحیـه   با این وجود، در این تقسیم. باشد می 1ناحیه  تقریباً دو برابر سطوح

قرار گرفته است و بصورت توأمان دیده شده است و از طرفی در خصوص مراکـز پیشـنهادي تقسـیمات کالبـدي، ایـن      
پاسـخگوي انتقـادات سـاکنین و     گانه مهریز واقع شده و بـه لحـاظ اجتمـاعی بـه نـوعی     4مراکز در حد فاصل محالت 

ضمن آنکه این نکته را نیز باید در نظـر بگیـریم   . هاي شهري گذشته مهریز است مسئوالن شهري مهریز نسبت به طرح
هـاي کارگـاهی و    ، اراضی بایر و بخش زیاد دیگري از آن نیز شامل کاربري2اي از اراضی واقع در ناحیه  که بخش عمده

دو سطح، تقریباً سطوح اختصاص یافته به هر یک از نواحی در این گزینه تقریباً یکسـان   صنعتی است که با حذف این
هـا   لذا مشاور گزینه دوم را به عنوان گزینه مطلوب در تقسیمات کالبدي انتخاب نموده و بررسی سطوح کـاربري . است

  .براساس این الگو انجام پذیرفته است
هـاي شـهري، در مـواردي کـه سـطوح       و کیفی سطوح و کاربري توضیح اینکه در خصوص برآورد نیازهاي کمی

بیش از سطوح مورد نیاز باشد، برآورد نیازها براساس افـزایش جمعیـت در افـق     ،ها و سایر موارد موجود براساس سرانه
بـود و بـه    اي از سطوح کاربري داراي مالکیت شخصی است، خواهـد  طرح و با در نظر گرفتن این نکته که بخش عمده

و بـرآورد نیازهـاي عمرانـی در    ) کیفی و کمـی (براین اساس در زیر به بررسی کمبودها . گردد وح موجود افزوده میسط
و در  و پیشـنهادي  در مورد کمبودهاي کمی ، سرانه هـاي وضـع موجـود    .شود زمینه کاربري هاي مختلف پرداخته می

ود مورد بررسی قرار گرفته است تـا در صـورت   وجرابطه با کمبودهاي کیفی شعاع دسترسی و وضعیت کیفی بناهاي م
نامناسب بودن وضعیت کنونی ساختمان هاي مورد استفاده ، به همان میزان از بناهـاي موجـود در پـیش بینـی هـاي      

  . کسر گردد ،سال هاي افق طرح به عنوان کمبود

  کاربري آموزشی؛
کاربري آموزشی در شهر مهریز شامل مهد کودك، دبسـتان، راهنمـایی، دبیرسـتان و کـاربري آموزشـی سـایر       

آموزشـگاه در دوره   4واحد آموزشی در شهر مهریز وجود دارد که از این تعداد مجموعـاً   55در مجموع تعداد . گردد می
 7آموزشـگاه در دوره دبیرسـتان و    14راهنمایی، آموزشگاه در دوره  17آموزشگاه در دوره دبستان،  13دبستانی،  پیش

هکتـار از   7/26ها مجموعاً سـطحی حـدود    این آموزشگاه. آموزشگاه علمی بصورت آموزشی سایر در مهریز وجود دارند
. متر مربع به ازاي هر نفر سـاکن در شـهر مهریـز خواهـد بـود      4/9شوند که سرانه آن تقریباً  اراضی مهریز را شامل می

در وضـع پیشـنهادي   . مترمربع بسیار باالتر بوده و وضعیت مناسـبی را دارا اسـت   5ضع موجود از سرانه مصوب سرانه و
  .مترمربع افزایش یافته است 7/11هکتار با سرانه  42سطح پیشنهادي این کاربري به 
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  ؛کاربري آموزش، تحقیقات و فناوري
ص مقامات آموزش و پرورش و نیـز آمـوزش عـالی و    ریزي و تشخی ها، بسته به برنامه میزان سطوح این کاربري 

متر مربـع را   351471کاربري آموزش عالی سطحی حدود . در حال حاضر. سطوح باالتر باالخص در سطح استان دارد
   .به خود اختصاص داده است

ـ   هکتار 11جهت آموزشی عالی، سطح مورد نیاز این کاربري  9/12با در نظر گرفتن سرانه مطلوب  . ودخواهـد ب
  .هکتار پیشنهاد شده است 5/46در مجموع سطح این کاربري در افق طرح 

  
  کاربري تجاري ـ خدماتی؛

واحد تجاري در شهر موجود می باشد که واحدهاي موجود تماماً داراي قابلیـت اسـتفاده    1826در حال حاضر 
  .می باشند

ایـن میـزان   . هکتـار اسـت   28از  مجموع سطوح اختصاص یافته به سطوح تجاري در وضع موجود مهریز، بیش
ه سرانه آن باالتر از نیاز موجـود سـاکنان   باشد ک اي هر نفر در وضع موجود میمتر مربع به از 10اي حدود  سطح، سرانه
براین اساس سطح مورد نیاز این کـاربري جهـت جمعیـت     .متر مربع بوده است2مصوب شورایعالی سرانه . مهریز است

با افزودن این سطح بـه سـطح موجـود کـاربري تجـاري      . هکتار خواهد بود 4/6فق طرح حدود افزایش یافته مهریز در ا
متـر مربـع بـه     7/9هکتار خواهد بود و سرانه ان در افق طرح بـه   35مهریز، مجموع سطح این کاربري در مهریز حدود 

  .ازاي هر نفر خواهد رسید
  کاربري درمانی؛

هکتار از اراضی موجود مهریز را بـه خـود اختصـاص     14سطحی حدود  مهریز، واحد درمانی 16 در حال حاضر
در . جهت ایـن کـاربري، کمبـودي در وضـع موجـود مهریـز وجـود نـدارد         5/1 مصوببا در نظر گرفتن سرانه . اند داده

یـک   هزار خانوار نیاز به 2خصوص کاربري درمانی ذکر این نکته الزامی است که در خصوص مراکز درمانی، به ازاي هر 
واحد درمانی با مجمـوع   4متر مربع وجود دارد که براساس آن نیاز به حداقل  2500درمانگاه با حداقل قطعه تفکیکی 

هزار خانوار، نیاز بـه احـداث یـک واحـد      10از سوي دیگر به ازاي هر . مساحت حداقل یک هکتار در مهریز وجود دارد
هـزار متـر مربـع     25جود دارد که حداقل نیاز به سطحی حـدود  و) کیلومتر 5/1با شعاع دسترسی حدود (بیمارستانی 

  .دارد
براین اساس تنها به لحاظ شعاع دسترسی به مرکز بیمارستان مهریـز مشـکالتی در خصـوص مکانیـابی وجـود      

 با توجه به سرانه مطلوب این کاربري و در نظر گرفتن جمعیت افزوده شده به افق طرح در مهریز، نیاز به افـزودن . دارد
   .متر مربع فضا جهت این کاربري در افق طرح وجود دارد 5000حدود 
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متـر مربـع بـه     6هکتـار و سـرانه آن    7/21مجموع سطح اختصاص یافته به کاربري درمانی در افق طرح حدود 
  .ازاي هر نفر خواهد بود

  ؛هنري-کاربري فرهنگی
متر مربع را به خـود اختصـاص    7/0ي حدود ا هکتار وسرانه 2این کاربري در حال حاضر در شهر مهریز بیش از 

به لحاظ کیفـی واحـدهاي اختصـاص     .از وضعیت مناسبی برخوردار است 75/0 مصوبداده که با در نظر گرفتن سرانه 
با در نظر گرفتن جمعیت افزوده شده به مهریز، بـه سـطحی حـدود    . تماماً قابل استفاده می باشد یافته به این کاربري

طرح جهت این کاربري نیاز است که با افزودن آن به وضع موجود مهریز، سطح این کاربري در افـق   هکتار در افق 7/1
  .متر مربع خواهد بود 0/1هکتار و سرانه آن  7/3طرح حدود 

  کاربري مذهبی؛
واحد مذهبی شهر مهریز ، به لحـاظ   119واحد فرهنگی و  42پیرو مطالب بیان شده در مطالعات وضع موجود، 

  . ناسب بوده و در حال حاضر قابل استفاده می باشندکیفی، م
متر مربـع بـه ازاي هـر نفـر را در      5/5اي به میزان  هکتار با سرانه 16این کاربري در حال حاضر سطحی حدود 

بـا در نظـر   . یش از سطح مورد نیاز در افق طـرح را دارا اسـت  بمتر مربع  5/0 مصوبکه با توجه به سرانه . اختیار دارد
هکتار به سطح این کـاربري افـزوده    12و طرح هاي مصوب همچون مصلی حدود گرفتن جمعیت اضافه شده به مهریز 

نکته قابـل ذکـر ایـن کـه گرچـه      . رسد می 7/7هکتار و سرانه آن به  8/27مجموع سطح آن در افق طرح به  .شده است
در زمینه کاربري مذهبی وجود ندارد و در هر یک از محـالت چنـد واحـد مـذهبی اعـم از حسـینیه، تکیـه،        کمبودي 
ها و مناطق نوسازتر میزان تراکم این واحـدها چـه از نظـر تعـداد و چـه از نظـر        وجود دارد لکن در شهرك... مسجد و 

  .تر کمتر است مساحت نسبت به محالت قدیمی
  ؛انتظامی-کاربري اداري

در سطح شهر بوده می باشـد و تمـامی بناهـا    واحد  10و کاربري انتظامی داراي واحد  63بري اداري داراي کار
  . قابل استفاده هستند
هکتار از اراضی شهر را بـه خـود اختصـاص     9/50مختلف در شهر مهریز سطحی برابر با  و انتظامی مراکز اداري

باشـد و بـا توجـه بـه      متر مربـع مـی   2کاربري  این براي مصوبسرانه . متر مربع است 9/17اند و سرانه آن برابر با  داده
مجموع سـطح  . کاهش داده شده استبع مترمر 7/12سرانه به ، و سرانه باالي این کاربريمرکزیت مهریز در شهرستان 

  .رسد متر مربع به ازاي هر نفر می 7/12هکتار و سرانه آن در افق طرح به  8/45اداري در افق طرح 

  ري ورزشی ؛کارب
همگـی  به لحاظ کیفی با استناد به برداشت هاي انجام شده ، بناهاي موجود با کاربري ورزشی در شهر مهریـز،  

  . قابل استفاده بوده و در یک یا دو طبق ساخته شده اند
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متر مربع است که در مقایسـه بـا    9/6هکتار و سرانه آن حدود  5/19مساحت کاربري ورزشی و تفریحی حدود 
با توجه به عدم کمبود در وضع موجـود و بـا   . متر مربع از وضعیت مناسبی برخوردار است 5/1 مصوب شورایعالیسرانه 

متـر   6/7هکتـار و سـرانه آن    4/27فـق طـرح   در نظر گرفتن جمعیت افق طرح مهریز، مجموع سطوح این کاربري در ا
ضمن آنکه این نکته را نیز باید در نظر گرفت که علیرغم باال بـودن سـطح اراضـی ورزشـی، نیـاز بـه       . مربع خواهد بود

هـاي رزمـی،    هاي مختلف ورزشی از قبیل فوتبال، والیبـال، هنـدبال، تنـیس، ورزش    هایی در زمینه رشته احداث سالن
  .هاي باز ورزشی موجود نیز احداث گردد تواند در زمین باشد که می می... کشتی، شنا و 

  :گردشگري-تفریحیکاربري 
واحد و قابل استفاده بوده و اکثراً قابل  10در شهر مهریز مجموعاً  گردشگري-تفریحیبناهاي موجود با کاربري 

  . استفاده می باشند
 2/0باشد که با توجه بـه سـرانه مطلـوب     هکتار می 4/0و سطح اشغال آن حدود  1/0سرانه کنونی این کاربري 

در افـق   هکتـار  10سطحی حـدود   9/2پیشنهادي بادر نظر گرفتن سرانه . متر مربع از وضعیت مطلوبی برخوردار است
 9/2هکتار و سرانه آن نیز حـدود   4/10طرح نیاز است که با افزودن آن مجموع سطوح این کاربري در افق طرح حدود 

  .ه ازاي هر نفر خواهد بودمترمربع ب
  و انبارداريحمل و نقل 

درصد آن فاقد بنا می باشدو بناهاي موجود همگی قابل استفاده  5/1از کل مساحت کاربري حمل و نقل ، تنها 
مترمربع می باشد که بـا توجـه بـه سـرانه      4/2هکتار با سرانه  8/6سطح این کاربري در وضع موجود برابربا . می باشند

اراضی براي توسـعه ایـن کـاربري     هکتار 7/7پیشنهادي در وضع موجود کمبودي وجود نداشته و در سال افق طرح به 
  .متناسب با جمعیت مورد نیاز می باشد

  کاربري صنعتی ؛
، اجتماعی و سیاسـی نیـاز دارد،   هاي اقتصادي هاي پیشنهادي براي صنعت غالباً به تجزیه و تحلیل تعیین سرانه

عواملی مانند وضعیت بازار، نظریات مـردم  . ریزان شهري خارج است نکاتی که در بیشتر موارد از حیطه اختیارات برنامه
هاي صنعتی شـهر دخالـت دارنـد     که در فعالیت... منطقه، نیروي کار و مدیریت، بررسی کیفیت تأسیساتی زیربنایی و 

شـود تعیـین پایـه     ریزان شهرها باشد و آنچه در مطالعات شهري بیشتر بدان توجـه مـی   لعه برنامهشاید کمتر مورد مطا
به همـین دلیـل اسـت کـه در بسـیاري از      . هاي شهر از نظر اقتصادي و اجتماعی است اقتصادي شهر وشناخت فعالیت

  .شود عیین میهاي مختلف صنعت ت ها براساس تعداد کارگران بخش هاي شهري سرانه این کاربري طرح
بناهـاي   .انـد  هاي صـنعتی تقسـیم شـده    اراضی واقع در این کاربري خود به دو گروه کاربري کارگاهی و کارگاه

  . واحد است که به لحاظ کیفی قابل استفاده بوده و اکثراً یک طبقه می باشند 73موجود با کاربري کارگاهی 
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درصـد از آنهـا دو    27درصـد یـک طبقـه و     73بـوده و   واحد کارگاهی با قابلیت استفاده 28شهر مهریز داراي 
هسـتند کـه سـرانه آن    ) غیرآالینده و سبک(هکتار از اراضی مهریز شامل اراضی کارگاهی  8/16حدود  .طبقه می باشد

بـا در نظـر گـرفتن    . متر مربع از وضعیت مناسبی برخوردار است 2/5متر مربع است و در مقایسه با سرانه مطلوب  9/5
و سـرانه آن   8/26شود در مجموع سطح آن در افق طـرح   هکتار به این کاربري افزوده می 10فق طرح حدود جمعیت ا

  .متر مربع خواهد بود 4/7
متـر مربـع در    2/6اي حـدود   شوند و سـرانه  هکتار از اراضی مهریز را شامل می 5/17هاي صنعتی حدود  کارگاه

 متر مربع کمبودي در وضع موجود مهریز وجود ندارد 5/3با توجه به سرانه مطلوب . وضع موجود دارند

  ؛فضاي سبز و پارك
با توجه به افزایش جمعیت و آلودگی روز افزون محیط شهري، نقش حیاتی فضـاهاي سـبز روز بـه روز بیشـتر     

کاهـد و تضـمین کننـده     و صدا مـی  دهاي محیطی مانند دو فضاي سبز به عنوان یک فیلتر طبیعی از آلودگی. شود می
  .نسبی سالمت فردي و اجتماعی ساکنان شهر و آرامش محیط آن است

هاي فضـاي سـبز و بـاز، ابتـدا نیـاز واحـدهاي مسـکونی و واحـدهاي          در محاسبه زمین مورد نیاز براي کاربري
به صورت مجـزا بـه   ... هاي شهري، میدانها و  هاي بازي، پارك گیرد و سپس زمین براي زمین همسایگی مدنظر قرار می

  یابد تضاي نیاز اختصاص میمق
آیـد،   شهر مهریز اگر چه در نگاه اول یک شهر بسیار سبز و انبوه از مزارع، فضاهاي سبز و درختان بـه نظـر مـی   

سـطح آن را فضـاي سـبز     4/17لکن در وضعیت موجود و با احتساب فضاهاي سبز حاشیه خیابانهـا و بلوارهـا، حـدود    
انـد کـه در مقایسـه بـا سـرانه       متر مربـع اشـغال نمـوده    0/6ها با سرانه حدود  كآن را پار 1/17و  1/6عمومی با سرانه 

براي تدوین سرانه مطلوب فضاي سبز توجه به شرایط محیطـی،  . متر از کمبود قابل توجهی برخوردار است 10مطلوب 
اي جـامع  هـ  اقلیمی و شرایط خاص هر شهر ضروري است، با این حال حداقل سرانه پیشنهادي فضـاي سـبز در طـرح   

متـر   15المللی حـدود   هاي ملی و بین هاي پیشنهادي دستگاههاي ذیربط در عرصه متر مربع و سرانه 7شهرهاي ایران 
در شهر مهریز با توجه به حداقل استاندارد و با عنایت به شرایط اقلیمی و سایر شـرایط موجـود، سـرانه    . باشد مربع می
 17هکتـار فضـاي سـبز عمـومی و      7/16ین اساس نیاز به احداث حدود بر ا. متر در نظر گرفته شده است 10مطلوب 

هاي فضاي سبز عمومی و پـارك در افـق طـرح     براساس آن، سطح کاربري. باشد هکتار پارك در افق طرح در مهریز می
اراضـی  سطح اشغال و سرانه موجود . متر مربع خواهد بود 10هکتار و سرانه هر کدام نیز  34در مهریز به ترتیب حدود 

متـر مربـع    3/179و  5/129و ) سطح اشغال(هکتار  5/510و  8/368باغات و مزروعی در وضع موجود مهریز به ترتیب 
  .باشد می) سرانه(به ازاي هر نفر 
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کاربري هاي :)36(شماره جدول پیشنهادي سطوح  و    مهریز شهر وضع موجود 

 نوع کاربري
 1405وضع پیشنهادي  1388وضع موجود 

سرانه 
مصوب 
شوراي 

 سرانه  درصد سطح سرانه  درصد  سطح عالی

 50 111/4 22/99 4022517 137/4 13/45 3911833/1 مسکونی
آموزش، تحقیقات و 

 فناوري
351471/0 1/21 12/3 465465 2/66 12/9 - 

 5 11/7 2/41 422324 9/4 0/919 267144/2 آموزشی

 2 12/7 2/62 458436 17/9 1/75 509303/4 اداري و انتظامی
 2 9/7 2/00 350004 10/0 0/98 285851/9 خدماتی -تجاري 

 1/5 7/6 1/57 274538 6/9 0/67 195159/0 ورزشی
 1/5 6/0 1/24 217588 5/0 0/49 142677/3 درمانی

 0/75 1/0 0/21 37263 0/7 0/07 20297/5 هنري-فرهنگی

 8+ 22/0 4/55 795656 12/1 1/19 345438/0 پارك و فضاي سبز
 0/5 7/7 1/59 278549 5/5 0/54 157568/4 مذهبی

 0/5 2/6 0/53 93205 16/1 1/58 458005/8 تجهیزات شهري
 1 2/9 0/61 106271 2/3 0/22 64962/7 تاسیسات شهري

 20- 4/0 0/83 145714 2/4 0/23 68279/7 حمل و نقل و انبارداري
 - 133/2 27/48 4808961 308/8 30/24 8792614/0 باغات و کشاورزي

 - 1/4 0/29 50410 2/1 0/21 60779/5 تاریخی
 0/2 2/9 0/60 104834 0/1 0/01 3994/7 گردشگري-تفریحی

 صنعتی 
 6 7/4 1/53 268616 5/9 0/58 168397/8 کد الف
 - 0 0 0 6/2 0/60 175652/1 صنعتی
 - 0 0 0 5/5 0/54 156137/9 دامداري و دامپروري

 - 0 0 0 296/0 28/99 8428185/8 اراضی بایر
 - 127/4 26/28 4599850 159/2 15/59 4533112/4 شبکه معابر
 - 484/6 100/00 17500201 1021/2 100/00 29076568/6 جمع کل
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  تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزي کالبدي شهر مورد توجه قرار گیرد -2-7- 4
  روش طراحی -2-7-1- 4

این شیوه کـه مبتنـی   . انجام شده است) منعطف(با روش طراحی شهري سیال  مهریزطرح ریزي کالبدي شهر 
پس از طی مراحـل شـناخت و تجزیـه و    ، بر نظریه ساختی یا سیستمیک در شناخت و ارائه الگوي توسعه شهري است

اران و بـرد   تحلیل به ارائه الگوهاي اجرایی پیشنهادي که متضمن هدایت و مدیریت فعال شهري و جلب مشارکت بهره
شـامل   12تغییر ایجاد شده در روندسنتی تهیه طرحهاي جامع تیـپ  . پردازد ساکنان محالت و نواحی شهري است می

  : موارد زیر است
   .ارزیابی ظرفیتهاي عمالً موجود و بسترهاي هدایت توسعه در پهنه هاي همسان شهري - 1
زماندهی فضـایی نحـوه   بندي هاي اصـلی و فرعـی کالبـدي شـهري و پیشـنهاد سـا       شناخت استخوان - 2

بنـدیهاي شـهري از طریـق     استقرار کالن مناطق خدمات شهري و هویت بخشـی تـدریجی اسـتخوان   
  .بندي عملکردي آن پهنه

هاي مطالعاتی، تفصیلی و اجرایی پیشـنهادي و سـازمان کـار و تشـکیالت      طرح و برنامه اهمیت یافتن - 3
  .و راهکارهاي عملی موثر در جلب مشارکت عمومی) شهرداري(مجري طرح 

 : موارد فوق در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

 يارزیابی ظرفیت هاي موجود و بستر هاي هدایت توسعه در پهنه هاي همسان شهر - 1

با توجه به شرایط کنونی ، تمامی ظرفیت هاي موجود براي توسعه در شهر مهریز در داخل محدوده شهر قـرار   
  دارند و در دو بخش کلی قابل دسته بندي هستند ؛  

اراضی درونی شهر واقع در بخش مرکزي آن ، که در حال حاضر بخشی از زمین هاي کشاورزي غیر فعال ) الف
  . با ادامه روند کنونی ، در افق طرح جهت ساخت و سازهاي جدید قابل بهره برداري خواهند بود در آن قرار دارند و

بخش دوم شامل آن قسمت اراضی درونی است که در حاشیه شمالی ، شمال غربـی و جنـوب غربـی شـهر     ) ب
ن هـاي بـایر مشـخص    قرار گرفته و در حال حاضر بدون فاقد عملکرد می باشد و در پهنه اراضی شهري به عنوان زمـی 

  .  شده اند
 شناخت استخوان بندي هاي اصلی و فرعی کالبدي شهر  - 2

بافت و سازمان فضائی شهر متشکل از عناصر کالبدي و طبیعی اصلی شـهر مـی باشـد، کـه عـالوه بـر تعیـین        
ـ    ایی و استخوان بندي اصلی شهر در شکل گیري سازمان فضائی و اجتماعی شهر مؤثر بوده و نقـش عمـده اي در خوان

استخوان بندي شهر مجموعه ایست مرکب از ستون فقـرات شـهر   . جهت یابی در شهر و نحوه توسعه آتی بر عهده دارد
 هر را در کلیت آن انسجام می بخشـد، و شبکه به هم پیوسته اي از کاربري ها و عناصر مختلف و متنوع شهري ، که ش

در ایـن بـین   . زاي آن یعنی محله هاي مسکونی امتداد می دهدتار و پودش را در همه گستره شهر تا انتهایی ترین اج
شبکه راه هاي اصلی که خود جزئی از استخوان بندي شهر به شمار می آینـد ، بـه منظـور برقـراري دسترسـی نقـاط       
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مراکـز اصـلی ، شـبکه    . مختلف شهر به یکدیگر وهمچنین ارتباط میان عناصر و اجزاي داخلی آن ، به وجود آمـده انـد  
ر و مراکز عمده شهر استخوان بندي اصلی شهر را تشکیل می دهد و این عناصر در رابطه و تعامـل بـا پهنـه هـاي     معاب

تشـکیل دهنـده بافـت و    ... و ویژگی هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادي و  ...) مسکونی، تجاري، خدماتی و( عملکردي 
ید به واسطه رابطه تنگاتنـگ بـین اسـتخوان بنـدي     ، سازمان شهر می بامهریز در رابطه با شهر. سازمان شهري هستند

کـه  ( شهري -روستا ازمان را بافت کالبدي عناصر اصلی این س. اصلی و فرعی و بافت فضائی و کالبدي آن شکل گیرد 
، شبکه هاي ارتباطی حد فاصل بافت هاي ساخته شده، )استبافت شهري را تشکیل داده  مجموعه آنها حاضر در حال

  . محالت و نواحی شهر و عناصر طبیعی تشکیل داده است
بافت شهري شامل بافت هاي روستایی ؛ این مجموعه شامل بافت هاي مسکونی شهري و روستایی شـهر اسـت   

توسعه درون زاي شهري بر آن است کـه  که به صورت پراکنده در کنار هم قرار گرفته اند ، که تالش طراحی بر مبناي 
شـبکه  . با ایجاد پیوستگی میان این بافت ها در عین حفظ استقالل هر یک از آنها ، به صورت هماهنگ توسعه یابنـد  

بـه طـوري کـه سـومین     . هاي ارتباطی شهر نیز در سازمان و استخوان بندي اصلی شهر نقش ویژه اي بر عهده دارنـد  
استخوان بندي شهر یعنی مراکز عمده فعالیتی و اجتماعی و عناصر کالبدي شاخص نیز در  عنصر مؤثر در شکل گیري

بدین ترتیب شبکه معابر از یک سو ارتباط میان بخش هاي مختلـف شـهر را بـر    . مجاورت همین معابر اسقرار یافته اند
، به عنوان اصلی  م خمینی و هفتم تیربلوار اما. عهده دارند از سوي دیگر ، در برگیرنده بخشی از عملکردها می باشند 

خـدمات  . و تمامی خیابانهاي اصلی شهر به آن منتهی می شوند ستون فقرات شهر را تشکیل می دهند،  هاترین محور
عمده شهر با توجه به ساختار قوي محله اي در شهر ، با عملکرد ناحیه اي و محلی، در هـر یـک از سـه بخـش اصـلی      

  .شهر استقرار یافته اند

 

  معیارها و ضوابط طرح ریزي کالبدي -2-7-2- 4
هـاي انجـام    گرفته از بررسـی  ریشه گیرند، ریزي کالبدي شهر مورد توجه قرار می معیارها و ضوابطی که در طرح

شده در معماري، فضاها و بافت شهري، اقلیم و فرهنگ حاکم بر شـهر در گذشـته و حـال و همچنـین اسـتانداردهاي      
  :این معیارها شامل موارد ذیل می باشد .باشد ي میالمللی و کشور بین

 شبکه اصلی عبور و مرور - 

  تقسیمات اصلی شهر و سلسله مراتب ارائه خدمات شهري - 
 موقعیت مراکز مختلف شهري  - 

 فضاهاي داراي قابلیت توسعه و جهات اصلی توسعه - 

 خدمات عمده و موقعیت آنها - 
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  شبکه اصلی عبور و مرور -2-7-2-1- 4
ی تـرین مولفـه سـاخت شـهر را     تنها عامل تعیین کننده ساخت شهر نمی باشد اما اصلاگرچه شبکه عبورومرور 

طرح ریزي شبکه معابر در راستاي یکپارچه نمودن مهریز و کـاهش اثـرات روسـتا    . ل و نقل تشکیل می دهدشبکه حم
یل ارتبـاط هـاي    عالوه براین ایجاد محورهاي جدید در راسـتاي تسـه  . محوري و محله گرایی در شهرمهریز وجود دارد

غرب به شرق مهریز به دلیل وجود محور اصلی ترددي در شرق و مراکز جاذب سفر در غرب شـهر از عوامـل اصـلی در    
 .طرح الگوي معابر می باشد

در یک دسته بندي بـر اسـاس    مهریز، می توان شبکه معابر شهر ) طرح جامع ( با توجه به مقیاس و نیاز طرح 
  . نقش هاي جابجایی و دسترسی ، تقسیم بندي می گردند

 امام خمینـی ، هفـتم تیـر، شـهید زارع    بلوار (بلوار  پنجخیابان هاي شریانی درجه دو اصلی ؛ شامل : گروه اول 
هاي توزیـع کننـده    خیابان که با ایفاي نقش جابه جایی و دسترسی خود توأماً ، به عنوان )ولی عصر و امام علیزاده ، 

وار امام خمینی و هفتم تیر ، به لحاظ عملکـردي در برگیرنـده طیـف    در میان این دسته از راه ها ؛ بل. اصلی مطرح اند
امتـداد ایـن   . هـا جـاي گرفتـه انـد    اشندکه در مجاورت و لبه این محوروسیعی از خدمات و کاربري هاي عمومی می ب

ابتداي ورودي شهر و اسـتقرار خـدمات انتظـامی بـه سـمت جنـوب غـرب و اسـتقرار         محورها از شمال شرق شهر ، از 
  . بیمارستان در انتهاي محور ، کشیده شده است

خیابان هاي شریانی درجه دو فرعی ؛ شامل مجموعه اي از خیابان ها که در کنار عملکرد دسترسی : گروه دوم 
ایـن دسـته   . عبور و مرور شهري مورد توجه قرار می گیرند و جابجایی خود، به عنوان جمع و پخش کننده جریان هاي

پهنـه اصـلی شـهر تـأمین      3از راه ها نیز خدماتی در مقیاس محلی را به صورت استقرار محوري در سطح محـالت در  
  . نمایند می

  موقعیت مراکز مختلف شهري و خدمات عمده و موقعیت آنها -2-7-2-2- 4
با توجه به ساختار کلی شهر مهریز شامل کنارهم قرار گیري محالت، به وجود آمـدن گسسـتگی میـان آنهـا و     

خدمات عمده و اصـلی شـهر   . استقالل نسبی هر کدام ، مراکز شهري به صورت مشخص و قابل نام گذاري وجود ندارد
   .در امتداد محورهاي اصلی و در مجاورت و لبه آنها، استقرار یافته اند

در رابطه با پراکنش خدمات عمده در شهر باید گفت که در هر یک از بخش هاي تشـکیل دهنـده بافـت شـهر     
این خدمات شامل کاربري هـاي آموزشـی ، فضـاي سـبز ،     . خدمات متنوعی در مسیر توسعه شهر در اختیار گرفته اند

وجه بـه بافـت سـنتی خـود داراي یـک مرکـز       در مقیاس محلی نیز ، هر یک از زیر محالت ، با ت. می باشد... تجاري و 
  . محله می باشند که خدمات آنها را تأمین می نماید

پهنه مسـکونی   یکم؛. زمینه مطرح است  3در حال حاضر براي شهر مهریز ، در رابطه با منطقه هاي عملکردي 

ك هـاي جدیـد در   که همانطور که بیان شد در سه بخش اصلی و در قالب محـالت قـدیمی بـا بـافتی سـنتی و شـهر      
اراضی زراعـی و باغـات کـه شـامل پهنـه هـاي وسـیعی از اراضـی شـهري و           دوم؛. مجاورت آنها ، جانمایی شده است
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حدفاصل میان محالت می باشند و هم اکنون بخش هایی از آنها که به لحاظ موقعیـت در بخـش مرکـزي شـهر قـرار      

 سـوم؛ . عایت ضوابط و مقرراتی معین ، مناسب مـی باشـند  دارند، بالاستفاده مانده و جهت ساخت و سازهاي آتی با ر

خدمات و کاربري هاي غیر مسکونی که در راستاي پاسخگویی بـه نیازهـاي شـهر بـه صـورت پراکنـده و متناسـب بـا         
در نهایت توجه به این نکته ضروري است که چگونگی استقرار کاربري هاي عمـده و    .ساختار محله اي توزیع شده اند

  . ي در مهریز به عنوان اصل انسجام دهنده در شهر مورد اهمیت و توجه می باشدخدمات شهر
  

  الگوي طراحی شهري و تقسیمات کالبدي شهر  -2-7-3- 4
  اصول و معیارها در ارائه تقسیمات کالبدي  - 2-7-3-1- 4

ه و منطقـه و عناصـر   ، ناحیـ زاي تشکیل دهنده شهر اعم از محله، اندازه و سلسله مراتب اجدر طرح هاي شهري
، تنظیم مـی  جموعه سیستم می تواند داشته باشد، بر اساس حداکثر حجم و اندازه اي که هر عنصر در مآنهاموجود در 

، زمانی می تواند وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام دهد که فضاهاي مختلـف  شهر به عنوان یک سیستم زنده. ود ش
  .ت کالبدي مشخص سازمان یافته باشدااز واحد مسکونی تا شهر بر مبناي سلسله مراتبی معین و طبق تقسیم

در عـین برقـراري روابـط بـا      ، نیاز فطري انسان به داشتن قلمروهاي فضائی و حریم هاي سکونتیدالیلی چون
؛ توزیع متعادل جمعیت در منطقه شهري بر مبناي امکانات بالقوه و بالفعل و ارائه خدمات مناسـب در مقیـاس   دیگران

ب ؛ از طرفی تنوع نیازها توأم با گستردگی فضاي شهري و دسترسی دشوار به خدمات و هاي مختلف و با فواصل مناس
ناسب بـراي اعـاده   الت ؛ لزوم استفاده معقول و منطقی از وسائط نقلیه سریع ؛ همچنین ضرورت ارائه چارچوب میتسه

برنامـه  ( ا در طرح هاي شهري، ارائه سلسله مراتبی از بخش هاي سکونتی و خدمات مورد نیاز آنها رمدیریت در شهرها
 .ضرورت می بخشد )هاي توسعه شهر

، 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 گردندمحور قرار گرفتن انسان و مقیاس انسانی الزم است سلسله مرابا 
هر رده از تقسیمات کالبدي بایسـتی داراي محـدوده و   : )دامنه نوسان ( دوده و مرز مشخص مح )1

، تا ضـمن تمـایز از سـایر    اکثر جمعیت ساکن در آن معین باشدمرز مشخص بوده و حداقل و حد
  . ا، از نظر اجرایی قابل انعطاف باشد بخش ه

تأسیسات و تجهیزات شهري در مقیاس هاي متفـاوت ، شـعاع هـاي دسترسـی     : شعاع دسترسی  )2
گوناگونی دارند که الزم است در هر رده تأسیسات و تجهیزات خاص آن رده با شـعاع مخصـوص   

  . خود طراحی شود 
سانی و میزان مراجعه به عنصـري خـاص   هر بخش کالبدي با توجه به نیازهاي ان: عنصر شاخص  )3

این عنصر در عین حال مبین رده خدماتی خاص خـود و مقیـاس   . از مجموعه مشخص می شود 
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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 

قیقت آن دسته از عناصري هستند که در هـر تقسـیم کالبـدي    این عناصر در ح: عناصر مرکزي  )4
مورد نیاز بوده و بر حسب چهار عملکرد اصلی شهر کالبد فضائی یابند و در مجمـوع بدنـه اصـلی    

  .خدماتی شهر را تشکیل می دهند  –حیات زیستی 

آن است ، تالشـی  انتخاب چنین الگوئی در حقیقت تالشی براي جهت دادن به رشد و توسعه شهر و دگردیسی 
  : که مشخصاً در سه راستاي عمده صورت خواهد گرفت 

گورسـتان ، کشـتارگاه ،   ( تخلیه شهر از عناصري که باید به خارج از محدوده سکونتی شهر منتقل شـوند   - 1
پـارك  ( و جایگزین کردن خدمات جمعی ... ) میدان تره بار ، تولیدي داراي آلودگی ، پایانه هاي باربري و 

 . به جاي آنها  ... )و

نـوین شـهري بـا کـاربري      ربوده ، به عناص... ) و  ، قلعه آب انبار( تبدیل عناصري که فاقد کارایی امروزین  - 2
 . جدید 

ایشان به منظور ایجاد جاذبـه و هویـت شـهري    ه همنواخت کردن شکل کالبدي تقسیمات شهري با انگاره - 3
 . در هر تقسیم 
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تقسیمات کالبدي شهر :)37(شماره جدول   مشخصات 
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، فقدان سلسله مراتب متناسب بـا ویژگـی هـاي رشـد شـهر در      مهریزبررسی میزان اجراي طرح هادي در شهر 
عمالً از نواحی شهري با ویژگی هایی که در طرح هادي منظور شده اسـت  . سیمات کالبدي شهر را مشخص می کندتق

ت و مجموعه هاي مسکونی که به صورت پراکنده و بیشتر در مقیاس محلـه شـکل گرفتـه انـد ، کمتـر بـه       خبري نیس
بـدین ترتیـب چـه از لحـاظ مقیـاس انسـانی و چـه از نقطـه نظـر          . عناصر مرکزي و خدمات محله اي مجهز هسـتند  

  . گیرد اجتماعی، اقتصادي تقسیمات شهر هنوز نتوانسته است در یک سلسله مراتب منطقی قرار 
نکته اساسی در اجراي تقسیمات کالبدي این است که تقسیمات شهري خود یک عنصر تبعـی اسـت و اجـراي    

مهمترین عوامل در شکل گیـري تقسـیمات کالبـدي شـهر شـبکه هـاي        .آن نیاز به تحقق سایر بخش هاي طرح دارد
بدیهی است که شبکه هاي ارتباطی به عنـوان مرزهـاي تقسـیمات    . ارتباطی ، عناصر شاخص و عناصر مرکزي هستند 

دیگري کـه الزمـه تحقـق     مسئله. کالبدي و عنصر شاخص به عنوان نقطه تمرکز خدمات این بخش ها مطرح هستند 
تجهیـزات و خـدمات شـهري اسـت کـه بتواننـد در        –هري می باشد ، استقرار سلسله مراتـب تأسیسـات   تقسیمات ش

  . محلهاي مناسبی احداث شده و ضمن تقویت آن مکان در شعاع عمل معین ، وحدت ایجاد نمایند 
، واحـد همسـایگی   به طور کلی ویژگی هاي مذکور در سلسله مراتبی از مجموعه هاي شـهري تحـت عنـاوین     

   .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
قدیمی ترین و شناخته ترین بخش از تقسیمات شهري است که تـأمین کننـده زنـدگی نیمـه عمـومی      : محله 

عنصر شاخص آن دبستان و عناصري نظیر پارك ، بازارچه ، مسجد و غیـره در آن وجـود دارد   . هر می باشد ساکنین ش
  . و دسترسی به آن در مقیاس پیاده می باشد 

باشد  تشکیل می شود و تأمین کننده نیازهاي اصلی روزمره شهروندان می محلهچندین یک یا ناحیه از : ناحیه 
دبیرستان می باشد و عناصري مرکزي نظیر مراکز تجاري ، اداري، درمانگاه و خـدمات   راهنمایی و و عنصر شاخص آن

شهري بزرگترین محدوده تقسیمات سکونتی ، خـدماتی و   ناحیه .تولیدي کوچک در مرکز ناحیه مکان یابی می شوند 
ر ارتباط با کـل شـهر   خدمات شهري و عمومی می باشند و د نواحی ،کز امدیریت شهر است و خدمات ارائه شده در مر

   .سازد  شهري را به هم و به خارج از شهر مرتبط می نواحیارتباط بین مراکز  1قرار دارند و شریان هاي درجه 
  

  تقسیمات کالبدي پیشنهادي  -2-7-3-2- 4
و کریـدورهاي مناسـب    انتخاب تقسیمات مناسب کالبدي شهر جهت مشخص شـدن توسـعه هـاي آتـی شـهر     

این مؤلفه موجب شـکل   .راستاي چگونگی تخصیص مراکز خدماتی به سطج شهر می باشدتوسعه نیز از عوامل موثر در 
گیري شهري با پراکنش متعادل خدمات و توسعه پیوسته و عدم تمرکزگرایی و کاهش آثارسوء ناشـی از آن در برخـی   

  .بخش ها می گردد
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قسـیمات کالبـدي بخشـی از    رشد یگپارچه و هماهنگ شهر ، سعی بر آن است که هر یـک از ت  ایجاد به منظور
با این هدف کلی و با توجه به جمعیت کنونی شهر و پیش بینی شـده بـراي افـق    . توسعه هاي آتی شهر را در بر گیرند

در  الزم به ذکر است که در حال حاضر شهر به لحاظ تقسـیمات  .تقیسم شده است محله 10 وناحیه  2طرح ، شهر  به
. باشـد اجتماعی و هسته هاي اولیه شکل گیري داراي تقسیم بندي دیگـري مـی   محله ، با توجه به ویژگی هاي  سطح

 و یک شـهرك جدیـد   محله بندي موجود منطبق بر محالت روستایی تشکیل دهنده هسته اولیه شهر بدین صورت که
رجـائی  آباد، استهریج، مزویر آباد، مهرپـادین، منگابـاد و شـهرك شـهید      بغدادمحله  7شامل این مجموعه می باشد و 

ولی در تقسیمات جدید هر یک از محالت بـر اسـاس جمعیـت سـاکن و پـیش بینـی شـده بـراي افـق طـرح و           . است
عدم وجود مراکزمناسب در تقسـیم بنـدي هـاي صـورت      دلیلبه  .استانداردهاي خدمات دهی ، تقسیم بندي شده اند

لـه محـوري و روسـتا محـوري در سـطح      و همچنین در راستاي یکپارچه سازي و کاهش اثرات سوء مح تا کنون گرفته
  .شهر، مراکز متناسب با تقسیمات کالبدي پیش بینی شده است
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  تقسیمات کالبدي مهریز  : 8نقشه 
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ناحیه  :)38(شماره جدول عمومی  کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 1سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 

  
  

عمومی محله ): 39(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 1- 1سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد  و   
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عمومی  :)40(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 2- 1محله سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 

  
  

عمومی  :)41(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 3- 1محله سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 

  
  

   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر مهریز                                                                                                                                    اداره کل راه و شهرسازي استان یزد

 
  

 و پیشنهاداتحلیل ت  96

عمومی  :)42(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 4- 1محله سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 

  
 

عمومی  :)43(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 5- 1محله سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 
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عمومی  :)44(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 6- 1محله سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 

  
  

ناحیه  :)45(شماره جدول عمومی  کاربري هاي  پیشنهادي  طرح2سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 
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عمومی  :)46(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  در  1- 2محله سرانه  نیاز  سطح مورد  طرحو    افق 

  
 

عمومی  :)47(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 2- 2محله سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 
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عمومی  :)48(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 3- 2محله سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 

  
  

عمومی  :)49(شماره جدول کاربري هاي  پیشنهادي  طرح 4- 2محله سرانه  افق  در  نیاز  سطح مورد    و 

  
  

به طور کلی با توجه به افزایش جمعیت هر یک از تقسیمات پیشنهادي در افق طرح، در تمامی آنها بـه منظـور   
اي  در نگاه مقایسـه . رسیدن به سرانه هاي مطلوب نیاز به اختصاص زمین به کاربري هاي عمومی و خدماتی وجود دارد

 بـا سـطح نسـبتا یکسـانی    یه خدمات عمومی شـهري  ناح در هر دو، مهریزمیان دو ناحیه یک و دو پیشنهادي در شهر 
  .در میزان سرانه کاربري ها تفاوت هایی وجود داردتنها  .وجود دارد
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با توجه به جمعیت پیشنهادي براي هر یک از تقسیمات پیشنهادي ، می باید جهـت پاسـخگویی بـه نیازهـاي     
   .نیاز شهري در نظر گرفته شود جمعیتی که در افق طرح به جمعیت کنونی اضافه خواهد شد، خدمات مورد

  

  انگاره هاي طراحی  -2-7-4- 4
از آنجا که شهر ترکیبی است از کالبد و فعالیتی که قابل تجزیه نبوده و این دو عنصر باید در تکامل و تعامل بـا  

گروه سکونت ، کار ، اوقـات   4یکدیگر پیوسته رشد یابند، لذا در تقسیم بندي هر یک ؛ به معناي تقسیم عملکرد ها به 
، می باید اصول و قواعـدي معـین   )شهر(تا کالن فضا ) احد مسکونی و( فراغت و رفت و آمد و تقسیم کالبد از ذره فضا 

  . تدوین گردد
سکونت ، کار ، اوقات فراغـت  ( تدوین انگاره کلی طرح تالشی خواهد بود تا هر یک از چهار عملکرد اصلی شهر 

مل با هدف اصلی امتناسب با ویژگی هاي شهر مورد نظر ، در قالب تقسیمات کالبدي و در هماهنگی ک) و رفت و آمد 
فصل مشترك میان کالبد و فعالیت شهر ، فضاي شهر است ، به گونه اي کـه ایـن   . ، جانمایی گرددو ایده کلی طراحی

فضا ، با جریان یافتن فعالیت در کالبد شهر و هر یک از تقسیمات آن ، رشـد مـی یابـد و شـکل و فـرم خـاص همـان        
آن هنگام است که شهر در معناي یک کل واحـد  . را به خود می گیردفعالیت و مجموعه اي ویژگی هاي فعالیتی شهر 

و در قالب تقسیمات خود به صورت یکپارچه و هماهنگ ، در مسیر رشد کالبدي و توسعه همه جانبه گام می گـذارد و  
  . رو به سوي جلو حرکت می کند

شکل گرفته ، نیازمند یکپـارچگی   در شهر مهریز ، آنچه که از ادغام روستاهاي موجود در پهنه وسیعی از زمین
دوگانگی و  تا با رشدي هماهنگ ، از گسستگی و. و توسعه در تمامی بخش ها و تقسیمات پیش بینی شده خواهد بود

ویژگی هاي غالب فرهنگی و اجتمـاعی در مهریـز ، از توسـعه هماهنـگ شـهر بـه       . ، رها گرددگاه چندگانگی در بافت
به عمل آورده و وجود زمین هاي زراعی در حدفاصل میـان محـالت ایـن    ، جلوگیري واسطه محله گرایی شدید در آن 

ضروري است در آینده همزمان با توجه بـه نکـات مثبـت توسـعه محلـه اي ، جهـت        بنابرین .امر را تشدید نموده است
   . تحقق پایداري ، به توسعه پیوسته شهر توجه بیشتري گردد

نوان چشم گیرترین مشخصه در شناخت و قایل شدن تمایز میـان بخـش   بدین ترتیب ، تقسیمات کالبدي به ع
عوامل کالبدي با پیوستگی یا گسستگی خود ، انسجام یا آشفتگی نظام هاي . هاي مختلف ساختار شهر مطرح هستند

 عناصر کالبدي با تعریف نقاط عطف ، امکان درك ساختار را به وجـود . عملکردي و ساختاري شهر را موجب می شوند
. این عناصر در کنار هم اشکال مختلف بافت را ایجاد می کنند. 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
تحت سلسله مراتبـی منطقـی ، عـاملی در کـارایی و مطلوبیـت فعالیـت هـا و        عناصر کالبدي در کنار هماهنگی آنها ، 

  . عملکردها می باشد
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از ایـن رو نـوع   . عناصر کالبدي زمانی که با فعالیت هاي جاري در خود متناسب باشـند، موفـق خواهنـد بـود     
بررسـی الگـوي   . داشـت کاربري ها تأثیر فراوانی در همجواري عناصر کالبدي و ایفاي نقـش مطلـوب تـر آنهـا خواهـد      

کاربري ها در ارتباط با یکدیگر ، تصور روشنی از نحوه استقرار عناصر کالبدي و نحوه تعامل آنها با هم در ساختار شهر 
  .و زیر تقسیمات آن را بیان می نماید

ز در رابطه با برقراري ارتباط میان هریک از عناصر موجود در تقسیمات کالبدي و همچنـین ارتبـاط هـر یـک ا    
که این الگو اشکال مختلـف ارتباطـات بـین    . این تقسیمات با سطوح باالتر خود، می باید الگوي مشخصی تدوین گردد

، عـامالت بیرونـی  به عنوان تعامالت درونی و همچنین ت... ، محله و ر هریک از بخش هاي شهر ، ناحیه عناصر موجود د
در صفحات بعدي خواهد آمد، این روابط به صـورت تفکیـک   در تصاویري که . همچنین عملکرد هریک را تبیین نماید

   .شده در شهر و هریک از بخش هاي تقسیمات کالبدي آن در قالب الگویی نمادین ارائه گردیده است

  
سرزمینی :  1شکل  منطقه  در  آن  ارتباطی  موقعیت  و    انگاره شهر 

  

  
در شهر:  2شکل  آن  ارتباطی  موقیت  و  ناحیه  عناصر    انگاره 
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برزن :  3شکل  در  آن  ارتباطی  موقعیت  و  عناصر محله    انگاره 

  

  
در محله:  4شکل  ارتباطی آن  موقعیت  و  همسایگی  عناصر واحد    انگاره 

  

  
ع:  5شکل  همسایگی انگاره  در واحد  ارتباطی آن  موقعیت  و  گروه مسکونی    ناصر 

  
گروه مسکونی :  6شکل  در  بلوك مسکونی  ارتباطی  موقعیت    انگاره 
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بلوك مسکونی :  7شکل  در  ارتباطی واحد مسکونی  موقعیت    انگاره 

  نتیجه گیري  -2-7-5- 4
پس از مجموعه مطالعات و بررسی هاي صورت گرفته در شهر مهریز و ارائه اصـول و معیارهـاي کلـی توسـعه ،     

آنچـه در  . می باید مجموعه این اصول در ارتباط با شهر خاص مهریز ، با تمام ویژگی هاي مختص به آن تدقیق گـردد 
  . آن به شرح ذیل استخراج گردیده استبخش گذشته مطرح گردید ، تالشی در همین جهت بوده است ، که نتیجه 

  توجه به ویژگی هاي عمده شهر -2-7-5-1- 4
در میان ویژگی هاي شهر مهریز ، ویژگی اجتماعی که بر ساختار کالبدي و توسـعه آن نیـز مـؤثر بـوده اسـت،      

این ویژگی همواره از یکی شدن محالت و در نتیجه بـه وجـود آمـدن    . است کامالً مشهود محله گرایی موجود در شهر
به طوري که در هر دوره بخشی از شـهر در چنـد بعـد رشـد یافتـه و      . یکپارچگی در کلیت شهر جلوگیري نموده است

ادامـه ایـن رونـد موجـب ایجـاد        اسـت کـه   آن مهم. حالتی رقابتی میان بخش هاي مختلف شهر به وجود آورده است
پیوستن بخـش هـاي مختلـف شـهر جلـوگیري       گسستگی و ناپایداري در شهر خواهد بود، همانگونه که تا کنون نیز از

از طرفـی نکـات مثبـت    . بنابرین ارائه الگویی که رشد و توسعه پیوسته شهر را موجب گردد ضروري است . نموده است
  . وجود اجتماعات محلی جهت مدیریت بهینه شهري و برقراري هویت اجتماعی ، نباید نادیده گرفته شود

ر ارائه الگوهاي توسعه مد نظر قرار گیرد ، وجود اراضی کشاورزي و باغات در ویژگی دیگر شهر مهریز که باید د
دو نکتـه در  . پهنه هاي وسیعی از اراضی درون شهري است که خود مانعی بر سر راه توسعه هاي درونی شهر می باشد

داري زیسـت  یکی حفظ این اراضی به عنوان محیط زیست طبیعی شهر جهـت تحقـق پایـ   . این رابطه قابل توجه است
محیطی و دیگري عدم امکان توسعه و ساخت و سازهاي شهري در این بخش ها و تبعاً هدایت توسعه به سمت اراضـی  

بدین ترتیب ، ارائه راهکاري میانه راهگشاي این مسئله خواهد بـود، بـدین گونـه کـه الگـویی جهـت       . بیرونی می باشد
این الگو در بخش الگوهاي پیشنهادي . ین محدوده ارائه گرددساخت و سازهاي هماهنگ با ویژگی هاي باغشهري در ا

  . به تفصیر مطرح خواهد شد

  توجه به ظرفیت هاي موجود توسعه در شهر  -2-7-5-2- 4
، عمده تالش ها در رابطه با توسعه هاي آتی، بهـره گیـري از امکانـات درونـی و     همانطور که قبالً نیز بیان شد 

بدین منظـور ، مجموعـه پتانسـیل هـاي شـهر بـراي توسـعه        . می باشد موجود شهر ، جهت تحقق مؤلفه هاي پایداري
زا ، شامل زمین هاي موجود شهري و بخش هاي درونی محالت موجود و بخش هاي ساخته شـده کـه از طریـق     درون

دیگـر آنکـه   . افزایش تراکم ، ایجاد ساخت و سازهاي جدید و استقرار کاربري هاي جدید امکان توسعه خواهند داشـت 
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هایی از زمین هاي زراعی که در حال حاضر بال استفاده مانده و با تدوین ضوابطی مشخص امکان بهـره بـرداري   بخش 
در نهایت نیز ، اراضی بایر شهري کـه جهـت توسـعه هـاي آتـی در نظـر        .جهت نوع خاصی از توسعه را خواهند داشت

وچـک و بافـت زنـده و تـاریخی آنهـا کـه امکـان        از امکانات چون محالت کعالوه بر این ، وجود برخی . گرفته شده اند
  .توسعه از درون بافت را فراهم خواهد آورد ، باید مورد توجه قرار گیرد

  ایده ؛ محله محوري ، توسعه باغشهري ، شهرك سازي  سهتوجه به  - 2-7-5-3- 4
ات اثـر . آنچه که در حال حاضر به عنوان ویژگی اجتماعی غالب در شهر مهریز وجود دارد ، محله گرایـی اسـت  

این محله گرایی در کالبد و بافت شهر نیز به وضوح قابل مشاده است به طوري شهر در سه بخـش موجـود بـه حیـات     
بنـابرین  . ین روند چیزي جز پراکندگی و گسستگی به دنبال نخواهـد داشـت  دامه می دهد و ادامه این حیات بدخود ا

فی آن شامل ، توسـعه هـاي بخشـی و عـدم توسـعه در      بدین معنی که اثرات من. این ویژگی باید در شهر تعدیل گردد
، عبـارت دیگـر  به . بخش هاي نظیر، کاهش یابد و از نکات مثبت آن جهت تحقق همبستگی درکل شهر استفاده گردد

محله محوري جایگزین محله گرایی شود و توسعه هماهنگ از درون محالت شروع گردد و بـه کـل شـهر تعمـیم داده     
  . شود

، بیش از هر چیز نیازمنـد انسـجام و یکپـارچگی سـاکنین یـک اجتمـاع       نامه ریزي محله محورکار گیري بر به
و این پتانسیلی است که در هر یـک از محـالت شـهر     زمینه هاي هویت ساز محله اي است اي و تقویت بسترها و محله

و تغییـر در ماهیـت مسـائل    ، دچار گسـتردگی ابعـاد   از طرفی شهر مهریز هنوز، به شکل امروزي آن. ود داردمهریز وج
بنابراین با در نظـر گـرفتن برنامـه ریـزي محلـه محـور،       . ، نشده استموجب پیچیدگی ابعاد شهر می گردد شهري که

شهر آینده هم هماهنگ با الگوهـاي توسـعه تـا    همراه با فراهم سازي امکان شکل گیري دیگر الگوهاي توسعه شهري، 
     .آتی شهر کنون خواهد بود و هم پاسخگوي نیازهاي

، اسـتفاده از زمـین هـاي موجـود کـه      تدر راستاي بهره گیري از امکانات درونی شهر و ایجاد پیوستگی در باف
بعضاً داراي کاربري زراعی بوده و در حال حاضر بدون استفاده مانده و دیگر قابلیت کشت ندارند، مـورد توجـه خواهـد    

ر هماهنگی کامل با بافـت مجـاور و همچنـین کـاربري هـاي زراعـی       در این بخش باید نوع خاصی از توسعه که د. بود
سـاخت و  . در ایـن بخـش اسـت    ا تراکم ویژهبهترین گزینه براي این منظور، توسعه ب. اطراف خود باشد، پیشنهاد گردد

سازها بر اساس قواعد و اصول خاص همجواري مسکونی و زراعی و به صورت محدود صورت پذیرد و این قواعـد شـکل   
  . را بر می تابدو در راستاي تجمیع قطعات بر اساس سیاست هاي تشویقی باغ  –ص ساخت وساز به صورت خانه خا

مجموعـه اي از واحـدهاي   . صورت پذیردتوسعه به صورت باغشهر می باید با معرفی عناصر تتشکیل دهنده آن 
یـک کـل بـه هـم پیوسـته را تشـکیل        شهري به منزله خانه هاي مسکونی با محیط پیرامونی آنهاست که در کنار هـم 

این هویت جمعی باعث ایجاد رشد و پویایی جمعـی ، افـزایش   . دهند و داراي یک هویت جمعی و محله اي هستند می
  . ارتباطات و احساس همبستگی می شود
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. توسعه به صورت شـهرك سـازي اسـت   نوع دیگر توسعه که در حال حاضر نیز در شهر مهریز اجرا شده است ، 
و شهرك سازي ها در دو بخش ، یکی در مجاورت محالت سنتی و قدیمی و در همـاهنگی بـا سـاختار محلـه اي     این 

بـا تغییـر در شـیوه سـاخت و     . دیگري به دور از بافت موجود و بدون توجه به محله گرایی در شهر شکل گرفتـه اسـت  
ارائه الگوهاي پیشنهادي توسعه مـد نظـر    سازها در شهر ادامه این نوع ساخت و ساز امري است طبیعی که می باید در

  . قرار گیرد

ارائه تقسیمات کالبدي جهت توزیع متناسب خدمات در سطوح مختلـف شـهري و    -2-7-5-4- 4
رعایت استانداردهاي موجود در ارائـه تقسـیمات   ( دست یابی به توسعه درون زاي شهري 

  )توجه به ویژگی هاي عمده شهر  تعامل باکالبدي در 
در وضـع   مهریـز جهت تقسیم بندي شهر به بخش هاي منطقی و کاربردي الزم اسـت بـه ویژگـی هـاي شـهر      

عـالوه بـر آن، ارائـه    . موجود و در سال هاي افق طرح از جمله ؛ جمعیت و خدمات مورد نیاز این جمعیت توجه گـردد 
شـده بـراي هـر سـطح صـورت      این خدمات در هر یک از سطوح با در نظـر گـرفتن اسـتانداردهاي موجـود و تعریـف      

  .  پذیرد، تا هریک پاسخگوي نیازهاي شعاع عملکردي خود باشند می
   

حلهاي به دست آمده براي رشد و توسعه شهر و انتخاب بهترین راه حل و   بندي تنظیم و مقایسه راه جمع -2-8- 4
احتماالً ، تعدیل الگوي  و نهادهاي محلی براي تایید وتبادل نظر با سازمانهاي مسئول  الگوي پیشنهادي به منظور

  نهایی توسعه شهر 
هسته اولیه مهریز متشکل از ارتباط منظومه اي آبادي هاي مجاور یکدیگر در قالب ارتباط روستا شـهري بـوده   

ازترکیب خردفضاهاي اطراف هسته مرکزي مهریزبافت و سـاختار کالبـدي مجموعـه امـروزي شهرمهریزتشـکیل      . است
توسعه هـاي آتـی شـهرموجب ارتباطـات     . امل روستاها، مزارع و باغات همپیوند می باشداین خرد فضاها ش. شده است

روزافزون این مجموعه ها شده، اما همچنان به عنوان هسته هاي مجزا از یکدیگرفعالیت نمـوده و سـاختار کلـی شـهر     
  .توانایی انسجام شهر را نداشته است

ه شـهر منجـر بـه عـدم انسـجام و قطـع الگوهـا و        اجتماعی هسته هاي شکل دهند –عدم پیوستگی فرهنگی 
منظومه  –تداوم رشد کالبد کالن مجموعه حاضر بر اساس الگوي شعاعی . ساختارهاي کالبدي فضایی شهر شده است

اي در قالب الگوي سنتی چند هسته اي شهر مهریز که موجب خارج شدن  شهر از توسعه پیرامون هسته هـاي قـدیم   
  .و انسجام شهر خواهد شده، راهبرد موفقیت آمیز توسعه شهر مهریز است و تشکیل هسته هاي جدید

مسائل و مشکالتی از قبیل توسعه و گسترش بی برنامه، عـدم انسـجام سـازمان فضـایی و توزیـع و       مهریزشهر 
  .پراکنش بدون برنامه کاربري ها و فعالیت ها در سطح شهر مواجه می باشند
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توسعه اولیه شهر مهریز:  9 نقشه    الگوي 
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ساختار شهرمهریز:  10نقشه  تاریخی  تکوین    الگوي 
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اي است کـه بـه مجموعـه راهبردهـاي      هاي اجرایی ذیل الزامات هرگونه الگوي توسعه پیشبرد سیاستها و برنامه
  .گردند رشد و توسعه آتی شهر منجر می

وري بهینـه از اراضـی    با آخرین دستاوردهاي بهره شهرباغات و مزارع همپیوند هاي  حفظ و احیاء پهنه - 
 و آبیاري منطبق با شرایط اقلیمی و محلی 

  استفاده از امکانات موجود جهت توسعه و بهبود خدمات گردشگري  - 
 تخصیص بهینه خدمات و امکانات با توجه به نحوه توزیع جمعیت در نواحی مختلف شهري - 

اهی و احداث پارکهاي خطی، مجموعه هـاي تفریحـی و پیـاده راههـاي مناسـب در      توسعه پوشش گی - 
 امتداد  قناتهاي موجود شهر 

 افزایش وسعت فضاهاي سبز و رساندن آن به حد استانداردهاي قابل قبول - 

 .ساماندهی و ارتقاء بدنه محورهاي ورودي شهر به عنوان فضاهاي هویت بخش شهري  - 

 .شهري بالخص در بدنه خیابانهاي اصلی شهر اصالح و بهبود سیما و منظر - 

 ایجاد فضاهاي باز وتقویت فضاهاي شهري ومراکز محالت - 

 تقویت سازمان فضایی شهر از طریق پهنه بندي مراکز محالت و نواحی وامتداد محورهاي فعالیتی - 

ایجاد سلسله مراتب دسترسی در شهر و رشد و تداوم سرزندگی و تحـرك و نشـاط شـهري در سـطح      - 
 شهر و دسترسی ها

 توسعه درونی در مقابل توسعه بیرونی وپراکنده  - 

اصالح الگوي مسکن با توجه به سطح اراضی مناسب توسعه مسکونی و شـرایط فرهنگـی اجتمـاعی و     - 
 اقتصادي ساکنین 

 تقویت نفوذپذیري در بافت هاي روستایی  - 

 برقراري ارتباط و اتصال شبکه استخوان بندي شهر در سطوح مختلف - 

 ویت محورهاي پیاده ودوچرخه و بهبود پیاده روهاتق - 

 اعمال نظام مدیریت ترافیک در هدایت جریانهاي سنگین به حاشیه شهر - 

هاي جدیـد شـهري در    پهنه) سازي، مشارکت مردمی تفصیلی، آماده(اولویت تهیه طرح هدایت توسعه  - 
 هاي مکانیابی شده  موقعیت

کالن شهري و نهادهاي تولیدي و اقتصـادي و خـدمات   گیري خدمات  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   مهریزسیاستهاي مزبور از راهبردهاي رشد و توسعه آتی شهر 

  : اند  شده
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هـاي طبیعـی    ا توجه به اقلیم، حفظ ارزشحفظ و احیاء ارزشهاي محیطی زیستی و طبیعی مجموعه ب - 1
  باغهاي همپیوند با شهر

هاي منظومه و اسـتفاده   هاي تاریخی و آبادي حفظ و ارتقاء کیفیت فضایی و کالبدي ساختارها و پهنه - 2
  از ظرفیتهاي موجود و ارتقاء صنعت گردشگري 

  هاي جدید شهري  تأمین ظرفیتها و ملزومات مورد نیاز توسعه - 3
را شـکل   مهریز، ساختار فضایی اصلی شهر اقماريو توسعه مهریز اي شهر  ی ترکیب نظام منظومهدر شرایط فعل

ا سـپري کـرده و تـداوم    هاي مؤثر در هدایت توسـعه ر  حدود و اندازه مهریزالگوي توسعه کالبدي اخیر شهر . داده است
  .را نخواهد داشت مهریزقابلیت پاسخگویی به انتظام فضایی مورد نیاز ساختارهاي شهري  الگوي مزبور

  الگوهاي پیشنهادي توسعه -2-8-1- 4
هسـته  فشار متمرکـز بـر   کاهش و و منظومه اي  اقماريدر الگوهاي پیشنهادي تالش بر خروج شهر از ساختار 

و تغییـر   جهت انسجام هرچه بیشتر هسته هاي موجوددر این راستا محورهاي جدید . بوده استموجود  هاي مسکونی
در اراضی جنوب غرب و شمال شرق و توسعه هاي جدید شهر در الگوهاي پیشنهادي . است جهات توسعه تعریف شده

  .فضاهاي داخلی شهر بوده است
نمونه از الگوي پیشنهادي مداخله در پهنه هـاي توسـعه یافتـه موجـود و باغـات       سههاي ضمیمه  در ایدئوگرام

  . همپیوند آنها ارائه شده است
. هسته هاي موجود به همراه توسعه در بخش شمال شرقی شهر بوده  اسـت  الگوي اول شامل توسعه در اطراف

در این الگو مسیر سرزمینی موجود حفظ و مسیر سرزمینی جدید جهت انتقال تردد هـاي عبـوري بـه خـارج از شـهر      
هـد  این الگو در پی الگوي طرح هادي شهر بوده و تا حدودي مشکالت شهر را مرتفـع خوا . مهریز صورت پذیرفته است

  .نمود
الگوي دوم توسعه پیشنهادي عالوه بر توسعه هسته هاي موجود به ایجـاد هسـته هـاي جدیـد و ارتبـاط هـاي       

در این الگو مراکز ناحیه اي جدید و یک مرکز شـهري  .  جدید مبتنی بر اصل انسجام هسته هاي موجود پرداخته است
محل تقاطع هاي مشخص تا عمقی از بلوك هـاي مجـاور   این مراکز به صورت هسته اي بوده و در . پیشنهاد شده است

محور سرزمینی جدید پیشنهاد شده و محور پیشـنهادي در غـرب شـهر فضـایی گسـترده تـر از       . قابل نفوذ می باشند
  .الگوي اول را در بر خواهد گرفت

به اطـراف  طی به صورت خ شهري کزمردر این الگو البته مشابه الگوي دوم بوده،  توسعه پیشنهادي سوم الگوي
این الگـو بـا توجـه     .بلوك هاي مجاور قابل نفوذ می باشند در امتداد محور هاي مشخص تا عمق و خود گسترش یافته

به پیشنهاد کمیته فنی و کارگروه محترم مسکن و شهرسازي مطرح و به عنوان یکی از گزینه هـاي پیشـنهادي مـورد    
در این گزینه تعدیل یافته و مورد تایید مسئوالن محلی نیز قرار گرفتـه  به عبارتی الگوي دوم . ارزیابی قرار گرفته است

  . است
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توسعه شهر:  11نقشه  پیشنهادي  اول    الگوي 
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  شهر توسعه يشنهادیپ دوم يالگو:  12نقشه 
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  شهر توسعه يشنهادیپ سوم يالگو:  13نقشه 
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  ارزیابی الگوهاي پیشنهادي  -2-8-2- 4
لگوهـا بـه عنـوان الگـوي     این بخش با هدف اصلی ارزیابی الگوهاي پیشنهادي و در نهایت انتخاب یکی از این ا

مراتبـی  با توجه به تعدد معیارها در ارزیابی گزینه هاي طراحی ، روش تحلیـل سلسـله   . ، دنبال می گردداصلی توسعه
)AHP (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
نیستند و مـی بایـد فـرض بـر آن باشـد کـه هـر یـک از         لذا در چنین شرایطی معیارهاي مدنظر همسو . صورت پذیرد

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 الزم اسـت  . متناسب با هدف اصلی طرح ، شناسایی و اولویت بندي می گردد

  . سلسله مراتب مذکور در نمودار ذیل خالصه گردیده است. سلسله مراتبی مشخص مرتب گردند در
برتر  :)50(شماره جدول گزینه  انتخاب  و  ارزیابی  در  معیارهاي مؤثر  زیر  و  معیارها    سلسه مراتب 

کارایی عملکردها
 

پایداري
هویت شهري 

عدالت اجتماعی 
 

امکان 
سنجی اجرا

استفاده از پتانسیل  
هاي توسعه

 

بافت و سازمان فضایی 
شهر 

 

انعطاف پذیري 
)

طراحی سیال شهري
( 

16/0 04/0 08/0 04/0 19/0 12/0 34/0 04/0 

تطبیق ارائه خدمات و سطوح تقسیمات
 

رفع نیازها 
 

حفظ باغات و اراضی کشاورزي
 

حفظ هویت تاریخی 
حفظ هویت باغشهري 
 

توزیع مناسب 
خدمات عمومی

 

تمایل به سکونت 
 

مطابقت با طرح باال دست 
ش زمین  

توجه به مالکیت و ارز
 

امکانات توسعه بیرونی
امکانات توسعه درونی 
توجه به ساخت و بافت کنونی 

 

پیوستگی در بافت
 

شبکه معابر
 

تنوع در مکان یابی و استقرار کاربري ها 
 

2/0 8/0 1 33/0 67/0 1 75/0 25/0 55/0 01/0 44/0 14/0 64/0 21/0 1 

مشاور: ماخذ   مطالعات 

پس از تدوین سلسله مراتب فوق ، نوبت به مشخص نمودن ضریب اهمیت هـر یـک از معیارهـا و زیـر معیارهـا      
، ی، به صورت دو به دو با یکدیگر و بـا توجـه بـه هـدف اصـل     هریک از معیارها و زیر معیارها  خواهد رسید ، بر مبناي 

  . مقایسه می گردند
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ها 9مقیاس  :)51(شماره جدول گزینه  و  معیارها  ی  براي مقایسه دودوئ ساعتی    کمیتی 

  تعریف  امتیاز 
  اهمیت و ترجیح مساوي  1
  اهمیت و ترجیح اندکی بیشتر  3
  اهمیت و ترجیح بیشتر  5
  اهمیت و ترجیح خیلی بیشتر  7
  ترجیح مطلق اهمیت و  9

  حالت هاي میانه   2،4،6،8
زیبا: مأخذ    1مجله هنرهاي 

در مرحله بعدي ، ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها به صورت مقایسه دو به دویی میان آنها و نسبت به میـزان  
  . مبناي این ارزش گذاري نیز جدول  خواهد بود. تحقق هر یک از زیر معیارها تعیین می گردد

سلسله مراتبی :)52(شماره جدول ساختار  در  ها  گزینه  اهمیت    ضرایب 

 گزینه
تنوع در مکان یابی و 
 استقرار کاربري ها  

 پیوستگی در بافت شبکه معابر
توجه به ساخت و 

 بافت کنونی
امکانات توسعه 

 درونی
1 33/0 43/0 44/0 12/0 4/0 
2 1/0 14/0 12/0 68/0 2/0 
3  57/0 43/0 44/0 2/0 4/0 

 امکانات توسعه بیرونی گزینه
توجه به مالکیت و 

 ارزش زمین
مطابقت با طرح باال 

 دست
 تمایل به سکونت

توزیع مناسب 
 خدمات عمومی

1 33/0 58/0 2/0 4/0 34/0 
2 33/0 14/0 6/0 2/0 13/0 
3  33/0 28/0 2/0 4/0 53/0 

 حفظ هویت باغشهري گزینه
حفظ هویت 

 تاریخی
حفظ باغات و 
 اراضی کشاورزي

 رفع نیازها 
تطبیق ارائه خدمات 
 با سطوح تقسیمات

1 45/0 33/0 32/0 43/0 43/0 
2 09/0 33/0 12/0 14/0 14/0 
3  45/0 33/0 56/0 43/0 43/0 

  
الگوها :)53(شماره جدول ارزیابی  نهایی    نتایج 

ینه  ها امتیاز نهایی گزینه
گز

  

4040/0 1  
1752/0 2  
4270/0 3 

                                                   
، اسفندیار  - 1 مراتبی" کاربرد: زبر دست  تحلیل سلسله  یند  هنرهـاي   "فرا مجله   ، و منطقه اي  امه ریزي شهري  رن ب در 

،  13زیبا شماره  هنرهاي زیبا  نشکده    . 1380، دا
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به ترتیب  2و  1بهترین گزینه و گزینه هاي شماره  3امتیازات نهایی گزینه ها نشان می دهد که الگوي شماره 
  . در اولویت هاي بعدي قرار دارند
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  هاي عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن  ها و برنامه تهیه طرح - 5

  هاي مربوط به حوزه نفوذ تهیه طرح و برنامه -5-1
توسعه  مسائل و مشکالت حاد موجود در زمینهراه حل ها و پیشنهادهاي مناسب براي حل -5-1-1

تأسیسات زیربنایی ، خدمات رفـاهی و  ( اجتماعی و نیازهاي فوري عمرانی حوزه نفوذ  –اقتصادي 
  )غیره 

و اساسـی در زمینـه تاسیسـات زیربنـایی      مطابق مطالعات و تحلیل هاي مراحل قبل، منطقه داراي مشکل حاد
از آنجـا  . اما این بدین معنا نیست که کمبودهاي کنونی و نیازهاي آتی حوزه نفوذ بی اهمیت شمرده شـوند . نمی باشد

که تمام زیستگاه هاي تحت نفوذ شهر مهریز، روستا هستند، بهترین روش براي رفع کمبودها و بـرآوردن نیازهـا تهیـه    
سی و چهار روسـتا واجـد   . مجموع این زیستگاه ها پنجاه و نه روستا می باشد. این روستاها می باشدطرح هادي براي 

طـرح هـادي بیسـت    . در این میان چهارده روسـتا داراي طـرح هـادي  مـی باشـند      1.شرایط تهیه طرح هادي هستند
تا تمهیـداتی اندیشـیده شـده،    روس این مهم که براي طرح هادي هر سی و چهار. روستاي دیگر نیز در دست تهیه است

  .  نشان از آبادانی و توجه کافی به این سکونت گاه ها است
شماره نفوذ شهر ): 54(جدول  حوزه  طرح هادي  تهیه  شرایط  دهستان روستاهاي واجد  تفکیک  به    مهریز 

  هاديفاقد طرح   طرح هادي دردست تهیه  داراي طرح هادي  آبادي  دهستان

  ارنان

      * ارنان
    *   بادعبداله آ
    *   بادفتح آ
      * سرو
    *   بادآاحمد
    *   بادعلی آ
    *   بادکردآ

 تنگ چنار

      * تنگ چنار
    *   علی مرادي

    *   کوکک
    *   حاجی شمس

    *   مزرعه نو

  میانکوه

      * دره
      * طزنج

    *   گل افشاد
      * منشاد

                                                   
باشند 20روستاهاي داراي - 1 می  هادي  طرح  ط تهیه  ی واجد شرا بیشتر  و  ر  وا ن  . خا
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  هاديفاقد طرح   طرح هادي دردست تهیه  داراي طرح هادي  آبادي  دهستان

      * ساداتبنادك 
      * هنزا

  بهادران

    *   بادآمراد
    *    بادآعلی 

    *   بادمهدي آ
      * بهادران

      * کریم اباد

  خورمیز

      * سریزد
      * هرفته

    *   باغ دهوك
    *   مزرعه حاجی عبداله

    *   مزرعه شریف
    *   بادآحسین 

    *   خورمیزسفلی
    *   بادآعصمت 

    *   خورمیزعلیا
      * میرك اباد

      * مدوار
اسالمی : ماخذ  نقالب  ا   بنیاد مسکن 

دو آبادي از آبادي هاي حوزه نفوذ  به عنوان یکی دیگر از طرح هاي فرادست، ،1طرح توسعه و عمران ناحیه یزد
   .این دو آبادي تنگ چنار و بهادران می باشند. مهریز را داراي شرایط تبدیل شدن به شهر دانسته است

شماره شدن به شهر ):55(جدول  تبدیل  براي  شرایط    روستاهاي واجد 

  اولویت  آبادي  دهستان  شهرستان
  دوم  اول

    *  تنگ چنار  تنگ چنار  مهریز
  *   بهادران بهادران
ناحیه یزد: ماخذ عمران  و  توسعه    طرح 

اراضی پیرامون مهریز را داراي قابلیت زراعت آبی و باغات دانسته و بیان داشته در صورت وجـود آب،  این طرح 
از طرفی این اراضـی را مسـتعد   . این اراضی براي دیمکاري و چراي تحت کنترل از قابلیت بالنسبه خوبی برخورداراست

  . ایجاد شهرك هاي مسکونی و صنعتی جدید می داند
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بـراي بـاالبردن سـطح     1 فضایی سکونتگاه هاي روسـتایی بخـش هـرات و مروسـت     –دي طرح ساماندهی کالب
  : زیر را ارائه نموده است هايخدمات زیربنایی و رفاهی حوزه نفوذ شهر مهریز پیشنهاد

 تدوین برنامه هاي مطالعات جامع منابع طبیعی تجدید شونده •

 مهریز -طرح ایجاد پارك طبیعت در مسیر جاده یزد •

 .بکه هاي آبرسانی که عمر مفید آنها به پایان رسیده استبازسازي ش •

 به چاه هاي برقی  کشاورزي تبدیل چاه هاي سنتی •

 مروست  –کیلو ولت مهریز 230ایجاد خط دو مداره  •

 طرح پرورش ماهی در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي و مناطق روستایی •

بهبود روش هاي آبیاري و اصالح سیستم هاي آبیاري از طریق احداث و تکمیل شبکه هاي آبیاري و  •
 همچنین رواج آبیاري هاي تحت فشار و قطره اي 

حداکثر استفاده از منابع آب و خاك در جهت تولید محصوالت زراعی و باغی با ارزش افزوده باال به منظور  •
 افزایش درآمد روستاییان 

 ر توسعه صنایع وابسته به تولیدات کشاورزي با توجه به تولید مازاد محصوالت کشاورزي محدودهتاکید ب •

با توجه به تحلیل هاي انجام شده ، براي بهبود هرچه بیشـتر حـوزه نفـوذ، حفـظ جمعیـت در روسـتاها و       
مـاعی حـوزه نفـوذ    ارتقاء سطح زندگی آنان، در راستاي برآوردن نیازهاي عمرانی و جهت توسـعه اقتصـادي و اجت  

  :شهر مهریز اجراي موارد زیر به طور خاص ضروري است
شماره درجهت ):56(جدول  عمرانی  اجتماعی  توسعهنیاز هاي  و  نفوذ شهر اقتصادي    مهریزحوزه 

  موارد مورد نیاز  زیرمجموعه  مجموعه

تاسیسات 
  زیربنایی

  کیلومتر راه خاکی موجود در حوزه نفوذ شهر مهریز 5/183اجراي عملیات آسفالت   راه
  منشادو جاده جاده مهریز اصالح تقاطع هاي حادثه خیز در راههاي ارتباطی حوزه نفوذ از جمله تقاطع 

  آب
تامین  آب موردنیاز مصرفی براي شرب و مصارف بهداشتی روستاییان در پاسخ به استقرار جمعیت در 

  حوزه نفوذ
  تاسیسات شبکه توزیع آب روستاهاي حوزه نفوذ شهر مهریزبازسازي 

انجام عملیات گازرسانی به روستاهاي حوزه نفوذ در پاسخ به ارتقاء سطح زندگی روستاییان و کم شدن   گاز
  .فاصله زندگی شهري و روستایی

خدمات 
  رفاهی

  ...طبیعی، تاریخی و احداث مراکز اقامتی و پذیرایی در مناطق داراي پتانسیل از لحاظ   اقامتی
فرهنگی، 
  ...ورزشی و 

احداث مراکز فرهنگی، زمین هاي روباز و سرپوشیده ورزشی و ایجاد امکانات تفریحی در مناطقی ازحوزه 
  نفوذ

و مروست –طرح ساماندهی کالبدي : ماخذ هرات  بخش  روستایی  سکونتگاه هاي    فضایی 

  

                                                   
مسکن-  1 نیاد  ب نقالب اسالمی استان یزد کارفرما  طرح /ا جـزء      1374زمان تهیه  مروسـت  و  هـرات  بخـش  زمـان  ، در آن 

رد مهریز دا کنونی  نفوذ  ا حوزه  ب مرتبط  طرح پیشنهاداتی  و  ند  بوده ا مهریز  سال . شهرستان  طرح  باشد 1400افق   .می 
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اجتماعی و اقـدامات   –پیشنهادهاي عملی براي باالبردن سطح رشد و توسعه اقتصادي -5-1-2
عمرانی مورد نیاز حوزه نفوذ به منظور توسعه و عمران شهر و ایجاد تعادل در توسعه شهر و مراکـز  
جمعیتی واقع در حوزه نفوذ آن با در نظر گرفتن امکانات بالقوه و بالفعـل منطقـه و سـازمانهاي    

  مربوط اجرایی 
با توجه به مطالعاتی که در بخش شناخت و تحلیل حوزه نفوذ شهرمهریز بـا تکیـه بـر شـرح خـدمات موجـود،       

 از طرفی با در نظر داشتن دانسته هاي حاصل از. انجام گرفت و با استفاده از طرح فرادست، پیشنهادات ارائه می گردد
ست را عملی و اجرایی تر عنـوان کـرد و حتـی در راسـتاي     مطالعات می توان پیشنهادات ارائه شده در طرح هاي فراد

  .  تحقق اهداف طرح ها راهبرد و سیاست و یا اهداف اجرایی پیشنهاد داد
در شرف رویارویی با تغییرات اساسـی ازجملـه احـداث راه آهـن      توجه به این موضوع که حوزه نفوذ شهر مهریز

اتفاقاتی از این قبیل پیشـرفت و توسـعه را   . نظر دور نمانده است اقلید و ایجاد شهرك هاي صنعتی می باشد، از –یزد 
به عبارت دیگر تخمـین  . درپی خواهند داشت اما پیش بینی در مورد کیفیت و کمیت تغییرات آتی امکان پذیر نیست

خـاص   و محاسبه میزان تاثیر در حوزه نفوذ مهریز به صورت کمی در حیطه این طرح نبوده و نیازمند تهیه طرح هـاي 
هاي مذکور کمک شـایانی بـه توسـعه و عمـران شـهر       ژهرسد تسریع در روند عملیات اجرایی پرو به نظر می. می باشد

   . مهریز و ایجاد تعادل بین مراکز جمعیتی خواهد بود
در همـین راسـتا   . تمام زیستگاه هاي موجود در حوزه نفوذ شهر مهریز اعم از اجباري و اختیاري، روستا هستند

پیشـنهادات  . بررسی گردیده اسـت  1فضایی سکونتگاه هاي روستایی بخش هرات و مروست –طرح ساماندهی کالبدي 
از " در طرح مذکور بیان شده است کـه،  . است مطرح در آن در ابتدا در برگیرنده استان و در انتها به تفکیک هربخش

نظر اقتصاد وعمران روستایی هیچکدام از بخش هاي اقتصاد در روستاهاي استان با شرایط ویژه اولویـت دار نیسـتند و   
اهـداف   1400 پرداخـت تـا در افـق   ... جامع و هم سونگر به مواردي از قبیل تحوالت اقتصادي ، اجتماعی وباید با دید 

  :خط مش هاي اساسی نقاط روستایی برآورده گردند که  عبارتند از کیفی و 
بهبود شرایط زندگی روستایی و کاهش نابرابري بین زندگی شـهري و روسـتایی از طریـق افـزایش درآمـد       •

 سرانه، محو فقر مطلق با ایجاد مشاغل ساده و درآمدزا 

کمک به ساماندهی منطقی مهاجرت و کمک به حل ناهنجاري هاي اجتماعی بـا تـامین حـداقل نیازهـاي      •
 زیستی، ایجاد تعادل بین شهر و روستا و ارتقاء درآمد سرانه از 

 حفظ جمعیت روستایی استان با سیاست تشویق  •

 هاي روستایی تکمیل شبکه هاي آب آشامیدنی و احداث فاضالب و بهداشتی کردن هرچه بیشتر فضا •

ایجاد و توسعه اشتغال در تمامی زمینه هاي ممکن بخصوص در زمینه صنایع کوچـک، صـنایع روسـتایی و     •
 صنعت فرش

                                                   
نقالب اسالمی استان یزد - 1 مسکن ا نیاد  ب طرح /کارفرما  زمـان 1374زمان تهیه  جـزء      ، در آن  مروسـت  و  هـرات  بخـش 

مهریز دارد کنونی  نفوذ  ا حوزه  ب مرتبط  طرح پیشنهاداتی  و  ند  بوده ا مهریز  سال . شهرستان  طرح  باشد 1400افق   .می 
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 توسعه استفاده از انرژي از منابع غیرفسیلی در روستاها •

 سازي در نگهداري و بهره برداري بهینه از خدمات زیرساختی با مشارکت مردم تدوین سیاست هماهنگ •

 زیربناهاي الزم جهت استمرار بهره مندي هاي فعلی و آتی روستاییان استان براساس رشد طبیعی تکمیل  •

مطالعه و طراحی ساختار فضایی مطلوب و ساماندهی خدمات براساس طرح نظـام سلسـله مراتـب خـدمات      •
 رسانی به حوزه روستایی استان 

نگـري در   یبـا جلـوگیري از بخشـ    اصالح ساختار تشکیالتی به منظـور معرفـی مسـئول عمـران روسـتایی      •
 هاي روستایی استان حوزه

شماره مشاور):57(جدول  و راهبردهاي  طرح فرادست  در  مطرح  روستایی  نقاط  خط مش هاي اساسی  و  کیفی    اهداف 

 اهداف کیفی و خط مش هاي اساسی نقاط روستایی مطرح در طرح فرادست  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 یا 
 هاادغام زیستگاه 

کمک به ساماندهی 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

  سانی فرسودهشناسایی شبکه هاي آبر
  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، ارائه 
 .روستاییانوام هاي بلند مدت به 

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

بهینه از  تدوین سیاست هماهنگ سازي در حفظ و نگهداري و بهره برداري  تشکیل شوراهاي بین روستایی
 خدمات زیرساختی با مشارکت مردم

آماده سازي محوطه هاي مسکونی براي جمعیت 
  جوان آتی روستاها

تکمیل زیربناهاي الزم جهت استمرار بهره مندي هاي فعلی و آتی روستاییان 
 براساس رشد طبیعی

مطالعه و تهیه طرح ساماندهی سکونت گاه هاي 
  روستایی

ایی مطلوب و ساماندهی خدمات براساس طرح مطالعه و طراحی ساختار فض
 نظام سلسله مراتب خدمات رسانی به حوزه روستایی

اصالح ساختار تشکیالتی به منظور معرفی مسئول عمران روستایی با   تشکیل شوراهاي بین روستایی
  جلوگیري از بخش نگري در حوزه هاي روستایی

مشاور –طرح ساماندهی کالبدي : ماخذ  مطالعات  و  و مروست  هرات  بخش  روستایی  سکونتگاه هاي    فضایی 

اجتمـاعی بـه منظـور توسـعه و      –براي باالبردن سطح رشد و توسعه اقتصـادي  اجراي پیشنهادات مذکور راهی 
  . می باشد شهر و ایجاد تعادل در توسعه شهر و مراکز جمعیتی واقع در حوزه نفوذ آنحوزه نفوذ عمران 
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راه ، ( چگونگی استقرار تأسیسات زیربنائی : میان مدت توسعه و عمران حوزه نفوذ طرح -5-1-3
آموزشی ، درمـانی ، بهداشـتی و سـایر    ( و توزیع خدمات رفاهی ) آب آشامیدنی ، برق و پست 

  ) . نیازهاي ضروري بسته به عرف و احتیاجات محلی 
  :  د زیر ضروري است با تکیه بر نتایج به دست آمده در بخش تحلیل، اجراي موار

 کیلومتر راه خاکی موجود در حوزه نفوذ شهر 5/183اجراي عملیات آسفالت  •

 منشاد و جادهجاده مهریز اصالح تقاطع هاي حادثه خیز در راههاي ارتباطی حوزه نفوذ از جمله تقاطع  •

 تامین آب موردنیاز مصرفی براي شرب و بهداشت روستاییان در راستاي حفظ جمعیت  •

 بازسازي تاسیسات شبکه توزیع آب روستاهاي حوزه نفوذ شهر مهریز  •

 انجام عملیات گازرسانی به روستاهاي حوزه نفوذ در پاسخ به کم کردن فاصله زندگی شهري و روستایی  •

  .  در راستاي شناسایی نیاز و کمبود روستاها از لحاظ خدمات جدول زیر تنظیم گردید
شماره طرح فرادست): 58(جدول  مطابق  روستایی  رسانی  سلسله مراتبی خدمات  نظام  برتر    نیازهاي مراکز 

  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

ت 
شرک

  

ت 
دما

ز خ
مرک

یی
ستا

رو
  

شت
هدا

ه ب
خان

  

ی 
شت

هدا
کز ب

مر
-

انی
درم

  

انه
وخ

دار
یی  
نما

راه
سه 

مدر
  

ان
ست

بیر
د

  

اي
فه 

حر
 و 

نی
ن ف

ستا
هنر

  

فن
تل

  

  مهریز
      د*           *        *    بهادران

    *    د*         *  *  *      *  تنگ چنار
      *      *    *  *      *    ارنان

ناحیه یزد: مأخذ عمران  و  توسعه    طرح 

  . حوزه نفوذ مهریز تنظیم گردیدل از تحلیل طرح میان مدت توسعه نتایج حاصبا توجه به مندرجات جدول و 
شماره نفوذ شهر مهریز):59(جدول  حوزه  عمران  و  توسعه  میان مدت    طرح 

  عنوان طرح   ردیف
 کیلومتر راه خاکی موجود در حوزه نفوذ شهر 5/183اجراي عملیات آسفالت   1
 منشادو جاده جاده مهریز اصالح تقاطع هاي حادثه خیز در راههاي ارتباطی حوزه نفوذ از جمله تقاطع   2
 تامین آب موردنیاز مصرفی براي شرب و بهداشت روستاییان در راستاي حفظ جمعیت   3
 بازسازي تاسیسات شبکه توزیع آب روستاهاي حوزه نفوذ شهر مهریز   4
 به روستاهاي حوزه نفوذ در پاسخ به کم کردن فاصله زندگی شهري و روستایی انجام عملیات گازرسانی   5
  طرح احداث و اجراي دفتر پست مرکز تنگ چنار   6
  طرح احداث و اجراي شرکت تعاونی مراکز تنگ چنار و ارنان  7
  طرح احداث و اجراي مرکز خدمات روستایی مراکز بهادران، تنگ چنار و ارنان  8
  درمانی مرکز ارنان–طرح احداث و اجراي مرکز بهداشتی   9
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 و پیشنهاداتحلیل ت  122

  عنوان طرح   ردیف
  طرح احداث و اجراي مدرسه راهنمایی مرکز تنگ چنار   10
  طرح احداث و اجراي دبیرستان مراکز بهادران و ارنان  11
  طرح احداث و اجراي هنرستان فنی و حرفه اي مرکز تنگ چنار   12

  مطالعات مشاور  :مأخذ
اعتبارات الزم براي اجراي طرح و پیشنهادهاي ارائه شـده بـا در نظـر    بینی کلی  پیش-5-1-4

  گرفتن حدود اعتبارات و امکانات سازمانهاي اجرایی مربوط
از طرفـی نوسـانات   . تعیین اعتبارات هرگونه طرح و پـروژه نیازمنـد بررسـی و مطالعـات تفصـیلی مـی باشـد         

به همین دلیل پیش بینی اعتبارات براي اجراي طرح هاي ارائـه  . اقتصادي نیز بر روي میزان این اعتبارات تاثیرگذارند
اما با توجه به اینکه طرح هاي پیشنهاد شده اغلب احداث ساختمان می باشند بـا در  . حدي دور از منطق استشده تا 

 عتبـارات نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصادي، تغییرات نرخ تورم، تغییرات عمومی بازار ساخت و ساز، حدود کلی ایـن ا 
در همین بند تاکید می شود براي تعیین اعتبارات اجراي تمام پروژه هاي مذکور مطالعات دقیق . پیش بینی می گردد

اعتبـارات تعیـین شـده بـراي پـروژه هـا بـا توجـه بـه          . تر و کامل تري نیاز است که در مقیاس این طرح نمـی گنجـد  
  . ین امور محاسبه گردیده اند، زیرنظر کارشناسان مرتبط با ا1389بهاي سال  فهرست

شماره نفوذ شهر مهریز):60(جدول  حوزه  عمران  و  توسعه  میان مدت  طرح  اعتبارات    برآورد حدود 

ارقام به (حدود اعتبار   عنوان طرح   ردیف
  )تومان

  نیازمند اطالعات بیشتر کیلومتر راه خاکی موجود در حوزه نفوذ شهر 5/183اجراي عملیات آسفالت   1
جاده اصالح تقاطع هاي حادثه خیز در راههاي ارتباطی حوزه نفوذ از جمله تقاطع   2

 منشادو جاده مهریز 
  نیازمند اطالعات بیشتر

  نیازمند اطالعات بیشتر تامین آب موردنیاز مصرفی براي شرب و بهداشت روستاییان در راستاي حفظ جمعیت   3
  نیازمند اطالعات بیشتر بازسازي تاسیسات شبکه توزیع آب روستاهاي حوزه نفوذ شهر مهریز   4
انجام عملیات گازرسانی به روستاهاي حوزه نفوذ در پاسخ به کم کردن فاصله زندگی   5

 شهري و روستایی 
  1نیازمند اطالعات بیشتر

  20،000،000  طرح احداث و اجراي دفتر پست مرکز تنگ چنار   6
  50،000،000  طرح احداث و اجراي شرکت تعاونی مراکز تنگ چنار و ارنان  7
  120،000،000  طرح احداث و اجراي مرکز خدمات روستایی مراکز بهادران، تنگ چنار و ارنان  8
  200،000،000  درمانی مرکز ارنان–طرح احداث و اجراي مرکز بهداشتی   9
  100،000،000  طرح احداث و اجراي مدرسه راهنمایی مرکز تنگ چنار   10
  200،000،000  طرح احداث و اجراي دبیرستان مراکز بهادران و ارنان  11
  100،000،000  طرح احداث و اجراي هنرستان فنی و حرفه اي مرکز تنگ چنار   12

  بررسی هاي مشاور : مأخذ

                                                   
کلی است  - 1 حـدودي        . شناخت تاسیسات،در شرح خدمات  تعـین  کـه  وجـود نـدارد  یـات  ز جزئ اطالعـاتی ا تیجه آنکه  ن

گیرد عتبار صورت   . ا
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  پیشنهادهاي ارائه شدهاولویتها و چگونگی اجراي -5-1-5
در اینجـا بـراي تهیـه یـک زمـان بنـدي       . سال تنظیم مـی گردنـد  10تا  1طرح هاي میان مدت در بازه زمانی 

نظـام سلسـله   اولویت بندي براسـاس  . سال استفاده شده است) 7-10(و ) 5-7(و ) 3-5(و ) 1-3(تر از بازه هاي  منظم
، زمان الزم براي اجراي عملیات طرح، تامین اعتبارات مورد نیاز و درجه اهمیت و نیاز بـه طـرح   مراتب خدمات رسانی

  . مذکور می باشد
شماره بندي ):61(جدول  زمان  اساس  بر  نفوذ شهر مهریز  حوزه  عمران  و  توسعه  میان مدت    طرح 

  طرح  بازه زمانی

  سال 3-1

جاده اصالح تقاطع هاي حادثه خیز در راههاي ارتباطی حوزه نفوذ از جمله تقاطع 
 منشادو جاده مهریز 

  طرح احداث و اجراي دفتر پست مرکز تنگ چنار
  طرح احداث و اجراي مدرسه راهنمایی مرکز تنگ چنار

  طرح احداث و اجراي شرکت تعاونی مرکز تنگ چنار
  خدمات روستایی مرکز تنگ چنارطرح احداث و اجراي مرکز 

  سال 5-3

  درمانی مرکز ارنان –طرح احداث و اجراي مرکز بهداشتی 
  طرح احداث و اجراي شرکت تعاونی مرکز  ارنان

  طرح احداث و اجراي مرکز خدمات روستایی مراکز بهادران و ارنان
  طرح احداث و اجراي دبیرستان مراکز بهادران و ارنان

 موردنیاز مصرفی براي شرب و بهداشت روستاییان در راستاي حفظ جمعیتتامین آب 

 کیلومتر راه خاکی موجود در حوزه نفوذ شهر 5/183اجراي عملیات آسفالت   سال 7-5

  طرح احداث و اجراي هنرستان فنی و حرفه اي مرکز تنگ چنار

 مهریز بازسازي تاسیسات شبکه توزیع آب روستاهاي حوزه نفوذ شهر  سال 10-7
  انجام عملیات گازرسانی به روستاهاي حوزه نفوذ

  مطالعات مشاور : مأخذ
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 و پیشنهاداتحلیل ت  124

  ) طرح توسعه کالبدي شهر ( تهیه طرح توسعه و عمران شهر -5-2
  نقشه نوع استفاده از اراضی شهر -5-2-1

هاي اصلی بـه شـرح زیـر     بندي داراي منطقه مهریزبندي عملکردها و نوع استفاده از زمین در شهر  نقشه منطقه
  :است

   یک ـ منطقه مسکونی
  ـ منطقه عملکردهاي شهريشش 
  بافت تاریخی-محدوده ویژهـ  هفت
  نیازمند تهیه طرح هاي موضعی-معابر ویژه گردشگري  نه ـ

کـاربري هـا   در این نقشه علیرغم اینکه طرح تهیه شده جامع بوده و در طرح جامع منطقـه بنـدي مربـوط بـه     
مشخص می شود، تمام کاربري ها به صورت تفصیلی بـر اسـاس دسـتور شـورایعالی شهرسـازي و معمـاري مشـخص        

  .اند شده

  نقشه مراحل مختلف توسعه آتی -5-2-2
مرحلـه اول نـوعی توسـعه    . گـردد  توسعه شهر مهریز در طی دو مرحله براي آینده پیشنهاد و پـیش بینـی مـی   

در تمام بخش هاي . گیرد مرحله بافت هاي خالی موجود در داخل شهر مورد استفاده قرار می در این. زا می باشد درون
. شهر، زمین هاي بایر و خالی از هرگونه ساخت و ساز وجود دارد کـه در ایـن مرحلـه از توسـعه اسـتفاده خواهـد شـد       

  .   مرحله دوم توسعه در بخش شمال شرق و مرکزي شهرخواهد بود
  

   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 طرح جامع شهر مهریز                                                                                                                                    اداره کل راه و شهرسازي استان یزد

 
  

 و پیشنهاداتحلیل ت  125

پیشنهادي:  14نقشه    کاربري اراضی 
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توسعه آتی:  15نقشه    مراحل مختلف 
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   شهرمحدوده  وهاي پیشنهادي شامل حریم  نقشه محدوده-5-2-3
مطابق ماده یک و دو تعاریف حریم و محدوده شهر دیگر حوزه استحفاظی و محدوده خدماتی شـهرداري بـراي   

  : شهرها تعریف نخواهد شد؛ بلکه شهر داراي محدوده و حریم خواهد بود که به شرح زیر است
  )مطابق ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر( :محدوده شهر

تهیـه طـرح مـذکور در طـرح      موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جـامع و تـا   عبارت است از حد کالبدي«
  ».االجرا باشد که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزمهادي شهر

  )مطابق ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر: (حریم شهر
هرداري در آن ضـرورت  عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل ش«

به منظور حفظ اراضی الزم و مناسـب بـراي    »دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید
توسعه موزون شهر با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي، باغات و جنگلها، هر گونه استفاده براي احـداث سـاختمان   

. خواهـد بـود   امکان پـذیر جامع و هادي  طرح هايچارچوب ضوابط و مقررات و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در 
  . پهنه بندي حریم شهر و محدوده آن در نقشه مشخص گردیده است
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 و پیشنهاداتحلیل ت  128

حریم شهر  نقشه محدوده:  16نقشه  شامل  پیشنهادي    محدوده وهاي 
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  ) پیشنهادي هاي موجود و  خیابان( نقشه شبکه ارتباطی شهر -5-2-4
گـرفتن سلسـله بنـدي    شبکه معابر پیشـنهادي بـا در نظر  . نشان داده است اشبکه معابر پیشنهادي ر زیر نقشه

الگوي کلی شـبکه  . عملکردي مورد نیاز شهر و نیز انسجام و پیوستگی مورد نیاز بین معابر مختلف پیشنهاد شده است
  .باشد اي میو حلقه شعاعیمعابر پیشنهادي بصورت ترکیبی از شبکه 
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ارتباطی شهر :  17نقشه  پیشنهادي  خیابان( شبکه  و    )هاي موجود 
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  بندي و عرض خیابانها  نقشه درجه-5-2-5
شـبکه معـابر نشـان داده    . نشان داده شده است ذیلنقشه درجه بندي و عرض خیابانهاي شهر مهریز در نقشه 

. گیرد می ، توزیع کننده درجه دو اصلی و توزیع کننده درجه دو فرعی را در بر1انی درجه شده در این نقشه، معابر شری
بـا  . بینی شده از آن پیشـنهاد شـده اسـت   عرض هر معبر با توجه به نقش عملکردي آن و حدود ترافیکی عبوري پیش

براي هـر درجـه از معـابر    توجه اینکه عرض دقیق معابر در طرح تفصیلی مشخص می گردد، در این نقشه عرض متغیر 
  .تعیین گردیده است
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 و پیشنهاداتحلیل ت  132

ها:  18نقشه  خیابان  عرض  و  بندي    درجه 
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   نقشه شیب خیابانها و نحوه دفع آبهاي روزمینی در شهر-5-2-6
نشان داده  زیربندي معابر پیشنهادي شهر مهریز با در نظر گرفتن وضعیت توپوگرافی شهر در نقشه نقشه شیب

شود که جهت دفع آبهاي سطحی در کناره خیابانها کانال و یا کـانیو احـداث شـده و    در ضمن پیشنهاد می. شده است
آوري شده از  طریق احداث چاههاي جذبی در فواصل مناسب و یـا خـروج از شـهر از طریـق مسـیل هـا و       آبهاي جمع

  .کانال هاي بخش شرقی شهر دفع شود
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 و پیشنهاداتحلیل ت  134

در شهر:  19نقشه  روزمینی  آبهاي  نحوه دفع  و  ها  خیابان    شیب 
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از قبیل آب ، فاضالب ، بـرق و  ( بینی نیازهاي آتی شهر در زمینه تأسیسات شهري  پیش-5-2-7
هـاي   با توجه به مطالعات سازمانهاي مسئول ، تعیین اولویتها و امکانات تأمین آنهـا در دوره ) تلفن 
  رد نظر ریزي مو برنامه

ریـزي بـراي آن    دانستن نیازهاي اساسی شهر در راستاي بهبود و ارتقاي کیفیت زندگی می توانـد پایـه برنامـه   
نتـایج  . آب، برق، فاضالب شهري و مخابرات از ملزومات یک شهر و در عین حال از اساسی ترین نیازهـا هسـتند  . باشد

رو  حال حاضر با هیچ کمبود اساسی در این زمینه ها روبـه حاصل از بررسی وضع موجود نشان می دهد، شهر مهریز در 
نفرمـی باشـد، تعیـین     36112نیازهاي آتی شهر با توجه به جمعیت پیش بینی شده براي سال افق طـرح کـه   . نیست

  . گردد می

  آبرسانی-5-2-7-1
با تکیه بر مطالعات مشاور و سرانه هاي استاندارد کشوري، سـرانه مصـرفی    :میزان آب مصرفی در افق طرح

با احتساب این عـدد، مهریـز در یـک شـبانه روز بـه      . لیتر در شبانه روز برآورد گردیده است 276هر شهروند مهریزي 
 20%توجـه بـه   الزم به توضیح است، سـرانه اعـالم شـده بـا     . مترمکعب آب نیاز دارد 9/9966لیتر معادل   9966912

در صورت تعویض خطوط شبکه آبرسانی می توان از اتالف آب جلوگیري نمـود و آن را  . تلفات ناشی از شبکه می باشد
  . به عنوان آب ذخیره شهر در زمان هاي بحران استفاده نمود

  تجهیزات شبکه آبرسانی
یـزان مصـرفی آب یـک شـبانه     مترمکعب گنجایش دارند، با توجه به م14318مخازن آب مهریز معادل : مخازن

  . مترمکعب، نیازي به احداث مخزن آب نمی باشد9/9966روز مهریز یعنی 

  سیستم دفع فاضالب-5-2-7-2
براي حفظ کیفیت کنـونی آب و جلـوگیري از آلـودگی    . دفع فاضالب در شهر مهریز به صورت چاه جذبی است

  . یز توصیه می گرددمنابع آبی و خاکی، احداث سیستم دفع فاضالب شهري براي مهر

  برق-5-2-7-3
سـرانه اسـتاندارد جهـت ایجـاد     . کیلـو وات اسـت   25حداقل سرانه ماهانه مصرفی برق براي مصـارف خـانگی،   

بررسی هـا  . مترمربع تعیین می گردد 4/0هزار نفر، معادل  50-20تجهیزات شبکه برق رسانی براي شهرها با جمعیت 
با تکیه بر نتایج مطالعات طرح . ظ برق در حال حاضر با مشکلی رو به رو نیستاست که شهر مهریز از لحاحاکی از آن 

از جمله ملزوماتی کـه صـنعت بـه آن نیازمنـد اسـت، تاسیسـات بـرق        . حاضر، شهر مهریز در حال صنعتی شدن است
را در اولویـت  در همین راستا براي رفع نیاز برق صنعتی شهر مهریز مسئوالن بایـد تمهیـذاتی اندیشـیده آن    . باشد می

   .قرار دهند
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  گاز-5-2-7-4
. بر اساس آخرین اطالعات در یافتی از شرکت گاز استان یزد، شهر مهریز داراي تاسیسات گازرسانی مـی باشـد  

زد بـا فشـار   یـ نـگ گـاز شـهر    یاز راین شهر هم اکنون با کمبود رو به رو نیست و در آینده نیز از آنجـا کـه گـاز شـهر     
PSI250 شهر قادر به تامین گاز مورد نیاز شهروندان تا سال افق طرح می باشد ،منشعب شده است .  

  مخابرات-5-2-7-5
، تعـداد  1405در سـال  . خـط تلفـن را دارا مـی باشـد     15،000مرکز مخابرات شهر مهریز، ظرفیت : تلفن ثابت

با در نظر گرفتن سرانه هر خـانوار، یـک خـط تلفـن ثابـت،      . خانوار پیش بینی می گردد 9503خانوارهاي شهر مهریز 
  . نیازي براي اضافه شدن به ظرفیت کنونی مرکز نمی باشد

تلفن همراه و اینترنت از خدمات جدید مخابرات می باشندو نسـبت بـه سـایر خـدمات     : اینترنت –تلفن همراه 
تقاضاي ایـن دو، بسـته بـه    . از طرفی عرضه این محصوالت رابطه مستقیمی با تقاضا دارد. راي سابقه کمتري هستنددا

مرکـز مخـابرات   . سرانه مشخصی براي این دو وجود نـدارد  . زمان، نگاه جامعه و توانمندي هاي آن بسیار متفاوت است
  .  اندیشدشهر مهریز باید بسته به زمان و تقاضاي آنها تمهیداتی بی

گشـتارگاه ، غسـالخانه ، گورسـتان ،    ( بینی نحوه ایجاد توسعه و تجهیزات شهري  پیش-5-2-8
  ) نشانی و غیره سیستم دفع زباله ، آتش

  کشتارگاه-5-2-8-1
از آنجا که این کشتارگاه به مهریـز و روسـتاهاي اطـراف خـدمات     . داراي یک کشتارگاه سنتی است مهریزشهر 

پیشـنهاد مـی گـردد،    . ارجاي استفاده کنندگان به کشتارگاه مرکـزي یـزد مناسـب نمـی باشـد     می دهد، حذف آن و 
امـا بـا   . کشتارگاه موجود حفظ شود، اما در راستاي ارتقاء کیفیت آن از لحاظ بهداشتی گام هاي موثري برداشته شـود 

حذف ایـن کشـتارگاه در زمـان    ، توجه به تصویب احداث کشتارگاه جدید مهریز و مکانیابی آن در جاده سیمان بهروك
  .احداث کشتارگاه جدید الزامی است

  گورستان و غسالخانه-5-2-11-2
هـیچ یـک از   . شهر شناسـایی گردیـد   محدودهدر مهریز به دلیل محله گرایی بسیار مشهود، هفت گورستان در 

شـهر   محـدوده رسـتان هـا در   از آنجا که این گو. این هفت گورستان داراي غسالخانه و دیگر تجهیزات الزم نمی باشند
 محـدوده خـارج از   شـرق شـهر و   جنـوب جهت  در احداث گورستاناست،  محیط زیست واقعند، و این برخالف ظوابط

 .این محل در بخش شرقی پاسگاه شهید مدنی و مجاور جاده شهرك سنگ مهریـز مـی باشـد    .پیشنهاد می گرددشهر 
در گورسـتان پیشـنهادي   فضاي سرپوشیده براي مراسم هاي مرتبط  تجهیزات الزم اعم از غسالخانه، سردخانه وتامین 

  . الزامی می باشد

  سیستم دفع زباله-5-2-8-3
 -کیلـومتري باالدسـت جـاده یـزد     3محل دفع زباله هاي شهر مهریز مکانی در جهت جنوب شرق شهر مهریز، 

این زباله ها سوزانده شده و پـس از آن  . کیلومتري مسیر لوله گاز  می باشد1کیلومتري کارخانه آسفالت و در 4کرمان، 
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خصوص، دفع غیر بهداشتی و نا مناسب فاضالب و نکته مهم و حایز اهمیت در این . با خاك روي آن پوشانده می شود
شیرآبه هاي کشتارگاه مهریز در همین محل بدون توجه به اثرات زیست محیطی و بهداشتی آن و نیز دفع مقادیري از 

  .  زباله هاي بیمارستان و واحد هاي درمانی بصورت مخلوط و همراه با زباله هاي دیگر در این محل است
زبالـه هـا   بـا حفـظ مکـان موجـود بایـد بـراي نحـوه دفـع         . می باشد شهر مهریز مناسب محل دفن زباله فعلی

محل مورد نظر باید از لحاظ ماشین آالت و دیگر وسایل مورد نیاز براي دفن بهداشتی مجهز . تمهیداتی اندیشیده شود
  . شود

  آتش نشانی -5-2-8-4
، یک ایسـتگاه آتـش نشـانی الزم اسـت و شـعاع      هزار نفر جمعیت 10بر اساس استاندارهاي موجود به ازاي هر 

 نفري شهر مهریـز در سـال افـق طـرح، شـهر      36112با توجه به جمعیت . کیلومتر مربع می باشد 3دسترسی مطلوب 
ایستگاه دیگـر ضـروري بـه     3شهر مهریز در حال حاضر داراي یک ایستگاه بوده و احداث . ایستگاه می باشد 4نیازمند

در مقایسـه شـعاع دسترسـی    .  آتش نشانی موجود شهر مهریز در بلوار امام خمینی واقـع اسـت  ایستگاه . نظر می رسد
کیلومتر ، با احداث یک ایستگاه دیگر در مهریز، ایستگاه هاي آتش نشـانی از لحـاظ    3وضع موجود با استاندارد شعاع 

ینه بهینه احداث یک ایسـتگاه  براین اساس و در راستاي صرف هز. دسترسی جوابگوي تمام سطح شهر مهریز می باشد
  . در انتهاي بلوار هفتم تیر پیشنهاد می گردد

  جایگاه توزیع انرژي -5-2-8-5
 5شـهر مهریـز داراي،   . گاز ، بنـزین و نفـت گـاز مـی باشـد      شامل جایگاه عرضهاین بخش از تجهیزات شهري 

جایگاه عرضه گاز در حـال   2ه گاز دوگانه و جایگاه عرض 2جایگاه عرضه گاز یگانه،   1جایگاه عرضه بنزین و نفت گاز، 
جایگاه سوخت در حال احداث، شهر مهریز در افق طرح با کمبودي از این لحـاظ   2با بهره برداري از . احداث می باشد

  . مواجهه نمی باشد و افزودن به این جایگاه هاي سوخت گیري توصیه نمی گردد

زمینه چگونگی استفاده از استعدادها و امکانـات   هاي کلی ، در ارائه پیشنهادها و توصیه-5-2-9
هـاي طـرح توسـعه و     بینی رشد و توسعه اقتصادي شهر به منظور تکمیل و تحقق هر چه بیشتر پیش

  عمران شهر 
در راستاي استفاده از پتانسیل براي تحقق پیش بینی هاي طرح حاضر، پرداختن بـه پتانسـیل هـاي درونـی و     

در ارائه پیشنهادات و توصیه هاي کلی در این بند سعی بر این است کـه  . شهر، الزم است بیرونی نزدیک و هماهنگ با
  .این دو پتانسیل در راستاي تکمیل یکدیگر دیده شود

 .واحد واگذار نشده شهرك صنعتی مهریز 141تسریع در روند اداري واگذاري  •

امـا بـه سـرانجام نرسـیده شـهرك      اعمال سیاست هاي تشویقی در بهره برداري از واحدهاي واگذاري شـده   •
 .صنعتی مهریز اعم از زمین راکد، زمین حصارکشی شده و در حال احداث

 .تسریع در فرآیند اجرایی و زمانی منطقه گردشگري سریزد •
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 .معرفی هرچه بیشتر و بهتر جاذبه هاي گردشگري مهریز  •

 1حفاظت هرچه بیشتر از ارتفاعات و مناطق حفاظتی آبخیزداري  •

 . هایی که داراي قابلیت زراعت آبی و باغات هستند حفظ زمین •

 . استفاده از موقعیت جغرافیایی و ارتباطی شهر •

  

   

                                                   
مهریز را داراي ارتفاعات و مناطق حفاظتی آبخیزداري : 1384پاییز / مهندسین معماري و شهرسازي عرصه/طرح توسعه و عمران ناحیه یزد- 1

 . می داند
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    هاي توسعه و عمران شهر  تهیۀ برنامه-5-3
برنامه عمرانی میان مدت شهر ، شامل کلیه کارهاي عمرانی که طبـق طـرح توسـعه و    -5-3-1

  دولتی و سایر بخشها در شهر به مرحله اجرا در آید  عمران شهر باید به وسیله شهرداري ، سازمانهاي
در موازات توسعه و عمران شهر آنچه نباید از نظر دوربماند، کنترل حوزه گسـترش شـهر، حفـظ و نگهـداري و     

باید مورد توجـه   –درست یا غلط  –به عبارت دیگر هرآنچه در شهر شکل گرفته است . بهسازي بافت موجود می باشد
  . آنچه که به صورت صحیح در شهر جاي دارد، حفظ گردد و اشتباهات اصالح گرددهر. قرار گیرد

هرگاه سخن از برنامه هاي عمرانی به میان می آید، مبحث اجرایی آن در اذهان با جایگاه ویـژه اي شـکل مـی    
ها را نیـز شـامل    گیرد، اما بخش مهمی از برنامه هاي عمرانی، عملیات اجرایی نیستند بلکه بخش نظارتی سایر برنامه

ایـن دو کـاربري مهـم و عمومـا غالـب      . براي مثال می توان به کاربري هاي مسکونی و تجاري اشاره داشـت . می شوند
وظیفه بزرگ شـهرداري بـراي عمـران و آبـادي شـهر نظـارت کامـل        . شهر، به دست بخش خصوصی احداث می شوند

  . ي  می باشدبرروي نحوه اجراي ساخت و ساز و شکل گیري این دو کاربر
به کاربري هاي مختلفی با تکیه بر تقسیمات کالبـدي انجـام گرفتـه در    ) 1405 سال(شهر مهریز در افق طرح 

  .  این کاربري ها در جدول زیر ارائه می گردد. سطوح محله، برزن، ناحیه نیاز خواهد داشت
شماره کاربري هاي خدما):62(جدول  طرحمساحت  افق  در  تقسیمات کالبدي  براساس  موردنیاز شهر مهریز    تی 

  محله  برزن  ناحیه ردیف عنوان کاربري  )مترمربع(مساحت 
 1 آموزشی 58232 57594.5 50557
 2 هنري-فرهنگی 21921 15810.3 15506
 3 مذهبی 30146 28828.1 36112
 4 بهداشتی  5083 6458.6 12917
 5 تأسیسات و تجهیزات 9051 10833.6 30779
 6 انتظامی  6998 5032.5 9400
 7 ورزشی 48446 20420 18056
 8 درمانی  - 3611.2 8040
 9 اداري  - 6458.6 19376
 10 و انبارداري حمل و نقل  - 19375.8 25834
 11 گردشگري-تفریحی   -  - 3611

 12 فضاي سبز پارك 94863 50165 175964
 سبز عمومیفضاي  102940 64586 72224

  محاسبات مشاور: مأخذ
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، با توجه به مفـاد قـانون نوسـازي و    ) ساله شهرداري  5( برنامه عمرانی کوتاه مدت  -5-3-2
  عمران شهري یا قوانین جایگزین آن 

بـا توجـه بـه مفـاد قـانون      . شهرداري یکی از مهمترین و موثرترین ارگان ها در خصوص مسـائل شـهري اسـت   
شهري می توان وظایف شهرداري را در قبال شهر به دو دسته تقسیم کرد، یک دسـته فعالیـت هـاي    نوسازي و عمران 

  .اجرایی و دیگري فعالیت هاي نظارتی
از عمده ترین فعالیت هاي اجرایی شهرداري می توان از توسعه، ایجاد و تعریض معابر، تجهیز و احداث بوسـتان  

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 . بر کلیه طرح هاي مرتبط با عمران شهر اشاره کرد

ی تـوان  در مقیاس طرح جامع نمی گنجد و با مقیاس و مفاد طرح تفصیلی همخوانی و نزدیکی بیشـتري دارد؛ امـا مـ   
هچنـین طـرح و   . پیش بینی هاي انجام شده در طرح جامع شهر را در قالب برنامه هاي اجرایی شـهرداري بیـان کـرد   

از آنجاکه افق طرح جامع شهر مهریز . برنامه هایی که در آنها شهرداري مسئولیت نظارت را برعهده دارد مشخص نمود
اعداد یـک، دو، سـه   . ساله تنظیم شده است 5 هدور 3در قالب  ساله می باشد، برنامه هاي عمرانی کوتاه مدت شهر15

  .  سال سوم می باشند 5سال دوم و 5سال اول،  5در جداول زیر به ترتیب به معناي 
شماره تقسیمات کالبدي ):63(جدول  براساس  عمرانی شهرداري مهریز  برنامه هاي  بندي    اولویت 

  محله  برزن  ناحیه  شهر ردیف عنوان کاربري  تقسیمات کالبدي
 1 تأسیسات و تجهیزاتاحداث  1 3 2 2
 2 احداث کاربري هاي حمل و نقل و انبارداري  -  3 3 3
 فضاي سبز عمومی 1 2 1  1 3 سبزاحداث فضاهاي  پارك 1 2 1 1

  بررسی هاي مشاور: مأخذ
شماره تقسیمات کالبدي):64(جدول  براساس  عمرانی شهرداري شهرمهریز  برنامه هاي  بندي    اولویت 

  محله  برزن  ناحیه  شهر ردیف عنوان کاربري  تقسیمات کالبدي
 1 آموزشیاحداث فضاهاي   1  1 2  1
 2 هنري-فرهنگیاحداث فضاهاي   1  1 1 2
 3 مذهبیاحداث فضاهاي   3 1 3 3
 4 بهداشتیاحداث فضاهاي  3 3  1  1
 5 انتظامیاحداث فضاهاي   2 3 3 3
 6 ورزشیاحداث فضاهاي   2 1 2 1
 7 درمانیاحداث فضاهاي   3 1 2 2
 8 ادارياحداث فضاهاي   - 2 1 3
 9 گردشگري-احداث فضاهاي تفریحی  -  - 3 2

  پیشنهاد مشاور: مأخذ
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سازمانهاي مؤثر در تفکیک شده ، مربوط به سایر ) ساله  5( برنامه عمرانی کوتاه مدت -5-3-3
  عمران شهر ، مانند آموزش و پرورش ، بهداري و غیره 

در تمامی برنامه هاي عمرانی شهر، شهرداري با مسئولیت هاي مختلف اعم از ناظر، مجـري و یـا مـدیر حضـور     
. برهمین اساس سعی شده است، فعالیت هاي آتی شهرداري به تفکیک وظایف ذکـر شـده بیـان گـردد    . خواهد داشت

در جدول زیر سازمان هاي مسئول هر برنامـه  . ایر سازمان ها بسته به نوع برنامه مسئولیتی را برعهده خواهند داشتس
  . به تفکیک ذکر شده است

شماره طرح):65(جدول  افق  در  تفکیک نهاد مجري  به  عمرانی شهر مهریز    برنامه هاي 

 ردیف کاربريعنوان   شهرداري  سازمان موثر

  سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس -
 1 احداث فضاهاي آموزشی  مدیریت و هدایت  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -
 سازمان اوقاف -

 2 هنري-احداث فضاهاي فرهنگی مدیریت و اجرا

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -
  سازمان اوقاف -

 سازمان تبلیغات اسالمی-
 3 احداث فضاهاي مذهبی مدیریت و اجرا

 4 احداث فضاهاي بهداشتی مدیریت و هدایت اداره کل بهداشت و درمان و آموزش پزشکی -
 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 احداث فضاهاي ورزشی  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 فضاهاي حمل و نقل و انباردارياحداث   اجرامسئولیت و   شهرداري

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -
صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی و  -

 گردشگري
 12 تفریحی و گردشگرياحداث فضاهاي   مدیریت و هدایت

 فضاي سبز عمومی  مسئولیت و اجرا شهرداري 13 احداث فضاهاي سبز پارك  مسئولیت و اجرا شهرداري
  پیشنهاد مشاور: مأخذ
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هـا، اولویتهـا    بندي برنامـه  گزارشهاي توجیهی ، نمودارها و جدولهاي مربوط به زمان-5-3-4
هاي اجرایی و همچنین سازمان و نیروي انسـانی   بینی اعتبارات و تقسیم آنها در بخشها و دوره پیش

  ها  مورد نیاز براي اجراي طرحهاي و برنامه
پیش بینی اعتبارات و نیروي الزم براي اجرایی شدن آنچه به عنوان برنامه و طرح الزم است در مقیـاس طـرح   

  . جامع نمی گنجد، اما می توان با در نظر گرفتن شرایط حداقل هایی را براي اعتبارات قائل شد
اعتبار : )1(شماره جدول نیبرآورد حدود  محله شهر سطوح مورد  مقیاس  در  ها  کاربري    مهریز از 

  حدود اعتبار مساحت عنوان کاربري  ردیف
 2/344/250/000 21686.6 آموزشی 1
 228/188/000 1918.3 هنري-فرهنگی  2
 1/581/910/000 10771 مذهبی 3
 250/360/000 2214.8 بهداشتی 4
 320/130/000 3326.7 انتظامی 5
 866/490/000 28777 ورزشی  6
 .است متغیربسته به شرایط  6579.4 تأسیسات و تجهیزات 7
 فضاي سبز 8

 1/507/480/000 58614 پارك
 1/058/880/000 72224 فضاي سبز عمومی 9 

  بررسی هاي مشاور: مأخذ
 

در سطح ناحیه نیز با درنظر گرفتن سطوح مورد نیاز و کمبود وضع موجود، حـدود اعتبـارات الزم بـراي شـکل     
  . گیري کاربري هاي مذکور در این سطح مشخص گردید

اعتبار : )2(شماره جدول مقیاسبرآورد حدود  در  ها  نیاز کاربري    مهریز شهر  ناحیه سطوح مورد 

  حدود اعتبار مساحت  عنوان کاربري  ردیف
 6/511/700/000 50556.8 آموزشی 1 

 923/580/000 7222.4 فرهنگی  2 

 11/500/640/000 36112 مذهبی 3 

 1/460/230/000 12917.2 بهداشتی 4 

 744/810/000 7222.4 درمانی 5 

 .است متغیربسته به شرایط  19375.8 اداري 6 
 2/734/640/000 10113.6 انتظامی 7 

 2/016/530/000 18056 ورزشی  8 

 476/330/000 3611.2 خدمات جهانگردي و پذیرایی 9 

 .است بسته به شرایط متغیر 31633.6 تأسیسات و تجهیزات 10 
 .است بسته به شرایط متغیر 25834.4 انبار و تأسیسات حمل و نقل 11 
فضاي  12 

 سبز 
 4/482/620/000 158604 پارك

 1/020/640/000s 72224 فضاي سبز عمومی 13 
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در سطح شهر نیز با درنظر گرفتن سطوح مورد نیاز و کمبود وضع موجود، حدود اعتبارات الزم براي تخصـیص  
  . خدمات مورد نیاز در این سطح مشخص گردید

اعتبار : )3(شماره جدول نیاز برآورد حدود  مقیاسسطوح مورد  در  ها    مهریز شهر  ناحیه کاربري 

 اعتبار مساحت عنوان کاربري  ردیف
 971/640/000 7638 آموزش، تحقیقات و فناوري 2
 1/206/750/000 10833.6 فرهنگی هنري 3
 7/763/030/000 34561 مذهبی 4
  .است بسته به شرایط متغیر 19858.8 اداري 5
 2/311/960/000 18480.2 انتظامی  6
 .است بسته به شرایط متغیر 5450.8 تاسیسات و تجهیزات شهري 7
 1/655/290/000 9165.6 درمانی 9
 .است بسته به شرایط متغیر 36629 حمل و نقل و انبارداري 10
 163/210/000 763.8 تفریحی گردشگري 11
 .است بسته به شرایط متغیر 168511 کارگاهی 12
 1/632/350/000 7638 ورزشی  13

14 
 2/077/650/000 72915 پارك

 2/494/420/000 163409 فضاي سبز عمومی
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