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 گفتارپيش

ها را با توجه به زیست و این مکان، روستاها و شهرها ميها، در دهکدهبشر از سالیان دور

آیند و اهداف خود مبناي وجود ميغلب در پي اهداف بهنیازها ا. كردنیازهاي خود دگرگون مي

 ریزي هستند.برنامه

امروزه اختالف سطح . ریزي در طول تاریخ وجود داشته استاحساس نیاز انسان به برنامه

اي و استفاده از منطقه ـ هاي مليمیان روستاها و شهرها و شهرها باهم، ضرورت سرمایه گذاري

ها در ابعاد ریزيهاي محلي، ضرورت برنامهتوسعه پایدار با توجه به مزیت آوري مناسب و نیل بهفن

 .ناپذیر نموده استمختلف را بیش از پیش اجتناب

الینفك زندگي بوده و محصولي از اندیشه، هنر و خردمندي ریزي جزءاي برنامهدر هر زمینه

اقتصادي، اجتماعي كالبدي از ها براي توسعه ریزيضرورت بکارگیري انواع برنامه. انسان است

 . ملزومات جوامع بشري براي بهتر زندگي كردن است
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 حـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

از این رو براي . حاضر جوامعي موفق هستند كه با برنامه ریزي به جلو گام بردارنددر حال

ریزي آمایش اي، برنامهه، منطقملي هايریزيپیشبرد اهداف در هر جامعه اي نیاز است برنامه

ریزي روستایي و محلي با تعیین ، برنامهریزي شهريبرنامه ،ریزي بخشيبرنامه ،سرزمین

اندازهاي مشخص و اهداف قابل دسترس در ابعاد كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تهیه و به چشم

 .اجرا گذاشته شود

محیطي، ات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زیستتأثیرریزي در سطح ملي كه عالوه بر برنامه

ریزي اي در چارچوب برنامهاي و ناحیهریزي منطقهدر سطح كشور دارد برنامه. .. فناوري وعملي، 

. ات را در محدوده مشخص داشته باشدتأثیرتواند همین انداز توسعه كشور ميبلند مدت ملي و چشم

یي هاي شهري و روستایي( مناطق شهري و روستاریزيهاي سطح پائین )برنامهریزياما در برنامه

ها و ثر از سطوح فرادست و نگرشأریزي متبرنامه. اي در نظر گرفته شوندنباید به مانند جزیره

شهرها و روستاها در تعامل با . اي اعمال و اجرا خواهد شدهاي اقتصادي كالن ملي و منطقهسیاست

 . ندگیرمورد بررسي قرار مي. .. ات اقتصادي و اجتماعي وتأثیرهاي پیرامون و زیستگاه

هاي عمراني كشور ریزيخطوط اصلي برنامه 1326، از سال منظور توسعه اقتصادي كشوربه

اولین برنامه عمراني  1327هاي هفت ساله تعیین گردید و از سال ترسیم شده و زمان اجراي برنامه

شته برنامه توسعه عمراني به مرحله اجرا گذا رپس از پیروزي انقالب اسالمي نیز چها. تصویب شد

هاي اي نیز طرحهاي ملي و منطقهدر راستاي طرح هاي عمراني و اقتصادي در مقیاس. شده است

 .شوندتوسعه شهري تهیه و اجرا مي

تك شهرها اعمال هاي فرادست تهیه و براي تكهایي كه در چارچوب برنامهیکي از طرح

برنامه و تضمین جهات  طرح جامع شهري به منظور تدوین. هاي جامع شهري استشود، طرحمي

. شودها و اهداف توسعه شهري تهیه ميبینيهاي آن بر مبناي پیشتوسعه شهري و تامین نیازمندي
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 طــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

مشي كلي توسعه شهري را تعریف كند و نظامي است كه خطصورت راهنما عمل مياین طرح به

 . راضي شهري استنظامي منطقي جهت انتخاب الگوي صحیح استفاده از ا از طرف دیگر،. كندمي

طرح جامع بیشتر به منظور ترویج ضوابط شهرسازي، كنترل و هدایت توسعه شهر، گرایش 

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، با توجه به كیفیت سازي بخشریزي و هماهنگبه برنامه

 . شود، اجتماعي و اقتصادي شهرها تهیه ميهاي نفوذ طبیعيزیست و اساس شناخت حوزهمحیط

هاي آن مین نیازمنديأبا اهدافي چون هدایت توسعه شهري، ت نوش آبادجامع شهر  طرح

ها و اهداف توسعه شهري پایدار و تعریف نقش و عملکردهاي شهر براي آینده با بینيبر مبناي پیش

 .توجه به وضع موجود تهیه گردیده است

نقش . .. صادي، سیاسي واقلیمي، تاریخي، فرهنگي، اقت ـ شهرها با توجه به موقعیت طبیعي

هاي توسعه شهري در ادامه روند توسعه شهري، تهیه و اجراي طرح. هایي را برعهده دارندیا نقش

. هاي جدیدي را براي شهرها تعیین كندتواند در شکوفایي شهرها كمك شایاني ایفا نماید و نقشمي

گیري، موقعیت طبیعي و ه شکلنحو. كندهاي توسعه در هر شهري نقش آفریني مياما اغلب زمینه

 نوش آبادتهیه و اجراي طرح جامع شهر . است مؤثرگیري و رونق شهر در شکل ... ژیك شهر واسترات

 . رسددر توسعه شهر و شکوفایي آن مهم به نظر مي

الزم است  نوش آبادهاي شهر براي پیشبرد اهداف طرح جامع و در جهت بهتر شدن نقش

كه هر كدام در چارچوب شهر و شهرستان وظایفي را بر  آبادنوشمستقر در  همه نهادها و ادارات

 نوش آباد به عنوان مهمترین واحد . شهرداريتر انجام دهندمؤثربهتر و وظایف خودرا عهده دارند 

و  ساماندهي كه بر عهده داردشهر ، وظایفي را در محدوده در مدیریت شهري نوش آباد يیاجرا

احداث مراكز درماني و از جمله وظایف این واحد مدیریتي است. نیاز شهري فضاهاي مورد  احداث

بهداشت و درمان، احداث و ساماندهي مدارس و اره ساماندهي مراكز درماني موجود در شهرها را اد

ها را اداره آموزش و پرورش، ایجاد جاده در خارج از محدوده شهر را اداره راه و ترابري، آموزشگاه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 یـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

احداث پاسگاه و كالنتري را نیروي انتظامي و  ،ق را اداره برق، گازرساني را اداره گازات برتأسیس

 . ایجاد فضاهاي ورزشي را تربیت بدني به عهده دارد

تواند این شهر را در مي نوش آبادانجام اصولي و به موقع وظایف توسط نهادهاي ذیربط در 

 .ایفاي نقش خود یاري دهد

یخ در تار 46942/9/105ه آباد به شمارنوشران و حوزه نفوذ شهر قرارداد طرح توسعه وعم

سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان و مهندسان مشاور ایوان نقش جهان بین  07/10/1387

 بندي تهیه طرح، توسط این مهندسان مشاور تهیه و آغاز بهمنعقد گردید و متعاقب آن برنامه زمان

به منظور معرفي مهندسان مشاور به ادارات و نهادها جهت جمع هاي الزم كارگردید. درخواست

 آوري آمار و اطالعات و تهیه نقشه هاي مورد نیاز صورت گرفت.

ها، در هاي پایه به دلیل نیاز به تدقیق نقشهعملیات برداشت میداني پس از تهیه نقشه

لسات متعدد با جود در جهاي وضع مورفت و متعاقب آن نقشهسطح برداشت تفصیلي صورت گ

 مورد تأیید قرار گرفت.آباد نوشنماینده شهرداري  شركت نماینده این مهندسان مشاور و

آباد طرح جامع شهر نوشل موجود، گزارش كلي علي رغم تمامي مشکالت و مسای به طور

 گردد. مي یهشهر است، اراگیرنده مطالعات وضع موجود منطقه و كه در بر

در . اساس فرآیند شهرسازي با مردم و براي مردم حركت شود سعي شده در این طرح بر

صورت شود بهوران اصلي از مواهب آنچه كه توسعه شهري خوانده ميعنوان بهرهاین راستا مردم به

ه پیشنهادات در تهیه طرح مشاركت ایبیان تجارب، مطرح نمودن مشکالت و مسائل و راهکارها و ار

شك اجراي طرح را تسهیل خواهد كرد و ها بيها و برنامهیه طرحچنین نگرشي در ته. اندداشته

نفع را فراهم هاي ذياي همه اقشار و گروهزمینه مشاركت همه جانبه فکري، انساني، مالي و سرمایه

نظر در ، تجدیددست آمده از نظر این مهندسان مشاورهاي بهبا توجه به تمامي موفقیت. كندمي

 . دمات طرح جامع ضرورت داردماهیت و ساختار شرح خ
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 كــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

اي، ریزي شهري و منطقههاي مطالعاتي شهرسازي، برنامهدر تهیه این طرح همکاران گروه

شناسي، جغرافیا، جمعیت شناسي، شهري، ترافیك، زمینشناسيطراحي شهري، اقتصاد، جامعه

كارشناسان محترم  اند. عالوه براین، مسئولین وهاي میداني مشاركت داشتهكامپیوتر و برداشت

-نوشو شهر  آران و بیدگل، شهرستان اصفهانها و ادارات گوناگون در سطح كشوري، استان سازمان

، اعضاي محترم كارگروه تخصصي آبادينوششهر، شهروندان ، شهرداري، شوراي اسالميآباد

شوراي عالي و كمیته فني  اصفهانریزي و توسعه شهرسازي استان امورزیربنایي و شوراي برنامه

وسیله از همه آنها اند كه بدینمعماري و شهرسازي ایران یاریگر این مهندسان مشاور بوده

 شود.سپاسگزاري مي

 هاي ارایه شده شامل سه جلد است كه عبارتند از:مجموعه گزارش

 نفوذجلد اول: بررسي و شناخت وضع موجود منطقه و حوزه

 آبادنوشر جلد دوم: بررسي و شناخت وضع موجود شه

 جلد سوم: تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادي

 

 ناصر مشهدیزاده دهاقاني                                                          

 ش جهانمهندسان مشاور ایوان نقمدیرعامل                                                          
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 لـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
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 1ندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ مه

 

 

 

 هه و تحلیل و استنتاج از بررسيبخش چهارم: تجزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم :

 هاتجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي
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 2ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 3ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتايج مربوط به  -1

 نفوذ شهرحوزه
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 4ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
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 5ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 وذ شهرنفنتايج مربوط به حوزه

نفوذ شهر و تحوالت آن در لي اقتصادي در حوزهبيني چگونگي عملكردهاي اصپيش -1-1

 آينده

كیلومتري شهر آران و بیدگل  3آباد در محدوده بخش مركزي شهرستان و در فاصله نوش

آباد از لحاظ دریافت كیلومتري مركز شهر كاشان واقع شده است. نوش 8)مركز شهرستان( و 

 50000دگل، با قابلیت جمعیتي بیش از وابسته به شهر آران و بی 2مراتبي درجه  خدمات سلسله

وابسته به شهر كاشان با قابلیت جمعیتي بیش از  1مراتبي درجه  نفر جمعیت و خدمات سلسله

 10اي به شعاع آباد شهر درجه سومي در محدودهنفر جمعیت است. به بیاني دیگر نوش 250000

 1رساني و كاشان با درجه ماتخد 2كیلومتر است كه شهرهاي قدرتمند آران و بیدگل با درجه 

نافذ در سطح منطقه به مراكز عنوان حوزهآباد بهشود. بنابراین نوشرساني را نیز شامل ميخدمات

 اشان و آران و بیدگل وابسته است.قوي چون ك
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 6ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

آباد نوعي همانند نوشبدیهي است سایر روستاهایي كه در این محدوده وجود دارند به

آباد، آباد، محمدآباد، علين و بیدگل و كاشان قرار دارند. روستاهاي شجاعنفوذ شهرهاي آراتحت

باشند كه از لحاظ دریافت خوزران و نصرآباد از جمله روستاهاي واقع در دهستان سفیددشت مي

 وابستگي تام به شهر آران و بیدگل و كاشان دارند. 2و  1مراتب درجه  خدمات سلسله

دار شدن برخي ریزي صحیح، روستاي نصرآباد نیز قابلیت عهدهمهاز طرف دیگر با تدوین برنا

آباد را دارا روستاهاي مجاور خود چون روستاهاي محمدآباد و علي 2مراتبي درجه  خدمات سلسله

آباد و یك نقطه روستایي باظرفیت باشد. بنابراین با وجود دو مركز قوي شهري در مجاورت نوشمي

رساني داشته باشد، بلکه خود نفوذ خدماتآباد حوزهن است كه شهر نوشچون نصرآباد، مانع از ای

 نفوذ قوي دو شهر كاشان و آران و بیدگل است.تحت

 

 طرح جامع ناحيه كاشان -1-2

نماید كه ریزي را مشخص ميمقیاسي از برنامه طرح جامع ناحیه كاشان در پیشنهاد جدید،

تر را شامل باشد و جزیي از یك منطقه وسیعز شهر ميهاي مقیاس فراتر اگذاريبیانگر سیاست

هاي كلي تشکیل اي را تأكید بر ساختار و سیاستهاي ناحیهشود. در كل محتواي اصلي طرحمي

شوند. در طرح جامع ناحیه ها نوعي طرح ساختاري محسوب ميبه بیان دیگر این طرح دهد،مي

سعي شده بین اهداف  آران و بیدگل و كاشان( ردستان،ا نطنز، هاي نایین،كاشان )شامل شهرستان

محیطي تأكید ریزي كالبدي براي دستیابي به اهداف اقتصادي و زیستریزي اقتصادي و طرحبرنامه

 شده است.

 نیز به موارد زیر اشاره شده است:بندي مراكز جمعیتي و خدماتي در بخش سطح

 مراتب نقاط شهري و روستایيسلسله توزیع فضایي و چگونگي استقرار و  ـ

 پیوند شهري و روستایيهمگن و هم هايپیشنهاد حوزه ـ
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 7ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 برق و گاز( آب، یربنایي )راه،هاي مراكز اصلي تأسیسات زپیشنهاد شبکه ـ

پیشنهاد توزیع خدمات آموزشي، درماني، بهداشتي و سایر نیازهاي ضروري، بسته به عرف و  ـ

 احتیاجات محلي

 بیني منابع ماليپیشنهادي و پیش هايرنامه و مدیریت اجراي طرحتدوین ب ـ

 شده برآورد كلي اعتبارات الزم براي اجراي طرح پیشنهادهاي ارایه ـ

 شده هاي اجرایي پیشنهادهاي ارایهـ تعیین و توجیه اولویت

 هاي اجرایي و نظارت بر اجراي طرحسازمان پیشنهاد مدیریت توسعه ناحیه، ـ

كید بر ساختار و راهبردهاي كلي تهیه شده أطرح جامع ناحیه كاشان با ت 1380 در سال

شود. این هاي كاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان و نایین مياست. این ناحیه شامل شهرستان

ریزي ریزي اقتصادي و طرحهاي ساختاري بین اهداف برنامهطرح یك طرح ساختاري است. در طرح

اقتصادي و  ـ هاي ساختاري تا جایي با سیاستهاي اجتماعيشود. طرحیجاد ميكالبدي تعادل ا

زیست و هاي كاربري اراضي، رعایت محیطمحیطي ارتباط دارند كه در تعیین سیاستزیست

گذاري، و صورت گزارش هدفها اغلب بهثر باشند. این طرحؤپیشنهاد شبکه حمل و نقل م

 هاي آن بیشتر بیانگر موضوعات مطرح شده است.نقشه گذاري بوده ودهي و سیاستراهبرد

 كنند:اي به مسائل زیر توجه ميهاي جامع ناحیهطرح

اي در محدوده ناحیه و چگونگي هاي ملي و منطقهچگونگي انعکاس سیاست -1

 پذیري آنها.تحقق

 هاياي و مقیاس طرحریزي ملي و منطقهایفاي نقش مقیاس میاني بیان مقیاس طرح -2

 شهري و محلي.

 هاي اراضي.ها و محدودیتشناخت قابلیت -3

 گذاري براي توسعه شهرها و روستاها.تعیین چارچوب سیاست -4
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 8ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 هاي انتقال انرژي.هاي ارتباطي و شبکههاي اصلي ناحیه، شامل شبکهتعیین زیرساخت -5

 زیست و كاهش آلودگي.تعیین كاربري عمومي زمین جهت حفظ محیط -6

 هاي محلي.هاي جامع شهر و طرحبراي تهیه طرح ههاي مداخلین حوزهتعی -7

 اي.هاي ناحیهتنظیم ضوابط و مقررات اجرایي طرح -8

در طرح جامع ناحیه كاشان كه توسط مهندسان مشاور شهر و خانه تهیه شده است 

واردي چون مطالعات وضع موجود منطقه و ناحیه مورد بررسي قرار گرفته است. در این مطالعات م

هاي منابع طبیعي و كشاورزي، نظام ارایه خدمات اجتماعي هاي جغرافیایي و اقلیمي، ویژگيویژگي

تفریحي، گردشگري، ورزشي و غیره،  ـ و رفاهي شامل خدمات بهداشتي و درماني، آموزشي، فرهنگي

صادي در وضع هاي اقتهاي فرهنگي، اجتماعي، ویژگيمیراث فرهنگي كاربري اراضي ناحیه، ویژگي

هاي جغرافیایي، جمعیتي، اجتماعي و موجود بررسي شده است و در نهایت در یك جلد مجزا ویژگي

ریزي تجزیه و تحلیل فضایي و مباني طرح ـ هاي كالبديهاي اقتصادي، ویژگيفرهنگي، ویژگي

 گردیده و نتایج استنتاج و پیشنهادات در سطح ناحیه و كلي ارایه شده است.

 

 بندي مراكز جمعيتي و خدماتيسطح -1-2-1

اجتماعي ـ  هاي اقتصاديسازمان فضایي توسعه كالبدي ناحیه كه از متن مطالعات و تحلیل

 عبارتند از: وضع موجود قابل استنباط هستند، در زمینه سه راهبرد اصلي تنظیم شده كه

 ريزي اقتصاديدر زمينه برنامه -الف

هاي اجتماعي هاي درآمدي در بین گروهكاهش نابرابري ارتقاء سطح درآمد سرانه جمعیت و 

افزایش بازدهي نیروي كار و  هاي شغلي،بر زمینه  افزایش فرصت هاي مختلف اقتصادي،و فعالیت

 گیري از عوامل تولید.سازي بهرهههمچنین بهین
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 9ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 ريزي زيربناييبرنامه در زمينه -ب

ي و صنعتي و پیشرفت اجتماعي و همچنین ایجاد زیربناهاي مناسب براي توسعه كشاورز

 رشد متعادل مراكز شهري و جمعیت روستایي. در این زمینه ابزارهاي بخشي چون ارتباطات،

واحدهاي آموزشي و درماني،  رساني، تجهیزات تولید و انتقال و توزیع برق،هاي آبیاري و آبشبکه

آیند. در این هدف كننده به شمار ميعیینعوامل تمسکن شهري و روستایي و غیره  مراكز تفریحي،

هاي جدید )تسهیل ارتباط هاي معین ضمن تکمیل و تجهیز امکانات موجود بر ایجاد راهبرنامه

هاي خاكي در چارچوب احداث سد روستاهاي كوچك و دورافتاده به شبکه ارتباطي آسفالته ناحیه(،

 لینیك و بیمارستان،ك درمانگاه، هنرستان، رس،ساخت مدا یك برنامه گسترده آبخیزداري در ناحیه،

 معیتي و غیره تأكید خواهند داشت.برنامه شهري كردن مراكز ج

 ريزي اجتماعيدر زمينه برنامه -ج

هاي اجتماعي و ناپذیريتعدیل انعطاف ارتقاء استانداردهاي تحصیلي، فرهنگي و بهداشت،

 ن برخوردهاي اجتماعي.تحوالت بدو ایجاد شرایط مطلوب براي پذیرش

هاي كالبدي براي استقرار متعادل جمعیت تدارك زمینه به این ترتیب طرح جامع ناحیه،

توزیع متعادل تسهیالت زیربنایي و خدمات  بیني فضاهاي كار و فعالیت،پیش شهري و روستایي،

همه جانبه  طوركلي تدارك بستر كالبدي براي تجسم بخشیدن به اهداف توسعهرفاهي و یا به

اجتماعي و فرهنگي ناحیه را وجهه همت خود قرار داده است. البته نه با این استنباط كه ـ  اقتصادي

حل كالبدي ارایه دهد، بلکه از این دیدگاه كه هرگونه توسعه اجتماعي راه ـ براي مسائل اقتصادي

یك وجه كالبدي هم پیدا گیرد، اجتماعي به ناچار هنگامي كه جنبه مشخص به خود مي ـ اقتصادي

 اجتماعي تنظیم گردد. ـ كند كه باید متناسب با وجوه اقتصاديمي
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 10ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 سلسله مراتب نقاط شهري و روستاييتوزيع فضايي و چگونگي استقرار و  -1-2-2

 بندي خدماتي و عملكردي ناحيهسطحتعاريف مربوط به  الف(

 خدمات آموزشي -1

 هاي دولتي و دانشسرا(ي )دانشگاهلعاسطح یك خدمات آموزشي آموزش -

 ايهاي فني وحرفهآموزشکدهودانشگاه آزاد پیام نور دانشسراها  خدمات آموزشي:سطح دو -

 سطح سه خدمات آموزشي: دبیرستان و هنرستان  -

 سطح چهار خدمات آموزشي: مدارس راهنمایي و دبستان  -

 درماني ـ خدمات بهداشتي -2

 هاي بزرگ بهداشتي و درماني: بیمارستانسطح یك خدمات  -

 هاي كوچك سطح دو خدمات بهداشتي و درماني: بیمارستان -

 لینیك عمومي طح سه خدمات بهداشتي و درماني: كس -

 سطح چهار خدمات بهداشت و درماني: مراكز بهداشتي و درماني  -

 صنعت -3

 قطب بزرگ صنعتي ناحیه سطح یك صنعت: -

 هاي صنعتي شهري قطب دو صنعت:سطح  -

 هاي صنعتي روستایي قطب سطح سه  صنعت: -

 هاي صنایع دستيكارگاه سطح چهار صنعت: -

 كشاورزي -4

 سطح یك خدمات كشاورزي: ستاد خدمات كشاورزي ناحیه  -

 آالت  سطح دو خدمات كشاورزي: نقاط با قابلیت پایین و توزیع ماشین -

 ستایي خدمات كشاورزي و دامپروريات كشاورزي: مراكز روسطح سه خدم -
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 11ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 خدمات فرهنگي -5

 اي هاي فرهنگي ناحیهمجموعه سطح یك خدمات فرهنگي: -

 هاي فرهنگي شهري مجموعه سطح دو خدمات فرهنگي: -

 مراكز فرهنگي سه خدمات فرهنگي:سطح  -

 خانه فرهنگ روستایي  سطح چهار خدمات فرهنگي: -

 خدمات ورزشي -6

 اي ورزشگاه بزرگ ناحیه سطح یك خدمات ورزشي: -

 هاي ورزش شهري مجموعه سطح دو خدمات ورزشي: -

 هاي ورزشي كلوپ سطح سه خدمات ورزشي: -

 گردشگري  ـ خدمات تفريحي -7

پذیرایي، ـ واحدهاي اقامتي نقاط مستعد براي ایجاد هتل، گردشگري، سطح یك خدمات مركزي ـ -

 تفریحي )شهربازي(ـ هاي سرگرميپارك رستوران،

پذیرایي، ـ نقاط مستعد براي ایجاد واحدهاي اقامتي گردشگري،ـ سطح دو خدمات تفریحي -

 هاي طبیعي و فراغتيها و گردشگاهپارك رستوران،

 یجاد واحدهاي پذیرایي )رستوران(سطح سه نقاط مستعد براي ا -

 يخدمات ادار -8

 سطح یك واحدهاي اداري شهرستان  -

 سطح دو شعبات واحدهاي اداري شهرستاني بر حسب نیاز  -

 سطح سه واحدهاي سازماني كوچك براي اداره شهرهاي كوچك  -

 سطح چهار واحدهاي اداري روستایي -
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 12ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 آباد در طرح جامع ناحيه كاشانجايگاه شهر نوش -1-2-3

عنوان مركز ناحیه قلمداد شده است. یعني این شهر شان بهاي، شهر كابندي ناحیهدر سطح

صورت شهر بدیل خود را از لحاظ شدت تمركز حفظ خواهد كرد. در ایندر افق طرح نقش برتر و بي

عنوان مركز ناحیه در سلسله مراتب عملکردي ناحیه سطوح ذیل را به خود اختصاص كاشان به

 خواهد داد:

 سطح یك خدمات اداري -

 ح یك خدمات آموزشيسط -

 سطح یك خدمات درماني -

 سطح یك خدمات تجاري -

 سطح یك خدمات فرهنگي -

 سطح یك خدمات ورزشي -

 گردشگريـ سطح یك خدمات تفریحي -

 سطح یك خدمات كشاورزي -

 هاي صنعتيسطح یك خدمات فعالیت -

ت ناحیه، منظومه تشکیل یافته است. شهر كاشان عالوه بر مركزی 5ناحیه كاشان از 

حوزه جمعیتي  33مجموعه روستایي و  13مركزیت منظومه كاشان را نیز برعهده دارد. این ناحیه از 

تشکیل یافته است. هركدام از این نقاط جمعیتي عالوه بر این كه یك شهر در محوریت آن قرار دارد 

 سطوح عملکردي نقطه جمعیتي برتر به قرار ذیل خواهد بود:

 اورزيسطح سه خدمات كش -

 سطح چهار خدمات آموزشي -

 سطح چهار خدمات درماني -
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 13ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 سطح چهار خدمات فرهنگي -

 سطح چهار خدمات ورزشي -

اي برخوردار نیستند، به آنها نقاط جمعیتي مستقل ناحیه كه از تعداد جمعیت قابل مالحظه

 اي واگذار شده است.سطوح خدماتي حوزه

اي، سطوح خدماتي بسیار اكز خود حوزهاي مستقر در مردر مورد خدمات خود حوزه

ضروري مانند دبستان، مدرسه راهنمایي، خانه بهداشت و همچنین تسهیالت ابتدایي چون زمین 

 هاي روباز والیبال و بسکتبال پیشنهاد گردیده است.خاكي فوتبال و زمین

گل منظور عنوان یك نقطه سکونتي پیوسته با شهر آران و بیدآباد بهدر این طرح شهر نوش

عنوان یك نقطه سکونتي )شهر گشته كه مشخصات طبیعي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي آن تحت

جامع آباد در سلسله مراتب نقاط جمعیتي طرح آران و بیدگل( ارایه شده است. بنابراین شهر نوش

 ناحیه كاشان لحاظ نشده است.

 بندی نقاط جمعیتي ناحیه كاشان: نمودار سطح1شكل 

 ناحیه كاشان

 كاشان 
 نایین  اردستان  نطنز و بیدگل  آران

 ابوزید آباد آران و بیدگل

 آران و بیدگل

 علي آباد

 علي آباد

 وزیدآباداب

 حسین آباد

 

حسی

 ن آباد
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 14ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 در افق طرح بیني جمعیت شهری و روستایي در سطوح سلسله مراتب خدماتي منظومه: پیش1 جدول

 مركز حوزه

در سال جمعیت 

 )افق طرح( 1400
 مجموعه

مركز 

 مجموعه

شهرهاي 

 مجموعه
 شهرها مركز منظومه

جمعیت 

 شهري

جمعیت 

 روستایي

آباد علي

 سفیددشت
آران و  9409 ـ دآباعلي

 بیدگل

10937 

آران و 

 بیدگل

آران و 

 بیدگل

 نصرآباد
آران و 

 بیدگل

22968 

آران و 

 بیدگل

آران و 

 بیدگل

97367 

 

 نصرآباد

7844 

 

 ابوزیدآباد

7562 

آران و 

 بیدگل

آران و 

 بیدگل
97367 1564 

علي آباد 

 كویرات
 3139 ـ آبادعلي

 ابوزیدآباد

12995 
 5337 7562 ابوزیدآباد ابوزیدآباد بادابوزیدآ ابوزیدآباد

 4519 - آبادحسین آبادحسین

 55: 1380 اي كاشان،ماخذ: طرح جامع ناحیه

 

عنوان نقطه سکونتگاهي مشترك با آران و بیدگل در آباد به، شهر نوشفوقجدول  براساس

بیني واقع شده است. بر مورد پیشصورت مشترك نظر گرفته شده و جمعیت آن در افق طرح نیز به

بندي ، در زمینه سطحدر طرح فرادست )طرح ناحیه كاشان(آباد همین اساس وضعیت شهر نوش

 مات و سطوح عملکردي نامشخص است.خد
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 16ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
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 17ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

نجساله چهارم توسعه در خصوص بهبود وضعيت اقتصادي، هاي برنامه پاولويت -1-3

 اجتماعي، فرهنگي وكالبدي شهرها و روستاها

و  بخشي ساختبخشي به سیماي شهر و روستا، استحکاممنظور هویتدولت موظف است به

هاي ذیل را در سازها، دستیابي به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگي در شهرها و روستاها، اقدام

 عمل آورد:هاي عمران شهري و روستایي و مسکن بهخشب

بخشي به سیما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و هویت الف:

 ساماندهي ارایه خدمات شهري از طریق:

 تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازي و معماري كشور -1

ونقل عمومي تا میزان هفتاد و هم حملبهبود وضعیت عبور و مرور شهري به همراه افزایش س -2

 ( نسبت به كل سفرهاي درون شهري.%75پنج درصد )

پوشش شبکه آب شهري و فاضالب شهري به ترتیب تا سقف هاي جمعیت تحتارتقاي شاخص -3

 (%40( و چهل درصد )%100صد ) صد در

رها براساس طرح هاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهاحیاي بافت -4

اي در شهرهاي كشور با رویکرد توانمندسازي ساكنین هاي حاشیهجامع شهري و ساماندهي بافت

 هااین بافت

به منظور كاهش خسارات  و روستاها شهرها درها سازي ساختمانسازي و مقاومایمن ب:

 انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غیرمترقبه شامل:

ها و نقاط گذاران احداث بنا در كلیه نقاط شهري و روستایي و شهركیهكلیه سازندگان و سرما-1

ها در نامه )ایران( در رابطه با طراحي ساختمانخارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین

 باشند.مقابل زلزله مي
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وزارت مسکن و شهرسازي مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحي و ساخت 

 باشد.ها مياختمانس

سازي ساختماني تا پایان برنامه چهارم و هاي مؤثر در مقاوماستاندارد كردن مصالح و روش -2

 حمایت از تولیدكنندگان آنها.

سازي ابنیه هاي قدیمي شهرها و روستاها و مقامدولت مکلف است بازسازي و نوسازي بافت -3

( این 12ابع داخلي و خارجي مذكور در بند )ب( ماده )موجود در مقابل زلزله را با استفاده از من

عملیات اجرایي مربوط به این امر در  ،سال 10قانون آغاز و ترتیباتي اتخاذ نماید كه حداكثر ظرف 

 كل كشور خاتمه یابد.

وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد  ج:

ها، طرح جامع مسکن را آن در ارتقاي كیفیت زندگي و كاهش نابرابريبخشي  ملي و نقش تعادل

حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر 

 درآمد خواهد بود:محورهاي زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار كم

 .هاي خیریه و غیردولتي فعال در بخش مسکنهاي تولید مسکن، سازمانيتقویت تعاون -1

مدیریت یکپارچه و منسجم زمین براي تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب  -2

 .هاي توسعه و عمرانطرح

 رسد.تشکیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانوني كه به تصویب مجلس شوراي اسالمي مي-3

 بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر الزم براي تأمین سرمایه در بخش گسترش-4

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، 31دولت موظف است در اجراي اصل سي و یکم ) د:

 هاي ذیل را به انجام برساند:اقدام

ز براي ساهاي خیر مسکنها و گروهها، انجمنگیري از مشاركت تشکلحمایت از ایجاد و بهره -1

 پذیر.اقشار آسیب
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 تقاي شاخص بهسازي مسکن روستایي تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.ار -2

 پلکاني كردن بازپرداخت اقساط تسهیالت بانکي در بخش مسکن. -3

هاي اعتباري و فني، براي بهسازي و نوسازي مسکن روستایي و حمایت از ایجاد دادن كمك -4

 كنندگان خدمات فني.ید و عرضه مصالح ساختماني و عرضههاي تولكارگاه

منظور اجراي قانون استیجار، شود بهبه وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي -ه

هاي عمراني امالك مناسب مورد نیاز را در واگذاري معوض نصاب مالکانه و اجراي سایر طرح

 روز خریداري نماید. هاي فرسوده و نامناسب شهري، به قیمت كارشناسيبافت

منظور تأمین بخشي از اعتبارات مورد شود بهبه وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي -و

 23/3/1377قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهاي مسکوني استیجاري مصوب نیاز اجراي

روز صورت مزایده كه از قیمت كارشناسي هاي شهري در تملك خویش را به قیمت روز و بهزمین

 كمتر نخواهد بود به فروش رساند.
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 نتايج مربوط به شهر

 ش غالب اقتصادي شهر در وضع موجودتعيين عملكرد و نق -2-1

 ( داراي نرخ رشد مثبت بوده است.85 تا 45ساله ) 40آباد در یك دوره جمعیت شهر نوش

افزایش یافته  1385نفر در سال  10485به  45نفر در سال  1093در این دوره جمعیت شهر از 

 1387تا  1385آباد، جمعیت این شهر از سال است. اما با توجه به گزارش مركز بهداشت شهر نوش

تا سال  1380آباد از سال رو بوده است. این در حالي است كه شهر نوشبا نرخ رشد منفي روبه

دلیل تقویت عنوان یك نقطه شهري جدا از شهر آران و بیدگل، همواره جاذب جمعیت بهبه 1385

این شهر در دهه برخي خدمات در سطوح عملکرد شهري بوده است. بر اساس گزارش مركز آمار، 

درصد از بیشترین میزان نرخ رشد برخوردار بوده است. شهر  9/18با نرخ رشدي برابر با  55تا  45

 نفر زن بوده است. 5150نفر مرد و  5335برگیرنده درنفر،  10485با جمعیت  85باد در سال آنوش

حاضر داراي جمعیتي برابر درصدي، در حال 2/1آباد با توجه به نرخ رشد بر همین اساس شهر نوش

 باشد.نفر مي 10867با 
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 1388تا  45آباد از سال سیر تحوالت جمعیتي شهر نوش: 2 جدول

 1388 1385 1375 1365 1355 1345 شرح

 10485 9298 8494 6192 1093 آبادنوش
10867 

 2/1 9/0 2/3 9/18 نرخ رشد
 1388و برآورد مهندسان مشاور براي سال  1385تا  1345مركز آمار ایران،  -1ماخذ: 

 

 1388تا  45آباد از سال : نمودار تحوالت جمعیتي شهر نوش3 شكل

 

 

هاي طبیعي خود از شرایط مساعد كشاورزي برخوردار نبوده و ویژگيدلیل آباد بهشهر نوش

باشد. برهمین اساس چرخه اقتصادي این شهر نميفعالیت كشاورزي در این شهر مقرون به صرفه 

طي چند دهه اخیر بیشتر بر پایه بخش دوم و سوم اقتصاد بوده است. از صنایع قدیم شهر  ویژهبه

بافي همچنان در چرخه اقتصادي و ربافي اثري بر جاي نمانده ولي قاليآباد چون جوالبافي و شعنوش

 اجتماعي مردم شهر نقش دارد.

آباد را به آباد از شهر آران و بیدگل و افزایش كاركرد خدماتي، شهر نوشاستقالل شهر نوش

 سمت یك شهر خدماتي، سوق داده است.

ها و بناهاي تاریخي با ارزش در این آباد وجود مکانهاي اقتصادي شهر نوشیکي از قابلیت

دلیل برخورداري از سابقه سکونتي چند هزار ساله خود همواره جاذب گردشگران شهر است كه به

همراه دیگر عناصر با ارزش فرهنگي و از اقصي نقاط كشور است. وجود شهر زیرزمیني اویي به زیادي
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این شهر در صنعت گردشگري باشد. در ساز توسعه اقتصادي تواند زمینهتاریخي همجوار، مي

اي آباد در آیندههاي گردشگري، شهر نوشهاي كالن ملي در زمینه فعالیتچارچوب سیاست

در  چندان دور به یك شهر گردشگري با نقش عملکرد ملي تبدیل خواهد شد كه این رویداد،نه

را بیش از پیش تقویت بخش خدمات شهر داراي بازتاب مثبتي خواهد بود و جنبه خدماتي آن 

فرهنگي و آییني نه تنها باعث توسعه اقتصادي  ـ طبیعي، تاریخي ـ هاي محیطيخواهد نمود. جاذبه

دهي به هاي شغلي جدید خدماتي جهت خدماتدر این شهر خواهد شد بلکه باعث ایجاد فرصت

 گردشگران در كنار مشاغل موجود خواهد گردید.

حاضر مورد محیطي و فرهنگي باالیي برخوردار است و در حالهاي آباد از ارزششهر نوش

آباد نگرش مدیران شهري المللي قرار دارد. در شهر نوشاي، ملي و حتي بینتوجه گردشگران منطقه

ها با نگرش حفظ، احیاء و تدوام میراث كالبدي، معنوي ها و در همه موارد و بخشباید در همه زمان

مندي از هاي گردشگري و بهرهاه پذیرش گردشگر، توسعه زیرساختو طبیعي و همچنین با نگ

مواهب جلب و جذب گردشگر با رویکرد به مشاركت خواندن منابع شهري و فراشهري به توسعه 

آباد از دیر باز مهد هنر بوده كه صنایع دستي و هنرهاي نوش ـ كالبدي شهر باشد. منطقه كاشان

هاي متاسفانه طي دههكه  شودي و معنوي این خطه محسوب ميسنتي از ارزشمندترین مواریث ماد

تواند در كنار ميآن، و تقویت  صنایع دستي و هنرهاي سنتيتوجه به شده است. تر اخیر كمرنگ

 بي براي توسعه اقتصادي شهر باشد.ارزش، محرك خو آثار تاریخي با

ر چون اصفهان، كاشان، آباد و فاصله كم آن با شهرهاي مهم كشوموقعیت طبیعي شهر نوش

قم و تهران و همچنین واقع شدن در میان شهرهاي تاریخي و جاذب گردشگر، نکته دیگري است 

تواند زمینه توسعه اقتصادي شهر را تسهیل نماید. چرا كه داشتن دسترسي و كه توجه به آن مي

 الفعل شدنتواند در ببرخورداري از شبکه ارتباطي مناسب با شهرهاي تاریخي اطراف، مي

 .هاي بالقوه نقش بسزایي داشته باشدقابلیت

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 26ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

آباد و محدوده با توجه به وجود عناصر با ارزش فرهنگي و تاریخي در سطح شهر نوش

آباد چندین هاي آتي سیر افزایش حضور گردشگر در نوششود در سالبیني مي، پیشهمجوار آن

دشگري، طبیعي، آییني و بهبود وضعیت تفریحي و برابر شود. این امر با شناسایي جاذبه تاریخي، گر

 غالب اقتصادي را بر عهده بگیرد. تواند گسترش یابد و نقشاقامتي مي

 

 روند توسعه اقتصادي شهر در آيندهبيني نقش و پيش -2-2

آباد حـاكي  از آن اسـت كـه    نوشبندي نتایج حاصل از بررسي وضعیت اقتصادي شهر جمع

كه از دهـه پـیش    ـبه سمت و سوي بخش سوم اقتصاد ر اقتصادي این شهر تغییرات در ساختاروند 

در ساختار اقتصادي  صنعتسهم بخش  در حال حاضر .همچنان ادامه خواهد داشت ـ  آغاز شده بود

 است. ترپررنگ نوش آبادشهر 

است كه  بافيقالي كارخانجات ها وكارگاه طور عمده دربرگیرندهبه آبادنوشصنایع شهر 

توان بخش صنعتي ها مياندازي آنرو با راهباشند. از اینحاضر غیرفعال ميغلب این صنایع در حالا

در این هاي شغلي باعث افزایش سهم اشتغال در بخش صنعت و ایجاد فرصتشهر را تقویت كرده و 

 هاي اخیر در زمینه جذبست كه با توجه به تحوالتي كه در سالااین در حالي .بخش گردید

بیشترین تحول در این بخش به وجود  رسدبه نظر مي صورت گرفته است، آبادنوشگردشگر در شهر 

هاي ویژه در شهركآبادي در خارج از شهر بهحاضر تعدادي زیادي از افراد نوشبیاید. در حال

 صنعتي كاشان و آران و بیدگل به مشاغل صنعتي و خدماتي اشتغال دارند.

)كویر  طبیعي -هاي محیطيهاي متعدد گردشگري در زمینهجاذبهداراي  آبادنوششهر 

، سي و ...(انبار چالهزان، آبها و بناهاي تاریخي چون قلعه سيقلعه مرنجاب، شهر زیرزمیني اویي،

محرم  11و  8محرم در محوطه مذهبي علقمه و مراسم روز  12و  2روزهاي  در)ي مذهبي هاآیین

هاي اخیر با و گویش محلي است. در سال پوشش، غذاهاي محلي، (گاهدر محوطه مذهبي خیمه
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ملي پیدا كرده ابعاد ملي و فراآباد آیین نوش ،و فعالیت گسترده شهروندانعملکرد مناسب مسئوالن 

 .و زمینه جذب گردشگران بسیاري از اقصي نقاط كشور بوده است

طور به ختلففصول مول طتعطیل و در رسمي گردشگران داخلي و خارجي در روزهاي 

 1385كه امسال در ابتداي سال طوريبه كنند،و اماكن تاریخي آن دیدن مي آبادنوش مرتب از شهر

اند. بر همین نفر از معماري دستکند اویي بازید به عمل آورده 5000فرودین ماه بیش از  14تا روز 

ریال هزینه براي  میلیون 600اي برابر با آباد با اختصاص دادن هزینهاساس شهرداري نوش

آباد سعي در بازگشایي اویي و فراهم نمودن ساماندهي اویي، مجاور آب انبار مركزي و منطقه شیخ

آباد داشته است. از طرف دیگر وجود ایام ویژه در این شهر فضاي گردشگري مناسب در شهر نوش

 یابد،ابر جمعیت شهر افزایش ميچندین برتعداد گردشگران ها، آیینبرگزاري  چون دهه محرم و ایام

شود. با توجه به هاي مختلف منجر ميشده و مشکالتي را در زمینهاي كه ظرفیت شهر پر به گونه

 دهي مطلوب وخدمات ،روند توسعه گردشگري در شهر و حضور گردشگران داخلي و خارجياین 

 طلبد.را ميش خدمات بخهاي شغلي جدید در فرصت ایجاد

 ـ رفاهيخدمات  بخشي ازتأمین  در راستاي تواندميهاي آتي اد در سالآبشهر نوش

، دمت سکونتدالیل تاریخ كهن و قاین نقش را به آباد. نوشدار گرددعهدهرا  ، نقشيمنطقه تفریحي

هاي طبیعي متنوع و پوشش هاي آییني و فرهنگي در شهر و پیرامون، وجود جاذبهوجود جاذبه

محورهاي ارتباطي اصلي استاني و ملي، نزدیکي به مراكز ، آسان و نزدیك بهگیاهي، دسترسي راحت

آباد در مقایسه با گرماي جمعیتي، اقتصادي و اداري تهران، اصفهان، قم و كاشان، اقلیم مساعد نوش

تواند كویر، وجود فصول چهارگانه و زیبا در شهر، وجود آثار باستاني متنوع و متعدد در شهر مي

 گردد. دارعهده

آباد با شهرهاي اصفهان، كاشان، قم و تهران جاذب گردشگران بسیاري فاصله كم شهر نوش

ها از این شهر و از این شهرها شده است، هر چند كه گردشگران خارجي نیز به همراه سایر ایراني
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 كنند. از آنجا كه ادامه حیات شهر بدون وجود محیط طبیعي مطلوبهاي آن بازدید ميجاذبه

میلیون ریال پروژه توسعه فضاي  2550اي برابر با آباد با صرف هزینهغیرممکن است، شهرداري نوش

 را در دست اقدام دارد.سبز شهر 

با همکاري سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان د آباشهرداري نوش

گاه وجود دارد و ه و خیمهمذهبي علقم محوطهبا توجه به پیوستگي فضایي كه میان دو  اصفهان و

یك كمپینگ گردشگري  طراحياقدام به ،ساالنه پذیراي گردشگران زیادي از اقصي نقاط كشور است

کان ارایه خدمات بهینه به نموده تا با ایجاد یك محیطي مفرّح و با ام محوطهدر حدفاصل این دو 

هاي و از طرف دیگر پیوستگي كنندگان، از طرفي بتواند بر جنبه گردشگري شهر بیافزایدبازدید

 اي را مرتفع سازد.هاي محلهاجتماعي را در سطح شهر تقویت و جدایي گزیني

عنوان تواند به، ميدست آمدهبه آبادآنچه كه از تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد شهر نوش

كه در واقع  هاآباد در نظر گرفته شود. این فرضیهبیني اقتصادي شهر نوشهاي اصلي در پیشفرضیه

هاي اقتصادي و عملکردي این محدوده است، به سبب نقش شاخص خدماتي و خدمات همان ویژگي

 هاي این بخش است:رتبط با فعالیتعمده مطورگردشگري، به

كه بیشتر ايگونهآباد صنعتي است. بهحاضر نقش غالب اقتصادي شهر نوشـ در حال1

 لین شهر در این بخش مشغول هستند.شاغ

ریزي در صورت برنامههاي مساعد جهت توسعه فعالیت گردشگري، ـ با وجود زمینه2

، ارزش افزوده حاصل از در این زمینه هاي شغلي جدیدتوان ضمن ایجاد فرصت، ميصحیح و دقیق

این بخش را افزایش و موجبات توسعه اشتغال و افزایش درآمد ساكنان شهر را فراهم نمود. از طرف 

جاد و تقویت واحدهاي كارگاهي و صنایع تکمیلي و تبدیلي همراه با رعایت ضوابط و دیگر با ای

مقررات استقرار در حریم شهر، بتوان مانع از روند نزولي صنعت در برابر بخش سوم اقتصاد یعني 

آباد و واقع شدن در استان از سوي دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایي شهر نوش خدمات شد.
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و موقعیت ارتباطي آن، گردشگران ملي بیشتري را  ـ هاي گردشگري ایرانکي از قطبی ـ اصفهان

آباد، سایر جذب خواهد نمود. در این راستا الزم است با توجه به اهمیت توسعه گردشگري شهر نوش

منظور توسعه هاي مورد توجه قرار گیرد. براي اینپاي سایر فعالیتبههاي اقتصادي هم پابخش

هاي كشاورزي مانده براي توسعه اشتغال و افزایش درآمد همراه با فعالیتي تنها راه باقيگردشگر

هاي كشاورزي سنتي و صنایع تواند در كنار فعالیتاست. زیرا گردشگري تنها فعالیتي است كه مي

م سرعت در حال از بین رفتن هستند قرار گرفته و موجبات احیاي دوباره آنها را فراهدستي كه به

تواند فرصتي استثنایي براي احیاي اقتصادي و تحرك نیروي انساني و كار مي فعالیتنماید. لذا این 

 آباد به حساب آید.نوششهر در 

هاي خدمات گردشگري و تولیدات كشاورزي و صنعتي در مجموع فروض مذكور كه ویژگي

ومي در بخش اقتصادي را به هاي عمكند، نارسایيآباد و نواحي پیراموني را بازگو ميشهر نوش

تواند زمینه پیشنهادات مفید در راه بهبود و توسعه اقتصادي شهر و حوزه اطراف كشیده و ميپیش

 داشته باشد. پي آن را در

 

 رشد و تحوالت جمعيت شهر در آيندهبيني احتماالت پيش -2-3

ریزي است. سطح هاي مهم برنامهمفروضات مربوط به جمعیت، پایه و اساس بیشتر سیاست

بیني تقاضاي مسکن و در نتیجه، زمین مورد نیاز بیني شده، داده مهمي براي پیشجمعیت پیش

بیني جمعیت در رابطه با ایجاد تقاضاي محلي براي كاالها و براي ایجاد مسکن است. همچنین پیش

ت دیگر، مفروضات عبارگذار است. بهأثیرخدمات، با اهمیت بوده و بر سطح فعالیت اقتصاد محلي ت

گذاري در زمینه ایجاد مدارس، بیمارستان، جاده، هاي مربوط به سرمایهگیريجمعیتي، پایه تصمیم

گونه تسهیالت به گروه تسهیالت رفاهي، تفریحي و تامین نیرو و آب است. از آنجا كه بسیاري از این
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تر بر ها جزیيبینيه پیشهاي كل جمعیت، بلکبینيشود، نه تنها پیشاي مربوط ميسني ویژه

 ها نیز مورد نیاز است.حسب سن، جنس، شغل و مانند آن

هاي گردشگري شهر در دو بعد جمعیت ثابت و آباد به سبب جاذبهجمعیت شهر نوش

 بررسي است. متحرك، قابل

( نشان 85تا45ساله ) 40آباد طي دوره تغییرات تعداد جمعیت شهر نوش الف(جمعيت ثابت:

هاي آماري داراي روند رشد قابل توجهي بوده است. براساس داده 1385ه این شهر تا سال دهد كمي

 1385نفر بوده كه این تعداد در سال  1093، برابر 1345آباد در سال مركز آمار، جمعیت شهر نوش

نفر  10867داراي جمعیتي برابر با  1388آباد در سال نفر افزایش یافته است. شهر نوش 10485به 

 5/5با رشدي مثبت و با نرخ رشدي برابر با  1388تا  1345آباد از سال باشد. جمعیت شهر نوشمي

 درصد بوده است.

 1388تا  45آباد از سال : سیر تحوالت جمعیتي شهر نوش3 جدول

 1388 1385 1375 1365 1355 1345 شرح

 10867 10485 9298 8494 6192 1093 آبادنوش

 2/1 2/1 9/0 2/3 9/18 نرخ رشد
 1388و برآورد مهندسان مشاور براي سال  1388تا  1345ماخذ: مركز آمار ایران، 

 1388تا  45آباد از سال : نمودار تحوالت جمعیتي شهر نوش4 شكل
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عنوان یك نقطه سکونتي مشترك با شهر آران و به 1375آباد تا سال جمعیت شهر نوش

شد. با جدا صورت مشترك با این شهر ارایه ميتي آن نیز بههاي جمعیگردید و دادهبیدگل لحاظ مي

آباد از شهر آران و بیدگل و به تبع آن، جذب برخي خدمات در سطوح عملکرد شدن شهر نوش

 ده است.درصد رسان 2/1به  9/0شهري، نرخ رشد جمعیتي این شهر را از 

 1387تا  82آباد از سال : نمودار تحوالت جمعیتي شهر نوش5 شكل

 
 مركز بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل ماخذ:        

 

هاي فرهنگي و تاریخي با توجه به وظایف مسئولین و مدیران شهري، توجه به حفظ ارزش

 طورهاي گردشگري آن بهآباد و قابلیتهاي فرهنگي و تاریخي شهر نوشصورت عام و حفظ ارزشبه

سیسات و تجهیزات ها و تقویت تأقدامات عمراني و زیرساختگسترش اتوجه بهویژه و همچنین با 

 بماند.هاي آتي نیز بدون تغییر باقيروند رشد جمعیتي براي سال رسد ایننظر ميشهري، به

سال آینده در  15درصد براي جمعیت این شهر در  2/1نرخ رشد  با توجه به موارد فوق،

 12996به  1403آباد در سال صد جمعیت شهر نوشدر2/1شود. با تعمیم نرخ رشد نظر گرفته مي

 نفر خواهد رسید.

هاي گردشگري در فصول مختلف سال پذیراي دلیل جاذبهآباد بهشهر نوش ب( جمعيت سيال:

گردشگران زیادي از استان اصفهان، كشور و سایر نقاط جهان است. تاكنون هیچ نهادي در سطح 

آباد اقدام نکرده است. اما طبق برآورد ه شهر نوشمحلي براي ثبت آمار گردشگران ورودي ب
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نفر از اماكن تاریخي و  410طورمتوسط روزانه ، به1388در عید نوروز سال  آبادشهرداري نوش

زان، آب انبارهاي آباد چون شهر زیرزمیني اویي، مسجد جامع عتیق، قلعه خشتي سيفرهنگي نوش

(. براساس گزارش 8: 1388آباد، داخلي شهرداري نوش نامهمركزي بازدید كردند )ویژهو  سيچاله

آباد بازدید به عمل هزار نفر از شهر نوش 30آباد در برخي از ایام سال در حدود شهرداري نوش

است. ي مذهبي هاو آیینباد شامل آثار و بقایاي تاریخي آهاي گردشگري شهر نوشآورند. جاذبهمي

فروردین، اردیبهشت و خرداد است. ضمن اینکه در ایام محرم با  هاي سال در این شهرترین ماهشلوغ

هاي محوطهویژه روز دوم، هشتم، یازدهم و دوازدهم محرم و اربعین حسیني، در  آیینبرگزاري 

رسد. در طول تابستان، گاه تعداد بازدیدكنندگان به رقم قابل توجهي ميمذهبي علقمه و خیمه

به و جمعه به مراتب بیشتر از روزهاي دیگر هفته است. این شنجمعیت گردشگر در روزهاي پنج

هاي گردشگري و ها و پروژهحال انجام و پیشنهادي طرح توسعه، طرح روند با توجه به اقدامات در

هاي ملي در راستاي توسعه گردشگر در كشور رو به افزایش خواهد بود. باید همچنین اتخاذ سیاست

ت، تأسیسات و تجهیزات متناسب با نیاز این جمعیت در نظر گرفته پیروي از آن در آینده امکانا

 شود.

آیند. آباد ميهزار نفر جمعیت گردشگر در سال به شهر نوش 150حاضر حدود حال در

وري از اقتصاد منظور بهرهضریب ماندگاري بیشتر این گردشگران كمتر از یك روز است. به

ماندگاري گردشگر در شهر  آباد افزایش ضریبنوشگردشگري، یکي از راهبردهاي توسعه شهر 

آباد براي اقامت و پذیرایي و تفریح است. شهرداري نوش "تجهیز مقصد"آباد است كه الزمه آن نوش

میزان به ياعتبار ،آبادو تکمیل فضاي سبز شهر نوش بوستان ساحليبیني احداث عالوه بر پیش

ي به اعتبار ،بوط به ساماندهي معابر و بناهاي تاریخي شهرهاي عمراني مرمیلیون ریال، پروژ 2550

هاي آباد پروژهمیلیون ریال را نیز در دست اقدام دارد. همچنین شهرداري نوش 14837 میزان

هاي فرهنگي و اجتماعي و برگزاري ورزشي، همایش ـ فرهنگي و اجتماعي چون مسابقات فرهنگي
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میلیون ریال را در دست اقدام دارد. نکته قابل توجه  750ار مذهبي به میزان اعتب ـ ملي هايآیین

آباد باید اقداماتي را نیز در راستاي ایجاد فضاهاي اقامتي براي این است كه شهرداري نوش

آباد داشته باشد تا با تجهیز این شهر به امکانات گردشگري، زمینه جذب گردشگران شهري نوش

تواند ساماندهي و تجهیز فراهم نمود. از جمله این اقدامات ميتعداد افراد زیادي را به این شهر 

منازل تاریخي موجود در بافت، براي اقامت و پذیرایي گردشگران داخلي و خارجي باشد. شهر 

نفر جمعیت گردشگر در  1000دهي روزانه به سال آینده باید امکان خدمات 15آباد براي نوش

ها و طول سال را داشته باشد. در مجموع با توجه به این زمینهنفر گردشگر در  500000روز و شبانه

ه شرح زیر هاي غالب بر این عوامل را در آینده به ترتیب اهمیت بهاي موجود، گرایشاندازچشم

 :بیني كردتوان پیشمي

 مهاجرت -1

ن تواها ميها در مبدا هستند. از جاذبهها در مقصد و دافعهعوامل اصلي مهاجرت جاذبه

هاي اشتغال، هزینه، كیفیت مسکن و فراهم بودن آن، آموزش، بازنشستگي، ازدواج وتسهیالت فرصت

اجتماعي و فرهنگي را نام برد. اهمیت این عوامل، برحسب ناحیه متفاوت است و با توجه به جنس، 

 سن، شغل، طبقه اجتماعي، ساخت خانواده و وضعیت سکونت اثرهاي متفاوتي دارد.

بیني، مهاجرت است. گرچه نتایج این جزء تغییرات جمعیتي براي پیشدشوارترین 

ترین دقت باشد. نخستین بیني داراي بیشترین اهمیت است، اما احتمال دارد داراي كمپیش

هاي محدودي آباد حتي دادهدشواري تعیین پایه اطالعاتي براي مهاجرت است. در نواحي چون نوش

 در این مورد موجود نیست.

ترین عوامل اثرگذار بر تحوالت جمعیتي شهرهاست. توجه به میزان رت یکي از مهممهاج

بیني آورد تا رشد جمعیت را براساس این عامل اثرگذار پیشمهاجرت خالص این امکان را فراهم مي

 نمود.
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هایي در دهنده فراز و نشیب( نشان85تا45آباد در طي چهاردهه )بررسي جمعیت شهر نوش

رت بوده است. در طول این دوره، جمعیت شهر تغییر و تحوالت زیادي به خود دیده زمینه مهاج

درصد( برخوردار بوده 9/18) از باالترین نرخ رشد جمعیتي 55تا  45آباد طي دهه است. شهر نوش

از نرخ  65تا  55آباد در دهه كه این رقم حاكي از میزان مهاجرپذیري بسیار باالیي است. شهر نوش

درصدي 5/1درصدي برخوردار بوده كه این رقم نیز داللت بر میزان مهاجرپذیري حداقل  2/3رشد 

به طوري كه نرخ رشد جمعیت  افزایش یافته،به بعد میزان مهاجرفرستي از شهر  65دارد. اما از دهه 

داراي  (درصدي5/1) خ رشد طبیعي كشوردرصد رسیده كه در مقابل نر9/0این شهر به 

 85تا  75هاي بر اساس اطالعات اخذ شده از مركز آمار، طي سالاست.  رصدد 6/0مهاجرفرستي 

اي كه در اینجا در رابطه با . نکتهافزوده شده استآباد نرخ رشد جمعیت شهر نوش به میزاندوباره 

آباد طي یك دهه اخیر مکاني امن براي موضوع مهاجرت قابل ذكر است این است كه شهر نوش

نفر را شامل  2600آباد، جمعیتي بالغ بر كه  بر اساس گزارش شهرداري نوش همهاجران افغاني بود

تعداد مهاجران وارد شده به  ،هاي اخذ شده از مركز آماربر اساس دادهاین در حالیست كه . شودمي

عنوان نفر از این تعداد به 514نفر بوده كه تنها  1193برابر با  85تا  75آباد از سال شهر نوش

 ارگیري شده است.طور عمده افغاني هستند، آمن خارج از كشور كه بهمتولدی

طورعمده به شهرهاي بزرگ اطراف از جمله آران و بیدگل، كاشان آبادي بهمهاجران نوش

اند. دلیل عمده این نوع مهاجرت عدم وجود امکانات خدماتي و ... رفته راوند، قم، اصفهان، تهران و

به شهر تبدیل شد، اما تا  1366آباد در سال آباد بوده است. نوششهاي جدید شغلي در نوفرصت

گردید. برهمین اساس، بسیاري از عنوان بخشي از شهر آران و بیدگل لحاظ ميبه 1380سال 

 7/5/1380آباد در تاریخ امکانات مورد نیاز این شهر در آران و بیدگل استقرار یافته است. نوش

تبع آن جاذب برخي امکانات شهري بود كه در روند روبه افزایش و بهعنوان شهر مستقل معرفي به

 ؤثر واقع شده است.جمعیت در این شهر تا حدودي م
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آباد و گرایش مدیریت شهري به سمت و سـوي  هاي موجود در شهر نوشقابلیتبا توجه به 

هر در آینـده،  هاي گردشگري شهر و تاكید بر آن به عنوان مهمترین منبع درآمدي شـ تقویت جاذبه

. با توجه به شرایط جدید و معرفي پذیراي برخي مهاجران خواهد بودآباد شود كه نوشبیني ميپیش

آباد همچون شهر زیرزمیني اویـي، در عیـد نـوروز سـال     هاي گردشگري موجود در شهر نوشجاذبه

انـد. از طـرف   دهنفر از این مکان با ارزش و بي نظیر بازدید به عمـل آور  3000( بیش 1388جاري )

هـاي روزهـاي دوم، هشـتم، یـازدهم و     آباد چـون آیـین  هاي مذهبي موجود در شهر نوشدیگر آیین

گـردد،  دوازدهم محرم و اربعین حسیني كه در دو محوطه مذهبي علقمه و خیمـه گـاه برگـزار مـي    

جاورت كویر، آباد در مكند. قرارگیري شهر نوشمیزان گردشگران وارد شده به شهر را دو چندان مي

هاي كركس و همچنین واقع شـدن آن در مجـاورت   نزدیکي به كوه دریاچه و كاروانسراي مرنجاب و

آباد، امکان ایجـاد  آباد و فیضآران و بیدگل و روستاهاي تاریخي چون علي شهرهاي تاریخي كاشان،

، ردشـگري قابلیـت گ در حـال حاضـر ایـن    چرخه گردشگري آییني، طبیعي و فرهنگي وجـود دارد.  

 . نمودایجاد را هاي شغلي جدید فرصت ،طلبد كه به تبعیت از آنامکانات و خدماتي را مي

شوند به سه گروه تقسیم  گردد تا به شهر واردبیني ميمهاجراني كه در آینده پیش

 :شوندمي

ر اند و یا مهاجآباد رفتههاي گذشته از شهر نوشالف( گروه اول؛ مهاجراني كه در طول سال

هایي از قبیل اقتصادي، عاطفي و ... با زادگاه خود دارند و به فصلي بومي هستند. ولي وابستگي

 گردند.احتمال زیاد در صورت بهبود شرایط زیستي و اقتصادي به زادگاه خود برمي

حاضر در آباد هستند كه در حالب( گروه دوم؛ روستاییان حوزه پیراموني شهر نوش

اند. اما با تري چون كاشان و آران و بیدگل واقع شدهغیرمستقیم شهرهاي بزرگ نفوذ مستقیم وحوزه

تواند یك نوع رابطه و وابستگي میان روستاهاي پیراموني و شهر آباد در آینده، ميتوسعه شهر نوش

آباد ایجاد شود كه به دنبال خود منجر به جذب مهاجراني گردد. این گروه به احتمال زیاد نوش
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شوند و داراي توانایي مالي هاي خدماتي وارد شهر ميهستند كه جهت اشتغال در فعالیتافرادي 

اشتغال و براي مدت معیني از  اندكي براي خرید زمین و ساخت منزل مسکوني هستند و اغلب براي

 در این شهر اقامت خواهند داشت.سال، 

ي معین و براي چند هاهستند كه اغلب براي سکونت در زمانپ( گروه سوم گردشگراني 

 شوند.روز عازم شهر مي

با توجه به این كه در مطالعات شهري نیاز به تعیین دقیق جمعیت به تفکیك سن، جنس و 

وجود دارد، این روش ریزي كالبدي و اقتصادي ثیر این اطالعات در برنامهأویژه تگروهاي سني و به

تواند در مناسب نیست، ولي در عمل مي امکان چنین اطالعات دقیق را نداشته و براي این امر

 بیني كل جمعیت شهر مورد توجه قرار گیرد.مقایسه نتایج پیش

 باروري -2

باروري یکي از روندهاي اساسي جمعیتي است و آن از تقسیم موالید زنده متولد شده یك »

به دست   سال(  49تا  15جامعه در طول یك سال بر میانگین تعداد زنان واقع در سن باروري )

نفر( از زنان واقع  1000دهد كه در مقابل تعداد معیني )اغلب آید. میزان باروري واقعي نشان ميمي

  (.74: 1370)زنجاني، «شودميدر سن باروري در یك سال چند كودك متولد 

هاي اجرایي هاي حاكم بر آن و دستگاهآنچه براي جامعه ما با توجه به روند گذشته و نگرش

این است كه روند حاكم بر تغییرات باروري زنان روندي كاهنده است. گرچه  ،شوددیده مي مربوطه

علت افزایش تعداد زنان در سن باروري و تعداد موالید افزایش هایي ممکن است بهاین روند در دوره

 یش غالب، كاهش میزان باروري است.یابد، ولي در مجموع گرا

نفر از زنان در سن  3571آباد حدود مار، در شهر نوشبراساس اطالعات مربوط به مركز آ

نفر  4271سال آینده این رقم به  15سالگي( قرار دارند كه در  49باروري )زنان شوهردار تا سن 

 خواهد رسید.
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براساس اطالعات اخذ شده از اداره ثبت احوال شهرستان آران و بیدگل تعداد متولدین شهر 

 باشد.درصد برخوردار مي -5/3، از نرخ رشدي برابر با 1387تا  1385آباد از سال نوش

 1387تا  1385آباداز سال : میزان موالید و مرگ و میر در شهر نوش4 جدول

 1387 1386 1385 سال

 886 1142 986 میزان موالید
 1388ماخذ: اداره ثبت احول شهرستان آران و بیدگل؛ 

 

 87تا  85های آباد طي سالنوش : نمودار تحوالت میزان موالید در شهر6شكل 

 

 1385= باروري واقعي در سال  986 ÷ 3571 ×1000=  276

 1386= باروري واقعي در سال  1142 ÷ 3571 ×1000=  319  

 1387باروري واقعي در سال  = 886 ÷ 3571 ×1000=  248

 مرگ و مير -3

ن شاخص و با توجه به ساخت سني و جنسي جمعیت شهر و سهم مرگ و میر در ای

اقداماتي كه در جهت كنترل مرگ و میر اطفال صورت گرفته، میزان مرگ و میر شهر با روند رو به 

شود كه گرایش غالب بر مرگ و میر عمومي جمعیت شهر بیني ميكاهشي مواجه است و پیش

 این شاخص تا افق طرح همراه باشد.آباد همچنان با كاهش نوش
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 1387تا  1385آباداز سال گ و میر در شهر نوش: میزان موالید و مر5 جدول

 1387 1386 1385 سال

 311 314 313 مرگ و میر
 1388ماخذ: اداره ثبت احول شهرستان آران و بیدگل؛ 

 87تا  85های آباد طي سال: نمودار تحوالت مربوط به مرگ و میر در شهر نوش7 شكل

 

 

بیني شده ض به شرح زیر پیشه فرهاي فوق جمعیت ساكن شهر درسبا توجه به گرایش

 است.

 (85 تا 45ساله ) 40بيني جمعيت بر اساس نرخ رشد متوسط پيش -1گزينه 

كه طوري، بهگذشته دستخوش تحوالت زیادي بوده سال 40آباد طي جمعیت شهر نوش

در نفر  10485درصد، به  8/5و با نرخ رشدي برابر با  1345نفر در سال  1093جمعیت این شهر از 

درصد، از  8/5براساس نرخ رشد (، افق طرحسال آینده ) 15آباد در رسیده است. شهر نوش 85سال 

نفر برخوردار خواهد بود. با توجه به تحوالت جمعیتي این شهر طي چهار  25388جمعیتي برابر با 

اي دصدي بر 8/5دهه اخیر و همچنین میزان مهاجرین وارد شده به این شهر، پیشنهاد نرخ رشد 

 نماید.جمعیت این شهر دور از ذهن مي
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 درصد 1ني جمعيت بر اساس نرخ رشد بيپيش -2گزينه 

بر این كه این نرخ رشد پیشنهادي بر اساس طرح فرادست )طرح جامع ناحیه كاشان( بوده 

نفر افزایش خواهد یافت. بر این اساس  12616آباد در افق طرح به جمعیت ساكن شهر نوش ؛اساس

 آباد اضافه خواهد شد.نفر به جمعیت ساكن شهر نوش 1749تعداد  1403ال تا س

 (85 تا 75ساله ) 10بيني جمعيت بر اساس نرخ رشد متوسط پيش -3گزينه 

عنوان ، بر خالف روندهاي پیشین كه همواره به55تا  65آباد بعد از دهه جمعیت شهر نوش

هاي اشتغال در كشاورزي لي چون كاهش فرصتدالیشد، بهپذیر محسوب ميیکي از شهرهاي مهاجر

به نرخ رشدي  55تا  65درصدي دهه  2/3نرخ رشد كه، طوريبا روند رو به كاهشي مواجه بود، به

آباد از آران و بیدگل این روند بعد از جدا شدن شهر نوش رسید. 65تا  75درصد در دهه  9/0برابر با 

 2/1ي گشت و نرخ رشد جمعیتي این شهر را به و جذب برخي امکانات شهري دستخوش تحوالت

هاي كالن كشور به سمت و سوي تقویت مراكز كوچك درصد رسانید. با توجه به گرایش سیاست

سازي در این هاي خانهشهرها و شهرهاي كوچك و اهداء وام ـ سکونتي همچون روستاها، روستا

آباد و توجه مدیران شهري به هر نوشهاي ویژه در شمراكز سکونتي و از طرف دیگر وجود قابلیت

سال  15آباد در شود روند تحوالت جمعیتي شهر نوشبیني ميبهبود سازمان فضایي شهر پیش

آباد در افق طرح درصد، بدون تغییر باقي بماند. بنابراین براي شهر نوش 2/1آینده با نرخ رشد 

 شود.بیني مينفر پیش 12996( جمعیتي برابر با 1403)

توان گزینه سوم یعني همین اساس با توجه به آنچه كه در باال به آن پرداخته شد، ميبر 

آباد در افق بیني جمعیت شهر نوشترین گزینه براي پیشعنوان مناسبدرصد را به 2/1نرخ رشد 

 طرح لحاظ نمود.

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 40ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 بيني جمعيت به روش خطيپيش -الف

شود كه شهر باد چنین استنباط ميآبا توجه به نمودار سیر تحولي جمعیت شهر نوش

آباد دوره اوج رشد جمعیت را طي كرده و به مرور زمان به سمت ثبات و تعادل جمعیتي پیش نوش

 ریزي عقالني پرداخت.رود كه برمبناي این ثبات و تعادل جمعیتي، باید به ارایه برنامه و برنامهمي

شود، از مثبت یا منفي مطرح مي محاسبه میزان افزایش یا كاهش جمعیت كه به شکل رشد

هاي خود، فرمول العملبخش جمعیتي سازمان ملل متحد در دستور مباحث عمده جمعیتي است.

 t+r)1(1=p0P         گیري رشد ساالنه جمعیت به كار برده است:زیر را براي اندازه

ت است. بیني جمعیي پیشدر این فرمول كه همان برآورد خطي جمعیت و یا فرمول ریاض

r ،نرخ رشد ساالنه جمعیت به درصد p1،تعداد جمعیت در آغاز دورهP0.  میزان جمعیت در پایان

توان از باشد. دو جزء اصلي فرمول را ميفاصله زماني دوره برحسب سال مي tدوره مورد مطالعه و 

را محاسبه  دست آورد و براساس آنها میزان رشد جمعیتها و یا برآورد جمعیت بهنتیجه سرشماري

تواند در تعیین فاكتورهاي حیاتي مفید بوده و در ضمن به امر نمود. محاسبه رشد جمعیت مي

 (197: 1375ریزي كمك نماید. )مهدوي، برنامه

و  85تا  45و  85تا  75هاي آباد با توجه به نرخ رشد مابین سالبیني جمعیت نوشپیش

انجام شد و در نهایت با انتخاب گزینه مناسب  هاي قبلدرصد طرح فرادست در قسمت 1نرخ رشد 

 نفر خواهد رسید. 12996درصد به  2/1سال آینده و با نرخ رشد  15آباد در و معقول، جمعیت نوش

 ني جمعيت بر اساس روش جذب جمعيتيبيپيش -ب

ترین عوامل اثرگذار بر تحوالت جمعیتي شهرهاست. توجه به میزان مهاجرت یکي از مهم

بیني آورد تا رشد جمعیت را بر اساس این عامل اثرگذار پیشخالص این امکان را فراهم ميمهاجرت 

آباد با برخورداري از امکانات گردشگري و به دنبال آن نیاز به شود شهر نوشبیني ميكرد. لذا پیش

د. هر تدریج پذیراي تعدادي از ساكنین روستاهاي اطراف خواهد بورساني به این جمعیت، بهخدمات
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قیقي از مهاجرت توان آمار دچند كه این امر محقق است ولي با توجه به مسایل و موارد متعدد نمي

 بیني كرد.را پیش

 

مراحل  ارزيابي امكانات رشد كالبدي و توسعه شهر، تعيين جهات، حدود منطقي و -2-4

 مختلف توسعه شهر درآينده

 مكانات توسعه شهر و حدود آنارزيابي ا -2-4-1

گاه و فراهم چم و گازرانآباد در میان دو رود سوكبا توجه به موقعیت قرارگیري شهر نوش

ترین نظریه در رابطه با علل و عوامل نمودن یك دلتاي حاصلخیز براي این مکان سکونتي، نزدیك

گیري شهر لتوان به نظریه هیدرولیك اشاره نمود كه در شکآباد، ميگیري نوشثر در شکلؤم

هاي وجود اماكن و بناهاي مذهبي فراوان و آیینآباد مصداق كامل دارد. همچنین با توجه بهنوش

ثر در توسعه این ؤترین عوامل معنوان یکي از مهمتوان نظریه مذهبي را بهثر از آن، ميمذهبي متأ

مواره هآباد داراي آثار با ارزش فرهنگي و تاریخي است كه شهر لحاظ كرد. برهمین اساس شهر نوش

 جاذب گردشگران بسیاري است.

اي از هنوز قسمت عمده به شهر تبدیل گشته، برهمین اساس 1366آباد در سال شهر نوش

دلیل مجاورت با كویر آباد بهحاضر شهر نوشبافت اصلي شهر، داراي سیماي روستایي است. در حال

هاي اجتماعي، اي در بخشههاي حاصل از آن دچار تغییرات عمدو تغییرات اقلیمي و خشکسالي

ترین میزان جمعیت فعال در بخش فعالیت اقتصادي و كالبدي شده است. این شهر از طرفي از كم

روند رو به گسترش كالبد شهر نیز به سمت و سوي سیماي  روست و از طرف دیگركشاورزي روبه

یرد. بر همین اساس گشهر را دربرميشهر و جنوبهاي شمالشهري گرایش دارد كه اغلب زمین

 آباد امروزه از نظر كالبدي با مسائل ذیل روبروست:شهر نوش

 وسازهاي جدید.گیري از معماري بومي و مصالح محلي در ساختعدم بهره -
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 عدم استحکام كافي اغلب بناها در برابر زلزله. -

ط به وجود معابر تنگ و باریك در بافت اولیه و وجود مسایل و مشکالت عمده مربو -

 تعریض و احداث معابر جدید در آن.

هاي موجود در بین مردم و نهادهاي مختلف و ناهماهنگي مشکالت عمده مدیریتي وجود -

 مدیریتي.

ها و بسترهاي ساختدلیل آماده نبودن زیرها كه بهورود جمعیت گردشگر به داخل محله -

 شوند.گردشگري، منجر به تسریع فرسودگي و تخریب بافت مي

هاي طبیعي، آییني و تاریخي و هویت دلیل برخورداري از جاذبهآباد بهشهر و منطقه نوش

اي در رابطه با توسعه كالبدي است كه در اقتصادي و اجتماعي خود همواره داراي قابلیت ویژه

ها و اقدامات عمراني كه طي چند سال اخیر صورت گرفته و یا در ها، پروژهارتباط با مجموعه طرح

ست تهیه و اجرا هستند و با توجه به تأمین اعتبارات گوناگون و جدید مانند گردشگري و میراث د

هاي شهر، باید انتظار داشت كه ظرفیت فرهنگي و توسعه خدمات و امکانات و تقویت زیرساخت

 باشد.اشتغال و توسعه شهري گسترش چشمگیري داشته 

هزار  150وع و مختلف، سالیانه پذیراي حدود هاي متنآباد با توجه به وجود جاذبهشهر نوش

آباد در گردشگري شهر نوشهاي گردشگر داخلي و خارجي است. این روند با توجه به اجراي طرح

هاي شغلي جدید و هاي آتي افزایش خواهد یافت. افزایش میزان گردشگران سبب ایجاد فرصتسال

عالوه بر این ورود مهاجران فصلي بومي با به دنبال آن رونق اقتصادي و توسعه شهر خواهد شد. 

ماندگاري چند ماهه و ماندگاري گردشگران چند روزه، مجموعه عواملي است كه نقش گردشگري 

 بخش خدمات را برجسته خواهد كرد. آباد اشتغال درشهر نوش

هاي خدماتي، فعالیت آباد در نتیجه وجود جریانامکانات رشد كالبدي و توسعه شهر نوش

كه تمركز ايگونهپایدار فراهم شده است. بهطورلیدي و اقتصادي در شهر و منطقه پیرامون آن بهتو
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زده نفر تخمین 12996، برابر (1403آباد در دوره پانزده ساله افق طرح )جمعیت ثابت شهر نوش

بافت  شهر، اراضي بایر و مخروبه واقع درشود. بر همین اساس عالوه بر اراضي شمالي و جنوبمي

آباد و دربریگ است( در نظر ده، جویباره، شیخاصلي شهر )كه مشتمل بر پنج محله باالده، توي

سال آتي، حداقل نیاز  15گرفته شده است كه با فرض ثابت بودن ارقام مرگ و میر و زاد و ولد در 

 شود.نفر احساس مي 2129به اضافه كردن زمین مسکوني براي 

 

 آبادتوسعه شهر نوش -2-4-2

اي، از دو طرف )شرق و غرب( به دو رودخانه عنوان یك شهر جلگهآباد بهشهر نوش

 با ارزششود. این شهر پنج محله چم و از سمت شمال توسط كویر محدود ميگاه و سوكگازران

آباد را اي از شهر نوشحاضر قسمت عمدهكه در حال درون خود جاي داده را در تاریخي و فرهنگي

هاي اجتماعي و كالبدي قابل توجهي است كه آباد داراي ویژگيهاي شهر نوشگردد. محلهشامل مي

عنوان دو مشخصه اصلي در این محالت گزیني اجتماعي را بهتوان پیوست كالبدي و جدایيمي

هاي قدیمي، آنچه كه در رابطه با سیماي ها و عکسمطرح نمود. بر اساس مطالعه و بررسي نقشه

ده باشد این است كه چهار محله دربریگ، جویباره، باالده و تويآباد قابل ذكر مير نوشكالبدي شه

طوركامل متشابه و از پیوستگي كالبدي و در گذشته از لحاظ طرح معماري و سیماي كالبدي به

هاي اجتماعي، كالبدي و اند. آنچه كه در میان این محالت از لحاظ ویژگيفضایي برخوردار بوده

هاي هوایي آباد است كه عکسهاي اساسي با سایر محالت بوده، محله شیخي داراي تفاوتفضای

آباد كه دربرگیرنده پنج تواند گواه این واقعیت باشد. امروزه شهر نوش، مي1343موجود از سال 

باشند. آنچه كه این محالت از انسجام كالبدي برخوردار مي محله با هویت تاریخي و فرهنگي است،

هاي مشخصهترین اجتماعات ساكن در این محالت هستند. از مهمكند، را از یکدیگر تفکیك مي

هاي مذهبي موجود در این شهر است كه نمود عیني آن را آباد، مذهب و آییناجتماعي شهر نوش
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 و امامزاده حسینیهمسجد، هایي مذهبي همچون توان در هسته اصلي هر محله و در قالب كاربريمي

شاهده نمود كه به عنوان مهمترین شاخص در تفکیك محالت و رفتارهاي اجتماعي مربوط به آنها م

گاه واقع در قسمت مذهبي علقمه و خیمه محوطهتوان به دو عنوان مثال ميرود. بهشمار ميبه

هاي مذهبي هرسال در ایام محرم و صفر در قالب محوطهآباد اشاره نمود كه این غربي نوشجنوب

روزهاي مشخص پذیراي جمعیت بسیاري از مردم شهر و سایر مراكز استان و خارج استاني است. 

ده آباد یعني محله باالده و تويمذهبي تحت مدیریت دو محله مهم و بزرگ نوش محوطهاین دو 

هاي عزاداري درصدد توسعه و فضاسازي ها و دستههاي شهر نیز در قالب هیئتقرار دارد. سایر محله

هاي مردم توان به تالشها و فضاهاي مذهبي مربوط به خود هستند كه در این زمینه ميمحوطه

بي رقیه اشاره نمود. بازتاب آباد( در رابطه با فضاسازي محوطه جلوي زیارت بي)شیخ محله منتظري

هاي مختلف شهر یك نوع آباد در قالب محلههاي اجتماعي مردم شهر نوشرفتارها و كنش

شعاع عملکردي خود قرار گرایي اجتماعي را منجر گشته كه توسعه كالبدي شهر را نیز تحتدرون

شهر و كالبدي آن با محله باالده و قسمت شمال -شهر و پیوستگي فضایيداده است. قسمت جنوب

 عنوان فضاهاي مورد عالقه هربه ده و جویباره،كالبدي با محله دربریگ و توي -پیوستگي فضایي

آباد است. قسمت شرقي و غربي شهر هاي مربوطه در زمینه توسعه كالبدي شهر نوشز محلهیك ا

 چم محدود شده است.گاه و سوكنیز توسط دو مانع عمده طبیعي یعني رودخانه گازران

آباد توجه به چند بر اساس آنچه كه در باال به آن پرداخته شد، در توسعه كالبدي شهر نوش

 ست:نکته اساسي ضروري ا

هاي ثیر مستقیم جریانأتتحت آباد گذشته از بستر طبیعي،الف( توسعه كالبدي شهر نوش

تواند یکي آباد ميهاي عمراني خاص از جمله كمپینگ گردشگري نوشاجتماعي است. تعریف پروژه

گ آباد باشد. با اجراي این كمپیناز اقدامات اساسي در زمینه تقویت انسجام اجتماعي در شهر نوش

هاي گاه و علقمه )دربرگیرنده محلهمذهبي خیمه محوطهعالوه بر ایجاد پیوستگي فضایي میان دو 
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عنوان یك مکان تفریحي منجر به تقویت انسجام اجتماعي در سطح شهر تواند بهده و باالده( ميتوي

ه به گرا است كه با توجشدن نیازمند یك دیدگاه شهرسازي ارزشگردد. این عمل جهت اجرایي

ساختارهاي طبیعي، تاریخي، فرهنگي و كالبدي، محورهایي را كه در گذشته به تبع گرایشات دروني 

ها، زمینه انسجام اجتماعي هر چه بیشتر محالت با محالت فعال بوده را شناسایي و با تقویت آن

ط اصلي محله یکدیگر را مهیا كند. از جمله این محورها، محور تاریخي دروازه كاشان است كه ارتبا

گردد. تقویت این محور در ارتباط با كمپینگ گردشگري آباد با امامزاده محمد نیز محسوب ميشیخ

 ده و باالده گردد.آباد، تويهاي شیختواند در آینده منجر به پیوستگي اجتماعي میان محلهمي

ضروري ب( در توسعه كالبدي توجه مدیران شهري به توسعه یکنواخت و یکپارچه شهر، 

اي است. عدم توجه به بافت قدیم و تالش در راه اصالح سازمان فضایي آن، شهرها را به توده

اي را براي شهر كنندههاي اجتماعي و كالبدي تخریبنماید كه ناهنجاريتهي تبدیل ميمیان

اي هدنبال دارد. از این رو توجه به ساختارهاي كهن، ضمن حفظ، احیاء و ساماندهي شالودهبه

تواند به تداوم حیات یك شهر نیز كمك نماید. بر همین اساس فضاهاي بایر و بنیادین آن، مي

سیر فضاهاي مخروبه درون محالت نباید به فراموشي سپرده شود و توسعه كالبدي شهر تنها در م

 پیراموني قرار بگیرد.

ه است بیني شدپیشآباد حاضر فضاهایي كه جهت توسعه كالبدي شهر نوشدر حال

 اند از:عبارت

صورت بایر و مخروبه ـ استفاده از فضاي موجود در درون شهر و محالت مختلف كه به1

 پراكنده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شهرسازي احداث خواهند شد.

آباد كه جهت هکتار در قسمت شمال شهر نوش 66ـ اختصاص فضایي به مساحت تقریبي 2

 5/6سازي و مساحتي در حدود نظر گرفته شده است. هم اكنون تمامي آن آمادهتوسعه آتي شهر در 

 هکتار از آن نیز ساخته شده است.
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عنوان سومین فضاي در هکتار به 10شهر، با اختصاص فضایي در حدود ـ قسمت جنوب3

 آباد است.نظر گرفته شده جهت توسعه كالبدي نوش

شگري و فرهنگي كه دربرگیرنده مساحتي در صورت توسعه فضاهاي گردبخش چهارم به -4

 هکتار است. این بخش دربرگیرنده فضاي امامزاده محمد و مکان احداث محوطه 8/21حدود 

 گاه( است.مذهبي علقمه و خیمهمحوطه آباد ) مشتمل بر دو كمپینگ گردشگري نوش

هکتاري  66/74 كه معابرطوريتقویت و توسعه شبکه معابر شهر از نظر كیفي و كمي به -5

سال آینده خواهد رسید. فعالیت مربوط به تغییر و تعریض  15هکتار در  84، به 1388در سال 

كاري دلیل وجود آثار با ارزش فرهنگي و تاریخي در آن با مالحظهمعابر در داخل محالت، به

 بیشتري صورت گرفته است.
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مورد توجه قرار  توان در سه بخش و به شرح زیرچگونگي امکانات رشد درآمدهاي شهرداري را مي

 داد:

آید و وجود ميهاي پیشنهادي در آنها بهعلت كاربريجذب ارزش افزوده اراضي كه به -1

آباد، د. در طرح جامع شهر نوششوشکل غیرموجه نصیب صاحبان زمین ميطور معمول بهبه

هاي گردشگري، تفریحي، درماني، ورزشي، فرهنگي، اداري، اقتصادي و غیره ارزش پیشنهاد كاربري

دنبال دارد. ها و و اراضي واقع در محدوده شهر و حریم شهر بهاي براي بیشتر كاربريافزوده

واند بخشي از درآمدهاي خود را در تآباد با جذب مقادیري از این ارزش افزوده ميشهرداري نوش

 أمین نماید.هاي آینده تسال

تملك درصدي از اراضي بزرگ هنگام تفکیك جهت ایجاد واحدهاي خدماتي و  -2

صورت مجاني و در ازاي صدور سیسات و تجهیزات شهري، گردشگري و تفریحي. این تملك بهأت

هایي براي شهرداري در ایجاد ، هزینهمجوز تفکیك باید انجام گیرد زیرا تفکیك یك قطعه زمین

 آورد.وجود ميمین خدمات بهأمعابر و ت

آیین نامه قانوني اراضي شهري در جهت واگذاري زمین معوض براي  34استفاده از ماده  -3

هاي علل مختلف الزم است به تملك شهرداري و یا دیگر سازمانهاي داخل شهر بهكه زمینكساني

 درآید.ثر در عمران شهر ؤم

 هاي وزارت كشورهرداري از پرداختسهمیه ش -4

 هاي وصولي در محلتوام با مالیاتعوارض  -5

 ها و اراضيعوارض بر ساختمان -6

 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل -7

 هاي كسب، فروش و تفریحاتپروانه عوارض بر -8

 خدمات درآمدهاي حاصل از فروش و وصول در مقابل -9
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 صل از وجوه و اموال شهرداريمد حادرآ -10

 تأسیسات شهرداري و جرایم تخلفات درآمد -11

 هاي بالعوض، هدایا، وام و ...كمك -12

 ثر در عمران شهرؤهاي متامين اعتبارات عمراني توسط ساير سازمان -

ثر در عمران شهر؛ اداره آموزش و پرورش، اداره آب، اداره برق، ؤهاي مترین سازماناز عمده

ها و ادارات دخیل عالي، تربیت بدني و سایر سازمانبرات، میراث فرهنگي و گردشگري، آموزشمخا

 در شهر است.

آموزش و پرورش از طریق اختصاص بخش مناسبي از اراضي متعلق به خود به شهرداري 

عالي با براي ایجاد فضاهاي خدماتي، تشویق مردم به وقف اراضي خود جهت ایجاد مدارس، آموزش

داث دانشگاه، بهداشت و درمان از طریق احداث بیمارستان و اورژانس و ارتقاي كیفي مركز اح

 بهداشتي و درماني موجود، تربیت بدني با احداث استادیوم و ورزشگاه، آب، برق و مخابرات در

خصوص بهبود و توسعه تاسیسات زیربنایي شهري مربوطه، میراث فرهنگي و گردشگري در جهت 

هاي گردشگري و تفریحي و مرمت بناهاي تاریخي و ثبت آثار تاریخي و ي مکانتملك و طراح

... در امر توسعه شهري  هاي خارج از ضوابط در شهر و آثار ارزشمند وجلوگیري از دخل و تصرف

 شوند.سهیم مي

 هاي شهرداري عبارتند از:هزینه

 هاي پرسنليالف: هزینه

 داريهاي ا: هزینهب

 انيهاي عمر: هزینهپ

بودجه كل شهرداري شامل اعتبارات جاري و عمراني میزان درآمدهاي تحقق یافته 

به  1384ریال بوده است كه در سال  4965264694حدود  1383آباد در سال شهرداري نوش
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به  1386سال  در ریال، 17906413662به  1385سال ریال، در  10047058834

 رسیده است. 15965960339به  1387ریال و در سال  16007398685

 1385تا  84درصد،  4/102برابر با  1384تا  83هاي میزان رشد درآمد شهرداري طي سال

درصد بوده  -3/0برابر با  1387تا  86درصد و  -6/10برابر با  1386تا  85درصد،  4/78برابر با 

برابر با  1387تا  83هاي آباد طي سالكلي میزان درآمدهاي تحقق یافته شهرداري نوشطوراست. به

 درصد بوده است. 9/33

هاي پرسنلي، اداري و عمراني آباد كه دربرگیرنده هزینههاي مربوط به شهرداري نوشهزینه

درصد بوده است. هزینه  16/34داراي نرخ رشدي برابر با  1387تا  83هاي است، طي سال

برابر با   1384سال ریال، در 4942064144 بابرابر 1383آباد در سال شهرداري نوش

برابر با  1386درسال  ریال،17818501235برابر با 1385ریال، در سال 1108989447

 ریال بوده است.16009901693 برابر نیز با  1387ریال و در سال 16011667225

 1387تا  83آباد از سال های شهرداری نوش: میزان هزینه6 جدول

 1387 1386 1385 1384 1383 شرح
 شدنرخ ر

(83- 87) 

 4/51 2832673465 2200450747 1554196937 1120616447 539078581 هزینه هاي پرسنلي

 14/56 4098701068 1841069934 921384655 744319845 689532469 هزینه هاي اداري

 04/25 9078527160 11970146544 15342919643 9224957155 3713453094 هزینه هاي عمراني

 16009901693 16011667225 17818501235 11089893447 4942064144 جمع
16/34 

 -01/0 -1/10 7/60 4/124 نرخ رشد

 1388 آباد،ماخذ: شهرداري نوش

 

بیني شده براي آباد حاكي از آن است كه اعتبارات پیشروند تحوالت بودجه شهرداري نوش

از  87و  86بوده است كه طي دو سال با نرخ رشد قابل توجهي مواجه  1385امور عمراني تا سال 

میزان اعتبارات تا حدودي كاسته شده است. بر همین اساس متناسب با كاهش اعتبار، از میزان 

آباد طي چهار سال هاي عمراني شهرداري نیز كاسته شده است. میزان درآمد شهرداري نوشهزینه
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اي شهرداري هست كه هزینهدر حالی. این درصد بوده است 9/33گذشته داراي نرخ رشدي برابر با 

درصد بوده است كه بیشترین هزینه مربوط به  2/34هاي مذكور داراي نرخ رشد آباد طي سالنوش

هاي توسعه شهري، بهبود عبور بخش عمراني شهر بوده است. اعتبارات عمراني شهر در زمینه برنامه

هاي تفریحي و گردشگري اندهي مکانسیسات و تسهیالت، سامأو مرور، بهبود محیط شهري ایجاد ت

ساماندهي بناهاي و فضاهاي ارزشمند تاریخي، ساماندهي مراكز محالت، بهبود و ساماندهي دفع 

 هاي سطحي و فاضالب شهري اختصاص یافته است.آب

ویژه منابع مالي براي با توجه به موارد مذكور بخشي از منابع مالي مورد نیاز شهرداري به

هاي اقتصادي مین شده است. با توجه به سیاستأراني تاكنون از طریق بودجه دولتي تهاي عمهپروژ

هاي عمومي از طریق افزایش سطح ها و سازمانبخش عمومي در گسترش منابع مالي دستگاه

هاي جاري بتواند ها و هزینهها و ایجاد موازنه میان درآمدهاي عمومي و اختصاصي این سازماندرآمد

هاي عمراني شهري را مستقل بر عهده بگیرد. با توجه به نقش بع مالي براي اجراي پروژهمین مناأت

شهرداري در مدیریت شهري كه همراه با وضع مقررات شهري و كسب درآمد است، وضعیت 

برداري از امکانات تأسیسات و تجهیزات شهري اقتصادي و درآمد شهرداري رابطه مستقیمي با بهره

بخشي از درآمدهاي شهرداري با وضعیت تأسیسات و تجهیزات شهري رابطه پیدا دارد. بنابراین 

هاي یابد. در زمینه برنامهكند كه از طریق درآمدهاي حاصل از عوارض دریافتي عینیت ميمي

بیني درآمدهاي شهرداري و عوارض دریافتي از اي امکان پیشجامع تا اندازه كالبدي طرح

آباد اهمیت بیني درآمد شهرداري نوشكند. ولي آنچه در پیشرا فراهم مي برداري بناهاي جدیدبهره

آباد و حوزه پیرامون آن است. با توجه به یابد، وضعیت درآمد حاصل از گردشگري در شهر نوشمي

هزار گردشگر  150آباد یك شهر تاریخي و فرهنگي است، سالیانه پذیراي حدود اینکه شهر نوش

زمیني اویي و بهسازي آثار تاریخي با ارزش در سطح كه با ساماندهي شهر زیرارجي است داخلي و خ

مذهبي علقمه و  محوطهآباد )در حد فاصل دو ژه احداث كمپینگ گردشگري نوشویشهر، به
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گاه( به جمعیت گردشگر نیز به میزان قابل توجهي افزوده خواهد شد كه در صورت اتخاذ خیمه

 شود.ابع درآمدي مهم براي شهرداري محسوب ميهاي مناسب یکي از منسیاست

سازي گیرد. بنابراین تجهیز و آمادهجذب گردشگر با اجراي هدف تجهیز مقصد صورت مي

باشد. آباد ميآباد براي جذب گردشگري یکي از منابع درآمدي پایدار براي شهر نوششهر نوش

كند در تأمین ي شهرداري فراهم ميچنین امکان مالي كه زمینه مالي و اعتباري مساعدي را برا

 ؤثر خواهد بود.هاي عمران شهري مبرنامه

 

 برآورد كمبودها )كمي و كيفي( و نيازهاي عمراني شهر -2-5

گیري این كمبودهاست كه اولین قدم در تعیین كمبودهاي موردنظر، تعیین معیارهاي اندازه

 هاي هر بخش منجر شود.باید به تعیین سرانه

 توان استفاده كرد عبارتند از:ها ميكه براي تعیین سطوح و سرانههایي روش

 بررسي وضع موجود، كمبودها و پیشنهاد براي رفع این كمبودها. -1

هاي كننده یا شاغلین دو بخش، سرانه مورد نیاز هر یك و سرانهمحاسبه مستقیم از طریق مصرف -2

 شهري.

 جمعیت. استفاده از استانداردها و محاسبه بر اساس برآورد -3

 روش توام استانداردها و محاسبه مستقیم. -4

توان به شکل زیر ها باید مدنظر قرار گیرد را نیز ميمالحظاتي كه در بکارگیري سرانه

 بندي نمود:دسته

 الف: توجه به سرانه زیربنا و فضاي باز )سرانه زمین و مبحث تراكم(

 بري(ب: بحث آستانه جمعیتي )حد جمعیت موردنیاز براي یك كار
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پ: بحث آستانه عملکردي )حداقلي از سطح كاربري كه بتواند خصلت مربوطه را داشته 

 باشد(.

ت: مشکل دسترسي به عملکرد )فاصله( و محورهاي معابر ارتباطي محدودكننده یا 

 كننده و جداكنندهتسهیل

 ث: مشکل زماني دسترسي

حات جهت ارایه كمبودهاي باشد. با این توضیثیرگذار ميأموارد فوق در تعیین سطوح ت

ها مورد توجه ر تعیین سرانههاي جمعیتي شهر دآباد باید ویژگيهاي شهر نوشمختلف كاربري

طورمعمول شهر را هاي شهري بهگیرد. در ادبیات شهرسازي و در مباحث مربوط به تعیین سرانهقرار

اي براي هاي جمعیتي ویژهنمایند و آستانهبه قلمروهاي محله، ناحیه، منطقه و شهر تقسیم مي

دلیل جمعیت كم آباد و شهرهاي مشابه آن بهكنند. اما درخصوص شهر نوشهركدام تعریف مي

هزار نفر  20كار گرفت. تنها مرجعي كه به شهرهاي زیر هتوان چنین استدالل و استانداردي را بنمي

 ،پردازدریزي ميیارهاي طرحهاي شهري و معتوجه داشته و به ارایه راهکارهایي درخصوص سرانه

 نماید.هاي مختلف شهري را پیشنهاد ميدفاتر فني استانداري است كه حداقل و حداكثر سرانه

هاي عملکردي و مسئله مهم دیگر درخصوص تعیین معیارهاي كالبدي، بحث آستانه

 مربوط به دسترسي به عملکرد است. مباحث

 یك واحد درماني مجهزعنوان مثال پیشنهاد ، بههادر راستاي پیشنهادات مربوط به كاربري

از نظر مطالعات شهري عملي  ،نفر جمعیت دارد 12991( با 1403براي شهري كه تا افق طرح )

عنوان یك شهر گردشگري ساالنه پذیراي آباد بهبا توجه به اینکه شهر نوشهمین اساس براست. 

رسد نظر ميمنطقه خشك كویري واقع شده، به باشد و از نظر اقلیمي درهزار نفر گردشگر مي 150

 برخوردار باشد.اي درماني بهینهخدمات ازباید 
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كید أهاي پیشنهادي شهر، بیشترین تبا توجه به تمام موارد مطرح شده، براي تعیین سرانه

ها هاي موجود شهر، یعني با توجه به كمبودهاي اساسي شهر، محاسبه مستقیم سرانهبر روي واقعیت

 گردد.ها با شاغلین هر بخش اعمال ميكنندهز طریق مصرفا

با توجه به فشردگي بافت و اماكن تعریض معابر و همچنین افزایش دو هزار نفري جمعیت 

در افق طرح، نیاز به اضافه كردن واحد مسکوني جهت اسکان خانوارهاي ساكن شهر به خوبي 

 شود.احساس مي

، درماني، اداري، بهداشتيآموزشي،  هاي مختلفدر ادامه كمبودهاي اساسي در بخش

ر ها دگیرد و در صورت نیاز زمیني براي اختصاص این كاربريفرهنگي و غیره مورد بررسي قرار مي

 شود.طرح جامع در نظر گرفته مي

 كاربري آموزشي -

 با توجه كهنفر بوده است  9483 برابر باآباد شهر نوشسال  6جمعیت باالي 1385در سال 

(، 1403شود در افق طرح )بیني ميسال اخیر، پیشبه روند نرخ رشد مثبت جمعیتي طي ده

رو باید نفر برسد. از این 11341درصد به  2/1آباد با نرخ رشد جمعیت باالي شش سال شهر نوش

درصدي  2/1آموزشي افزایش یابد. با توجه به نرخ رشد  براي جمعیت افق طرح میزان سرانه كاربري

هاي عمراني در هاي طرح جامع، اقدامات و فعالیتبینيدلیل خوشآباد كه بهعیت در نوشجم

 15آباد، تغییر جهت مهاجرت و بهبود وضعیت اشتغال و رفاه مردم در نظر گرفته شده، كه در نوش

 6نفر به جمعیت مربوطه اضافه خواهد شد. این در صورتي است كه در  1858سال آینده نزدیك به 

آموزان صورت كامل جزء دانشآباد بهسال نوش 6نفر از جمعیت زیر  1896آینده به تعداد  سال

سال  19تا  6نفري واقع در سنین  2374نفر از جمعیت  1397مقطع ابتدایي خواهند بود و تعداد 

نفر  499سال آینده به تعداد  6رو كاسته خواهد شد. در نتیجه در انتهاي آبادي، از افراد مدرسهنوش

رو در شهر رو این شهر افزوده خواهد شد. بنابراین نرخ رشد جمعیت مدرسهبه جمعیت مدرسه
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 56ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

درصدي  38/0درصد خواهد بود. با توجه به نرخ رشد  23/3آباد در شش سال آینده برابر با نوش

سال  15شود كه در افق طرح )بیني ميپیش ،12تا  6جمعیت زیر شش سال، نسبت به جمعیت 

 آموز این شهر افزوده شود.ت دانشنفر به جمعی 139( به تعداد آینده

پذیري جمعیت از عوامل أثیربا توجه به مطالعات صورت گرفته در این طرح و بررسي ت

ترین آباد، بهترین و مناسبدرصدي براي كل جمعیت شهر نوش 2/1مختلف و پیشنهاد نرخ رشد 

 15در  بنابراینباشد. درصد مي 2/1اد نیز نرخ رشد آبرو نوشپیشنهاد در رابطه با جمعیت مدرسه

شود كه بهبود وضعیت كیفي مدارس و در صورت سال آینده به فضاهاي آموزشي شهر افزوده مي

هاي آموزشي و از نیاز تغییر مقطع تحصیلي مدارس و تعمیر و ساماندهي آنها از ملزومات مکان

 است. آباد در افق طرحپیشنهادات طرح جامع شهر نوش

آموز بوده نفر دانش 892كالس و  35 دارايمدرسه ابتدایي  6 باحاضر آباد در حالشهر نوش

آموز در كالس در شود. متوسط دانشآباد را شامل ميدرصد جمعیت شهر نوش 2/8است كه حدود 

 نفر است. 25مقطع ابتدایي نیز برابر با 

آباد نوششهر  درمدرسه راهنمایي  4كالس در  18آموز در قالب نفر دانش 429همچنین 

آباد در درصد جمعیت شهر نوش 9/3دهد كه این امر نشان مي باشند كهميمشغول به تحصیل 

 راهنمایي مشغول به تحصیل هستند. مقطع

 15با دبیرستان  واحد 2 بهتوان خصوص واحدهاي آموزشي مقطع دبیرستان نیز مي در

درصد از  7/2توان گفت كه رو مي. از ایناستنفر دانش آموز  300 كالس اشاره نمود كه دربرگیرنده

 دبیرستان مشغول به تحصیل هستند. آباد در مقطعجمعیت شهر نوش

 30نفر، در مقطع راهنمایي  56تدریس در مقطع ابتدایي برابر با تعداد معلمان مشغول به

 باشد.نفر مي 27نفر و در مقطع دبیرستان 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 57ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 ها در مقاطع مختلف تحصیلينه زمین و تعدادهای كالساستاندارد سرا :7 جدول

 تعداد كالس مقطع تحصیلي
 سرانه زمین )مترمربع(

 سرانه محوطه سرانه فضاي سرپوشیده جمع

 30/3 0/3 30/6 كالس 4 پیش دبستاني

 58/3 36/3 94/6 كالس 5 دبستان

 90/3 93/3 83/7 كالس 6 راهنمایي

 77/3 80/3 57/7 كالس 8 دبیرستان
 1388ماخذ: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل، 

 

 آباد در مقاطع مختلف تحصیليمشخصات مربوط به واحدهای آموزشي موجود در شهر نوش :8 جدول

 نام آموزشگاه
 مساحت زیربنا تعداد معلم تعداد دانش آموز تعداد كالس

 مقطع تحصیلي
 پسرانه دخترانه پسرانه نهدخترا پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه

 6 شهید اشنویي
 

171 
 

9 
 

517 
 

 ابتدایي

 6 *بیت الهدي صدر
 

110 
 

9 
   

 ابتدایي

 6 *هاجر
 

164 
 

9 
   

 ابتدایي

 *شهید سجادي
 

6 
 

180 
 

10 
 

 ابتدایي 413

 شهید تقوي شاد
 

6 
 

168 
 

10 
 

 ابتدایي 480

 *شهید فکري
 

5 
 

99 
 

9 
 

 ابتدایي 334

 3 شهید روحي
 

74 
 

5 
 

799 
 

 راهنمایي

 6 زینب كبري
 

151 
 

10 
 

852 
 

 راهنمایي

 شهید متولي
 

6 
 

140 
 

10 
 

 راهنمایي 799

 شهید هاشمي نژاد
 

3 
 

64 
 

5 
 

 راهنمایي 625

 شهید راحمي
 

7 
 

137 
 

12 
 

 متوسطه 218

 8 شهداي كرك
 

163 
 

15 
 

1100 
 

 متوسطه

 كانون شهید رباني نژاد
    

2 
 

200 
 

 هاهمه دوره
 1388ماخذ: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل، 

 كنند.صورت چرخشي در یك ساختمان و مدرسه فعالیت ميالهدي صدر( بهجادي و هاجر( و )شهید فکري و بیتمدارس )شهید س

 

 429آموز در مقطع ابتدایي، نفر دانش 892حاضر آباد در حالبا توجه به اینکه در شهر نوش

 1621نفر در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل هستند، كه در كل  300طع راهنمایي و نفر در مق

بیني درصدي در جمعیت زیر شش سال، پیش 38/0گردد. با توجه به نرخ رشد نفر را شامل مي

نفر در مقطع  515نفر،  1070سال آینده به  15آموزان در مقطع ابتدایي در شود كه تعداد دانشمي
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 58ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

حاضر نفر در مقطع دبیرستان برسد. با توجه به استاندارهاي موجود باید در حال 360راهنمایي و 

مترمربع براي  2271مترمربع براي مقطع راهنمایي و  3385مترمربع براي مقطع ابتدایي،  6190

هاي آباد موجود باشد، مطابق با برداشتمترمربع در نوش 11846مقطع دبیرستان و در مجموع 

مترمربع  40793اختصاص یافته براي این منظور با اختصاص مساحتي برابر با  میداني، زمین

 7426سال آینده باید،  15دربرگیرنده مساحتي بیش از زمین مورد نیاز و استاندارد است. براي 

مترمربع براي مقطع  2725مترمربع براي مقطع راهنمایي و  4032مترمربع براي مقطع ابتدایي، 

مربع زمین با كاربري آموزشي براي متر 14183ي الزم است و در مجموع موزشدبیرستان كاربري آ

حاضر باید در دسترس باشد. با توجه به اینکه در حال 1403آبادي در سال آموزان نوشكل دانش

عنوان كاربري آموزشي وجود دارد، در شرایط فعلي نیاز به اضافه كردن مترمربع زمین تحت 40793

شود. اما با توجه به توسعه كالبدي شهر و هدایت آن آباد احساس نميشهر نوشسرانه آموزشي در 

هایي است كه در رابطه با نحوه دسترسي كاربري آموزشي از جمله كاربري آباد،به سمت شمال نوش

و محدوده سکونتي در چارچوب محله، قابل بررسي و توجه است. برهمین اساس در افق طرح 

آباد پیشنهاد عنوان كاربري آموزشي در قسمت شمال شهر نوشمترمربع به 8631مساحتي برابر با 

. همچنین توجه به بهبود وضعیت كیفي مدارس و تجهیز این فضاها از دیگر پیشنهادات شده است

 باشد.آباد ميطرح جامع شهر نوش

 سال آینده 15درصدی آن در  38/0آموز و افزایش : تعداد دانش9 جدول

 مقطع

 تحصیلي

تعداد 

 كالس

تعداد 

 آموزدانش

مساحت زیربنا 

 مختص مدارس

 زمین موجود

 مختص مدارس

آموز دانشتعداد 

 آیندهسال 15در

در  زمین مورد نیاز

 سال آینده 15

 7426 1070 12860 1744 892 35 دبستان

 4032 515 16346 6123 429 18 راهنمایي

 2725 360 11587 1518 300 15 دبیرستان

 14183 1945 40793 9385 1621 68 مجموع
 1388ماخذ: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل، 
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 59ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 دبستان -

محله متصل به  5آباد و پیوستگي آن در قالب توجه به هسته سکونتي متمركز شهر نوش با

گیرد. مدارس دبستان شهر ها به مراكز آموزشي به سهولت انجام ميهم، دسترسي همه محله

متر عرصه نیاز به افزایش مساحت در افق  12860مربع زیربنا و متر 1744حاضر با آباد در حالوشن

فضاهاي طرح ندارد. ولي داراي كمبودهایي از قبیل كتابخانه مناسب، آزمایشگاه، سالن اجتماعات، 

ت موجود اقداماهاي ضروریست جهت ارتقاء كیفي شرایط دبستان .باشدآموزشي بصري ميورزشي 

 الزم انجام پذیرد.

 راهنمايي -

. بر همین مساحت داردمربع متر 16346 ،مدرسه 4در قالب  این كاربريحاضر در حال

اساس در خصوص این كاربري كمبودي وجود ندارد و براي جمعیت افق طرح نیز كمبودي احساس 

آزمایشگاه، شود. فقط به لحاظ كمیت و كیفیت فضاهاي جنبي آموزشي از قبیل كتابخانه، نمي

 زش بصري ضروریست توسعه پیدا كند.تأسیسات ورزشي، سالن اجتماعات و آمو

 دبيرستان -

آباد داراي دو باب دبیرستان در قالب مدرسه دخترانه و پسرانه است كه شهر نوش

باشد. مساحت اختصاص یافته به مدارس دبیرستان در آموزان شهر ميپاسخگوي نیاز جمعیتي دانش

باشد كه زمین اختصاص یافته براي این كاربري عالوه بر مترمربع مي 11587اد برابر با آبشهر نوش

منظور ارتقاء كیفي شود. فقط بهمین سرانه مورد نیاز، در افق طرح نیز كمبودي احساس نميأت

فضاهاي جنبي آموزشي این واحدها از قبیل كتابخانه، سالن اجتماعات بایست بهواحدهاي موجود مي

زمایشگاه و آموزش بصري و تأسیسات ورزشي افزود. رعایت معیارهاي بهنیه آموزشي و پرورشي و آ

 در احداث این واحدها الزامي است.مندرج در بخش ضوابط و مقررات جهت تأمین كیفیت الزم 
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 60ـــ مهندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 كاربري درماني -

ان، توان به فضاهایي چون بیمارستهاي درماني را ميهاي صورت گرفته در كاربريفعالیت

درمانگاه، مركز اورژانس، رادیولوژي، آزمایشگاه، مركز بهداشت و داروخانه تقسیم نمود. براي بررسي 

هاي مختلف دولتي تهیه شده یا ریزي مراكز درماني كه توسط سازمانالگوهاي مختلف طرح

وسان مترمربع در ن 2تا  98/0هاي درماني مابین دهد كه سرانه كاربريمطالعات موردي نشان مي

مترمربع و در قالب یك واحد خدمات  2/0آباد حاضر سرانه درماني در شهر نوشاست. در حال

درماني )شهید اخباري( است كه در مقایسه با ارقام باال خیلي كمتر است. عالوه بر آن این شهر با 

امي چون خصوص در ایاي بهحضور تعداد زیاد گردشگر در آن نیازمند خدمات درماني ویژهتوجه به

 دهه محرم وصفر است. لذا براي حصول چنین هدفي دو راه حل وجود دارد:

 الف: تبدیل برخي از مراكز درماني به خدمات یاد شده.

ب: اختصاص فضایي براي مراكز درماني به انضمام برخي خدمات وابسته به خود چون 

 داروخانه و آزمایشگاه

 42/0اي معادلموجود، با اختصاص سرانهبر همین اساس عالوه بر تجهیز واحد درماني 

مترمربع  3447سال آینده زمیني به مساحت  15آباد در نفري نوش 12996مترمربع براي جمعیت 

هزار نفري گردشگر در ایام  30نظر گرفته شده است. با توجه به جمعیت  براي چنین كاربري در

خشي از مشکالت مردم و گردشگران را تواند بویژه، احداث و تجهیز واحد درماني در این شهر مي

آباد شهر نوشمرتفع نماید. لذا با پیشنهاد مشاور و اختصاص زمیني براي این كاربري در شمال

 آباد محقق گردد.هاي عمراني شهر نوش)موافق با توسعه آتي شهر( این عمل در برنامه
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 61ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 خدماتيـ  كاربري تجاري -

اند. سطح موجود تجاري در شهر شهر پراكنده شده كاربري تجاري در سطوح محله، ناحیه و

مترمربع است. واحدهاي تجاري شامل سوپرماركت، خرید و فروش وسایل و 14211 آبادنوش

مترمربع براي  3/1اي معادلها داراي سرانهفروشي و ... است این كاربريابزارآالت، بقالي، میوه

آباد و واقع شدن نفوذ شهر نوشاكز سکونتي در حوزهباشد. با توجه به نبود مرآبادي ميشهروند نوش

گیري از خدمات بست ارتباطي و نزدیکي با شهرهاي كاشان و آران و بیدگل و بهرهاین شهر در بن

. مترمربعي براي هر شهروند نبوده است 4مین سرانه استاندارد معادل أها، این شهر قادر به تآن

هاي ارتباطي، ابتدا از این كاربري الزم است این شهر با تعریف راهسازي بنابراین در راستاي استاندارد

تقویت جنبه خدماتي و دسترسي مناسب در ارتباط با سایر مراكز سکونتي برخوردار شود و با 

 تجاري اختصاص نمود. ، سطوح بیشتري به كاربريگردشگري شهر

انه اختصاص دارد. این هاي تجاري در سطح محالت به واحدهاي خرید و خدمات روزفعالیت

وجود جمعیت ها باشد. با توجه بهتواند شامل شعبه بانك، واحدهاي خرید و مغازهها ميفعالیت

هاي توان از قابلیتگردشگري، تجهیز مراكز محالت و برخي فضاهاي مناسب با فعالیت تجاري، مي

ظام كارآمد، مراكز خرید و دلیل نبود یك نحاضر بهمند شد. در حالاقتصادي شهر به خوبي بهره

ویژه مراكز خرید و فروش صنایع دستي و ماشیني كه ارتباط تنگاتنگ با ساختار فرهنگي، فروش، به

  تاریخي و اقتصادي شهر دارد، مختل گشته است.

 كاربري مذهبي -

 اي متبلور شدههاي ایدئولوژیکي هر ملت در فضاهاي كالبدي ویژهها، باورها و انگارهاندیشه

ها، اعتقادات و باورهاي خود در جستجوي یابد. هر ملتي نیز براي ارج نهادن به ایدهو عینیت مي

مکاني مناسب، زیبا و همخوان با محتواي فکري خویش است. این كالبد در ادیان گوناگون 

هایي كه هاي مختلفي چون مسجد، كلیسا و كنیه به خود گرفته و چه بسیار حکومت یا ملتعنوان
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اند. این ترین مراكز مذهبي زدهاي نشان دادن قدرت خویش دست به ساختن زیباترین و باشکوهبر

اي كه مسئله در اسالم نیز جزو اصول شناخته شده است تا حدي كه در تمدن اسالمي هر نقطه

نهادند. این اصل در طول قرون هویت خود را حفظ شد، عنوان شهر بر آن ميداراي مسجد جامع مي

و در هر روستا و یا شهري مساجد و مراكز مذهبي گوناگون در گوشه و كنار شهر یا روستا به  كرده

آباد محالت مختلف شهر هركدام داراي مسجد یا حسینیه هستند وجود آمده است. در شهر نوش

 وجود مسجد جامع شهر نیز هویت ویژه به شهر داده است.

اي معادل مترمربع است كه سرانه 61713برابر با در وضع موجود مساحت كاربري مذهبي 

مترمربع را در وضع موجود به خود اختصاص داده است. این رقم حاكي از آن است كه با توجه  7/5

رو ي باالیي است. از این، فضاي مذهبي شهر داراي سرانهآبادبه جمعیت ساكن و جمعیت سیال نوش

 پاسخگوي نیازهاي مذهبي شهر باشد. تواندآباد این كاربري تا افق طرح ميدر شهر نوش

 كاربري فرهنگي -

هاي فرهنگي اختصاص دارد كه در مترمربع به فعالیت 41774آباد از كل اراضي شهر نوش

اند. جهت . در نقشه كاربري اراضي مشخص شده.. قالب فضاهایي چون امامزاده محمد، نمایشگاه و

هاي طبیعي شهر و ان به بهترین شکل از زیبایيتوآباد در سطح ملي ميبهتر شناساندن شهر نوش

 پیرامون استفاده نمود. 

توجه به هویت فرهنگي و آییني شهر و تکیه  آباد توسعه فضاهاي فرهنگي بادر نوش

هاي فرهنگي و مذهبي یکي از ملزومات هر ساكنان شهر از نظر مذهبي و دیني به مراسم و آیین

است در داخل فضاهاي گردشگري، تفریحي و بوستان بزرگ طرح شهري است. عالوه بر این الزم 

 شهر فضاهایي براي این منظور اختصاص یابد.

شناسي، هاي گوناگون مردمآباد ظرفیت احداث موزهعالوه بر موارد مطرح شده، شهر نوش

 دارد. صنایع دستي، فرهنگ و آیین را
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 انتظاميـ  كاربري اداري -

هایي به ادارات آباد و اختصاص زمینتلف در شهر نوشمخ و انتظامي وجود مراكز اداري

مترمربع از مساحت شهر به این كاربري اختصاص یابد. سرانه این  43864دولتي باعث گردیده تا 

مترمربع است. این كاربري شامل ادارات شهرداري، شوراي اسالمي شهر، اداره پست،  4كاربري 

...  راهنمایي و رانندگي و مركز درماني شهید اخباري و برق، اداره گاز، مخابرات، آب و فاضالب،

حداث ادارات مختلف توجه به توسعه آتي شهر در افق طرح نیاز به زمین اضافه براي ا است. با

 شود.احساس مي

این امر متر به باال صورت بگیرد  10 باید تمامي پیشنهادات كاربري اداري در حاشیه خیابان

ري تعامالت مناسب بین ادارات از یك طرف و مردم با ادارات از طرف دیگر از نظر دسترسي و برقرا

 ر مناسب است.بسیا

توجه به برخورداري از حضور تعداد زیادي گردشگر در فصول مختلف سال  آباد باشهر نوش

ي و میراث فرهنگي را طلب حضور نیروهاي ضامن امنیت در داخل شهر و فضاهاي طبیعي گردشگر

 كند.مي

 ربري پارك و فضاي سبزكا -

مربع براي هر متر 6/10اي برابر با حاضر داراي سه بوستان و با سرانهآباد در حالشهر نوش

غربي شهر و در مجاورت امامزاده محمد واقع آبادي است. بوستان الله در قسمت جنوبشهروند نوش

یي مناسب با محله شرقي شهر و ارتباط فضاشده است. بوستان شهرداري واقع در قسمت جنوب

شهر  شهر است. بوستان شقایق نیز واقع در شمالباالده و فضاهاي مسکوني در حال توسعه جنوب

ده و فضاهاي مسکوني در حال توسعه هاي جویباره، تويآباد و در ارتباط فضایي با محلهنوش

داري از سرانه آباد عالوه بر برخورشهر است. برهمین اساس كاربري بوستان در شهر نوششمال

هاي شهر به استاندارد، از پراكنش فضایي مناسبي نیز برخوردار است. بنابراین تجهیز نمودن بوستان
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انواع خدمات مورد نیاز و متناسب با این كاربري، چون امکانات بازي كودكان و آالچیق، از 

 باشد.پیشنهادات این طرح مي

 میزانبراي جمعیت ساكن شهر، از ي آباد در وضع كنونفضاي سبز شهري در شهر نوش

آباد كه فضاي سبز قابل توجهي را از میان رفوژهاي سبز معابر شهر نوشبسیار كمي برخوردار است. 

ضمن د شوبنابراین پیشنهاد ميآبادي اشاره نمود. توان به بلوار شهید شمسدر بر گرفته است مي

بخشي از فضاهاي  سبز مناسب براي شهر،مین فضاي أجهت تایجاد و گسترش فضاهاي سبز معابر، 

به این كاربري اختصاص یابد. از جمله فضاي مورد پیشنهادي محوطه نیز باز واقع در محالت 

 .آباد و در حریم ورودي اویي استپیرامون قلعه و زمین بایر واقع در محله شیخ

 كاربري ورزشي -

مترمربع  2727ارد معادل آباد به كاربري ورزشي اختصاص دمساحتي كه در شهر نوش

مترمربعي براي  2مترمربع است. با توجه به سرانه استاندارد  3/0است كه سرانه آن معادل 

آباد با كمبود سرانه براي این كاربري مواجه است. فضاهاي ورزشي شامل یك شهروندان، شهر نوش

شهر واقع  قسمت شمالي ها درسالن ورزشي و زمین فوتبال روباز و یك زورخانه است كه تمامي آن

باشد. همچنین یك قطعه زمین فوتبال در قسمت شده و از پراكندگي فضایي مناسبي برخوردار نمي

گیرد. شرقي شهر و در خارج از محدوده قانوني شهر واقع شده كه مورد استفاده مردم قرار ميجنوب

یك  اكنش فضایي این كاربري،بخشي پربنابراین در راستاي ارتقاء سرانه ورزشي در شهر و تعادل

منظور گردد. عالوه بر این بهشهر براي این كاربري پیشنهاد ميقطعه زمین واقع در قسمت جنوب

هاي سیسات و تجهیزات الزم در این زمینأارتقاء كیفي و تکمیل امکانات ورزشي شهر، ایجاد ت

کوهایي براي تماشاگران، ورزشي توسط شهرداري و محصور كردن آن و در صورت امکان احداث س

مین أهاي آتي تاحداث رختکن، سرویس بهداشتي در كنار آن زمین، از ملزوماتي است كه در سال

 یابد.آنها ضرورت مي
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هاي همگاني در داخل فضاهاي شاخص از ویژه ورزشعالوه بر این لزوم توجه به ورزش به

هایي چون تنیس، یي باز براي ورزشعبارتي باید فضاهاجمله بوستان از ملزومات طرح است به

آباد فضاي هایي چون بوستان در نظر گرفته شود. در جنوب نوشبدمینتون، اسکیت در داخل مکان

دلیل وجود فضاي باز هاي ورزشي موجود است. مشاور امید دارد بهمناسبي براي احداث كاربري

ي مناسبي خش ورزشي از سرانهآباد در بهاي آتي، شهر نوشمناسب و نیاز مبرم شهر در سال

 برخوردار گردد.

 كاربري تأسيسات و تجهيزات شهري -

نشاني، هاي وضع موجود شامل تجهیزات آتشسیسات و تجهیزات شهري در بررسيأت

سیسات شبکه آبرساني، شبکه برق، أها، تهاي سطحي، گورستانفاضالب، سیستم زهکشي و دفع آب

آوري تلویزیون، پست، شبکه گازرساني، جایگاه بنزین، سیستم جمعشبکه تلفن، مخابرات و رادیو و 

 ... است. و دفع زباله و

آباد در وضع موجود )با نوششهر  شهري سیسات و تجهیزاتأكاربري ت مجموع دو مساحت

نفري ساكن در  10867توجه به جمعیت  باشد. بنابراین بامترمربع مي 12403انبارها( احتساب آب

 مترمربع است. 1/1حاضر سرانه این كاربري برابر با شهر، در حال

برداري كامل رسیده با انشعاب خصوصي به بهره 1342آباد در سال آب آشامیدني شهر نوش

طور حاضر جوابگوي نیاز موجود ساكنان شهر بهآباد در حالاست. آب آشامیدني شهر نوش

 بع آب و افزایش جمعیت شهر در افق طرح،روزي است. اما با توجه به كاهش كمي و كیفي مناشبانه

 توجه به آن از ملزومات طرح جامع است.

گونه مشکلي در این زمینه مشاهده آباد به شبکه سراسري متصل است و هیچبرق شهر نوش

 شود. عالوه بر این، قابلیت توسعه جهت جمعیت مازاد افق طرح را نیز دارد.نمي
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، قابلیت توسعه جهت جمعیت مازاد نیازهاي ساكنان شهر أمینآباد عالوه بر تگاز شهر نوش

 سال آینده را نیز دارد. 15افق طرح تا 

هاي جذبي دفع هاي روباز و چاهحاضر از طریق جويآباد در حالدفع فاضالب شهر نوش

محیطي شده است. در راستاي مرتفع ساختن گردد. این شرایط سبب بروز مشکالت زیستمي

آباد، طرح جامع سیستم دفع فاضالب شهر توسط اداره آب و فاضالب در نوش مشکل فاضالب شهر

هاي آتي تهیه و دست آمده طرح اجرایي آن در سالهباشد با توجه به اطالعات بدست تهیه مي

 اجراي آغاز خواهد شد.

حاضر در زمین متعلق به شهرداري و شامل یك دستگاه آباد در حالنشاني شهر نوشآتش

هاي تنگ و باریك، امدادرساني در مواقع نشاني است. باتوجه به بافت ارگانیك و كوچهتشماشین آ

رسد و این امر باید مورد توجه نظر ميهاي رایج و موجود كار بسیار سختي بهبحراني با ماشین

 گیرد. هاي مربوطه قرارسازمان

 زات شهري هستند،كه جزیي از كاربري تاسیسات و تجهی بهداشتي فضاهايطورمعمول به

حضور تعداد زیاد د. با توجه بهنباشهاي عمومي و غسالخانه ميهاي عمومي، توالتشامل گرمابه

سیسات بهداشتي و افزایش تعداد آنها در أآباد، بهبود و ساماندهي وضعیت تگردشگر در شهر نوش

رسد. به نظر ميبه هاي مختلف شهر و در پیرامون و داخل فضاهاي تفریحي و گردشگري الزمقسمت

صورت كه تعدادي از این نوع كاربري در داخل فضاهایي چون فضاهاي گردشگري، تفریحي، این

آباد داراي یك غسالخانه است كه در بوستان بزرگ شهر و ... لحاظ خواهد شد. همچنین شهر نوش

توجه به وجود مذهبي لحاظ گردیده است. با  ـ عنوان كاربري فرهنگيكنار امامزاده محمد تحت

اي از سال، در راستاي بهبود ارایه خدمات گردشگري در شهر الزم جمعیت گردشگري در ایام ویژه

صورت مجهز فعال بوده و در اختیار هاي بهداشتي مساجد در فصول گردشگري بهاست سرویس
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ادي و هاي پیشنههاي بهداشتي پیشنهادي در پاركینگگردشگران قرار داده شود. همچنین سرویس

 هاي موجود و پیشنهادي احداث شود.بوستان

 كاربري حمل و نقل و انبارداري -

مترمربع از كل سطح شهر را به  13538 به عنوان بخش مهمي از این كاربري پاركینگ

آباد است. با توجه به مترمربع سرانه این كاربري در شهر نوش 2/1خود اختصاص داده كه حدود 

ر در ایام خاص به شهر و كمبود فضا جهت جاي دادن وسایل نقلیه این ورود تعداد زیاد گردشگ

شود. هایي جهت پارك كردن وسایل نقلیه به شدت احساس ميافراد، احساس نیاز به احداث مکان

براي احداث پاركینگ در قسمت جنوبي شهر و در ارتباط فضایي  يهایبنابراین اختصاص زمین

 یابد.گاه ضرورت ميو خیمه مناسب با دو محوطه مذهبي علقمه

ترین شود اولین مسئله و مهممناطقي كه توسعه بخش گردشگري در آنها احساس نیاز مي

نیاز بهبود كیفیت معابر داخل شهر و احداث كمربندي در آن شهر است. براي بهبود وضعیت رفت و 

جلوگیري از تراكم  رساني آسان وآمد مردم و گردشگران و جلوگیري از بروز آشفتگي و خدمات

آباد باالي وسایل نقلیه در داخل محالت، ساماندهي معابر موجود و احداث معابر جدید در شهر نوش

 از نیازهاي اساسي است.

هاي برون شهري براي انتقال مسافر و ملزومات مورد نیاز ساكنین تجهیز و ساماندهي جاده

ها است. ي توسعه مناطق در همه زمینهرسد. همچنین از نیازهاي اساسنظر ميشهر الزم به

رساني و عبور و مرور راحت و آسان مردم یکي دیگر از ساماندهي معابر داخل شهر نیز جهت خدمات

 ملزومات شهر در زمینه معابر است.

درصد سطح اشغال كل  26هکتار با  74 آبادحاضر در شهر نوشمساحت معابر در حال

هاي مسکوني بافت آباد بر خالف میزان مساحت زیاد آن دراراضي شهري است. معابر شهر نوش

باشد. آنچه كه باعث افزایش سطح معابر شده است، كمربندي و معابر ها ميباریك و شامل دسترسي
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باشد. با این حال بهبود آباد است. سطح بیشتر معابر پوشش آسفالت ميتازه احداث شمال شهر نوش

 شود.يیت كیفي معابر نیز احساس موضع

آباد از شیب ، معابر موجود در شهر نوشآباد در دشت صافبا توجه واقع شدن شهر نوش

 تندي برخوردار نبوده و فاقد مشکالت احتمالي از این موضوع است.

 كاربري مسكوني -

دهد. هاي مسکوني تشکیل ميهاي هر مجموعه زیستي را ساختماناعظم ساختمانقسمت

هاي مسکوني، سرانه، درصد اشغال زمین و مانند آنها در هر تراكم مطالعات مربوط به مسکن،

بایستي از كلیه جوانب چه از ریزي مسکن مياي برخوردار است. برنامهریزي از اهمیت ویژهبرنامه

دیدگاه شرایط و ضوابط آب و هوایي و طبیعي و چه شرایط اجتماعي و فرهنگي و یا عوامل مربوط 

 ه دقیق واقع شود.به اقتصاد مورد مطالع

شود و اي كه راجع به مسکن در سطح جهاني از آن صحبت ميحاضر مسئلهدر حال

اندیشي واداشته است، مسئله كمبود واحدهاي مسکوني هاي مسئول را به چارهها و دستگاهسازمان

بعاد كمي دنبال داشته است كه بیشتر ااست. احتیاج زیاد مردم به واحدهاي مسکوني، مطالعاتي را به

ترین نیاز كالبدي هر عنوان مهمهاي زیستي چه شهر و چه روستا بهدارند. مسکن در تمام مجتمع

 باشد.أكید ویژه ميانساني مطرح است و در مطالعات عمراني و توسعه شهري مورد ت

اقلیم و شیوه معیشت مسکوني دو عامل مهمي است كه به واحدهاي مسکوني شکل و اندازه 

 صورت تبعي در اثرگذاري برهد هرچند عوامل دیگر چون شکل شهر، قیمت زمین و ... بهدویژه مي

 اندازه و شکل واحدهاي مسکوني نقش دارد.

روش  -2روش مبتني بر نیاز  -1توان به سه روش: هاي برآورد نیاز مسکن را ميروش

ه روش مبتني بر نیاز بندي كرد كروش برآورد بر اساس اشتغال، طبقه -3برآورد بر اساس درآمد 

 ترین روش برآورد بوده است.مرسوم و معمول
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 71ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 روش مبتني بر نياز مسكن -1

در این روش، ابتدا تعداد خانوار فعلي با تعداد مساكن موجود مقایسه و بر اساس استاندارد  

هایي كه به شود. سپس با اعمال میزان رشد جمعیت و افزودن آن مسکنرآورد ميمعیني كمبود ب

هاي آتي از رده خارج خواهند شد و تعداد مساكني كه دلیل استهالك یا پایین بودن كیفیت در سال

باید ظرف مدت معین ساخته شود محاسبه شود. روش مبتني بر نیاز عبارت است از روش كلي و 

 روش خام.

دسترس باشد كاربرد دارد، اما روش  روش كلي در مناطقي كه آمارهاي اساسي برآوردها در 

 رود.خام براي مناطقي كه آمارهاي دقیق در مورد وضعیت مسکن وجود ندارد به كار مي

 فرمول روش كلي مبتني بر نیاز عبارت است از:

(t))7+E5(t)+E6+E4+E3+E2+E1E(t) = k(E 

E(t)رد نیاز تا زمان = واحد مسکوني موt 

 Kهاي خالي= ضریب خانه 

1Eكمبود فعلي مسکن = 

2Eواحدهاي مسکوني زیر استاندارد = 

3Eنیاز ناشي از یك واحد مسکوني به ازاي هر خانوار = 

4E= نیاز ناشي از حدف یا كاهش تراكم 

(t)6E نیاز ناشي از افزایش جمعیت در زمان =t 

5Eجدید بنا نیاز دارند= واحدهاي مسکوني كه به تخریب و ت 

(t)7Eریزي به تخریب و تجدید بنا نیاز = واحدهاي مسکوني كه در طول مدت برنامه

 خواهند داشت.

 فرمول روش خام مبتني بر نیاز عبارت است از:
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E(t) = H-V+H(t)+ ru(t) 

E(t)( واحدهاي مسکوني مورد نیاز تا زمان =t) 

Hتعداد خانوار = 

Vواحدهاي مسکوني موجود = 

H(t)( نیاز ناشي از افزایش خانوارهاي جدید تا زمان =t) 

ru(t) درصد واحدهاي مسکوني كه تا زمان =t .به تخریب و تجدید بنا نیاز خواهند داشت 

كه با توجه به نرخ رشد  اندبودهنفر ساكن  10867آباد حدود در شهر نوش 1388در سال 

نفر افزایش  12996معیت این شهر به سال آینده ج 15در  درصدي جمعیت در این شهر، 2/1

خواهد یافت. این امر حکایت از نیازمندي شهر به تعدادي واحد مسکوني، براي سکونت افراد افزایش 

آباد اضافه نفر به جمعیت شهر نوش 2129درصد حدود  2/1با نرخ رشد  1403یافته است. در سال 

و سیر نزولي آن در  1385فري در سال ن 8/3توجه به بعد خانوار  خواهد یافت. این جمعیت با

 709نزدیك به  در خانواده، نفر 3و رسیدن به حداكثر  1385بعد از  هاي قبل و به احتمال زیادسال

حاضر تعداد سال آینده به تعداد خانوارهاي این شهر افزایش خواهد یافت. در حال 15خانوار در 

واحد مسکوني با  904واحد است كه به تعداد  2957آباد برابر با واحدهاي مسکوني در شهر نوش

درصدي در میزان  5كیفیت قابل تخریب در سطح شهر وجود دارد كه با توجه به احتمال افزایش 

واحد مسکوني قابل استفاده برخوردار خواهد بود.  2008آباد در افق طرح از ناپایداري، شهر نوش

و بعد خانوار و سرانه پیشنهادي  1403انتظار تا سال بنابراین با توجه به تعداد افزایش خانوار مورد 

سال  15توان چنین عنوان كرد كه تا آباد ميمسکن و تعداد واحدهاي مسکوني موجود در نوش

 باشد.مترمربع مي 311600واحد مسکوني با مساحت تقریبي  1558آینده نیاز به اضافه نمودن 

311600 =949 +709+2957- 2857=Et 
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 73ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 

 رآورد براساس درآمدروش ب -2

توان وسیله آن توان خرید یا ساخت قسمت معیني از مسکن را ميدرآمد عاملي است كه به

توان تعیین كرد كه هر گروه شغلي از نظر مقدار درآمد برآورد كرد. یعني براساس میزان درآمد مي

 تواند در اختیار داشته باشد.چه مقدار زیربنا و زمین مسکوني را مي

ثر در تشکیل حجم و توزیع تقاضاي مسکن ؤترین عوامل مدست كم یکي از مهم درآمد

شهر با توجه به  باشد، هرچند نیاز به مسکن امري همگاني است و همه خانوارهاي مقیم یكمي

ثر ؤباشد اما آشکار است آنچه نیاز را تقاضاي م، نیازمند واحد مسکوني مناسب ميوسعت خانوار خود

 د یا قدرت خرید خانوارهاست.گرداند، درآممي

طوردقیق درآمد افراد و خانوارها مشخص نیست و با توجه به اینکه در شهرهاي ایران به

بیني میزان زمین مورد نیاز براي سکونت باشد، در نتیجه پیشآباد نیز از این امر مستثني نمينوش

 سال آینده امري غیرممکن و یا سخت است. 15اضافه جمعیت تا 

 وش برآورد بر اساس اشتغالر -3

اي پیچیده و چند بعدي است، برآورد نیاز مسکن بر اساس اشتغال تا چون مسکن پدیده 

تواند جوابگوي این پیچیدگي باشد، زیرا نوع شغل تا حدودي سطح درآمد، سطح سواد، حدودي مي

انداز توان چشميكند و بر اساس آن منوع فرهنگ و در مجموع منزلت اجتماعي افراد را بیان مي

توان به درآمد و قدرت اقتصادي خانوار را در آینده ترسیم كرد. ساختار اشتغال در یك شهر را مي

خانه شدن هر یك از اي تقسیم كرد و براي صاحبیافته، غیرمتشکل و حاشیهبخش اشتغال سازمان

ها و نیز ، خواستههاكه بنا بر جایگاهشان در نظام اشتغال، توان ـ اقشار مختلف اجتماعي

 اي درخور وضعیت آنها در پیش گرفت.سیاستي ویژه و شیوه ـ هاي متفاوتي دارندشایستگي
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 591116آباد زمیني به مساحت در شهر نوشها از كاربري مسکوني، با كسر مخروبه

درصد از سطوح كل شهر( به كاربري مسکوني اختصاص یافته است. بنابراین  6/20مترمربع )معادل 

 مترمربع محاسبه شده است. 4/54ر، نفري شه 10867سرانه این كاربري براي جمعیت 

براي افزایش جمعیت شهر تا افق طرح نیاز به احداث واحدهاي مسکوني جدید در حد 

دارد كه نه تنها واحدهاي هاي پذیرفته شده مسکوني وجود خواهد داشت و مشاور را بر آن ميسرانه

هت احداث واحدهاي مسکوني در آینده براساس ضوابط و مقررات و نگرش به ها را جبایر و مخروبه

، بلکه در راستاي تأمین نیاز جمعیت ارزش آن پیشنهاد كند عملکرد تاریخي شهر و بناهاي با

باشند، جهت توسعه آتي شهر با واحدهاي هایي از شهر را كه از امکان توسعه برخوردار ميقسمت

 مسکوني پیشنهاد گردد.

ه شهر در راستاي همین اساس سطوح پیشنهادي مسکوني مطرح شده در الگوهاي توسع رب

 :صورت گرفته استسه عامل مهم زیر

تر سیماي شهر در اثر پرشدن فضاهاي بایر الف: توجه به سیماي محالت در قالب كالن

 داخل محالت.

ابط و مقررات هاي موجود شهر و توجه به ضوب: توجه به مصالح غالب و طبقات ساختمان

 ساز در شهر.وساخت

هاي توسعه شهر و هدایت آن متناسب با ساختارهاي طبیعي، تاریخي و ج: توجه به قابلیت

 كالبدي و نیازهاي جمعیتي شهر
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 گردشگري ـ تفريحيكاربري  -

هاي بسیار مناسبي براي جذب آباد از نظر طبیعي، قابلیتهاي مناسب شهر نوشویژگي

ویژه در ایام محرم و صفر و عید نوروز دارد. ایجاد فضاهاي مناسب براي مختلف بهگردشگر در فصول 

آباد، اهمیت است. حضور تعداد زیادي گردشگر در شهر نوش د اقامتي و پذیرایي شهر بسیار باعملکر

 رود.مین حداقل امکان پذیرایي و اقامتي، یکي از نیازهاي اساسي شهر به شمار ميأت

هاي هاي موافق با توسعه پایدار، در دههترین فعالیتعنوان یکي از مهمبهفعالیت گردشگري 

اخیر از رشد سریعي در توسعه اقتصادي جهان برخوردار بوده است كه در افزایش تولید ناخالص و 

 ثیر بسزایي داشته است.تأنرخ رشد درآمد ساالنه ملي 

زایي است كه در توسعه شتغالیکي از اثرات مهم اقتصادي رشد سریع گردشگري و مساله ا

ثر است. صنعت گردشگري تنها فعالیتي ؤهاي شغلي براي اقشار مختلف جامعه مو گسترش فرصت

هاي كشاورزي سنتي و صنایع روستایي قرار گیرد. لذا تواند به راحتي در كنار فعالیتاست كه مي

نیروي انساني و كار در مناطق  تواند فرصتي استثنایي براي احیاي اقتصادي و تحركاین فعالیت مي

هاي روزمره خود از شهري روبه افول ایجاد نماید و باعث شود كه ساكنان عالوه بر فعالیت ـ روستا

 مند شوند.منبع درآمد دیگري نیز بهره

تواند اثر مهمي بر اقتصاد شهر و بر هویت شهري آباد ميتوسعه گردشگري در شهر نوش

وضعیت گردشگري شهر مطلوب است و در صورتي كه بتوان ماندگاري حاضر داشته باشد. در حال

گردشگران را از طریق ایجاد و تجهیز فضاهاي مربوطه به این بخش افزایش داد، در افق طرح تعداد 

، اقدام به هد داشت. بر همین اساس مشاور طرحآباد وارد خواگردشگران بیشتري به شهر نوش

ر كمپینگ ضحا. همچنین در حالنموده استیت گردشگري در شهر هاي مناسب با فعالتعریف پروژه

غربي شهر در دست طراحي است. هکتار در قسمت جنوب 5آباد به مساحت تقریبي گردشگري نوش

 پذیرایي است. ـ آباد در حال حاضر فاقد كاربري اقامتيشهر نوش
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ر نهادي و فیزیکي ریزي براي آن شامل عناصگردشگري فعالیتي چند وجهي است كه برنامه

 شود عبارتند از:ریزي در نظر گرفته مياست. عناصر اولیه گردشگري كه در فرآیند برنامه

 ساختهاي طبیعي، فرهنگي و انسانهاي گردشگري شامل جاذبهها و فعالیتجاذبه -1

هاي خدمات و تسهیالت اقامتي مانند هتل، مهمانسرا، اقامتگاه به همراه صبحانه، كمپ، پارك -2

 ... ارواني، واحدهاي خودخدمتي وك

ها، مراكز هنري و رساني گردشگري، رستورانسایر خدمات و تسهیالت مانند خدمات اطالع -3

هاي خرده فروشي، اقالم صنعتي، مبادالت ارزي و بانکي، مراكز درماني، خدمات پزشکي، فروشگاه

 پست و مراكز امنیت دولتي

 مختلف گردشگري نقل جهت دسترسي به مناطقوتسهیالت حمل -4

 ها مانند تهیه آب، نیروي برق، فاضالب، مخابرات، ارتباطات و تسهیالت بهداشتيسایر زیرساخت -5

هاي ترفیعاتي گردشگري، نیروي انساني، قوانین و هاي بازاریابي و طرحعناصر نهادي شامل استراتژي -6

اد انگیزه براي جذب هاي ایجمقررات مربوط به گردشگري، ساختارهاي دولتي و خصوصي، برنامه

سازي عمومي و هاي آموزشي براي كاركنان، برنامه آگاهگذاري بخش خصوصي، برنامهسرمایه

 اجتماعي و ... ـ محیطي، اقتصاديهاي زیستبرنامه
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 77ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

: نمودار عناصر اولیه توسعه گردشگری  10شكل 

 
 

آباد نیز از الگوي فوق پیروي و براساس در نوش ریزي گردشگريساختار و اجزاي برنامه

گونه شود. موفقیت اینحفظ و بقاي بافت سنتي فرهنگ محلي و مشاركت مردم انجام مي

هاي بومي و فرهنگي، سبك و شیوه زیست، حفظ آثار و سنتها مرهون حفظ محیطریزيبرنامه

شود. با ناپذیري متوجه جامعه ميصورت صدمات جبرانزندگي در منطقه است. چرا كه در غیراین

نه توسعه غیراصولي به بافت سنتي، فرهنگي و اجتماعي یاهاي عملگراتدوین و انجام سیاست

 رسد.جدي ميآسیب

در نهایت اهداف كلي و اصلي توسعه گردشگري افزایش سهم بخش گردشگري در 

اي درآمدزا، افزایش سهم بخش هویژه براي جوانان، جمعیت بیکار و ایجاد فرصتزایي بهاشتغال

گردشگري روستایي در ایجاد درآمد خالص ارزي و همچنین سایر درآمدهاي دولت، تحکیم 

اي و پیوند و همبستگي بین جوامع محلي، كمك به حفظ و حمایت از منابع همکاري، توسعه منطقه

محیطي با و زیستاجتماعي  ـ محیطي، كمك به توسعه پایدار فرهنگياجتماعي و زیست ـ فرهنگي

 حمل و نقل

 هااقامتگاه

سایر 

 هازیرساخت

 عناصر نهادي

خدمات و 

تسهیالت 

 گردشگري

هاو جاذبه

هاي فعالیت

 گردشگري

توسعه 

 گردشگري
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هاي پایدار توسعه و توسعه ارتباطات فرهنگي باتوجه به هاي جامعه و اتخاذ رویهارج نهادن به ارزش

هاي جامعه است. اغلب موارد اهداف دربرگیرنده منافع مختلف اقتصادي، اجتماعي و یا ارزش

 گیرند.اي را دربرميمحیطي هستند و مطالعات ویژهزیست

هاي روستایي، محل مناسبي براي ك و محدود و در كل نواحي با ویژگيمحیط جوامع كوچ

باشد و باید هدایت گردشگران به توسعه پایدار گردشگري بخصوص در فصول گردشگري مي

زیست از تخریب صورت اصولي صورت گیرد تا محیطهاي گردشگري بهها و مکانها و كمپپاركینگ

 در امان بماند.

توان طبیعي آن منطقه براي پذیرش  یدار گردشگري در یك منطقه حدباید براي توسعه پا

گردشگر مشخص شود. تجاوز گردشگري از حد توان طبیعي شهر نه فقط كیفیت زندگي را تا 

دهد بلکه موجب بروز خسارت جبران ناپذیري به منابع طبیعي و فرهنگي ترین حد كاهش ميپایین

یان حد توان طبیعي شهر و تعداد ورود گردشگر هزینه شود. این عدم تعادل و توازن مشهر مي

آورد كه به مراتب از منافع آن بیشتر است. در فراوان اجتماعي را به ویژه در سطح محلي به بار مي

كم هنگامي كه هدف، ترقي دادن و تسریع در چنین شرایطي كوشش براي توسعه گردشگري، دست

مدت صدق نکند. لیکن در بلندمدت این امر در كوتاه فایده است. شایدبهبود وضع شهر باشد بي

یابد. ها و منافع تمامي چرخه توسعه گردشگري مورد توجه قرار گیرد مصداق ميحتي اگر هزینه

اي جذاب موفقیت توسعه گردشگري براي دو پیش شرط است كه اول اینکه شهر باید سیما و چهره

اي یي، پاكي، نظم و ترتیب و مانند اینها نقش عمدهداشته باشد. چگونگي سیماي شهر از نظر زیبا

تواند انداز در راحتي زندگي در شهر ميقدر كه زیبایي سیما و  چشمهمان .در جلب گردشگر دارد

گردشگران بیشتري را به سوي خود جلب كند غمگیني سیماي مردم، زشتي چهره و منظر شهر و 

انع ورود و توقف مسافران در آن شهر شود ولو تواند معدم احساس آسایش و راحتي در آن مي

هاي فراوان تاریخي هم داشته باشد. دومین شرط موفقیت هاي تاریخي و هنري غني و جاذبهجنبه
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هاي قابل عرضه براي گردشگران را در شهرها در توسعه گردشگري این است كه یك رشته فرآورده

مشي مسئوالن و متولیان ت كه سیاست و خطاین البته خود در گرو آن اس .دسترس داشته باشند

گذاري و كوشش در ایجاد تسهیالت براي دسترسي به اي باشد كه تقاضا براي سرمایهگونهشهر به

 ها را برانگیزد و گسترش دهد.جاذبه

آباد، بایستي بعد از تجهیز امکانات و ساماندهي فضاهاي گردشگري و با این حال شهر نوش

آنها قابلیت جذب گردشگر تا سقف یك میلیون نفر در سال را از نقاط مختلف تفریحي و ملزومات 

 كشور و یا خارج از كشور داشته باشد.

 صنعتي -

طورعمده در قسمت هاي متعددي است كه بهآباد شامل كارگاهشهر نوش صنعتيكاربري 

بافي، اد چون قاليآبرنگ شدن برخي مشاغل موجود در بافت شهر نوش. كماندجنوبي شهر واقع شده

 هاي موجود در بافت شده است.اغلب كارگاهمنجر به حذف 

مترمربع است. سرانه كاربري در  1772آباد برابر با در شهر نوش صنعتيمساحت كاربري 

 ست.مترمربع ا 2/0وضع موجود 

 صوتي و زیست، خصوص آلودگي بصري جهت رعایت بهداشت عمومي ساكنان شهر در

 هاي كارگاهي از محدوده شهر خارج گردد.گردد كاربريمي محیطي، پیشنهاد
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 ، اصول و معيارها و ضوابط كليتعيين اهداف -2-6

ها و مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن اصول و مباني علمي با توجه به بررسي

آن آباد از طرف دیگر و سعي در انطباق شهرسازي از یك طرف و شرایط و وضعیت موجود شهر نوش

ریزي كالبدي طرح اصول بر شرایط ویژه شهر، تدوین اصول، اهداف و معیارها و ضوابط كلي براي

 اند.تدوین شده

اصول نهایي براي روش انجام كار و تدوین مطالعات كه در شرح خدمات نیز اشاره شده 

 :شودشرح ارایه مياست. بدین

هاي محلي و شوراها در سازمانهماهنگي با سیاست عدم تمركز و در نظر گرفتن نقش  -1

 هاي عمراني در سطح شهر، شهرستان و استان.هاي مربوط به فعالیتگیريتصمیم

ریزي و اجراي ضرورت استقالل و خودكفایي شهرداري و نهادهاي محلي در زمینه برنامه -2

 هاي عمراني شهر.برنامه

ري، سعي در ایجاد هماهنگي هاي توسعه شهثیرنظام بخشي در تنظیم و تدوین برنامهأت -3

ؤثر در توسعه و عمران ها و عوامل مهاي مختلف و در نظر گرفتن روابط متقابل بخشبین بخش

 شهر.

صورت یکپارچه و در نظر گرفتن روابط شهر به ویژگیهايضرورت بررسي و شناخت  -4

 هاي اطراف آن.متقابل شهر و آبادي

 اي و ملي(.)منطقه ریزيطوح باالتر برنامهریزي شهري با سضرورت ارتباط برنامه -5

 هاي موجود.هاي عمراني و در نظر گرفتن امکانات و واقعیتها و برنامهگرایي طرحواقع -6

 هاي عمراني شهر.ها و برنامهضرورت پویایي و قابلیت انعطاف طرح -7

 ران شهر.هاي توسعه و عمریزيثیر قوانین و مقررات موجود در چگونگي برنامهأت -8
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ها گیريها، نتیجهتحلیلمستقیم ومشخص برتجزیه وصورتكه بهطوريانجام مطالعات به -9

 ثر واقع شود.ؤو پیشنهادهاي ارایه شده م

اهداف و معیارها و ضوابط كلي نیز كه باید در طرح توسعه كالبدي مورد توجه قرار بگیرد به 

 در جدول زیر آورده شده است:.صورت مفصل 
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 82ندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ مه

 آبادهای اجرایي طرح جامع شهر نوش: اهداف، راهبردها و سیاست10 جدول

 ضوابط و مقرراتها، تو صیه هاپروژه های اجرایيسیاست راهبردها اهداف موضوع

ي
ون

قان
 و 

ي
یت

یر
مد

 

پایداري مدیریت 

 شهري

 اتخاذ ساز و كارهاي مناسب با حفظ بناهاي با ارزش -

 اي طبیعي، تاریخي و فرهنگيتوسعه آتي شهر با توجه به ساختاره -

 اتخاذ رویکرد اجتماع محور -

 بر مبناي شهرسازي ارزشگراشهر توسعه  -

اصالح قوانین، واگذاري تسهیالت مناسب جهت مرمت و حفاظت   -

 بناها از طرف مدیریت شهري

استفاده از ابزارهاي مهندسي مالي در تامین منابع مالي مورد نیاز  -

 گذاريیه طرحهاي مشاركتي و سرمایهطرحهاي توسعه شهري) ته

 ضرورت بهره گیري از مشاركت مردم در مدیریت شهر -

هاي گذاري در بخشحمایت و هدایت بخش خصوصي جهت سرمایه -

 مختلف

دادن تسهیالت و امکانات مناسب جهت انجام فعالیت هاي بهسازي  -

 و نوسازي در بافت

 فرهنگي توجه مدیریت شهري به آیین هاي اجتماعي و -

 آموزش در حین خدمت براي كاركنان شهرداري -

 تجهیز مدیریت شهري به نیروهاي متخصص -

 اجراي طرحهاي مشاركتي با مردم ، بخش خصوصي -

 گذاريجذب سرمایه و ایجاد بسترهاي سرمایه

 تجهیز بافت  به ابزارهاي خدمات شهري -

Iبرگزاري دوره هاي  - CDL براي پرسنل شهرداري 

محدوده تاریخي براي شهر بر اساس  تعیین -

و تدوین ظوابط 1353نقشه تاریخي سال 

هاي مختلف ساخت و ساز براي محدوده

 داخلي و خارج از محدوده تاریخي

براي شهر زیر زمیني و توجه به  ارایه ضوابط -

ضوابط میراث فرهنگي درخصوص آن و سایر 

عناصر با ارزش فرهنگي و تاریخي در شهر 

زان، خانه اربابیان و حاج ذبیح چون قلعه سی

 اهلل 

 

ی
هر

 ش
عه

وس
ی ت

بد
كال

 

احیاء و رونق بخشي  -

 به شهر

ایجاد محیطي با  -

 هویت و اصیل

 توجه به ارزشهاي طبیعي و میراث فرهنگي و حفظ آنها -

 خصوصي به جهت لزوم حضور ساكنین و بخشمالکیت  ثبات -

 خصوصي در بافت قدیمي.

 فضایي و طبیعي -هاي كالبدينگیري از تمام توابهره -

 احیاي بافت فرسوده شهر و ممانعت از گسترش آن -

 توسعه كالبدي بر مبناي ساختار طبیعي، تاریخي و فرهنگي شهر -

 ریزي محیطياعمال برنامه -

 ایجاد بسترهاي شهرسازي مشاركتي )شهرسازي با مردم( -

 توجه به نقش شهر در آینده و كاركرد فعلي آن -

 ي در نظم بخشي به ساختار كالبدي و سازمان فضایيسع  -

 ارایه تسهیالت ویژه براي فعالیت هاي بهسازي و نوسازي در بافت -

دادن تسهیالت و امکانات مناسب جهت انجام فعالیت هاي بهسازي  -

 و نوسازي

 ايساماندهي مراكز محالت و محورهاي محله -

 يساماندهي بناهاي با ارزش فرهنگي و تاریخ -

 مقاوم سازي بناها -

ساماندهي كانال هاي انتقال آب و هدایت آبهاي سطحي  -

 به خارج از بافت

طراحي ساختمانها متناسب با آیین نامه هاي زلزله و  -

 استفاده از مصالح استاندارد

 بهسازي نما و سیماي كالبدي -

حداكثر ارتفاع ساختمان در محدوده شهر  -

 باشدزیر زمیني، یك طبقه مي

متر در محدوده  4/1گود برداري بیش از  -

مصوب بافت قدیم عالوه بر كسب مجوز از 

شهرداري نیاز به اخذ مجوز از سازمان میراث 

 فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري است.

استفاده از مصالح همخوان با كلیت مجموعه  -

 )بافت باارزش تاریخي( الزامي است

 

ي
یط

مح
 

پایداري طبیعت و  -

ست و محیط زی

 اندازچشم

ارتقاي كیفیت  -

ي در بافت محیط

 تاریخي

هاي حفظ ارزش -

 محیطي

با رعایت و اجراي تبدیل بخش قدیمي شهر به مركز ماندگار شهر  -

 هاي توسعه پایدارشاخص

 هاي محیطي شهرتوجه به ویژگي -

 هاي ویژه محیط در رابطه با ایجاد یك اقتصاد پویاشناسایي قابلیت -

وري مناسب و بهینه ردم و مدیران شهري در راستاي بهرهآموزش م -

 از منابع زیست محیطي

 استفاده از مصالح مقاوم و همخوان با محیط -

 از حوادث غیرمترقبه گیريجهت پیشاتخاذ تدابیر مهندسي در  -

 جلوگیري از گسترش صنایع بر روي زمین هاي كشاورزي مرغوب  -

 جنوب شهر نوش آبادحفظ اراضي مطلوب كشاورزي در   -

 اي جهت دهي بخش كشاورزي به سمت و سوي آبیاري قطره -

 استحکام بخشي مسیل هاي غربي و شرقي شهر -

 هاي چشم اندازحفظ و تجهیز ایستگاه -

 هاي سطحيهاي آب جهت هدایت آبساماندهي جوي -

،تعریض وساماندهي معابر شهر با توجه به ساختار احداث -

 طبیعي و تاریخي

 ساماندهي بافت تاریخي شهر -

تثبیت شن هاي روان با كاشت گونه هاي  -

 گیاهي

با توجه به شرایط محیطي حاكم بر شهر  -

ضرورتي براي استفاده از سقف هاي شیرواني 

 وجود ندارد.

استفاده از مصالح ساختماني كه بازده  -

 حرارتي باالیي دارند ممنوع است
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اد
ص

قت
و ا

ت 
الی

فع
م 

ظا
ن

 

اري اقتصاد پاید -

شهري )ایجاد 

بسترهاي توسعه 

 اقتصادي(

 تالش براي رونق بیشتر بخش تجاري در داخل محالت -

مطالعه امکان ایجاد یك شهرك صنعتي دیگر و جهت دهي و تمركز صنایع  -

 بر روي آن

 توجه به بخش اقتصادي بر مبناي ساختار طبیعي، تاریخي و فرهنگي شهر -

ها به مشاركت در بخش تجارت صوصي و تعاونيهاي ختشویق مردم و بخش -

 و اقتصاد

 گذاري در بافتفراهم كردن دسترسي اقتصادي جهت سرمایه -

 گذاريبسترسازي براي باال بردن انگیزه سرمایه -

 ریزي اصولي براي تقویت وتوسعه صنایع دستيسازماندهي و برنامه -

 يتوجه به بخش صنعت و همسو كردن آن با بخش كشاورز -

فراهم آوردن تعاوني ها و تسهیالت الزم براي تقویت بخش  -

 كشاورزي

محصوالت هایي  در شهر جهت آموزش، تولید و فروش تجهیز مکان  -

 صنایع دستي چون قالي بافي 

هاي كم بهره و دراز مدت به ساكنین دادن تسهیالت واعطاي وام  -

 بومي

جاري در شهر و جذب هاي اقتصادي و تكاهش مالیات براي فعالیت  -

 سرمایه گذاران

فعالیت براي توسعه  دولتي و خصوصي  گذاريافزایش سرمایه  -

 گردشگري

رفع مشکالت حقوقي در رابطه با مالکیت خصوصي  -

 صنایع

 ایجاد و تجهیز بازار در ارتباط با صنعت گردشگري -

خارج نمودن نوش آباد از بن بست ارتباطي از طریق  -

 جدیدتعریف راه هاي 

 تجهیز زیر ساخت هاي منطقه صنعتي انصار -

آن دسته از بناهایي كه در اثر تعریض از  -

متر مربع برخوردار شوند  50مساحتي كمتر از 

توانند در صورت داشتن سند شش دانگ مي

 به استقرار یك واحد تجاري مبادرت ورزند. 

در واحدهاي تجاري  زمین اشغال سطح -

 .باشدمي زمین لك مساحت درصد100 معادل

 واحدهاي كلیه براي نماسازي ضوابط رعایت -

 است. اجباري تجاري

 طبقات حداكثر شهر تاریخي محدوده در -

 مجاز ارتفاع و طبقه یك واحدهاي تجاري

 .باشدمي متر 4 ساختمان

ي
یت

مع
ج

- 
ي

اع
تم

اج
 

ي
نگ

ره
ف

 

پایداري جمعیتي  -

)افزایش ضریب 

 ماندگاري جمعیت(

یت حفظ و ارتقاء هو -

فرهنگي، اجتماعي و 

 تاریخي شهر

 جلوگیري از افول سرمایه اجتماعي جوانان شهر  -

 هاي فرهنگي زنده و بالقوهشناسایي و برجسته كردن ارزش  -

 هاي مختلف گردشگريتجهیز شهر متناسب با نیاز طیف  -

 اتخاذ تمهیدات الزم براي باالبردن امنیت اجتماعي  -

 ارزش از طریق مرمت بناهاي موجود در آنارزش دادن به بافت با   -

 تدوین  ضوابط تشویقي جهت سکونت مردم بومي در بافت با ارزش  -

 توجه به بافت تاریخي و جلوگیري از تخلیه جمعیت بومي از آن -

 توجه به توسعه یکپارچه كالبد شهري -

 تدوین برنامه هاي توانمندسازي -

نامه ریزي مناسب براي این ضرورت توجه به گروه سني جوانان و بر -

 قشر غالب اجتماعي شهر

 تاسیس دانشگاه پیام نور  -

 برگزاري سلسله جلسات هفتگي آموزش خانواده -

 ساماندهي بوستان الله و شقایق -

 احداث سالن ورزشي -

 هاي عزاداريساماندهي مسیر اصلي حركت دسته -

 ساماندهي سیستم حمل و نقل عمومي -

غال براي فضاهاي خدمات حد اكثر سطح اش -

عمومي چون فضاهاي آموزشي، فرهنگي و 

 درصد است. 50مذهبي 

 

ی
گر

دش
گر

 

 گردشگري پایدار-

 هاي اقتصاديهمسو كردن توسعه گردشگري با سایر بخش -

 در منطقه یکي از كانونهاي جذب گردشگرتبدیل نوش آباد  به  -

 سعه گردشگريریزي ساماندهي و كنترل الگوهاي كالبدي توبرنامه -

جذب گردشگر در راستاي پیشرفت اقتصادي و حفظ هویت فرهنگي و  -

 تاریخي

هاي زیست محیطي و طبیعي و وري چند منظوره از جاذبهبهره -

 جلوگیري از اتالف منابع

 هاي مختلف گردشگرانتجهیز شهر مطابق با نیازهاي طیف -

 ردشگريهاي دولتي و خصوصي در راستاي توسعه گجذب سرمایه -

 آموزش نیروي انساني -

 گردشگري –گسترش خدمات زیر ساختي و زیر بنایي شهري  -

 حفظ آثار تاریخي با ارزش -

 احداث كمپینگ گردشگري نوش آباد -

 ساماندهي شهر زیر زمیني اویي -

ساماندهي آب انبارهاي تاریخي توي ده، چاله سي و  -

 دربریگ

ي با ارزش موجود هاساماندهي و تجهیز برخي از خانه -

 در بافت  براي اسکان گردشگر

 آزاد سازي اطراف قلعه تاریخي سي زان -

 ها چون تابلوتابلو گوناگون انواع از استفاده -

جهت  راهنما تابلو و تبلیغاتي تابلو اعالنات،

 هدایت گردشگران به مکانهاي مورد نظر

كف سازي و سنگ فرش معابر واقع در طرح  -

 ویژه 

حفظ و احیاء بناهاي تاریخي همراه  توجه به -

 با توسعه گردشگري
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 84ندسان مشاور ایوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ مه

دست آمده براي رشد و توسعه شهر و انتخاب هاي بهحلبندي تنظيم و مقايسه راهجمع -2-7

 ي توسعههابهترين فرصت و زمينه

بندي نهایي از مطالعات انجام گرفته، جهت ارایه الگوي مناسب و كارآمد توسعه شهري جمع

ها و امکانات و تنگناها و موانع بررسي شده و ارزیابي به عمل ط تعریف شده، قابلیتاصول و ضواب

 همچنین الگوي تقسیم نقش عرضه شد.هاي موجود و آمده از منابع موجود و توانایي

 

 آبادهاي توسعه شهر نوشبررسي زمينه -2-7-1

دارد. در دهه اول و  آباد در دو حالت عادي و نیمه بحراني قراروضعیت ترافیکي شهر نوش

كه رفت و آمد در داخل طوريآید بهدوم محرم وضعیت ترافیکي شهر به حالت نیمه بحراني درمي

گردد. براي جلوگیري از این وضعیت گیرد و موجبات نارضایتي اهالي ميمحالت به سختي انجام مي

این كمربندي در قالب  متري دور تا دور شهر پیشنهاد شده است. بخش قابل توجهي از 30كمربند 

 باشد.معابري چون بلوار كارگر و كشاور موجود مي

 زا(زمينه توسعه شهر در درون بافت قديم شهر )توسعه درون -الف

دلیل توسعه آباد با سابقه سکونتي باالي خود، داراي بافت تاریخي است كه بهشهر نوش

ترسي برخوردار است. بافت تاریخي شهر درپیچ بودن دسارگانیك آن از ویژگي فشردگي بافت و پیچ

اي از شهر در قالب بافت امروزه از كیفیت مناسبي براي سکونت برخوردار نبوده و بخش عمده

مترمربع فضاهاي مسکوني در حال  196919آباد به میزان كنند. در شهر نوشفرسوده خودنمایي مي

وجود هاي بایر ماضافه نمودن زمین . بامربع فضاهاي تخریب شده وجود داردمتر 12916تخریب و 

درصد از  14مترمربع، معادل  287596مربع، فضایي به مساحت متر 77761در بافت به میزان 

باشد. وجود مساحت قابل توجهي از شهر در محدوده اراضي خالص شهر آماده توسعه آتي شهر مي

. عدم استفاده از شودعنوان یك قابلیت در توسعه آتي شهر محسوب ميبافت قدیمي شهر به
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، یك تهدید جدي تواند فضاهاي تخریبي و بالاستفادههاي موجود بافت براي توسعه شهر، ميظرفیت

 براي شهر در آینده باشد.

 زا(آباد )توسعه برونهاي توسعه شهر نوشب( بررسي كلي زمينه

عث پر زا( هر چند توسعه شهر در درون بافت بادر خصوص الگوي نخست )توسعه درون

تواند قادر به شدن بافت و جلوگیري از گسیختگي كالبدي آن خواهد شد اما این شیوه نمي

دلیل در برگرفتن آثار با ارزش فرهنگي و . از طرف دیگر بهسخگویي به تمام نیازهاي شهر باشدپا

این بررسي گیري از تمام فضاهاي قابل توسعه وجود ندارد. بنابرتاریخي فراوان درون خود امکان بهره

 یابد.ها و امکانات توسعه در شهر ضرورت ميسایر قابلیت

گیري از اصول شهرسازي را بر روي یك زا( هر چند امکان بهرهالگوي دوم )توسعه برون

سو باعث باال دلیل گسترده شدن و توسعه افقي شهر، از یكسازد، اما بهبستر آماده توسعه فراهم مي

رساني دهي و خدماتنایي در شهر خواهد شد و از سوي دیگر خدماترفتن هزینه تأسیسات زیرب

ها با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین الگوي اول در الویت نخست جهت شهري در این قسمت

 گردد.وساز شهر پیشنهاد ميساخت

ها باید در جهت ایجاد انسجام و همگني در نواحي عملکردي، رفع گزیني كاربريمکان

رویه هر، در نظر گرفتن حضور گردشگران در شهر و منطقه و جلوگیري از گسترش بينیازهاي ش

 شهر باشد.
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 ها و ارايه الگوهاي مختلف توسعه كالبدي و انتخاب الگوي نهاييحلراه -2-8

همواره از دو هسته سکونت اصلي برخوردار  آباد با سابقه سکونتي باالیي خود،شهر نوش

هاي اصلي تکوین صورت تدریجي، پیرامون هستهدر فرایند زمان و به است كه روند توسعه شهر

گیري بافتي ارگانیك و در هم ، هم اكنون شاهد شکلیافته است. از این رو با توجه به شرایط زماني

ه الگوهاي توسعه شهري سعي شده است كه یتنیده در بخش مركزي شهر هستیم. لیکن در ارا

بر اساس ساختار طبیعي، تاریخي و فرهنگي در اولویت قرار گیرد.  یکپارچگي سازمان فضایي شهر

رساني و دسترسي مناسب به همچنین جهت دستیابي به یك الگوي مناسب، سلسله مراتب خدمات

باشد. خدمات شهري از طریق شبکه ارتباطي، از جمله اهداف موردنظر در این طرح جامع مي

گیري ساختار كالبدي و فضایي آن در وسعه شهر و شکلثر در تعیین الگوي تؤبنابراین عوامل م

 ز این عوامل شامل موارد ذیل است.باشد كه برخي اآینده متعدد مي

 و سلسله مراتب شبکه دسترسي موجودتوجه به ساختار  -

 پارچه سازمان فضایي و كالبدي شهرتوجه به توسعه یک -

 يمعیت و نیاز سنجي براي توسعه آتبیني تعداد جپیش -

 ه و پیشنهاد محدوده بر اساس نیازكید بر عدم توسعه افقي شهر در سطحي گستردأت -

 پيشنهاديالگوي  -

و لزوم رفع  آبادهاي كالبدي، اجتماعي، فرهنگي و تاریخي شهر نوشبا توجه به ویژگي

 :مشکالت موجود اعم از

 ضرورت اصالح محدوده قانوني شهر در وضع موجود -

 ختار طبیعي، تاریخي و فرهنگي و اجتماعي شهرضرورت توجه به سا -

 با ارایه الگوي توسعهها و امکانات توسعه در رابطه ضرورت توجه به موانع، قابلیت -
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اصالح معابر وضع موجود و احداث خیابان و تکمیل كمربندي در ضلع شمال و  -

 غربي شهر با هدف كاهش ترافیك عبوري از مركز شهرجنوب

 معابر وضع موجود درون بافت تقویتاصالح و  -

كید و توجه به توسعه یکپارچه شهر تا افق زماني طرح و تعادل بخشیدن به وضعیت أت -

 نابهنجار كنوني

 ضرورت توسعه مركز شهر و لزوم ایجاد مركز خدماتي و اداري در سطح شهر -

 توسعه یکپارچه شهر و حفظ اراضي پیراموني -

 افزایش درآمدها در سطح شهر ایجاد فرصت براي اجراي طرح و -

 یه شهر به خارج از محدوده قانونيهاي واقع در حاشخارج كردن كارگاه -

ترین آباد از جمله اساسيها و امکانات توسعه در شهر نوشتوجه به موانع، قابلیتهمچنین 

یکپارچه . برهمین اساس در راستاي توسعه دباشميشهر نکته مورد توجه در رابطه با الگوي توسعه 

ترین موانع توسعه كالبدي از محدوده عنوان عمدههاي شرقي و غربي بهعالوه بر حذف مسیل شهر،

دلیل مجاورت با اراضي آباد نیز بهقانوني شهر، بخشي از اراضي واقع در قسمت جنوب شهر نوش

ي و الگوي كالبدكشاورزي، از محدوده قانوني حذف شده است. پیشنهادات ارایه شده در ساختار 

آباد صورت گرفته است. براین اساس با توجه به ساختار طبیعي، تاریخي و فرهنگي نوش ،توسعه

 توان برشمرد:هاي كلي این الگو را به شرح ذیل ميویژگي

 زا( با هدف توسعه یکپارچه شهرزا و برونكید بر توسعه همه جانبه )درونأت -

 ي واقع در شهر به خارج از محدودهبخشي از اراضقالاصالح محدوده قانوني وضع موجود و انت -

 مراكز محالت با سازمان فضایي شهرهماهنگي و انطباق  -

 منظور ایجاد شبکه روان ترافیك در سطح شهرافزایش سطح شبکه دسترسي، به -
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گزیني محالت شهر از طریق تقویت انسجام كالبدي و اجتماعي شهر و تالش در جهت عدم جدایي -

 ان فضاي عمومي مشترك در سطح شهرعنوث میدان و تقویت محور مركزي بهاحدا

ختار طبیعي، تاریخي و احداث، تعریض و تقویت معابر ارتباطي در حدفاصل محالت با توجه به سا -

 .فرهنگي شهر

منظور ایجاد ترافیك روان در سطح شهر و امکان تقویت و تعریض معابر اصلي و شریاني شهر به -

 آسان به تمام نقاط شهر.دسترسي 

 ها( به خارج از محدوده سکونتي شهرهاي مزاحم شهر )كارگاهانتقال كاربري -

د و هدایت توسعه شهر به آباتالش در جهت حفظ اراضي كشاورزي واقع در جنوب شهر نوش -

 سمت شمال

 به ساختار ارتباطي شهرنیاز سنجي در رابطه با ارایه پیشنهادات مربوط  -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



خطى

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

lin
e.c

om



 

 90ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمهندسان مشاور ایوان نقش جهان  ـــــ
 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



خطى

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

lin
e.c

om



 

 92ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمهندسان مشاور ایوان نقش جهان  ـــــ
 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 93ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 

 

 

 

 

 هاي مربوط به شهربخش پنجم: تهيه طرح و برنامه

 

 

 

 بخش پنجم :

 هاي مربوط به شهرتهيه طرح و برنامه
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هاي تهيه طرح و برنامه -1

 مربوط به شهر
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 تهيه طرح و برنامه هاي مربوط به شهر  

 تهيه طرح توسعه و عمران شهر )طرح توسعه كالبدي شهر( -1-1

به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و تامین نیازمندیهاي  طرح جامع شهري 

به صـورت یـك راهنمـا    شود. این طرح ها و اهداف توسعه شهري، تهیه ميبینيشهر بر مبناي پیش

 كند.ميعمل 

بین مسـکن و شهرسـازي اسـتان     07/10/1387آباد در تاریخ قرارداد طرح جامع شهر نوش 

آباد تالش بر این بود اصفهان و این مهندسان مشاور منعقد شد. در طول مدت تهیه طرح جامع نوش

تهیه گردد. بنابراین، این طرح  ریزي با مردم و مشاركت آنهاكه مطالعات انجام شده در حیطه برنامه

با تکیه بر ساماندهي و بهبـود وضـعیت سـکونت، فعالیـت، تعامـل بـا محـیط، گردشـگري و ... و بـا           

هاي ذیربط تهیه گردیده است. از اهـداف طـرح جـامع شـهر     مشاركت اقشار مختلف مردم و سازمان

 توان به موارد زیر اشاره كرد:آباد مينوش
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اي نسبت به بيشتر شهرهاي ل باالبودن قابليت گردشگري وضعيت ويژهآباد به دليشهر نوش

بيني كاربريهاي مورد نياز بايد بـا مالحظـه و مطالعـه ريـز و     ايران دارد. تهيه طرح جامع شهر و پيش

ـ    دقيق انجام شود و بنابراين قرارداد طـرح جـامع بـا پيوسـت خصوصـي بررسـي توسـعه كالبـدي        

 ـ   محيطـي، مـديريتي  فرهنگي، زيسـت  ـ  هاي كالبدي، اجتماعيروژهبيني پگردشگري شهر با پيش

سند توسعه شهري تحت عنوان  مـديريت   5قانوني، نظام دسترسي، نظام فعاليت، گردشگري و تهيه 

  گردد.گردشگري تهيه و ارايه مي بحران، مديريت ترافيكي، توسعه شهري، ميراث فرهنگي و توسعه

  

  كاربري اراضي -1-1- 1

اراضي به معناي پراكندگي فضايي كاركردهـاي شـهري ماننـد مسـكوني، آموزشـي،      كاربري   

هـا و اشـكال آنهـا در سـطح     تجاري، فضاي سبز و ... است. مشخص كردن مساحت هر يك از فعاليت

گنجـد.  شهر و بررسي تعامل و ارتباط منطقي و كارا بين كاربريهـا در حيطـه آمـايش سـرزمين مـي     

كوششي هدفمند به منظور ساخت چارچوبي براي توسعه آينـده شـهر در    ريزي كاربري زمين،برنامه

  اجتماعي، فرهنگي، كالبدي، مديريتي و... است.همه جوانب اقتصادي، 

سال آينده ايـن   15متر مربع است. براي  2870860آباد در وضع موجود محدوده شهر نوش  

  .مترمربع خواهد رسيد 2777833محدوده با كاهش روبرو شده و به 

  كاربري مسكوني –الف 

 مترمربـع اسـت   1955625آباد مجموع اراضي خالص شهري در وضع موجـود  در شهر نوش

شـود. سـرانه كـل    مترمربعي محدوده شهر را شـامل مـي   2870860 مساحت درصد از كل 1/68كه 

در افق طرح مترمربع است.  180برابر  1388نفري سال  10867اراضي خالص شهري براي جمعيت 

. ايـن كـاربري در وضـع    اسـت برآورد شدهمترمربع  1044135آباد برابر با مسكوني شهر نوش سطوح

شود. بنابراين با توجه به درصد كل محدوده شهر را شامل مي 6/37درصد و در افق طرح  21موجود 
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مترمربـع خواهـد    34/80نفري پيشنهادي، سرانه كاربري مسكوني در افق طرح به  12996جمعيت 

    رسيد.

هـاي  م به ذكر است با كوچكتر شدن محدوده پيشنهادي طرح جامع قسـمتي از كـاربري  الز

شهري ممكن است خارج از محدوده پيشنهادي واقع شوند ولي به دليـل قرارگيـري در حـريم شـهر     

  شود.مشمول ضوابط و مقررات طرح مي

  خدماتيـ  كاربري تجاريـ  ب

درصـد كـل محـدوده     5/0دارد كه  مترمربع وسعت 14211كاربري تجاري در وضع موجود 

مترمربع است. بـراي افـق    3/1شهر را به خود اختصاص داده است. سرانه اين كاربري در حال حاضر 

مترمربـع پيشـنهاد شـده     32313 معـادل مترمربع و به صورت شناور  5/2طرح اين كاربري با سرانه 

  است.  

  كاربري صنعتي ـپ 

مترمربع فضا تحت عنوان كارگاه در اختيـار دارد   1772 معادلآباد در حال حاضر شهر نوش

درصد از كـل شـهر را بـه    1/0كه قسمت عمده آن در قسمت جنوبي شهر واقع شده است. اين مكان 

 صـنعتي مترمربع كاربري تحت عنوان  523 ،آبادنوش. در افق طرح در شهر خود اختصاص داده است

  خواهد بود.مترمربع سرانه موجود  04/0با 

  بري آموزشيكار ـ ت

 8/3مترمربـع اسـت كـه     40793آباد مساحت كاربري آموزشي در حال حاضر در شهر نوش

نفري است. با توجه بـه توسـعه كالبـدي شـهر بـه       10867مترمربع سرانه اين كاربري براي جمعيت 

سمت شمال شهر و ايجاد يك پهنه مسكوني جديد در اين محدوده، ضرورت ارايه خدمات شـهري از  

نمايد. بنابراين با پيشنهاد واحـدهاي آموزشـي بـه فراخـور نيـاز،      ربري آموزشي را ايجاب ميجمله كا
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درصد از كل اراضـي   9/1مترمربع خواهد رسید كه  53746مساحت كاربري مذكور در افق طرح به 

 مترمربع خواهد بود.  1/4شود. سرانه آموزشي در افق طرح در محدوده شهر را شامل مي واقع

 يورزش ـ ج 

ورزش یکي از ملزومات اساسـي سـاكنین یـك مجموعـه اسـت. یکـي از ملزومـات مقاصـد         

ورزشـي اسـت. ورزش در هـواي سـالم و محـیط      ـ   گردشگري نیز تجهیز مقصد با مکانهاي تفریحي

سرسبز همراه با استخرهاي متعدد روباز و سرپوشیده و زمینهاي ورزشي جهت ورزشهاي مختلف در 

آبـاد در وهلـه اول   هاي گردشگري است. فضاهاي ورزشي در شهر نوشفصول مختلف یکي از مکمل

تواند مورد استفاده ساكنین شهر و محدوده پیراموني خود قرار گیرد. فضاهاي ورزشـي پیشـنهاد   مي

آباد عالوه بر استفاده مردم بومي ساكن در شهر بـراي اسـتفاده   شده در قسمت جنوب و شمال نوش

تـوان بـه دو بخـش    آبـاد را مـي  . گردشگران شهر نوشگیردداري قرار ميبرگردشگران نیز مورد بهره

ـ گردشگران عمومي و گردشگران ورزشي تقسم نمود، برگذاري مسابقات ورزشي، اردوهاي تفریحي  

آبـاد عـالوه بـر گردشـگري تـاریخي،      تواند براي شهر نوشآموزي و دانشجویي و ... ميورزشي دانش

 به ارمغان بیاورد.طبیعي، گردشگري ورزشي نیز 

 3/0مترمربع است كه سرانه آن  2728آباد سطح كاربري ورزشي در وضع موجود در نوش  

مترمربع افزایش  47069مترمربع به  6/3با سرانه باشد. در افق طرح میزان این كاربري مترمربع مي

اي نـه چنـدان   دهآباد در آینیابد كه تمامي این سطوح داخل محدوده پیشنهادي است. شهر نوشمي

دور در صورت توجه مدیران شهري به بخش گردشگري ورزشي و تجهیز قسمت اعظمي از فضاهاي 

تواند نقش موثري در این امر ایفا نماید و همچنین در تفریحي در شمال و جنوب شهر، مي ـ  ورزشي

دهاي ورزشي از كه با تجهیز و احداث واح زایي مناسب نیز صورت بگیرد. به طورياین بخش اشتغال

هاي مختلف، زمـین والیبـال،   هاي بدمینتون، زمین چمن فوتبال در ابعاد و اندازهقبیل استخر، زمین

تـوان از یـك طـرف    ها مـي هاي اسکیت و دوچرخه سواري و دیگر ورزشبسکتبال، هندبال، و پیست
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از نیازهاي شهري  گردشگري شهر را باال برد و از طرف دیگر جوابگوي بخشي ـ  هاي تفریحيقابلیت

توانـد  ورزشي مي ـ  زایي از مهمترین دستاوردهاي گردشگري تفریحي بود و از بعد دیگر نیز اشتغال

 موثر در بخش اقتصاد شهري باشد.

 انتظاميـ كاربري اداري ـ چ 

درصد از كل  5/1مترمربع است كه  43864انتظامي ـ   در وضع موجود سطح كاربري اداري

مترمربع اسـت. در حـالي كـه در     4گیرد. سرانه این كاربري در حال حاضر ر ميمحدوده شهر را درب

. اختصـاص دارد انتظـامي  ـ    مترمربـع بـه كـاربري اداري    48078 معادلطرح پیشنهادي مساحتي 

نفـري شـهر از    12996و بـا توجـه بـه جمعیـت      1403انتظـامي در سـال    ـبنابراین كاربري اداري  

درصد از كل محدوده پیشنهادي  7/1بع برخوردار خواهد شد. این میزان مترمر 7/3اي برابر با سرانه

 شد.آباد را شامل خواهد شهر نوش

 پارك و فضاي سبز ـ  ح 

 بندي كرد:توان در چهار دسته كلي تقسیمرا مي شهريفضاي سبز 

فضاي سبز عمومي: این فضاها، فضاهاي سبز شـهري و پاركهـا و بوسـتانها هسـتند كـه       -1

هاي اجتماعي و فرهنگي هاي اجتماعي دارند و جهت گذران اوقات فراغت، تفریح، گردهمایيعملکرد

گیرد. این فضا در اصل فضاهاي سبز تجهیز شده هسـتند كـه داراي نیمکـت،    مورد استفاده قرار مي

 سازي معابر و دسترسي از مشخصات این فضاها هستند.روشنایي، آبخوري، دستشویي كف

مه عمومي : فضاهاي سبزي هستند كه استفاده كنندگان آنها نسبت به فضاهاي سبز نی -2

 هاي باز ادارت دولتي از این گونه هستند.فضاهاي سبز عمومي محدودترند. محوطه

فضاهاي سبز معابر و خیابانها: از جمله فضاهاي سبز شهري هستند كه به طـور معمـول    -3

دهنـد و یـا بـه    رو را تشـکیل مـي  رو و سوارهدهكاري حاشیه باریکي از حدفاصل مسیرهاي پیادرخت
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هـا و خیابـان شـکل    هاي پیرامـوني بزرگـراه  ها یا در زمینصورت متمركز در فضاهاي كوچك میدان

 اند.گرفته

ها فضاهاي سبز خصوصي: فضاهاي سبز خصوصي شامل كلیه فضاهاي سبز اعم از باغچه -4

حیط اجتماعي در مورد فضاي سبز شهري اهمیـت  هاي موجود در شهر است. آنچه از دیدگاه مو باغ

 یابد. میزان فضاي سبز عمومي است فضایي كه رفت و آمد عمومي به آنها بدون مانع است.مي

 114667آبـاد مسـاحتي برابـر بـا     در حال حاضر پاركها و فضاي سبز موجود در شهر نـوش 

بوستانهاي پیشنهادي، در افق  اند كه به همراه كمپینگ گردشگري واختصاص دادهمترمربع به خود 

درصـد از كـل مسـاحت     7/8گیرد كه این میزان مترمربع را دربر مي 240780طرح سطحي معادل 

 گردد. مترمربع را در افق طرح شامل مي 5/18اي در حدود محدوده شهر و سرانه

 حمل و نقل و انبارداري ـخ 

از آن به معابر اختصـاص دارد،  مساحت كاربري حمل و نقل و انبارداري كه بخش عمده اي 

درصد از كل شهر را بـه   9/36خواهد رسید و مترمربع  1026379 بهدر افق طرح آباد در شهر نوش

 مترمربع خواهد بود. 79سال آینده  15در  این كاربريسرانه خود اختصاص خواهد داد. 

ز چنـد صـدهزار نفـر گردشـگر در طـول یـك سـال اسـت، یکـي ا          شهري كه پذیرايبراي 

مهمترین نیازمندیهاي آن احداث پاركینگ و هدایت وسـائط نقلیـه ورودي بـه شـهر جهـت حفـظ       

آباد كه در فصول مختلف سال به خصوص در فصل بهـار و  فضاهاي ارزشمند در آن است. شهر نوش

در برخي روزها چـون   وهزار نفر گردشگر است  500هاي محرم و صفر پذیرایي حدود تابستان و ماه

هزار نفر با صدها دسـتگاه وسـیله نقلیـه     50بیش از  یازدهم و دوازدهم محرم، وم، هشتم،روزهاي د

از ایـن رو   كننـد. هـایي را ایجـاد مـي   و مزاحمـت  هـا نظمـي شوند كه با حضور خود بيوارد شهر مي

مترمربع در قسمت جنوبي شهر در طرح پیشنهادي به پاركینگ اختصاص  76000مساحتي معادل 

  است.یافته
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 103ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

  شهري تاسيسات ـ د

 3355برابر بـا  ) با احتساب آب انبارهاي شهر( آباد نوشمساحت تاسیسات موجود در شهر 

مترمربع  04/0سال آتي به  15مترمربع است. سرانه این كاربري در  3/0در حدود  مترمربع و سرانه

 خواهد رسید. 

 شهري تجهيزات ـ ذ

 8/0ي در حدود مترمربع و سرانه 9048بر با براآباد نوشمساحت تجهیزات موجود در شهر 

 مترمربع خواهد رسید.  4/0سال آتي به  15مترمربع است. سرانه این كاربري در 

 فرهنگي ـر

مساحت در افق طرح كه  مترمربع است 41774آباد مساحت كاربري فرهنگي در شهر نوش

 مترمربع خواهد بود. 8/4ه سال آیند 15سرانه فرهنگي در  خواهد رسید.مترمربع  62513آن به 

 درماني ـز

 باشد.ميخانوار  2859 داراينفري  8/3هزار نفري و بعد خانوار 11 جمعیتبا  آبادنوششهر 

اي باید مراعات شود. ازجمله همجـواري و  یابي مراكز درماني اصول ویژهدر خصوص پیشنهاد و مکان

ه براي سالهاي آتي، مساحت مورد نیاز ، جواري با كاربریهاي مختلف، ظرفیت توسعمحدودیتهاي هم

فرم شهر، تقسـیمات درونـي آن، انـدازه و سـاختار جمعیـت، چگـونگي پـراكنش جمعیـت و نظـام          

  هاي محیطي و اقلیمي و غیره.ها، ویژگيدسترسي

هـزار نفـر گردشـگر از     150ك ساالنه نزدی آباد عالوه بر جمعیت بومي منطقه،در شهر نوش

ل باشد. در حـا کي از نیازمندیهاي این جمعیت كاربریهاي درماني متناسب ميكنند یشهر دیدن مي

اخبـاري در خیابـان شـهدا بـه     تحت عنـوان درمانگـاه شـهید    حاضر فقط یك مورد كاربري درماني 

مترمربع در شـمال شـهر بـه     6707با اختصاص فضایي معادل مترمربع وجود دارد.  2427مساحت 

 7/0اي در حـدود  خواهـد رسـید و سـرانه    مترمربـع   9116بـه   ایـن كـاربري   كاربري درماني سطح

 مترمربع را به خود اختصاص خواهد داد. 
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 سطوح خالص شهري ـ س

اي بـه خـارج از   گورستان، دامداري و برخـي اراضـي بـایر حاشـیه    با پیشنهاد انتقال مسیل، 

خواهـد  مترمربـع   2777833مترمربع به  93027آباد با كاهشي برابر با محدوده، محدوده شهر نوش

محدوده پیشنهادي شهر فاقد اراضي ناخالص شهري است. سـرانه سـطوح خـالص شـهري در      رسید.

درصد از  100مترمربع خواهد رسید كه  7/213مترمربع است كه در افق طرح به  180وضع موجود 

 شود.كل اراضي واقع در محدوده پیشنهادي را شامل مي

 سطوح ناخالص شهري ـ ش

مترمربع و معادل  915235آباد در وضع موجود برابر با الص شهري در شهر نوشاراضي ناخ

است. با پیشنهاد كاربري مسکوني در قسمت شمال و جنوب شـهر و   درصد از كل اراضي شهر 9/31

كمربندي به دور شهر و انتقال كاربري دامداري به خارج از محدوده در افق طـرح،   احداث و تکمیل

آباد به طور كامل دربرگیرنـده اراضـي خـالص شـهري     فت كه محدوده شهر نوشتوان گبه یقین مي

 خواهد بود.
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 107ــــــــــــ ــــــپيشنهادي ــــ طرح و تجزيه و تحليل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

  نفر) 12996(جمعيت افق طرح:  1403آباد در سال شهر نوش : جدول كاربري اراضي پيشنهادي 11جدول
درصد به سطوح  سطح كاربري

 ا ناخالصخالص ي

  درصد 
 به كل

  سطح كاربري موجود سرانه
 در پيشنهادي 

سطح كاربري 
 پيشنهاد شده

 531380 512755  80,34 37,6 37,6 1044135 مسكوني

 26720 0   2,05 1,00 1,00 26720 مسكوني با تأمين خدمات

 23014 9299 2,5 1,2 1,2 32313 خدماتي ـتجاري

  0  523 0,0 0,0 0,0 523 صنعتي
 13409 40336 4,1 1,9 1,9 53746 آموزشي

 10026 0  0,8 0,4 0,4 10026 تحقيقات و فناوريآمورش

 6707 2408 0,7 0,3 0,3 9116 درماني

 146585 94195 18,5 8,7 8,7 240780 پارك وفضاي سبز

 45347 1723 3,6 1,7 1,7 47069 ورزشي

 16182 46331 4,8 2,3 2,3 62513 هنري- فرهنگي

 7588 70908 6,0 2,8 2,8 78496 مذهبي

 10873 37204 3,7 1,7 1,7 48078 انتظامي- اداري

 81001 0  6,2 2,9 2,9 81001 گردشگري- تفريحي

 4812 434 0,4 0,2 0,2 5246 تجهيزات شهري

 277 251 0,0 0,0 0,0 528  شهريتاسيسات 

   11165 0,9 0,4 0,4 11165 تاريخيميراث 

 258929 767450 79,0 36,9 36,9 1026379 حمل و نقل و انبارداري

     213,7 100,0 100,0 2777833 سطوح خالص شهري

 0 0 0,0 0,0 0,0 0 سطوح ناخالص شهري

     213,7 100,0   2777833 محدوده
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 108ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمهندسان مشاور ایوان نقش جهان  ـــــ

 مراحل مختلف توسعه آتي -1-2

نفر گزارش شده است كه ایـن میـزان    10867آباد حدود در حال حاضر جمعیت شهر نوش

سال آتـي،   15نفر خواهد رسید. براي اسکان افزایش جمعیت براي  12996عیت در افق طرح به جم

ها )بعد از بهسـازي و نوسـازي(   بایر و مخروبه هايزمیناحداث بناهاي مسکوني در داخل محالت و 

آبـاد بـه عنـوان مهمتـرین     شود. امتداد دو رودخانه در قسمت شرقي و غربي شهر نـوش پیشنهاد مي

بازدارنده توسعه كالبدي در این دو سوي شهر است. همچنین وجود فضاها و بناهـاي تـاریخي    عامل

شهر و حریم این بناها توسعه دروني شهر را نیز با مشکل مواجـه كـرده اسـت. طـرح توسـعه شـهر        

آبـاد و  هاي گردشگري در شهر نوشآباد باتوجه به عوامل محدود كننده فوق و با توجه به زمینهنوش

 جه به نیازمندیهاي آن پیشنهاد گردیده است.تو

آباد به دلیل ویژگیهاي طبیعي، تاریخي، فرهنگي، گردشگري، كالبدي و ... متمایز شهر نوش

توانـد  چناني نمياي این شهر در افق طرح مفهوم آنبا بیشتر شهرهاي ایران است. لذا توسعه مرحله

آباد اضافه خواهد شد. توسـعه  یت ثابت شهر نوشنفر به جمع 2129داشته باشد. در افق طرح حدود 

آباد در طرح توسعه عمران آن به صورت پركردن فضاهاي خالي و انسـجام بخشـي بافـت،    شهر نوش

احداث و توسعه فضاهاي گردشگري و فرهنگي )بازسازي میراث فرهنگي چون قلعه سیزان و احداث 

حدهاي مسکوني در قسمت شمالي شهر و فضاهایي چون كمپینگ گردشگري شهر و ... (، احداث وا

 تقویت و توسعه شبکه معابر نمایان است.

گردشـگري انجـام    ، فرهنگي وتاریخي ،آباد باید متناسب با ساختار طبیعيتوسعه شهر نوش

گیرد. توسعه بافت مسکوني شهر، با مرمـت و بهسـازي و نوسـازي بناهـاي درون بافـت و همچنـین       

بـا توسـعه ادارات و   ل )به پیروي از ساختار طبیعي، تاریخي شهر( هدایت توسعه شهر به سمت شما

ي محـور  ساله نیـز سـامانده   5گردد. براي افق سال پیشنهاد مي 15تاسیسات و تجهیزات براي افق 

سازي، سـاماندهي خیابـان امـام خمینـي و     ر و شبکه معابر پیشنهادي، محوطهفرهنگي، تاریخي شه
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 109ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

سازي، تغییـر كـاربري   آباد، مرمت، تجهیز و محوطهشگري نوشاحداث میدان مركزي، كمپینگ گرد

 اند.پیشنهاد گردیده قلعه سیزان

 

 تراكم مناطق مختلف شهر -1-3

محله باهویت فرهنگي و تاریخي است. این محـالت در مجمـوع    5آباد متشکل از شهر نوش

بـاد در وضـع موجـود    آاند. محـدوده شـهر نـوش   نفر را در خود سکني داده 10867جمعیتي برابر با 

هکتـار از سـطح محـدوه شـهر            60شـود. در حـال حاضـر حـدود     مترمربع را شامل مـي  2870860

برابر  1403آباد براي سال شود. همچنین جمعیت شهر نوشآباد را فضاهاي مسکوني شامل مينوش

 بـودن درصـد   بیني شده است. براي محاسبه میزان تراكم نیز بـا توجـه بـه بـاال    نفر پیش 12996با 

هـاي مختلـف در   هاي مربوط بـه میـزان تـراكم   سطوح ساخته نشده و بایر، این مساحت در محاسبه

آبـاد تـراكم جمعیتـي بـا توجـه بـه مسـاحت خـالص         گـردد. در شـهر نـوش   سطح شـهر كسـر مـي   

هکتـار   287مساحت كل )هکتار در وضع پیشنهادي( و  90هکتار در وضع موجود و  60.3مسکوني)

گردد. لذا تراكم خالص مسکوني در ( محاسبه ميهکتار در وضع پیشنهادي 277.7جود و در وضع مو

برآورد در هکتار نفر  4/144حدود  1403نفر در هکتار است. این میزان براي سال  181حال حاضر 

گیـرد،  شده است. عالوه بر موارد ذكر شده تراكم ناخالص شهري كه مساحت كل شـهر را دربـر مـي   

 نفر 8/46نفر در هکتار براي وضع موجود محاسبه شده است كه این میزان در افق طرح  8/37برابر 

 خواهد بود. در هکتار
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 115ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

ي شهر محيطهاي پيشنهادي شامل حريم شهر، محدوده شهر و حريم زيستمحدوده -1-4

 آبادنوش

 حريم شهر  -

حریم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پیرامون محـدوده شـهر كـه نظـارت و     

كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات كشوري شهرستان و بخـش مربـوط تجـاوز    

 ننماید.

ویـت حفـظ   شهرها بـا رعایـت اول  ون به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موز

ها، هرگونه استفاده بـراي احـداث سـاختمان و تاسیسـات در داخـل      ، باغات، جنگلاراضي كشاورزي

 پذیر خواهد بود.هاي جامع و هادي امکانحریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح

هـا و ضـوابط مصـوب در    بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات كه به موجب طرح نظارت

حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثناي شهركهاي صنعتي ) كه در هـر   داخل

باشـند( بـه عهـده شـهرداري     حال از محدوده قانوني و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثني مي

 شود.ميباشد. هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب ميمربوط 

گیرد كه ضوابط و مصوبات طـرح  هکتار را در بر مي 4/5094حدود آباد در حریم شهر نوش

 آباد الزم االجراست. جامع در این محدوده از طریق شهرداري نوش

 محدوده شهر -

 تـا   محدوده شهر عبارت از حد كالبدي موجود شهر و توسـعه آتـي در دوره طـرح جـامع و    

 باشد.جرا مياالهرسازي در آن الزمضوابط و مقررات شكه تهیه طرح مذكور در طرح هادي شهري 

شهرداریها عالوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات 

ارت بـر اسـاس هرگونـه    نظـ بنایي در چارچوب وظایف قانوني خود كنتـرل و  شهري و تاسیسات زیر
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اخـل محـدوده شـهر را نیـز     ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط بـه توسـعه و عمـران در د   

 برعهده دارند.

را بـه خـود    هکتـار  287در حـدود  اي محـدوده  آبـاد نـوش در وضع موجود محـدوده شـهر   

اختصاص داده است. تمام فعالیتهاي عمراني در داخل این بافت باید زیر نظر شهرداري انجام پذیرد. 

بـه مسـاحت   سال آینده  15 در كاهش هکتار 10حدود با  كوچکتر شده و محدوده پیشنهادي شهر

  شده است. هکتار پیشنهاد 277

 

 حريم زيست محيطي -

كیلومتر بعـد از محـدوده مصـوب شـهري بـراي شـهرهایي بـا         5اي است به عرض محدوده

كیلومتر  2نفر و  200000تا  75000كیلومتر براي شهرهاي بین  3نفر و  200000جمعیت بیش از 

محدوده ضوابط مربوط به استقرار صنایع و مراكـز خـدماتي،    نفر. در این 75000براي شهرهاي زیر 

 سازمان حفاظت محیط زیست الزم االجرا است.

با توجه به ضوابط و مقررات موجود درخصوص تعیین محدوده زیست محیطي شهر با توجه 

 دو كیلومتر بعد از محدوده شهر در نظر گرفته شده است. آبادنوشبه جمعیت شهر 
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 شبكه ارتباطي شهر )خيابانهاي موجود و پيشنهادي( -1-5

آباد در حال حاضر با عملکرد گردشـگري یکـي از شـهرهاي فرهنگـي و تـاریخي      شهر نوش

نفر گردشگر اسـت. ایـن    استان اصفهان است. این شهر در ایام و فصول خاصي از سال جاذب هزاران

كند كه موجب عبور عملکرد حضور هزاران وسیله نقلیه را بر منطقه و مسیرهاي ارتباطي تحمیل مي

گردد. الزم است جهت عبور وسایط نقلیه به داخل شهر در ایام محرم مي ژهویو مرور با حجم باال، به

بي از شهر تعریـف گـردد. همچنـین    هاي عمومي در نقطه مناسو ایجاد اختالالت ترافیکي، پاركینگ

احداث كمربندي در اطراف شهر جهـت كنتـرل ترافیـك عبـوري و خروجـي از شـهر الزم بـه نظـر         

 رسد.مي

توان به خیابان امام خمیني آباد ميدر حال حاضر از مهمترین مسیرهاي ارتباطي شهر نوش

ء است كه از ورودي شهر شروع و اشاره كرد. خیابان امام خمیني در امتداد بلوار محمد زمان و شهدا

زادگـان، ایثـارگران، معلـم و    آبادي، جاللتا محدوده تفکیك شده شمال شهر ادامه دارد. بلوار شمس

آموز، كارگر و كشاورز نیز از دیگر معابر و مسیرهاي ارتباطي شهر هستند. همچنانکـه از نقشـه   دانش

تسـهیل در حركـت عبـوري شـهر، یـك       هاي ارتباطي پیشنهادي معلوم است، جهـت معابر و شبکه

 كمربندي دور تا دور شهر پیشنهاد شده است.

آباد مهمترین خیابان شهر، خیابان امام خمیني تعریـف گردیـده و   در طرح جامع شهر نوش

متر از میدان شهداء تا بلوار معلـم و بوسـتان شـقایق ادامـه دارد. ایـن       16متر و عرض 770به طول

آبـاد محسـوب    ملکردي بودن خود به عنوان مهمترین خیابـان شـهر نـوش   خیابان با توجه به چند ع

شود. در امتداد این خیابان و محدوده مركز آن یك میدان مركزي براي هدایت جریان ترافیك و مي

متر  30بیني شده است. خیابان امام خمیني در وضع پیشنهادي تا عرض هویت بخشي به شهر پیش

هاي شـمالي و  بندي اصلي شهر پیوند دهنده قسمته عنوان استخوانشود و بمورد تعریض واقع مي

آبـادي و شـهدا بـه    جنوبي از نقط ثقل شهري خواهد بود. خیابان امام خمیني در امتداد بلوار شمس
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گـردد. كمربنـدي   خیابان سیدین پیوند خورده و در امتداد آن به كمربندي شمال شهر متصـل مـي  

متر از میدان ورودي شـهر ) میـدان    6464و طول متر 30عرض شهر نیز كه توصیف آن گذشت به 

یابد. غیر از این مسیر مهم، تعدادي از خیابانهـاي داخـل   شروع و دور تا دور شهر امتداد مي بسیج (

شوند. مهمتـرین خیابـان احـداثي بـراي ایـن      شهر و بافت مسکوني تعریض و تعدادي نیز احداث مي

متر، از اتصال میدان وقفه و مجموعه تاریخي پیرامون  16و با عرض جنوبي  –با امتداد شمالي شهر،

گردد. آید كه از این طریق ارتباط محالت با یکدیگر تسهیل ميآن به بلوار جالل زادگان به دست مي

غربي، اتصال خیابان امام خمیني به  –متري دیگر با جهت شرقي 16همچنین با احداث سه خیابان 

ركزي به بلوار كارگر و خیابان امام خمیني به بلوار كشاورز )در امتـداد خیابـان   قلعه سیزان، میدان م

تـر، در  متـري و پـایین   8متـري و   12ها، چندین گذر شود. عالوه بر این خیابانبزرگمهر( میسر مي

 داخل شهر جهت تعریض پیشنهاد شده است كه در نقشه پیشنهادي ارایه شده است.  
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 بندي اجراي پروژه خيابانهامرحله -1-6

تـوان در معـابر و فضـاهاي    یکي از مهمترین عوامل شکل دهنده یا ساخت هر شـهر را مـي  

 ت كاال و انسان جستجو كرد.اختصاص یافته به حرك

ي را اگیـري ویـژه  طبیعـي، شـکل   -تاریخي –آباد به خاطر عوامل متعدد كالبدي شهر نوش

هاي ساختماني و نامیـدن آن بـه عنـوان معبـر     پذیرفته است. استفاده از فضاهاي موجود مابین توده

مناسب از خیابـان و میـدان    تواند در سیما و ساختار شهر تاثیر مناسبي بگذارد لذا براي تعریضنمي

هاي معابر جدیـد اجـرا   بایست معابر وضع موجود شهر در درجه اول ساماندهي شده، سپس طرحمي

گردد. به خاطر ورود هزاران نفر گردشگران در فصول مختلف سال، احداث و ساماندهي تمامي معابر 

 جدید و قدیم الزم است.

م خمیني و احداث میدان مركزي در امتـداد آن  اولویت اول: ساماندهي و تعریض خیابان اما

 در این طرح به عنوان اولویت نخست معرفي شده است. 

اولویت دوم: تعریض و ساماندهي خیابان بزرگمهر و اتصال دو محور اصلي در مركز )خیابان 

 آباد.امام خمیني( و قسمت غربي )بلوار كشاورز( نوش

لعه سیزان به بلوار جـالل زادگـان و كـاهش بـار     متري از ق 16اولویت سوم: احداث خیابان 

گردد.ترافیکي از خیابان امام خمیني به عنوان اولویت سوم محسوب مي

 بي رقیه به بلوار ایثارگران.متري از زیارت بي 10اولویت چهارم: احداث خیابان 

 اولویت پنجم : تعریض و ساماندهي خیابان مسجد جامع از خیابان امام خمینـي بـه سـمت   

 شرق شهر در اولویت پنجم احداث قرار دارد.

آبـاد كـه از اتصـال كوچـه     متري در محدوده محله شـیخ  10اولویت ششم : احداث خیابان 

آبـاد بـا   دوزي به دست مي آید و تسهیل كننده ارتباط محله شـیخ شهید آتشین و كوچه شهید پینه

 گیرد. باشد در اولویت ششم قرار ميزاده محمد ميامام
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چنین در راستاي احداث و تعریض این معابر تعریض معابر فرعي داخل شهر نیـز انجـام   هم 

 اند.گیرد كه در نقشه پیشنهادي مورد طراحي واقع شدهمي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



132ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمهندسان مشاور ایوان نقش جهان  ـــــ

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

lin
e.c

om



 

 134ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمهندسان مشاور ایوان نقش جهان  ـــــ

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m
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 شيب خيابانها و نحوه دفع آبهاي سطحي -1-7

ریزي و طراحـي خیابانهـا و   از مسائل مهم در شهرسازي توجه به شیب طبیعي زمین، برنامه

معابر براساس شرایط طبیعي زمین و دفع آبهاي سطحي و روانابها و هدایت آنها به منظور خـروج از  

باشد كه نتیجه ایـن  ر نظر گرفتن كمترین هزینه و كمترین زمان ميمحلهاي مسکوني و معابر و با د

 باشد.امر كمك در جهت ایجاد محیط سالم و پاك، براي بهبود شرایط زندگي شهروندان مي

 تواند موارد زیر باشد:هاي جریان یافته در شهر ميمشکالت منتج از آب

 به شهر. جاري شدن آب در سطح شهر و وارد نمودن خسارتهاي مالي -

ترین آثار باسـتاني  زمیني و فرسایش و تخریب تدریجي یکي از با ارزشامکان نفوذ آب به شهر زیر -

 موجود در منطقه.

 كاهش اصطکاك وسایل نقلیه با سطح معابر. -

 خطر یخ بستن آب سطح معابر و تشدید مسئله سرخوردگي در زمستان. -

 عابرین پیاده. پاشیدن آب به اطراف و ایجاد مزاحمت براي -

 جمع شدن آب و ایجاد مسائل بهداشتي به ویژه در فصل گرم. -

شمار دیگر از این دست و همچنین در معرض سـیل قـرار   باتوجه به موارد فوق و مسائل بي

داشتن شهر، مهمترین موضوع هدایت سیالبها از طریق مسیلهاي موجود در دو طرف شهر و خـروج  

هـاي سـطح معـابر، سیاسـت كلـي،      آوري آبباشد. به منظور جمعمي آنها از نواحي مسکوني و شهر

هـاي  باشد. به دلیل واقع شدن مسیلهدایت آبهاي سطحي به سمت مسیلها و خروج آنها از شهر مي

ها، به صـورت اصـولي نیازمنـد    فصل شهر و عبور كمربندي از جوار آنغربي و شرقي در محدوده بال

 باشند. ساماندهي مي

آباد در محدوده میان دو مسیل، همواره شیب عمـومي زمـین   واقع شدن شهر نوشبه دلیل 

نیز از محدوده خیابان امام خمیني به سمت غربي با شیب غربي و به سمت شـرق بـا شـیب شـرقي     

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 136ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمهندسان مشاور ایوان نقش جهان  ـــــ

چـم  گاه و سوكآباد در ابتداي یك دلتاي حاصلخیز و در مابین دو رودخانه فصلي گازراناست. نوش

آبـاد بـه سـمت شـمال     عمومي شهر در ارتباط با كل مجموعه شهري نوش واقع شده است كه شیب

آباد نیز به تبعیت از شـیب زمـین از   شرقي )دریاچه نمك( است. برهمین اساس جریان آب در نوش

 جنوب و جنوب غربي به شمال شرقي است.
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 در عمران شهر وظايف شهرداري و ساير سازمانهاي مسئول -1-8

هـاي  در مجموع وظایف كنوني مدیریت شهري )صـرف نظـر از تنـوع و ا خـتالف در نظـام     

 اجتماعي و سیاسي گوناگون( به شرح زیر است:

هـاي توسـعه شـهري،    ریزي شهري، شامل وضع ضوابط و مقررات در تهیـه نقشـه  برنامه -1

 بندي.شهر در قبال ضوابط حوزه هاي متفاوتها به بخشنوسازي و بهسازي شهر، اختصاص فعالیت

هـا و  هاي جدید، تعمیر و نگهـداري خیابـان  ها و راهوظایف عمراني شامل ساخت خیابان -2

 هاي درون شهري و ... .هاي موجود، ساخت پلراه

 وظایف خدماتي مانند تامین فاضالب، حمل و نقل عمومي و ... -3

اله، نظافت شـهري، ایجـاد كشـتارگاه،    آوري و دفع زبتامین بهداشت شهري شامل جمع -4

 نظارت بر تهیه و عرضه موارد غذایي.

 سوزي و حوادث اعم از مترقبه با غیرمترقبه.وظایف ایمني شامل مبارزه با آتش -5

هاي فرهنگي، بایگاني نوار و فـیلم  وظایف فرهنگي شامل ایجاد كتابخانه، تاسیس انجمن -6

 هنري. –هاي فرهنگيعضي جشنوارهها، تئاترها، سینماها و بنمایشگاه

 هاي درون شهري، تامین فضاي سبز.زیست شهري شامل ساخت پاركارتقاي محیط -7

 وظایف نظارتي مانند نظارت بر امور ساختماني و شهرسازي. -8

( شـهرداریهاي  1334تیرمـاه   11در ایران مطابق با فصل ششم قـانون شـهرداري )مصـوب    

وظـایف چهارگانـه عمرانـي، خـدماتي، نظـارتي و رفـاه اجتمـاعي را        بندي كلي كشور در یك تقسیم

برعهده دارند. وظایف عمراني نظیر احداث خیابان و فضاي سبز، وظایف خدماتي مانند تنظیف معابر 

و دفع زباله، وظایف نظارتي مانند صدور پروانه ساختمان و نظارت بر امور اصـناف و رفـاه اجتمـاعي    

گیـرد. طـي   نه و احداث مساكن ارزان قیمت براي نیازمندان را در بـر مـي  موارد نظیر تاسیس نوانخا
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چهل سال گذشته از زمان تصویب آخرین قانون شـهرداري بسـیاري از وظـایف شـهرداریها را سـایر      

 اند.سازمانها برعهده گرفته

آباد عالوه بر شهرداري، میراث فرهنگي و گردشگري، اداره آب، برق، گـاز، پسـت و   در نوش

برات، آموزش و پرورش، وزارت علوم، تربیت بدني، جهـاد كشـاورزي، بهداشـت و درمـان و ... از     مخا

كنند. بیشتر تغییر جمله اداراتي هستند كه نقش موثري در عمران و بهسازي و توسعه شهر ایفاء مي

 آبـاد بـر عهـده شـهرداري و سـازمان     هاي عمراني و فرهنگي در شهر نوشو تحوالت و انجام فعالیت

میدان مركزي،  میراث فرهنگي و گردشگري نهاده است. با توجه به نقشه مربوطه و احداث كمپینگ،

پاركینگ، احداث و تعریض خیابانها، ساماندهي مراكز محالت، احداث كتابخانه، فضاي سبز و كاشت 

هاي باارزش درخت و ...، برعهده شهرداري است. اما بهبود، ساماندهي، احیاء و بهسازي و بازسازي بنا

تاریخي، بافت تاریخي، ثبت آثار تاریخي، تعیین ضوابط و مقررات الزم براي حفاظت و مرمت بناهاي 

آباد است. احداث معـابر و خیابانهـا و   ارزشمند برعهده پایگاه میراث فرهنگي و گردشگري شهر نوش

هـاي مربـوط بـه    نها و بوستان و فضاي سبز و آمـاده سـازي زمـی   میادین شهري همراه با پاركینگ

مسکوني بر عهده شهرداري است. اما ساماندهي و احداث فضاهاي تفریحـي و گردشـگري بـر عهـده     

شهرداري و بخش خصوصي با نظارت و هدایت سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري و 

زمانها و شهرداري است. احداث ادارات، درمانگاه، تأسیسات و تجهیـزات، ورزشـي و ... از وظـایف سـا    

نهادهاي مربوطه از جمله بهداشت و درمان، آب و فاضالب،  تربیت بدني و ...  است. احداث مـدارس  

بر عهده آموزش و پرورش، احداث واحدهاي اقامتي و مسکوني بر عهـده بخـش خصوصـي، احـداث     

احداث بوستان، سـاماندهي محـیط شـهري، تـرمیم و بازسـازي جویهـاي آب،        كمپینگ گردشگري،

 آباد است.ندهي مبلمان شهري و بهبود سیستم فاضالب شهري بر عهده شهرداري نوشساما
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 پيش نيازهاي آتي شهر در زمينه تاسيسات شهري -1-8-1

 سيستم فاضالب: -

هاي یکي از موضوعات مهم كه در چند دهه اخیر در ایران مطرح شده بحث فاضالب و شیوه

بار و جبران ناپذیري بر محیط زیسـت  آن، اثرات زیانباشد، چراكه فاضالب برحسب نوع دفع آن مي

 هاي مادي زیاد است.كند كه جبران آن نیازمند گذشت زمان و صرف هزینهوارد مي

هاي نادرست آباد چاه جذبي است. این شیوه جزء شیوهسیستم دفع فاضالب شهري در نوش

آوري و ایجـاد  ي سیستم جمـع است. ایجاد سیستم فاضالب و دفع آن به روش پیشرفته امروزي یعن

خواهد و به اي مواجه خواهد شد. این امر هزینه باالیي ميآباد با مشکالت عدیدهخانه در نوشتصفیه

هاي مسکوني در داخل محالت و كم عرض بودن معابر خاكبرداري، جاسـازي  دلیل تراكم باالي خانه

ن است ساختار كالبدي محالت را تغییر شود و ممکاي مواجه ميهاي فاضالب با مشکالت عدیدهلوله

اي و اصولي انجام شود اندازي سیستم فاضالب مناسب در شهر باید مطالعات ریشهدهد. لذا براي راه

و براساس توپوگرافي و شیب زمین بهترین گزینه براي دفع فاضالب انتخـاب شـود. از طـرف دیگـر     

ر محدوده مركـزي شـهر، ضـرورت ایجـاد     د هکتار 40 حدود  وجود شهر زیرزمیني اویي به مساحت

اي در كند. بر همین اساس مطالعات اصـولي و ریشـه  آباد را ایجاب ميسیستم فاضالب در شهر نوش

رابطه با شهر زیرزمیني و تهیه نقشه آن، تکمیل كننده بخش مهمي از احداث این سیسـتم حیـاتي   

 براي شهردر افق طرح خواهد بود.

 آبرساني: -

به عنوان یکي از شهرهاي واقـع در حاشـیه كـویر، وابسـتگي خاصـي بـه آب       آباد شهر نوش

داشته است. وجود تعداد زیادي آب انبار در این شهر نشان از اهمیت این منبـع حیـاتي در زنـدگي    

 آبادي بوده است. روزمره ساكنان نوش
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بـوده   آباد قـدیم از ارزش بسـزایي برخـوردار   آب در تولید محصوالت زراعي و باغي در نوش

است. با توجه به واقع شدن در میان دو رودخانه شرقي و غربي، آب به عنوان یکي از عوامل اصلي در 

آباد قدیم شود كه این موضوع به همراه خاك حاصلخیز، نوشآباد محسوب ميگیري شهر نوششکل

و تحـوالت  نمـود. بـا تغییـر آب و هـوایي     را به عنوان یك مركز مهم در اقتصاد كشاورزي مطرح مي

آباد و منطقه با تغییـرات  اجتماعي و اقتصادي در سطح كشور و منطقه،  نوع و مقدار كشت در نوش

اساسي رو به رو گشته كه با این وجود باز آب نقش خـود را حفـظ كـرده اسـت. كـم شـدن تولیـد        

تولیـد   آباد به دلیل كمبود آب در این شهر است. آب در گذشته درمحصوالت زارعي و باغي در نوش

كرده جو و تولید محصوالت باغي مهمترین نقش را بازي ميمحصوالت كشاورزي  به خصوص گندم، 

است كه امروزه به دلیل تغییرات كمي و كیفي در آب و پایین رفتن سـطح آن در محـدوده شـهري    

 آباد به مقدار قابل توجهي از میزان محصوالت كشـاورزي كاسـته شـده اسـت. بنـابراین آب بـه      نوش

جـویي در مصـرف اسـت.    ریزي و صـرفه آباد نیازمند برنامهعنوان مهمترین نعمت خدادادي در نوش

آباد داراي تعداد زیادي قنـات اسـت كـه در گذشـته عـالوه بـر مصـارف كشـاورزي،             همچنین نوش

اند. در هـر منطقـه   كننده بخشي از آب مشروب ساكنان بوده كه امروز تمامي آنها خشك شدهتامین

توان به چهار دسته مصارف خانگي، تجاري و صنعتي و كشاورزي تقسیم نمود. قابل رف آب را ميمص

ذكر است كه بهداشت آب، ارتباط نزدیك با سالمتي انسان دارد. به طور كلي حیات انسـان در گـرو   

 وجود آب سالم است. 

شـافاتي در  فیزیـك و حفـر چاههـاي اكت   ت واحد آب وزارت نیرو در بـاب ژئو به موجب مطالعا

     اولـین سـفره ( اسـتفاده     سـفره آبـدار وجـود دارد و قنـوات از سـفره آزاد )      4تا  1منطقه كاشان از 

آبـاد،  .آباد، قیاصآباد، عبدا..آباد، فیضهاي حسنقناتدربرگیرنده آباد هاي شهر نوشقنات نمایند.مي

آبـاد، كـه همگـي از    زن، سـاق ، مستوفي، قوامآبادآباد، عشقآباد، اقبالیه، معیننورآباد، محمدآباد، تاج

 گرفته است كه امروزه اغلب خشك و فاقد آب هستند. مه ميهاي زیدي و اطراف آن سرچشكوه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 143ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

در منطقـه اقبالیـه بـا تولیـد روزانـه       حلقه چـاه  5آباد تامین آب شرب توسط نوشدر شهر 

الب كاشـان جمعیـت   بـر اسـاس گـزارش شـركت آب و فاضـ     گیرد. صورت مي مترمکعب آب 2500

باشد كه این میـزان در وضـع   نفر مي 10403آباد تقریبي تحت پوشش شبکه آبرساني در شهر نوش

نفـري   12996باشد. با توجه بـه جمعیـت   درصد از جمعیت كل شهر مي 7/95موجود در برگیرنده 

به ز طرف دیگر درصد است. ا 20آباد نیازمند توسعه به میزان شبکه آبرساني در شهر نوش افق طرح،

مقـدار امـالح   ي با میزان نفوذ آب و تغذیه سفره، هاي زیرزمینبرداشت آب از سفره عدم برابريدلیل 

بـرهمین اسـاس    دچار كمبود خـواهیم شـد.   آیندهدر آب افزایش یافته و از لحاظ كمي و كیفي در 

ه خصـوص در  آبـاد بـ  ضرورت اتخاذ تمهیداتي را در نحوه مصرف آب در مصارف مختلف شهر نـوش 

 كند.بخش كشاورزي ایجاب مي

 برق: -

یکي از نیازهاي اساسي ساكنین یك منطقه برق است. گسترش روزافزون استفاده از وسایل 

تـرین  و برق و كاربرد وسیع برق در سطوح مختلف زندگي بشر آن را بـه یکـي از اساسـي    الکتریکي

سراسري برق متصل است. در حال حاضر آباد به شبکه ملزومات زندگي تبدیل كرده است. شهر نوش

هـاي كـالن   ریـزي گردد و باتوجه بـه برنامـه  از لحاظ تامین این نیاز هیچگونه كمبودي مشاهده نمي

هاي انجام شـده بـراي   بینيانجام شده در سطح ملي، میزان تولید الکتریسیته در سطح ملي و پیش

شـود  آباد مشاهده مـي ي قطعي برق در نوشآینده در افق طرح با كمبود برق مواجه نخواهیم شد. ول

 كه اداره برق الزم است مشکالت و مسائل مربوطه را حل و فصل نماید.

 تلفن و مخابرات: -

آبـاد بـا كمبـود سیسـتم     باتوجه به مطالعات میداني انجام شده در حال حاضـر شـهر نـوش   

هاي تلفن همگاني با است دكه باشد. با توجه به حضور تعداد زیاد گردشگر الزممخابراتي مواجه نمي
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هاي محیطي و براساس اسـتانداردهاي مبلمـان شـهري تعبیـه گـردد بخصـوص در       توجه به ویژگي

 گردد.مکانهایي كه تعداد گردشگر در آنها به وفور مشاهده مي

 گازرساني: -

آبـاد بـه اتمـام رسـیده اسـت. بهبـود سیسـتم        عملیات گاز رساني شـهر نـوش   1383سال 

 در این زمینه است.  آبادتقویت فشار گاز از نیازهاي شهر نوش گازرساني و

 

 دفع سيستم گورستان، غسالخانه، )كشتارگاه، شهري تجهيزات توسعه و ايجاد چگونگي -2 -1-8

 نشاني و...(زباله،آتش

 كشتارگاه -

شـهر  ترین كشـتارگاه بـه   آباد در حال حاضر فاقد واحد كشتارگاهي است. نزدیكشهر نوش

كشتارگاه كاشان است. این كشتارگاه واقع در جاده ابوزیدآباد و در محدوده شهرستان آران و بیدگل 

واقع شده است. در آران و بیدگل نیز كشتارگاهي وجود دارد كـه بـه دلیـل عـدم رعایـت بهداشـت       

ع شـدن  تعطیل گردید. در حال حاضر و در افق طرح و با توجه به پایین بودن تعداد جمعیت و مرتف

 شود.احتیاجات اهالي در این زمینه، نیاز اساسي و فوري به احداث كشتارگاه احساس نمي

 گورستان -

خواني به یك گورستان واقـع در جنـوب   آباد در حال حاضر به منظور فاتحهمردم شهر نوش

م اسـت  كنند. با توجه به نبود زمین بایر در داخل منطقه شـهري الز آباد مراجعه ميغربي شهر نوش

مکان یابي اصولي درخصوص گورستان صورت بگیرد تا در چند سال آینده به عنوان گورستان جدید 

 هاي نامناسب براي كشاورزي شناسایي شود. در خارج از شهر و در زمین

شود: یکي از عوامل مربوط به به دو دسته تقسیم ميیابي گورستان عوامل موثر بر مکان

، عواملي عوامل مربوط به مکان یا موضع است. عوامل مربوط به موقعیتموقعیت یا موقع و دیگري 
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كنند و موقعیت گورستان در ارتباط با شهر را ه بین شهر و گورستان را مشخص ميهستند كه رابط

 این نکته شود وهاي محل قرارگیري گورستان مرتبط ميعوامل مکاني به ویژگي نماید.تضمین مي

 احداث براي آن موقعیت از نظرصرف گورستان، براي شدهانتخاب محل آیا كه سازدميرا مشخص 

 ؟خیر یا است مناسب گورستان

 فاصله از شهر -الف

هر  فاصله گورستان نباید در حدي باشد كه موجب به زحمت افتادن شهروندان شود. اما در

هر ضـروري اسـت، در غیـر ایـن     ش حال، براي رعایت اصول شهرسازي، وجود فاصله بین گورستان و

هـا، افسـردگي مـردم، اشـغال فضـاي شـهري، ایجـاد        صورت مشکالتي از قبیل انتقال انواع آلـودگي 

 هاي عمراني و خدماتي به دنبال دارد.ترافیك، جلوگیري از اجراي طرح

 جهت توسعه شهر-ب

ت بهتـر اسـ   نباشـد. توسـعه شـهر    در جهـت یـابي شـود كـه    مکان يگورستان باید در جهت

گورستان در جهاتي كه عواملي ماننـد كـوه، سـیل و مـوانعي از ایـن دسـت كـه از توسـعه شـهري          

 یابي شوند.كنند، مکانجلوگیري مي

 همجواريها -پ

هـاي مناسـب   دار و سرسـبز، خـواه خـاكي و صـحرایي همجـواري     فضاهاي باز خواه درخت

ویژه همجواري با  بهها مجواريد. سایر هنكنگورستان هستند كه به عنوان حریم گورستان عمل مي

 مركز آموزش، صنعتي، نظامي و.... نامناسب هستند.

 جهت وزش بادهاي غالب-ت

نیست. از سـوي   تمیزبراثر فعل و انفعاالت شیمیایي ناشي از تجزیه اجساد، هواي گورستان 

ب اسـت.  اد گورسـتان، نـامطلو  بهاي زیستي درمعرض دیگر، از نظر اجتماعي نیز قرار گرفتن مجتمع

از سوي شهر به گورستان باشد و در صورت قرارگیـري گورسـتان   باید بنابراین جهت وزش باد غالب 
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در مسیر بادي كه به طرف شهر مي وزد بهتر است پیرامون گورستان بـا درختـان بلنـد و پرشـاخ و     

 رگ محصور گردد.ب

 دسترسي  -ث

گیرد و در ایام خاصي نظیـر  اغلب رفت و آمد به گورستان به صورت دسته جمعي انجام مي

آورنـد  روي مـي  هاي جمعه و برخي مناسبتهاي مذهبي و ملـي جمعیـت زیـادي بـه گورسـتان     شب

 ه گورستان اهمیت خاصي دارد.بدسترسي مناسب و ایمن  بنابراین

از جمله ایـن عناصـر    است. داراي عناصري ،هاي شهريگورستان مانند بسیاري از مجموعه

هاي ، همه فضاها و قسمتاست كه در آن ي. غسالخانه مجموعه ساختماننام بردتوان را ميغسالخانه 

گـردد. پاركینـگ   دهي به شست و شوي میت و كفن آن طراحي مـي اداري و خدماتي براي سرویس

دیگر است كـه بایـد در مکـان مناسـب و در نزدیکـي گورسـتان بایـد          گورستان از عناصر مورد نیاز 

 یابي شود. مکان

 نشانيآتش -3

لیتـر آب و یـك دسـتگاه     2700نشاني با ظرفیت آتشپادسان آباد یك دستگاه در شهر نوش

نشاني در داخل بوستان شهرداري واقع است كه در صورت وقوع حریق عدد كپسول آتش 40موتور و

آبـاد و حضـور   گیرد. در حال حاضر به دلیل عملکرد گردشگري شهر نـوش برداري قرار ميمورد بهره

آباد به صورت كامـل و بـا   ده گردشگران در آن، نیاز است تا سیستم اطفاء حریق در شهر نوشگستر

 هاي پیشرفته استقرار و تجهیز شود تا از وقوع خطرات احتمالي جلوگیري نماید. دستگاه

 هاي بهداشتيسرويس -4

. از ملزومات یك شهر گردشگري، وجود فضاها و مکانهاي گردشگري و تفریحي مجهز اسـت 

سـاعت بایـد تـامین گـردد. تـا میـزان        24تمام نیازمندیهاي یك فرد گردشگر حداقل بـراي مـدت   

ماندگاري این افراد حداقل به مدت مذكور فراهم شود تا عنوان گردشگر به آن اطالق گردد. عالوه بر 
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اشـتي در  هاي بهدمکانهاي تفریحي، اقامتي، پذیرایي و ... یکي دیگر از این نیازمندیها وجود سرویس

آباد احداث تعـدادي  سطح شهر یا فضاهاي گردشگري است. طرح جامع براي افق طرح در شهر نوش

 نماید. هاي عمومي پیشنهاد ميگردشگري و توقفگاه -از این واحدها را در داخل فضاهاي تفریحي

 مكانهاي راهنماي گردشگري -5

دارد ران شهري را بر آن مـي هزار نفر گردشگر در شهر در افق طرح، مدی 500حضور حدود 

هـاي راهنمـاي گردشـگري را در مسـیرهاي اصـلي و در داخـل       كه براي راهنمایي ایـن افـراد دكـه   

توقفگاههاي عمومي و فضاهاي تفریحي و گردشگري با توجه به اصول مبلمان شهري قرار دهد تا از 

فـراد سـاكن جلـوگیري    هاي مکرر آنها به حریم سکونت و فعالیت اسردرگمي گردشگران و مزاحمت

 نماید. 

 هاي شهريسيستم دفع و دفن زباله -6

 دستگاههاي حمل زباله -الف 

زباله بخشي از فعالیت شهري اسـت كـه از برداشـت مـواد زایـد در محـل       آوري و حملجمع

شود و تا تخلیه ایـن مـواد در محـل    )واحدهاي مسکوني، تجاري، بهداشتي، درماني و ... ( شروع مي

یابد. در بعضي از شهرهاي كوچك یا متوسط، این مرحله،  شامل برداشت مـواد زایـد،   ه ميدفن ادام

 بارگیري در وسیله و انتقال آن به محل نهایي دفن است.

 شوند:بندي ميوسایل نقلیه حمل زباله به سه دسته طبقه

 چرخهاي دستي -1

 خوردوهاي سبك -2

 خودروهاي سنگین -3

آوري زباله خورو وجود دارد، نباید از چرخهاي دستي براي جمع زماني كه امکان استفاده از

كند و عالوه بر آن نیاز بـه نیـروي انسـاني    استفاده كرد زیرا این روش زمان انجام كار را طوالني مي
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هـاي  آوري زباله شامل وانتآورد. خودروهاي سبك جمعبیشتر است. سطح بهداشت را نیز پایین مي

پرسي هستند. سهولت كار و سـرعت عمـل نسـبت بـه چرخهـاي دسـتي از       هاي كممعمولي و وانت

 باشد.خصوصیات بارز این خودروها مي

آوري زباله از سـطح محـالت بلکـه    در بعضي از شهرها خودروهاي سبك نه تنها براي جمع

گیرد. خودروهـاي سـنگین بـراي    هاي نهایي دفع، نیز مورد استفاده قرار ميبراي انتقال آن به محل

آوري زبالـه از منـاطقي كـه شـبکه ارتبـاطي مناسـبي دارنـد. همچنـین بـراي حمـل زبالـه از            عجم

ترین خصوصـیات ایـن خودروهـا    شوند. مهمایستگاههاي انتقال به محل نهایي دفع زباله استفاده مي

 هاي دور محاسن بیشتري دارند.گنجایش زیاد آنهاست كه در حمل زباله به مساحت

واع وسایل حمل و نقل زباله باید مورد توجه قرار گیـرد بـه شـرح زیـر     آنچه در بکارگیري ان

 است:

 از وسایل حمل و نقل زباله در شهر استفاده مناسبي به عمل آید. -

 انتقال مواد با حداقل قیمت و در كمترین زمان ممکن انجام شود. -

 از ظرفیت  وسایل حمل و نقل به خوبي استفاده شود. -

 ه شود كه روش تخلیه مواد در محل دفع نهایي، ساده و سریع باشد.از وسایلي استفاد -

 ها در سطح معابر جلوگیري شود.از ریختن شیرابه زباله -

 ها هنگام حمل آنها جلوگیري شود.از پراكنده شدن زباله -

 نقل بعد از كار روزانه به دقت شسته شوند.ووسایل حمل -

 هايابي محل دفن زبالهمكان -ب

تخاب مکان مناسب براي دفن بهداشتي، باید دقت كافي صورت پذیرد. همکاري نهادها در ان

هـاي آب  محـیط، شـركت  و اداراتي مانند اداره حفاظت محیط زیست، مسکن و شهرسازي، بهداشـت 

یابي نامناسب شود. مکاناي، سازمان منابع طبیعي، اداره كشاورزي و ... سبب بهبود روش ميمنطقه
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ن در مراحل بعدي مشکالت عدیده اقتصادي، عملیاتي، اجتماعي و زیست محیطـي را  براي مکان دف

 آورد.براي مدیران شهري در پي مي

 یابي محل دفن زباله باید به عوامل زیر توجه داشت:در مکان

 قیمت زمین و امکان تملك زمین براي مدیریت مواد زاید. -1

 کوني، آثار باستاني و تاریخي(.فاصله محل دفن تا شهر )  فاصله از نقاط مس -2

 هاي قابل دسترس.جاده -3

 شود.میزان دفع موادي كه در مکان مورد نظر دفن مي -4

 سال(. 20تا  15طول عمر جایگاه )  -5

 موقعیت زمین نسبت به جهت توسعه شهر) مخالف جهات توسعه شهر باید باشد(. -6

 پذیرش محل انتخابي از سوي مردم. -7

 ناسي، حفظ مناظر و پنهان بودن محل از دید عابران.شزیبایي -8

 كاربري زمینهاي همجوار. -9

 امکان استفاده مجدد از زمین دفن.  -10

 پذیري خاك.شناسي و وضعیت نفوذشرایط زمین  -11

 ویژگیهاي خاك و توپوگرافي محل.  -12

 ها و آبهاي سطحي.وضعیت نهرها، رودخانه -13
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ي جنـوب  متـر  300آبـاد در فاصـله   با توجه به موارد ذكر شده محل دفن زباله شهري نوش

آباد و در غرب كارخانه آجرپزي واقع شده است. این مکان كـه در قسـمت جنـوب جـاده     شرق نوش

آران و بیدگل واقع شده، در خالف توسعه آتي شهر بوده و فاقد شرایط مناسـب   –آباد ارتباطي نوش

هاي كشاورزي است. همچنین این مکان در كنار خاكریزهـایي واقـع شـده اسـت كـه      جهت فعالیت

 نماید.    آوري شده را تسهیل ميهاي جمعمکان دفع زبالها
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هاي كمي در زمينه چگونگي استفاده از استعدادها و امكانات ارايه پيشنهادات و توصيه -1-9

 رشد و توسعه اقتصادي شهر

تان آران و بیـدگل اسـت كـه    آباد به عنوان دومین مركز مهـم شـهري در شهرسـ   شهر نوش

هرگونه تحول در ساختارهاي اقتصادي شـهر و سـیماي اقتصـادي شهرسـتان اثرگـذار اسـت. بنابـه        

ها و امکانـات توسـعه اقتصـادي شـهري     مطالعاتي كه در مباحث قبلي ذكر گردیده در زمینه قابلیت

 گردد:ها و پیشنهادات زیر عنوان ميتوصیه

اندازهاي طبیعـي و میـراث فرهنگـي و تـاریخي،     و چشممحیطي شهر هاي زیستویژگي _

آباد داشته باشـد.  تواند مهمترین اثر بر سیماي منطقه و شهر نوشمزارع، كویر، مسیل، قنات و... مي

اي هاي اجارههاي تفریحي، رستوران و غذا خوریها، خدمات جانبي و ایجاد هتل و یا خانهایجاد كمپ

 ن اثرات را بر چهره اقتصاد شهر خواهد گذاشت.براي این منظور و ... مهمتری

بافي اشـاره كـرد. در حـال حاضـر     توان به صنعت قاليآباد مياز مهمترین صنایع شهر نوش

باشـند. امیـد اسـت كـه در افـق طـرح بـا        آباد غیرفعال مـي بافي در شهر نوشهاي قالياغلب كارگاه

ها و مركز خوداشتغالي صنایع دسـتي و  د جشنوارهها، بازاریابي و ایجاساماندهي و تجهیز این كارگاه

ها در اولویت قرار گیـرد  آموزشگاههاي مختلف، مراكز عرضه و در كل حمایت از تولیدات این كارگاه

همچنین در راسـتاي   كه اثرات بسیار مثبتي از نظر اقتصادي و بهبود وضعیت اشتغال خواهد داشت.

تبدیلي، مراكز خرید و فروش تولیدات كشـاورزي بـراي    تکمیل فعالیت كشاورزي شهر، ایجاد صنایع

 گردد.توسعه اقتصادي شهر و منطقه پیشنهاد مي

 ایجاد مراكز صدور محصوالت كشاورزي و صنعتي . -

دار خواهـد شـد و در   آباد كه در سـالهاي آتـي عهـده   توجه به نقش گردشگري شهر نوش -

 تاریخي شهر داراي ارزش است. –تقویت نقش فرهنگي
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آبـاد و معرفـي آن در محافـل علمـي و     تجهیز بافت با هویـت فرهنگـي و تـاریخي نـوش     -

 اي كشور در راستاي جذب گردشگر. دانشگاهي و رسانه

 

 هاي توسعه و عمران شهرتهيه برنامه -1-10

هاي اقتصادي و اجتماعي و چه در ریزيدهد كه چه در عرصه برنامهمتعدد نشان مي بتجار

اي ثابت مشکالتي ، به حکم پویایي روابط حاكم جوامع، مقید بودن به برنامهي كالبديهاریزيبرنامه

، به خاطر بررسي اقدامات توان از نظر مدت اجراریزي را ميرا به همراه خواهد داشت. لذا برنامه

 ، به چند دوره مشخص تقسیم نمود:انجام شده و جبران اشتباهات یا نواقص

 25سال است. گاهي به  20تا10ریزي بین مدت: دوره این نوع برنامهریزي بلندبرنامه -1

نگرانه در زمینه مورد توجه ، اغلب ایجاد چارچوب كلي و آیندهرسد. علت نیاز به آنسال نیز مي

برنامه است. كه براساس این چارچوب بتوان نیازها و امکانات آینده را مشاهده كرد و تقسیمات، 

 كند.اي گذارد كه هدفهاي بلند مدت ایجاب ميها را بر پایههماهنگي و توازن آن

باشد و گاه سال مي 7تا  3مدت: اغلب مدت اجراي برنامه آن بین ریزي میانبرنامه -2

مدت و با ریزي بلندهایي است كه در قالب همان برنامهسال برسد و آن اجراي برنامه10تواند به مي

 آید.در ميهاي كلي آن به مرحله اجرا هدف

مدت: اغلب مدت اجراي این نوع برنامه یك الي دو سال است. هر ریزي كوتاهبرنامه -3

ها در رابط با واقعیات، قابلیت اجرایي تر باشد، اجراي آن برنامهاندازه مدت اجراي برنامه كوتاه

 بیشتري دارد.

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 155ــــــــــــ ــــــطرح پیشنهادی ــــ و تجزیه و تحلیل ،آبادنوشـــــ طرح جامع شهر 

 ساله ( 10برنامه عمراني ميان مدت شهر)  -1-10-1

بایست به مرحله اجرا درآیـد.  آباد ميمراني پیشنهادي طرح جامع شهر نوشكلیه كارهاي ع

ها در چند بخش عمده قابل تفکیك و دسته بندي است. براساس نقشه كاربري همچنین این فعالیت

هاي عمراني در شهر باید توسط بخش خصوصـي  آباد، تعدادي از فعالیتاراضي پیشنهادي شهر نوش

ها و واحدهاي تجاري و بعضي از مثل توسعه كاربري مسکوني، احداث رستورانبه مرحله اجرا درآید، 

كاربریهایي كه نیاز به توسعه دارد. مشاركت مردم و قرارگیري آنها در كنار مدیران شهري الزم است. 

توانـد توسـط   آباد به دلیل عملکرد خدماتي و گردشگري، توسعه كاربریهاي تجاري ميدر شهر نوش

المللي آباد در سطح ملي و بینبخش خصوصي صورت بگیرد. مدیریت شهري شهر نوش ساكنین و یا

تواند زمینه مناسبي براي توسعه بخش گردشگري فراهم نماید. بخش خصوصي در حـال حاضـر   مي

اي نه چنـدان دور احتمـال   كند. اما در آیندهگذاري ميبافي سرمایههاي قالياغلب در توسعه كارگاه

 هاي گردشگر و تفریحي به مراتب افزایش خواهد یافت.بخش خصوصي در زمینه گذاريسرمایه

آباد به عنوان مهمترین فعالیت عمراني وزارت بهداشت ایجاد یك واحد درماني در شهر نوش

شود. ایجاد مراكز اداري نیـز توسـط سـازمانهاي دولتـي انجـام      درمان و علوم پزشکي محسوب مي و

بایسـت بـه   دیگر از طرحهاي عمراني است كه طبق طرح جامع شهر مـي  گیرد كه به عنوان یکيمي

مرحله اجرا درآید. ایجاد و توسعه معابر، ایجاد برخي از تاسیسات و تجهیزات شهري، ایجاد كمپینگ 

آبـاد اسـت. توسـعه فضـاي     آباد نیز یکي از مهمترین كارهاي عمراني شهرداري نوشگردشگري نوش

اي بهسازي، بازسازي و مرمت بناهاي تاریخي موجود در بافت از وظایف هگردشگري از طریق فعالیت

سازي قلعه سیزان و تغییر كاربري براي آن، در سازمان میراث فرهنگي و گردشگري است كه محوطه

 گردد.حیطه وظایف این سازمان محسوب مي

اسیسات كمك به توسعه بافت مسکوني شهر و مرمت و بهسازي و نوسازي، توسعه ادارات، ت

سـاماندهي   سـاله نیـز   5افـق  سال آتي در نظر گرفتـه شـده اسـت. بـراي      15و تجهیزات براي افق 
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تاریخي شهر و احداث و تعـریض شـبکه معـابر پیشـنهادي، احـداث كمپینـگ        -محورهاي فرهنگي

 .  گرددگردشگري و محوطه سازي قلعه پیشنهاد مي

 

 ري(ساله شهردا 5برنامه عمراني كوتاه مدت ) -1-10-2

رود و مهمترین نقش را گیري به شمار ميشهرداري در سطح محلي از عناصر اصلي تصمیم

در مدیریت شهري )در سطح شهر( بر عهده دارد. در سالهاي اخیر بسیاري از تصمیمات كـه مراجـع   

ها و تصمیمات شهرداري داشته است. البتـه  اند، ارتباط مستقیم با خواستهمختلف درباره شهر گرفته

 یزان این تاثیرگذاري برحسب شرایط و قدرت شهرداران متفاوت است.م

شهرداري به عنوان مهمترین سازمان درگیر با مسائل شهري بیشترین وظیفه را درخصوص 

هایي كه با توجه به هاي پیشنهادي طرح جامع شهر را  دارد. بیشترین فعالیتها و طرحاجراي برنامه

بایست انجام گیرد عبارت اسـت از توسـعه،   ري توسط شهرداري ميمفاد قانون نوسازي و عمران شه

اي، احـداث كمپینـگ   اي و محلـه ایجاد و تعریض معابر، تجهیز و احداث بوستانهاي شـهري، ناحیـه  

 هاي عمراني شهر.گردشگري و نظارت بر كلیه طرح

ـ    هاي تاریخي و گردشگري شهر نوشویژگي ا آباد و اراضي زراعي در قسـمت جنـوب شـهر ب

شـود. بـرهمین اسـاس     آباد محسوب ميقابلیت باالي اقتصادي، اساس و پایه اقتصاد مردم شهر نوش

هـا و  هاي عمراني و شهري، توجه و عنایت ویـژه بـه ایـن ویژگـي    مدیران شهري باید در اعمال طرح

صـادي  ها داشته باشند. گسترش صنایع بر روي اراضي با قابلیت باالي كشاورزي، سـاختار اقت قابلیت

اي مواجه نموده است. از این رو در راسـتاي توسـعه پایـدار، توجـه مـدیران      شهر را با تغییرات عمده

طلبد. در كنار ریزي ميشهري به این مساله و همراهي و مشاركت مردمي را در اجراي صحیح برنامه

الت    هـاي مناسـب شـهري نیـز از دیگـر مشـک      این مسائل، مشکالت كالبدي و عدم وجود زیرساخت

شـود. نخسـتین طرحـي كـه توسـط شـهرداري بایـد اجرایـي شـود، ایجـاد و           آباد محسوب مينوش
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خمیني و سـایر معـابر واصـله بـه آن     آباد به ویژه خیابان امامساماندهي معابر پیشنهاد شده در نوش

كنـد.   تواند مشکالت عبور و مرور اهالي و گردشگران در شهر را حلسال آینده مي 5باشد كه تا مي

هـاي اول اجرایـي بـراي شـهرداري اسـت.      اصالح پوشش معابر و آسفالت نمودن معابر نیز از اولویت

هاي عمراني شهرداري احداث كمپینگ گردشگري و ساماندهي و محوطه سازي دومین اولویت طرح

آبـاد در زمینـه جـذب گردشـگر و درآمـدهاي      براي قلعه سیزان است. با توجه به قابلیت ویژه نـوش 

آباد، اختصاص به تجهیز هاي عمراني شهر نوشهاي مهم طرحیکي از اولویت اقتصادي حاصل از آن،

كمپینگ گردشگري عالوه بر ایجاد یك فضاي تفریحي و  فضاهاي گردشگري در شهر خواهد داشت.

گردشگري، در برگیرنده فضاهاي خدماتي چون پاركینـگ اسـت كـه در ارایـه خـدمات شـهري بـه        

 تواند نقش بسزایي را ایفا كند. مسافران و گردشگران ميشهروندان، 

سـاله  هاي یـك هاي كوچك محلي به صورت طرحساماندهي مراكز محالت و احداث بوستان

 گردند.پیشنهاد مي

 

 ساله( مربوط به سازمانهاي موثر در عمران شهر 5هاي عمراني كوتاه مدت ) برنامه -1-10-3

هاي عمراني مختلف آن باید نهادهاي مختلفي موثر ر طرحآباد محیطي است كه دشهر نوش

هایي كه توسط توان مابین ساختمانطور معمول در تمام شهرهاي كشور به راحتي مي باشند. به

شود هایي كه توسط نهادهاي دولتي یا وابسته به دولت احداث ميشود و ساختمانمردم ساخته مي

هاي عمراني كه توسط مود. طبیعي است كه اجراي طرحهاي بسیار آشکاري را مشاهده نتفاوت

تواند پاسخگوي تواند به سیما و هویت شهر كمك كند در ضمن ميگردد مينهادهاي دولتي اجرا مي

هاي بسیاري از نیازهاي خدماتي و زیربناي شهر باشد. از بین نهادهاي مختلفي كه در خصوص طرح

به آموزش و پرورش، سازمان تربیت بدني، وزارت بهداشت و  توان، ميعمراني شهر تاثیرگذار هستند

 گردشگري و صنایع دستي و نیروي انتظامي اشاره كرد. -درمان علوم پزشکي، میراث فرهنگي
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بندي توان به صورت زیر دستههاي اجرایي مربوط به نهادهاي فوق را ميمهمترین اولویت

 نمود:

  اداره آموزش و پرورش: احداث مدارس -الف

تجهیز مراكز درماني موجود شهر، احداث  :اداره كل بهداشت و درمان و آموزش پزشکي -ب

 آباد.نوش واحد درماني مورد پیشنهادي در شمال شهر

 .بیني شدهیشپ مجموعه ورزشياحداث  :اداره كل تربیت بدني -پ

احداث فضاهاي گردشگري  : كمك بهدستيگردشگري، صنایع-میراث فرهنگي -ت

و كمك به احیاي بافت تاریخي وحفظ، مرمت و تغییر كاربري  شهر جامعني شده در طرح بیپیش

 بناهاي باارزش تاریخي.

كمپینگ گردشگري، احداث و تعریض معابر و احداث  بوستان،احداث  شهرداري: -ث

 میادین پیشنهادي 

 آبـاد نـوش ساله نهادهاي موثر در عمران شـهري   5هاي اجرایي موارد فوق مهمترین اولویت

توان با هدایت مناسـب  باشد ولي تمام آنها نبوده و بالطبع تحت یك مدیریت منسجم شهري ميمي

رساني، احداث، ساماندهي، تجهیـز، مرمـت و ...   نهادهاي دیگر موثر در عمران شهر نسبت به خدمات

 اقدام نمود.
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 ضوعي( از نظر مدت اجراهای پیشنهادی)موضعي یا موها و پروژه: چگونگي تحقق برنامه12جدول

ره
ما

ش
 

 چگونگي تحقق

 ها و طرحهاي پیشنهاديبرنامه
 نوع پروژه

مدت اجراي 

 برنامه یا پروژه
 سازمان و یا نهاد دولتي مسئول اجرا

 شهرداري میان مدت موضعي احداث بوستان ساحلي و جنگل كاري حاشیه مسیل گازرانگاه 1

 هرداريش میان مدت موضعي توسعه فضاي سبز 2

 شهرداري میان مدت موضوعي ساماندهي مبلمان شهري 3

 شهرداري میان مدت موضعي تعریض معابر 4

 شهرداري كوتاه مدت موضعي احداث معابر پیشنهادي 5

 شهرداري كوتاه مدت موضعي ساماندهي و تعریض خیابان امام خمیني واحداث میدان مركزي در آن 6

 میراث فرهنگي یان مدتم موضوعي مطالعات زبانشاسي 7

 جهاد كشاورزي میان مدت موضوعي هاي نوین زراعي، باغداري، آبیاري و دامداريارایه آموزش 8

 جهادكشاورزي میان مدت موضوعي مستندسازي قنوات و نظام آبیاري در نوش آباد قدیم 9

 جهاد كشاورزي كوتاه مدت موضوعي احیاي قنوات 10

 كار و امور اجتماعي -شهرداري میان مدت موضوعي ایجاد مركز خوداشتغالي 11

 شهرداري میان مدت موضعي ادامه احداث بلوار ایثارگران و اتصال آن با خیابان امام خمیني 12

 وزارت تعاون و جهاد كشاورزي كوتاه مدت موضوعي هاي تعاوني  زراعي و باغداريایجاد شركت 13

 میراث فرهنگي بلند مدت وضوعيم بافيهاي قاليراه اندازي كارگاه 14

 نهادهاي مربوطه میان مدت موضوعي هاي محصوالت كشاورزيهاي تولید فرآوردهاحداث كارخانه 15

 میراث فرهنگي –شهرداري  میان مدت موضوعي طراحي محورهاي فرهنگي و تاریخي و تجهیز آنها 16

 میراث فرهنگي كوتاه مدت موضوعي شناسياندازي موزه مردممرمت خانه هاي تاریخي و  راه 17

 میراث فرهنگي -شهرداري بلند مدت موضعي مرمت، تجهیز  ومحوطه سازي قلعه سیزان 18

 میراث فرهنگي میان مدت موضوعي ایجاد موزه قالي بافي 19

 میراث فرهنگي میان مدت موضعي مرمت مسجد علي)ع( 20

 شهرداري -میراث فرهنگي  ن مدتمیا موضعي مرمت و بازسازي مجموعه میدان وقفه 21

 میراث فرهنگي –شهرداري  میان مدت موضوعي ساماندهي محورهاي تاریخي بین مراكز محالت 22

 میراث فرهنگي میان مدت موضوعي هاي تاریخي )برج دیده باني جلو خان و عشق آباد(مرمت برج 23

 راث فرهنگيمی میان مدت موضوعي ها و سنگ مزارهامستند سازي دروازه 24

 میراث فرهنگي -شهرداري  میان مدت موضعي مرمت و بازسازي گلزار شهداي نوش آباد 25

 شهرداري -میراث فرهنگي  میان مدت موضعي بهسازي محوطه اطراف درخت گز نزدیك مسجد علي 26

 میراث فرهنگي -شهرداري  میان مدت موضعي ساماندهي شهر زیرزمیني اویي 27

 شهرداري -میراث فرهنگي  میان مدت موضوعي هاي شهراز دروازه المان سازي 28

 میراث فرهنگي میان مدت موضوعي مستند سازي میراث و محیط طبیعي 29

 شهرداري میان مدت موضوعي هاي شرقي و غربي شهربدنه سازي و استحکام بخشي مسیل 30

 میراث فرهنگي میان مدت موضوعي هاي باارزشمرمت خانه 31

 سازمان مربوطه بلند مدت موضعي احداث كاربریهاي اداري پیشنهادي 32

33 
كوچك براي گردشگري درمقیاسراهنمايكارگاههاي آموزشبرگذاري

 ساكنین
 میراث فرهنگي میان مدت موضوعي
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 های پیشنهادی)موضعي یا موضوعي( از نظر مدت اجراها و پروژه: چگونگي تحقق برنامه12ادامه جدول

ره
ما

ش
 

 چگونگي تحقق

 ها و طرحهاي پیشنهاديبرنامهژ

تأمین اعتبار 

 دولتي

مدت اجراي 

 برنامه یا پروژه
 نیاز به اقدام یا جمایت نهاد دولني

 شهرداري -میراث فرهنگي  میان مدت موضوعي تهیه و طراحي بروشورهاي آموزشي در مورد مکانهاي گردشگري 34

 شهرداري -میراث فرهنگي  میان مدت موضوعي   ) با تملك قانوني(ه منظور اسکان گردشگرانها ببازسازي و تجهیز  مخروبه 35

 سازمان میراث فرهنگي میان مدت موضوعي گذاري در گردشگري  ي سرمایههتهیه طرح توجی 36

 گردشگري -میراث فرهنگي  بلند مدت موضوعي ایجاد و توسعه فضاهاي گردشگري 37

 شهرداري  –میراث فرهنگي  بلند مدت موضوعي ودیهاي شهر زیر زمیني اویي  طراحي و ساماندهي ور 38

 شهرداري میان مدت  موضعي هاي مختلفاحداث پاركینگ 39

 بخش خصوصي –شهرداري  میان مدت موضعي احداث هتل 40

 بخش خصوصي –شهرداري  میان مدت موضعي احداث رستوران 41

 شهرداري كوتاه مدت موضوعي .محرم یام طراحي سیستم مدیریت ترافیکي در ا 42

 شهرداري میان مدت موضوعي ساماندهي حمل و نقل عمومي. 43

 شهرداري میان مدت موضعي احداث و توسعه معابر جدید. 44

 شهرداري میان مدت موضوعي سازي معابر قدیمي واقع در طرح ویژهكف 45

 محیط زیست  -شهرداري لند مدتب موضوعي .قالي بافيهاي استانداردسازي كارگاه 46

 فرهنگيمیراث –شهرداري  كوتاه مدت موضوعي هاي تاریخي در محلنصب تابلوهاي راهنما در مسیرها و تابلوهاي مشخصات مکان 47

 شهرداري میان مدت موضعي و مدیریت بحران   نشانيتجهیز شهر به امکانات آتش 48

 داريشهر بلند مدت موضوعي بهبود سیماي شهر 49

 شهرداري و آب و فاضالب میان مدت موضوعي ایجاد سیستم فاضالب 50

 بهداشت و درمان بلند مدت موضعي احداث درمانگاه 51

 میراث فرهنگي –شهرداري  میان مدت موضوعي مرمت نماي ساختمانهاي باارزش قدیمي 52

 یراث فرهنگيم –شهرداري  میان مدت موضوعي طراحي الگوي معماري مناسب با بافت 53

 شهرداري  میان مدت موضوعي اصالح پوشش معابر 54

 شهرداري -تربیت بدني  بلند مدت موضعي توسعه فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشیده. 55

  استانداري -شهرداري میان مدت موضوعي آبادنوشتهیه طرح جامع مدیریت بحران در شهر  56

57 
 يموضوع انتقال دامداریها به خارج شهر

 میان مدت
منابع  – محیط زیست –شهرداري 

 طبیعي

58 
 موضوعي   كارگاهها به خارج از شهرانتقال 

 كوتاه مدت
اداره كل  – محیط زیست–شهرداري 

 صنایع

 میراث فرهنگي –شهرداري  میان مدت موضوعي هاي مشاركتي قدیمي و بوميمستندسازي شیوه 59

 شهرداري -اسالمي  فرهنگ و ارشاد كوتاه مدت موضوعي تجهیز كتابخانه شهر 60

 شهرداري -میراث فرهنگي  میان مدت موضوعي هاي جاري و فراموش شدهمستند سازي آیین 61
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 پدافند غيرعامل -1-11

و تعیین كاربري مورد نیاز شهر و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، باید عاله بر  در طراحي شهرها

هاي ایجاد فضاهاي مناسب براي حفظ جان مردم در مقابل تهدیدها، امکان تداوم بي وقفه فعالیت

ضروري و كاهش آسیب پذیري شهر فراهم شود. تعیین الگوي مناسب شهرسازي، شبکه مناسب 

شهري، توزیع مناسب جمعیت و خدمات مناسب آنان، بکارگیري عملکردهاي هاي معابر و زیرساخت

ها و چگونگي همجواري آنها براي اداره شهر در شرایط اضطراري از اهداف این چندمنظوره و كاربري

 اي طراحي شود كه اهداف زیر حاصل گردد:بحث است. شهر باید به گونه

 كاهش آسیب پذیري مردم در برابر تهدیدات -1

 تامین كاركردهاي چندمنظوره شهري -2

 تامین قابلیت مدیریت بحران شهرها در شرایط بحران -3

 تضمین تداوم كاركردهاي ضروري مردم در شرایط بحران -4

 احتراز از وجود عملکردهاي پر خطر در شهر -5
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 آباد اساس طرح جامع شهر نوش -1-12

مهمترین مواردي كه باید در اساس طرح جامع شهر نوش آباد مد نظر قرار گیرد به شرح 

 زیر است:

 ساخت شهر )و توسعه( -1-12-1

 مشخصات ساختي و كالبدي -1-12-1-1

توسعه یکپارچه سازمان فضایي شهر بر اساس تاكید طرح پیشنهادي براي شهر نوش آباد بر 

توسعه بافت مسکوني شهر، با مرمت و بهسازي و  نگي بوده است.ساختار طبیعي، تاریخي و فره

نوسازي بناهاي درون بافت و همچنین هدایت توسعه شهر به سمت شمال )به پیروي از ساختار 

اتفاق خواهد افتاد.  15طبیعي، تاریخي شهر( با توسعه ادارات و تاسیسات و تجهیزات براي افق 

تصاص به كاربري مسکوني یافته است. همچنین نزدیك به درصد از محدوده شهر اخ 32نزدیك به 

درصد به حمل و نقل انبارداري اختصاص  37درصد از سطح شهر به كاربري بوستان وفضاي سبز،  9

درصد درنظر  180یافته است. براي بافت جدید و با قابلیت توسعه باال، تراكم ساختماني حداكثر 

 گرفته شده است. 

 

 ه عملكردهاي اصلي )كاربري هاي عمده و موثر شهر(تعيين حوز -1-12-1-2

انتظامي، مذهبي، آموزشي،  -كاربري هاي عمده و موثر شهر شامل كاربري هاي اداري

 درماني، ورزشي و بوستان و ...  بر روي نقشه اساس طرح جامع مشخص شده اند.
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 خطوط كلي و نظام شبكه ارتباطي -1-12-1-3

باطي شهر نوش آباد شامل خیابان هاي شریاني اصلي درجه خطوط كلي و نظام شبکه ارت

یك اصلي و فرعي و شریاني درجه دو است كه در بافت قدیم شهر به صورت ارگانیك است و در 

بافت جدید به صورت سلسله مراتبي و شطرنجي با هم در ارتباط هستند. این خطوط بر روي نقشه 

 اساس طرح جامع نشان داده شده است.

 

 نظام تقسيمات واحد هاي شهري -1-12-1-4

در طرح پیشنهادي، محدوده شهر نوش آباد به چهار محله تقسیم شده است. دو محله كه 

شامل بافت قدیم شهر، دو محله شامل بافت جدید شهر مي شود. در اساس طرح جامع محدوده این 

 نواحي نشان داده شده است.

 

 ريخي، صنعتي و اقليمي( و مناطق نوسازي و بهسازيتعيين عناصر و بافت هاي خاص )تا -1-12-1-5

اثر با ارزش تاریخي و در داخل بافت تاریخي  100آباد بیش از در محدوده شهر نوش

ها در فهرست آثار تاریخي ثبت اثر تاریخي وجود دارد كه تاكنون تعدادي از آن 30آباد بیش از نوش

هاي تاریخي، بقایایي از قلعه، برج و ها و خانهتگاهشده است. آثار داخل بافت شهر شامل مساجد، زیار

آباد )اویي(كه در زیر بافت شهر نوش زیرزمینيهاي قدیمي. شهر انبارها و دروازهباروي قدیمي، آب

متر و در  8500مترمربع و طول 19130داراي سطحي برابر با  ،صورت دست كن ایجاد شدههب

هکتار به  40ت. بنابراین محدوده اي به مساحت مترمکعب اس 40000برگیرنده حجمي معادل 

هکتار از محدوده شهر شامل   80عنوان محدوده شهر تاریخي تعیین شده است. همچنین بالغ بر 
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محدوده بافت فرسوده و شهر تاریخي در نقشه اساس طرح نشان محدوده بافت فرسوده مي باشد. 

 داده شده است.

 

 و ظرفيت شهر جهات و حدود كلي توسعه شهر -1-12-2

 66استفاده از فضاي بایر و مخروبه در درون شهر، اختصاص فضایي به مساحت تقریبي 

شهر و توسعه فضاهاي هکتار در جنوب 10هکتار در قسمت شمال شهر، اختصاص فضایي در حدود 

براي توسعه شهر انتخاب هکتار است؛  8/21گردشگري و فرهنگي كه دربرگیرنده مساحتي در حدود 

هکتار از زمین  17است. كاربري هاي پیشنهادي جوابگوي جمعیت افق طرح بوده و حدود  شده

هاي مسکوني پیشنهادي نیز به عنوان مازاد در نظر گرفته شده است. جهات و حدود كلي توسعه در 

 در جلد سوم گزارش نشان داده شده است.

 

 احتماالت جمعيتي و ظرفيت جمعيت پذيري  -1-12-2-1

 2/1( برابر با 1403ر نظر گرفته شده براي شهر نوش آباد تا سال افق طرح )نرخ رشد د

 131نفر خواهد رسید. با توجه به وجود  12996درصد بوده است كه تا این سال جمعیت شهر به 

مترمربعي استاندارد شوراي عالي براي هر نفر، این  50هکتار كاربري مسکوني پیشنهادي و سرانه 

نفر را عالوه بر وضع موجود دارا خواهد بود. حدود  احتماالت جمعیتي و  9743شهر ظرفیت جذب 

 از بخش سوم گزارش ارایه شده است. 2از فصل  3ظرفیت جمعیت پذیري شهر نوش آباد در بند 
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 منابع و محاسبات ظرفيت زيربناهاي شهري -1-12-2-2

محاسبه منابع  1403نفر به جمعیت موجود تا سال  2129با توجه به اضافه شدن 

تاسیسات زیربنایي آب، گاز، برق مورد نیاز باید توسط مراجع مربوطه صورت گیرد. همچنین در 

سطح شهر تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز جمعیت آتي شهر در نقشه كاربري اراضي پیشنهادي 

 مشخص شده اند.

 

 حدود كلي تراكم جمعيت شهر -1-12-2-3

 خالص نفر در هکتار و تراكم مسکوني 8/37رح برابر با سال پایه ط ناخاص تراكم جمعیتي

نفر در  4/144و  8/46نفر در هکتار بوده است كه در سال افق طرح به ترتیب به  181نیز برابر با 

 هکتار خواهد رسید. 

 

 محدوده حريم شهر -1-12-2-4

 مي باشد.  هکتار 4/5094برابر با مساحت حریم شهر نوش آباد 

 

 ا و ضوابط و مقرارت معياره -1-12-3

 سرانه مصارف مختلف و كاربري زمين -1-12-3-1

شهر نوش آباد در  1403پیشنهادي براي افق سال   سرانه مصارف مختلف و كاربري زمین

 مترمربع مي باشد. 3/69جلد سوم گزارش ارایه شده است. سرانه مسکوني برابر با  11جدول 
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 ر داخل واحدهاي تقسيمات شهرياستقرار عملكردهاي مختلف د -1-12-3-2

شهر نوش آباد در طرح پیشنهادي به چهار محله تقسیم گردیده است كه بر اساس این 

تقسیم بندي نیز عملکرد هاي مختلف در آن استقرار داده شده است. جانمایي این عملکردها به 

ن ضوابط مربوط همراه مرز محالت در كاربري پیشنهادي شهر نوش آباد قابل مشاهده است. همچنی

به نحوه استقرار عملکرد هر كاربري در بندهاي فصل چهارم و پنجم گزارش جلد چهارم ذكر شده 

 است.

 

 چگونگي توزيع تراكم جمعيتي -1-12-3-3

نحوه توزیع تراكم جمعیتي براساس سرانه پیشنهادي شوراي عالي شهرسازي و معماري 

مترمربع را در نظر گرفته است و بر  50سکوني هزار نفر سرانه م 50است كه براي شهرهاي زیر 

اساس تراكم ساختماني و تعداد طبقات موجود و پیشنهادي براي نواحي گوناگون و با محاسبه میزان 

مساحت كاربري مسکوني پیشنهادي، جمعیت هر كدام از نواحي پیش بیني شده است. تراكم 

نفر در  50نفر و باالي  50تا  20ر، نف 20تا  0جمعیتي پیشنهادي شهر نوش آباد در سه بخش 

 هکتار متغیر مي باشد.

 

 هاي خاص و مناطق نوسازي و بهسازيعناصر و بافت -1-12-3-4

شهر نوش آباد داراي آثار باارزش تاریخي فراواني است كه مکان هاي آنها در نقشه اساس 

سه شاخص ر اساس هکتار از بافت شهر نوش آباد ب 80طرح با ستاره مشخص شده است. همچنین 

هکتار از سطح شهر به  40شامل بافت فرسوده است. و نزدیك به   ریزدانگي، نفوذ پذیري و پایداري،

 عنوان محدوده شهر تاریخي مشخص شده است. 
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 حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي -1-12-3-5

و شهر تاریخي از آنجا كه شهر نوش آباد داراي آثار باارزش تاریخي و فرهنگي فراوان 

 و بازسازي مرمت،احیاء، حفاظت، زیرزمیني است، بنابراین معیارها و ضوابط و مقررات مربوط به

از فصل چهارم گزارش جلد چهارم شهر نوش آباد بیان  21ي در بند خیتار راثیم يكاربر بهسازي

 شده است.

 

ن فرهنگي و ويژگي هاي كليات معماري سيماي شهري، بافت و ساختمان با توجه به سن -1-12-3-6

 اقليمي

 هیتهو و يرینورگ به مربوط مقررات ،استقرار يچگونگ معیارها و ضوابط و مقررات مربوط به

ي و ... ساختمان هاي جدید در فصل چهارم جلد شهر ينما،  بازشوها به مربوط ضوابطي، عیطب

ت و یکم از فصل چهارم ط به نماي كاربري میراث تاریخي در بند بیسبوچهارم گزارش و ضوابط مر

 جلد چهارم گزارش  بیان شده است.

 

 حفاظت محيط زيست -1-12-3-7

حفاظت از محیط زیست در فصل ششم جلد چهارم گزارش به شکل ضوابط و مقررات 

تعیین  محدوده و حریم هاي مربوط به اراضي كشاورزي، مرتعداري و ساخت و سازهاي متناسب، 

و سازهاي مسکوني، كشتارگاه و بیمارستان و ... ارایه شده است. محدوده استقرار صنایع، ساخت 

همچنین در فصل هفتم این گزارش ضوابط استقرار فعالیت هاي نظیر فرودگاه، كشتارگاه، گورستان، 

محل دفع زباله، محل انباشت نخاله هاي ساختماني و ...  در جهت حفظ محیط زیست ارایه شده 

 است.
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جامع شهر نوش آباد بخش زيادي از اين موارد آمده است. در جدول  در نقشه اساس طرح

  صفحه بعد نيز آستانه تغييرات در اساس طرح جامع شهر نوش آباد مشخص شده است. 

  : آستانه تغييرات اساس طرح جامع شهر نوش آباد13جدول 

  دامنه تغييرات (درصد)  كاربري  رديف
  افزايش  كاهش

  0 0 ميراث تاريخي 1
  10  10 انتظامي-داريا 2
  20  10 گردشگري-تفريحي 3
  10  10  مذهبي  4
  10  10  ورزشي  5
  20  10  هنري- فرهنگي  6
  20  10  آموزشي  7
  20  10  درماني  8
  20  10  تجهيزات  شهري  9
  20  10  پارك و فضاي سبز  10
  20  10  حمل و نقل و انبارداري  11
  0  0  حريم مسيل  12
  0 *  0  محدوده شهر  13
  0  0  حريم شهر محدوده  14

  در  حد تدقيق پالك حداكثر به اندازه حد نصاب تفكيك *
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 منابع و مآخذ

 انتشارات شبگیر.ن، تهراشناسي شهري، اي بر جامعه: مقدمه1335 ،ادیبي، حسن -1

 انتشارات طبیعت، چاپ اول. خالدي،شهریار ترجمه  آب و هوا و شهر، :1377 ،ژیزل اسکورو، -2

 چاپ سوم. تهران، انتشارات سمت، شناسي،: مباني جمعیت1380 ،اماني، مهدي -3

در مجله هنرهاي  ،«بیاني از هویت شهرهاي ایران ها و تکایا،حسینیه» :1376،زاده بهناز امین -4

 .6شماره  زیبا،

زیست و تعادل بین محیط ریزي و طراحي،رویکرد محیطي در برنامه: »1383 ،بهناز زاده،امین -5

 .6ها، شماره ، در ماهنامه شهرداري«ساختانسان

 ،«هاي فرهنگيضرورت تحولي در نگرش و رویکرد به مرمت ثروت: »1382 ،سعیدایزدي، محمد -6

 مه هفت شهر، سال چهارم، شماره دوازدهم و سیزدهم.در فصلنا
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مجله در ، «هاي شهري ایرانروند دگرگوني سازمان فضایي بافت: »1379 سعید،محمد ،ایزدي-7

 .18شماره  ،هاشهرداري

 تهران، انتشارات دانشگاه هنر. ترجمه علي اشرفي، شهر، :1377 ژان و برناردرز، ـ بایسته،8

 .انتشارات دانشگاه تهران تهران، : فرآیند طراحي شهري،1377 ،حسینسید ،بحریني -9

نشریه علمي  در ،«ساختارهاي كالبدي مراكز كالبدي ایران: »1380 ،برق جلوه، شهیندخت -10

 پژوهشي صفه، سال یازدهم.

 .1369سال  -دفتر فني استانداري -آبادپالن راهنماي نوش -11

در پیام یونسکو،  ،« (Icomosها و اماكن )المللي یادمانشوراي بین معرفي: »1376 ،پیام یونسو -12

 .323سال بیست و هشتم، شماره 

ها، شماره مجله شهرداريدر ، «حوزه عمومي و تجلي آن در كالبد شهر: »1380 فرحناز، ،حسام -13

30. 

شگاه انتشارات دان تهران، : مرمت شهري،1381ملیحه، حبیبي، سید محسن و مقصودي،  -14

 .تهران

كنفرانس در  ،«پذیري از زلزله در شهرهااندازه و میزان آسیب: »1371 ،حمیدي، ملیحه -15

 .ریزي شهر تهراندفتر مطالعات برنامه المللي بالیاي طبیعي در مناطق شهري،بین

ي المللاولین كنفرانس بیندر  ،«سیل از دیدگاه بالیاي طبیعي: »1371 ،محمد حسین چیتي، -16

 ریزي شهر تهران.مطالعات و برنامهدفتر  بالیاي طبیعي در مناطق شهري،

: مصاحبه با آقاي مهندس خواجه دلویي، مدیرعامل سازمان عمران و 1380 ،جباري، حبیب -17

 شهر، سال دوم، شماره سوم.بهسازي شهري در فصلنامه هفت

هاي كشور )طي و اعتبارات شهرداريها بررسي و تحلیل هزینه: »1382 ،جمشیدزاده، ابراهیم -18

 .13 فصلنامه مدیریت شهري، شماره ، در« (1350 -66و  1371-79هاي سال
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فصلنامه پژوهش، انتشارات در ، «تحول در مدیریت شهري: »1377خسروي، عباسي،  -19

 انساني جهاددانشگاهي، پیش شماره دوم.پژوهشکده علوم

 فاطمه نصیري.زاده و منشيرحمت  ترجمه ،گري روستایيگردش :1380جولیا شارپلي ریچارد،  -20

، مقایسه بین دو 1355-75: علل اقتصادي مهاجرت به استان تهران 1377 پرویز،كالم، خوش -21

 ، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتي، منتشر نشده.1365-75و  1355-65دوره 

 ... مافي، مشهد،انژاد و عزتن حاتميترجمه حسی : شهرهاي ایران،1376 ،مسعود خیرآبادي، -22

 نشر نیکا.

تهران، انتشارات سمت،  لد اول،هاي نو در جغرافیاي شهري، ج: دیدگاه1374 ،شکویي، حسین -23

 چاپ دوم.

داوود ایزدي، تهران، و اعرابي  محمدسید یت جهانگردي، ترجمهمدیر :1379،، راجرداس ویل -24

 .يهاي فرهنگوهشژانتشارات دفتر پ

 چاپ اول. ،جغرافیاي انساني، ترجمه سیروس سهامي، انتشارات رایزنع :1374 ،درئو، ماكس -25

ریزي شهري و روستایي، تهران، : كاربرد جغرافیاي طبیعي در برنامه1382 ،رجایي، عبدالحمید -26

 انتشارات سمت.

ها، انتشارات ريماهنامه شهردادر ، «شهري در حصار شهر: »1382 ،رضازاده مقدم، ریحانه-27

 .18 ، شمارهرهاي كشوسازمان شهرداري

 مركز مطالعات و تهران، ،(4جغرافیا )مجموعه مباحث شهرسازي  :1369 ،رهنمایي، محمد تقي -28

 تحقیقات شهرسازي و معماري ایران.

ه بخشي جلد دوم )توسع هاي كاربردي توسعه و اقتصاد ایران،بررسي :1380،رییس دانا، فریبرز -29

 چاپ اول. چشمه،تهران، نشر شناسي،و فن

 هاي كاشان و نطنز، انجمن آثار ملي ایران.: آثار تاریخي شهرستان1363 ،رزاقي، حسن -30
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روزنامه در ، «كندغذا صنعت جهانگردي را تقویت مي: »17/12/1382 ،زماني فراهاني، حمیرا -31

 ایران.

اصفهان(  -مجموعه راهنماي ایرانگردي و جهانگردي )ایران: 1376 ،دل، حسن و دستیارانزنده -32

 نشر ایرانگردان

 ،توسعه و بهداشت باروري در جمعیت، «سیرتحولي جمعیت ایران» :1381 ...،ازنجاني، حبیب -33

 .نشر و تبلیغ شهري، چاپ پنجم

تحقیقات  ات ومجموعه مقاالت مركز مطالعدر ، «جمعیت و توسعه: »1371 ...،احبیب زنجاني، -34

 شهرسازي و معماري ایران.

هاي هواشناسي ایستگاه اقلیمي كبوترآباد طي دوره داده :1382، سازمان هواشناسي كشور -35

 (، معاونت آمار و اطالعات.1998تا  1968آماري )

 ا.هانتشارات سازمان شهرداري تهران، جلد اول:، كتاب سبز شهرداري، :1378 ،احمد سعیدنیا، -36

ها، جلدسوم، حمل و نقل شهري، مركز راهنماي شهرداري -سعیدنیا، احمد، كتاب سبز -37

 ریزي شهري وزارت كشورمطالعات و برنامه

 .نشریه اسالمدر ، «توسعه و كاهش اثر بالیاي طبیعي» (:29/7/77علي ) سلیماني، -38

هاي دفتر پژوهشتهران،  ن،: فضاهاي شهري در بافت تاریخي ایرا1372 ،سلطانزاده، حسین -39

 فرهنگي.

: دینامیك شهري یا پویایي شهرها، ترجمه اصغر نظریان، معاونت فرهنگي 1372 ،شالین كلود -40

 آستان قدس رضوي.

 .مركز نشر دانشگاهي، چاپ پنجم ،: مهندسي ترافیك، تهران1379 ،جلیل ،شاهي -41

انتشارات تهران، رافیا، جلد اول، هاي نو در فلسفه جغ: اندیشه1375 ،حسین شکویي، -42

 گیتاشناسي، چاپ اول.
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سسه تحقیقات و علوم ؤ: جغرافیاي شهري، بخش دوم، انتشارات م1350 ،شکویي، حسین -43

 اجتماعي.

و اطالعات دریافتي از كارشناسان شهرداري و ادارت  آبادنوشسایت  :1382آباد، نوششهرداري  -44

 دیگر.

 .شماره اول آباد،نوش، فصلنامه شهرداري آبادنوشسیماي  :1380 آباد،نوششهرداري  -45

دانشگاه علم و صنعت، چاپ انتشارات تهران، : با شهر و منطقه در ایران،1378 ،اسماعیل شیعه، -46

 اول.

تشارات دانشگاه علم ناتهران، ریزي شهري، اي بر مبناي برنامه مقدمه :1375 ،اسماعیل شیعه، -47

 پ پنجم.چا ،صنعت و

، اي ایرانسیسات شهري در بافت سنتي شهرهأریزي ت: روند برنامه1368 ،اسماعیل ،شیعه -48

 دانشکده معماري و شهرسازي. ،دانشگاه علم و صنعتتهران، 

 ، در«هاي مطلوب منظر روستایيكیفیت» :1381، محسن، پورصبري، سیروس و سرتیپي -49

 .100شماره  صلنامه مسکن انقالب،ف

هاي گذاري بناها و مجموعهمباني ارزش: »1382، بهروز زاده،و منادي كامران صفامنش، -50

 .13و12، در فصلنامه هفت شهر، سال چهارم، شماره «قدیمي

 فصلنامه هفت شهر، سال دوم، شماره چهارم.در ، «دخالت نه، مشاركت: »1380 ،طالب، مهدي -51

راهنماي مطالعات  هاي شهرسازي:موعه مباحث و روشمج :1382، محمدطاهر طاهره بهبهاني، -52

 سازي و معماري ایران.مركز مطالعات و تحقیقات شهرتهران،  ریزي شهري،كنترل سیل در طرح

 .مركز نشر دانشگاهي، چاپ دومتهران، : اقتصاد شهري، 1372 ،عابدین دركوش، سعید -53

 ،علوم اجتماعينامهدر ، «اجتماعيقشربندينتبیی»: 1381، هوشنگ، عبدالهیان، حمید و نایبي -54

 .20شماره 
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در فصلنامه  ،«هاي فرسوده درون شهريتأمین مالي در بافت: »1380 ،عبده تبریزي، حسین -55

 شهر، شماره چهارم.هفت

تهران، انتشارات سمت،  واشناسي،مباني آب و ه :1372 ،محمدرضا، بهلول و كاویاني علیجاني، -56

 چاپ دوم.

اول  اداره امورشهرها، جلد : بررسي الگوي مشاركت شهروندان در1379 ،تبار، علیرضاعلوي -57

 .هاي كشورانتشارات سازمان شهرداريتهران، (، )تجارت جهاني و ایران

  .انتشارات دانشگاه تبریز تبریز، ،اي بر روش تحقیق شهرهاي ایران: مقدمه1349 ...،یدا فرید، - 58

ریزي كاربرد آن در برنامهسیستم اطالعات جغرافیایي و  :1384، منوچهر، ه اصلزادفرج – 59

 .تهران، انتشارات سمت ،توریسم

هفت شهر، سال چهارم،  در فصلنامه: مصاحبه با علیرضا همایونفر، 1382 ،شهرفصلنامه هفت -60

 چاپ سوم.

، تهران، انتشارات دانشگاه خيسازي بناها و شهرهاي تاری: باززنده1374 ،فالمکي، محمدمنصور -61

 تهران.

 انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ سوم.تبریز، : جغرافیا و شهرشناسي،  1373 ...،فرید، یدا -62

 هاانتشارات سازمان شهرداري ،ریزي توسعه پایدار گردشگرياصول برنامه: 1383زاهد،  ،قادري -63

 هاي كشور.و دهیاري

مركز  ،تهران هاي مسکوني،مسکن و محیط -بندي اقلیمي ایرانهنهپ :1376 ،مرتضي كسمائي، -64

 تحقیقات ساختمان و مسکن.

 ،تهران هاي مسکوني،مسکن و محیط بندي اقلیمي ایران،نقشه پهنه :1376 ،مرتضي كسمائي، -65

 مركز تحقیقات ساختمان و مسکن.

انتشارات فرهنگ ایران  تاریخ كاشان، :1341 ،)سهیل كاشاني( عبدالرحیم، كالنتري ضرابي، -66

 چاپ دوم. زمین،
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 نشر تهران.تهران، : بنیادهاي نظریه اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، 1377 ،كلمن، جیمز -67

 ییان.میزان مشاركت اجتماعي روستا : بررسي تأثیرانسجام اجتماعي بر1377كوثري، مسعود،  -68

 .سازمان میراث فرهنگي كشورتهران، ایران،  هاي: پایتخت1374، هانس، گوبه -69

هاي دفتر پژوهش ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، : بازاریابي گردشگري،1380 ،لبس لومدن، - 70

 فرهنگي.

انتشارات تهران، تئوري شکل خوب شهر، ترجمه سیدحسین بحریني، : 1376لینچ، كوین،  -71

 دانشگاه تهران، چاپ اول.

تهران، ریزي شهري در ایران، هاي برنامهتحلیلي از ویژگي :1381 ،ناصر اقاني،مشهدیزاده ده -72

 .چاپ چهارم انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،

انتشارات دانشگاه تهران، شناسي عمومي، زمین :1373 ،سیروس، حسن و شفیعي مدني، -73

 چاپ ششم. صنعتي امیركبیر،

 (.1382)اسفند  اي مشاور،هتابخانمطالعات میداني و ك -74

 .46ها، شماره در مجله شهرداري، «جهانگردي شهري پایدار » :1381 ،الدینمحالتي، صالح -75

شماره  ال دوم،س شهر،در مجله هفت ،«باغ در مفهوم باغ»: 1380دامین، محم میرفندرسکي، -76

 سوم.

جلد  ،هاي كشورفرهنگ آبادي ،1345سرشماري نفوس و مسکن  :1348 ،مركز آمار ایران -77

 انتشارات مركز آمار ایران. ركزي،استان م چهاردهم،

جلد  ،هاي كشورفرهنگ آبادي ،1355سرشماري نفوس و مسکن  :1357 ،مركز آمار ایران -78

 شارات مركز آمار ایران.انت استان مركزي، چهاردهم،

جلد  ،هاي كشورفرهنگ آبادي ،1365کن سرشماري نفوس و مس :1366 ،مركز آمار ایران -79

 .انتشارات مركز آمار ایران استان مركزي، چهاردهم،

  .1385آباد، نوشدرماني  -مركز بهداشتي -80
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 .1387تابستان  ،1نامه، شماره میراث -81

 .: آثار و بناهاي تاریخي كاشان1380 ،میزباني، ناصر -82

، «دم در فرآیند توسعه و طراحي براي سنجش میزان آنمشاركت مر: »1373، مردوخي، بایزید -83

 .6پژوهش اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال دوم، شماره  -در فصلنامه علمي

هاي كشور ، فرهنگ آبادي1367: سرشماري عمومي كشاورزي سال 1377مركز آمار ایران،  -84

 استان اصفهان، انتشارات مركز آمار ایران.

، مشخصات 1373معدن، مرحله اول:  : سرشماري عمومي صنعت و1374 ،مركز آمار ایران -85

 .هاي كشور، استان اصفهان، شهرستان كاشان، جلد سوم، نقاط روستایياي و چارچوبي كارگاهپایه

 .: طرح احیاء و بهسازي بافت تاریخي كاشان، جلد چهارم1368 ،مهندسین مشاور شهر و خانه -86

 .1371ه هفتم، مجله آبادي، سال دوم، شمار -87

 : طرح جامع ناحیه كاشان. 1380خانه،  مهندسان مشاور شهر و -88

 مالي عمراني استانداري اصفهان.آبریز كاشان، معاونت امورمطالعات حوزه :1378مرادي یوسف،  -89

 .1373مي صنعت و معدن، مرحله اول: سرشماري عمو :1374 ،مركز آمار ایران -90

 .دشگري شهري، انتشارات دانشگاه شهید چمرانگر :1386، موحد، علي -91

 .چاپ سوم انتشارات دانشگاه پیام نور،تهران،  جغرافیاي شهري ایران، :1377، نظریان، اصغر -92

 شناسي.انتشارات سازمان زمین 1: 250000مقیاس  شناسي چهارگوش كاشان،نقشه زمین -93

، در فصلنامه «هاي شهري و مسئله مشاركتفتمیزگرد مداخله در با: »1380 ،نراقي، فتانه -94

 شهر، شماره چهارم.هفت

 .انتشارات درمش ،: ساماندهي شهري )تکنیك شهرسازي(1378 ،غالمرضا ،وزین -95

 .انتشارات حسینین ،قم ،آبادنوشسیري در تاریخ  :1383، محمداسماعیل، يآبادنوشهیئتي  -96

ركت پردازش و شتهران، شهرسازي انسانگرا،  : به سوي1378 ،یاراحمدي، امیر محمود -97

 وابسته به شهرداري تهران(.ریزي شهري )برنامه
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در ، «ثر مردمي بستر احیاي مناطق تاریخي شهرهاؤحضور م: »1382 ،یزدانفر، سیدعباس -98

 شهر، سال چهارم، شماره یازدهم.فصلنامه هفت

www.shahre-kaviri.blogfa.com/post.asp -99

www.madan.blogfa.com -100

www.president.ir -101
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