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 ٍ ًياسّاي كالثذي آى در شْز ٍ حزين آىغيزػاهل  پذافٌذ - 9 -4

 ـ پذافٌذ
پساى٢س ثب ٝي٤٨ٛ ّٚي ث٦ ٝق٢ي زىـ، ذ٢خي ؾبظي ٣ يب ّب٧ف تبحيط اٍساٝبت آى٢سي زق٠ٞ ٣ ٝٞب١قت اظ 

 ٕطزز.٦ّ ثغ٤ض ّٚي اظ ز٣ ثرف پساى٢س فبٝ٘ ٣ ميطفبٝ٘ تكْي٘ ٝي زؾتيبثي ٣ي ث٦ ا٧ساه ذ٤ز اؾت

 ـ پذافٌذ غيزػاهل

ٝز٤ٞف٦ اٍساٝبت ميطٝؿٚحب٦١ اي ٦ّ ٤ٝرت ّب٧ف آؾيت پصيطي ١يط٣ي ا١ؿب١ي، ؾبذتٞب٨١ب ٣ تبؾيؿبت، 

 ٕطزز.تز٨يعات ٣ قطيب٨١بي ّك٤ض زض َٝبث٘ فٞٚيبت ذهٞب٦١ ٣ ٝرطة زق٠ٞ ٝي

ق٤ضايقبٙي  5/5/83ٍب٤١ٟ ثط١ب٦ٝ چ٨بضٛ ت٤ؾق٦ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝه٤ث٦ ٤ٝضخ  121ٝبز٥  11ث٦ اؾت٢بز ث٢س 

ثبيؿت زض ت٢ؾيٜ ض٣اثظ ثي٠ ؾ٦ ٤ٝٙي٦ ق٨طؾبظي ٣ ٝقٞبضي ايطاٟ زض عطح٨بي ت٤ؾق٦ ٣ فٞطاٟ )ربٝـ( ٝي

 ا١ؿبٟ، ىضب ٣ ىقبٙيت ض٤اثظ پساى٢س ميطفبٝ٘ ٙحبػ ٕطزيس٥ ٣ زض ٝغبٙقبت ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٕيطز.

 ٤ٝضيت ٧بي انٚي زىبؿ ميطفبٝ٘ ضا ٝي ت٤اٟ ث٦ تطتيت ظيط ثطقٞطز :ا٧ساه ٣ ٝب

ر٤ٕٚيطي اظ ذؿبضت٨بي حيبتي ث٦ ذسٝبت، ٣احس٧ب ٣ ٝطاّع رٞقيتي ٣ ن٢قتي ٣ يب ٝحس٣ز ّطزٟ اي٠  -1

 ذؿبضت٨ب

ثبال ثطزٟ ٍبثٚيت ثَب، اؾتٞطاض فٞٚيبت ٣ ىقبٙيت٨بي حيبتي ٣ ذسٝبت ضؾب١ي ٝطاّع حيبتي، حؿبؼ ٣  -2

 ٨ٜٝ افٜ اظ ١ؾبٝي ٣ ميط١ؾبٝي ّك٤ض زض قطايظ ٤ٍ٣ؿ ت٨سيس 

 حيؼ تٞبٝيت اضضي، ا٢ٝيت ٝٚي ٣ اؾتَالٗ ّك٤ض -3

 ا١زبٛ اٍساٝبت پيكٖيطا٦١ ٣ ٝساذ٦ٚ ٕطايب٦١ زض ٤ٝاٍـ ثحطاٟ -4

 اٝسازضؾب١ي ث٦ اىطاز ٣ ثبظؾبظي ٝطاّع ٣ ٝح٘ ٧بي آؾيت زيس٥ ٣ احيبي ذسٝبتتؿ٨ي٘ زض اٝط  -5

 تحٞي٘ ٧عي٦٢ ثيكتط ث٦ زق٠ٞ ٣ ت٤َيت ثبظزاض١سٕي -6

ث٦ ٢ٝؾ٤ض ١ي٘ ث٦ ٝز٤ٞف٦ ا٧ساه شّط قس٥ ، ت٤ر٦ ث٦ ٤ٝاضز شي٘ زض ضاؾتبي اضتَبي پساى٢س ميط فبٝ٘ 

 ضط٣ضي اؾت:

 ـ هکاًياتي1

طاض ىقبٙيت٨ب ر٨ت ّب٧ف ذؿبضات ١بقي اظ ت٨سيسات يب اؾتيبز٥ ٝغ٤ٚة اظ ٧سه : ا١تربة ث٨ي٦٢ ْٝبٟ اؾتَ

 عجيقت زض ر٨ت زىبؿ

ث٦ ٢ٝؾ٤ض ١ي٘ ث٦ اي٠ ٧سه ت٤ؾق٦ ٝطاّع فٞس٥ ىقبٙيت زض ؾغح ٝطاّع فٞس٥ ٝتقسز ق٨طي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٍبثٚيت  

 ٧ط ٝطّع زض اضائ٦ ؾط٣يؽ زض يِ ظٝي٦٢ ىقبٙيتي فٞس٥ ضط٣ضي اؾت.  

 سيغ هتؼادلـ پزاكٌذگي ٍ ت2َ

 ٧سه : تٞطّعظزايي ٣ ت٤ظيـ ث٨ي٦٢ ر٨ت ّب٧ف ذؿبضات ١بقي اظ ت٨سيسات

ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٝغٚت ٧سايت ت٤ؾق٦ زض ؾٚؿ٦ٚ ٝطاتجي اظ ٝطاّع ىقبٙيت ٣ زؾتطؾي زض ٤ٍٝقيت ٧بي ٝرتٚو 

 ىضبيي ق٨ط ضط٣ضي اؾت. 
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 ـ شثکِ ّاي سيزتٌايي3
ض ر٨ت تسا٣ٛ ثطٍطاضي ذسٝبت ٝطث٤ع٦ زض ظٝبٟ ثحطاٟ ٧سه : عطاحي قج٦ْ ٧بي ذسٝبت ضؾب١ي ٣ ظيطث٢بيي ز

 ٣ فسٛ اؾتيبز٥ زق٠ٞ زض ظٝبٟ اقنبٗ.

ت٤ؾق٦ تبؾيؿبت ٣ تز٨يعات ق٨طي زض اضتجبط ثب ٝح٤ض٧بي فٞس٥ ىقبٙيتي ٣ ٝجت٢ي ثط اؾتب١ساضز٧ب ٣ ض٤اثظ 

تطي ثطذ٤ضزاض ٝطتجظ ٤ٝرت ٝي ق٤ز ٦ّ ؾٚؿ٦ٚ ٝطاتت قج٦ْ ٧بي ظيط ث٢بيي زض قطايظ ثحطاٟ اظ پبيساضي ثبال

 ثبق٢س.    

 ـ هزهت پذيزي4
 ٧سه : تسا٣ٛ رطيبٟ ظ١سٕي ٣ ىقبٙيت ثب اضتَبء ؾغح ٝطٝت پصيطي ٤ٝضز١يبظ زض ظٝبٟ ثحطاٟ.

 ـ كٌتزل آسية ّاي ًاشي اس تخزية5
 ٧سه : ٢ّتطٗ ٣ ّب٧ف آؾيت ١بقي اظ ترطيت تبؾيؿبت ٣ ٝطاّع ذغطؾبظ

 ـ اهذادرساًي6
 ٧سه : ثبظيبثي ٣ ثطٍطاضي تؿ٨يالت ٣ ذسٝبت ث٦ تبؾيؿبت ٣ رٞقيت آؾيت زيس٥ اظ ثحطاٟ 

ث٦ ع٤ض ّٚي ث٦ ٢ٝؾ٤ض اىعايف اي٢ٞي زض َٝبث٘ حٞالت ١ؾبٝي، ا١تَبٗ ٣احس٧بي ظيط ث٦ ذبضد اظ ق٨ط٧ب ٣ اتربش 

 ٝي ق٤ز : ؾيبؾت تٞطّع ظزايي ٣ پط٧يع اظ حزيٜ ؾبظي ٝطاّع حيبتي ٣ حؿبؼ زض اي٠ ضاؾتب پيك٨٢بز

 ا١تَبٗ پبزٕبٟ ٧بي ١ؾبٝي ث٦ ١َبط ثيط٣ٟ اظ ق٨ط -

 ا١تَبٗ ٝربظٟ شذيط٥ ؾ٤ذت ث٦ ذبضد اظ ق٨ط٧ب -

 فسٛ ت٤ؾق٦ ٝتٞطّع ذسٝبت ىطا ق٨طي زض پ٦٢٨ ٧بي ؾ١٤ْتي -

 ٝح٤ض٧بي ربيٖعي٠ ٝح٤ض قطيب١ي انٚي ق٨ط -

 ١ياؾتيبز٥ اظ ثطذي اظ ىضب٧بي ؾ١٤ْتي ث٦ ف٤٢اٟ ىضبي ذسٝبتي حؿبؼ زض ٣ضقيت ثحطا -

 اؾتيبز٥ اظ ىضب٧بي ثالىه٘ ٝحس٣ز٥ ق٨ط ثق٤٢اٟ ىضب٧بي ٝسيطيت ثحطاٟ -

 پاؾتيبز٥ اظ ؾغ٤ح ميط قيبه زض ٤١ؿ ٝهبٙح ث٤يػ٥ زض ذسٝبت حؿبؾ -

 پذافٌذ غيزػاهل در هؼواري:

ثطز ٣ زض اضضبي ١يبظ ث٦ ا٢ٝيت زض ؾٚؿ٦ٚ  ٝقٞبضي ٣ ق٨طؾبظي ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٣اؾغ٦، ٍسضت زىبفي ضا ثبال ٝي

زض َٝبث٘  "زىبؿ"، ٣اغ٥ "اّؿتيْؽ"ٕطزز. زض  اي ٝبظ٤ٙ احط ٝخجت زاقت٦ ٣ ثبفج ثَبي ا١ؿبٟ ٝي ٝطاتت پ٦ٚ

 ض٣ز.  زض َٝبث٘ ت٨سيسات عجيقي ثْبض ٝي "اي٢ٞي ٣ حيبؽت")ت٨سيسات ا١ؿبٟ ؾبظ( ٣ ٣اغ٥  "زق٠ٞ"

ثط١ب٦ٝ ضيعي ٣  ثب اي٠ ض٣يْطز ض٣ا١ك٢بؾب٦١ ث٦ ٝقٞبضي ٣ ق٨طؾبظي، ثحج اي٢ٞي ٣ ا٢ٝيت ثبيس زض ّٚي٦ ؾغ٤ح

ت ى٢ي ٝس ١ؾط ٍطاض ٕيطز. ثطاي ٝخبٗ احطات ٤ٝد  عطاحي، اظ ٤ٝض٤فبت ّالٟ ق٨طؾبظي تب ٝقٞبضي ٣ رعئيب

ضيعي ّالٟ يِ ٝزتٞـ ظيؿتي ٢ٝؾ٤ض ٕطزز، ث٦ْٚ ثبيس زض  ا١يزبض ١بقي اظ ثٞجبضاٟ ٤٧ائي، ٦١ ت٨٢ب ثبيس زض ثط١ب٦ٝ

٣ ر٢ؽ ٝهبٙح ؾبذتٞبٟ ٝب٢١س قيك٦ ١يع ث٦ ن٤ضت تطي٠ ح٤ظ٥ ٢٨ٝسؾي ٝب٢١س ؾبذت زضة ٣ پ٢زط٥  رعئي

 ثبقس.  "پبيساض"٦ٞ٧ رب١ج٦ ٣ ٝتقبزٗ ثطضؾي ق٤ز تب عطح 
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ت٤ا١س فال٥٣ ثط ّب٧ف ذؿبضات ت٨سيسات ا١ؿبٟ ؾبظ  تساثيط پساى٢س ميطفبٝ٘ زض ٝقٞبضي ٣ ق٨طؾبظي ٝي

قي ١يع ٝييس ٣اٍـ ق٤ز. )ر٢ٔ ٣ ثٞجبضاٟ ٤٧ايي ٣ ...(، ر٨ت ّب٧ف ذغطپصيطي زض ثطاثط ا٤١اؿ ذغطات عجي

تٚييٌ عطاحي پساى٢س ميطفبٝ٘، ثطاي َٝبث٦ٚ ثب ذغطات عجيقي ٝب٢١س ظٙع٦ٙ فال٥٣ ثط ت٨سيسات ا١ؿبٟ ؾبظ، زض 

 ٕطزز.  عطح زىبفي ٝي "پبيساضي"ظٝبٟ نٚح ٣ ر٢ٔ، ثبفج 

« ت٨برٜاٙعاٝبت ٝقٞبضي ٣ »زّتط اننطيبٟ رسي اٙعاٝبت ٝقٞبضي زض پساى٢س ميطفبٝ٘ ضا زض ٍبٙت رس٣ٗ 

ثيبٟ ٝي ١ٞبيس. ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝطاح٘ ت٨برٜ زق٠ٞ ٦ّ قبٝ٘ ق٢بؾبيي، حض٤ض، ثبظق٢بؾي، ١كب٦١ ض٣ي، ايطاز 

ذؿبضت ٣ ىطاض اؾت، ث٦ ّبضٕيطي ٧طيِ اظ اي٠ اٙعاٝبت ٣ ف٤اٝ٘ زض عطاحي پساى٢س ميطفبٝ٘ ث٦ ٤١ث٦ ذ٤ز زض 

اظ زؾتيبثي ث٦ ٧سه ١بّبٛ ذ٤ا٧س  يِ يب چ٢س ٝطح٦ٚ اظ ٝطاح٘ ت٨برٜ زق٠ٞ ذٚ٘ ايزبز ّطز٥ ٣ زق٠ٞ ضا

 ٕصاقت. اٙعاٝبت ٝقٞبضي زض رس٣ٗ ث٦ ٕط٥٣ ٧بي ذبني عج٦َ ث٢سي قس٥ اؾت. اي٠ ٕط٥٣ ٧ب فجبضت٢س اظ :

 ثط١ب٦ٝ ضيعي قبٝ٘ ْٝبٟ يبثي ٣ آضايف اؾتَطاض، ٤ٝا١ـ، پطا٢ّسٕي ٣ ٝسيطيت ؾبذت ٣ ث٨ط٥ ثطزاضي -

 امتكبـ زض زيس زق٠ٞ قبٝ٘ ضس ٝطاٍجت -

 قبٝ٘ اؾتتبض، اذتيبء ٣ ف٤اٝ٘ ىطيتزيس زق٠ٞ  -

عطاحي قبٝ٘ ٝقٞبضي زاذٚي، ىضب٧بي چ٢س فْٞٚطزي، ٣ض٣زي ٣ ذط٣ري ٧بي ٝق٤ٞٙي ٣ اضغطاضي،  -

 ٝطٝت پصيطي ، ١ٞبي زاذٚي ٣ ذبضري ؾبذتٞبٟ

 ؾبذت قبٝ٘ قج٦ْ ٧بي ظيطؾبذت ، تبؾيؿبت ٣ اؾتحْبٝبت -

 الشاهات هعواري در پذافٌذ غيزعاهل 1-9-4جذٍل
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 ١ٞبيس:ٝؿ١٤ْي ث٦ ن٤ضت ظيط تكطيح ٝي ىضب٧بي ثبظ ٝز٤ٞف٦ ٧بياى٢س ميطفبٝ٘ زض عطاحي ان٤ٗ پس

 اصل اٍل : هحافظت سلسلِ هزاتثي

ان٘ ٝحبىؾت ؾٚؿ٦ٚ ٝطاتجي ث٦ ٝق٢بي زضربت ٝتيب٣ت آؾيت پصيطي ثرف ٧بي ٝرتٚو يِ ٝز٤ٞف٦ اؾت. 

عجٌ اي٠ ان٘ رعء ىضب٧بيي ٦ّ زض ثطاثط يِ ؾب١ح٦ زاضاي ثيكتطي٠ آؾيت پصيطي ٧ؿت٢س، ثبيس اظ ثبالتطي٠ 

ٝي ت٤اٟ قست  ؾغح آٝبزٕي ر٨ت ٤ٝار٦٨ ٤ٝحط ثب قطايظ ثحطاٟ ثطذ٤ضزاض ثبق٢س. ٧ٞچ٢ي٠ عجٌ اي٠ ان٘

آؾيت پصيطي اىطاز، ىضب٧ب ٣ تز٨يعات ضا ثب چيسٝبٟ نحيح ت٤ز٥ ٣ ىضب، اىعايف ىبن٦ٚ ثي٠ ث٤ُٚ ٧بي 

ؾبذتٞب١ي، ي٤٢ْاذت ٤ٞ١زٟ ققبؿ زؾتطؾي اظ ت٤ز٥ ث٦ ىضب ٣ ثبالذط٥ ثب ٨ٝبض ّطزٟ ف٤اٝ٘ تكسيس ٢٢ّس٥ 

 ذؿبضات زض ؾغح رعئيبت تب حس٣ز ظيبزي ّب٧ف زاز. 

 سزاسزياصل دٍم : پَشش 

اي٠ ان٘ ا٧ٞيت ؾطفت زض اؾتَطاض زض ١َبط ا٠ٝ ٣ ١يع ؾطفت زض اٝساز ٣ ١زبت ٣ ٨ٝبض زا٦٢ٝ آؾيت ٧ب ضا 

 ٤ٝضز تبّيس ٍطاض ٝي ز٧س.

 اصل سَم : هحافظت پَيا

اي٠ ان٘ ثيب١ٖط آٟ اؾت ٦ّ ث٦ ِّٞ ؾ٦ ٣يػٕي ا١قغبه پصيطي، ت٤٢ؿ ٣ ّبضايي ، ف٢بنط حيبؽتي زض ٝحيظ 

 ت٦ ٣ ث٦ قْ٘ ٧بي ٝت٤٢ؿ عطاحي ق١٤س. ثبيس ث٦ ن٤ضتي پي٤ؾ

٣يػٕي ا١قغبه پصيطي ٤ٝرت ٝي ق٤ز ٦ّ ٧ط يِ اظ ارعا ٣ ف٢بنط ٝحيظ اظ ٍبثٚيت اضائ٦ فْٞٚطز٧بيي ىطاتط 

اظ فْٞٚطز ٝق٤ٞٗ ذ٤يف ثبق٢س ٦ّ اظ زيسٕب٥ پساى٢س ميطفبٝ٘ اي٠ ٍبثٚيت فْٞٚطز٧بي حيبؽتي ٣ حٞبيتي زض 

 ثطاثط قطايظ ثحطا١ي اؾت.

٤ؿ ثيب١ٖط ٙع٣ٛ تقسز زض ف٢بنط حيبتي ٝحيظ ٣ ث٦ ٢ٝؾ٤ض حيؼ تسا٣ٛ فْٞٚطز آ٨١ب ث٦ ٣يػ٥ زض قطايظ ٣يػٕي ت٢

 اضغطاضي اؾت ٦ّ ٤ٝرت تؿطيـ زض ٨ٝبض زا٦٢ٝ نسٝبت ١بقي اظ ضذساز ؾب١ح٦ اؾت. 

٣يػٕي ّبضايي حبّي اظ آٟ اؾت ٦ّ ضط٣ضت ٣ر٤زي ٧ط ف٢هطي زض عطح ٣ تطّيت ٝحيظ تبثـ ت٤ا١بيي تبٝي٠ 

ْطز٧بي ٤ٝضز ا١تؾبض اظ آٟ اؾت ٦ّ ثب تطّيت تقسازي فْٞٚطز ؾبز٥ ٝي ت٤اٟ ث٦ ؾغح فبٙي تطي اظ فٞٚ

 فْٞٚطز٧ب زؾت يبىت. 

 اصل چْارم : اصل خَدكفايي ًسثي

ثب ىطو ثستطي٠ قطايظ ثحطاٟ ثبيس ٝز٤ٞف٦ ٍبزض ث٦ تبٝي٠ حيبتي تطي٠ ١يبظ٧بي آؾيت زيسٕبٟ زض قطايظ 

٤ٍ٣ؿ ذغط ثبقس. اظ ٨ٝٞتطي٠ اي٠ ١يبظ٧ب ٝي ت٤اٟ اظ افالٛ ذغط ، َٝبث٦ٚ ثب آتف ، ا١سّي ٍج٘ ٣ ثالىبن٦ٚ پؽ اظ 

 ى٤ضيت ٧بي پعقْي ، ؾيؿتٜ ٧بي ربيٖعي٠ ٣ اْٝب١بت ضط٣ضي ر٨ت اؾْبٟ اضغطاضي ١بٛ ثطز. 

 اصل پٌجن : كوتزيي آسية پذيزي 

بت عطاحي ر٨ت ّب٧ف اي٠ ان٘ ثط ٙع٣ٛ زٍت زض رب١ٞبيي ف٢بنط ٝحيظ ٣ اؾتيبز٥ ٤٧ق٢ٞسا٦١ اظ اْٝب١

 نسٝبت ١بقي اظ ضذساز ا١يزبض اؾت. 
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ثب ت٤ر٦ ث٦ ان٤ٗ ٝص٤ّض پساى٢س ميطفبٝ٘ زض ٝقٞبضي ، زض ذبت٦ٞ ثطذي اظ ت٨ٞيسات پساى٢س ميطفبٝ٘ زض عطاحي 

ثرف ٧بي ٝرتٚو ٝقٞبضي ثغ٤ض ذالن٦ اضائ٦ قس٥ ا١س ٦ّ ثْبضٕيطي آ٨١ب ٝي ت٤ا١س زض ّب٧ف ذؿبضات ٣اضز 

 ٚيبت ١بقي اظ آٟ زض ثطاثط ذغط ت٨سيسات ا١يزبضي ٤ٝحط ٣اٍـ ق٤ز.ث٦ ؾبذتٞبٟ ٣  ت

 فزم ساختواى : 

٧بي ثبزٕيط ٣ اٙٞب٨١بي چ١٤ٖٖي ىطٛ ؾبذتٞبٟ ثط ٝيعاٟ ذؿبضات ّٚي ؾبذتٞبٟ تأحيط ثؿعايي زاضز. ظا٣ي٦

يب تسضيزي ١ؿجت ث٦ ٧بي ثبظ ت٤ا١س ٤ٝد ق٤ُ ضا ث٦ زاٛ ا١ساذت٦ ٣ احط ا١يزبض ضا تكسيس ١ٞبيس. ظا٣ي٦ پيطا١٤ٝي ٝي

١ٞبي٢س. ث٦ اي٠ احط ا١يزبض ضا تكسيس ٝي Lيب  ٧Uبي ثبزٕيط يب ت٢س تأحيط ّٞتطي زاض١س. ؾبذتٞب٨١بي ثب ىطٛ ظا٣ي٦

 ٧بي ثبزٕيط پط٧يع ٕطزز. ق٤ز اظ ٤ٕق٦ زٙي٘ ت٤ني٦ ٝي

ز٥ اظ قست ىكبض ٢ٝقْؽ قس٥ ثط ؾغح يِ ؾبذتٞبٟ ٝس٣ض ّٞتط اظ يِ ؾبذتٞبٟ ٝؿغح اؾت. ٢٧ٖبٛ اؾتيب

 ؾغ٤ح ٢ٝح٢ي، ىط٨ٝبي ٝحسة ث٦ ىط٨ٝبي َٝقط ثطتطي زاض١س. 

زض ن٤ضتي ٦ّ ت٤ز٥ ؾبذتٞبٟ ٧ب ثط ض٣ي پي٤ٚت ٧بيي ٦ّ حساٍ٘ اظ ؾ٦ عطه قيبه ثبق٢س، احساث ق١٤س، اي٠ 

٦١٤ٕ پي٤ٚت ٧ب ث٦ ترٚي٦ ؾطيـ ١يط٧٣بي ا١يزبضي اظ ظيط ؾبذتٞبٟ ِّٞ ٤ٞ١ز٥ ٣ آحبض ترطيجي ١يط٧٣بي 

 ٜ ت٤ز٥ ٣ زض ىضبي ثبظ ضا ث٦ ٝيعاٟ ظيبزي ٨ٝبض ٝي ١ٞبي٢س. ا١يزبضي ثط حز

ث٦ ٢ٝؾ٤ض ترٚي٦ ا١طغي ا١يزبض اظ ىضبي ثي٠ ؾبذتٞب٨١ب ٣ ّب٧ف آؾيت پصيطي ٝحيظ، زض ىطٛ ت٤ز٥ ؾبذتٞبٟ زض 

ٝتطي ثبيس ا١َغبؿ ٣ ١بپي٤ؾتٖي ايزبز ق٤ز. فطو زضظ ا١يهبٗ ثي٠ ز٣ زي٤اض ث٤ُٚ ٧بي  20ى٤ان٘ حساّخط 

٧ب ر٨ت ٢ّتطٗ ذغط ضيعـ آ٣اض ث٦ ؾب١تيٞتط ١جبقس. ٝي ت٤اٟ اظ ىطٛ ؾبذتٞبٟ ٧50ٜ ضزيو ّٞتط اظ ؾبذتٞب١ي 

 ىضبي ثبظ اؾتيبز٥ ٤ٞ١ز.

 ّاي پيزاهًَي:احجام ٍ الواى

٧ب ث٦ ٣يػ٥ زض ن٤ضت فسٛ ١هت نحيح ٣ اي٠ٞ زض احط ّٞتطي٠ ١يط٧٣بي ف٢بنط اٙحبٍي ث٦ ١ٞبي ؾبذتٞبٟ

س٥ ٣ ث٦ ٝحيظ اعطاه ث٦ ٣يػ٥ ٝقبثط پيبز٥ ٣ ىضب٧بي ٝزب٣ض آ٨١ب پطتبة ٙطظقي ٣ ىكبضي اظ ربي ٢ّس٥ ق

ق١٤س. ثسي٠ ٢ٝؾ٤ض الظٛ اؾت اظ ف٢بنط تعئي٢ي ؾؿت ٣ ق٢٢ْس٥ ٧ٞچ٤ٟ ٍط١يع٧بي ضقيو زضحزٜ ٝي

٧بي ىٚعي ١هت قس٥ ثط ض٣ي ١ٞبي ؾبذتٞبٟ ٧ب ىَظ ثب اتهبٗ ر٤ـ ث٦ ٧ب اؾتيبز٥ ١ك٤ز ٣ حيبػؾبذتٞبٟ

 ٨ٝبض ق١٤س.  ٍبة ىٚعي ثبظق٧٤ب

ث٦ ع٤ض ّٚي ٢٧سؾ٦ ؾبز٥ ٣ حساٍ٘ تعئي٢بت ١ٞبي ذبضري ت٤ني٦ ٝي ٕطزز. زض ن٤ضت ثْبضٕيطي تعئي٢بت ث٨تط 

اؾت اظ ٝهبٙح ؾجِ ٝب٢١س چ٤ة يب پالؾتيِ اؾتيبز٥ ق٤ز ظيطا ٢٧ٖبٛ ٤ٍ٣ؿ ا١يزبض ١ؿجت ث٦ آرط ، ؾ٢ٔ يب 

 ت.ىٚع احتٞبٗ آٟ ٦ّ ث٦ تطّف ٧بي ٝطٕجبض تجسي٘ ق١٤س، ّٞتط اؾ

 طزاحي فضاّاي چٌذ ػولکزدي: 

چ٢س فْٞٚطزي ث٤زٟ ىضب٧ب زض قطايظ ر٢ٔ ٣ نٚح فال٥٣ ثط اٍتهبزي ث٤زٟ عطح، آٝبزٕي ىضب٧ب ضا ر٨ت 

 ١ٞبيس.  ٧بي ٝرتٚو ٢ٝغجٌ ثب قطايظ ىطا٧ٜ ٝي ثطزاضي ث٨ط٥

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 شناخت )قسمت دوم( مرحله تفصیلی شهر انبار الوم      –طرح جامع 

     

 511 طرح و نقش 

 ربيٖب٥ ىضب٧بي ثبظ زض ق٨ط ٝكرم ٕطزيس٥ قس٥ اؾت. ١َك٦ ظيطزض 

 سهيٌْاي تاس ٍ تایز شْزًقشِ جایگاُ  -4-9
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 تزرسي تزاكن ٍ طثمات در هٌاطك، ًَاحي ٍ هحالت هختلف شْز -4-11-4-11

 عثقات ساختواًی اتٌيِ :الف : 

 ٝرتٚو ق٨ط٧بي زض تطاّٜ ٤ٝض٤ؿ ٣ ث٤ز٥ ٝرتٚو فْٞٚطز٧بي ٣ ٧ب ١َف ، ٧ب ٣يػٕي زاضاي ٝرتٚو ق٨ط٧بي

 ٦ّ اؾت ٝتيب٣تي ذه٤نيبت زاضاي ١يع ق٨ط يِ ٝرتٚو ٝحالت ٣ ٢ٝبعٌ حتي ؛ اؾت ٝتيب٣تي ؾغ٤ح زاضاي

 زاضاي ق٨ط٧ب اي حبقي٦ ٣ ٝيب١ي ٝطّعي، ٧بي ث٤ُٚ ٣ ٝحالت .اؾت ٝتيب٣ت آ٨١ب تطاّٜ تقيي٠ زض ٝؤحط ف٤اٝ٘

 تطاّٜ ٣ تقساز عجَبت تقيي٠ ١ح٥٤ ىطآي٢س ثط ٦ّ ٧ؿت٢س ٝتيب٣تي ٝحيغي ظيؿت ٣ ارتٞبفي اٍتهبزي، ٣يػٕي٨بي

 .ق١٤س ٝي ٣اٍـ ٝؤحط

 ضيبضي قْ٘ يِ ثب تب ؾبظز ٝي ٍبزض ٝبضا ٦ّ ّطز تقطيو ٕيطي ا١ساظ٥ ؾيؿتٜ يِ ف٤٢اٟ ث٦ ت٤اٟ ٝي ضا تطاّٜ  

 ٝقي٢ي ؾغح زض ٣اٍـ ظيطث٢بي َٝساض يب رٞقيتي، تطاّٜ ف٤٢اٟ ث٦ ضا ظٝي٠ اظ ٝقي٢ي ؾغح زض اىطاز تقساز ؾبز٥، ٣

 . ١ٞبييٜ تقطيو ٣ ٝحبؾج٦ ؾبذتٞب١ي تطاّٜ ف٤٢اٟ ث٦ ضا ظٝي٠ اظ

اظ عطيٌ ٢ّتطٗ  ٧ب ؾبذتٞبٟ ١ٞبي زض ٧ٞب٢٧ٖي اظ ر٦ٚٞ زؾتب٣ضز٧بي تطاّٜ ؾبذتٞب١ي ضا ٝي ت٤اٟ ث٦ ايزبز

ٝي  ٧ٜ ثط ٧ب ؾبذتٞبٟ ظيبز اقطاىيت اظ ر٤ٕٚيطي ٣ ذه٤ني حطيٜ عجَبت،ضفبيت ٤١ضٕيطي ٧ب، ١ٞب٧ب، حيؼ

 ثبقس.

 : زاز اضائ٦ ظيط قطح ث٦ ت٤اٟ ٝي ضا اث٢ي٦ اضتيبؿ ٣ عجَبت تقساز ت٤ظيـ ثطضؾي ا٧ساه ٨ٝٞتطي٠

 ثهطي ّطيس٣ض٧بي قسٟ ٝؿس٣ز اظ ر٤ٕٚيطي ٣ ٧سايت ٢ٝؾ٤ض ث٦ اث٢ي٦ عجَبتي ٣ اضتيبفي ت٤ظيـ ق٢بذت -

 ت٤ؾظ ٦ّ ىكبضي احؿبؼ ٣ قسٟ احبع٦ ، ؾطزضٕٞي اظ ر٤ٕٚيطي ثبفج ٦ّ ىضب ٝحه٤ضيت ٝيعاٟ ّب٧ف -

 .ق٤ز ٝي اَٙب قرم ث٦ ٝقبثط زض اضتيبؿ

 ٝي ٝحه٤ضي ٝيعاٟ اظ آٟ ّب٧ف ٣ زاز٥ قست ضا ىضب ٝحه٤ضيت ٝقجط فطو ث٦ ١ؿجت اضتيبؿ اىعايف -

 .ثبقس ٝي ا٧ٞيت حبئع ثؿيبض ف٤ٞٝي ٧بي فطن٦ زض آٟ ض٣ا١ي تبحيطات ٣ ٝحه٤ضيت ق٢بذت ض٣ اي٠ اظ. ّب٧س

ثب ت٤ر٦ ث٦  اٍساٛ ث٦ ثطزاقت ّبٙجسي ٕطزيس. ق٨طث٦ ٢ٝؾ٤ض ثطضؾي تبحيط اضتيبؿ ٣ ف٢بنط ّبٙجسي زض ٝحس٣ز٥ 

، عجَبت ؾبذتٞب١ي اث٢ي٦ ٝحس٣ز٥ ٤ٝضز ٝغبٙق٦ ضا ٝي ت٤اٟ زض ١ي ٕط٥٣ ثطزاقت ّبٙجسي اي٠ ٝكب٣ضپيٞبيف ٝيسا

 .ثطضؾي ّطز عيي٨بي ظيط
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 اث٢ي٦ چ٨بض عج٦َ -4

 حبن٘ ١تبيذ ٧ب، ؾبذتٞبٟ عجَبت تقساز ث٢سي زؾت٦ زض ٝيسا١ي ثطزاقت٨بي اظ آٝس٥ زؾت ث٦ ٝكب٧سات اؾبؼ ثط

 ٍغقبت 1212 ٦ّ ع٤ضي ث٦ ٕيط١س ٝي ٍطاض عج٦َ يِ ٣ ز٣ ث٢سي زؾت٦ زض ق٨ط ٝحس٣ز٥ اّخط ٦ّ ز٢٧س ٝي ١كبٟ

 ٝي ٧ٞچ٢ي٠ ٣  ا١س زاز٥ اذتهبل ذ٤ز ث٦ ضاٍغقبت  ّ٘ اظتقساز زضنس 74.17 ٦ّ ث٤ز٥ عج٦َ 1 ق٨ط ؾغح اظ

پال٨ّبي ٝحس٣ز٥  ّ٘ اظ زضنس 15.36 ٦ّ ث٤ز٥ ٍغق٦ 251 قبٝ٘ ق٨ط ؾغح عج٦َ 2 ٧بي ؾبذتٞبٟ ٕيت ت٤اٟ

 .اؾت قس٥ ٝكرم ا٤ٙٛ ا١جبض ق٨ط ؾبذتٞب١ي عجَبت ٤ٞ١زاض ٣ رس٣ٗ ظيط زض.  ق١٤س ٝي قبٝ٘ ضا ق٨طي

 1390-اث٢ي٦ ق٨ط ا١جبض ا٤ٙٛرس٣ٗ عجَبت 

 ٝؿبحت زضنس تقساز اظ ّ٘ تقساز پالُ عجَبت ؾبذتٞب١ي
 زضنس ٝؿبحت اظ ّ٘ 

 ٝحس٣ز٥

 1.68 23125.11 0.43 8 زضحبٗ ؾبذت

 55.60 766373.19 74.13 1212 يِ عج٦َ

 11.10 153055.25 15.35 251 ز٣ عج٦َ

 0.24 3312.10 0.49 8 ؾ٦ عج٦َ

 0.03 345.72 0.06 1 چ٨بض عج٦َ

 1.33 18365.02 0.24 4 ىبٍس ث٢ب

 30.02 413807.36 9.30 150 اضاضي ؾبذت٦ ١كس٥

 100 1376644.87 100 1634 ٝز٤ٞؿ

 ٝبذص: ثطزاقت٨بي ّبٙجسي ٝكب٣ض
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 ق٨ط ١ٞبيف ٝي ز٧س. ٧ٞچ٢ي٠ ٤ٞ١زاض ظيط ت٤ظيـ عجَبت ضا زض ؾغح
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 ١َك٦ ظيط عجَبت اث٢ي٦ ق٨ط ا١جبض ا٤ٙٛ ضا ث٦ ته٤يط ٝي ّكس.

 ١َك٦ عجَبت اث٢ي٦ ق٨ط
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 ٝؿ١٤ْي ق٨ط:عجَبت اث٢ي٦ 

 اث٢ي٦ عجَبت ثيكتطي٠ ٦ّ ق٤ز ٝي ٝكب٧س٥ ١يع ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦ ؾبذتٞب١ي عجَبت تقساز ثطضؾي زض ،زضازا٦ٝ

 زض عج٦َ 1 ٧بي ؾبذتٞبٟ پطا٢ّسٕي ٦ّ اؾت شّط قبيبٟ.  زاض١س ٍطاض عج٦َ 2 تب 1 ث٢سي زؾت٦ زض ق٨ط ٝؿ١٤ْي

 ٣ ث٤ز٥ ١كي٠ تط٠ّٞ ٍسيٞي ٝحالت اظ ٝحالت اي٠ ظيطا.  ق٤ز ٝي زيس٥ ثيكتط آذ١٤س ٤١ض ٝحٞس آذ١٤س ٝح٦ٚ

 1080 ث٢سي زؾت٦ اي٠ زض. ق٤ز ٝي ٝكب٧س٥ ؾغح زض ثيكتط آٟ تطاّٜ ٣ ثبقس ٝي ظيبز ظٝي٠ ٍغق٦ ٧ط ٝؿبحت

 ٍغق٦ 238  ٣ اؾت زاز٥ اذتهبل ذ٤ز ث٦ ضا ق٨طٍغقبت ٝؿ١٤ْي  ّ٘ اظ زضنس  81 ٦ّ ث٤ز٥ عج٦َ 1 ٍغق٦

 زؾت٦ ؾبيط زض. ق٤ز ٝي قبٝ٘ ضا ٍغقبتاظ تقساز ّ٘  زضنس 17.84 حس٣ز زض ٦ّ ثبقس ٝي عج٦َ 2 ٝؿ١٤ْي

 ق٨ط ّ٘ زض ٝؿ١٤ْي ٍغق٦ يِ ت٨٢ب ٦ّ ٤ٞ١ز شّط ت٤اٟ ٝي آٝس٥ ثسؾت ١تبيذ اؾبؼ ثط عجَبت تقساز ٧بي ث٢سي

 .ز٢٧س ٝي ١ٞبيف ضا ا٤ٙٛ ا١جبض ق٨ط ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦ عجَبت ظيط رس٣ٗ.اؾت  ث٤ز٥ عج٦َ 4

 ق٨طرس٣ٗ عجَبت ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦ 

 زضنس ٝؿبحت ٝؿبحت زضنس تقساز تقساز پالُ عجَبت ؾبذتٞب١ي

 2.84 23125.11 06 8 زضحبٗ ؾبذت

 82.16 668299.58 80.96 1080 يِ عج٦َ

 14.62 118927.58 17.84 238 ز٣ عج٦َ

 0.33 2715.94 0.52 7 ؾ٦ عج٦َ

 0.04 345.72 0.07 1 چ٨بض عج٦َ

 100 813413.93 100 1334 ٝز٤ٞؿ

 ثطزاقت٨بي ّبٙجسي ٝكب٣ضٝبذص: 
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 ١َك٦ ظيط ١يع عجَبت ٝؿ١٤ْي ضا زض ؾغح ق٨ط ١ٞبيف ٝي ز٧س..

 ١َك٦ عجَبت ؾبذتٞب١ي اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط
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 عجَبت اث٢ي٦ ٝحالت ق٨ط

 .زاز اضائ٦ ضا ٝغبٙق٦ ٤ٝضز ٝحس٣ز٥ زضٝحالت ؾبذتٞب١ي عجَبت ت٤اٟ ٝي ٤ٝر٤ز اعالفبت ث٦ ثبت٤ر٦

 :مي٤ضآذ١٤س ٝح٦ٚ -1

 ٍغق٦ 417 مي٤ضآذ١٤س ٝح٦ٚ زض ٦ّ ز٧س ٝي ١كبٟ ظيط رس٣ٗ ٝيسا١ي ٧بي ثطزاقت اظ حبن٘ ١تبيذ ث٦ ت٤ر٦ ثب

 زض ٦ّ ث٤ز٥ عج٦َ 2 ٍغق٦ 105 ، ٕطىت٦ ثط زض ضاٝح٦ٚ  ّ٘ ٝؿبحت اظ ضنسز 70.08 ثبقس ٝي عج٦َ 1 ٝؿ١٤ْي

 اظ ضنسز 0.67 ٦ّ ث٤ز٥ عج٦َ 3 ٝؿ١٤ْي ٍغق٦ 4 ت٨٢ب ٣ ق٤ز ٝي قبٝ٘ ضا زضنس اث٢ي٦ ّ٘ ٝح٦ٚ 17.65 حس٣ز

 ٤ٞ١زاض زض ؾجي ثطذ٤ضزاض ١ٞي ثبقس.ـ عجَبت زض اي٠ ٝح٦ٚ اظ ١ؾٜ ٝت٢ب٤ظيت . اؾت ٕطىت٦ ثط زض ضا ّ٘ ٍغقبت

 . اؾت ٕطىت٦ ٍطاض آذ١٤س مي٤ض ٝح٦ٚ اث٢ي٦ عجَبت ظيط

 
 ز٧س.٧ٞچ٢ي٠  ٤ٞ١زاض ظيط تقساز عجَبت ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي اي٠ ٝح٦ٚ ضا ١ٞبيف ٝي 
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٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكرم اؾت، مبٙت اث٢ي٦ اي٠ ٝح٦ٚ ضا اث٢ي٦ يِ عج٦َ تكْي٘ ٝي ز٧س. ٧ٞچ٢ي٠ ٝيب١ٖي٠ عجَبت 

 ١ؿجت ث٦ ؾبيط ٝحالت ق٨ط ثيكتط ٝي ثبقس ٣ ٝطتيـ تطي٠ ٝح٦ٚ ق٨ط ٝي ثبقس. ٦اي٠ ٝحٚ

 ١َك٦ ظيط ت٤ظيـ عجَبت ضا زض ؾغح اي٠ ٝح٦ٚ ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 غفَر آخًَذ ًقشِ عثقات اتٌيِ هحلِ
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 زؾتٖب٥ 160ٝح٦ٚ  -2

 ٝح٦ٚ ٧بي عج٦َ يِ  ث٤ز٥ ق٨طٝح٦ٚ  تطي٠ اضتيبؿ ّٜ ٝح٦ٚ اي٠ ق٤ز ٝي اؾت٢جبطظيط  رس٣ٗ اظ ٦ّ ع٤ض ٧ٞبٟ

 ثبقس ٝي اظ ّ٘ ٍغقبت زضنس 0.4 ١عزيِ ث٦ ثبال ث٦ عج٦َ 2 ٣ زضنس 13.08 ٧ب عج٦َ 2-زضنس 83 ث٦ ١عزيِ

ٝي ثبقس ٦ّ  1.14ٝيب١ٖي٠ عجَبت اي٠ ٝح٦ٚ  ث٤زٟ اي٠ ٝح٦ٚ ٝي ثبقس.ّٜ اضتيبؿ حبّي اظ  رس٣ٗ ٣ ٤ٞ١زاض ظيط

 ثؿيبض پبيي٠ اؾت. ٝيعاٟ

 زؾتٖب٥ 160رس٣ٗ عجَبت ؾبذتٞب١ي ٝح٦ٚ 

 تقساز پالُ عجَبت ؾبذتٞب١ي
 زضنس تقساز

 اظ ّ٘ 
 ٝؿبحت

 زضنس ٝؿبحت 

 اظ ّ٘ ٝحس٣ز٥

 0.05 191.80 0.18 1 زضحبٗ ؾبذت

 51.60 186112.00 82.69 449 يِ عج٦َ

 6.43 23188.72 13.08 71 ز٣ عج٦َ

 0.13 466.69 0.37 2 ؾ٦ عج٦َ

 0.00 0.00 0.00 0 چ٨بض عج٦َ

 0.00 0.00 0.00 0 ىبٍس ث٢ب

 41.79 150723.81 3.68 20 اضاضي ؾبذت٦ ١كس٥

 100.00 360683.02 100 543 ٝز٤ٞؿ

 ٝبذص : ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكب٣ض

 

زضنس اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي اي٠ ٝح٦ٚ ضا اث٢ي٦ يِ عج٦َ  85ٕطزز ٦ّ ثيف اظ  ٧ٞچ٢ي٠ عجٌ ٤ٞ١زاض ظيط ٝكرم ٝي

 ي ثبقس.ٝ 1.14ٝؿ١٤ْي اي٠ ٝح٦ٚ ثطاثط  تكْي٘ زاز٥ ا١س. ٝيب١ٖي٠ عجَبت
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 زؾتٖب٥ ضا ث٦ ته٤يط ٝيْكس ١160َك٦ ظيط عجَبت ؾبذتٞب١ي ٝح٦ٚ 

 دستگاُ. 161ًقشِ عثقات ساختواًی هحلِ 
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 آذ١٤سٝح٦ٚ ٤١ضٝحٞس  -3

زضنس اث٢ي٦ اي٠ ٝح٦ٚ ضا اث٢ي٦ يِ عج٦َ  71ثب ت٤ر٦ ث٦ ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكرم ٕطزيس٥ قس٥ اؾت ٦ّ ثبٙل ثط 

عج٦َ  4زضنس اث٢ي٦ اي٠ ٝح٦ٚ ز٣ عج٦َ ٝي ثبق٢س. ٧ٞچ٢ي٠ ت٨٢ب ؾبذتٞبٟ  20تكْي٘ ٝي ز٧س ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ثيف اظ 

 عجَبت اث٢ي٦ اي٠ ٝح٦ٚ ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.اي٠ ق٨ط ضا زض اي٠ ٝح٦ٚ ربي زاضز. ٤ٞ١زاض ظيط، ت٤ظيـ 

 
٧ٞچ٢ي٠ ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ اظ رس٣ٗ ظيط ٝكرم اؾت، مبٙت اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي اي٠ ٝح٦ٚ ضا ١يع اث٢ي٦ يِ عج٦َ تكْي٘ 

 زاز٥ ا١س.

 جذٍل عثقات اتٌيِ هسکًَی شْز اًثارالَم

 زضنس ٝؿبحت زضنس تقساز تقساز پالُ عجَبت ؾبذتٞب١ي

 0.88 1.04 4 زضحبٗ ؾبذت

 88.52 79.79 308 يِ عج٦َ

 10.44 18.65 72 ز٣ عج٦َ

 0.04 0.26 1 ؾ٦ عج٦َ

 0.13 0.26 1 چ٨بض عج٦َ

 0.00 0.00 0 ىبٍس ث٢ب

 0.00 0.00 0 اضاضي ؾبذت٦ ١كس٥

 100 100 386 ٝز٤ٞؿ

 ٝبذص : ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكب٣ض

 ثبقس.عج٦َ ٝي 1.21ثب ت٤ر٦ ث٦ رس٣ٗ ى٤ً اي٠ ١ْت٦ ٝكرم ٝي ٕطزز ٦ّ ٝيب١ٖي٠ عجَبت ٝؿ١٤ْي اي٠ ٝح٦ٚ، 
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 ١َك٦ ظيط عجَبت ؾبذتٞب١ي اث٢ي٦ اي٠ ٝح٦ٚ ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 ًقشِ عثقات ساختواًی هحلِ ًَر هحوذ آخًَذ
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 :تزاکن ساختواًی ب : 

 ث٢ٚس اث٢ي٦ ٣ ثبىت٨ب ٙج٦ زض ٝطتيـ اث٢ي٦ پطا٢ّس٥ حض٤ض ث٦ ت٤اٟ ٝي ٝح٤ض٧ب ع٤ٗ زض اضتيبفي ٧بي تزٞـ ثطضؾي ثب

 ف٢بنط حض٤ض ث٤اؾغ٦ اذيط ؾبٙيبٟ ع٤ٗ زض.  ٤ٞ١ز ٝكب٧س٥ ضا انٚي ٝح٤ض٧بي ثقضي ٣ انٚي ٝيساٟ زض ٝطتج٦

ث٦ ٢ٝؾ٤ض يبىت٠ تطاّٜ .اؾت يبىت٦ اىعايف ٝح٤ض٧ب ح٤اٙي زضؾبذت اث٢ي٦ ٝطتيـ  ث٦ تٞبي٘ ازاضي-تزبضي

، اثتسا ث٦ ق٢بؾبيي ؾغح افيب١ي ٧ط پالُ ٣ ٝحبؾج٦ ؾغح اقنبٗ پطزاذت٦ قس.ؾپؽ ث٦ اي٠ ٝحالتؾبذتٞب١ي زض

١ْت٦ ٦ّ تطاّٜ ؾبذتٞب١ي ٝز٤ٞؿ ظيطث٢بي ؾبذتٞبٟ ٧ب زض عجَبت ٝي ثبقس،ثب اؾتيبز٥ اظ عجَبت ؾبذتٞب١ي ث٦ 

 ٝحبؾج٦ تطاّٜ پطزاذت٦ قس.

 

 تزاکن ساختواًی هحالت تزکوي ًشيي.

ٕصقت٦ ٧بي ز٣ض تط٠ّٞ ٧ب، ارساز پسضي ٍغق٦ اي ثعضٓ اظ ظٝي٠ ضا زض ٝحس٣ز٥ يِ ق٨ط يب ض٣ؾتب تِٞٚ  زض 

ٝي ّطز ا٣ ١يبظ ىطظ١ساٟ ذ٤ز ضا پيف ثي٢ي ّطز٥ ث٢بثطاي٠ ث٨تطي٠ ْٝبٟ ثطاي احساث ٣احس ٝؿ١٤ْي ىطظ١سـ ضا 

آٟ ٧ب ضا اظ  ،طظ١ساٟغ٦ ٝحطٝيت ثي٠ رس پسضي ٣ ىزض ٦ٞ٧ ٧ٞز٤اضي ٣احس ٝؿ١٤ْي ذ٤زٝي زا١ؿت ضاث

ؾبذت٠ زي٤اض حبي٘ ثي٠ ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي ثي ١يبظ ٝي ّطز ث٢بثطاي٠ تيْيِ ٍغقبت ثط اؾبؼ پي ضيعي ٧بي 

زض ٤ٍٝـ اذص پط٣ا٦١ ق٨طزاضي ث٦ ٝتَبضيبٟ  زاذٚي ا١زبٛ ٝي قس٥ اؾت ٣ حس ٍب١٤١ي ٣ ٝكرهي ١ساقت٦ اؾت.

١٤ي ظٝي٠ ذ٤ز ث٤ؾي٦ٚ پي ضيعي، اٍساٛ ث٦ نس٣ض اي٠ ١ْت٦ ضا اقبض٥ ٝي ١ٞبيس ٦ّ ثب ٝكرم ؾبذت٠ حس ٍب١

 پط٣ا٦١ ٝي ١ٞبيس.

الظٛ ث٦ شّط اؾت ٦ّ ق٨طزاضي  ثط اؾبؼ ؾغح اقنبٗ ٝه٤ة ٝحس٣ز٥ ٣ ٍغق٦ ث٢سي ٦ّ ت٤ؾظ ؾب٢ّبٟ ا١زبٛ  

قس٥ اؾت اٍساٛ ث٦ نس٣ض پط٣ا٦١ ٧بي ؾبذتٞب١ي ّطز٥ اؾت. ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبيذ حبن٘ اظ عطح ٧بزي ٝه٤ة 

قس٥ اؾت ٦ّ زض ض٤اثظ ٣ َٝطضات احساث ؾبذتٞبٟ تطاّٜ ؾبذتٞب١ي پبي٦ ق٨ط زض ّٚي٦  ؾبثٌ ق٨ط ٝكرم

 اث٢ي٦ ق٨ط 74ٝي ثبقس ث٢بثطاي٠ ٝي ت٤اٟ ٕيت ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝكب٧سات ٝيسا١ي % 60ح٤ظ٥ ٧بي ّبضثطي ٧ب %

% 60-120 زضنس زاضاي تطاّٞي ثي٠ ٧15ٞچ٢ي٠  زاقت٦ ٦ّ اي٠ اث٢ي٦ يِ عج٦َ ٝي ثبق٢س  60ي تطاّٞي %ازاض

زضنس  3/0 -% زاقت٦  قبٝ٘ اث٢ي٦ ؾ٦ عج٦َ ق٨ط ث٤ز120٥-180زضنس تطاّٞي زض حس٣ز  5/0 –ٝي ثبق٢س 

 % زاقت٦ ٣ ٝبثَي زضنس ثبٍي ٝب١س٥ اضاضي ؾبذت٦ قس٥ يب ىبٍس ث٢ب ٝي ثبق٢س.180 -240تطاّٞي زض حس٣ز 

 

 دستگاُ 161تزاکن ساختواًی هحلِ 

قْ٘ ٕيطي ذب٦١ ٧بي ّبضٕطي، اظ ض٤اثظ ٝكرم ق٨طؾبظي پيط٣ي ١ٞي ّطز٥  زض اي٠ ٝح٦ٚ ثب ت٤ر٦ ث٦ قي٥٤

اؾت ٣ ت٨٢ب ؾبذت ٣ ؾبظ٧بي رسيس ن٤ضت پصيطىت٦ زض اي٠ ٝح٦ٚ ٝك٤ٞٗ ض٤اثظ ؾغح اقنبٗ ٣ تطاّٜ 

زضنس زاض١س،  60زضنس اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي تطاّٞي ظيط  37.25ٝه٤ة عطح ٧بزي، ٝي ٕطزيس١س. زض حبٗ حبضط،

زضنس  180زضنس ثيف اظ  ٣1.25 ٝبثَي180-120زضنس  تطاّٞي ٝبثي٠  7.6، زضنس 120-60زضنس ثي٠ 53.9

 تطاّٜ زاض١س.
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 ّاي شاخص تِ تَجِ تا شْز هختلف هٌاطك در هسکًَي ّاي ساختواى كلي ٍضؼيت -11-4-4-11

 استفادُ، لاتل) ساختواى لذهت ٍ كيفيت هصالح، ًَع ساختواى، ًواي هالکيت، كيفي، ٍ كوي

 غيزُ ٍ سهيي در تٌا استمزار جْت تْذاشتي، تاسيسات ٍ تجْيشات( تخزيثي هزهتي، ًَساس،

زض اي٠ ٍؿٞت اظ ٝغبٙقبت ث٦ ثطضؾي ٣ضقيت ٝؿ٠ْ ٣ؾ١٤ْت زض ق٨ط ا١جبض ا٤ٙٛ زض اثقبز ّٞي ٣ ّييي آٟ ٝي 

ؽ ١ٞب ٝهبٙح ثْبض ضىت٦ زض ؾبذتٞبٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ر٢  ٍسٝت، پطزاظيٜ. زض اثتسا ث٦ ثطضؾي قبذم ٧بي ّيييت، 

٠ْ زض اي٠ ق٨ط ٣ تبؾيؿبت ٣ تز٨يعات ث٨ساقتي آٟ ٝي پطزاظيٜ ٣ زض ؿ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ث٦ ثطضؾي ١ح٥٤ تهطه ٝ

 ٍؿٞت ز٣ٛ ث٦ ثطضؾي قبذم ٧بي ّييي ٝؿ٠ْ پطزاذت٦ ٝي ق٤ز.

 هصالح ساختواًی -1

٧بي اظ ر٦ٚٞ قبذم ٧بي ّبٙجسي ٝؿ٠ْ ٦ّ ٤ٞ١ز ثيط١٣ي ٣ في٢ي زاضز ٤١ؿ ٝهبٙح ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٣ قي٥٤ 

ؾبذت ٝؿ٠ْ اؾت. ا٧ٞيت اي٠ ز٣ قبذم اظ ١ؾط ّبٙجسي ظٝب١ي ٝكرم ٝي ق٤ز ٦ّ اؾتيبز٥ اظ ٝهبٙح 

ثبز٣اٛ ٣ قي٥٤ ٧بي ؾبذت ٢ٝبؾت ثبفج اىعايف فٞط ٝييس ؾبذتٞبٟ قس٥ ٣ زض ١تيز٦ زض زضاظ ٝست ّيييت 

ـ ٧بي ؾبذت ّبٙجسي ٝؿ٠ْ حيؼ ذ٤ا٧س قس.ث٨ج٤ز ٣ضقيت اىتهبزي ٣ پيكطىت ى٠ آ٣ضي ثبفج اضتَبي ض٣

 ٣ اؾتيبز٥ اظ ٝهبٙح ثبز٣اٛ تط ٝي ق٤ز.

 ّطز تَؿيٜ ّٚي زؾت٦ 4 ث٦ ت٤اٟ ٝي ضا ق٨ط اث٢ي٦ ؾبذتٞب١ي ٝهبٙح ّٚي ع٤ض ث٦

 آرط .1

 آرط ٣ آ٠٧ .2

 ث٤ُٚ تيطچ٦ ٣ آرط .3

 ث٤ُٚ ؾيٞب١ي .4

 ( آرط1

 زضنس 72 ٣ ق٨ط اث٢ي٦ ّ٘ زضنس 63.5 ٕط٥٣ اي٠.  ز٧س ٝي تكْي٘ آرط ضا ق٨ط ز٢٧س٥ تكْي٘ ٝهبٙح ثيكتطي٠

 .ثبقس ٝي ق٨ط ثبالي ٍسٝت ز٢٧س٥ ١كبٟ ٦ّ ٕيطز ٝي ثط زض ضا ق٨ط ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦

 آرط ٣ آ٠٧( 2

 ٣ ق٨ط اث٢ي٦ ّ٘ زضنس 24.5 ٦ّ ع٤ضي ث٦ اؾت قس٥ ٕطىت٦ ّبض ث٦ ق٨ط ٝرتٚو ٧بي ٍؿٞت زض ٝهبٙح اي٠

 .اؾت ث٤ز٥ آرط ٣ آ٠٧ ٧ب آٟ قس٥ ٕطىت٦ ّبض ث٦ ٝهبٙح ق٨ط ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦ زضنس 25.5

 ث٤ُٚ تيطچ٦ ٣ آرط( 3

 .ا١س عيو اي٠ اظ ق٨ط ّ٘ اث٢ي٦ زضنس 1 ت٨٢ب اؾت زاز٥ اذتهبل ذ٤ز ث٦ ضا اث٢ي٦ تقساز اظ زضنس ّٞتطي٠

زضنس اظ ؾبذتٞب٨١بي ق٨ط  0.06( ٧ٞچ٢ي٠ ث٤ُٚ ؾيٞب١ي ثب ت٨٢ب اذتهبل زازٟ يِ ؾبذتٞبٟ ث٦ ذ٤ز ت٨٢ب 4

 ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي اث٢ي٦ ق٨ط ضا ث٦ تيْيِ ١ٞبيف ٝي ز٧س. رس٣ٗ ٣ ٤ٞ١زاض ظيط ثب ث٦ ذ٤ز اذتهبل زاز٥ اؾت.
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 جذٍل هصالح ساختواًی اتٌيِ شْز

 تقساز پالُ ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي
 زضنس تقساز

 اظ ّ٘ 
 ٝؿبحت

 زضنس ٝؿبحت

 اظ ّ٘ ٝحس٣ز٥ 

 0.44 6053.28 1.28 21 زضحبٗ ؾبذت

 43.44 598052.56 63.49 1038 آرط

 22.48 309500.42 24.53 401 آ٠٧ ٣ آرط

 0.67 9291.91 1.10 18 آرط ٣ تيطچ٦ ث٤ُٚ

 0.03 427.25 0.06 1 ث٤ُٚ

 1.33 18365.02 0.24 4 ىبٍس ث٢ب

 31.60 434954.42 9.30 152 اضاضي ؾبذت٦ ١كس٥

 100 1376644.87 100 1635 ٝز٤ٞؿ

 ٝكب٣ض ٝبذص : ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي

 زضنس ١ٞبيف ٝي ز٧س.٤ٞ١زاض ظيط ١يع ت٤ظيـ ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي ضا ث٦ تيْيِ 
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 زض ١َك٦ ظيط، ت٤ظيـ ٝهبٙح زض ؾغح ق٨ط ٝكرم ٕطزيس٥ قس٥ اؾت.

 1391-ًقشِ هصالح ساختواًی اتٌيِ شْز اًثار الَم
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٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكرم  ٣ ٤ٞ١زاض ظيط ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س. رس٧ٗ٣ٞچ٢ي٠ 

ٝي ثبقس، مبٙت اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط اظ ف٢هط آرط زض ؾبذتبض ذ٤ز ث٨ط٥ ثطز٥ ا١س. رس٣ٗ ظيط٤ٝيس اي٠ ١ْت٦ ٝي 

 ثبقس.

 جذٍل هصالح اتٌيِ هسکًَی شْز

 زضنس ٝؿبحت  ٝؿبحت زضنس تقساز تقساز پالُ ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي

 0.74 6002.15 1.50 20 زضحبٗ ؾبذت

 66.34 538469.05 71.69 957 آرط

 0.71 240271.68 25.47 340 آ٠٧ ٣ آرط

 0.71 5785.11 1.20 16 آرط ٣ تيطچ٦ ث٤ُٚ

 0.00 0.00 0.00 0 ث٤ُٚ

 100 790527.98 100 1333 ٝز٤ٞؿ

 ٝبذص :ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكب٣ض

 

 ٤ٞ١زاض ظيط حبّي اظ ٝيعاٟ اذتهبل يبىت٦ ٝهبٙح ٝؿ١٤ْي ٝي ثبقس.
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 ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط  ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.١َك٦ ظيط 

 هصالح ساختواًی اتٌيِ هسکًَی شْز
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  ت ق٨ط اقبض٥ قس٥ اؾت.ث٦ ٣ضقيت ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي زض ٝحالزض ظيط، 

  : آذ١٤س مي٤ض ح٦ٚٝ

 زضنس 67 ٣ ق٨ط اث٢ي٦ ّ٘ زض آرط ٝهبٙح زضنس 57 ثب ؾبذتٞب١ي ٝهبٙح ٝطم٤ثيت ٙحبػ ث٦ آذ١٤س مي٤ض ٝح٦ٚ

 چ٢سا١ي َٝب٣ٝت اظ ٣ زاضز ٍطاض پبيي٢ي ١ؿجتب ضز٥ زض ؾيٞب١ي ث٤ُٚ ٝهبٙح ٣ر٤ز فسٛ ٣ ق٨ط ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦ زض

  .اؾت ٝالحؾ٦ ٍبث٘ ١يع آرط ٣ آ٠٧ زضنس ٧ٞچ٢ي٠ ١ج٤ز٥ ثطذ٤ضزاض

  زض ١َك٦ ظيط ت٤ظيـ اي٠ ٝهبٙح زض ؾغح ٝح٦ٚ ث٦ ذ٤ثي زيس٥ ٝي ق٤ز.
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 اي٠ ٝح٦ٚ ضا ث٦ ذ٤ثي ١ٞبيف ٝي ز٧س.٤ٞ١زاض ظيط ت٤ظيـ ٝهبٙح زض ؾغح 

 
 زؾتٖب٥ 160ٝح٦ٚ  -2

 ثبالي فٞط اظ ١كبٟ ٝح٘ اي٠ زض ق٨ط ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦ زضنس 88 ٣ ق٨ط اث٢ي٦ ّ٘(  84)% آرط ٝهبٙح ثبالي زضنس

 ٝهبٙح پبيي٠ ؾغح زٙي٘ ث٦ ٧ٞچ٢ي٠.  ثبقس ٝي ثبظؾبظي ٣ ٝطٝت تقٞيط، ث٦ ٧ب آٟ ث٤زٟ ١يبظ٢ٝس ٣ ٧ب ؾبذتٞبٟ

 .ثبقس ٝي ّٞتطي ١ؿجت ؾبذتٞب١ي َٝب٣ٝت زاضاي ٝح٘ اي٠ ؾيٞب١ي ٝهبٙح ٣ر٤ز فسٛ ٣ آرط ٣ آ٠٧

 ظيط ٤ٝيس اي٠ ٕيت٦ ٝي ثبقس. ٤ٞ١زاض
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  ٧ٞز٢ي٠ ١َك٦ ظيط ت٤ظيـ ٝهبٙح زض ؾغح اي٠ ٝح٦ٚ ضا ث٦ ته٤يط ٝي ّكس.

 دستگاُ 161ًقشِ هصالح ساختواًی اتٌيِ هحلِ 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 شناخت )قسمت دوم( مرحله تفصیلی شهر انبار الوم      –طرح جامع 

     

 511 طرح و نقش 

 : آذ١٤س ٝح٤ٞز ٤١ض ٝح٦ٚ

 ٣ آ٠٧ ضا زيٖط ١يٞي ٣ ز٧س ٝي تكْي٘ زضنس 48 آرط ضا ٝح٘ اي٠ ٝهبٙح اظ ١يٞي حس٣ز ٤ٞ١زاض ث٦ ت٤ر٦ ثب

 ثت٢ي ٝهبٙح ث٦ ٣ قس٥ ّبؾت٦ آرط ٝهبٙح اظ آي٢س٥ زض ز٧س ٝي ١كبٟ ٦ّ زضنس 2 ث٤ُٚ تيطچ٦ ٣ زضنس 34 آرط

 . ٕطزز ٝي اضبى٦

 ته٤يط ٝي ّكس.١َك٦ ظيط ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي اي٠ ٝح٦ٚ ضا ث٦ 

 ًقشِ هصالح ساختواًی هحلِ ًَر هحوذ آخًَذ
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 ٧ٞچ٢ي٠ ٤ٞ١زاض ظيط ت٤ظيـ ٝهبٙح اي٠ ٝح٦ٚ  ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 

 

 

 

 

 

 طاض ٝي ز٧س.٧ٍٞچ٢ي٠ رس٣ٗ ظيط ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ٝحالت ق٨ط ضا ثب ٧ٜ ٤ٝضز َٝبيؿ٦ 

 شْزجذٍل هقایسِ هصالح ساختواًی اتٌيِ هسکًَی هحالت 

 ضزيو
 جوع آجز ٍ تيزچِ تلَک آّي ٍ آجز آجز درحال ساخت هصالح ساختواى

 زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز ١بٛ ٝحالت

 100 442 0.68 3 29.86 132 67.42 298 2.04 9 مي٤ض آذ١٤س 1

 100 504 0.40 2 11.11 56 87.90 443 0.60 3 زؾتٖب٥ 160 2

 100 386 2.85 11 39.12 151 55.96 216 2.07 8 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س 3

 100 1332 1.20 16 25.45 339 71.85 957 1.50 20 ٝز٤ٞؿ

 ٝبذص : ٝغبٙقبت ٝكب٣ض

زؾتٖب٥ يبىت ٝي ق٤ز ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٕطايف  ٧160ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ٕطزز، ؾ٢تي تطي٠ ٝهبٙح ضا زض ٝح٦ٚ 

 ٝح٦ٚ ٤١ض ٝحٞس آذ١٤س ١ؿجت ث٦ ؾبيط ٝحالت ثيكتط ٝكب٧س٥ ٝي ٕطزز.ث٦ ؾب٧ت ٣ ؾبظ ثب ٝهبٙح ٝقبنط زض 
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 هصالح ًواي ساختواى -2

 ٕطزز ٝي تَؿيٜ ظيط ّٚي زؾت٦ 5 ث٦ ق٨ط زض ٤ٝر٤ز اث٢ي٦ ث٢سي ٕط٥٣ ٝيسا١ي ٧بي پيٞبيف ٣ ٝكب٧سات ثب

 ذكت (1

 آرط١ٞب (2

 ؾطاٝيِ (3

 ؾيٞبٟ (4

 ؾ٢ٔ (5

 ثس٣ٟ ١ٞب (6

  ثبق٢س ٝي ١ٞب ثس٣ٟ% 47.34 ٤ٝر٤ز اث٢ي٦ اظ ١يٞي حس٣ز زض ٦ّ ٕيت ت٤اٟ ٝي حبن٦ٚ ١تبيذ عجٌ ّٚي ع٤ض ث٦

 سيواى -

 زضنس 30 ٣ ق٨ط اث٢ي٦ ّ٘ زضنس 27.52 ٕط٥٣ اي٠.  ثبقس ٝي ؾيٞبٟ ق٨ط ز٢٧س٥ تكْي٘ ٝهبٙح افؾٜ ٍؿٞت

 .ثبقس ٝي ق٨ط ؾ٢ي ؾبذتبض ز٢٧س٥ ١كبٟ ٤ٝض٤ؿ اي٠. ٕيطز ٝي ثط زض ضا  ق٨ط ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦

 سٌگ -

 اث٢ي٦ زضنس 12 ٣ ق٨ط اث٢ي٦ ّ٘  زضنس 11 ٦ّ ق٤ز ٝي زيس٥ ق٨ط ٝرتٚو ٢ٝبعٌ زض ٣ى٤ض ث٦ ٝهبٙح اي٠

 .ق٤ز ٝي قبٝ٘ ضا ق٨ط ٝؿ١٤ْي

 سزاهيک -

.  ا١س عيو اي٠ اظ ق٨ط ٝهبٙح زضنس 2 ت٨٢ب.  اؾت زاز٥ اذتهبل ذ٤ز ث٦ ضا ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦ اظ ّٞي تقساز

  .اؾت زاز٥ اذتهبل ذ٤ز ث٦ ١ٞب آرط ٣( زضنس 12/0)  ذكت ضا ق٨ط اث٢ي٦ زضنس ّٞتطي٠

 ٤ٞ١زاض ظيط ٝهبٙح ١ٞبي اث٢ي٦ ق٨ط ضا ث٦ تيْيِ زضنس ١ٞبيف زاز٥ اؾت.
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 زض ١َك٦ ظيط ت٤ظيـ ٝهبٙح ١ٞبي ؾبذتٞبٟ زض ؾغح ق٨ط ١ٞبيف زاز٥ قس٥ اؾت.

 ًقشِ هصالح ًواي اتٌيِ شْز
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 ٝؿ١٤ْي ق٨ط ضا ٝكب٧س٥ ٤ٞ١ز.٧ٞچ٢ي٠ زض ٤ٞ١زاض ظيط ٝي ت٤اٟ ت٤ظيـ ٝهبٙح ١ٞبي اث٢ي٦ 

 
 ١َك٦ ظيط ت٤ظيـ اي٠ ٝهبٙح ضا زض ؾغح ق٨ط ١ٞبيف ٝيس٧س.
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 قذهت اتٌيِ : -3

 ٣ ظٝبٟ ثؿتط زض تح٤ٗ ٣ تنييط اظ فبٝ٘ اي٠ ٦ّ اؾت اث٢ي٦ ىطؾ٤زٕي ق٨ط، ّبٙجسي پبضاٝتط٧بي ٨ٝٞتطي٠ اظ يْي

 0-5عيو  4فٞط اث٢ي٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبٙقبت ث٦ .آيس ٝي حبن٘ ظٝبٟ ع٤ٗ زض ثبىت ٕيطي قْ٘ ٣ يبثي قْ٘

زضنس اث٢ي٦  18ؾبٗ  0-5ؾبٗ ٣ ثيكتط تَؿيٜ ث٢سي قس٥ ا١س ٦ّ اث٢ي٦  30ؾبٗ،  15-30ؾبٗ ، 5-15ؾبٗ، 

زضنس ّ٘ اث٢ي٦ ق٨طضا زض ثط ٕطىت٦ ا١س ٦ّ قبٝ٘ اث٢ي٦ زض حبٗ ؾبذت ١يع ٝي ثبق٢س، ثي٠  15ٝؿ١٤ْي ق٨ط ٣ 

 30ؾبٗ  15-30زضنس اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط ضا قبٝ٘ ٝي ق١٤س، ثي٠   16ق٨ط ٣ زضنس ّ٘ اث٢ي٦   15ؾبٗ  15-5

 32.5ّ٘ ٣ زضنس اث٢ي٦  ٣30 ؾي ؾبٗ ث٦ ثبال زض حس٣ز  زضنس اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط 33.5ّ٘ ق٨ط ٣ زضنس اث٢ي٦ 

 ضا قبٝ٘ ٝي ق١٤س ٦ّ ١كبٟ ز٢٧س٥ فٞط ثبالي ؾبذتٞبٟ ٧ب ٣ ٍسٝت ثبالي ق٨ط ث٤ز٥ زضنس اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط

 ٦ّ ١يبظ ث٦ ٝطٝت ٣ ثبظؾبظي ق٨ط ضا تسافي ٝي ٢ّس . 

 زض رس٣ٗ ظيط ٍسٝت اث٢ي٦ ق٨ط ١ٞبيف زاز٥ قس٥ اؾت.

 جذٍل قذهت اتٌيِ شْز

 پالُ تقساز ؾبذتٞب١ي اث٢ي٦ ٍسٝت
 تقساز زضنس

 ّ٘ اظ
 ٝؿبحت

 ٝؿبحت زضنس

 ٝحس٣ز٥ ّ٘ اظ

 8.04 110643.79 7.52 123 ؾبذت زضحبٗ

 6.16 84766.34 8.81 144 ؾب0-5ٗ

 10.08 138740.30 14.74 241 ؾب5-15ٗ

 21.71 298835.00 30.64 501 ؾب15-30ٗ

 23.96 329878.74 29.11 476 ثيكتط ٣ ؾبٗ ؾي

 30.06 413807.36 9.17 150 ١كس٥ ؾبذت٦ اضاضي

 100 1376671.53 100 1635 ٝز٤ٞؿ

 ٝبذص : ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكب٣ض

 اث٢ي٦  ق٨ط ضا ١ٞبيبٟ تط ٝي ؾبظز.٧ٞچ٢ي٠ ٤ٞ١زاض ظيط ت٤ظيـ  ٍسٝت 
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 زض ظيط ٍسٝت اث٢ي٦ زض ١َظ ٝرتٚو ق٨ط ث٦ ته٤يط ّكيس٥ قس٥ اؾت.

 ًقشِ قذهت اتٌيِ ساختواًی شْز
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 ٧ٞچ٢ي٠ زض رس٣ٗ ظيطٝي ت٤اٟ ٍست اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط ضا ٝكب٧س٥ ٤ٞ١ز.

 جذٍل اتٌيِ هسکًَی شْز

 زضنس ٝؿبحت ٝؿبحت تقساززضنس  تقساز پالُ ٍسٝت اث٢ي٦ ؾبذتٞب١ي

 12.83 104147.10 8.54 114 زضحبٗ ؾبذت

 8.35 67795.78 9.74 130 ؾب0-5ٗ

 12.72 103252.26 16.03 214 ؾب5-15ٗ

 32.14 260813.52 33.33 445 ؾب15-30ٗ

 33.95 275548.94 32.36 432 ؾي ؾبٗ ٣ ثيكتط

 100.00 811557.60 100.00 1335 ٝز٤ٞؿ

 ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكب٣ضٝبذص : 

 ّكس. ٧ٞچ٢ي٠ ١َك٦ ظيط ٍسٝت اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي قط ضا ث٦ ته٤يط ٝي

 ًقشِ قذهت اتٌيِ هسکًَی شْز
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 قذهت  اتٌيِ در هحالت شْز

 زض رس٣ٗ ظيط ٍسٝت اث٢ي٦ زض ؾغح ٝحالت ث٦ ع٤ض َٝبيؿ٦ اي ١كبٟ زاز٥ ق٦ اؾت.

 جذٍل هقایسِ قذهت اتٌيِ در سغح هحالت شْز

 ضزيو
 جوع اراضی ساختِ ًشذُ سی سال ٍ تيشتز سال31-15 سال15-5 سال5-1 درحال ساخت اتٌيِقذهت 

 زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز ١بٛ ٝحالت

 100 595 10.59 63 29.75 177 35.29 210 11.26 67 6.22 37 6.89 41 مي٤ض آذ١٤س 1

 100 551 5.08 28 35.03 193 33.21 183 13.61 75 7.80 43 5.26 29 زؾتٖب٥ 160 2

 100 487 12.32 60 21.77 106 22.18 108 20.33 99 13.14 64 10.27 50 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س 3

 100 1633 9.19 150 29.21 477.00 30.68 501 14.76 241 8.82 144 7.35 120 ٝز٤ٞؿ

 هاخذ : هغالعات هشاٍر

ٝح٦ٚ زيٖط ثيكتط ٝي ثبقس. زؾتٖب٥ ١ؿجت ث٦ ز٣  ٧160ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز ٍسٝت اث٢ي٦ زض ؾغح ٝح٦ٚ 

يْي اظ زالي٘ اي٠ اٝط ضا ٝي ت٤اٟ زض ؾغح زضآٝسي اىطاز ؾب٠ّ زض اي٠ ٢ٝغ٦َ ث٦ ٢ٝؾ٤ض اٝط ٤١ؾبظي ٢ٝبظٗ ذ٤ز 

 زا١ؿت.

 ٧ٞچ٢ي٠ رس٣ٗ ظيط ١يع َٝبيؿ٦ اي اظ ٍسٝت اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي زض ؾغح ٝحالت ق٨ط اضائ٦ ٝيس٧س.

 جذٍل هقایسِ اي قذهت اتٌيِ هسکًَی هحالت شْز

 ضزيو
 جوع سی سال ٍ تيشتز سال31-15 سال15-5 سال5-1 درحال ساخت قذهت اتٌيِ

 زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز ١بٛ ٝحالت

 100 442 33.71 149 38.91 172 12.22 54 6.56 29 8.60 38 مي٤ض آذ١٤س 1

 100 504 37.50 189 34.72 175 13.89 70 8.13 41 5.75 29 زؾتٖب٥ 160 2

 100 386 24.35 94 25.39 98 23.32 90 15.54 60 11.40 44 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س 3

 100 900 0.00 0.00 49.44 445 23.78 214 14.44 130 12.33 111 ٝز٤ٞؿ

ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض

 160ثب ت٤ر٦ ث٦ رس٣ٗ ى٤ً اي٠ اٝط ٝكرم ٝيٖطزز ٦ّ ٍسٝت اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي زض ز٣ ٝح٦ٚ مي٤ض آذ١٤س ٣ 

 زؾتٖب٥ تَطيجبً ثطاثط ٝي ثبقس ٣ ٧ط ز٣ اظ ؾبث٦َ ؾ١٤ْت يْؿب١ي ثطذ٤ضزاض ٝي ثبق٢س.

 

 هحلِ غفَر آخًَذ -1

ؾبٗ ؾ٠ زاض١س ٣ زضنس ٍبث٘ امٞبضي  15زضنس اظ اث٢ي٦ اي٠ ٝح٘ ظيط  25ٝبض٧بي ثسؾت آٝس٥ ثب ثطزاقت اظ آ

ظيبز اي٠ ٝح٘  ثيكتط اظ ؾي ؾبٗ ٍسٝت زاض١س ٦ّ ١كبٟ اظ ٍسٝت تَطيجب ، زضنس 30ؾبٗ ٣  15-30زضنس  35

 ٝي ثبقس. ٤ٞ١زاض ظيط ٤ٝيس اي٠ ٕيت٦ ٝي ثبقس.
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 ١َك٦ ظيط ٍسٝت اث٢ي٦ ضا زض اي٠ ٝح٦ٚ ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاُ 161 هحلِ -2

آخًَذ ًقشِ قذهت اتٌيِ هحلِ غفَر  
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ت٨٢ب زض ثقضي  .زاز ١ؾط ت٤اٟ ٝي آذ١٤س مي٤ض ٝح٦ٚ ٧ٞب٢١س ؾ٢ي ٙحبػ اظ ٝح٘ اي٠ ٧بي ؾبذتٞبٟ زضثبض٥

 ٕصقت ثب اٙجت٦ زضنس٧ب تنييطاتي ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز ٦ّ زض ٤ٞ١زاض ظيط ث٦ ذ٤ثي ٝكرم ٕطزيس٥ قس٥ اؾت.

  .ّطز اتربش ٧ب آٟ ٤١ؾبظي حتي ٣ ٧ب ؾبذتٞبٟ ٝطٝت ي ثطا تساثيطي ثبيس ظٝبٟ

 

 

 

 

 

 

 ضا ٝكب٧س٥ ّطز.زض ١َك٦ ظيط ٝي ت٤اٟ ٍسٝت اث٢ي٦ اي٠ ٝح٦ٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هحلِ ًَرهحوذ آخًَذ -3

دستگاُ 161ًقشِ قذهت اتٌيِ هحلِ   
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 ٣ زاقت٦ ٝطٝت ؾبٗ 15 اظ ّٞتط( زضنس 49) ق٨ط اث٢ي٦ اظ ١يٞي ق٤ز ٝي اؾترطاد فٞط رس٣ٗ اظ ٦ّ ٦١٤ٕ ٧ٞبٟ

 ت٤ر٦ ثب ٦ّ ٕطزز ٝي حبن٘ ٤ٝض٤ؿ اي٠ ، ث٤ز٥ ثبال ث٦ ؾبٗ ؾي اث٢ي٦ زضنس 24 ٣ ؾبٗ 15-30 ثي٠ زضنس 25

 اي٠ ٧بي ؾبذتٞبٟ ؾبٗ 30 اظ ثيف ٍسٝت ثب اث٢ي٦ پبيي٠ زضنس ٣ ٤١ؾبظ ٧بي ؾبذتٞبٟ(  26)% ثبالي زضنس ث٦

 ؾبٗ 10-15 عي زض ثبالتط ٝطٝت ثب ٧ب ؾبذتٞبٟ ٣اّخط ث٤ز٥ رسيستط ٣ ؾبظ تبظ٥ زيٖط ٝح٦ٚ ز٣ ث٦ ١ؿجت ٝح٘

 .ا١س ٕطىت٦ ٍطاض ٤١ؾبظي ٤ٝضز اذيط

 

 زضنس ٝالحؾ٦ قس٥ اؾت.زض ٤ٞ١زاض ظيط ٍسٝت اث٢ي٦ اي٠ ٝح٦ٚ ث٦ تيْيِ 

 

 

 

 

 

ٝح٦ٚ زيٖط ثطذ٤ضزاض ٝي  ٧2ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝالحؾ٦ ٝي ٕطزز، اي٠ ٝح٦ٚ اظ ؾبذتبض اث٢ي٦ ١ؿجتبً رسيستطي ١ؿجت ث٦ 

اي٠ ٝح٦ٚ ٝي  ض٤١ ث٤زٟ ٣ ٤١ قسٟ ؾبذتبزضنس اث٢ي٦ زض حبٗ ؾبذت ٣ ؾبظ زض اي٠ ٝح٦ٚ، ٤ٕا٥  10ثبقس. ٣ر٤ز 

 ثبقس. 
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 اث٢ي٦ اي٠ ٝح٦ٚ ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.١َك٦ ظيط ٍسٝت 

 تٌيِ هحلِ ًَرهحوذ آخًَذاًقشِ قذهت 
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 ًَع ساسُ اتٌيِ  -4

ثبت٤ر٦ ث٦ ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي اي٠ ٕط٥٣ ٝكب٣ض ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝهبٙح ثْبضٕطىت٦ قس٥ زض اث٢ي٦ ٝي ت٤اٟ ٤١ؿ ٣ ؾيؿتٜ 

ؾبظ٥ اث٢ي٦ ق٨ط ضا تكطيح ٣ ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز . ٝغبثٌ ثب اعالفبت ٤ٝر٤ز ؾ٦ ٤١ؿ ؾيؿتٜ زض اث٢ي٦ ق٨ط ثْبض 

 ٕطىت٦ قس٥ اؾت. 

 هبٙح ؾيٞب١ي،ثت٢ي ٣ ايتبٗ ثطاي َٝب٣ٝت اث٢ي٦ اؾتيبز٥ ٝي ق٤زؾيؿتٜ ؾبظ٥ ثت٢ي : زض اي٠ ؾيؿتٜ اظ ٝ -1

اؾْٚت ىٚعي : زض اي٠ ٤١ؿ ؾبظ٥ ، آ٠٧ ث٦ ف٤٢اٟ ف٢هط انٚي ثْبض ٕطىت٦ ٝي ق٤ز. اؾتيبز٥ اظ عبً ضطثي  -2

 ٧ب ٣ ثبزث٢س٧ب ازظ اي٠ ٤١ؿ ؾبظ٥ ٝطؾ٤ٛ ٝي ثبقس.

اي يبىت ١ٞي ق٤ز. ف٤ٞٝبً اظ ذكت ٣ چ٤ة ٣ ىبٍس ؾبظ٥ : اث٢ي٦ اي ٦ّ زض ؾبذتبض آ٨١ب ٧يچ ٦١٤ٕ ؾبظ٥  -3

 ٝهبٙح ميط ٝؿٚح اؾتيبز٥ قس٥ اؾت.

 ثب ت٤ر٦ ث٦ ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ن٤ضت ٕطىت٦، رس٣ٗ ظيط ثطاي ق٨ط تطؾيٜ ٕطزيس.

 جذٍل ًَع ساسُ اتٌيِ شْز

 تقساز پالُ ٤١ؿ ؾبظ٥ ؾبذتٞب١ي
زضنس تقساز اظ 

ّ٘ 
 ٝؿبحت

زضنس ٝؿبحت اظ ّ٘ 

 ٝحس٣ز٥

 1.45 19915.44 2.32 38 زضحبٗ ؾبذت

 3.05 41936.79 3.55 58 اؾْٚت ىعي

 10.78 148469.95 13.88 227 اؾْٚت ثت٢ي

 51.79 713003.25 70.70 1156 ىبٍس ؾبظ٥

 1.33 18365.02 0.24 4 ىبٍس ث٢ب

 31.60 434981.08 9.30 152 اضاضي ؾبذت٦ ١كس٥

 100 1376671.53 100 1635 ٝز٤ٞؿ

 سا١ي ٝكب٣ضيٝبذص : ثطزاقت٨بي ٝ

زضنس اث٢ي٦ ق٨ط ىبٍس ؾبظ٥ ٝي ثبق٢س  ٧70ٞچ٢ي٠ ٤ٞ١زاض ظيط ثيكتط اي٠ ٤ٝض٤ؿ ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س ٦ّ ثيف اظ 

 زضنس اث٢ي٦ اظ ؾبظ٥ ٝؿتحْٜ ١ؾيط ؾبظ٥ ىٚعي ٣ ثت٢ي ث٨ط٥ ٢ٝس قس٥ ا١س.  ٣17 ت٨٢ب 
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 ٧ٞچ٢ي٠ ١َك٦ ظيط ٤١ؿ ؾبظ٥ اث٢ي٦ ضا زض ؾغح ق٨ط ١ٞبيف زاز٥ اؾت.

 ًقشِ ًَع ساسُ اتٌيِ شْز
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٧ٞچ٢ي ثب ت٤ر٦ ث٦ رس٣ٗ ظيط ٦ّ ٤١ؿ ؾبظ٥ اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط ضا ١ٞبيف زاز٥ اؾت، اي٢٢ْت٦ ٝكرم ٝيٖطزز  

ؾ١٤ْت زض ق٨ط ٝي  ٦ّ اث٢ي٦ ىبٍس ؾبظ٥ ثيكتطي٠ زضنس ضا ث٦ ذ٤ز اذتهبل زاز٥ اؾت ٦ّ ١كبٟ اظ ١بپبيساضي 

 ثبقس.

 جذٍل ًَع ساسُ اتٌيِ هسکًَی شْز

 زضنس ٝؿبحت ٝؿبحت زضنس تقساز تقساز پالُ ؾبظ٥ ؾبذتٞب١ي٤١ؿ 

 2.58 19731.86 2.70 36 زضحبٗ ؾبذت

 3.56 27278.70 3.83 51 اؾْٚت ىعي

 12.45 95303.61 14.86 198 اؾْٚت ثت٢ي

 81.41 623111.64 78.60 1047 ىبٍس ؾبظ٥

 100 765425.81 100 1332 ٝز٤ٞؿ

 ٝبذص : ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكب٣ض

 

زضنس اث٢ي٦ زض حبٗ ؾبذت ث٤ز٥  ٧2.70ٞچ٢ي٠ ٤ٞ١زاض ظيط ت٤ظيـ ضا  ث٨تط ث٦ ته٤يط ٝي ّكس.. زض حبٗ حبضط 

 زضنس اث٢ي٦ زاضاي ؾبظ٥ ىٚعي ٣ ثت٢ي، ت٨٢ب زاضاي ؾبظ٥ ٢ٝبؾت ثطاي ؾ١٤ْت ٝي ثبق٢س.  18اؾت ٦ّ ث٦ ٧ٞطا٥ 
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 ته٤يط ٝي ّكس.١َك٦ ظيط ٤١ؿ ؾبظ٥ اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط ضا ث٦ 

 ًقشِ ًَع ساسُ اتٌيِ شْزسس
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ظيط ٤١ؿ  ٤ٞ١زاض٧ٞچ٢ي٠ ثب ثطزاقت٨بي ّبٙجسي ٝي ت٤اٟ ٤١ؿ ؾبظ٥ ضا زض ٝحالت ق٨ط ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز. 

 ؾبظ٥ اث٢ي٦ ضا زض ٝحالت ق٨ط ث٦ ١ٞبيف ٝي ٕصاضز.

 

 

 

 

 

 

زؾتٖب٥ ثيكتطي٠ ٝيعاٟ ضا ث٦ ذ٤ز  ٧160ٞب١غ٤ض٦ّ ٝكرم ٝي ثبقس، اث٢ي٦ ىبٍس ؾبظ٥ ٣ ١بپبيساض زض ٝح٦ٚ 

١ؿجت ث٦ ز٣ ٝح٦ٚ  اذتهبل زاز٥ اؾت. ٧ٞچ٢ي٠ ٝح٦ٚ ٤١ض ٝحٞس آذ١٤س اظ ٣ضقيت ؾبظ٥ اث٢ي٦ ٝؿتحْٜ تطي

 زيٖط ثطذ٤ضزاض ٝي ثبقس.

 ٧ٞچ٢ي٠ زض ٤ٞ١زاض ظيط ٤١ؿ ؾبظ٥ اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ٝحالت ثب يْسيٖط ٤ٝضز َٝبيؿ٦ ٍطاض ٕطىت٦ اؾت.

 

 

 

 

 

 

 

 

زؾتٖب٥ ١بپبيساض تطي٠ ؾبظ٥ اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ضا زاضا ٝي  ٤ٞ160زاض ى٤ً ٝك٤٨ز ٝي ثبقس، ٝح٦ٚ ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ اظ ١

زضنس اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي زاضاي ؾبظ٥، اظ ّيييت  27ثبقس ٣ ٝح٦ٚ ٤١ضٝحٞس آذ١٤س ١يع ثب ث٨ط٥ ٢ٝسي ثيف اظ 

 اؾتحْبٛ ٢ٝبؾجتطي ١ؿجت ث٦ ٝحالت زيٖط ثطذ٤ضزاض ٝي ثبقس.
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 کيفيت اتٌيِ  -5

٣ اؾتحْبٛ  ؾبذتٞب١ي ٝهبٙح ٣ اث٢ي٦ فٞط ٧بي قبذم ث٦ ت٤ر٦ ثب ٝيسا١ي ثطزاقت اظ اؾتيبز٥ ثب ثطضؾي اي٠ زض

 ٍبث٘ ،(ثبز٣اٛ) ٤١ؾبظ عيو ٝح٤ٗ اث٢ي٦ قبذم اي٠ زض .ق٤ز ٝي پطزاذت٦ اث٢ي٦ ٣ ّيييت پبيساضي ث٦ ؾبظ٥

 .ق١٤س ٝي ثطضؾي (ز٣اٛ ّٜ) ترطيجي ٣ ، ٝطٝتي) ١ي٦ٞ ثبز٣اٛ((ثبز٣اٛ ١ي٦ٞ) ٨ٖ١ساضي

 عيو ثطضؾي ٕطزيس١س.4، اث٢ي٦ ح٤ٗ اي٠ ٝيسا١ي پيٞبيف ٣ ٝغبٙقبت ثب

 ٣ ؾبظ تبظ٥ اث٢ي٦ قبٝ٘ ٦ّ ق٤ز ٝي قبٝ٘ ضا ق٨ط ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦ زضنس 13 ٣ ق٨ط اث٢ي٦ زضنس 12 ٦ّ ٤١ؾبظ( 1

  .ثبقس ٝي ؾبذت حبٗ زض

.  ثبقس ٝي اؾتيبز٥ ٍبث٘ ٣ پصيط ؾ١٤ْت حبضط حبٗ زض ٦ّ ٕطزز ٝي ٧بيي ؾبذتٞبٟ قبٝ٘:  اؾتيبز٥ ٍبث٘( 2

  .ز٢٧س ٝي تكْي٘ ضا ق٨ط زضنس 11 اث٢ي٦ اي٠

 42 ٣ ق٨ط اث٢ي٦ ّ٘ زضنس 38 ثباليي زضنس ٦ّ ا١س ؾ١٤ْت ٍبث٘ اي ٧عي٦٢ نطه ثب ٦ّ اي اث٢ي٦: ٝطٝتي( 3

 ث٦ ١يبظ ذ٤ز ٦ّ ث٤ز٥ ق٨ط ثبالي ٍسٝت ١كب١س٢٧س٥ ٤ٝض٤ؿ اي٠ ٦ّ ٕيط١س ٝي ثط زض ضا ق٨ط ٝؿ١٤ْي اث٢ي٦ زضنس

 .٢ّس ٝي ت٤ري٦ ضا ق٨ط اث٢ي٦ ثبظؾبظي

 است. ٕطىت٦ ثط زض ضا ق٨ط ٝؿ١٤ْي ٧بي ؾبذتٞبٟ زضنس 32 اث٢ي٦ اي٠: ترطيجي (4

 ظيط ّيييت اث٢ي٦ ق٨ط ضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٝي ز٧س.٤ٞ١زاض 

 

 

 

 

 

 

٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكرم ٝي  ١َك٦ نيح٦ ثقس، ت٤ظيـ اث٢ي٦ ضا زض ؾغح ق٨ط ثط اؾبؼ ّيييت ١ٞبيف زاز٥ اؾت.

ثبقس، مبٙت اث٢ي٦ ق٨ط ضا اث٢ي٦ ترطيجي قْ٘ ٕطىت٦ اؾت. ثيكتط اي٠ اث٢ي٦ زض زاذ٘ ثبىت٨بي ٝي ثبق٢س . إط اي٠ 

ت٤ظيـ ضا ثب ٣ضقيت ارتٞبفي ق٨ط ٣ ٝحالت آٟ ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ز٧يٜ، اي٠ ٤ٝض٤ؿ زضُ ذ٤ا٧س قس ٦ّ 

 ي ّيييت ظ١سٕي ٝي ٢٢ّس.ف٤ٞٝبً ذب٤١اض٧بي زاضاي زضآٝس ّٞتط زض ٝؿب٠ّ ث
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 ز.٤ظيط ٤ٞ١زاض ّيييت اث٢ي٦ زض ؾغح ق٨ط ٝكب٧س٥ ٝي ق ضز

 ًقشِ کيفيت اتٌيِ شْز
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٧ٞچ٢ي٠ زض رس٣ٗ ظيط ٝي ت٤اٟ ّيييت اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ق٨ط ضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز. آ١چ٦ ٣اضح ٣ ٝكرم 

 ١ي٦ ثبز٣اٛ ٣ ثي ز٣اٛ ٝي ثبق٢س.ٝي ثبقس، اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٝي ثبقس ٦ّ ثيكتطاث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ١يع زاضاي ّيييت 

 جذٍ.ل کيفيت اتٌيِ هسکًَی شْز

 زضنس ٝؿبحت  ٝؿبحت زضنس تقساز تقساز پالُ ّيييت ؾبذتٞب١ي

 12.85 104357.04 8.54 114 زضحبٗ ؾبذت

 4.71 38250.10 5.39 72 ٤١ؾبظ

 39.68 73927.88 11.76 157 ٍبث٘ اؾتيبز٥

 39.68 322134.87 42.25 564 ٝطٝتي

 33.65 273241.75 32.06 428 ترطيجي

 100 811911.64 100 1335 ٝز٤ٞؿ

 هاخذ : هغالعات هشاٍر

 

اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ١ي٦ٞ ثبز٣اٛ ٣ ترطيجي ٧ٞچ٢ي٠ زض ٤ٞ١زاض ظيط ثيكتط اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٝي ٕيطز ٦ّ 

 ثيكتطي٠ ٝيعاٟ ضا ث٦ ذ٤ز اذتهبل زاز٥ ا١س. 

 

 

 

نيح٦ ثقس، ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾت، ٝي ت٤اٟ ث٦ ت٤ظيـ ّيييت ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي زض ٧ٞچ٢ي٠ زض ١َك٦ اي ٦ّ زض 

ؾغح ق٨ط پي ثطز. آ١چ٦ ٝكرم اؾت، ّيييت اث٢ي٦ زاذٚي ثبىت ١ؿجت ث٦ اث٢ي٦ زاذ٘ ٝقبثط اظ ّيييت 

 ١ب٢ٝبؾجتطي ثطذ٤ضزاض ٝي ثبق٢س.
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 ١َك٦ ظيط ّيييت اث٦٢ ٝؿ١٤ْي ق٨ط ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 اتٌيِ هسکًَی شْزًقشِ کيفيت 
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ضا زض ٝحالت ق٨ط ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز.  ّيييت اث٢ي٦ ٝي ت٤اٟ  ثطضؾي ٝغبٙقبت ٣ضـ ٤ٝر٤ز،٧ٞچ٢ي٠ ثب 

 اث٢ي٦ ضا زض ٝحالت ق٨ط ث٦ ١ٞبيف ٝي ٕصاضز. ّيييتظيط  ٤ٞ١زاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١ب٢ٝبؾجتطي ثطذ٤ضزاض زؾتٖب٥، اظ ٣ضقيت ّيييت اث٢ي٦  160ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٤ٞ١زاض ٝكرم ٝي ثبقس ٦ّ ٝح٦ٚ 

ٝي ثبقس.اي٠ ٤ٝض٤ؿ ثب ٝغبٙقبت ٝيسا١ي ٣ پيٞبيف زض ؾغح ٝح٦ٚ ٍبث٘ زضُ ٝي ثبقس. ٧ٞچ٢ي٠ ٝح٦ٚ 

 ٤١ضٝحٞس اذ١٤س اظ ٙحبػ ّييت زض ٣ضقيت ٢ٝبؾجي ١ؿجت ث٦ ز٣ ٝح٦ٚ زيٖط ثطذ٤ضزاض اؾت.

 اض زاز.٧ٞچ٢ي٠ زض ٤ٞ١زاض ظيط ٝي ت٤اٟ ّيييت اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي ٝحالت ضا ٤ٝضز َٝبيؿ٦ ٍط

 
 

زؾتٖب٥  160ثب ت٤ر٦ ث٦ ٤ٞ١زاض ى٤ً اي٠ ١ْت٦ ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٝي ٕيطز ٦ّ ّيييت زض ز٣ ٝح٦ٚ مي٤ضآذ١٤س ٣ 

زؾتٖب٥ ١ؿجت ث٦ ز٣ ٝح٦ٚ زيٖط ثيكتط ٝي  160تبحس٣زي ٝكبث٦ يْسيٖط ٝي ثبقس ٣ٙي اث٢ي٦ ترطيجي زض ٝح٦ٚ 

 ثبقس ٦ّ حبّي اظ ١بپبيساضي ٝح٦ٚ ٝي ثبقس.
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  اتٌيِ هسکًَیهالکيت  -6

زض ثطضؾي ثحج تِٞٚ اث٢ي٦ اي٠ ٤ٝضز زؾت يبىت٦ قس ٦ّ تٞبٛ ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي اي٠ ق٨ط، زض تِٞٚ قرهي 

زض ٧ٞچ٢ي٠ ؾ٦ ٍغق٦ ٝؿ١٤ْي ٝؿ٠ْ ٨ٝط زض قٞبٗ قطً ٣ قطً ق٨ط زض تِٞٚ ز٣ٙت ٝي ثبق٢س. ٝي ثبقس ٣ 

١ح٥٤ تهطه ٝؿ٠ْ ) اربض٥ اي، ٝبِٙ ٣ ...( اعالفبت ٣اضح ٣ قيبىي زض زؾتطؼ ١ج٤ز٥ اؾت ٣ زض  اضتجبط ثب

ؾب٢ٙب٦ٝ ٧بي آٝبضي ٝسيطيت اؾتبٟ اقبض٥ اي ث٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ زض اضتجبط ثب ق٨ط ٤ٝضز ثطضؾي ١كس٥ اؾت ٣ تب 

 ز٥ اؾت.زض زؾتطؼ ١ج٤ 1390(، اعالفبت تيهيٚي ؾطقٞبضي ؾبٗ 1390ظٝبٟ ت٨ي٦ اي٠ ّعاضـ) ؾبٗ 

 

 :اتٌيِ هسکًَی تجْيشات ٍ تاسيسات تْذاشتی  -7

 تز٨يعات ٣ تأؾيؿبت اْٝب١بت ٤١ؿ ٝؿ١٤ْي، ٣احس٧بي زض ظيؿت ّيييت ؾ٢زف قبذه٦ ٧بي اظ يْي

 تزعي٦ ٢ٝؾ٤ض ث٦. ثبقس ٝي تؿ٨يالت اي٠ اظ ؾب٠ّ ذب٤١اض٧بي ٢ٝسي ث٨ط٥ زضنس ٣ ٝؿ١٤ْي ٧ط ٣احس زض ٤ٝر٤ز

 تؿ٨يالت ٣ اْٝب١بت ثطضؾي ٣ ٝغبٙق٦ ث٦ اٍساٛ ، ق٨ط ٝؿ١٤ْي ٧بي ؾبذتٞبٟ  ّٚي ٣ضقيت ث٨تط تحٚي٘ ٣

ث٦ ٦١٤ٞ١ ٕيطي اظ ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي پطزاذت٦  ّبض اي٠ ثطاي ٦ّ اؾت قس٥ ق٨ط ٝؿ١٤ْي ٣احس٧بي زض ٤ٝر٤ز

٣احس ٝؿ١٤ْي پطؾف ث٦ فٞ٘ آٝس٥ ٣ ١تبيح آٟ ثطزاقت قس٥  ٣3احس ٝؿ١٤ْي، اظ  10قس. ث٦ ٍؿٞي ٦ّ اظ ٧ط 

 . حبن٘ ٝغبٙقبت ث٦ قطح ظيط ٝي ثبقس.اؾت

زض ثطضؾي تز٨يعات ق٨طي ث٦ ز٣ ف٢هط حٞبٛ ٣ ؾط٣يؽ ث٨ساقتي ت٤ر٦ ٕطزيس ثب ثطزاقت٨ب ٝكرم ٕطزيس ٦ّ 

% ٧ط ز٣ ف٢هط حٞبٛ ٣ ؾط٣يؽ ضاثب ٧ٞسيٖط 91.2% ثي ث٨ط٥ اظ اي٠ ز٣ف٢هط ث٨ساقتي ث٤ز٥ ا١س ٣ 0.78ت٨٢ب 

 ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ ا١س. % ت٨٢ب ؾط٣يؽ ث٨ساقتي8.02زاقت٦ ا١س ٣ 

زض ثطضؾي تبؾيؿبت ق٨طي ١يع ث٦ ثطضؾي قبذه٨بي ث٨ط٥ ٢ٝسي اظآة، ثطً، ٕبظ ٣ تٚي٠ پطزاذت٦ قس. رس٣ٗ 

 ظيطٝيعاٟ ث٨ط٥ ٢ٝسي ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 جذٍل تْزُ هٌذي اس خذهات

 ٝيعاٟ زضنس  ث٨ط٥ ٢ٝس اظ ذسٝبت

 0.38 آة ٣ ثطً

 0.77 آة ٣ ثطً ٣ تٚي٠

 98.08 تٚي٠ آة ٣ ثطً ٣ ٕبظ ٣

 0.77 ثي ث٨ط٥ 

 ٝبذص : ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكب٣ض

 

 ًحَُ استقزار تٌا -8

 ثطضؾي ٣ تحٚي٘ ر٨ت ٕيطي اث٢ي٦ زض ضاثغ٦ ثب تبثف   -

زض ثحج ٢ّتطٗ تبثف آىتبة ثط ث٢ب ثبيس حبٙتي ضا پيسا ٤ٞ١ز ٦ّ ردساض٥ ٧دب زض ز٣ض٥ ٕدطٛ ، حدساٍ٘ ا١دطغي ٣ زض      

 ١ٞبي٢س .ز٣ض٥ ؾطز حساّخط ا١طغي ضا رصة 
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 شٌاخت ٍ تحليل جْت گيزي اتٌيِ تا تَجِ تِ تاد -

ثطضؾي ر٨بت قي٦ْ ٝقبثط زض ضاثغ٦ ثب ثبز ظٝب١ي ّبٝ٘ اؾت ٦ّ تبحيط ثبز ثط ؾبذتٞب٨١بي ٣اٍـ زض ٝزب٣ضت ٝقبثط 

ٟ ١يع ٤ٝضز ٝغبٙق٦ ٣اٍـ ق٤ز . اي٠ ثطضؾي اظ ١ؾط ٝيعاٟ ت٤٨ي٦ عجيقي زاذ٘ ث٢ب ٣ ٧ٞچ٢ي٠ تبحيط ثبز زض ذ٢ِ ّطز

ؾبذتٞبٟ ا٧ٞيت زاضز . قْ٘ ّٚي ث٢ب ١يع ٧ٞچ٤ٟ ر٨ت ٍطاضٕيطي آٟ زض ٝيعاٟ ث٨دط٥ ٣ضي ث٢دب اظ ثدبز زذبٙدت     

زضر٦ ا١حطاه ث٦ ث٢ب ث٤ظز ، ثيكتطي٠ تبحيط ضا زض  30زاضز . زض ن٤ضتي٦ْ ثبز ثب ظا٣ي٦ ف٤ٞز ثط رج٦٨ ؾبذتٞبٟ ٣ تب 

زضر٦ ث٦ ث٢ب ث٤ظز ، ت٨ٞيدساتي   30-٦65 ثب ظا٣ي٦ ث٦ رطيبٟ ا١ساذت٠ ٤٧ا زض ؾبذتٞبٟ ذ٤ا٧س زاقت . زض ن٤ضتيْ

ت٤ا١دس زض ت٤٨يد٦ ٝد٤حط ثبقدس. زض ند٤ضتي٦ْ ثدبز ثد٦        ق٤ز ٦ّ ٝيزض ث٢ب ثطاي ث٦ ت٦ٚ ا١ساذت٠ ثبز زض ١ؾط ٕطىت٦ ٝي

زضر٦ ث٦ آٟ ثد٤ظز ، تدبحيطي زض ثد٦ رطيدبٟ ا١دساذت٠ ٧د٤ا زض زاذد٘ ث٢دب          25ن٤ضت ٤ٝاظي ثب رج٦٨ ث٢ب تب ظا٣ي٦ 

 ١ر٤ا٧س زاقت .

 ًوَدار اٍلَیت جْت گيزي اتٌيِ در راتغِ تا تاد

 
 

 جْت گيزي هعاتز تا تَجِ تِ تاد ٍ تاتش-

ق٤ز . ٝغبٙقبت زض ضاثغد٦ ثدب ثدبز     ث٦ ٢ٝؾ٤ض ١تيز٦ ٕيطي ٨١بيي زض ٤ٝضز ٝقبثط اظ ز٣ فبٝ٘ تبثف ٣ ثبز اؾتيبز٥ ٝي

زضر٦ ث٦ ر٤٢ة اؾدت   45ٞبٗ ٣ زضر٦ ا١حطاه ث٦ ق 30مطثي تب -ز٧س ٦ّ ث٨تطي٠ ر٨ت ٝقبثط ، قطٍي١كبٟ ٝي

ر٢د٤ة   –تب اظ ٣ظـ ثبز٧بي ر٤٢ثي ظٝؿتب١ي زض ٝقجط ر٤ٕٚيطي ث٦ فٞ٘ آيدس . ا٤ٙ٣يدت ز٣ٛ ، قدٞبٗ قدطٍي     

ر٢د٤ثي   –ٕيطز . ٝقبثط قدٞبٙي  ر٤٢ة قطٍي اؾت ٦ّ ثبز زض ٝحس٣ز٥ ١ي٦ٞ ٤ٝحط ٍطاض ٝي –مطثي ٣ قٞبٗ مطثي 

 ؾت ٍٚٞساز قس٥ اؾت .ث٦ زٙي٘ ٧ٜ ضاؾتب ث٤زٟ ثب ثبز ، ر٨ت ٕيطي ١ب٢ٝب

 ٝغبٙقبت زض ٤ٝضز تبثف ١يع ١تبيذ ظيط ضا ث٦ ز١جبٗ زاقت٦ اؾت :

زضر٦ ا١حطاه ث٦ عطىي٠ ٣ ر٨ت ١ب٢ٝبؾت ٝقدبثط ،   30ر٤٢ثي تب -ث٨تطي٠ ر٨ت ٝقبثط زض ضاثغ٦ ثب تبثف ، قٞبٙي

 زضر٦ ا١حطاه ث٦ عطىي٠ اؾت . 30مطثي تب -قطٍي

قد٤ز ّد٦ ر٨دبت    ثب زض ١ؾط ٕطىت٠ ز٣ فبٝ٘ تبثف ٣ ثبز ١تيزد٦ ٝدي   اظ ض٣ي ٧ٜ ٍطاض ٕيطي ا٤ٙ٣يت ث٢سي ٝقبثط

ت٤ا١س ث٦ ٧ط ز٣ فبٝ٘ پبؾر٤ٖ ث٤ز٥ ٣ ر٨ت ث٨ي٦٢ ر٤٢ة قطٍي ٝي–ر٤٢ة مطثي ٣ قٞبٗ مطثي –قٞبٗ قطٍي 

 ثبقس .

ر٤٢ثي ٣اٍـ قد٤ز   –مطثي ثبقس ، زض ١تيز٦ ٝقبثط زض ضاؾتبي قٞبٙي  –چ٢ب١چ٦ ؾبذتٞب٨١ب زض ر٨ت ث٨ي٦٢ قطٍي 

 زض اي٠ ن٤ضت اظ ١ؾط ٣ظـ ثبز ر٨ت ١ب٢ٝبؾت ذ٤ا٧س ث٤ز .  ، ٦ّ
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زضر٦ ا١حطاه ٝح٤ض ؾبذتٞبٟ ث٦ قطً يب مطة ذ٤ا٧س ث٤ز ٦ّ ثدسي٠ قدْ٘    30ث٢بثطاي٠ ر٨ت ث٨ي٦٢ ؾبذتٞب٨١ب 

زضرد٦ ا١حدطاه ثد٦ قدطً يدب       60ر٤٢ة قطٍي )  –ر٤٢ة مطثي ٣ يب قٞبٗ مطثي  –ر٨ت ٝقبثط قٞبٗ قطٍي 

 ٕطزز .مطة ( ٝي

 ر٨ت ٕيطي ث٨ي٦٢ ؾبذتٞب٨١ب ٣ ٝقبثط٤ٞ١زاض 

 

 ٍضعيت استقزار اتٌيِ در هحالت شْز:

 استقزار اتٌيِ در هحالت تزکوي ًشيي : -1

زض اي٠ ٝحالت، ربيٖيطي اث٢ي٦ زض زاذ٘ پالِّ اظ ٍب٤١ٟ ٝكرهي پيط٣ي ١ٞي ٢ّس اٝب زض اي٠ ٝحالت، اث٢ي٦ 

ىتبة ٝي ثبقس. ٧ٞچ٢ي٠ زض ٝقٞبضي اي٠ ذب٦١ ٧ب مبٙجبً زض ٝطّع فطن٦ ٍطاض زاض١س ٣ ر٨ت ٕيطي آ٨١ب ض٣ ث٦ آ

. زض ؾبذت ٣ ؾبظ٧بي اؾتيبز٥ اظ ف٢هط اي٤اٟ ث٦ ف٤٢اٟ ١َغ٦ اي ثطاي ث٨ط٥ ٢ٝي اظ ٤١ض آىتبة ثْبض ضىت٦ اؾت. 

ر٤٢ثي ٣ قطٍي مطثي ثب ت٤ر٦ ث٦ ف٢هط ٝقجط ضفبيت قس٥ اؾت. ٧ٞچ٢ي٠ اؾتيبز٥  -رسيس قْ٘ ٕيطي قٞبٙي

 اذ٘ فطن٦ ث٦ ف٤٢ات٠ ٣يػٕي ٧بي مبٙت اث٦٢ زض اي٠ ٝحالت يبز ٝي ق٤ز.اظ افيب١ي ٧بي ٝتٚو زض ز
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 دستگاُ 161هحلِ در استقزار  -2

اظ آ١زب ٦ّ اي٠ ٝح٦ٚ ث٦ ف٤٢اٟ ٢٢ٝبظٗ ّبضٕطي ٤ٝضز ؾبخ ٍطاض ٕطىت٦ ث٤ز١س، قْ٘ ٕيطي آ٨١ب ثب ت٤ر٦ ثد٦ ٢ٝغدٌ   

آ٨١ب ث٦ ف٢هط ٤١ض آىتبة ٧يچ ٦١٤ٕ تد٤ر٨ي  ىبال١ؿتط٧بي ى٤ضي٦ ) ٝزتٞـ ٧بي ّبضٕطي( ٣ آ٣ئ٠ ث٤ز٥ اؾت ٣ زض 

١كس٥ اؾت ٣ مبٙت اث٢ي٦ آٟ ث٦ ن٤ضت قٞبٙي ر٤٢ثي ٣ زض چ٢س ٤ٝضز قطٍي مطثدي ٝدي ثبقدس ٣ قدْ٘ ٕيدطي      

ضاؾت ٤ٕق٦ ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝقبثط اظ ٣يػٕي ٧بي اي٠ ٝح٦ٚ ٝي ثبقس. ٧ٞچ٢ي٠ ؾبذت ٣ ؾبظ٧بيزسيس ثب ت٤ر٦ ث٦ 

ث٦ ٤١ض آىتبة ٣ ثبز اظ ٣يػٕي ٧بيي ٝي ثبقس ّد٦ زض آ٨١دب ٝكدب٧س٥ ٝدي      ٝقجط قْ٘ ٝي ٕيطز ٣ ت٤ر٦ ث٦ زؾتيبثي

 ق٤ز. تَك٦ ظيط ا٤ٖٙي اؾتَطاض اث٢ي٦ زض زاذ٘ ق٨ط ضا ١ٞبيف از٥ اؾت.

 ًقشِ الگَي استقزار اتٌيِ در داخل تافتْاي شْزي
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 تزرسي شاخصْاي كيفي هسکي شْز اًثارالَملسوت دٍم : 

 ٣ؾيـ اثقبز ثب ثرف اي٠. زا١ؿت ربٝق٦ زضيِ ت٤ؾق٦ ثرك٨بي ٨ٝٞتطي٠ اظ يْي ت٤اٟ ٝي ضا ٝؿ٠ْ ثرف

 ؾيٞبي ٣ ٣يػٕي٨ب اضائ٦ زض اي ٕؿتطز٥ احطات ذ٤ز، ّبٙجسي ٣ ٝحيغي ظيؿت ىط٢٧ٖي، ارتٞبفي، اٍتهبزي،

 ّباليي ٧٣ٞعٝبٟ اؾت اي ؾطٝبي٦ ّبالي زيٖط، فجبضت ث٦ يب ثبز٣اٛ ّبالي يِ ٝؿ٠ْ .زاضز فبٛ ٝي٤٨ٛ ث٦ ربٝق٦

 ٝؿ٠ْ قبذه٨بي ٣تحٚي٘ ثطضؾي اث٦ىه٘  زضاي٠ زاض١س ١يبظ آٟ ث٦ پ٢ب٥ ؾط ف٤٢اٟ ث٦ ٧ب ذب٤١از٥ ٦ٞ٧ ٦ّ اؾت

 .ق٤ز ٣اٍـ ق٢بؾبيي ٤ٝضز ٝؿ٠ْ ثرف اثقبز ٣ ربيٖب٥ تب ق٤ز ٝي پطزاذت٦ ق٨ط ؾغح زض

 : ٝؿ٠ْ ٧بي قبذم

 قبذم ١بٛ ث٦ يٝتنيط٧بي ن٤ضت ث٦ ٦ّ پصيطز ٝي ن٤ضت اثعاضي عطيٌ اظ ٝؿ٠ْ ّييي ٣ ّٞي ٝؿبئ٘ تحٚي٘

 قبذم .٧ؿت٢س ٝؿ٠ْ ّبٙجسي ٣ ىط٢٧ٖي ، ارتٞبفي ، اٍتهبزي ٝرتٚو اثقبز ثيب١ٖط ٣ ث٤ز٥ ٝغطح ٝؿ٠ْ ٧بي

 اثعاض زيٖط ؾ٤ي اظ ٣ ث٤ز٥ ٝرتٚو اٙصّط ى٤ً اثقبز زض ٝؿ٠ْ ٣ضقيت ق٢بذت اثعاض ؾ٤ يِ اظ ٝؿ٠ْ ٧بي

 ٣ضقيت ق٢بذت ث٦ حبضط ثرفزض  ٧ؿت٢س آٟ ضيعي ثط١ب٦ٝ ٣ ٝؿ٠ْ آي٢س٥ ا١ساظ چكٜ تطؾيٜ ثطاي ّٚيسي

زض اي٠ ثرف اظ آٝبض٧بي ؾطقٞبضي ؾبظٝبٟ آٝبض اؾتيبز٥  پطزاظز. ٝي اذيط ز٦٧ يع زض ق٨ط ا١جبض ا٤ٙٛ ٝؿ٠ْ

، اعالفبت اظ ٢ٝبثـ ٝرتٚو اؾترطاد ر٤ز اعالفبت ٝؿتٞط زض تٞبٛ ؾب٨ٙبثب اي٠ حبٗ ث٦ زٙي٘ فسٛ ٣ قس٥ اؾت.

زض ثطذي ٤ٝاضز ١يع ث٦ زٙي٘ ٣ر٤ز ٕؿيرتٖي زض  ٨بي ٝرتٚو اضائ٦ ٣ تجيي٠ قس٥ اؾت.٣ ؾيط تح٤ٗ آ٨١ب زض ؾبٙ

 اعالفبت، يْپبضچ٦ ؾبظي ٣ پي١٤س اعالفبت زض ؾب٨ٙبي ٝرتٚو ٝيؿط ١ج٤ز٥ اؾت.

 : فزٌّگی ٍ اجتواعی ، جوعيتی ّاي شاخص -1

 : جوعيتی شاخص -1-1

 ١يع ّبىي ١ؿجتبً اعالفبت اظ ٦ّ ٧ؿت٢س ٝؿ٠ْ پبي٦ ٣ ثيط١٣ي ٧بي قبذم ر٦ٚٞ اظ ايطاٟ زض رٞقيت قبذه٨بي

 ٦ّ زاض١س ٝؿ٠ْ ث٤يػ٥ ربٝق٦ ٝؿ٠ْ ٣ضقيت ق٢بذت زض اي فٞس٥ احطات ٧ب قبذم اي٠ .اؾت ث٤ز٥ ثطذ٤ضزاض

  .اؾت تحٚي٘ ٣ تحعي٦ ٍبث٘ ٝؿ٠ْ ثرف ّٚي ٣ضقيت ، آ٨١ب ق٢بذت عطيٌ اظ

١يط  6540ثطاثط  1390ٝغبثٌ آٝبض اذص قس٥ اظ ٝطّع ث٨ساقت ق٨طؾتبٟ ٣ اؾتبٟ، رٞقيت ق٨ط اث٢بضا٤ٙٛ زض ؾبٗ 

١يط ث٤ز٥ اؾت زاضاي ١طخ ضقسي ثطاثط     5784اي٠ ق٨ط ٦ّ  ٦ّ1385 زض َٝبيؿ٦ ثب رٞقيت ؾبٗ  ث٤ز٥ اؾت

 آٝبضي ١ٞبيف ٝي ز٧س.% ٝي ثبقس. رس٣ٗ ظيط رٞقيت ق٨ط ا١جبض ا٤ٙٛ زض ضا زض عي ز٣ض٥ ٧بي 2.2

 رٞقيت ق٨ط ا١جبضا٤ٙٛ زض ز٣ض٥ ٧بي آٝبضي

 1371هْز  1375 1385 1391
دٍرُ 

 آهاري*

6541 5874 5782 -  رٞقيت

 ٝبذص : آٝبض٧بي ؾطقٞبضي ؾبظٝبٟ آٝبض

ثط اؾبؼ اي٠ آٝبض ت٨ي٦ ٝي ثبقس، رسا٣ٗ اي٠ ثرف ت٨ي٦  1375ث٦ ؾبٗ  ٞي تطي٠ اعالفبت رٞقيتي ق٨ط ٝطث٤ط*ثب ت٤ر٦ ث٦ آ٦ْ١ ٍسي

 ٕطزيس٥ قس٥ اؾت.
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 ٧ٞچ٢ي٠ رس٣ٗ ظيط ٝت٤ؾظ ضقس ؾبٙيب٦١ ق٨ط ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 ٝت٤ؾظ ١طخ ضقس ؾبٙيب٦١ رٞيقيت ق٨ط) ث٦ زضنس(

 دٍرُ آهاري* 1371هْز  1375 1385 1391

2.26% 0.16% - -  ١طخ ضقس ؾبٙيب٦١

 ٝبذص : ٝحبؾجبت ٝكب٣ض

ؾب٨ٙبي اذيط آ٢٧ٔ اىعايف رٞقيت ق٨ط، قست ثيكتطي ث٦ ذ٤زش ٕطىت٦  ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز زض

اؾت ٦ّ اي٠ ١كبٟ اظ  ضقس ق٨ط ٣ رصة رٞقيت ض٣ؾتب٧بي اعطاه ٝي ثبقس. زٙي٘ اي٠ اٝط ضا ٝي ت٤اٟ ت٨ي٦ 

ؾبٗ اذيط، ١ؾيط عطح ٧بزي ٣ عطح ربٝـ تيهيٚي ثطاي ق٨ط زا١ؿت. زض  5عطح ٧بي ت٤ؾق٦ ق٨طي عي 

 ٝي ثبقس، ٝي ت٤اٟ ٕيت ضقس ضا زض اي٠ ق٨ط ٝكب٧س٥ ٤ٞ١ز. 1.62خ ضقس رٞقيتي ّك٤ض ٦ّ َٝبيؿ٦ ثب آٝبض ١ط

٧ٞچ٢ي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالفبت اذص قس٥ اظ ؾبظٝب٨١بي شيطثظ، ٝي ت٤اٟ رس٣ٗ ظيط ضا ثطاي رٞقيت ٝحالت 

 ق٨ط، تكْي٘ زاز.

 رس٣ٗ رٞقيت ٝحالت ق٨ط

 جوعيت هحلِ ًام هحلِ هحالت

 3146 مي٤ض آذ١٤س 1

زؾتٖب٥ 160 2  1190 

 2204 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س 3

 6540 -- جوع

 ٝبذص : آٝبض٧بي اذص قس٥ اظ ذب٦١ ث٨ساقت

 ٤ٞ١زاض ظيط َٝبيؿ٦ اي اظ ٣ضقيت رٞقيت ٝحالت ق٨ط ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.
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 تعذاد ٍ تعذ خاًَار  -1-2

زض اضتجبط ثب يْسيٖط ث٤ز٥ ٣ اي٠ ز٣ قبذم ٧ٞطا٥ ثب ١طخ ضقس ؾبٙيب٦١ آٟ، قبذه٨بي ارتٞبفي ٧ؿت٢س ٦ّ 

تقساز ٝؿ٠ْ ٤ٝضز ١يبظ زض آي٢س٥ ٣ ّٞج٤ز زض ٣ضقيت ١٤٢ّي ضا ٝكرم ٝي ٢٢ّس. يْي اظ قبذه٨بي ّٞي 

 ٝؿ٠ْ ٦ّ ٝيت٤ا١س ا١قْبؼ ز٢٧س٥ ٣ضقيت ٝؿ٠ْ ثبقس ١طخ ضقس ؾبٙيب٦١ ذب٤١اض ٝق٤ٞٙي اؾت.

قس ذب٤١اض ق٨ط پطزاذت٦ ٝي ق٤ز. زض رس٣ٗ ثبت٤ر٦ ث٦ اعالفبت ى٤ً ث٦ ٝغبٙقبتي زض ٤ٝضز ذب٤١اض٧ب٣ ٧ٞچ٢ي٠ ث

 ظيط تقساز ذب٤١اض٧بي ق٨ط زض عي ز٣ض٥ ٧بي آٝبضي شّط قس٥ اؾت.

 رس٣ٗ تقساز ذب٤١اض٧بي ق٨ط زض عي ز٣ض٥ ٧بي آٝبضي

 دٍرُ آهاري 1371هْز  1375 1385 1391

 تقساز ذب٤١اض - - 1250 1660

 ض ايطاٟ ٣ ٝطّع ث٨ساقت زضٝبٟٝبذص : زضٕب٥ ٝٚي آٝب

 ٧ٞچ٢ي٠ رس٣ٗ ظيط ثقس ذب٤١اض ق٨ط ضا زض عي ز٣ض٥ ٧بي آٝبضي ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 رس٣ٗ تقساز ذب٤١اض٧بي ق٨ط زض عي ز٣ض٥ ٧بي آٝبضي

 دٍرُ آهاري 1371هْز  1375 1385 1391

 ثقس ذب٤١اض - - 4.7 3.94

 ٝبذص : ٝحبؾجبت ٝكب٣ض

ضا عي ٝي ٢ّس. زٙي٘ اي٠ اٝط ضا قطايظ ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز، ثقس ذب٤١اض زض ؾغح ق٨ط ؾيط ١ع٣ٙي 

 اٍتهبزي، ارتٞبفي ظٝب٦١ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ق٨ط قسٟ اي٠ ا١جبضا٤ٙٛ ضا ٝي ت٤اٟ ثي تبحيط ١سا١ؿت.

٣ زض ؾغح  4.03ثب قبذم ّك٤ضي زض اي٠ ؾبٗ ٦ّ  ٧1385ٞچ٢ي٠ زض َٝبيؿ٦ ثب ثقس ذب٤١اض ق٨ط زض ؾبٗ 

 ٝي ثبقس.ٝتقبزٙي ٝيجبقس، ٝيعاٟ  4.25اؾتبٟ ٕٚؿتبٟ 

 

 شاخص تزاکن جوعثتی کلی شْز : -1-3

 رٞقيت تطاّٜ ١ؾيط ٧بيي قبذم ثب ضاثغ٦ زض ق٨ط ؾغح زض رٞقيت ىضبيي پركبيف ١ح٥٤ ٦ّ اي٠ ث٦ ثبت٤ر٦

ثب ت٤ر٦ ث٦ آٝبض  .ؾبظز ٝي ١ٞبيبٟ ضا رٞقيت ٣ ارتٞبفي ١ب١٤ٖٞ٧ي ٝيعاٟ ٣ ٕيطز ٝي ٍطاض ذب٤١اض تقساز تطاّٜ ،

ٝغبثٌ رس٣ٗ  ٣1390  ٣1385 اعالفبت ؾطقٞبضي ٧بي ١ي٤ؼ ٣ ٝؿ٠ْ ، تطاّٜ رٞقيتي ق٨ط زض عي ؾب٨ٙي 

 ظيط ٝي ثبقس.

 

 

 

 

 

 جوعيت شزح
 هساحت کل

 )ّکتار(

 تزاکن جويعتی

 )ًفز در ّکتار(

 36.62 160.2 5874 1385سال 

 34.66 188.7 6540 1391سال 
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 رس٣ٗ ظيط ١يع تطاّٜ رٞقيتي ٝحالت ق٨ط ا١جبض ا٤ٙٛ ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 1390تطاّٜ رٞقيتي ٝحالت ق٨ط زض ؾبٗ رس٣ٗ 

 جوعيت هحلِ ًام هحلِ هحالت
 هساحت هحلِ

 )تِ ّکتار(

 تزاکن جوعيتی

 )ًفز در ّکتار(

 43.48 72.36 3146 مي٤ض آذ١٤س 1

زؾتٖب٥ 160 2  1190 45.48 26.16 

 34.43 64.02 2204 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س 3

 34.66 188.7 6540 -- جوع

 ٝبذص : ٝغبٙقبت ٝكب٣ض

آذ١٤س ثيكتطي٠ تطاّٜ رٞقيتي ضا زاضا ٝي ثبقس ٣ فٞس٥  مي٤ضآ١چ٦ اظ اي٠ رس٣ٗ ٝكرم ٝي ثبقس، ٝح٦ٚ 

 تطاّٜ اي٠ رٞقيت زض ٍؿٞت ثبىت ٝطّعي ٣ ٧ؿت٦ حب٤١ي٦ ق٨ط زض آ١زب ٣اٍـ قس٥ اؾت، تٞطّع يبىت٦ ا١س.

 

 شاخص تعذاد ٍاحذ هسکًَی -1-4

 ٣ ا١ساظ٥ ث٦ تبٝي٠. ض٣ز ٝي قٞبض ث٦ ٝؿ٠ْ قبذه٨بي تطي٠ اي پبي٦ اظ ٝؿ١٤ْي ٣احس٧بي تقساز قبذم

 (اؾبؾي ٍب٤١ٟ 41 ان٘)اؾت قس٥ اقبض٥ آٟ ث٦ ٧ٜ اؾبؾي ٍب٤١ٟ زض ٦ّ اؾت ان٤ٙي اظ ىطز ٧ط ثب ٝت٢بؾت

 .اؾت ٕطزيس٥ اذص ثرف ٧ط ثب ٝت٢بؾت اعالفبت ؾطقٞبضي آٝبض٧بي ث٦ ثبت٤ر٦

 دٍرُ آهاري 1371هْز  1375 1385 1391

 تقساز ٣احس ٝؿ١٤ْي - - 1186 1454

 ث٦ ٝيعاٟ 1390ٝؿ١٤ْي ق٨ط زض ؾبٗ ثب ت٤ر٦ ث٦ ١طخ ضقس تقساز ذب٤١اض ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ١طخ ضقس تقساز ٣احس 

زضنس، اظ آ١زب ٦ّ ٝيعاٟ ضقس تقساز ذب٤١اض ١ؿجت ث٦ تقساز ٝؿ١٤ْي اظ قتبة ١ؿجتبً ثيكطي ثطذ٤ضزاض ٝي  2.36

 ثبقس، ٙصا زض اي٠ ظٝي٦٢ ٝي ت٤اٟ ٕيت ٦ّ ق٨ط زض ظٝي٦٢ تقساز ٝؿ٠ْ زض آي٢س٥ ثب ٝكْ٘ ض٣ثط٣ ذ٤ا٧س قس.

ٝكب٣ضٝي ت٤اٟ تقساز ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي زض ٣ضـ ٤ٝر٤ز ١يع ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالفبت حبن٘ اظ ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي 

 ٧ٞطا٥ ث٦ا١جبض ا٤ٙٛ  ق٨ط ٝحالت ٝؿ١٤ْي ٣احس٧بي تقساز ظيط رس٣ٗ زض ٧ط ٝح٦ٚ ضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز.

 ٝحالت ٧بي پالُ ّ٘ اظ ثطزاقتي ٝؿ١٤ْي ٣احس تقساز زضنس رس٣ٗ اي٠ زض. ز٧س ٝي ١ٞبيف ضا آ٨١ب ٝؿبحت

 ّ٘ ث٦ ١ؿجت ٝؿ١٤ْي ٝؿبحت ٧ٞچ٢ي٠ ٣ ثطزاقتي پال٨ّبي ّ٘ ث٦ ١ؿجت ٝؿ١٤ْي ٝؿبحت زضنس ٧ٞچ٢ي٠ ٣

 ٧186ٞچ٢ي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ ؾبذت ٣احس٧بي ٝؿ٠ْ ٨ٝط ٦ّ زض ٍبٙت  .اؾت قس٥ ٕطزيس٥ اقبض٥ ٝح٦ٚ ٝؿبحت

٣احسي ث٦ ث٨ط٥ ثطزاضي ذ٤ا٧س ضؾيس، ١يبظ ث٦ ٝؿ٠ْ تب حس٣زي ثطعطه ذ٤ا٧س  6ث٤ُٚ  ٣31احس ث٦ ن٤ضت 

 ٣احس ٝؿ١٤ْي زض حبٗ ارطا ٝي ثبق٢س. 122قس. زض حبٗ حبضط زض ىبظ ا٣ٗ 

 

 

 1390ؾبٗ -رس٣ٗ ٝكرهبت ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي زض ؾغح ٝحالت ق٨ط
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 ًام هحلِ هحالت
 ٍاحذّاي هسکًَی

 هساحت ٍاحذّاي

 هساحت هحلِ هسکًَی

 )تِ ّکتار(
 تقساز

زضنس اظ ّ٘ 

 ق٨ط

 ٝؿبحت

 )٧ْتبض(

زضنس اظ 

 ٝح٦ٚ

 72.36 37.92 27.44 34.91 511 غفَر آخًَذ 1

دستگاُ 161 2  560 38.59 19.22 42.26 45.48 

 64.02 37.57 24.05 26.50 399 ًَرهحوذ آخًَذ 3

 182.7 38.70 70.71 100 1470 -- جوع

 ٝبذص : ٝغبٙقبت ٝكب٣ض

زضنس ٝؿبحت ٝح٦ٚ ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي تكْي٘ ٝي ز٧س.اي٠  ٧40ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز ٦ّ ١عزيِ ث٦ 

١كبٟ ز٢٧س٥ ربيٖب٥ ٣يػ٥ ٝؿ٠ْ زض ثي٠ ٝحالت ضا ١كبٟ ٝي ز٧س. ئسض اي٠ ٝيبٟ ٝح٦ٚ مي٤ض آذ١٤س اظ ٝيعاٟ 

ٝؿ١٤ْي ثيكتطي ١ؿجت ث٦ ؾبيطي٠ ثطذ٤ضزاض اؾت. زض رس٣ٗ ظيط، تنييط تقساز ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي زض ؾغح 

 ثطضؾي قس٥ اؾت. ٣1390  1385ٝحالت ١يع زض ؾب٨ٙبي 

 دٍرُ آهاري 1371هْز  1375 1385 1391

 ٝح٦ٚ مي٤ض آذ١٤س - - 430 511

 زؾتٖب٥ 160 - - 466 560

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س - - 290 399

 ٧ٞچ٢ي٠ رس٣ٗ ظيط ١طخ ضقس ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي زض ؾغح ٝحالت ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 ًام هحلِ هحالت
 ًزخ رشذ تيي 

 1385-91سالْاي 

 2.48 مي٤ض آذ١٤س 1

زؾتٖب٥ 160 2  1.86 

 4.07 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س 3

ثيف اظ ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز، ١طخ ضقس تقساز ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي زض ؾغح ٝح٦ٚ ٤١ض ٝحٞس آذ١٤س 

ؾبيط ٝحالت ٝي ثبقس.٧ٞچ٢ي٠ رس٣ٗ ظيط تقساز ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي زض حبٗ ؾبذت ضا زض ٧ط يِ اظ ٝحالت 

 ق٨ط ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 ًام هحلِ هحالت
 تعذاد ٍاحذّاي 

 هسکًَی در حال ساخت

 60 مي٤ض آذ١٤س 1

زؾتٖب٥ 160 2  32 

 46 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س 3
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ٝحالت تط٠ّٞ ١كي٠ ١ؿجت ث٦ ؾبيط ٝحالت ٣ ث٦ ٣يػ٥ ٝح٦ٚ اي٠ رس٣ٗ ١كبٟ اظ ٕطايف ؾبذت ٣ ؾبظ زض 

 مي٤ض آذ١٤س ٝي ثبقس.

٣احس ٝؿ١٤ْي  ٣64  ٣2احس ٝؿ٠ْ ٨ٝط زضحبٗ ؾبذت زض ؾبيت قٞبض٥  122ث٦ ٝيعاٟ ى٤ً ٝي ثبيؿت 

 ؾبٗ آي٢س٥ ث٦ ث٨ط٥ ثطزاضي ّبٝ٘ ذ٤ا٢٧س ضؾيس اقبض٥ ٤ٞ١ز.  5ٝؿ٠ْ ٨ٝط زيٖط ٦ّ زض عي 

 

 هسکًَی هحالتسزاًِ سهيي  -1-5

ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالفبت حبن٘ اظ ثطزاقت ٧بي ٝيسا١ي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ رٞقيت زض ٝحالت ق٨ط ٝي ت٤اٟ ؾطا٦١ ظٝي٠ 

 ٝؿ١٤ْي ضا ثطاي ٧طيِ اظ ٝحالت تكْي٘ زاز.اي٠ اعالفبت ث٦ قطح ظيط ٝي ثبقس.

 1390-ٝحالت ق٨ط قبذم ٧بي ؾطا٦١ ظٝي٠ ٝؿ١٤ْي رس٣ٗ 

 جوعيت هحلِ هحالت ردیف

 شاخص کلی

 سهيي

 شاخص ًاخالص

 هسکًَی

 شاخص خالص

 هسکًَی

 ٝؿبحت

 )٧ْتبض(

 ؾطا٦١

 )ٝتطٝطثـ(

 ٝؿبحت

 )٧ْتبض(

 ؾطا٦١

 )ٝتطٝطثـ(

 ٝؿبحت

 )٧ْتبض(

 ؾطا٦١

 )ٝتطٝطثـ(

 87.09 27.4 129.97 40.89 230.01 72.36 3146 مي٤ض آذ١٤س 1

زؾتٖب٥ 160 2  1190 45.48 382.18 24.95 209.66 18.45 155.04 

 114.61 25.26 157.98 34.82 290.61 64.02 2204 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س 3

 ٝبذص : ٝغبٙقبت ٝكب٣ض

زؾتٖب٥ ثب ت٤ر٦ ث٦ رٞقيت ّٜ ٣ ٝيعاٟ ثبالي ظٝي٠، اظ ؾطا٦١ ١بذبٙم ٣ ذبٙم  160ٝغبثٌ اي٠ رس٣ٗ، ٝح٦ٚ 

 ٝؿ١٤ْي ١ؿجت ث٦ ز٣ ٝح٦ٚ زيٖط ثطذ٤ضزاض ٝي ثبقس.

 

 شاخصْاي تزاکوی : -2

زض ٣احس ٝؿ١٤ْي قبٝ٘ ذب٤١اض زض ٣احس ٝؿ١٤ْي، ١يط زض ٣احس ٝؿ١٤ْي ، اتبً زض ٣احس  قبذم ٧بي تطاّٜ

ٝؿ١٤ْي ٣ ١يط زض اتبً اظ ٨ٝٞتطي٠ قبذم ٧بي ٝؿ٠ْ ٧ؿت٢س ٦ّ زض تحٚي٘ ٧بي ٝرتٚو ّييي ٣ ّٞي 

ٝؿ٠ْ ّبضثطز ٕؿتطز٥ اي زاض١س. ؾ٦ قبذم ا٣ٗ ٣ضقيت ّٞي ثرف ٝؿ٠ْ ضا ١كبٟ زاز٥ ٣ اظ عطيٌ آٟ 

 ؿ٠ْ ضا ٝي ت٤اٟ ثطآ٣ضز ّطز.ّٞج٤ز ٝ

اٝب قبذم ١يط زض اتبً ضا ٝي ت٤اٟ اظ قبذه٨بي ّييي ٝؿ٠ْ زا١ؿت ٦ّ ثبال ث٤زٟ آٟ ١كب١س٢٧س٥ ٣ضقيت 

١ب٢ٝبؾت اٍتهبزي ٣ ارتٞبفي اٍكبض ربٝق٦ اؾت ٣ قبذم اتبً زض ٣احس ٝؿ١٤ْي ٍبث٘ تبٝ٘ اؾت ٣ ث٦ 

ؾ٠ْ ثبقسزض ثط١ب٦ٝ ٧بي ثرف ٝؿ٠ْ ايطاٟ ١يع  ذ٤زي ذ٤ز ١ٞي ت٤ا١س ٤ٕيبي ٝخجت ٣ يب ٢ٝيي ث٤زٟ ٣ضقيت

 ثط قبذه٨بي شّط قس٥ ث٦ ٣يػ٥ زض ٧سىٖصاضي ثط١ب٦ٝ ٧ب تبّيس ٝي ق٤ز.
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 تطاّٜ ذب٤١اض زض ٣احس ٝؿ١٤ْي -

اي٠ قبذم ثيب١ٖط تقساز ذب٤١اض زض يِ ٣احس ٝؿ١٤ْي اؾت ٦ّ ٝيعاٟ ّٞج٤ز ٝؿ٠ْ ضا ١يع ١كبٟ ٝي ز٧س. زض 

كبٟ ز٧س، ٣ضقيت ٝؿ٠ْ ثؿيبض ٝغ٤ٚة ث٤ز٥ ٣ اظ ١ؾط ّٞي ّٞج٤ز ٝؿ٠ْ ن٤ضتي ٦ّ اي٠ قبذم فس يِ ضا ١

 ضا ١ر٤ا٧يٜ زاقت.

ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالفبت ٣ضـ ٤ٝر٤ز ق٨ط ٣ ٧ٞچ٢ي٠ آٝبض٧بي ؾطقٞبضي اي٠ ق٨ط، ٝي ت٤اٟ قبذم ذب٤١اض زض 

 ٣احس ٝؿ١٤ْي زض اي٠ ق٨ط ضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز.

 ز٦٧ اذيط رس٣ٗ قبذم ذب٤١اض زض ٣احس ٝؿ١٤ْي ق٨ط زض عي

 دٍرُ آهاري 1371هْز  1375 1385 1391

 تقساز ذب٤١اض - - 1250 1661

 تقساز ٣احس ٝؿ١٤ْي - - 1186 1471

1.12 1.06 - - 
 قبذم ذب٤١اض زض

 ٣احس ٝؿ١٤ْي 

 ٝبذص : ٝغبٙقبت ٝكب٣ض

١ؿجي ا٤ٖٙي ؾ١٤ْت ٣ تنييط ٕطايف آٟ ٝي ثبقس. زض َٝبيؿ٦ اي٠ ٝيعاٟ ثب  تنييط اي٠ رس٣ٗ ١كبٟ ز٢٧س٥ 

قبذم ايس٥ آٗ آٟ ٦ّ ٝيعاٟ ٧ط ذب٤١از٥ يِ ٣احس ٝؿ١٤ْي ٝي ثبقس، ٝيعاٟ ١بچيعي اذتاله زاضز.زض حبٗ 

٣احس  ٣206احس ٝؿ١٤ْي ٣ر٤ز زاضز. اظ اي٠ ض٣ ق٨ط زض حبٗ حبضط ثب  100ذب٤١اض  114حبضط ث٦ اظاي ٧ط 

 .٤ٞ١ز.رجطاٟ ذ٤ا٧س  ٣احس آٟ ضا  64ٝؿ٠ْ ٨ٝط ؾبيت قٞبض٥ يِ ت٨٢ب ٦ّ  ي ّٞج٤ز ض٣ثط٣ ٝي ثبقسٝؿ١٤ْ

 

 قبذم ١َط زض ٣احس ٝؿ١٤ْي  -

اي٠ قبذم زض اضتجبط ثب تطاّٜ ذب٤١اض زض ٣احس ٝؿ١٤ْي، ثقس ذب٤١اض اؾت ٣ ثيب١ٖط ٣ضقيت ىط٢٧ٖي ٣ 

ثقس ذب٤١اض ٣ تقساز ١يط زض ٣احس ٝؿ١٤ْي ٝي  ارتٞبفي ذب٤١اض٧بي ؾب٠ّ زض ٣احس ٝؿ١٤ْي اؾت. ثب ت٤ر٦ ث٦

 ت٤اٟ ث٦ ٣ضقيت ّييي ٝؿ٠ْ پي ثطز  ثبت٤ر٦ ث٦ اي٠ افساز ٝي ت٤اٟ ث٦ تقساز ذب٤١اض زض ٣احس ٝؿ١٤ْي پي ثطز.

 ثط اؾبؼ اعالفبت ؾطقٞبضي ف٤ٞٝي ١ي٤ؼ ٣ ٝؿ٠ْ،  قبذم ١يط زض ٣احس ٝؿ١٤ْي ث٦ قطح ظيط ٝي ثبقس.

 ي ا١جبض ا٤ٙٛقبذم ١يط زض ٣احس ٝؿ١٤ْس٣ٗ ر

 دٍرُ آهاري 1371هْز  1375 1385 1391

 رٞقيت - - 5874 6541

 تقساز ٣احس ٝؿ١٤ْي - - 1186 1454

 ١يط زض ٣احس ٝؿ١٤ْي - - 4.95 4.45

 ٝبذص : ٝغبٙقبت ٝكب٣ض
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٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز ثب ٕصقت ظٝبٟ، عي ز٦٧ اذيط، اظ تقساز ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي پط رٞقيت ّبؾت٦ 

 اي٠ ض١٣س زض آي٢س٥ ١يع قست ثيكتطي ث٦ ذ٤ز ذ٤ا٧س ٕطىت.قس٥ ٣ 

 رس٣ٗ ظيط قبذم ١يط زض ٣احس ٝؿ١٤ْي ضا زض ٝحالت ق٨ط ١كبٟ ٝي ز٧س.

 رس٣ٗ ١يط زض ٣احس ٝؿ١٤ْي ٝحالت ق٨ط ا١جبض ا٤ٙٛ

 ٍاحذّاي هسکًَی جوعيت هحالت ردیف
 شاخص ًفز در

 ٍاحذ هسکًَی 

 6.15 511 3146 غفَر آخًَذ 1

دستگاُ 161 2  1190 560 2.13 

 5.61 399 2204 ًَرهحوذ آخًَذ 3

 4.45 1470 6540 -- جوع

 

آذ١٤س ١ؿجت ث٦ ز٣ ٝح٦ٚ زيٖط، ٝيعاٟ  مي٤ض٧ٞب١غ٤ض  ٦ّ ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز ٝيعاٟ قبل ١يط زض ٣احس ٝؿ١٤ْي زض ٝح٦ٚ 

 ثؿيبض ثبالتطي ٝي ثبقس ٦ّ ١كبٟ ز٢٧س٥ ا٤ٖٙي ؾ١٤ْت زض اي٠ ٝح٦ٚ ٝي ثبقس.

 

 اتبً زض ٣احس ٝؿ١٤ْي ٣ ١يط زض اتبًقبذم  -

ٝتبؾيب٦١ زض اضتجبط ثب اي٠ قبذم اعالفبت ٝييسي تب ؾبٗ ت٨ي٦ عطح زض زؾتطؼ ١ج٤ز٥ ٣ تب ٧ٜ ا٤٢ّٟ اؾي٢س 

 حبن٘ ١يبٝس٥ اؾت.  1390، اعالفبت ذط٣ري ؾطقٞبضي ؾبٗ 1390

 

 قبذم ٧بي اٍتهبزي ٝؿ٠ْ -3

 اىعايف ٣ ٤ٞ١ز ثطضؾي اقنبٗ ٣ ثبظز٧ي ، ٕصاضي ؾطٝبي٦ ٝيعاٟ زض ت٤اٟ ٝي ضا اٍتهبز زض ٝؿ٠ْ ثرف احطات

. ق٤ز ٝي زيٖط ٧بي ثرف زض اٍتهبزي ىقبٙيت ٕصاضي ؾطٝبي٦ اىعايف ثبفج ٝؿ٠ْ ثرف ٕصاضي ؾطٝبي٦

 ٧عي٦٢ ٣ ٍيٞت.ثبقس ٝي تبحيطٕصاض يبضا٦١ ٣ ٝبٙيبت عطيٌ اظ ز٣ٙت ث٤زر٦ ٣ ّبض ١يط٣ي تحطُ ، ت٤ضٛ ثط ٝؿ٠ْ

 ث٦ ٝؿْت٠ ٝت٤ؾظ ٍيٞت ١ؿجت.اؾت اٍتهبزي اثقبز زض ٤ٝض٤فبت ٨ٝٞتطي٠ ثرف اي٠ ٧بي يبضا٦١ ٣ ٝؿ٠ْ

 ٝي پبيي٢ي ٧ؿت٢س،ٝيعاٟ ثطذ٤ضزاض ٝؿ٠ْ ٝغ٤ٚة ؾيؿتٜ اظ ٦ّ يبىت٦ ت٤ؾق٦ ّك٤ض٧بي اظ ثؿيبضي زض زضآٝس

 .ثبقس ٝي ثباليي ثؿيبض ٝيعاٟ قبذم اي٠ ايطاٟ ١ؾيط ت٤ؾق٦ حبٗ زض ّك٤ض٧بي َٝبث٘ زض.ثبقس

 ثبظز٧ي زاضاي اٍتهبزي ثرك٨بي ؾبيط ث٦ ١ؿجت ٝؿ٠ْ ثرف زض ٕصاضي ؾطٝبي٦ ٕيت ت٤اٟ ٝي ٝز٤ٞؿ زض

 ٝي ٣ر٤ز ث٦ ضا ذسٝبت اظ رطيب١ي آٟ زض ٕصاضي ؾطٝبي٦ ٣ ثرف اي٠ زيٖط ؾ٤ي اظ.  ثبقس ٝي ٝست ث٢ٚس

 ثبق٢س ٝي ٧بيي ١كب٦١ ٝؿ٠ْ، ثرف اٍتهبزي قبذه٨بي. ثبقس ٝي ٤ٝحط ١يع ثرك٨بي ؾبيط ت٤ٙيس زض ٦ّ آ٣ضز

 .ؾبظز ٝي پصيط اْٝبٟ ضا آٟ تحٚي٘ ٣ َٝبيؿ٦ ٣ زاز٥ ١كبٟ ّٞي ن٤ضت ث٦ ٝؿ٠ْ اٍتهبزي ٝرتٚو اثقبز ٦ّ

 زض اي٠ ثرف ٦١٤ٞ١ ٧بيي اظ قبذه٨بي اٍتهبزي ٝؿ٠ْ زض ق٨ط آ٣ضز٥ ٝي ق٤ز:
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 سزهایِ گذاري تخش خصَصی در تخش هسکي  -1

يْي اظ قبذم ٧بي اٍتهبزي ٨ٜٝ ثرف ٝؿ٠ْ ٝيعاٟ ٝكبضّت ثرف ذه٤ني ئط ؾبذت ٣ ت٤ٙيس ٝؿ٠ْ ، 

ٝيعاٟ ٝكبضّت ٣ زذبٙت ثرف ذه٤ني زض ؾبذت ٣ ت٤ٙيس ٝؿ٠ْ ٝي ثبقس. إطچ٦ ٧سه انٚي اي٠ ثرف 

ث٦  اظ ت٤ٙيس ٝؿ٠ْ ضؾيسٟ ث٦ ؾ٤ز ٣ ّؿت زض آٝس ث٤ز٥ ، اٝب زض تبٝي٠ ٝؿ٠ْ ث٦ ذه٤ل زض ١َبط ق٨طي ١َف

ؾعايي اييب ٝي ٢ّس.ٝيعاٟ ٝكبضّت ثرف ذه٤ني زض ت٤ٙيس ٝؿ٠ْ ٣ ؾبذتٞبٟ ثؿتٖي ث٦ ؾ٤زز٧ي آٟ ٣ ١يع 

 ٤ٍا١ي٠ ٣ ض٤اثظ ٤ٝر٤ز زاضز. 

رس٣ٗ ظيط تقساز ؾبذتٞب٨١بي ؾبذت٦ قس٥ ت٤ؾظ ثرف ذه٤ني زض ١َبط ق٨طي اؾتبٟ ٕٚؿتبٟ ضا ث٦ تيْيِ 

 ثطضؾي ٝي ٢ّس. 1387-1380ضقس آ٨١ب عي ؾب٨ٙبي ٤١ؿ ّبضثطي ٝؿ١٤ْي ، ميطٝؿ١٤ْي ٣ ت٤اٛ ٣ ٝيعاٟ 

 1380-87ت٤ؾظ ثرف ذه٤ني زض ١َبط ق٨طي عي  تْٞي٘ قس٥رس٣ٗ تقساز ؾبذتٞب٨١بي 

 ؾبٗ
 ؾبذتٞبٟ

 ٝؿ١٤ْي
ضقس ١طخ  

 ؾبذتٞبٟ ميط

 ٝؿ١٤ْي
ضقس ١طخ  

 ؾبذتٞبٟ ٝؿ١٤ْي ٣ 

 ميطٝؿ١٤ْي ت٤اٛ
 ١طخ ضقس

1380 3422 - 333 - 292 - 

1381 2499 -0.27 62 -0.81 265 -0.09 

1382 4188 0.68 155 1.50 322 0.22 

1383 3970 -0.05 45 -0.71 268 -0.17 

1384 1828 -0.54 52 0.16 123 -0.54 

1385 1985 0.09 144 1.77 177 0.44 

1386 3459 0.74 416 1.89 427 1.41 

1387 3748 0.08 277 -0.33 379 -0.11 

 ؾبظٝبٟ ٝسيطيت اؾتبٟ 1387ٝبذص : ؾب٢ٙب٦ٝ آٝبضي ؾبٗ 

ٝيعاٟ ؾبذتٞب٨١بي ٝؿ١٤ْي  1390-٧1384ٞب١غ٤ض ٦ّ زض رس٣ٗ ى٤ً ٝكرم ٝي ثبقس، زض عي ؾب٨ٙبي 

 ؾبذت٦ قس٥ ت٤ؾظ ثرف ذه٤ني زض حبٗ اىعايف ٝي ثبقس. 

٧ٞچ٢ي٠ زض َٝبث٘ ٝيعاٟ ؾبذت ؾبذتٞب٨١بي ميطٝؿ١٤ْي ٣ ت٤اٛ زض حبٗ ّب٧ف ٝي ثبقس. زٙي٘ اي٠ اٝط ضا ٝي 

ؾ٤زز٧ي ثيكتط ثرف ٝؿ٠ْ ثب ت٤ر٦ ث٦ ١يبظ ٝتَبضيبٟ ث٦ ٝؿ٠ْ زا١ؿت. ٧ٞچ٢ي٠ اضائ٦ ٣ا٨ٝبي ٝؿ٠ْ ت٤اٟ زض 

 ٣ ؾبذت ٣ ؾبظ ٧ٞطا٥ ثب تؿ٨يالت ١ؾيط تطاّٜ تك٤يَي ٣ ... زا١ؿت.

 

 

 شاخص تْاي هصالح ساختواًی  -2

اي٠ قبذم ثيب١ٖط ث٨بي ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي اؾت ٦ّ يْي اظ ف٤اٝ٘ انٚي زض تنييطات ث٨بي ؾبذتٞبٟ ٣ ٣احس 

ٝؿ١٤ْي ث٦ قٞبض ٝي ض٣ز. زض حَيَت ث٨بي ظٝي٠ ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي ٣ ذسٝبت ، ارعا انٚي ٣ تكْي٘ ز٢٧س٥ 

ٝي ق٤ز.ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي ث٨بي ؾبذتٞبٟ ٧ؿت٢س ٦ّ تنييط ٧طيِ اظ آ٨١ب ثبفج ايزبز تنيط زض ٍيٞت ؾبذتٞبٟ 

قبٝ٘ ؾيٞبٟ،آ٠٧،آرط،چ٤ة،٤ٝظاييِ ٣.... عيو ٣ؾيقي اظ ّبال٧ب ضا تكْي٘ ٝي ز٢٧س..  ٝهبٙذ ؾبذتٞب١ي ت٨٢ب 
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٤ٝضز اضظثط ثرف ٝؿ٠ْ ٝي ثبقس اشا ثب تنييط زض ١طخ ت٤ضٛ ٣ ٝيعاٟ اضظـ ٣احس پ٤ٙي اضظـ ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي 

يٞت تٞبٛ قس٥ ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي ذ٤ا٧س ّطز.ث٦ ثيب١ي ؾبز٥ ض١٣س تنييط يبىت٦ ٣ زض ٨١بيت ٢ٝزط ث٦ تنييط زض ٍ

 تنييطات ٍيٞت ٝهبٙح ث٦ ع٤ض ٝؿتَيٜ ثط ٍيٞت ٝؿ٠ْ تبحيطٕصاض ٝي ثبقس.

ثط اؾبؼ  1384-1376ؾب٦ٙ   7زض رس٣ٗ ظيط اعالفبت ٍيٞت ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي ٣ تنييطات آ٨١ب زض عي ز٣ض٥

 زض ق٨ط٧بي ٢ٝترت اقبض٥ قس٥ اؾت.آٝبضٕيطي ٍيٞت ٝهبٙح ٣ ٝؿ٠ْ ٝطّع آٝبض ايطاٟ 

 100;1376تنييطات قبذم ٍيٞت ٝؿ٠ْ ٣ ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي زض اؾتبٟ ٕٚؿتبٟ 

 قبذم ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي قبذم ٧عي٦٢ ٝؿ٠ْ ؾبٗ

1376 100 100 

1377 118.2 109.1 

1378 140.1 135.2 

1379 149.4 155.4 

1380 159.6 160.9 

1381 201.1 192.2 

1382 410.3 217 

1383 275.6 268.8 

1384 346.4 285.4 

 هاخذ : ًتایج آهارگيزي اس قيوت سهيي ٍ اجارُ هسکي هزکش آهار ایزاى

 

 زض ٤ٞ١زاض ظيط ٝيعاٟ تنييطات اي٠ ز٣ قبذم عي ؾب٨ٙبي ٝتيب٣ت اضظيبثي قس٥ اؾت.

 
ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي ٍيٞت زض ٤ٞ١زاض ى٤ً اٙصّط اي٠ ١ْت٦ ٍبث٘ ثطزاقت ٝي ثبقس ٦ّ ٧ٞب٢٧ٔ ثب اىعايف ٧عي٦٢ 

ؾبذت ٝؿ٠ْ ١يع اىعايف يبىت٦ اؾت . ٧ٞچ٢ي٠ تبحيط ١يط٣ي ّبض، ذسٝبت ٣ ٧ٞپچ٢ي٠ ٍيٞت ظٝي٠ ضا ١جبيس زض 

 اي٠ اىعايف ثس٣ٟ تبحيط ا١ٖبضيس.
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 شاخص تْاي ًيزٍي کار ٍ خذهات ساختواًی  -3

ت٤ر٦ ث٦ قبذه٨بي ىطفي  اي٠ قبذم ١ٞبيب١ٖط ث٨بي ذسٝبت ؾبذتٞب١ي زض ؾب٨ٙبي ٝرتٚو ٝي ثبقس ٦ّ ثب

زيٖطي ١ؾيط ٝعز يِ ض٣ظ ث٢ب ٝعز يِ ض٣ظ ّبضٕط ارطت ١َبقي ارطت آؾيبٙت ثبٛ، ارطت ؾٞبٟ ّبض ٣... 

ٝحبؾج٦ ٝي ق٤ز.زاقت٠ اي٠ قبذم ث٦ ٧ٞطا٥ ٍيٞت ظٝي٠ ٣ قبذم ث٨بي ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي ٝي ت٤ا١س ٝقيبض 

 ٢ٝبؾجي ر٨ت ثطضؾي ض١٣س ث٨بي ٝؿ٠ْ ثبقس.

 100;1376ت ٝؿ٠ْ ، ذسٝبت ؾبذتٞب١ي زض اؾتبٟ ٕٚؿتبٟ تنييطات قبذم ٍيٞ

 قبذم ٧عي٦٢ ذسٝبت قبذم ٧عي٦٢ ٝؿ٠ْ ؾبٗ

1376 100 100 

1377 118.2 113.5 

1378 140.1 128.3 

1379 149.4 142.2 

1380 159.6 156.1 

1381 201.1 184 

1382 410.3 227.2 

1383 275.6 285.8 

1384 346.4 337.2 

آهارگيزي اس قيوت سهيي ٍ اجارُ هسکي هزکش آهار ایزاىهاخذ : ًتایج   

زض ؾغح اؾتبٟ ث٦ فٞ٘ آٝس٥  1384-1376زض ٤ٞ١زاض ظيط َٝبيؿ٦ اي اظ ض١٣س اي٠ ز٣ قبذم زض عي ؾب٨ٙبي 

 اؾت.

 

اي٠ ض١٣س ١يع ١ٞبيب١ٖط اي٠ اٝط ٝي ثبقس ٦ّ ثب اىعايف ٧عي٦٢ ذسٝبت زض ٢ّبض ؾبيط ف٤اٝ٘ زيٖط ٧عي٦٢ ٝؿ٠ْ 

ٝي يبثس. اي٠ قبذم ث٦ ٧ٞطا٥ قبذم ٝهبٙح ؾبذتٞب١ي رع ف٤اٝ٘ تقيي٠ ٢٢ّس٥ ٧عي٦٢ ٝؿ٠ْ ٝي اىعايف 

 ثبق٢س اٝب قست اىعايف ٧عي٦٢ ٝؿ٠ْ ث٦ ١ؿجت اي٠ ز٣ قبذم اظ ؾطفت اىعايف ثيكتطي ثطذ٤ضزاض ٝي ثبقس.
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 ًسثت ّشیٌِ هسکي تِ کل ّشیٌِ خاًَار -4

ي اظ تَؿيٜ ٧عي٦٢ ٝؿ٠ْ ثط ّ٘ ٧عي٦٢ ذب٤١اض ١كبٟ اي٠ قبذم ث٦ ف٤٢اٟ يِ قبذم ٨ٜٝ ث٦ ن٤ضت زضنس

زضنس ّ٘ ٧عي٦٢ ٧بي ذب٤١اض٧بي  25.7زاز٥ ٝي ق٤ز. عجٌ ثطضؾي ٧بي ٝطّع آٝبض زض ؾغح اؾتبٟ ٧عي٦٢ ٝؿ٠ْ 

اؾتبٟ ضا تكْي٘ ٝي ز٧س .ث٦ تجـ اىعايف ٍيٞت ٝؿ٠ْ ، ٧عي٦٢ اربض٥ ث٨بي ٣احس ٝؿ١٤ْي ٣ قبذم ٧عي٦٢ 

ٗ ظيط ثط اؾبؼ اعالفبت اذصقس٥ اظ ثب١ِ ٝطّعي ايطاٟ زض اضتجبط ثب تنييطات ظ١سٕي اىعايف ٝي يبثس. رس٣

 قبذم ٍيٞت ٝؿ٠ْ ، اربض٥ ث٨ب ٣ ٧عي٦٢ ظ١سٕي ذب٤١اض٧بي زض ١َبط ق٨طي اؾتبٟ ٕٚؿتبٟ حبن٘ آٝس٥ اؾت.

100;1376تنييطات قبذم ٍيٞت ٝؿ٠ْ ، اربض٥ ث٨ب ٝؿ٠ْ ٣ ٧عي٦٢ ظ١سٕي ١َبط ق٨طي اؾتبٟ ؾبٗ   

٧عي٦٢ ٝؿ٠ْقبذم  ؾبٗ  ٧عي٦٢ ظ١سٕي اربض٥ ث٨ب ٝؿ٠ْ 

1376 100 100 100 

1377 118.2 118.9 121.4 

1378 140.1 155 140.4 

1379 149.4 178.1 152.5 

1380 159.6 223.4 167.5 

1381 201.1 290.4 191.3 

1382 410.3 474.2 215.3 

1383 275.6 381.1 243.8 

1384 346.4 412.4 277.1 

تاًک هزکشي جوَْري اسالهی ایزاى ٍ هزکش آهار ایزاىهاخذ :   

 ٤ٞ١زاض ظيط تنييطات اي٠ قبذم ضا ث٦ ىطٛ زٍيَتطي ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص ّاي کالثذي هسکي

قبذه٨بي ّبٙجسي ٝؿ٠ْ زاضاي ز٣ ثقس ٨ٜٝ ٣ تقيي٠ ٢٢ّس٥ ٧ؿت٢س. اظ يِ ؾ٤ قبذه٨بي ّبٙجسي ٣احس 

ٝؿ١٤ْي زاضاي اثقبز ارتٞبفي ، اٍتهبزي، ىط٢٧ٖي ٣ ى٢ي ٧ؿت٢س ٣ اظ ؾ٤ي زيٖط اضتجبط ٝؿتَيٜ ثب ىضبي 

ؿ٠ْ زض ت٤ؾق٦ ٝحيظ ىطاتط اظ ٣احس ٝؿ١٤ْي ) ٝحيظ ٝؿ١٤ْي ، ٝح٦ٚ ٣ ق٨ط( زاض١س ٣ ١َف ٣ ربيٖب٥ ٝ

ق٨طي ضا ٝغطح ٝي ٢ّس.ثطاي ٝخبٗ ْٝبٟ ٍطاضٕيطي ٝؿ٠ْ اظ ا٧ٞيت ٣يػ٥ اي ثطذ٤ضزاض اؾت.٤١ؿ ١يبظ٧ب ٣ 
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ضىتبض٧بي ؾ١٤ْت ، ٝؿ٠ْ ذبني ضا عٚت ٝي ٢ّس ٣ ىضب٧بي فْٞٚطزي ٝؿ٠ْ، ثبت٤ر٦ ث٦ قطايظ اٍتهبزي ٣ 

رتٚو زضآٝسي ٦ّ ت٤اٟ ٝبٙي ٝتيب٣ت زض ارتٞبفي ؾب٢ّي٠ ذ٤ز ٝي ت٤ا١س زاضاي اثقبز ٝتيب٣ت ثبقس.ٕط٨٧٣بي ٝ

 تبٝي٠ ٣ ذطيس ٝؿ٠ْ زاض١س ، زض ْٝب٨١بي ٝتيب٣ت ق٨طي ظ١سٕي ٝي ٢٢ّس.

اثقبز ّبٙجسي ٝؿ٠ْ ث٦ ٣يػ٥ زض ايطاٟ ا٧ٞيت ذبني زاضز.اي٠ ا٧ٞيت ١بقي اظ قبذه٨بيي اؾت ٦ّ ثطضؾي ٣ 

.زض اي٢زب ٦١٤ٞ١ اي اظ قبذه٨بي تزعي٦ ٣ تحٚي٘ آ٨١ب ضاثغ٦ ٝؿ٠ْ ٣ ت٤ؾق٦ ق٨طي ضا ٝي ت٤ا١س تجيي٠ ٢ّس

ّبٙجسي ٝؿ٠ْ ٦ّ ٝي ت٤ا١س زض ؾيبؾت٨ب، پػ٧٣ك٨ب ٣ تحَيَبت ث٢يبزي ٣ ّبضثطزي ٝؿ٠ْ ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍطاض 

 ٕيط١س ث٦ اذتهبض آ٣ضز٥ ٝي ق١٤س.

 الگَي هسکي  -1

ٕؿتطـ ا٤ٖٙي ٝؿ٠ْ اظ ف٤اٝ٘ ٣ قبذه٨بي زيٖطي تبحيط ٝي پصيطز.رٞقيت ، ٝحس٣زيت ظٝي٠ ٣ ٝحس٣زيت 

ث٦ ؾٞت ذبضد اظ ر٦ٚٞ ف٤اٝٚي ٧ؿت٢س ٦ّ ثبفج تنييط زض ا٤ٖٙي ؾبذت ٝي ق١٤س. ثبت٤ر٦ ث٦ تَبضب ٣ ١يبظ 

حبن٘ اظ اىعايف رٞقيت زض ق٨ط٧ب، ا٤ٖٙي ؾبذت اظ تِ ٣احسي ث٦ آپبضتٞب١ي ٣ ؾپؽ ث٦ ث٢ٚس ٝطتج٦ ؾبظي 

 تنييط ٝي ٢ّس.

 ٣ ظٝي٠ ٝحس٣زيت ،يقيعج ف٤اضو ، ىط٢٧ٔ رٞقيت،. طزيپص يٝ طيتبح يكٞبضيث ف٤اٝ٘ اظ ٝؿ٠ْ ا٤ٖٙي

 ثب. ٕطز١س ٝي ٝؿ٠ْ ؾبظ ٣ ؾبذت ا٤ٖٙي زض تنييط ثبفج ٦ّ ٧ؿت٢س ف٤اٝٚي ر٦ٚٞ اظ ، ٕؿتطـ ٝحس٣زيت

 ؾپؽ ٣ آپبض١ٞب١ي ث٦ ٣احسي تِ اظ ؾبذت ا٤ٖٙي ق٨ط٧ب، زض رٞقيت اىعايف اظ حبن٘ ١يبظ ٣ تَبضب ث٦ ت٤ر٦

 .٢ّس ٝي تنييط ؾبظي ٝطتج٦ ث٢ٚس

 ٠يا ٘يتحٚ ٢ٝؾ٤ض ث٦. ثبقس يٝ يؾبذتٞب١ عجَبت تقساز يا٤ٖٙ ، تي٣ضق ٠يا ؾ٢زف ي٧ب قبذم اظ يْي

 ييبيرنطاى اعالفبت ؾبٝب٦١ ِّٞ ث٦ ٣ ٝكب٣ض ٠يا ثطزاقت ٕط٥٣ يسا١يٝ ي٧ب اظثطزاقت اؾتيبز٥ ثب قبذم

(GIS )عجَبت ؾبذتٞب١ي ق٨ط ث٦ قطح رس٣ٗ ظيط  1390ثبت٤ر٦ ث٦ ثطزاقت٨بي ؾبٗ  آٝس زؾت ث٦ طيظ اعالفبت

 ٝي ثبقس.

 1390عجَبت ؾبذتٞب١ي زض ؾبٗ 

 ٝبذص : ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكب٣ض   

 

 زضنس ٝؿبحت ٝؿبحت زضنس تقساز تقساز پالُ عجَبت ؾبذتٞب١ي

 0.41 3304.63 0.52 7 زضحبٗ ؾبذت

 82.33 668155.47 80.90 1080 يِ عج٦َ

 14.28 115862.11 17.83 238 ز٣ عج٦َ

 0.33 2715.94 0.52 7 ؾ٦ عج٦َ

 0.04 345.72 0.07 1 چ٨بض عج٦َ

 2.61 21147.06 0.15 2 ١كس٥ ؾبذت٦ اضاضي

 100 811530.94 100 1335 ٝز٤ٞؿ
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زضنس  80ثط ثبت٤ر٦ ث٦ رس٣ٗ ى٤ً اي٠ ١ْت٦ ٍبث٘ زضُ ٝي ثبقس ٦ّ ٍبٙت اث٢ي٦ ق٨ط يِ عج٦َ ٝي ثبق٢س.)ثبٙل 

عج٦َ ٣ ثيكتط تكْي٘ ٝي ز٢٧س.  3زضنس اث٢ي٦ ضا اث٢ي٦  0.6زضنس ز٣ عج٦َ ٝي ثبق٢س( ٣ ت٨٢ب  17اث٢ي٦ يِ عج٦َ ٣ 

  ٤ٞ١زاض ظيط َٝبيؿ٦ اي اظ ٣ضقيت اث٢ي٦ زض ق٨ط ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 

 

 

 

 

 

 

زضنس ّ٘  91،ثطاثط 1385زض ن٤ضتي ٦ّ ثط اؾبؼ ٝغبٙقبت عطح ٧بزي ق٨ط ٝيعاٟ اث٢ي٦ يِ عج٦َ ق٨ط زض ؾبٗ 

٣  1385پال٨ّبي ق٨طي ث٤ز٥ اؾت. ٤ٞ١زاض ظيط َٝبيؿ٦ اي اظ ٣ضقيت عجَبت ؾبذتٞب١ي ق٨ط زض ؾب٨ٙبي 

 ن٤ضت ٕطىت٦ اؾت. 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ٝيب١ٖي٠ 1385اي٠ ٤ٞ١زاض ١كبٟ ز٢٧س٥ ٕطايف ث٦ ؾبذت ٣ ؾبظ ٣ قتبة آٟ ٝي ثبقس.ث٦ ٦١٤ٕ اي ٦ّ زض ؾبٗ 

ٝي ضؾس ٦ّ ١كبٟ ز٢٧س٥ ٕطايف ث٦ آپبضتٞبٟ ؾبظي  1.18ث٦  1390ث٤ز٥ ٣ يبٟ ٝيعاٟ زض ؾبٗ  1.09عجَبت ق٨ط، 

 زض َٝبث٘ ٣ياليي ١كي٢ي ٝي ثبقس.
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 الگَي تَسعِ شْز -2

٤١ؿ اؾْبٟ رٞقيت ٝي ت٤ا١س تبحيطات ٝتيب٣تي زض ّبٙجس ق٨ط زاقت٦ ثبقس، ٝب٢١س ٕؿتطـ ق٨ط زض 

( .اي٠ ت٤ؾق٦ ٦ّ ث٦ ؾجت اىعايف تطاّٜ Infillق٨ط اظ زض٣ٟ )(، ت٤ؾق٦ زض اضتيبؿ ت٤ؾق٦ Sprawlؾغح)

رٞقيتي ث٦ ٣ر٤ز آٝس٥ اؾت، زض ٨١بيت ٠ْٞٝ اؾت ثبفج تبحيط زض تطاّٜ ؾبذتٞب١ي ق٤ز ٦ّ ذ٤ز يِ قبذم 

 ٨ٜٝ ّبٙجسي ث٦ قٞبض ٝي ض٣ز.

زضيبىت.ثب ت٤ر٦ تنييط زض ا٤ٖٙي ت٤ؾ٦ ضا ٝي ت٤اٟ زض ثب ٝكب٧س٥ تنييط زض ٝؿبحت، اضتيبؿ، تطاّٜ ٧ب ٣ ... 

اعالفبت ؾطقٞبضي ٧ب ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ثطزاقت ٧بي ٝيسا١ي ٝكب٣ض ٝي ت٤اٟ رس٣ٗ ظيط ضا ثطاي ق٨ط ثطاي ؾب٨ٙبي 

 تكْي٘ زاز. 90-1375

 

 ٝؿبحت ق٨ط ثقس ذب٤١اض تقساز ذب٤١اض تقساز رٞقيت ٝحس٣ز٥ ق٨ط
 ٝؿبحت اضاضي

 ؾبذت٦ قس٥

 تطاّٜ رٞقيتي

 ق٨ط)ّ٘(

 تطاّٜ رٞقيتي

 اضاضي ؾبذت٦ قس٥ 

...- 1385   5874 1250 4.7 160.2 90.92 36.62 64.60 

 ...- 1391 6540 1660 3.94 188.2 92 34.75 71.09 

 ٝكب٣ض ٝحبؾجبت:  ٝبذص

ٝغبثٌ رس٣ٗ ى٤ً اي٠ اٝط ٍبث٘ زضيبىت اؾت ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ اىعايف رٞقيت ٣ ٝؿبحت زض عي ز٣ض٥ ٧بي 

ّب٧ف ض٣ثط٣ قس٥ ) ١كبٟ ز٢٧س٥ ٕؿتطز٥ قسٟ ق٨ط( ٣ ٧ٞچ٢ي٠ اىعايف تطاّٜ ٝرتٚو،تطاّٜ رٞقيتي ق٨ط ثب 

 رٞقيتي زض اضاضي ؾبذت٦ قس٥ اىعايف يبىت٦ اؾت)١كبٟ ز٢٧س٥ اىعايف تطاّٜ ٣ عجَبت ؾبذتٞب١ي(

 

 ت٤ظيـ ٣ تطاّٜ ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي زض ؾغح ق٨ط ٣ ٝحالت ق٨ط  -3

ؾغح ٝحالت، ٍيٞت ٣ اضظـ ظٝي٠، زؾتطؾي ث٦ اي٠ قبذم زض اضتجبط ثب ت٤ظيـ رٞقيت ٣ تطاّٜ آٟ زض 

ذسٝبت ٣ تؿ٨يالت ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝيعاٟ ظٝي٨٢بي ذبٙي زض زؾتطؼ ٣ ؾبيط ف٤اٝ٘ چ٢س ٝي ثبقس.١َك٦ ظيط ت٤ظيـ 

  ّبضثطي ٧بي ٝؿ١٤ْي ضا زض ؾغح ق٨ط ١ٞبيف ٝي ز٧س.

اؾت. اي٠ ١َك٦ تٞطّع  ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ اظ ١َك٦ ى٤ً ثط ٝي آيس، مبٙت ىضب٧بي ق٨ط ضا اث٢ي٦ ٝؿ١٤ْي زض ثط ٕطىت٦

٣ تزٞـ ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي ضا زض ٤١حي ٝيب١ي ٣ ٧ؿت٦ ٝطّعي ق٨ط ضا ١ؿجت ث٦ ٤١احي پيطا١٤ٝي ١ٞبيف ٝي 

 ز٧س. ٣ ت٨٢ب زض ر٤اض ذيبثب٨١بي انٚي، ث٦ ن٤ضت پطا٢ّس٥ قب٧س اث٢ي٦ ميط ٝؿ١٤ْي ٝي ثبقيٜ.
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ٞي٢ي پيف ٝي ض٣يٜ،  اظ ىكطزٕي ٣ تقساز زض اي٠ ١َك٦ ٧ط چ٦ ث٦ ؾٞت ذيبثب٨١بي انٚي ث٤يػ٥ ذيبثبٟ اٝبٛ ذ

 ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي ّبؾت٦ ٝي ق٤ز. زٙي٘ اي٠ اٝط ضا زض تزٞـ ّبضثطي ٧ب ٣ ذسٝبت زض َٝجبؼ ق٨طي زا١ؿت.

 تطاّٜ ؾبذتٞب١ي  -4

اي٠ قبذم ٤١في اثعاض ا١ساظ٥ ٕيطي اؾت ٦ّ اظ تَؿيٜ ّ٘ ؾغح ظيطث٢بي ؾبذت٦ قس٥ زض يِ ٍغق٦ ظٝي٠ ثط 

ؾت ٝي آيس اظ عطيٌ اي٠ قبذم قست اؾتيبز٥ اظ ظٝي٠ ٝكرم ٝي ٕطزز. ٧طچ٢س ٝؿبحت آٟ ٍغق٦ ثس

تطاّٜ ؾبذتٞب١ي يْي اظ قبذه٨بي ٨ٜٝ ّبٙجسي اؾت ، اٝب ٙع٣ٝبً ضاثغ٦ ٝؿتَيٜ ثب ٝيعاٟ ت٤ٙيس ٝؿ٠ْ 

 ١ساضز.ٝت٤ؾظ ؾغح ظيط ث٢ب ٝتنيطي اؾت ٦ّ ضاثغ٦ ى٤ً ضا ٝق٢ي زاض ٝي ٢ّس..
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ؾبذتٞب١ي ٝي ت٤اٟ ث٦ تقساز ٣احس ٝؿ١٤ْي ّٞتطي زؾت يبىت ٣  ث٦ فجبضتي حتي ثب اىعايف تطاّٜ

ىضب ٣ زض ثحج ٝقيبض٧ب ٣ قبذم ٧بي  –ثبٙقْؽ.قبيس فٞس٥ تطي٠ ٣ر٦ تطاّٜ ؾبذتٞب١ي ضا زض ٤ٝض٤ؿ ت٤ز٥ 

 ٝحيظ ٝؿ١٤ْي رؿتز٤ ّطز.

زضنس زاض١س. اي٠ ث٦  120تب  40مبٙت اث٢ي٦ ق٨ط زاضاي تطاّٞي ثي٠  ثب ثطضؾي اث٢ي٦ ق٨ط، ٝكرم ٝي ق٤ز ٦ّ

زض ٝحالت  عجَبتي ٝيب١ٖي٠ يِ اٙي ؾ٦ عج٦َ ٝي ثبق٢س. زا٦٢ٝٝق٢بي ٝت٤ؾظ تطاّٜ ث٤زٟ اث٢ي٦ ق٨ط ٣ ٧ٞچ٢ي٠ 

زضنس ن٤ضت ٝي پصيطز ٣ زض  120-60تط٠ّٞ ١كي٠ مبٙت ؾبذت ٣ ؾبظ٧بي زض حبٗ ارطا ثب ٝيب١ٖي٠ تطاّٞي 

 زضنس، زاض١س. 100تب  40زؾتٖب٥ ١يع، تطاّٜ ؾبذتٞب١ي ثي٠  160ٝح٦ٚ 

 

 ؾغح اقنبٗ اث٢ي٦  -5

 ظٝي٠ ٝؿبحت ثط ظٝي٠ ٍغق٦ يِ ٧ْٞو٦ عجَ زض قس٥ ؾبذت٦ ظيطث٢بي ؾغح تَؿيٜ عطيٌ اظ اقنبٗ ؾغح

.اي٠ قبذم ٕطايف ث٦ ؾبذت ٣ ؾبظ ٣ اؾتيبز٥ اظ ظٝي٠ ضا زض عي ز٣ض٥ ٧بي ٝرتٚو ١ٞبيف .ق٤ز ٝي ٝحبؾج٦

 ٦ّ ٕطايف ث٦ اؾتيبز٥ اظ ت٤ز٥ ٣ ىضب ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.ٝي ز٧س. يْي اظ ٨ٝٞتطي٠ قبذه٦ ٧بيي ٝي ثبقس 

ثبت٤ر٦ ث٦ ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي، زض اضتجبط ثب ؾغح اقنبٗ اث٢ي٦ زض ٝحالت ق٨ط ٝي ت٤اٟ ٕيت ٦ّ زض ٝحالت 

زضنس   50تط٠ّٞ ١كي٠، ث٦ زٙي٘ ؾغح ثبالي ٍغق٦ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ پبيي٠ ٝتطاغ ث٤زٟ افيب١ي ٧ب، مبٙت پال٨ّب ظيط 

زؾتٖب٥، ؾغح افيب١ي ٧ب ثيف اظ ١يٞي اظ ٝؿبحت  160س ٣ زض َٝبث٘ زض ٝح٦ٚ ؾيؿتب١ي ١كي٠ ؾغح اقنبٗ زاض١

 پالُ ضا زض ثط ٕطىت٦ اؾت. تهب٣يط ظيط، ٤ٕيبي اي٠ ٤ٝاضز ٝي ثبقس.

 

 ؾغح ظيط ث٢ب ٣ ؾطا٦١ ظيط ث٢ب  -6

 ي٧ب قبذم ر٦ٚٞ اظ( ١يط ٧ط يثطا ؾ١٤ْت ٍبث٘ يىضب ٝت٤ؾظ) يٝؿ١٤ْ ي٣احس٧ب يطث٢بيظ ؾطا٦١ قبذم

ارتٞبفي، اٍتهبزي  اثقبز يتٞبٝ ثب ٝؿ٠ْ يطث٢بيظ ؾطا٦١ قبذم. اؾت ٝؿ٠ْ تي٣ضق ق٢بذت زض يسيّٚ

 يٝ ذب٤١اض، يٝبٙ ت٤اٟ ٣ ذطز اٍتهبز تب ّالٟ اٍتهبز اظ ربٝق٦، ياٍتهبز ف٤اٝ٘. زاضز ت٢ٖبت٢ٔ ٣ ٜيٝؿتَ اضتجبط

 ١َف عي١ ذب٤١اض٧ب ٣ ربٝق٦ يىط٢٧ٖ ٣ يارتٞبف ي٧ب يػٕي٣. ثبق٢س ٤ٝحط طث٢بيظ ؾطا٦١ عاٟيٝ ٠ييتق زض ت٤ا١س

 ٣ اْٝب١بت عي١ ٣ ٧ب يػٕي٣ ٣ ظيقطا ٠ي٧ٞچ٢. زاض١س ذب٤١اض٧ب بظي١ ٣ ٝؿ٠ْ يطث٢بيظ ؾطا٦١ زض ييثؿعا

 ٢٢ّس٥ ٠ييتق احطات آٟ يعيض ثط١ب٦ٝ زض بي ٣ قبذم ٠يا عاٟيٝ زض عي١ يغيٝح ؿتيظ ٣ يّبٙجس ي٧ب تيٝحس٣ز

 .زاض١س يا

 Arc Gisثطپبي٦ ثطزاقت٨بي ٝيسا١ي ٝكب٣ض ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ثب اؾتيبز٥ اظ ٝحبؾجبت ن٤ضت پصيطىت٦ ت٤ؾظ ١طٛ اىعاض 

٧ْتبض ٝي ثبقس. ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝيعاٟ ١يط زض ٣احسٝؿ١٤ْي ق٨ط زض  19.57ؾغح ظيطث٢بي ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي ق٨ط 

ٝتطٝطثـ  200احس ٝؿ١٤ْي ايس٥ آٗٝي ثبقس ، ٝيعاٟ ٝتطاغ ٍبث٘ ؾ١٤ْت ثطاي ٧ط ٣ ٦ّ4.31 ٝيعاٟ  1390ؾبٗ 

 زضنس افيب١ي ث٦ ف٤٢اٟ ٝكبفبت( 35ٝتطٝطثـ ىضبي افيب١ي ٝضبه ثط  144.72ٝي ثبقس.)
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با تفكیك نوع مالكیت دولتي، خصوصي و عمومي )شهزداري، اوقاف(  ت اراضي در شهزیمالك -4-21

 ن در شهز و تاثیزات آ

 اٙجت٦.  ّطز تَؿيٜ ذه٤ني ٝبْٙيت ٣ ز٣ٙتي ٝبْٙيت فٞس٥ زؾت٦ ز٣ ث٦ آ١طا ٝيت٤اٟ اثتسا ٝبْٙيت٨ب ثطضؾي ثطاي

 يب ٣ ز٣ٙتي ٝبْٙيت.  ٕيطز ٝي ٍطاض ز٣ٙتي ٝبْٙيت ٕط٥٣ زض ٦ّ ثبقس زيٖطي زؾت٦ ت٤ا١س ٝي ٧ٜ ف٤ٞٝي ٝبْٙيت

 ف٤ٞٛ ث٦ ٝتقٌٚ ٣ ١جبقس ذه٤ني آٟ ٝبِٙ ٦ّ اؾت ث٢ب٧بيي ٣ اٝالُ ٧ب، ظٝي٠ قبٝ٘ ميطذه٤ني ثغ٤ضّٚي

 . اؾت ز٣ٙت يب

ٝي ١كبٟ ق٨ط اضاضي ٝبْٙيت ثطضؾي قس آٝس٥ فٞ٘ ث٦ ٝطث٤ع٦ ازاضت ثب يٝصاّطات ٝبْٙيت٨با٤١اؿ  ق٢بذت ثطاي

 .زاضز ٍطاض ذه٤ني ثرف تِٞٚ زض ق٨ط اضاضي فٞس٥ ثرف ٦ّ ز٧س

 مالكیت عمومي :

٤ٝي ٣ ١ي٦ٞ اي٠ ٤١ؿ ٝبْٙيت ث٦ اضاضي اذتهبل ٝي يبثس ٦ّ ث٦ تِٞٚ آ٨١ب زض اذتيبض ؾبظٝب٨١ب ٣ ٨١بز٧بي فٞ

ٝقبثط ٣ ٧ٞچ٢ي٠ اضاضي ٦ّ تحت تِٞٚ ق٨طزاضي٨ب ٧ؿت٢س رعء اي٠ ٝبْٙيت ٍطاض ٝي ف٤ٞٝي ٝي ثبقس.ٝيبزي٠، 

 ز٣ پبضُ زض ؾغح ق٨ط ٣ر٤ز زاضز ٕيط١س.

 مالكیت دولتي :

اضاضي ٣ ظٝي٨٢ب ٣ ؾبذتٞب٨١بي ازاضت ، اضٕب٨١ب ٣ ٨١بز٧بي ضؾٞي ز٣ٙتي رعء اي٠ ٦١٤ٕ ٝبْٙيت ٝحؿ٤ة ٝي 

 ٝي ثبقس٣ضظقٖب٨٧ب ، ّتبثرب٦١ ٝطّعي ق٨ط ٦١٤ٞ١ اي٠ ٦١٤ٕ ٝبْٙيت٨ب ٝساضؼ ،  ٕطز١س.

 مالكیت وقفي : 

 ، ٝساضؼ ، ٝؿبرس ي٨ٖ١ساض ٣ ازاض٥ ٢ٝؾ٤ض ث٦ آٟ زضآٝس ٦ّ زاضز ٍطاض ا٣ٍبه ازاض٥ ١ؾط طيظ ي٣ٍي تيٝبْٙ

 ٤ٝضز ٞبضؾتب٨١بيث ٣ ٧ب زضٝب١ٖب٥ طي١ؾ ٦يطيذ ٤ٝؾؿبت ٣ ائ٦ٞ آضاٖٝب٥ ٣ ٝتجط٦ّ يْٝب٨١ب ، ٦يفٚٞ ي٧ب ح٤ظ٥

 ٣ ٝهٚحت ث٢بثط ٦ّ اؾت ذبل ٣ٍو ٖطيز ٦١٤ٕ. ق٤ز يٝ ٕيت٦ فبٛ ، ٣ٍو ٦١٤ٕ ٠يا ث٦. طزيٕ يٝ ٍطاض اؾتيبز٥

 ٣اٍـ زض ٣ ٕطىت يٝ ا١زبٛ ٠يٝبْٙ عطه اظ ، ٢س٥يآ زض ِٝٚ ا١تَبٗ ٣ ىط٣ـ اظ يطير٤ٕٚ يثطا فٞس٥ ثغ٤ض

 بي ىطظ١ساٟ ١بٛ ث٦ ضا ذ٤ز ا٤ٝاٗ ٣ اٝالُ ٣اٍو ٝق٤ٞال ذبل ٣ٍو زض. ض٣ز يٝ قٞبض ث٦ ٣ضاث يثطا ي٢يتضٞ

 زض  ٢ّس يٝ ٣ٍو ٖطيز كب١٣ساٟيذ٤

 مالكیت خصوصي :

 يىضب٧ب قبٝ٘ ٝبْٙيت ٤١ؿ اي٠ ٘ اٝالُ ، ٝؿتنالت ٣ زاضايي ٧ب ٣ اضاضي قرهي ٝي ثبقس.اي٠ اضاضي قبٝ

 ٝي ثبقس. ٝعاضؿ ٣ ثبمبت ،يتزبض ،يٝؿ١٤ْ
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 اضاضي ق٨ط ٝكرم ٕطزيس٥ قس٥ اؾت زض رس٣ٗ ظيط ٝبْٙيت

 هالکيت اراضی شْز اًثار الَم 12-4 جذٍل

 زضنس ٝؿبحت اظ ّ٘ ٝؿبحت زضنس تقساز اظ ّ٘ تقساز پالُ ٝبْٙيت اضاضي 

 82.62 1137342.95 96.82 1583 قرهي

 15.04 207006.32 2.08 34 ز٣ٙتي

 1.45 19956.47 0.49 8 ف٤ٞٝي

 0.90 12339.13 0.61 10 ٣ٍيي

 100 1376644.87 100 1635 ٝز٤ٞؿ

 هاخذ : تزداشت هيذاًی ٍ اعالعات اخذ شذُ اس ساسهاًْا

 .ضا زض ق٨ط ا١جبض ا٤ٙٛ ثب٧ٜ َٝبيؿ٦ ٝي ٢ّس ٝبْٙيت اضاضيٟ ا٤ٞ١زاض ظيط ٝيع

 هقایسِ هالکيت اراضی شْز تز حسة درصذ تعذاد ٍ هساحت اس کل 12-4ًوَدار 
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 س:اضاضي ق٨ط ضا ث٦ ته٤يط ٝي ّك ١َك٦ ظيط ٝبْٙيت

 هالکيت اراضی شْز 12-4ًقشِ 
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اخذ اطالعات مزبوط به بافتها، بناها، محوطه هاي تاريخي و حزايم و ضوابط و طزح هاي  -4-21

 مزبوط به آنها

 ٕٚؿتبٟ، اؾتبٟ ٕطزقٖطي ٣ زؾتي ن٢بيـ ىط٢٧ٖي، ٝيطاث ّ٘ ازاظ٥ 5/140/912-1927 قٞبض٥ ١ب٦ٝ ث٦ فغو

 ٝي ٝتط 150 فطو زاضاي ٦ّ زاضز ٍطاض ق٨ط ٝحس٣ز٥ زض ظيط ١َك٦ ث٦ ت٤ر٦ ثب ٕطٕبٟ، زىبفي زي٤اض 24 ٍغق٦

 ّؿت ث٦ ٤٢ٝط ٝز٤ظ نس٣ض ٣ ؾبظ ٣ ؾبذت ٧ط٦١٤ٕ ٝحس٣ز٥ اي٠ زض اٙصّط، ى٤ً اؾتقالٛ ث٦ ت٤ر٦ ثب. ثبقس

 .ثبقس ٝي اؾتبٟ ىط٢٧ٖي ٝيطاث اظ ٝز٤ظ
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كيفيت هزاكش ٍ شثکِ ّاي تاسيسات شْزي )آب، خصَصيات، هَلؼيت، گٌجايش ٍ  -4-14

 فاضالب، تزق، هخاتزات، ايٌتزًت، گاس ٍ غيزُ( سزاًِ ّا، كوثَدّا، هحذٍديت ّا ٍ اهکاًات آًْا

ٝطاز اظ تبؾيؿبت ٣ تز٨يعات ق٨طي آٟ زؾت٦ اظ ذسٝبت ٣ اْٝب١بت ف٤ٞٝي اؾت ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ض اىعايف ضىب٥ 

طز. زض اي٠ ٕؿتط٥ ثبيس ٣ضقيت ٣ ّيييت اْٝب١بت ٣ ذسٝبتي اظٍجي٘ ف٤ٞٝي زض اذتيبض ق٨ط١٣ساٟ ٍطاض ٝي ٕي

 آة ، ثطً ،ٕبظ ، ٝربثطات ٣ اضتجبعبت ، ؾيؿتٜ ىبضالة ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٕيطز.

 تاسيسات آب :

ٙيتط ثط حب١ي٦  ٦ّ7 آثس٧ي يْي اظ اي٠ چب٨٧ب  ثبقس ٝي( آة ٢ٝجـ ز٣) چب٥ ح٦َٚ ز٣ ق٨ط زض آقبٝيس١ي آة ٢ٝبثـ

ٝتطْٝقجي ٣  1000ثبقس.اذيطاً ثب ٧عي٦٢ ٧بي فٞطا١ي اذتهبل يبىت٦ ثطاي اي٠ ق٨ط ، اٍساٛ ث٦ احساث ٝرعٟ ٝي 

ّي٤ٚٝتط   35ّي٤ٚٝتط ذغ٤ط ا١تَبٗ آة ث٦ ق٨ط ٣ قج٦ْ ت٤ظيـ زاذ٘ ق٨طي ث٦ ع٤ٗ تَطيجي  8ايؿتٖب٥ پٞپبغ ٣ 

يْي اظ ٨ٝٞتطي٠ ٝكْالت  قس، ٝي تبٝي٠ ق٨ط ر٢ت اضتف ٦١٤ٞ١ ٝطظف٦ اظ ا١جبضا٤ٙٛ ق٨ط آة اي٠ اظ يفپٕطزيس.

تبؾيؿبت آثي ق٨ط ، ٝكْ٘ اىت ىكبض ٣ ٝيعاٟ آة زض ىه٤ٗ ٕطٛ ١ؾيط تجؿتبٟ ٝي ثبقس . ٣ر٤ز ض٣زذب٦١ 

زض اضتجبط ثب ّيييت آة قطة  ٕطٕب١ط٣ز ٣ ؾس ٣قٖٞيط ىطنت ٢ٝبؾجي ثطاي اي٠ ٢ٝغ٦َ ٝحؿ٤ة ٝي ٕطزز.

 ض٠ٞ اؾت، قيٞيبيي ٣ ٝيْط٣ثي آ٤ٙزٕي ٧ط٦١٤ٕ اظ فبضي ٝطزٛ ٝهطىي قطة ٨بض ٝي ق٤ز ٦ّ آةق٨ط اؽ

 ّٚط ت٤ؾظ حب٤١ي٦ آ٤ٙزٕي اظ ر٤ٕٚيطي ذبعط ث٦ ق٨ط زاذ٘ قطة آة ت٤ظيـ ٧بي قج٦ْ ٣ ا١تَبٗ ذغ٤ط اي٦ْ٢

ٝتط زاضاي ايؿتٖب٥ ؾجتيِ  750ق٨ط زض ٍؿٞت قٞبٗ قطٍي زض ظٝي٢ي ث٦ ٝؿبحت ثبٙل ثط  .ق٤ز ٝي ٢ٕسظزايي

زض حبٗ حبضط ت٤ؾق٦ ٣انالح قج٦ْ آة آقبٝيس١ي ا١جبضا٤ٙٛ زض حبٗ ا١زبٛ ي ثبقس.تب١ِ ّٚط ظ١ي ٣ ٢ٕسظزايي ٝ

 ٝي ثبقس.

 1387ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالفبت اذص قس٥ اظ ؾب٢ٙب٦ٝ ٧بي آٝبضي ٣ قطّت آة ٣ ىبضالة اؾتبٟ ٕٚؿتبٟ ، زض ؾبٗ 

ؽطىيت  حساّخطاي٠ ق٨ط ٝي ثبقس ٦ّ ٝتطْٝت حزٜ ٝربظٟ  2000، ٧عاض ٝتطْٝقت  ٢ٝ10بثـ ظيطظٝي٢ي ق٨ط 

 ٙيتط زض حب١ي٦ ٝي ثبقس ٦ّ آٝبض پبيي٢ي ٝي ثبقس. 32تبٝي٠ اي٠ ٝربظٟ 

 فاضالب:

 زض ٣ ٕطزز ٝي زىـ ؾ٢تي ن٤ضت ث٦ ذب١ٖي ٧بي ىبضالة. ثبقس ٝي ىبضالثي تبؾيؿبت قج٦ْ ىبٍس ق٨ط اي٠

اؾت .اي٠ ض٣ـ ٠ْٞٝ ٕطزز ٝي زىـ رصثي ٧بي چب٥ زض ترٚي٦ ن٤ضت ث٦ امٚت ق٨ط ىبضالة حبضط حبٗ

١ؾط ظيؿت ٝحيغي ١يع زچبضٝكْالت  ظثطاي آث٨بي ظيط ظٝي٢ي ذغط آ٤ٙزٕي ضا زضپي زاقت٦ ثبقس.٧ٞچ٢ي٠ ا

 .اؾت فسيس٥ اي ٝي ثبق٢س.

 ،اىعايف ٝؿ١٤ْي ٢ٝبعٌ ؾطيـ ١ؿجتبً ت٤ؾق٦ ، رٞقيت ض٣ظاىع٣ٟ اىعايف ث٦ ت٤ر٦ ثب زىـ ٤١ؿ اي٠ اٝط٣ظ٥

 فيعاىعاي١ ض٣ظ ث٦ ض٣ظ ٦ّ اؾت قس٥ ياقْبالت ثط٣ظ ٤ٝرت ىبضالة، زض ٤ٝر٤ز آ٤ٙزٕي٨بي ٤١ؿ ٣ آة ٝهطه

 .ضؾس يٝ ١ؾط ث٦ ٢ٝؿ٤خ ١تيز٦ زض ٣ بثسي يٝ
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 تزق: 

 ٝكتطُ 697 تقساز اي٠ اض ٦ّ اؾت ث٤ز٥ ٝكتطُ 1260 ا٤ٙٛ، ا١جبض ق٨ط زض ثطً ٝكتطّي٠ تقساز ،1385 ؾبٗ زض

 ثطً ٝكْالت اظ. زاض١س ٍطاض زؾتٖب٥  160 ١كي٠ ؾيؿتب١ي ٝح٦ٚ زض ٝكتطُ 563 ٣ ١كي٠ تط٠ّٞ ٝحالت زض

 اظ يْي ، ق٨ط ا٧بٙي ثب ٝهبحج٦ عجٌ ٧ٞچ٢ي٠.ثبقس ٝي تبثؿتبٟ ىه٘ زض ثطً ّٞج٤ز ٣ ىكبض اىت ق٨ط اي٠

 ضؾب١ي ذسٝبت ٢ّسي ثبفج ٧ٜ ٦ّ ثبقس ٝي ذيبثب٨١ب ٣ؾظ زض ثطً تيط٧بي ٣ر٤ز ٝكْالت، ٨ٝٞتطي٠

 .ٕطزز ٝي ظيبزي ٤ٝا١ـ ثبفج ٝط٣ض ٣ فج٤ض ١ؾط اظ ٧ٜ ٣ ٕطزيس٥ ارطاي اٝط زض ق٨طزاضي

 

-ٍضغ كوي ٍ كيفي تجْيشات شْزي )ايستگاُ ّاي سَخت گيزي، هجتوغ ّاي خذهاتي -4-15

رفاّي يا تيي راّي، كشتارگاُ، غسالخاًِ، گَرستاى، دفغ پسواًْاي جاهذ، آتش ًشاًي ٍ غيزُ( 

 كوثَدّا ٍ هشکالت ٍ اهکاًات هَجَد در ايي سهيٌِ

 يٝ ٕيت٦ اؾت يق٨طزاض تيضضب زض فٞستبً ٦ّ ق٨ط١٣ساٟ يف٤ٞٝ يبظ٧بي١ ضىـ ر٨ت بىت٦ي اذتهبل ياضاض ث٦

.اي٠ ّبضثطي ٧ب قبٝ٘ ايؿتٖب٨٧بي رٞـ آ٣ضي ظثب٦ٙ)زض ؾغح ٝح٦ٚ(،ايؿتٖب٨٧بي آتف ١كب١ي،ٝيبزي٠ ٝي٥٤ ق٤ز

بيكٖب٨٧ب زض ؾغح تط٥ ثبض ، ا٣ضغا١ؽ ٣ ربيٖب٨٧بي ؾ٤ذت ) ؾغح ١بحي٦( ٣ ٤ٕضؾتب٨١ب ٣ ٝح٘ ٧بي زائٞي ١ٞ

 ق٨ط رع اي٠ ٤ٝاضز ٝي ثبقس.ثبت٤ر٦ ث٦ اي٠ ت٤ضيحبت ، تز٨يعات ق٨طي ق٨ط ضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٝي ز٧يٜ:

 ایستگاُ ّاي سَخت گيزي :

 ٝتط ٝطثـ ٝي ثبقس. 2600ث٦ ٝؿبحت  ٝؿيط ربز٥ ؾس ٣قٖٞيط٣اٍـ زض  CNGاي٠ ق٨ط زاضاي يِ ٣احس ؾ٤ذت

 ؾ٤ذت ث٢عي٠ ١يع ٝي ثبقس.٧ٞچ٢ي٠ اي٠ ربيٖب٥ زاضاي فطض٦ 

 دفع ستالِ :

 يآ٣ض رٞـت٠ ث٤ز٥ اؾت.  365حزٜ ظثب٦ٙ حٞ٘ قس٥ زض ؾبٗ ٧بي ؾطقٞبضي اي٠ ق٨ط زاضاي  عجٌ آٝبض١ب٦ٝ

 يق٨طزاض ظثب٦ٙ پطؼ ي٧ب ٠يٝبق ٣ يا١ؿب١ يط٣ي١ ٌيعط اظ ٣ ٢ٝبظٗ زضة اظ ض٣ظا٦١ ن٤ضت ث٦ ق٨ط ي٧ب ظثب٦ٙ

 ثطاي٣ ٧ٞچ٢ي٠ زا١ٔ ى٢ٔ اي٠ ق٨ط ث٨ط٥ ٢ٝس اظ ذ٤زض٣ي ّٞپطؾي  ق٤ز يٝ ا١زبٛ يزؾت ٣ يؾ٢ت قْ٘ ث٦

 ا١تَبٗ ظثب٦ٙ ٝي ثبقس. رٞـ آ٣ضي

 ٣ ٨بير٤ زض ظثب٦ٙ پرف ثبفجٝي ثبقس ٦ّ  تطزز پط ٢ٝبعٌ زض اظ ٝكْالت ق٨ط فسٛ ١هت ّبىي ؾغ٘ ظثب٦ٙ

 ثسي٠ ٧ب ظثب٦ٙ حٞ٘ ٣ ثبضٕيطي ٝطاح٘. اؾت س٥يٕطز ظيٝح ي١بٝغ٤ٚث ٣ يآ٤ٙزٕ زبزيا ثبفج ٦ّ ٜي٧ؿت بثب٨١بيذ

 ٝبقي٠ ت٤ؾظ ؾپؽ آ٣ضي رٞـ ق٨طزاضي ٧بي ٝبقي٠ ث٤ؾي٦ٚ ّبضٕطاٟ ت٤ؾظ ق٨ط ؾغح اظ ٦ّ اؾت ن٤ضت

  ق٤ز ٝي زاز٥ ا١تَبٗ پ٤ي ظثب٦ٙزٝح٘  ؾبيت ث٦ ظثب٦ٙ حٞ٘

 ًی : اآتش ًش

 زاضاي زاضاي اْٝب١بت ١ؾط اظ اٝب ق٨طزاضي اي٠ ق٨ط.  زض حبٗ حبضط ق٨ط ىبٍس ايؿتٖب٥ آتف ١كب١ي ٝي ثبقس.

 .ثبقس ٝي ّبٝي٤ٟ ٣ؾبيپب ٝز٨ع ث٦ تب١ْط آة ٣ ٕبظ  ١كبٟ آتف ذ٤زض٣ي يِ
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 کشتارگاُ : 

اي٠ ق٨ط ذسٝبت ّكتبضٕب٧ي ذ٤ز ضا اظ ّكتبضٕب٥ قطّت ٝعضف٦ ٦١٤ٞ١ زضيبىت ٝي ٢ّس ٣ ذ٤ز ق٨ط ث٦ ع٤ض 

 ٝزعا ىبٍس ّكتبضٕب٥ ٝي ثبقس.

 گَرستاى: 

ّي٤ٚٝتطي ق٨ط ٣اٍـ ٝي ثبقس  10مؿبٙرب٦١ زض ٝحس٣ز٥ ث٤ز٥ ٣ ٤ٕضؾتبٟ زض ىبن٦ٚ اي٠ ق٨ط ىبٍس ٤ٕضؾتبٟ ٣ 

٦ّ اي٠ ْٝبٟ زض اثتسا آضاٖٝب٥ شّطيب پينٞجط ث٤ز٥ ٦ّ زض قطً ق٨ط ٣اٍـ ٕطزيس٥ اؾت. ٧ٞچ٢ي٠ اي٠ ْٝبٟ فال٥٣ 

ض٣ؾتب٧بي ثط زى٠ ا٤ٝات ا١جبض ا٤ٙٛ، ٝح٘ زىٜ ا٤ٝات ض٣ؾتب٧بي حجيت ايكبٟ،ي٦ٞٚ ؾبٙيبٟ، چي٠ ؾجيٚي ٣ 

 اعطاه آٟ ٝي ثبقس.

 سايز تجْيشات شْزي:

ث٦ ق٨ط تجسي٘ قس٥ اؾت،ثب ت٤ر٦ ث٦ ٤١پب ث٤زٟ ق٨ط ث٨ط ض٣ي زاضاي  1380ثب ت٤ر٦ ث٦ آ٦ْ١ اي٠ ق٨ط زض ؾبٗ 

ض ٤ٝا١ـ ٣ ٝكْالتي ٝي ثبقس. اي٠ ق٨ط ىبٍس ّكتبض،٤ٕضؾتبٟ ٣مؿبٙرب٦١ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ حٞبٛ ٣ ٝيساٟ ٝي٥٤ ٣ تط٥ ثب

پبضُ ف٤ٞٝي ث٦  2ٝبض١ب٦ٝ ٧بي ؾبظٝبٟ ٝسيطيت اي٠ ق٨ط زاضاي ٧ٞچ٢ي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ ا بقس.ز ٝي ثزض ؾغح ذط

٧ْتبض ٝي ثبقس. ٧ٞچ٢ي٠ ثط عجٌ اي٠ آٝبض١ب٦ٝ ٧ب زض ؾبٗ  ٧2ْتبض ٣ ىضبي ؾجع ق٨طي  1.5ٝؿبحت تَطيجي 

  چك٦ٞ ت٤اٙت ف٤ٞٝي ٝي ثبقس. 8، اي٠ ق٨ط زاضاي  1387
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 تاسيسات شْزيهَقعيت تجْيشات ٍ  15-4ًقشِ 
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تزآٍرد كوثَدّا ٍ ًياسّاي ػوزاًي شْز در سهيٌِ هسکي، تاسيسات سيزتٌايي، خذهات  - 16-4

 رفاّي ٍ سايز كاركزدّاي اصلي شْز

 هغالعات هسکي : -1

ثط١ب٦ٝ ضيعي ثطاي پ٦٢٨ ٧بي زاضاي  پتب١ؿي٘  زض ٣ضـ ٤ٝر٤ز١يبظ ٝؿ٠ْ پبؾد ث٦ ١يبظ ٧بي ٝؿ٠ْ  ر٨ت

ي٠ ظٝي٦٢، زض ازا٦ٝ ث٦ ثطضؾي ٝؿ١٤ْي زض ؾغح ق٨ط ضط٣ضي اؾت. ث٢بثطاي٠ ث٦ ٢ٝؾ٤ض تسٍيٌ ٝغبٙقبت زض ا

 ّٞج٤ز٧بي ٝؿ٠ْ زض ؾغح ق٨ط ٣ ٝحالت ق٨ط پطزاذت٦ ٝي ق٤ز.

 ٥ ٝي ٢ّيٜ.زض اثتسا ث٦ اعالفبتي ٦ّ زض اي٠ ثرف ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍطاض ذ٤ا٧س ٕطىت اقبض

 ١يط 6540:   1390تقساز رٞقيت ؾبٗ  -

 ٣احس 1660 : 1390تقساز ذب٤١اض ؾبٗ  -

 3.94 : 1390ثقس ذب٤١اض ؾبٗ  -

 115 زض ؾغح ق٨ط : ؾطا٦١ ٤ٝر٤ز ٝؿ١٤ْي -

 1470 تقساز ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي ّ٘ ق٨ط : -

 1.19ّ٘ ق٨ط :  ٝؿ١٤ْي  ٝيب١ٖي٠ عجَبت  -

ذب٤١اض ث٦  1.12زض ق٨ط قبذم ذب٤١اض زض ٣احس ٝؿ١٤ْي ٦ّ  ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبٙقبت ٝؿ٠ْ ٝكرم ٕطزيس٥ قس٥ اؾت

ثب ت٤ر٦  اظاي ٧ط ٣احس ٝؿ١٤ْي ث٤ز٥ اؾت. زض ن٤ضتي٦ْ ث٦ ع٤ض اؾتب١ساضز زض ٧ط ٣احس ٝؿ١٤ْي يِ ذب٤١اض ٣ر٤ز زاضز.

٣احس ٝؿ١٤ْي ٝي ثبقس.  ٣448احس ٝؿ١٤ْي ّٞج٤ز زاضيٜ. ٧ٞچ٢ي٠ ١طخ ترطيت ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي   190ث٦ اي٠ ٝيعاٟ 

٣احس ٝؿ١٤ْي زض حبٗ  138ّٞج٤ز زاضيٜ. زض حبٙي٦ْ زض حبٗ حبضط ت٨٢ب   ٣احس ٝؿ١٤ْي 638ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٝيعاٟ 

٣احس  122ال٥٣ ثط اي٠ ٝيعاٟ ف ٣احس ٝؿ١٤ْي ١يبظ ٝؿ٠ْ ٣اٍقي زاضيٜ. 500اي٠ ت٤ضيحبت، ؾبذت ٝي ثبق٢س. ثب 

 ٝؿ١٤ْي ٝؿ٠ْ ٨ٝط ١يع زض حبٗ حبضط زض حبٗ ؾبذت ٝي ثبقس ٦ّ ثركي اظ ١يبظ ٣اٍقي ٝؿ٠ْ ضا تبٝي٠ ٝي ١ٞبيس.

 رس٣ٗ ظيط تقساز ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي ضا زض ؾغح ٝحالت ٣ ٝيعاٟ ّٞج٤ز آٟ ضا ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 ًام هحلِ
 تعذاد ٍاحذّاي

 هسکًَی هَجَد

کوثَد ٍاحذّاي 

 هسکًَی

 ٍاحذّاي هسکًَی

 تخزیثی

 ٍاحذّاي هسکًَی

 هَرد ًياس

ٍاحذّاي 

 هسکًَی

 درحال ساخت

کوثَد ٍاقعی 

ٍاحذّاي 

 هسکًَی

 150 60 210 160 50 511 غفَر آخًَذ

دستگاُ 161  560 77 196 273 32 241 

 109 46 155 92 63 399 ًَرهحوذ آخًَذ

 511 138 638 448 191 1471 جوع
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 تْذاشتی ٍ درهاًیخذهات  -2

ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز ٦ّ اي٠ ق٨ط  ،ذه٤ل ققبؿ ذسٝبتي ّبضثطي زضٝب١ي زض ٤ٝر٤ز ٣ضـ ٝغبٙقبت ث٦ ت٤ر٦ ثب

زاضاي ؾ٦ ٝطّع زضٝب١ي ٝي ثبقس. يِ زضٝب١ٖب٥ زض ؾغح ٝح٦ٚ مي٤ض آذ١٤س ٦ّ زض ؾغح ٝح٦ٚ اي ث٦ ذسٝبت 

 ٝطّع ث٨بقت ١يع زض اي٠ ق٨ط ٣ر٤ز زاضز . 2ٝي پطزاظز ٣ 

زؾتٖب٥ ث٦ ١بٛ ذب٦١ ث٨ساقت ٝعضف٦ ٦١٤ٞ١ زض ؾغح ٝح٦ٚ اي ث٦ ذسٝبت ٝي  160ث٨ساقت ٣اٍـ زض ٝح٦ٚ ٝطّع  

پطزاظز اٝب ذب٦١ ث٨ساقت ٝح٦ٚ مي٤ض آذ١٤س زض ؾغح ق٨طي ذسٝبت ضؾب١ي ٝي ١ٞبيس. ٙصا زض ت٤ظيـ اي٠ 

ؾغح ٝح٦ٚ اي،  ٙصا ١يبظ اؾت زض زاذ٘ ٧طيِ اظ ٝحالت زض ّبضثطي ٧ب ٧يچ٦١٤ٖ ٢ٝغَي ٝكب٧س٥ ١ٞي ق٤ز.

يِ زضٝب١ٖب٥ زض ؾغح ف٤ٞٝي ٣ ثي٠ ؾ٦ ٝح٦ٚ ٝطّع زضٝب١ي ثب اضائ٦ ذسٝبت ترههي زض ؾغح ١بحي٦ اي ث٦ 

ذسٝبت ضؾب١ي ثپطزاظز. ٧ٞچ٢ي٠ احساث ٣ ْٝب١يبثي ثيٞبضؾتبٟ، ث٦ ٢ٝؾ٤ض ّب٧ف ربثزبيي ٣ ٧عي٦٢ حٞ٘ ٣ ١خ٘ 

ٗ ظيط ت٤ظيـ ٝطاّعزضٝب١ي ضا ض ؾغح ٝحالت ث٦ ق٨ط٧بي اعطاه ١ؾيط ٕطٕبٟ ٣ آً ٍال ضط٣ضي ٝي ١ٞبيس. رس٣

 ١ٞبيف ٝي ز٧س.

 تعييي ٍضع هَجَد درهاًی

 ّبضثطي
 ققبؿ فْٞٚطز

 ) ٣اٍقي (

ؾغح فْٞٚطز 

 )٤ٝر٤ز(ذسٝبتي

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س

 زضٝب١ي

 - - 1 ١بحي٦ اي -ٝح٦ٚ اي  ٝح٦ٚ اي زضٝب١ٖب٥

 - 1 1 ق٨طي -ٝح٦ٚ اي  ١بحي٦ اي ٝطّع ث٨ساقت

 - - - - ٣ ىطاق٨طي ق٨طي ثيٞبضؾتبٟ  ٝطّعي

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض

 ًياس هحالت شْزٍ تعييي شعاع هغلَب خذهات رساًی جذٍل 

 ّبضثطي
 ؾغح فْٞٚطز 

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س
 ق٨طي ١بحي٦ اي ٝح٦ٚ اي

 زضٝب١ي

 زضٝب١ٖب٥
     1 2 2 

  ٝطّع ث٨ساقت
    1 1 2 

 - -   1   ثيٞبضؾتبٟ  ٝطّعي

 

 . خذهات آهَسشی3

ّبضثطي تقساز ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبٙقبت ٣ضـ ٤ٝر٤ز زض ذه٤ل ؾطا٦١ ّبضثطي آ٤ٝظقي، ّٞج٤زي زض ضاثغ٦ ثب 

آ٤ٝظقي زض ؾغح ق٨ط ٝكب٧س٥ ١ٞي ق٤ز ٣ٙي زض ن٤ضت ت٤ؾق٦ ق٨ط زض ؾبٗ ٧بي آتي ، اضتَبي ّٞي ٣ ّييي 

آ٤ٝظقي ثب ت٤ر٦ ث٦ حساٍ٘ ؾطا٦١ آ٤ٝظقي ٝغ٤ٚة افالٛ قس٥ اظ عطه ؾبظٝبٟ تز٨يع ٣ ٤١ؾبظي ٝساضؼ ؾطا٦١ 

 . ٣ ققبؿ فْٞٚطز ٧ط يِ اظ ّبضثطي ٧ب ضط٣ضي اؾت

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 شناخت )قسمت دوم( مرحله تفصیلی شهر انبار الوم      –طرح جامع 

     

 111 طرح و نقش 

 ٧160ٞچ٢ي٠ زض ت٤ظيـ اي٠ ّبضثطي ٧ب ٝي ثبيؿت زٍت ث٦ فٞ٘ آ٣ضز٥ ق٤ز. ث٦ ع٤ضي٦ْ ٧يچ يِ اظ ٝحالت 

اظ ذسات آ٤ٝظقي زض زض٣ٟ ذ٤ز ١ٞي ثبق٢س ٣ ٝي ثبيؿت ث٦ ٝح٦ٚ مي٤ض  زؾتٖب٥ ٣ ٤١ض ٝحٞس آذ١٤س ث٨ط٥ ٢ٝس

آذ١٤س ٝطارق٦ ٢٢ّس. ٧ٞچ٢ي٠ رب ١ٞبيي ٣ احساث ز٣ ٨ٝس ٤ّزُ زض ٧طيِ اظ ٝحالت زض حبٗ حبضط ضط٣ضي 

 پطزاظز.ٝي  ٝي ١ٞبيس. رسا٣ٗ ظيط ث٦ تقيي٠ ّٞج٤ز٧بي ٣ضـ ٤ٝر٤ز ٣ اقبض٥ ث٦ تقيي٠ ٣ضـ ٝغ٤ٚة

 خذهات آهَسشیَد عييي ٍضع هَججذٍل ت

 ّبضثطي
 ققبؿ فْٞٚطز

 ) ٣اٍقي (

ؾغح فْٞٚطز 

 )٤ٝر٤ز(ذسٝبتي

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س

 آ٤ٝظقي

١بحي٦ اي –ٝح٦ٚ اي  زثؿتبٟ  - - 3 ١بحي٦ اي –ٝح٦ٚ اي  

 - - 5 ق٨طي ق٨طي  -١بحي٦ اي  ضا٢٧ٞبيي

 - - 3 ق٨طي ىطا ق٨طي –ق٨طي  –١بحي٦ اي  زثيطؾتبٟ ٣ ى٢ي حطى٦ اي

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض 

 ٍ ًياس هحالت شْزجذٍل تعييي شعاع هغلَب خذهات رساًی 

 ّبضثطي
 ؾغح فْٞٚطز 

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س
 ق٨طي ١بحي٦ اي ٝح٦ٚ اي

 آ٤ٝظقي

     2 2 2 ٨ٝس ٤ّزُ

 زثؿتبٟ
     2 2 2 

  ضا٢٧ٞبيي
    2 1 1 

   1 1 1   زثيطؾتبٟ ٣ ى٢ي حطى٦ اي

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض 

زض ٧طيِ اظ ٝحالت ٝي ثبيؿت ز٣  ثب ت٤ر٦ ث٦ رس٣ٗ ى٤ً ١يبظ ٝحالت، زض حبٗ حبضط ٝكرم ٝي ٕطزز.

٧ٞچ٢ي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٧طٛ ؾ٢ي ٣ضـ ٤ٝر٤ز ق٨ط  . ٨ٝس٤ّزُ ٣ ز٣ زثؿتبٟ زذتطا٦١ ٣ پؿطا٦١  رب١ٞبيي ٕطزز

تقساز ز٣ ٝسضؾ٦ ضا٢٧ٞبيي زذتطا٦١ ٣ ز٣ ٝسضؾ٦ ضا٢٧ٞبيي پؿطا٦١ زض ؾغح ق٨ط رب١ٞبيي ٕطزز) ١ؿجت ر٢ؿي 

زثيطؾتبٟ  2ؾب٦ٙ، رب١ٞبيي  19-15زض ٕط٥٣ ؾ٢ي  ١86ؿجت ر٢ؿي . ٧ٞچ٢ي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝي ثبقس.( 106ثطاثط 

 ٦١ زض حبٗ حبضط پيك٨٢بز ٝي ٕطزز.زذتطا٦١ ٣ يِ زثيطؾتبٟ پؿطا

 کارتزي هذّثی. 4

تقساز ّبضثطي ٣ حتي ؾطا٦١ اي٠ ق٨ط ثب ٝكْٚي ٤ٝار٦  ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ضـ ٤ٝر٤ز، ٝكب٧س٥ ٝي ٕطزز ٦ّ اظ ١ؾط

ٝؿزس زض ز٣ ٝح٦ٚ تط٠ّٞ ١كي٠  8ـ ١ب٢ٝبؾت ّبضثطي ٧ب اقبض٥ ٤ٞ١ز. ث٦ ع٤ضي٦ْ ١يؿت.ت٨٢ب ٝكْ٘ ضا زض ت٤ظي

 زؾتٖب٥ ٣ر٤ز زاضز. 160يِ ٝؿزس زض ٝح٦ٚ ٣ر٤ز زاضز ٣ ت٨٢ب 

ٙصا ٝي ثبيؿت ثبيس ث٦ اي٠ ت٤ظيـ ت٤ر٦ ق٤ز ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٍكط ث٢سي ارتٞبفي اي٠ ق٨ط، ١يبظ ث٦ ٝهٚي 

 زيٖطي ثطاي اىطاز قيق٦ ١يبظ ٝي ثبقس.حسا٣ٗ ظيط ث٦ ّٞج٤ز٧ب ٣ ١يبظ٧بي اي٠ ّبضثطي اقبض٥ ٝي ١ٞبيس.
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 ي هذّثیکارتزعييي ٍضع هَجَد جذٍل ت

 ّبضثطي
 ققبؿ فْٞٚطز

 ) ٣اٍقي (

ؾغح فْٞٚطز 

 )٤ٝر٤ز(ذسٝبتي

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س

 ٝص٧جي

 4 1 4 ٝح٦ٚ اي ٝح٦ٚ اي ٝؿزس 

 1 - - ق٨طي ق٨طي ٝهٚي

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض

 ٍ ًياس هحالت شْزجذٍل تعييي شعاع هغلَب خذهات رساًی 

 ّبضثطي
 ؾغح فْٞٚطز 

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س
 ق٨طي ١بحي٦ اي ٝح٦ٚ اي

 ٝص٧جي

 -     - 2 ٝؿزس 

 حؿي٢ي٦
     - 2 - 

  ٝهٚي
    - 1 - 

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض 

 کارتزي فضاي سثش عوَهی. 5

٧ٞب١غ٤ض ٦ّ زض رس٣ٗ ظيط ٝكرم ٝي ق٤ز، ق٨ط اظ ٙحبػ ىضب٧بي ؾجع ذسٝبتي، فال٥٣ ثط ّٞج٤ز ٣ ١ج٤ز 

ىضب٧بي ؾجع ق٨ط, ث٦ ٝيعاٟ ٣ؾقت ذ٤ز، ىضب٧بي ؾجع، ثب ٝكْ٘ اضائ٦ ذسٝبتي ٤ٝار٦ ٝي ثبقس. ث٦ قْٚي ٦ّ 

رس٣ٗ ١يبظ ٝحالت ث٦ ث٦ ذسٝبت ضؾب١ي ١ٞي پطزاظ١س. ٙصا ت٤ر٦ ث٦ ؾٚؿ٦ٚ ٝطاتت ذسٝبتي ضط٣ضي اؾت. زض 

 تبٝي٠ ٤ٝضز ١يبظ اي٠ ّبضثطي ٧ب اقبض٥ قس٥ اؾت. 

 کارتزي فضاي سثشعييي ٍضع هَجَد جذٍل ت

 ّبضثطي
 ققبؿ فْٞٚطز

 ) ٣اٍقي (

ؾغح فْٞٚطز 

 )٤ٝر٤ز(ذسٝبتي

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س

 ىضبي ؾجع
 - - 1 ١بحي٦ اي ٝح٦ٚ اي پبضُ ٝح٦ٚ اي

 - - 1 ق٨طي ١بحي٦ اي پبضُ ١ٚحي٦ اي

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض 

 ٍ ًياس هحالت شْزجذٍل تعييي شعاع هغلَب خذهات رساًی ُ

 ّبضثطي
 ؾغح فْٞٚطز 

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س
 ق٨طي ١بحي٦ اي ٝح٦ٚ اي

 ىضب٧بي ؾجع

     1 1 1 ث٤ؾتبٟ ٝح٦ٚ

 ث٤ؾتبٟ ١بحي٦ اي
     - 1 1 

  پبضُ اضٚي ق٨ط
    - - 1 

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 شناخت )قسمت دوم( مرحله تفصیلی شهر انبار الوم      –طرح جامع 

     

 111 طرح و نقش 

 کارتزي فزٌّگی. 6

اظ آ١زب ٦ّ ىقبٙيت ٧بي ىط٢٧ٖي زض ؾغح ق٨ط زض ٝؿبرس ٣ حؿي٢ي٦ ٧ب ن٤ضت ٝي پصيطز ٝطاّع ٝزعايي ثطاي 

اضائ٦ ذسٝبت ىط٢٧ٖي زض ق٨ط زض ١ؾط ٕطىت٦ ١كس٥ اؾت ٣ٙي اظ آ١زبيي ٦ّ ثب اىعايف رٞقيت، ق٨ط زض حبٗ 

حٚي ٣ زض ؾغح ق٨ط زض ت٤ؾق٦ ٝي ثبقس ٣ ت٤ؾق٦ ٝطاّع ىط٢٧ٖي زض ؾغح ٝحالت زض ٍبٙت ّتبثرب٦١ ٧بي ٝ

 ٢٧طي ضط٣ضي اؾت.  -ٍبٙت يِ ٝزتٞـ ىط٢٧ٖي

 کارتزي فزٌّگیعييي ٍضع هَجَد جذٍل ت

 ّبضثطي
 ققبؿ فْٞٚطز

 ) ٣اٍقي (

ؾغح فْٞٚطز 

 )٤ٝر٤ز(ذسٝبتي

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س

 - - 1 ق٨طي ١بحي٦ اي ّتبثرب٦١ ٝطّعي ىط٢٧ٖي

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض 

 ٍ ًياس هحالت شْزجذٍل تعييي شعاع هغلَب خذهات رساًی 

 ّبضثطي
 ؾغح فْٞٚطز 

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س
 ق٨طي ١بحي٦ اي ٝح٦ٚ اي

 ىط٢٧ٖي

     1 1 1 ٣ ّب٤١ٟ ؾب٠ٙ ارتٞبفبت

 - -     1  ّتبثرب٦١

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض 

 کارتزي ٍرسشی. 7

زض ٝح٦ٚ مي٤ض آذ١٤س ٣ ظٝي٠ ٣اٍـ  ؾ٦ٙ٤ ٣ضظقي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبٙقبت ٣ضـ ٤ٝر٤ز ّبضثطي اضاضي، ث٦ رع 

ىبٍس ٧ط ٦١٤ٕ ّبضثطي ٣ضظقي ٝحٚي ٣ ق٨طي ث٤ز٥ ٣ تز٨يع ٣ ى٤تجبٗ ؾبٝب١س٧ي ١كس٥ زض ضٚـ ر٤٢ثي ق٨ط، 

ظيط اي٠ ّٞج٤ز٧ب ٣ ١يبظ٧ب ضا ١ٞبيف ٣ٗ ارست٤ؾق٦ ذسٝبت ٣ضظقي  ثب فْٞٚطز ٝحٚي ٣ ق٨طي ضط٣ضي اؾت. 

 ٝي ز٧س.

 ّبضثطي
 ققبؿ فْٞٚطز

 ) ٣اٍقي (

ؾغح فْٞٚطز 

 )٤ٝر٤ز(ذسٝبتي

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س

 - - 1 ق٨طي ١بحي٦ اي ؾ٦ٙ٤ ٣ضظقي ٣ضظقي

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض 
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 شْزٍ ًياس هحالت جذٍل تعييي شعاع هغلَب خذهات رساًی 

 ّبضثطي
 ؾغح فْٞٚطز 

 ٝحالت ق٨ط

 ٤١ضٝحٞس آذ١٤س زؾتٖب٥ 160 مي٤ض آذ١٤س
 ق٨طي ١بحي٦ اي ٝح٦ٚ اي

 ٣ضظقي

     2 2 2 ظٝي٠ ثبظي ٤ّچِ

     - 1 1  ظٝي٠ ى٤تجبٗ

 ؾب٠ٙ ٣ضظقي تِ ٢ٝؾ٤ض٥
     - 1 1 

 -     - 1  ؾب٠ٙ چ٢س ٢ٝؾ٤ض٥

 ٝبذص: ٝغبٙقبت ٝكب٣ض 

 

 هحَر خذهات شْزي . 8

ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبٙقبت ٣ضـ ٤ٝر٤ز، ر٨ت ضىـ ّٞج٤ز٧بي ذسٝبتي ثب فْٞٚطز ق٨طي ٣ ىطا ق٨طي)ٝطاّع تزبضي 

٧بي فٞس٥ اضتجبعي ٣ ...( زض اٝتساز تقسازي اظ ٝح٤ضپصيطايي  -ذسٝبت ر٨ب١ٖطزي  فٞس٥، ّبضثطي ٧بي ازاضي،

ض٤اثظ ٣ َٝطضات ٣يػ٥ اي ٝتط ٝس١ؾط ٍطاض ٕطىت٦ اؾت. زض ض٤اثظ ٣ َٝطضات عطح پيك٨٢بزي  25ثب فٌٞ 

 تس٣ي٠ ذ٤ا٧س قس.

 

 . تاسيسات سیزتٌایی9

ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبٙقبت ٣ضـ ٤ٝر٤ز، ر٨ت ضىـ ّٞج٤ز٧بي ذسٝبتي ثب فْٞٚطز ق٨طي ٣ ىطا ق٨طي)ٝطاّع تزبضي 

٧بي فٞس٥ اضتجبعي ٣ ...( زض اٝتساز تقسازي اظ ٝح٤ضپصيطايي  -ذسٝبت ر٨ب١ٖطزي  فٞس٥، ّبضثطي ٧بي ازاضي،

ٝتط ٝس١ؾط ٍطاض ٕطىت٦ اؾت. زض ض٤اثظ ٣ َٝطضات عطح پيك٨٢بزي ض٤اثظ ٣ َٝطضات ٣يػ٥ اي  25ثب فٌٞ 

 تس٣ي٠ ذ٤ا٧س قس.
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 ًظام سلسلِ هزاتة شثکِ راُ ّاي درٍى شْزي ٍ تزٍى شْزي اًثار آلَم  -4-17
-ؾٚؿ٦ٚٝطاتت ٝقبثط زض قج٦ْ اؾت. ت٤ر٦ ث٦ ٨ٝٞتطي٠ قبذه٦ ١ؾبٛ حطّت زض ٧ط ٝحس٣ز٥ ق٨طي، ؾٚؿ٦ٚ 

اي ث٢سي ٣ تطّيت قج٦ْ ٝقبثط ثبيس ث٦ ٦١٤ٕٝطاتت قج٦ْ اظ ز٣ ر٨ت حبئع ا٧ٞيت اؾت. ا٣ٗ آ٦ْ١ اؾتر٤اٟ

ثبقس ٦ّ حطّت زض ٝقبثط ثط اؾبؼ ١َف تقطيو قس٥ ا١زبٛ ق٤ز ٣ ز٣ٛ آ٦ْ١ ث٦ ع٤ض تَطيجي فطو ٝقبثط قج٦ْ 

 ٝطاتت ت٢ؾيٜ ق٤ز. ثبيس ثط اؾبؼ ١َف آ٨١ب زض ؾٚؿ٦ٚ

ربيي ٣ فج٤ض اظ اثتسا ث٦ ا١ت٨بي ٝقجط ٣ زيٖطي  ق١٤س. يْي ثطاي ربث٦بثط ث٦ ز٣ ٢ٝؾ٤ض اؾتيبز٥ ٝيث٦ ع٤ض ّٚي ٝق

ٝطاتت قج٦ْ ٝقي٠  ثطاي زؾتطؾي ث٦ ّبضثطي ٧بي اعطاه ٝقجط، اي٠ ز٣ اؾتيبز٥ ٝتَبث٘ ربيٖب٥ ٝقجط ضا زض ؾٚؿ٦ٚ

ق٤ز. ٣ اظ ٝقبثط رٞـ ٣ اؾتيبز٥ ٝي ربيي زض قج٦ْ ثيكتط ثطاي ربث٦ ٣2  1ؾبظز. اظ ٝقبثط قطيب١ي زضر٦ ٝي

ق٤ز. زض زضر٦ ثقسي ٝقبثط ٝحٚي ٢٢ّس٥ ثطاي زؾتطؾي ث٦ ٝقبثط ٝحٚي ٣ ٣ض٣ز ث٦ ٝقبثط قطيب١ي اؾتيبز٥ ٝيپرف

ض١٣س. ث٢بثطاي٠ ٧بي ٝحٚي ث٦ ّبض ٝي٧بي ٝحٚي ٍطاض زاض١س ٦ّ ثيكتط ثطاي زؾتطؾي ث٦ ّبضثطيانٚي ٣ زؾتطؾي

٢ّس ٢٢ّس. اي٠ ز٣ ١َف زض ذاله يْسيٖط فٞ٘ ٝي ربيي ضا اييب ٝي ؾتطؾي ٣ ربث٧٦بي ق٨طي ز٣ ١َف زذيبثبٟ

پي زض ع٤ٗ ٝؿيط ث٦ زض٧بي پيربيي ثب ؾطفت ثيكتط ا١زبٛ ٕيطز، ثبيس اظ ت٤ٍو ٣ ثطاي آ٦ْ١ زض ٝقجطي ربث٦

٣ ١َف ربيي ٝؿبىط ٣ ّبال ّبؾت٦ ق٤ز. زض ضاؾتبي ٧ٞب٢٧ٖي ٢ٝبؾت اي٠ ز٢ٝؾ٤ض٧بي ٝرتٚو اظ ر٦ٚٞ ربث٦

قج٦ْ ٝقبثط، ثبيس اىطاز ٣ ّبال زض ٝطح٦ٚ ا٣ٗ ت٤ؾظ ؾيؿتٞي ٦ّ ذبنيت زؾتطؾي ظيبز زاضز ٣ زض ١تيز٦ ١َف 

ربيي آٟ ثيكتط اؾت ٣ زض ١تيز٦  آ٣ضي قس٥ ٣ ث٦ ؾيؿتٞي ٦ّ ذبنيت ربث٦ربيي آٟ ّٜ اؾت، رٞـ ربث٦

 زؾتطؾي ّٞتطي زاضز، ا١تَبٗ زاز٥ ق١٤س. 

٧ب زض ١ؾط ٝطاتجي ثطاي ٧ط يِ اظ ذيبثبٟربيي ٝقبثط، ؾٚؿ٦ٚ ٣ ١َف ربث٦ ثطاي ق٢بذت تطّيت ١َف زؾتطؾي

  ت٤اٟ ث٦ قطح ظيط ذالن٦ ّطز:٧بي ق٨طي ايطاٟ ٝي١ب٦ٝ ضا٥ق٤ز. اي٠ ؾٚؿ٦ٚ ٝطاتت ضا ثط اؾبؼ آيي٠ٕطىت٦ ٝي

  1ّاي شزیاًی درجِ الف( راُ

٧بي ق٤ز. ث٢بثطاي٠، فْٞٚطز انٚي ضا٥٥ ٝيربيي ٣ حطّتي ثطتطي زازث٦ ١َف ربث٦ ٧1بي قطيب١ي زضر٦ زض ضا٥

٧بي زض٣ٟ ق٨طي فجبضت اؾت اظ اضتجبط زازٟ ٢ٝبعٌ ز٣ض ق٨ط٧ب ثب يْسيٖط ٣ اتهبٗ قج٦ْ ضا٥ 1قطيب١ي زضر٦ 

٧ب ٧بؾت. زض اي٠ ضا٥تطي٠ ٝكره٦ ٢٧سؾي اي٠ ضا٧٥ب اؾبؾي٧بي ثط٣ٟ ق٨طي. ٢ّتطٗ زؾتطؾيآ٨١ب ث٦ قج٦ْ ضا٥

٧ب ١يؿت ٣ إط ١بچبض ق١٤س ٦ّ اظ اي٠ ؾغح ٢ٝبؾت اي٠ ضا٧٥بي ١ٜ٧يؿت. تَبعـ اي ٝزبظپبضّي٢ٔ حبقي٦

٧ب ٝحس٣ز ٧ب ٣ ذط٣ريقبٟ اظ يْسيٖط ظيبز ثبقس. ٣ض٣زي٧ب اؾتيبز٥ ٢٢ّس، ثبيس تقساز آ٨١ب ّٜ ٣ ىبن٦ٚتَبعـ

١َف اؾت ٣ عطاحي آ٨١ب چ٢بٟ اؾت ٦ّ تطاىيِ ٣ض٣زي ٣ ذط٣ري ٤ٝرت ٣ٍي٦ زض تطاىيِ فج٤ضي ١ك٤ز. 

٧ب ٧يچ ١َف ارتٞبفي زض فٞيَبً تضبز زاضز ٣ ثطاي اي٠ ضا٥ ٧1بي قطيب١ي زضر٦ ارتٞبفي ثب فْٞٚطز انٚي ضا٥

ؾ٤اضاٟ ١جبيس، رع ٧ب ٣ ز٣چطذ٦، پيبز٧1٥بي قطيب١ي زضر٦ ق٤ز. ثطاي ٢ّتطٗ ١َف ارتٞبفي ضا١٥ؾط ٕطىت٦ ١ٞي

 ٧ؿت٢س.  ٧1بي قطيب١ي زضر٦ ٧ب رعء ضا٥عضٕطا٧٥ب ٣ ثضا٧٥ٞؿغح، اظ فطو ضا٥ ثٖصض١س. آظازث٦ ن٤ضت ميط

 2ب( هعاتز شزیاًی درجِ 

، ت٨٢ب ١َف ٧1بي قطيب١ي زضر٦ربيي يِ ١َف انٚي اؾت. ٣ٙي ثطذاله ضا٥، ربث٧2٦بي قطيب١ي زضر٦ زض ضا٥

٧بي انٚي ١يؿت ٣ ثبيس ثب ١َف زؾتطؾي ٦ّ آٟ ٧ٜ انٚي اؾت، ضٍبثت ٢ّس. ث٦ زٙي٘ تقبضو ٦ّ ثي٠ ١َف

رب ّطزٟ ربيي ٣ر٤ز زاضز، ٧طچ٦ زؾتطؾي ثيكتطي ىطا٧ٜ ٕطزز، اظ ّبضايي ذيبثبٟ زض ربث٦ؾي ٣ ربث٦زؾتط

٧بي ز٢٧س. زض ضا٥، قج٦ْ انٚي زض٣ٟ ق٨طي ضا تكْي٘ ٝي٧2بي قطيب١ي زضر٦ ق٤ز. ضا٣٥ؾبي٘ ١َٚي٦ ّبؾت٦ ٝي

ق١٤س. چ٤ٟ ١َف ارتٞبفي ٝي ربيي ٣ زؾتطؾي ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ٤ٝت٤ضي، ٧ط ز٣ ٨ٜٝ تَٚي، ربث2٦قطيب١ي زضر٦ 

٢ّس ربيي زض تقبضو اؾت، ثبيس اظ ؽ٤٨ض ٣ضقيتي ٦ّ چ٢ي٠ ١َكي ضا ث٦ ذيبثبٟ تحٞي٘ ٝيثب ١َف ربث٦
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، ز٣ زؾت٦ ضا٥ ح٘ ٣ر٤ز زاضز: ٢ّتطٗ ٤١ؿ 2ر٤ٕٚيطي ق٤ز. ثطاي ٢ّتطٗ ١َف ارتٞبفي زض ٝقبثط قطيب١ي زضر٦ 

٧ب اظ فطو ٝقبثط قطيب١ي ٧ب اظ فطو ذيبثبٟ فج٤ض پيبز٥پيبز٥ ٧بي اعطاه ذيبثبٟ ٣ ت٢ؾيٜ فج٤ض٣ تطاّٜ ّبضثطي

 ثبيس ت٢ؾيٜ ق٤ز.  2زضر٦ 

-انٚي، ١َف ربث٦ 2ق١٤س. زض ٝقبثط قطيب١ي زضر٦ ث٦ ز٣ ٤١ؿ انٚي ٣ ىطفي تَؿيٜ ٝي 2ٝقبثط قطيب١ي زضر٦ 

ربيي اؾت. ث٦  ربث٦ىطفي، ١َف زؾتطؾي ثيف اظ ١َف  2ربيي پطض١ٖتط اؾت؛ ٣ٙي زض ٝقبثط قطيب١ي زضر٦ 

 ق٤ز.٢٢ّس٥ ٧ٜ اعالً ٝيىطفي، رٞـ ٣ پرف 2ٝقبثط قطيب١ي زضر٦ 

 ّاي هحلیج( خياتاى

ق٤ز؛ ث٦ ع٤ضي ّد٦ ؾدطفت حطّدت ٣ؾدبي٘     ٧بي ٝحٚي ث٦ ١َف ارتٞبفي ٣ زؾتطؾي ثطتطي زاز٥ ٝيزضذيبثبٟ

ث٦ ١َف ارتٞبفي ذ٤ز فٞ٘ ٢ّس. يْدي  اي ثبقس ٦ّ ذيبثبٟ ثت٤ا١س ٧بي ٝحٚي، ثبيس ّٜ ٣ ث٦ ا١ساظ١٥َٚي٦ زض ذيبثبٟ

٧بي ٝحٚي، ىطا٧ٜ آ٣ضزٟ زؾتطؾي ثطاي ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ٤ٝت٤ضي اؾدت. اٝدب ايد٠ ١َدف     ٧بي انٚي ذيبثبٟاظ ١َف

٧ب ٧بي ٝحٚي، پيبز٥ثبيس ثب ت٤ر٦ ث٦ ١َف ارتٞبفي ذيبثبٟ ٣ ١يبظ٧بي ٝحيغي ٧ؿت٦ ق٨طي ت٢ؾيٜ ق٤ز. زض ذيبثبٟ

 س اظ فطو ذيبثبٟ فج٤ض ٢٢ّس. اي ٦ّ ثر٤ا٢٧ٝزبظ١س زض ٧ط ١َغ٦

٣ زض ذدبضد اظ   2ٍال ٦ّ زض قٞبٗ ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ ٍطاض زاضز، زض ٝحس٣ز٥ ق٨ط فْٞٚدطز قدطيب١ي زضرد٦    ربز٥ آً

٧بي اٝبٛ ذٞي٢ي ٣ ٝٚت ثد٦ ف٢د٤اٟ ز٣ ٝقجدط    )ثط٣ٟ ق٨طي( زاضز. ذيبثبٟ 1ٝحس٣ز٥ ق٨ط فْٞٚطز قطيب١ي زضر٦ 

مطثدي ٝقجدطي ثدب ّيييدت قدطيب١ي      -ٕطز١س. زض ضاؾتبي قطٍيٝيانٚي ٣ ٝطظي ق٨ط ٝحؿ٤ة  2قطيب١ي زضر٦ 

تط )ٝحٚي اندٚي ٣ ىطفدي( ضا   ٢٢ّس٥ يب پبيي٠انٚي ٣ر٤ز ١ساضز ٣ ٦ٞ٧ اي٠ ٝقبثط فْٞٚطز رٞـ ٣ پرف 2زضر٦ 

ثبق٢س. الظٛ ث٦ شّط اؾت ٦ّ زض ق٨ط ا١جدبض آٙد٤ٛ تؿد٨يالتي ذبندي زض ذهد٤ل تدطزز فدبثطي٠ پيدبز٥،         زاضا ٝي

ٝطاتدت قدج٦ْ   ي ٣ر٤ز ١ساضز. ثب ت٤ر٦ ث٦ ت٤ضيحبت اضائ٦ قس٥ زض ثبال، زض ظيط ١َك٦ ؾٚؿد٦ٚ ز٣چطذ٦ ٣ ّٞطث٢س

 ٕطزز.ٝقبثط ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ اضائ٦ ٝي
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 هزاتة شثکِ هعاتزسلسلِ 
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 ًمش كاركزدي هؼاتز) تفزيحي، ػثَري تا اٍلَيت پيادُ يا سَارُ ٍ غيزُ(  -4-18
٣ زؾتطؾي ثد٦ ثس١د٦    (mobility)ربيي ث٦ٝقبثط ت٤ر٦ ث٦ ١ؿجت رب٨ٝٞتطي٠ قبذم زض تقيي٠ ١َف ّبضّطزي 

(accessibility)     ٧دبي ثس١د٦ ٝقجدط، اتهدبٗ ثد٦      اؾت. فال٥٣ ثط اي٠ قبذم اندٚي، فدطو ٝقدبثط، ىقبٙيدت

يبث٢دس ٣ ١يدع تقدسز زؾتطؾدي ّدبضثطي      ٧بي ٝحٚي ثب ع٤ٗ ّٜ ٦ّ ٝؿتَيٞب ث٦ ٢ٝبعٌ ٝؿ١٤ْي اتهبٗ ٝيزؾتطؾي

 ٕيطز.٧ب ٤ٝضز ت٤ر٦ ٍطاض ٝي٧بي ثس٦١ ث٦ ف٤٢اٟ ظيط قبذمطيٝؿ١٤ْي ٣ ؾبيط ّبضث

    

 

 شکل ًقش عثَر در ارتثاط تا ًقش دستزسی هعاتز

٧بي ٧بي ٝحٚي ١َف فٞس٥ زؾتطؾي ث٦ ّبثطيٝقبثط قج٦ْ ثسي٠ قْ٘ اؾت ٦ّ زؾتطؾيا٤ٖٙي حطّتي زض 

٧بي ٧بي ربشة ؾيط ٣ ىقبٙيتٝؿ١٤ْي ٣ ٤ٝٙس ؾيط ضا ث٦ ف٨س٥ زاض١س. زض ثس٦١ ٝقبثط ٝحٚي انٚي ّبضثطي

زي اي يب قغط١اي قبذ٧٦بي ٝحٚي زض قج٦ْٝحٚي ٍبث٘ اؾتَطاض١س. ٧ٞچ٢ي٠ ٝق٤ٞال زض قج٦ْ ٝقبثط زؾتطؾي

٢٢ّس٥ فال٥٣ ثط آ٦ْ١ حزٜ فج٤ضي ؾ٤اض٥ ضا اظ ٝقبثط ق١٤س. ٝقبثط رٞـ ٣ پرفث٦ ٝقبثط ٝحٚي انٚي ٝته٘ ٝي

٢٢ّس٥ ز٢٧س. ثس٦١ ٝقبثط رٞـ ٣ پرفٝحٚي انٚي ٣ ىطفي رٞـ ٤ٞ١ز٥ ٣ ث٦ قج٦ْ انٚي ٝقبثط ق٨ط ا١تَبٗ ٝي

٦ ثس٦١ زض اي٠ ٝقبثط زض َٝبيؿ٦ ثب اي ٣ ق٨طي ٢ٝبؾت اؾت زؾتطؾي ث٧بي َٝيبؼ ١بحي٦ثطاي حض٤ض ىقبٙيت

ٝقبثط ٝحٚي ّٞتط ثبيس اتيبً ثييتس اٝب ثبظ ٧ٜ ٝيؿط اؾت. ٝقبثط قطيب١ي زض ٣اٍـ ثبيس ثطاي فج٤ض ٣ ا١تَبٗ ؾ٤اض٥ 

٧بي ربشة ؾيط ٝق٤ٞال ٣ر٤ز زاض١س اٝب ١جبيس اظ ١َبط ٝرتٚو ق٨ط اؾتيبز٥ ق١٤س. زض ثس٦١ اي٠ ٝقبثط ١يع ّبضثطي

زض ٣اٍـ قج٦ْ ثعضٕطا٧ي ا١تَبٗ حزٜ ؾ٤اض٥ ٣  ٧1بي زضر٦ فج٤ضي ث٦ ٣ر٤ز آ٣ض١س. قطيبٟاذتالٙي زض حطّت 

٧بي ٤ّچِ ٣ ثب ضفبيت ٧بي ربشة ؾيط٧بي فٞس٥ ٣ ٦١ ربشةٝؿيط٧بي فج٤ضي ٧ؿت٢س ٣ ت٨٢ب ّبضثطي

٧بي فٞس٥ ثبيس ث٦ ٝؿيط ضا٥ ٝته٘ ق١٤س ٣ ٧يچ اتهبٙي ١جبيس ثس٣ٟ ٢ّسض٣ ثبقس تب زض قطايغي ٣ ١يع زؾتطؾي

 ٝؿيط ا١تَبٙي قطيب١ي اذتالٙي ايزبز ١ك٤ز. 

 تشرگزاُ ٍ آسادراُ 

 عثَري 1شزیاًی درجِ 

 اصلی  2شزیاًی درجِ 

 کٌٌذُ(فزعی )جوع ٍ پخش 2شزیاًی درجِ 

 ّاي اصلی هحلی

 ّاي هحلی دستزسی

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 شناخت )قسمت دوم( مرحله تفصیلی شهر انبار الوم      –طرح جامع 

     

 111 طرح و نقش 

ث٢بثطاي٠ ث٨تط اؾت زض اتهبٗ ٝقبثط ٝرتٚو قج٦ْ اظ اتهبٗ ٝقدبثط ثدب زضرد٦ پدبيي٠ ٝخد٘ زؾتطؾدي٨بي ٝحٚدي ٣        

 ر٤ٕٚيطي ق٤ز.   ٝحٚي٨بي انٚي ث٦ قطيب١ي٨ب تب آ١زب ٦ّ ٝيؿط اؾت

ً ع٤ض ٦ّ زض ثرف ؾٚؿ٧٦ٚٞبٟ ٍدال زاضاي فْٞٚدطز   ٝطاتت اقبض٥ ٕطزيس، ربز٥ اضتجبعي ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ ثب قد٨ط آ

٢ّدس. ثدط   انٚي ت٢عٗ پيسا ٝي 2ثبقس ٦ّ زض ٝحس٣ز٥ ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ فْٞٚطز آٟ ث٦ قطيب١ي زضر٦ ق٨طي ٝيثط٣ٟ

ثبقدس. ؾدطفت   ثبٟ ث٦ ٝطاتت ثيكتط اظ ١َف زؾتطؾي آٟ ٝياؾبؼ ١َف فْٞٚطزي اي٠ ٝقجط، ١َف فج٤ض اي٠ ذيب

ثبقدس.ذيبثبٟ اٝدبٛ ذٞي٢دي ثد٦ ف٢د٤اٟ      تطزز ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ زض اي٠ ٝح٤ض ١يع ث٦ ٝطاتت ثبالتط اظ ؾبيط ١َبط ق٨ط ٝي

ثبقس، اٝب ١َف زؾتطؾي زض ايد٠ ٝحد٤ض ١يدع    ٝي 2تطي٠ ٝقجط ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ، زاضاي فْٞٚطز قطيب١ي زضر٦ انٚي

اي ٦ّ امٚت ٝطاّع ازاضي ٣ ربشة ؾيط ق٨ط زض رساض٥ اي٠ ذيبثبٟ ٣اٍـ قس٥ اؾدت. ثدب   ثبقس، ث٦ ٦١٤ٕيپطض١ٔ ٝ

تد٤اٟ ١َدف فجد٤ض ثيكدتطي ضا ١ؿدجت ثد٦       ٍال، ٝدي آً-اي٠ حبٗ ثب ت٤ر٦ ث٦ اتهبٗ اي٠ ذيبثبٟ ث٦ ربز٥ ا١جبض آ٤ٙٛ

ٕطزز، اظ ر٤٢ة ق٨ط آمبظ ٣ ٝيتطي٠ ٝح٤ض ق٨ط ٝحؿ٤ة زؾتطؾي ا١تؾبض زاقت.ٝقجط ٝٚت ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ع٤ال١ي

ت٤اٟ ١تيزد٦ ٕطىدت ّد٦ ١َدف     ٧بي ٝزب٣ض اي٠ ذيبثبٟ، ٝي١ٞبيس. ثب ت٤ر٦ ث٦ ّبضثطيث٦ قٞبٗ ق٨ط اٝتساز پيسا ٝي

٧بي ٤ٝرد٤ز زض ايد٠ ذيبثدبٟ ٝطثد٤ط ثد٦      ثبقس. زؾتطؾيفج٤ض زض اي٠ ٝح٤ض ١يع ث٦ ٝطاتت ثبالتط اظ زؾتطؾي ٝي

ثبقد٢س ّد٦ ثد٦ ايد٠     اي ٝدي ٢٢ّس٢٥س٥ زض ع٤ٗ ٝح٤ض ٣ ٝقبثط رٞـ ٣ پرف٧بي ربشة ؾيط پطاّثطذي اظ ّبضثطي

٢٢ّدس٥  فٚي، آظازٕبٟ، ٣حست ٣ قطيقتي ث٦ ف٤٢اٟ ٝقبثط رٞـ ٣ پردف ٧بي ٝرت٤ٕٛطز١س.ذيبثبٟذيبثبٟ ٢ٝت٨ي ٝي

 ٕطز١دس. انٚي ق٨ط يق٢ي ٝٚت ٣ اٝبٛ ذٞي٢ي ٢ٝت٨ي ٝدي  2زض ٝحس٣ز٥ ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ ث٦ ز٣ ٝح٤ض قطيب١ي زضر٦ 

ثبقس. ض٠ٞ آ٦ْ١ ١َف فج٤ض ١يدع زض ايد٠   تط ٝي٧بي ٝؿ١٤ْي زض اي٠ ٝقبثط ثؿيبض پطض١ٔ١َف زؾتطؾي ث٦ ث٤ُٚ

ثبقدس  ٕطزز. تطزز فبثطي٠ پيبز٥ ث٦ ع٤ض عجيقي زض قج٦ْ ٝقبثط زاذٚي ق٨ط ثيكتط زض رطيبٟ ٝدي ٝقبثط ٝكب٧س٥ ٝي

ثدب ا٤ٙ٣يدت تدطزز فدبثطي٠ پيدبز٥ ٣ ز٣چطذد٦        ٕطزز ٦ّ زض ؾغح قج٦ْ ٝقبثط ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ ٝقجطياٝب ٝتصّط ٝي

ٕطزز. ثطاي زضُ ث٨تط ٤ٝض٤ؿ، ٝيعاٟ رصة ث٦ ض٣ زض اي٠ ٍؿٞت ث٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ پطزاذت٦ ١ٞي٣ر٤ز ١ساضز، اظي٠

فج٤ض زض ٧ط يِ اظ ٝقبثط انٚي ق٨ط ٝحبؾج٦ قس٥ ٣ ث٦ ن٤ضت ٕطاىيْي ١ٞبيف زاز٥ قس٥ اؾت. رس٣ٗ ٣ ١َك٦ 

 قس.ثبظيط اي٠ ٝجي٠ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٝي
 لَماى جذب تِ عثَر هعاتز شْز اًثار اهيش

هيشاى جذب تِ  ًام هعثز

 عثَر

 عولکزد

 1قطيب١ي زضر٦  18/0 ا١جبض آ٤ٙٛ -ٍالربز٥ آً

 انٚي 2قطيب١ي زضر٦  45/0 اٝبٛ ذٞي٢ي

 ٢٢ّس٥رٞـ ٣ پرف 31/0 ٝٚت

 ٢٢ّس٥رٞـ ٣ پرف 52/0 تط٠ّٞ

 ٢٢ّس٥رٞـ ٣ پرف 53/0 قطيقتي

 ٢٢ّس٥رٞـ ٣ پرف 57/0 ٍٚيٝرت٤ٛ

 ٢٢ّس٥رٞـ ٣ پرف 62/0 آظازٕبٟ

 ٢٢ّس٥رٞـ ٣ پرف 60/0 ٣حست
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 هسائل هزتَط تِ ػثَر ٍ هزٍر ػوَهي ٍ خصَصي درٍى شْزي ٍ تزٍى شْزي -4-19
-زض ؾغح قج٦ْ پطزاذت٦ ٝدي زض اي٠ ثرف اظ ٝغبٙقبت ث٦ ثطضؾي ٝيعاٟ ٣ ١ح٥٤ تجبزٗ احزبٛ تطزز ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ 

ٕدطزز. الظٛ ثد٦   آ٣ضي قس٥، ث٦ ق٢بؾبيي ٝكدْالت تدطزز پطزاذتد٦ ٝدي    ق٤ز. ٧ٞچ٢ي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالفبت رٞـ

٧بي ن٤ضت ٕطىت٦، اعالفبت ٝطث٤ط ث٦ حٞ٘ ٣ ١َ٘ ٧ٖٞب١ي ٣ ٧ٞچ٢دي٠ آٝدبض   ت٤ضيح اؾت ٦ّ فٚيطمٜ پيٖيطي

ت٤اٟ ث٦ ن٤ضت زٍيٌ اي٠ ٝد٤اضز  ؾت. ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘ ١ٞيتهبزىبت زض اذتيبض اي٠ ٢٨ٝسؾي٠ ٝكب٣ض ٍطاض ١ٖطىت٦ ا

ضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز. ٧طچ٢س ثب ت٤ر٦ ث٦ ثبظزيس٧بي ن٤ضت ٕطىت٦ ٝالحؾ٦ قس٥ اؾدت ّد٦ ثيكدتطي٠ ٝيدعاٟ     

ا١جبض آ٤ٙٛ ضخ زاز٥ اؾت. اظ ؾ٤ي زيٖط ثب ت٤ر٦ ث٦ اثقدبز قد٨ط ا١جدبض آٙد٤ٛ، ؾيؿدتٜ       -ٍالتهبزىبت زض ٝح٤ض آً

٧بي ٕطزقي اّتيب قس٥ اؾدت ٣ زض  ١ي ١ؾيط ات٤ث٤ؼ زض اي٠ ق٨ط ٣ر٤ز ١ساضز ٣ ت٨٢ب ث٦ تبّؿيحٞ٘ ٣ ١َ٘ ٧ٖٞب

 ق٤ز.ث٤ؼ اؾتيبز٥ ٝيذه٤ل اضتجبط اي٠ ق٨ط ثب ق٨ط٧بي ٝزب٣ض اظ ؾيؿتٜ حٞ٘ ٣ ١َ٘ تبّؿي ٣ ٝي٢ي

ٕدطزز تدب   ثبقس. ٦ّ اي٠ ٝؿب٦ٙ ؾدجت ٝدي  ؾبذتبض قج٦ْ ٝقبثط زض ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ ث٦ ن٤ضت ٢ٝؾٜ ٣ قغط١زي ٝي

ٝيعاٟ زؾتطؾي ث٦ ١َبط ٝرتٚو ق٨ط ث٦ ؾ٤٨ٙت ن٤ضت پصيطز. اٝب ٝكْٚي ٦ّ ٠ْٞٝ اؾت ثط٣ظ ز٧دس، ّدب٧ف   

ثبقس ٦ّ اٙجت٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ضقيت تطزز ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ زض ٣ضـ ٤ٝر٤ز، ت٨٢ب ٧بي ٝتَبعـ ٝياي٢ٞي ٣ تساذ٘ رطيبٟ

 ٕيطز.اٙكقبؿ ٍطاض ٝيٝقيبض اي٢ٞي تحت

-قس٥ فبثطي٠ پيبز٥ ٣ ٣ؾبي٘ ١َٚيد٦ اضائد٦ ٝدي   قس٥ زض اي٠ ثرف اثتسا احزبٛ تطزز ثطزاقت ثب ت٤ر٦ ث٦ ٤ٝاضز يبز

زاض اظ ٙحبػ تدطزز ٣ؾدبي٘ ١َٚيد٦ ٣    ٧ب ٝحبؾج٦ قس٥ ٣ ١َبط ٝكْٕ٘طزز ٣ زض ازا٦ٝ ؾغ٤د ؾط٣يؽ اي٠ ٕصضٕب٥

 ٕيطز.پيبز٥ ق٢بؾبيي ٣ ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٝيفبثطي٠

 مليِ ٍ ػاتزيي پيادُتزداشت احجام تزدد ٍسايل ً -4-19-1

تطي٠ ؾبفبت ا١جبض آ٤ٙٛ ض٣ظ ثدب  ٧ب، حزٜ تطاىيِ زض ٤ٜ٨ٝض ثطضؾي ٣ تقيي٠ حزٜ فج٤ض ٣ ٝط٣ض زض ذيبثبٟؾث٦ ٢ٝ

ث٦ تيْيِ ا٤١اؿ ٣ؾبي٘ ١َٚيد٦ قدبٝ٘ ؾد٤اضي،     ا١جبض آ٤ٙٛت٤ر٦ ث٦ تطاىيِ ؾبفت ا١جبض آ٤ٙٛ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ زض ق٨ط 

 ٤ٝضز تزعي٦ ٣ تحٚي٘ ٍطاض ٕطىت٦ اؾت.ث٤ؼ، ات٤ث٤ؼ ٣ ّبٝي٤ٟ  ي٢يتبّؿي، ٣ا١ت، ٤ٝت٤ض ؾيْٚت ٣ ز٣چطذ٦، ٝ

 90ٝدب٥ آثدبٟ   زض ؾدبفت ا١جدبض آٙد٤ٛ     ايؿدتٖب٥ )َٝغدـ(   5انٚي ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ زض ٧ٞچ٢ي٠ آٝبض٧بي تطزز ٝقبثط 

ٍبثد٘ شّدط    ثبقدس.  ٝي٣ٗ ظيط ٣ ١َك٦ ٝطث٤ع٦ قطح رس٦ ث ٧بي َٝبعـ ٤ٝضز آٝبضٕيطيثطزاقت ٕطزيس ٦ّ ايؿتٖب٥

ت٤ؾظ اي٠ ٢٨ٝسؾي٠ ٝكب٣ض ث٦ ع٤ض ّبٝ٘ ٝقبثط قطيب١ي اندٚي ٧ؿدت٦    90ؾقي قس٥ اؾت آٝبضٕيطي ؾبٗ  اؾت

 ز٧س. ٝطّعي ٣ ذبضد اظ آٟ ضا پ٤قف ٝي

ثب اؾتيبز٥ اظ ضطايت ٝقبزٗ ؾ٤اضي، حزدٜ    ٧بي ٝطث٤ع٦،پؽ اظ اؾترطاد آٝبض ٣ اعالفبت ثطزاقت قس٥ اظ ىطٛ

 ثبقس:   قطح شي٘ ٝي٦ ضطايت ٝقبزٗ ؾ٤اضي اؾتيبز٥ قس٥ ث. يس٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ث٦ ٝقبزٗ ؾ٤اضي تجسي٘ ٕطز

 ؾ٤اضي ٣ ٣ا١ت: ٝقبزٗ يِ ٣احس ؾ٤اضي

 ٣احس ؾ٤اضي ٤ٝ5/0ت٤ض ؾيْٚت ٣ ز٣چطذ٦: ٝقبزٗ 

 ٣احس ؾ٤اضي 2تبّؿي : 

 ٣احس ؾ٤اضي 2ث٤ؼ: ٝقبزٗ  ٝي٢ي

 ٣احس ؾ٤اضي 5: ٝقبزٗ ٣احس ات٤ث٤ؼ

 ٣احس ؾ٤اضي 5/2ات٤ث٤ؼ ميط ٣احس : ٝقبزٗ 

 ٣احس ؾ٤اضي 5/2: ٝقبزٗ ٣ تطيٚي  ّبٝي٤ٟ

ؾپؽ ث٦ ٢ٝؾ٤ض تحٚي٘ تطاىيْي ٝقبثط، تطاىيِ ا١جبض آ٤ٙٛ ضىت ٣ ثطٕكت آ٨١دب ثد٦ تيْيدِ ا١د٤اؿ ٣ؾدبي٘ ١َٚيد٦       

 .اؾترطاد ٕطزيس ٣ تطزز ؾبفت ا١جبض آ٤ٙٛ ٝحبؾج٦ قس
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ز٤ٞؿ ٝؿيط٧بي ضىدت ٣  ث٦ تيْيِ ٣ؾي٦ٚ ؾيط ٝ ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛآ٣ضي قس٥ ٝح٤ض٧بي انٚي  آٝبض تطاىيْي رٞـ

ٗ ازا٦ٝ ثد٦ ند٤ضت   عـ زض ؾبفت ا١جبض آ٤ٙٛ ٣ زض پطتطززتطي٠ َٝغـ آ٨١ب زض بثطٕكت ٧ط يِ اظ َٝ آ٣ضز٥  ردس٣

 .ثبقس شي٘ ٝي٤ٞ١زاض قطح ٦ ٣ضقيت ا٤١اؿ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ث .قس٥ اؾت
 تزکية ٍسایل ًقليِ در سغح شثکِ هعاتز اًثار آلَم

 
 

 اتَهثيل سَاري 

ثبقس ٣ ثيكتطي٠ ؾ٨ٜ ضا ث٦ ٙحدبػ ت٤ظيدـ    ات٤ٝجي٘ قرهي ٝي ق٨طتطي٠ ٣ؾي٦ٚ ١َ٘ ٣ ا١تَبٗ زض اي٠ ٨ٜٝ يْي اظ

. ؾ٨ٜ ؾيط٧بيي ٦ّ زض اي٠ ٢ٝغ٦َ ث٦ ٣ؾدي٦ٚ ات٤ٝجيد٘ قرهدي ا١زدبٛ     زضنس( 46)حس٣ز  ؾيط ض٣ظا٦١ زاضا اؾت

ثيكدتطي٠  زضندس   ٣66ز حدس ؾد٨ٜ   ا١جبض آٙد٤ٛ ثدب   -ٍالربز٥ آًق٤ز آٝس٥ اؾت ٦ّ زض اي٠ ٝيبٟ ٝقبثطي ٝب٢١س  ٝي

 ز٢٧س. ضا ث٦ ذ٤ز اذتهبل ٝيّٞتطي٠ ؾ٨ٜ زضنس  31حس٣زؾ٨ٜ ٝحٚي ثب  ٣ ٝقبثطزضنس 

 ِهَتَر سيکلت ٍ دٍچزخ 

ذد٤ثي زض قد٨ط   اظ اٍجدبٗ   ذه٤ندي ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٣ؾي٦ٚ ١َٚي٦ ث٢ب ث٦ زالي٘ ارتٞبفي ٣ اٍتهبزي ٤ٝت٤ض ؾيْٚت 

 34حدس٣ز  ؾد٨ٞي   زض٣ٟ قد٨طي اي٠ ٣ؾي٦ٚ زض ٝقدبثطي   تطزززضنس(.  26)حس٣ز ثبقس  ثطذ٤ضزاض ٝيا١جبض آ٤ٙٛ 

 .ز٧س ضا ث٦ ذ٤ز اذتهبل ٝي زضنس 17حس٣ز ؾ٨ٜ ا١جبض آ٤ٙٛ  -ٍالربز٥ آًزضنس ٣ زض 

 تار ٍاًت 

ثبض ث٦ ف٤٢اٟ ٣ؾي٦ٚ ١َٚي٦ ذه٤ني ثطاي حٞ٘ ٣ ١َ٘ ّبال زض امٚت قد٨ط٧بي ايدطاٟ ٝد٤ضز اؾدتيبز٥ ٍدطاض       ٣ا١ت

ٝيدعاٟ اقدنبٗ ٝقدبثط اندٚي      ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛثبقس. ثط اؾبؼ آٝبضٕيطي  چ٢ي٠ ٝي١يع  ق٨ط ا١جبض آ٤ٕٙٛيطز ٣ زض  ٝي

ايد٠ ٝيدعاٟ   ثبقس ٦ّ  زضنس ّ٘ تطاىيِ ٝي 17ثبض ١ؿجت ث٦ ّ٘ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ثغ٤ض ٝت٤ؾظ  ت٤ؾظ ٣ا١ت ا١جبض آ٤ٙٛ

 ثبقس.ثبقس ٦ّ زٙي٘ اي٠ اٝط ٤١ؿ اقتنبٗ اىطاز زض ا١جبض آ٤ٙٛ ٝياظ ٝيب١ٖي٠ ّك٤ضي تب حسي ثبالتط ٝي

 حول ٍ ًقل ّوگاًی 

ثبقد٢س   ّبضٕطاٟ، ّؿج٦ ٣ ّبض٢ّبٟ رعء ز٣ٙت ٝي فٞستبً ت٤ؾظ ٝحهٚي٠، ف٤ٞٝي٢٢ّسٕبٟ اي٠ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦  اؾتيبز٥

ت٤ؾدظ ايد٠ ٣ؾدبي٘     قد٨ط ايد٠   ضزضنس اظ ٝز٤ٞؿ ؾيط٧بي ق٨طي ز ٦ّ7 ثط اؾبؼ آٝبضٕيطي تطاىيِ ٝت٤ؾظ 

ز٧س، ٝيعاٟ تٞبي٘ اىدطاز  تطّيت اي٠ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ١كبٟ ٝي .ثبقس ٝي زضنس( 4تبّؿي )ق٤ز ٦ّ اّخط آ٨١ب  ا١زبٛ ٝي

ضا١ي، ات٤ث٤ؼ زض ثبقس. ض٠ٞ آ٦ْ١ ث٦ فٚت ١ج٤ز ؾيؿتٜ ات٤ث٤ؼث٤ؼ ٣ تبّؿي تَطيجب ثطاثط ٝيث٦ اؾتيبز٥ اظ ٝي٢ي

 اي٠ ٝيبٟ ؾ٨ٞي ١ساضز.

46% 

4% 

17% 
3% 

0% 

26% 

 سواری 1% 3%

 تاکسی

 وانت

 مینی بوس

 اتوبوس

 موتور

 کامیون
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 ُعاتزیي پياد 

٤ز ضا زض ٝيبٟ ؾبيط ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ حيؼ ١ٞد٤ز٥  فبثطي٠ پيبز٥ ١يع ث٦ ف٤٢اٟ يِ قي٥٤ حطّت زض ؾغح ق٨ط، ؾ٨ٜ ذ

-٧بي ٝطّعي ق٨ط ٝكدب٧س٥ ٝدي  اؾت. اٝب ١ْت٦ اؾبؾي آٟ اؾت ٦ّ اي٠ ٤١ؿ تطزز زض قج٦ْ ٝقبثط ثيكتط زض ح٤ظ٥

 يبثس.  ٍال، اي٠ ٝيعاٟ ث٦ قست ّب٧ف ٝيآً-ق٤ز ٣ ثب ٕصض ث٦ ؾٞت ربز٥ ا١جبض آ٤ٙٛ
 اًثار آلَم احجام تزدد ٍسایل ًقليِ در سغح شثکِ هعاتز شْز

 جْت تزدد ًام خياتاى
ّوسٌگ 

 سَاري

جزیاى ساعتی عاتز 

 پيادُ

 ا١جبض آ٤ٙٛ -ربز٥ آً ٍال
 32 312 قطً ث٦ مطة

 20 342 مطة ث٦ قطً

 قطيقتي
 60 128 قطً ث٦ مطة

 60 96 مطة ث٦ قطً

 ٝٚت 
 16 318 قٞبٗ ث٦ ر٤٢ة

 16 190 ر٤٢ة ث٦ قٞبٗ

 اٝبٛ ذٞي٢ي
 76 232 قٞبٗ ث٦ ر٤٢ة

 52 286 ر٤٢ة ث٦ قٞبٗ

 آظازٕبٟ
 68 96 قطً ث٦ مطة

 84 144 مطة ث٦ قطً
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 ًقشِ احجام تزدد ٍسایل ًقليِ
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 ًقشِ احجام تزدد عاتزیي پيادُ
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 سطَح سزٍيس تزدد ٍسايل ًمليِ ٍ ػاتزيي پيادُ -4-19-2
زض ؾغح قج٦ْ ٝقدبثط قد٨ط    زض ثرف ٍج٘ احزبٛ تطزز ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ٣ فبثطي٠ پيبز٥ ٝكرم ٕطزيس. ٝيعاٟ تطزز

ثبقس. زض اي٠ ٍؿٞت ٍهس ثط اي٠ اؾت ثط اؾدبؼ اند٤ٗ ٣   تپ٦، ث٦ فٚت اثقبز ٣ ؾبذتبض آٟ چ٢ساٟ ثبال ١ٞيٝطا٥٣

 ٝجب١ي تطاىيْي ث٦ ن٤ضت ّٞي اي٠ ٝؿب٦ٙ ١كبٟ زاز٥ ق٤ز.  

 ّاي اصلي شثکِ سَارُتحليل سطح سزٍيس كواى -4-19-2-1
ٝطاتت آ٨١ب زض ٣ضـ ٤ٝر٤ز ٣ ٧ٞچ٢ي٠ احزبٛ فج٤ضي، ؾغح ؾدط٣يؽ ٝقدبثط   ثب ت٤ر٦ ث٦ فطو ٝقبثط ٣ ؾٚؿ٦ٚ

 انٚي زض ازا٦ٝ قطح زاز٥ قس٥ اؾت. 

ؾغح ؾط٣يؽ ٝقبثط ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ ثب ٝقيبض ١ؿجت حزٜ فج٤ضي ث٦ ؽطىيت ٝقبثط ٝغبثٌ ثدب ردس٣ٗ ظيدط تقيدي٠     

ٝحبؾج٦ ٣ ثطاي تقيي٠ ؽطىيدت ٝقدبثط   ٕطزز، ث٦ اي٠ تطتيت ٦ّ حزٜ فج٤ضي ثط اؾبؼ حزٜ ؾبفت ا١جبض آ٤ٙٛ ٝي

 ٧بي ق٨طي اؾتيبز٥ قس٥ اؾت. ٧بي عطاحي ضا١٥ب٦ٝاظ آيي٠

  v/cجذٍل سغح سزٍیس هعاتز تا تَجِ تِ ًسثت 

 سغح سزٍیس ًسثت حجن تِ ظزفيت

2/0-0 A 

4/0-2/0 B 

6/0-4/0 C 

8/0-6/0 D 

1/1-8/0 E 

1/1> F 

 

ق٤ز. ثس٣ٟ زض زؾت زاقت٠ ٣ضقيت ٧بي آٟ تقيي٠ ٝيؽطىيت تَبعـثط اؾبؼ  ٧2بي قطيب١ي زضر٦ ؽطىيت ضا٥

٧ب ثدب تَطيدت ٍبثد٘ ٍجد٤ٗ ثدطاي      ت٤اٟ ٝيعا١ي اظ ؽطىيت اي٠ ضا٧٥ب ٣ عطظ ٢ّتطٗ تطاىيِ آ٨١ب، ١ٞي٢٧سؾي تَبعـ

ت٤اٟ اظ ضاثغ٦ ظيط ثطاي ترٞدي٠ ٝيدعاٟ   ضيعي ٣ اْٝبٟ ؾ٢زي ٝيعطاحي ث٦ زؾت آ٣ضز. اٝب ثطاي ٝغبٙقبت ثط١ب٦ٝ

 ث٦ زؾت آ٣ضز.  ٧2بي قطيب١ي زضر٦ ؽطىيت ٧ط ذظ اظ ضا٥
   1400
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 ٦ّ زض آٟ:

C ثط حؿت ٣ؾي٦ٚ ١َٚي٦ زض ؾبفت2: ؽطىيت عطاحي يِ ذظ اظ ضا٥ قطيب١ي زضر٦ ، 

K1ضطيت تقسي٘ ٝطث٤ط ث٦ ٣ضقيت ايؿتبزٟ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ثطاي پيبز٥ ٣ ؾ٤اض ّطزٟ ٝؿبىط : 

K2 اي  پبضّي٢ٔ حبقي٦: ضطيت تقسي٘ ٝطث٤ط ث٦ ٣ضقيت 
 

 
 : ١ؿجت ظٝبٟ ؾجع ث٦ ظٝبٟ ز٣ض چطاك ضا٢٧ٞب زض ر٨ت ضا٥ ٤ٝضز ١ؾط اؾت.  

زض ىط٤ٝٗ ى٤ً ثط حؿت تطّيت ٝت٤ؾغي اظ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ث٦ زؾت آٝس٥ اؾت. ث٢بثطاي٠ ثدطاي اؾدتيبز٥    Cَٝساض 

٧بي اظ رس٣ٗ ٣K2  K1َساض ضؾس. ٝاظ اي٠ ىط٤ٝٗ، تجسي٘ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ث٦ ٝقبزٗ ؾ٤اضي آ٨١ب ضط٣ضي ث٦ ١ؾط ٝي

ثبقس ٦ّ ؾغح ؾط٣يؽ ٝقبثط ثب فْٞٚطز ٝحٚي ٝطث٤ع٦، ثطاي ٦ٞ٧ ٝقبثط ث٦ زؾت آٝس٥ اؾت. الظٛ ث٦ ت٤ضيح ٝي

ٕطزز ٦ّ زض اي٢زدب اظ شّدط آٟ   ٧بي ق٨طي ٝحبؾج٦ ٝي١ب٦ٝ ضا٥ثط اؾبؼ ض٤اثظ ٝطث٤ط ث٦ اي٠ ٝقبثط ٝغبثٌ ثب آيي٠

يبز قس٥، رس٣ٗ ٣ ١َك٦ ظيط ؾغ٤ح ؾط٣يؽ ٝقبثط انٚي ا١جبض آٙد٤ٛ ضا ثد٦    ٕطزز. ثب ت٤ر٦ ث٦ ٤ٝاضزذ٤ززاضي ٝي

 ز٧س. قس٥ ١كبٟ ٝي٧ٞطا٥ ١ؿجت حزٜ ث٦ ؽطىيت ٝحبؾج٦
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 سغح سزٍیس هعاتز اًثار آلَم

 V/C LOS جْت تزدد ًام خياتاى

 ٍالربز٥ آً
 B 0.22 قطً ث٦ مطة

 B 0.24 مطة ث٦ قطً

 قطيقتي
 A 0.09 قطً ث٦ مطة

 A 0.07 قطًمطة ث٦ 

 ٝٚت
 B 0.23 قٞبٗ ث٦ ر٤٢ة

 A 0.14 ر٤٢ة ث٦ قٞبٗ

 اٝبٛ ذٞي٢ي
 A 0.17 قٞبٗ ث٦ ر٤٢ة

 B 0.20 ر٤٢ة ث٦ قٞبٗ

 آظازٕبٟ
 A 0.07 قطً ث٦ مطة

 A 0.10 مطة ث٦ قطً
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 ًقشِ سغح سزٍیس شثکِ هعاتز اًثار آلَم
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 در هٌطمِ تحليل ٍضؼيت شثکِ پيادُ -4-19-2-2

٧ب ٝغطح ٕطزيدس  ٝي٤٨ٛ ؾغح ؾط٣يؽ ثطاي ١رؿتي٠ ثبض ثطاي ت٤نيو ٣ضقيت رطيبٟ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ زض ثعضٕطا٥

ث٢سي ؾغ٤ح ؾط٣يؽ اظ ٧ب ثطاي عج٣٦َ ؾپؽ ث٦ ؾبيط تؿ٨يالت ١يع تقٞيٜ يبىت. زض ّتبة ضا٢٧ٞبي ؽطىيت ضا٥

 چ٢س ٝقيبض ّٞي يب ّييي تقطيو قس٥ اؾت.  اؾتيبز٥ قس٥ ٣ ثطاي ٧ط تطاظ يِ يب  Fتب  Aَٝيبؾي ثب قف تطاظ 

ٝقيبض٧بي ّٞي ؾغ٤ح ؾط٣يؽ فجبضت٢س اظ: ٝيب١ٖي٠ ٝؿبحت ٤ٝر٤ز ثطاي ٧دط فدبثط زض رطيدبٟ تطاىيدِ پيدبز٥،      

٧دب حدساّخط ؽطىيدت فٞٚدي     ٝت٤ؾظ ؾطفت، حزٜ تطزز ٣ ١ؿجت حزٜ ث٦ ؽطىيت. ّتبة ضا٢٧ٞبي ؽطىيدت ضا٥ 

ثد٦   Eط زٍي٦َ ٝقطىي ّطز٥ اؾت ٦ّ اي٠ ؽطىيدت زض ؾدغح ؾدط٣يؽ    ١يط زض ٧ط ٝتط فطو ث 72ض٣ ضا ثطاثط پيبز٥

 آيس. زؾت ٝي

ث٢دسي ٣ ت٤نديو   ت٤ا١س ث٦ ف٤٢اٟ يدِ ض٣ـ ٢ٝبؾدت زض عجَد٦   ٝي HCMٝي٤٨ٛ ؾغح ؾط٣يؽ ٝغبثٌ ض٤اثظ 

رطيبٟ تطاىيِ ٣ ث٦ ٣يػ٥ تطاىيِ پيبز٥ ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٕيطز؛ ٣ٙي زض تقيي٠ ٍغقي ض٤اثظ ّٞي ٣ ّييدي ثبيدس   

٧بي الظٛ ن٤ضت ٕيطز. ثدب ت٤رد٦   ذبل ٣ ث٤ٝي حبّٜ ثط ٝحيظ پيبز٥ ض٣ي زض ١ؾط ٕطىت٦ قس٥ ٣ تقسي٘ قطايظ

ض٧٣ب زض قطايظ ّك٤ض ايدطاٟ ضا  ت٤اٟ ؾغح ؾط٣يؽ پيبز٥ث٦ ٝغبٙق٦ ض٣اثظ رطيبٟ تطاىيِ پيبز٥ زض ق٨ط ت٨طاٟ ٝي

 68حساّخط حزدٜ فجد٤ض ثطاثدط     ق٤ز زض اي٠ رس٣ٗع٤ض ٦ّ ٝالحؾ٦ ٝيث٢سي ٤ٞ١ز. ٧ٞبٟٝغبثٌ رس٣ٗ ظيط عج٦َ

ق٤ز. ايد٠  ض٣ زض ١ؾط ٕطىت٦ ٝيض٣ اؾت ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ؽطىيت فٞٚي پيبز١٥يط ثط زٍي٦َ زض ٧ط ٝتط فطو ٤ٝحط پيبز٥

اؾت ٦ّ اي٠ اذتاله ١بقي اظ ثيكتط ث٤زٟ ؾطا٦١  HCMزضنس ّٞتط َٝساض ٝت٢بؽط زض  17ؽطىيت فٞٚي حس٣ز 

 ض٣ي آ٨١بؾت.  ي٠ ّٞتط ث٤زٟ ٝيب١ٖي٠ ؾطفت پيبز٥ىضبي حطّت ٝغ٤ٚة فبثطاٟ ايطا١ي ٣ ٧ٞچ٢

 رس٣ٗ ٝقيبض٧بي پيك٨٢بزي ثطاي ؾغح ؾط٣يؽ ٝقبثط پيبز٥ زض قطايظ ّك٤ض ايطاٟ

 سغح سزٍیس
 فضاي حزکت

 )هتز هزتع تز ًفز(

 هياًگيي سزعت

 )هتز تز دقيقِ(

 ًزخ تزدد عاتز

)ًفز تز دقيقِ تز 

 هتز(

ًسثت حجن تِ 

 ظزفيت
V/C 

 ≤18/0 ≤13 ≥76 ≥6 اٙو

 ≤27/0 ≤19 ≥74 ≥4 ة

 ≤4/0 ≤27 ≥71 ≥6/2 د

 ≤6/0 ≤41 ≥65 ≥6/1 ز

٥ 6/0≤ 40≤ 68≥ 1≥ 

 ٝتنيط <40 <6/0 ٣

 

٧دبي ٝرتٚيدي اظ   ض٣ي ثب ت٤ر٦ ث٦ حزٜ تطزز ٣ فطو ّطيس٣ض ض٣ـثطاي تقيي٠ ؾغح ؾط٣يؽ تؿ٨يالت پيبز٥

٧بي ثس٣ٟ چدطاك ٣ . . .  ض٣ـ تحٚي٘ تَبعـ، "ظٝبٟ -ْٝبٟ"، "ٝسٗ قج٦ ٧يسض٣ٙيْي رطيبٟ فبثطاٟ پيبز٥"ر٦ٚٞ 

٣ر٤ز زاضز. ٝسٗ قج٦ ٧يسض٣ٙيْي رطيبٟ ثط ىطو ي٤٢ْاذتي ٣ پي٤ؾدتٖي تدطزز ٣ تدب حدسي حطّدت ٧سى٢ٞدس       

-ظٝدبٟ اؾدتيبز٥ ٝدي    -ي٤٢ْاذت ٣ ١بپي٤ؾت٦ ثبقس، اظ ض٣ـ ْٝب٧ٟب اؾت٤اض اؾت. زض ن٤ضتي ٦ّ رطيبٟ ميطپيبز٥

٧بي فطضي پيدبز٥ زض  ٧ب ٣ ٕصضٕب٥اي٠ ض٣ـ ثطاي تحٚي٘ ٤ٕق٦ تَبعـاظ  HCMٕطزز. ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘ زض ّتبة 

زاض زيدس٥  ٧ب چطاكزاض اؾتيبز٥ قس٥ اؾت. اظ آ١زب ٦ّ زض ٝقبثط ٤ٝضز ثطضؾي زض اي٠ ٝغبٙق٦ تَبعـ٧بي چطاكتَبعـ

ٙي ٣ ض٧٣دب )ٕدصضٕب٥ عد٤   ظٝبٟ ث٦ ّبض ٕطىت٦ ١كس٥ اؾت. ث٦ اي٠ تطتيت ثطاي تحٚي٘ پيبز٥ -ق٤ز، ض٣ـ ْٝب١ٟٞي

ثدطاي   ٧HCMدبي فطضدي اظ ض٣ـ   ٧ب( اظ ض٣ـ قج٦ ٧يسض٣ٙيْي ٣ ثطاي تحٚي٘ ٕدصضٕب٥ ض٣ ٤ٕق٦ تَبعـپيبز٥

 زاض اؾتيبز٥ قس٥ اؾت.  ٧بي ميطچطاكتَبعـ
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١ؾدط ثبقدس، ثدب تَؿديٜ     ض٣ ثطاي يِ حزٜ فج٤ض ٣ فطو ٝقجط ٝق٤ٚٛ ٝس٦ّ تقيي٠ ؾغح ؾط٣يؽ پيبز٥ن٤ضتيزض

آيس ض٣ ١طخ تطزز زض زٍي٦َ ثط ٝتط فطو ث٦ زؾت ٝيزٍي٦َ( ث٦ فطو ٤ٝحط پيبز٥حزٜ تطزز فبثط زض ٣احس ظٝبٟ )

 ٕطزز.  ض٣ ٝكرم ٝي٣ ثب اؾتيبز٥ اظ رس٣ٗ ثبال ؾغح ؾط٣يؽ پيبز٥

٢٢ّدس. فدبثطاٟ   ض٣ اؾت ٦ّ ٝق٤ٞالً فبثطاٟ اظ آٟ ثطاي تطزز اؾدتيبز٥ ٝدي  ض٣ ثركي اظ َٝغـ پيبز٥فطو ٤ٝحط پيبز٥

ٕيط١دس. زض  ٧ب ٣ ؾبيط تز٨يعات ذيبثب١ي ا١سّي ٢ّدبض٥ ٝدي  ٧ب، ٣يتطي٠ ٝنبظ٤٥اض ؾبذتٞبٟٝق٤ٞالً اظ ٙج٦ رس٣ٗ، زي

-ثبيس ثطاي ٝحبؾج٦ فطو ٤ٝحط اظ ّ٘ فطو پيبز٥ض٣ ٣ َٝساض تَطيجي ٦ّ ٝي٧بيي اظ ٤ٝا١ـ پيبز٥رس٣ٗ ظيط ٦١٤ٞ١

٧دب ١يدع ثبيدس يدِ ّدب٧ف      ض٣ ّؿط ق٤ز اضائ٦ قس٥ اؾت. ثطاي زض ١ؾط ٕطىت٠ احط ٢ّبض٥ ٕيطي اظ زي٤اض ؾبذتٞبٟ

 ٝتط زيٖط افٞبٗ ق٤ز.  ؾب١تي 30فطو 

اي زض ض٧٣ب ٙحبػ قدس٥، تدبحيط حطّدبت زؾدت٦    اظ ر٦ٚٞ ٤ٝاضز زيٖطي ٦ّ زض تحٚي٘ ٣ تقيي٠ ؾغح ؾط٣يؽ پيبز٥

ـ ٧ب فٞستبً زض احط تزٞـ فبثطاٟ زض ٤ٕق٦رطيبٟ تطاىيِ اؾت. ٕط٥٣ ٧دب زض ٝدست ظٝدبٟ ٍطٝدع چدطاك      ٧بي تَدبع

-ب ١عزيْي تؿ٨يالت حٞ٘ ٣ ١َ٘ ف٤ٞٝي زض احط پيبز٥ قسٟ اىطاز اظ ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ف٤ٞٝي ايزبز ٝدي ضا٢٧ٞبيي ٣ ي

٧دبي فطضدي   ق١٤س. زض اي٠ ثرف اي٠ احط ث٦ ن٤ضت ّبٝ٘ زض ١ؾط ٕطىت٦ قس٥ اؾت. ظيطا فبثطا١ي ٦ّ اظ ٕصضٕب٥

اي اي٠ ىبن٦ٚ ث٦ ن٤ضت زؾدت٦  ٝب٢١س ٣ ثب ايزبز قس٢ٟٝتؾط ٝي ٢٢ّ1س تب ظٝبٟ يبىت٠ ىبن٦ٚ فج٤ض ثحطا١يفج٤ض ٝي

ض٧٣دب ت٤ندي٦ قدس٥    ث٢سي زض پيبز٥ثطاي زض ١ؾط ٕطىت٠ احط زؾت٦ ٢٢ّHCMس. زض ّتبة اظ فطو ذيبثبٟ فج٤ض ٝي

 ١13يط زض زٍي٦َ ثط ٧ط ٝتط فطو ث٦ ٝيب١ٖي٠ حزٜ تطزز فبثطاٟ ث٦ ٝيعاٟ  ٧65/1بي ثعضٕتط اظ اؾت ٦ّ زض حزٜ

  ١يط زض زٍي٦َ ثط ٝتط فطو اضبى٦ ق٤ز.

١ْت٦ زيٖط، احط ٤١ؿ تطاىيِ فبثط پيبز٥ زض ؽطىيت ٣ ؾغح ؾط٣يؽ اؾت. ٢ٝؾ٤ض اظ ٤١ؿ تطاىيِ، تطاىيِ فجد٤ضي  

ر٨ت٦ اؾت. ٝغبٙقد٦ رطيدبٟ تطاىيدِ پيدبز٥ زض ّكد٤ض      ر٨ت٦، تطاىيِ فج٤ضي ز٣ر٨ت٦ ٣ تطاىيِ فج٤ضي چ٢سيِ

٧بي ٝقْد٤ؼ  زاضز ٣ ثطذ٤ضز رطيبٟ ٧بي ا١سّي ٝيبٟ اي٠ ؾ٦ ٤١ؿ تطاىيِ ٣ر٤زز٧س ٦ّ تيب٣تآٝطيْب ١كبٟ ٝي

ض٣ي ١ساضز. ث٦ ع٤ض ّٚي ٝكب٧س٥ قس٥ اؾت ٦ّ زض يب ٝتَبعـ تطاىيِ پيبز٥، تبحيط چ٢سا١ي زض حزٜ ٣ ؾطفت پيبز٥

عطى٦ اؾت ٣ٙي ثب تنييط رطيبٟ تطاىيِ پيبز٥، ؽطىيت ز٣عطى٦ تَطيجبً ٝقبزٗ رطيبٟ يِ 50-50يِ ت٤ظيـ ر٨تي 

 15ّ٘ رطيدبٟ حدس٣ز    10-90ا١سّي ّب٧ف يبىت٦ ٣ زض ١ؿجت ت٤ظيـ ر٨تي  اي٠ ١ؿجت ؽطىيت رطيبٟ ز٣عطى٦

٧بي آٝبضٕيدطي قس٥ زض ٝقبثط ٤ٝضز ٝغدبٙق٦ ٝب ت٤ظيدـ ر٨تدي   يبثس. اظ آ١زب ٦ّ زض اّخط ٕصضٕب٥زضنس ّب٧ف ٝي

٣ اؾت، ١يبظي ث٦ زض ١ؾط ٕطىت٠ احط ت٤ظيـ ر٨تي ١يؿدت ٣ ث٢دبثطاي٠ زض تحٚيد٘     50-50تطزز فبثدطاٟ ١عزيِ ث٦ 

 ٝحبؾج٦ ؾغح ؾط٣يؽ اظ ٝز٤ٞؿ حزٜ تطزز ز٣ ر٨ت اؾتيبز٥ قس٥ اؾت. 

                                                           
1 Critical gap 
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 رٍّا جذٍل عزض هَاًع ثاتت در پيادُ

 هتز(عزض اشغال شذُ )ساًتی هاًع

 تز٨يعات ذيبثبٟ

 80-100 تيط چطاك ثطً

 90-120 پبي٦ ٣ رقج٦ چطاك ٧بي ضا٢٧ٞبيي

 80-100 رقج٦ ظ١ٔ ذغط اتف ١كب١ي

 80-90 قيط آتف ١كب١ي

 60-80 فالئٜ تطاىيْي

 60 پبض٤ّٝتط

 100-110 ؾب١تي ٝتط ٝطثـ( 52×52ى٤ت ٝطثـ ) 7/1×7/1ن٢س٣ً پؿت 

 120 ؾب١تي ٝتط ٝطثـ( 82×82ى٤ت ٝطثـ ) 7/2×7/2ّي٤ؾِ تٚي٠ 

 90 ظثب٦ٙ زاٟ

 150 ١يْٞت ٧ب

 زؾتطؾي ظيطٕصض٧بي ف٤ٞٝي

 170-210 پ٦ٚ ٧بي ظيطٕصض

 180 زضيچ٦ ت٤٨ي٦ ظيطٕصض

 150 تطا١ؿي٤ضٝبت٤ض زضيچ٦ ظيط ٕصضزضيچ٦ 

 ىضبي ؾجع

 60-120 زضذتبٟ

 150 ٕٚساٟ ٕيب٧بٟ

 ّبضثطي ٧بي تزبضي

 ز٦ّ ض٣ظ١ب٦ٝ ىط٣قي

400-120 
 ز٦ّ

 تبث٤ٚ تجٚينبتي

 ضؾت٤ضاٟ ٧بي ٢ّبض ذيبثبٟ ثب ز٣ ضزيو ن٢سٙي

 پيف آٝسٕي ؾبذتٞبٟ ٧ب

 170-210 ؾت٤ٟ ٧ب

 60-180 ذٜ ٧ب

 30 ّكي ٕبظپبي٦ اتهبٗ ٦ٙ٤ٙ 

 80 ٧بپبي٦ ؾبيجبٟ

 

٧بي انٚي تدطزز فدبثط پيدبز٥ ٝحبؾدج٦ قدس٥      ثب ت٤ر٦ ث٦ ت٤ضيحبت اضائ٦ قس٥، ٝيعاٟ ؾغ٤ح ؾط٣يؽ زض ٕصضٕب٥

ٍطاض ٕطىت٦ اؾت. اي٠ ١تبيذ زض رس٣ٗ ٣ ١َكد٦ ظيدط ١كدبٟ زاز٥ قدس٥      ٣B  Aاؾت ٦ّ اي٠ ١تبيذ مبٙجب زض ؾغح 

اؾت. الظٛ ث٦ ت٤ضيح اؾت ٦ّ اي٠ ١تبيذ ث٦ ٝق٢بي ٢ٝبؾت ث٤زٟ قطايظ تطزز فبثطي٠ پيدبز٥ زض قد٨ط ا١جدبض آٙد٤ٛ     

 ثبقس. زض ثرف ق٢بؾبيي ٝكْالت ث٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ثيكتط پطزاذت٦ ذ٤ا٧س قس.١ٞي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 شناخت )قسمت دوم( مرحله تفصیلی شهر انبار الوم      –طرح جامع 

     

 111 طرح و نقش 

دُ در شْز اًثار آلَمّاي عاتز پياسغح سزٍیس گذرگاُ  

 LOS جْت تزدد ًام خياتاى

 ٍالربز٥ آً
 A قطً ث٦ مطة

 A مطة ث٦ قطً

 قطيقتي
 B قطً ث٦ مطة

 B مطة ث٦ قطً

 ٝٚت
 A قٞبٗ ث٦ ر٤٢ة

 A ر٤٢ة ث٦ قٞبٗ

 اٝبٛ ذٞي٢ي
 B قٞبٗ ث٦ ر٤٢ة

 B ر٤٢ة ث٦ قٞبٗ

 آظازٕبٟ
 B قطً ث٦ مطة

 B مطة ث٦ قطً

 

 ّاي عاتز پيادُسزٍیس گذرگاًُقشِ سغَح 
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 شٌاسايي هشکالت تزدد در سطح شثکِ هؼاتز شْز اًثار آلَم -
ٕطزز ٦ّ ؾغ٤ح ؾط٣يؽ قج٦ْ ٝقبثط زض ٧ط ز٣ ٍؿدٞت پيدبز٥   ٧بي ٍج٘ ٝالحؾ٦ ٝي٧بي ثرفثب ت٤ر٦ ث٦ تحٚي٘

ٝقدبثط زض ٣ضدقيت   ٣ ؾ٤اض٥ زض ٣ضـ ٝغ٤ٚثي ٍطاض زاضز. ٧ٞچ٢ي٠ ؾبذتبض قج٦ْ ٝقبثط ّبٝال ٢ٝؾٜ ث٤ز٥ ٣ فطو 

ٝغ٤ٚثي ٍطاض زاضز. اٝب تؿ٨يالت حٞ٘ ٣ ١َ٘ ١ؾيط ض٣ؾبظي قج٦ْ ٝقبثط ٝكرهبت ى٢ي ٣ اي٢ٞي تطزز زض ؾدغح  

قج٦ْ ٣ ... زض ٣ضقيت ٢ٝبؾجي ٍطاض ١ساضز. ث٦ ن٤ضت ّٚي ثب ت٤ر٦ ثد٦ ثبظزيدس٧بي ند٤ضت ٕطىتد٦، ٝكدْالت      

 ز:ٕطزف٤ٞٝي ظيط زض ؾغح قج٦ْ ٝقبثط ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ ٝكب٧س٥ ٝي

 ٧بي ق٨ط(  ٝكْالت ١بقي اظ عطح ٢٧سؾي ١ب٢ٝبؾت )ث٦ ذه٤ل زض ٣ض٣زي -1

 ّكي ٢ٝبؾت زض ؾغح قج٦ْ ٝقبثط ق٨ط ا١جبض آ١ٛ٤ٙج٤ز ذظ -2

 ٝكْالت ٝطث٤ط ث٦ ؾٚؿ٦ٚ ٝطاتت زؾتطؾي  -3

 ٧ب٧ب ٣ ٝؿبىطّف٧بي ٢ٝبؾت ثطاي تبّؿيىَساٟ پبيب٦١ -4

 ٝكْالت ض٣ؾبظي ٝقبثط  -5

 آثٖطىتٖي ؾغح ٝقبثط -6

 ض٧٣بپيبز٥ض٣ؾبظي ١ب٢ٝبؾت  -7

 ٧بي فبثط پيبز١٥ج٤ز ٕصضٕب٥ -8

 ١ج٤ز چطام٨بي ٢ّتطٗ ٣ زيٖط تز٨يعات ٤٧ق٢ٞس زض ق٨ط -9

 ٝكْالت ٝطث٤ط ث٦ ض٣ق٢بيي -10

 فسٛ رساؾبظي ٝؿيط پيبز٥ اظ ؾ٤اض٥ زض َٝغـ فطضي ٝح٤ض -11

 ا٤١اؿ ؾس ٝقجط  -12
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  ارسياتي اهکاًات رشذ كالثذي ٍ تَسؼِ شْز -4-21

٣ضقيت زض١٣ي ت٤ؾق٦ ق٨طي، قبٝ٘  اؾبؼ ثط ىطنت٨ب ٝحس٣زيت٨ب، اْٝب١بت، ث٢سي عج٦َ ث٦ ظيط، ثرف زض

 .ق٤ز ٝي ذت٦اپطز ٣ضقيت عجيقي، ّبٙجسي ؽطىيت٨بي ارتٞبفي ٣ اٍتهبزي ق٨ط

ثب قس.  پطزاذت٦ حبٗ ث٦ تب ز٣ض يٕصقت٦  اظ ت٤ؾق٦ ض١٣س تقيي٠ ٣ ق٨ط ضقس ا٤ٖٙي ، اثتسا ث٦ثطضؾي ٢ٝؾ٤ض ث٦

ايي٠ ١ْت٦ پي ثطز٥ ذ٤ا٧س قس ٦ّ ق٨ط زض اثتسا زاضاي ٧ؿت٦ ا٣ٙي٦ ث٤ز٥ اؾت ٝكب٧س٥ ١َك٦ ض١٣س ت٤ؾق٦ ق٨ط، ث٦ 

٦ّ ؾ١٤ْت زض آ١زب ث٤ز٥ ٣ ث٦ تجـ آٟ ١يبظ٧بي ا٣ٙي٦ ؾب٢ّبٟ زض ٧ٞي٠ ٝحس٣ز٥ تبٝي٠ ٝي قس٥ اؾت. ث٦ تجـ ظٝبٟ 

ؾبؼ ٣ ز٣اٛ ؾ١٤ْت ٣ يْزب ١كي٢ي زض اي٠ ٍؿٞت، زض ح٤اٙي ٧ؿت٦ ٝطّعي، ت٤ؾق٦ اي قْ٘ ٝي ثبز ٦ّ ثط ا

تحٚي٘ ض١٣س، حبٙتي عجيقي ٝي ثبقس. اٝب اتيبً زيٖطي ٦ّ زض ٝطح٦ٚ ز٣ٛ ت٤ؾق٦ ضخ ٝي ز٧س، قْ٘ ٕيطي 

ٝعضف٦ ٦١٤ٞ١ ٣ ث٦ تجـ آٟ ذب٦١ ٧بي ّبضٕطي زض ٍؿٞتي ٢ٝيه٘ اظ ت٤ؾق٦ ق٨طي ٣ زض ْٝب١ي ٦ّ ٧ٜ ا٤٢ّٟ ث٦ 

٢بٟ ٨ٝبرط ّبضٕط، ٦ّ زض ظٝبٟ پ٤ٚ٨ي ١بٛ ؾيؿتب١ي ٝح٦ٚ ذ٤ا١س٥ ٝي ق٤ز، ٝي ثبقس. اي٠ ١َغ٦ ْٝبٟ اؾتَطاض ؾبّ

ا١تَبٗ زاز٥ قس٥ ث٤ز١س، ٕطزيس. ثب ٕصقت ظٝبٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ا١تَبٗ ٨ٝبرط ٣ اىطاز ميط تط٠ّٞ ث٦ اي٠  ث٦ اي٠ ٝح٘

ْٝبٟ، اي٠ ١َغ٦ اظ ق٨ط ٝح٦ٚ اي اظ ق٨ط زض ر٤اض ٧ؿت٦ انٚي ٕطزيس ٦ّ پصيطاي اىطاز ميطث٤ٝي ٝي ثبقس. ٧ٜ 

ذبضد اظ ٝحس٣ز٥ ٍب١٤١ي آحبض اي٠ اؾْبٟ ث٦ چكٜ ٝي ذ٤ضز ٦ّ ٨ٝبرطاٟ اىنب١ي، ا٤ّٟ زض ٍؿٞت ر٤٢ثي ق٨ط، 

 ٝٞح٦ٚ اي ث٦ ١بٛ اىنبٟ ٝح٦ٚ ضا قْ٘ زاز٥ ا١س.

٧ٞعٝبٟ ثب ٝطح٦ٚ ؾ٤ٛ ت٤ؾق٦ ق٨ط، اعطاه اي٠ ٝح٦ٚ ٣ ٧ؿت٦ انٚي ق٨ط، ؾ١٤ْت پبثطرب قس ٣ پؽ اظ ا١َالة 

٤ٝظقي، ٝؿزس ، پبضُ ف٤ٞٝي، ظٝي٠ ٣ضظقي ٣ ... اي٠ ٣ ثب اذتهبل ؾبيط ّبضثطي ٧بي ذسٝبتي ١ؾيط ٝطاّع آ

ْٝبٟ ؾ١٤ْتي چ٨ط٥ زيٖطي ث٦ ذ٤ز ٕطىت ٣ ظٝي٦٢ ٧بي ضقس ضا زض ذ٤ز زيس. ٧ٞي٠ فبٝ٘ ثقج ٕطزيس زض ؾبٗ 

اي٠ ١َغ٦ ؾ١٤ْتي عجٌ آيي٠ ١ب٦ٝ ٧يئت ٣ظيطاٟ زض تَؿيٞبت ؾيبؾي ث٦ ق٨ط اضتَبء يبثس ٣ پؽ اظ آٟ ثب  1380

 كساضي ٣ ق٤ضاي ق٨ط، ض١٣س ت٤ؾق٦ ضا زض ذ٤ز ٝكب٧س٥ ٤ٞ١ز.اؾتَطاض ق٨طزاضي، ثر

 اي٠ ق٨ط ثب ت٤ر٦ ث٦ قطايظ ؾ١٤ْتي ذ٤ز، زاضاي ٝحس٣زيت٨ب ٣ اْٝب١بت ت٤ؾق٦ اي ٝي ثبقس.

اظ ٨ٝٞتطي٠ ٝحس٣زيت٨بي ضقس ّبٙجسي اي٠ ق٨ط، ٝي ت٤اٟ ث٦ ٣ر٤ز ض٣زذب٦١ ٕطٕبٟ ض٣ز زض ٍؿٞت ر٤٢ة ٣ 

ؿي٘ اي٠ ض٣ز، فال٥٣ ثط ىطا٧ٜ آ٣ضزٟ ؽطىيت ٢ٝبؾجي ثطاي ّكب٣ضظي، ر٤٢ة قطٍي اي٠ ق٨ط اقبض٥ ٤ٞ١ز. ٝ

فبٝ٘ ثؿيبض ٨ٝٞي زض ؾس ضا٥ ت٤ؾق٦ ق٨طي ٝي ثبقس. ٧ٞچ٢ي٠ ٣ر٤ز اضاضي ثبمي ٣ ظضافي ٦ّ ٕطزإطز ق٨ط، 

زض ؾٞت قٞبٗ، مطة ٣ قطً اي٠ ق٨ط ٝحس٣زيت ت٤ؾق٦ اي ضا ث٦ ٣ح٤ز آ٣ضز٥ اؾت. ٧ٞچ٢ي٠ ٣ر٤ز ربز٥ 

 زض ٗ اي٠ ق٨ط ضا ٝي ت٤اٟ يْي اظ ٝحس٣زيت٨بي ١ؿجي اضاضي ثطاي ت٤ؾق٦ زض ١ؾط ٕطىت.ثي٠ ق٨طي زض قٞب

 پيطا٤ٟٝ ر٨بت ٦ٞ٧ ث٦ ق٨ط ت٤ؾق٦ ٦ّ قس يبىت٦ زؾت ١ْت٦ اي٠ ث٦ اذيط ز٦٧ ٢سچ زض ق٨ط ضقس ر٨ت ثطضؾي

 ا١ؿبٟ ٤ٝا١ـ يب ٣ اضتيبفبت ١ؾيط ٝحس٣زيت ٣ر٤ز فسٛ اٝط اي٠ زالي٘ اظ يْي. ثبقس ٝي ق٨ط ٝطّعي ٧ؿت٦

 ثبفج ٦ّ ثبقس ٝي ق٨ط اعطاه زض.....  ٣ ٤ٕضؾتبٟ ، ىبضالة ٣ آة تبؾيؿبت ، آ٠٧ ضا٥ تبؾيؿبت ١ؾيط ؾبذت

 .اؾت ٕطزيس٥ ر٨بت ٦ٞ٧ زض ق٨ط ا١ساظ٥ اظ ثيف قسٟ ّكيس٥
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٧ٞچ٢ي٠ زض قٞبٗ ق٨ط زي٤اض زىبفي تبضيري ٕطٕبٟ ٍطاض زاضز ٦ّ اظ ٝؿيط ربز٥ انٚي ٣ض٣زي ق٨ط فج٤ض ٝي 

ٝتط زاضاي حطيٜ ٝي  100حطايٜ ؾبظٝبٟ ٝيطاث ىط٢٧ٖي ٣ ٕطزقٖطي، اظ ذظ ٝيب٦١ زي٤اض ث٦ ققبؿ ٢ّس. عجٌ 

 ثبقس ٦ّ ٝي ثبيؿت ث٦ آٟ ت٤ر٦ ٕطزز.

 فج٤ض ربز٥ انٚي اظ قٞبٗ ق٨ط ١يع اظ ٝحس٣زيت٨بيي ٝي ثبقس ٦ّ ١جبيؿت آٟ ضا ١بزيس٥ ا١ٖبضيس.

 اظ ٨ٝٞتطي٠ ٝحس٣زيت ٧بي ت٤ؾق٦ ق٨طي ٝي ت٤اٟ ث٦ ٤ٝاضز شي٘ اقبض٥ ّطز: 

 ر٤٢ثي ٣ ر٤٢ة قطٍي ق٨طفج٤ض ٝؿي٘ اظ ثرف  

 ث٤يػ٥ زض ٝطّع ق٨ط ٍيٞت ثبالي اضاضي ٣اٍـ زض ثبىت ٧بي ٤ٝر٤ز ق٨طي 

 ٣ر٤ز اضاضي ّكب٣ضظي زض پيطا٤ٟٝ ٝحس٣ز٥ ىقٚي ق٨ط 

 زي٤اض زىبفي ٕطٕبٟ زض قٞبٗ ق٨ط 

 

 :اهکاًات تَسؼِ كالثذي شْز  -

زض حبٗ حبضط ّطايف ١٤٢ّي ت٤ؾق٦ ق٨ط زض زاذ٘ ٣ زض ؾٞت قطً ٣ ر٤٢ة قطٍي ٝي ثبقس. ثطضؾي ٧بي 

ا١زبٛ قس٥ ١كبٟ ٝي ز٧س ٦ّ پتب١ؿي٨ٚبي ٤ٝر٤ز زض اذ٘ ق٨ط) اضاضي ثبيط( ٝي ت٤ا١س ١يبظ٧بي آتي ق٨ط ضا تأٝي٠ 

ػ٥ زض ر٤٢ة ق٨ط، اْٝبٟ ت٤ؾق٦ ضا ىطا٧ٜ آ٣ضز٥ اؾت. اظ آ١زب ١ٞبيس. ٣ر٤ز ؾغح ثبالي اضاضي ض٧ب قس٥ ث٦ ٣ي

٦ّ اي٠ ق٨ط ىبٍس ت٤ظيـ ٢ٝبؾت ٣احس٧بي ذسٝبتي، اْٝب١بت ضىب٧ي ٣ آ٤ٝظقي زض َٝيبؼ ٤ّي، ٝح٦ٚ ٣ ١بحي٦ 

ٝي ثبقس، ٙصا اضاضي ض٧ب قس٥ ٣ ؾبذت٦ ١كس٥ زاذ٘ ق٨ط ىطنت ٢ٝبؾجي ضا ثطاي اذتهبل ّبضثطي ٧بي آتي 

 . ىطا٧ٜ آ٣ضز٥ اؾت

 ٧70ٞچ٢ي٠ اظ آ١زب ٦ّ ٍطيت ث٦ ؾي زضنس اث٢ي٦ زاضاي ؾي ؾبٗ ٣ ثيكتط ٍسٝت زاضز ٣ اظ عطىي ١عزيِ ث٦ 

 30ت٨٢ب  1385زضنس آٟ ترطيجي ٝي ثبق٢س، زض  حبٙي٦ْ زض ؾبٗ  50زضنس اث٢ي٦ ق٨ط ىبٍس ؾبظ٥ ث٤ز٥ ٣ ثبٙل ثط 

طاي ت٤ؾق٦ ىطا٧ٜ آ٣ضز٥ اؾت ٦ّ اظ آ٨١ب ث٦ زضنس اث٢ي٦ ت٨٢ب ترطيجي ث٤ز٥ ا١س ٦ّ اي٠ ىطنت ؽطىيت ٢ٝبؾجي ضا ث

 اضاضي ٥٤٨ٍ اي يب اضاضي ٍبث٘ ثبظيبىت شّط ٝي ٕطزز.

  :ّطز اقبض٥ شي٘ ٤ٝاضز ث٦ ت٤اٟ ٝي ق٨طي ت٤ؾق٦ ٧بي ٍبثٚيت ٨ٝٞتطي٠ اظ

 ٝحالت زض ٣اٍـ ثبيط اضاضي 

 ق٨ط ؾغح زض اث٢ي٦ پبيي٠ تطاّٜ 

 ر٤٢ة ٣ قطً ق٨ط ٧بي ثرف زض ت٤ر٦ ٍبث٘ عجيقي ٣ ٝه٤٢ؿ ف٤اضو ٣ر٤ز فسٛ 

  تطاىيْي ٧بي قطيبٟ ث٦ ٝحالت ث٨ي٦٢ ١ؿجتب زؾتطؾي 
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 ١َك٦ ظيط ٤ٝا١ـ ٣ ٝحس٣زيت٨بي ت٤ؾق٦ ٝكرم قس٥ اؾت.

 ١َك٦ ٤ٝا١ـ ٣ اْٝب١بت ت٤ؾق٦ ق٨ط
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جوغ آٍري ٍ تزرسي ًمشِ ّاي هصَب تفکيك اراضي، طزح ّاي هصَب لثلي ٍ طزح  -4-21-4-21

فضاّاي شْز ٍ تِ ٌّگام كزدى ًمشِ ّا تزاساس پزٍاًِ ّاي صادرُ  ٍ ًمشِ ّاي هزتَط تِ هؼاتز ٍ

 شْزداري

 ث٦ ٢ٝؾ٤ض تسٍيٌ ٝغبٙقبت عطح پيك٨٢بزي ٤ٝاضز شي٘ زضيبىت ٣ ٤ٝضز ثطضؾي ٣اٍـ قس٥ اؾت:

  ٧بزي پيكي٠ثطضؾي عطح  .1

 ثطزاقت ٧بي ٝيسا١ي ٣ضـ ٤ٝر٤ز .2

 تقيي٠ ٝنبيطت ٧ب (1

 تقيي٠ فسٛ تحٌَ ٧ب (2

  ق٨طزاضيٝؿت٢سات اضؾبٙي اظ عطه  .3

٧ْتبضي ر٤٢ة قطً  7قف ٧ْتبضي قٞبٗ قطً ق٨ط ر٤اض ٣احس ر٨بز ّكب٣ضظي ٣ اضاضي تيْيِ ٧بي اضاضي  (1

  ق٨ط

 ضـ ٤ٝر٤ز ق٨ط ٝطث٤ط ث٦ ٝبْٙي٠تيْيِ ٧بي اضاضي ثبيط ٣ (2

 ١َك٦ ظيط تيْيِ ٧بي ٝؿت٢س اضؾبٙي ق٨طزاضي ا١جبض ا٤ٙٛ ٝي ثبقس.
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 ا حذ كَچِ ّاي دستزسي هَجَدتزرسي ٍ تزداشت دليك شثکِ خياتاى ّا ت -4-22

زض اي٠ ٍؿٞت اظ ٝغبٙقبت ث٦ ثطضؾي ٝكرهبت ىيعيْي قج٦ْ ٝقبثط افٜ اظ قيت، فطو ٣ ع٤ٗ قدج٦ْ ٝقدبثط   

٧بي ىطفي ٤ٝضز ثطزاقت ٍطاض ٕطىت٦ اؾدت  ٕطزز. ثطاي اي٠ ٢ٝؾ٤ض ٝقبثط ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ تب حس ٤ّچ٦پطزاذت٦ ٝي

٧دبي  ٠ فدال٥٣ ثدط ثبظزيدس٧بي ٝيدسا١ي، ١ؿدجت ثد٦ اذدص ١َكد٦        ٦ّ َٝبعـ فطضي آ٨١ب تطؾيٜ قس٥ اؾت. ٧ٞچ٢ي

ضثظ، اٍساٛ ن٤ضت ٕطىت٦ اؾت ٦ّ ١تبيذ حبن٘ زض ازا٦ٝ اضائ٦ قس٥ اؾت. الظٛ ثد٦  ٧بي شيت٤پ٤ٕطاىي اظ زؾتٖب٥

زضندس اظ   25ت٤ضيح اؾت ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ر٤ز فطو ٢ٝبؾت زض امٚت قج٦ْ ٝقبثط ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ، زض حدس٣ز  

 ٦ ٝقبثط اذتهبل پيسا ّطز٥ اؾت.ؾغح ق٨ط ث٦ قجْ

 تزرسي ػزض شثکِ هؼاتز اًثار آلَم -4-22-1
زؾت٦ ظيط ٍبث٘ تَؿيٜ ث٢دسي ٝدي    5ر٨ت ثطضؾي فطو ٝقبثط ٤ٝر٤ز زض ؾغح ق٨ط، ٝقبثط ثط حؿت فطو ث٦ 

 ثبق٢س:

 ٝتط 4ٝقبثطي ثب فطو ظيط  .1

 ٝتطي 6تب  4ٝقبثطي ثب فطو  .2

 ٝتطي 8تب  6ٝقبثط ثب فطو  .3

 ٝتطي 12تب  8ٝقبثط ثب فطو  .4

 ٝتط ث٦ ثبال 12ٝقبثط ثب فطو  .5

ث٢سي ى٤ً، ع٤ٗ قج٦ْ ٝقبثط ث٦ تيْيِ فطو ٝحبؾج٦ ٣ زض ٍبٙت رس٣ٗ ظيط اضائ٦ قدس٥ اؾدت.   ثط اؾبؼ زؾت٦

ٝتط ثد٦   8ٕطزز، مبٙجب قج٦ْ ٝقبثط ق٨ط اظ فطو ٢ٝبؾجي )ٝقبثط ثبفطو ٦١٤ٕ ٦ّ زض رس٣ٗ ظيط ٝالحؾ٦ ٝي٧ٞبٟ

 ثبال( ثطذ٤ضزاض ٧ؿت٢س.
 هجوَع عَل هحَرّاي شْز اًثار آلَم تز حسة عزضجذٍل 

عزض 

 هعثز
 درصذ عَل

 1 211 ٝتط 4-0

 1 342 ٝتط 6-4

 2 553 ٝتط 8-6

 43 12037 ٝتط 12-8

 53 15011 ٝتط 12ثبالي 

 100 28153 ٝز٤ٞؿ

 

 8ثبالتط اظ زضنس قج٦ْ ٝقبثط ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ اظ فطو  ٦١٤ٕ95 ٦ّ زض رس٣ٗ ى٤ً ٝكرم اؾت، ثيف اظ ٧ٞبٟ

 2ثبق٢س ٦ّ اظ اي٠ ٙحبػ زض ٣ضقيت ٢ٝبؾجي ٍطاض ٕطىت٦ اؾت. ١ْتد٦ ٍبثد٘ ت٤رد٦ ٣رد٤ز ت٨٢دب      ٝتط ثطذ٤ضزاض ٝي

ثبقدس ّد٦ ثد٦ ٢ٝؾد٤ض ثطضؾدي ىطؾد٤زٕي يْدي اظ        ٝتط ٝي ٧6بي ّٞتط اظ زضنس اظ قج٦ْ ٝقبثط زض حيغ٦ فطو

ضقيت ٢ٝبؾجي ١ؿجت ث٦ ق٨ط٧بي ٝكبث٦ ٍدطاض  ثبقس ٦ّ اظ اي٠ حيج ١يع ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ زض ٧٣بي ٨ٜٝ ٝيقبذم

 زاضز. 
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 ًقشِ عزض شثکِ هعاتز
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 تزداشت هماطغ ػزضي -4-22-2
ٕدطزز. زض اثتدسا الظٛ اؾدت    زض اي٠ ثرف اظ ٝغبٙقبت ث٦ ثطضؾي فدطو ٝقدبثط قد٨ط ا١جدبض آٙد٤ٛ پطزاذتد٦ ٝدي       

ند٤ضت ى٨طؾدت ظيدط     ارعاي انٚي ١يٞطخ فطضدي ثد٦  ت٤ضيحبتي زض ذه٤ل ارعاي اي٠ َٝبعـ اضائ٦ ٕطزز. 

 ق١٤س:تقطيو ٝي

 جادُ 

رٍسَارُ 

ٍسظ هياًِ 

٧دبي  اي اؾت ّد٦ ر٨دت  ض٣ ٝزعا اظ ٧ٜ ٍطاض زاضز. ٝيب٦١ ٣ؾظ ٝيب٦١ٝيب٦١ ٍؿٞتي اظ ربز٥ اؾت ٦ّ ثي٠ ز٣ ؾ٤اض٥

 ق١٤س.٧بي چپ رعء ٝيب٦١ ٣ؾظ ٝحؿ٤ة ٝيتطاىيِ ز٣عطه آٟ ٝربٙو يْسيٖط١س. ثب اي٠ تقطيو، قب٦١

رٍشية عزضی سَارُ 

رٍساسي 

-ٍؿٞتي اظ رؿٜ ضا٥ اؾت ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ض ىطا٧ٜ ؾبذت٠ ؾغحي ٤ٞ٧اض، ٝحْٜ، ثبز٣اٛ ٣ ٍبث٘ فجد٤ض ؾدبذت٦ ٝدي   

 ق٤ز. ض٣ؾبظي ٝق٤ٞال ؾ٦ ٍؿٞت زاضز: ض٣ي٦، اؾبؼ ٣ ظيطاؾبؼ.

رٍیِ 

 ٍؿٞت ٨١بيي ض٣ؾبظي اؾت.

دیَارُ هياًِ 

قد٤ز ٣  عطه، زض زاذد٘ ٝيب١د٦ ٕصاقدت٦ ٝدي     اي اؾت ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ض ر٤ٕٚيطي اظ ثطذ٤ضز ٣ؾبي٘ ١َٚي٦ ز٣زي٤اض٥

 َٝغـ آٟ اي٢ٞي قْ٘ اؾت.

ًزدُ حافظ 

 ق٤ز.اي اؾت ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ض اي٢ٞي زض ٢ّبض ربز٥ ٣ يب زض زاذ٘ ٝيب٦١ ٕصاقت٦ ٝي١طز٥

هياًِ کٌار 

 ر٨ت٢س.اي اؾت ٦ّ تطاىيِ ز٣عطه آٟ ٧ٜٝيب٦١

کٌارُ 

سکَ یا تاغچِ 

حاشيِ 

قد٤ز. اظ  ٤ض ايزبز ىبن٦ٚ ثي٠ ربز٥ ٣ پيبز٥ ض٣ )يب ز٣چطذ٦ ض٣( ٕصاقدت٦ ٝدي  ٍؿٞتي اظ ٢ّبض٥ ضا٥ اؾت ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ

 ق٤ز.  حبقي٦ ثطاي تبؾيؿبت ق٨طي ٣ ثبمچ٦ ٣ زضذتْبضي ١يع اؾتيبز٥ ٝي

رٍدٍچزخِ 

رٍپيادُ 

جذٍل 

جَتک 

 آ٣ضي قس٥ اظ ؾغح ضا٥ اؾت.٧بي رٞـٝؿيط حطّت رطيبٟ آة

پ ٣ضـ ٤ٝر٤ز قس٥ زض ٝحس٣ز٥ ثبىت ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ ث٦ قطح ثط اؾبؼ ٤ٝاضز يبزقس٥ زض ثبال، َٝبعـ فطضي تي

ٕطزز. الظٛ ث٦ ت٤ضيح اؾت ٦ّ اي٠ َٝبعـ فطضي ثط اؾبؼ ثبظزيس٧بي ٝيسا١ي ّبضق٢بؾبٟ اي٠ ١َك٦ ظيط اضائ٦ ٝي

 ٢٨ٝسؾي٠ ٝكب٣ض ثطزاقت قس٥ اؾت.
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  ًقشِ هقاعع عزضی
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 ٍضؼيت رٍساسي ٍ شية هؼاتز اًثار آلَم -4-22-3
٤ٝر٤ز قج٦ْ ٝقبثط زض اّخط ١َبط ىبٍس قيت ٝحؿد٤ؼ ٣ زض ثيكدتط ١َدبط قدج٦ْ قديت عد٤ٙي ٝقدبثط        زض ٣ضـ 

ر٤٢ثي اؾت. ث٦ اي٠ ٝق٢ي ّد٦ اظ قدٞبٗ   -ضؾس. ث٦ ع٤ضّٚي قيت قج٦ْ ٝقبثط زض ر٨ت قٞبٙي% ٝي4حساّخط ث٦ 

ي٘ اي٠ اٝط ١يدع  ضؾس. زٙ% ١يع ٝي5% ٣ر٤ز زاضز اٙجت٦ زض ثطذي ٢ٝبعٌ ق٨ط اي٠ قيت ث٦ 3ث٦ ر٤٢ة قيت حس٣ز 

ثبقس. الظٛ ث٦ ت٤ضديح اؾدت ّد٦ ثدب ت٤رد٦ ثد٦       ض٣ز زض ٍؿٞت ر٤٢ة ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ ٝي٣ر٤ز ض٣زذب٦١ ٕطٕبٟ

-٧دبي ؾدغحي ٝدي   ٝؿغح ث٤زٟ ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ، يْي اظ ٝكْالت ٤ٝر٤ز زض ؾغح ق٨ط، فسٛ زىـ ٢ٝبؾت آة

ثبق٢س. ثب ت٤ر٦ ثد٦ ٝد٤اضز يدبز    بث٘ ت٤ر٦ ٝيز٧س ٦ّ قج٦ْ ٝقبثط ق٨ط مبٙجب ىبٍس قيت ٍثبقس. اي٠ ٝؿب٦ٙ ١كبٟ ٝي

 ٕطزز.قس٥، ١َك٦ قيت ف٤ٞٝي قج٦ْ ٝقبثط ق٨ط ا١جبض آ٤ٙٛ زض ازا٦ٝ اضائ٦ ٝي

ز٧س ٦ّ پ٤قف مبٙت ٢ٝبعٌ ق٨طي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝيعاٟ ضىت ٣ آٝس زض ١َبط ٝغبٙق٦ پ٤قكي قج٦ْ ٝقبثط ١كبٟ ٝي 

ق٤ز ٣ اظ ق٨ط ٤٢٧ظ پ٤قف آؾيبٙت٦ ٝكب٧س٥ ١ٞي ٝرتٚو ق٨ط زاضاي ّيييت ٝتيب٣ت اؾت. ٧ٞچ٢ي٠ زض ٢ٝبعَي

 ُ ٧دبي  ٝقبثط زاضاي پ٤قف ذبّي ٧ؿت٢س. ٝكبث٦ ٧ٞي٠ ٣ضقيت يق٢ي ّيييت ضقيو ض٣ؾبظي ٝقبثط ٢٨ّٖي تدط

-اي ٣ ّٞتط ت٤ؾدق٦ اىتبزٕي ٣ ذ٤ضزٕي آؾيبٙت ث٦ ذه٤ل زض ٢ٝبعٌ حبقي٦ٝتقسز ٣ ٝت٤٢ؿ ٣ ثطآٝسٕي ٣ چي٠

ضىت ٣ آٝس زض ثؿيبضي اظ اي٠ ١َبط ث٦ ن٤ضت ؾ٤اض٥ ثب حزٜ ا١سُ زض رطيبٟ  ق٤ز. اظ آ١زب ٦ّيبىت٦ ٝكب٧س٥ ٝي

ق٤ز. ٢ٝبعٌ ت٤ؾدق٦  اؾت پ٤قف آؾيبٙت زؾتطؾي ؾ٤اض٥ ث٦ ف٤٢اٟ ١ٞبزي اظ ت٤ؾق٦ ق٨طي ٢ٝبعٌ ٝحؿ٤ة ٝي

 ٧ب ثبيس ٤ٝضز ت٤ر٦ ٍطاض ٕيطز. ت٤ؾق٦ يبىت٦ ق٨طي ثبيس ثطاي تطٝيٜ ٣ ثبظؾبظي ض٣ؾبظييبىت٦ يب ّٞتط
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 شِ شية عوَهی هٌغقًِق

 

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 شناخت )قسمت دوم( مرحله تفصیلی شهر انبار الوم      –طرح جامع 

     

 111 طرح و نقش 

ّاي السم تزاي كادر فٌي شْزداري ٍ سايز هجزياى ٍ ًظارت كٌٌذگاى تز تْيِ دستَرالؼول – 23-4

 اجزاي طزح ّا ٍ تزًاهِ ّاي پيشٌْادي

ظ ر٦ٚٞ ٨ٝٞتطي٠ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٧بي ٝس١ؾط زض ضاؾتبي ارطاي ث٨ي٦٢ ض٧يبىت ٧بي اضائ٦ قس٥ زض عطح پيك٨٢بزي ا

 ضا ٝي ت٤اٟ زض ٤ٝاضز ظيط ذالن٦ ؾبذت :

آق٢بيي ّبزض ى٢ي ثب ٝيب٧يٜ ٣ ان٤ٗ ا٣ٙي٦ ثط١ب٦ٝ ضيعي ٣ ٝسيطيت ق٨طي ٣ ض٤اثظ ٣ َٝطضات عطح پيك٨٢بزي زض  .1

 ٝحس٣ز٥ ٣حطيٜ ق٨ط

ؾب٦ٙ( زض پ٦٢٨ ٧بي ٝرتٚو  10ؾب٦ٙ( ٣ ٝيبٟ ٝست ) ٤ٙ٣5يت پيبز٥ ؾبظي ثط١ب٦ٝ ٧بي فٞطا١ي ٤ّتب٥ ٝست )ت٤ر٦ ث٦ ا .2

 ق٨طي

  ٣5 ٧ٞچ٢ي٠ ّٞيؿي٤ٟ ٝبز٥  ٣100  99ت٤ر٦ ث٦ آيي٠ ١ب٦ٝ ٧بي ٝه٤ة ق٤ضاي فبٙي ٣ ّٞيؿي٤ٟ ٧بي ٝبز٥  .3
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