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 قسمت سوم: ارائه پيشنهادات

بيني نقش و روند توسـعه   تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش -1

زا و  استراتژي توسعه اقتصادي درون اقتصادي شهر در آينده باالخص با رويكرد

هاي محلي يا بخـش خصوصـي در توسـعه     هاي آتي دولت و سازمان نيز برنامه

 گذاري الزم در هر بخش  اقتصادي شهر همراه با تعيين ميزان سرمايه

هر شهر داراي نوعي عملكرد اصلي است كه بر پايه وضعيت اشتغال افـراد سـاكن در آن تعيـين    

تواند داراي سه نقش اصلي اقتصادي، صنعتي و خدماتي باشد و  كلي يك شهر مي شود. در حالت مي

تواند بيش از چهارده نقـش را دارا باشـد. البتـه اينكـه يـك       تر يك نقطه سكونتي مي در حالت جزئي

 ها عبارتند از: افتد. اين نقش باشد اتفاق نمي ها را همزمان دارا  نقطه سكونتي همه اين ريز نقش

 سياسي -اداري الف) نقش

 گمركي -ب) نقش بندري

 كارگاهي -ج) صنعتي

 د) شهر معدني

 فرهنگي -ه) شهر دانشگاهي

 و) شهر مذهبي

 تفريحي -ز) نقش توريستي

 بازرگاني -ح) نقش تجاري

 روستايي -ط) نقش كشاورزي

 ي) نقش تاريخي

 ك) شهر بين راهي

 ل) شهر نظامي

  م) شهر خوابگاهي

يژگيهاي كالبدي و خدماتي و همچنين اهميت كشـاورزي و پـرورش   با توجه به و، چوئبدهشهر 

هـا در مراحـل اوليـه     اغلـب سـكونتگاه   شـود. شـهر محسـوب مـي   -ميگو در آن به نوعي يـك روسـتا  

به دليـل برخـورداري از    چوئبدهاند. شهر  گيري توسعه، بر پايه كشاورزي و دامداري استوار بوده شكل

دامداري بوده و هنـوز در مرحلـه گـذار از     -يك شهر كشاورزياراضي كشاورزي مناسب در پيرامون، 
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تـوان گفـت ايـن شـهر داراي نقـش       يك سكونتگاه روستايي به يك سـكونتگاه شـهري اسـت و مـي    

 باشد.نيز مي روستايي -كشاورزي

بـر اسـاس    چوئبـده تفصيلي عنوان شـد شـهر    -همچنان كه در مرحله اول مطالعات طرح جامع

درصـد  40چندنقشـي اسـت. امـا از آنجـا كـه بـيش از       و ژرژشاپو يك شهر  روش اجرايي بوژوگارنيه

 .كشاورزي است غالب اشتغال متعلق به بخش كشاورزي است، اين شهر داراي نقش

هـاي طبيعـي و جغرافيـايي و موقعيـت اسـتقرار آن در فاصـله        با توجه به ويژگـي  چوئبدهشهر 

ور كه قبال اشاره شـد خـاك حاصـلخيز بـراي     همانط آبادان، فاقد حوزه نفوذ است.كيلومتري شهر 47

شير در شرق شهر از عوامل تاثيرگذار بر پيـدايش و   توليد انواع محصوالت كشاورزي و رودخانه بهمن

تـري نسـبت بـه     رنگ پردر حال حاضر بخش كشاورزي جايگاه اند. همچنين  توسعه شهر چوئبده بوده

 ش غالب اقتصاد شهر است.نق كشاورزي باشد و هاي اقتصادي دارا مي ساير بخش

نفـر بـوده اسـت كـه      6491كل جمعيت شـهر چوئبـده    1385مطابق سرشماري عمومي سال 

نفر  1095ساله و بيشتر هستند كه از اين تعداد  10درصد از جمعيت شهر،  2/80نفر معادل  5209

ب ميـزان  نفر بيكار جوياي كار هسـتند. بـه ايـن ترتيـ     447نفر زن ) و  25نفر مرد و  1070شاغل (

شود به عبارت ديگر از هر صد نفر جمعيـت   درصد محاسبه مي 6/29عمومي فعاليت در شهر چوئبده 

دهنـده وضـعيت    اند و اين نشـان  نفر وارد بازار كار شده 30واقع در سن كار و فعاليت در شهر، حدود 

 باشد.  نسبتا نامناسب اشتغال در اين شهر مي

 اديهاي اقتص برآورد تحوالت شاخص -2-1

هاي آتي با افزايش ميانساالن و سالخوردگان روبرو  طي سال چوئبدهساختار سني جمعيت شهر 

خواهد بود. كاهش نسبي سهم كودكان و خردساالن از جمعيت، سهم بيشتري بـراي جمعيـت واقـع    

تـر، وضـعيت درآمـدي     سازد. در نتيجه با توليد بيشتر و درآمد افزون در سن كار و فعاليت فراهم مي

 شود. هاي شغلي ايجاد مي تري براي افزايش فرصت انوارها بهبود يافته و شرايط بهتر و مناسبخ

توانـد بـه رونـق    هاي عمراني و اعطاي اعتبارات بيشتر، از طريق استانداري و فرمانداري، مي طرح

مـا  اقتصادي شهر كمك كند و همين امر در افزايش اشتغال و كاهش بيكاري تاثيرگذار خواهد بـود. ا 

كشت نخـيالت و توسـعه    ي نظيرهاي مهمترين عامل تأثيرگذار بر اقتصاد و اشتغال شهر، اجراي طرح
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پرورش ميگو است. وجود بندر چوئبده امكانات قابل توجه براي توسعه توليدات به منظور صادرات به 

 ساير نقاط را فراهم آورده است.

شغلي از روش اقتصاد پايه استفاده شده هاي عمده بيني وضعيت اشتغال در گروهبه منظور پيش

ريزي شهري است كه در ترين روش تحليل اقتصادي در برنامهترين و متداولاست. اين روش، قديمي

آن پايه اقتصادي شهر، به معناي بخش اصلي اقتصاد يك شهر، شناسـايي شـده و سـهم آن در كـل     

روش تحليل پايه اقتصـادي شـهر، نيازمنـد    شود. از اين رو توليد و اشتغال شهر بررسي و مطالعه مي

انجام برآوردهايي از ميزان توليد و يا اشتغال، در بخشهاي مختلف اقتصادي شهر است. در اين روش 

 مراحل زير بايد طي شود:

 مرحله اول : شناخت فعاليت پايه

 بيني ضرائب و ميزان فعاليتهاي پايهمرحله دوم : پيش

نشان داده شد، در حال حاضر سـهم اشـتغال در    چوئبدهشهر چنانچه در مطالعات وضع موجود 

 باشد:بخشهاي مختلف اقتصادي به شرح زير مي

 0F1در وضع موجود چوئبدههاي عمده اقتصادي در شهر  : تعداد شاغالن در بخش12-1جدول شماره 

 درصد تعداد نوع فعاليت

 42 460 كشاورزي
 23 252 صنايع

 35 383 خدمات

 100 1095 جمع

 1385سال  ،مركز آمار ايراناخذ: م

دست آمده كه بـا توجـه   به شهرستان آبادان، اين آمار در سطح 1385بر اساس سرشماري سال 

به رشد جمعيت و آخرين اطالعات آماري استان، در وضع موجود به شرح زير برآورد شـده و مبنـاي   

  محاسبات قرار گرفته است:

 در وضع موجود شهرستان آبادانهاي عمده اقتصادي در  ش: تعداد شاغالن در بخ12-2جدول شماره 

 درصد تعداد نوع فعاليت

 11 6385 كشاورزي
 31 18626 صنعت

                                                 
است، آمار دقيق گروههاي مختلف شغلي در اين سال در شده يي محسوب ميروستايك نقطه چوئبده ، ،  1385ان سرشماري سالبه دليل اينكه در زم 1

درصدي مركز آمار، مالك عمل 20گيري مركز آمار وجود ندارد. لذا به منظور استفاده از روش اقتصاد پايه و لزوم بكارگيري آمار كل اشتغال، اطالعات نمونه
 باشد.ته و مبناي تبديل سهم اشتغال به كل تعداد شاغلين ميقرار گرف
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 59 35648 خدمات

 100 60659 جمع

 1385ماخذ: مركز آمار ايران، سال 

 آيد:دست ميبا توجه به اطالعات پايه فوق، وضعيت اقتصاد شهر در افق به طريق زير به

 ل: شناخت فعاليت پايهمرحله او

T

T

T

T

TT

T T
T T
T T
T T

T = 

Lqi ضريب مكاني فعاليت =i، 

UEi اشتغال در فعاليت =i ،در شهر 

UET،كل اشتغال در شهر = 

NEi اشتغال در فعاليت = i،در كشور 

NET.كل اشتغال در كشور : 

82/3                               در بخش كشاورزي:    

60659
6385
1095
460

==TTT 

75/0در بخش صنعت:                                                                                      

60659
18626
1095
252

==TTT 

60.0                                   در بخش خدمات:       

60659
35648
1095
383

==TTT 

كه ضريب مكـاني   كشاورزيخش دهد در ب به اين ترتيب بررسي ضرائب مكاني فعاليت نشان مي

دارد.  شهرسـتان در سطح  كشاورزيبيشتر از يك است، در واقع وزني بيش از وزن اشتغال در بخش 

گيرد. علت ميبه خارج از سطح شهر صورت  كشاورزيدهنده آن است كه سهمي از  اين نتيجه نشان

 . اراضي زراعي و باغات اطراف استوجود  چوئبدهعمده اين امر در شهر 

 ها بيني ضرايب و ميزان فعاليت مرحله دوم: پيش

 شود: كل جمعيت شاغل در افق طرح به طريق زير محاسبه و برآورد مي

T                    كل جمعيت شاغل در افق طرح :E ×T=B.M 
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B.M(نسبت كل شاغلين به شاغلين بخش پايه) ضريب افزايش : 

Eجمعيت شاغل در بخش پايه در افق طرح : 

 

38.2                   ب افزايش                                                              ضري
460

1095. ==TT 

(588              در افق طرح (كشاورزي)جمعيت شاغل در بخش پايه  
100

5/21(460)1( 10
0 =+=+= TTTT 

139938/2588                                                كل جمعيت شاغل در افق طرح                   =×=T 

 آيد: هاي اقتصادي به طريق زير به دست مي همچنين جمعيت شاغل در ساير بخش

Et :  جمعيت شاغل غيرپايه در افق طرحكل  
t

i
ti N

NEE ×= 

Ei  : جمعيت شاغل غيرپايه در بخشi 

Nt جمعيت شاغلين غيرپايه در وضع موجود : 

Ni  جمعيت شاغلين غيرپايه بخش :I در وضع موجود 

 

495                          در افق طرح: خدماتشاغلين بخش 
635
3838112 =×=T 

324                   شاغلين بخش صنعت در افق طرح: 
635
2528113 =×=T

  

ادي در افـق طـرح بـه    هاي مختلف اقتصـ  به اين ترتيب سهم و تعداد جمعيت شاغالن در بخش

 شرح زير است:

 هاي مختلف اقتصادي در افق طرح : سهم اشتغال در بخش12-3جدول شماره 

 درصد تعداد شاغالن نوع فعاليت

 42 588 كشاورزي

 23 324 صنعت

 35 495 خدمات

 100 1399 جمع

 مأخذ: مطالعات و محاسبات مشاور
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يا بخش خصوصي در توسـعه اقتصـادي   هاي محلي  هاي آتي دولت و سازمان برنامه -3-1

 شهر

هاي دولت براي توسـعه اقتصـادي    ، برنامهخوزستانبنابر اطالعات اخذ شده از استانداري استان 

به شـرح جـدول    تدوم و سوم سفر رئيس جمهور و هيأت دول ،هاي مختلف و در دوره اول در بخش

 ذيل است:

 خوزستانسفر رئيس جمهور و هيأت دولت به استان  دوره اول، دوم و سوم: شرح مصوبات 13-1جدول شماره 

 سفر دور بند شرح

 فاضالب اشتراك حق و كشاورزان بهاي آب پرداخت جهت مدتكوتاه بانكي تسهيالت اختصاص
 اقساط صورت به را شده ياد بدهيهاي نيرو وزارت :تبصره .آن قبلي بدهيهاي بابت استان مردم

  .نمايد دريافت
 اول

 توسعه هاي زمينه در استان در آبياري هاي شبكه و موجود سدهاي آب منابع از استفاده هنحو تعيين
 اول .خوزستان استانداري و نيرو وزارت همكاري با پروري آبزي

 280 همچنين استان روستايي آبرساني هاي مجتمع اجراي جهت ريال ميليارد 120 مبلغ اختصاص
   يابد مي اختصاص منظور بدين 1386 سال براي استاني اعتبارات محل از ريال ميليارد

 اول

 و (دزفول) آب شيرين و دشت سر -(اللي) تراز - (باغملك) صيدون سد پنج 2 فاز مطالعات اتمام
 بودجه لوايح در مذكور سدهاي اجراي نياز مورد اعتبار بيني پيش و 1386 خرداد پايان تا ابوفارس

 برنامه قانون 32 ماده نامه آيين در مندرج كارگروه زمجو اخذ از پس آتي سالهاي و 1387 سال
   توسعه چهارم

 اول

 بهبهان تشانبخش در واقع تنگبن رودخانه و زيدون بخش در زهره خاكي سدهاي مطالعات شروع
 تسهيالت از استفاده با آبياري هاي شبكه احداث در كشاورزان صورتيكه در :تبصره .1385 سال در

 در مجدد مشاركت از اند داشته مشاركت توسعه سوم و دوم برنامه قوانين 106 ماده و 76 ماده
 قانوني تبصره است موظف نيرو وزارت منظور بدين باشند مي معاف 4 و 3 هاي شبكه احداث
 اعمال سنواتي بودجه قوانين قالب در اسالمي شوراي مجلس تصويب صورت در و تهيه را مربوط
   نمايد

 اول

 نياز مورد اعتبارات بيني پيش و بهبهان و شوش، انديمشك، هاي شهر ضالبفا مطالعات تكميل
 گروه كار مجوز اخذ از پس توسعه چهارم برنامه هاي سال بودجه لوايح در مذكور هاي طرح اجراي
   توسعه چهارم برنامه قانون 32 ماده نامه آيين در مندرج

 اول

 در آريوبرزن و جره باالرود، آباد، خير اجراي دست در سدهاي تكميل نياز مورد اعتبار بيني پيش
  برسد برداري بهره به 1389 سال پايان تا مذكور هاي پروژه كه نحوي به آتي سالهاي بودجه لوايح

 اول

 لوايح در استان شهر 12 فاضالب اجراي دست در هاي طرح تكميل نياز مورد اعتبار بيني پيش
   1390 تا 1386 سالهاي بودجه

 اول
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 مركزي دشت به (3) كارون سد از كشاورزي آب انتقال كانال اجراي جهت الزم اعتبار بيني پيش
 اجرايي نامه آئين (32) ماده موضوع قانوني مراحل طي از پس كيلومتر پنج و بيست طول به ايده

 .كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان هماهنگي با توسعه چهارم برنامه قانون
 اول

 آوري جمع و توزيع هاي شبكه تقوي و توسعه جهت اعتبار ريال ميليارد 3900 مبلغ بيني پيش
 هاي سال طي مذكور هاي پروژه كه نحوي به اي تعرفه چند كنتورهاي نصب و مجاز غير هاي برق

   برسد اتمام به توسعه چهارم برنامه
 اول

 اول .ورزيكشا اراضي آبياري جهت استان هايرودخانه آب برداشت محدوديت لغو بررسي

 بخاري نيروگاه واحد سه و گازي نيروگاه واحد دو احداث يا و توسعه نياز مورد اعتبار بيني پيش
   86سال بودجه اليحه در مگاوات هشتصد ظرفيت به مجموعا

 اول

 تقويت و توسعه چهارم برنامه هاي سال بودجه لوايح در اعتبار ريال ميليارد 6000 مبلغ بيني پيش
 تحقق امر اين توسعه چهارم برنامه سالهاي طي حداكثر كه نحوي به استان برق تقالان هاي شبكه

   يابد
 اول

 كندمي گذر رودخانه كه شهرهايي كليه در شهر طول در رودخانه ساحل مديريت و ساماندهي
 اول .نيرو وزارت هماهنگي با شهرداري توسط

 اول .كشاورزي بخش توسعه جهت پوتو و سابوالعبا زرد، هايرودخانه از آب برداشت مجوز صدور

 در استان هاي رودخانه ساير و كارون رودخانه اليروبي و ساماندهي جهت الزم اعتبار بيني پيش
 آيين در مندرج گروه كار مجوز اخذ از پس توسعه چهارم برنامه سالهاي و 1386 سال بودجه اليحه

   توسعه چهارم برنامه 32 ماده نامه
 اول

 ، آبادان هاي شهر شامل آبي مشترك منبع با استان شهرهاي آبرساني طرح ده اعتبار ردنك پادار
 - شوشتر) جنوبي و مركزي هاي شهر ، سليمان مسجد ، انديمشك و دزفول ، شادگان خرمشهر،

 دشت ،(رامهرمز ملك، باغ ايذه،) شرق شمال هاي شهر ،(مالثاني - اللي - شيبان - ويس - اهواز
 قانون اليحه در (هنديجان ماهشهر، رامشير، ، اميديه - آغاجاري) شرق جنوب هرهايش و آزادگان
 تا مذكور هاي پروژه كه گردد تامين نحوي به آتي سالهاي اعتبارات همچنين 1386 سال بودجه
   برسند برداري بهره به 1388 سال پايان

 اول

 هزار 4 ظرفيت مجموعابه بهبهان و اميديه ، اهواز جنوب زرگان، ، خرمشهر در نيروگاه 5 احداث
 اين نياز مورد ارزي تسهيالت - تبصره دولتي غير بخش گذاري سرمايه با ترجيحا استان در مگاوات
    گردد مي تامين ارزي ذخيره حساب محل از طرحها

 اول

 غيردولتي بخش گذاريسرمايه مشاركت با رامين نيروگاه (8) و (7) واحدهاي توسعه طرح اجراي
 .1393 تا 1388 سالهاي طي

 دوم

رودخانه حاشيه صنايع و كشاورزي طرحهاي نياز مورد آب تأمين خصوص در گيريتصميم و بررسي
 ساير و معادن و صنايع نيرو، كشاورزي، جهاد هايوزارتخانه از متشكل كارگروهي توسط استان هاي

 .استاندار مسئوليت با مرتبط دستگاههاي
 دوم

 دوم .1388 سال در استان روستايي و شهري برق فرسوده هايشبكه ساماندهي تجه اعتبار افزايش

 ذخيره حساب تسهيالت طريق از استان نيروگاهي واحدهاي توسعه يا اجرا براي ارزي منابع تأمين
 ارزي

 دوم
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 دوم .دو كارون سد احداث مطالعه در تسريع

 سد از 1387 سال در ايذه به كشاورزي آب انتقال اجرايي عمليات شروع و مطالعه اتمام در تسريع
 دوم .سه كارون

 طي از پس الزم اعتبار بينيپيش و استان در صنعتي و كشاورزي هايآبزه جامع طرح مطالعه
 دوم .توسعه چهارم برنامه قانون (32) ماده موضوع قانوني مراحل

 به الحاق با مسير شهرهاي و شادگان و اهواز خرمشهر، آبادان، شهرهاي به آبرساني طرح اجراي
 ماده موضوع قانوني مراحل طي از پس 1388 سال بودجه اليحه و اول دور سفر مصوب طرحهاي

 .توسعه چهارم برنامه قانون (32)
 دوم

 اعتبارات يا جهاني بانك اعتبارات محل از خرمشهر و آبادان شهرهاي فاضالب تكميل اعتبار تأمين
 ي.تدول

 دوم

 دوم .دز سد برقابي نيروگاه توسعه يسنجامكان مطالعه

 دوم .استان سدهاي رسوب كنترل و بخشيعالج مطالعه

 ماده موضوع قانوني مراحل طي از پس استان ماندهباقي شهرهاي براي فاضالب اجراي و مطالعه
 .توسعه پنجم برنامه طي آن از بعد و 1388 سال در توسعه چهارم برنامه قانون (32)

 دوم

 اراضي) جفير طرح اراضي (2) و (1) اصلي آبياري هايشبكه اجراي براي اعتباري يفرد ايجاد
 .1388 سال در (رزمندگان

 دوم

 وزارت مالي منابع محل از استان صنعتي شهركهاي به آبرساني و برق تأمين براي مالي منابع تأمين
 .مساوي نسبت به (ملي) بودجه اليحه در بينيپيش و استاني نيرو،

 دوم

 حفاظت برق، و آب سازمانهاي از متشكل كارگروهي توسط استان هايرودخانه بستر و حريم تعيني
 .استاندار مسئوليت با مرتبط دستگاههاي ساير و كشاورزي جهاد زيست، محيط

 دوم

 و آوريجمع شبكه اجراي براي خارجي و داخلي هايبانك تسهيالت از استفاده اولويت اختصاص
 بندرامام رامشير، ماهشهر، هويزه، آزادگان، دشت شادگان، خرمشهر، آبادان، البفاض خانهتصفيه

 .ريال ميليارد هزار دو ميزان به هنديجان و شوشتر خميني،
 سوم

 كه اهواز وفاضالب آب هايپروژه اتمام و تكميل منظور به ريال ميليارد ششصد مبلغ اختصاص
 طي اهواز آبفاي شركت به ساليانه بودجه بر هعالو است، مانده تمام نيمه جهاني بانك توسط

 .1391 تا 1389 سالهاي
 سوم

 مربوط انشعابات و فاضالب و آب هايشبكه تكميل براي ريال ميليارد يكهزار مبلغ اختصاص -13
 مالشيه، ،2 عين سياحي، كوي مهديس، كوي ،...عبدا كوت قبيل از اهواز ايحاشيه مناطق در

 .صافي آل كوي و رهنگيانف منطقه زردشت، زرگان،
 سوم

 اروند، كارون، هايرودخانه حاشيه شهرهاي تمامي انساني فاضالب تصفيه سيستم اندازيراه و احداث
 و 1389 سالهاي طي ايذه و خرمشهر آبادان، اهواز، شهرهاي ويژه به ميانگران، تاالب و جراحي
1390. 

 سوم

 و گياهي پوشش احياي هدف با «شادگان» «عظيمهورال» ،«بامدژ» تاالبهاي دائمي حقابه تأمين
 ي.بيابانزاي از جلوگيري و وغبار گرد كنترل

 سوم
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 سوم .كارون رودخانه حوزه از باغملك و ايذه هايدشت آبياري به مربوط مطالعاتي طرح انجام

 بخش گذاريسرمايه صورت در انديشمك، شهر در تركيبي سيكل نيروگاه احداث مجوز صدور
 ي.خصوص

 سوم

 سوم ز.رامهرم شهرستان فاضالب تكميل براي ريال ميليارد سي مبلغ اختصاص

 و هزار فروش محل از استان برقابي نيروگاههاي و سدها اجرايي عمليات در تسريع و مطالعات اتمام
 و عمومي درآمدهاي محل از آن بازپرداخت و سال شش ظرف مشاركت اوراق ريال ميليارد چهارصد

 ي.قانون مجوزهاي اخذ از پس خوزستان وبرق آب سازمان داخلي منابع
 سوم

 هماهنگي با استان دو و يك درجه زهكشي و آبياري هايشبكه تكميل اجرايي عمليات در تسريع
 مشاركت اوراق فروش محل از ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك و دارايي و اقتصادي امور وزارت

 ي.قانون مجوزهاي اخذ از پس سال سه طي ريال ميليارد هزار ده ميزان به
 سوم

 سوم .سال دو طي استان وبرق آب سازمان توسط خوزستان استان تاالبهاي ساماندهي جامع مطالعه

 با تداخل و كشاورزي اراضي آسيب از جلوگيري منظور به استان هايزهكش جامع طرحهاي مطالعه
 ل.سا دو طي محيطي،زيست مسايل كنترل و اجرايي و عمراني طرحهاي ساير

 سوم

 طي خرمشهر و آبادان شهرهاي فاضالب هايشبكه تكميل براي ريال ميليارد سيصد مبلغ اختصاص
 .1390 و 1389 سالهاي

 سوم

 سوم .استان داربرق روستاهاي معابر روشنايي شبكه توسعه براي ريال ميليارد نهصد مبلغ اختصاص

 اهواز شهر در برق توزيع هوايي شبكه اصالح و اماندهيس براي ريال ميليارد ششصد مبلغ اختصاص
 .زميني شبكه به ان تبديل و

 سوم

امـا از   .بر شهر خواهـد گذاشـت  اقتصادي  اتتأثير ،اين مصوبات به طور مستقيم يا غير مستقيم

دهـد و پـرورش ميگـو و    آنجا كه اراضي اطراف شهر چوئبده را باغات و نخلستانهاي داير تشكيل مـي 

تـأثير مسـتقيم بـر توسـعه      زيـر  مصـوبات  شود،بزيان از فعاليتهاي مهم اين شهر محسوب ميساير آ

 :  دارند چوئبدهمنطقه و شهر  اقتصادي

 اشتراك حق و كشاورزان بهاي آب پرداخت جهت مدتاختصاص تسهيالت بانكي كوتاه -

 آن قبلي بدهيهاي بابت استان مردم فاضالب

 در اسـتان  در آبيـاري  هـاي هاي موجـود و شـبكه  تعيين نحوه استفاده از منابع آب سد -

  پروري آبزي توسعه هايزمينه

 هاي استان جهت آبياري اراضي كشاورزي.    بررسي لغو محدوديت برداشت آب رودخانه -

گيري در خصوص تأمين آب مورد نياز طرحهـاي كشـاورزي و صـنايع    بررسي و تصميم -

 حاشيه رودخانه
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 انهاي جامع زهكشهاي است مطالعه طرح -

 هاي زير در توسعه شهر تأثير مستقيم دارد:همچنين طرحها و برنامه

 و شهرسازي استان راهاز سوي اداره كل  چوئبدهتفصيلي شهر  –تهيه طرح جامع  -

 شهرسـازي از سـوي اداره كـل راه و   ارونـدكنار  -طرح ساماندهي محور ارتباطي آبـادان  -

 استان

 اصالح معابر و هدايت آبهاي سطحي چوئبده -
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 يندهآ هاي جمعيت شهر در بيني احتماالت رشد و پيش  -2

انداز تحوالت        تعيين چشم نيازمند چوئبدهشهر  تفصيلي -ريزي و تعيين اهداف طرح جامعبرنامه

هاي مختلف     سير عات و بر   ل عنصر پايه و اساس مطا        ، . زيرا جمعيت     است اين شهر     آينده جمعيت در      

مع   هاي   طرح   غلب شاخص            شود  شهر شناخته مي   تفصيلي  -جا ا تعيين  و  بررسي  در  نه   ، ها  .  ها،   سرا

از    يرد و  گ  جمعيت به عنوان پايه يا مخرج كسر مورد استفاده قرار مي    ،هاي مختلف سط ها و متو ميزان

ها با معيارهاي استاندارد يا آنچه در ساير نقاط مشاهده شده                          ها و ميزان      طريق مقايسه اين شاخص       

و  شده ها و موضوعات شهري شناسايي         ه و ها و ساير انواع گر         ري  ها، برخوردا        است كمبودها، محروميت    

بيني آن مورد توجه         كالبدي شهر، بررسي تحوالت جمعيت و پيش             ريزي    در برنامه       د. شون  تحليل مي  

ر مي     ز تعيين كاربري اراضي و برآورد سطوح مورد نياز، جمعيت افق طرح                                         قرا گيرد. لذا پيش ا

 شود.محاسبه مي

 : شود مطرح مي سه مرحله ،مانند ساير موضوعات علميبراي شناخت جمعيت 

 شناخت وضع موجود  -1

 استنتاج و يافتن روابط و قوانين  -2

 نگري راهكارها و پيشنهادات يا آينده -3

در مرحله شناخت وضع موجود، شناخت تاريخي، تعيين روند تحوالت و تغييرات مورد بررسي                                  

نيز  و غيره     سي، والدت، مرگ، مهاجرت، توزيع و پراكنش                     ساختار سني و جن    چنانچه   يرد.   گ  قرار مي    

قواعد و قوانين موجود بين              ، در مرحله استنتاج          . قرار گرفت     بحث  مورد      در مطالعات وضع موجود          

 گيرد.بيني هاي آتي قرار ميمبناي محاسبات و پيشكه  شودهاي مختلف جمعيتي مطرح مي مولفه

 گرفته است:زير مورد بررسي قرار  روشهاي ،)1405(طرح  برآورد جمعيت افق به منظور

 ي مصوبدها طرح براساس نرخ رشدبيني جمعيت  برآورد و پيش -

 –بيني جمعيت براساس طرح فرادست (طرح جامع ناحيه خرمشهر                         برآورد و پيش         -

 آبادان)

 هاي گذشته  روند دهه با فرض ادامهبيني جمعيت  پيشو برآورد  -

 بيني شده است.محاسبه و پيش 1405يت شهر در سال هاي فوق، جمعسپس از برآيند بررسي
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 هادي مصوب بيني جمعيت براساس نرخ رشد طرح برآورد و پيش -

تهيه شده و به تصويب رسـيده اسـت. در    1388در سال  مآباين طرح توسط مهندسان مشاور 

 شـده  ارائـه گزينـه   سـه ) در 1395براي سال افق طرح (سـال   چوئبدهاين طرح شمار جمعيت شهر 

نفـر بـا    8501) جمعيت شهر براي سال افق طرح مآب بيني مشاور گزينه مطلوب (پيشدر  است كه

 چوئبدهبيني جمعيت شهر  هاي مختلف پيش درصد بيان شده است. جدول ذيل گزينه 7/2نرخ رشد 

 دهد. را از ديدگاه طرح هادي شهر نشان مي

 1395براي سال ر مشاور طرح هادي از نقطه نظ چوئبدهبيني جمعيت شهر  : پيش2-1جدول شماره 

 نرخ رشد (درصد) تعداد جمعيت فروض پيشنهادي جمعيت

 2.3 8148 ميانگين چهل ساله

 1.9 7979 75-85نرخ رشد دهه 

 2.7 8501 مآب پيشنهاد مشاور

 چوئبدهمأخذ: طرح هادي مصوب شهر 

قـرار گيـرد، بـا     بر همين اساس چنانچه نرخ رشد پيشنهادي طرح هادي مالك برآورد جمعيـت 

توان جمعيت شهر چوئبـده را بـراي   باشد، مينفر مي 7252) كه 1390احتساب جمعيت سال پايه (

 .نمودنفر برآورد  10815) به ميزان 1405سال افق طرح(
 

 آبادان) –بيني جمعيت براساس طرح فرادست (طرح جامع ناحيه خرمشهر  برآورد و پيش -

تهيه شده اسـت. در  وسط مهندسان مشاور طرح و آمايش آبادان ت –طرح جامع ناحيه خرمشهر 

درصد در نظر گرفته شده اسـت. بـا احتسـاب ايـن نـرخ رشـد،        5/3اين طرح، نرخ رشد نقاط شهري 

 شود.برآورد مي نفر 12150) به ميزان 1405جمعيت شهر چوئبده در سال افق طرح (

 رچهار دهه اخي با توجه به نرخ رشد بيني جمعيت برآورد و پيش -

 1385تا  1345هاي  طي سال چوئبده: روند رشد جمعيت شهر 2-2جدول شماره 

 نرخ رشد جمعيت سال
1345 2179 - 
1355 2857 2.75 
1365 0 - 
1375 5357 - 
1385 6491 1.94 

 مأخذ: مركز آمار ايران
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طـي  دهد، نرخ رشد جمعيت ايـن شـهر رو بـه كـاهش بـوده اسـت.        چنانچه آمار فوق نشان مي

اي جنگ نيز اين شهر خالي از سكنه بوده است. لذا متوسط نرخ رشـد جمعيـت در ايـن سـالها     ساله

باشد. چنانچه آخرين دهـه گذشـته كـه شـهر بـه لحـاظ جمعيـت از ثبـات نسـبي          قابل بررسي نمي

درصـد تـا سـال    94/1جمعيت شهر با نرخ رشـد  برخوردار بوده است را مالك اين فرضيه قرار دهيم، 

 رسد.ر مينف 9674به  1405

) برابر با 1390در سال پايه ( جمعيت موجود شهر ،بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن

هـاي مختلـف از جملـه طـرح هـادي مصـوب قبلـي         نفر اسـت. همچنـين نـرخ رشـد گزينـه      6987

درصد) مورد مطالعـه   94/1درصد) و نرخ رشد دهه اخير (5/3( طرح فرادستدرصد)، نرخ رشد 7/2(

 نتايج زير حاصل شده است: ،پس از بررسي قرار گرفته و

 )1405در سال افق طرح ( برآورد جمعيت شهر -

ارائـه شـده اسـت. در      نهگزيسه در  چوئبدهبيني جمعيت شهر  با توجه به مطالعات مشاور، پيش

 در سه حالت به شرح زير در نظر گرفته شده است: رشد جمعيتها وضعيت  اين گزينه

 ادامه روند دهه گذشته -1

 آبادان) –قق نرخ رشد طرح فرادست (طرح جامع ناحيه خرمشهر تح -2

 هاي فوقمتوسط فرضيه -3

 دهد. نشان مي 1405براي مقاطع پنج ساله تا افق  اين سه گزينه راجدول ذيل مقايسه 

 1405تا افق  چوئبدهشهر   پيشنهاديهاي  ورد تحوالت جمعيت در گزينهآبر :2-3جدول 

3- حداكثر رشد2-  متوسط رشد1-  حداقل رشد

جمعيتجمعيتجمعيت
1390725272527252
1395796881718613
14008754920610230
140596181037312150

ميانگين رشد
1405-1390 

1.92.43.5

سال ها

 خذ: مطالعات مشاورمأ

بنـابراين   شـود.  توصـيه مـي   چوئبـده گزينه دوم به عنوان گزينه بهينه براي جمعيت آتي شـهر  

شـود و ايـن جمعيـت    نفـر بـرآورد مـي    10373ات، جمعيت شهر چوئبده در سال افق طرح، بمحاس
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 شـد. باريـزي مسـكن مـي   مبناي محاسبات و تعيين سرانه خدمات مورد نياز و همچنين مالك برنامه

نفر براي افق طرح شهر چوئبده مورد تصـويب شـوراي عـالي     10373الزم به ذكر است كه جمعيت 

 شهرسازي و معماري قرار گرفته است.

 گزينه سهدر  چوئبده: روند رشد جمعيت شهر 2-1نمودار شماره 

0
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حداقل رشد  جمعيت  -١

متوسط رشد جمعيت  -٢

حداکثر رشد جمعيت -٣

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 چوئبدهتدوين الگوي توسعه و محدوده شهر  -3

شكل نهايي شهر، حاصل تعامالت متعددي است كه در طي زمان به وقوع پيوسته است. 

ها  اي از شرايط، اقدامات، خواست كالبدي شهر، منتج از روابط پيچيده و مجموعه –تغييرات فضايي 

 ها است. و گرايش

رفتن كليه عوامل از اينرو درك تمامي عوامل موثر در ايجاد كالبد كنوني شهرها، بدون در نظر گ

، به منظور چوئبدهگيري فضايي شهر ممكن نخواهد بود. در تهيه الگوي توسعه شهر  موثر در شكل

 ريزي راهبردي و ها، از روند برنامه نگري ها و آينده بيني درك بهتر عوامل موثر و كاهش خطا در پيش

مسائل و مشكالت توجه به تا طرح پيشنهادي با استفاده شده ريزي،  اين روش برنامه هاي سياست

روي آن از طرف ديگر به بهترين وجه تهيه شود و  هاي پيش ها و فرصت شهر از يك طرف و پتانسيل

ها در حل مسائل و مشكالت ديگر شهر  همچنين مديريت شهري بتواند از اين راهبردها و سياست

 نيز استفاده كند.

توسعه مختلف، با سنجش و ارزيابي  پس از توصيف و تحليل وضعيت موجود و بررسي الگوهاي

هر كدام از الگوها، شرايط موجود و نيازهاي آتي سنجيده شده و پاسخ بهينه (در حد اطالعات 

پذيري هر كدام از  آورد كه ميزان تحقق امكان آن را فراهم مي ،موجود) ارائه خواهد شد. اين روش

 سنجي شود. ها از پيش امكان طرح

 دازان تدوين چشم -گام اول

، اولين و مهمترين گام در تهيه الگوي توسعه و چوئبدهانداز توسعه و عمران شهر  تدوين چشم

ايجاد همسويي ميان عمران شهر است. اهميت اين گام به دليل مشخص كردن مقصد نهايي و 

 باشد.  مي طرحاهداف راهبردها و 

خطرات و فرصتهاي موجود  وياها،ر انتظارات، انداز، خلق تصويري از آينده بر پايه واقعيات، چشم

كند تا جايگاه خود و شهرمان را در خلق فرصتها و استفاده از  است. چشم انداز به ما كمك مي

فرصتهاي آينده بيابيم و روشي مناسب براي ايجاد تغييرات و پاسخ همزمان به تغييرات خارجي 

يك تصوير  ا وضعيت شهر در آينده،ريزي كنيم. به عبارتي ديگر، چشم انداز، تصويري از حالت ي طرح

 معتبر و در عين حال واقعي است. ،جذاب ،مطلوب ،ممكن اي ذهني از آينده

 ،كند از سال به سال تغيير نمي انداز، بر آينده متمركز بوده و به عنوان حكم عمل مي كند. چشم
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دهد كه به  مي هرچند بر مبناي آينده است اما در زمان حال درك مي شود و به مردم اين حس را

اي از آينده را ترسيم  چشم انداز، چهره سمت اهداف قابل شناسايي و معقول در حال حركت هستند.

كند كه پيش از هرچيز نواقص و مشكالت موجود را مرتفع ساخته و آنگاه بر مبناي مزيتها، نيازها  مي

 كند. و خواسته هايي معطوف به آينده تصوير مطلوب را خلق مي

ها و  گرايشات، پتانسيل مصوب، هايو طرحهاي فرادست  رحله با بررسي طرحدر اين م

 است.  پرداخته شدهانداز شهر  چشمبه تدوين هاي موجود،  محدوديت

 آبادان –بررسي اهداف طرح جامع ناحيه خرمشهر  -

اين طرح توسط مهندسان مشاور طرح و آمايش تهيه شده است و اهداف، سياستها و 

 به شرح زير تدوين شده است:راهبردهاي آن 

با توجه به هدف كلي و اوليه طرح جامع مبني بر هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب 

مراكز فعاليت (مسكوني و غيرمسكوني)، مناطق حفاظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي 

 –ت در ناحيه خرمشهر ساكنين شهرها و روستاها، با عنايت به چگونگي استقرار انسان، فضا و فعالي

هاي حاكم بر انتظام فضايي در ناحيه و امكانات و  آبادان و نيز روند رشد و توسعه و گرايش

هاي حاكم بر اين فرآيند در ناحيه  ها و سياست هاي مترتب براي تحول، مهمترين هدف محدوديت

 شود. آبادان به شرح زير تنظيم مي –خرمشهر 

و ارتقاي انتظام فضايي سكونت، كار و فعاليت در سطح ناحيه از بهبود  ريزي: اهداف طرح -الف

 طريق اهداف زير محقق خواهد شد:

جلوگيري از روند تضعيف و تخريب زيست بوم ناحيه از طريـق حفاظـت و تقويـت عناصـر و      -

 عملكردي ميان آنها، –محيطي و پيوند وجودي  هاي زيست مولفه

 محيطي، هاي زيست رفيتيشينه از امكانات و ظو باستفاده بهينه  -

 هاي شهري و روستايي، تقويت و بهبود شرايط سكونت در كانون -

 تقويت دسترسي ساكنان و فعاالن ناحيه به خدمات و فضاهاي عملكردي مورد نياز خود، -

 عملكردي، –حداكثر استفاده ممكن و مطلوب از تسهيالت و فضاهاي خدماتي  -

ها و امكانات  هاي كار و فعاليت متناسب با ظرفيت ونتقويت و بهبود نظام استقرار مراكز و كان -

 ناحيه،

 عملكردي روستايي در ناحيه، –جلوگيري از روند تضعيف و كوچك شدن نقش سكونتي  -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 چوئبدهتفصيلي  –طرح جامع 

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

17 

 هاي شهري در تحوالت ناحيه، آفريني كانون تقويت و بهبود ارتباط عملكردي و نقش -

بهبود كمي و ارتقاي كيفي شرايط و اندازي منطقه آزاد اروند در  سمت دادن تاثير ايجاد و راه -

 هاي سكونت و كار و سازمان فضا در ناحيه، مولفه

 تقويت و بهبود دسترسي و ارتباط عملكردي ناحيه ، -

 ها و امكانات مختلف ناحيه، تقويت و بهبود استفاده از ظرفيت -

 تقويت و بهبود زمينه و شرايط جذب و نگهداشت بيشتر جمعيت و فعاليت در ناحيه   -

ها و امكانات قانوني، اداري، اجرايي، تشكيالتي و... موجود و تقويت بهبـود   تفاده از ظرفيتاس -

 آنها.

 –ريزي ناحيه خرمشهر  هاي كلي) طرح هدف اصلي و (نيز هدف ريزي: هاي كلي طرح سياست -ب

سعه هاي موثر در تو هايي اجرايي مردم، نهادها و سازمان آبادان در تلفيق با امكانات و محدوديت

ريـزي ناحيـه را تعـين كـرده و آن را      هاي كلي طـرح  و عمران ناحيه عواملي هستند كه سياست

 دهد. مبناي مشخص كردن راهكارهاي اجرايي قرار مي

 محيطي آنها، دريا و جلوگيري از آاليندگي زيست ،ناحيه يها ، تاالب حفاظت از رودخانه -

 و تقويت و بهبود آنها،هاي ناحيه  هاي كشاورزي و نخلستان حفاظت از پهنه -

 هاي آنها، استفاده بهينه زا منابع آب و خاك و اقليم ناحيه، متناسب با ظرفيت -

فارس و نزديكي به كشور عـراق و   استفاده بهينه از موقعيت استراتژيك ناحيه در كناره خليج -

 فارس، كشورهاي حوزه خليج

 تقويت و بهبود جايگاه عملكردي ناحيه در منطقه و كشور، -

هاي سه گانه مركزيت عملكردي ناحيه (خرمشهر، آبادان و  ظيم روابط عملكردي ميان پايهتن -

 منطقه آزاد اروند) با تأكيد بر نقش موثر و افزايشي شهرهاي خرمشهر و آبادان،

تقويت و بهبود تسهيالت كار و فعاليـت و ارائـه خـدمات در شـهرها و روسـتاهاي ناحيـه در        -

 چارچوبي سلسله مراتبي،

 هاي زيستي ناحيه  پذيري و اشتغال در كانون ت و بهبود ظرفيت جمعيتتقوي -

بـرداري از منطقـه آزاد ارونـد در حيـات      تعيين و تنظيم فرآيند اندركش و تاثير ايجاد و بهره -

 عمومي و انتظام فضايي ناحيه،
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هاي شهري ناحيـه بـراي اسـتقرار و اسـتفاده از      هاي درون محدوده استفاده بهينه از ظرفيت -

 ضاهاي سكونتي، خدماتي، كار و فعاليت،ف

 اي، ريلي، هوايي و...) در درون ناحيه و خارج، تقويت و بهبود شبكه دسترسي (جاده -

 تقويت نظام اسكان روستايي با تأكيد بر سكونت در روستاهاي متوسط و بزرگ، -

هاي هـر   هماهنگي ناحيه با نواحي همجوار در زمينه آمايش منطقه، استفاده بهينه از ظرفيت -

 ناحيه و جلوگيري از تاثير نامطلوب عملكردهاي نواحي همجوار در يكديگر،

 هاي گسترش صنايع و خدمات وابسته به نفت و گاز در ناحيه و استفاده از ظرفيت -

 المللي ناحيه. استفاده از ظرفيت بندري و بازرگاني بين -

 ساماندهي جزيره آبادانطرح  هايبرنامهبررسي  -

پيشنهادي طرح ساماندهي جزيره آبادان، پيشنهادهايي ارائه گرديده است كه به  برنامه هاي در

 :بده مي باشدئكه شامل روستاي چو 7ناحيه  مربوط است به تشرح ذيل مي باشد. اين پيشنهادا

 ارائه خدمات آموزشي -

 احداث يك واحد دبستان -

 احداث يك واحد مدرسه راهنمايي -

 بازسازي دبيرستان -

 درماني _خدمات بهداشتي  -

 تجهيز و نوسازي خانه هاي بهداشت -

 احداث يك كلينيك -

 راه اندازي يك واحد درمانگاه -

 چوئبدهطرح هادي شهر بررسي اهداف  -

توسط مهندسين مشاور مآب تهيه شده است.  1388چوئبده در سال  روستاي طرح هادي

هاي هادي طرح بر مبناي اهداف كلي بنياد مسكن به عنوان متولي تهيه اين طرحاهداف كلي 

 : روستايي به صورت زير تدوين شده است

 ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي -

 تامين عادالنه امكانات از طريق ايجاد تسهيالت اجتماعي، توليدي و رفاهي -

 هدايت توسعه كالبدي روستا و اصالح شبكه معابر موجود روستا -
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 تسهيالت الزم جهت بهبود مسكن روستائيان ايجاد -

 انداز نهايي چشمو تدقيق  تبيين -

 كشاورزيداراي دو نقش اصلي سكونتي و  چوئبدهشهر  ي فوقها مطالعات و بررسيبا توجه به 

هاي مذكور و همچنين مصوبات هيأت دولت طي سه دوره سفرهاي استاني، ها و طرحبرنامهاست. 

 دهد:ت توسعه در موضوعات ذيل را نشان ميها و تحوالاهميت برنامه

 تقويت نظام اسكان  -

 توسعه خدمات شهري -

 هاي كشاورزي و نخلستانهاحفاظت و توسعه پهنه -

 استفاده بهينه از منابع آب و خاك -

 استفاده از ظرفيت بندري و بازرگاني -

 شود:انداز شهر چوئبده به شكل زير تعريف ميبه اين ترتيب چشم

 سازگار با محيطبرخوردار از خدمات و تسهيالت شهري،  ،ايمنچوئبده سكونتگاهي است شهر 

 .و پرورش آبزيان كشاورزي و توليداقتصاد پايدار از طريق توسعه مبتني بر و 

 تدوين اهداف -گام دوم 

كافي  ،انداز ماهيتي كلي دارد، اتكا به آن براي مشخص كردن الگوي توسعه از آنجايي كه چشم

 چوئبدهشود. شهر  انداز منتج شده است، براي توسعه شهر تعيين مي ده و اهداف كالن كه از چشمنبو

دهد پايداري  كه همين امر نشان ميبرخوردار از خدمات و تسهيالت شهري سكونتگاهي است 

محيط زندگي انساني، بعنوان مهمترين هدف در روند توسعه شهر بايد مد نظر قرار گيرد. پايداري 

انداز مورد  نيز از اهداف كالني است كه در چشم كشاورزي و صادرات محصوالتادي و توسعه اقتص

پذيري  تحققنيز ها  مشاركت مردم و سازمان و گيرد. با كمك مديريت هماهنگ شهري تأكيد قرار مي

 است، تأمين خواهد شد.مهم آن طرح كه يكي از اهداف 

 :تدوين شده استشرح زير به  چوئبدهبنابراين اهداف كالن توسعه شهر 

  ارتقاء سطح خدمات مورد نياز ساكنين -

 تأمين ايمني -

  زيست شهر پايداري محيط -

 پايداري اقتصاد مبتني بر توليد -
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 پذيري طرح تحقق -

شوند كه با بيان كمي و  براي تدقيق و اجرايي نمودن اهداف كالن، اهداف خرد مطرح مي 

ف كالن چند هدف خرد را شامل نمايند. بعضي از اهدا كيفي، مقاصد مطلوب و مقدوري را تعيين مي

هاي  شوند. در اين طرح ميزان دستيابي گزينه تنها به يك هدف خرد منجر ميشده و برخي نيز 

شوند و بدين وسيله گزينه برتر  كدام از اهداف خرد سنجيده مي مختلف الگوي توسعه با توجه به هر

 شود. انتخاب مي

 چوئبدهكالن و خرد توسعه شهر : اهداف 3-1جدول شماره 

 اهداف خرد اهداف كالن

ارتقا سطح خدمات مورد نياز 
 ساكنين

 نظام سكونت و فعاليت متعادل
هاي مورد نياز در  تأمين سطوح و سرانه

 و ساماندهي خدمات مقياس شهري
 شبكه ارتباطي با كيفيت و كارآمد

 تأمين ايمني
حوادث تأمين ايمني (در مقابل آبگرفتگي، و 

 جاده اي)

 زيست شهر پايداري محيط
زا (و جلوگيري  توجه به سياست توسعه درون

 نظم و پراكنده در نخلستانها)از رشد بي

 پايداري اقتصاد مبتني بر توليد
حفظ اراضي كشاورزي و تقويت توليد و 

 نخلستانهاي اطراف

 توسعه و ساماندهي صادرات بندر چوئبده

 پذيري تحقق
 اهنگ شهريمديريت هم

 گرايانه ريزي و طراحي واقع برنامه
 مأخذ: مطالعات مشاور

 تدوين راهبردها: -گام سوم 

پس از تدوين اهداف، گام بعدي تدوين راهبردها است. يكي از ابزارهاي تدوين راهبردها، ايجـاد  

كانـات  هاي دروني (نقاط ضـعف) و يـا ام   مناسب بين امكانات دروني (نقاط قوت)، محدوديت تركيب

هاي بيروني (تهديدها) بـه دسـت آمـده از تجزيـه و تحليـل جـدول        ها) و محدوديت بيروني (فرصت

SWOT   هـاي   با يكديگر است. بدين ترتيب به منظور تدوين راهبردها، شهر به طور مجـزا در مقولـه

 محيطي، جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و فضايي و حمل و نقل بررسي شده اقليمي و زيست

تـوان از راهبردهـا و    شوند. براي پاسخگويي به اهداف كالن شهر مـي  و براساس آن راهبردها تهيه مي

هـاي   تواننـد وضـعيت   هاي مختلفي استفاده كرده و تصميمات مختلفي اتخاذ كـرد كـه مـي    سياست
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هـاي   هاي متفـاوت در بخـش   متفاوتي براي هر بخش شهر ايجاد كنند. با در نظر گرفتن اين وضعيت

 شود. ايجاد ميشهر براي الگوي توسعه  مختلفيهاي  تلف شهر، گزينهمخ

  چوئبدهها و تهديدات در محدوده شهر : نقاط قوت، ضعف، فرصت3-2جدول شماره 

 عوامل
 عوامل بيرون سيستم عوامل درون سيستم

 تهديد فرصت ضعف قوت

 محيطي

هــاي رســوبي حاشــيه   دشــت -
ــا محــدوديت بهــرهرودخانــه -اي ب

ي كشاورزي در ضلع غربـي و  بردار
 غربي شهرجنوب

استقرار بخـش اعظـم اراضـي بـا      -
ــي و     ــلع غرب ــاير در ض ــاربري ب ك

 غربي شهر جنوب
 ايرودخانه يچشم انداز ساحل -
ــ - ــرزه خ ليپتانس ــل ــاچ يزي  زين

 منطقه
و  زاريــــ ن گيــــاهي پوشــــش -

ــتانها ــ ينخلس ــه و  هيحاش رودخان
 شهر

فـارس   جيدر سواحل خل استقرار -
   يو خشك ايرد ميو نس

سيستم زهكشي نسبتاً مناسب و  -
 قابل توسعه

اي  افكنـه  سازند سست رسـوبات مخروطـه   -
 عمق كم
اي ضـلع   هاي رسوبي مصب رودخانهدشت -

 جنوبي، شرقي و شمالي شهر
 توپوگرافي و شيب پست و ناچيز  -
هـاي ضـلع    اراضي كشـاورزي و نخلسـتان   -

 شرقي، شمالي و جنوبي شهر
ــريم رودخانــ  - شــير در ضــلع   ه بهمــنح

غربي، شمال، شـرق و جنـوب شـرقي     شمال
 شهر

هايي بـا محـدوديت عمـق، شـيب و     خاك -
 خطر فرسايش

   ياراض زيناچ اريبس بيش -
 و مستقل زيناچ ينيزم ريآب ز منابع -
 ازمنـد يخـاك ن  تيـ قابل هايبا رده ياراض -

 ديمراقبت شد
 ديباالي روزهاي گرم شد فراواني -
 سال اميا يال در تمامنسبي با رطوبت -
ماه از سال از شرايط آسايش 6بودن  خارج -

 اقليمي
 يلـ يم156 زينـاچ  انهيبـارش سـال   افتيدر -

 يمتر
 همراه با گرد و غبار يروزها يباال يفراوان -

زهكشي انهار موجـود در سـطح    -
ــا در شــهر و امكــان توســعه آن ه

-سمت غرب جاده ارتباطي آبادان
 اروندكنار

هــاي  انــداز چشــماكوسيســتم و  -
 اي رودخانه

شناســي پايــدار و  ســازند زمــين -
 زلزله كم يخطر نسب

بـراي   رشـي رودخانه بهمن وجود -
 ريزي دفع آب برنامه

ــان - ــا   امكـ ــي بـ ــه طبيعـ تهويـ
 گيري از عنصر باد بهره

فيلترينگ گرد و غبار هوا  امكان -
 ها¬با توسعه نخلستان

طراحي ابنيـه همسـاز بـا     امكان -
 اقليم

هـاي  ب و آبشويي زمـين سيال -
سســت آبرفتــي ضــلع شــمالي و 

 شرقي شهر
تغيير بستر مآندري رودخانـه    -

شــير  در اراضــي سســت   بهمــن
 حاشيه

 يبرخي اراض يريگ ليامكان س -
 حاشيه رودخانه

و زيسـت بـوم    زارهـا ين نابودي -
 طبيعي

منابع آب، خاك و هوا  آلودگي -
 عيبا توسعه صنا

ــاچ شــيب - ــعه  زين ــت توس جه
 ه زهكشيشبك

 – اجتماعي
 فرهنگي

ــتگي   - ــي و همبس ــارب فرهنگ تق
 اجتماعي

 روند رو به كاهش بعد خانوار -
 

عدم همسـويي برخـي مناسـبات زنـدگي      -
ــد      ــا قواع ــده ب ــر چوئب ــاكم ب ــتايي ح روس

 شهرنشيني
 

هــاي فعاليــت  وجــود هســته  -
اجتماعي (مساجد و حسـينيه هـا   

 قبايل و...) –

 اي  رقابتهاي قبيله -

 اقتصادي

ــي    - اقتصاد مبتني بر توليد - ــده در اراض ــازهاي پراكن ــاخت و س س
 كشاورزي اطراف

ــاورزي و   - ــي كشـ ــود اراضـ وجـ
امكانات طبيعي به منظور توسـعه  

 اقتصاد پايدار
وجــود منــابع آبــي و امكــان     -

 پرورش آبزيان

هــايي كــه منجــر بــه آلــودگي -
بيماري آبزيان و در نتيجه ركـود  

 اقتصاد در اين زمينه است
توسعه بي رويه ساخت و سـاز   -

 در اراضي كشاورزي

حمل و نقل و 
 ترافيك

كيلـومتر و  12رشد خطي شـهر در طـول    - 
 عمق محدود

 دسترسي نامناسب به خدمات -
خطرات ناشي از ناامني ترافيكي در بعضي  -

 چوئبده-مقاطع محور آبادان
تقاطعهاي مكرر با فواصـل غيـر اسـتاندارد     -

 يبه ويژه در محور جنوب
بطور كلي ساختار نامنظم در كـل شـهر و    -

محــالت بــه دليــل ســاخت و ســازهاي بــي  
 ضابطه و پراكنده

  نزديكي به آبادان و اروندكنار -

كالبدي و كاربري 
 اراضي

مركزيت نسبي خـدمات شـهري    -
 در سالهاي اخير

 

پراكندگي ساخت و ساز و در نتيجه عـدم   -
 دسترسي مناسب به خدمات

ــول  - مســافت ي شــهر در رشــد خطــي و ط
 كيلومتر12

ــودك و     ــارك ك ــر پ ــدماتي نظي ــود خ كمب
 كتابخانه، ورزشگاه و ...

هكتاري براي 400وجود اراضي  -
 توسعه شهر 

آماده سازي اراضي مسكن مهـر   -
و تــأمين بخــش قابــل تــوجهي از 

 اراضي مورد نياز مسكوني
 

جذر و مد رودخانه بهمنشير و  -
 انهار

-نعدم ايمني در محـور آبـادا   -
 چوئبده

مأخذ: مطالعات مشاور
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اجتماعي، اقتصادي، محيطي، كالبدي و حمل  ابعادبا توجه به مطالب عنوان شده در هر كدام از 

  چوئبـده ريزي شهر  هاي مورد توجه در روند طراحي و برنامه و نقل در اين بخش، راهبردها و سياست

 :به صورت زير ارائه شده است

 ها ن، اهداف خرد، راهبردها و سياست: اهداف كال3-3جدول شماره 

 ها سياست راهبردها اهداف خرد اهداف كالن

ارتقا سطح خدمات 
 مورد نياز ساكنين

 نظام سكونت و فعاليت متعادل

 ها در محورها و مراكز قابل توجه ساماندهي فعاليت - كاهش ناسازگاري فعاليتي در شهر -
 پهنه مسكونيسازگار به درون ناهاي  كنترل نفوذ فعاليت -
هـا و   تخصيص اراضي مناسـب و  اسـتفاده بهينـه از زيرسـاخت     -

 تجهيزات موجود
استفاده از اراضـي قابـل استحصـال درون محـدوده بـه منظـور        -

 توسعه فضاي عمومي مناسب براي شهروندان
ــين محــدوده - ــبكه    تعي ــا ش ــي متناســب ب ــايز تراكم ــاي متم ه

 ها و تأمين سطوح خدماتي زيرساخت
 شبكه زيرساختي در شهرتقويت  -
 ساماندهي مراكز فعاليت شهر -
 تجاري شهر –ساماندهي محورها ومراكز خدماتي -

 تأمين كمبودهاي خدماتي شهروندان -
هـاي   پذيري بـا ظرفيـت   هماهنگي جمعيت -

 موجود در شهر و محالت
 افزايش توان شبكه زيرساختي -
 مسكنبهبود و ارتقا شاخص كمي و كيفي  -

تقويــت ســاختار فضــايي و تقويــت نقــش   -
 عملكردي

هاي مورد نياز  تأمين سطوح و سرانه
در مقيــاس شــهري و ســـاماندهي   

 خدمات

 استقرار خدمات مكفي در محدوده شهر -
 تأمين دسترسي مناسب به خدمات -

استفاده بهينه از اراضي بـاير بـراي اسـتقرار خـدمات بـه ويـژه        -
 هكتاري400اراضي 

همكـاري ادارات و نهادهـا در تملـك و خريـد زمـين و احــداث       -
 خدمات

افزايش كارايي و سهم شبكه حمـل و نقـل    - شبكه ارتباطي با كيفيت و كارآمد
 عمومي

 سازي معابر داخل شهر از نظر سلسله مراتب مناسب -
سعي در كـاهش تخريـب منـازل مسـكوني و سـاير كاربريهـا و        -

 توسعه معابراراضي باغي و كشاورزي در 
 احداث ترمينال و پايانه -
 ايجاد مراكز خدمات شهري و محله اي -
 تسهيل دسترسي به خدمات -

در مقابل آبگرفتگي، و تأمين ايمني ( تأمين ايمني
 اي) حوادث جاده

كاهش مخاطرات طبيعي و طراحي بر پايـه   -
 اصول پدافند غيرعامل

يجاد نظـم هندسـي   ساماندهي شبكه معابر ارگانيك در بافت و ا -
 در آن

 حفظ حريم انهار و عدم ساخت و ساز در حاشيه آنها -
 چوئبده -اصالح هندسي محور آبادان  -

زيست  پايداري محيط
 شهر

زا (و  توجه به سياسـت توسـعه درون  
نظم و پراكنـده  جلوگيري از رشد بي

 در نخلستانها)

 حفظ نخلستانها و اراضي كشاورزي  -
 بهمنشير و انهارحفظ حريم رودخانه  -

 حذف منابع آالينده محيطي در داخل شهر و خارج از آن -
 سعي در كاهش تخريب اراضي باغي و كشاورزي -

پايداري اقتصاد مبتني 
 بر توليد

تقويـــت توليـــد و حفـــظ اراضـــي  
راستا نمـودن منـافع سـاكنان بـا نظـام       هم - كشاورزي و نخلستانهاي اطراف

 (كشاورزي و صيادي)فعاليتي شهر

تقويت و توسعه صادرات محصوالتي نظير خرما و ميگو از طريق  -
 حفظ اراضي كشاورزي، نخلستانها، آبها، حريم رودخانه و انهار

توسعه و سـاماندهي صـادرات بنـدر     
 چوئبده

 پذيري طرح تحقق
 هماهنگي و انسجام مديريت شهري - مديريت هماهنگ شهري

ر سيسـتم مـديريت   هـاي مـوثر د   تقويت ارتباط بين سـازمان  -
 شهري

 تقويت مشاركت مردمي -

ــم - گرايانه ريزي و طراحي واقع برنامه ــا    ه ــنهادي ب ــرح پيش ــودن ط ــتا نم راس
 هاي متولي افزايش توان اجرايي سازمان - هاي اجرايي ها و پتانسيل ظرفيت

مشاورمأخذ: مطالعات 
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 بررسي و انتخاب الگوي توسعه شهر -

شود  انداز به الگوي توسعه برسد، اطمينان حاصل مي ه از چشمبا تدوين گام به گام مسيري ك

انداز شهر است. تدوين  كه الگوي توسعه كامال در راستاي رسيدن به اهداف كالن و در نهايت چشم

انداز به الگوي توسعه را به  ها، قدم نهايي در اين مسير است كه روش رسيدن از چشم سياست

 كند. هاي اجرايي مطرح مي گونه

ها و راهبردهاي مختلفي استفاده كرد و  توان از سياست راي پاسخگويي به اهداف كالن، ميب

براي  مختلفيهاي  هاي متفاوت، گزينه تصميمات مختلفي اتخاذ كرد. با در نظر گرفتن اين وضعيت

د شود. در نتيجه بايد رويكرد خاصي در تدوين اين الگوها تعيين شو تواند پيشنهاد  الگوي توسعه مي

سازي و محدود  كه منطق حاكم بر تصميمات هر گزينه را مشخص كند. در اينجا براي روشمند

 الگو پيشنهاد شده است:  سهنمودن تدوين الگوها، از چهار منطق استفاده شده و 

 طرح هادي مصوب سياستهايالگوي اول توسعه براساس تداوم  -

 ريزي توسعهبراساس اصالحات برنامهالگوي دوم توسعه  -

 توسعه حداقل و حفظ اراضي زراعي و باغات اطرافالگوي سوم توسعه براساس  -
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 )براساس تداوم سياستهاي طرح هادي مصوبالگوي اول توسعه ( -

هاي جاري طراحي شده است. در اين  گيري در اين الگو وضعيت آينده شهر با فرض تداوم جهت

و كالبدي بازشناسي شده و وضعيت  محيطي، اجتماعي گزينه روندهاي فعاليتي، ترافيكي، زيست

دهد كه  شهر در صورت تداوم اين روندها نشان داده شده است. اين الگو، فراتر از هر چيز نشان مي

اي نيز در آن صورت نگيرد،  اگر شهر رفتار كنوني خود را ادامه دهد و در عين حال تغييرات عمده

 هاي زير مد نظر قرار گرفته است:در اين الگو ايده چه وضعيتي در آينده خواهد داشت.

 هكتاري جنوب شهر400توسعه عمده در اراضي 

 حفظ نخلستانها درون محدوده شهر

 تمركز خدمات در مركز و بخش شرقي

 محدوديت توسعه از سمت شمال و باغستانها

براساس اين الگو، نيازهاي مسكوني و غيرمسكوني شهر در سال افق طرح در اراضي باير موجود 

 شود.  داخل محدوده مصوب شهر تأمين مي و در
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 : الگوي توسعه اول3-1نقشه شماره 
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 )ريزي توسعهبر اساس اصالحات برنامه(الگوي توسعه دوم  -

ريزي شده است. به نحوي كه اراضي كشاورزي و اين الگو با نگرش اصالح الگوي قبل طرح

اي مركزي در محالت توزيع شده هنخلستانها از محدوده خارج شده است. خدمات بصورت هسته

 هكتاري محدود شده و در حد نياز از آن استفاده شده است.400توسعه به سمت اراضي  است.

 ديدگاههاي كلي طراحي اين الگو به شرح زير است:

 هكتاري(توسعه در حد خدمات و مسكن مورد نياز)400محدوديت توسعه در اراضي  -

 تمركز خدمات شهري در مركز شهر -

 اي در هر سه محله شهرتشكيل مراكز خدمات محله -

 حفظ نخلستانهاي درون محدوده شهر -

 محدوديت توسعه در شمال شهر -
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 : الگوي توسعه دوم3-2نقشه شماره 
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 )(براساس توسعه حداقل و حفظ اراضي زراعي و باغات اطرافالگوي سوم توسعه 

زا ياست اصلي بر مبناي حداكثر استفاده از اراضي به منظور توسعه دروندر طراحي اين الگو س

بوده است. كليه نخلستانها و اراضي كشاورزي و همچنين اراضي باير مازاد بر توسعه، از محدوده 

هكتاري جنوب شهر، و با توجه به 400شهر خارج شده اند. با توجه به امكان توسعه در اراضي 

هر(به لحاظ فيزيكي) از اين اراضي براي تشكيل هسته فعال خدماتي در استقرار آن در مركز ش

 مقياس شهري استفاده شده است.

به دليل رشد خطي شهر و ساخت و سازهاي پراكنده در اراضي اطراف، در حال حاضر شهر فاقد 

قرار خدمات و رابطه تيك نظام منسجم به لحاظ دسترسي به خدمات است. لذا ساماندهي اس

 ا مناطق مسكوني در اين الگو مد نظر قرار گرفته است.آنها ب

اي تعيين  با تقسيم بندي شهر به سه محله كالبدي، نحوه دسترسي به خدمات مقياس محله

شده است. به همين منظور، در هريك از محالت يك هسته خدماتي به عنوان مركز محله در 

پيوستگي ميان محالت تأكيد شده نظر گرفته شده است. همچنين در اين الگو بر انسجام و 

 است.

 ديدگاههاي كالن در تدوين سياستهاي اين الگو به شرح زير است:

 توسعه مسكوني در حد اراضي باير منسجم داخل محدوده -

 استقرار و تمركز خدمات شهري در مركز شهر -

 ايهاي خدمات محلهتشكيل هسته -

 وده شهرخروج نخلستانها و اراضي باير مازاد از محد -

 محدوديت توسعه در شمال شهر -

 ايجاد پيوند ميان محالت -
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 : الگوي سوم توسعه3-3نقشه شماره 
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 انتخاب الگوي توسعه نهايي -

هاي مختلف با  اساسي كه در مرحله ارزيابي بايد صورت بگيرد، مقايسه گزينه  يكي از اركان

هاي منتج از اهداف طرح، سنجيده  و شاخص با توجه به معيارهاهاي ارائه شده،  يكديگر است. گزينه

الك ارزيابي قرار گرفته طرح، م . به منظور انتخاب الگوي نهايي، اهداف خرد تعيين شده درشوند مي

شود. ابتدا اهداف خرد به ترتيب اهميت  و ميزان دستيابي هر الگو به اين معيارها بررسي مي

كننده ميزان توجه به اهداف  شود كه بيان تهيه ميشوند و در واقع ماتريسي  بندي مي دستيابي درجه

1Fبندي گذاري براساس درجه . اين روش، ارزشگيرد قرار ميگيري  بوده و مبناي تصميم

ناميده  1

 نمايد. بندي مي شود. جدول ذيل اهداف خرد را براساس اهميت درجه مي

ف در هر يك از الگوهـا  نحوه امتيازدهي به الگوهاي پيشنهادي، براساس ميزان دستيابي به اهدا

 است.بوده امتيازات تاثيرگذار اين ، در پذيري ميزان تحققبوده و 

هريـك از  دهـد،  بندي نشان مـي  گذاري الگوهاي توسعه به روش درجه همانطور كه جدول ارزش

اهداف، بسته به ميزان اهميت از ضريب يك تا پنج برخوردار است. ضرايب باالتر بـه معنـي اهميـت    

ميزان حصول هر الگو به معيارها (اهداف خرد) نسبت به يابي به آن هدف است. همچنين بيشتر دست

شده است. اگر ميزان دستيابي به هدف در الگوي مورد بررسي بسيار بـاال باشـد،    سنجيده چهارعدد 

) را دريافت كرده و اگر مشكالتي در تحقق اين هدف وجود داشته باشد، چهاربيشترين امتياز (امتياز 

كند. از مجمـوع حاصلضـرب ضـرايب در امتيـازات داده     دريافت مي چهاره ترتيب، امتيازي كمتر از ب

تـوان الگوهـا را ارزيـابي و     آيد. با مقايسه اين اعداد با هـم، مـي  شده، امتياز نهايي هر الگو بدست مي

 الگوي نهايي را انتخاب كرد.

                                                 
١ Rank Based Expected Value Method 
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 الگوي شماره يك – بندي رجهگذاري الگوهاي توسعه به روش د : ارزش3-4جدول شماره 

 امتياز
درجه دستيابي 

 به هدف
 وزن

 اهداف
 كالن فاهدا اهداف خرد

 نظام سكونت و فعاليت متعادل --- --- ---

ارتقا سطح خدمات مورد 
 نياز ساكنين

8 2 4 
هاي مورد نياز  تأمين سطوح و سرانه

و ساماندهي  در مقياس شهري
 خدمات

 ت و كارآمدشبكه ارتباطي با كيفي 4 2 8

6 2 3 
تأمين ايمني (در مقابل آبگرفتگي، 

 و حوادث جاده اي)
 تأمين ايمني

8 2 4 
زا (و  توجه به سياست توسعه درون

نظم و پراكنده جلوگيري از رشد بي
 در نخلستانها)

 زيست شهر پايداري محيط

3 1 3 
حفظ اراضي تقويت توليد و 

اد مبتني بر پايداري اقتص كشاورزي و نخلستانهاي اطراف
 توليد

--- --- --- 
توسعه و ساماندهي صادرات بندر 

 چوئبده

 مديريت هماهنگ شهري --- --- ---
 پذيري تحقق

 گرايانه ريزي و طراحي واقع برنامه 5 3 15

 1الگوي شماره  48

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 گوي شماره دوال – بندي گذاري الگوهاي توسعه به روش درجه : ارزش3-5جدول شماره 

 امتياز
درجه دستيابي 

 به هدف
 وزن

 اهداف
 كالن فاهدا اهداف خرد

 نظام سكونت و فعاليت متعادل --- --- ---

ارتقا سطح خدمات مورد 
 نياز ساكنين

16 4 4 
هاي مورد نياز  تأمين سطوح و سرانه

و ساماندهي  در مقياس شهري
 خدمات

 شبكه ارتباطي با كيفيت و كارآمد 4 4 16

6 2 3 
تأمين ايمني (در مقابل آبگرفتگي، 

 و حوادث جاده اي)
 تأمين ايمني

12 3 4 
زا (و  توجه به سياست توسعه درون

نظم و پراكنده جلوگيري از رشد بي
 در نخلستانها)

 زيست شهر پايداري محيط

6 2 3 
حفظ اراضي تقويت توليد و 

ر پايداري اقتصاد مبتني ب كشاورزي و نخلستانهاي اطراف
 توليد

--- --- --- 
توسعه و ساماندهي صادرات بندر 

 چوئبده

 مديريت هماهنگ شهري --- --- ---
 پذيري تحقق

 گرايانه ريزي و طراحي واقع برنامه 5 3 15

 2الگوي شماره  71

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 هالگوي شماره س – بندي گذاري الگوهاي توسعه به روش درجه : ارزش3-6جدول شماره 

 امتياز
درجه دستيابي 

 به هدف
 وزن

 اهداف
 كالن فاهدا اهداف خرد

 نظام سكونت و فعاليت متعادل --- --- ---

ارتقا سطح خدمات مورد 
 نياز ساكنين

16 4 4 
هاي مورد نياز  تأمين سطوح و سرانه

و ساماندهي  در مقياس شهري
 خدمات

 شبكه ارتباطي با كيفيت و كارآمد 4 4 16

6 2 3 
ين ايمني (در مقابل آبگرفتگي، تأم

 و حوادث جاده اي)
 تأمين ايمني

16 4 4 
زا (و  توجه به سياست توسعه درون

نظم و پراكنده جلوگيري از رشد بي
 در نخلستانها)

 زيست شهر پايداري محيط

9 3 3 
حفظ اراضي تقويت توليد و 

پايداري اقتصاد مبتني بر  كشاورزي و نخلستانهاي اطراف
 توليد

--- --- --- 
توسعه و ساماندهي صادرات بندر 

 چوئبده

 مديريت هماهنگ شهري --- --- ---
 پذيري تحقق

 گرايانه ريزي و طراحي واقع برنامه 5 4 20

 3الگوي شماره  83

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

توسـعه بـه عنـوان     سومهاي صورت گرفته، الگوي  ها و تحليل با توجه به ماتريس فوق و بررسي

 شود. پيشنهاد مي چوئبدهگوي نهايي توسعه شهر ال
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 شيافـزا  امكانـات  و نـده يآ دري شـهردار ي فن وي مال امكاناتي نيب شيپ -4

 مـوثر ي ها سازمان ريسا وي شهردار توسطي عمران اعتبارات نيتام و درآمدها

 شهر عمران در

ين اعتبار و درآمـد  ، شناخت منابع جديد تأمچوئبدهبا توجه به كمبود منابع درآمدي شهرداري 

هـا در برنامـه    براي شهرداري از اهميت فراواني برخوردار است. براي افزايش منابع درآمـد شـهرداري  

 توسعه سوم و چهارم كشور، موضوع ايجاد هماهنگي در اين زمينه توصيه شده است.

ق آن، قانون تجميع عوارض در دولت تهيه و پس از تهيه تعاريف و مصـادي  1380از ابتداي دهه 

بينـي شـده    قانون تجميع عوارض شهري در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد. در اين قانون پـيش 

گذاري خودروها و بعضي اقـالم ديگـر در    است كه عوارض مربوط به سوخت، كاالهاي وارداتي، شماره

هـاي كشـور متناسـب بـا تعـداد       سراسر كشور به صورت واحد اخذ و به طور متعادل سهم شهرداري

 وندان و يا امتيازبندي ديگر تقسيم شود.شهر

بـه   1382نامه اجرايي قانون مذكور تهيه و ابالغ شـده و از آغـاز سـال     طي چند سال اخير آيين

هـا   شود از اين طريق پرداختي دولـت بـه شـهرداري    بيني مي مرحله اجرا گذارده شده است كه پيش

ها و مطالعـاتي را   ها، بررسي مياري شهرداري. عالوه بر آن سازمان هداشته باشدافزايش قابل توجهي 

ها آغاز كرده اسـت.   هاي توسعه و افزايش منابع درآمدي و اعتبارات الزم جهت شهرداري پيرامون راه

ريزي شهري، وابسته به وزارت كشور نيز مطالعات وسـيعي در   دفتر مطالعات و برنامه 1381در سال 

هاي كشور آغاز كرده است. براي اين  هاي شهرداري نههاي افزايش درآمدها و كاهش هزي جهت شيوه

هـاي پيشـنهادي و درآمـدزا     هاي سراسر كشور، پـروژه  منظور از طريق مكاتبه و مصاحبه با شهرداري

بندي كرده است كه نظرات آنها مـورد بررسـي و تحليـل قـرار      گروه طبقه 10ها را در براي شهرداري

 گرفته است.

بندي شهرداري نشان  ها را در بحث درآمدزايي با توجه به درجه ژهجدول زير سهم هر يك از پرو

آالت  بـه خريـد و كرايـه ماشـين     سـهم شود، در مجموع بيشـترين   . همانطور كه مشاهده ميدهد مي

 سنگين راهسازي و عمراني اشاره دارد.
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 ها هاي پيشنهادي درآمدزا براي شهرداري : پروژه4-1جدول شماره 

 جمع نظرات شرح پيشنهادات رديف
 ها بندي شهرداري درجه

 12و  11و  10 10و  8و  7 6و  5و  4 3و  2و 1

 8/14 11 11 7/12 5/11 تأسيسات گردشگري و هتل 1

 8/14 7 4/3 6/5 3/5 هاي تفريحي پارك 2

 8/14 10 6/10 7 2/10 ايجاد شهربازي 3

 1/11 10 3/12 3/11 5/11 تأسيسات و پاساژهاي تجاري 4

 4/7 11 9/8 2/4 5/8 بار هاي تره دانمي 5

 7/3 10 9/8 7 5/8 هاي مسافربري پايانه 6

 4/7 12 3/12 9/16 7/12 آالت عمراني خريد و كرايه دادن ماشين 7

 2/11 9 6/10 7/12 7/12 سازي كارخانجات آسفالت 8

 4/7 9 2/10 9/9 6/10 شكن تأسيسات سنگ 9

 4/7 11 8/11 7/12 5/11 توليد و فروش شن و ماسه 10

 100 100 100 100 100 جمع

 1381ريزي شهري، سال  ها، وزارت كشور، دفتر مطالعات برنامه هاي شهرداري هاي افزايش درآمد و كاهش هزينه مأخذ: شيوه

نيـز مـورد    چوئبـده تواند به عنوان الگو يا راهكار قابل بررسي بـراي شـهرداري    اين پيشنهاد مي

 باشد.   مي يكداراي درجه  چوئبدهري شهرداتوجه قرار گيرد. 

هاي مردمي در عمران شهر، يك نظرسنجي عمـومي از مـديران    ها و مشاركت براي جلب سرمايه

هـا   ها به عمل آمده است. مطابق اسناد اين نظرسنجي، شـهرداري  والن شهرداريؤشهري كشور و مس

اند كـه   اعالم داشته 4-2شماره براي افزايش درآمد، اقدامات ضروري را در هشت گروه مطابق جدول 

اند، ولـي   ها، قابل توجه هاي مختلف و تجيمع نظرات در برخي رديف بندي شهرداري با توجه به درجه

هاي درآمدزا دارند. جدول ذيل كـه   گذاري در طرح ها بيشترين موافقت را با سرمايه اكثريت شهرداري

اي قابل اجرا براي افزايش منابع درآمـد را اعـالم   ه برگرفته از گزارشات وزارت كشور است، انواع اقدام

 .است داشته است. ولي نكته مهم در اين است كه براي كاهش هزينه، پيشنهاد مشخصي اعالم نشده
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 ها : اقدامات ضروري براي خودكفايي شهرداري4-2جدول شماره 

 جمع نظرات شرح پيشنهادات رديف
 ها بندي شهرداري درجه

 12و  11و  10 10و  8و  7 6و  5و  4 3و  2و 1

 1/7 10 10 1/6 2/9 بهسازي مديريت شهري 1

 7/10 9/8 7/3 3 2/5 ها تغيير قوانين و وظايف شهرداري 2

 7/10 8/17 7/18 7/19 1/18 هاي درآمدزا تأمين اعتبارات دولتي براي طرح 3

 3/14 3/13 9/12 6/10 7/12 هاي شهرداري كاهش هزينه 4

 3/14 8/7 4/12 7/16 2/12 وارض فعلي شهردارياخذ كامل ع 5

 7/10 3/13 8/10 1/12 5/11 افزايش تعرفه عوارض شهرداري 6

 3/14 1/11 3/13 1/12 7/12 وضع عوارض جديد 7

 9/17 8/17 2/18 7/19 4/18 هاي درآمدزا گذاري در طرح سرمايه 8

 100 100 100 100 100 جمع

 1381ريزي شهري، سال  ها، وزارت كشور، دفتر مطالعات برنامه هاي شهرداري كاهش هزينههاي افزايش درآمد و  مأخذ: شيوه

گـزارش شـده   ميليـارد ريـال    900/2معادل  1388براي سال  چوئبده مجموع درآمد شهرداري

كـه   ،بوده اسـت ميلياد ريال  480/2، مجموع درآمد شهرداري معادل 1389در سال همچنين است. 

نفري شهر در اين سال، سرانه درآمد شهرداري به ازاي هر شهروند معادل  6987با توجه به جمعيت 

 5/1 حـدود هزار ريال است. مقايسه اين سرانه با سرانه اغلـب شـهرهاي كشـور كـه سـرانه آن       355

در وضع موجود است كـه  چوئبده دهنده كمبود فراوان درآمدهاي شهرداري  ميليون ريال است، نشان

رونـدهاي   مطالعـات وضـع موجـود،    3-5در بند راهكارهاي مناسبي ارائه شود. براي افزايش آن بايد 

 داده شد.نشان  دو سال اخير طي چوئبدهرشد ساالنه منابع درآمدي شهرداري 

دهد كـه رشـد    نشان مي چوئبدههاي رشد ساالنه درآمدهاي شهرداري بررسي و محاسبه روند

مـد  آدرصد بوده اسـت نشـانه كـاهش در    -15ر براب 1388-1389هاي  مد بين سالآساالنه ميزان در

 باشد.  ها مي شهرداري چوئبده در قبال تورم قيمت

 1405درآمـد شـهرداري در سـال    ميليـون ريـال)    5/1سرانه معمول در كل كشـور( با توجه به 

با توجه به اينكه سطح درآمد شهر و متعاقباً شـهرداري   .ريال برسدميليون  15754.5به  بايدحداقل 

بسيار كمتر از ميانگين كشوري است، بنابراين اعمال سرانه درآمدي معمـول كشـوري بـراي     چوئبده

 شود تـا سـال افـق طـرح    اين شهر كمي دور از ذهن به نظر مي رسد. برهمين اساس پيش بيني مي
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 درصد رشد داشته باشد.  50الي  30 ميزان درآمدي شهر

هـاي آينـده    در سـال  چوئبدهي شهرداري براي جبران مشكالت ناشي از كمبود منابع درآمد مال

 :گرددپيشنهاد ميراهكارهاي زير 

بررسي و تجديدنظر در عوارض شـهري از قبيـل عـوارض نوسـازي، عـوارض كسـب و كـار،          -1

 عوارض تراكم وغيره

هـا و واحـدهاي    اعمال ضوابط الزم براي دريافت عوارض مربوط به حق شهرداري از كارگـاه  -2

 شهر. اقتصادي موجود در حريم

اقدامات الزم براي افزايش دريافت از دولت و نهادهاي ذيربط براي سهم تجميـع عـوارض و    -3

 هاي ارزش افزوده. سهم شهرداري از ماليات

هاي مناسب براي گذراندن اوقات فراغـت اهـالي و    توسعه گردشگري و در نظر گرفتن محل -4

 آيند. مسافراني كه به اين محدوده مي

هـا در زمينـه آن    هايي اسـت كـه معمـوال شـهرداري     يكي از زمينهاحداث كارخانه آسفالت  -5

نمايند. در حال حاضر در اين محدوده كارخانه توليد آسفالت وجـود نـدارد و بـا     فعاليت مي

احداث آن ضمن مرتفع شدن نيازهاي شهرداري در زمينه آسفالت معابر شـهري بـه دليـل    

ن بـه سـاير واحـدهاي شـهري و     گستردگي شبكه ارتباطي پيرامون شـهر، امكـان فـروش آ   

 هاي موجود و نوساز نيز وجود خواهد داشت. ساختمان

احداث ساختمان: شـهرداري برحسـب وظـايف و ماهيـت فعاليـت خـود، اراضـي و امـالك          -6

كند. تبـديل اراضـي مـذكور بـه سـاختمان بـا        متعددي دارد كه به موجب قانون تملك مي

رگر در اختيار شهرداري، ارزش افزوده مضـاعفي  آالت و نيروي انساني و كا استفاده از ماشين

تواند موجب افزايش درآمدهاي شـهرداري شـود. اگرچـه     كند و مي براي شهرداري ايجاد مي

ممكن است سهم درآمد شهرداري از محل منابع مذكور كم باشد اما كسب درآمد از محـل  

وابستگي آن  منابع جديد در هر صورت موجب افزايش درآمدهاي محلي شهرداري و كاهش

ها امري مثبـت تلقـي    شود كه با توجه به لزوم خوداتكايي شهرداري هاي دولتي مي به كمك

 شود. مي

هـاي درآمـدزا بـه     گـذاري   نيز فضاهاي مناسب براي سـرمايه  چوئبدهتفصيلي  –طرح جامع  -7

منـد    كند كه در صورت اجراي آن شهرداري از درآمدهاي بيشتري بهره شهرداري معرفي مي
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هاي  هاي عمومي و غرفه پارك –هاي پاركينگ عمومي  هد شد. اين فضاها شامل كاربريخوا

هاي تجاري و تفريحـي، فضـاهاي فرهنگـي و گـذران اوقـات فراغـت و        فروش كاال، كاربري

 گردشگري و مشابه آن است.

بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه كمبودهاي مسـكن، تأسيسـات    پيش -5

 ي و ساير كاركردهاي اصلي در شهرزيربنايي، خدمات رفاه

يـا   10تفصيلي كه معموالً در يك دوره ميان مدت  -هاي جامعدر برآورد نيازهاي شهر، در طرح

 شوند، بايد نكاتي را مدنظر داشت:ساله تهيه مي15

هـاي  هاي توسعه شهري با درنظر داشتن وضع كنوني شهر و با درنظر گرفتن امكانات و قابليـت طرح

اي مطرح كنند كه ضمن تأمين نيازها و كمبودهـاي فعلـي،   ر، پيشنهادات خود را بايد به گونهموجود شه

تغييرات و نوسانات آينده شهر را در طول دوره طرح، درنظر بگيرند. به عبارت ديگر طرح از يك نقطه كه 

در طـول   شود و با درنظر داشتن تغييـر و تحـوالت شـهر   تصوير ثابت شهر در وضع موجود است آغاز مي

 كند.دوره طرح، پيشنهادات خود را با حداكثر توجه به ماهيت پوياي شهر ارائه مي

در برآورد كمبودهاي شهر از لحاظ كمي و كيفي در زمينه خدمات و كاركردهاي مختلف، تأسيسات 

و تجهيزات شهري و... با نگاهي به وضعيت موجود شهر كه در مرحله شناخت تشريح شد، ضمن بررسـي  

تواند بر هريك از عوامل ذكر شده تأثيرگذار باشد و بـا در نظـر   هاي گوناگون كه ميالت شهر از جنبهتحو

 شود. هاي مطلوب، نيازهاي شهر در طول دوره طرح برآورد ميگرفتن شرايط و سرانه

بينـي سـطوح   هاي جامع شهري، اساس شناخت كمبودها و بـالطبع پـيش  در روال معمول طرح

اي است. اين روش بـا همـه   جبران كمبودهاي موجود و آتي، سرانه و محاسبات سرانهمورد نياز براي 

 محاسن و معايب خود هنوز به عنوان روش مالك عمل مطالعات شهري پذيرفته شده است.

با توجه به اينكه هر شهر با داشتن خصايص منحصر به فرد فرهنگي، اجتماعي و طبيعـي خـود،   

اي تطبيقـي،  د را خواهد داشت، لـذا در جـدول ذيـل ضـمن مقايسـه     هاي خاص خونيازها و پتانسيل

هاي معمول كشور، مورد مقايسه قرار گرفته و هاي موجود و مطلوب شهر، از يك طرف و سرانهسرانه

هاي پيشنهادي در سـطوح عملكـردي محلـي و    هايي به عنوان سرانههاي شهر، سرانهبا لحاظ ويژگي

 ست. اين سرانه در محاسبات مربوطه مالك عمل خواهد بود.شهري و فراشهري به دست آمده ا
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 هاي شهري به تفكيك مقياس عملكرديهاي پيشنهادي كاربريسرانه :5-1 شماره جدول

سرانهمساحت كلحداكثرحداقلسرانهمساحت كل
تابع برنامه ريزي مسكنتابع برنامه ريزي مسكن37464451.7-50
63380.9-2816620746214408
43500.61229021037316023
133771.80.30.5---3111.90.3---
109291.511.5---103731---
127271.811.5---103731---
172472.435450931119313872

0000.214502074.60.22075
740.010.40.828274149.20.44075

16000.21256521037318773
136381.90.20.5---2074.60.2---
1680.028---00---
0085801682984882984

كمبود در وضع 
موجود (مترمربع)

مسكوني

نياز در افق طرح سال 1405: جمعيت 10373
(مترمربع)

سرانه مورد نياز

تابع برنامه ريزي مسكن

كاربري ها
سال 1390: جمعيت 7252 نفر

تجاري- خدماتي
اداري و انتظامي

مذهبي
درماني
ورزشي
آموزشي

تفريحي-توريستي
فرهنگي

تاسيسات شهري
تجهيزات شهري

صنايع
پارك و فضاي سبز

 مأخذ: مطالعات مشاور
 50با توجه به مصوبه جديد شورايعالي شهرسازي و معماري، سرانه مسـكوني در شـهرهاي زيـر    

بـا توجـه بـه اينكـه     . استمترمربع در نظر گرفته شده  60مترمربع و در شرايط خاص  50ار نفر، هز

شهر چوئبده متناسب با شرايط خـاص اجتمـاعي و نـوع معيشـت وابسـته بـه كشـاورزي از قطعـات         

واحد  408تري برخوردار است، برهمين اساس در وضع موجود علي رغم كمبود  مسكوني درشت دانه

مترمربـع برخـوردار اسـت. در افـق طـرح بـا توجـه بـه جمعيـت           7/51اي بالغ بـر   رانهمسكوني از س

در ادامـه كمبـود   خانوار بر تعداد جمعيت موجود افزوده خواهـد شـد كـه     1044پيشنهادي بيش از 

 سطح مسكوني محاسبه خواهد شد.

ار نفـر  هـز  50براي شهرهاي زير سرانه تجاري بر اساس مصوبه شواريعالي شهرسازي و معماري 

مترمربع اسـت كـه در افـق     9/0سرانه تجاري در وضع موجود  مترمربع در نظر گرفته شده است.دو 

 مترمربع ديگر است. 1/1طرح نيازمند توسعه تجاري با سرانه 

متر مربع مي باشد كـه در وضـع موجـود بـا      2تا  1سرانه استاندارد كاربريهاي اداري و انتظامي 

 د مواجه است.مترمربع با كمبو 6/0سرانه 

بـه لحـاظ تـأمين سـرانه در ايـن زمينـه       كاربري مذهبي در وضع موجود،  8/1با توجه به سرانه 

ها و مساجد در شـهر بـه نحـوي صـورت     همچنين از آنجا كه پراكنش حسينيه. كمبودي وجود ندارد

واحد  فراهم است، پيشنهادي در زمينه احداثگرفته است كه دسترسي به آنها در تمام محالت شهر 
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 است. مذهبي صورت نگرفته

، سـرانه كـاربري ورزشـي    از ساير روستاهامراجعات عدم و  با توجه به ميزان جمعيت جوان شهر

 شود.  پيشنهاد مي در حداقل ممكن(يك مترمربع)

مترمربـع شـوراي عـالي     5تـا   3 هاي آموزشـي بـا توجـه بـه سـرانه اسـتاندارد       در بحث كاربري

 .كه در افق طرح نيازمند تامين استمترمربعي مواجه است  6/0د شهرسازي اين شهر با كمبو

مترمربع بـراي شـهرهاي    8حداقل  شهرسازي و معماري شورايعالي اتمصوب طبقفضاي سبز   سرانه

 تـا با توجه به عدم وجود پارك در شهر چوئبـده ايـن كـاربري    . است شده هزار نفر در نظر گرفته 50زير 

افـق طـرح    تاهمچنين اين شهر فاقد كاربري تفريحي و گردشگري است كه افق طرح بايد احداث گردد. 

 با توجه به قابليت هاي گردشگري شهر مي توان فضايي براي اين كاربري تخصيص نمود.

معماري ايران محاسبه شـده  شهرسازي و اين ميزان سرانه ها كه با توجه به مصوبات شورايعالي 

ثر كميت معقول براي هر كاربري در نظر گرفته شده اسـت  است تنها به جهت تأمين حداقل و حداك

در سـطح   كمبـود زمـين يكپارچـه   پراكندگي ساخت و ساز، اما محدوديتها و شرايط موجود از قبيل 

هاي مسـكوني و تجـاري   ، محدوديتهاي تملك اراضي، حقوق مكتسبه به ويژه در مورد پروانهمحالت

با اين حال سياست اتخاذ شـده  دستخوش تغيير شوند.  ها تا حديو... سبب شده است كه اين سرانه

 هاي مورد نياز، حول دو محور اصلي بوده است: در برآورد سطوح و سرانه

 شهريالف: تأمين سرانه خدمات 

 موجودب: حفظ خدمات با سطوح 

عالوه بر تأمين سرانه خدمات، نحوه دسترسي به آنها نيز از مسائل مهـم مـورد توجـه در طـرح     

هاي نامناسب با فواصل طوالني از مسـائل اصـلي ايـن طـرح بـوده      ت. فرم خطي و دسترسيبوده اس

 است.
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 برآورد تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز شهر  -1-5

هاي شـهري  مسكن يكي از نيازهاي اساسي شهروندان است و معموالً بيشترين سطح از كاربري

ريـزي  هاي شهري و برنامـه هي مسكن در طرحدهد. اين امر بر اهميت دو وجرا به خود اختصاص مي

تـري از  انـداز واقـع بينانـه   كاربري اراضي داللت دارد كه برآورد دقيق نيازهاي آن در افق طرح، چشم

 نمايد.توسعه آتي شهر را ترسيم مي

ابتدا  از روش تخمين استفاده شده است. در اين روش، چوئبدهبرآورد نيازهاي مسكوني شهر در 

و سـپس سـطح    آيـد  به دست مـي  هاي موردنياز در وضع موجود و آينده طي سه مرحلهتعداد واحد

 .گردد ميبيني مورد نياز آنها در مرحله چهارم برآورد و پيش

براي برآورد سطح مسكوني مورد نياز شهر در افق طرح تعـداد واحـدهاي مسـكوني مـورد نيـاز      

 آيد.دست ميح مسكوني مورد نياز بهبيني شده، سطشود و سپس از تعداد واحد پيشمحاسبه مي

 بيني نياز به مسكنروش تخمين و پيش -

بيني سطوح مسكوني مورد نياز در سه مرحله انجام خواهد شد كه با استفاده از اين روش، پيش

 گردد. بيني مي، برآورد و پيشموجود و آينده واحدهاي مسكوني طي آنها كمبود نيازهاي

حدهاي مسكوني و به عبارتي تراكم خـانوار در واحـد مسـكوني يكـي از     نسبت تعداد خانوار در وا

نسـبت خـانوار بـه     ،شرايط مطلوب درباشد. اساسي در تعيين كيفيت سكونت در شهر مي معيارهاي

امـروزه در تعريـف و   گردد. واحد مسكوني معادل يك (يك واحد مسكوني براي هر خانوار) لحاظ مي

كمـي و كيفـي    از معيارهـاي ضريب خانوار در واحد مسـكوني  ، تعيين شرايط مطلوب زندگي شهري

 . شودمحسوب ميسكونت 

)()1()2(                                        باشد مي فوقفرمول كلي اين روش به شرح  TTT TTT += 

)(TT :برآورد واحدهاي مسكوني مورد نياز 

)1(TT :مبودهاي مسكوني در وضع موجودك 

)2(TT :ريزي كمبودهاي مسكوني در دوره برنامه 

 به تفصيل بررسي خواهد شد. مراحل،در ادامه هر كدام از 

 وضع موجوددر مسكوني  تعداد واحد گام اول: كمبود

54321)1( TTTTTT T +−++=  

1T :توجه به تعداد خانواربا  كمبود فعلي مسكن 
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2T :تعداد خانه هاي خالي در وضع موجود 

3T :هاي ناپايدار و غيراستاندارد از نظر كيفيت خانه 

4T :واحدهاي مسكوني در حال ساخت در وضع موجود 

5T :مترمربع در وضع موجود. 50ير واحدهاي مسكوني ز 

1T كننـد.   واحد مسكوني زندگي مـي  1291خانوار در  1699در وضع موجود  چوئبده: در شهر

باشـد كـه نشـان     واحد مي 408بنابراين تفاضل ميان تعداد خانوار در واحد مسكوني در وضع موجود 

 . ي كمبود وجود داردمسكونواحد  408دهد در وضع موجود بطور خام  مي

2T : واحد مسـكوني   100با توجه به استعالم صورت گرفته از شهرداري، در وضع موجود حدود

 خالي است.

3T  جهت تعيين واحدهاي ناپايدار و غيراستاندارد از نظر كيفيت، تعداد واحدهاي مسكوني بـا :

واحـد   1165دهـد از   گردد. مطالعات انجام شده نشان مـي  محاسبه مي بدهچوئكيفيت تخريبي شهر 

 باشند. سكونت نميقابل  وواحد داراي كيفيت تخريبي هستند 18مسكوني موجود، 

4T ني در حـال سـاخت در شـهر وجـود دارد كـه در وضـع       مسكو واحد 167: در وضع موجود

 ن اين شاخص معادل صفر لحاظ مي گردد.موجود لحاظ گرديده است. بنابراي

5T قطعه شامل  8باشند  مترمربع در شهر كه داراي كيفيت تخريبي نمي 70: تعداد قطعات زير

 گردند. واحد است كه جزو كمبودهاي مسكوني شهر محسوب مي 8

 .گردد واحد محاسبه مي 534در مجموع تعداد كمبودهاي مسكوني وضع موجود 

5348018100408)1( =++++=TT 

 ريزي بيني نيازهاي مسكوني شهر در دوره برنامهگام دوم: برآورد و پيش

)، از دو روش تخمين خام و تخمـين  1405جهت تعيين نيازهاي مسكوني شهر براي سال افق (

 شود. در تخمين ميزان شده عالوه بر نيازهاي جديد، كمبودهاي ميزان شـده ميزان شده استفاده مي

وضع موجود نيز بايد محاسبه گردد. نيازهاي مسكوني جديد شهر به ازاي تعـداد خانوارهـايي كـه تـا     

 يابند، خواهد بود.ســـال افق افزايش مي

)( 11109876)2( TTTTTTT T ++++×= 

6T :درصدي) 3ريزي (ضريب  ضريب واحدهاي خالي در طول دوره برنامه 

7T :ريزي تعداد خانوارهاي اضافه شده در طول دوره برنامه 
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8T : بنا تعريض گردد و يا 50تعداد واحدهاي واقع در تعريض معابر (در صورتي كه ملكي بيش از %

 مترمربع مساحت باقي بماند) 70زير 

9T :ريزي مههاي تخريبي در طول دوره برنا تعداد خانه 

10T : هاي تغيير كاربري يافته در طرح پيشنهادي خانه 

11T : نياز ناشي از حذف يا كاهش تراكم ساختماني 

6T هـاي خـالي در    با توجه به مطالعات مشاور ضريب سه درصدي براي خانـه  چوئبده: در شهر

 واحد مسكوني را در بر مي گيرد. 50كه حدود  شود نظر گرفته مي

7T نفر بـرآورد شـده اسـت.     10373)، معادل 1405در سال افق طرح ( چوئبده: جمعيت شهر

شود  بيني مي خانوار خواهد بود. بنابراين پيشدر نفر  4همچنين بعد خانوار در سال افق طرح معادل 

بـا معيـار قـرار دادن شـرايط      شـود. بنـابراين  اضـافه   جمعيت شهرنوار به خا 1044، در افق طرحكه 

هاي مذكور معادل تعـداد خانوارهـاي    مطلوب سكونت (يك واحد مسكوني به ازاء هر خانوار) در دوره

 واحد مسكوني مورد نياز است.  1044افزايش يافته، 

8Tقطعه مسكوني، در اثر تعريض معبر،  5هادي، تعداد : با توجه به تعريض معابر در وضع پيشن

ها داراي كيفيـت تخريبـي نيـز    اين خانه از آنجا كهدرصد مساحت آنها باقي مانده است.  50كمتر از 

 باشد، بايد در برآوردها لحاظ گردد. نمي

9Tدارد كـه از مصـالح    واحد سكونت با كيفيت مرمتـي وجـود   293ريزي  : در طول دوره برنامه

بايد در برآوردهاي افق طرح بـه عنـوان واحـدهاي تخريبـي در طـول دوره       واند  دوام ساخته شده كم

 ريزي محاسبه گردد. برنامه

10T انـد و يـا    هايي كه تغييركاربري كامل به كاربري غيرمسـكوني يافتـه   ، خانهچوئبده: در شهر

 باشد. ندارد بنابراين اين فاكتور صفر ميتغيير خواهند كرد وجود 

11T باشند نياز ناشي از حذف يـا كـاهش    تك واحدي مييك طبقه و ها،  خانه اغلب: از آنجا كه

 تراكم ساختماني مفهومي ندارد.

 واحد مسكوني است. 758افق طرح،  در بنابراين نياز ناشي از كمبود واحد مسكوني

1433)002935104450(03/1)2( =+++++×=tE 
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 گام سوم: تخمين كمبود واحد مسكوني در افق طرح

ريـزي   واحد مسكوني) و در افق برنامـه  408از حاصل جمع كمبود واحدهاي مسكوني در وضع موجود (

 آيد. واحد به دست مي 1552، 1405، كل كمبود مسكوني شهر تا سال )واحد مسكوني 1433(طرح، 

)2()1()( TTT TTT += 
18411433408)( =+=TE 

از جمـع   1405تـا سـال    چوئبدهبا توجه به موارد فوق تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز شهر 

آيـد. بنـابراين در طـول دوره جهـت جبـران       ساله به دست مي 15جبري نيازهاي موجود و نيازهاي 

  باشد. واحد مسكوني مورد نياز مي 1841 چوئبدهكسري واحدهاي مسكوني در شهر 

 : برآورد تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز شهر تا افق طرح51-1ل شماره جدو

 گام اول: كمبودهاي مسكوني وضع موجود

 )54321)1( ( TTTTTT T +−++= 

1T: 408 : كمبود فعلي مسكن 

2T : واحد 100 : تعداد خانه هاي خالي در وضع موجود 

3Tواحد 18 هاي ناپايدار و غيراستاندارد از نظر كيفيت:  : خانه 

4T  : صفر : واحدهاي مسكوني در حال ساخت در وضع موجود 

5T مترمربع كه داراي كيفيت تخريبي نيسـتند در وضـع    70: واحدهاي مسكوني زير
 واحد 8 موجود: 

5348018100408)1( =++++=TT 
)(:ريزي بيني نيازهاي مسكوني شهر در دوره برنامهگام دوم: برآورد و پيش 11109876)2( TTTTTTT T ++++×= 

6Tواحد 50 )درصدي 3ريزي (ضريب  : ضريب واحدهاي خالي در طول دوره برنامه 

7Tخانوار 1044 ريزي:  ه در طول دوره برنامه: تعداد خانوارهاي اضافه شد 

8T واحد 5 : تعداد واحدهاي واقع در تعريض معابر 

9Tواحد 293 ريزي:  هاي تخريبي در طول دوره برنامه : تعداد خانه 

10Tصفر نهادي: هاي تغيير كاربري يافته در طرح پيش :  خانه 

11Tصفر :  نياز ناشي از حذف يا كاهش تراكم ساختماني 
1841)002935104450(03/1)2( =+++++×=tE 

 گام سوم: تخمين كمبود واحد مسكوني در افق طرح
37521841534)( =+=TE 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 گام چهارم: برآورد سطح مسكوني مورد نياز

هاي توسعه و عمران شهري به منظور برآورد نياز به فضـا و زمـين، صـرف    رحآنچه مسلم است در ط

تواند مالك عمل قرار گيرد و به همين منظـور الزم اسـت نيـاز واحـدهاي     برآورد واحدهاي مسكوني نمي

مسكوني تبديل به سطح گردد. باتوجه به روند ساخت و سازهاي موجود شهر تراكم سـاختماني متوسـط   

باشد و اين بيانگر آن اسـت كـه در ايـن شـهر گـرايش عمـده       درصد مي47د معادل شهر در وضع موجو

 باشد.  ساخت و سازها يك طبقه مي

قطعـه مسـكوني در محـدوده شـهر      1291مطالعات ميداني انجام شده حاكي از آن است كه تعداد 

بنـابراين   تند.ها يـك طبقـه هسـ   در كل شهر تنها يك خانه دو طبقه وجود دارد و ساير خانهوجود دارد. 

 شود.  نشيني در شهر ديده نميآپارتمانالگوي غالب در شهر، واحدهاي مسكوني يك طبقه است و مفهوم 

متر مربـع بـه عنـوان انـدازه      200بنابراين، با توجه به الگوي مسكن موجود شهر و با در نظر گرفتن 

2Fمتوسـط قطعـات  

رت خـام بـه حــدود   ريـزي بصــو شـود كــه در طـول دوره برنامـه   چنـين بــرآورد مـي   ٣

 زمين مسكوني نياز خواهد بود: مترمربع475000

7500042375200مترمربع                      =× 

از سوي ديگر همچنان كه در مباحث پيشين بيان گرديد، از مجموع كل واحدهاي مسـكوني مـورد   

اين فرض كـه ايـن واحـدها در    هستند. با قبول قابليت درجاسازي را دارا واحد مسكوني  415نياز، حدود 

توانند در برآورد نياز به تعداد واحدهاي مسـكوني   هاي موجود نوسازي شوند، مي صورت تخريب در زمين

گيرنـد، بنـابراين بـرآورد     محاسبه گردند ولي در برآورد نياز شهر به اراضي با كاربري مسـكوني قـرار نمـي   

مترمربـع زمـين بـا     392000حدهاي مسكوني، بـه  شود كه در افق طرح، بدون در نظر گرفتن اين وا مي

 باشد. كاربري مسكوني جديد نياز مي

200)4152375(920003مترمربع  =−× 

                                                 
 و گرايش كنوني، تعيين شده است.مترمربع)291(اندازه مذكور با توجه به متوسط قطعات مسكوني موجود  - 3
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 برآورد كمبودهاي تأسيسات زيربنايي -2-5

 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي شبكه عبور و مرور -1-2-5

 الف) برآورد سطح الزم براي شبكه:

ال بافت ازهم گسـيخته و پراكنـده شـهر چوئبـده نيازمنـد      تأمين دسترسي ميان محالت و اتص

-اي بوده است. لذا در اين موضوع تعيين سرانه امري منطقي بـه نظـر نمـي   طراحي شبكه معابر ويژه

به دليل شكل خاص شهر و لزوم ايجاد محورهاي فرعـي منتهـي بـه خيابـان مركـزي و محـور       رسد. 

شود. همچنين با اصـالح  بيني ميپيش هاي معمولانهمعبر بيشتر از سرسطح  ميزانچوئبده، -آبادان

چوئبده و تعريض آن به واسطه ايجاد كندرو و طراحي سطح مقطع متناسب با نقـش   –محور آبادان 

 اين محور، به لحاظ كمي بر ميزان سرانه معبر در اين شهر افزوده خواهد شد.

رض كـم محورهـاي اصـلي، در    در وضع موجود سرانه پاركينگ در شهر صفر است. با توجه به ع

هاي مناسب جهت احداث پاركينگ يابــي و شناسايي محــلمطالعات ترافيكي شهر نسبت به مكان

 عمومي اقدام خواهد شد. 

 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي آب -2-2-5

گردد. مصرف روزانه آب به ازاي هر  آب مصرفي شهر چوئبده از خط انتقال آب آبادان، تأمين مي

نفـري شـهر چوئبـده در سـال      7252باشد. بنابراين با توجه به جمعيـت   ليتر مي 450الي  400 نفر،

 ، ميزان كل مصرف حداقل روزانه در وضع موجود برابر است با:1390

2900107252400مترمكعب (روزانه)     3 ≅×× − 

سـرانه  دهـد. براسـاس ايـن جـدول      جدول زير مصرف سرانه آب را در شهرهاي ايران نشان مـي 

 هاي كشوري بيشتر است.  مصرف شهر چوئبده از سرانه

 1386: مصرف سرانه آب در شهرهاي ايران 52-1جدول شماره 

مناطق گرممناطق معتدلمناطق سرد

175200225كمتر از 50شهرهاي كوچك
500200230260 تا 50شهرهاي متوسط
225260295باالتر از 500شهرهاي بزرگ

جمعيت بر حسب هزار نفرنوع شهر
مصرف سرانه ليتر به روز

 
 1386مأخذ: شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
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 رهـزا  50و شهرهاي زير  گرمسيركه براي اقليم  روزليتر در  225با فرض حداكثر مصرف سرانه 

 با تحقق جمعيت افـق طـرح   حداكثر مصرف روزانه آب در اين شهر ،فر جمعيت در نظر گرفته شدهن

 شود. مترمكعب برآورد مي 2062حدود 

23341010373225   استاندارد مصرف (روزانه) مترمكعب 3 ≅×× −      

ـ   75با توجه به حجم مخازن ذخيره آب بر طبق دستورالعمل وزارت نيرو،  ه درصد مصـرف روزان

بـه   1405شود. بر اين اساس حجم مخازن مورد نياز براساس اسـتانداردها، در سـال    شهر تعيين مي

 باشد. صورت زير مي

2334%175075 مترمكعب =× 

افزون بر مقدار مذكور، از آنجا كه يكي از كاركردهاي شبكه آبرساني، آمادگي آن در تـأمين آب  

سـوزي، بسـته بـه     باشد و براي خاموش كردن يـك آتـش   ميها  سوزي الزم براي خاموش كردن آتش

3Fمترمكعـب يـا بيشـتر آب الزم باشـد     500بزرگي آن، ممكـن اسـت تـا    

، بنـابراين بايـد ميـزان آب    4

 ها محاسبه گردد. نشاني نيز در برآورد حجم ذخيره آب منبع آتش

 2334+500= 2834مترمكعب  

 2834%×75= 2125مترمكعب      

خانه چوئبده وجود دارد كـه  مترمكعب در تلمبه2000ن بتني با ظرفيت در حال حاضر يك مخز

 تواند پاسخگوي اين نياز باشد.مي

 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي فاضالب  -3-2-5

 80مقدار فاضالب خانگي و صنعتي بستگي مستقيم به مقدار آب مصرفي دارد. معمـوالً حـدود   

گـزارش مطالعـات طـرح جـامع آب ايـران ضـريب        شود. دردرصد آب مصرفي به فاضالب تبديل مي

درصد در نظر گرفته شده است و در گزارش حاضر نيز همان نسبت مـالك عمـل    92برگشت پساب 

ميزان فاضالب توليد شـده در   1405گيرد. با توجه به برآورد مصرف حداكثر روزانه، در سال قرار مي

 روز به شرح زير خواهد بود:

 2334% × 92= 2147متر مكعب       

آوري فاضالب است و فاضالب بناهاي مسكوني و سـاير  هم اكنون فاقد شبكه جمع چوئبدهشهر 

                                                 
هـا،   هـا و دهيـاري   هـا، سـازمان شـهرداري    رداران شـهرداري راهنمايي مديريت جامع شهري، مجموع اصول و قوانين و مفاهيم مورد نياز شه 4

 انتشارات جهاد دانشگاهي
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گردد. با توجه به مشكالت شـهر در  هدايت مي انهار و رودخانه بهمنشيرهاي شهر به سمت ساختمان

تمـامي  ، اگـر  حاشـيه رودخانـه  زمينه دفع فاضالب، بايد متذكر شد كه به دليل قرار گرفتن شـهر در  

آلـودگي  بـا مشـكالت قابـل توجـه     منتقـل شـوند،    رودخانـه ها به داخـل   هاي سطحي و فاضالب آب

  گردند. بنابراين احداث سيستم فاضالب براي شهر ضروري است. ميمواجه زيست  محيط

 هاي سطحيبرآورد كمبودهاي كمي و كيفي دفع آب -4-2-5

شود.  سطحي ميهاي  ريان و دفع آبموجب سهولت ج ،شهر مختلف هاي قسمت نهرها دروجود 

هـاي سـطحي و    با اين حال نبود يك سيستم كامل فاضالب، مسائل و مشكالتي را در زمينه دفع آب

 ها ايجاد كرده است. تأثيرات ناشي از آلودگي رواناب

هاي روبازي اسـت كـه در برخـي منـاطق بـا انباشـتگي        نهرهاي موجود در شهر به صورت جوي

هاي شهر، عدم وجـود ايـن    اند. در برخي از قسمت هاي شهري در بستر خود مواجه وبهها و خاكر زباله

ها و نيز خاكي بودن اراضي و معابر در مواقـع بارنـدگي، مانـداب و شـرايط نـامطلوبي را ايجـاد        جوي

هاي خانگي به تبعيت از شيب زمين و سيستم حركت آبهاي سطحي  كند. آبهاي سطحي و پساب مي

 شير است. نهرهاي شهر رودخانه بهمن  گاه ل شده و تخليهبه نهرها منتق

 برآورد كمبودهاي كيفي و كمي شبكه برق  -5-2-5

 رساني تأسيسات برق -1-5-2-5

 رساني: تأسيسات برق

متاسفانه، اداره برق به استعالم صورت گرفته پاسخ نداده، بنابراين امكان بررسي دقيق وضـعيت  

 نيست.پذير  رساني در شهر امكان برق

باشـند. در   براساس مطالعات مشاور، اكثر واحدهاي مسكوني به شبكه سراسري برق متصـل مـي  

هـاي سـيماني بـراي انتقـال و      رسـاني كامـل بـوده و از تيربـرق     هاي شهر سيستم برق بيشتر قسمت

نمايد كه بايـد حـريم    كنند. همچنين دكل فشار قوي نيز از شهر عبور مي روشنايي معابر استفاده مي

كيلـو ولـت) در شـهر    132خـط انتقـال نيـرو (    2حـريم درجـه  ساخت و سازها رعايـت شـود.   آن در 

 باشد.متر در هرطرف محور مي30چوئبده،

 تلفن -6-2-5

هاي مهم توسعه هر كشور  در عصر حاضر به كارگيري تكنولوژي مدرن مخابراتي يكي از شاخص

توانند  رخوردارند كه كشورها نميهاي جديد ارتباطي از چنان اهميتي ب شود و تكنولوژي محسوب مي
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توجه باشـند. در همـين رابطـه اسـت كـه امكانـات و        هاي ارتباطي خود بي نسبت به ارتقاء توانمندي

  .نيز بايد  مورد ارزيابي قرار گيرد چوئبدهكمبودهاي ارتباطي شهر 

شي واقع هاي ورز در شهر چوئبده ساختمان اداره مركز مخابرات در محله دو و در نزديكي زمين

شده است. متاسفانه اين اداره به استعالم صورت گرفته، پاسـخ نـداده اسـت. در نتيجـه امكـان ارائـه       

 باشد. پذير نمي اطالعات دقيق در زمينه مخابرات امكان

 گاز شهري -7-2-5

باشـد و بـه    هايي است كه كشورمان به ميزان كافي از آن برخوردار مـي  نيروي گاز يكي از نعمت

از اين نعمت برخـوردار و   كشورمصرف بسيار ارزشمند است. اكثر شهرها و روستاهاي  جهت سهولت

  اما شهر چوئبده فاقد شبكه گازرساني است. باشند. مند مي بهره

 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي تجهيزات شهري -3-3-5

 كشتارگاه -1-3-3-5

گي ناشي از كشتار دام به لحـاظ  در شهر چوئبده كشتارگاه به منظور ذبح دام وجود ندارد و آلود

شـهر چوئبـده بـه دليـل ماهيـت      درمحيطي شهر اسـت.   نبود امكانات مناسب، از ديگر مسائل زيست

شهري خود بنا به اظهار افراد محلي كماكان كشـتار دام بـه صـورت سـنتي و درون منـازل       –روستا 

مكاني براي كشتارگاه نشـده   اي به كمبود گيرد. در طرح هادي چوئبده نيز هيچگونه اشاره صورت مي

 است. 

4Fاستاندارد معمول 

بـا  مترمربع است.  86/0براي هر نفر در شهرهاي تا ده هزار نفر حدود   سرانه 5

احـداث كشـتارگاه در    نزديكي شهر چوئبده به آبادان و امكان استفاده از تجهيزات اين شهر،توجه به 

 گردد.مينپيشنهاد  چوئبدهحريم 

 نيآتش نشا -2-3-3-5

مترمربع برخوردار بوده كه مساحت زيربناي آن بالغ  100نشاني چوئبده از مساحتي حدود  آتش

 نشاني است. نشاني از جمله ماشين آتش مترمربع است. اين مركز فاقد هرگونه تجهيزات آتش 55بر 

 گذرد، چنين مركزي، نيازمنـد تجهيـز و   با توجه به اينكه زمان زيادي از شهر شدن چوئبده نمي

 باشد. توسعه به منظور پاسخگويي به نيازهاي احتمالي مي

                                                 
 ها، جلد هشتم، تأسيسات خدمات شهري كتاب سبز شهرداري 5
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نفر جمعيت وجود يك نيرو براي آتـش نشـاني    2500بر اساس استانداردهاي موجود به ازاء هر 

 نيروي متخصص نياز است.  چهارضروري است. بنابراين با توجه به جمعيت پيشنهادي، به حداقل 

 گورستان و غسالخانه -3-3-3-5

متري از جاده ارتباطي آبادان  350ر گورستان شهر در ضلع جنوبي با فاصله حدود در حال حاض

چوئبده واقع شده و در اراضي بنياد مسكن كه در طرح هادي به منظور توسعه آتي در نظر گرفتـه   –

مترمربع در نزديكي امامزاده ياسـين   13421شده، قرار گرفته است. اين گورستان با مساحتي حدود 

ه و در نزديكي آن ماندابي قـرار دارد. در وضـع موجـود گورسـتان فاقـد غسـالخانه بـوده و        قرار داشت

نماينـد. بـه همـين دليـل از لحـاظ       شهروندان براي غسل مردگانشان به شهرهاي مجاور مراجعه مـي 

 محيطي مشكالتي براي شهر ايجاد خواهد نمود.   مالحظات زيست

با اسـتفاده از  گردد  كه در حريم شهر مستقر ميبراي به دست آوردن سطح مورد نياز گورستان 

 شود: عمل مي روش زير واطالعات 

جمعيت موجود (نرخ مرگ و مير) شهر در نظر بگيـريم و   006/0چنانچه آمار متوفيان را ساالنه 

جمعيت سال پايه شهر  Aمترمربع و  5به ازاي هر قبر بطور متوسط ميزان مساحت زمين مورد نياز 

براي ظرفيت سي سـال   Sساليانه جمعيت باشد آنگاه مساحت گورستان مورد نياز ضريب رشد  Bو 

 عبارتند از :

  TTT =∗+∗∗ 30)1(5  نرخ مرگ و مير15

911530
100

5/2172525006/0
15

=×





 +×××=T 

بـه عنـوان گورسـتان     مترمربـع  9115، مسـاحتي حـدود   محاسـبات فـوق  بنابراين با توجه بـه  

 اخل حريم شهر مورد نياز است.پيشنهادي در د

 سيستم دفن و دفع زباله -4-3-3-5

هـاي   از درب منازل و يا از سـطل ها  زباله است.آوري زباله به صورت سنتي و مكانيزه  نحوه جمع

گـردد. روزانـه    آوري شده و براي دفن به خارج از شهر منتقل مي زباله نصب شده در معابر شهر، جمع

كيلـومتري   15آوري شـده و در فاصـله    د كه توسط دو كارگر شهرداري جمعشو تن زباله توليد مي 6

 گردند. ها در محل دفن زباله شهر اروندكنار تخليه مي گردد زباله تخليه مي

شـير و   هاي شهري به داخل رودخانه بهمن براساس مطالعات مشاور، آلودگي ناشي از تخليه زباله

اشـي از سـوزاندن زبالـه، ايجـاد بـوي تعفـن، از جملـه        دفع غيراصولي آنها، همچنين آلـودگي هـوا ن  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 چوئبدهتفصيلي  –طرح جامع 

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

51 

محيطي حسـاس شـهر چوئبـده و     محيطي شهر چوئبده است. شرايط زيست ترين مسائل زيست عمده

شير و سواحل آن، مطالعـات   هاي توليدي براي زيست بوم و رودخانه بهمن هاي احتمالي زباله آلودگي

 نمايد. بيشتري را در اين زمينه تأكيد مي

 برآوردكمبودهاي كمي و كيفي خدمات رفاهي -4-3-5

 فضاهاي آموزشي -1-4-3-5

تر سطوح مختلف آموزشي شهر الزم است كه فضاهاي اختصاص يافته به  به منظور بررسي دقيق

هـاي حـداقل    آنها و سرانه مربوط به هركدام به صورت جداگانه مورد بررسـي قرارگرفتـه و بـا سـرانه    

 مبود مربوط به هركدام مشخص شود.مقايسه گردند، سپس ميزان ك

 4/2هكتار است كه سرانه مربـوط بـه آن معـادل     7/1مساحت فضاهاي آموزشي در شهر حدود 

هـاي شـهري سـه الـي پـنج       مترمربع به ازاي هر نفر است. سرانه معمول فضاهاي آموزشي در طـرح 

ع بـه تفكيـك   مساحت كاربري آموزشـي در هريـك از مقـاط    416-2مترمربع است. در جدول شماره

 بررسي شده است.

الزم به ذكر است كه غير از سرانه سه الي پنج مترمربعي معمول سطح كشور براي كليه مقـاطع  

هاي معمول مورد  هاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور و سرانه آموزشي، در جدول ذيل سرانه

 هاي شهري نيز آمده است. استفاده در طرح

 آموزشي مقاطع مختلف آموزشي: سرانه 52-2جدول شماره 

 شرح
سرانه(مترمربع به 

ازاي هر نفر 
5Fآموز) دانش

6 

حداقل سرانه(مترمربع 
به ازاي هر نفر از 

6Fجمعيت)

7 

حداقل سرانه(مترمربع 
به ازاي هر نفر از 

7Fجمعيت)

8 

سرانه(مترمربع به 
8Fآموز) ازاي هر دانش

9 

 8 0.4 0.8 09/12 كودكستان
 9 0.8 1.5 52/4 دبستان
 11 0.6 1.2 26/5 ييراهنما

 12 1.2 0.9 51/7 دبيرستان
 40 3 4.4 19/30 جمع كل

 هاي شهري سازمان نوسازي مدارس و سرانه كاربري مأخذ:

                                                 
 )1386سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس ( 6
 شيعه، اسماعيل ، مقدمه اي بر برنامه ريزي شهري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت 7
 ل طرح هاي شهريسرانه معمو 8
هاي شهري، انتشارات سازمان ملي زمين  و مسكن، دفتر مطالعات زمين و  )، سرانه كاربري1376حبيبي، محسن و مسائلي، صديقه ( 9

 مسكن
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 كودكستان:

مترمربـع و   484در شهر چوئبده،  و كودكستان سطوح فضاي آموزشي در مقطع پيش دبستاني

مترمربـع)   2/0سرانه مطلوب ايـن كـاربري (  حداقل با توجه به مترمربع است.  1/0سرانه هر شهروند 

مقيـاس ايـن    مترمربع كمبود وجـود دارد.  1591 به عبارتيكه  مترمربع است 2075نياز افق طرح، 

دبسـتاني تمـام سـطح     دبستاني شهر در محله سه قرار دارد. ايـن پـيش   اي است و پيش كاربري محله

 باشند. اربري داراي كمبود ميدهد ساير محالت از نظر اين ك محله سه را نيز پوشش نمي

 دبستان:

مترمربع و سـرانه هـر    4197سطح فضاي آموزشي در مقطع ابتدايي (دبستان) در شهر چوئبده 

و حـداقل سـرانه   نفـر)   10373افـق طـرح (  مترمربع است. با توجه بـه جمعيـت    6/0شهروند از آن 

مترمربـع اسـت. مـدارس     4101سطح مورد نيـاز حـدود   كمبود مترمربع)، 8/0مطلوب اين كاربري (

اند. محله يك در حال حاضر فاقـد ايـن كـاربري     ابتدايي شهر چوئبده در محالت دو و سه قرار گرفته

 باشند. است. هر چند كه از لحاظ شعاع دسترسي شهر تمامي محالت با كمبود مواجه مي

 راهنمايي:

و سرانه هـر شـهروند    مترمربع 9718مساحت كل فضاي آموزشي در مقطع راهنمايي شهر چوئبده، 

هـاي شـهري    مترمربع است. براساس سرانه مطلوب و معمـول مـورد اسـتفاده در طـرح     3/1از آن حدود 

بـا   در افـق طـرح   مترمربع به ازاي هر شهروند است. از نظر مساحت، شـهر  8/0حداقل سرانه اين مقطع، 

بـه صـورت    شـهر  هنمـايي آمـوزش را  هايواحـد از  ييكـ  امـا از آنجـايي كـه   . كمبود مواجه نخواهد بـود 

 شود، بهتر است مكان ديگري به اين كاربري اختصاص يابد.   دوشيفته اداره مي

 و پيش دانشگاهي):  و دانش، هنرستان اي، كار حرفه متوسطه(دبيرستان، مراكز فني

مترمربع است. با توجه به حداقل سـرانه   2848سطحي معادل  ،مقطعاين  مجموع آموزشگاهاي

طلبـد   مترمربع را مـي  1408مربع به ازاي هر شهروند)، اين كاربري سطحي معادل متر 2/1مطلوب (

. الزم به ذكر اسـت  كمبود وجود داردمترمربع  1440كه در مقايسه با سطح موجود، سطحي معادل 

 پردازند. دانشگاهي وجود دارد كه به ارائه خدمات مي در اين شهر دو دبيرستان و پيش
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 فضاهاي آموزشي كمبود :52-3جدول شماره 

سرانهمساحت كلحداكثرحداقلسرانهمساحت كل
4840.10.20.296620750.21591پيش دبستاني

41970.60.80.8160582980.84101دبستان
---82980.8---97181.30.80.8راهنمايي

28480.41.21.25854124481.29600دبيرستان و پيش دانشگاهي
172472.435450931119313872

كمبود در وضع 
موجود (مترمربع)

نياز در افق طرح سال 1405: جمعيت 10373
(مترمربع)

سرانه مورد نياز
كاربري ها

سال 1390: جمعيت 7252 نفر

آموزشي

 ماخذ: مطالعات مشاور
 كاربري درماني و بهداشتي -2-4-3-5

باشد. بررسي انجام شـده   كاربري درماني در سطح شهر شامل مراكز درماني و خانه بهداشت مي

است مترمربع  10929دهد كه كل فضاي درماني در محله سه واقع شده و در وضع موجود  نشان مي

براساس مصوبات شورايعالي معماري و شهرسـازي  باشد.  مترمربع مي 5/1كه سرانه هر شهروند از آن 

. بـا توجـه بـه    پيشنهاد شده استبه ازاي هر نفر،  درماني مترمربع 5/1سرانه استاندارد يك تا ايران، 

طـرح از لحـاظ   افـق  چوئبده فاقد حوزه نفوذ است اين سرانه بـراي تـأمين نيـاز شـهر در     اينكه شهر 

 مساحت كفايت مي كند.

 ها و فضاهاي سبزپارك -3-4-3-5

انـدازهاي مطلـوب   ها و فضاهاي سبز از جهات مختلفي نظير تلطيف هوا، ايجاد مناظر و چشـم پارك

تأمين مراكز تفريحي و گردشگاهي داراي نقش پراهميتي در شهرها هستند. بنابراين باتوجه بـه اهميـت   

 بيني و تأمين اين كاربري در سطوح مختلف شهر توجه شود.بت به پيشاين كاربري، بايد نس

هـايي بـراي احـداث     اي و شهري وجود ندارد. البته طـرح  در شهر چوئبده پارك در مقياس محله

كـاربري پـارك و    اسـتاندارد سرانه حداقل است.  كه هنوز اجرايي نشده پارك در اين شهر وجود دارد

بوده كه با احتسـاب ايـن سـرانه، شـهر بـا       مربع ي عالي، هشت مترفضاي سبز براساس مصوبه شورا

 هكتار فضاي سبز مواجه است.  4/8كمبود 

در اطـرافش، داراي تـوان اكولـوژيكي نسـبتا      نخلستانهاهر چند كه شهر چوئبده به دليل وجود 

مناسبي است اما فضاي سبز عمومي، بوستان كودك در مقياس محلـي و پـارك در مقيـاس شـهري     

گردد. همچنين با توجه به پديده گرد و غبار، در نظر گرفتن حريم  و كمبودهاي شهر محسوب ميجز

 كند. سبز حفاظتي به كنترل آلودگي هوا كمك مي
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 مراكز ورزشي -4-4-3-5

در سطح محالت شهر، زمين ورزشي وجود ندارد و فضاي ورزشي شهر شامل سه زمين ورزشـي  

 75/1مترمربع است. سرانه مطلوب اين كاربري يك تا  12727 باشد كه مساحت كل اين كاربري، مي

باشد، با توجه به شعاع عملكردي كاربري ورزشـي، فضـاي ورزشـي در     مترمربع به ازا هر شهروند مي

مترمربـع بـه عنـوان     يـك با در نظر گـرفتن  اي بايد تمام سطح محالت را پوشش دهد.  مقياس محله

 دارد.نوجود  يكمبودح حداكثر سرانه استاندارد، در افق طر

 مراكز فرهنگي -5-4-3-5 

مترمربـع اسـت. ايـن     01/0مترمربع و سرانه فعلي هر شـهروند   74مساحت كاربري فرهنگي شهر، 

شهر فاقد كاربري فرهنگي نظير سينما، تئـاتر و... اسـت و مراكـز فرهنگـي شـهر شـامل يـك كتابخانـه         

مترمربـع اسـت. بـا     75/0تـا   4/0به شوراي عـالي،  باشد. سرانه معمول كاربري فرهنگي براساس مصو مي

 مترمربع كمبود مواجه است. 4075در افق طرح حداقل با مترمربع، اين شهر  4/0احتساب سرانه حداقل 

 مراكز مذهبي -6-4-3-5

مترمربع است. سـرانه ايـن عملكـرد در وضـع      13377 چوئبدهمساحت كاربري مذهبي در شهر 

با توجه به سرانه معمول كشوري براي كـاربري مـذهبي كـه معـادل     مترمربع است كه  84/1موجود 

 شهر كمبودي ندارد.مترمربع به ازاي هر نفر است،  5/0تا  3/0

ــان   ــوبه مك ــه مص ــه ب ــا توج ــش  ب ــاجد در بخ ــابي مس ــنامه    ي ــماره بخش ــهري ش ــعه ش ــاي توس ه

اي مالكيت وقفـي  يابي مساجد در اراضي دار مكان  اولويت 6/7/1387و به تاريخ  300/310/30676/304

 . در تخصيص اراضي مدنظر قرار خواهد گرفتجهت احداث مسجد و يا مالكيت دولتي است كه 

 مراكز صنعتي و توليدي -7-4-3-5

مترمربع است. از  02/0مترمربع و سرانه آن  168مساحت مراكز صنعتي و توليدي شهر چوئبده 

توانند در محدوده شهر قرار گيرند. با توجه بـه   اند، مي بندي شده آنجا كه اين صنايع  گروه الف طبقه

و امكان استقرار صـنايع در   ده در خارج از محدوده و حريم شهرتصويب احداث شهرك صنعتي چوئب

 ندارد. وجود  اين شهرك، كمبودي از اين نظر

 برآورد كمبودهاي اداري و انتظامي -8-4-3-5

مربع است. بـا توجـه بـه سـرانه     متر 4350هاي اداري و انتظامي شهر در حدود مساحت كاربري

حـداقل  باشد در ايـن شـهر    استاندارد براي كاربري اداري و انتظامي كه برابر با يك تا دو مترمربع مي
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  .مترمربع زمين براي كاربري اداري و انتظامي نياز است 6023به 

 برآورد كمبودهاي تجاري و خدماتي -9-4-3-5

باشـد. الزم بـه ذكـر اسـت كـه       مترمربع مـي  6338هر مساحت كل واحدهاي تجاري موجود ش

انـد. سـرانه ايـن     هايي است كه در شـهر پراكنـده   فروشي بيشتر كاربري تجاري در وضع موجود خرده

مترمربع بـه ازاي هـر شـهروند اسـت. سـرانه معمـول كـاربري تجـاري و          9/0كاربري در حال حاضر 

فر است. با توجه به جمعيت افـق طـرح، شـهر    هاي شهري دو مترمربع به ازاي هر ن خدماتي در طرح

 مترمربع دارد. 11410چوئبده كمبودي حدود 

 توريستيو تفريحي -10-4-3-5

در وضع موجود فاقد مراكـز پـذيرايي و گردشـگري اسـت. بـا در نظـر گـرفتن سـرانه          چوئبدهشهر 

ي هـر نفـر بـراي ايـن     متـر مربـع بـه ازا    2/0استاندارد شورايعالي شهرسازي و معماري به اندازه حداكثر 

 نياز خواهد داشت. تفريحي و توريستيمترمربع فضا با كاربري  2074، طرحكاربري، اين شهر در افق 

 بندي:جمع

هاي مختلف براي جمعيـت افـق طـرح    در مطالب فوق الذكر به بررسي ميزان كمبود فضاي كاربري

رج گرديده اسـت. در خصـوص   پرداخته شد كه سطوح محاسباتي به صورت خالصه در جداول پيشين د

 بيني سطوح در فضاي شهري نكاتي به شرح زير قابل ذكر است:محاسبات اين جدول و نيز نحوه پيش

كننـد. ايـن رقـم در شـهرهاي     درصد فضاي شهري را معابر اشـغال مـي   30الي  25الف) اصوالً 

دارد). امـا تجـارب    كوچك معموالً كمي بيشتر نيز هست. (چنانكه در مورد شهر چوئبده نيز مصـداق 

اي بيني سطوح مورد نياز اين كاربري به روش سـرانه هاي شهري نشان داده است كه پيشتهيه طرح

چندان واقعي و قابل اعتماد نخواهد بود. بنابراين سطح مورد نياز عمالً پس از انجـام طراحـي شـبكه    

 . گيردآيد كه اين امر در مرحله بعدي كار انجام ميمعابر به دست مي

ب) در خصوص محاسبات كاربري مسكوني، محاسباتي بيشتر از تخصيص سرانه به جمعيت افق 

بينـي   الزم بوده كه اين امر در ابتداي مبحث به صورت مفصل و با استفاده از روش  تخمين و پـيش 

 انجام شده است. 

خـورد در  هـاي اقتصـادي و انتفـاعي، بهتـرين روش بر    ج) در خصوص كاربري تجاري و كليه بنگـاه 

ها به توجه به مكـانيزم بـازار   ها، طراحي شناور است. به طوري كه اين بنگاهيابي فضايي اين كاربريمكان

بتوانند در فضاهاي كنترل شده شكل بگيرند. براي اين كار در طرح پيشنهادي، بسته به سـطح عملكـرد،   
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نين الزم بـه ذكـر اسـت كـه     گيري اين كاربري پيشنهاد خواهد شد. همچهايي از شهر جهت شكلبخش

كمبودها و نيازهاي محاسبه شده در اين بند براساس جمعيت وضع موجود و جمعيت افق شهر چوئبـده  

هاي قبلي، اين شهر داراي حوزه نفوذ نيسـت. بنـابراين    بوده است. براساس مطالعات انجام يافته در بخش

گيرد. اما آنچه مسلم اسـت نكتـه قابـل    ار ميهاي حداقل در افق طرح مدنظر قر در ارائه پيشنهادات سرانه

 توجه در مكانيابي و انتخاب زمين براي خدمات مورد نياز ، تسهيل دسترسي به آنهاست. 

بيني ميزان خدمات مورد نياز عالوه بر تأمين سرانه، تا حـد زيـادي متـاثر از     عالوه بر اين، پيش

زمين، تمـايالت توسـعه و تـوان اجرايـي     شرايط كالبدي و اقتصادي شهر است. نحوه تصرف و تملك 

هـا تاثيرگـذار اسـت.     طرح، از جمله عواملي است كه بر ميزان مساحت و نحوه قرارگيري انواع كاربري

در اين شهر به دليل شكل خطي آن و فواصل زياد خدمات از يكديگر به ناچار سطوح خدمات بـيش  

 هاي معمول در طرح لحاظ شده است.از حد سرانه

 بر اساس حداكثر سرانه مصوب )نفر 10373(: محاسبه فضاي مورد نياز براي جمعيت افق طرح52-4اره جدول شم

سرانهمساحت كلحداكثرحداقلسرانهمساحت كل
تابع برنامه ريزي مسكنتابع برنامه ريزي مسكن37464451.7-50
63380.9-2816620746214408
43500.61229021037316023
133771.80.30.5---3111.90.3---
109291.511.5---103731-556
127271.811.5---103731---
172472.435450931119313872

0000.214502074.60.22075
740.010.40.828274149.20.44075

16000.21256521037318773
136381.90.20.5---2074.60.2---
1680.028---00---
0085801682984882984

آموزشي
تفريحي-توريستي

فرهنگي
تاسيسات شهري
تجهيزات شهري

صنايع
پارك و فضاي سبز

كاربري ها
سال 1390: جمعيت 7252 نفر

تجاري- خدماتي
اداري و انتظامي

مذهبي
درماني
ورزشي

كمبود در وضع 
موجود (مترمربع)

مسكوني

نياز در افق طرح سال 1405: جمعيت 10373
(مترمربع)

سرانه مورد نياز

تابع برنامه ريزي مسكن

 و مصوبات شورايعالي معماري و شهرسازي مأخذ: مطالعات مشاور
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هـاي   تدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضـاي بـاز و مكـان    -6

 عامل در شهرگردشگري و دفاع غير

 الگوي مرتبط با فضاي سبز و فضاي باز -1-6

آن بخش از فضاي سبز كه در محدوده شهر طراحي و بنا شده، فضاي سبز شهري ناميده 

شود. فضاي باز شهري از يك  بندي شهر محسوب مي شود. اين فضا در حقيقت بخشي از استخوان مي

ه صورت فضاهايي بالقوه جهت توسعه فضاهاي سو دربرگيرنده فضاهاي سبز موجود و از سوي ديگر ب

 شوند. سبز شهري مطرح مي

فضاي سبز شهري بخشي از فضاهاي «شود:  به طور كلي فضاي سبز شهري اينگونه تعريف مي

ها،  ها، گل هاي طبيعي و يا مصنوعي آن تحت استقرار درختان، درختچه باز شهري است كه عرصه

س نظارت و مديريت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانين و ها و ساير گياهان است كه براسا چمن

هاي مرتبط به آن براي بهبود شرايط زيستي، زيستگاهي و رفاهي شهروندان و مراكز   تخصص

  9F10»شوند. جمعيتي غيرروستايي، حفظ، نگهداري و يا بنا مي

 اهميت فضاي سبز شهري  -

ها در شهرها دگرگون شده  مركز فعاليتامروزه اقليم شهري تحت تاثير فرآيندهاي تراكم و ت

هاي اقليم،  است. آثاري كه از طريق كاهش فضاي سبز شهري بر اكولوژي شهري به ويژه در زمينه

شود، چنان شديد است كه عناصر سازنده آن را  هاي زيرزميني و جانوران گذاشته مي هوا، خاك، آب

اي سبز در زندگي شهري، موضوعي كند. نقش و اهميت فض در محيط شهري به كلي دگرگون مي

 است كه بيش از هر چيز ديگر در شهرها و شهرسازي معاصر مورد توجه قرار گرفته است.

شناختي و اجتماعي داراي عملكردهاي  فضاي سبز شهري افزون بر عملكردهاي زيبايي

 تري به شرح زير است: اساسي

 عملكرد فضاي سبز در ساخت كالبدي شهر -

 حيطيم عملكردهاي زيست -

 افزايش رطوبت نسبي -

 مقابله با جزاير گرما -
                                                 

هـا   ها، سازمان شهرداري راهنماي جامع مديريت شهري، مجموعه اصول و قوانين و مفاهم مورد نياز كارشناسان ارشد فضاي سبز شهرداري 10
 ها و دهياري
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 كاهش ميزان سرب -

محيطي آن است. فضاي سبز شهري با  مهمترين اثر فضاي سبز در شهرها، كاركردهاي زيست

آثار سوء گسترش صنعت و كاربرد نادرست تكنولوژي مقابله كرده و سبب افزايش كيفيت زيستي 

 شوند. شهرها مي

هاي گوناگون مختل كند. فضاي سبز  ام زيستي شهرها را به شيوهتواند نظ توسعه صنعتي مي

مناسب در شهرها، يكي از عوامل موثر در كاهش اثرهاي سوء اين توسعه بوده و به ويژه در ارتباط با 

روند. مهمترين تاثير  هاي تنفس شهرها به شمار مي هاي هوا و فضاي سبز، ريه گرد و غبار، آلودگي

عديل دما، افزايش رطوبت نسبي، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است. به فضاي سبز در شهرها ت

ناپذير است، به طوري كه بدون آن  طور كلي وجود فضاهاي سبز و تاثير آنها در شهرها اجتناب

 ممكن نيست شهرها پايدار باقي بمانند.

هري ضرورت بنابراين، اگر فضاي سبز به عنوان جزيي از بافت شهرها و نيز بخشي از خدمات ش

تواند جدا از نيازهاي جامعه شهري باشد. از اين رو فضاي سبز بايد از نظر كمي و  يافته باشد، نمي

ها) و نيازهاي جامعه (از لحاظ  ها و جاده ها، خيابان كيفي متناسب با حجم فيزيكي شهر (ساختمان

وژيكي شهر و روند گسترش رواني، گذران اوقات فراغت و نيازهاي بهداشتي)، با توجه به شرايط اكول

محيطي مستمري  آتي آن طراحي و ساخته شود تا بتواند به عنوان فضاي سبز فعال، بازدهي زيست

 داشته باشد.

 بندي كاربري فضاي سبز الگوي تقسيم -

شود. به  بندي مي فضاي سبز اشكال گوناگوني دارد و بنا به كاربرد آن به انواع مختلفي دسته

 توان به دو گروه تقسيم كرد: را ميطور كلي فضاهاي سبز 

 فضاهاي سبز برون شهري -

 فضاهاي سبز درون شهري -
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 : الگوي كاربري فضاي سبز شهري61-1نمودار شماره 

 
10Fمأخذ: راهنماي جامع مديريت شهري

11 

 چوئبدهفضاي سبز برون شهري يا حاشيه شهر  -1-1-6

ر را دارد و از سوي ديگر بازدهي رويه شه اين نوع فضاي سبز، از سويي نقش مهاركننده رشد بي

 سـبز دهـد. فضـاي    زيست شهري را تحت تاثير قـرار مـي   اش، كل محيط محيطي زيست –اكولوژيك 

 چوئبـده هاسـت. در شـهر    عمدتا شامل محورهاي سبز امتـداد خيابـان   چوئبدهشهري و برون شهري 

 :شود فضاهاي سبز برون شهري به شكل زير پيشنهاد مي

 پارك -الف

هاي عمراني شهر مد نظر قـرار  حاضر ايجاد يك پارك به مساحت هفت هكتار در برنامهدر حال 

 باشد.گرفته است. اين پارك در جنوب محور آبادان چوئبده و همجوار گورستان موجود شهر مي

 هاي جنگلي پارك -ب

هـاي مصـنوع و طبيعـي تقسـيم      پارك جنگلي، پاركي برون شهري است و به دو دسـته پـارك  

هاي جنگلي مصنوع با هدف ويژه و توسط كارشناسان در زميني كه به همين منظـور   . پاركشود مي

نياز شـهروندان   ها تا حد ونه پاركشوند. در صورت احداث و تكميل اينگ در نظر گرفته شده ايجاد مي

و اطـراف آن چنـين    چوئبـده در شـهر  در حال حاضـر  به فضاي سبز برون شهري تأمين خواهد شد. 

                                                 
هـا، سـازمان    راهنماي جامع مديريت شهري، مجموعه اصـول و قـوانين و مفـاهم مـورد نيـاز كارشناسـان ارشـد فضـاي سـبز شـهرداري            ١١

 ها ها و دهياري شهرداري
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به منظور حفاظت شهر در برابر بادهـاي همـراه بـا گـرد و غبـار ايجـاد پاركهـاي         ود ندارد.پاركي وج

 جنگلي تأثيرات مثبتي به همراه دارد.

 الگوهاي فضاهاي سبز درون شهري   -2-1-6

شـوند  از ديـدگاه شهرسـازي بـه زيبـايي       اين نوع فضاها كه اغلب به صورت پارك احـداث مـي  

فضاهاي سبز شهري را از نظر نوع مالكيت به سـه دسـته خصوصـي،     افزايند. زيست شهري مي محيط

 كنند. عمومي و عمومي تقسيم مي نيمه

 فضاي سبز عمومي -الف

ها به منظور گردشـگاه   گيرند. اين پارك هاي شهري در طبقه فضاهاي سبز عمومي قرار مي پارك

شـوند   بندي مي طبقه هاي مختلف هاي شهري در مقياس و محل استراحت عموم مردم هستند. پارك

 كه عبارتند از:

 پارك شهري در مقياس واحد همسايگي -

» همسـايگي «پارك شهري در مقياس واحد همسايگي عبارت است از پاركي كه در يـك واحـد   

11Fقرار گرفته و مساحتي كمتر از نيم هكتار داشته باشد.

طبق استاندارد يك كـودك نـه سـاله بايـد      12

مسايگي تا پارك را با پاي پياده طي كند و در طول مسير از خيابـان  بتواند از دورترين نقطه واحد ه

 شرياني و بزرگراه عبور نكند.

، پاركي در اين مقياس وجود ندارد. نياز بـه چنـين فضـايي بـه     چوئبدهدر وضع موجود در شهر 

در طـرح   گـردد.  منظور استراحت و استفاده عمـوم مـردم و پدافنـد غيرعامـل بيشـتر احسـاس مـي       

دي سعي شده است تا با اختصاص چنين فضاهايي در كنار كاربري مسكوني به فضـاهايي بـه   پيشنها

 منظور استفاده عموم فراهم شود.

 ها پارك شهري در مقياس محله -

قرار دارد و مساحت آن دو برابر مساحت پارك در مقيـاس همسـايگي   »  محله«به پاركي كه در 

ط پياده براي كودك نه سـاله از دورتـرين نقطـه تـا     شود. همچنين ارتبا است (يك هكتار)، گفته مي

پارك بايد به حدود دو برابر معيار واحد همسايگي برسد و طي مسير بتواند از خيابان كندرو و شبكه 

طـرح  امـا در   .در وضـع موجـود فاقـد چنـين پـاركي اسـت       چوئبدهدسترسي محلي عبور كند. شهر 

                                                 
ان هـا، سـازم   راهنماي جامع و مديريت شهري، مجموعه اصول و قوانين و مفـاهيم مـورد نيـاز كارشناسـان ارشـد فضـاي سـبز شـهرداري         12

 ها و دهياري كشور، انتشارات جهاد دانشگاهي. شهرداري
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 تا فضايي به منظور استفاده عموم فراهم شود.اي پيشنهاد شده  ، پارك محلهمسكن مهرتفكيكي 

 پارك شهري  -

قرار داشته و مسـاحت آن حـدود هشـت    » منطقه مسكوني«شود كه در يك  به پاركي گفته مي

توانـد از دورتـرين منطقـه بـا      كننده مـي  هكتار در نظر گرفته شود. همچنين طبق استاندارد، مراجعه

عت يا بيشتر خود را به پارك برساند. در محـدوده شـهر   وسيله نقليه در مدت زماني از يك چهارم سا

 در وضع موجود چنين پاركي وجود ندارد.   چوئبده

 دهد.اي و شهري را در طرح پيشنهادي نشان مينقشه زير موقعيت پاركهاي محله

 چوئبدهشهر   هاي پيشنهادي: موقعيت پارك6-1شماره  تصوير

 
 خصوصي فضاهاي سبز نيمه - ب

ها، ادارات و مراكز دولتي، خدماتي، نظـامي، آموزشـي و درمـاني، جـزو      ازمانكليه فضاي سبز س

شـوند و    روند. اگرچه اين فضاها در سرانه فضاي سبز شهر محاسبه نمـي  فضاي سبز شهر به شمار مي

هاي ياد شده از آن فضـاها   كنندگان به مكان داراي عملكرد عمومي نيستند، ليكن كاركنان و مراجعه

كننـدگان فاقـد بـازدهي     عمومي جهت محدوديت نسبي اسـتفاده  شوند. فضاي سبز نيمه مند مي بهره

شناسـي   كامل اجتماعي است، در صورتي كه بازدهي اكولوژيكي آنها غيرقابل انكار است. بررسي گونه

ريزان و مديران شهري به دليل اهميتي اسـت كـه    فضاهاي سبز خصوصي و نيمه عمومي براي برنامه

محيطي شهر دارند. در حالي كه هزينه نگهداري آنهـا   افزايش توان اكولوژيكي و زيستاين فضاها در 

شـود. از ايـن رو سياسـتگذاران و مـديران شـهري بايـد توسـعه         نيز بر مديريت شهري تحميل نمـي 
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 هاي عمراني قرار دهند. فضاهاي سبز خصوصي و نيمه عمومي را در اولويت برنامه

 فضاي سبز خصوصي: - ج

هاي موجود در سطح شهر  ها و باغ خصوصي شامل كليه فضاهاي سبز اعم از باغچهفضاهاي سبز 

هاي واحدهاي  است كه استفاده از آنها فقط به مالكين آنها اختصاص دارد. فضاي سبز حياط

، چوئبدهدهند. در اكثر منازل مسكوني شهر  مسكوني بخش مهمي از پوشش سبز شهر را تشكيل مي

ود دارد و تقريبا به طور يكنواخت در سطح شهر پراكنده و توزيع حداقل يك باغچه كوچك وج

هاي منازل مسكوني فاقد كاركرد اجتماعي هستند،  اند. هر چند كه اين فضاهاي سبز و باغچه شده

 ليكن بازدهي اكولوژيكي آنها براي شهر بسيار حائز اهميت است.

 فضاي سبز خياباني - د

روهـا، جزايـر    ها، حاشـيه پيـاده   ها، حاشيه بزرگراه انفضاهاي سبز خياباني شامل فضاي سبز ميد

هـا هسـتند. فضـاي سـبز      ها (رفيوژ) و كنار خيابان هاي غيرهمسطح، باندهاي مياني راه مياني، تقاطع

هاي دسترسي هستند كه داراي عملكردهاي اكولـوژيكي، اجتمـاعي،    خياباني بخشي از ساخت شبكه

 باشند. ي ميسازي ترافيك و زيباسازي فضاي شهر ايمن

فضاهاي سبز خياباني كه به صـورت   وجود ندارد. چوئبدهدر حال حاضر چنين فضاهايي در شهر 

سـازي گـذرگاه ايفـا     اي در ايمـن  رفيوژ هستند عالوه بر تفكيك ترافيك سواره، نقـش بسـيار ارزنـده   

هاي شهري هاي دسترسي، به فضا نمايند و افزون بر آن با تنوع بخشيدن به ساخت كالبدي شبكه مي

بخشند. همچنين آلودگي شنيداري و آلودگي هوا را كاهش داده و از نظر  اي خاص مي زيبايي و جلوه

 رو را افزايش داده است.  عملكرد اجتماعي، فضاي سبز خطي، مطلوبيت مسيرهاي پياده

حـداث  بـه صـورت ا   چوئبـده راهكارهاي اجرايي پيشنهادي در خصوص پارك و فضاي سبز شهر 

چوئبـده   -در قسمتهاي مختلف شهر و همچنين ايجاد بانـد سـبز حاشـيه محـور آبـادان      فضاي سبز

الزم به ذكر است كه باغات، اراضي زراعي و نخلستانهاي اطراف شهر گرچه در تعريف پارك  .باشد مي

توان منكر تأثيرات زيست محيطي آنها بر شهر شد. لذا حفظ گنجد، اما نميو فضاي سبز شهري نمي

 ي عالوه بر اهميت اقتصاد و توليد، از منظر اكولوژيك نيز اهميت بسياري دارد.اين اراض

 هاي گردشگري الگوي مرتبط با مكان -2-6

شهر چوئبده فاقد مكان تاريخي و واجد ارزش معماري است. اما به لحاظ موقعيـت و همچنـين    

خرمـا، پـرورش مـاهي و    كشاورزي و توليد نظير برخورداري از موقعيت بندرگاهي،  ،ويژگيهاي خاص
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 باشد.ميگو پتانسيل قابل توجهي براي جذب گردشگر را دارا مي

پـذيرد، چنانچـه گفتـه شـد     تفصيلي شهر چوئبده از موارد فوق تأثير مـي  –آنچه كه در طرح جامع 

حفظ اراضي كشاورزي و نخلسـتانها و خـروج آنهـا از محـدوده اسـت. همچنـين سـاماندهي محورهـاي         

چوئبـده و خيابـان مركـزي) و تقويـت محـور بنـدر        -ي و درون شهري (محور آبـادان ارتباطي بين شهر

چوئبده از سه راهي تا بندر، همچنين تقويت محورهاي مواصالتي بين محالت و بـين دو شـريان اصـلي    

 باشد.شهر از راهكارهاي اصلي براي طراحي بر مبناي الگوي مرتبط با پتانسيلهاي گردشگري مي

 ط با پدافند غيرعامل شهر الگوي مرتب -3-6

و نيازهاي كالبدي آن به طور مفصل مـورد مطالعـه و    چوئبدهپدافند غيرعامل شهر  4-9در بند 

بـه منظـور اسـكان     هاي مناسب موجود در شهر فضاها و ساختمان بر آن اساس بررسي قرار گرفته و

 بندي شده است. ديدگان در مواقع بحران اولويت آسيب

هـاي طبيعـي و    تـوان بـه دو دسـته بحـران     ز اين نيز گفته شد، بحران را ميهمانطور كه پيش ا

 چوئبـده ساخت تقسيم كرد كه هر يك از آنها تاثيرات خاص خود را بر زنـدگي سـاكنان شـهر     انسان

 گذارند. مي

 زلزله -

هـاي  هاي صورت گرفتـه در نقشـه  هاي صورت گرفته مربوط به زلزله و بررسيبا توجه به بررسي

گونه گسلي در حوالي شهر چوئبده يافت نشـده  سي موجود از منطقه، به طور مشخص هيچشنازمين

كه بتوان بر اساس آن سطوح شهري و خطرپذيري آن مشخص گردد. ليكن با توجه به انواع مختلـف  

تواننـد در زيـر رسـوبات زيـرين     ها ميلرزه و همچنين در نظر گرفتن اين تئوري كه گاهاً گسلزمين

هايي دانست. لذا در نظـر  اي را مصون از رخداد چنين پديدهگاه نبايد منطقهباشند، هيچشده  مدفون

ريـزي پدافنـدي   تـري از اهميـت، از ضـروريات برنامـه    گرفتن تمهيدات الزم هر چند در سطح پايين

تـر در محـدوده شـهر    هاي زيستي است. در همين رابطه به بررسي مخاطرات طبيعي شاخصمجتمع

 است. پرداخته شده

 سيل -

اي، اسـتقرار در محـل حوضـه انتهـايي     شهر چوئبده به داليلي چون؛ موقعيت ساحلي رودخانـه 

العاده ناچيز، جنس خاك سـطحي  شير)، توپوگرافي پست و شيب فوقرودخانه اروندرود(شاخه بهمن

االبي گياهي بياباني و تنك و همچنين سطح ايستايي باال و خصوصيت تـ ريزدانه و نفوذناپذير، پوشش
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باشـد.  و ماندابي اغلب اراضي شهر، به طور بارز مستعد بروز شرايط بحراني آب گرفتگي و طغيان مـي 

هاي فرادست و بروز سـيل،  پر واضح است كه رخداد يك بارش حداكثر روزانه فراتر از ظرفيت حوضه

 كند.شهر چوئبده را با معضلي اساسي كه همانا بروز طغيان است، مواجه مي

 بارگرد و غ -

طور اخص عنصر بـاد در منطقـه   هاي صورت گرفته، در بند مسائل هواشناسي و بهبا توجه به بررسي

هـاي  گوياي آن است كه در چند سال گذشته تداوم پديده خشكسالي و عـدم مـديريت مناسـب عرصـه    

در سـال  اي كه شـهر چوئبـده   بياباني منجر به تشديد پديده گرد و غبار در منطقه گرديده است. به گونه

روز همراه با گرد و غبار مواجه است. اين مسأله به شـكلي اسـت كـه در فصـل تابسـتان       84.9با بيش از 

 باشد.هاي تير و مرداد، شهر تحت تسلط پديده گرد و غبار ميگاهي تا يك سوم ماه

 )ساخت انسانمخاطرات مصنوع( -

يا مصـنوع مـورد بررسـي    ساخت  مخاطراتي كه ساخته دست بشر هستند با نام مخاطرات انسان

مـرزي و  توانـد در دو غالـب درون  اند. مخاطرات عمدي شامل پديده جنگ اسـت كـه مـي   قرار گرفته

   مرزي در سطوح مختلف بر جوامع تحميل گردد.برون

و  هـاي آب، بـرق، گـاز و مخـابرات     ماننـد شـبكه  و حياتي شهر  آسيب ديدن تأسيسات زيربنايي

ديدن  گاهي آسيب نقش مهمي دارد. مخاطراتتلفات ناشي از  ارات وافزايش خس در هاي ارتباطي راه

و  مانند برق يـا گـاز خـود باعـث تشـديد تهديـد       تأسيسات حياتي خصوصاً تأسيسات زيربنايي شهر

  شود. مي آسيب

بـا توجـه بــه بررسـي ديتابانــك كـاربري اراضـي شــهر چوئبـده پــراكنش صـنايع بنــدرگاهي و        

ر توليـد خطـر زيـاد در سـطح شـهر اسـتخراج گرديـد. ايـن شـهر بـا           هاي كليدي و برخوردا كاربري

برخورداري از تأسيساتي چون؛ پست در حال احداث فشار بـرق در ضـلع جنـوب غربـي، خـط لولـه       

خانه آب شهري، قرار گـرفتن بـر سـر مسـير جـاده      انتقال آب به اروندكنار، تأسيسات تصفيه و تلمبه

سازي و بندرگاهي ضلع شير و صنايع كشتيرودخانه بهمن ارتباطي و وجود پل فلزي احداثي بر روي

باشد. هاي كليدي با پتانسيل توليد خطر بااليي در مواجه با دشمن برخوردار ميجنوبي آن از كاربري

 هاي مجاور خود عمل نمايد.  تواند به صورت تهديدي براي كاربريها ميهر كدام از اين
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 هاي موجود شهر به منظور اسكان آسيب ديدگان  ها و ساختمان: اولويت بندي فضا6-1نقشه شماره 
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انداز توسـعه آتـي شـهر از ملزومـات     لذا دقت نظر در امر رعايت حرائم تأسيسات مذبور در چشم

 گردد.عمده پدافندي شهر چوئبده محسوب مي

 چوئبده: ارائه راهكارهاي اجرايي به منظور پدافند غير عامل در شهر 6-1جدول شماره 

 راهكار سياست راهبرد

اليه بنـدي كـردن فضـا در     -1
محـــيط كالبـــدي (محافظـــت 

 سلسله مراتبي)

 سازي نحوه تركيب توده و فضا مناسب -1-1
 سازي سازماندهي فضايي توده مناسب -1-2
 سازي فرم، مصالح و اجزاء محيط مناسب -1-3
 

 فت قديم شهربه ويژه در با چوئبدهافزايش سهم فضاي باز در بافت  شهر  -1-1-1
افزايش دسترسي بـه فضـاهاي بـاز بـا اصـالح و بازگشـايي معـابر در بافـت          -1-1-2

 عرض معابر كمارگانيك و در 
 چوئبدهافزايش عرض شبكه معابر ارگانيك شهر  -1-1-3
 ها استفاده از الگوهاي پراكنده و غيرمتمركز در سازماندهي فضايي توده -1-2-1
 ها هاي خالي بين ساختمانايجاد ناپيوستگي و فضا -1-2-2
 هاي محدب و گرد افزايش استفاده از فرم -1-3-1
كاهش استفاده از عناصر سسـت و شـكننده ماننـد شيشـه در نمـا و جـداره        -1-3-2

 ها خارجي ساختمان
 ها استفاده از مصالح با مقاومت باال در سازه ساختمان -1-3-3
 فضاهاي عبوريايجاد حايل بين نما و جداره ساختمان با  -1-3-4
آمـدگي   ها (كانال كولر، بالكن، پيش كاهش عناصر الحاقي به نماي ساختمان -1-3-5

 در نما و ...)

پوشـــش دادن سراســـري   -2
ــاظتي در   ــاعي و حف عناصــر دف

 چوئبدهمحيط كالبدي  شهر 

آوردن دسترسي يكسان ساكنين   فراهم -2-1
 به  عناصر امداد، نجات و حفاظت چوئبدهشهر 

آوردن دسترسي آسان و سريع به   اهمفر -2-2
 عناصر امداد، نجات و حفاظت

هـا و فضـاهاي بـاز در بافـت شـهر       پنـاه  توزيع يكنواخت و غيرمتمركز جـان  -1 -2-1
 چوئبده

استفاده از تركيبات مـنظم، خوانـا و داراي ريـتم و تكـرار در توزيـع عناصـر        -2-2-1
 امداد، نجات و حفاظت

محافظــت كـــردن پويـــا و   -3
 چوئبدهيناميك  شهر دا

پذيري در فضاهاي  افزايش انعطاف -3-1
 چوئبدهموجود در محيط كالبدي  شهر 

افزايش تنوع  و كثرت در اجزاء محيط  -3-2
 چوئبدهكالبدي  شهر 

افزايش كارايي فضاهاي موجود در  -3-3
 چوئبدهمحيط كالبدي  شهر 

 هاي گياهي، باغات و اراضي كشاورزي  پوششحفظ  -3-1-1
و بكارگيري تجهيزات كمتـر در فضـاهاي بـاز و سـبز در شـهر        طراحي ساده -3-1-2

 چوئبده
ها به عناصر مهم و حياتي حفاظتي در محـيط   افزايش تعداد و نوع دسترسي -3-2-1

 چوئبدهكالبدي شهر 
 هاي جمعيتي و ساختماني تعيين حد بهينه و مطلوب تراكم -3-3-1
 چوئبدهها در  شهر  اي دسترسيه افزايش تعداد و كيفيت راه -3-3-2
 احداث و تجهيز مركز درماني به منظور پاسخگويي در زمان بحران  -3-3-3

ايجاد خودكفـايي دفـاعي و    -4
 چوئبدهحفاظتي در  شهر 

تجهيزات پشتيباني دفاعي و و استقرار  -4-1
 چوئبدهامدادي در شهر 

 چوئبدهجانمايي تجهيزات اعالم خطر در شهر  -4-1-1
 جانمايي تجهيزات مقابله با آتش -4-1-2
 چوئبدهجانمايي مراكز درماني و بهداشتي در شهر   -4-1-3
 هاي برق و مخابرات اضطراري به سيستم چوئبدهتجهيز  شهر  -4-1-4
ايجاد فضاهاي باز و فاقد ساخت و ساز(داراي كاربري ويژه) با قابليت استقرار  -4-1-5

 ديدگان تجهيزات اسكان موقت آسيب

سازي ميزان اثرپذيري  كمينه-5
ــدي از   ــيط كالبـ ــر محـ عناصـ

 يكديگر

هاي  جلوگيري از همجواري كاربري -5-1
حساس با يكديگر و مناطق مسكوني شهر 

 چوئبده
سازي مناطق همجوار  سازي و مقاوم ايمن -5-2

 هاي حساس  با كاربري

 هاي حساس تعيين و اعمال حرايم استحفاظي براي انواع كاربري -5-1-1
 (در صورت امكان) چوئبدههاي حساس در خارج از  شهر  جانمايي كاربري -5-1-2
 هاي حساس هاي مجاور كاربري هاي ساختمان تقويت سازه -5-2-1
هـاي حسـاس و منـاطق     ايجاد منطقه حايل (با پوشش گياهي) بين كـاربري  -5-2-2

 مسكوني مجاور
 
ــاني و   -6 ــت آبرس ــامين امني ت

 شبكه توزيع آب

ام مهندسي پدافندغيرعامل در انج -7-1
 تاسيسات آبي

 قابليت استتار مناسب تجهيزات وتاسيسات آبيارتقاء  -7-1-1
 اي دشمن عدم قرارگيري در ديد بصري و ماهواره -7-1-2
 قابليت پوشش واختفا مناسب ارتقاء -7-1-3

 ماخذ: مطالعات مشاور
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شـهر چوئبـده، فضـاهاي بـاز و فاقـد      به منظور استقرار تجهيزات پشتيباني دفاعي و امدادي در 

ديدگان، پيشنهاد شده است. نقشه ذيل  ساخت و ساز با قابليت استقرار تجهيزات اسكان موقت آسيب

 دهد. هاي پيشنهادي به منظور استقرار اين تجهيزات را نشان مي مكان
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 ديدگانهاي پيشنهادي براي استقرار تجهيزات براي اسكان موقت آسيب : مكان6-2نقشه شماره 
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بيني مكان و نحوه ايجاد يـا توسـعه تجهيـزات شـهري (كشـتارگاه،       پيش -7

 نشاني و غيره) غسالخانه، گورستان، سيستم دفع زباله، آتش

هـاي   تعيين و پيشنهاد تجهيزات شهري متناسب با نياز فعلي و آتي شهر از وظايف مهـم طـرح  

كيفيـت سـاكنان شـهر و ارتقـاء رفـاه      توسعه شهري در جهت ايجاد بستري مناسب براي زندگي بـا  

هاي متعدد و تحـت تـاثير عوامـل     يابي تأسيسات شهري داراي حساسيت اجتماعي است. اصوال مكان

 محيطي پهنه مورد مطالعه است. هاي زيست مختلف خصوصا ويژگي

هـا   تجهيزاتي از قبيل كشتارگاه، غسالخانه، گورستان و سايت دفع زباله هر يك داراي محدوديت

 بايست مورد مطالعه قرار گيرد. يابي آنها مي محيطي خاص خود هستند كه در مكان تبعات زيستو 

نشاني نيز بايد بـه عـواملي چـون مركزيـت امكـاني ايسـتگاه در        هاي آتش يابي ايستگاه در مكان

هاي صوتي ناشي از آن توجه ويژه كرد. با توجـه   محدوده شهر، دارا بودن دسترسي مناسب و آلودگي

شـود، پيشـنهادات ايـن طـرح جهـت       مطالب ارائه شده در باال، آنچه در ادامه ايـن بنـد ارائـه مـي     به

 است. چوئبدهيابي، توسعه و يا تثبيت تجهيزات شهري شهر  مكان

 الف) كشتارگاه

در وضع موجود فاقد كشتارگاه است و ايـن كـار بـه روش سـنتي در شـهر انجـام        چوئبدهشهر 

و همچنـين نزديكـي شـهر    با توجه به جمعيت افق طرح ن نيز گفته شد، چنانچه پيش از ايشود.  مي

پيشـنهاد   چوئبدهاحداث كشتارگاه در حريم  چوئبده به آبادان و امكان استفاده از تجهيزات اين شهر،

 گردد.مين

 ب) گورستان و غسالخانه

طي آبادان متري از جاده ارتبا 350در حال حاضر گورستان شهر در ضلع جنوبي با فاصله حدود 

مترمربـع اسـت. چنانچـه در     13400چوئبده واقع شده است. مساحت فعلي اين گورستان حـدود   –

بـه   مترمربـع  9115مساحتي حـدود  اشاره شد،  5-3-3محاسبات سطح مورد نياز گورستان در بند 

و بصورت توسعه در محل فعلي پيشنهاد شده است. عنوان گورستان پيشنهادي در داخل حريم شهر 

چنين، تجهيز اين گورستان به غسـالخانه ضـروري اسـت. لـذا احـداث غسـالخانه در ايـن اراضـي         هم

 گردد.پيشنهاد مي

زيست براي استقرار گورستان در شـهر ضـوابطي را    الزم به ذكر است كه سازمان حفاظت محيط
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 به شرح زير ارائه داده است:

 احداث گورستان و غسالخانه در خارج از محدوده شهر؛ -

 گورستان در خارج از مناطق توسعه احتمالي شهر؛ احداث -

 لزوم دسترسي مناسب؛ -

 درصد به باال؛ 15دار و  عدم استقرار گورستان در سطوح شيب -

 هاي زيرزميني باالست؛ عدم استقرار گورستان و غسالخانه در اراضي كه سطح آب -

 توجه به مسير وزش باد غالب به سمت نقاط جمعيتي؛ -

 ي و كمربند سبز در اطراف گورستان؛ساز لزوم ايجاد محوطه -

 لزوم تجهيز غسالخانه و سيستم تصفيه فاضالب. -

بايد بوسيله باند سبز حفاظتي بـه ويـژه در قسـمت    با توجه به ضوابط فوق، گورستان موجود مي

شمال زمين ساماندهي شود. همچنين توسعه گورستان بايد به سـمت جنـوب آن باشـد و بـه هـيچ      

 توسعه نيابد.عنوان از قسمت شمال 

 نشاني ج) آتش

مترمربع برخوردار است. اما اين مركز فاقـد هرگونـه    100نشاني چوئبده از مساحتي حدود  آتش

در قسـمت مركـزي شـهر، در اراضـي      نشـاني اسـت.   نشـاني از جملـه ماشـين آتـش     تجهيزات آتـش 

نظـور  چوئبده اراضـي بـا كـاربري تجهيـزات شـهري بـه همـين م       -هكتاري جنوب محور آبادان400

 اختصاص داده شده است.

نفـر جمعيـت، بايـد يـك ايسـتگاه       10000براساس يك ضابطه كلي و عمـومي، در مقابـل هـر    

مترمربع زمـين بـراي تأسيسـات     05/0نشاني وجود داشته باشد. در سطح شهرهاي ايران معيار  آتش

عيـت شـهر در   شود. با توجه به اينكه جم نفر جمعيت شهري پيشنهاد مي 20000نشاني تا حد  آتش

رسد، بنابراين ايستگاه موجود از لحاظ وسعت، جوابگـوي اسـتانداردهاي    نفر مي 10373افق طرح به 

تجهيـز   بايد به ايـن منظـور اختصـاص يابـد.    مترمربع مي 500و سطحي در حدود  باشد مينموجود 

 ن آالت وهكتاري با كاربري تجهيزات شهري با وسايل و ماشـي  400زميني به اين وسعت در اراضي 

شود. همچنين الزم به ذكر است كه براي هر ايسـتگاه مسـتقل،    پرسنل متخصص كافي پيشنهاد مي

نشـان الزم اسـت كـه كليـه ايـن       نفر يك آتـش  2500براي هر و حداقل سه خودروي اطفاي حريق 

 عوامل در افق طرح بايد تأمين گردند.
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 د) محل دفن زباله

هـاي   از درب منازل و يا از سـطل ها  زباله است.مكانيزه  آوري زباله به صورت سنتي و نحوه جمع

گـردد. روزانـه    آوري شده و براي دفن به خارج از شهر منتقل مي زباله نصب شده در معابر شهر، جمع

كيلـومتري   15آوري شـده و در فاصـله    شود كه توسط دو كارگر شهرداري جمع تن زباله توليد مي 6

گردند. با توجه به شرايط موجـود   دفن زباله شهر اروندكنار تخليه ميها در محل  گردد زباله تخليه مي

 گردد.مي هاي به عمل آمده مكان فعلي دفن زباله در افق طرح نيز تثبيتو طبق بررسي

 و) جايگاه سوخت

است. تنها يك جايگـاه سـوخت بنـزين     CNGشهر چوئبده فاقد پمپ بنزين و جايگاه سوخت 

انتهاي شهر مستقر است. اهالي شهر به منظور تأمين سوخت بـه آبـادان   سيار خارج از محدوده و در 

كنند. لذا ايجاد يك واحد جايگاه سوخت در اراضي كه بـا كـاربري تجهيـزات شـهري در     مراجعه مي

 گردد.نقشه مشخص شده است پيشنهاد مي
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 بندي حريم پيشنهادي شهر : پهنه7-1نقشه شماره 
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سـاله) مربـوط بـه     10نج ساله) و ميان مدت (برنامه عمراني كوتاه مدت (پ -8

هاي شهرداري مانند آمـوزش و پـرورش، بهـداري و     شهرداري و ساير سازمان

 غيره

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي و چـه در      ريزي دهد كه چه در عرصه برنامه تجارب متعدد نشان مي

اي ثابـت   بـه برنامـه   هاي كالبدي، به حكم پويايي روابط حـاكم بـر جوامـع، مقيـد بـودن      ريزي برنامه

توان از نظر مدت اجـرا، بـه دليـل بررسـي      ريزي را مي مشكالتي را به همراه خواهد داشت. لذا برنامه

 اقدامات انجام شده و جبران اشتباهات يا نواقص به چند دوره مشخص تقسيم كرد:

 25سـال اسـت و گـاهي بـه      20تا  10ريزي بين  برنامه بلندمدت: مدت اين نوع برنامه -1

است كـه  اي نگرانه ايجاد چارچوب كلي و آيندهرسد. علت نياز به آن، اغلب  ال نيز ميس

را به  الزمو هماهنگي و توازن  تشخيص دادبتوان نيازها و امكانات آينده را  آنبراساس 

 .د كردهاي بلندمدت ايجا هدف منظور دستيابي به

بـين سـه تـا هفـت سـال      مـدت   ريزي ميان مدت: اغلب مدت اجراي برنامه ميان برنامه -2

هايي است كـه در قالـب    سال برسد و آن اجراي برنامه 10تواند به  باشد و گاهي مي مي

 هاي كلي به مرحله اجرا درآيد. ريزي بلندمدت و با هدف برنامه

مدت: اغلب مدت اجراي اين نوع برنامه يك الي دو سال است و گاهي  ريزي كوتاه برنامه -3

اجراي آن برنامـه در   تر باشد،  ندازه مدت اجراي برنامه كوتاهرسد، هر ا سال نيز مي 5به 

 رابطه با واقعيات، قابليت اجرايي بيشتري دارد.

مـدت هسـتند و افـق ايـن      هـاي ميـان   تفصيلي طرح –هاي جامع  معموال با توجه به اينكه طرح

دت قابـل تقسـيم   مـ  مدت و كوتـاه  هاي آن به دو بخش ميان  باشد، برنامه ساله مي 10ها معموال  طرح

توانند براي پيشبرد اهداف اجرايي خود  ها و ادارات مرتبط با شهر مي ها و ساير ارگان است. شهرداري

 هاي آنها باشد. هايي تهيه و تدوين كنند كه متناسب با درآمد و هزينه برنامه

هاي  رنامه، تعدادي از آنها بچوئبدههايي اجرايي در شهر  طي استعالمات صورت گرفته از سازمان

اند كه به شرح ذيل است. البته الزم به ذكـر اسـت كـه بـه      در دست اجرا و يا آتي خود را اعالم كرده

هـا بـه    هـا، امكـان تفكيـك ايـن برنامـه      دليل در دسترس نبودن اطالعات دقيق هر كدام از اين طرح

 مدت نيست. مدت و ميان صورت كوتاه
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 ها سازمان  و يا آتيهاي در دست اجرا  : برنامه8-1جدول شماره 

 برنامه و پروژه در دست اجرا و آتي سازمان يا ارگان مربوطه

 فرمانداري آبادان

 مطالعات مراحل اول و دوم شبكه آبهاي سطحي -
 مطالعات مراحل اول و دوم شبكه آب خام -
 مطالعات ساماندهي انهار -
مياني مطالعات فضاي سبز عمومي شهر (پارك هفت هكتاري، ورودي شهر، خيابان  -

 شهر و پاركهاي محلي)
اداره كل مسكن و شهرسازي 

 استان خوزستان
 سازي و واگذاري اراضي طرح مسكن مهر با هماهنگي بنياد مسكن آبادانآماده -

 و شوراي شهر چوئبده شهرداري

 اجراي پارك هفت هكتاري -
 ميدان ورودي شهر -
 اجراي باند دوم خيابان اصلي -
 ومي در شهرمكانيابي جهت احداث پاركينگ عم -

 بهداشت و درماناداره 
درماني قدس ( احداث يك واحد مركز درماني با زيربناي  –نوسازي مركز بهداشتي  -

 مترمربع118مترمربع و دو باب منزل مسكوني پزشك با زيربناي 280

 بخشداري
 توسعه و بهبود وضعيت بندر چوئبده -
 اعطاء وامهاي بازسازي و تعمير به اهالي چوئبده -
 دازي سايت كشتي سازي در چوئبده راه ان -

 مأخذ: مطالعات مشاور

ريـزي در سـاختار    هـا يـا حـوزه معاونـت برنامـه      معموال حوزه معاونت فني و عمراني شـهرداري 

هاي كلي شـهرداري اعـم از اداري، مـالي، اجرايـي،      سازماني شهرداري متولي طراحي و ترسيم برنامه

مـدت و بلندمـدت هسـتند. در اغلـب      مـدت، ميـان   وتـاه هـاي ك  عمراني و اقتصـادي در قالـب برنامـه   

هاي كشور معاونت فني و عمراني اين مسووليت را بر عهده دارد وظايف عمده اين معاونـت   شهرداري

 به شرح زير است:

هاي فني و عمراني بـه منظـور تهيـه و تـدوين      مطالعه و بررسي مقررات و ضوابط در زمينه -

مقررات و ضوابط موجود و پيشنهادي، اصالحات و لغـو   مقررات و ضوابط جديد، بازنگري در

 موارد غيراصولي و غيرعملي به مسووالن ذيربط.

هاي نـوين جهـت انتخـاب     هاي طراحي و اجرايي و روش مطالعه و تحقيق در خصوص شيوه -

 بهينه و ابالغ به دفاتر تابعه.

 ي و عمراني نظارت بر رعايت مقررات و ضوابط فني و عمراني و حسن اجراي امور فن -

هـاي مصـوب بـه منظـور انجـام       بندي شـده براسـاس برنامـه    هاي زمان تهيه و تنظيم برنامه -
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 هاي فني و عمراني. مطالعات و طراحي و اجراي پروژه

 تدوين استانداردها و معيارهاي مورد نياز براي امور فني و عمراني شهرداري. -

ت و بلندمدت عمران شـهري و طراحـي   مد مدت، ميان هاي كوتاه ريزي و تدوين برنامه برنامه -

 هاي مختلف مطالعاتي. در زمينه

 مدت و بلندمدت و... مدت، ميان هاي مصوب عمراني اعم از كوتاه نظارت بر حسن اجراي برنامه -

پيشنهادهاي اصالحي الزم در مورد برنامه پنج ساله و ده ساله عمراني شهر  -9

 براي تحقق اهداف طرح

 و ارائـه تدوين طرح، انداز  مرتبط با اهداف و چشم و راهبردهاي ها است، سياين گزارش 3در بند

گرديد. با توجه به اينكه برنامه پنج ساله و ده ساله شهرداري به دست اين مشاور نرسـيده اسـت، در   

گردد. توجه به بعد مكاني و محل اجراي آن  ها به صورت عام براي كل شهر ارائه مي اين بند، سياست

باشـد. از سـوي ديگـر،     توجه به الگوي توسـعه نيـز از مـوارد مهـم در ايـن زمينـه مـي        ها با سياست

ريزي هستند كـه موجـب اجـراي هرچـه      بندي، دو مقوله مهم و حياتي در برنامه بندي و اولويت زمان

 شوند. ها مي تر سياست بهتر و دقيق

استفاده  3ن شده در بندها، از معيارهاي تدوي بندي سياست در اين بند گزارش به منظور اولويت

سـاله) و   10تـا  5ها براساس مدت زمان مورد نياز براي اجرا، به دو دسته بلندمـدت (  شده و سياست

 است. شدهها معلوم  بندي سياست ساله) تقسيم و زمان 5تا  1كوتاه مدت (

 بندي بندي و اولويت گذاري از زمان : فرآيند تهيه سياست9-1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 : مطالعات مشاورمأخذ

 ها سياست

 ها بندي سياست اولويت

 ها بندي سياست زمان

 3معيارها براساس بند 
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 چوئبدههاي شهر  بندي سياست : اولويت9-1جدول شماره 

 ساله) 10تا  5ميان مدت ( ساله) 5تا  1كوتاه مدت ( مقوله

 اولويت اول

 سازي معابر داخل شهر از نظر سلسله مراتب مناسب -
سعي در كاهش تخريب منازل مسكوني و ساير كاربريها و اراضي باغي  -

 سعه معابرو كشاورزي در تو
 ساماندهي شبكه معابر ارگانيك در بافت و ايجاد نظم هندسي در آن -
 چوئبده –اصالح هندسي محور آبادان  -

استفاده بهينه از اراضي باير براي استقرار خدمات به ويژه  -
 هكتار400اراضي 

 اولويت دوم

ها و تجهيزات  تخصيص اراضي مناسب و  استفاده بهينه از زيرساخت -
 دموجو

 تقويت شبكه زيرساختي در شهر -
 هاي ناسازگار به درون پهنه مسكوني كنترل نفوذ فعاليت -
استفاده از اراضي قابل استحصال درون محدوده به منظور توسعه  -

 فضاي عمومي مناسب براي شهروندان
ها و  هاي متمايز تراكمي متناسب با شبكه زيرساخت تعيين محدوده -

 تأمين سطوح خدماتي
 فظ حريم انهار و عدم ساخت و ساز در حاشيه آنهاح -
 سعي در كاهش تخريب اراضي باغي و كشاورزي -

 احداث ترمينال و پايانه -
 

اولويت 

 سوم

 ساماندهي مراكز فعاليت شهر -
 تجاري شهر –ساماندهي محورها ومراكز خدماتي -
 ها در محورها و مراكز قابل توجه ساماندهي فعاليت -
 ز خدمات شهري و محله ايايجاد مراك -
 تسهيل دسترسي به خدمات -

 حذف منابع آالينده محيطي در داخل شهر و خارج از آن -

اولويت 

 چهارم

تقويت و توسعه صادرات محصوالتي نظير خرما و ميگو از طريق  - تقويت مشاركت مردمي -
 حفظ اراضي كشاورزي، نخلستانها، آبها، حريم رودخانه و انهار

 

اولويت 

 پنجم

 هاي موثر در سيستم مديريت شهري تقويت ارتباط بين سازمان - همكاري ادارات و نهادها در تملك و خريد زمين و احداث خدمات -
 هاي متولي افزايش توان اجرايي سازمان -

 مأخذ: مطالعات مشاور

ه بـود، در  هاي عمراني براي شهر تـدوين نشـد   از آنجا كه برنامه عنوان شد،همانطور كه قبال نيز 

بنـدي،   بنـدي شـده و متعاقـب ايـن اولويـت      ، اولويـت 3هاي عنوان شده در بند  اين بند تنها سياست

بخش چهارم طرح به تفصيل ارائه  7و  6هاي موضعي و موضوعي شهر تعيين گرديد كه در بند  طرح

 خواهد گرديد.
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 هاي پيشنهادي) ريزي كاربري اراضي شهر (كاربري برنامه -10

ئه الگوي مناسب جهـت توسـعه آتـي و نحـوه اسـتفاده از اراضـي شـهر، برخـورداري از         براي ارا

ناپـذير اسـت. شـناخت و ارزيـابي      اجتنـاب  شـهر، شناخت و ارزيابي سـاختار   همه جانبه با رويكردي

تواند به ارائه الگوي مناسب توسعه آتي آن منجر شود. در اين قسمت با توجه بـه   ساختار هر شهر مي

 گردد. هاي پيشنهادي اراضي شهر در افق طرح تعيين مي ، كاربريچوئبدهلي شهر هاي ك ويژگي

كاربري زمين در مقياس شهري به عوامل متعددي همچون محدوديت زمين، شكل و موقعيـت  

هـاي گونـاگون و نظـاير آنهـا      ها، تراكم و تمركز، نحوه توزيع اراضي ميان كاربري اراضي، انواع فعاليت

 وابسته است.

هـا اهميـت    ريـزي كـاربري   به عوامل سازگاري، مطلوبيت، ظرفيـت و وابسـتگي در برنامـه   توجه 

ريـزي   كند. عـالوه بـر ايـن، برنامـه     بسياري دارد و عملكرد هر كاربري نحوه توزيع آن را مشخص مي

شهري بايد فراتر از اهداف كالبدي و كاركردي، به نيازهاي اجتماعي و فرهنگـي و روانـي مـردم نيـز     

 باشد.پاسخگو 

براي تهيه نقشه پيشنهادي، نحوه استفاده از اراضي و ارائه چارچوبي مناسب بـراي توسـعه آتـي    

 4-1هاي پيشين تهيه شده براي شهر ضروري است كه در بند  شهر، بررسي تجريبات گذشته و طرح

مطالعات وضع موجود به طور مفصل بررسي گرديد. در طرح هادي قبلي، جهت توسعه فيزيكي شهر، 

از زمان تصويب طرح هادي روستايي پيشنهاد شده است.  هكتاري 400به سمت جنوب و در اراضي 

چوئبده زمان اندكي سپري شده و زمان افق طرح نيز بـه سـر نرسـيده اسـت. لـذا بررسـي وضـعيت        

 باشد.پذيري آن منطقي و قابل تحليل نمي تحقق

وزه نفـوذ آن و در راسـتاي   پس از اتمام مراحل شناخت و تحليـل وضـعيت موجـود شـهر و حـ     

به  سومالگوي توسعه براي شهر ارائه گرديد كه الگوي  سهچارچوبي مناسب براي توسعه آينده شهر، 

شد، اين الگو بـر   عنوان 3چنانچه در بند قرار گرفته است. براي طراحي عنوان الگوي برتر مالك عمل

 راحي شده است.زا طمبناي حداكثر استفاده از اراضي به منظور توسعه درون
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 با توجه به الگوي پيشنهادي چوئبدههاي شهر  كاربري  -

هاي شهري معموال به منظور توزيع متناسب خدمات در شهر و تأمين دسترسي مناسب در طرح

شود. اما با توجه به تعـاريف  به كاربريهاي مختلف شهري، شهر به محالت مختلف كالبدي تقسيم مي

يمات كالبدي، اين شهر صرفا به صورت كالبدي منسجم و بـدون تفكيـك   و معيارهاي مربوط به تقس

محالت كالبدي مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراين مطالعات كالبدي در اين شهر قابل تفكيك به 

 كنند. اي در بيشتر مواقع در مقياس شهري عمل مي محالت كالبدي نبوده و خدمات محله

اي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران، كمبودهـا و نيازهـاي       شور هاي مصوبسرانهبا توجه به 

با در طرح پيشنهادي شده و اساسي شهر در زمينه مسكن، خدمات و تأسيسات و تجهيزات محاسبه 

 .ها به تأمين اين خدمات پرداخته شده استتوجه به نحوه دسترسي

ري توسـط كميتـه   هاي تفكيكي، مصوبات تغيير كـارب  هاي اجرايي، طرح طرح مصوب قبلي، طرح

اي براي شـهروندان ايجـاد نمـوده كـه      ، حقوق مكتسبه5تغيير كاربري طرح هادي و كميسيون ماده 

، كه ساختاري متفاوت با بافـت  مسكن مهر سعي شده در طرح پيشنهادي لحاظ گردد. به ويژه طرح 

 قديم شهر دارد.

 تفكيكي مسكن مهر شهر چوئبده : طرح10-1تصوير
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 هاي عمده شهري تعيين كاربري -

هاي طرح و با در نظر  هاي مختلف شهر در چارچوب اهداف و سياست تخصيص زمين به كاربري

در وضـع موجـود    چوئبـده هاي پيشنهادي صورت گرفته است. جمعيت شهر  داشتن جمعيت و سرانه

نفر  10373به  )،1405( درصد تا افق طرح 2.4با توجه به نرخ رشد كه نفر برآورد شده است  7252

 .رسدمي

به منظور تأمين خدمات براي اين جمعيت، با توجه به نتايج مطالعات وضـع موجـود و تجزيـه و    

تحليل انجام شده، ميزان پتانسيل موجود از جمله سطح اراضي باير در بافت شهر بررسي شده است. 

 اولويت نخست براي تأمين مسكن و خدمات شهر، همين اراضي باير بوده است. 

سطوح برآورد شده براي تأمين نياز سال افق طرح و سطوح اختصاص يافته به آن نشان مقايسه 

عت دهد كه سطوح اختصاص يافته بيشتر از نيازهاي برآورد شده است. اين امر بـا توجـه بـه وسـ     مي

حقوق ايجاد شده براي شهروندان به واسـطه پيشـنهادات طـرح     باالي اراضي باير و ضرورت توجه به

اين مسئله سبب شده اسـت كـه سـرانه خـدمات و همچنـين سـطح       ناپذير بود.  جتنابهادي قبلي ا

  در نظرگرفته شود. ريزي كالبديبرنامهدر اين شهر بيش از حد مسكوني 

 كاربري مسكوني: -

، استفاده چوئبدهچنانچه گفته شد، براي تأمين نيازهاي برآورد شده براي كاربري مسكوني شهر 

بافت در اولويت قرار گرفت. مقايسه سطوح برآورد شده براي تأمين نياز سـال   هاي باير داخل از زمين

دهد كه سطوح پيشنهادي جهت ايـن كـاربري بـيش از     افق و سطوح اختصاص يافته به آن نشان مي

نيازهاي برآورد شده براي شهر است. در واقع اين مهندسان مشاور، در بيشتر موارد به منظور رعايـت  

هاي مصـوب) سـطوح    براي شهروندان (به واسطه پيشنهادات طرح قبلي و تفكيكيحقوق ايجاد شده 

 بيشتري نسبت به نيازهاي برآورد شده جهت اين كاربري تعيين نموده است.

كل سطح پيشنهادي براي كاربري مسكوني با در نظر گرفتن كليه شرايطي كه به آن اشاره شـد  

ح مورد نياز مسـكن در بـر آورد ايـن مهندسـان     هكتار است. اين در حالي است كه سط 88.8حدود 

 هكتار بوده است. 39.2 حدودمشاور 

 :خدماتي-كاربري تجاري -

اسـتقرار   ميـاني محورهـاي اصـلي شـهر خيابـان      بدنـه شهر، عمـدتا در   خدماتي-سطوح تجاري

 و به لحاظ دسترسي از وضعيت مناسبي برخوردارند.اند  يافته
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 بـه صـورت شـناور و   نماينـد   عمل مـي  اي خدماتي كه به صورت محله -بخشي از سطوح تجاري

 استقرار خواهد يافت.  مربوطهخدماتي  –براساس ضوابط تجاري 

 كاربري اداري و انتظامي:  -

هـاي دولتـي و خـدمات اداري و انتظـامي      سطوحي كه در وضع موجود تحـت پوشـش سـازمان   

مخـابرات و پسـت،   باشد، شامل ادارات آموزش و پرورش، شهرداري،آتش نشاني، ، آب و فاضالب،  مي

باشد. جهت تأمين نيازهاي آتـي شـهر، مسـاحتي     بخشداري، گاز، جهاد كشاورزي و كميته امداد مي

 هكتار به اين كاربري (انتظامي و اداري) اختصاص داده شده است. 2حدود 

 كاربري مذهبي:  -

ي در حاقي به مساجد و ساير مراكز مذهبي موجود، سـطح كـل ايـن كـاربر    لبا توجه به سطوح ا

ها و مساجد در شهر به نحـوي صـورت گرفتـه    از آنجا كه پراكنش حسينيه باشد. مي هكتار1.5حدود 

است كه دسترسي به آنها در تمام محالت شهر فـراهم اسـت، پيشـنهادي در زمينـه احـداث واحـد       

 است. مذهبي صورت نگرفته

 كاربري درماني:-

باشد. بررسي انجام شـده   انه بهداشت ميكاربري درماني در سطح شهر شامل مراكز درماني و خ

. در طرح پيشـنهادي بـا توجـه بـه     دهد كه كل فضاي درماني در محله سه واقع شده است نشان مي

شكل و فرم خطي شهر به منظور تسهيل دسترسي، كاربري درمـاني در مقيـاس محلـه ديـده شـده      

 پيشنهاد شده است. واحد درماني موجود)است.همچنين توسعه بيمارستان در قسمت مركزي (

 :هنري-كاربري فرهنگي -

در حال حاضر شهر چوئبده فاقد فضاي مناسب به منظـور فعاليتهـا و فضـاهاي فرهنگـي نظيـر      

هكتار از اراضي شهر براي استقرار ايـن   0.8كتابخانه، خانه فرهنگ و ... است. به همين منظور حدود 

 كاربري در نظر گرفته شده است.

 كاربري پارك و فضاي سبز: -

هـايي بـراي احـداث     اي و شهري وجود ندارد. البته طـرح  ر شهر چوئبده پارك در مقياس محلهد

توان پارك هفت هكتاري خـارج محـدوده   پارك در اين شهر در دست انجام است كه از آن جمله مي

هكتار از اراضي داخل محـدوده بـه فضـاي سـبز اختصـاص داده       15.3را نام برد. در اين طرح حدود 

 مترمربع را شامل شده است.14.8اي در حدود ه سرانهشده است ك
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 باغات و اراضي زراعي: -

هاي حفظ اراضي زراعي و باغات از تفكيك و احداث بنـا در اراضـي زراعـي و     با توجه به سياست

به همين دليل تا حد امكان اراضي زراعي و باغات باغات در حد امكان جلوگيري به عمل آمده است. 

 اند.حدوده شهر خارج شدهمياني از درون م

 كاربري ورزشي: -

در سطح محالت شهر، زمين ورزشي وجود ندارد و فضاي ورزشي شهر شامل سه زمين ورزشـي  

 1.9 توجـه شـده اسـت و سـطحي حـدود      . در اين طرح به ايجاد ورزشگاه در مقياس محلـه باشد مي

 شود.هكتار از محدوده شهر را شامل مي

 :تيتوريس –كاربري تفريحي  -

توريستي است. با توجه بـه اهميـت    –در حال حاضر شهر چوئبده فاقد هرگونه كاربري تفريحي 

شهر به لحاظ نقش بندرگاهي و همچنين پرورش آبزيان و توليد خرما ، پتانسـيل الزم بـراي جـذب    

) بخشي به مسـاحت حـدود   گردشگر وجود دارد. لذا در اراضي مركز شهر ( در سايت خدمات شهري

 ترمربع به اين كاربري اختصاص داده شده است.م 3502

 كاربري تأسيسات شهري:-

هكتـار   2در افق طرح، به منظور تأمين نيازهاي آتي شهر، كل مساحت اختصاص يافتـه حـدود   

 بيني شده است.هكتاري) پيش400در سايت خدماتي مركز شهر(اراضياغلب است كه 

 كاربري تجهيزات شهري:-

هكتار از اراضي سايت خـدماتي مركـز شـهر و همچنـين      1زات شهري، به منظور استقرار تجهي

 هايي در سطح شهر در نظر گرفته شده است.توسعه

 كاربري آموزشي:-

در گيـرد.   متوسطه را در برمي و مقاطع مختلف ابتدايي، راهنمايي چوئبدهخدمات آموزشي شهر 

اختصـاص يافتـه اسـت. الزم بـه      هكتار از اراضي داخل محدوده به كاربري آموزشي 5مجموع حدود 

ذكر است از آنجا كه شهر فاقد حوزه نفوذ است، مقياس عملكرد ايـن واحـدهاي آموزشـي در سـطح     

 كند.شهر بوده و با خارج شهر خدمات رساني نمي

را  چوئبـده با توجه به توضيحات ارائه شده، جدول و نقشه ذيل، كاربري اراضي پيشنهادي شـهر  

 دهد. نشان مي هرش در محدوده پيشنهادي
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 چوئبدهشهر  پيشنهاديموجود و اراضي   : كاربري10-1جدول شماره 

درصدمساحت
سرانه  جمعيت 

7252
درصدمساحت

سرانه جمعيت 
10373

60≥  سرانه3746445.451.788873937.685.7
2≥ سرانه63380.10.961860.30.6
 2≥ سرانه ≥43500.10.6200570.81.91
0.5≥ سرانه ≥133770.21.8150680.61.50.3
1.5≥ سرانه ≥109290.21.5175180.71.71
1.5≥ سرانه ≥127270.21.8192230.81.91
5 ≥ سرانه ≥172470.22.4503772.14.93
0.75≥ سرانه ≥740.0010.0179120.3350.80.4
0.2≥ سرانه00.00.035020.10.3

2≥ سرانه ≥16000.020.2198550.841.91
136380.21.9108060.51.00.50

8290.00.1455111.94.4حمل و نقل و انبارها
4180946.057.794745240.191.3معابر

8≥ سرانه1680.0020.021680.0070.0
8≤سرانه00.00.001534176.514.8

863421.211.9283071.22.7---
0.00.0773583.37.5---

---1665712.423.012910.10.1اراضي زراعي
---6922689.995.5483842.04.7باغات

517296573.9713.3000.0---
101760.11.40000.0---

70023371009662361129100.0227.6--- محدوده 

تجهيزات شهري

30≥ سرانهحمل و نقل و انبارها

صنايع
پارك و فضاي سبز

حريم
طبيعي (انهار)

كشاورزي و باغات

اراضي فاقد كاربري
دامداري و مرغداري

فرهنگي-هنري
تفريحي و توريستي
تاسيسات شهري

مسكوني
تجاري- خدماتي
اداري و انتظامي

مذهبي
درماني

ورزشي

كاربري ها

طرح پيشنهادي افق سال 1405وضع موجود سال 1390
سرانه مصوب 

شورايعالي

آموزشي

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 : كاربري اراضي پيشنهادي10-1نقشه شماره 
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 مرحله چهارم: اسناد اصلي طرح

 1:10000نقشه ساختار و سازمان فضايي و الگوي پيشنهادي توسعه شهر  -1

متــاثر از  چوئبـده همچنانكـه در مرحلـه اول مشــخص شـده ســاختار و سـازمان فضـايي شــهر      

 - ارونـدكنار هاي طبيعي و انسان ساخت است، اراضي كشاورزي، رودخانـه و جـاده ارتبـاطي     ويژگي

گيـري و توسـعه سـاختار اصـلي شـهر ايفـا        از عوامل مهمي هستند كه نقش مهمي در شـكل  آبادان

) از قسمت شمال تـا جنـوب   خيابان مركزيموجود مهمترين محور ارتباطي شهر (اند. در وضع  نموده

اي  بـه عنـوان لبـه    ايـن رودخانـه  است. كشيده شده به صورت كمان در امتداد رودخانه بهمنشرشهر 

 است.  اين عنصر طبيعيمتمايز عامل نموده و شكل هاللي شهر متاثر از 

با مشـكالتي مواجـه   كم به دليل عرض  اصليعملكردي نقش  با مركزي در وضع موجود خيابان

متر بخش عمده اي از بار ترافيكي اين خيابان مرتفع  24بود كه در طرح پيشنهادي با تعريض آن به 

 ،متـري  45خيابـان   ورودخانه بهمنشر  در حد فاصل ميانيدر سازمان فضايي شهر نهرهاي شود. مي

ه ها ايفا نموده اند و به موازات خود منجر بـه  نقش عمده اي در شكل گيري معابر و جهت گيري ابني

باشد كه به صورت  شهر چوئبده داراي تعداد زيادي مسجد و حسينيه ميايجاد معابر محلي شده اند. 

 هاي مشخصي در ذهن مردم نقش بسته است. نشانه

 اصـلي شرياني و در نقش معابر تغيير ساختار و سازمان فضايي شهر در طرح پيشنهادي اغلب با 

مختلف مسـكوني   محالتارتباط ارايه شده است.  مركزيو خيابان  چهل و پنج متريبه ويژه خيابان 

پهنه فعاليتي از طريق معابر محلي و جمع پخش كننده ميسر خواهد شـد  آنها با با يكديگر و ارتباط 

 كه بر حسب عملكرد از عرض مناسبي برخوردار شده اند.

دماتي ورود و خروج به معابر منتهي و عمود بـر جـاده بـا    در سازمان فضايي پيشنهادي پهنه خ

در حاشيه جـاده ارتبـاطي    . يك پهنه خدماتيكنترل خواهد بود و فقط از طريق كندروها امكان دارد

كنند. ايـن   ايفا ميمعبر چهل و پنج متري به عنوان فضاي عمومي نقش مهمي در تقويت عملكردي 

و  كاربري آموزشـي، اداري  حمل و نقل و انبار،انتفاعي، كاربري پهنه شامل كاربريهاي انتفاعي و غير 

 باشد.  مي انتظامي، تاسيسات و تجهيزات، تفريحي و توريستي و پارك و فضاي سبز
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 سازمان فضايي پيشنهادي شهر چوئبده  1-1نقشه شماره 
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 1:10000نقشه محدوده و حريم شهر  -2

تعاريف و اصطالحات گوناگون استفاده شده است.  پيش از اين جهت تعريف پهنه شهري از انواع

حـدود  «، »حـوزه شـهرداري  «، »محدوده خـدماتي « توان به محدوده قانوني از جمله اين تعاريف مي

، »محـدوده نهـايي  «،  »محـدوده اسـتحفاظي  «و نظاير آنها در مورد محـدوده شـهر و   » مصوب شهر

اره نمود. اين تعاريف به مرور زمان و با توجـه  و نظاير آنها در مورد حريم شهر اش»  محدوده نفوذي«

اند. تعدد اين تعاريف و در برخي موارد تـداخل و حتـي تنـاقض    به نيازهاي مختلف، تهيه و ارائه شده

اي مناسب جهت ارائه انواع خدمات شهري و ميان آنها سبب ايجاد سردرگمي و مانع تعريف محدوده

قـانون    14/10/1384منظـور رفـع ايـن مشـكالت در تـاريخ      گرديد. به اعمال نظارت مورد نياز، مي

توسط مجلس شـوراي اسـالمي   » تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها«

 تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.  

هيچ يك از شهرها محـدوده و حـريم ديگـري جـز محـدوده و      «بر اساس نص صريح اين قانون 

اد (يك) (محدوده شهر) و (دو) (حريم شهر) اين قانون نخواهنـد داشـت و عنـاوين    حريم موضوع مو

يادشده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله محدوده خدماتي، حريم قانوني، حوزه شهرداري، 

حدود مصوب شهر و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، محدوده استحفاظي، حوزه استحفاظي، حريم 

گـردد و هـر ترتيـب    دوده نهايي، محدوده نفوذي و نظاير آنها در مورد حريم شهر مياستحفاظي، مح

ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و 

 ».مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود

ادامه اين بخش به ارائه تعريف محـدوده و حـريم شـهر بـر اسـاس      با توجه به مطالب ذكر شده، در 

 شود: پراخته مي» تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها«مندرجات قانون 

 محدوده شهر:

حد كالبـدي موجـود شـهر و توسـعه     «بر اساس ماده يك اين قانون، محدوده شهر عبارتست از: 

و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقـررات شهرسـازي   آتي در دوره طرح جامع 

 »باشد.االجرا ميدر آن الزم

هاي عمراني از جمله توسعه و احداث معـابر و تـأمين خـدمات    ها عالوه بر اجراي طرحشهرداري

شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنتـرل و نظـارت بـر احـداث هرگونـه      
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ختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محـدوده شـهر را نيـز بـر     سا

 عهده دارند.

 حريم شهر:

قسمتي از اراضي بالفصل پيرامـون شـهر   «بر اساس ماده دو اين قانون، حريم شهر عبارتست از: 

سـتان و بخـش   كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسـيمات كشـوري شهر  

 »  تجاوز ننمايد.

به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفـظ اراضـي   

ها، هرگونه استفاده براي احـداث سـاختمان و تأسيسـات در داخـل حـريم      كشاورزي، باغات و جنگل

پذير است. نظـارت بـر   هاي جامع و هادي امكانشهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح

ها و ضوابط مصـوب در داخـل حـريم شـهر     احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح

هاي صنعتي (كـه در هـر حـال از محـدوه     مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك

باشـد،  مـي  باشند) به عهده شهرداري مربوطـه ها مستثني ميقانون و حريم شهرها و قانون شهرداري

 شود. هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در اين حريم تخلف محسوب مي

 تعيين محدوده پيشنهادي شهر:

هـاي عمرانـي   اي است كـه در دوره طـرح از منـافع طـرح    محدوده هر شهر، تعيين كننده پهنه

ارت هاي احداث و توسعه معابر، تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي، نظـ شهرداري مانند طرح

بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل شهر بـه  

طور كامل برخوردار است. قطعاً محدوده شهر از سويي بايد جوابگوي نيازهـاي كنـوني و آتـي شـهر     

ه رويه و توسـعه افقـي شـهر نشـود و در كـل، ارائـه كننـد       باشد و از سوي ديگر، موجب گسترش بي

 بستري براي استفاده از اراضي شهري باشد.

هكتاري بنياد مسكن محدوده شهر با مساحتي بالغ  400در طرح هادي چوئبده با الحاق اراضي 

تفصيلي با در نظر گرفتن نيازهاي شـهر و   –در طرح جامع هكتار به تصويب رسيده است.  5/723بر 

 گرديدتار به عنوان محدوده شهر پيشنهاد هك 236حدود اي با مساحتي  محدوده عموميهاي  گرايش

حـذف  . ايـن محـدوده در واقـع بـا     به تصويب رسـيد كه در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري 

 تعيين شده است. هكتاري و اراضي باغي و كشاورزي 400بخش عمده اي از اراضي 
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 تعيين حريم پيشنهادي شهر:

هر است كه نظارت و كنتـرل شـهرداري بـر آن    اي از اراضي بالفصل پيرامون شحريم شهر پهنه

اعمال شده و با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، هرگونه استفاده براي احداث تأسيسـات در آن  

هاي جامع و هادي ممكـن اسـت. حفاظـت و نظـارت بـر      در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح

باشد و از سوي ديگر  يراموني شهر ميكننده منابع پ ساخت و ساز در حريم هر شهر، از سويي حمايت

ريزي براي توسعه بلنـد مـدت شـهري و    كند و امكان برنامه ضابطه شهري جلوگيري مياز توسعه بي

 آورد. هاي توسعه آتي آن را فراهم ميتأمين ذخيره

هكتـار مصـوب نمـوده اسـت و در      7/3107حريمي به مسـاحت   چوئبدهطرح هادي براي شهر 

اسـت. حـريم    كـاهش يافتـه  هكتـار   614بـه  شـهر مسـاحت حـريم مـذكور      تفصيلي –طرح جامع 

تـر هـيچ روسـتايي     پيشنهادي با حريم هيچ يك از روستاهاي اطراف تداخل ندارد. به عبـارت دقيـق  

داخل حريم واقع نشده است. بنابراين حفاظت از حـريم و نظـارت بـر احـداث هرگونـه سـاختمان و       

مصوب در داخل اين حريم مجـاز شـناخته شـود بـر عهـده      ها و ضوابط  تاسيسات كه به موجب طرح

باشد. اين امر موجب مديريت واحد و يكپارچه شهر و جلوگيري از تداخل  مي چوئبدهشهرداري شهر 

 گردد.  هاي اطراف ميامور و وظايف شهرداري شهر و دهياري

نمود كه حـريم   در رابطه با موقعيت استقرار نقاط و زواياي شكست حريم پيشنهادي بايد عنوان

 نقطه به شرح ذيل است: هشتپيشنهادي از 

متر از آكـس   540) و به فاصله261486و  UTM )3342426: واقع است در مختصات 1نقطه 

 چوئبده –جاده آبادان 

 2متر از آن، به نحوي كه نقطـه   700: واقع است در جنوب شرقي نقطه يك و به فاصله 2نقطه 

 چوئبده –متر جنوب جاده آبادان  150منطبق باشد بر انتهاي حريم 

 2-3متر از آن به نحوي كه خط  2314و به فاصله  2: واقع است در شمال شرقي نقطه 3نقطه 

 چوئبده –متر جنوب جاده آبادان  150منطبق باشد بر حريم 

 3-4متـر از آن بـه نحـوي كـه خـط       1100و بـه فاصـله    3: واقع است در جنوب نقطه 4نقطه 

 مسير خط لوله آب منطبق باشد بر

 متر از آن. 595و به فاصله  4: واقع است در شرق نقطه 5نقطه 

 متر از آن. 168و به فاصله  5: واقع است در شمال نقطه 6نقطه 
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متر از آن، به نحوي كـه نقـاط    1815و به فاصله  6: واقع است در مختصات شرق نقطه 7نقطه 

 هكتار دولتي 400اضي منطبق باشد بر حدود مالكيت ار 7و  6، 5، 4، 3

 7-8متـر از آن بـه نحـوي كـه خـط       1440و بـه فاصـله    7: واقع است در جنوب نقطه 8نقطه 

 متر جاده. 150منطبق باشد بر حريم 

 : مختصات طول و عرض جغرافيايي نقاط حريم پيشنهادي2-1جدول شماره 

 )Xعرض جغرافيايي ( )Yطول جغرافيايي ( نقاط

 261911 3341856 يك

 263919 3342738 دو

 264049 3341642 سه

 264639 3341564 چهار

 264656 3341732 پنج

 266468 3341816 شش

 266646 3340360 هفت

 266306 3339539 هشت

 مأخذ: مطالعات مشاور

هكتار مسـاحت دارد كـه در مقايسـه بـا محـدود       614همانطور كه عنوان شد حريم پيشنهادي 

 برابر مساحت محدوده پيشنهادي است.  6/2پيشنهادي حدود  هكتار)، حريم236پيشنهادي (

هـاي  نقشه پهنه بندي شهر نيز با كابريهاي مشخص ارايه شـده اسـت در ايـن نقشـه حـريم راه     

ارتباطي، كاربريهاي كشاورزي و تجهيزات موجود، جايگـذاري و مشـخص شـده اسـت. همچنـين در      

 با كاربريهاي حريم ارايه شده است. هاي مرتبط مجلد ضوابط و مقررات كليه دستورالعمل
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 : محدوده و حريم2-1نقشه شماره 
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 : پهنه بندي حريم پيشنهادي2-2نقشه شماره 
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 1:2000نقشه كاربري اراضي پيشنهادي  -3

مرحله سوم بـه   10هاي مربوطه در بند  و سطوح و سرانه چوئبدهكاربري اراضي پيشنهادي شهر 

مربوط به كاربري اراضي پيشـنهادي ارايـه شـده اسـت. در ايـن      صورت تفصيلي تشريح شده و نقشه 

گردد نقشه كاربري اراضـي پيشـنهادي    ارايه مي A3قسمت نقشه كاربري اراضي پيشنهادي در قطع 

 ها ارايه خواهد شد. با مقياس مناسب در آلبوم نقشه
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 A3: كاربري اراضي پيشنهادي 3-1نقشه شماره 
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هاي دسترسـي   بر پيشنهادي شهر تا حد كوچهها و معا نقشه شبكه خيابان -4

 1:2000به مقياس 

اي از تأسيسات زير بنايي در شـهر را   شهري بخش عمده حمل و نقل هاي و زيرساخت تأسيسات

نحوي جهت تردد وسايل نقليـه و يـا توقـف    ه كه بهستند سطوحي اين تاسيسات  .دهند تشكيل مي

ز سطوح مربوط به كاربري مسكوني بيشترين سـهم را بـه   پس ا گيرد و برداري قرار مي مورد بهرهآنها 

 باشد. دهند و حتي در بعضي اوقات از سطوح كاربري مسكوني نيز بيشتر مي خود اختصاص مي

و نيازمنـد رعايـت    بـه عنـوان يـك امـر مجـرد و انتزاعـي فاقـد مفهـوم فنـي اسـت          طراحي معبـر  

ارتبـاطي   و اجتماعي است. به طور كلي شبكه اي در قلمرو ضوابط و مقررات فني، مهندسي فرايندپيچيده

ازديـاد   ،آينده تا حد زيادي تابع شبكه و بافت شهري وضع موجود و عوامل موثر ماننـد ازديـاد جمعيـت   

، نحـوه جابجـايي و وجـود مـدهاي مختلـف      نحوه استفاده از اراضي ،افزايش مالكيت اتومبيل ،سرانه سفر

مسـكوني و   ،واحـدهاي تجـاري  توسـعه   ،زديـاد جمعيـت  باشـد. ا  سطح شهر ميسيستم حمل و نقل در 

مراكز توليد و جذب سـفر گرديـده و در نتيجـه سـبب      بوجود آمدنها سبب  خدماتي و تغيير در كاربري

 هاي جـاذب و  بنابراين با شناخت قطب افزايش استفاده از وسايل نقليه براي دسترسي به آنها خواهد شد.

بايد طوري طراحي گردد كه قدرت جوابگويي و تامين ارتباط آتـي  ي شبكه ارتباط ر،فواصل آنها از يكديگ

هاي مستقر در منطقـه   تر ارتباط ميان فعاليت را داشته باشد. در ضمن براي برقراري هرچه بهتر و مناسب

هاي پيشنهادي طرح، تمامي جوانب فيزيكي، دسترسي، اكولوژيكي، ايمني حركت و تفكيـك  و يا كاربري

 اظ گردد.  عملكردي بايد لح

 عبارتند از: چوئبدهترين مشكالت ترافيكي موجود در شهر  عمده

 در شهر. پاركينگ نبود -

 .ا به جاده ارتباطيه معابر محلي و دسترسي و بدون كنترل اتصال زياد -

عدم وجود ورودي و خروجي مناسـب از جـاده ارتبـاطي و بـروز مشـكالت ترافيكـي و سـاختاري در         -

 اتصاالت.

 مقاطع عرضي نامناسب برخي از معابر  پوشش و  -

به تبعيت از ساختار طبيعي و كالبدي شهر معابر اصـلي داراي طـول زيـادي هسـتند(خيابان      -

 مركزي) كه باعث مشكالت ترافيكي در سطح شهر مي شود.
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  چوئبدهپيشنهادي شهر  شبكه ارتباطي طراحيراهبردهاي اهداف و  -1-4

وجـه بـه تنگناهـا و مشـكالت موجـود و بـا در نظـر گـرفتن         طراحي شبكه معابر پيشنهادي با ت

 راهبردها و اهداف زير انجام شده است: 

 ها و امكانات واقعي موجود و بالقوه شهر و نواحي آن.   تأمين نيازهاي عبور و مرور بر اساس ضرورت -

ه و ارتقاء سطح كارايي شبكه، بدين معني كه كاربري حاشيه معابر متناسب با عملكـرد شـبك   -

 يزي حمل و نقل حاصل شده است. ر هاي برنامه نيازي باشد كه از بررسي

 حفظ زيبايي منطقه و عدم خسارت جدي به محيط زيست. -

 تنظيم رفت و آمد سواره و پياده با مديريت صحيح ترافيكي. -

 رعايت سلسله مراتب شبكه ارتباطي. -

 ابرين.ها بخصوص ايمني ع رعايت اصول ايمني در طراحي شبكه -

 هاي محلي.  اولويت دادن به عابرين در شبكه -

 كاهش ترافيك عبوري داخل محالت مسكوني تا حد ممكن.  -

 هاي اجرايي.  تامين سرانه معابر در حد معقول جهت تامين نيازهاي ارتباطي با حداقل هزينه -

 ها به حداقل ممكن. ها و تقاطعكاهش تعداد برش -

 ربنايي موجود.سعي بر حفظ تأسيسات زي -

 هاي مصوب قبلي. استفاده حداكثر از معابر موجود و معابر پيشنهادي طرح -

بيني شبكه ارتباطي اصلي سعي بر آن بوده است كـه بـا در نظـر گـرفتن نقـاط ضـعف        در پيش

در نظـر گـرفتن مالكيـت     ،نحوه استفاده از اراضي، شبكه موجود و بدست آوردن حجم ترافيك آينده

كـه  يي گذاري تـأمين نمـود. از آنجـا    احتياجات ارتباطي را با حداقل تخريب و سرمايهو وسيله نقليه 

تعريض مسيرهاي داراي مستحدثات، با مشكالت زيادي روبروست و همچنين قدرت مالي شـهرداري  

ريزي و هدايت بار ترافيك سعي گرديـد   براي نيل به اهداف در برنامه ،دهد اي را نمي نيز چنين اجازه

 هاي باير و آزاد براي سطح شبكه استفاده شود.  مكان از مسيرهاي موجود و يا از زميناال حتي

كاربري زمين و توپوگرافي  ،الگوي كالبدي شبكه حمل و نقل درون شهري متأثر از بافت شهري

كـاربري و تخصـيص    ،منطقه است. بدون شك مؤثرترين جنبه طراحي شهري در شبكه حمل و نقل

هر نوع كاربري زمين از نظر حمل و نقل الزامات خاصـي را ايجـاب مـي كنـد و     اراضي شهري است. 

 منعكس گردد. طراحيسعي شده است در 
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دسترسـي و چگـونگي    ،ب توليد و جذب سفر، ميزان نياز به پاركينـگ ينحوه توسعه مراكز، ضرا

گرفتنـد. در  ارتباط با شبكه حمل و نقل از جمله عواملي هستند كه در كاربري زمين مـد نظـر قـرار    

ها با توجه به تأثير متقابل كاربري  نحوه توسعه مراكز و مكانيابي آنها و پيش بيني شبكه چوئبدهشهر 

با در نظر گرفتن اهداف فوق و نتايج مطالعات وضع موجـود   و شبكه حمل و نقل صورت گرفته است.

قـل، شـبكه پيشـنهادي    ها و نقاط ضعف) و تاثير متقابل كاربري و شبكه حمـل و ن  (بررسي پتانسيل

 تفصيلي طراحي گرديده است.  –طرح جامع 
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 : عرض معابر پيشنهادي4-1نقشه شماره 
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 : مقاطع پيشنهادي4-2نقشه شماره 
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 : مقاطع پيشنهادي4-3نقشه شماره 
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 : مقاطع پيشنهادي4-4نقشه شماره 
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 : مقاطع پيشنهادي4-5نقشه شماره 
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 : مقاطع پيشنهادي4-6نقشه شماره 
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 : مقاطع پيشنهادي4-7شه شماره نق
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 : مقاطع پيشنهادي4-8نقشه شماره 
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 : مقاطع پيشنهادي4-9نقشه شماره 
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 : مقاطع پيشنهادي4-10نقشه شماره 
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 سلسله مراتب عملكردي شبكه معابر  -2-4

در طراحي شبكه ارتباطي رعايت سلسله مراتب شبكه ارتبـاطي الزامـي اسـت، رعايـت سلسـله      

تواند با يك معبري كه يك يا دو عملكرد از خـود   معبر با نقش و عملكرد خود مي هاينكمراتب يعني 

هـاي شـهري    نامه طراحي راه تر است متصل شود. اين نقش و عملكرد معابر اساس آيين باالتر و پايين

 شود. وزارت راه و شهرسازي ارايه مي

هـاي سـاختاري و   يبـا توجـه بـه ويژگـ     متـري جنـوبي   45خيابان متري مركزي و  24خيابان 

و در ايـن طـرح    رونـد به شمار مي چوئبدهمعابر شهر  مهمترين هاي خدماتي پيراموني به عنوان پهنه

بـر اسـاس   مقاطع عرضـي  معابر رعايت در اين اند. پذيرا شدهرا  اصلي و فرعي نقش شرياني درجه دو

هستند كه از يك طـرف بـه    خيابانهاي محلي اصلياين معابر، . غير از الزامي استآيين نامه طراحي 

كـه بـه مـوازات نهرهـاي ميـاني       ارتباط دارند متري 45خيابان و از طرف ديگر به  متري 24خيابان 

 كنند.نقش مهمي در هدايت جريان ترافيكي شهر ايفا مي
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 : سلسله مراتب عملكردي معابر4-11نقشه شماره 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 تفصيلي چوئبده –جامع طرح 
 

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

109 

هـاي زمـين    بريبندي حريم، كـار  گزارش ضوابط و مقررات طرح براي پهنه -5

شهري، تراكم، ارتفاع، تعداد طبقات، تفكيك زمين، نماي ساختماني، احـداث  

 هاي آموزشي، فرهنگي، خدماتي و غيره  بناها، فضاهاي شهري، فعاليت

ضوابط و مقررات نحوه استفاده از زمين و ساير ضوابط مربوط به محدوده و حريم شـهر در يـك   

 مجلد جداگانه ارايه شده است.
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بيني نيازهاي آتي شهر در  ها و امكانات و تأمين پيش گزارش تعيين اولويت -6

 ريزي پنج ساله و دهساله هاي برنامه دوره

هـاي مربـوط بـه شـهرداري وابسـتگي زيـادي بـه وضـعيت درآمـدي           بندي اجراي پروژه اولويت

به شـبكه معـابر و   هاي مربوط  هاي كالن مربوط به شهرداري به دو دسته پروژه شهرداري دارد، پروژه

 شوند. ها تقسيم مي ساير پروژه

اي بين شبكه معابر پيشنهادي و معابر طرح هادي مصـوب   در شهر چوئبده پيش از اين، مقايسه

شهر صورت گرفته است. در مطالعات مذكور شـبكه معـابر پيشـنهادي از لحـاظ تعـريض، تثبيـت و       

تـوان ميـزان    ده كـه از نتـايج آن مـي   همچنين پيشنهادات جديد نسبت به طرح هادي بررسي گردي

هاي مورد نياز براي اجرا را تخمين زد. براساس نقش عملكردي هـر معبـر در وضـع     تعريض و هزينه

بنـدي اجـراي پـروژه     ها اولويت پذيري شبكه هاي آتي و نتايج حاصل از ميزان تحقق موجود و در سال

 گيرد. ها صورت مي احداث و تعريض خيابان

ها بـه تفصـيل توضـيحات     هاي عمراني و مدت زمان انجام پروژه ن در خصوص برنامهدر مرحله پيشي

 شود. ها به تفكيك معابر و فضاها ارائه مي بندي احداث پروژه ارائه شده است، در اين مرحله اولويت

 ها تفصيلي به تفكيك نوع برنامه –هاي پيشنهادي طرح جامع  بندي پروژه : اولويت6-1جدول شماره 

 بندي اولويت نوع برنامه عمراني ها هپروژ

 ها و معابر خيابان

 اولويت اول كوتاه مدت متري) 45خيابان شرياني درجه دو اصلي(خيابان احداث و تكميل 
 اولويت اول كوتاه مدت  متري 24خيابان ساماندهي و تعريض 

 اولويت اول كوتاه مدت محليساماندهي و تعريض معابر 
 اولويت دوم مدت ميان متري 45خيابان شنهادي در مسير احداث ميادين پي

 اولويت اول كوتاه مدت متري واقع در محله دو كالبدي  45احداث پارك شهر در حاشيه خيابان 
 اولويت اول مدت كوتاه در محله يك كالبدياي  احداث بوستان محله 

فضاهاي 
 پيشنهادي

 اولويت اول مدت تاهكو در محله دو كالبدياي  احداث بوستان محله
 اولويت اول مدت كوتاه در محله سه كالبدياي  احداث بوستان محله

 اولويت دوم مدت ميان هكتاري بنياد مسكن 400در اراضي موسوم به احداث مجموعه خدماتي 
 اولويت سوم مدت ميان احداث واحدهاي خدماتي پيشنهادي داخل شهر

 اولويت چهارم مدت ميان كالبدي در محله يكاحداث مجموعه خدماتي 
 اولويت سوم مدت ميان سازي و احداث فضاهاي اداري پيشنهادي آماده

 دوماولويت  مدت ميان هكتاري داخل محدوده 400واگذاري قطعات مسكوني واقع در اراضي 
 اولويت چهارم مدت ميان شهر در محالت سه گانهپيشنهادي  آموزشياحداث واحدهاي 

 اولويت اول مدت كوتاه (ورودي از سمت اروند كنار)شهر جنوبدر قسمت  ترمينالاحداث 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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موضوعي شهر با تعيين مرجع تهيـه كننـده و    -هاي موضعي فهرست طرح -7

 بندي تهيه هر يك از آنها بندي، رويكرد تهيه و اولويت تصويب كننده، زمان

بنـدي   لي پيشنهادات به صورت موضوعي و موضعي تقسـيم تفصي -هاي جامع  در شرح خدمات طرح

هـاي جـامع    هايي هستند كه از درون طرح ها و پروژه هاي موضعي و موضوعي شامل طرح شوند. طرح مي

 شوند. و تفصيلي استخراج و اغلب براي ساماندهي شهر در چارچوب تعريف پروژه پيشنهاد مي

ت اجتمـاعي، كالبـدي، اقتصـادي در شـهر در     هاي موضوعي اغلب با توجه به وجود مشكال طرح

هـاي   كند ولي طرح  برگيرنده موضوعاتي است كه مشكالت را به صورت مشخص تعريف و معرفي مي

هايي خاص   ها و موضع هاي خاصي دارد كه نيازمند ساماندهي هستند يا مكانموضعي اشاره به مكان

اجرا شوند و معموالً از جنس كاربري زمين،  هاي مربوطه تواند پروژه و مشخص هستند كه در آنها مي

 باشند. هاي خاص اجرايي، ايجاد شبكه راهها و... مي طراحي شهري، پروژه

هاي موضـوعي و موضـعي، آنهـا را     تري از طرح برخي از صاحبنظران شهرسازي، در تعريف كامل

 اند. چكتري تبديل شدههاي كو دانند كه از سند اصلي متمايز و به بسته هايي از طرح جامع مي قالب

گردنـد و   هاي موضوعي و موضعي بيشتر براي تسهيل در اجراي طرح جامع تهيه و ارائه مي طرح

هـاي پيشـنهادي بيشـتر باشـد      كه مساحت محدوده مطالعاتي خيلي بزرگتر و حجم پروژه در صورتي

 ها به مراتب مزيت بيشتري خواهد داشت. گونه طرح تعريف اين
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  چوئبدهتفصيلي شهر  -هاي موضعي و موضوعي طرح جامع طرح :7-1جدول شماره 

 سازمان اجرايي نوع پروژه ها طرح
 شهرداري موضعي متري  45بلوار  احداث و تكميل

 شهرداري موضعي  متر 24تعرض خيابان مركزي به عرض 
 شهرداري موضعي محليساماندهي و تعريض معابر 

 شهرداري موضعي متري 45ر بلوار طراحي و احداث ميادين پيشنهادي در مسي
 شهرداري موضعي متري 45پارك شهر در حاشيه بلوار احداث 

 شهرداري موضعي شهر در قسمت جنوباي  احداث بوستان محله
 شهرداري موضعي شهر  در محدوده ميانياي  احداث بوستان محله

 شهرداري موضعي محله اي در شمال غربي شهراحداث بوستان 
 شهرداري موضعي دهاي خدماتي پيشنهادي در داخل محدوده شهراحداث واح

 شهرداري موضعي قسمت ورودي جنوب شهردر  ترمينالاحداث 
 شهرداري موضعي پيشنهاديپراكنده سازي و احداث فضاهاي سبز  آماده

 مربوطه ادارات موضعي احداث واحدهاي اداري 
 تربيت بدني وضعيم شهر محدوه ميانيورزشي  زمينساماندهي و تجهيز 

 آموزش و پروش موضعي  واحدهاي آموزشي در محالت مختلف شهراحداث 
 شهرداري موضعي اصالح و ايمن سازمان مبادي ورودي و خروجي شهر از نظر ترافيكي

 شهرداري موضعي معابر شهرگير در  نصب تابلوهاي كاهنده سرعت و احداث سرعت
 شهرداري موضعي تهيه طرح فاضالب شهري

 تمامي سازمانها موضوعي فرهنگ سازي براي گسترش مشاركت شهروندان
 شهرداري موضوعي هاي معماري و انسانيهدايت ساخت و سازها از نظر رعايت استانداردها و ارزش

 شهرداري موضوعي ساماندهي مبلمان شهري
 شهرداري -كشاورزي دجهااداره  موضعي هاي نوين زارعي، باغداري، آبياري و دامداري ارائه آموزش

 شهرداري ـ استانداري موضعي غرب و شمال از سمت جنوب چوئبدهساماندهي ورودي شهر 
 شهرداري ـ استانداري موضوعي تهيه طرح جامع ايمني مديريت بحران

 محيط زيست –شهرداري  موضعي انتقال دامداريها به خارج شهر
 فرهنگ و ارشاد اسالمي موضوعي تجهيز كتابخانه

 شهرداري موضوعي آوري، دفع و هدايت آبهاي سطحي جمع
 شهرداري موضوعي وري در فعاليتهاي شهرداري هاي ارتقاء بهره تدوين شيوه

 شهرداري موضوعي ريزي استراتژيك شهرداري تدوين سند و نظام برنامه
 شهرداري موضوعي تهيه طرح  جامع مديريت پسماند شهري

 شهرداري با همكاري سازمانها  موضوعي هاي اجتماعي و فرهنگيليتيابي فعا ساماندهي و زمينه
 شهرداري با همكاري سازمانها  موضوعي هاي اجتماعي بررسي مسائل و آسيب

 شهرداري  موضعي ها و عمران و خدماتي بررسي اثرات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي پروژه
 مأخذ: مطالعات مشاور
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 ه ساختمان شهرداري براساس پيشنهادات طرح حاضرفرم دستور نقشه پروان -8

هايي كـه در شـهر    ها، صدور پروانه براي كليه ساختمان قانون شهرداري 55ماده  24مطابق بند 

هـا، مـالكين    قانون شـهرداري  100ها است و در صدر ماده  شوند از وظايف مهم شهرداري احداث مي

بايد قبل از هر اقدام عمراني يـا تفكيـك اراضـي و     اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن

 شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

هاي بدون پروانه يا مخـالف مفـاد پروانـه بـه      تواند از عمليات ساختماني ساختمان شهرداري مي

 ايد.وسيله ماموران خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع شود جلوگيري نم

ها، صدور پروانـه سـاختماني و كنتـرل     هاي مهم و موثر شهرداري در حال حاضر يكي از فعاليت

هـا واحـدهاي مختلفـي     هاي توسعه شهري است. در شهرداري ساخت و ساز و نظارت بر اجراي طرح

تحت عناوين واحد شهرسازي و يا دايره صدور پروانه ساختمان وجود دارد كه مسووليت صدور پروانه 

ساختماني را بر عهده دارند، بديهي است وجود نيروي انساني متخصص به اندازه كافي، آموزش مردم 

هاي مربوطه  و ارباب رجوع در تسهيل مراحل گوناگون انجام صدور پروانه ساختماني و كنترل فعاليت

 باشد. ضروري مي

و ســاز در ه. ش مراحــل صــدور پروانــه ســاختماني و كنتــرل ســاخت  1370تــا قبــل از ســال 

شوراي عالي اداري  71گرفت كه براساس مصوبه سال  هاي كشور با كمي اختالف انجام مي شهرداري

هـا و   جهت بهبود سيستم به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور جهـت بهبـود سيسـتم   

خصـوص   هاي اجرايي در ها و گردش كار در ادارات جهت جلوگيري از باال بردن كارايي دستگاه روش

هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عـدم خـالف و گـواهي پايـان سـاختمان طـي مراحلـي طبـق         

 6باشد اقدام نمايد. مطـابق بـا بنـد     هاي كشور يكسان مي شناسنامه ساختمان كه در تمام شهرداري

الذكر شناسنامه ساختمان به عنوان يك سند رسمي تلقـي گرديـده و در رابطـه بـا      دستورالعمل فوق

ها، شـركت گـاز، آب،    هايي از قبيل وزارت مسكن و شهرسازي و بانك ها و ارگان هاي دستگاه ستعالما

 برق، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و... مورد استناد است.
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 مرحله اول درخواست:

سـاختماني   مالك يا موكل وي با حضور در شـهرداري طبـق فـرم مشـخص درخواسـت پروانـه      

 بايست پيوست درخواست پروانه باشد. نمايد، مدارك ذيل مي (احداث، تخريب و...) مي

 يك برگ كروكي موقعيت محل مالك -1

 تأييد كروكي توسط مالك با امضاء و اثر انگشت -2

 تصوير سند رسمي مالكيت -3

 تصوير شناسنامه مالك يا وكيل قانوني وي -4

 تقرير وكالتنامه رسمي وكيل قانوني مالك -5

 برگ مفاصا حساب نوسازي -6

 قانون زمين شهري 8و  6برگ گواهي عدم استفاده از مواد --7

براساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و مجوز شوراي نگهبان، صدور پروانـه سـاختمان   

 ها جز در مقابل سند رسمي ممكن نيست. توسط شهرداري

 مرحله دوم:

 بازديد از ملك -1

آيـد در   ه همراه متقاضي از محل مورد درخواست بازديد به عمل مـي توسط ماموران شهرداري ب

اين بازديد مواردي از قبيل ابعاد ملك با مدارك مالكيت، موقعيت ملك نسبت بـه امـالك و عـوارض    

 گردد. طبيعي و مصنوعي مجاور و بر و كف مورد نظر كنترل و شناسايي مي

 اعالم ضوابط و مقررات شهرسازي -2

از جهت نوع كاربري، ميزان سطح اشغال، تراكم مجاز، عرض گذر و حـرايم   براي ملك مورد نظر

 گردد. اطراف مطابق با طرح مصوب ضوابط و مقررات ساختماني ابالغ مي

 هاي مربوطه ن استعالم از سازما -3

هاي (نظامي، انتظامي، ميراث فرهنگـي،   در صورت دارا بودن شرايط خاص براي ملك از سازمان

 گردد. اي و...) استعالم الزم انجام و متعاقب آن پروانه ساختماني صادر مي شركت آب و منطقه

هاي فشار قوي و تأمين برق در خصوص نيـاز و عـدم    استعالم از اداره برق در خصوص كابل -

 نياز با ايجاد پست برق؛

 ها و نهرها؛ اي و آبياري در خصوص حريم رودخانه استعالم از سازمان آب منطقه -
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 طبقه به باال؛ 6هاي  اره آب و فاضالب در مورد تأمين آب براي ساختماناستعالم از اد -

 ها و صنايع كوچك و...؛ زيست در مورد احداث كارگاه سازمان محيط -

استعالم از سازمان ميراث فرهنگي در خصوص واقع بودن ملك مورد نظر در حريم بناهـاي   -

 تاريخي.

 مرحله سوم:

تهيه نقشه و ضوابط احداث بنا است كه براسـاس فـرم    اين مرحله شامل تعيين ضوابط و دستور

هاي معماري و ساختماني و اجرايي را براساس  شود مالك موظف است نقشه خاصي به مالك ابالغ مي

 ضوابط و مقررات تهيه نمايد.

 مرحله چهارم: كنترل و صدور شناسنامه ساختماني (پروانه)

دارنده پروانه اشـتغال بـه كـار مطـابق بـا       هاي مورد نياز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي نقشه

ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري مطابق طرح تفصيلي مصوب تهيـه شـده و پـس از بررسـي و     

هاي عوارض به مالك ارايه شده عوارض متعلقـه   ها و تطبيق آنها ضوابط شهرسازي، فرم تصويب نقشه

حـق بيمـه اجبـاري كـارگران      در ضمن. نمايد را به حساب شهرداري واريز، مفاصا حساب دريافت مي

گـردد بعـد از وصـول عـوارض      ساختماني توسط كارفرما به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي

 گردد. قانوني توسط واحدهاي مربوطه پروانه ساختماني توسط واحد صدور پروانه صادر مي
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 تعالي بسمه

 نمونه فرم درخواست پروانه ساختماني

 

 رسازي و معماري شهرداري .....................................................معاونت محترم شه

 با احترام

 مشخصات مالك / وكيل قانوني: -1

 ................................. شماره شناسنامه:........................ماره ملي:........نام: ....................................................... نام خانوادگي:................................................. ش
 ...................................................................................................................متولد: ................................... فرزند: ............................. ساكن:........................................

 شماره تلفن ثابت:........................ همراه ..................................

 مشخصات ملك: -2

 

 درخواست: -3

 
 

 محل امضا و اثر انگشت مالك / وكيل قانوني

 

 الف (زمين يا ساختمان)

 .................... قطعه:.........................................پالك ثبتي شماره ......................................... بخش:.............................
 خيابان................................. كوچه ............................. مساحت............................................ 

 متر ا به طول .............................. متر جنوبا به طول، .......................... متر غربا به طول ....................... مشخصات ابعاد: شماال به طول ........................... متر شرق

 ..................................................... مساحت:......................................................نوع كاربري موجود:............................................................................................................

 فاقد پروانه       داراي پروانه 

 صدور پروانه براي

     باير                    احداث بنا در زمين        تمديد پروانه                                 ابطال پروانه 

                               تخريب و نوسازي                              تعميرات و تغييرات                                               توسعه بنا 

                                    اضافه اشكوب   تبديل                                     

    تغيير نقشه                                تعويض ناظر 
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اي اسـت   فرآيند درخواست پروانه ساختماني از مرحله اول تا مرحله آخر (شروع ساخت) به گونه

تفصـيلي تهيـه،    –شه را مطابق با ضوابط و مقررات طرح جامع كه در نهايت شهرداري فرم دستور نق

تكميل و به مالك ابالغ خواهد نمود و در آن تمام مشخصات مالك، ملك و نحوه ساخت مطابق طرح 

هاي مورد نياز نيـز درخواسـت خواهـد     پيشنهادي اعمال خواهد شد و همچنين دستورات الزم و فرم

 شد.
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 شهرداري چوئبده

 شه پروانه ساختمانيفرم دستور نق

 مشخصات فرم:

 شماره:
 تاريخ:

 پرونده:

 :GISشماره شناسايي ملك در 
 پالك ثبتي ملك:

 

 ..................... ...................................نام ملـك:............................................... نشـاني ملـك:...........................................................   
 نوع درخواست:................................................................

 مشخصات ملك:

 ابعاد و مساحت طبق سند
 مساحت:

 حد شمالي: ................... متر محدود به ..........................
 ........................حد جنوبي: ................... متر محدود به ..

 حد شرقي: ................... متر محدود به ..........................
 حد غربي: ................... متر محدود به ..........................

 شكل هندسي ملك: ............................................

 ابعاد و مساحت موجود
 مساحت:
 لي: ................... متر محدود به ....................................حد شما

 حد جنوبي: ................... متر محدود به ...................................
 حد شرقي: ................... متر محدود به ....................................

 .... متر محدود به ....................................حد غربي: ...............
 شكل هندسي ملك: ............................................

 معابر:
 گذر اصالحي

 شمال:..................................... ميزان تعريض از آكس معبر...................

 ... مساحت تعريض شده:...............................شرق:................................

 جنوب:................................ 

 غرب:.................................. 

 ابعاد باقيمانده

 شمال:.....................................

 شرق:...................................

 ........... جنوب:.....................

 غرب:.................................. 

 كشي:........................................ مساحت پس از رعايت عقب

 ضوابط و مقررات قابل اعمال براساس طرح تفصيلي:

 
 

 محل امضا و اثر انگشت ملك / وكيل قانوني    محل امضا مسوول دفتر فني شهرداري    محل امضا شهردار

 ............ تراكم ساختماني پايه:...................................نوع كاربري:......................................................................... سطح اشغال:..............................

 .... محل استقرار ساختمان:................تراكم ساختماني مجاز:................................... تعداد طبقات:........................... تعداد پاركينگ:...............

 .......................ارتفاع ساختمان:..............

 پيلوت احداث خواهد شد                    زيرزمين احداث خواهد شد    
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