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 خصوصيات كالبدي -4

هـا و نتـايج    هاي هادي يا جامع و تفصيلي مصوب قبلي شهر و محدوده ارزيابي طرح -1-4

 آنها

دفتـر   21/9/86 مـورخ  ك 33609/ت 153436براساس مصوبه شـماره   1386چوئبده در سال 

زمـان   در همـين  .به شهر تبديل شد ا تأسيس شهرداريب 1387و در سال  معاونت رياست جمهوري

 توسـط ي چوئبده به كارفرمايي بنياد مسكن انقالب اسـالمي اسـتان خوزسـتان و    طرح هادي روستا

 تصويب و ابالغ شد.، 1388در سال مهندسان مشاور مآب در حال تهيه بود كه نهايتا 

 :رسي استهاي مختلف زير قابل بر ي چوئبده در زمينهطرح هادي روستا

 محدوده و حريم -1

 بيني شده  جمعيت پيش -2

 هاي پيشنهادي كاربري -3

 هاي قبلي محدوده -1-1-4

 .هـاي مختلـف حـائز اهميـت اسـت      هاي مصوب طرح هادي روسـتايي از جنبـه   بررسي محدوده

هـاي صـنعتي پيرامـون و     هاي عمراني محلي و استاني، وجود پهنه هاي مختلف طرح عملكرد كاربري

هاي مختلف در حريم شهر و نهايتا تعيين حيطه عملكـردي   ها، استقرار كارگاه محدوده فواصل آنها با

 ست.ا شهر  از محدوده متأثرشهرداري از جمله مواردي است كه 

 . هكتار بوده است 6/1039محدوده مطالعاتي طرح هادي روستايي چوئبده 

نوان حد نهايي محـدوده  هاي شهر حد كالبدي را به ع طرح پيشنهادي چوئبده در بيشتر قسمت

محـدوده نهـايي را پيشـنهاد     ،ها از اتصال محورها و نقاط پيشنهادي در نظر گرفته و در ساير قسمت

درصـد مربـوط بـه     48/14هكتار مصـوب شـده كـه     5/723نموده است. در اين طرح محدوده شهر 

 21/32ر و درصـد معـاب   79/1درصد فضاي سبز عمـومي،   29/3درصد پارك،  67/1 ،اراضي مسكوني

 .استها و خدمات  درصد بقيه مربوط به ساير كاربري 56/46و  درصد اراضي كشاورزي

ي چوئبده اين مكان به شهر تبـديل  مان تهيه و تصويب طرح هادي روستابا توجه به اينكه در ز

هاي مربوطه را در داخل  كننده طرح، حريم شهر را تعيين و كاربري مهندسان مشاور تهيه است،شده 

هكتار است. حريم شهر چوئبـده   7/3107. مساحت حريم مصوب شهر چوئبده اند بيني كرده ن پيشآ
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شود. در حال حاضر نسبت حـريم بـه محـدوده     اراضي واقع در جنوب رودخانه بهمنشير را شامل مي

 باشد. مي 30/4

 بيني شده جمعيت پيش -2-1-4

توسـط مركـز    1385اري سـال  جمعيت سرشم ،جمعيت پايه براي مطالعات طرح هادي چوئبده

مشـاور طـرح هـادي بـراي      .نفـر بـوده اسـت    6491جمعيت شهر در ايـن سـال    .باشد ميآمار ايران 

  :بيني جمعيت سه گزينه را مورد بررسي قرار داده است پيش

  درصد بوده است. 3/2برابر با  1385تا سال  1345سال ميانگين نرخ رشد  ،گزينه اول

درصد  9/1برابر با  را در نظر گرفته است كه 1385تا  1375رشد دهه  ميانگين نرخ ،گزينه دوم

 محاسبه شده است. 

  .در نظر گرفته شده استدرصد  7/2 منتخب، نرخ رشدگزينه  به عنوانگزينه سوم در 

بينـي   نفر پيش 8501 ميزان به گزينه سوم بنابراين طرح هادي جمعيت افق طرح را با نرخ رشد

سـال   دوذكر است كه چون افق طرح هادي روستايي به پايـان نرسـيده و فقـط    الزم به  كرده است.

 پذيري جمعيت پيشنهادي را بررسي كرد. توان ميزان تحقق سپري شده است، نمي

 هاي پيشنهادي كاربري -3-1-4

مترمربـع   3/44هكتار بـوده و سـرانه آن    8/28در طرح هادي چوئبده مساحت مسكوني موجود 

موجود اضافه شـده و در   مسكونياراضي به هكتار  76 حدودر طرح پيشنهادي محاسبه شده است. د

درصد شهر را در  5/14ه ك ،پيشنهاد گرديده استهكتار  7/104مجموع مساحت مسكوني به ميزان 

 . استمترمربع  123 حدود سرانه پيشنهادي مسكوني گيرد. برمي

تأسيسـات و تجهيـزات از    مسـاحت ، هكتار 5/10هكتار به  2/1كاربري آموزشي از  كل مساحت

هكتـار و مسـاحت    4/2هكتار به  1/1درماني از  - بهداشتيمساحت ، هكتار 7/14مترمربع به  2861

 9/35هكتار رسيده است. همچنـين در طـرح هـادي پيشـنهادي،      8به  9/1حمل و نقل و انبارها از 

ز اراضـي زراعـي و باغـات    هكتـار ا  250هكتار فضاي سبز پيشنهاد شده است و در مجموع، بـيش از  

 درون محدوده شهر قرار گرفته است.

بـه  اداري فضـاي  ، هكتار 4/2به مساحت فرهنگي  فضاي پيشنهادي، فضاهايي مانندهادي طرح 

بـراي اولـين بـار در     هكتـار  6/5به مساحت پذيرايي  –جهانگردي فضاي و  مترمربع 8442مساحت 
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كتار اراضي ذخيره براي توسعه آتي شهر در نظـر  ه 278همچنين بيش از   .شهر پيشنهاد شده است

 گرفته شده است.

از زمان تصويب طرح هادي روستايي چوئبده زمان اندكي سپري  همانطور كه قبال نيز گفته شد

قابـل  در ايـن شـهر    مهمي كـه   . ولي مسالهباشد منطقي نمي آن پذيري بررسي وضعيت تحقق وشده 

جنـوب  هـاي   بخـش در  آتـي)  توسعه(هكتار اراضي ذخيره  7/287بيني نزديك به  بررسي است پيش

حد كالبدي يا محدوده هاللي شهر چوئبده حـدود   .درماني است - شهر و در پيرامون مركز بهداشتي

 8/36واحدهاي خدماتي داخل اراضي ذخيره نيز هكتار و  7/278محدوده اراضي ذخيره  ،هكتار 408

چوئبده در داخـل اراضـي ذخيـره    شهر اضر مسكن مهر در حال ح الزم به ذكر است كه .استهكتار 

معيشتي و اشتغال اختصـاص اينگونـه اراضـي بـراي      ،به داليل فرهنگي البتهگزيني شده است.  مكان

جدول ذيل كـاربري اراضـي    ريزي بسيار دقيق خواهد بود. نيازمند مطالعات و برنامه ،توسعه آتي شهر

 دهد. شهر چوئبده را نشان ميوضع موجود و پيشنهادي طرح هادي روستايي 
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 وضعيت كاربري اراضي وضع موجود و پيشنهادي طرح هادي روستايي چوئبده: 41-1شماره جدول 

2875522.7744.30104773714.48123.25
37210.040.5750410.070.59تجاري

3390.000.0586330.121.02شركت تعاوني
40600.040.63136740.191.61جمع

7060.010.1195170.131.12پيش دبستاني
91400.091.41264050.363.11دبستان
3400.000.05214920.302.53راهنمايي
13330.010.21217910.302.56دبيرستان

00.000.00255190.353.00هنرستان و فني و حرفه اي
115190.111.771047241.4512.32جمع

00.000.00236880.332.79فرهنگي
00.000.00236880.332.79جمع

15729.70.152.42153960.211.81مسجد و حسينيه
210.000.00210.000.00امامزاده
15750.70.152.43154170.211.81جمع

00.000.008442.20.120.99
174520.172.6995060.131.12
28610.030.441467062.0317.26

---00.000.00بهداشتي
10554.20.101.63231560.322.72درمانگاه

5140.000.085080.010.06خانه بهداشت 
11068.20.111.71236640.332.78جمع

27440.030.4227440.040.32واحدهاي صنعتي كارخانه اي
27440.030.4227440.040.32جمع
18709.40.182.88589.60.010.07انبار
00.000.00467880.655.50پايانه

00.000.00328080.453.86پاركينگ
18709.40.182.8880185.61.119.43جمع

134210.132.07
31230.030.48965841.3311.36
45830.040.71---

00.000.001205931.6714.19پارك
00.000.002380343.2928.00فضاي سبز عمومي

2460.000.042040.000.02باغات
706523867.961088.472330325.832.21274.12زراعي
706548467.961088.502689156.837.17316.33جمع

---278741038.53327.89
244090323.48376.04---
4963854.7776.471294881.7915.23

00.000.0056135.40.786.60
8180.010.13---

10396433.3100.001601.677235262100.00851.11

وضع موجود
جمعيت 6491 نفر

عنوان كاربري

پيشنهادي
جمعيت 8501 نفر

مساحت
 (مترمربع)

سهم
 (مترمربع)

سرانه
 (مترمربع)

مساحت
 (مترمربع)

سهم
 (مترمربع)

مساحت كل

سرانه
 (مترمربع)

انتظامي
اداري

مسكوني

اراضي باير
شبكه معابر

جهانگردي - پذيرايي
حوضچه پرورش ميگو

گورستان
ورزشي - تفريحي

دامداري

به عنوان فضاي سبز پيشنهادي لحاظ گرديد.

اراضي ذخيره(توسعه آتي)

مذهبي

فرهنگي

آموزشي

تجاري

تاسيسات و تجهيزات روستايي

فضاي سبز

حمل و نقل و
 انبارداري

صنعتي - كارگاهي

بهداشتي - درماني

مأخذ: طرح هادي روستايي چوئبده
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 روستايي كاربري اراضي طرح هادي :41-1نقشه شماره 
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 توده و حجم)دورنماي شهر (فرم شهر، سيما، منظر،  -2-4

اي تخصصي در حوزه معماري و شهرسازي اهميتـي خـاص    امروزه منظر شهري به عنوان شاخه

گيرد. يكي از واژگان كليدي منظر شهري،  از مقياس خرد تا كالن را در برمي  يافته و معنايي گسترده

سيماي شهر و را از  تأثيردورنماي شهري است كه به معناي منظر شهري از فاصله دور است و اولين 

هـاي اصـلي،    گذارد. به طور معمول ايـن منـاظر از محورهـا و دسترسـي     پهنه استقرار آن بر ناظر مي

مبادي ورودي و همچنين نقاط مسلط به شهر قابـل دريافـت اسـت و تلفيقـي از توپـوگرافي و فـرم       

 ساختاري و معرف و شاخص هويت شهر است.

 تعاريف منظر شهري •

كند. به عبارتي ديگر منظـر شـهر    ر است كه ناظر آن را دريافت ميمنظر شهر بخشي از فرم شه

شود و توصيفي است از واقعيت موجود كالبد  واقعيتي است عيني كه در مشاهده هر فرد مشاهده مي

هاي  هاي مختلف را از ديدگاه يك شهر. منظر شهري، تاريخ، فرهنگ، طبيعت و خاطرات جمعي نسل

 كند. متفاوت بيان مي

ري آن بخش از محيط يا فرم شهر است كه بر كـنش و واكـنش شـخص مـؤثر اسـت.      منظر شه

بدين ترتيب منظر شهري جنبه عيني يا قابل ادراك محيط است كه به نوبه خود داراي فرم، عملكرد 

 و معناست.

كالن از منظر شـهري بـه عنـوان هنـر يكپـارچگي بخشـيدن بصـري و سـاختاري در مجموعـه          

سازند، سخن گفته است. يك منظر شهري در وهله  كه محيط شهري را مي هايي ها و مكان ساختمان

يابد و سپس با جانمايي عناصر سازنده محيط تكميـل   اول براساس نحوه امتزاج توده و فضا شكل مي

تر، منظر شهري بر پايه نحوه ارتباط و اتصال تركيبـات نمـا و    شود. همچنين در يك نگاه ملموس مي

 شود. ادين، با تكيه بر رنگ بافت و مصالح موجود در آنها ايجاد ميها و مي بدنه خيابان

» بـازيگر «توان به نمايش و تئاتري تشبيه نمود كه در آن شهروندان توأمان  منظر شهري را مي«

توانـد نقـش مهمـي در گسـترش تجربـه       هستند، بـدون شـك چنـين نمايشـي مـي     » تماشاچي«و 

ي مناسبي را به منظـور ارتقـاي سـواد بصـري افـراد جامعـه       ها زيباشناختي افراد ايفا نموده و فرصت

  0F1»آورد. فراهم مي

                                                 
 .39، ص1385گلكار، كوروش، مفهوم منظر شهري، محله آبادي، شماره هجدهم،  1
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آشكار ساخته و امكـان  » متن«اهميت منظر شهري از آن روست كه كليت شهر را به مثابه يك 

آورد. تنها در آيينه منظر شهري است كه ابعاد ناملموس حيات مـدني   اين متن را فراهم مي» قرائت«

، ميزان ايمني و امنيـت جامعـه، چگـونگي احتـرام جامعـه بـه قراردادهـاي        همچون عمق تاريخ شهر

امكان تجلي و بروز خارجي يافتـه و ارزيـابي مثبـت و يـا     » ها نشانه«اجتماعي و... از طريق نظامي از 

1Fسازد. منفي را ميسر مي

2 

همانطور كه اشاره شد، منظر شهري عينيت حاصل از شكل شهر (واقعيـت) اسـت و بـه عنـوان     

 نماياند. آل را به طور كالبدي باز مي هاي فرهنگي و ايده شود كه ارزش ادي محسوب مينم

2Fهاي سيما الزم به يادآوري است كه بايد ميان واژه

3Fو منظر 3

تفاوتي قايل شد. منظر بـر بازتـاب    4

ات ذهنـي نـاظر وجـود دارنـد. بحـث      تـأثير وار تركيب عناصر و عواملي داللت دارد كه خارج از  معني

باشـد كـه اجـزا آن از عناصـري ملمـوس و        به معني منظر عيني از شهر مطـرح مـي  » ر شهريمنظ«

بـه معنـي منظـر ذهنـي از شـهر اسـت و       » سيماي شهر«كاكردي شكل گرفته است. در صورتي كه 

هاست كه در ذهن نـاظر و مـردم    كاركردي فضاها و مكان –كيفيتي از فرم، منظر و يا سامانه بصري 

. جدول زير به وضوع تفاوت ميان معاني فرم شهر، منظر شـهر و سـيماي شـهر را    كند معني پيدا مي

 دهد. نشان مي

 : تفاوت فرم، منظر و سيماي شهري42-1جدول شماره 

 معني مفهوم

 فرم شهر
Urban From 

 نمودي از محتواست كه در عين ايستايي در هر وضعيت حالتي پويا براي دگرگوني دارد. -
 تواند در ارتباط با آنها قرار بگيرد. محيطي است كه انسان به طور بالقوه مي شامل كليه عناصر -
 آنچه كه مستقل از ما در واقعيت موجود است. -

 منظر شهر
Town Scape 

 گردد. بخشي از فرم شهر است كه توسط ناظر دريافت مي -
 عينيت قابل ادراك -

 سيماي شهر
Image of city 

 شود. ر كه در ذهن ناظر ايجاد ميتصويري از كالبد شه -
 ذهنيت -

 ........................................ مأخذ: مطالعات مشاور                                                            

                                                 
 همان 2
3 Image 
4 Scape 
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 عناصر منظر

و  ها و عناصري وجود دارد كه معمار ناظر بايد بـا هوشـياري تمـام    در هر محيط و منظري نشانه

هـا وارد مرحلـه طراحـي     ها را شناسايي كرده و با آگاهي از اين نشانه با كمك حواس خود، اين نشانه

انـد كـه شـامل عناصـر مصـنوع، طبيعـي و ذهنـي         بنـدي شـده   شود. اين عناصر در سه دسته طبقه 

 باشند. مي

 عناصر منظر مصنوع:-1

بقايـاي بافـت تـاريخي و...     منظور از منظر مصنوع عـواملي ماننـد بناهـاي شـاخص و تـاريخي،     

 باشد. مي

 عناصر منظر طبيعي:-2

 باشد. منظور از منظر طبيعي عواملي مانند رودخانه، كوه، دريا، پوشش، حيوانات بومي و... مي

 عناصر منظر ذهني:-3

شـود نيسـت، بلكـه عناصـري      عناصر ارزشمند منظر تنها شامل عناصري كه به عينيت ديده مي

انـد، امـا در    شته وجود داشته، اما امروزه به طور تقريبي يا به كلي از بين رفتـه وجود دارند كه در گذ

 انگيزند. ه اذهان مردم شهر وجود دارند و براي مردم خاطر

 دهي منظر شهري ثر بر شكلتعيين عوامل مؤ  •

اي از شـهر   است. منظور از مقياس، وسعت پهنه رؤيتهاي مختلف قابل  منظر شهري در مقياس

توان منظر شـهري را در سـه مقيـاس     باشد. بنابراين مي انداز است كه قابل مشاهده مي مدر يك چش

سـاختماني را در   جزئيـات بندي كرد كه به لحاظ وسـعت از كـل شـهر تـا      كالن، مياني و خرد دسته

 گيرد. برمي

 مقياس كالن •

طبيعـي   است. در اين حالـت بسـتر   رؤيتدر اين مقياس، كل شهر يا پهنه وسيعي از شهر قابل 

 شهر به صورت حجم و پهنه شهري به صورت سطح ديده خواهد شد.

 مقياس مياني •

در مقياس مياني ديد به قسمتي از شهر وجود دارد كه شامل يك يا چند بلوك شهري و ماننـد  

 شود. اينها مي
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 مقياس خرد •

تـري كـه شـامل چنـدين      در اين مقياس زاويه ديد محدودتر شده و منظـر بـر وسـعت كوچـك    

4Fتمان يا عوارض طبيعي و مصنوع است، متمركز شده است.ساخ

5 

تفصيلي با توجه به نوع نگاه و مقياس بررسـي شـهر بـه منظـور وضـعيت       –هاي جامع  در طرح

هـاي مربـوط    گيرد كه در ادامه ويژگي منظر شهري در دو مقياس كالن و مياني مورد تحليل قرار مي

 گردد. ميدهي آنها ذكر  به هر سطح بر اساس عوامل شكل

 اي منظر شهري: مقياس و اجز42-2جدول شماره 

 اجزاء سيماي شهر اجزا منظر وسعت منظر مقياس منظر

 در كل سطح شهر كالن

 جغرافياي شهر -

 فرم شهر -

 هاي متمايز شهر پهنه -

 هاي مهم شهري نقاط و نشانه -

 هاي اصلي شهر راه و لبه -

 

 

* 

* 

* 

 در سطح محالت شهر مياني

 مهم در مقياس محليهاي  نقاط و نشانه -

 بندي وضعيت بلوك -

 معابر -

 نحوه قطعات تفكيكي -

 تراكم و ارتفاع -

 وضعيت پوشش گياهي -

* 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 مقياس كالن:-1

در اين مقياس بستر طبيعي شهر به صورت حجم و پهنه شهري (شكل شهر) به صـورت سـطح   

باشد. در اين مقياس  يز شهري ميهاي خاص، وسيع و متما ديده خواهد شد كه خود متشكل از پهنه

 باشد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. ها مطرح مي ها و راه اجزايي مانند جغرافيا، شكل، پهنه

گيري و عـوارض طبيعـي موجـود بـر آن      جغرافياي شهري: جغرافياي شهري همانند بستر شكل •

بررسـي جغرافيـاي شـهر از    باشد كه شهر بر پهنه آن شكل گرفته و گسترده شده اسـت. در   مي

بسـيار زيـاد    تأثيرديدگاه منظر، مهمترين عامل وضعيت توپوگرافيك شهر است كه خود موجب 
                                                 

 59، صفحه 1385يد، منظر شهري: مروري بر چند نظريه، مجله آبادي، شماره هجدهم، محمودي، اميرسع 5
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بر مناظر شهري خواهد شد. همچنين جغرافياي شهر عـواملي ماننـد رودخانـه، جنگـل و... را در     

 گذارند. تأثيرها به نوبه خود بر منظر كالن  آورد كه پهنه درون يا خارج از شهر به وجود مي

فرم شهر: منظور شكل دو بعدي شهر است كه بر بستر طبيعي آن گسترده شده و حاصـل رشـد    •

 شهر در طول زمان و روند تحول تاريخي آن است. 

هاي متمايزي از بافـت شـهري اطـراف خـود      هاي متمايز شهري: در منظر كالن شهر، پهنه پهنه •

اي با فعاليـت مشـخص    هاي جغرافيايي و يا محدوده ها با پديده باشد كه اين پهنه مي رؤيتقابل 

 مانند فرودگاه و... است.

اي  هاي مهم شهري: اين نقاط، مراكز خاص شهري با مساحت نسبتاً قابـل مالحظـه   نقاط و نشانه •

اي و موضعي بوده و شكل دهنده منظر  اين عوامل در منظر شهر به صورت نقطه تأثيرباشند.  مي

 كالن شهر است.

هـاي شـهري    هاي مشخص مانند مسـيل  هاي اصلي شهر و نيز لبه هاي اصلي شهر: راه و لبه ها راه •

شـوند، در منظـركالن بـه صـورت خطـي قابـل        و... كه به نوعي باعث اتصال در بافت شهري مـي 

 مشاهده هستند.

 مقياس مياني: -2

راكم و هاي شـهري، معـابر، قطعـات تفكيكـي، تـ      در اين مقياس توجه به مواردي همچون بلوك

 باشد. هاي غالب مطرح مي ارتفاع، شيوه و سبك ساختماني، پوشش گياهي و فعاليت

 ها: بندي  وضعيت و نحوه تركيب بلوك •

هاي شهري نسبت به يكديگر كه شامل وسـعت، انـدازه و شـكل     نحوه تفكيك و قرارگيري بلوك

 گيري منظر مقياس مياني مؤثرند. باشد در شكل آنها مي

 وضعيت معابر: •

هاي سـاختماني، فضـاي    اي كه توده ، به گونهاستهاي شهري  ابر در حقيقت حد فاصل بلوكمع

باشـد   دهند، مواردي كه در وضـعيت معـابر مطـرح مـي     پر و معابر، فضاي خالي بين آنها را شكل مي

 باشد. مي» جهت شيب معبر«و » راستاي معبر«، »عرض معبر«، »گشودگي فضايي معبر«شامل 
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 طعات تفكيكي:وضعيت و نحوه ق •

هاي سـاختماني و   ك قطعات شامل شكل و اندازه آنها نسبت به يكديگر در ايجاد تودهينحوه تفك

 باشد. در نتيجه مقياس مياني شهر مؤثر مي

 تراكم و ارتفاع ابنيه •

نمايـد و در   هاي ساختماني را در شهر و نسبت به يكديگر مشـخص مـي   اين عامل وضعيت توده

 باشد. مي مؤثراس مياني گيري منظر در مقي شكل

 وضعيت پوشش گياهي: •

گذار است. از تأثيراندازهاي مقياس مياني  هاي درختان در چشم وجود پوشش گياهي شامل توده

بايستي از آنها به  دهند، مي اي از منظر را شكل مي آنجا كه پوشش گياهي در اغلب موارد بخش عمده

 مقياس مياني استفاده نمود. دهي به منظر شهري در عنوان عامل مهمي در شكل

 چوئبدهمنظر شهر  -1-2-4

 الف) منظر شهر در مقياس كالن 

داخـل  در و در حاشيه رودخانه بهمنشير به صـورت يـك نـيم دايـره     از يك طرف شهر چوئبده 

اسـتقرار يافتـه اسـت. ايـن      اروندكنار –متصل به جاده آبادان جاده اراضي كشاورزي و از طرف ديگر 

ويـژه در  بـه   ،حـد صـفر اسـت   در  بيشـتر نقـاط  اي واقع شده كـه ارتفـاع آن در    جلگهشهر در داخل 

عمود بر رودخانـه   ،است. در بافت شهري چوئبده تر وضعيت مشخص هاي جنوبي و شرقي اين قسمت

ايسـتايي آب را كنتـرل   هـاي جـزر و مـد رودخانـه وضـعيت       نهرهايي احداث شده است كه در زمان

هرها نقش ايمني شهر را بر عهده دارند. در حالي كه ارتفاع صـفر در اغلـب   كنند. به عبارتي اين ن مي

تواند با باال آمدن آبگيري كل شهر را فراهم نمايـد، حفـر    نقاط شهر و در سطح رودخانه بهمنشير مي

يـك نـوع زهكشـي نيـز      بـراي كشـاورزي،   بـرداري اقتصـادي   نهرهاي عمود بر رودخانه عالوه بر بهره

 شود.  محسوب مي

نهر آب وجود دارد. در وسـط قـوس تعـداد ايـن نهرهـا       42ر محدوده شهر چوئبده نزديك به د

توانـد فشـار    نسبت به پيرامون قوس، بيشتر و فاصله آنها از همديگر كمتر است. دليل اين موضوع مي

 نفوذي آب به سمت شعاع نيم دايره در وسط قوس باشد.

يعي است. عمـق كـم سـاخت و سـاز در حاشـيه      هاي طب از ويژگي متأثرمنظر كالن شهر كامالً 

هاي زيبا در پيرامون واحدهاي مسكوني، وجـود نهرهـاي منشـعب از     خيابان و جاده، وجود نخلستان
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هاي محالت و در نهايت فرم طولي  هاي فاقد نما، وجود حسينيه و مسجد بعنوان نشانه رودخانه، خانه

 كنند. را تعيين ميهاي چوئبده بوده و منظر كالن شهر  شهر از ويژگي

 ب) منظر شهر در مقياس مياني

هاي شـهري، معـابر، قطعـات تفكيكـي، تـراكم و       در اين مقياس توجه به مواردي همچون بلوك

 باشد. هاي غالب مطرح مي تفاع، شيوه و سبك ساختماني، پوشش گياهي و فعاليترا
 هاي مهم در مقياس مياني نقاط و نشانه -1

جايگاه روستا به شهر ارتقاء يافت و در ايـن سـال شـهرداري در ايـن     از  1387چوئبده در سال 

هاي مقياس شهري در چوئبده در حد فاصل بين چوئبده يـك و   اغلب فعاليت .سكونتگاه تأسيس شد

  ها قرار دارد. مهمترين نشـانه  فضاهاي آموزشي، اداري و درماني در اين بخش .دو استقرار يافته است

منشير است. پل فلزي و جاده ارتباطي آن كه تنها ارتباط دهنده چوئبـده بـا   در اين شهر رودخانه به

آيـد.   هاي شهر چوئبده به شمار مي باشد، يكي ديگر از نشانه شمال رودخانه بهمنشير و گمرك آن مي

 شوند. مصلي شهر، مسجد امام حسن و درمانگاه شهر نيز به عنوان نقاط مهم شهر تلقي مي

 بندي ) وضعيت بلوك2

شـود.    هاي ديگر جدا شود بلوك ناميـده مـي   ر مجموعه ساختماني كه توسط معابر از مجموعهه

 شود كه عبارتند از:  هاي شهري به سه قسمت تقسيم مي اين شهر از نظر استقرار بلوك

 ارگانيك يا بافت قديم   هاي شهري واقع در بافت بلوك •

 اني هاي نيمه ارگانيك يا بافت مي هاي واقع در بافت بلوك •

 منظم يا جديد.   هاي واقع در بافت بلوك •

تر از شهرهاي ديگر است. ايـن شـهر بـه     بندي تا حدودي متفاوت در شهر چوئبده وضعيت بلوك

شـود،   صورت طولي گسترش يافته و بلوك به مفهوم واقعي، آنچنانكه در شـهرهاي ديگـر ديـده مـي    

اده ارتبـاطي و خيابـان اصـلي شـهر     وجود ندارد. عمق واحدهاي مسكوني احداث شده در حاشيه جـ 

ها حداكثر به ميـزان دو تـا سـه واحـد      اغلب به ميزان طول يك واحد مسكوني و در بعضي از قسمت

 مسكوني است. 
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 وضعيت معابر -3

از ساختار طبيعي آن است. رودخانه بهمنشير  متأثرگيري معابر شهر چوئبده به طور كامل  شكل

گيـري بناهـاي شـهر در حاشـيه جـاده و       جريان دارد و شكل در سه جهت غرب، شرق و شمال شهر

طول معابر داخل محدوده شهر بـه مراتـب    نه بوده و اين عامل باعث شده استاز رودخا متأثرخيابان 

بيشتر از حد معمول باشد. ساختار اصلي شهر به صورت نعل اسبي از نواحي غرب شـروع شـده و تـا    

 جنوبي از جاده به خيابان اصلي شهر است. -اتصاالت شماليجنوب شرقي ادامه دارد. ساختار نوعي 

 نحوه قطعات تفكيكي -4

هاي سـاختماني و   نحوه تفكيك قطعات شامل شك و اندازه آنها نسبت به يكديگر در ايجاد توده

 باشد. مي مؤثردر نتيجه مقياس مياني شهر 

هـاي   بـا مسـاحت   احداث واحدهاي مسكوني در شهر چوئبده بـه صـورت نـامنظم و در قطعـات    

 متفاوت انجام شده است. در اين شهر قطعات تفكيكي منظم وجود ندارد.

 تراكم و ارتفاع -5

نمايـد و از   هاي ساختماني را در شهر و نسبت به يكـديگر مشـخص مـي    اين عامل وضعيت توده

 است. مؤثرگيري منطر در مقياس مياني  باشد، در شكل آنجا كه معرف خط آسمان شهر مي

مهمـي دارد. همچنـين ارتفـاع سـاختمان در      تـأثير هاي ساختماني در منظر شـهر   توده حجم و

هاي شـهر   باشد. اغلب ساختمان رف خط آسمان نيز ميانساني يك سكونتگاه مؤثر است و معمقياس 

هاي شهر ساختمان دو طبقـه و سـه طبقـه نيـز      چوئبده يك طبقه هستند. البته در بعضي از قسمت

 شود. ديده مي

 ضعيت پوشش گياهيو -6

انداز و منظر شهري دارد.  چشم به لحاظناظر  بر حسمهمي  تأثيرمناظر طبيعي و توده درختان 

هاي شهر در  هاي حاشيه بهمنشير شكل گرفته است. در همه قسمت شهر چوئبده در داخل نخلستان

عـابري كـه   شود. همچنين با توجـه بـه وجـود آب در حاشـيه م     حاشيه معابر، درختان نخل ديده مي

 شود. هاي زايد و نيزار هم ديده مي درخت نخل وجود ندارد علف
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 پوشش گياهي حاشيه معابر شهر چوئبده :42–1شماره  تصوير

 
هـاي   در منظر شهري چوئبده از موارد باال يك مورد استثنايي نيز وجود دارد و آن وجـود كانـال  

طويل ارتباط رودخانه را با شهر برقرار هاي عريض و  آب متصل به رودخانه است كه به صورت ميخك

 تـأثير ها در ساختار كالبدي و منظر شهر  شود. اين كانال اند و نحوه ارتباط نيز با قايق برقرار مي كرده

 مهمي دارد.

 هاي آب منشعب از رودخانه : كانال42-2تصوير شماره 
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چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٢٠ 

 دركل شهرنحوه استفاده از اراضي و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها  -3-4

هاي شهري (كاربري زمين و چگونگي استفاده از به منظور شناخت بهتر نحوه استفاده از زمين

فضا) نخست به بررسي چگونگي استفاده از زمين شهري در وضع موجود و تهيه جدول كاربري 

شود. پيش از ورود به مبحث ها و سهم هر كاربري از كل مساحت شهر پرداخته مي، سرانهاراضي

 صلي، مواردي در خصوص تهيه نقشه كالبدي شهر قابل ذكر است:ا

 پايه كالبدي شهر: GISالف) تهيه نقشه 

شـهر، اقـدامات اوليـه جهـت      پايهو تحويل نقشه  تفصيلي -جامع پس از عقد قرارداد تهيه طرح

ت هاي كالبدي مربـوط بـه قطعـا   انجام مطالعات ميداني و برداشت كاربري اراضي شهر و ساير ويژگي

مسكوني و خدماتي آغاز شد. با توجه به سپري شدن چند سال از زمان عكسبرداري هـوايي، بـالطبع   

است كـه در مطالعـات ميـداني صـورت گرفتـه توسـط        شدهنقشه مبناي شهر، دستخوش تغييراتي 

مشاور، سعي بر آن بوده است كه اين تغييرات تـا حـد ممكـن شناسـايي و در نقشـه كـاربري وضـع        

 رح لحاظ گردد. موجود اين ط

به منظور شناخت دقيـق نحـوه اسـتفاده از اراضـي و مشخصـات كالبـدي قطعـات مسـكوني و         

غيرمسكوني واقع در محدوده شهر، مشاور اقدام به برداشـت در سـطح شـهر نمـود. در مرحلـه بعـد،       

ـ   اطالعات مكاني برداشت شده با استفاده از سيستم نرم افزاري اتوكد تبديل به نقشه شـد.  ه سـپس ب

وارد شـده و   GISمنظور استفاده بهتر از اطالعات مكاني و توصيــفي، اطالعـات مذكور در سيسـتم 

مـورد   ،هاي تهيه شده، در دو مرحله توسط گـروه كنتـرل وكارشناسـان طـرح    پردازش گرديد. نقشه

ي شهر رديد. نقشه كاربري اراضبازبيني مجدد قرار گرفته و جهت بررسي و تأييد به شهرداري ارائه گ

مورد تأييـد قـرار گرفـت و زمينـه ادامـه      و شهرسازي استان خوزستان  اداره كل راهدر نهايت توسط 

  مطالعات كارشناسي و كالبدي طرح فراهم گرديد.

 :بندي كاربري زمين شهريب) دسته

هاي شهري و غير آن در به منظور گويايي و ايجاز در مبحث كاربري اراضي، مجموع كاربري

 گنجانده شده است. 43-1شماره  قالب جدول

به منظور تسهيل كار توليد انجام شده است. ها هاي شهري به تفكيك كاربريبرداشت كاربري

هاي برداشت شده به صورت كاربري اصلي درآمده تا امكان نمايش بهتر آنها بر روي نقشه، كاربري

 راهم آيد. نقشه كاربري اراضي ف
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چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٢١ 

 الن و خرد كاربري اراضيبندي ك: طبقه43-1جدول شماره 

ف
ردي

 

كد 
 كاربري

 عنوان راهنما مقياس نام كاربري
(LEG) 

 كد كاربري
(LUM) 

 ريز كاربري

 مسكوني محله مسكوني 11 1
 تك خانواري 110
 هاي مسكوني مجتمع 111
 هاي خارج از محوطه مراكز آموزشي، اداري و ... خوابگاه 112

2 12 
آموزش عالي، 

 تحقيقات 
 و فناوري

 شهر
آموزش عالي، و 

 تحقيقاتي 
 

 دانشگاه و مراكز آموزشي عالي و علمي كاربردي 120
 حوزه علميه و مراكز وابسته 121
 مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و پارك فناوري 122

 آموزشي 13 3

 محله
 پيش دبستاني (مهد كودك وآمادگي) 130 دبستاني پيش

 ندبستا 131 دبستان

 ناحيه

 سواد آموزي 132 سوادآموزي
 مدارس راهنمايي 133 راهنمايي

دبيرستان و 
 134 دانشگاهي پيش

 دبيرستان و پيش دانشگاهي

 منطقه
 

هنرستان و فني و 
 اي حرفه

135 
 اي هاي فني و حرفه هاي وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع هنرستان

  شهر
مدارس اسالمي، كودكان استثنايي، استعدادهاي درخشان، نمونه، شاهد و مدارس  136 ر آموزشيساي

 اتباع خارجي

 انتظامي -اداري 14 4

 ناحيه
 اداري

 شوراهاي حل اختالف-شهرداري نواحي 140
 هاي قضايي، ادارات، مجتمع 141 منطقه
ي و شوراي اسالمي شهر، دادگستري، سفارتخانه، ها، ادارات كل، شهردار وزارتخانه 142 شهر

 المللي و و سرپرستي بانكها گري و سازمانهاي بين كنسول
 منطقه

 انتظامي 

 كالنتري، راهنمايي و رانندگي، آگاهي و پايگاه بسيج 143

 شهر
 انتظامي -ستاد نيروهاي نظامي 144
 ح و تربيتهاي اصال پروري و كانون زندان مراكز باز 145

خارج از 
 زندان 146 محدوده

5 15 

خدماتي  –تجاري 
 (تجاري)

 محله

 تجاري

 واحدهاي خريد روزانه (خواربار، ميوه و سبزي، نانوايي و قصابي و ...) 150

 151 ناحيه
افزار، قنادي،  هاي مصرف شهر و روستا، نوشت واحدهاي خريد هفتگي (فروشگاه

مالي و  مؤسساتالحسنه و  هاي قرض بانكها و صندوقفروشي و ...) شعب  آجيل
هاي منسوجات، پالستيك،  ها، فروشگاه هاي معامالت امالك، بازارچه اعتباري، بنگاه

شركتهاي بيمه،  ها، ها، رستوران لوازم خانگي، لوازم صوتي و تصويري، كتابفروشي
 داروخانه و انواع مشابه ديگر

 152 شهر

هاي صنوف مختلف و بورسها، بـازار، شـركتهاي بازرگـاني و     هها، راست عمده فروشي
اي،  تجاري،  واحدهاي خريد خاص و بلند مدت مانند فروشگاههاي بـزرگ زنجيـره  

 مؤسساتمالي و اعتباري،  مؤسساتها، پوشاك، شعب مركزي بانكها و  مبل فروشي
اه عرضه تجاري واردات و صادرات كاال، نمايندگي فرش عرضه وسايل نقليه، فروشگ

قطعات يدكي وسايل نقليه و فروشگاه عرضـه صـنايع دسـتي و فـروش، تاالرهـاي      
پذيرايي، تعميرگاههاي لوازم خانگي و خـودرو، دفاترنماينـدگي بانكهـاي خـارجي،     

 تجاري خارجي مؤسساتنمايندگي 
 تجاري نامشخص 153 

 خدماتي -تجاري 
 خدمات انتفاعي)(

 محله

 خدمات انتفاعي

هـاي   تر(پست، امور مشتركين تلفن همراه، فروش روزنامـه و مجلـه)، آرايشـگاه   دفا 154
 زنانه و مطب پزشكان

 155 ناحيه
بـرداري، ثبـت    +، آموزشگاهاي خصوصي، دفاتر(وكالت، مهندسي و نقشـه 10پليس 

اسناد، ازدواج و طالق، شركتهاي پيمانكـاري و مشـاور و خـدمات)، آزمايشـگاهاي     
هاي ورزشي كوچك، مركز مشاوره درماني  ز راديولوژي، سالنطبي و تخصصي، مراك

 و خانوادگي

 156 منطقه
ارائه خدمات اينترنت، دفاتر حسابرسي، مراكزام آراي و مشابه، آمبوالنس خصوصي، 

هـاي   رسـانه  درمان اعتياد، فيزيولوژي، مراكز كاريابي، مركـز معاينـه فنـي خـودرو،    
 ب دامپزشكانمط ديجيتال انتفاعي، راديولوژي،

 خدماتي -تجاري 
خدمات  شهر خدمات غيرانتفاعي)(

 157 غيرانتفاعي
ها و  انجمن ها، مجامع، اتحاديه-خيريه مؤسسات -هاي مردم نهاد دفاتر احزاب، تشكل

هاي ورزشي و آموزشـگاههاي مـذهبي    هيأتهاي ديجيتال خبري،  ها، رسانه تعاوني
 مدادكميته ا –هاي علميه)  (به غير از حوزه

 ورزشي 16 6
 محله

 ورزشي
 هاي بازي كوچك زمين 160

 هاي كوچك ورزشي و استخرها هاي ورزشي و سالن زمين 161 ناحيه
 هاي آبي ورزشي ها، مجموعه هاي ورزشي، زورخانه ها و مجتمع ورزشگاه 162 شهر

 درماني 17 7
 محله

 درماني
 ها اه، درمانگ مراكز بهداشت و  تنظيم خانواده 170

 ها كلينيك پلي 171 ناحيه
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چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٢٢ 

ف
ردي

 

كد 
 كاربري

 عنوان راهنما مقياس نام كاربري
(LEG) 

 كد كاربري
(LUM) 

 ريز كاربري

 تخت و مراكز اورژانس 64هاي كمتر از  مراكز انتقال خون، بيمارستان 172 منطقه

 173 شهر
هـا، مراكـز توانبخشـي و مراكـز      ها، تيمارستان هاي اصلي شهر، زايشگاه بيمارستان

هـاي   درمانگـاه  سرپرست و سالمندان، معلـولين و جانبـازان و   نگهداري كودكان بي
 دامپزشكي

 فرهنگي  18 8
 ناحيه

 فرهنگي 
هـاي پـرورش فكـري كودكـان و      هاي اجتماعات كوچك، كانون ها و سالن كتابخانه 180

 نوجوانان، سينما

 181 شهر
هـاي فرهنگـي، سـالن     كتابخانه مركزي و تخصصي، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع

و دفاتر مركزي روزنامه و مجله،  مؤسساتاجتماعات، سينما، تئاتر، سالن كنسرت، 
 مراكز صدا و سيما

 فضاي سبز 19 9
 محله

 فضاي سبز
 اي بوستان (پارك) محله 190

 اي بوستان (پارك) ناحيه 191 ناحيه
 اصلي شهر بوستان (پارك) 192 شهر

 مذهبي 20 10
 محله

 مذهبي
 ها ها و فاطميه مساجد، حسينيه 200

 ها ها و آتشكده جد بزرگ و مسجد جامع شهر، مصلي، مهديه، كليساها، كنيسهمسا 201 شهر

 تجهيزات شهري 21 11

 محله

 تجهيزات شهري

 آوري زباله هاي جمع ايستگاه 210
بـار   و تـره   نشـاني، ميـادين ميـوه    هاي آتـش  آوري زباله،  ايستگاه هاي جمع ايستگاه 211 ناحيه

 نقليه ادارات -هاي سوخت ، جايگاه115اورژانس 
 احمر هاي دايمي و مراكز امداد و نجات هالل هاي موجود، نمايشگاه گورستان 212 شهر

خارج از 
محدوده 

 شهر
 بار كشتارگاه، گورستان، مركز دفع بهداشتي زباله، ميدان مركزي ميوه و تره 213

 تأسيسات شهري 22 12
 محله

 تأسيسات شهري
هـاي عمـومي بهداشـتي،     ار گـاز، آب و فاضـالب، سـرويس   هاي تنظيم فش ايستگاه 220

 گرمابه
هـاي   هاي آب و فاضالب و پسماند، ايستگاه خانه مخازن آب زميني و هوايي، تصفيه 221 منطقه

 تنظيم فشار گاز

13 23 
 هاحمل و نقل و انبار

 محله

حمل و نقل و 
 هاانبار

 نبار واحدهاي تجارياي، انبار مصالح ساختماني، ا هاي محله پاركينگ 230
 هاي مسافربري راني شهري، پايانه هاي عمومي و اتوبوس پاركينگ 231 ناحيه
هـاي موجـود، بنـادر،     هاي مسافربري درون شـهري و بـين شـهري، فرودگـاه     پايانه 232 شهر

 ها، باسكول تأسيسات مركزي مترو، سردخانه
خارج از 
محدوده 

 شهر
 ها ال، فرودگاه، سيلو و سردخانهانبارهاي اصلي كا 233

 معابر  معابر
 معابر 234
 رفيوژ 235

 هاي موجود نيروهاي نظامي ها و آمادگاه پادگان 240 نظامي شهر نظامي 24 14

 محله و باغات كشاورزي 25 15

 باغات
 واحدهاي باغ مسكوني 250
 باغات 251

 و باغات كشاورزي
 زراعي 252
 ها گلخانه 253
 باغ و زراعي متروكه 254

ها، بناهاي يـادبود، امـامزاده آرامگـاه مشـاهير،      هاي تاريخي، موزه اماكن و محوطه 260 تاريخي شهر تاريخي 26 16
 هاي تملك شده آنان اماكن متبركه و حريم

ت (غيـر از پـارك)   هاي طبيعي و فضاي سبز دست كاشـ  سطوحي كه جهت جنگل 270 طبيعي شهر طبيعي 27 17
 يابد. اختصاص مي

هـا و راه حـريم قـانوني، تملـك      ها، آبگيرها، مسـيل  ها، تاالب حريم قانوني رودخانه 280 حريم شهر حريم 28 18
 هاي بين شهري و تأسيسات زيربنايي، آب و برق و گاز و نفت و فاضالب) آهن راه

 توريستي –تفريحي  29 19
 شهر

 –تفريحي 
 توريستي

، مسافرخانه، مهمانپذير و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازي، مراكـز  هتل 290
 و...  هاي جهانگردي و پالژهاي ساحلي هاي جنگلي و اردوگاه تفريحي ويژه، پارك

خارج از 
محدوده 

 شهر
 باغ وحش 291

 با ذكر نوع صنعت 300 صنايع محله صنايع 30 20

طبيعي (مسيل،  31 21
 شهر ر و...)رودخانه، نه

 مسيل 310 مسيل

 رودخانه 311 رودخانه

 قنات 312 قنات

 كانال 313 كانال
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چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٢٣ 

ف
ردي

 

كد 
 كاربري

 عنوان راهنما مقياس نام كاربري
(LEG) 

 كد كاربري
(LUM) 

 ريز كاربري

 آبگير 314 آبگير

 باير و مخروبه محله باير و مخروبه 32 22
 باير 320
 مخروبه 321

  330 در حال ساخت محله در حال ساخت 33 23

مرغداري و  - ي و دامداريمرغدار 33 24
  340 دامداري

 مأخذ: مطالعات مشاور

 :پ) تعيين محدوده طرح و تخصيص جمعيت

اي مناسـب بـراي انجـام محاسـبات،     جهت انجام مطالعات در اين بخش نياز به تعيين محـدوده 

محـدوده مصـوب ايـن طـرح      .باشـد باشد. شهر داراي طرح هادي مصوب ميتعيين سهم و سرانه مي

ساخت و سازهاي صورت گرفته در بيرون از محدوده طرح هادي و به دنبال  هكتار است. 723 حدود

هاي ساختماني صادر شده براي بعضي از اراضـي بيـرون از محـدوده طـرح هـادي از       همچنين پروانه

كليه ساخت و سازها در نقشه وضع موجـود مشـخص شـده اسـت. امـا بـه منظـور        طرف شهرداري، 

با طرح قبلي و مباحثي كه در ارتباط با محدوده شهر در بنـدهاي بعـدي مـورد    مقايسه وضع موجود 

 گيرد، محدوده مصوب شهر مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است. مطالعه و بررسي قرار مي

منطبـق بـر نخلسـتان هـا مـي باشـد، از ايـن رو در        با توجه به اينكه بخشي از محدوده مصوب 

هكتـار   700بـا  محـدوده برداشـت كالبـدي شـهر     نظـور نگرديـده و   محدوده مطالعاتي اين اراضي م

 د. گردشامل مي مصوب رااز محدوده  كوچكتراي محدوده

فاكتور دومي كه الزم است در اين محاسـبات لحـاظ گـردد، جمعيـت و پـراكنش آن در نقـاط       

توجه به اينكه با  .باشدترين منبع، اسناد مركز آمار ايران ميمختلف شهر است. در اين خصوص دقيق

 1390آخرين آمار جمعيتي انجام شده توسط سرشماري عمومي نفوس و مسـكن مربـوط بـه سـال     

ست. بنابراين بر اسـاس  نفر ذكر گرديده ا 7184 چوئبدهجمعيت شهر  ،بر مبناي اين آمار ،بوده است

 شود. در نظر گرفته مينفر  7184، برابر 1390آمار مذكور، جمعيت شهر در سال پايه 
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 نحوه استفاده از زمين در وضع موجود -1-3-4

سـرانه هـر    نفـر)  7252هكتار) و جمعيت موجود ( 700( مطالعاتيبا توجه به مساحت محدوده 

 121باشد. الزم به ذكر است كه اين رقم در محدوده سطوح سـاخته شـده بـه    مربع ميمتر 966 نفر

درصـد   5/87هكتار،  8/612تي نزديك به با مساح شهر، ساخته نشدهسطوح  يابد.مربع تقليل ميمتر

هاي داخل محدوده تنها  . اين بدان معناست كه از كل زمينشوداز اراضي داخل محدوده را شامل مي

 تحت توسعه كالبدي قرار گرفته است. ،درصد 5/12

دهد كه دوكاربري مسكوني و شبكه معابر به ترتيب با مساحتي هاي انجام شده نشان ميبررسي

درصد از مساحت كل شهر را در اختيار دارند. سهم  4/11حدود  در مجموعهكتار  42و  5/37حدود 

ود، حدود يك سـوم تـا   باشد. طبق آمارهاي موج درصد مي 6و  4/5هر كدام از آنها به ترتيب معادل 

هاي داير شهري ايران توسط مناطق مسكوني اشغال شده است و از طرف ديگر شـبكه   نيمي از زمين

ر شوند. به بيـان ديگـر، بـه طـو    درصد اراضي شهري را شامل مي 30تا  25نيز به طور متوسط  هاراه

در شـهر  باشـد.  مـي  ي شهرهاي كشور متعلق به اين دو كـاربري درصد از اراض 70متوسط نزديك به 

هـاي مسـكوني و شـبكه معـابر مربوطـه،       گيـري كامـل بافـت    چوئبده، از يك سو به دليل عدم شكل

يادي به صورت اراضي باير، زراعي، باغي و... در داخل محـدوده بـاقي مانـده و از طـرف     فضاهاي باز ز

 همچنـين ديگر اراضي زراعي زيادي به دليل شكل منحصر به فرد شهر به محدوده اضافه شده است. 

به عنوان ذخيـره توسـعه بـه محـدوده شـهر       دولتيهكتار اراضي  400در طرح هادي مصوب حدود 

در حال حاضر باير است. همچنين وجود برخي عوارض طبيعي همانند رودخانـه   اضافه شده است كه

در  ،شـوند  هايي كه از اين رودخانـه منشـعب مـي    ها و جوي در قسمت شرقي شهر و مسيل بهمنشير

الزم به ذكر است كـه منظـور از   اي از شهر شده است.  داخل محدوده منجر به ارائه آمار گمراه كننده

، سطوحي است كه جهت استفاده خاص شهري تغيير شكل داده شده است. رساخته شده شهسطوح 

هـا را در  سهم هر يك از كـاربري  زيراي در آن احداث شده يا نشده باشد. نمودار اعم از اينكه ابنــيه

 دهد. سطح كلي شهر نشان مي

بـه  درصد به اراضي مسـكوني و نزديـك    9/42 ،سطوح ساخته شده شهريبه اين ترتيب، از كل 

شهر اختصاص يافتـه اسـت. تأسيسـات و تجهيـزات شـهري       و حمل و نقل درصد آن به معابر 9/47

 شود.از كل سطوح ساخته شده را شامل ميدرصد  4/7 شهريخدمات  و درصد 7/1حدود 
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 محدوده مطالعاتيهاي مختلف نسبت به : سهم كاربري43-2جدول شماره  

مساحتكاربري
درصد از سطح 

ساخته شده
درصد از 

مساحت كل
37464442.95.4مسكوني
650427.40.9خدماتي

152381.70.2تاسيسات و تجهيزات
41892347.96.0حمل و نقل و انبارها

86.1---6031804(باغ، زراعي، باير)فضاي باز
1.4---96686ساير

7002337100100مجموع

    
 

    
 

 
 سبات مشاورمأخذ: محا

 محدوده مطالعاتيهاي مختلف نسبت به كل : سهم كاربري43-1نمودار شماره 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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 كاربري اراضي وضع موجود شهر :43-1شماره  نقشه
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  1390ال س چوئبدهشهر  طالعاتي: سطح و سرانه كاربري اراضي وضع موجود در محدوده م43-3جدول شماره 

سرانهمساحت كل
درصد از سطح 

مربوطه
درصد از مساحت كل

37464451.742.95.4
63380.90.70.1
43500.60.50.1
133771.81.50.2
109291.51.30.2
127271.81.50.2

4840.10.10.01پيش دبستاني
41970.60.50.1دبستان
97181.31.10.1راهنمايي

28480.40.30.04دبيرستان و پيش دانشگاهي
740.010.010.001

16000.20.20.0
136381.91.60.2

8290.10.10.01حمل و نقل و انبارها
41809457.747.86.0معابر

1680.020.020.002
874015121100-
8634211.91.41.2

16657123.02.72.4كشاورزي
69226895.511.39.9باغات

5172965713.384.473.9
101761.40.20.1

6128322845100-
7002337966---100

تجهيزات شهري

كاربري ها
كاربري اراضي وضع موجود با جمعيت 7252 نفر در سال 1390

مسكوني
تجاري- خدماتي
اداري و انتظامي

مذهبي
درماني
ورزشي

آموزشي

فرهنگي
تاسيسات شهري

دامداري و مرغداري
جمع سطوح ساخته نشده

محدوده شهر

حمل و نقل و انبارها

صنايع
جمع سطوح ساخته شده

طبيعي (انهار)

كشاورزي و باغات

باير

 مأخذ: محاسبات مشاور
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فروشـي و   نحوه توزيع خدمات (آموزشي، بهداشتي، درماني، فضـاي سـبز، خـرده    -4-4

 غيره) در مناطق مختلف شهر با در نظر گرفتن گنجايش و شعاع كاركرد هر يك از خدمات

آموزشـي،   امكانـات خـدماتي چـون   ترسي آنها بـه  كيفيت هر سكونتگاهي با توجه به ميزان دس

 گردد. بـدين منظـور شـناخت وضـع    درماني، فرهنگي، ورزشي، فضاي سبز و نظاير اينها مشخص مي

هاي مذكور و كم و كيف آنها ضـرورت دارد. از طرفـي بررسـي وضـع     شهر در رابطه با كاركرد موجود

 معيارهـاي ر دست داشـتن  موجود به منظور دستيابي به كمبودهاي موجود در هر كاركرد، مستلزم د

شـده   مـي هاي معمول كشور اخذ مورد نظر از سرانه معيارهايباشد. در اين خصوص قابل قبــول مي

هـاي اسـتانداردي را بـراي     اي سـرانه  است، اما اخيرا شوراي عالي شهرسازي و معماري طـي مصـوبه  

سنجش در اين مطالعه بـه   شهرها تعريف كرده است كه با توجه به مصوبه قانوني آن به عنوان معيار

 دهد.ها را نشان ميسرانهاين  44-1جدول شماره  شود. كار گرفته مي

 هاي استاندارد : جدول سرانه44-1 شماره جدول

 توضيحات (مترمربع) سرانه كاربري

مترمربع و چنانچه سرانه وضع  60نفر حداكثر  20000اين سرانه در شهرهاي زير  50حداكثر  مسكوني
 حداكثر پيشنهادي كمتر باشد وضع موجود مالك است موجود از

 3و  2، 1هاي  رده 8حداكثر  صنايع
 بقاع متبركه در اين سرانه حساب شده و بايد اضافه شود 5/0تا  3/0 مذهبي

  2تا  1 تأسيسات شهري
 ود.ش چنانچه گورستان با همان كاربري حفظ شود به اين سرانه اضافه مي 5/0تا  2/0 تجهيزات شهري
  30حداكثر هاحمل و نقل و انبار

  وضع موجود نظامي
  2/0حداكثر  توريستي -تفريحي

 وضع موجود حفظ شود و به سرانه تبديل شود. - باغات و مزارع
 هاي تاريخي و حرايم آنها به سرانه تبديل شود. سطح موجود مكان - بناهاي تاريخي

ها درج  به سرانه تبديل و در جدول سرانه سطح حرايم قانوني تأسيسات محاسبه و - حريم
 شود.

مترمربع افزايش  105به شجويي و اساتيد در داخل شهر باشد مترمربع و اگر خوابگاه دان 70به ازاي هر دانشجو  آموزش عالي
 يابد. مي

  5تا  3 آموزشي

 2تا  1 اداري و انتظامي
 براي مركز شهرستان 4تا  2

هاي اداري به جز انتظامي  در قالب مجتمعدر شهرهاي جديد اين كاربري 
 بيني شود. پيش

در شهرهاي بندري و توريستي و شهرهايي كه ترافيك برون شهري از مابين شهر  2 تجاري و خدماتي
 شود. مترمربع به سرانه مذكور اضافه مي 5/0كند  عبور مي

  5/1تا  1 ورزشي
  5/1تا  1 درماني
  75/0تا  4/0 فرهنگي
  8حداقل  زفضاي سب

 1389/ 10/4مأخذ: شوراي عالي معماري و شهرسازي، مورخ 
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هاي شهري (كاربري زمين و چگونگي استفاده از به منظور شناخت بهتر نحوه استفاده از زمين

فضا) نخست به بررسي چگونگي استفاده از زمين شهري در وضع موجود و تهيه جدول كاربري 

 شود.شهر پرداخته ميهاي زمين، سرانه

 كاربري آموزشي  -1-4-4

)، دانشـگاهي  پـيش تـا   ابتـدايي بخش عمده شامل آمـوزش عمـومي (از     كاربري آموزشي به سه

دهد كه مساحت كـل  هاي انجام شده نشان ميشود. بررسيآموزش عالي و ساير آموزشي تقسيم مي

ساس جمعيـت سـال   هكتار است كه سرانه هر شهروند بر ا 7/1اراضي با كاربري آموزشي شهر حدود 

هاي معمـول كشـور   مترمربع محاسبه شده است. سرانه مذكور در مقايسه با سرانه 4/2معادل  1390

فضاي آموزشي  . بيشترين سطح آموزشي شهر مربوط بهپايين تر استمترمربع مي باشد،  )3-5(كه 

 باشد.مي دانشگاهي راهنمايي و پس از دبيرستان و پيش

الزم است كه فضـاهاي اختصـاص    ،وضع سطوح مختلف آموزشي شهرتر به منظور بررسي دقيق

هـاي  و سرانه مربوط به هر كدام به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفتـه و بـا سـرانه    يافته به آنها

 آنگاه ميزان كمبود مربوط به هركدام مشخص شود.  ،مطلوب مقايسه گردد

بـراي كليـه مقـاطع     صـوب شـورايعالي،  ممتـر مربعـي    3-5الزم به ذكر است كه غير از سـرانه  

جهـت مقـاطع    ذيـل به شرح جدول  را هاييسرانه ،آموزشي، سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور

مصداق دارد. معـــادل  نيز آموزشي مختلف در نظر گرفته است. اين ارقام براي جمعيت الزم التعليم 

 سوم جدول محاسبه گرديده است. ها براي كل جمعيت شهر در ستونسرانه هر يك از اين كاربري

 در مقاطع مختلف : سرانه آموزشي44-2جدول شماره 

سرانه(مترمربع به ازاي هر نفر  شرح
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 ازاي هر 

8Fآموز) دانش

9 
 8 0.4 0.8 09/12 نكودكستا
 9 0.8 1.5 52/4 دبستان

 11 0.6 1.2 26/5 راهنمايي
 12 1.2 0.9 51/7 دبيرستان
 40 3 4.4 19/30 جمع كل

                                                 
 )1386سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس ( 6
 شيعه، اسماعيل ، مقدمه اي بر برنامه ريزي شهري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت 7
 سرانه معمول طرح هاي شهري 8
هاي شهري، انتشارات سـازمان ملـي زمـين  و مسـكن، دفتـر مطالعـات زمـين و         ، سرانه كاربري)1376حبيبي، محسن و مسائلي، صديقه ( 9

 مسكن
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 هاي شهري مأخذ: سازمان نوسازي مدارس و سرانه كاربري

دهد، مجموع سرانه آموزشي براي جمعيـت الزم التعلـيم   هاي جدول فوق نشان ميچنانكه داده

بـا توجـه بـه    متر مربع محاسبه شده اسـت كـه    3متر مربع و براي جمعيت كل شهر  19/30معادل 

 .استسرانه آموزشي معمول كشور مترمربعي براي كل شهر، كمتر  4/2سرانه 

آمـوزان ايـن شـهر را بـه تفكيـك سـن و مقطـع         متاسفانه اداره آموزش و پرورش، آمـار دانـش  

التعليم به مقاطع  بنابراين امكان تفكيك جمعيت الزم تحصيالت در اختيار اين مشاور نگذاشته است،

 باشد. پذير نمي تحصيلي مختلف امكان

 الف) آموزش عمومي

  دبستان:

مربـع و سـرانه هـر    متر 4681چوئبـده  دبسـتان در شـهر    پيش دبستان و سطح فضاي آموزشي

دارد. دو  در ايـن شـهر سـه مدرسـه ابتـدايي وجـود      مترمربع است. شايان ذكر اسـت   64/0 ،شهروند

دبستان در محله سه و يك مدرسه ابتدايي در محله دو قرار گرفته است. محلـه يـك كالبـدي فاقـد     

 باشد. دبستان مي

  راهنمايي:

 3/1مترمربع بوده و سرانه هر شـهروند   9718مساحت كل فضاي آموزشي در مقطع راهنمايي، 

اداره شده و در يـك   در دو نوبتكه باشد. در اين شهر يك مدرسه راهنمايي وجود دارد  مترمربع مي

 پردازند. شيفت دختران و در شيفت ديگر پسران به تحصيل مي

 اي، كارودانش و پيش دانشگاهي):مراكز فني حرفهدبيرستان متوسطه (

مترمربـع بـه كـاربري دبيرسـتان و پـيش دانشـگاهي،        2848در اين شهر فضايي بـه مسـاحت   

مترمربـع و يـك دبيرسـتان     1333دخترانـه بـه مسـاحت    اختصاص يافته است. شهر يك دبيرستان 

 باشد. مترمربع مي 4/0مترمربع وجود دارد و سرانه هر شهروند  1515پسرانه به مساحت 

اطـراف ارائـه    سـاير نقـاط  باشد و خدمات آموزشي بـه   شهر چوئبده فاقد روستاي حوزه نفوذ مي

 نمايد. نمي

 كاربري فرهنگي -2-4-4

متر مربع است.  01/0مربع و سرانه هر شهروند متر 74وضع موجود  كل فضاي فرهنگي شهر در

هـاي تئـاتر و   ها، فرهنگسراها، سينماها، سـالن الزم به ذكر است كه فضاهاي فرهنگي شامل كتابخانه
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فضاي فرهنگي موجود در شهر در محله دو واقـع  گردد. هاي اجتماعات و نظاير آنها مينمايش، سالن

 شده است.

 سبز  فضاي -3-4-4

همچنين فضايي به عنوان  اي و شهري وجود ندارد. پارك در مقياس محله چوئبدهدر شهر 

 فضاي سبز در شهر در نظر گرفته شده است.

 كاربري ورزشي -4-4-4

. باشـد  مـي  هاي ورزشي كوچـك و زمين هاي ورزشي مجتمعها، فضاهاي ورزشي شامل استاديوم

متر مربع است كه سرانه هر شهروند از  12727، ئبدهچومساحت فضاهاي تحت اين كاربري در شهر 

 متر مربع محاسبه گرديده است.  8/1آن 

شهر چوئبده داراي سه زمين ورزشي است كه در محلـه دو قـرار دارد. زمـين    شايان ذكر است، 

 ورزشي شهر خاكي بوده و در مركز شهر و در نزديكي گورستان قرار گرفته است.

 نتظاميا - كاربري اداري -5-4-4

هـا،   فضاهاي مربوط به اين كـاربري شـامل اراضـي اختصـاص يافتـه جهـت اسـتقرار وزارتخانـه        

هاي انجام شده . براساس بررسيباشدهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مي و شركت مؤسسات

باشد كه سـرانه هـر   متر مربع مي 4350سطح فضاهاي مربوط به اين كاربري در وضع موجود حدود 

متـر مربـع اسـت.     يـك تـا دو  . سرانه مطلوب اين كاربري محاسبه شده استمتر مربع  6/0 ،ندشهرو

 باشد. ادارات اين شهر شامل شهرداري، مركز مخابرات و اداره برق مي

اين شهر داراي يك پايگاه بسيج است كه در محله دو قرار دارد. پاسگاه انتظـامي نيـز در محلـه    

 يك واقع شده است.

 ي درمانيكاربر -6-4-4

به اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشـكي، درمـاني و سـالمت    كاربري درماني در سطح شهر 

دهدكـه كـل   هاي انجام شده نشـان مـي  بررسي شود. هاي اجتماعي گفته مي انسان و دام و مددكاري

اي  سـرانه  متر مربع است كـه هـر شـهروند    10929 ،فضاهاي با كاربري درماني شهر در وضع موجود

متـر   5/1يك تا در مجموع، با توجه به حداقل سرانه مطلوب اين كاربري ( .داردمتر مربع  5/1 ادلمع

 شهر با كمبود مواجه نيست.موجود،  وضعمربع) در 
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و زمـين وسـيعي   محله دو قرار داشته در  چوئبدهدرماني شهر  -شايان ذكر است مركز بهداشتي

نفـر پزشـك عمـومي     دواتاق،  هشتبا  اين مركز .دارد متر مربع در اختيار 10032را با وسعتي برابر 

، تزريقات و پانسـمان بـه سـاكنين    بهداشتي، درمانيمجهز بوده و در زمينه  داروخانه آمبوالنس وبه 

احـداث شـده اسـت و در حـال حاضـر فعـال        1350دهد. اين مركـز در سـال    چوئبده ارائه ميشهر 

 ود دارد.در اين شهر سه خانه بهداشت نيز وج. باشد مي
 مركز بهداشت و درمان چوئبده :44-1شماره  تصوير

 

 نظامي  -7-4-4

 دريايي وجود دارد. –در خارج از محدوده مطالعاتي شهر چوئبده، يك قرارگاه نظامي 

 صنايعكاربري  -8-4-4

، (موضوع 3و  2، 1رده فضاهاي صنعتي به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول 

مسـاحت كـل   شـود.   وزيران) گفتـه مـي   هيأت 15/4/90مورخ  هـ 39127/ت 78946ه مصوبه شمار

مترمربع است. سـرانه   02/0متر مربع و سرانه آن  168فضاي صنعتي شهري در وضع موجود، حدود 

 8حـداكثر  ولي بطور معمول سرانه آن  .باشداين كاربري متناسب با اندازه و نقش شهرها متفاوت مي

 باشد. هاي جوشكاري و... مي اين كاربري شامل كارگاهاست.  مترمربع تعيين شده

 انبارهاكاربري حمل و نقل و  -9-4-4

هـايي كـه بـراي انجـام      اين كاربري به اراضي اختصاص يافته جهـت شـبكه معـابر و سـاختمان    

 شود. سفرهاي شهري، برون شهري و بين شهري و انبارها گفته مي
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كـه   مربع زمين تحت كاربري حمل و نقل و انبار استرمت 829 چوئبدهدر وضع موجود در شهر 

از اين كـاربري بـه شـبكه     هكتار 8/41مساحت  همچنين،گردد.  ميمترمربع محاسبه  1/0سرانه آن 

 باشد.  مترمربع مي 7/57آن معادل   معابر شهر اختصاص داشته كه سرانه

  شهري تأسيسات -10-4-4

ط به تأسيسات زيربنايي شهر و يا بهداشت شـهر  به اراضي كه جهت امور مربوتأسيسات شهري 

 شود. يابد گفته مي و شهروندان اختصاص مي

 2/0مترمربـع و سـرانه آن    1600مساحت كاربري تأسيسات شهري چوئبده در وضـع موجـود،   

باشد. بنابراين شهر از لحاظ اين  باشد. سرانه استاندارد اين كاربري يك تا دو مترمربع مي مترمربع مي

 ي با كمبود مواجه است.كاربر

 تجهيزات شهري -11-4-4

به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كـه عمـدتا در   تجهيزات شهري 

 شود. وظايف شهرداري است گفته مي

مترمربـع   9/1و سرانه آن در وضـع موجـود    مترمربع 13638مساحت كاربري تجهيزات شهري 

بـه هنگـام تعيـين     سـت باي ر اين محدوده قرار گرفته است كه مـي ري دباشد. گورستان داخل شه مي

 كمبود سرانه از سطح تجهيزات شهري موجود كسر شود.

 كاربري مذهبي -12-4-4

كاربري مذهبي به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض و مراسم دينـي و مـذهبي و بقـاع    

نبيـه و... وجـود دارد. كـل مسـاحت     مسجد، حسينيه، زي 47شود. در شهر چوئبده،  متبركه گفته مي

مترمربـع اسـت.    3/0-5/0باشد. سرانه اسـتاندارد ايـن كـاربري     مترمربع مي 13377كاربري مذهبي 

مترمربع است و بنابراين در وضـع موجـود، شـهر بـا كمبـود       8/1سرانه كاربري مذهبي در اين شهر 

ـ  باشد. اكثر مساجد شهر در محله دو و سـه واقـع شـده    مواجه نمي باشـند.   د و اكثـرا حسـينيه مـي   ان

 همچنين در كنار گورستان شهر، يك امامزاده واقع شده است.
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 غيرانتفاعي) –خدماتي (انتفاعي  –كاربري تجاري  -13-4-4

هـاي بازرگـاني و خـدمات انتفـاعي و      كاربري تجاري به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت

بـا  خدماتي وجود دارد كـه   –قطعه اراضي تجاري 151د شود. در اين شهر حدو غيرانتفاعي گفته مي

 نمايد.   به شهروندان خدمات ارائه ميمترمربع  6338مساحت 

توان وضع كمي خدمات شهري عمده شهر چوئبده را براي  الذكر، مي با بررسي خدمات فوق

بندي از تمامي موارد ذكر شده  جمع 44-4جمعيت موجود آن روشن ساخت. جدول شماره 

 اشد. آنچه كه حائز اهميت است و بايد توجه كافي به آن مبذول داشت اين است كه:ب مي

الف) مطالب طرح شده در اين مبحث صرفاً به بررسي كمي خدمات موجود در شهر پرداخته 

است و اين اعداد و ارقام صرفاً مبنايي براي درك وضع موجود است و به عنوان مالك مطلق و قطعي 

 شود.قي نميدر بررسي خدمات تل

هاي موجود باز خواهـد  ب) توجه صرفاً كمي به سرانه خدمات شهري، محقق را از ديدن واقعيت

هاي شهري در فضاي شـهري اسـت. لـذا آنچـه كـه در ايـن مطالعـات        داشت چرا كه عينيت فعاليت

 همواره بايد مورد توجه باشد، بحث فضا و پراكنش خدمات در فضاي كالبدي شهر است.

 بايد پاسخگوي نيازهاي زير باشد: پيشنهادي ميلذا طرح 

 تأمين دسترسي مناسب به خدمات -1

 تأمين فضاي كافي براي هر يك از ادارات مورد نظر -2

 تأمين فضاي كافي براي خدمات آموزشي،درماني و تجاري در حد شهر -3

 هاي عمومي موجود بهسازي و بازسازي ساختمان -4

باشد، خدمات عمـده در ايـن شـهر بـه      نفوذ مياز آنجا كه شهر چوئبده فاقد روستاي حوزه  -5

 اي. صورت محلي و شهري ديده خواهد شد و نه فراشهري يا منطقه
 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٣٥ 

 توزيع خدمات در سطح شهر به همراه محالت :44-1شماره  نقشه
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 شعاع عملكردي خدمات در سطح محالت -14-4-4

ارنـد. ايـن سـطوح    برخي از خدمات شهري با توجه به ماهيـت خـود، سـطوح عملكـردي مختلفـي د     

باشـند. در ايـن بخـش    اي، شهري و فراشهري مـي اي، منطقهاي، ناحيهعملكردي شامل سطوح محله

اي در بـين محـالت مختلـف شـهر مـورد بررسـي قـرار             نحوه توزيع خدمات با سطح عملكـرد محلـه  

 نه گيرد. اين امر از آن جهت اهميـت دارد كـه ممكـن اسـت يـك شـهر از نظـر مسـاحت و سـرا         مي

ها (كميت) كمبودي نداشته باشد، ولي به دليل توزيع نامناسب (كيفيت) آنها نتواند نيازهـاي  كاربري

ساكنان محالت مختلف شهر را به صورت مطلوب تأمين نمايد. موضوع ديگري كه در ايـن بخـش از   

اي اسـت. چـون خـدمات    هـاي سـطح محلـه   اهميت برخوردار است، تعيين شعاع عملكردي كاربـري

رونـد و بايـد بـه    اي با توجه به ماهيت آنها جزء خدمات ضروري يك محله به شـمار مـي  طح محلهس

راحتي توسط ساكنان محالت مختلف قابل دسترسي باشند. اين امر تعيين شـعاع عملكـرد مناسـب    

 بخشد.  اي را ضرورت ميبراي كاربري سطح محله

البدي تقسيم شده است. هـر يـك از   محله ك سهبه  چوئبدهكه بيان شد، محدوده شهر  همچنان

هـاي   تواننـد بـه محلـه   محالت تعيين شده، هم در وضع موجود و هم در توسعه ميان مدت شهر، مي

ريزي و طراحي آتي شـهر  ريزي متناسب با الگوي تقسيمات كالبدي تعبير شده و مبناي برنامهبرنامه

 قرار گيرد. 

ها در سطح مناطق مختلـف  ضعيت توزيع كاربريدر ارائه گزارش، جهت ارائه تصوير مناسب از و

گردد، تـا از ايـن طريـق بتـوان نسـبت بـه       شهر، اطالعات اجمالي هر يك از محالت كالبدي ارائه مي

هاي خدماتي و تناسب اين توزيع با پوشش جمعيتـي و شـعاع عملكـردي آنهـا     ارزيابي توزيع كاربري

 يا مطلوب مقايسه كرد. اقدام نمود و وضعيت موجود را با الگوهاي متعارف

هـاي مصـوب   اي بـا سـرانه  هاي خدماتي محلـه ميزان سرانه كاربري  در اين بخش ضمن مقايسه

دهـي آن  شوراي عالي در كشور، به بررسي شعاع كاركرد مفيد و مؤثر هر كاربري و كيفيـت خـدمات  

 شود. نيز پرداخته مي

ركرد، نيــاز بـه كــاربرد  جهـت بررسـي نحــوه توزيـع خــدمات بـه لحــاظ گنجـايش و شــعاع كـا      

هـاي مطلوبيـت در   هـا يـا شـاخص   هايي است كه در جدول ذيل آورده شده است. اين سنجه شاخص
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هاي مرتبط و در درجه دوم بر اساس تجارب مشاور و نيـز  درجه اول بر اساس ضوابط موجود سازمان

 هاي معمول كشوري و نيز نتايج تحقيقات انجام شده در اين زمينه است. شاخص

 ايهاي مورد عمل در بررسي وضعيت خدمات محله: شاخص44-3جدول شماره 

 شعاع عملكرد (متر) سرانه مصرف كننده (متر مربع) كاربرد رديف

9Fآموز) (به ازاي هر دانش 8 كودكستان 1

10 
500 
30010F

11 

11Fآموز) (به ازاي هر دانش 9 دبستان 2

12 
800-400 

50012F

13 

نفر از كل جمعيت  (به ازاي هر 2-4 بوستان كودك 3
13Fمحله)

14 
375-300 

18/014F زمين بازي كودك 4

 - مترمربع به ازاي كل جمعيت 15
(مسجد و  مذهبي 5

 حسينيه)
- 400-30015F

16 

 متر) 300-375روي ( دقيقه پياده 5 - تجاري 6

نمايـد، مدرسـه ابتـدايي     در ادبيات شهرسازي عنصر شاخص محله كـه ابعـاد آن را كنتـرل مـي    

آمـوز   د. مدرسه ابتدايي بايد در موقعيتي قرار بگيرد كه امنيت عبـور و مـرور دانـش   باش (دبستان) مي

دقيقه پياده مسير خانـه تـا مدرسـه را     4-5آموز بتواند در مدت  ابتدايي حفظ شود به طوريكه دانش

باشد. معموال مسجد در مركز محله و در كنـار   طي كند. عنصر ديگر شاخص هويت محله، مسجد مي

گيرد. عناصر توزيعي چون كاربري تجاري روزانه، بوستان محله، تأسيسـات   اصلي قرار مي مسير پياده

اي در نظـر   و زمين ورزشي كودك و واحد پزشكي شامل پزشـك عمـومي، مطـب در مقيـاس محلـه     

16Fشـوند.  گرفته مـي 

، 1389البتـه براسـاس مصـوبه شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري در سـال          17

بستان، بوستان كـودك، زمـين ورزشـي كـودك، واحـد تجـاري (خريـد        دبستاني، د هاي پيش كاربري

                                                 
هاي شهري، انتشارات سازمان ملي زمـين  و مسـكن، دفتـر مطالعـات زمـين و       )، سرانه كاربري1376حبيبي، محسن و مسائلي، صديقه (  10

 مسكن
 1389مدارس سازمان نوسازي و تجهيز  11
هاي شهري، انتشارات سازمان ملـي زمـين  و مسـكن، دفتـر مطالعـات زمـين و        )، سرانه كاربري1376مسائلي، صديقه (حبيبي، محسن و  12

 مسكن
 1389مدارس سازمان نوسازي و تجهيز  13
هاي شهري، انتشارات سازمان ملـي زمـين  و مسـكن، دفتـر مطالعـات زمـين و        )، سرانه كاربري1376حبيبي، محسن و مسائلي، صديقه ( 14

 كنمس
 3546موسسه ملي تحقيقات صنعتي، استاندارد شماره  15
 قانون برنامه چهارم 107كارگروه طراحي شهري با نگرش مسجد محوري براساس بند الف و ب از ماده  16
 هاي شهري، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسكن )، سرانه كاربري1378حبيبي، سيدمحسن و مسائلي، صديقه ( 17
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انـد كـه    اي در نظر گرفتـه شـده   ها در مقياس محله روزانه)، مذهبي (مسجد و حسينيه) جزء كاربري

 باشند. مبناي مطالعات مي

 چوئبدهمحالت كالبدي شهر  •

17Fسهشهر به  ،اي ها در مقياس محله براي بررسي كاربري

بـراي   .شده استمحله كالبدي تقسيم  18

بندي طرح هادي مصوب، جمعيت و تعـداد   بندي شهر، عوامل همچون مرز محالت عرفي، محله محله

 ها، مدنظر قرار گرفته است. واحدهاي مسكوني و شبكه دسترسي

دهد، محله يك كالبدي، در قسمت غربي شهر قرار داشـته و از   همانطور كه نقشه ذيل نشان مي

 شود.  ، از غرب به محله دو و از جنوب به جاده آبادان محدود ميبهمنشيرشمال به رودخانه 

از غرب به محلـه دو و از شـرق بـه محلـه سـه       ،بهمنشيرمحله دو كالبدي از شمال به رودخانه 

نمايـد   چوئبده از جنوب اين محله عبور مي - جاده آبادانمسيري متصل به شود.  كالبدي محدود مي

 جنوب اين محله واقع شده است.در  دولتيهكتاري  400و اراضي 

گردد و  از غرب به محله دو كالبدي محدود مي بهمنشيرمحله سه كالبدي، از شمال به رودخانه 

 چوئبده در جنوب اين محله قرار گرفته است.  –آبادان  متصل به جاده مسير

 محله عرفي شهر چوئبده •

، چوئبـده دو و چوئبـده سـه    هاي چوئبـده يـك   باشد. نام شهر چوئبده شامل سه محله عرفي مي

الزم به ذكر است حـدود   منطبق بر محالت عرفي است. نيزشود كه مركز محالت كالبدي  ناميده مي

درصد از محدوده مصوب شهر منطبق بر اراضي بنياد مسكن استان خوزستان است كـه در حـال    45

 جمعيت است.حاضر با كابري باغات و كشاورزي، خارج از محالت عرفي شهر بوده و فاقد 

 نحوه توزيع خدمات در محله يك  -الف

 78محله مطالعاتي شماره يك در نيمه غربي شهر واقـع شـده اسـت. مسـاحت ايـن محلـه حـدود        

 (با كسب محـدوده اراضـي دولتـي)    درصد از كل مساحت شهر 1/19باشد. مساحت اين محله  هكتار مي

هـا را   درصد از كل كـاربري  2/9ي بوده و معابر هاي اين محله مسكون درصد از كل كاربري 3/11باشد.  مي

به خود اختصاص داده است. اكثر واحدهاي مسكوني اين محله بـا مصـالح آجـر و آهـن سـاخته شـده و       

 نفر برآورد شده است. 1861باشند. جمعيت ساكن در اين محله  داراي كيفيت مناسبي مي

                                                 
باشد فاقـد خصوصـيات    آبادان در داخل محدوده قرار دارد اما از آنجا كه داراي سكنه نمي –ي دولتي در حاشيه جاده ارتباطي چوئبده اراض 18

 بندي كالبدي شهر از آن صرفنظر شده است. محله است، لذا در تقسيم
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اي، نـه مسـجد و حسـينيه، يـك      حلهبا توجه به نقشه كاربري اراضي، در اين محله در مقياس م

 ها، وجود دارد. فروشي و انبار اين مغازه دبستان، تعدادي مغازه خرده

شـود كـه شـعاع دسترسـي آن      با بررسي نقشه شعاع دسترسي كاربري مـذهبي، مشـخص مـي   

اي، دبستان، بوسـتان   مناسب بوده و هيچ كدام اين محله كمبودي از اين نظر ندارد. در مقياس محله

هـا دچـار كمبـود     ضاي بازي كودك در اين محله وجود ندارد و محلـه يـك از نظـر ايـن كـاربري     و ف

نشاني، پاسگاه نيروي انتظـامي در ايـن محلـه     باشد.  در مقياس شهري، اداره برق، درمانگاه، آتش مي

 قرار گرفته است.

 نفر 1861عيت با جم )1390: كاربري اراضي وضع موجود محله يك شهر چوئبده (44-4جدول شماره 

 كاربري ها
 محله يك

 درصد از مساحت محله مساحت كل
 11.3 88031 مسكوني

 0.3 2112 تجاري و خدماتي

 اداري و انتظامي
 0.1 454 اداري

 0.0 0 انتظامي
 0.3 2065 مذهبي
 0.0 0 درماني
 0.0 0 ورزشي

 آموزشي

 0.0 0 پيش دبستاني
 0.0 0 دبستان
 0.0 0 راهنمايي

 0.2 1333 بيرستان و پيش دانشگاهيد
 0.0 0 فرهنگي

 0.0 123 تاسيسات شهري
 0.0 0 تجهيزات شهري

 0.0 61 حمل و نقل و انبارها حمل و نقل و انبارها
 9.2 71554 معابر

 0.0 0 فضاي سبز
 0.0 0 صنايع

 21.3 165733 جمع سطوح ساخته شده
 1.9 14800 طبيعي (انهار)

 كشاورزي و باغات
 10.6 82777 كشاورزي

 27.2 212342 باغات
 38.5 300416 باير

 0.4 3434 دامداري و مرغداري

 78.7 613770 جمع سطوح ساخته نشده
 100.0 779503 مجموع

 مأخذ: برداشت ميداني و محاسبات مشاور

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٤٠ 

 در وضع موجود كاربري اراضي محله يك :44-2شماره  نقشه
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 دو نحوه توزيع خدمات در محله -ب

هكتار، در برگيرنده قسمت مركزي شهر است كـه از شـمال    2/156محله دو با مساحتي حدود 

نفر جمعيت داشته و مساحت آن  3088محدود شده است. اين محله در حدود  بهمنشيربه رودخانه 

درصـد   10است. كاربري مسكوني  (با كسر محدوده اراضي دولتي) درصد از كل مساحت شهر 2/38

اده است. با توجه به نقشه اين محله را به خود اختصاص د يها درصد از مساحت كاربري 3/9و معابر 

باب مسجد و حسينيه، چندين بـاب    29اي، يك باب دبستان، هاي محله دو، در مقياس محله كاربري

هاي غربي محله دو شعاع دسترسي مناسبي  فروشي وجود دارد. از لحاظ دسرتسي قسمت مغازه خرده

 نفر با دبستان فاصله دارند.   500هاي اين محله بيش از  ا اكثر قسمتدارد ام

هـا دسترسـي    با توجه به نقشه شعاع عملكردي كاربري مذهبي در اين محله، مساجد و حسينيه

اي در اين محله بوستان كودك وجود ندارد. در مقياس شهري، مناسبي دارند. در مقياس محله نسبتاً

 اند.   يج، زمين ورزشي، شهرداري، پايگاه بسيج در اين محله واقع شدهمركز مخابرات، پايگاه بس
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 نفر 3088) با جمعيت 1390: كاربري اراضي وضع موجود محله دو شهر چوئبده (44-5جدول شماره 

 كاربري ها
 محله دو

 مساحت كل
درصد از مساحت 

 محله

 10.0 155525 مسكوني

 0.1 2201 تجاري و خدماتي

 مياداري و انتظا
 0.1 1261 اداري

 0.0 10 انتظامي

 0.5 7500 مذهبي

 0.0 334 درماني

 0.1 1943 ورزشي

 آموزشي

 0.0 0 پيش دبستاني

 0.1 1518 دبستان

 0.3 5255 راهنمايي

 0.0 0 دبيرستان و پيش دانشگاهي

 0.0 74 فرهنگي

 0.0 143 تاسيسات شهري

 0.0 0 تجهيزات شهري

 حمل و نقل و انبارها
 0.0 297 حمل و نقل و انبارها

 9.3 145753 معابر

 0.0 0 فضاي سبز

 0.0 0 صنايع

 20.6 321814 جمع سطوح ساخته شده

 2.9 44798 طبيعي (انهار)

 كشاورزي و باغات
 4.9 76604 كشاورزي

 32.8 512915 باغات

 38.5 600861 باير

 0.3 4560 دامداري و مرغداري

 79.4 1239737 جمع سطوح ساخته نشده

 100.0 1561552 مجموع

 مأخذ: برداشت ميداني و مطالعات مشاور
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 در وضع موجود كاربري اراضي محله دو :44-3شماره  نقشه
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 نحوه توزيع خدمات در محله سه -ج

اي از شهر است كه از جنوب به  هكتار، در برگيرنده محدوده 2/174محله سه با مساحتي حدود 

محـدود شـده اسـت.     بهمنشـير ن، از غرب به محلـه دو و از شـمال بـه رودخانـه     جاده ارتباطي آبادا

دبسـتاني، دو بـاب دبسـتان،     باشد. محله سه داراي يك بـاب پـيش   نفر مي 2303جمعيت اين محله 

اي است. با توجه به شـعاع   باب مسجد و حسينيه، در مقياس محله 15فروشي و  تعدادي مغازه خرده

ي جنوبي و مركزي محله سه دسترسي مناسبي به دبسـتان دارنـد امـا    ها عملكردي دبستان، قسمت

متر با دبستان فاصـله دارنـد. كـاربري مـذهبي و تجـاري       500هاي شمالي محله سه بيش از  قسمت

دبستاني شـهر   نمايد. تنها پيش رساني مي داراي شعاع دسترسي مناسبي بوده و به تمام محله خدمات

دهـد.   ز لحاظ شعاع دسترسي تمـام سـطح محلـه را نيـز پوشـش نمـي      در اين محله قرار گرفته اما ا

 بوستان كودك و زمين ورزشي در اين محله وجود ندارد.

دانشگاهي پسرانه، خانه بهداشت در اين محله قـرار گرفتـه    در مقياس شهري، دبيرستان و پيش

 است.
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 نفر 2303با جمعيت  )1389: كاربري اراضي وضع موجود محله سه شهر چوئبده (44-6جدول شماره 

 كاربري ها
 محله سه

 مساحت كل
درصد از مساحت 

 محله

 6.8 118856 مسكوني

 0.1 1549 تجاري و خدماتي

 اداري و انتظامي
 0.0 0 اداري

 0.0 0 انتظامي

 0.3 4388 مذهبي

 0.0 266 درماني

 0.0 0 ورزشي

 آموزشي

 0.0 481 پيش دبستاني

 0.1 2428 دبستان

 0.0 0 يراهنماي

 0.1 1515 دبيرستان و پيش دانشگاهي

 0.0 0 فرهنگي

 0.0 184 تاسيسات شهري

 0.0 5 تجهيزات شهري

 حمل و نقل و انبارها
 0.0 472 حمل و نقل و انبارها

 6.8 117612 معابر

 0.0   فضاي سبز

 0.0 168 صنايع

 14.2 247923 جمع سطوح ساخته شده

 2.1 37372 طبيعي (انهار)

 كشاورزي و باغات
 15.8 274585 كشاورزي

 1.1 18386 باغات

 66.4 1156420 باير

 0.4 6992 دامداري و مرغداري

 85.8 1493755 جمع سطوح ساخته نشده

 100.0 1741679 مجموع

  مأخذ: برداشت ميداني و مطالعات مشاور
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 در وضع موجود سهاراضي محله  كاربري :44-4شماره  نقشه
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تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه       مي ي،هاي شعاع عملكرد ه مطالب عنوان شده و نقشهبا توجه ب

متر، پاسـخگوي نيـاز شـهروندان     300دبستاني در محله سه با شعاع عملكردي  پيشوجود تنها يك 

 توانند از اين كاربري به صورت بهينه استفاده نمايند. نبوده و ساير محالت نيز نمي

باشد و با استناد به نقشـه شـعاع    متر مي 500كرد استاندارد دبستان با توجه به اينكه شعاع عمل

آمـوزان در   اند و دانـش  عملكردي دبستان، قسمتي از سطوح محالت تحت پوشش مدارس قرار گرفته

 نمايند. ترين مدرسه طي مي متر را براي رسيدن به نزديك 500محالت مسافتي بيشتراز 

شـود كـه كـاربري     ي تجاري در سطح شهر مشخص مـي با توجه به نقشه شعاع عملكردي كاربر

 باشد. تجاري تمام سطح شهر را پوشش داده و شهر از نظر اين كاربري با كمبود مواجه نمي

تـوان   مسجد و حسينيه وجود دارد. با توجه به نقشه شعاع عملكـردي مـذهبي مـي    47در اين شهر 

باشند. در ايـن شـهر    و دچار كمبودي نمي نتيجه گرفت كه محالت به اين كاربري دسترسي بهينه داشته

 شود. اي وجود ندارد كه جز كمبودهاي شهر محسوب مي بوستان كودك و زمين بازي در مقياس محله

عالوه بر اين سه محله كالبدي، بخشي از خدمات شهر نيز در محدوده اراضي دولتي موسوم بـه  

ريهايي مانند اداره برق، پاسـگاه نيـروي   در اين محدوده كاربواقع شده است. » هكتاري 400اراضي «

مدرسـه راهنمـايي   تاسيسات شـهري،  مركـز بهداشـتي و درمـاني،     انتظامي، ساختمان آتش نشاني، 

 هكتـار از اراضـي شـهر را شـامل      26/4دخترانه و زمين ورزشي استقرار يافته است كـه در مجمـوع   

 دهد. ها را نشان مي هم اين كاربريجدول ذيل سطوح و سگردد. مي
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 هكتاري 400: كاربري اراضي وضع موجود در محدوده اراضي دولتي موسوم به 44-7جدول شماره 
 

درصد از مساحت محلهمساحت كل

2170.01اداري
20670.07انتظامي

103290.33
107840.34
44630.14
11330.04
136330.43
426261.4
21830.07

310771998.58
310990298.6
3152528100 مجموع

تجهيزات شهري(آتش نشاني)

كاربري ها
اراضي دولتي

اداري و انتظامي

درماني
ورزشي

آموزشي (راهنمايي)
تاسيسات شهري

حمل و نقل و انبارها (معابر)
جمع سطوح ساخته شده

باير
جمع سطوح ساخته نشده

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 خصوصيت كلي محالت  :44-8جدول شماره 

 موقعيت غالب عملكرد شهري (مترمربع) مساحت جمعيت شرح

 درماني 779503 1861 محله يك

 

 موزشيآ -اداري  1561552 3088 محله دو

  

 _ 1741679 2303 محله سه

  

 خدماتي 3152528 0 دولتياراضي 

  
     7235262 7252 كل شهر

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 دبستاني شعاع دسترسي پيش :44-5شماره  نقشه
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 شعاع دسترسي دبستان: 44-6شماره نقشه 
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 تجاري شعاع دسترسي :44-7شماره  نقشه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٥٢ 

 ) (مساجد و حسينيه مذهبي كاربري شعاع دسترسي: 44-8شماره  نقشه 
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تاريخچه و علل پيدايش، روند رشد و توسعه كالبـدي شـهر و محـالت آن از ادوار     -5-4

 گذشته

 تاريخچه و علل پيدايش شهر  -1-5-4

ه اسـت. در  گـذار بـود  تأثيرهاي انساني عوامل مختلفي  گيري و توسعه مكاني سكونتگاه در شكل

گذار هستند. تأثيراي مرتبط، هر كدام  اين فرآيند عوامل محيطي و محيط مصنوع به صورت مجموعه

 ها در منطقه دو عامل زير است. گيري و توسعه سكونتگاه در شكل مؤثرعوامل 

طبيعـي ماننـد اشـكال نـاهمواري، شـيب، منـابع آبـي و امكانـات و          –عامل محيطـي   -1

 هاي طبيعي.  محدوديت

 هاي ارتباطي. مل مصنوع مثل خدمات و نحوه دسترسي به آنها و شبكه راهعوا -2

هاي اخير هنگام بررسي علل پيدايش و گسترش شهرها بـر   دانش جغرافياي شهري نيز در سال

 كند. چهار نظريه زير تأكيد مي

 گرايي: مفهوم مازاد توليد الف) نظريه هيدروليك يا مبناي محيط

 عنوان يك بازار ب) نظريه اقتصادي: شهر به

 پ) نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعي

 ها ت) نظريه مذهبي: گسترش معابد و عبادتگاه

و محل پيدايش شهر چوئبده، نظريه هيدروليك از ارزش و اعتبار باالتري در  يتبا توجه به موقع

ايـن اسـت كـه تمـدن     زمينه علل پيدايش اين شهر برخوردار است. يك اصل مهم در تاريخ اقتصـاد  

هايي از نواحي جغرافيايي شكل گرفتـه اسـت كـه انسـان بـا مـازاد توليـد،         واقعي بشر تنها در بخش

شـد   توانست باز هم براي توليد تالش كند و نه تنها براي بقاي خويش بـا مشـكالتي مواجـه نمـي     مي

 توانست به توسعه اقتصادي مورد نظر دست يابد. بلكه با فعاليت بيشتر مي

اساس اين نظريه، افزايش جمعيت و تراكم آن در نواحي مساعد طبيعي باعث پيدايش شـهرها  بر

 شود. مي

طرفداران نظريه نقش هيدروليك در پيدايش شهرها در دفاع از نظريه خود به اين نكـات اشـاره   

 اند: كرده

 آيد. در كشاورزي هيدروليك، همواره نوعي تقسيم كار به وجود مي -1
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 دهد. وليك ، كشت زمين را افزايش ميكشاورزي هيدر-2

 در كشاورزي هيدروليك، همكاري و تعاون بسيار ضروري است. -3

 به موازات توسعه كشاورزي، دفاع و تشكيل نيروي نظامي الزم است. -4

برخي از طرفداران نظريه هيدروليك در پيدايش شهرها، معتقدند، گذر از كشت باراني(ديم) بـه  

گرايـي، سـاختن بناهـاي يـادبود،      ريخ همواره با رشـد سـريع جمعيـت، تمركـز    سيستم آبياري، در تا

هاي اجتماعي و گسترش يافتن زمينهاي مناسب و جنگلهـا همـراه بـوده و روز بـه روز بـر       بندي قشر

 جمعيت سكونتگاهها افزوده شده و بدين ترتيب سكونتگاههاي شهري به وجود آمده است.

ني بر مبناي مازاد محصول، مسأله آبياري از عوامـل اصـلي   نشي توان گفت در بررسيهاي شهر مي

 نشيني است. پيدايش شهرها و توسعه شهر

مقر شهرهاي ايران، بازتاب مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت شرايط اكولوژيك بستر طبيعي آنهاست. 

نده بندي آنها بر مبناي معيار وسعت، آشـكاركن  در نتيجه الگوي توزيع شهرها و همچنين نحوه طبقه

 روابط اكولوژيك موجود ميان شهر و بستر طبيعي آنهاست.

 هايي بسته شده كه: بنابراين در ايران نطفه اسكان در مكان

هاي  امكان تسلط انسان تازه يكجا نشين شده و كشاورز نوپا بر طبيعت با استفاده از تكنيك -1

 ابتدايي به سهولت فراهم بود.

 كرد. سال تضمين مي مازاد توليد زراعي مطمئن را براي چند -2

 رفت. فشارهاي اقليمي در آن از آستانه تحمل انسان فراتر نمي -3

 گيري و توسعه بيشتر شهرهاي ايران به تصوير كشيده شده است.  شكل نموداردر صفحه بعد 
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 : فرآيند يكجانشيني45-1نمودار شماره 

 نشيني كوچ
  

اندازهاي طبيعي به  تبديل چشم
 كونياندازهاي مس چشم

  
اندازهاي  تبديل تدريجي چشم

هاي  كشاورزي پيرامون به محيط
 مسكوني و صنعتي و...

  
 ات منفي اقليمي تأثير
 ات هيدرولوژيكيتأثير
 شناسي  ات خاكتأثير

 رواني -ات اجتماعي تأثير
 مأخذ: مطالعات مشاور

 هر چوئبده اسـت. گيري ش ن عوامل شكلخاك حاصلخيز و آب فراوان رودخانه بهمنشير مهمتري

منطقه خوزستان به علت برخورداري از آب و هواي گرم و مرطوب و خاك مناسب از استعداد خـوبي  

آيد شـهر چوئبـده    براي كشاورزي برخوردار بوده و يكي از مناطق مهم اقتصادي كشور به حساب مي

و كدام تـاريخ   در جنوب رودخانه بهمنشير به صورت خطي شكل گرفته است. از اينكه چوئبده از كي

والن و مردم معتقدند به دليل حاصلخيزي زمـين  ؤدقيقي در دست نيست، مس اتاحداث شده اطالع

 يعني قلب زمين گذاشته شده است.» چوئبده«پيرامون چوئبده، نام اين سكونتگاه 

 از مسير رودخانه بهمنشير است. متأثرساختار طبيعي شهر چوئبده به طور كامل 

دقيقـه   30درجه و  48دقيقه عرض جغرافيايي و  10درجه و  30ر موقعيت رودخانه بهمنشير د

كند و  شرق حركت ميشمال دهد و به سمت  تغيير جهت مياز ابتداي شهر چوئبده طول جغرافيايي 

دقيقـه طـول    33درجـه و   48دقيقـه عـرض جغرافيـايي و     8درجه و  30با يك قوس در نهايت در 

منحني كه در حد فاصل اين دو مختصات مـذكور   .شود ري ميجغرافيايي مجددا به سمت جنوب جا

ايـن شـهر اغلـب در امتـداد رودخانـه و       بناهاي مسكونيشود خاستگاه شهر چوئبده است،  ايجاد مي

 امتداد جاده احداث شده است. شيب عمومي منطقه اندك و به سمت جنوب و جنوب شرقي است.

فارس باعث شده است در جنوب شرقي شـهر   ليجپر آب بودن رودخانه بهمنشير و فاصله آن با خ

 كند. بندر چوئبده فعال باشد كه نقش مهمي در اقتصاد منطقه ايجاد مي
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جـزر و مـد    تـأثير هاي خاستگاه شهر ورود نهرهاي متعددي است كه تحت  يكي ديگر از ويژگي

ضـي پيرامـون   گيـرد، ارا  بـرداري اهـالي قـرار مـي     قابل قايقراني شده و براي مـاهيگيري مـورد بهـره   

هاي عمرانـي را   هاي شهر چوئبده در اغلب مواقع سال به دليل باالآمدگي آب امكان فعاليت سكونتگاه

 سازد. با مشكالت زيرساختي مواجه مي

توان در دو بخش عوامـل طبيعـي و    گيري و توسعه شهر چوئبده را مي عوامل شكل به طور كلي

 توان مورد بررسي قرار داد. مصنوعي مي

 طبيعي عوامل -

 همجواري با رودخانه پرآب بهمنشير -1

 وجود اراضي مرغوب جهت دامداري و كشاورزي -2

 هاي زيبا وجود نخلستان -3

 وجود منابع غني آبزيان نظير ميگو -4

 اي منطقه وجود توپوگرافي مناسب و وضعيت جلگه -5

 

 عوامل مصنوعي -

 كشتيراني در رودخانه بهمنشير -1

 تجاري چوئبده –وجود بندر صيادي  -2

 بندي و...   هاي مرتبط با صيد ميگو نظير بسته خانهوجود كار -3
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 ساختار طبيعي شهر چوئبده :45-1شماره  نقشه
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 وجه تسميه شهر -2-5-4

مهمـي در   تـأثير شـهر، حاصـلخيزي و آب فـراوان     مسـؤوالن سـفيدان و   بنا به اظهـارات ريـش  

، مكاني كه قلـب تپنـده   ننامگذاري اين منطقه دارد، به طوري كه از نظر آنها چوئبده يعني قلب زمي

وفور نعمت، آب فـراوان و خـاك حاصـلخيز و نعمـات فـراوان و رودخانـه پـرآب و قابـل         زمين است. 

مهمي در  تأثير ،كشتيراني بهمنشير كه از مهمترين داليل تقويت نقش اقتصادي شهر و منطقه است

18Fنامگذاري شهر و منطقه دارد.

19 

 روند گسترش شهر تاكنون -3-5-4

 3و  2، 1شهر چوئبده به صورت سه نقطه مجـزا از يكـديگر تحـت عنـوان چوئبـده       هسته اوليه

ارونـدكنار و همينطـور رودخانـه     –چوئبـده   –از جاده ارتبـاطي آبـادان    متأثرشكل گرفته است كه 

هـاي سـاختاري شـهر     تكامل يافته است. يكي از ويژگي امتداد با اين دو عامل، قوس همبهمنشير در 

اخت و سازها در حاشيه جاده و خيابان اصلي شـهر اسـت و ايـن موضـوع باعـث      چوئبده عمق كم س

 گسترش طولي شهر شده است كه پيشتر داليل آن توضيح داده شد.

 .شـود  اي است كه تمايل به توسعه درجهت مركز بيشـتر ديـده مـي    نحوه گسترش شهر به گونه

 ه و اراضي كشاورزي است.دليل اين موضوع توزيع و گسترش خدمات شهري، نزديكي به رودخان

از آنجايي كه شهر چوئبده به تبعيت از وضعيت طبيعي و شكل رودخانه بهمنشير به صورت يك 

توسعه آن بيشتر از دو سر نيم دايره به سمت مركز قوس ميـاني بـوده و ايـن     ،دايره شكل گرفته نيم

اي  دامه پيدا كـرده بـه گونـه   دايره در حاشيه رودخانه و اراضي كشاورزي ا وضعيعت تا تداوم قوس نيم

دايـره بـا توجـه بـه      دو سر نيم .كه وضعيت بسيار مشكلي از نظر مديريت شهري تحميل نموده است

شكل گرفته و به مرور اين دو پهنه در امتداد رودخانـه   1350شواهد و مطالعات ميداني قبل از سال 

در حاشيه رودخانه گسترش نيمـه   هاي گسترش شهر با توجه به مزيت .اند و جاده به هم نزديك شده

اي مانند نيروي انتظامي،  كننده هاي تعيين شرقي بيشتر از نيمه غربي بوده است. ضمن اينكه كاربري

فروشي و همينطور مخـابرات و تأسيسـات    هاي تجاري خرده مركز خدمات درماني و بخشي از كاربري

هاي گسـترش دو محـور غربـي و     جذابيتشوند كه خود از  دايره ديده مي برق در وسط قوس اين نيم

 شرقي به اين قسمت است. هر چند كه وجود بندر مهـم و اسـتراتژيك صـيادي تجـاري چوئبـده در     

                                                 
 است.» كبد زمين«بنابر اظهارات اعضاي شوراي اسالمي شهر، چوئبده به معني  19
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گيري و گسترش شهر نقش  توانست در شكل دايره مي ر اين نيمجنوب شرقي شهر و در يكي از دو س

فاصله توسـط ايـن اراضـي بـين      اما وجود اراضي كشاورزي و ايجاد يك ،اي داشته باشد كننده تعيين

دايـره را   گيري توسـعه بـه سـمت مركـز نـيم      بندر چوئبده و بافت اصلي روستا تا حدودي وزن جهت

 .نمايد ميبيشتر 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٦٠ 

 مراحل گسترش شهر :45-2شماره  نقشه
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 هاي شهري بندي بافت دانه -6-4

مركب از اجزايي هاي شهري از آن حيث حائز اهميت است كه بافت شهر  بندي بافت بررسي دانه

به نام قطعات مسكوني و غيره است و اندازه اين قطعات كيفيت خاصي را به بافت مورد بررسـي القـا   

هـاي كمـي    به ويژه در بررسي و تحليل كاربري مسكوني كه اندازه قطعات يكـي از شـاخص   .كند مي

د بررسـي رابطـه   هـاي مـور   گردد. از منظر ديگر اين امر با تراكم جمعيتي محـدوده  مهم محسوب مي

 سازد. مي متأثريم دارد و به تبع آن خدمات قابل ارائه در آن محدوده را قتمس

 شود كه مي تعيين اندازه قطعات مسكوني شهر ساده شاملعبارت به هاي شهري  بندي بافت دانه

هـاي   شوند. امروزه يكـي از شـاخص   بندي مي دانه طبقهدانه، متوسط و ريز درشت دستهاغلب در سه 

بندي آن است، به طـوري كـه براسـاس مصـوبه شـورايعالي       هاي شهري نوع دانه عيين كيفيت بافتت

 مترمربـع  200درصـد بناهـاي موجـود در آن زيـر      50هـايي كـه    معماري ايران، بلـوك و شهرسازي 

شـوند. در اغلـب مواقـع     ق شروط ديگر فرسـوده محسـوب مـي   مساحت داشته باشند، در صورت تحق

تري دارند  گيرد، تراكم جمعيت پايين قطعات مسكوني، مساحت بااليي را در برمي در آنها محالتي كه

 و بالعكس. اين امر در ساماندهي محالت نيز ارائه بهينه خدمات محلي حائز اهميت است.

بندي قطعات در مطالعات وضع موجود بر ارائه پيشنهادات به ويژه در تنظيم ضـوابط   مطالعه دانه

 توان به موارد زير اشاره كرد: از آن جمله مي .است مؤثرطرح و مقررات ساختماني 

 تعيين متوسط، حداقل و حداكثر قطعات تفكيكي پيشنهادي -

 تعيين حداكثر و حداقل تراكم ساختماني پيشنهادي -

 تعيين ميزان تفكيك و يا تجميع قطعات موجود با توجه به قطعات همجوار -

 دانگي بافتتقويت شبكه معابر با توجه به ريز -

دهد لذا در اين طـرح   هاي شهر چوئبده را كاربري مسكوني شكل مي از آنجا كه بدنه اصلي بافت

 بندي قطعات مسكوني به تفكيك محالت شهري بررسي شده است. بندي به صورت دانه دانه

 محله يك: 

 دهـد، در محله يك در قسمت غربي شهر واقع شده است و همانطور كه جدول ذيل نشـان مـي  

-درصد از كل قطعات مسكوني شهر را شامل مي 5/25قطعه مسكوني وجود دارد كه  329اين محله 

باشـند.   مترمربـع مـي   100قطعه از كل قطعات مسكوني مذكور، داراي مسـاحت كمتـر از    11شود. 
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بـيش   باشد اين در حالي است كـه  مترمربع مي 280مساحت قطعات مسكوني در اين محله  ميانگين

 مترمربع دارند. 200از قطعات مسكوني در اين محله، مساحتي زير  درصد 30از 

د. بـا توجـه بـه نمـودار ذيـل      نمترمربع مساحت دار 500قطعه مسكوني باالي  13در اين محله 

مترمربـع بـوده و    300تـا   200مشخص مي شود كه در اين محله بيشترين فراواني، مربوط به طبقه 

درصـد از سـاخت و سـازها در ايـن محلـه، در       20كمتـر از   .شـود  را شامل مـي قطعه مسكوني  122

مترمربع صورت گرفته است و همانطور كـه نقشـه ذيـل نشـان      400تا  300قطعاتي با مساحت بين 

باشند. اين مترمربع مي 300تا  200دهد اكثر قطعات مسكوني در اين محله داراي مساحتي بين مي

 بندي نسبتا متوسطي است. محله داراي دانه

 بندي قطعات مسكوني در محله يك : دانه46-1 شماره دولج

مساحت قطعات 
 (مترمربع)

 1محله
 درصد تعداد

 3.3 11 100كمتر از 
 27.7 91 200تا  100
 37.1 122 300تا  200
 19.8 65 400تا  300
 8.2 27 500تا  400

 4.0 13 500بيشتراز
 100.0 329 مجموع

 مأخذ: مطالعات مشاور

 بندي قطعات مسكوني در محله يك : فراواني و پراكنش دانه46-1ماره نمودار ش

  100كمتر از 
3.3

  200تا  100
27.7

  300تا  200
37.1

  400تا  300
19.8

  500تا  400
8.2

  500بيشتراز
4.0

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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 بندي قطعات مسكوني در محله يك دانه :46-1شماره  نقشه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٦٤ 

 :دومحله 

اقع شود و به عبارتي در مركز شهر ومحله دو از شرق به محله يك و از غرب به محله دو محدود مي

بنـدي،   قطعه است. بـا توجـه بـه نقشـه دانـه      557شده است. تعداد كل قطعات مسكوني اين محله برابر 

هاي مركزي محله قرار  مترمربع در قسمت 100شود كه قطعات مسكوني با مساحت كمتر از  مشاهده مي

درصـد از كـل    2/2مترمربع دارند كـه   100قطعه مسكوني مساحتي كمتر از  12اند. در اين محله  گرفته

مترمربـع اسـت    290شود. ميانگين قطعات مسكوني در اين محلـه   واحدهاي مسكوني محله را شامل مي

دهد اين محله از ميانگين قطعات مسكوني باالتري نسبت به محله يك برخـوردار اسـت. در    كه نشان مي

كل قطعات مسـكوني  درصد از  4/7دارند كه  مربعمتر 500قطعه مسكوني مساحتي باالي  41اين محله، 

 300تـا   200تي بـين  . براساس نمودار ذيل بيشترين قطعات مسكوني مساحشود اين محله را شامل مي

 9/28مترمربـع بيشـترين سـهم (    200ا تـ  100درصد) و پس از آن قطعـات بـين    7/37مترمربع دارند (

 باشد. يبندي متوسطي م داراي دانهنيز در مجموع اين محله باشند.  درصد) را دارا مي

 بندي قطعات مسكوني در محله دو : دانه46-2 شماره جدول
مساحت قطعات 

 (مترمربع)
 2محله

 درصد تعداد
 2.2 12 100كمتر از 

 28.9 161 200تا  100
 37.7 210 300تا  200
 17.1 95 400تا  300
 6.8 38 500تا  400

 7.4 41 500بيشتراز
 100.0 557 مجموع

 رمأخذ: مطالعات مشاو
 : فراواني و پراكنش قطعات مسكوني در محله دو46-2نمودار شماره 

  100كمتر از 
2.2

  200تا  100
28.9

  300تا  200
37.7

  400تا  300
17.1

  500تا  400
6.8

 500بيشتراز
7.4

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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 محله دو قطعات مسكوني در بندي دانه: 46-2شماره نقشه 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٦٦ 

 محله سه:

گردد. در اين محله  محله سه در قسمت شرقي شهر قرار گرفته و از غرب به محله دو محدود مي

درصد) از كل قطعات مسكوني محله  7/2قطعه مسكوني (حدود  11قطعه مسكوني وجود دارد.  405

كل قطعات مسكوني محلـه   درصد از 25بيش از به طور كلي  .مترمربع دارند 100سه، مساحتي زير 

 دارند.مترمربع  200سه، مساحتي زير 

و ميانگين قطعات مسـكوني  مترمربع دارد  500قطعه مسكوني مساحتي باالي  33در اين محله 

دهد، بيشترين تعداد قطعـات مسـكوني در   باشد. همانطور كه نمودار ذيل نشان مي مترمربع مي 298

درصـد از قطعـات    2/20باشـد.  مـي  درصد 35اند كه حدود  مترمربعي قرار گرفته 300تا  200طبقه 

بنـدي  حلـه داراي دانـه  ايـن م  دارنـد. در مجمـوع،  مترمربـع   400تا  300مساحتي بين نيز مسكوني 

 باشد.  تري نسبت به ساير محالت كالبدي مي درشت

 بندي قطعات مسكوني در محله سه : دانه46-3 شماره جدول

مساحت قطعات 
 (مترمربع)

 3محله
 درصد تعداد

 2.7 11 100كمتر از 
 23.2 94 200تا  100
 34.6 140 300تا  200
 20.2 82 400تا  300
 11.1 45 500تا  400

 8.1 33 500بيشتراز
 100.0 405 مجموع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 بندي قطعات مسكوني در محله سه : فراواني و پراكنش دانه46-3نمودار شماره 

  

  100كمتر از 
2.7

  200تا  100
23.2

  300تا  200
34.6

  400تا  300
20.2

  500تا  400
11.1

  500بيشتراز
8.1

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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 محله سه قطعات مسكوني در بندي دانه :46-3شماره  نقشه
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 بندي: جمع

 6/2مترمربع دارند كـه   100قطعه مسكوني مساحتي زير  34طح شهر چوئبده در مجموع در س

 شود. درصد از كل قطعات مسكوني را شامل مي

مسـكوني در   قطعـات درصد از كل  36بيش از دهد،  ذيل نشان ميجدول و همانطور كه نمودار 

 290ميـانگين قطعـات مسـكوني شـهر      شـته و مترمربـع دا  300تـا   200سطح شهر مساحتي بـين  

 200مسـاحتي زيـر   نيـز  مسكوني در سطح شهر  قطعاتدرصد از كل  28بيش از  باشد. مترمربع مي

 دارد. مربعمتر

 بندي قطعات مسكوني شهر چوئبدهدانه: 46-4جدول شماره 

مساحت قطعات 
 (مترمربع)

 كل شهر
 درصد تعداد

 2.6 34 100كمتر از 
 26.8 346 200تا  100
 36.6 472 300تا  200
 18.7 242 400تا  300
 8.5 110 500تا  400

 6.7 87 500بيشتراز
 100.0 1291 مجموع

 مأخذ: مطالعات مشاور 

 چوئبدهبندي قطعات مسكوني شهر : دانه46-4نمودار شماره 

 100كمتر از 
2.6

 200تا  100
26.8

 300تا  200
36.6

 400تا  300
18.7

 500تا  400
8.5

  500بيشتراز
6.7

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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بيشترين ميـزان قطعـات   باشد.  بندي متوسطي مي توان گفت كه اين شهر داراي دانه بنابراين مي

محله متعلـق   3مترمربع در محله سه بوده و ميانگين مساحت قطعات در هر  500درشت دانه باالي 

  .مترمربع است 300تا  200به گروه 

دهد به ترتيب محله (محله يـك، محلـه دو، محلـه سـه) از      نشان مي فوق ها و جداولچنانكه نمودار

گيـري محـالت    شود. اگر اين امـر بـا قـدمت شـكل    مترمربع) كاسته مي 200ميزان قطعات ريزدانه (زير 

بنـدي قطعـات طـي ادوار گذشـته بـه چـه        توان به اين نتيجه رسيد كه روند دانه فوق سنجيده شود، مي

بندي و عمـر بنـاي قطعـات مسـكوني را توامـان       سمتي حركت كرده است. جدول ذيل هر دو مولفه دانه

دهد كه به مرور زمـان از سـهم قطعـات     هاي مختلف نشان مي طعات در دورهبررسي روند تفكيك ق دارد.

مترمربع) كاسته شده و بر ميزان قطعات كوچكتر، افـزوده شـده اسـت. چنانچـه      500دانه (باالي  درشت

انـد، مسـاحتي    سال پيش تفكيك شده 30تا  15درصد از قطعاتي كه حدود  11شود، حدود  مالحظه مي

درصـد از قطعـات، بـا مسـاحتي      9/1هـاي اخيـر تنهـا     دارند. در حالي كه در سالمترمربع  500بيش از 

 200شـود كـه قطعـات ريزدانـه (زيـر       اند. از سوي ديگر مشـاهده مـي   مترمربع تفكيك شده 500باالي 

درصـد از سـهم كـل قطعـات مسـكوني را دارا بودنـد. امـا در         20هاي گذشته كمتر از  مترمربع) در سال

درصد رسيده است. الزم به ذكـر اسـت كـه تفكيـك قطعـات در       45ميزان به حدود  هاي اخير اين سال

 است.  ها تقريبا از سهم يكساني برخوردار بوده مترمربع، در تمام دوره 300تا  200گروه 

 بندي قطعات مسكوني به تفكيك عمر بنا دانه :46-5جدول شماره 

 دانه بندي

 قدمت

 سال 30تا 15 سال 15تا 5 سال5زير 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0.9 2 2.1 14 4.2 18 مترمربع 100زير 

 17.9 38 18.0 118 44.7 190 مترمربع 200تا  100بين 

 39.6 84 36.5 239 35.1 149 مترمربع 300تا  200بين 

 21.7 46 23.5 154 9.9 42 مترمربع 400تا  300بين 

 8.0 17 11.5 75 4.2 18 مترمربع 500تا  400بين 

 11.8 25 8.3 54 1.9 8 مترمربع 500باالتر از 

 100.0 212 100.0 654 100.0 425 جمع كل

 ماخذ: مطالعات مشاور

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٧١ 

 بندي قطعات مسكوني در سطح شهر دانه :46-4شماره  نقشه
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 شناسي ادواري معماري ريخت -7-4

ــه   ــور گون ــهرهاي كش ــاري ش ــازي و معم ــروزه شهرس ــي ام ــد اي از كپ ــرداري ب ــاهي از ب ون آگ

دهد در فردايي  شهرهاي كشور به خصوص تهران است. آنچه كه امروز در معماري تهران رخ مي كالن

نزديك حتي در شهرهاي كوچك كشور، فارغ از طبيعت، فرهنگ و تاريخ متفاوت خود قابـل رديـابي   

ص شـهرهاي  نظران نزول هويـت و تشـخ  شكلي كه به اعتقاد بسياري از صاحباست. از موارد اين هم

 توان به موارد زير اشاره نمود:كشور را سبب شده است، مي

 بندي مشابه نوع قطعه -

 توده و حجم مشابه -

 مصالح مشابه -

 دسترسي مشابه -

مشاهده تصاوير برداشت شده از ساختار معماري ادوار تـاريخ معاصـر شـهرهاي كشـور، از عـدم      

 دهد. هويت و شخصيت معماري شهرسازي امروز كشور خبر مي

امروزه شهرنشيني ايراني به مثابه يك شيوه زندگي در شهرهاي كشور، نوعي الگوبرداري نـاقص  

19Fاز مظاهر مدرنيته

20Fو مدرنيسم 20

است كه عموماً در خود، رفتارها، و كاركردها و سـاخت و سـازهاي    21

 هـاي  بايست در سياست متناقضي را پذيرا است. سرنخ كالف در هم پيچيده شهر معاصر ايراني را مي

 توسعه شهري و تغييرات ايجاد شده در نظام معيشت و اجتماعي و اقتصادي كشور جستجو نمود.

شناسي ادواري معماري با تأكيد بـر   براساس آنچه كه تاكنون مطرح گرديد، جهت بررسي ريخت

نقـش  «و » هـاي توسـعه شـهر    سياست«، »شهرنشيني «مسئله تغيير شيوه ساخت و ساز، سه عامل 

شناسي ادوار معماري در خصـوص شـهر مـورد     گيرد تا مبحث ريخت د بحث قرار مي، مور»شهرداري

 يابي دقيق و مبتني بر پژوهش شكل گيرد.  مطالعه با ريشه

                                                 
كند. مدرنيته نو شدني  نيته يعني مدرن بودن، يعني منش زندگي امروزي و جديد كه به جاي شيوه كهن نشسته و آن را نفي ميمدر 20

 ريزي شده نيست و به عزم كسي پديد نيامد. دهد و غالبا از پيش برنامه است كه در فكر يا در عالم خارج رخ مي
مدرنيسم نوعي ايدئولوژي است كه در پي جايگزين كردن نو به جاي كهنه است و نو  مدرنيسم به معني نوسازي پيشرفت و توسعه است. 21

 داند. و مدرن را برتر از كهنه مي
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 چوئبدهشناسي ادواري معماري شهر  ريخت -1-7-4

دهد كه اين شهر چوئبده در ابتداي مرحلـه   هاي محيطي و معيشتي در چوئبده نشان مي ويژگي

 سكونتگاه روستايي به يك سكونتگاه شهري است. گذار از يك

روستاي چوئبده به شهر ارتقاء يافته و شهرداري در اين سكونتگاه تأسيس شـده   1387در سال 

هاي معابر، فرهنگ مـردم و عوامـل    است. معيشت روستايي، اساس اقتصاد دامي و كشاورزي، ويژگي

هاي شهري محسـوب    ه سكونتگاهي با ويژگيدهد كه چوئبده هنوز به عنوان يك نقط ديگر نشان مي

مهمـي در   تـأثير هاي اقتصادي ساكنان شهر چوئبـده   هاي فرهنگي ويژگي شود. عالوه بر ويژگي نمي

 هاي ساختمانها دارد. نوع معماري، نماي بناها، مصالح ساختمانها، جنس بازشوها و ساير ويژگي

هـاي تيـر و مـرداد     در ماه .قع شده استشهر چوئبده از نظر اقليمي در منطقه گرم و مرطوب وا

مهمـي در   تأثيرنوع معماري در اين منطقه  .رسد درجه مي 45اغلب دماي هوا در اين شهر به باالي 

هاي قبل اغلب بناها با مصالح بومي (خشت و  نحوه ساخت، مصالح و نحوه استقرار بناها دارد. در دهه

هـوايي و مصـرف انـرژي بـراي سـاكنان شـهر بسـيار        شدند. اين بناها از نظر تعديل  گل) ساخته مي

باارزش و مهم بودند، باالآمدگي آب در برخي از مواقع و بارندگي در بعضي از فصول سال و مشكالت 

نگهداري و احداث اين بناها باعث شده است كه در حال حاضر در سـاخت بناهـا از اينگونـه مصـالح     

تمانهاي شـهر چوئبـده آجـر و آهـن و بلـوك سـيماني       استفاده نشود. اغلب مصالح بكار رفته در ساخ

باشد. بناهاي موجود در شهر  مي فلزي (آهن)است، جنس بازشوها به ويژه بازشوهاي منتهي به معابر 

هاي اقليمي بيشتر يك طبقه هستند احداث زيرزمين در اين بناها بـه دليـل    چوئبده به دليل ويژگي

 باال آمدن آب امكان ندارد.

هنده معماري اين شهر هم در گذشـته و هـم در حـال حاضـر فعاليـت در فضـا،       عوامل شكل د

همگرايي در فضا و تعلق به فضاست، در اغلب بناهـا واگرايـي مصـالح، تجهيـزات، اشـياء، تأسيسـات       

 شود. مبلمان اتفاق افتاده و به دليل سهولت احداث از مصالح غير بومي استفاده مي

ايگي الگوهاي بصري و زيبايي شـناختي، انطبـاق بـا محـيط     پير در بناهاي قديمي، سادگي و بي

طبيعي، هماهنگي با عملكردهاي زيستي و معيشتي، استفاده از مصالح محلي و دانـش بـومي و ... از   

هاي واحدهاي مسكوني قديمي بوده است ولي در حال حاضر خانه به منزلـه سـرپناهي بـراي     ويژگي

هـاي اقليمـي و طبيعـي در بناهـاي      ژي براي غلبه بر ويژگيسكونت است. تكيه بر استفاده از تكنولو
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 شود و دانش بومي و مصالح محلي در بناهاي امروزي جايگاهي ندارد.    امروزي بيشتر ديده مي

ساختار و سازمان شهري همراه بـا تعيـين محـدوده محـالت مختلـف در شـهر و        -8-4

 چگونگي روابط آنها با يكديگر

عوامـل مختلفـي از جملـه     تـأثير ري است كه در طي زمـان تحـت   شهر متشكل از اجزا و عناص

يابـد.   شود و همه آنها در كالبـد شـهر تجلـي مـي     عوامل اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و... متحول مي

چگونگي تحوالت مذكور و تبلور كالبدي آنها، روابطي ميان عناصـر و اجـزاء اصـلي (عناصـر فضـايي،      

 يابد. قالب ساختار و سازمان شهري نمود ميكند كه در  كالبدي) شهر برقرار مي

شهرداري يك شالوده نمادين است كه بايد با شناخت عوامل و عناصر اصلي آن به ايـن شـالوده   

 وحدت بخشيد و آن را سازمان داد.

دو مفهوم ساختار و سازمان شهري دو مفهوم نزديك به هـم ولـي متفاوتنـد. بـدين ترتيـب بـه       

 گردد.  ارائهمايز آنها ضروري است در ابتدا تعريفي از اين دو مفهوم منظور درك مفهوم دقيق و ت

 تعريف ساختار و سازمان •

 »: ساختار«

توانند تغيير يابند، ولي بـه شـكلي كـه     كه در آنها عناصر مي اي از روابط مجموعهعبارت است از 

ز خود عناصر اسـت.  متكي به كل باقي مانده و مفهوم خود را حفظ كنند. روابط ميان عناصر مهمتر ا

21Fماند. اند، ولي روابط آنها ثابت مي عناصر داري قابليت تغيير دروني

22 

ساختار را حالت و كيفيتي دانست كه موجبات تنظيم روابط بـين عناصـر را   «توان  همچنين مي

منظور از ساختار كالبدي تركيب كلي شهر و بنا به تعبيري محل قرارگيري عناصـر   .»آورد فراهم مي

و نحوه ارتباط آنها با يكديگر و نيز عملكـرد آنهـا در زنـدگي شـهري اسـت. مطالعـه در ايـن        شهري 

22Fبندي شهر استخوان«خصوص از ارتباط مفهوم ساختار شهري با مفهوم 

 حكايت دارد.» 23

اي به هـم   اي است مركب از يك ستون فقرات و شبكه در واقع مجموعه»:  بندي شهر استخوان«

بخشـد و در تمـامي    و متنوع شهري كه شهر را در كليـت آن انسـجام مـي    پيوسته از عناصر مختلف

23Fيابد. هاي مسكوني امتداد مي ترين اجزاي آن يعني محله گستره شهر تا انتهايي

24  

                                                 
 12بندي شهر تهران، جلد اول، صفحه  استخوان 1376ي، مليحه، رحمي ٢٢

٢٣ Main Structure 
 54ره هجدهم، صفحه ي، شماي: مروري بر چند نظريه، مجله آباد، منظر شهر1385محمودي، اميرسعيد  ٢٤
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شود كـه در انتخـاب محورهـا،     بندي شهر در سه مورد ذيل خالصه مي ويژگي محدوده استخوان

24Fاند: ها دخيل ها و پهنه كانون

25 

 ها) ها (اجزاء عملكردي، تركيب همجواري دي و فعاليتمشخصات عملكر -1

 مشخصات كالبدي (عناصر كالبدي، موقعيت شهري، ساختار و بافت شهري) -2

 مشخصات فضايي و بصري (شبكه نمادين) -3

بنـدي اصـلي    ، اسـتخوان »ساختار شهر«توان چنين ادعا نمود كه  با توجه به موارد ذكر شده مي

 نيز وجود نخواهد داشت. شهر است كه در صورت نبود، شهر

 »: سازمان فضايي«

 -سازمان فضايي برآيند شرايط طبيعي، نظام استقرار جمعيت و فعاليت، سـاختارهاي اجتمـاعي  

هـاي سـكونت،    عناصر اصلي شهر مانند حوزه م ميان نقشاقتصادي، نظام حركت و غيره است كه نظ

25Fدهد.  مراكز را نشان ميها و  فعاليت، محورهاي عملكردي و ارتباطي و انواع پهنه

26 

شـود، چيـزي دانسـت كـه      را همانطور كه از لغت آن برداشت مي» سازمان فضايي«شايد بتوان 

شـود را   هد و كل منسجمي كه شهر ناميده مي د مانند يك سازمان، فضاهاي شهر را به هم ارتباط مي

 سازد. در ذهن متبادر 

وندان از شهر اسـت كـه ذهـن از طريـق     سازمان فضايي شهر، (سيستم شهر) تصور ذهني شهر«

كنند. سازمان مذكور در طول تاريخ  مرتبط ساختن عناصر متفرق در نظمي هدفمند، آن را درك مي

شرايط جغرافيايي، اقليمي، تاريخي، اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و... شـكل گرفتـه       تأثيرو تحت 

تـر شـدن    ه تعـاريف دارنـد، بـراي روشـن    اند كه خود نياز ب است.در اين تعريف مفاهيمي به كار رفته

 پردازيم. ها مي موضوع به تعريف اين واژه

اي از عناصر است كه ويژگي اصـلي آن عـالوه بـر قرارگيـري عناصـر در كنـار        سيستم: مجموعه

توان قرارگيري هدفمند عناصـر شـاخص    يكديگر، هدفمند بودن آن است. در واقع سيستم را مي

 در جوار يكديگر دانست.

: در سازمان فضايي مراد از نظم، امري ذهني و استنباطي است كه نوعي ارتباط بين عناصر نظم

26Fكند. منظور نظم به معناي عام در كالبد شهر نيست. را بيان مي

27 

                                                 
 1بندي شهر تهران، جلد اول،ص استخوان 1376حميري، مليحه،  25
 www.sharsaz.org                                                                    ، بررسي ساختار و سازمان فضايي،1388مديري، آتوسا،  26
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مستقل دانسـت كـه هـر كـدام بـه       توان يك شهر را متشكل از عناصري نيمه به طور خالصه مي

ن سازمان فضايي است كه با نظم بـه مفهـومي كـه در بـاال     تنهايي كاركرد خاص خود را دارند. اما اي

توان از تعريـف دو   كند. بنابراين مي آمد، اين عناصر را تبديل به يك كل داراي وحدت به نام شهر مي

شـود نحـوه    واژه ساختار و سازمان به تمايز و تفاوت آنها پي برد. در بحث سـاختار آنچـه مطـرح مـي    

يت اصلي سازمان، نظم ميان عناصر و به عبارتي ديگر شـكل ارتبـاط   ارتباط ميان عناصر است و ماه

است. ساختار شهر مفهومي تحليلي و سازمان فضايي شهر مفهومي توصـيفي دارد. بـه عنـوان مثـال     

ممكن است در دو مجموعه با عناصر به نحوي در ارتباط با هـم قـرار گيرنـد كـه سـاختار مشـتركي       

 كي برخوردار نباشند.داشته باشند، اما از سازمان مشتر

  دياگرام مفهومي ساختار و سازمان شهري   :48-1 شماره تصوير

 
 خذ: مطالعات مشاورأم

در تصوير باال هر دو مجموعه داراي عناصر يكسان با چيـدمان مشـابه هسـتند، در صـورتي كـه      

جوعـه داراي  توان چنـين گفـت كـه ايـن دو م    نحوه ارتباط آنها با يكديگر متفاوت است. بنابراين مي

 سازمان مشترك اما ساختار متفاوت هستند.

 ساخت اصلي شهرهاي سنتي: •

بررسي ساختاري شهرهاي كهن ايراني در موارد متعدد حاكي از وجود نظام اسـتوار در سـازمان   

فضايي و عملكردي اين شهرهاست. اغلب اين شهرها داراي ساختار مشخصي از عناصر و عملكردهاي 

 اند. ار، مسجد جامع، مدارس و ... بودهاصلي شهر مانند باز

                                                                                                                                            
 ، تهران7ايران: قبل و بعد از اسالم، فصلنامه باغ نظر، شماره  ، دو دوره سازمان فضايي در1386منصوري، سيدامير،  ٢٧

 سازمان ساختار
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ساختار كالبدي شهرهاي قديمي ايران بر پيوند فضايي ميان عناصر مجموعـه شـهري از جملـه:    

دهنده، گذرهاي اصلي و ميادين  مركز شهر و مراكز محالت از طريق يك رشته فضاها و عناصر ارتباط

امـروزه ايـن    ادي كامال فعـال بـوده اسـت.   ي و اقتصاستوار است. اين ساختار فضايي از لحاظ اجتماع

ساختار و به طور اساسي بخش قديمي شهرها كـارايي گذشـته خـود را از دسـت داده و دسـتخوش      

 تغييرات نامطلوب شده است.

 ارتباط يكپارچه عناصر اصلي ساختار شهر سنتي: 48-2 شماره تصوير

 
 16استخوانبندي شهر تهران، جلد دوم، صفحه مأخذ: 

 شهر:فضايي ساختار و سازمان  عناصرشناسايي  •

گردد زيرا بـا شـناخت    ساخت اصلي شهر عامل مهمي در كمك به سازماندهي شهر محسوب مي

ريـزي و   ها، عناصر و فضاهاي اصلي شهر به درستي برنامـه  توان براي شبكه ساخت اصلي است كه مي

هري الزم اسـت تـا در ابتـدا بـه     آگاهانه طراحي نمود. بنابراين به منظور بررسي ساختار و سازمان ش

 فضايي شهر پرداخته و سپس به تحليل و توصيف آنها بپردازيم. –شناسايي عناصر اصلي كالبدي 

هـا،  ، خيابـان دانيم موجودي به نام شهر در جهان خارج وجود ندارد، آنچه هستهمانطور كه مي

 ها هستند كه گرد هم جمع شده اند.  ها و ساختمانميدان

هاي اصـلي، معـابر، ميـادين،     ضايي شهر از تركيب عناصري شاخص، از قبيل شبكه راهسازمان ف

 و سلسله مراتب قرارگيريها و بناهاي عمومي شكل گرفته است كه همجـواري   ها و نيز ساختمان گره

ي در تثبيت خاطرات ذهني از شهر، خوانايي و سهولت در دسترسي، نقش انگيـزي و  مؤثرآنها نقش 

 تواند داشته باشد. ودن شهر ميدر كل زنده ب

هـاي آن  براي شناخت سازمان فضايي يك شهر به عنوان يك سيستم بايد بـه شـناخت شناسـه   

 پرداخت كه عبارتند از:

 قلمرو و محدوديت آن -
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 بندي و ساختار استخوان -

 ساختمان هاي عمومي -

 فضاهاي عمومي -

ها و نمادها  ها، فعاليت عناصر، جمعيت همانطور كه گفته شد، ساختار فضايي ترتيب قرار گرفتن

آنها در چارچوب محورهاي ارتباطي در عرصه يا حـوزه معـين در رابطـه بـا همـديگر،       نحوه ارتباطو 

دهـد. در يـك تحليـل كلـي عوامـل سـازنده        ساختار فضايي با نظام محيطي يك شهر را شـكل مـي  

 گيرد. ساختارها از پنج نظام منشا مي

 ها ل نظام عملكردها و فعاليتنظام كاربري زمين شام -1

 نظام اسكان جمعيت (توزيع فضايي جمعيت و مسكن) -2

 ها) ها، رودها، جنگل ، تپه، دره نظام طبيعي عرصه شهري (كوه -3

 نظام نمادها و مفاهيم هويتي (مصنوع و طبيعي) -4

27Fنظام ارتباطي (نظم زمان) -5

28 

فـرم  «كنـدگي ايـن عوامـل    نحوه تركيب و پيوند و در هم آميختگي اين نظامـات و تـراكم و پرا  

وار و هندسي نمـود   دهند و به اشكال گوناگوني از منظم، غيرمنظم، اندام شهر را شكل مي» ساختاري

 يابد. مي

هاي عملكردي و محورهاي ارتبـاطي اهميـت    در شناسايي ساختار فضايي تشخيص شبكه كانون

ي و بـه طـور كلـي ارتباطـات     ها مراكـز اصـلي خـدماتي، تجـاري، فرهنگـي، ادار      بنيادي دارد. كانون

 سازند. ها را به يكديگر مرتبط مي اقتصادي هستند و محورها يا مجاري ارتباطي، كانون –اجتماعي 

ها يا مراكز فعاليت به اضافه  ها و محورها، يعني كانون اي متشكل از مركزها، محله بنابراين شبكه

ريحي و...) ساختار فضايي شهر را نظم محورهاي اصلي ارتباطي و نواحي اصلي (سكونتي، صنعتي، تف

 دهد. مي

هـا   هـا، محورهـا و پهنـه    توان مركب از كـانون  ساختار فضايي را برحسب يك ديدگاه فضايي مي

سازگار و ناسازگار با يكديگر شهر (يـك كـل) را تشـكيل     دانست كه در روابط عملكردي سازگار، نيمه

 دهند. مي

                                                 
 52سازي كالن شهر تهران، مجله آبادي، شماره هشتم و نهم، صفحه  ، ساختار فضايي، يكپارچه1383سعيدنيا، احمد،  ٢٨
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 هاي مرتبط در ساختار فضاييهاي كانوننمكا ؛: سازمان پويا48-3 شماره تصوير

 
 شماره هشتم و نهم ،جله آباديماخذ: م

لذا به منظور بررسي ساختار و سازمان فضايي شـهر الزم اسـت در ابتـدا بـه شناسـايي عناصـر       

 تراكم (پهنه بنـدي تـراكم) و  فعاليتي،  _هري، پهنه هاي عملكردي ارتباطي، عناطر طبيعي، بافت ش

در سطح شهر پرداخته تا با توصيف انتظام و تحليـل ارتبـاط آنهـا در قالـب چنـدين      عناصر يادماني 

 نقشه و همپوشاني آنها با يكديگر به شناخت و ارزيابي دقيقي از شهر دست يافت.

 لي نيز در شهر وجود دارد كه عبارتند از:مستق قل است عناصر نيمهشهر يك كل مست

به راحتي قابل تشخيص است. رابطه ديگـري   ه ودهسته يا مركز: نقطه آغاز يك شهر بو -1

 شود. شده يا مي هاي اجتماعي در آن انجام مي عناصر با آن كامال مشهود است و فعاليت

عنصر شاخص آن معبر اسـت و   دهنده عناصر شهر به يكديگر است.  ساختار شهر: ارتباط -2

 يابد. ور ميدر مواردي همچون راسته بازار در قديم و خيابان در شهرهاي امروز تبل

هاي مستقلي تشكيل شـده باشـد.    هاي كوچك: يك شهر ممكن است از زير سيستم كل -3

هاي كوچـك   ها ويژگي يك سيستم را دارا هستند. نمود اين كل در واقع اين زيرسيستم

 مستقل در شهرها هستند. محالت نيمه

درك سـازمان فضـايي   دانند كه براي  اي عنصر چهارمي به نام قلمرو را نيز جزء عناصري مي عده

 يك شهر بايد شناخته شود.

كند. اين تعريف با عناصر كالبدي و يا طبيعي  رو به نوعي محدوده شهر را تعريف ميمقل -4

 گيرد. صورت مي
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 ساختار و سازمان فضايي شهر چوئبده -1-8-4
 الف) ساختار شهر چوئبده

ير شـكل گرفتـه اسـت.    بهمنشـ  رودخانهصورت يك سكونتگاه طولي در حاشيه شهر چوئبده به 

مهم   جاده و خيابان اصلي شهر با تبعيت از پيچ رودخانه بهمنشير استقرار يافته است. يكي از ويژگي

كانالهـاي آب منشـعب از رودخانـه     ،بسـزايي دارد  تـأثير شهر چوئبده كه در ساختار اصلي اين شـهر  

 بهمنشير است.

ول كه به چوئبده يك معروف است تشكيل شده است. قسمت ا اصليشهر چوئبده از دو قسمت 

در حاشيه جاده ارتباطي و به صورت خطي كشيده شده است و قسمت دوم كه به چوئبده دو و سـه  

معروف است در حاشيه خيابان اصلي و با فاصله كمتر از رودخانه و بـه تبعيـت از مسـير آن توسـعه     

هريور است. به عبـارت ديگـر   يافته است خط اتصال اين دو قسمت خيابان وحيدي و خيابان هفده ش

كند و قسمتي از شهر چوئبده را  جاده ارتباطي از آبادان تا اروندكنار در جنوب شهر چوئبده عبور مي

باشـد. طـول چوئبـده     مي دهد. خيابان مياني مهمترين خيابان شهر قرار مي تأثيربه طور كامل تحت 

باشد در  متر مي 6800ي از ابتدا تا انتها متر و طول چوئبده دو و سه يا خيابان ميان 3000يك حدود 

ثانيه چهار راه پل فلزي  57دقيقه و  34درجه و  48ثانيه عرض و  21دقيقه و  10درجه و  30نقطه 

 قرار دارد در سمت شرق اين چهار راه پل فلزي، رودخانه بهمنشير و بندر چوئبده قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

٨١ 

 ي شهربند استخوان :48-1شماره  نقشه
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 ب) سازمان فضايي شهر چوئبده

هـاي سـكونت، حـوزه فعاليـت،      نظم ميان عناصر اصلي شـهر مثـل حـوزه    سازمان فضايي شهر،

 دهد. ها و مراكز را نشان مي محورهاي عملكردي و ارتباطي و پهنه

 هاي سكونت حوزه -1

هاي موجود در ايـن   توان آنها را محله ميشهر چوئبده متشكل از سه قسمت است كه به عبارتي 

شـود وجـود نـدارد.     شهر ناميد، محله در شهر چوئبده به آن مفهوم كه در شهرهاي ديگر ديـده مـي  

هـاي عربـي بيشـتر متشـكل از      سـكونتگاه  ر از نظـر قوميـت و نـژاد عـرب هسـتند.     ساكنين اين شه

الشـعاع فـردي بـا     ي به طور كامل تحتها از نظر اجتماعي و فرهنگ هايي هستند كه اين طايفه طايفه

عنوان شيخ هستند اين شيوخ بار ارزش و فرهنگي بااليي در سطح طايفه خود دارنـد. بـه هـر حـال     

ايـن   .شهر چوئبده از نظر كالبدي شامل سه قسمت اسـت: چوئبـده يـك، چوئبـده دو، چوئبـده سـه      

ضايي اين قسمتها انعكاس شوند. سازمان ف هاي كوچك از يك مجموعه بزرگ محسوب مي بخشها كل

باشـد. در شـهر    از نحـوه كـاركرد آنهـا مـي     متأثرهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي آنها بوده و  ارزش

هـا، نقـاط ارزشـمند      ها نقش بسيار مهمي در سازمان فضايي شهر دارند. اين حسينيه چوئبده حسينه

 گيرد. هره به چهره صورت ميفرهنگي، مذهبي بوده و ارتباطات در اين فضاها اغلب چ-اجتماعي

ريزي معـروف اسـت. براسـاس     بندي در شهر وجود دارد كه به محالت برنامه نوع ديگري از محله

خـانوار و يـا    1250تـا   700يك محله شهري بايـد از   ي،ريزي شهر برنامه اصولضوابط شهرسازي و 

هـايي   اقـد چنـين ويژگـي   نفر جمعيت داشته باشد. با توجه به اينكه محالت عرفي ف 5000تا  3500

ريزي تقسيم و براي بررسـي كالبـدي شـهر آن را     ريزان، شهر را به محالت برنامه هستند اغلب برنامه

واحـدهاي خريـد    .ريزي، مدرسه ابتـدايي اسـت   دهند. شاخص يك محله برنامه مورد مطالعه قرار مي

صر تشكيل دهنده يـك محلـه   اي و مسجد نيز از ديگر عنا اي، زمين ورزشي محله روزانه، پارك محله

هاي طبيعي و مصنوعي و مـواردي   ريزي، همگوني اجتماعي، لبه باشند. براي تعيين محالت برنامه مي

هاي ارتباطي در شهرها، ايـن   گيرد. امروزه اغلب با توجه به نقش شبكه از اين قبيل مورد نظر قرار مي

ـ  در تعيين مرز محالت برنامهعامل مهمترين عامل  اي از  رود. جـدول زيـر نمونـه    شـمار مـي  ه ريزي ب

 دهند. تقسيمات كالبدي براي يك شهر را نشان مي
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 اي از تقسيمات كالبدي براي يك شهر : نمونه48-1جدول شماره 

 ناحيه برزن محله كوي يا واحد همسايگي مجموعه يا گروه مسكوني واحد مسكوني واحد تقسماتي رديف

 - - - - - - واحد مسكوني 1

 - - - - - 90-200 ه يا گروه مسكونيكوچ 2

 - - - - 3-5 400-600 كوي يا واحد همسايگي 3

 - - - 2-3 8-10 700-1250 محله 4

 - - 2 4-5 15-20 1800-3000 برزن 5

  2 4 8-9 30-40 350-5000 ناحيه 6

 4 8 16 32-34 120-160 13500-18000 منطقه 7

 ي محسن، مسائل صديقيهاي شهري، حبيب هاي كاربري مأخذ: سرانه

 نفره گويند. 5تا  4هر واحد مسكوني به يك خانوار با جمعيت توضيح: 

نفر جمعيت داشته است و اين جمعيـت براسـاس اسـتاندارد     6491، 1385شهر چوئبده در سال 

هاي مهـم شـهر چوئبـده طـولي      ولي يكي از ويژگي .ريزي است بيشتر از يك و كمتر از دو محله برنامه

باشد. با توجه به اين ويژگـي و در صـورتي كـه     و عمق كم ساخت و سازها در محور اصلي مي بودن آن

امكان دسترسي آسان به خدمات و امكانـات كمتـر    ،ريزي كمتري برخوردار باشد شهر از محالت برنامه

ده خواهد بود. بنابراين چوئبده اول به عنوان يك محله در نظر گرفته شده و محلـه دوم از ابتـداي جـا   

مياني در غرب تا خيابان مخابرات و مصلي شهر يك محله و از آنجا تا شـرق شـهر و انتهـاي محـدوده     

 ريزي خواهد بود. يك محله ديگر، به عبارتي شهر چوئبده شامل سه محله برنامه
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 ريزي  محالت برنامه :48-2شماره  نقشه
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 باطيمحورهاي عملكردي و ارت -2

محورهاي عملكردي معابري هستند كه قسمتي از عملكردها و خدمات شهري را در امتداد خود 

در امتداد اينگونه محورها، واحدهاي تجاري و بـانكي، آموزشـي، درمـاني، ورزشـي و ...      .اند جاي داده

محورها تدارك امتداد اين در رساني به ساكنين، تمهيدات الزم  اند و اغلب براي خدمات استقرار يافته

 شود. ديده مي

محورهاي ارتباطي نيز اغلب به منظور تردد وسايط نقليـه و در بعضـي مواقـع نيـز تـردد پيـاده       

شـايد   يـا اند، اختصاص واحدهاي خدماتي در مسير اين محورها اغلب به صرفه نيسـت و   احداث شده

نـه محورهـا نسـبت بـه     امكان الزم براي استفاده از اين خـدمات فـراهم نباشـد. سـرعت در ايـن گو     

محورهاي عملكردي باالست. در داخل شهرهاي كوچـك شـايد نتـوان محـوري را يافـت كـه صـرفاً        

عبـور يـك    .ارتباطي يا صرفاً عملكردي باشند. در بيشتر مواقع يك محور هـر دو نقـش را پذيراسـت   

ر يا گردشـگر  جاده ارتباطي از كنار يك سكونتگاه مزيت مهمي براي آن سكونتگاه از نظر جذب مساف

لذا جذابيت جاده ارتباطي براي استقرار خدمات بيشتر است. جاده ارتباطي در جنـوب چوئبـده    .دارد

اروند كنار در غرب شهر جدا شـده و پـس   -يك جاده ارتباطي فرعي است كه از جاده ارتباطي آبادان

 شود.  از عبور از جنوب شهر مجدداً به شهر اروند كنار متصل مي

شـود   اي كـه در شـهرهاي ديگـر ديـده مـي      رد، محورهاي شهر چوئبده به گونهدرخصوص عملك

نيست. شهر چوئبده از دو محور اصلي تشكيل شده است. محور جاده ارتباطي و محور خيابان مياني، 

هـاي   هر دو محور تا حدودي ارتباطي، عملكردي هستند، خيابـان ميـاني بيشـتر خـدمات و كـاربري     

 نقـش ي داده است و نسبت به محور ارتباطي جـاده در چوئبـده يـك از    شهري را در حاشيه خود جا

 برخوردار است. مهمتريعملكردي 

 هاي شهري بافت -3

 شوند: هاي شهري در ايران به سه دسته تقسيم مي بافت

 الف) بافت قديم 

 ب) بافت مياني 

 پ) بافت جديد 
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فتن نيازهـاي زمـان و   بافت قديم شهر، هماهنگ، مـداوم، پيوسـته، يكپارچـه و بـا در نظـر گـر      

سازگاري با شرايط طبيعي، اغلب به طور ارگانيك شكل گرفته است ولـي بـا مطـرح شـدن نيازهـاي      

 دار است.  لهأجديد به ويژه بحث ارتباطات، خدمات و ورود اتومبيل به زندگي شهري معموال مس

داراسـت، اغلـب از   ها و مشكالت بافت قديمي را به طور نسبي  بافت مياني عالوه بر اينكه ويژگي

گيرد. يكـي   كند. بافت جديد نيز به دو صورت شكل مي اصول شهرسازي مدرن نيز تبعيت نسبي مي

بندي مناسب و ديگري فضاهاي سكونتي پراكنده و  فضاهاي زيستي از پيش طراحي شده با استخوان

 اند. هاي اخير احداث شده نامنظم ولي اغلب با بناهاي نوساز كه در دهه

بافت قديم چوئبـده متشـكل    .شود چوئبده اين سلسله مراتب به طور مشخص ديده نميدر شهر 

هاي سـكونتي   شود. پهنه از بناهاي قديمي بوده كه در حال حاضر اثري از اين بناها و بافت ديده نمي

ك پايدار، غير بومي، نيمه ارگاني هاي مياني است كه بناها با مصالح نسبتا نيمه اين شهر شبيه به بافت

 باشد. مي
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 ها و مراكز فعاليتي  گرهها،  انواع پهنه -4

شوند. تمركـز   هاي فعاليتي اغلب به صورت متمركز در بخشهاي مختلفي از شهر نمايان مي پهنه

هاي منفـي بـا    نظر مثبت است و در برخي مواقع نيز جنبه فعاليتهاي خدماتي در شهرها از چند نقطه

. اين موضوع در صورتي كه در قالب برنامه قبلي باشد اغلب به منظور تسـهيل در  خود به همراه دارد

شود، دوري از  رساني، كاهش هزينه، كاهش زمان، توسعه و رونق اقتصادي و ... انجام مي روند خدمات

هاي سكونتي اختالل در سيستم ترافيكي شهرها، دوري از مشكالت عديده بافت شهري  مراكز و پهنه

هـاي منفـي تمركـز     هي به آن، اختصاص اراضي كالن براي سـاختمان سـازي و ... از جنبـه   توج و كم

 .هاي باال وجـود نـدارد   فعاليتهاي خدماتي در يك شهر است. در شهر چوئبده پهنه فعاليتي با ويژگي

ر توان به پهنه فعاليتي جنوب خيابان هفده شـهريو  مي ،ولي اگر بتوان مكاني را به عنوان پهنه نام برد

اشاره كرد كه درمانگاه شهر، مدرسه راهنمايي، نيروي انتظامي، تجهيزات شهري و يـك واحـد اداري   

 در اين پهنه استقرار يافته است.
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 ها و محورهاي خدماتي پهنه :48-3شماره  نقشه
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 بندي جمع -5

از  متـأثر به طـور كامـل    مان فضايي شهر چوئبدهتوان چنين عنوان كرد كه ساز به طور كلي مي

سختار كالبدي آن، رودخانه، معابر، اراضي كشاورزي و نهرهاي منشعب از رودخانه اسـت. ايـن شـهر    

پهنـه اول، چوئبـده يـك در     :شهر چوئبده متشكل از دو پهنه سكونتي است .يك ساختار طولي دارد

 اند. و سه در حاشيه خيابان مياني استقرار يافته حاشيه جاده ارتباطي و پهنه دوم شامل چوئبده دو

اي متمايز عامل نموده و شكل هاللـي   كه در شرق شهر قرار دارد به عنوان لبه بهمنشيررودخانه 

از رودخانه است. شهر چوئبده داراي سه محله كالبدي بوده كـه تـا حـد زيـادي بـر مـرز        متأثرشهر 

يك خيابان ارتباطي چوئبده بـه آبـادان اسـت. خيابـان     محالت عرفي منطبق است. لبه متمايز محله 

دهـد. بـه دليـل جنـگ تحميلـي و       بندي اصلي محالت دو و سه را تشكيل مي مياني شهر، استخوان

رسد هر كدام از  باشد اما به نظر مي تخريب كامل شهر، هسته اوليه شهر به طور متمايز مشخص نمي

اند و به يك شهر  هاي بعد از جنگ توسعه يافته ي سالاي بوده كه در ط محالت داراي هسته جداگانه

 اند. تبديل شده

هـاي ميـاني شـهر     خيابان وحيدي ارتباط عملكردي محله يك را با محالت دو و سه بـا خيابـان  

خيابان مخـابرات نيـز از    هاي شهر است. سازد و از لحاظ ساختاري يكي از مهمترين خيابان برقرار مي

ر است. به جز پهنه فعاليتي جنوب خيابان هفده شهريور كه درمانگاه شهر، هاي مهم شهديگر خيابان

انـد،   اداري در اين پهنه استقرار يافتهمدرسه راهنمايي، نيروي انتظامي، تجهيزات شهري و يك واحد 

شود. شهر چوئبده داراي تعداد زيـادي   هاي فعاليتي ديگري به طور متمايز در شهر مشاهده نمي پهنه

هاي مشخصـي در ذهـن مـردم نقـش بسـته و سـبب        باشد كه به صورت نشانه ينيه ميمسجد و حس

 يابي شده است. خوانايي و سهولت جهت

هـا در جـداره    به منظور بهبود ساختار و سازمان فضـايي شـهر بهتـر اسـت بـا اسـتقرار فعاليـت       

 محورهاي اصلي، ساختار و سازمان شهر را تا حدي اصالح نمود.
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 چوئبده سازمان فضايي شهر: 48-4شماره شه قن
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 پدافند غير عامل، نياز هاي كالبدي آن در شهر و حريم آن – 9-4

پدافند به مفهوم كلي به معني دفع، خنثي كردن و كاهش اقدامات آفندي دشمن و ممانعت از 

) و Active Defenseباشد كه شامل پدافند عامل( يابي دشمن به اهداف خود ميدست

افزار،  كارگيري مستقيم جنگ ) است. پدافند عامل عبارت از بهPassive Defenseغيرعامل(

منظور خنثي نمودن و يا كاهش اثرات عمليات خصمانه هوايي، زميني، دريايي، نفوذي و  به

باشد. پدافند غيرعامل عبارتست از كليه تسهيالتي كه به خرابكارانه بر روي اهداف مورد نظر مي

28Fگيرد ريزي و طراحي صورت مي شمن از طريق اعمال در برنامهمنظور مقابله با حمالت د

29. 

گذشته، منجر به ناديده  هاي زيستي طي چند دههتوسعه مجتمع و ريزانغفلت تاريخي برنامه

ها شده است. گرفته شدن الزامات دفاعي و حذف عناصر بعضاً حياتي پدافندي از كالبد سكونتگاه

هاي تمركزگرا و تأمين نسبتاً پايدار امنيت، مسأله دولتگيري تماميت ارضي كشورها با شكل

ريزان خارج نمود. ليكن هاي برنامهطور نادرستي از فهرست دغدغهاجتماعي حفاظت و امنيت را به

هاي گسيخته ادوات و روشتر نگريسته شود، اين غفلت سهوي با توجه به رشد لجامچنانچه دقيق

هاي هايي منفعل و تسليم در مقابل بحرانرا با سكونتگاهگري در چند دهه گذشته ما نظامي

رو نموده است. سه جزء اصلي كالبد شهرها اعم از بافت، شبكه معابر و ابنيه با اعمال احتمالي روبه

صورت جزئي، قادر خواهد بود كه همانند گذشته ساختار اصول و ملزومات پدافندي، هرچند به

 احتمالي بيمه نمايند.كالبدي شهر را در مقابل خطرات 

، استتار( اصل 7الي  6در اكثر منابع علمي و نظامي دنيا موضوعات پدافند غيرعامل شامل 

Camouflageء،ختفا؛ اConcealment وشش؛ پ،Cover ريب؛ ف،Deception فرقه و ؛ ت

طر، عالم خ؛ ا Hardeningت،سازي و استحكاما قاوم؛ مSeparation & Dispersion ي،پراكندگ

 Early Warning (بايست  ها و اقدامات اجرايي دقيقاً مي ريزي برنامه باشد كه در طراحي و مي

يابي جزء مصاديق پدافند غيرعامل منظور نشده  كه اصل مكانرغم اين د. عليمورد توجه قرار گير

است اصل عمده و اوليه پدافند غيرعامل محسوب نموده  3نامه استتار آن را جزء است، ولي در آيين

يابي صحيح و غيرصحيح، ساير اقدامات پدافند غيرعامل را تحت و اهميت آن به حدي است كه مكان

 دهد. تأثير جدي قرار مي

                                                 
، دانشگاه هنر، هاي توسعه و عمران(جامع) ناحيه مالحظات پدافند غيرعامل در طرح)؛ 1386. مهندسين مشاور آرمانشهر(1

 تهران.
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گردد، با مروري بر هرم  به نيازهاي انسان براي زندگي بر مي، هاي پدافند غيرعامل شه بحثري

مين أفند غيرعامل به منظور تنيازهاي انساني، نقش بسيار مهم ايمني و امنيت آشكار است. پدا

سازي در مقابل به طور كلي ايمنباشد.  هاي بروز خطر، مي ايمني و امنيت انسان در برابر پتانسيل

هاي  سكونتگاه خصوص ها بهمخاطرات، از جمله اهداف صريح تمهيدات پدافند غيرعامل در سكونتگاه

به شناسايي  ،اييه بر مباني نظري و پايهبايستي با تكاي در اين زمينه ميشهري است. هر مطالعه

ها و تهديدات هاي موردي دقيق، نسبت به شناسايي پتانسيلمخاطرات و در نهايت با ارائه نمونه

 موجود در فضاي شهري اقدام نمايد.

در مطالعه شهر چوئبده نيز طي اين مراحل سعي شده است كه در ابتدا به شناخت مخاطرات 

بندي شهر بر اساس خطر اين مخاطرات رات طبيعي و مصنوع) و پهنهتهديدكننده شهر(مخاط

پذيري پذيري كالبد شهر و نقش مخاطرات در تشديد آسيبپرداخته شود و سپس ميزان آسيب

هاي پدافندي شهر و همچنين چگونگي و مورد بررسي قرار گيرد. در نهايت با شناسايي پتانسيل

 شهري خواهد پرداخت.كيفيت اصول پدافند غيرعامل در فضاي 

 شهر كننده مخاطرات تهديد -1-9-4

مخاطرات تهديد كننده يا همان تهديدات عموماً عواملي هستند كه در صورت بروز در يك       

توانند خساراتي را بسته به مقياس عامل تهديد، در منطقه منطقه اعم از شهري و يا روستايي مي

كه هر  شوندتقسيم مي طبيعيو  مخاطرات مصنوعبه دو بخش طور كلي،  ايجاد كنند. اين عوامل به

 .كدام از تقسيمات عنوان شده، خود به انواع ديگري قابل تقسيم هستند
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 تفكيك انواع مخاطرات :49-1 تصوير شماره

 
 

 مخاطرات طبيعي -1-1-9-4
عوامل مصنوعي و مستقيم مخاطرات طبيعي آن دسته از مخاطرات هستند كه بدون دخالت 

ترين اين مخاطرات عبارتند از: زلزله،  دهند. مهمساخته دست بشر و بر اثر عوامل طبيعي رخ مي

هاي صورت گرفته با توجه به بررسي ها.سوزي جنگلآتش لغزش، آتشفشان و ، زمينو طغيان سيل

شناسي موجود از منطقه، به طور هاي زمينهاي صورت گرفته در نقشهمربوط به زلزله و بررسي

گونه گسلي در حوالي شهر چوئبده يافت نشده كه بتوان بر اساس آن سطوح شهري و شخص هيچم

در نظر گرفتن  لرزه و همچنينخطرپذيري آن مشخص گردد. ليكن با توجه به انواع مختلف زمين

گاه نبايد توانند در زير رسوبات زيرين مدفون شده باشند، هيچها ميگسل اين تئوري كه گاه

هايي دانست. لذا در نظر گرفتن تمهيدات الزم هر چند در را مصون از رخداد چنين پديده ايمنطقه

هاي زيستي است. در همين ريزي پدافندي مجتمعتري از اهميت، از ضروريات برنامهسطح پايين

 تر در محدوده شهر پرداخته شده است.رابطه به بررسي مخاطرات طبيعي شاخص
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 سيل -1-1-1-9-4

اي از زمين و طوفاني شدن  ، زير آب رفتن گسترهآببه معناي طغيان كردن » سيل«كلمه 

 باشد. در خالل يا پس از يك بارندگي شديد، مقدار دبي رودخانه به سرعت افزايش يافته و در مي

گيرد. اصوالً  بر مي نموده و دشت سيالبي و مناطق اطراف را در ريزنتيجه آب از بستر عادي خود سر

ها در طول زمان تابع شدت بارندگي، نفوذپذيري زمين و وضع توپوگرافي  ها و تكرار آنبزرگي سيل

، گير نبودهسيل رويه در بسياري نقاط كه قبالًهاي بيالبته امروزه به دليل دخالت منطقه است.

شود. فعاليت بشر به چند صورت احتمال وقوع سيل را افزايش  ده ميهاي بزرگي مشاهطغيان

هايي سازي در دشت سيالبي رود كه مستلزم اشغال بخشتوان به ساختمان دهد. از آن جمله مي مي

 شود، اشاره كرد. از آن است و باعث كاهش ظرفيت طبيعي رود مي

سيل حركت آب كه رند، در صورتيبكار ميمعموالً دو واژه سيل و طغيان را به يك معنا به

ها و  طغيان به سكون اين آب اماهمراه ببرد  كه هر چه در مسير خود دارد را به است صورتي به

هاي جاري و زير آب رفتن  آمدن سطح آب ها و در نتيجه باال ها، درياچه پيوستن آن به آب رودخانه

 شود.  مناطق مسكوني و كشاورزي گفته مي

هاي كشاورزي، تخريب بندها و سدها، تخريب  ها، تخريب زمين ريب جادهها، تخ تخريب پل

ازدياد ناقلين(ماالريا)، آلودگي آب، از بين رفتن محصوالت و حيوانات اهلي(سوء ، منازل مسكوني

هاي ناشي از ترين آسيب هاي بهداشتي و ارتباطي از جمله مهم آسيب به مكان و همچنين تغذيه)

يابد. باال  سوزي نيز افزايش مي خطر آتش ،كه هنگام وقوع سيل نكته ديگر اين آيند.شمار مي سيل به

آمدن سطح آب ممكن است سبب واژگون شدن مخازن نفت يا بنزين شود و يا ورود آب به مخازن 

ها در منطقه وسيعي گردد. گاه اتصال در شبكه برق  رگ مواد سوختي سبب پخش شدن آنزب

 شود. گرفتگي مي سوزي و برق باعث آتش  اند، ههايي كه زير آب رفت ساختمان

درصد  60 بيش از ممكن است مواردبارندگي كم است اما در بيشتر  در منطقه ميانگينگرچه 

هاي  شناسي و تخريب هاي زمين دليل ويژگي . بهفرو ريزدبارندگي ساليانه در يك شبانه روز 

خواهند ه و گل و الي زيادي به همراه بسيار آلوده بود منطقه، سيالبهاي احتمالي محيطي زيست

علت اصلي خسارات سيل در  ،ها، آن هم با مصالح نامناسب سازي در حريم رودخانه خانه .داشت

ر سيل در بحث پدافند طكشور بوده است. با توجه به اهميت خ هاي زيستيمجتمعبسياري از 

 توجه بسيار گردد.اي، ر رودخانه، به خصوص در مورد شهرهاي مجاوبايستي به اين نكتهغيرعامل مي
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اي، استقرار در محل حوضه انتهايي شهر چوئبده به داليلي چون؛ موقعيت ساحلي رودخانه

العاده ناچيز، جنس خاك سطحي )، توپوگرافي پست و شيب فوقبهمنشيررودخانه اروندرود(شاخه 

گياهي بياباني و تنك و همچنين سطح ايستايي باال و خصوصيت تاالبي ريزدانه و نفوذناپذير، پوشش

باشد. و ماندابي اغلب اراضي شهر، به طور بارز مستعد بروز شرايط بحراني آب گرفتگي و طغيان مي

هاي فرادست و بروز سيل، ظرفيت حوضه پر واضح است كه رخداد يك بارش حداكثر روزانه فراتر از

 كند. شهر چوئبده را با معضلي اساسي كه همانا بروز طغيان است، مواجه مي

ها، شيب سطح شهر ها و رودخانهدر همين زمينه با توجه به فاكتورهاي چون؛ فاصله تا مسيل

ر سير گرفتن در متوان متصور شد كه تقريباً تمامي قسمتهاي شهر به دليل قراو اطراف آن، مي

هاي ناآگاهانه انسان از رودخانه به زير سيل فرو خواهند رفت. بديهي است كه اقدامات و دخالت

ها، ايجاد بندهاي انحرافي بدون ها، مديريت نادرست حاشيه مسيلجمله؛ تجاوز به حريم رودخانه

حومه به تشديد اين هاي ناكارآمد در سطح شهر و ها و خاكريزيبررسي دقيق و نيز خاكبرداري

 پديده كمك خواهد نمود.

 گرد و غبار -2-1-1-9-4

شود، ذرات خاك معلق در گفته مي Dust Hazeريزگرد كه در اصطالح هواشناسي به آن 

هاي گسترده، زلزله، سوزيهايي نظير آتشفضاي نزديك زمين است كه عمدتاً پس از رخداد پديده

كند. اين گياهي بروز ميشكسالي و از بين رفتن پوششها، خفشانرانش زمين، سونامي، آتش

گذارد. به ها بر جاي مينوبه خود اثرهاي نامطلوب بسياري در حيات موجودات و انسان مخاطره به

اي بررسي نمود. در منطقه -توان در دو سطح محليلحاظ مقياس عملكرد، پديده گرد و غبار را مي

-هاي كم فشار آورنده گرد وغبار(بهدر مسير ورود سامانهغربي كشور كه مناطق غربي و جنوب

جزيره ها و صحاري بزرگي چون شبهخصوص سوداني) قرار دارند و همچنين در مجاورت بيابان

اند، رويداد پديده گرد و غبار از فراواني هاي جنوب سوريه و كشور عراق واقع شدهعربستان و بيابان

هاي اساسي هاي گرد و غبار از نظر نوع و عملكرد، تفاوتن طوفانبااليي برخوردار است. همچنين اي

هاي عظيم غبار در مقياس صدها كيلومتر كه گاهاً چندين با گرد و غبارهاي محلي دارند. ستون

دهد و دخالت مستقيم در نحوه زندگي و الشعاع قرار ميطور همزمان تحتاستان كشور را به

اساس زايي اين پديده باشد. برتواند گوياي پتانسيل باالي بحرانيهاي زيستي، مهاي مجتمعفعاليت

ترين تأثيرات مخرب رخداد اين هاي غربي كشور يكي از رايجآمار رسمي وزارت بهداشت در استان
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هاي اختالل در دستگاه تنفسي و گوارشي و افزايش مراجعات مبتاليان به پديده، شيوع اپيدمي

 مراكز درماني بوده است.  ريوي به -هاي قلبيبيماري

طور اخص عنصر باد در در بند مسائل هواشناسي و به ،هاي صورت گرفتهبا توجه به بررسي

 منطقه گوياي آن است كه در چند سال گذشته تداوم پديده خشكسالي و عدم مديريت مناسب 

اي كه شهر گونههاي بياباني منجر به تشديد پديده گرد و غبار در منطقه گرديده است. به عرصه

روز همراه با گرد و غبار مواجه است. اين مسأله به شكلي است كه  84.9چوئبده در سال با بيش از 

 هاي تير و مرداد، شهر تحت تسلط پديده گرد و غبار تا يك سوم ماه يدر فصل تابستان گاه

 باشد. مي

ه گرد و غبار اگر در رأس بيني شرايط بحران براي پديدبا توجه به موارد ذكر شده لزوم پيش

هاي مديريت بحران نباشد، قطعاً پس از پديده سيل دومين مخاطره طبيعي تأثيرگذار بر گزينه

 حيات مجتمع زيستي چوئبده است. 

 )ساخت انسانمخاطرات مصنوع( -2-1-9-4

گرفته، مخاطراتي كه ساخته دست بشر هستند با نام مخاطرات بندي صورتبا توجه به طبقه

توان اند. از يك ديد كلي تمامي اين مخاطرات را مييا مصنوع مورد بررسي قرار گرفته ساخت انانس

 بندي نمود.به دو دسته مخاطرات عمدي و غيرعمدي طبقه

مرزي در مرزي و برونتواند در دو غالب درونمخاطرات عمدي شامل پديده جنگ است كه مي

-تفكيك مي ، تهاجمات دشمن به چهار گروههادر جنگ سطوح مختلف بر جوامع تحميل گردد.

29Fباشند، تهاجم زميني و تهاجم غيرمتعارف ميآفند دريايي كه عبارت از تهاجم هوايي، گردند

. از 30

تواند در قالب مخاطرات اتفاقي(از جمله مخاطرات غيرعمدي مي ساخت انسانسويي ديگر مخاطرات 

تركيب آوري بشر مورد بحث باشند. ض فنهاي فني در تأسيسات صنعتي) و عوارانگاريسهل

هاي و يا زلزله 30F31با عوامل تهديد كننده غيرنظامي نظير ايجاد سوانح صنعتيمخاطرات عمدي 

 تري در مناطق هدف گردد. هاي گستردهتواند موجب تخريبمصنوعي مي

وايي، (دروني و بيروني) با هر نوع تهاجمي(ه گونه كه بيان گرديد در مواجهه با جنگهمان

(گسترده، متوسط و كوچك)، تأسيسات حساس،  زميني، دريايي و غيرمتعارف)، و در هر سطحي

                                                 
 .1388، هاي نظامي در هزاره سوم دكترينحسن زاده، مهدي،  30
 هاي صنعتي هستند.حوادثي كه ناشي از انفجار و يا اتفاقات غيرمترقبه در كارخانجات و بخش 31
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ترين نقاط هدف دشمن هاي نظامي، امكانات حمل و نقل و ... از جمله ابتداييحياتي و مهم، پايگاه

هاي شهري خود به گردند. از سوي ديگر وجود و توسعه چنين تأسيساتي در محيطمحسوب مي

د از پتانسيل بروز سوانح فني و خطر براي كالبد شهري مجاور خود برخوردار است. در ادبيات خو

شهرسازي، محمل و بستر وجودي اين تأسيسات و تجهيزات حياتي در شهرهاي كشور و محيط 

هاي باشد. لذا در اين بخش از گزارش، در ابتدا انواع كاربريها، كاربري زمين شهر مي كالبدي آن

هايي گردد. سپس به شناسايي كاربريبندي شده و نوع هر يك مشخص ميدر شهر دسته موجود

-ها از مخاطرات تهديدكننده، خود در ميزان آسيب پذيري آنپرداخته خواهد شد كه عالوه بر آسيب

 هاي نيز تأثير خواهند داشت.پذيري ساير كاربري

هاي شهر و با نگاهي به مقوله  اربري زمينفعاليتي انواع ك -بندي عملكردي با بررسي اجزاء طبقه

هاي درماني،  هاي، كاربريتوان گفت كه از ميان انواع كاربري هاي حياتي، مي تأسيسات و شريان

هاي خاص(پادگان نظامي در  امنيتي و برخي از كاربري تأسيسات و تجهيزات، شبكه ارتباطي، 

 شوند. محسوب مي هاي حياتي محيط كالبدي شهرمقياس بزرگ)، جزء شريان

و  هاي آب، برق، گاز و مخابرات مانند شبكهو حياتي شهر  آسيب ديدن تأسيسات زيربنايي

ديدن  گاهي آسيب نقش مهمي دارد. مخاطراتتلفات ناشي از  افزايش خسارات و در هاي ارتباطي راه

 و آسيب تهديدمانند برق يا گاز خود باعث تشديد  تأسيسات حياتي خصوصاً تأسيسات زيربنايي شهر

 و دوام و پايداري شهرنقش مهمي در  ي،اتيح يها انيو شر زاتيتجه سات،يسأدر مجموع ت شود. مي

ترين  ترين و پركاربرد نمايد. مهم ها را ضروري مي توجه به آنكند كه  ايفا مي ساكنين آنزندگي 

 ياتيح يها انيو شر زاتيتجه سات،يسأتي تعيين ميزان خطرسازي  هاي مطرح در زمينه شاخص

ت استراتژيك و ي.اهم1شامل مواردي چون؛   عنوان يكي از وجوه گوناگون محيط كالبدي آن،  به شهر

كالبدي مرتبط -هريك از عناصر فضايي جدول ذيل،باشند. كه در پتانسيل توليد خطر مي .2كليدي 

ي است كه برخي از اند. بديههاي فوق جاي داده شدهبه نسبت عملكرد و فعاليت در يكي از شاخص

 ها به لحاظ ماهيت و عملكرد چندگانه و ديدگاهي متفاوت مشمول هر دو شاخه نيز بشوند.-كاربري
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 هاي تعيين ميزان خطرسازيكالبدي در شاخص-؛ جايگاه عناصر فضايي49-1 شماره جدول

 پتانسيل توليد خطر اهيمت استراتژيك و كليدي كاربري(عملكرد و فعاليت)

 - كز بهداشتي درمانيمرا درماني

 - هاي ارتباطي و شبكه معابر شهرراه شبكه ارتباطي

 - پاسگاه نيروي انتظامي و مركز مقاومت بسيج امنيتي

 - تأسيسات و تجهيزات
خانه، مركز ذخيره سوخت،  منبع آب، تصفيه

 صنايع بندرگاهي، تأسيسات گاز، برق، مخابرات
 مأخذ: مطالعات مشاور

ي ديتابانك كاربري اراضي شهر چوئبده پراكنش صنايع بندرگاهي و با توجه به بررس

هاي كليدي و برخوردار توليد خطر زياد در سطح شهر استخراج گرديد. اين شهر با  كاربري

پست در حال احداث فشار برق در ضلع جنوب غربي، خط لوله انتقال  :برخورداري از تأسيساتي چون

خانه آب شهري، قرار گرفتن بر سر مسير جاده ارتباطي و و تلمبهآب به اروندكنار، تأسيسات تصفيه 

سازي و بندرگاهي ضلع جنوبي آن و صنايع كشتي بهمنشيروجود پل فلزي احداثي بر روي رودخانه 

باشد. هر كدام هاي كليدي با پتانسيل توليد خطر بااليي در مواجه با دشمن برخوردار مياز كاربري

 هاي مجاور خود عمل نمايد. صورت تهديدي براي كاربري تواند بهها مياز اين

با بررسي صورت گرفته بر روي موقعيت هر يك از اين تأسيسات در داخل و حومه شهر چوئبده 

ها اين نظر وجود دارد كه تاكنون تمامي تأسيسات اطراف شهر با حريم مورد قبول نسبت به كاربري

اند. لذا دقت نظر در امر رعايت حرائم تأسيسات مذبور در يابي و تأسيس شدهو محدوده شهري مكان

 گردد. انداز توسعه آتي شهر از ملزومات عمده پدافندي شهر چوئبده محسوب ميچشم
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 پراكنش تأسيسات خطرساز :49-1شماره  نقشه
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 پذيري شهرآسيب -2-9-4

عاليت براي ساكنان آن، از جمله عنوان فراهم آورنده بستر سكونت و ف محيط كالبدي شهر به

باشند. بنابراين به دليل پذير ميباشد كه در مقابل اثرات ناشي از مخاطرات، آسيبموارد مهمي مي

پذيري آن از اثرات ناشي از ارتباط مستقيم محيط كالبدي و ساكنان شهر، بررسي و شناسايي آسيب

 باشد.پذيري، ضروري ميكاهش اين آسيبمخاطرات طبيعي و مصنوع و استفاده از تمهيداتي جهت 

گونه است كه در ابتدا پذيري وجوه گوناگون محيط كالبدي شهر، اين فرآيند بررسي آسيب

پذيري اجزاء مختلف محيط كالبدي از جمله بافت، شبكه  كننده و مؤثر بر آسيب هاي تعيين شاخص

ز انواع وجوه مختلف كالبد شهر پذيري هر يك ا معابر، واحدهاي مسكوني تعيين شده و سپس آسيب

 شود.بررسي مي

در بررسي وجوه گوناگون محيط كالبدي شهر چوئبده(بافت، شبكه معابر و مسكن) به لحاظ 

تركيب بافت پراكنده، عرض زياد و : گونه نتايجي چنين حاصل شد كهپذيري شهر اين آسيب

در واحدهاي مسكوني و عدم  محصوريت كم معابر، الگوي ساخت خطي، تيپ معماري گرم و مرطوب

عبارت  كند. بهپذيري كمي را ايجاد مي  هاي حساس در محيط كالبدي شهر، آسيبوجود كاربري

در   ديگر، پراكندگي بافت، پالن گسترده در واحدهاي مسكوني و نهايتاً سطح ساخته شده كم

قابل مخاطرات و با پذيري شهر در م سويي با شبكه خطي، عرض زياد معابر، موجب كاهش آسيب هم

 باشد. كاهش تلفات انساني و تخريب، امكان امدادرساني و فرار و پناه ساكنين شهر فراهم مي

هاي شهري، اقدام به هاي ديتابانك پارسلسازي صورت گرفته از دادهدر ادامه با توجه مدل

-هت دستهاي مختلف شهر با پيش فرض بروز بحران شده است. جپذيري قسمتبندي آسيبسطح

پذيري، از متغيرهاي كيفيت ساختمان، جنس مصالح و قدمت ساختمان بندي آسيبيابي به پهنه

 استفاده شده است.

باشد كه به همين ترتيب بنابر جدول متغير كيفيت ساخت در برگيرنده چهار نوع كيفيت مي

-پذيري احتمالي آنسيبگذاري انواع كيفيت، بر اساس درجه آدهي و اولويتارائه شده، اقدام به وزن

 .ها شده است
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 دهي متغير كيفيت ساختوزن :49-2شماره  جدول

 وزن كيفيت ساخت
 1 درحال ساخت-نوساز

 4 قابل نگهداري
 7 مرمتي
 9 تخريبي

 مأخذ: مطالعات مشاور

ترين مصالح دوامترين مصالح به كمبندي جنس مصالح ساختمان به ترتيب از مقاومدر سطح

هايشان در جدول زير ارائه شده به همراه وزنپنج سطح شده است. انواع جنس مصالح در  وزن داده

 ).622-2است(جدول شماره 

 دهي جنس مصالح ساختمانوزن :49-3شماره  جدول

 وزن جنس مصالح
 1 بتوني
 3 فلزي

 5 تيرچه بلوك آجر و آهن
 9 آجر و چوب

 مأخذ: مطالعات مشاور

ها بوده است كه با توجه به ديتابانك موجود، در چهار سطح متفاوت متغير بعدي عمر ساختمان

 هاي مربوط به سطوح در جدول زير ارائه شده است.اند. مقادير وزنبندي شدهطبقه

 دهي عمر ساختمانوزن :49-4شماره  جدول

 وزن قدمت
 1 سال 5زير 
5-15 4 
15-30 7 
 9 و باالتر 30

 مأخذ: مطالعات مشاور

پذير شهر توليد بندي نهايي سطوح آسيبهاي توليد شده، سطحه پس از تركيب اليهدر ادام

شده است. خروجي مدل گوياي آن است كه تركيب متغيرهاي عمر ساختمان زياد، جنس نامناسب 

پذيرترين سطوح در گيري آسيبمصالحي چون آجر و چوب به همراه كيفيت مرمتي، منجر به شكل

-ابنيه در مقابل خطرات و اثرات زياندهد، پايداري  كه نقشه ذيل نشان مي همانطورشهر شده است. 

 باشد.بار ناشي از سوانح اندك مي
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 پذيري شهربندي آسيبپهنه :49-2 شماره نقشه
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 هاي پدافندي شهرها و محدوديتشناسايي پتانسيل -3-9-4
حوه و كيفيت اجرايي شدن اصول پدافند كه هدف از ارائه اين گزارش، بررسي نبا توجه به اين

غيرعامل در شهر چوئبده بوده لذا با مالك قرار دادن اصول عنوان شده در بند به بررسي چگونگي 

ها و تهدايدات ها پرداخته شده است. لذا در ادامه به گردآوري و تشريح نقاط قوت، ضعف، فرصتآن

پذيري كالبدي شهر اطرات مصنوع و آسيبپدافندي از سه ديدگاه مختلف؛ مخاطرات طبيعي، مخ

 چوئبده پرداخته شده است.

 نقاط قوت •

هاي احداث شده در حاشيه طرات طبيعي وجود كمربند سبز نيزارها و نخلستانابه لحاظ مخ

رودخانه به عنوان حائلي بين محيط شهر و رودخانه از جمله نقاط قوت پدافندي شهر چوئبده است. 

هايي توان به عنوان مسيلاي احداثي در سطح شهر كه در مواقع بحران ميعالوه بر آن وجود نهره

 باشند.هاي سطحي كمك شاياني نمايند، از ديگر نقاط قوت شهر چوئبده ميبه تخليه آب

باتوجه به واقع شدن شهر چوئبده در نواحي مرزي و محتمل بودن تهاجم از نوع اشغال 

وسيله رودخانه كه به آيد)، محصوريت شهر بهميلي بر ميگونه كه از تجربيات جنگ تحزميني(همان

هاي قديمي)، تا حدود زيادي را احاطه نموده(مانند خندق و ديوار در اطراف قلعهاي آنشكل جزيره

 تواند داشته باشد. در غيرقابل نفوذ نمودن شهر به صورت مانع، كارآيي بااليي مي

حتمالي فاصله نسبتاً زياد صنايع و تأسيسات خطر از نقطه نظر تأسيساتي و مخاطرات مصنوع ا

باشد. از سوي ديگر به ساز شهر چوئبده از كالبد شهري از ديگر نقاط قوت پدافندي اين شهر مي

هاي پذيري كالبدي، بافت پراكنده، شبكه خطي منظم، عرض زياد معابر و وجود كاربريلحاظ آسيب

تي و درماني(قدس) و سه خانه بهداشت فعال در اين نشاني،  يك مركز بهداشپشتيباني چون، آتش

هاي وجود فضاي مدارس و كاربري يك دستگاه آمبوالنس،شهر با برخورداري از امكاناتي چون 

از ديگر نقاط قوت قابل  ،موجود با پراكندگي قابل توجه در كل سطح شهر در وضعمذهبي فراوان 

 باشند. هاي بحران ميتكيه در موقعيت
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 ضعفنقاطه  •

هاي ناآگاهانه افراد در ترين نقطه ضعف شهر، دستكارياز ديدگاه مخاطرت طبيعي، عمده

خصوص در زمينه احداث تعداد زيادي از انهار در ضلع شمالي شهر به ،بهمنشيرسواحل رودخانه 

از طرف سازد. ل آبگيري زياد مواجه ميضباشد كه در هنگام باال آمدن سطح آب، شهر را با معمي

به لحاظ ممانعت از ورود بادهاي آورنده گرد و غبار، بارزترين كمبود شهر، نبود پوشش  گر،دي

باشد. شيب ناچيز، خاك ريزدانه تاالبي و سطح ها) در ضلع غربي شهر مي گياهي(ترجيحاً نخلستان

 منطقه از ديگر نقاط ضعف شهر چوئبده به لحاظ دفاعي هستند.  آب در ايستايي بااليي

ر چوئبده با تأسيسات زيربنايي همچون صنايع كشتي سازي، بندر چوئبده، پل مجاورت شه

و صنايع پرورش ميگو و همچنين مجاورت با جاده  بهمنشيروي رودخانه ر ارتباطي غرب به شرق بر

اروندكنار از ديگر نقاط ضعف پدافندي شهر به لحاظ مخاطرات مصنوع است. در  -ارتباطي آبادان

ها در بافت شهري را  سازي مناسب آنيفيت نامطلوب ابنيه، عمر باال و عدم مقاومها بايد ككنار اين

 به نقاط ضعف پدافندي اين شهر افزود.

 هافرصت •

ها در جاي جاي فراواني باالي اراضي باير و بدون استفاده براي توسعه فضاي سبز و نخلستان

-طبيعي و حتي مصنوع محسوب مي هاي اساسي در ارتقاي پدافنديمحدوده شهر چوئبده از گزينه

ها و نيزارهاي در اراضي ضلع تواند به طور مشخص با پيگيري توسعه نخلستانگردد. اين امر مي

جهت ايجاد كمربندي حفاظتي در حاشيه رودخانه در  بهمنشيرشمالي شهر در حاشيه رودخانه 

ي حاشيه نهرهاي موجود در هاي اقتصادي ميسر گردد. اليروبي، تعريض و بهسازبرداريكنار بهره

سازي پدافندي شهر هاي بهينهخصوص در ضلع شرقي و جنوبي شهر از ديگر فرصتسطح شهر به

يابي بهينه تأسيسات ترين فرصت مكانچوئبده است. به لحاظ مخاطرات مصنوع احتمالي عمده

 باشد. آينده در اراضي گسترده موجود در حومه شهر چوئبده مي

هاي باير يري كالبدي نيز عرض زياد شبكه معابر موجود و فراواني باالي زمينپذاز نظر آسيب

ريزان را در توسعه كالبد شهري منطبق با اصول پدافندي ي شهر دست برنامهموجود در محدوده

 مورد نياز براي شهر باز گذارده است.  
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 تهديدات •

تمال وقوع سيل، طغيان و در ترين تهديدات فراروي شهر چوئبده به لحاظ طبيعي احاز شاخص

در رسوبات ريزدانه و سست موجود است. روشن  بهمنشيرشكل شديدتر تغيير بستر جريان رودخانه 

است كه دستكاري بيشتر در سواحل رودخانه باالخص در ضلع شمالي و شمال غربي شهر موجب 

اراضي ضلع غربي شهر ها و عدم مديريت بهينه تشديد تهديد مورد نظر خواهد شد. تداوم خشكسالي

گونه كه امروزه و وراي آن در آينده مخاطره گرد و غبار را نيز به جمع تهديدات شهر چوئبده، همان

 نيز وجود دارد، خواهد افزود. 

از ديدگاه مخاطرات مصنوع توسعه آتـي احتمـالي شـهر چوئبـده بـه سـمت جنـوب و حاشـيه         

نوان منشأ تهديد براي آينده پدافندي شـهر بـه   تأسيسات بندري شهر از جمله مواردي است كه به ع

آيد. ناديده گرفتن حرائم مصوب تأسيسات مذكور و عدم اعمال اصول پدافندي نسبت بـه  حساب مي

سـازي،  افزايد. عالوه بـر آن توجـه نكـردن بـه معيارهـاي مقـاوم      توسعه تأسيسات نيز به اين مهم مي

ري از ديگر موارد تهديدي است كه آينده پدافنـدي  يابي توسعه بهينه كالبد شهطراحي بافت و مكان

 شهر چوئبده را به چالش خواهد كشيد.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

١٠٦ 

 بررسي تراكم و طبقات ساختماني در مناطق، نواحي و محالت مختلف شهر  -10-4

هـاي   فضاي شهري غالباً در شهرهايي كه كاركردهاي اقتصادي و خدماتي دارند، عالوه بر مؤلفـه 

هاي روسـتايي بيـان    صادي، اجتماعي و فرهنگي شهر را نسبت به سكونتگاهكاركردي كه تمايزات اقت

هـاي   هاي جمعيتي بـاال، تفـاوت   هاي ساختماني، فشردگي بافت و تراكم كند، به لحاظ حجم توده مي

هـاي سـاختماني نيـز كـه      گـذارد. تـراكم   ها به نمـايش مـي   سيما و منظر شهري را از ساير سكونتگاه

باشد، به گونـه   هاي مسكوني به كل مساحت قطعه مي زيربناي ساختمان شاخصي براي تعيين نسبت

 كند. هاي روستايي را آشكار مي هاي بافت شهري نسبت به بافت ملموسي تفاوت

عوامل متعددي در باال بودن ضريب اشغال زمين در نقـاط شـهري نقـش دارنـد، ولـي بـه نظـر        

ختماني مســكوني شــهر عبارتنــد از: گــذار بــر ميــزان تــراكم ســاتأثيررســد كــه عوامــل اصــلي  مــي

هاي طبيعي يا حقوقي، گسترش بالفعل و بالقوه كالبد شهر، مرتبه كاركردي شهر در درون  محدوديت

اي و يا محلي، جمعيـت و تغييـرات ادواري آن، شـكل گسـتردگي بافـت       يك شبكه شهري يا منطقه

 ارزش زمين شهري و شبكه ارتباطي موجود.

بـه عنـوان نقطـه     1387شـود كـه از سـال    هاي كوچك، طبقه بندي ميشهر چوئبده در زمره شهر

هـاي   شـهر تبـديل شـده اسـت، ويژگـي     بـه  شهري رسميت يافته است. از آنجا كه اين شهر بـه تـازگي   

شـهر   -هـاي روسـتايي يـا  روسـتا      هاي معطوف به آن، انطباق بيشتري با بافـت  ساختماني شهر و تراكم

 دارد.

قطعه زميني كه كاركرد غالب آن مسكوني است، به عناصر و اجـزاي   شهر، -هاي روستا  در بافت

كاركردي مختلفي كه بيانگر نوع معيشت، فرهنـگ غالـب، مالحظـات اخالقـي و اجتمـاعي و حتـي       

شود. در اين شهرها بخشي از فضاي قطعـه مسـكوني    باشد، تقسيم مي معيارهاي زيبايي شناختي مي

ادوات كشـاورزي، مطـبخ و... اختصـاص يافتـه اسـت. البتـه ايـن        به عناصري نظير انبار، ابـزارآالت و  

وضعيت در شهرهايي كه مراحل تكوين و سـازگاري خـود را بـا الزامـات زمـاني و كـاركردي سـپري        

 شود. هايي از شهر چوئبده ديده مي كنند، چندان قابل دوام نيست. ويژگيهاي مذكور در بخش مي

» تراكم سـاختماني «ن به مساحت قطعه زمين را طبق تعريف نسبت بين سطح زيربناي ساختما

31Fگويند. مي

32 

                                                 
 23دانشگاه تهران، ص اصول و معيارهاي تعيين تراكم شهري، انتشارات  ،، تراكم در شهرسازي1383عزيزي، محمدمهدي، زمستان  32
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هاي ميداني و محاسبات به عمل آمده، ميـانگين تـراكم سـاختماني كـاربري      با توجه به برداشت

باشد كه ميزان ايـن شـاخص    درصد مي 48مسكوني شهر چوئبده در محدوده مطالعاتي طرح، حدود 

نيز محاسبه شده است. بـه جـز يـك قطعـه مسـكوني، سـاير        ريزي شهر  در هر يك از محالت برنامه

 بناهاي مسكوني شهر چوئبده يك طبقه هستند. 

بـر اسـاس   باشـد.   مترمربـع مـي   290متوسط سطح قطعات مسكوني در شـهر چوئبـده حـدود    

خـانوار   1699از  ، كهشده است اعالمنفر  7252 معادلجمعيت شهر چوئبده  1390سرشماري سال 

 قطعه است.  1291در حال حاضر تعداد قطعات مسكوني شهر نيز  تشكيل شده است.

 چوئبدهشهر در تراكم مسكوني به تفكيك محالت  متوسط: 410-1جدول شماره 

 (درصد) متوسط تراكم ساختماني محالت

 48.6 محله يك

 49 محله دو

 47 محله سه

 48.2 كل شهر

 مأخذ: محاسبات مشاور

غال بنـا  يد دو عامل تعداد طبقات و سطح اشراكم ساختماني باالزم به ذكر است براي شناخت ت

 را مورد بررسي قرار داد.

 الف) تعداد طبقات

شهر اسـت. چگـونگي    –به طور كلي شهر چوئبده داراي بافت و خصوصيات كالبدي يك روستا 

را  هاي روسـتايي و شـهري   تفكيك قطعات، شيوه معماري بناها و... همه رنگ و بويي از ويژگي بافت

توامان دارد. اين ويژگي در تراكم ساختماني، تعداد طبقات و سطح اشـغال واحـدهاي مسـكوني نيـز     

هـاي مسـكوني موجـود در شـهر      مشخص است.  به جز يك قطعه مسكوني دو طبقه، ساير ساختمان

درصـد   1/0درصد قطعات مسكوني يك طبقـه،   9/99يك طبقه هستند، در مجموع در شهر چوئبده 

باشند. محالت مختلف شهر از لحاظ تعداد طبقات داراي خصوصيات يك دسـت   بقه ميقطعات دو ط

 هاي اندكي بين محالت و نواحي مختلف شهر در اين خصوص وجود دارد.  و مشابهي هستند و تفاوت

 مساحت كل زيربناي ساختمان (در تمام طبقات)

 مساحت قطعه زمين
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 هاي مسكوني در وضع موجود پراكنش تعداد طبقات ساختمان :410-1شماره  نقشه
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 ب) سطح اشغال

هـاي مسـكوني    ال ساختمان سطح كل زميني اسـت كـه توسـط سـاختمان    منظور از سطح اشغ

32Fپوشيده شده است.

درصد اسـت.   48هاي مسكوني در شهر چوئبده  ساختمان متوسط سطح اشغال 33

درصد و كمترين ضريب اشـغال مربـوط بـه     9/48بيشترين درصد سطح اشغال مربوط به محله دو با 

چنداني در ميانگين سـطح اشـغال محـالت مشـهود      درصد است. با اين حال تفاوت 47محله سه با 

، متوسط ضريب سطح اشغال بنا به تفكيك محالت در شهر چوئبـده را  410-3نيست. جدول شماره 

 دهد. نشان مي

 : متوسط سطح اشغال مسكوني به تفكيك محالت410-2جدول شماره 

 (درصد) متوسط سطح اشغال محالت

 48.6 محله يك

 48.9 محله دو

 47 محله سه

 48.2 كل شهر

 مأخذ: محاسبات مشاور

 : متوسط سطح اشغال مسكوني به تفكيك محالت410-2نمودار شماره 

48.648.94748.2

0
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60

كل شهرمحله سهمحله دومحله يك
 

 مأخذ: محاسبات مشاور

                                                 
 25اصول و معيارهاي تعيين تراكم شهري، انتشارات دانشگاه تهران، ص  ،، تراكم در شهرسازي1383عزيزي، محمدمهدي، زمستان   33
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 در وضع موجود مسكوني در قطعاتتوزيع سطح اشغال  :410-2شماره  نقشه
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 ج) تراكم ساختماني:

شـود.   بنـدي مـي   در پـنج گـروه دسـته   مسكوني  واحدهاي انيبندي، تراكم ساختم در يك طبقه

 60تا  40بين با تراكم  يماني به واحدهايبندي، بيشترين درصد تراكم ساخت هبراساس نتايج اين طبق

گيرند. شايان  درصد قرار مي 40كمتر از هاي با تراكم  اختصاص دارد. در مرتبه دوم، ساختمان درصد

باشد. در جـدول   بندي را دارا مي ، كمترين سهم در اين دستهدرصد  100بيشتر از ذكر است، دسته 

كر شده به تفكيك محالت ارائه شده هاي تراكمي ذ توزيع واحدهاي مسكوني در گروه 410-4شماره 

واحـدهاي   متوسـط تـراكم سـاختماني    410-3و نمـودار شـماره   مربوطـه  ست. عالوه بر آن، نقشـه  ا

 دهد. را نشان مي هچوئبدبه تفكيك محالت شهر  مسكوني

 : توزيع واحدهاي مسكوني براساس تراكم ساختماني به تفكيك محالت410-3جدول شماره 

 تراكم
 كل شهر محله سه محله دو محله يك

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 30.5 394 34.6 140 28.2 157 29.5 97 40كمتر از 

 48.4 625 48.6 197 48.1 268 48.9 161 60تا 40

 17.5 226 13.6 55 20.3 113 17.6 58 80تا60

 0.8 10 0.7 3 0.4 2 1.2 4 100تا80

 2.8 36 2.5 10 3.1 17 2.7 9 و بيشتر 100

 100.0 1291 100.0 405 100.0 557 100.0 329 مجموع

 مأخذ: محاسبات مشاور

 اكم ساختماني: توزيع واحدهاي مسكوني شهر براساس تر410-3نمودار شماره 

30.5

48.4

17.5
0.82.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

و بيشتر 100100تا8080تا6060تا 4040كمتر از 
 

 مأخذ: محاسبات مشاور

همانگونه كه اشاره شد، ميانگين تراكم ساختماني واحدهاي مسـكوني در سـطح شـهر چوئبـده     

دهد كه تفاوت زيادي بين درصد سطح اشـغال و تـراكم سـاختماني     درصد است. اين نشان مي 2/48

 تي اكثريت بناهاي شهر يك طبقه هستند.واحدهاي مسكوني وجود ندارد و به عبار
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 به تفكيك محالت چوئبدهتراكم ساختماني واحدهاي مسكوني در سطح شهر ميانگين : 410-4 شماره جدول

 (درصد) متوسط تراكم ساختماني محالت

 48.6 محله يك

 49 محله دو

 47 محله سه

 48.2 كل شهر

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 در وضع موجود تراكم ساختماني مسكونيتوزيع  :410-3شماره  نقشه
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هـاي مسـكوني در منـاطق مختلـف شـهر بـا توجـه بـه         وضعيت كلي ساختمان -11-4

هاي كمي و كيفي، مالكيت، نماي ساختمان، نوع مصالح، كيفيت و قدمت ساختمان  شاخص

(قابل استفاده، نوساز، مرمتي، تخريبي)، تجهيزات و تأسيسات بهداشتي، جهت اسـتقرار  

 در زمين و... بنا

هاي مسكوني از نظر نوع مصـالح و عمـر بنـا بـه منظـور درك صـحيح از       بررسي وضع ساختمان

هاي مسكن متعـارف شـهر،   كند تا ضمن شناسايي ويژگيكيفيت آنها اهميت دارد. اين امر كمك مي

بـي  هايي كه داراي كيفيت مرمتـي يـا تخري  هاي قابل استفاده در وضع موجود و ساختمان ساختمان

 هستند، شناسايي گردند و در برآورد نيازهاي مسكوني شهر به كار گرفته شوند.  

هاي مسكوني شهر از نظر نـوع مصـالح، عمـر بنـا و كيفيـت آنهـا در       به منظور بررسي ساختمان

 ه،شـهر برداشـت گرديـد    مسكونيهاي هر يك از قطعات مطالعات ميداني صورت گرفته، ابتدا ويژگي

بـا اسـتفاده    ،Excel ،Autocadت شده پس از طي مراحلي در نرم افزارهاي سپس اطالعات برداش

هاي الزم . پس از انجام كنترله استمورد پردازش قرار گرفت ،)GISاطالعات جغرافيايي (از سيستم 

هاي مسكوني شهر تعيين گرديد. نتايج اين بررسي به تفكيـك محـالت   مشخصات كالبدي ساختمان

 شود:ها پرداخته ميسي اين ويژگيديده است. در ذيل به بررگانه شهر تهيه گرچهار

 الف) عمر بنا:

 قطعـات كـل   تعـداد درصـد از   51اساس برداشت ميداني و محاسبات به عمـل آمـده، حـدود    بر

سال دارند. اين بناها به لحاظ عمر بنا و مصـالح بـه كـار     15تا  5قدمتي بين ، چوئبدهمسكوني شهر 

   .شوندبندي ميطبقه قابل نگهداريي در زمره بناهااغلب رفته 

 قطعـات كـل   تعـداد درصـد از   33، حـدود  سـال اسـت   5كمتر از بناهايي كه زمان ساخت آنها 

انـد. اكثــر   بيشــتر در محلـه دو واقـع شــده  گيـرد و بــه لحـاظ فضـايي،    مسـكوني شـهر را دربــر مـي   

 5زيـر  توان در زمره بناهاي و اكثر آنها را مي باشند هاي نوساز شهر داراي اسكلت بتني مي ساختمان

درصـد از   16 ،گـذرد سـال مـي   30تا  15كه از زمان ساخت آنها  بناهايي .به شمار آورد سال ساخت

اسـت و در   آجـر و آهـن  اسكلت مصالح آنها بيشتر . شود شامل ميمسكوني شهر را  قطعاتكل  تعداد

ان جنـگ تحميلـي، يكـي از    از آنجـا كـه ايـن شـهر در زمـ      .گـردد  بندي مي زمره بناهاي مرمتي رده
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جـدول،   شـود.  شهرهايي است كه به شدت آسيب ديده، ساختماني با قـدمت بـاال در آن ديـده نمـي    

 دهد. را نشان ميچوئبده  ريزي شهرعمر بناي مسكوني در محالت برنامه ذيلنمودار و نقشه 

 يريزو محالت برنامه ح شهر چوئبده: عمر بناي مسكوني در سط411-1 جدول شماره

عمر بناي 
 مسكوني

 كل شهر محله سه محله دو محله يك

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 16.5 213 9.6 39 15.4 86 26.7 88 سال 30تا 15

 50.8 656 57.5 233 50.8 283 42.6 140 سال 15تا 5

 32.7 422 32.8 133 33.8 188 30.7 101 سال5زير 

 100.0 1291 100.0 405 100.0 557 100.0 329 مجموع

 محاسبات مشاورمطالعات ميداني و مأخذ: 
 

 چوئبده: عمر بناي مسكوني شهر 411-1 نمودار شماره

32.7
50.8

16.5

0.0

20.0

40.0
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80.0

100.0

سال30تا  15سال 15تا  5سال 5زير 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور
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 عمر ابنيه مسكوني در وضع موجود :411-1شماره  نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

١١٧ 

 ب) مصالح بنا:

ز قابـل تـوجهي ا   تعـداد  ، در سـاخت چوئبـده هاي انجام گرفته در سطح شهر ناي برداشتبر مب

آجر و آهـن از جملـه   به عنوان ديوار باربر استفاده شده است.  آجراز  ،شهربناهاي مسكوني محدوده 

از مصالح به كار رفتـه در سـاخت ابنيـه مسـكوني     درصد  6/6 ند كهرو مصالح رايج در شهر بشمار مي

 .تشكيل داده است.شهر را 

هـاي مركـزي     قسـمت در مرتبه بعـدي قـرار دارد كـه غالـــباً در      بتنيهاي با مصالح ساختمان

مسكوني را بـه   ابنيه تعداددرصد كل  5/22د و حدود نخوربه چشم ميو به ويژه در محله دو شــهر 

صـالح بلـوك و   درصـد از م  9/9در ساخت و سازهاي ابنيه مسكوني، تنهـا  خود اختصاص داده است. 

از  سـهم انـدكي  آهن استفاده شده است. ساير مصالح همچون آجر و چوب، خشت و چوب و سنگي، 

نـوع   زيـر جـدول، نمـودار و نقشـه    باشـد.   ميرا دارا مصالح به كار رفته در ساخت ابنيه شهر چوئبده 

 دهد.را به تفكيك محالت نشان مي چوئبدهشهر در مصالح و اسكلت ساختمان 

 به تفكيك محالت  چوئبدههاي مسكوني شهر : نوع مصالح و اسكلت ساختمان411-2ه جدول شمار

 مصالح بنا
 كل شهر محله سه محله دو محله يك

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 66.1 853 68.6 278 65.4 364 64.1 211 آجر و آهن

 0.1 1 0.2 1 0.0 0 0.0 0 آجر و چوب

 22.5 291 22.0 89 23.5 131 21.6 71 اسكلت بتني

 0.1 1 0.0 0 0.2 1 0.0 0 اسكلت فلزي

 9.9 128 8.6 35 10.1 56 11.2 37 بلوك وآهن

 1.1 14 0.2 1 0.7 4 2.7 9 بلوك وچوب

 0.2 2 0.2 1 0.0 0 0.3 1 خشت و چوب

 0.1 1 0.0 0 0.2 1 0.0 0 سنگي

 100.0 1291 100.0 405 100.0 557 100.0 329  مجموع

 مأخذ: مطالعات ميداني و محاسبات مشاور
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 چوئبدههاي مسكوني شهر : نوع مصالح و اسكلت ساختمان411-2نمودار شماره 
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80.0
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 مشاور مأخذ: مطالعات ميداني

 هاي مختلف : نحوه توزيع مصالح قطعات مسكوني، در دوره411-3جدول شماره 

 مصالح
 سال 30تا 15 سال 15تا 5 سال 5زير 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 86.4 184 86.0 564 26.8 113 آجر و آهن

 0.0 0 0.0 0 0.2 1 آجر و چوب

 0.5 1 0.3 2 66.8 282 اسكلت بتني

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 اسكلت فلزي

 8.5 18 13.0 85 5.7 24 بلوك وآهن

 3.8 8 0.8 5 0.2 1 بلوك وچوب

 0.9 2 0.0 0 0.0 0 خشت و چوب

 0.0 0 0.0 0 0.2 1 سنگي

 100.0 213 100.0 656 100.0 422 مجموع

 ني مشاور هاي ميدا مأخذ: برداشت

گذرد نيز اسكلت بتني در مقام  در قطعات مسكوني كه كمتر از پنج سال از زمان ساخت آنها مي

درصد، بيشترين مقـدار را بـه    6/28پس از آن استفاده از آجر و آهن با  .درصد قرار دارد 8/66اول با 

 خود اختصاص داده است.

د كـه  دهـ  سال ساخت، نشان مـي  15تا  5هاي مسكوني  بررسي نحوه توزيع مصالح در ساختمان

درصـد)   13در اولويت بعدي بلوك و آهـن ( درصد) و  86آجر و آهن (پركاربردترين مصالح آن دوره، 

 باشند. آن دوره مياز مصالح به كار رفته در ساخت ابنيه مسكوني 
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، آجـر و  نيـز  سـال سـاخت   30تا  15هاي مسكوني  بيشترين مصالح مورد استفاده در ساختمان

 5/8پس از آن بلوك و آهـن بـا    .شود درصد از كل قطعات مسكوني را شامل مي 4/86آهن است كه 

 هاي بعدي قرار دارند. درصد در رده 8/3در نهايت بلوك و چوب با و درصد 

هـاي مختلـف در شـهر     ه از جدول باال پيداست، روند استفاده از مصالح در طي دورههمانگونه ك

چوئبده تغيير يافته و استفاده از مصالح آجر و آهن كاهش پيدا كرده و مصالح اسكلت بتني و پس از 

هـاي مسـكوني    در ساختمان .آن بلوك و آهن كه در رده مصالح بادوام است، جايگزين آن شده است

دوام بلـوك و چـوب    درصـد از از مصـالح كـم   3/0گذرد، تنهـا   ز پنج سال از ساخت آنها ميكه كمتر ا

هـاي مختلـف را در شـهر     اند. نمودار ذيل نحوه توزيع مصالح قطعـات مسـكوني در دوره   ساخته شده

 دهد. چوئبده نشان مي

 ر شهر چوئبدههاي مختلف د : مقايسه نحوه توزيع مصالح قطعات مسكوني در دوره411-3نمودار شماره 
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 مأخذ: مطالعات مشاور
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 ها : مصالح به كار در رفته ساختمان411-2نقشه شماره 
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 بناها:)كيفيت پ

تفصـيلي شـهر چوئبـده     -هاي ميداني درمحدوده مطالعاتي طرح جـامع نتايج حاصل از برداشت

در بنا، نحوه و  توجه به نوع مصالح بكار رفتهشهر با  اين دهد كه بسياري از بناهاي مسكوني نشان مي

مطلوبي ندارند. البته اين وضعيت با توجه به تركيب اجتماعي شهر،  چندانكيفيت زمان ساخت آنها 

. قريـب بـه اتفـاق بناهـاي     نيسـت قدمت آن و درآمد اندك شهروندان چندان عجيب و غير منتظـره  

كالبدي شهري در مقياس جمعيتي، اقتصـادي و   اند و عوامل نيروهاي پويايمسكوني شهر يك طبقه

اند كه توسعه عمـودي، بهسـازي و بازسـازي بناهـاي تخريبـي و      آنچنان نيرومند نشده شهر،كالبدي 

 مديريت شهر و شهروندان آن قرار دهند.  هاي اولويتدر زمره  چوئبده رامرمتي شهر 

درصـد از ابنيـه    3/3رد، در حـدود  گي ريزي كه اراضي غربي شهر را در بر مي در محله يك برنامه

دوام  تخريبي بوده و نياز به بازسازي دارند. اين امر نشان از كيفيت نامناسب قطعـات مسـكوني و كـم   

 3/35هاي مسكوني با كيفيت قابل نگهداري با اختصـاص   ساختمان .بودن مصالح ساختماني آن دارد

درصد از ابنيه مسـكوني   7/30محله حدود  گيرد. در اين درصد از ابنيه مسكوني در رده اول جاي مي

 باشد. مرمتي مينيز درصد از آن  7/30نوساز بوده و 

هـاي  سـاختمان  سـهم ريزي كه در قسمت مركزي شهر واقع شده است، نيـز   در محله دو برنامه

درصد به خود تخصيص داده است. ابنيه  3/46مسكوني با كيفيت قابل نگهداري، بيشترين سهم را با 

هـاي مسـكوني در    درصـد از سـاختمان   9/19درصد در رده بعدي قرار دارد. در حدود  9/32با نوساز 

 درصد داراي تخريبي هستند. 1در حدود  و اين محله كيفيت مرمتي

ابنيه مسكوني با كيفيـت   سهمشود، ريزي كه نواحي شرقي شهر را شامل مي در محله سه برنامه

در اين محله نيز بيشترين سهم مربوط به ابنيه بـا كيفيـت    باشد. تخريبي كمتر از محله يك و دو مي

درصـد   8/32درصد ابنيه مسكوني قابل نگهداري، پس از آن  7/46قابل نگهداري است، به طوري كه 

 درصد از آنها تخريبي هستند. 5/0 درصد از آنها مرمتي و 20هاي مسكوني نوساز،  ساختمان

صـالح قطعـات مسـكوني نسـبت بـه سـاير محـالت        ريزي از لحـاظ كيفيـت و م   محله سه برنامه

 ريزي شهر وضع بهتري دارند. برنامه

بيشـترين سـطح مسـكوني بـا كيفيـت قابـل       و سـه  با توجه به توضيحات ارائه شـده، محلـه دو   

ابنيه مسكوني تخريبـي در محلـه   ميزان سهم كمترين  .باشد دارا مي نسبت به محله يك نگهداري را
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واقـع   دو و سـه  هاي مسكوني نوساز نيـز در محلـه  ترين درصد ساختمانهمچنين بيش سه قرار دارد.

 باشد. اند و كمترين آن متعلق به محله يك مي شده

اين به معنـي   .باشند درصد از ابنيه مسكوني قابل نگهداري مي 6/43در مجموع در شهر چوئبده 

 سال اخير بسيار زياد بوده است. 15كه ساخت و ساز شهر در طي 
 

 به تفكيك محالت چوئبدههاي مسكوني شهر : كيفيت ساختمان411-4ره جدول شما

كيفيت ابنيه 
 مسكوني

 كل شهر محله سه محله دو محله يك

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1.4 18 0.5 2 0.9 5 3.3 11 تخريبي

 43.6 563 46.7 189 46.3 258 35.3 116 قابل نگهداري

 22.7 293 20.0 81 19.9 111 30.7 101 مرمتي

 32.3 417 32.8 133 32.9 183 30.7 101 نوساز

 100.0 1291 100.0 405 100.0 557 100.0 329 مجموع

 مأخذ: مطالعات ميداني و محاسبات مشاور
 

 

  چوئبدههاي مسكوني شهر : كيفيت ساختمان411-4 نمودار شماره

 
 ت مشاورمأخذ: محاسبا
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 در وضع موجود ابنيه مسكوني كيفيت: 411-3شماره نقشه 
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مالكيت اراضي در شهر با تفكيـك نـوع مالكيـت دولتـي، خصوصـي و عمـومي        -12-4

 ات آن در شهرتأثير(شهرداري، اوقاف) و 

به علت  ،ناپذير و غيرقابل جايگزين است. زمين شهري عالوه بر اهميت فوقتجديد زمين ثروتي

ك توجـه بـه مـوارد مـذكور در    اي دارد. بـا   ارزش فزاينده ،محدود بودنش اقتصادي باالي آن وارزش 

هايي كه اصول  از اولويت خاصي برخوردار باشد. محدوديت ريز بايد ارزش زمين شهري براي هر برنامه

 ورد و ارزش اقتصادي هر قطعـه زمـين بـا   آ ر شهر بوجود ميدريزي شهري براي كاربري زمين  امهبرن

ارزش زمـين   كـه هاي شهري، از مـواردي هسـتند    در طرح تعريف شده براي آن يتوجه به نوع كاربر

 نمايند. شهري را دو چندان مي

 شـهري شـناخت انـواع مالكيـت زمـين در      نيجـه در ارتبـاط بـا زمـ    يكي از موضوعات قابـل تو 

 في باشند.عمومي، خصوصي، دولتي و وقتوانند داراي مالكيت  شهري ميشهرهاست. زمينهاي 

شـهر، از   تفصـيلي  -جامع ه به آن در تدوين طرح وضعيت مالكيت اراضي شهري و توجبررسي 

. يكي از علل عدم بسزايي دارد تأثيرهاي پيشنهادي  پذيري كاربري در تحققآن جهت مفيد است كه 

 (ساكنان شهر) با پيشـنهادهاي طـرح اسـت.    كنندگان هاي شهري، تقابل منافع مصرف طرح موفقيت

آيـد، در صـورتي كـه     بـه شـمار مـي    شهريهاي عمومي كه از ضروريات هر طرح  گيري كاربري شكل

شـهرهاي كوچـك    در شود كه اين امـر  هايي مواجه مي اراضي خصوصي را هدف قرار دهد، با مقاومت

اي از  طـور معمـول بخـش عمـده    از سوي ديگر بـه  شهري است.  هاي يكي از علل عدم موفقيت طرح

جويي از آنها در مسير ارائـه   توان بدون بهره نمي اغلبدرتملك بخش خصوصي است و اراضي شهرها 

يابد تا بدين ترتيب بتوان  حلي ميانه ضرورت مي اين صورت اتخاذ راهمناسب گام برداشت. در  يطرح

 ها را در مسير اجراي طرح كاهش داد. ميزان مقاومت

هايي با مالكيت خصوصي پيشـنهاد   در زمينهاي خدماتي غير انتفاعي  توضيح اينكه اگر كاربري

باشد ولي در مرحلـه اجرايـي مشـكالت     گردد، هر چند از نظر ضوابط و مقررات شهرسازي موجه مي

هايي در برخـي مـوارد موجـب تقابـل منـافع      بوجود آورد. پيشنهاد چنين كاربري تواند اي را مي ويژه

زم هـايي از تـوان مـالي ال    چنـين كـاربري   گردد و گاهي نيز سازمانهاي متولي عمومي و خصوصي مي

هايي حتي المقدور بايـد در   يباشند. بدين جهت چنين كاربر تملك زمين مذكور برخوردار نمي ايرب

باشـند. الزم بـه    دولتي مي ياو يا وقفي  (شهرداري) هايي پيشنهاد گردد كه در مالكيت عمومي زمين
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هايي با مالكيت خصوصي در جهت تأمين  از زمين ذكر است كه اين امر به مفهوم عدم استفاده مطلق

هـاي شـهري و    باشند بلكه  ابزار و مقررات متعددي براي تسـهيل اجـراي طـرح    خدمات عمومي نمي

 پذير نيست. ده از تمامي آنها به آساني امكانتملك اراضي وجود دارد، ولي استفا

دهـد. الزم   يج زير را بدست مـي در ارتباط با انواع مالكيت زمين نتا چوئبدهبررسي وضعيت شهر 

به ذكر است كه در اين خصوص به اراضي پيراموني شهر كه خارج از محدوده نيز هستند، توجه شده 

 است.

  هاي با مالكيت عمومي:الف) زمين

ها به هيچ شخص يا سازماني تعلق ندارند، بلكه متعلق به تمامي شـهروندان و  اين دسته از زمين

و  اداره كـل راه هايي در داخل محدوده شهرها معموالً تحـت مالكيـت   زمين هاست. چنينهمه نسـل

توانـد از چنـين    و شهرسـازي مـي   اداره كـل راه باشند.  زي و بطور محدودي نيز شهرداري ميشهرسا

هايي بعنوان اهرمي براي تثبيت قيمت زمين شهري، تأمين نياز طبقات كم درآمد جامعه و نيز زمين

 يرانتفاعي مورد نياز شهر استفاده نمايد.براي تأمين خدمات غ

انجام شده توسط مشاور، اراضي عمومي درشهر چوئبده، شامل زمـين ورزشـي،     براساس بررسي

هكتـار) و اراضـي    43نشـاني (حـدود    معابر، فضاهاي سبز كوچك موجود در معابر و ساختمان آتـش 

 باشد. هكتار) مي 10مسكن مهر (

  :هاي با مالكيت دولتيب) زمين

باشـند كـه در جهـت     هـاي دولتـي مـي   هاي با مالكيت دولتي تحت تملك يكي از سازمانزمين

 شوند. كار گرفته ميه هاي ديگر بتأمين نيازهاي آنها و يا سازمان

هكتـار   4/17هاي با مالكيت دولتي شهر  هاي انجام شده مساحت مجموع زمين بر اساس بررسي

مترمربع در اختيار نيروي انتظـامي، و بقيـه    2418ن مقدار متر مربع است كه از اي 174413معادل 

اي از اراضي دولتـي در   همچنين بخش عمده مربوط به ساير ادارات دولتي و آموزش و پرورش است.

هكتـاري موسـوم بـوده و محـل اسـتقرار       400اراضـي  قسمت مركزي جنوب شهر قرار دارد كـه بـه   

 باشد. خدمات عمده شهري مي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

١٢٧ 

  مالكيت وقفي: هاي با) زمينج

بـه ايـن    خيـرين باشـد كـه معمـوالً توسـط      ها تحت مالكيت سازمان حج و اوقاف مياين زمين

هـايي را  تواند متناسب با نيازهاي شهروندان چنين زمـين  گردد. سازمان مذكور ميسازمان واگذار مي

يرمسـتقيم بـا   گـذاري مسـتقيم يـا غ    ر گيرد. در مواردي نيز بـا سـرمايه  كاه در جهت منافع عمومي ب

امـا مسـاحت    دهـد.  اي يا سرقفلي در اختيار مردم قرار مياحداث مستحدثاتي آنها را به صورت اجاره

 باشد. مي هكتار 3/1هاي شهر حدود  مساجد و حسينيه

  هاي با مالكيت خصوصي:) زميند

در  گيرنـد. گنجد در ايـن گـروه قـرار مـي    هاي شهري كه در موارد سه گانه فوق نميكليه زمين

اما در اين شهر كه به تازگي داراي  باشند.ها داراي سند رسمي و ثبت شده ميغالب موارد اين زمين

اي (بـه شـيوه سـاير روسـتاهاي كشـور)       هاي سنتي و اسناد قولنامـه  شهرداري شده، تاكنون با روش

 شده است. اموري نظير تفكيك و واگذاري امالك انجام مي

 هد.  هاي مختلف شهر را نشان مي ي تحت مالكيتها نقشه مربوطه موقعيت زمين
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 در وضع موجود مالكيت اراضي شهر :412-1شماره  نقشه
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هـاي تـاريخي و حـرايم و ضـوابط و      ها، بناها، محوطه اخذ اطالعات مربوط به بافت-13-4

 هاي مربوط به آنها طرح

باشـند. بـا   ي آن مـي آثار تاريخي موجود در هر شهر نشانگر قدمت و ديرينه فرهنگـي و سـكونت  

توجه به اين موضوع، حفاظت آثار فوق بر عهده نسل امروزه مي باشد. اين آثار گذشته از آنكه موجب 

تواند جاذب گردشگران بـه آن  شود، ميمعرفي فرهنگ گذشته مردم شهر به نسل امروزه و آينده مي

 شهر بوده و منافع اقتصادي براي شهر و مردم آن در پي داشته باشد.

در وضع موجود آثار تاريخي ارزشمندي در محدوده شـهر  دهد كه مطالعات انجام شده نشان مي

وجود نداشته و از آنجا كه در زمان جنگ تحميلي ايران و عراق، اين شهر تخريب شـده اسـت، اكثـر    

 باشد. ساخت و سازهاي شهر جديد مي
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أسيسات شـهري(آب،  هاي ت خصوصيات، موقعيت، گنجايش وكيفيت مراكز و شبكه -14-4

هـا و امكانـات    ها، كمبودها، محدويت فاضالب، برق، مخابرات، اينترنت، گاز و غيره) سرانه

 آنها

تأسيسات شهري به اراضي اختصاص يافته جهت امور مربوط به تأسيسات زيربنـايي شـهر و يـا    

بـرق، تلفـن،   شود. وجود تأسيسات زيربنايي شامل آب، فاضالب،  بهداشت شهر و شهروندان گفته مي

گردند و به منظور رفع نيازها و مشكالت ساكنين شـهر   گاز و غيره، زيربناي توسعه شهر محسوب مي

هـايي كـه در مـورد آنهـا بايـد رعايـت        آيند. از اين رو لزوم ايجاد اين تأسيسات و ضابطه به وجود مي

 اي برخوردار است. گردند، از اهميت و اولويت ويژه

توانـد معيـار    ر آنكه از احتياجات اساسي يك جامعه شهري اسـت، مـي  چنين تأسيساتي عالوه ب

سنجش توسعه شهرها از جهات مختلفي كه معموالً يك جامعه شهري واجـد آن اسـت، بـه حسـاب     

ريـزي شـده    آيد. در طراحي يك شهر يا شهرك جديد (كه همه تأسيسات زيربنايي آن از قبل برنامه

هايي برحسب  تواند طي برنامه نگي در نصب ملزومات آنها، ميايجاد تأسيسات و برقراري هماهاست)، 

كنـد. در   ود ايـن امـر فـرق مـي    زمان و مكان به خوبي پيشرفت نمايد، ولي در مورد شـهرهاي موجـ  

شهرهاي موجود احداث و گسترش تأسيسات شهري، تدريجي است و احداث و بهبود تأسيسات شهر 

 گيرد. هاي متفاوت صورت مي ها و ارگان در مراحل مختلف، توسط دستگاه

 الف) آب

كننده آب شهر چوئبده است و با توجه به اينكـه آب در   خط انتقال آب آبادان منبع اصلي تأمين

خانـه شـهر    گردد، داراي كيفيت نسبتا مناسبي است. آب تصفيه شده به تلمبه شهر آبادان تصفيه مي

خانه مسـاحتي حـدود    گردد. اين تلمبه چوئبده منتقل شده و سپس در شبكه آبرساني شهر پمپاژ مي

احداث شده است. ظرفيـت مخـزن بتنـي     1369الي  1368هاي  مترمربع دارد و در طي سال 4266

مترمكعب بوده و در ابتداي ورودي به شهر واقع است. منبع ديگـر تـأمين آب    2000خانه،  اين تلمبه

في سـكونتگاه ديگـري را تـأمين    خانه جمشيدآباد است. شهر چوئبـده، آب مصـر   مصرفي شهر، تلمبه

 نمايد . نمي

سال بـوده كـه براسـاس اسـتعالم صـورت       20كشي آب شهر چوئبده نزديك به  عمر شبكه لوله

 كشي آب، نياز به تعويض و اصالح دارد. گرفته از اداره آب و فاضالب شهر، سيستم لوله
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سبز) مصرف شـده  آب شهر به تفكيك در بخش هاي(خانگي، عمومي، تجاري و صنعتي، فضاي 

شود. براساس اطالعات اخذ شـده از اداره آب و  و بخشي از آب تصفيه شده در حين انتقال اتالف مي

مترمكعب در ماه است. حداقل و حداكثر  120000فاضالب استان، متوسط مصرف خانگي آب شرب 

مچنين سـرانه  باشد. ه مترمكعب در ماه مي  150000و  90000ميزان اين مصرف به ترتيب برابر با 

 ليتر است. 450الي  400مصرف روزانه براي هر فرد در شهر چوئبده حدود 

جدول ذيل مصرف كلي آب شهر به طور متوسط در يك ماه (متوسط مصرف، حداكثر و حداقل 

 دهد. مصرف) به تفكيك نوع مصرف (خانگي، صنعتي و...) را نشان مي

 در ماه تفكيك نوع مصرف برحسب مترمكعب به چوئبده: مصرف كلي آب شهر 414-1جدول شماره 

 حداقل حداكثر متوسط شرح

 90000 150000 120000 خانگي (مسكوني)

 1390مأخذ: شركت آب و فاضالب استان خوزستان، امور آب و فاضالب شهر آبادان، 

، برابر 1390در سال  چوئبدهتعداد مشتركين آب شهر ، بنا به گزارش اداره آب و فاضالب استان

درصـد مشـترك خـانگي     1/95مشـترك معـادل    970مشترك بوده است كه از اين تعداد  1020 با

، 414-2ها هسـتند. جـدول شـماره     درصد مشترك ساير بخش 9/4مشترك معادل  50(مسكوني)، 

 دهد. تعداد مشتركان مختلف شهر چوئبده را به تفكيك مسكوني، صنايع و غيره نشان مي

 چوئبدهركان مختلف به تفكيك مسكوني، صنايع و غيره در شهر : تعداد مشت414-2جدول شماره 

 جمع ساير صنعتي خانگي (مسكوني) شرح

 1020 50 - 970 تعداد مشتركان

 100 9/4 - 1/95 درصد از كل

 1390مأخذ: شركت آب و فاضالب استان خوزستان، امور آب و فاضالب شهر ابادان، 

اي بـودن   باشـد. بـه علـت شـاخه     مترمكعب مـي  5000الي  3000مصرف روزانه آب شهر مابين 

گـردد. شـهر فاقـد شـيرهاي آب      اي بودن شكل شهر، فشـار آب درسـت توزيـع نمـي     خطوط و حلقه

هـاي   نمايـد. سـطح آب   نشاني است كه خود مشكالتي را در زمان بحران براي شـهر ايجـاد مـي    آتش

خـود مشـكالتي را بـراي دفـع      زيرزميني شهر به علت نزديكي به دريا، تقريبا هم سطح درياست كه

 هاي سطحي و فاضالب ايجاد نموده است. آب
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گاه و خروجـي ايـن    هاي سطحي به صورت نهرهاي سنتي بوده كه تخليه آوري آب سيستم جمع

و طرحـي بـراي     باشد اما برنامه است. طرح جامع آب شهر در حال تهيه مي بهمنشيرنهرها، رودخانه 

 نشده است.دفع فاضالب در حال حاضر تهيه 

 ب) فاضالب

هاي سطحي براي هر شـهري الزم و ضـروري اسـت. در شـهر      وجود سيستم دفع فاضالب و آب

چوئبده به علت شيب كم و باال بودن سفره آب زيرزميني (تقريبا نزديك سطح دريا)، شهر با مشـكل  

ضـالب  هاي سطحي مواجه است. از اين نظر شهر چوئبـده فاقـد سيسـتم دفـع فا     دفع فاضالب و آب

هـاي سـطحي دفـع     هاي شهر از طريق تخليه بـه آب  شهري است و فاضالب منازل و ساير ساختمان

از مهمتـرين   بهمنشـير شوند. تخليه فاضالب شهري چوئبده از طريق نهرهـا بـه داخـل رودخانـه      مي

هـاي   ات خود را بر محيط شهرها و سكونتگاهتأثيرمحيطي رودخانه بوده كه در آينده  مشكالت زيست

جاور بر جاي خواهد گذاشت. لذا بر لزوم ايجاد تأسيساتي براي تصفيه فاضـالب شـهري در منطقـه    م

 گردد. تأكيد مي

، بهمنشيرهاي سطحي از طريق تخليه به نهرهاي سنتي، دفع شده و رودخانه  در حال حاضر آب

 گردند.   هاي سطحي شهر محسوب مي گاه آب تخليه

باشند.  شهر چوئبده، مجهز به سيستم تصفيه فاضالب نمي هيچ يك از ادارات و يا امكان عمومي

محيطـي بـراي    مشكالت زيادي از لحاظ زيسـت  بهمنشيرهاي سطحي به رودخانه  دفع فاضالب و آب

ايجاد نموده كه بايد براي ارتقا كيفيت بهداشت تمهيـداتي در نظـر گرفتـه     بهمنشيرشهر و رودخانه 

 شود.

 ج) مخابرات

هاي مهم توسعه هر كشور  ري تكنولوژي مدرن مخابراتي يكي از شاخصدر عصر حاضر به كارگي

توانند  هاي جديد ارتباطي از چنان اهميتي برخوردارند كه كشورها نمي شود و تكنولوژي محسوب مي

توجه باشند، بر همين اسـاس امكانـات و كمبودهـاي     هاي ارتباطي خود بي نسبت به ارتقاء توانمندي

 ز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.ارتباطي شهر چوئبده ني

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

 شده است. 
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 رساني: د) تأسيسات برق

 132اداره برق شهر چوئبده در نزديكـي مركـز درمـاني شـهر قـرار گرفتـه اسـت. خـط انتقـال          

نمايد كه بايد حـريم ايـن خطـوط انتقـال در سـاخت و سـازها        ميكيلوواتي برق از درون شهر عبور 

 رعايت شود.

 ه) گاز

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

از اين نعمت برخـوردار و   كشورجهت سهولت مصرف بسيار ارزشمند است. اكثر شهرها و روستاهاي 

  اما شهر چوئبده فاقد شبكه گازرساني است. د.باشن مند مي بهره
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هـاي   گيـري، مجتمـع   هاي سـوخت  وضع كمي و كيفي تجهيزات شهري (ايستگاه -15-4

خدماتي، رفاهي يا بين راهي، كشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفـع پسـماندهاي جامـد،    

 نشاني و غيره) كمبودها و مشكالت و امكانات موجود در اين زمينه آتش

زات شهري به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كـه عمـدتاً در   تجهي

شود. براساس آخرين مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  وظايف شهرداري است گفته مي

آوري مراكـز دفـن زبالـه، گورسـتان،      كاربري تجهيزات شهري شامل (ايستگاه جمـع  10/4/89مورخ 

بـار و حمـل و نقـل     احمر، ميادين ميوه و تره يگاه سوخت مراكز امداد و نجات هالل، جا115اورژانس 

شود. با توجـه بـه رشـد و توسـعه شـهرهاي ايـران        نشاني، كشتارگاه و نمايشگاه دائمي) مي بار، آتش

 تجهيز بهتر اين عناصر، بهبود كيفي محيط زندگي شهروندان را در پي خواهد داشت.

 گيري وختهاي س ايستگاه -1-15-4

 ) وجود ندارد.CNG(پمپ بنزين، جايگاه   در شهر ايستگاه سوخت

 كشتارگاه -2-15-4

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

محيطي شهر است. شهر چوئبده به دليل ماهيـت روسـتا    نبود امكانات مناسب، از ديگر مسائل زيست

افراد محلي كماكان كشتار دام به صورت سنتي و درون منازل صـورت   اتشهري خود بنا به اظهار –

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

 نشاني  آتش- 3-15-4

ونـت خـدماتي آن   هاي وابسته به شهرداري است و تحت نظـارت معا  نشاني يكي از سازمان آتش

نشاني صرفا در جهت مقابله بـا   كند و به لحاظ مالي وابسته به شهرداري است. نقش آتش فعاليت مي

نشـاني بـه عنـوان امـري      سوزي تعريف شده است. چنين جايگاهي باعث شده اسـت كـه آتـش    آتش

 خدماتي در نظر گرفته شود.

بوده كه مساحت زيربناي آن بالغ  مترمربع برخوردار 212نشاني چوئبده از مساحتي حدود  آتش

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

، سـوزي هسـتند   ها و اراضي باغي و زراعي اطـراف كـه مسـتعد آتـش     با توجه به وجود نخلستان

 باشد. هاي احتمالي ميچنين مركزي، نيازمند تجهيز و توسعه به منظور پاسخگويي به نياز
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 گورستان-4-15-4

متري از جاده ارتباطي آبادان  350با فاصله حدود  جنوبيدر حال حاضر گورستان شهر در ضلع 

كه در طرح هادي به منظور توسعه آتي در نظـر   دولتي جنوب شهرچوئبده واقع شده و در اراضي  –

در نزديكـي امـامزاده    هكتار 2كمتر از ود گرفته شده، قرار گرفته است. اين گورستان با مساحتي حد

ياسين قرار داشته و در نزديكي آن ماندابي قرار دارد. در وضع موجود گورستان فاقد غسالخانه بوده و 

نماينـد. بـه همـين دليـل از لحـاظ       به شهرهاي مجـاور مراجعـه مـي    متوفيانشهروندان براي غسل 

 اهد نمود.  محيطي مشكالتي براي شهر ايجاد خو مالحظات زيست

 دفع زباله-5-15-4

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    شود كه توسط دو كارگر شهرداري جمع تن زباله توليد مي 6

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

نداشـتن   استعالم صـورت گرفتـه از شـهرداري   بنا به شهر  مسؤوالنمهمترين مسائل پيش روي 

رو كمبـود خـود   سـطح شـهر،   كافي در خصوص خريد و نصب سطل زباله در معابر عمـومي و  بودجه

عامل آنها با كارگران شـهرداري  نحوه ت ها و آوري زباله آشنايي شهروندان به مسائل جمععدم  مكانيزه،

 باشد. مي

و  بهمنشـير هاي شهري به داخل رودخانـه   براساس مطالعات مشاور، آلودگي ناشي از تخليه زباله

ـ       مدفع غيراصولي آنها، ه وي تعفـن، از جملـه   چنين آلـودگي هـوا ناشـي از سـوزاندن زبالـه، ايجـاد ب

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

و سـواحل آن، مطالعـات    بهمنشيرهاي توليدي براي زيست بوم و رودخانه  هاي احتمالي زباله آلودگي

 نمايد. بيشتري را در اين زمينه تأكيد مي
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راني شهر در زمينه مسـكن، تأسيسـات زيربنـايي،    برآورد كمبودها و نيازهاي عم -16-4

 خدمات رفاهي و ساير كاركردهاي اصلي

سـاله تهيـه    10مـدت   تفصـيلي كـه معمـوالً در    - هـاي جـامع   در برآورد كمبود شهر، در طرح

 :قرار دادد، بايد نكاتي را مدنظر شو مي

امكانـات و   هاي توسعه شهري با در نظـر داشـتن وضـع كنـوني شـهر و بـا در نظرگـرفتن        طرح

اي مطرح كنند كـه ضـمن تـأمين نيازهـا و      هاي موجود شهر، پيشنهادات خود را بايد به گونه يتلقاب

دوره طـرح، در نظـر بگيرنـد. بـه عبـارت       يكمبودهاي فعلي، تغييرات و نوسانات آينده شهر را در ط

و بـا در نظـر    شـده آغـاز   ،از يك نقطه كه تصوير ثابت شهر در وضع موجـود اسـت   ها اين طرح ديگر

داشتن تغيير و تحوالت شهر در طول دوره طرح، پيشنهادات خود را بـا حـداكثر توجـه بـه ماهيـت      

 د.نكن ارائه  ،پويايي شهر

در بــرآورد كمبودهــاي شــهري از لحــاظ كمــي و كيفــي در زمينــه خــدمات و  در ايــن مرحلــه

موجـود شـهر، ضـمن    كاركردهاي مختلف، تأسيسات و تجهيزات شهري و... بـا نگـاهي بـه وضـعيت     

گذار باشـد،  تأثيرتواند بر هريك از عوامل ذكر شده  هاي گوناگون كه مي بررسي تحوالت شهر از جنبه

 شود. كمبودهاي شهر در وضع موجود بيان مي

بيني سطوح مورد نياز براي جبران كمبودهاي موجـود و   اساس شناخت كمبودها و بالطبع پيش

ت. اين روش با همه محاسن و معايب خود هنوز به عنـوان روش  اي اس آتي، سرانه و محاسبات سرانه

مالك عمل مطالعات شهري در كشور پذيرفته شده است. بـا توجـه بـه اينكـه هـر شـهر بـا داشـتن         

هـاي خـاص خـود را     خصايص منحصر بفرد فرهنگي، اجتماعي و طبيعي خود، نيازها و ضمناً قابليـت 

هـاي موجـود و مطلـوب شـهر و      طبيقـي ميـان سـرانه   اي ت خواهد داشت، لذا در جدول ذيل مقايسه

 هاي معمول كشور، صورت گرفته است. سرانه
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 برآورد كمبودها و نيازهاي مسكوني -1-16-4

هاي شـهري را   مسكن يكي از نيازهاي اصلي شهروندي است و معموال بيشترين سطح از كاربري

ريزي كاربري  هاي شهري و برنامه حدهد. اين امر بر اهميت برآورد مسكن در طر به خود اختصاص مي

 اراضي داللت دارد.

به منظور برآورد كمبود تعداد واحدهاي مسكوني در وضع موجود، از روش خام استفاده شده اسـت.  

تعـداد   گـردد. بلكـه صـرفاً    در اين روش، هيچ يك از متغيرهاي اثرگذار، در محاسبه كمبودها اعمال نمـي 

نوار مقايسه و شرايط وضع موجود شهر نسـبت بـه شـرايط مطلـوب     واحدهاي موجود نسبت به تعداد خا

 باشد. گردد. متغيرهاي الزم در اين روش تعداد واحدهاي مسكوني و تعداد خانوارها مي بررسي مي

كـه طبـق    باشـند  خـانوار مـي   1699معـادل   1390بر اساس سرشماري سـال  در شهر چوئبده 

باشند. بنابراين شاخص خانوار در ايـن  ي ساكن ميواحد مسكون 1291برداشت ميداني انجام شده در 

خانوار در واحد مسكوني است. ايـن وضـعيت بيـانگر كمبـود مسـكن در ايـن شـهر اسـت.          3/1شهر 

 باشد.  مطابق جدول ذيل ميبه تفكيك محالت  چوئبده شهردر واحد مسكوني  درخانوار  وضعيت

 وضعيت مسكن در شهر چوئبده :416-1جدول شماره 

 كمبود واحد مسكوني واحد مسكوني خانوار 1390جمعيت  محدوده

 107 329 436 1861 محله يك

 165 558 723 3088 محله دو

 135 405 540 2303 محله سه

 407 1291 1699 7252 كل شهر

 ماخذ: مطالعات مشاور

مسـكوني) تفاضـل ميـان     واحد 1291مسكوني موجود در شهر ( واحدهايبا توجه به تعداد كل 

33Fباشد. مسكوني شهر مي واحد ار و واحدهاي مسكوني موجود بيانگر ميزان كمبود خامخانو

34 

 = ميزان كمبود خام واحد مسكوني در وضع موجود 1292-1699= 407

واحـد   407چنانچه براي هر خانوار حداقل يك واحد مسكوني در نظر گرفته شود، در حـال حاضـر   

تـوان ايـن موضـوع را در تمـامي      هاي جدول فوق مي داده . با توجه بهمسكوني در شهر كمبود وجود دارد

 محالت شهر تبيين كرد.

                                                 
 باشد. كوني است، ساير قطعات هر يك داراي يك واحد مسكوني ميسواحد م 2دو قرار دارد كه شامل  محلهيك خانه دو طبقه در  34
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 بيني نياز به مسكنروش تخمين و پيش

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

وب نسـبت خـانوار   باشد. مطابق شرايط مطلفاكتورهاي اساسي در تعيين كيفيت سكونت در شهر مي

گردد. بـديهي اسـت كـه    به واحد مسكوني معادل يك (يك واحد مسكوني براي هر خانوار) لحاظ مي

 نمايد. كيفيت سكونت تنزل ميكميت و هر چه ضريب خانوار در واحد مسكوني بيش از يك باشد، 

)( 54321)1( EEEEEE E +−++=  

1E :كمبود فعلي مسكن 

2E :تعداد خانه هاي خالي در وضع موجود 

3E :هاي ناپايدار و غيراستاندارد از نظر كيفيت خانه 

4E :واحدهاي مسكوني در حال ساخت در وضع موجود 

5E : مترمربع در وضع موجود. 100واحدهاي مسكوني زير 

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

باشد كه نشـان   ) ميواحد 407بنابراين تفاضل ميان تعداد خانوار در قطعه مسكوني در وضع موجود (

  مسكوني كمتر از تعداد خانوار است. واحد 407دهد در وضع موجود  مي

2E :درصد كـل واحـدها در نظـر گرفتـه      3 اغلب معادلهاي توسعه شهري، اين مقدار  در طرح

 شود. مي

3E   جهت تعيين واحدهاي ناپايدار و غيراستاندارد از نظر كيفيت، تعداد واحدهاي مسـكوني بـا :

 واحـد  1291دهـد از   جام شده نشان مـي گردد. مطالعات ان كيفيت تخريبي شهر چوئبده محاسبه مي

داراي كيفيت تخريبـي هسـتند كـه از كيفيـت مناسـبي بـراي سـكونت         واحد 18مسكوني موجود، 

 باشند. برخوردار نمي

4E مسـكوني در حـال سـاخت در شـهر وجـود دارد كـه بايـد از         واحـد  130: در وضع موجود

 كمبودهاي وضع موجود كسر گردد.

5E قطعـه   29باشـند   در شهر كه داراي كيفيت تخريبي نمـي مترمربع  100: تعداد قطعات زير

 گردند. كمبودهاي مسكوني شهر محسوب مي ءاست كه جز

 گردد. واحد محاسبه مي 334در مجموع تعداد كمبودهاي مسكوني وضع موجود 

334)2913018407(03/1)1( =+−+=EE 
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تـوان گفـت نيـاز شـهر از      مـي در وضع موجود واحد مسكوني  334ن بدين معنا در صورت تأمي

 گردد. لحاظ مسكوني برطرف مي

 برآورد كمبودهاي تأسيسات زيربنايي-2-16-4
 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي شبكه عبور و مرور -1-2-16-4

داري حمل و نقل و انبارداري شامل شبكه معابر، حمل و نقل و انبارهاي مربوط به  سطح كاربري

درصد از كل سطح محدوده شهر شـامل   6كه حدود  هكتار مساحت دارد 9/41و پاركينگ است كه 

 شود.  مي

با توجه بـه اينكـه سـطح    درصد است.  30تا  25سهم معمول شبكه ارتباطي در شهرهاي ايران 

سـت،  قابل توجهي از محدوده شهر، اراضي مربوط به توسعه آتي بوده و در واقع هنوز شكل نگرفتـه ا 

درصـد از سـطح سـاخته     9/47سهم معابر در بافت پر شهر قابل تحليل خواهد بود. اين سهم حـدود  

دهد. دليـل ايـن امـر سـاختار خطـي شـهر و مواصـالت         شده است كه رقم قابل توجهي را نشان مي

شعاعي است كه هر يك به صورت مستقيم به جاده اصلي مـرتبط شـده و سـطح معـابر را در شـهر      

 ه است.افزايش داد

در وضع موجود سرانه پاركينگ داخل محدوده در شهر چوئبده صفر است. الزم به ذكر است كه 

آبادان و بندر چوئبده در خارج از محدوده شهر يـك قطعـه    –با توجه به عبور جاده ارتباطي چوئبده 

خـل  باشد. بـا توجـه بـه كمبـود پاركينـگ عمـومي در دا       هاي سنگين مورد نياز ميپاركينگ ماشين

محدوده شهر و نياز ساكنين، الزم است كه در افق طرح، حداقل يك قطعه پاركينگ عمومي در شهر 

 شود.  بيني پيش

مترمربع است. با توجـه   1/0سرانه مربوط به تأسيسات حمل و نقل و انبارداري در وضع موجود 

در مطالعـات ترافيـك،   هاي حمل و نقل از اين سرانه بسيار ناچيز (صـفر) اسـت،    به اينكه سهم پايانه

 هاي حمل و نقل درون شهري و برون شهري اقدام خواهد شد. نسبت به مكانيابي پايانه

 و كيفي آب  يبرآورد كمبودهاي كم -2-2-16-4

 7252گردد. با توجه بـه جمعيـت    آب مصرفي شهر چوئبده از خط انتقال آب آبادان، تأمين مي

ليتـر   450الـي   400ف روزانه آب بـه ازاي هـر نفـر،    مصرو اينكه  1390نفري شهر چوئبده در سال 

 ميزان كل مصرف حداقل روزانه در وضع موجود برابر است با: ،باشد مي
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2900107252400مترمكعب (روزانه)     3 ≅×× − 

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

براساس استعالم صورت گرفتـه از   با اين حال ي كشوري بيشتر است.ها مصرف شهر چوئبده از سرانه

 باشد. اداره آب و فاضالب اين شهر با كمبود آب مواجه نمي

 1386: مصرف سرانه آب در شهرهاي ايران 416-2جدول 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 

 رهـزا  50و شهرهاي زير  گرمسيركه براي اقليم  روزليتر در  225 با فرض حداكثر مصرف سرانه

مترمكعـب   1638حداكثر مصرف روزانـه آب در ايـن شـهر حـدود      ،نفر جمعيت در نظر گرفته شده

 شود. برآورد مي

1638107252225   استاندارد مصرف (روزانه)   مترمكعب 3 ≅×× −      

شود كه ميزان مصرف آب در ايـن شـهر    ، مشخص ميبا مقايسه اين ميزان با مصرف روزانه شهر

درصـد از   9/4از سرانه كشوري بيشتر است. الزم به ذكر است در اين شهر ميزان ساير مصـارف آب،  

 كل مصرف را به خود اختصاص داده است.

باشـد و بهتـر اسـت بـا اصـالح       با كمبود مواجه نميدر وضع موجود اين شهر  چنانچه گفته شد،

 رانه مصرفي به حد مطلوب برسد.الگوي مصرف س

 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي فاضالب -3-2-16-4

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

شود. در گزارش طرح جامع آب ايران ضريب برگشت پساب  درصد آب مصرفي به فاضالب تبديل مي

گيـرد. بـا    ه است و در گزارش حاضر نيز همان نسبت مالك عمل قرار ميدرصد در نظرگرفته شد 92

مترمكعب  000/150توجه به گزارش اداره امور آب و فاضالب چوئبده كه مصرف حداكثر آب ماهانه 

 باشد، ميزان فاضالب توليد شده در ماه در وضع موجود برابراست با :       مي

 150000× 92/0=  138000مترمكعب (ماهانه) 
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آوري فاضالب اسـت و فاضـالب واحـدهاي مسـكوني و      شهر چوئبده هم اكنون فاقد شبكه جمع

ريـزد كـه    مـي  بهمنشـير ساير ساختمانهاي شهر به نهرهاي موجود در شهر تخليه شده و به رودخانه 

 هاي زيست محيطي را به دنبال دارد. مشكالت و آلودگي

 و كيفي دفع آبهاي سطحي يبرآورد كم -4-2-16-4

شود.  سطحي ميهاي  موجب سهولت جريان و دفع آب ،شهر مختلف هاي قسمت نهرها درود وج

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

 ها ايجاد كرده است. ات ناشي از آلودگي روانابتأثير

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

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

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

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

 است. بهمنشيرنهرهاي شهر رودخانه   گاه به نهرها منتقل شده و تخليه

 برآورد كمبودهاي كيفي و كمي شبكه برق -5-2-16-4

باشـند. در   اساس مطالعات مشاور، اكثر واحدهاي مسكوني به شبكه سراسري برق متصل مـي  بر

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

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

 آن در ساخت و سازها رعايت شود.

 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي تجهيزات شهري -3-16-4

 كشتارگاه -1-3-16-4

هـاي گوشـتي مـورد نيـاز از بـه       فـرآورده باشـد و   فاقد كشتارگاه ميدر حال حاضر  چوئبدهشهر 

شود. طبق ضـوابط، بـراي شـهرهاي تـا سـطح        صورت سنتي و از طريق ذبح دام در منازل تأمين مي

شود. بـا توجـه بـه     احداث كشتارگاه پيشنهاد ميمترمربع به منظور  2/0نفر جمعيت، سرانه  20000

 ان، اين شهر در حال حاضر نياز به كشتارگاه ندارد.جمعيت شهر و نزديكي به شهر آباد

 نشاني آتش-2-3-16-4

. براساس يك ضابطه كلـي و  باشد مي مجهز نشاني در حال حاضر فاقد ايستگاه آتش چوئبدهشهر 

نشاني وجود داشته باشد. در سـطح   نفر جمعيت، بايد يك ايستگاه آتش 10000عمومي در مقابل هر 
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نفر جمعيـت شـهري    20000نشاني تا حد  مترمربع براي تأسيسات آتش 05/0شهرهاي ايران، معيار 

نفري شهر چوئبده، در وضع موجود با ميـزان   7252پيشنهاد شده است. بنابراين با مقايسه جمعيت 

هـاي زراعـي و قابليـت بـاالي شـهر در زمينـه        و زمـين  هـا  ، نخلستانسرانه كشوري و با وجود باغات

 نشاني و تجهيز آن ضروري است. سوزي، توسعه مركز آتش آتش

 گورستان و غسالخانه -3-3-16-4

چوئبده گورستان شهر قرار  -در حال حاضر در شهر چوئبده، در جنوب جاده ارتباطي اروندكنار 

در شهر غسالخانه وجود نـدارد و شـهروندان بـه     .دارد هكتار 3/1دارد. اين گورستان مساحتي حدود 

نمايند از طرف ديگر براسـاس ضـوابط سـازمان     ي اطراف مراجعه مي، به شهرهامتوفيانمنظور غسل 

 زيست، گورستان بايد در خارج از محدوده شهر قرار گيرد. محيط

 زبالهسيستم دفن  -4-3-16-4

آوري شده و در محل دفن زباله شـهر   زباله توليد شده در شهر، به صورت سنتي و مكانيزه جمع

 2/0نفـر جمعيـت،    20000كاربري مذكور، در شهرهاي كمتر از  گردد. استاندارد اروندكنار، دفن مي

 باشد.  مترمربع زمين در مقابل هر ساكن شهري مي

 و كيفي خدمات رفاهي يبرآورد كمبودهاي كم -4-16-4

در جـدول كمبـود    .شـوند  مـي  بررسـي هاي استاندارد اغلب به صورت حـداقل و حـداكثر    سرانه

مصـوب شـوراي عـالي    سـرانه   حداقلر وضع موجود براساس د چوئبدههاي خدماتي در شهر  كاربري

هاي شهري سنجيده شده و كمبودهاي خدماتي شـهر محاسـبه    شهرسازي و معماري، سرانه كاربري

 .گرديده است

 فضاهاي آموزشي -1-4-16-4

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

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

 مقايسه گردند، سپس ميزان كمبود مربوط به هركدام مشخص شود.

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

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

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

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

هاي معمول مورد  هيز مدارس كشور و سرانههاي سازمان نوسازي و تج آموزشي، در جدول ذيل سرانه

 هاي شهري نيز آمده است. استفاده در طرح

 : سرانه آموزشي مقاطع مختلف آموزشي416-3جدول شماره 

 شرح
سرانه(مترمربع به ازاي 

34Fآموز) هر نفر دانش

35 
حداقل سرانه(مترمربع به 

35Fازاي هر نفر از جمعيت)

36 
حداقل سرانه(مترمربع به 

36Fمعيت)ازاي هر نفر از ج

37 
سرانه(مترمربع به ازاي 

37Fآموز) هر دانش

38 
 8 0.4 0.8 09/12 كودكستان

 9 0.8 1.5 52/4 دبستان
 11 0.6 1.2 26/5 راهنمايي
 12 1.2 0.9 51/7 دبيرستان
 40 3 4.4 19/30 جمع كل

 هاي شهري مدارس و سرانه كاربري و تجهيز سازمان نوسازي مأخذ:

 :كودكستان

مترمربـع و سـرانه هـر     484 چوئبـده، در شـهر   پيش دبستاني مقطع در سطوح فضاي آموزشي

مترمربع است. با توجه به جمعيت شهر در وضع موجود و حـداقل سـرانه مطلـوب ايـن      1/0شهروند 

اي  مقياس ايـن كـاربري محلـه    .استمترمربع  966كمبود وضع موجودحدود مترمربع)  2/0كاربري (

دبستاني تمـام سـطح محلـه سـه را نيـز       ار دارد. اين پيشدبستاني شهر در محله سه قر است و پيش

 باشند. دهد ساير محالت از نظر اين كاربري داراي كمبود مي پوشش نمي

 دبستان:

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

شـهر در وضـع موجـود و حـداقل      نفري 7252مترمربع است. با توجه به جمعيت  6/0شهروند از آن 

مترمربـع اسـت. مـدارس     1605مترمربع)، سطح مـورد نيـاز حـدود    8/0سرانه مطلوب اين كاربري (

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

 باشند. اجه مياست. هر چند كه از لحاظ شعاع دسترسي شهر تمامي محالت با كمبود مو

 راهنمايي:

                                                 
 )1386نوسازي توسعه و تجهيز مدارس (سازمان  35
 شيعه، اسماعيل ، مقدمه اي بر برنامه ريزي شهري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت 36
 سرانه معمول طرح هاي شهري 37
هاي شهري، انتشارات سازمان ملي زمين  و مسكن، دفتر مطالعات زمين و  )، سرانه كاربري1376حبيبي، محسن و مسائلي، صديقه ( 38

 مسكن
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مترمربـع و سـرانه هـر     9718 چوئبـده، مقطع راهنمـايي شـهر   در مساحت كل فضاي آموزشي 

هـاي   مترمربع است. براساس سرانه مطلوب و معمول مورد استفاده در طرح 3/1 حدود شهروند از آن

شـهر   حت،از نظـر مسـا  مترمربـع بـه ازاي هـر شـهروند اسـت.       8/0شهري حداقل سرانه اين مقطع، 

كـه بـه    واحد به آمـوزش راهنمـايي   يك، تعداد چوئبده. از مجموع واحدهاي آموزشي داردن يكمبود

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

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

مترمربع است. با توجه به حداقل سرانه  2848سطحي معادل  ،مقطع اين  مجموع آموزشگاهاي

. كمبـود دارد مترمربع  5854مترمربع به ازاي هر شهروند)، اين كاربري سطحي معادل  2/1مطلوب (

دانشـگاهي وجـود دارد كـه بـه ارائـه خـدمات        در اين شـهر دو دبيرسـتان و پـيش   الزم به ذكر است 

 پردازند. مي

 در وضع موجود كمبود فضاهاي آموزشي :416-4جدول شماره 

سرانهمساحت كل

4840.10.20.2966پيش دبستاني
41970.60.80.81605دبستان
---97181.30.80.8راهنمايي

28480.41.21.25854دبيرستان و پيش دانشگاهي

كمبود

آموزشي

كاربري ها
سال 1390: جمعيت 7252 نفر

حداقل سرانه 
مورد نياز

حدكثر سرانه 
مورد نياز

ماخ

 ذ: مطالعات مشاور
 رآورد كمبودهاي كاربري فرهنگيب -2-4-16-4

مترمربع است. اين شـهر   01/0مترمربع و سرانه هر شهروند  74مساحت كاربري فرهنگي شهر، 

باشد.  كز فرهنگي شهر شامل يك كتابخانه ميفاقد كاربري فرهنگي نظير سينما، تئاتر و... است و مرا

مترمربع است. بـا   75/0تا  4/0)، 1389سرانه معمول كاربري فرهنگي براساس مصوبه شوراي عالي (

 مترمربع كمبود مواجه است. 2827مترمربع، اين شهر با  4/0احتساب سرانه حداقل 

 برآورد كمبودهاي فضاي سبز  -3-4-16-4

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

پارك در اين شهر وجود دارد. اما در وضع موجود شهر فاقد پارك است. سرانه معمول كاربري پـارك  
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بوده كه سـرانه شـهر در    مربعمتر 8)، حداقل 1389و فضاي سبز براساس مصوبه شوراي عالي (سال 

 مواجه است.  فضاي سبز مترمربع 58016باشد و شهر با كمبود  ار ميوضع موجود كمتر از اين مقد

هر چند كه شهر چوئبده بـه دليـل وجـود باغـات در اطـرافش، داراي تـوان اكولـوژيكي نسـبتا         

اما با توجه به استاندارد شورايعالي فضاي سـبز عمـومي، بوسـتان كـودك در مقيـاس       .مناسبي است

گردد. همچنين با توجه به پديده  ودهاي شهر محسوب ميكمبء محلي و پارك در مقياس شهري جز

 كند. گرد و غبار، در نظر گرفتن حريم سبز حفاظتي به كنترل آلودگي هوا كمك مي

 برآورد كمبودهاي كاربري ورزشي -4-4-16-4

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

مترمربع است. سـرانه   8/1مترمربع و سرانه آن معادل  12727اين كاربري،  باشد كه مساحت كل مي

بـه  باشد، بنابراين در اين شهر كمبودي  مترمربع به ازا هر شهروند مي 5/1مطلوب اين كاربري يك تا 

. هر چند كه نياز به سالن سرپوشـيده و فضـاي ورزشـي در مقيـاس شـهري      لحاظ سرانه وجود ندارد

با توجه به شعاع عملكردي كاربري ورزشي، فضاي ورزشـي در مقيـاس    در ضمن كامال مشهود است.

 اي بايد تمام سطح محالت را پوشش دهد.  محله

 انتظامي - كاربري اداريكمبودهاي برآورد  -5-4-16-4

هـاي   فضاهاي مربوط به اين كاربري شامل كليه فضاهايي است كه مربـوط بـه ادارات و سـازمان   

هاي انجام شده سطح فضاهاي مربـوط بـه ايـن كـاربري در وضـع       اساس بررسيباشند. بر مختلف مي

مترمربـع محاسـبه شـده اسـت.      6/0مترمربع است كه سرانه هر شهروند از آن  4350موجود حدود 

) سرانه اين كاربري يك تا دو مترمربع به ازاء هـر شـهروند   1389براساس مصوبه شوراي عالي (سال 

و حـداكثر   2902حـداقل  محاسبه حداقل سرانه، ايـن شـهر بـا كمبـود     در نظر گرفته شده است. با 

از  1387مواجه است. از آنجـا كـه شـهر چوئبـده در سـال      انتظامي  –مترمربع سطح اداري  10154

 روستا به شهر تبديل شده است. نياز است كه تعدادي از ادارات در آن مستقر شوند.

 برآورد كمبودهاي درماني -6-4-16-4

باشد. بررسي انجام شـده   ماني در سطح شهر شامل مراكز درماني و خانه بهداشت ميكاربري در

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

 5/1تـا   1بـا در نظـر گـرفتن سـرانه اسـتاندارد      باشـد.   مترمربع مـي  5/1كه سرانه هر شهروند از آن 

 عالي شهرسازي و معماري، اين شهر با كمبود سرانه درماني مواجه نمي باشد.  مترمربع شوراي
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 برآورد كمبودهاي تجاري و خدماتي -7-4-16-4

باشد. الزم به ذكر است كه بيشتر  مترمربع مي 6338مساحت كل واحدهاي تجاري موجود شهر 

انـد. سـرانه ايـن     دههايي اسـت كـه در شـهر پراكنـ     فروشي تجاري در وضع موجود خرده هاي كاربري

هـاي   مترمربع به ازاي هر شهروند است. سرانه معمول كاربري تجاري و خدماتي در طرح 9/0كاربري 

شهري دو مترمربع به ازاي هر نفر است. با توجه به سرانه مطلـوب در وضـع موجـود، شـهر چوئبـده      

 مترمربع در وضع موجود دارد. 8166كمبودي حدود 

 ستيتوري -تفريحي  -8-4-16-4

باشـد. سـرانه اسـتاندارد     گردشـگري مـي   –شهر چوئبده در وضع موجود فاقد كاربري تفريحـي  

) براي كـاربري پـذيرايي و جهـانگردي حـداكثر     1389براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي (سال 

مترمربع كمبـود   1450شود كه حدود  مترمربع است. با در نظرگرفتن سرانه معمول مشاهده مي 2/0

 مينه وجود دارد.در اين ز

 صنايع  -9-4-16-4

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 طبقه 1در رده آنجا كه اين صنايع  

و حريم شهر، و امكان استقرار صنايع در  تصويب احداث شهرك صنعتي چوئبده در خارج از محدوده

 اين شهرك، كمبودي از اين نظر ندارد.

 برآورد كمبودهاي مذهبي -10-4-16-4

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

 3/0معـادل   مترمربع است كه با توجه به سرانه معمول كشوري براي كاربري مذهبي كه 8/1موجود 

 ندارد. در اين زمينه شهر كمبوديبنابراين مترمربع به ازاي هر نفر است،  5/0تا 
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 هاي استاندارد در وضع موجود براساس سرانه چوئبده ها و نيازهاي عمراني شهر: كمبود416-5جدول شماره 

سرانهمساحت كل

تابع برنامه ريزي مسكن37464451.7-50
63380.9-28166
43500.6122902
133771.80.30.5---
109291.511.5---
127271.811.5---

0000.21450
740.010.40.82827

16000.2125652
136381.90.20.5---
1680.028---
00885016

تفريحي-توريستي
فرهنگي

تاسيسات شهري
تجهيزات شهري

صنايع
پارك و فضاي سبز

كمبود

مسكوني

كاربري ها
سال 1390: جمعيت 7252 نفر

حداقل سرانه 
مورد نياز

حدكثر سرانه 
مورد نياز

تجاري- خدماتي
اداري و انتظامي

مذهبي
درماني
ورزشي

 مأخذ: مطالعات مشاور

بـه   4-4همانطور كه در بنـد   نمايند. بررسي ميه صورت كمي هاي شهر را ب جدول فوق كاربري

هـا، موقعيـت طبيعـي  و اكولـوژيكي شـهر،       طور مفصل بررسي شد، عواملي همچون شعاع دسترسي

 باشند كه در برآورد كمبودها مدنظر قرار خواهند گرفت. الزامات اداري، نيز در برآوردها دخيل مي

براي مسـكن مهـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه         شهرهكتار از اراضي  10الزم به ذكر است 

 قسمتي از كمبود مسكن در آينده را جبران خواهد نمود.
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بـا   هاي درون شهري و بـرون شـهري و ارتبـاط آن    نظام سلسله مراتب شبكه راه -17-4

ها، ميـادين، كمربنـدي و معـابر     ها، تقاطع بندي خيابان عملكردهاي شهري از لحاظ شبكه

 هاي دوچرخهپياده و مسير

همين دليـل بررسـي    و به هاي مختلف شهري است دهنده پهنه الاتص ،هاي ارتباطي شهر شريان

و عدم توجه بـه  بوده نيازمند توجه ويژه  تفصيلي، -جامع هاي  مطالعات طرحهاي ارتباطي در  شريان

 اين امر موجب بر هم خوردن نظم شهري و ايجاد اختالل در سطح شهر خواهد شد.

رتباطي موجود در شهر چوئبده برگرفته از دو حالت درون شهري و برون شـهري اسـت.   شبكه ا

كنـد. وجـود ايـن جـاده ارتبـاطي نقـش        آبادان از لبه جنوبي شهر عبور مي -خيابان ارتباطي چوئبده

هـا بـه    مهمي در جريان ترافيكي دارد. ارتباطات شهر چوئبده با جاده ارتبـاطي از در بعضـي قسـمت   

شود و بدون در نظر گرفتن ايمني مناسـب بـراي عبـور و مـرور اتصـاالت صـورت        نمي درستي انجام

  گرفته است.

 چوئبده هاي برون شهري شهر بررسي راه -1-17-4

در جنوب شرقي شـهر آبـادان و در كنـار رودخانـه بهمـن شـير و جـاده ارتبـاطي         چوئبده شهر 

ر با پيرامون، همين جاده ارتباطي اسـت  آبادان قرار گرفته است. مهمترين محور ارتباطي شه-چوئبده

هاي مياني و چنـد معبـر    سازد. خيابان با روستاها و شهرهاي پيراموني را ميسر ميچوئبده كه ارتباط 

سـازد كـه بـه     آبـادان ميسـر مـي   -كم عرض، ارتباط كالبد شهر و محالت را با جاده ارتباطي چوئبده 

 شود.  صورت عمودي به جاده متصل مي

 30حـدود    آبـادان اسـت كـه در فاصـله    شـهر   چوئبـده، حوزه كانوني اصلي به شـهر  زديكترين ن

حـدود   آبـادان -چوئبـده عرض جاده ارتباطي الزم به ذكر است كه چوئبده قرار دارد. كيلومتري شهر 

هاي پيرامون به تفكيك نوع راه ذكـر   ذيل فاصله شهر چوئبده با سكونتگاهدر جدول هشت متر است. 

 .شده است

 هاي پيرامون تا سكونتگاه چوئبده: فاصله شهر  417-1 مارهش جدول

 نوع جاده فاصله(كيلومتر) مسير
 اصلي 30 آبادان – چوئبده
 اصلي 43 خرمشهر -چوئبده 

 هاي استان نقشه راهماخذ: 
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 چوئبدههاي منطقه پيراموني  : نقشه راه417-1نقشه شماره

 
 ماخذ: سازمان نقشه برداري كشور

 چوئبده هاي درون شهري شهر ي راهبررس -2-17-4

 شبكه معابر وضع موجود •

-مهمترين محورهاي ارتباطي شهر چوئبده خيابان مياني، خيابـان مخـابرات و خيابـان چوئبـده    

آبادان  است. خيابان مخابرات و چند خيابان كم عرض ديگر به موازات خيابان مخـابرات، بـه صـورت    

به صورت يك نيم دايـره و مـوازي بـا جـاده ارتبـاطي شـكل       مياني   عمود بر جاده ارتباطي و خيابان

 است.   گرفته

بندي اصلي شبكه معابر شهر چوئبده، عدم رعايت اتصاالت مناسب معـابر   مشكل عمده استخوان

شـود. البتـه ايـن     جنوبي با جاده ارتباطي است كه منجر به كاهش كارايي ظرفيت شبكه مي-شمالي

د نداشته باشد ولي با افزايش جمعيت و وسايل نقليه مشكل بروز موضوع شايد در چند سال آتي نمو

 خواهد كرد.  
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ساختار بافت شهر چوئبده بيشتر متاثر از ساختار طبيعي (جريان رودخانه بهمن شير) است. بـه  

طوري كه اغلب معابر اصلي بافت شهر شكل نـيم دايـره دارنـد و و معـابر فرعـي نيـز بنابـه اسـتقرار         

 اند.   هاي اقليمي عمود بر معابر اصلي شكل گرفته گيها و ويژ ساختمان

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

١٥١ 

 چوئبدهنظام سلسله مراتب شبكه معابر وضع موجود شهر  -1-2-17-4

روهـا) طراحـي    ها) و براي دسترسـي طـوالني (سـواره   رو ي براي دسترسي كوتاه (پيادهمعابر شهر

شوند: از نظـر عملكـرد    مي بندي نامه طراحي معابر شهري، از دو نظر طبقه شود. گذرها طبق آيين مي

 طرح هندسي. از نظر برداري) و (نوع بهره

هاي شهري از نظر عملكـرد   وجود دارد. راه اي نزديك ع عملكرد و طرح هندسي راه، رابطهبين نو 

 :باشد ذيل ميكه به شرح نمودار مي شوند بندي  روه كلي طبقهبه سه گ

 ز حيث عملكرد: سلسله مراتب معابر شهري ا 417-1شماره نمودار 

 
 
 
 
 

 

 ينامه طراحي معابر شهر مأخذ: آيين

رجه دو اصـلي، شـرياني   دسته شرياني د چهارسلسله مراتب معابر شهري به فوق، مطابق نمودار 

  شود. هاي محلي تقسيم بندي مي درجه دو فرعي، جمع و پخش كننده و خيابان

ي و اجتمـاعي مطـابق   دسترسـ نقش جابجـايي،   سههاي شهري بر اساس اهميت  هبندي را طبقه

 :باشد هاي شهري به شرح ذيل مي امه طراحي راهآئين ن

 هاي شرياني درجه يك راه •

برتـري داده  سـايل نقليـه موتـوري    برداري از آن به جابجـايي و  راهي است كه در طراحي و بهره

يـن  هاست. نقش اجتمـاعي بـراي ا   ترين مشخصه هندسي اين راه ها اساسي شود. كنترل دسترسي مي

هاي شرياني درجه يـك، پيـاده و    براي كنترل كردن نقش اجتماعي راه شود. ها در نظر گرفته نمي راه

اي شـرياني درجـه يـك    ه راه دوچرخه سواران نبايد جز به صورت غير هم سطح از عرض راه بگذرند.

 شوند. يم ميزاد راه و بزرگراه تقسكنند و به دو گروه آ هاي برون شهري را تامين مي ارتباط با راه

 هاي شرياني درجه دو راه •

برداري از آن به جابجايي و  شود كه در طراحي و بهره گفته مي معابر شرياني درجه دو به معابري

ها از عـرض   حركت پياده  شود. براي رعايت اين برتري، سايل نقليه موتوري برتري داده ميدسترسي و

 شهري معابر

 1شرياني درجه 

 2شرياني درجه 

 اصلي

 فرعي (جمع و پخش كننده)

 درجه يك

 خيابان محلي

 درجه دو

 خيابان محلي اصلي

 خيابان محلي فرعي (انشعابي)
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اي شـرياني درون شـهري را   هـ  شـبكه اصـلي راه   دو، هاي شـرياني درجـه   شود. راه خيابان كنترل مي

 دهند. تشكيل مي

خـود بـه دو دسـته     ،هاي شرياني درجـه دو  راه هاي درون شهري، نامه طراحي راه ر اساس آئينب

ننــده و (جمــع ك فرعــيدرجــه دو  هــاي شــرياني هــاي شــرياني درجــه دو اصــلي و خيابــان خيابــان

هـاي شـرياني    نقش اجتماعي و دسترسي خيابـان  كه شوند. در صورتي بندي مي تقسيم  كننده) پخش

اصلي و در غيـر ايـن صـورت بـه      ي درجه دوبه صورت خيابان شريان ،درجه دو تنظيم و كنترل شود

 شوند. كننده اصلي محسوب مي هاي جمع و پخش ن شرياني درجه دو فرعي يا خيابانعنوا

 معابر محلي •

بـرداري از آنهـا بـه     ي و بهـره در طراحـ  هاي محلي اسـت كـه   خيابان  هاي شهري، دسته سوم راه

رعايت حال عابران پيـاده  شود. براي  ه ميسواران و عابران پياده اهميت بيشتري داد هاي دوچرخه نياز

. معـابر محلـي خـود بـه دو     در اين معابر پايين استسرعت وسايل نقليه موتوري   سواران، و دوچرخه

 شوند. مي  ي فرعي تقسيمهاي محل هاي محلي اصلي و خيابان خيابان دسته

 هاي شهري :  دسته بندي عملكردي راه417-2 شماره جدول

 شرياني درجه يك
 مخصوص وسايل نقليه موتوري

 عملكرد برون شهري با جريان ترافيك نسبتاً پيوسته
 نقش اصلي : جابجايي

 شرياني درجه دو

اي مورد استفاده وسايل نقليه موتوري و پياده، دوچرخـه، ولـي در مسـيره   
 جدا از هم

 عملكرد درون شهري
 نقش اصلي : جابجايي و دسترسي

 محلي
 مورد استفاده وسايل نقليه موتوري، پياده و دوچرخه

 عملكرد محلي
 نقش هاي اصلي : جابجايي، دسترسي و اجتماعي

 هاي شهري وزارت مسكن و شهرسازي ماخذ: آئين نامه طراحي راه

هـاي شـهري وزارت مسـكن و     نامـه طراحـي راه   اد بـه آئـين  ارد ذكر شده و با اسـتن با توجه به مو

 كند. ضوابط فني معابر شهري را بيان مي ذيلشهرسازي جدول 
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 : ضوابط فني معابر شهري417-3 شماره جدول

1Bمحلي درجه دو شرياني شرياني درجه يك نوع راه رديف 
0Bفرعي اصلي فرعي اصلي بزرگراه آزاد راه مشخصه فني مالحظات 

  40 40 50 70 100تا  80 130تا  100 طرح ( كيلو متر بر ساعت) سرعت 1
  30 30 40 55 90تا  70 110تا  70 سرعت مجاز ( كيلو متر برساعت) 2
  2تا  1 2تا  1 2 3تا  2 4تا  2 4تا  2 تعداد خط عبور در هر طرف 3
  75/2 3تا  75/2 3تا  75/2 25/3تا  3 5/3تا 25/3 65/3 عرض خط عبور ( متر ) 4
  6 12 16 20 45 76 حداقل عرض پوسته (متر ) 5

هـا و شـيب    اين شيب در معابر محلي فرعـي بـا توجـه بـه محـدوديت      7 7 6 6 5 4 حداكثر شيب طولي ( درصد) 6
 طبيعي زمين و وضعيت جغرافيايي مي تواند تغيير كند

 عمدتاً غير همسطح ها نوع تقاطع 7
ها مي توانند داراي تقاطع غير همسطح كنترل شـده بـا چـراغ     بزرگراه طحهمس همسطح همسطح همسطح غيرهمسطح

 راهنمايي باشند .
  متر 50 متر 100 متر300 متر 500 متر 1500 متر 2000 ها از يكديگر حداقل فاصله تقاطع 8
 در شرياني درجه دو تا جاي ممكن خارج از سواره رو وجود ندارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد امكان ايجاد ايستگاه اتوبوس 9
 در شرياني در جه دو بطور نظارت شده مي باشد توصيه نمي شود مجاز وجود دارد وجود دارد ممنوع ممنوع مطلقاً اي و توقف پاركينگ حاشيه 10
  - - دارد دارد دارد ندارد كنترل با چراغ راهنمايي 11

غير همسطح يا  غير همسطح معبرحركت عابر پياده از عرض  12
 باچراغ

همسطح و غير 
  همسطح همسطح همسطح همسطح

  مجاز مجاز مجاز مجاز نظارت شده ممنوع مطلقاً عبور موتور سيكلت 13

زرگراه عبور دوچرخه بصورت مجزاو تفكيك شـده خـارج از سـطح    بدر  مجاز مجاز مجاز مجاز ممنوع مطلقاً ممنوع مطلقاً عبور دوچرخه 14
 سواره رو ، مجاز است .

  - - - - در شانه راه در شانه راه توقف اضطراري 15

هاي  امكان دسترسي مستقيم به كاربري 16
  - وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد اطراف

  - - متر 500 متر 800 متر 2500 متر6000 حداقل فاصله معابر موازي همرده 17

جزيره مياني رفوژ محوري (  حداقل عرض 18
  - - - 8/1 3 4 متر )

 : آئين نامه طراحي راه هاي شهري وزارت مسكن و شهرسازي.ماخذ
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 : نامگذاري معابر417-2شماره نقشه 
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نام و طول هر يك  ذيلجدول  چوئبده ،معابر شهر در  صورت گرفته با توجه به مطالعات ميداني

 د.كن از معابر موجود شهر را بيان مي

 (به متر)چوئبده : طول معابر اصلي موجود در شهر 417-4 شماره جدول

 نقش اصلي طول راه نام شبكه رديف
 جابجايي  كيومتر 8 آبادان -چوئبدهجاده ارتباطي  1
 اجتماعي-جابجايي و دسترسي كيومتر 7 خيابان مياني 2
 اجتماعي -جابجايي و دسترسي متر 500 خيابان مخابرات 3
 اجتماعي -جابجايي و دسترسي متر 500 روبروي درمانگاه خيابان 4

 : برداشت مشاورماخذ

ترين معبر شهر چوئبـده جـاده ارتبـاطي بـه طـرف       همانطور كه جدول فوق نشان ميدهد طويل

هاي عمود بر اين جاده به دليـل   كيلومتر است. اغلب خيابان 8آبادان است كه از شرق تا غرب حدود 

 متر از خيابان مياني تا جاده ارتباطي مسافت دارند.   500بافت شهر حدود نيم دايره شكل بودن 

غير از جاده ارتباطي كه صرفا نقش جابجايي دارد بقيه معابر سـطح شـهر چوئبـده داراي نقـش     

جابجايي، دسترسي و اجتماعي هستند. با توجه به ضوابط مربوط به آيين طراحـي معـابر شـهري، از    

جاده ارتباطي به عنوان شرياني درجه دو اصلي و خيابان ميـاني بـه عنـوان     نظر سلسله مراتب معابر،

شرياني درجه دو فرعي، خيابان مخابرات و خيابان روبروي درمانگـاه و چنـد معبـر بـه مـوازات ايـن       

 خيابان در حال حاضر به عنوان معابر محلي هستند.
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 سلسله مراتب :417-3شماره  نقشه
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 تفريحي و عبوري با اولويت پياده و سواره و غيره)نقش كاركردي معابر ( -18-4

 دار شش نقش به شرح ذيل هستند: هاي شهري معموال عهده راه

 نقش جابجايي -1

 نقش دسترسي -2

 هاي نظير كار، گردش، بازي، مالقات و...) نقش اجتماعي (ايجاد بستري براي ارتباط -3

 نقش معماري شهري -4

 حيط اطراف راه)تاثيرات آب و هوايي (تاثير در آب و هواي م -5

 نقش اقتصادي (تاثير در اقتصاد) -6

گيرد و حتي ممكن است بعضي  يك معبر درون شهري معموال بيش از يك نقش را بر عهده مي

ها و همچنين تعيـين اجـزا    بندي شبكه راه ها با يكديگر در تعارض باشند. به هنگام طبقه از اين نقش

 ده خواهد گرفت توجه شود.هايي كه راه عمال به عه راه بايد به همه نقش

توان با سرعت و ميزان ترافيك موتوري سـنجيد و هـر چـه تعـداد وسـيله       نقش جابجايي را مي

 نقليه بيشتري بتوانند با سرعت بيشتري جابجا شوند نقش جايجايي راه بيشتر است.

ر اي سنجيد. ه ها و امكانات پاركينگ حاشيه توان برحسب تعداد دسترسي نقش دسترسي را مي

 ها زيادتر باشد، نقش دسترسي آن بيشتر است. ها و خروجي ها و ووردي چه تعداد تقاطع

هـا و   شـود. هـر چـه پيـاده     نقش اجتماعي خيابان براساس ميزان جداكنندگي آن سنجيده مـي 

تر از عرض خيابان عبور كنند نقش اجتماعي خيابان بيشتر است. نقـش   سواران بتوانند آسان دوچرخه

 باشد. نقش جابجايي به شدت در تعارض مياجتماعي با 

توان جدا از بناهاي اطراف آن در نظـر گرفـت. ايـن نقـش را بـا       ها را نمي نقش معماري شهر راه

كننـد و همچنـين بـا تـاثير راه در      ها و بناهاي اطراف آن ايجـاد مـي   ميزان جذابيت فضاهايي كه راه

 توان سنجيد. دهي به اين فضا و به شهر مي جهت

ها و نحوه استقرار بناهـاي اطـراف در آب و هـوايي محـيط      قرارگيري و طراحي فضاي راهجهت 

اند و با سرعت بخشـيدن بـه    ها تهويه ها، كانال هاي متراكم، خيابان گذارند. در بافت اطرف راه تاثير مي

كنند. راه ممكن است جهت توسعه شهر را تحـت تـاثير خـود     جريان هواي تازه محيط را شاداب مي

 ها و توزيع ثروت تاثيرگذار باشد. رار دهد و به اين ترتيب در افزايش قيمت زمينق
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شامل جاده ارتبـاطي بـه   چوئبده بندي اصلي شهر  همچنانكه پيش از اين نيز گفته شد استخوان

گذرد، خيابان مياني و خيابان مخابرات و چند خيابـان ديگـر    طرف آبادان كه از جنوب بافت شهر مي

 اند.  ن است. به عبارتي اين محورها ساختار اصلي شهر را شكل دادهبه موازات آ

گيـري آن اشـاره شـد. در     و نـوع شـكل  چوئبـده  به نظـام سلسـله مراتبـي شـهر      4-17در بند 

هاي صورت گرفته و با توجه به بازديدهاي ميداني مشخص شد كه خيابـان ميـاني بـه دليـل      بررسي

عملكـردي   –اري، صنعتي و خدماتي داراي نقـش فعـاليتي   هاي تج ها و تمركز كاربري وجود فعاليت

نيز مي باشد. به دليل استفاده ساكنين شهر از اين محورها جهت رفع نيازهـاي روزمـره بايـد تـدابير     

اي جهت رفت و آمد و تسيهل عبور و مرور اتخاذ نمود. همچنين اين محورها، نيازمنـد طراحـي    ويژه

 شود. تند كه در طرح پيشنهادي به آن پرداخته ميسازي و زيباسازي هس ويژه جهت ايمن

در اين شهر معابري كه داراي نقش تفريحي و تفريجي باشند وجود نداشته و حتـي شـهر فاقـد    

اجتمـاعي بـوده و بـراي    -هرگونه فضاي سبزي مي باشد. مابقي معـابر شـهر، داري نقـش دسترسـي    

فت و آمد وسايل نقليـه موتـوري و عـابران    اي جهت ر افزايش ايمني در اين معابر بايد تمهيدات ويژه

پياده انديشيده شود كه در طرح پيشنهادي به آن پرداخته خواهد شد. با توجه به گسترش روزافزون 

و توسعه شبكه معابر در پيشنهادات طرح، ساماندهي شبكه معابر و اصـالح و بهبـود آن   چوئبده شهر 

 بايد مدنظر قرار گيرد.

توان چنين عنوان كرد كه اغلب محورها در سـطح شـهر داراي    دي ميدر مجموع، از نظر عملكر

باشـد. كـاركرد جـاده     عملكرد عبوري با اولويت پياده بودند و در برخي موارد اولويـت بـا سـواره مـي    

 به صورت محوري با اولويت سواره است.چوئبده ترين خيابان شهر   ارتباطي نيز به عنوان اصلي
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 ركردي معابر اصلي: نقش كا418-1نقشه شماره 
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مسائل مربوط به عبور و مرور عمومي و خصوصـي درون شـهري و بـرون شـهري      -19-4

(سيستم ارتباطي، حجم، كيفيت، نحوه كنترل، مشكالت مربوط به نقاط و گره هاي رفت و 

آمد، تعداد وسايط نقليه عمومي و خصوصي، تعـداد تصـادفات، حجـم عبـور و مـرور در      

 بحراني و غيره)مسيرهاي اصلي و نقاط 

 چوئبدهبررسي سيستم ارتباطي شهر  -1-19-4

گيري بافت يك شهر به صورت مستقيم با شبكه معابر آن ارتباط دارد به طـوري كـه نـوع     شكل

ها در داخل شهر است. در توسعه شهرها اغلب چهار نـوع   گيري خيابان ها از شكل هر يك از اين بافت

 جود دارد كه عبارتند از:سيستم شبكه ارتباطي متفاوت از هم و

 اي) شبكه معابر شعاعي (ستاره -الف

 شبكه معابر حلقوي (رينگ سيستم) -ب

 شبكه معابر شطرنجي -پ

 شبكه معابر خطي -ت

در وضع موجود تقريبا بيانگر يك سيسـتم خطـي اسـت. سيسـتم خطـي      چوئبده سيماي شهر 

وجـود دارد. در ايـن سيسـتم    سيستمي است غيرمتمركز كـه در آن تعـداد زيـادي گـره يـا تقـاطع       

 مسيرهاي فراواني براي تردد وجود دارد. عمده محاسن و معايب اين سيستم به شرح ذيل است: 

 محاسن: 

 سفرهاي كوتاه براي انواع ترافيك عبوري و محلي -

 ها هزينه كم شبكه به جهت دوبله بودن خيابان -

 توزيع وسايل نقليه در يك جهت. -

 :معايب

رمحلي به مناطق و نواحي مسكوني و ايجاد مزاحمت بـراي واحـدهاي   تردد وسايل نقليه غي -

 مسكوني

 تعداد زيادي تقاطع و خطر تصادف -

 هاي زياد معابر پياده و سواره كاهش امنيت عابر پياده به جهت تقاطع -

 ها هزينه باالي كنترل تقاطع -
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 ها در تقاطع بندان عدم امكان تغيير مسير در هنگام راه -

 افيكتقسيم نا متعادل تر -

 عدم رعايت سلسله مراتب شبكه  -

 بندي  عدم تعمير و نوسازي معابر بدون مزاحمت و اشكال به صورت قطعه -

 عدم امكان دسترسي از چندين مسير -

شهر چوئبده هنوز در مرحله گذار از يك سكونتگاه روستايي به يك سكونتگاه شهري اسـت. در  

خورد، در بافـت ايـن شـهر معـابر      ه چشم ميهاي مربوط به دامداري و كشاورزي ب سطح شهر فعاليت

غربـي   -اغلب به صورت ارگانيك احداث شده و سيستم ارتباطي از يـك سـاختار نـيم دايـره شـرقي     

 برخوردار است.

 چوئبدهبررسي و تعيين حجم عبور و مرور در شهر  -2-19-4

اصي از يـك راه  منظور از حجم ترافيك، تعداد وسيله نقليه يا عابري است كه از نقطه يا نقاط خ

هـا در واحـد زمـان در يـك      كند. حجم ترافيك تعـداد جابجـايي   و در يك مدت زمان معين عبور مي

تواند انواع مختلف واحدهاي ترافيكي از قبيـل   دهد. ميزان اين جابجايي مي منطقه خاص را نشان مي

هـا را در   ايـن گـروه   اي از ها، خودروهاي باربري يا مجموعه عابرين پياده، خودروهاي شخصي، اتوبوس

 گيرد: گيرد. حجم ترافيك عموما براي تعيين روابط زير مورد استفاده قرار مي برمي

 اهميت نسبي و نقش يك معبر در يك سيستم ترافيك -الف

 نوسانات سطوح جريان ترافيك در طي زمان -ب

 ميزان استفاده از تسهيالت يك راه برحسب ظرفيت آن   -پ

 اي سيستم جاده توزيع ترافيك در يك -ت

به طور كلي به منظور تعيين حجم عبور و مرور نوبت صبح در بازه زمـاني مشـخص آمـارگيري    

 هاي برداشت ورودي و خروجي شهر در نظر گرفته شده است. انجام شده و ايستگاه

شهر چوئبده با توجه به ساختار روستايي داراي وسيله نقليه كمتري نسبت بـه سـاير شـهرهاي    

اما به دليل موقعيت استقرار آن در نزديكي بندر چوئبده و مجموعه پرورش ميگو ارونـد  استان است 

كنار، تردد وسايط نقليه مانند كاميون و وانت نسبتا زياد است. بنابراين بازه زماني كه بـراي برداشـت   

 باشد.  در نوبت صبح مي 9تا  7:30ترافيكي در نظر گرفته شده است از ساعت 
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 هاي برداشت : ايستگاه419-1نقشه شماره 
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 : وضعيت تردد وسايط نقليه در معابر آمارگيري شده شهر چوئبده در ساعات اوج صبح419-1جدول شماره 

نقاط 
برداشت

كاميونميني بوسموتور سيكلتوانتسواري جهت

837049145جاده به سمت آبادان

797338159جاده به سمت درون شهر

60341از خيابان روبروي درمانگاه به سمت سه جاده ارتباطي

73731از جاده ارتباطي به سمت خيابان روبروي درمانگاه

83735240از سه راهي خيابان روبروي درمانگاه به سمت آبادان

85786248از سمت آبادان به طرف خيابان روبروي درمانگاه

ازجاده ارتباطي  اروندكنار به سمت تقاطع خيابان 
روبروي درمانگاه با جاده ارتباطي

77814434

از تقاطع خيابان روبروي درمانگاه با جاده ارتباطي به 
سمت جاده ارتباطي  اروندكنار

84834445

از تقاطع محور ارتباطي بندر چوئبده به سمت شمال 
جاده ارتباطي

85992038

از  شمال جاده ارتباطي به سمت تقاطع محور 
ارتباطي بندر چوئبده

82512047

از تقاطع محور بندر چوئبده به سمت تقاطع با جاده 
ارتباطي

20161040

23111238از تقاطع با جاده ارتباطي به سمت محور بندر چوئبده

87842445از تقاطع محور بندر چوئبده به سمت جاده اروندكنار

86962649از جاده اروندكنار به سمت تقاطع محور بندر چوئبده

1

2

3

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

براي بررسي و تحليل تردد انواع وسيله نقليه الزم است كه معيـاري مشـخص در تعيـين تـاثير     

نقليه در سرعت حجم تردد در نظر گرفته شود. در همين راستا ضريبي به عنوان ضريب انواع وسايل 

همسنگ وسيله نقليه سواري لحاظ شده و حجم تردد همسنگ سواري مشخصي را بـه دسـت آورده   

 است.
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 چوئبده: ضريب همسنگ سواري وسايل نقليه در مطالعات شهر 419-2 شماره جدول

 كاميون سه محور به باال و سه محور محور ون دوكامي بوس و خاور ميني تور و دوچرخهمو اتوبوس سواري و وانت عنوان

 4 3 3/1 5/0 5/2 1 ضريب همسنگ سواري

 هاي شهري نامه طراحي خيابان مأخذ: آيين

هـا در هـر يـك از     * با توجه به جدول فوق ضريب همسنگ سـواري بـراي هـر يـك از خيابـان     

 و در جدول ذيل نشان داده شده است. هاي برداشت محاسبه شده ايستگاه

چوئبده بر حسب ضريب همسنگ( وضعيت تردد وسايط نقليه در معابر آمارگيري شده شهر : 419-3جدول شماره 

 صبح)

نقاط 
برداشت

همسنگجهت

314جاده به سمت آبادان

349جاده به سمت درون شهر

84از خيابان روبروي درمانگاه به سمت سه جاده ارتباطي

96از جاده ارتباطي به سمت خيابان روبروي درمانگاه

302از سه راهي خيابان روبروي درمانگاه به سمت آبادان

338از سمت آبادان به طرف خيابان روبروي درمانگاه

282ازجاده ارتباطي  اروندكنار به سمت تقاطع خيابان روبروي درمانگاه با جاده ارتباطي

324از تقاطع خيابان روبروي درمانگاه با جاده ارتباطي به سمت جاده ارتباطي  اروندكنار

308از تقاطع محور ارتباطي بندر چوئبده به سمت شمال جاده ارتباطي

284از  شمال جاده ارتباطي به سمت تقاطع محور ارتباطي بندر چوئبده

161از تقاطع محور بندر چوئبده به سمت تقاطع با جاده ارتباطي

154از تقاطع با جاده ارتباطي به سمت محور بندر چوئبده

318از تقاطع محور بندر چوئبده به سمت جاده اروندكنار

342از جاده اروندكنار به سمت تقاطع محور بندر چوئبده

1

2

3

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

١٦٥ 

 : وضعيت تردد در ايستگاه شماره يك صبح419-1نمودار شماره 

314
349 جاده به سمت آبادان

جاده به سمت درون شهر

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 : وضعيت تردد در در ايستگاه شماره دو صبح419-2نمودار شماره 
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 مأخذ: مطالعات مشاور

 : وضعيت تردد در ايستگاه شماره سه صبح419-3نمودار شماره 

308
284

از تقاطع محور ارتباطی بندر 
چوئبده به سمت شمال جاده 

ارتباطی

از  شمال جاده ارتباطی به سمت  
تقاطع محور ارتباطی بندر 

چوئبده  

 

161
154 از تقاطع محور بندر چوئبده به  

سمت تقاطع با جاده ارتباطی

از تقاطع با جاده ارتباطی به  
سمت محور بندر چوئبده
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318
342

از تقاطع محور بندر چوئبده به 
سمت جاده اروندکنار

از جاده اروندکنار به سمت 
تقاطع محور بندر چوئبده 

 
 مطالعات مشاور مأخذ:

 : گراف تردد از ايستگاه شماره يك(صبح)     419-1تصوير شماره 
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 : گراف تردد از ايستگاه شماره دو (صبح)419-2تصوير شماره 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

  : گراف تردد از ايستگاه شماره سه (صبح) 419-3تصوير شماره 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



چوئبده شهر تفصيلي –طرح جامع   

شاور طرح و راهبرد پويا  مهندسان م
 

١٦٩ 

 وجودتعيين كيفيت جريان ترافيك در وضع م -3-19-4 

براي مشخص نمودن كيفيت جريان ترافيك يا سطح سـرويس يـك مسـير در حالـت كلـي، دو      

پارامتر سرعت سفر و نسبت حجم ترافيك موجود نسبت به ظرفيت مسير كـه از جملـه پارامترهـاي    

شود. براي سنجش كيفيـت ترافيـك شـبكه     گيري است، در نظر گرفته مي كننده و قابل اندازه تعيين

 رود: هاي درون شهري به شرح زير به كار مي نامه طراحي راه عيت در آيينمعابر، شش وض

 : كيفيت عاليAسطح سرويس 

 : كيفيت بسيار خوبBسطح سرويس 

 : كيفيت خوبCسطح سرويس 

 : حداقل كيفيت پذيرفتنيDسطح سرويس 

 : كيفيت در وضعيت استفاده از ظرفيت مطلق (نامناسب)Eسطح سرويس 

 بندان) در حالت بسيار ضعيف (ناپايدار و راه: كيفيت Fسطح سرويس 

سطوح سرويس فوق براساس ميزان نسبت حجم ترافيك موجود به ظرفيت خيابـان يـا سـرعت    

 شود. وسايط نقليه تعيين مي

 : تعيين سطح سرويس براساس نسبت حجم ترافيك موجود به ظرفيت خيابان يا سرعت سفر419-4جدول شماره 

 كيفيت
نسبت حجم به 

 ظرفيت

 ميانگين سرعت سفر

درجه دو  توضيح

 اصلي

درجه دو 

 فرعي

A 35/0≤ 55 40 كيفيت عالي 

B 5/0-35/0 45 34 كيفيت بسيار خوب 

C 75/0-5/0 35 28 كيفيت خوب 

D 90/0-75/0 27 23 حداقل كيفيت پذيرفتني 

E 1-90/0 20 18 مناسب)كيفيت در وضعيت استفاده از ظرفيت مطلق (نا 

F 1> 20< 15 بندان) كيفيت در حالت بسيار ضعيف (ناپايدار و راه 

 هاي شهري نامه طراحي راه مأخذ: آيين

هاي برون شـهري از   و در راه Dو  Cهاي درون شهري از سطح سرويس  اغلب در طراحي شبكه

بـا   چوئبـده تعيـين كيفيـت تـردد در شـبكه معـابر شـهر        شـود.  استفاده مي Cو  Bسطح سرويس 

 گيري سرعت سفر و مقايسه آن با سرعت مجاز انجام شده است. اندازه
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رود، زيـرا   در مطالعات ترافيكي، سرعت سفر در معابر شهري، يكي از مالحظات مهم به شمار مي

ميزان جابجايي وسيله نقليه بين مناطق، از جهات اقتصادي، ايمني، مدت زمـان، راحتـي و آسـايش    

تقيم با سرعت وسايل نقليه دارد و در طراحـي شـبكه معـابر، شـايد بتـوان      راننده و مسافر رابطه مس

ها و معابر شهري بـا توجـه بـه شـيب      سرعت را به عنوان مهمترين عامل به حساب آورد، زيرا خيابان

اراضي و نقشي كه در حمل و نقل ترابري شهري به آنها محول شده جهت حفظ ظرفيت مـورد نظـر   

هـايي كـه نتواننـد سـرعت      ا عملكرد خود باشند. به بياني ديگر گـذرگاه بايد داراي سرعت متناسب ب

بايـد   باشـند كـه    متناسب با عملكردهاي خود داشته باشند احتماال داراي نواقصي در طرح و اجرا مي

هاي ترافيكي اغلب برحسب سرعت سفر وسائل نقليه در معـابر شـهري    برطرف شوند. كارايي سيستم

گيري سرعت سـفر وسـايل نقليـه معمـوال از دو نـوع ميـانگين سـرعت         دازهشود، جهت ان ارزيابي مي

 شود: استفاده مي

 اي) هاي نقطه ميانگين زماني سرعت (ميانگين سرعت -1

 ميانگين مسافتي سرعت (ميانگين سرعت) -2

انداز، سلسله مراتب، نقش  عواملي در سرعت وسيله نقليه موثر هستند شيب، تعداد تقاطع، دست

هاي شهر چوئبده عبارتنـد از:   باشند. مهمترين خيابان بر و... از اين نوع عوامل ميمعابر، طول معا

 جاده ارتباطي، خيابان مياني، خيابان مخابرات، خيابان روبروي درمانگاه.

 هاي اصلي شهر براساس سرعت : وضعيت سطح سرويس خيابان419-5جدول شماره 

 ح سرويسسط سرعت طول (متر) راستا تعداد تقاطع نام معابر

 D 50 كيلومتر 8 غربي -شرقي 30بيش از  جاده ارتباطي

 E 30 كيلومتر 7 غربي –شرقي  30بيش از  خيابان مياني

 E 40 متر 500 جنوبي –شمالي  5 خيابان مخابرات

 E 40 متر 500 جنوبي -شمالي  2 خيابان روبروي درمانگاه

 مأخذ: مطالعات مشاور

 Eهـا داراي سـطح    و بقيه خيابان Dداراي سطح سرويس  باطيبا توجه به جدول فوق جاده ارت

 .هستند
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 : سطح سرويس419-2نقشه شماره 
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 ارزيابي امكانات رشد كالبدي و توسعه شهر -20-4

هـاي مطالعـاتي مربـوط بـه      هاي مورد بررسي طـرح ترين بخشتوسعه فيزيكي شهرها از اساسي

فـزايش امكانـات پزشـكي و بـه دنبـال آن رشـد       هاي صنعتي، رشد اقتصـادي، ا  ها است. پيشرفت آن

نمايد. هر شهر از نظر توسـعه  جمعيت شهري، توجه به مقوله توسعه فيزيكي شهرها را گريزناپذير مي

هايي است كه اين امكانات، در جهت رشد و توسعه شـهر كمـك   كالبدي داراي امكانات و محدوديت

ها به دو دسته كلـي  آيند. محدوديته حساب ميها، موانع توسعه فيزيكي آن بنمايد و محدوديتمي

گردند. بر اسـاس بررسـي جـامع صـورت گرفتـه بـر روي عوامـل        طبيعي و انسان ساخت تقسيم مي

گرفتـه بـر    سـازي صـورت  پذير از كالبد شهر چوئبده و مدلتأثيرگذار و تأثيرطبيعي و عوارض زميني 

 تـأثير طـور مشـخص    شده كه عوامل زير به گونه حاصلزا، اين كننده و محدوديت روي عوامل تسهيل

 شاياني در روند توسعه كالبدي شهر چوئبده خواهند داشت.

شـرق و شـمال   در جنوب شرق، شرق، شمال بهمنشيررودخانه  :اي همچونعوامل محدودكننده

نهرهـاي   ،، به صورت حائلي در بخـش شـرقي  بهمنشيرهاي حاشيه رودخانه نيزارها و نخلستان ،شهر

و جـاده ارتبـاطي ضـلع غربـي      بهمنشـير هاي كوچك بـه رودخانـه   ها و لنججهت تردد قايقاحداثي 

هـا عوامـل طبيعـي    باشند. عالوه بر اين توسعه كالبدي شهر مي محدوده شهر از موانع محدود كننده

هاي زيرزميني و حالـت مانـدابي   ديگري چون شيب ناچيز اراضي به سمت غرب، باال بودن سطح آب

هاي بافت موجود از موانع اساسي طبيعي بر سر توسعه كالبـدي شـهر چوئبـده    در زميناراضي حتي 

 باشند. مي

با وجودي كه شهر چوئبده تقريباً از تمامي جهات با نـوعي محـدوديت توسـعه كالبـدي مواجـه      

اراضي باير موجود در بافت پراكنـده شـهر و    :اي همچونكننده باشد. از سوي ديگر عوامل تسهيل مي

هـاي زايـد،   اروندكنار با يك طراحـي مناسـب در شـبكه دفـع آب    -غربي و جاده ارتباطي آبادان ضلع

باشند. البته توسعه تأسيسات پست برق در ضلع  مناطق مناسبي جهت پيشنهاد توسعه آتي شهر مي

غربي اراضي شهر و تجهيزات شهري همچون گورستان، كشـتارگاه و ... در ضـلع غربـي جـاده      جنوب

نظر بيشتر در انتخاب اراضـي ايـن منطقـه بـراي توسـعه شـهر را        بادان اروندكنار لزوم دقتارتباطي آ

 نمايد. دوچندان مي

ها و و شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت SWOTدر اين زمينه با هدف طراحي مدل مفهومي 

نطقـه  طور كلي اراضـي م هاي نشان داد كه بهتهديدات موجود بر سر راه توسعه كالبدي شهر، بررسي
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 هـاي افكنه مخروط و تراسي هم از نوع ذخايرشناسي آنبا استقرار خود بر روي تنها يك سازند زمين

شناسي  ارتفاع هرچند كه از پايداري مناسبي برخوردار نيستند، لذا از نظر زمين كم جديد ايكوهپايه

د از ميان شـرايط  تري جهت تمايل سمت توسعه شهر وجود ندارد. بديهي است كه باي گزينه مناسبت

هـاي اراضـي شـهر     ترين راهبردها باشيم. بنابراين در بررسـي قابليـت   موجود به دنبال گزينش بهينه

هـاي رسـوبي حاشـيه رودخانـه و ديگـري       يكي دشـت  دارند:چوئبده و اطراف آن دو قابليت متفاوت 

ه عمـدتاً در  هاي رسوبي مصب رودخانه كـ  . در اينجا دشتبهمنشيرهاي رسوبي مصب رودخانه  دشت

البي بودن و سستي ااي از نظر ارتفاع، ت هاي حاشيه اند به نسبت دشت سمت جنوبي شهر توسعه يافته

نماينـد. از   تري در گزينش اراضي براي توسعه دريافـت مـي   تري داشته و رتبه پايين شرايط نامطلوب

ه بـه عنـوان مـانع    جمله عوامل طبيعي كه پيش از هر مولفه طبيعي ديگري در محدوده شهر چوئبد

غـرب، شـرق و    واقع در ضـلع شـمال، شـمال    بهمنشيرشود، مسير و حريم رودخانه  توسعه مطرح مي

باشد. دقت نظر در همين دو مؤلفه اخير انتخاب چنداني جهت گزينش سمت و  شرق شهر مي جنوب

 گذارد. سوي توسعه شهر فراروي محقق نمي

هسـتند كـه بايسـتي در تعيـين سـمت توسـعه       هاي اساسـي  توپوگرافي و شيب از ديگر مؤلفه

پيشنهادي شهر مالك عمل قرار گيرند. استقرار شهر چوئبـده بـر روي اراضـي صـاف و تقريبـاً فاقـد       

نمايـد. ايـن    ريزي توسعه را با چالش ديگري مواجه مـي  گونه توپوگرافي قابل تكيه، فرآيند برنامههيچ

است كه در حال حاضـر امكـان زهكشـي جزئـي      ربهمنشياختالف ارتفاع ناچيز مرز ساحلي رودخانه 

اي فراتر از مرز سـاحلي رودخانـه از طريـق     سطح شهر را فراهم نموده است. لذا تصور هرگونه توسعه

تـر بـراي    پذير خواهد بود. در چنين شرايطي باز هـم گزينـه مناسـب    زهكشي مصنوعي اراضي امكان

كنار خواهد بود. از ديگر موانع طبيعي بر سر راه اروند -توسعه اراضي ضلع غربي جاده ارتباطي آبادان

هـا و اراضـي كشـاورزي در نـوار      گياهي، نخلستان توان به تراكم باالي پوشش توسعه شهر چوئبده مي

كنار تقريباً هيچ سـطحي از   اشاره كرد. در غرب محور ارتباطي آبادان اروند بهمنشير  ساحلي رودخانه

 گياهي مانع وجود ندارد. پوشش

هـا مطـرح   Brown Fieldهـاي شـهري مقولـه    بررسي وضـعيت كـاربري اراضـي محـدوده    در 

هاي مخروبه، متروكه و بـايري هسـتند كـه از جايگـاه بـااليي در      گردد. اين اراضي شامل كاربري مي

ريزي توسعه آتي شهر برخوردارند. بخش عمده اراضي حدفاصل خيابان مركزي شهر چوئبـده و  برنامه

هايي است. البته وجـود تعـدادي   اروندكنار عرصه اصلي پراكنش چنين كاربري-انمحور ارتباطي آباد
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نظـر بيشـتر در ايـن اراضـي اسـت. از ديگـر        هـا نيازمنـد دقـت   هاي باتالقي و آبگير در بين آن زمين

معيارهاي تأثيرگذار در امر تعيين سمت توسعه شهري شامل معيارهاي پدافنـد غيرعامـل بـاالخص    

باشـند.  ترين مخاطره تهديدكننده شهر چوئبده) مـي ون سيل(به عنوان اصليمخاطرات طبيعي همچ

اند، به غير از اراضـي ضـلع غربـي     واقع شده بهمنشيرتقريباً تمامي اراضي شهر كه در حريم رودخانه 

دليل توپوگرافي و شيب ناچيز به نوعي در معرض تهديد سيل و طغيان فصلي قـرار   ارتباطي، به جاده 

)، Weaknesses)، نقاط ضـعف( Strengthsدامه تمامي مواردي كه در قالب نقاط قوت(دارند. در ا

 گردند.  ) مطرح ميTreatments) و تهديدات(Opportunitiesها( فرصت

بنـدي عوامـل طبيعـي زيربنـايي     عالوه بر اين در تعيين سمت توسعه احتمـالي شـهر بـا پهنـه    

ري اراضي از مدل بولين استفاده شـده اسـت. بـه    همچون؛ قابليت اراضي، رودخانه و حريم آن و كارب

بنـدي   هاي دخالت داده شده در مدل، از منطق بولين جهت پهنه بودن تمامي متغير  دليل دو بخشي

، كه اين منطق يك بخش را مناسب بـراي توسـعه دانسـته و وزن يـك را بـه آن      شده استاستفاده 

گـذاري در بـين    گيرد. ايـن ارزش  در نظر مي دهد و سطح ديگر را نامناسب و ارزش صفر براي آن مي

متغير مورد بررسي به ترتيب اولويت؛ حريم رودخانه، قابليت اراضي و كاربري نيز اعمال شده است. 3

بندي سطوح استخراجي بر اساس سـطح   هاي مالك عمل، اقدام به پهنه در نهايت با جمع جبري اليه

هاي وكتوري محض صورت  پردازش زير براساس اليه نمايد. الزم به ذكر است تناسب براي توسعه مي

 گرفته است.

 گذاري متغيرها در مدل: ارزش420-1 شماره جدول

 ارزش سطح متغير

 3 اراضي خارج از حريم حريم رودخانه
 0 اراضي واقع در حريم

 2 هاي رسوبي حاشيه رودخانه دشت قابليت اراضي
 0 هاي رسوبي مصب رودخانه دشت

 كاربري
 1 يربا

 0 ها ساير كاربري
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 SWOTها و تهديدات احتمالي در محدوده شهر چوئبده بر اساس عوامل مختلف جغرافيايي به صورت : نقاط قوت، ضعف، فرصت420-2جدول شماره

 عوامل بروني سيستم عوامل دروني سيستم

 تهديد فرصت ضعف قوت

اي هاي رسوبي حاشـيه رودخانـه  دشت -

بـرداري كشـاورزي در   با محدوديت بهره

 غربي شهرضلع غربي و جنوب

استقرار بخش اعظم اراضي با كـاربري   -

 غربي شهر  باير در ضلع غربي و جنوب

اي  افكنه سازند سست رسوبات مخروطه -

 عمق كم

اي  هـاي رسـوبي مصـب رودخانـه    دشت -

 ضلع جنوبي، شرقي و شمالي شهر

 توپوگرافي و شيب پست و ناچيز  -

هاي ضـلع   ورزي و نخلستاناراضي كشا -

 شرقي، شمالي و جنوبي شهر

ــه   - ــريم رودخان ــيرح ــلع  بهمنش در ض

غربي، شمال، شرق و جنوب شرقي  شمال

 شهر

هايي با محدوديت عمق، شـيب و  خاك -

 خطر فرسايش

 

  

زهكشي انهار موجود در سطح شـهر و   -

ها در سمت غرب جاده امكان توسعه آن

 اروندكنار-ارتباطي آبادان

هـاي سسـت   يالب و آبشويي زمـين س -

 آبرفتي ضلع شمالي و شرقي شهر

  بهمنشيرتغيير بستر مآندري رودخانه   -

 در اراضي سست حاشيه  
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هـاي مصـوب قبلـي و     هاي مصوب تفكيك اراضي، طرح آوري و بررسي نقشه جمع -21-4

ها  س پروانهها براسا هاي مربوط به معابر و فضاهاي شهر و به هنگام كردن نقشه طرح نقشه

 صادره شهرداري

آوري و تهيـه   يكي از اقدامات اصلي كه از بدو شروع مطالعات در دستور كار مشاور بـوده، جمـع  

هاي  بانك اطالعاتي طرح ها و مدارك مصوب شهر بوده است  كه در اين خصوص مكاتبات و پيگيري

دفتر فني استانداري، مشـاور  الزم با نهادهاي ذيربط از جمله شهرداري، سازمان مسكن و شهرسازي، 

 شود. طرح مصوب و... انجام گرفته است. در ادامه به بررسي اسناد به دست آمده پرداخته مي

 هاي مصوب قبلي   طرح -الف

 5/723مساحت آن حدود  .به تصويب رسيده است 1388طرح هادي روستايي چوئبده در سال 

هكتـاري   400(اراضـي  سمت غـرب و جنـوب   در اين طرح جهت توسعه فيزيكي شهر، هكتار بوده و 

 4-1ها با وضـع موجـود بـه بنـد      بوده است. براي بررسي ميزان تحقق و مغايرت اين كاربري )دولتي

 مراجعه شود.

 هاي تفكيكي طرح -ب

با توجه به اطالعات كسب شده از شهرداري شهر چوئبده در حال حاضر غيـر از طـرح تفكيكـي    

باشـد، طـرح تفكيكـي     چوئبده در حال احداث مـي  –جاده آبادان  حاشيهمحدوده مسكن مهر كه در 

هـاي تفكيـك شـده در شـهر چوئبـده مربـوط بـه         صورت مصوب وجود ندارد. ساير زمينديگري به 

اراضـي  اين  قانوني ي و كارفرماي محترم در خصوص وضعيترمقرر شده است شهردا بوده واشخاص 

 اظهار نظر فرمايند. تفكيك شده

 صادره از طرف شهرداري هاي پروانه -پ

باشـد. در حـال حاضـر پروانـه     ها مـي  هاي مهم شهرداري ي يكي از فعاليتصدور پروانه ساختمان

ساختمان از مهمترين ابزارها براي اعمـال نظـارت و كنتـرل نهادهـاي رسـمي و قـانوني بـر احـداث         

 داث بنا است.براي اح ييها و صدور آن به منزلة دادن مجوز و تعيين چارچوببوده ساختمان 

اكثـر   1389تـا سـال    1388با توجه به اطالعات اخذ شده از طرف شهرداري چوئبـده از سـال   

هـاي سـاختماني    هاي ساختماني در محدوده مصوب صادر شده است. با توجه به جدول پروانـه  پروانه

 صادر شده است. 1389هاي (مسكوني) در سال  صادره، بيشترين ميزان پروانه ساختمان
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هـاي سـاختماني    ميـزان پروانـه   1388دهد، در سال  ور كه جدول و نمودار ذيل نشان ميهمانط

 . باشد مي 1389در سال هاي صادره از سوي شهرداري  تعداد پروانهكمتر از  صادر شده

، روند صدور پروانه ساختماني سير صعودي داشته است. عوامل 1389تا  1388در واقع از سال 

توان به ركود در بازار مسكن بـه دليـل    گذاشته است كه از آن جمله مي يرتأثمختلفي بر اين كاهش 

 افزايش شديد قيمت آن و كاهش تقاضاي بالفعل همزمان با روند كشوري اشاره كرد.

 1388-89آمار صدور پروانه ساختمان در شهرداري چوئبده    :421-1 شماره جدول

 سال ها
 ساختمان
 مسكوني

 ساختمان
 تجاري

 ساختمان
 ارياد

 ساير
 ساختمانها

 جمع
 كل

1388 5 - - - 5 

1389 58 2 - - 60 

 65 - - 2 63 جمع

 واحد شهرسازي -مأخذ: شهرداري چوئبده

هـا   هاي سـاختماني در طـي ايـن سـال     شود كه بيشتر پروانه با توجه به نمودار ذيل مشخص مي

در بخـش مسـكن    دهد تقاضا بـراي سـاخت و سـاز    براي بخش مسكن صادر شده است كه نشان مي

باشـد. بـراي بخـش     ها مي بيشتر از تقاضا براي ساخت و ساز در بخش تجاري، اداري و يا ساير بخش

 اي صادر نشده است. ها هيچ پروانه هاي اداري و ساير ساختمان ساختمان

هاي ساختماني صادر شده طي دو سال  : تعداد پروانه421-1نمودار شماره

گذشته

5
0

58

2
0
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40

50
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انه
پرو

اد 
عد

ت

1388 1389

پروانه هاي مسكوني صادر شده پروانه تجاري صادر شده
پروانه هاي اداري صادر شده

 مأخذ: شهرداري چوئبده
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در «) آمـده اسـت:   1347قـانون نوسـازي و عمـران شـهري (مصـوب       29از مـاده   2در تبصره 

شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يـافتن   ها صادر مي هاي ساختماني كه از طرف شهرداري پروانه

هر اقـدام بـه سـاختمان    ها و معابر اصلي شـ  ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان

ها ساختمان را به اتمام برسانند و در صورتي كه تـا دو سـال    كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه مي

بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقـرر در ايـن قـانون    

تمان همچنان ناتمـام بـاقي بمانـد بـراي هـر دو      به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساخ

درصد بالغ گـردد.   4سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 

 ».ابنيه ناتمام كه از طرف مقاماتي قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماه نخواهد بود.

 130از ايـن تعـداد    وجـود دارد كـه   ابنيه در حال سـاخت  137در وضع موجود در سطح شهر 

هاي صادره در  د. با توجه به تعداد پروانهنباش ميآموزشي  ،مذهبيقطعه مسكوني بوده و بقيه تجاري، 

رسد تعداد زيادي از اين ابنيه فاقد پروانه سـاخت   به نظر مي ،هاي بعد از تأسيس شهرداري طي سال

ابنيه مسكوني در شهر بدون پروانـه   60ري حدود باشند. براساس استعالم صورت گرفته از شهردا مي

 مديريت كـردن و جلـوگيري از احـداث ايـن    اند و يكي از مشكالت شهرداري  ساختماني ساخته شده

 .استها  ساختمان

هاي اخير تمايـل بـه سـاخت و     توان نتيجه گرفت به طور كلي در سال با توجه به نقشه ذيل مي

 باشد. ها مي ي شهر بيشتر از ساير قسمتساز در اطراف محورها و مسيرهاي اصل
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بررسي و برداشت دقيق شبكه خيابان ها تا حد كوچه دسترسي موجـود( طـول،    -22-4

 عرض، سطح مفيد، مقطع عرضي، درصد شيب و نوع پوشش آنها)

 برداشت معابر وضع موجود -1-22-4

نام معبـر، عـرض    تحليل وضعيت موجود حمل و نقل ترافيك شهر از نظر طول، عملكرد، عرض،

رو، مقطع عرضي و نوع پوشش آن طبق جدول زير مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و فرآينـد       معبر سواره

الزم به ذكر است كه  تفصيلي لحاظ خواهد شد. -جامعحاصل از آن در شبكه معابر پيشنهادي طرح 

هستند و فقـط در   در اين شهر بيشتر قريب به اتفاق معابر فاقد موارد مذكور به عنوان مقاطع عرضي

 رو نيز وجود ندارد.   هيچ كدام از خيابانهاي شهر حتي تفكيك پياده و سواره

 چوئبدهبررسي وضعيت عرض شبكه معابر موجود شهر  -2-22-4

هـاي ايـن شـهر زيـاد      ، حجم عبور و مرور در خيابـان با توجه به تعداد جمعيت و ميزان مالكيت

عـرض سـطح   ان مياني تا جاده ارتباطي شهر بسيار كـم و  عرض معابر در حد فاصل بين خيابنيست. 

فاقـد   ي شهرهادر حال حاضر بيشتر خيابان .در برخي از معابر، كمتر از دو متر استآسفالت خيابان 

 دهد. مي نشانرا  چوئبدهعرض معابر موجود شهر ذيل  نقشه باشد.رو ميو پياده باغچه ،جوي
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 : عرض معابر موجود422-1نقشه 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
 

181 

  چوئبدهبررسي وضعيت پوشش شبكه معابر وضع موجود شهر  -3-22-4

مقاطع عرضي برداشـت شـده   و مطابق جدول  هاي وضع موجود شهر چوئبده با توجه به برداشت

به دو دسته خـاكي و آسـفالت تقسـيم     چوئبدهنوع پوشش شبكه معابر شهر  ، چوئبدهدر سطح شهر 

م باشند و دسته دو سفالت مي ب داراي پوشش مناسب و آلدسته اول معابر اصلي شهر كه اغ، شود مي

پوشش كيفيت معابر شـهر   ذيلنقشه  پوشش خاكي دارند.كه هاي فرعي برخي معابر محلي و كوچه

 دهد. را نشان مي چوئبده
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 : پوشش معابر موجود422-2نقشه شماره 
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 بررسي مسائل و مشكالت شبكه عبور و مرور شهر  •

 ها و معابر اصلي عابرين در تقاطععدم ايمني كافي براي  .1

عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طـرف راننـدگان و عـابران پيـاده و عـدم       .2

 وجود مركز راهنمايي و رانندگي

 نبود تابلوهاي هدايت ترافيك مناسب در سطح شهر و در تمامي ورودي شهر  .3

 هاي كلي براي اصالح شبكه معابر ارائه ايده •

 هاي ارتباطي در طرح پيشنهادي شبكه معابر شبكهاصالح  .1

 سازمان دادن به بافت موجود شهر از طريق ايجاد نظام سلسله مراتبي منسجم .2

 روشنايي معابر تأمينارتقا ايمني معابر با نصب عالئم راهنمايي و رانندگي و چراغ راهنمايي و  .3

 تقا ايمني معابرهاي ترافيكي و ار ها به منظور ساماندهي به گرهاطعطراحي تق .4

 سيستم تاكسيراني براي جابجايي صحيح و منظم مسافران .5
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ـ     تهيه دسـتورالعمل  -23-4 ي شـهرداري و سـاير مجريـان و    هـاي الزم بـراي كـادر فن

 ريزي پيشنهاديها و برنامه كنندگان بر اجراي طرح نظارت

صـول و ضـابطه   نتيجه تكامل انسانهاست. زندگي در شـهر بايـد براسـاس ا   شهرنشيني و مدنيت 

هـا خواهـد شـد. ايجـاد      اش از هم بستگي و از هـم پاشـيدگي رابطـه   باشد در غير اين صورت نتيجه

هايي كه به نوعي متكفل ارائه خدمات به شهروندان است، سازمانهاي غير انتفاعي محلي بوده  سازمان

ه سـاخت و سـاز در   شوند. شهرداريها بر نحـو كه در قديم بلديه و در حال حاضر شهرداري ناميده مي

شهرها دخالت داشته و اصوالً اداره امور شهر و بررسي ضوابط شهرسازي، معماري و نحوه اسـتفاده از  

هـاي   هـا و برنامـه  فضا را برعهده دارند. بنابراين الزم است مسئولين شهرداري در زمينه اجراي طـرح 

هـاي تفكيكـي اصـول و     طرحهاي جامع، تفصيلي و  هاي توسعه شهري از قبيل طرح پيشنهادي طرح

ضوابط و مقررات الزم را در عين تسلط، رعايت نمايند. براي اين منظورالزم اسـت در ابتـدا مفـاهيم    

 كاربردي به طورمشخص تعريف شود.

 تعاريف و مفاهيم  -1-23-4

 حوزه نفوذ شهر -الف

ز جمعيتـي  طبق ضوابط ايران، حوزه نفوذ مستقيم شهر با در نظر گرفتن امكان دسترسي مراكـ 

شود. اين كار بـا توجـه   اطراف به خدمات شهري (مانند مدرسه، درمانگاه، مركز خريد و...) تعيين مي

شود. اين محدوده كه در  به شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و امكانات ارتباطي موجود انجام مي

فوذ مسـتقيم  شود شامل دو محدوده يعني حوزه نهاي توسعه شهري (طرح جامع) مشخص ميطرح

مسـتقيم اغلـب مواقـع    (خاص) و حوزه نفوذ غيرمستقيم (عام) است آباديهاي واقع در حوزه نفوذ غير

براي دريافت برخي خدمات و آباديهاي واقع در حوزه نفوذ مستقيم معمـوالً بـه صـورت روزانـه و يـا      

 كنند. شهر چوئبده فاقد حوزه نفوذ است. هفتگي به شهر مربوطه مراجعه مي

 ريم شهرب) ح

حريم شهر عبـارت  ، 10/11/1384قانون تعاريف محدوده و حريم شهر مصوب براساس ماده دو 

از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شـهرداري در آن ضـرورت    است قسمتي

دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش تجـاور ننمايـد. بـه منظـور حفـظ اراضـي الزم و       

براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونـه  مناسب 
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استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضـوابط و مقـررات   

 مصوب طرح جامع امكان پذير خواهد بود.

ها و ضوابط مصوب در داخـل   نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح

هاي صنعتي (كه در هر حال از  حريم شهر مجاز شناحته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك

باشـد.   باشند) به عهده شهرداري مربوطه مـي محدوده و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي

طبق مقررات رفتار خواهد  هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين

 شد. شهر چوئبده در طرح هادي مصوب روستايي داراي حريم است.

 ) محدوده شهر:پ

محدوده شهر عبـارت  ، 10/11/1384قانون تعريف محدوده و حريم شهر مصوب  طبق ماده يك

طرح جامع و تا تهيه طـرح مـذكور در طـرح     دورهاست از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در 

بـر اجـراي   باشد. شـهرداريها عـالوه    االجرا مي دي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم ها

هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسـات زيـر بنـايي در     طرح

چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظـارت بـر احـداث هرگونـه سـاختمان و تأسيسـات و سـاير        

ت مربوطه به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز برعهده دارد. محدوده مصوب شـهر  اقداما

با تدقيق اراضي سـاخته شـده در وضـع موجـود و      هكتار است. 5/723چوئبده در طرح هادي حدود 

مـورد مطالعـه   هكتار  700 اي به مساحتمحدوده ، در نهايتخروج بخشي از نخلستان ها از محدوده

 ه است.قرار گرفت

اي است كه در تهيه آن معموالً عوارض اصلي مانند راه، سطوح نقشه رقومي شده نقشه پايه: ت)

باز عوارض توپوگرافي، عوارض محيطي و غيره با رنگ، ضخامت و انواع مختلـف عالئـم نمـايش داده    

اداره ط توسـ  1:2000شهري بايد با مقياس  تفصيلي - هاي جامع شود. نقشه پايه براي تهيه طرح مي

و شهرسازي به عنوان كارفرما در اختيار مهندسان مشاور تهيه كننده طرح قرار بگيرد. به هـر   كل راه

ميزان اين نقشه به روزتر باشد تهيه طـرح و ارائـه پيشـنهادات و در نهايـت اجـرا بـا سـهولت انجـام         

ت (طرحهاي تفصـيلي)  هاي اجرايي و جزئيا هاي مورد مطالعه براي تهيه برنامه شود. مقياس نقشه مي

 است. 1:1000

 ث) كاربري زمين

) يا كاربري اراضي و يا نحوه استفاده از اراضي، عبارت است از بررسي Landuseكاربري زمين (
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درمـاني، مسـكوني، اداري،    -نوع استفاده از زمين به نسبت انواع فعاليتهاي مختلف اعـم از بهداشـتي  

حله (نقشه وضـع موجـود و نقشـه پيشـنهادي) تهيـه و در      تجاري و... نقشه كاربري اراضي در دو مر

 شود. جلسات مختلف مصوب و براي اجرا به شهرداري ابالغ مي

 سرانه ج) تراكم ساختماني، تراكم جمعيت و

ختماني نسبت سطح زيربناي ساختمانها به مساحت زمين برحسب درصد است. تـراكم  تراكم سا

 شود.  كه برحسب نفر در هكتار نشان داده ميجمعيت نسبت جمعيت بر مساحت زمين مربوطه 

هاي زمين به هريك از ساكنان  سرانه: مقدار زميني است كه به طور متوسط از هريك از كاربري

 يابد. اختصاص مي

 هاي شهري ها و برنامه واع طرحنا -2-23-4

 طرح جامع سرزمين  -الف

هـاي ملـي و    مشـي  هـا و خـط   اين طرح، طرحي است كه شامل استفاده از زمين در قالب هـدف 

اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسـعه  

هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز گردشـگري و   هاي فعلي و آينده و قطب و گسترش شهرها و شهرك

ايجـاد نظـم و   هـاي عمـومي و خصوصـي     هـاي عمرانـي، در بخـش    خدماتي بوده و در اجراي برنامـه 

 نمايد. هماهنگي مي

 اي ب) طرح كالبد ملي و منطقه

هـاي   يابي براي گسترس آينده، شهرهاي موجود و ايجاد شـهرها و شـهرك   اين برنامه با هدف مكان

جديد، پيشنهاد شبكه شهري آينده كشور، يعني اندازه شهرها، چگونگي استقرار آنهـا در پهنـه كشـور و    

رسـاني بـه مـردم و پيشـنهاد       ه منظور تسهيل در مديريت سرزمين و خـدمات ايجاد سلسله مراتب آنها ب

 هاي سراسر كشور تهيه شده است. هاي مجاز زمين چارچوب مقررات ساخت و ساز و كاربري

 اي ناحيه –جامع  –پ) طرح توسعه و عمران 

يير شود در اجراي وظايف محول شده در قانون تغ اين طرح كه شامل يك يا چند شهرستان مي

ــه مســكن و شهرســازي و تعيــين وظــايف آن و همچنــين مصــوبه    نــام وزارت  ــاداني و مســكن ب آب

راهبردها در زمينه هدايت و نظارت بـر   ارائهها و  وزيران به منظور تدوين سياست هيأت 5/11/1373

گسترش، توسعه و استقرار مطلوب مراكـز فعاليـت، منـاطق حفـاظتي و همچنـين توزيـع متناسـب        

ي ساكنان شهرها و روستاهاي يك يا چند شهرستان كه از نظـر ويژگـي طبيعـي همگـن     خدمات برا
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 شود.  تر باشند تهيه مي بوده و از نظر اقتصادي و اجتماعي و كالبدي داراي ارتباط فعال

 ت) طرح مجموعه شهري

وزيران براي شهرهاي بزرگ و شهرهاي پيرامـوني   هيأت 13/8/1374اين برنامه براساس مصوبه 

شود. محدوده مجموعه شهري شهرهاي بزرگ مانند مشهد، اصفهان، تبريز و شـيراز بـه    ا تهيه ميآنه

شود.  پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه مي

هاي داخل مجموعه تقسيم  هاي كوچكتري متشكل از حريم شهرداري هر مجموعه شهري به محدوده

هاي  اي از سطح اين مجموعه خارج از حوزه نظارت و حريم شهرداري ه نحوي كه هيچ نقطهشود ب مي

 داخل اين مجموعه نباشد.

 ث) طرح جامع شهري

 1353براساس تعريف قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسـكن و شهرسـازي مصـوب    

بنـدي مربـوط بـه     نطقـه اين طرح، طرحي اسـت بلندمـدت كـه در آن نحـوه اسـتفاده از اراضـي و م      

هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري، كشاروزي، تأسيسات و تجهيزات، تسـهيالت شـهري و    حوزه

شود. اين طرح به منظور تدوين  ها و... تعيين مي هاي عمومي شهري، خطوط ارتباطي پايانه نيازمندي

هـا و اهـداف    بينـي  پـيش هاي آن بـر مبنـاي    برنامه و تعيين جهات گسترش شهر و تأمين نيازمندي

نفر جمعيت  25000شود. طرح جامع شهري پيشتر براي شهرهاي با بيش از  توسعه شهري تهيه مي

هاي شهري ملغي و مقرر شده  دولت تهيه طرح هيأتشده است ولي اخيراً براساس مصوبات  تهيه مي

 براي تمامي شهرها طرح جامع تهيه شود.

يج ضوابط شهرسازي، نظارت بر رشـد و توسـعه شـهرها    طرح جامع شهري، بيشتر به منظور ترو

هاي مختلف اقتصـادي و اجتمـاعي بـا توجـه بـه       سازي بخش ريزي و هماهنگ گرايش به نظام برنامه

 زيست است. شرايط محيط

محتواي اصلي طرح جامع شهر شامل ساخت و توسعه و گسترش شهر، مشخصات زيرساختي و 

ي، نظام شبكه ارتباطي، تقسيمات واحـدهاي شـهري، تعيـين    هاي عملكرد اصل كالبدي، تعيين حوزه

پذيري، ظرفيت زيربناهاي  هاي ويژه حدود گسترش و ظرفيت شهر، احتماالت جمعيت عناصر و بافت

شهري، حدود كلي تراكم جمعيت و محدوده شهر، معيارهـا و ضـوابط در خصـوص كـاربري زمـين،      

توزيـع و تـراكم جمعيـت، حفـظ بناهـاي       مصارف مختلف، استقرار عملكردهـاي مختلـف، چگـونگي   

شود. سـازمان مسـئول    زيست مي تاريخي و مناظر طبيعي، نوسازي و بهسازي شهر و حفاظت محيط
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 و شهرسازي است. راهطرح جامع شهري، وزارت 

 ج) طرح تفصيلي شهر

طرح تفصيلي شهري عبارت از طرحي است كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شـهر  

شود. موقعيت و مساحت دقيق زمين بـراي هـر يـك از     هاي شهري تهيه مي استفاده از زمينو نحوه 

بندي زمين، ميزان تراكم جمعيت و تراكم  هاي عبور و مرور، قطعه آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه

هـاي نيازمنـد بـه بهسـازي و      ساختماني در واحدهاي شهري، موقعيت كليـه عوامـل شـهري، بافـت    

هايي است كه در طرح تفصيلي بايد مـورد توجـه قـرار     مشكالت شهري، از جمله برنامهنوسازي، حل 

شود. طرح تفصيلي بعد از  گيرد. نقشه طرح تفصيلي بر مبناي مدارك ثبتي و مالكيت زمين تهيه مي

شـود.   هاي اجرايي تصويب شده در طرح جامع تهيـه مـي   طرح جامع شهري و به منظور انجام برنامه

هاي  هاي مفصل و انجام اقدامات جز به جز در مناطق و محله در حقيقت، تنظيم برنامهطرح تفصيلي 

و شهرسـازي كـه پـس از تصـويب بـه       راهشهري است. سازمان مسئول تهيه طـرح تفصـيلي وزارت   

 شود. نهادهاي اجرايي شهر ابالغ مي

 تفصيلي (همزمان) –ح) طرح جامع 

هـاي كلـي را بـراي     مشي اصولي و سياست به خط هاي جامع شهري با توجه به اينكه اغلب طرح

هاي پيشنهادي طرح مذكور از قدرت اجرايي الزم برخـوردار نبودنـد و در    كرد و نقشه شهر تعيين مي

هاي شهرهاي كوچك توان مالي مناسبي براي تهيه طرح تفصـيلي بعـد از طـرح     عين حال شهرداري

تفصيلي (همزمـان) بـا    –هاي جامع  تهيه طرح جامع را نداشتند، وزارت مسكن و شهرسازي اقدام به

 هاي تهيه شده الزمه اجرايي داشته باشند. يك شرح خدمات متمايز نموده است تا طرح

و شهرسـازي اسـتان خوزسـتان و     راهتفصيلي شهر چوئبده بين اداره كل  –قرارداد طرح جامع 

 ت:اين مهندسان مشاور بسته شده است. اين طرح شامل سه مرحله زير اس

 گير روستايي براي تدقيق موقعيت و نقش شهر تعيين و بررسي حوزه خدمات -1

 بررسي و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن -2

 ارائه پيشنهادات. -3

 ها مراجع و تشكيالت تصويب طرح

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران -

و شهرسازي،  راهي اين شورا باالترين مرجع تصميمات شهرسازي كشور است. اعضاي آن را وزرا
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كشور، جهاد كشاورزي، فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، صـنايع، نيـرو، راه و ترابـري، دفـاع و پشـتيباني         

و شهرسـازي در   راه و يـك نفـر از كميسـيون     نيروهاي مسلح، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

 باشد.  و شهرسازي مي راهدهد. رياست شورا با وزير  مجلس شوراي اسالمي تشكيل مي

اي و تغييرات آنها از استانداران و يا  اي و منطقه هاي توسعه شهري، ناحيه در هنگام بررسي طرح

و شهرسازي استان مربوطه، از رئـيس سـازمان نظـام     ادارات كل راهمعاونان عمراني ايشان و رؤساي 

أي مهندسي ساختمان كشور و يا نماينده وي نيز براي شركت در جلسات شوراي عالي بـدون حـق ر  

 آيد. دعوت به عمل مي

هاي جامع شهري نيز از شهردار شهر مربوطه در استانداري و يا معـاون عمرانـي    در بررسي طرح

آيد. در صورت عدم حضور شـهردار، معرفـي نماينـده     دعوت به عمل مي –بدون حق رأي  –استاندار 

 مجاز نخواهد بود.

 دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران -

پـردازد.   و شهرسازي به كار مـي  راهاست كه زير نظر معاون شهرسازي و معماري وزارت واحدي 

مسئوليت دبيري شوراي عالي شهرسـازي و معمـاري بـا معـاون شهرسـازي و معمـاري اسـت. ايـن         

باشـد. دبيرخانـه داراي    ها داراي كميته فني و گـروه تخصصـي مـي    دبيرخانه به منظور بررسي برنامه

اي قبـل   هاي شهري و منطقه ها و ضوابط شهري و بررسي طرح نامه ارتباط با آيينوظايف مختلفي در 

 از طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است.

 كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران -

اعضاي آن نمايندگان اعضاي شوراي عالي خواهند بود كه به صورت كتبي براي مـدت دو سـال   

شوند. دبيري و اداره جلسه بر عهده دبير كميته فني شوراي عـالي   ميته فني مصوب ميبه عضويت ك

 است. دبير كميته فني در جلسات شوراي عالي حضور خواهد داشت.

 گروه تخصصي -

براي انجام وظايف و نيل بـه اهـداف شـوراي عـالي، دبيرخانـه، گـروه تخصصـي الزم را از بـين         

 گزيند. متخصصان برمي

 الي شهرسازي و معماري استانشورالي ع -

رياست شوراي عالي شهرسازي معماري اسـتان بـا اسـتاندار اسـت. اعضـاي آن شـامل رؤسـاي        

ريزي، ميـراث فرهنگـي، آب و فاضـالب، نماينـده      هاي مسكن و شهرسازي، مديريت و برنامه سازمان
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 باشند. دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و راه و ترابري استان مي

ني استاندار، در غياب استاندار رياسـت جلسـه را بـر عهـده خواهـد داشـت. بنـا بـه         معاون عمرا

تشخيص رئيس شوراي استان، حسب مورد، از رئيس شوراي اسالمي و شهردار شهر و رئيس سازمان 

 آيد. دعوت به عمل مي –بدون حق رأي  –نظام مهندسي استان 

 دبيرخانه شوراي شهرسازي و معماري استان: -

نه، بخشي از معاونت يا مديريت شهرسازي و معماري استان است كه به عنوان واحـد  اين دبيرخا

ها را بر عهده دارد. مسئول آن رئيس  استاني دبيرخانه شوراي عالي، اداره امور، بررسي و تصويب طرح

سازمان مسكن و شهرسازي استان، دبيرخانـه شـورا و در غيـاب وي، مـدير يـا معـاون شهرسـازي و        

 مان مذكور است.معماري ساز

 كميته فني شوراي شهرسازي و معماري استان: -

متشكل از شوراي استان و نماينده استاندار از دفتـر فنـي اسـتانداري اسـت كـه در        اين كميته

سطح كارشناسان مجرب به عنوان نمايندگان مديران كل و رؤساي عضو شوراي استان بـه مـدت دو   

ر كميته توسط دبيرخانه شوراي اسـتان پيشـنهاد و بـا حكـم     آيند. دبي سال به عضويت كميته در مي

 شود. دبير كميته در جلسات شوراي استان حضور خواهد شد. استاندار منصوب مي

هـاي تخصصـي مـورد     هاي ارائه شـده را در كـار گـروه    كميته فني از نظر بررسي تخصصي طرح

 دهد. بررسي قرار مي

 5كميسيون ماده  -

سيسات شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران، در هـر اسـتان بـه        قانون تأ 5براساس ماده 

و شهرسازي، ميراث فرهنگـي و گردشـگري،   راه  اداره رياست استاندار و عضويت رئيس يا مدير كل 

كننده طرح  جهاد كشاورزي و رئيس شوراي شهر، شهردار شهر، نماينده مهندسان مشاور يا نهاد تهيه

 شود. تفصيلي تشكيل مي

آيـد.   دعوت به عمـل مـي   –بدون حق رأي  –ينده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از نما

 رئيس شوراي اسالمي شهر با حق رأي عضو كميسيون خواهد بود.

از مدير عامل سازمان آب و فاضالب، حفاظت محيط زيست، مدير كـل دفتـر فنـي اسـتانداري،     

 دعوت به عمل خواهد آمد. –بدون حق رأي 
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 شوراي برنامه ريزي توسعه استان آيين نامه -

ريـزي و نظـارت    بنـا بـه پيشـنهاد معاونـت برنامـه      20/7/1390هيئت وزيران در جلسـه مـورخ   

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري )178جمهور و به استناد بند (هـ) ماده ( راهبردي رييس

 را» ريـزي و توسـعه اسـتان    هنامـه اجرايـي شـوراي برنامـ     آيين»ـ 1389اسالمي ايران ـ مصوب سال  

اين آيـين نامـه مرجـع اصـلي تغييـرات در كاربريهـاي داخـل         9مصوب نموده است. بر اساس ماده 

است كه شرح وظـايف آن بـه شـرح زيـر      كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازيمحدوده شهر 

 است.

پيشنهاد در مـوارد   وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه ـ9ماده 

  :شود زير تعيين مي

هـاي   اي، طـرح  هاي جامع ناحيه هاي شهري، طرح هاي توسعه عمران شهري، مجموعه ـ طرح الف

) 5بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثناي وظايف كميسـيون مـاده (  

  .قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنـا و تأسيسـات در    ايف مرتبط با اجراي آيينب ـ وظ 

 خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها  

 هاي فضـاهاي شـهري (طراحـي شـهري) و روسـتايي       هاي هادي و جامع شهرها، طرح ج ـ طرح 

 سازي مصرف انرژي در استان  هاي بهينه د ـ برنامه

سعه حمل و نقل استان، كنترل و نظـارت بـر حمـل كـاال و مسـافر و ارتقـاي       هاي تو ـ برنامه هـ

 هاي مختلف حمل و نقل وري و افزايش ايمني در فعاليت بهره

 هاي نفتي  هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده و ـ توسعه سيستم

 ز ـ محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان 

 هاي پدافند غيرعامل در استان ح ـ طرح

 هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان  ط ـ برنامه

 هاي بزرگ عمراني  هاي روستايي و پروژه ي ـ ساماندهي فضاها و سكونتگاه
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