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 فهرست مطالب

 

 صفحه               عنوان 
 

 تعیین و بررسی حوزه خدمات گیر روستایی برای تدقیق موقعیت و نقش شهرقسمت اول: 

 2 .......................................................................... تعیین روستاهای خدمات گیر مستقیم روزانه از شهر -1

 8 ............................................................ گیر چگونگی عملکردهای اصلی اقتصادی روستاهای خدمات -2

 11 ................................................................................. نحوه توزیع جمعیت در روستاهای خدمات گیر -3

 14 ............... گیر شناخت کمبودهای تاسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی وتجهیزات روستاهای خدمات -4

 11 ............................................................................................................ بندی آن  تعیین حریم و پهنه -5

 

 و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن  بررسی: دومقسمت 

 21 ............................................................................................ محیطی شهر خصوصیات اقلیمی و زیست -1

 شهرو مواهب طبیعی محیطی  های زیست های گردشگری، شناخت ارزش مکانها و فرصت  -1-1

 21 ............................................................................................................................ و حریم آن 

 23 ...................................................................................................... موقعیت جغرافیایی شهر و حریم -1-2

 23 ......................................................................................................... موقعیت جغرافیایی  -1-2-1

 23 ......................................................................................................................... توپوگرافی -1-2-2

 22 ................................................................................................................. وضعیت شیب  -1-2-3

 21 ... کالبدی شهرتسهیل کننده توسعه وجغرافیایی محدودکننده و یا سایر عوامل طبیعی -1-2-4

 22 .......................................................................................................................... شناسی مسائل زمین -1-3

 22 ................................................................................ ها شناسی و گسل های زمین ویژگی -1-3-1

 33 ........................................................................................... نوع اراضی و پوشش گیاهی -1-3-2

 34 .............................................................. لغزش، زلزله، سیل و...(   بالیای طبیعی )زمین -1-3-3

 زیرزمینی آب ونحوه تأمین آن در شهر و سیستم حرکت و دفع آبهای سطحیو ـ منابع سطحی4ـ1

 32 ...................................................................................... ها در شهر  ها و رودخانه مسیل و وضعیت

 41 ............................................................................. رطوبت، باد، تابش آفتاب(  هواشناسی )دما،  -1-5
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 صفحه               عنوان 

 

 48 ................................................................................................ خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر   -2

 48 .............................................................................. بررسی اوضاع تحوالت جمعیتی شهر ایج    -2-1

 23 ....................................... تراکم جمعیت در شهر و تغییرات آن در مناطق و محالت مختلف   -2-2

 22 .. یر آنها در توسعه کالبدی شهرچگونگی تأثخصوصیات اجتماعی وفرهنگی شهر ومحالت آن و -2-3

 28 .......................................................................................................................... خصوصیات اقتصادی  -3

 86 .............. های اقتصادی  یزان تولید و نوع آنها در هر یک از بخشاوضاع کلی اقتصادی شهر، م -3-1

 28 ................................................................................................. اوضاع کلی اقتصادی شهر  -3-1-1

 11 ....................................................................................... میزان تولید در بخش کشاورزی  -3-1-2

 11 ....................................................................................................................... کشاورزی  -3-1-2-1

 81 ........................................................................................................................... دامداری -3-1-2-2

 81 .......................................................................... صنایع )کارگاههای مختلف( در شهر ایج -3-1-3

 82 ............................... اقتصادی شهر ایج  جمعیت فعال، اشتغال و بیکاری در بخش مختلف -3-2

 ارزش زمین و ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی و تغییرات آنها در مناطق مختلف شهر   -3-3

 85 ............................................................. و عواملی که در این تغییرات نقش تعیین کننده دارند

 85 ............................................................................................ بررسی قیمت زمین مسکونی  -3-3-1

 82 ........................................................................................................ ارزش کاربری تجاری  -3-3-2

   88 ..... خصوصی، تعاونی و دولتی در زمینه مسکن گذاری بخش عمومی،  سرمایه های شاخص -3-4

 مسائل و امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای مؤثر در عمران   -3-5

 82 ............................................................................................................... شهر در صورت وجود  

 82 .................................................. بررسی مسائل و امکانات مالی، اعتباری شهرداری ایج  -3-5-1

 82 .............................................................................................. درآمدهای شهرداری ایج  -3-5-1-1

 22 ....................................................................... های شهرداری ایج   ی روند هزینهبررس -3-5-1-2

 25 ..................................................................... مقایسه هزینه و درآمد در شهرداری ایج  -3-5-1-3

 22 ...................................................... بررسی امکانات فنی، اجرایی و اداری شهرداری ایج  -3-5-2

 21 .......................................................... ایج شهری عمرانی ها تیفعال در مردم مشارکتی چگونگ -3-2
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 صفحه               عنوان 

 

 113 ........................................................................................................................... خصوصیات کالبدی  -4

 113 ...... ها و نتایج آنها   های هادی یا جامع و تفصیلی مصوب قبلی شهر و محدوده یابی طرحارز -4-1

 115 .............................................................. دورنمای شهر )فرم شهر، سیما، منظر، توده و حجم(   -4-2

 111 ............. های مختلف موجود و محاسبه سطوح نحوه استفاده از اراضی شهر برحسب کاربری -4-3

 111 .................................................................................................................... نحوه توزیع خدمات   -4-4

 114  ...... محالت آن در دهه گذشته تاکنونل پیدایش، روند رشدوتوسعه کالبدی شهر وتاریخچه، عل -4-5

 125 .............................................................................................................. بندی بافتهای شهر  دانه -4-2

 131 ................................................................................................... شناسی ادواری معماری    ریخت -4-1

 132 .................................... ساختار و سازمان شهر همراه با تعیین محدوده محالت مختلف شهر  -4-8

 138 .....................................................حریم آن  پدافند غیرعامل و نیازهای کالبدی آن در شهر و  -4-2

 141 ..................... بررسی تراکم و طبقات ساختمانی در مناطق، نواحی و محالت مختلف شهر   -4-11

 143 .... کیفیو های کمی باتوجه به شاخصمناطق مختلف شهر مسکونی در وضعیت کلی ساختمانهای -4-11

 151 ........................ مالکیت اراضی در شهر با تفکیک نوع مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی   -4-12

 های   های تاریخی و حرایم و ضوابط و طرح ها، بناها، محوطه العات مربوط به بافتاخذ اط -4-13

 152 ............................................................................................................................. مربوط به آنها  

 154 ................... های تأسیسات شهری مراکز و شبکه خصوصیات، موقعیت، گنجایش و کیفیت -4-14

 151 ...................................................................................... وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری -4-15

 158 ................ سکن، تأسیسات زیربنایی...   ر زمینه مبرآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر د -4-12

 121 شهری و ارتباط آن با عملکردهای شهری   شهری و برون راههای درون تب شبکهمرا نظام سلسله -4-11

 123 ............................. نقش کارکردی معابر )تفریحی، عبوری، با اولویت پیاده یا سواره و غیره( -4-18

 124 ................... شهری   برون مسائل مربوط به عبورومرور عمومی و خصوصی درون شهری و -4-12

 122 ............................................................................ ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر -4-21

 128 ........................................... های مصوب تفکیکی اراضی شهر ایج آوری و بررسی نقشه جمع -4-21

 111 ................................................................................... بررسی و برداشت دقیق شبکه خیابانها   -4-22

 112 ...... های شهر ها و محدودیت بندی و تحلیل وضع موجود و شناخت امکانات، پتانسیل جمع -4-23
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 صفحه               نوان ع

 

 ارائه پیشنهادات قسمت سوم: 

 بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر ایج در آینده  تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر، پیش -1

 181 ................................................................... باالخص با رویکرد استراتژی توسعه اقتصادی شهر در آینده

 185 ............................................................................ های جمعیت شهر در آینده   بینی احتماالت رشد و پیش  -2

 182 ......................................................................................................   الگوی توسعه و محدوده شهر تعیین  -3

 122  ...................................................................................... بینی امکانات مالی و فنی شهرداری ایج پیش -4

 بینی نیازهای عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهای مسکن، تأسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و  پیش -5

 124 ................................................................................................................. سایر کارکردهای اصلی شهر 

 122 ...... ، فضای باز و مکانهای گردشگری و دفاع غیرعامل شهر تدوین ایده کلی با الگوی مرتبط با فضای سبز  -2

 بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهری )کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، سیستم دفع  پیش  -1

 122 ........................................................................................................................... نشان و غیره زباله آتش

 211 ........... نهای شهری سازماساله مربوط به شهرداری و سایر11مدت  ساله ومیان 5مدت  کوتاه های عمرانی برنامه -8

 214 ............................................................................................................................. ریزی کاربری اراضی شهر ایج برنامه -2
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 فهرست جداول 

 

 1321گیری روستاها از شهر ایج در سال  وضعیت خدمات(  1جدول شماره ) 

 کنند به تفکیک نوع خدمات ه خدمات را از شهر ایج دریافت میروستاهایی ک(  2جدول شماره ) 

 رسانی در محیط روستایی کشور و ضوابط خدماتاستانداردها (  3جدول شماره ) 

 در روستاهای تحت حوزه نفوذ شهر ایجهای مختلف اقتصادی  تعداد کارگاه و شاغلین فعالیت(  4جدول شماره ) 

 برداری و مساحت زمین در دهستان ایج  تعداد بهره(  5جدول شماره ) 

 های کشاورزی فعالیتهای دارای هر یک از انواع  برداری بهره(  2جدول شماره ) 

 های آماری و نرخ رشد جمعیت تعداد جمعیت در طی دهه(  1جدول شماره ) 

  85تا  45تعداد و بعد خانوار در روستاهای تحت نفوذ طی سالهای (  8جدول شماره ) 

  در روستاهای حوزه نفوذ سواد به تفکیک زن و مرد جمعیت شش ساله و بیشتر باسواد و بی(  2جدول شماره ) 

 نحوه برخورداری روستاهای خدمات گیر اطراف شهر ایج از خدمات اصلی زیربنایی(  11جدول شماره ) 

 امتیاز هر یک از روستاهای خدمات گیر از لحاظ برخورداری از تاسیسات زیربنایی و خدمات(  11جدول شماره ) 

 آمبروترمیک ایستگاه استهبان به روش گوسن(  12جدول شماره ) 

 (82لغایت  82های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک استهبان )سال آماری  داده(  13ه ) جدول شمار

 تعداد و نرخ رشد جمعیت شهر ایج در مقایسه با استان، شهرستان، شهر استهبان و شهر رونیز ( 14جدول شماره ) 

 خانوارتعداد جمعیت، تعداد خانوار، بعد خانوار و مقایسه نرخ رشد جمعیت و (  15جدول شماره ) 

جمعیت شهر ایج به تفکیک زن و مرد، تعداد خانوار و بعد خانوار در مقایسه با نقاط شهری، (  12جدول شماره ) 

 روستایی، شهر استهبان 

 85نفره و بیشتر در سال  11تا  1توزیع نفر در خانوار و سهم جمعیت خانوارهای (  11جدول شماره ) 

 نفر 11تا  1ارهای تعداد و نسبت خانو(  18جدول شماره ) 

 15و  85تعداد جمعیت به تفکیک زن و مرد و نسبت جنسی طی دو دهه (  12جدول شماره ) 

 1385مقایسه نسبت جنسی شهر ایج با نقاط شهری و روستایی شهرستان استهبان در سال (  21جدول شماره ) 

 85جمعیت شهر ایج و نسبت آنها در سال گروههای عمده سنی (  21جدول شماره ) 

 گروههای عمده سنی شهر، شهرستان و استان(  22جدول شماره ) 

 85و  15مقایسه گروههای عمده سنی سال (  23جدول شماره ) 

 ....ساله و  5ساله، نسبت جنسی گروههای  5گروههای سنی شهر ایج به تفکیک (  24جدول شماره ) 

 15ساله در سال  5به تفکیک گروههای  جمعیت(  25جدول شماره ) 
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 85سوادی در شهر ایج به تفکیک زن و مرد و نسبت باسوادی در سال  وضعیت سواد و بی(  22جدول شماره ) 

  85مقایسه باسوادی شهر ایج و شهرستان استهبان در سال (  21جدول شماره ) 

 15-85سالهای گروههای سنی مهاجران وارد شده به ایج طی (  28جدول شماره ) 

 تراکم محالت(  22جدول شماره ) 

 های مختلف اقتصادی در شهر ایج و شهرستان استهبان سهم شاغلین بخش(  31جدول شماره ) 

 1385و  1315شاخص تغییر ساختار اقتصادی در شهر رونیز، شهرستان استهبان و استان فارس در سالهای (  31جدول شماره ) 

 های مختلف اقتصادی در شهر ایج و شهرستان استهبان ت کمی بخشتغییرا(  32جدول شماره ) 

 درصد شاغلین شهر ایج به شهرستان استهبان (  33جدول شماره ) 

 1385های عمده اقتصادی شهر ایج در سال  های مکانی بخش ضریب(  34جدول شماره ) 

 های مختلف اقتصادی  فعالیتمحاسبه تعداد شاغلین محلی و غیرمحلی در شهر ایج در (  35جدول شماره ) 

 1385درصد شاغلین محلی و غیرمحلی در سال (  32جدول شماره ) 

 مقادیر سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت عمده زراعی و باغی در شهر ایج (  31جدول شماره ) 

 برداری ـ هکتار( ها با زمین )بهره برداری تعداد و مساحت بهره(  38جدول شماره ) 

 های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت برداری بهره(  32ره ) جدول شما

 1383نوع و تعداد دامهای موجود در شهر ایج در سال (  41جدول شماره ) 

 1385ساله و بیشتر برحسب وضعیت فعالیت در شهر ایج و شهرستان استهبان در سال  11جمعیت (  41جدول شماره ) 

خ اشتغال، نرخ بیکاری و بار تکفل خالص و غیرخالص در شهر ایج و میزان نرخ فعالیت، نر(  42جدول شماره ) 

  1385شهرستان استهبان در سال 

 به تفکیک بخشهای تشکیل دهنده آن 1383-82درآمد شهرداری شهر ایج طی سالهای (  43جدول شماره ) 

  1383-82نسبت سهم درآمد شهرداری شهرداری ایج طی سالهای (  44جدول شماره ) 

 به تفکیک کاربرد عمده )ریال( 1383-82های شهرداری شهر ایج طی دوره  هزینه (  45ماره ) جدول ش

 به تفکیک کاربرد عمده  1383-82های شهرداری شهر ایج طی سالهای  نسبت سهم هزینه(  42جدول شماره ) 

 امه به تفکیک برن 1383 – 82های عمرانی از شهرداری ایج طی دوره  هزینه(  41جدول شماره ) 

 تراز مالی شهرداری ایج )میلیون تومان((  48جدول شماره ) 

  کاربری اراضی شهر ایج(  42جدول شماره ) 

 طیف قطعات مسکونی(  51جدول شماره ) 

 بندی طبقات  دسته(  51جدول شماره ) 

 سطح اشغال و تراکم ساختمانی به تفکیک محالت(  52جدول شماره ) 

 ح استفاده شده در شهر ایجنوع مصال(  53جدول شماره ) 
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  قدمت ابنیه(  54جدول شماره ) 

 کیفیت ابنیه مسکونی(  55جدول شماره ) 

 حریم خطوط انتقال انرژی وزارت نیرو(  52جدول شماره ) 

 ( مقاطع عرضی خیابانها 51جدول شماره ) 

 ( کاربری اراضی شهر ایج58جدول شماره )

 های شهر ایج و تنگناها و محدودیتها  ( امکانات و پتانسیل52جدول شماره )

 های مختلف اقتصادی در شهر ایج و شهرستان استهبان ( سهم شاغلین بخش 21 جدول شماره )

  1325-85( وضعیت اشتغال شاغلین در بخشهای مختلف اقتصادی در شهر ایج طی سالهای  21جدول شماره ) 

 1415در سال  بینی اشتغال به روش اقتصاد پایه ( پیش 22جدول شماره ) 

 ( گزینه حداقل)بینی جمعیت شهر ایج  پیش(  23جدول شماره ) 

 (گزینه محتملبینی جمعیت شهر ایج ) پیش(  24جدول شماره ) 

 (گزینه حداکثربینی جمعیت شهر ایج ) پیش(  25جدول شماره ) 

 1415و در افق  85در سال  ( جمعیت نقاط روستایی تحت حوزه نفوذ شهر ایج22)جدول شماره 

 بینی خدمات شهر ایج  ( پیش21جدول شماره )

  ( کاربری اراضی وضع موجود ـ پیشنهادی 28جدول شماره )
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 ها  فهرست نقشه

 

 ( نقشه و جایگاه روستاها در طرح جامع ناحیه شرق فارس  1نقشه شماره ) 

 21گیر از شهر ایج در سال  روستاهای خدمات ( 2نقشه شماره ) 

 21شعاع خدمات رسانی برخی خدمات شهر ایج در سال  ( 3نقشه شماره ) 

 نحوه توزیع جمعیت در روستاهای خدمات گیر اطراف شهر ایج ( 4نقشه شماره ) 

 ( حریم شهر  2و  5نقشه شماره ) 

 موقعیت شهرستان، بخش و شهر در استان ( 1نقشه شماره ) 

 بندی ارتفاعات  دسته ( 8نقشه شماره ) 

 سته بندی شیب د ( 2نقشه شماره ) 

 شناسی  زمین ( 11نقشه شماره ) 

 های اصلی ناحیه  گسله ( 11نقشه شماره ) 

 قابلیت اراضی  ( 12نقشه شماره ) 

 پوشش گیاهی  ( 13نقشه شماره ) 

 لرزه شهرستان  بندی خطر نسبی زمین پهنه ( 14نقشه شماره ) 

 شیب و نحوه دفع آبهای سطحی  ( 15نقشه شماره ) 

 تراکم جمعیت  ( 12)  نقشه شماره

 ارزش اراضی  ( 11نقشه شماره ) 

 نقشه کاربری اراضی طرح هادی  ( 18نقشه شماره ) 

 نحوه استفاده از اراضی  ( 12نقشه شماره ) 

 پراکنش خدمات  ( 21نقشه شماره ) 

 توسعه ادواری شهر  ( 21نقشه شماره ) 

 محالت موجود  ( 22نقشه شماره ) 

 ت قطعات مسکونی ساحم ( 23نقشه شماره ) 

 شناسی بافت  گونه ( 24نقشه شماره ) 

 ساختار فضایی ( 25نقشه شماره ) 

 بندی طبقات )سیمای ارتفاعی( دسته ( 22نقشه شماره ) 

 کیفیت ابنیه )مصالح ساختمانی(  ( 21نقشه شماره ) 
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 قدمت ابنیه  ( 28نقشه شماره ) 

 کیفیت ابنیه مسکونی  ( 22نقشه شماره ) 

 مراتب شبکه دسترسی ( سلسله31شماره )نقشه 

 امکانات و موانع توسعه شهر ( 31)نقشه شماره 

 موقعیت اراضی تفکیکی ( 32)نقشه شماره 

 مقاطع عرضی  (33شماره )نقشه 

 مقایسه محدوده طرح هادی با محدوده پیشنهادی  (34)نقشه شماره 

 ( ساختار فضایی پیشنهادی 35نقشه شماره )

 نحوه استفاده از اراضی پیشنهادی  (32نقشه شماره )

 ( حریم پیشنهادی شهر و کاربری اراضی آن 31نقشه شماره )

 

 

 فهرست نمودارها 

 ( روستاهایی که خدمات را از شهر ایج دریافت می کنند به تفکیک نوع خدمات 1 نمودار شماره )

 سال اخیر 41ر ( تحوالت جمعیت روستاهای خدمات گیر اطراف شهر ایج د 2 نمودار شماره )

 ( درصد توزیع خدمات اصلی در روستاهای خدمات گیر اطراف ایج 3نمودار شماره ) 

 ( وضعیت متوسط درجه حرارت و متوسط حداقل و حداکثر  4نمودار شماره ) 

 حداکثر و حداقل مطلق دما  ( 5)نمودار شماره  

 میانگین بارش ساالنه  ( 2)نمودار شماره  

  توزیع بارندگی را در طی ماههای سال(  1نمودار شماره ) 

  متوسط حداقل رطوبت نسبی ساالنه(  8 نمودار شماره )

 گلباد ساالنه (  2) نمودار شماره  

 گلباد بهار(  11 ) نمودار شماره

 گلباد تابستان(  11 ) نمودار شماره

 گلباد پاییز(  12)  نمودار شماره

 گلباد زمستان(  13)  نمودار شماره

 ...مقایسه نرخ رشد جمعیت شهر ایج با شهرهای شهرستان استهبان ، شهرستان و  ( 14) شماره نمودار 

 مقایسه نرخ رشد جمعیت و خانوار شهر ایج ( 15 ) شماره مودارن

 نفره وبیشتر 11تا  1خانوارهای   نسبت ( 12) نمودار شماره 
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 85 و بیشتر در سالنفره  11تا  1درصد سهم جمعیت خانوارهای  ( 11) ار شماره دنمو

 مقایسه درصد گروههای عمده سنی شهر ایج با شهرستان و استان ( 18) نمودار شماره 

 85و  15مقایسه درصدگروههای عمده سنی شهر ایج در سالهای  ( 12) نمودار شماره 

 85( هرم سنی جمعیت شهر ایج درسال  21نمودار شماره )  

 ادی شهر ایج با شهرستان و استانمقایسه درصد باسو ( 21) نمودار شماره 

 ( روند نقش اقتصادی شهر بر مبنای روش بوژوگارنیه و ژرژ شاپو 22نمودار شماره ) 

 ( مقایسه شاغالن در بخشهای مختلف اقتصادی در شهر ایج و شهرستان استهبان به روش ایزارد 23نمودار شماره ) 

 1385های اقتصادی براساس آمار سال  درشهر ایج در فعالیت( میزان شاغلین محلی و غیرمحلی  24نمودار شماره ) 

 های ساختمانی در شهر ایج روند تعداد پروانه ( 25)  نمودار شماره

 به تفکیک بخشهای تشکیل دهنده آن 82( سهم درآمدهای شهرداری شهر ایج در سال  22) شماره نمودار 

 ج )میلیون تومان(مقایسه هزینه و درآمد شهرداری ای ( 21)  ر شمارهدانمو

 تراز مالی شهرداری ایج )میلیون تومان( ( 28)  شماره نمودار

 ( روند نقش اقتصادی شهر بر مبنای روش بوژوگارنیه و ژرژ شاپو 22نمودار شماره ) 
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 قسمت اول: 

 تعیین و بررسی حوزه خدمات گیر روستایی 

 برای تدقیق موقعیت و نقش شهر
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 گیر روستایی تعیین و بررسی حوزه خدمات                                                           طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 

    2          مهندسان مشاور شهروخانه

 تعیین روستاهای خدمات گیر مستقیم روزانه از شهر -1

گیر موجود در اطراف شهر ایج از روش تحلیل جریان و مراجعه  به منظور تعیین روستاهای خدمات

ها بین یک مرکز  در این روش جهت و شدت جریان به این شهر استفاده شده است.خدماتی روزانه 

هر  جمعیتی و واحدهای جمعیتی پیرامون آن، تعیین کننده حدود و ثغور منطقه کارکردی است.

تر شدن به مرکز دیگر بر  شود و با نزدیک کاسته می جریان با دور شدن از یک مرکز از شدتش

با در نظر گرفتن این ویژگی محدوده یا مرز حوزه نفوذ یک مرکز جمعیتی  شود. شدتش افزوده می

ده ها از انواع مختلفند ولی اغلب در برگیرن جریان رسد. جایی است که شدت جریان به حداقل می

بر حسب گونه )مانند ترافیک مسافر یا کاال، راه یا راه  باشند که های اقتصادی متنوعی می فعالیت

 شود. بندی می آهن( و یا بر حسب هدف )مانند خرید روزانه یا رفت و آمد روزانه به محل کار( طبقه

ان( ها ممکن است ماهیتی اجتماعی )مانند جریان روزانه محصلین یا بیمار حال جریان در عین

  .های دولتی( و یا ارتباطی )مانند تلگراف، تلفن یا روزنامه( داشته باشند یا سیاسی )مانند جریان هزینه

شناخته شده است.  مرکز مجموعه روستاییدر طرح جامع ناحیه شرق فارس، شهر ایج بعنوان 

بعنوان مرکز حوزه روستایی شناخته شده.  رودبال در این طرح باغ شاد نیز از مجموعه روستاهای 

، زادهدرب اماماند عبارتند از جامع شرق فارس زیر حوزه شهر ایج پیشنهاد شدهروستاهایی که در طرح 

)شهروخانه( مشخص شد  مطالعات مشاور. البته در دراز آباد چاه المبین، مهدی گود بنگو، چهل برکه، فتح

توانند بعنوان  نمی فاقد هر گونه جمعیتی بوده و نقاطی مانند چهل برکه و گودبنگودراز  غیر از چاهکه 

، ... بعداً با توجه نارک  بند، آب گر چون باغشاد و آبکه نقاط جمعیتی دی در حالیبادی مطرح باشند. آ

 اند.  های انجام شده و به علت شهر شدن ایج در حوزه خدمات شهر ایج، قرار گرفته به تحلیل
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 گیر روستایی تعیین و بررسی حوزه خدمات                                                           طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 

    3          مهندسان مشاور شهروخانه

 نقش و جایگاه روستاها در طرح جامع ناحیه شرق فارس ( 1) نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1831منبع: مهندسین مشاور شهر و بنیان

ای تهیه شده که با مراجعه به مراکز خدماتی  گیر، پرسشنامه یی روستاهای خدماتمنظور شناسا به

استفاده یا عدم شهر ایج و مصاحبه با مسولین این مراکز خدماتی، اطالعات مورد نیاز که نشانگر 

استفاده ساکنین روستاهای اطراف شهر از خدمات و امکانات ارائه شده توسط این مراکز است، 

دارند تعیین  ن شهر دریافت میاستخراج شده و نهایتاً روستاهایی که بطور منظم خدماتی را از ای

 اند.  شده

اف، خدمات اساسی خود نشان می دهد، بیشتر روستاهای اطر ( 1) همانگونه که جدول شماره 

ایی شهر ایج بصورت یک مرکز توان گفت در این حوزه روست فت میدارند و میرا از شهر ایج دریا

محصور شدن  باعث نزدیکی به شهر ایج و وضعیت توپوگرافی کهرسان عمل می کند.  خدمات

ارتباط آنها را با شهرهای بزرگتر منطقه مشکل ساخته  در میان ارتفاعات شده و روستاهای این دشت

 ایج در این منطقه جغرافیایی است.رسانی  سبب تقویت نقش خدماتاز جمله عوامل مهمی است که 
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 گیر روستایی تعیین و بررسی حوزه خدمات                                                           طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 

    4          مهندسان مشاور شهروخانه

 1331وضعیت خدمات گیری روستاها از شهر ایج در سال  ( 1شماره ) جدول 

 نام روستا
ب آ

 بند

ب آ

 نارک
 انجیرک

باغ 

 شاد
 بردنو

پل 

 شکسته

درب 

 امامزاده

درب 

 قلعه
 دهویه

چاه 

 دراز

 بلی خیر خیر بلی خیر خیر خیر بلی بلی خیر دبیرستان

 بلی خیر خیر بلی خیر خیر خیر خیر بلی خیر راهنمایی

 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دبستان

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بهداری

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی داروخانه

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بانک

شرکت 

 تعاونی
 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی

جهاد 

 کشاورزی
 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی پزشک

 بلی خیر خیر بلی خیر خیر خیر خیر بلی خیر نانوایی

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی پست

 1331منبع: مطالعات میدانی مشاور

 

دهد که بیشتر روستاهای منطقه نیازهای روزمره بهداشتی نظیر درمانگاه،  نشان می( 2) جدول شماره

پست  قبیل اداره کشاورزی، ادارهبرخی خدمات اداری ازدارند.  و داروخانه را از ایج دریافت می مطب پزشک

پذیرد.  شهر ایج انجام میاین نیازها به  منظور  سفرهای بسیاری از این روستاها بهو بانک است که روزانه 

 با توجه به اینکه در اکثر روستاهای اطراف مراکز آموزشی دبستان و راهنمایی استقرار دارد از این نظر

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 گیر روستایی تعیین و بررسی حوزه خدمات                                                           طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 

    5          مهندسان مشاور شهروخانه

شهر راهنمایی  از مدارس ی ناحیهسه روستادر این بخش هستیم و تنها تقاضای خدماتی کمتر شاهد 

با این حال همچنان سفرهای روزانه به منظور استفاده از خدمات آموزشی در ایج استفاده می نمایند. 

 خورد.مقطع دبیرستان در بیشتر روستاها به چشم می

 1831روستاهای خدمات گیر از شهر ایج در سال  ( 2) نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روستاهایی که خدمات را از شهر ایج دریافت می کنند به تفکیک نوع خدمات ( 2)  جدول شماره

 بانک داروخانه بهداری دبستان راهنمایی دبیرستان نوع خدمات
شرکت 

 تعاونی

جهاد 

 کشاورزی
 پست نانوایی پزشک

روستاهای تعداد 

 کننده همراجع
4 8 1 11 11 11 11 11 11 8 11 

 111 81 111 111 111 111 111 111 1 81 41 درصد

 1831منبع: مطالعات میدانی مشاور
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 گیر روستایی تعیین و بررسی حوزه خدمات                                                           طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 

    6          مهندسان مشاور شهروخانه

 کنند به تفکیک نوع خدمات ه خدمات را از شهر ایج دریافت میروستاهایی ک ( 1 ) نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر ایج استفاده شده، بر اساس فاصله روستاها تا روش دیگری که به منظور تعیین سطح خدمات رسانی 

ها و دکه استاندار(  8 )جدول شماره شهر ایج می باشد. در این روش با استفاده از خدمات ارائه شده توسط 

ت، سطح دسترسی ضوابط خدمات رسانی در محیط روستایی کشور و مصوب وزارت مسکن و شهرسازی اس

دهند آنالیز شده و به خدمات اصلی که در این جدول مشخص شده و نقاطی که این خدمات را ارائه می

 اند. روستاهایی که می توانند خدمات روزانه خود را از شهر ایج تامین نمایند تعیین شده

 کشوررسانی در محیط روستایی  استانداردها و ضوابط خدمات (3)جدول شماره 
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    7          مهندسان مشاور شهروخانه

 براساس استانداردهای 1331شعاع خدمات رسانی برخی خدمات شهر ایج در سال  (3)نقشه شماره 

 وزارت مسکن و شهرسازی 
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    8          مهندسان مشاور شهروخانه

 گیر های اصلی اقتصادی روستاهای خدماتـ چگونگی عملکرد2

باریک، پل شکسته، زاده، کند امامقلعه، دهویه، درب درب  در روستاهای تحت حوزه نفوذ شهر ایج که شامل

و  1373باشد بر اساس سرشماری عمومی صننعت و معندد در سنال     دراز می شاد و چاه بند، انجیرک، باغ آب

 باشند. باتوجه به جدول مشغول به فعالیت مینفر شاغل  68کارگاه با  22 ،عدم دسترسی به اطالعات بیشتر

حوزه نفوذ شهر ایج فاقد هر گونه کارگاه صننعتی و کشناورزی   گردد که روستاهای  ( مشاهده می 4)  شماره

باشند. همچنین  باشند و تمام کارگاههای موجود در این روستاها در غالب خدماتی مشغول به فعالیت می می

  باشند.  کارگاههای صنعتی و کشاورزی در شهر ایج مستقر می

 در روستاهای تحت حوزه نفوذ شهر ایجهای مختلف اقتصادی  تعداد کارگاه و شاغلین فعالیت(  4 ) جدول

 نام آبادی

 جمع کل خدمات صنعت کشاورزی

تعداد 
 کارگاه

 شاغلین
تعداد 
 کارگاه

 شاغلین
تعداد 
 کارگاه

 شاغلین
تعداد 
 کارگاه

 شاغلین

 27 7 27 7 - - - - درب قلعه

 13 5 13 5 - - - - دهویه

 5 3 5 3 - - - - درب امامزاده

 3 1 3 1 - - - - باریککند

 3 1 3 1 - - - - پل شکسته

 3 1 3 1 - - - - آب بند

 5 1 5 1 - - - - انجیرک

 6 2 6 2 - - - - باغ شاد

 3 1 3 1 - - - - چاه دراز

 86 22 86 22 - - - - جمع 
 

 . 1838مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی صنعتی و معدن 
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 گیر روستایی تعیین و بررسی حوزه خدمات                                                           طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 

    3          مهندسان مشاور شهروخانه

هکتار  5811مساحت کل اراضی کشاورزی در دهستاد ایج با توجه به اطالعات مربوط به جهاد کشاورزی 

هکتار را اراضی باغات و قلمستاد تشکیل داده است.  1665هکتار آد را اراضی زراعی و  4145باشد که  می

را اراضی که به درصد  28و درصد را اراضی زراعی زیرکشت  72هکتار اراضی زراعی  4145همچنین از 

برداری در باغات و  بهره 342برداری در اراضی زراعی و  بهره 781دهد.  باشد تشکیل می ش میصورت آی

برداری جهت پرورش  بهره 22برداری جهت طیور خانگی،  بهره 374قلمستاد وجود دارد. در دهستاد ایج 

 باشد.  ت دام کوچک میبرداری جه بهره 262برداری جهت دام بزرگ و  بهره 42زنبور عسل و 

 برداری و مساحت زمین در دهستاد ایج  تعداد بهره ( 5 جدول شماره )

 شرح
 باغ و قلمستاد ارارضی زراعی کل

 برداری تعداد بهره
 مساحت 
 )هکتار(

 برداری تعداد بهره مساحت  برداری تعداد بهره
 مساحت
 )هکتار(

 1665 313 4145 781 5811 1387 دهستاد ایج

 

 های کشاورزی های دارای هر یک از انواع فعالیت برداری بهره ( 6شماره ) جدول

 باغداری زراعت شرح
تولید 
 ای گلخانه

پرورش طیور 
 خانگی

پرورش 
 زنبور عسل

پرورش 
 دام بزرگ

پرورش 
 دام کوچک

پرورش کرم 
 ابریشم

 1 262 42 23 374 1 343 781 دهستاد ایج
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    11          مهندسان مشاور شهروخانه

 خدمات گیر نحوه توزیع جمعیت در روستاهایـ 3

 21نفر جمعیت بوده است. از تعداد  4243آبادی و  21، دهستان ایج دارای 31در سرشماری سال 

مزرعه خالی از سکنه بوده است و روستاهای باقی مانده تحت  تآبادی بصور 3آبادی این دهستان 

تاها در سکل جمعیت این رو 1831بر اساس سرشماری جمعیت سال حوزه نفوذ شهر ایج قرار دارند. 

نفر به جمعیت این روستاها افزوده  8141تعداد  1841نفر بوده و نسبت به سال  4134این سال 

تحوالت جمعیت روستاهای خدمات گیر این ناحیه را در چهار دهه ( 3)جدول شماره شده است.  

 دهد. گذشته نشان می

 های آماری و نرخ رشد جمعیت ( تعداد جمعیت در طی دهه 7جدول شماره ) 

 65 55 85 55 سال
 نرخ رشد

65-55 75-65 85-75 85-45 

 1 1/11 -33/11 6/1 217 76 253 215 آب بند

 1/4 7/2 8/2 7 524 411 313 154 انجیرک

 6/1 -13/1 8/1 5/4 443 456 423 273 باغشاد

 1/3 %17 -8/8 8/2 212 44 111 84 برد نو

 نن 8/1 ننن ننن 113 111 ننن ننن پل شکسته

 7/1 7/1 7/2 ننن 78 73 56 ننن چاه دراز

 4/1 3/1 1/2 8/1 454 433 356 237 درب امامزاده

 1/2 6/1 2/1 6/4 1223 1148 1117 647 درب قلعه

 3 5/1 2 4/5 462 338 327 133 دهویه

 ننن ننن ننن ننن 131 52 48 31 آب نارک )کند باریک(

 ننن ننن ننن ننن 271 1 1 1 رودبال سد 

 67/2 75/2 36/1 3/4 4484 3187 2834 1834 جمنننع

 

نفر در  811، شهرک شهید باهنر با جمعیت تقریبی 31الزم به تذکر است که پس از آمارگیری سال 

صورت خودرو شکل گرفته است که فاقد هرگونه خدمات الزم بوده و بیشتر خدمات  نزدیکی شهر ایج به

  دارد.   مورد نیاز خود را از شهر ایج دریافت می
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    11          مهندسان مشاور شهروخانه

 سال اخیر 41تحوالت جمعیت روستاهای خدمات گیر اطراف شهر ایج در  (2)نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 1831تا  1841های شهرستان استهبانمنبع: فرهنگ و شناسنامه آبادی

در روستاهای  85تا  55ساله  31دهد متوسط نرخ رشد جمعیت  نشاد می ( 8همانگونه که جدول شماره ) 

درصد است که نشاد دهنده رشد مثبت جمعیت این روستاها است. این امر بیانگر  67/2گیر شهر ایج  خدمات

 های اخیر و نتیجتاً جمعیت پذیری این مراکز جمعیتی است.  اقتصاد رو به رشد این روستاها در دهه

  85تا  45تعداد و بعد خانوار در روستاهای تحت نفوذ طی سالهای  ( 8 جدول شماره )

 
 1385سال 1375سال 1365سال 1355سال 

 بعد خانوار تعداد خانوار بعد خانوار تعداد خانوار بعد خانوار تعداد خانوار بعد خانوار تعداد خانوار

 56/4 331 5 636 4/5 541 2/5 371 دهستاد ایج

 17/4 52 4 18 2/5 43 7/3 58 آب بند

 2/4 123 5/4 88 1/5 53 2/6 25 انجیرک

 5/4 37 3/4 34 3/5 81 5 55 باغشاد

 8/3 55 4/4 11 2/6 18 7 12 برد نو

 4 27 2/7 14 نننن ننن ننن نننن پل شکسته

 8/4 16 6/5 13 6/5 11 ننن ننن چاه دراز

 4 113 3/4 83 6/5 64 7/5 52 درب امامزاده

 4/4 275 1/5 224 3/5 133 2/5 125 درب قلعه

 5/4 113 1/5 78 5/5 53 5/5 35 دهویه

 3/4 33 6/4 8 6 8 3/3 8 آب نارک 

 3/6 311 نننن ننن ننن نننن ننن ننن شهرک باهنر 

 3/6 271 نننن ننن نننن ننن نننن ننن سد رودبال
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    12          مهندسان مشاور شهروخانه

 

 نحوه توزیع جمعیت در روستاهای خدمات گیر اطراف شهر ایج ( 4)  نقشه شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/115نفر زد و نسبت جنسی  1342نفر مرد و  2242نظر جنسی جمعیت آبادیهای تحت نفوذ شامل  از

است. دلیل باال بودد تعداد مرداد نسبت به زناد در بررسیهای انجام شده تمرکز تعداد زیاد مرداد در آبادی 

 باشد. برای کار و بدود خانواده بودد می رودبال سد

اد جمعیت بعد بوده که باتوجه به تعد 85خانوار در سال  331نظر تعداد خانوار دهستاد ایج دارای  از

به باال  4غیر از روستای بردنو از بعد خانوار  85بوده است. بقیه نقاط روستایی نیز در سال  56/4خانوار 

 باشد.  بیشتر از شهر ایج می 3/1اند. در مقایسه با شهر ایج بعد خانوار  برخوردار بوده

ساله و بیشتر  6نفر جمعیت  3841دهد که از  همچنین بررسی وضعیت سواد آبادیهای تحت نفوذ نشاد می

درصد باسواد هستند که از این نظر مشابه شهر ایج بوده و تفاوت  3/82نفر یعنی  3188درصد جمعیت(  31)

 .(3)جدول شماره  شود قابل توجهی از نظر سطح سواد بین نقطه شهری و نقاط روستایی مشاهده نمی
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    13          مهندسان مشاور شهروخانه

 

  سواد به تفکیک زد و مرد د و بی( جمعیت شش ساله و بیشتر باسوا 3جدول شماره ) 

 در روستاهای حوزه نفوذ 

تعداد  
کل  زد مرد  جمعیت خانوار

 باسواد
مرد 
 باسواد

زد 
 باسواد

کل 
 سواد بی

مرد 
 سواد بی

زد 
 سواد بی

 6جمعیت 
 ساله و بیشتر

 213 15 6 21 81 111 182 114 113 217 52 بند آب

 481 57 34 31 218 181 383 287 237 421 123 انجیرک

 416 36 27 63 161 183 343 218 235 443 37 باغشاد

 188 17 13 31 73 85 158 36 116 212 55 بردنو

 112 12 11 22 37 43 81 54 55 113 27 پل شکسته

 72 13 13 26 28 18 46 42 36 78 16 دراز چاه

 411 43 35 78 171 162 332 242 212 454 113 امامزاده   درب

 1117 126 71 137 423 437 321 611 633 1223 275 درب قلعه 

 425 43 31 73 151 135 346 214 248 462 113 دهویه

 163 21 13 34 61 74 135 31 111 131 33 آب نارک

 263 1 12 12 3 254 257 4 267 271 14 رودبال سد

 3691 364 289 853 1345 1543 3166 1492 2292 9169 419 جمع

 

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 گیر روستایی تعیین و بررسی حوزه خدمات                                                           طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 

    14          مهندسان مشاور شهروخانه

 گیر تجهیزات روستاهای خدماتتاسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی وشناخت کمبودهای ـ 9

گیر اطراف شهر ایج از اطالعات به منظور شناسایی کمبودهای تاسیسات زیربنایی در روستاهای خدمات

 استفاده شده است.  1385سرشماری سال 

 نحوه برخورداری روستاهای خدمات گیر اطراف شهر ایج (  11)  جدول شماره

 از خدمات اصلی زیربنایی

 
 بردنو باغ شاد انجیرک اب نارک اب بند

  پل
 شکسته

درب 
 امامزاده

 درب
 قلعه

 چاه دراز دهویه
 سد

 رودبال 
 درصد جمع

7/72 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دبستاد  

3/27 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نماییراه  

1/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دبیرستاد پسرانه  

2/18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذبیرستاد دخترانه  

1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کتابخانه  

1/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ورزشی  

5/45 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسجد  

7/72 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 برق  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گاز

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پست

2/18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مخابرات  

1/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نانوایی  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بانک

  1831منبع سرشماری سال 

 باشد.  ( به معنی برخورداری می 1( فاقد برخورداری از قدمت مورد نظر و شماره )  1* شماره ) 
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    15          مهندسان مشاور شهروخانه

 روستاهای خدمات گیر اطراف ایج درصد توزیع خدمات اصلی در(  3) نمودار شماره 

 

 1831منبع: سرشماری سال 

 امتیاز هر یک از روستاهای خدمات گیر از لحاظ برخورداری  ( 11) جدول شماره 

 از تاسیسات زیربنایی و خدمات

 آب بند نام روستا
اب 
 نارک

 بردنو باغ شاد انجیرک
پل 

 شکسته

درب 
 امامزاده

درب 
 قلعه

 دهویه
چاه 
 دراز

سد 
 رودبال 

 2 2 6 7 3 1 1 4 4 2 1 امتیاز

 

گیر ایج از لحاظ برخورداری از  دهد برخی روستاهای خدمات نشاد می( 11)همانگونه که جدول شماره 

خدمات و تاسیسات زیربنایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند. این روستاها عبارتند از درب قلعه، دهویه، 

روستاها نیز وضعیت چنداد مطلوبی از این نظر ندارند که عبارتند از: انجیرک و باغشاد. از طرف دیگر برخی 

 آب بند، بردنو و پل شکسته.
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    16          مهندسان مشاور شهروخانه

 گیری نتیجه

در این بخش با استفاده از روش تحلیل جریاد از طریق پرسشنامه و همچنین بکارگیری شعاع خدمات 

تعیین شدند که عبارتند از: آب بند، رسانی شهر ایج، روستاهایی که خدماتی را از شهر ایج دریافت می دارند 

. رودبال باغ شاد، بردنو، پل شکسته، درب امامزاده، درب قلعه، دهویه، چاه دراز و سد  آب انارک، انجیرک،

توسط مشاور شهر و بنیاد  1385در طرح توسعه و عمراد ) جامع ( ناحیه شرق استاد فارس که در سال 

موعه روستایی شناخته شده که وظیفه خدمات رسانی به روستاهای تهیه شده نیز شهر ایج بعنواد مرکز مج

نیز بعنواد مرکز مجموعه روستایی تعریف شده اما  باغ شاداطراف را داراست. البته در طرح مذکور روستای 

 در مطالعات تفصیلی مشخص شد که این روستا نیز برخی خدمات را از شهر ایج دریافت می دارد. 

وسعه روستایی توجه به نقش شهرهای کوچک و تاثیری است که آنها در یکی از راهبردهای ت

روستاهای حوزه نفوذ خود دارند. اما جایگاه این شهرها در استراتژی های توسعه شهری کمتر مورد توجه 

بوده و بیشتر سیاستها در جهت توسعه کالد شهرها و مادر شهرها جلوه گر شده است. بنابراین توسعه و 

ا ی کوچک عالوه بر این که جزء اهداف تمرکز زدایی بوده و باعث توسعه ناحیه ای می شود، تقویت شهره

با ارائه امکانات و خدمات مختلف شهری به روستاهای حوزه نفوذ بناعث حفظ روابط ارگنانیک بین شهر و 

ش از روستا و ثبات جمعیت روستایی و بنالطبع کناهش مشکالت شهرهنای بزرگ می شوند. در این بخ

مطالعات مربوط به طرح جامع شهر ایج این نقش مهم خدمات رسانی به روستاهای اطراف که از اهمیت 

بسزایی برخوردار است، مورد شناسایی قرار گرفت که می تواد گفت با تقویت این بخش، شهر ایج در آینده 

امع الزم است توجه کافی به می تواند جایگاه پر رنگ تری در این ناحیه داشته باشد. بنابراین در طرح ج

 تقویت نقش خدماتی شهر ایج در حوزه روستایی اطراف صورت گیرد.

 

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 گیر روستایی تعیین و بررسی حوزه خدمات                                                           طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 

    17          مهندسان مشاور شهروخانه

 بندی آن  تعیین حریم و پهنه -5

شورای نگهباد محدوده حریم به  28/11/84جلسه علنی مجلس و تأیید  14/11/84براساس مصوبه 

کنترل شهرداری در آد ضرورت دارد و که نظارت و شود  گفته میقسمتی از اراضی بالفصل پیرامود شهر 

از مرز تقسیمات کشوری شهرستاد و بخش و دهستاد تجاوز ننماید. تعین این محدوده به منظور حفظ 

اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزود شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و 

ات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب جنگلهاست. هرگونه استفاده برای احداث ساختماد و تأسیس

ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختماد 

و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده به عهده 

باشد. از نظر  ی فراتر از محدوده قانونی شهر میا باشد. بنابراین حریم شهر محدوده شهرداری مربوطه می

 برابر مساحت شهر باشد. 5تا  3تواند  سطح، محدوده حریم می

د مترمربع وسعت دارد. این محدوده از سمت غرب در آخرین ح 11326871محدوده حریم شهر ایج 

شمال نیز در در سمت  موازات قنات حاشیه شهر،از سمت شرق به  نهایی شیب ارتفاعات مجاور شهر،

( خط محدوده حریم و  6( و نقشه شماره )  5هر بسته شده است. نقشه شماره ) آخرین حد شیب شمالی ش

دهد. از نظر عملکردی در حال حاضر این محدوده صرفاً به عنواد محدوده  نقاط تعیین محدوده را نشاد می

گیرد. به عبارتی غیر از  رت نمیمحافظ شهر و حریم شهر بوده و هیچ اتفاق و فعالیت خاصی در آد صو

بندی حریم  از این رو در پهنهخورد.  اراضی کشاورزی و مراتع کاربری دیگری در سطح حریم به چشم نمی

تواد صرفاً شاهد پهنه کشاورزی و مراتع بود. چند کارگاه صنعتی کوچک شهر ایج درود محدوده  می

 شود. هده نمیشهری است و پهنه فعالیت صنعتی در محدوده حریم مشا
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 قسمت دوم: 

بررسی و شناخت شهر و استنتاجات 

 حاصل از آن 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 محیطی شهر خصوصیات اقلیمی و زیست    طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 02  مهندسان مشاور شهروخانه 

 محیطی شهر خصوصیات اقلیمی و زیست -1

محیطی و مواهب طبیعی شهر و  های زیست های گردشگری، شناخت ارزش مکانها و فرصت  -1-1

 حریم آن 

ریزی  توانند نقش مهمی در برنامه روند که می هایی بشمار می های گردشگری از جمله قابلیت منابع و جاذبه

همیت و مقیاس عملکردی این های جغرافیایی و کانونهای زیستی ایفا نمایند. بدیهی است درجه ا توسعه پهنه

شود. با این مقدمه کوتاه به  ریزی و توسعه محسوب می ها، تعیین کننده جایگاه آنها در نظام برنامه منابع و جاذبه

پردازیم. اما قبل از آن الزم است تا ابتدا مروری کوتاه بر  های گردشگری شهر ایج می بررسی مکانها و فرصت

 وضوع داشته باشیم. تعاریف و مفاهیم مرتبط با م

ساخت  های طبیعی، تاریخی، فرهنگی ـ مذهبی و انسان های گردشگری به مجموعه دارایی منابع و جاذبه

ماندگاری مسافر  تواند تولید سفر کرده و به گردد که می یک پهنه جغرافیایی و یا کانون زیستی اطالق می

برداری و پذیرایی گردشگر  ساعت منجر گردد. از طرفی مرز بین منبع و جاذبه، در قابلیت بهره 02بیش از 

که منابع گردشگری پس از تجهیز و  و ارائه خدمات مناسب به او در مکان بازدید نهفته است. بطوری

های مناسب جهت بازدید  تأمین زیرساخت

ی در چرخه و استفاده توسط گردشگر

ها وارد شده و قابلیت پذیرش  جاذبه

کند. بدیهی است این  مسافر را پیدا می

فرآیند بایستی بتواند به توسعه پایدار 

حراست از بخش گردشگری و حفاظت و 

ذخایر طبیعی، تاریخی و... منجر گردد. با 

ه موجز به بررسی وضعیت شهر این مقدم

ری آن ـای گردشگــه پتانسیل ایج و

 ردازیم. پ می

 1 تصویر شماره:
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 محیطی شهر خصوصیات اقلیمی و زیست    طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 02  مهندسان مشاور شهروخانه 

شهر ایج به دلیل موقعیت و موضع استقرار طبیعی خود از یک سو و پیشینه تاریخی بسیار قدیمی آن 

 . 2توانسته است بعنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری استان فارس و شهرستان استهبان معرفی گردد

ون زیستی در طبیعت دهد موقعیت و موضع استقرار این کان همانطور که مطالعات مزبور نیز نشان می

اندازهای بدیع و بکر طبیعی در محیط  از یک سو و تنوع ساختار مرفولوژی زمین از دیگر سو به خلق چشم

(. تنوع توپوگرافیکی به همراه پوشش سبز گیاهی  2پیرامون این شهر منجر گردیده است )تصویر شماره  

کند. سایر  ی این مکان زیستی را دو چندان میزیبای ،)فلور منطقه( که شهر را همچون نگینی در بر گرفته

ای دستخوش فرم زمین و سبزینگی آن بوده و خصوصیات  گونه های اکولوژیکی منطقه نیز به ویژگی

 ( برای محدوده رقم زده است. حلیوهوایی متبوعی را )میکرواقلیم م آب

ها، منابع آبی، پوشش گیاهی، دشت و جلگه(، باعث  ها و قله های طبیعی )کوه توانمندی  مجموعه

انواع های کوهستانی از جمله مهمترین  گردیده تا طبیعت درمانی، اقامت و تفرج آرام در طبیعت و ورزش

یاد شده را نشان  انداز ای از چشم ( نمونه 3 و 0. تصاویر شماره ) 0گردند تفرج در منطقه ایج معرفی 

 دهد.  می

 

های تاریخی بجا مانده از گذشته نیز از  های طبیعی یاد شده، آثار و محوطه عالوه بر منابع و جاذبه

رود. این آثار شامل قلعه داراالمان )واقع در  بخش گردشگری این شهر بشمار می میراثی جمله ذخایر

گری و مسجد جامع قدیمی ایج  های شیشه تپه های شمالی شهر(، چهار طاقی و مسجد سنگی ایج، کوه

                                                            
  78سنجی منطقه نمونه گردشگری ایج، بهار  مهندسین مشاور عرض نگار سیستم، گزارش طرح امکان -2

 همان منبع  -0

 2 تصویر شماره : 3 تصویر شماره :
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 محیطی شهر خصوصیات اقلیمی و زیست    طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 00  مهندسان مشاور شهروخانه 

متأسفانه دهد.  ( نمایی از قلعه داراالمان و مسجد سنگی ایج را نشان می 5و  2باشد. تصاویر )   می

آثار و ابنیه تاریخی یاد شده از طرف هیچگونه اطالعاتی در خصوص حرایم و ضوابط مربوط به هر یک از 

ان مشاور قرار نگرفته است. اما همانطور که مطالعات منطقه نمونه شهر متولی در اختیار این مهندسسازمان 

باشد و انگیزه مسافران عمدتاً  گردشگری در منطقه ایج در ماههای بهار و تابستان می اوجدهد،  ایج نشان می

صلی توان یکی از محورهای ا های طبیعی این شهر است. به این ترتیب اکوتوریسم را می مندی از جاذبه بهره

های گردشگری این شهر  گردشگری این شهر بشمار آورد. نکته دیگری که در خصوص شناخت فرصت

یاد شده است. با توجه به مطالعات انجام گرفته های  بایستی به آن اشاره نمود، مقیاس عملکردی منابع و جاذبه

دتاً تا حدود و ثغور موجود عمهای  )مهندسین مشاور عرض نگار سیستم( شعاع عملکردی منابع و جاذبه

ها و مطالعات میدانی انجام  گیرد )بر اساس بررسی شهرستانی و ندرتاً مرزهای شهرستانهای همجوار را در بر می

منطقه مورد مطالعه بصورت  شده و با توجه به محلی بودن پهنه مورد بررسی اکثر مراجعات انجام شده به

 . 2باشد( دشت می ریز و زرین فسا، نیمحلی و از شهرستان استهبان و بعضاً داراب و 

های گردشگری  در انتها بایستی اضافه نمود که اگرچه شهر ایج در وضع موجود برخوردار از منابع و جاذبه

دهی به گردشگران با  باشد ولی امکانات و تجهیزات مورد نیاز به منظور سرویس در مقیاس شهرستانی می

 آنها توجه نمود.  های توسعه و عمران این شهر به باشد که بایستی در طرح کمبودهایی مواجه می

                                                            
 همان منبع  -2

 5 تصویر شماره : 4 تصویر شماره :
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 03  مهندسان مشاور شهروخانه 

های  موقعیت جغرافیایی شهر و حریم )عوامل طبیعی، عوارض زمینی، وضع توپوگرافی، شیب -1-2 

بندی آنها در سطح شهر و اطراف آن و همچنین سایر عوامل  اصلی مؤثر در طرح و منطقه

 جغرافیایی محدود کننده و یا تسهیل کننده توسعه کالبدی شهر( 

 موقعیت جغرافیایی  -1-2-1

عرض شمالی واقع شده است.  02و  2طول شرقی و  52و  22شهر ایج از نظر موقعیت جغرافیایی در 

شهرستان استهبان واقع شده و  ات سیاسی در دهستان ایج از بخش مرکزیاین شهر از حیث تقسیم

را در  ( موقعیت شهر  8باشد. نقشه شماره )   کیلومتر می 32فاصله آن از مرکز شهرستان )شهر استهبان( 

 دهد.  ستان نشان میتقسیمات سیاسی شهرستان و ا

 

 توپوگرافی -1-2-2

وضعیت توپوگرافیکی زمین از جمله ارکان 

ریزی اراضی بشمار  رنامهاصلی توسعه و ب

رفته و نقش بسیار مؤثری در ساختار و 

ها و الگوی  زیرساختبندی شهر،  استخوان

توسعه آن دارد. شهر ایج نیز از این قاعده 

مستثنی نیست. نگاهی به سیمای ظاهری 

ای که شهر بر روی آن مستقر  زمین در پهنه

 (.   6ای شماره   شهر است )تصویر ماهواره گردیده بیانگر وضعیت پر عارضه زمین در محیط بالفصل

گیری کانون  ساختی، شهر را از اطراف در بر گرفته و اراضی میان کوهی تنها بستر شکل عوارض زمین

-2272رود. بستر اصلی گسترش شهر در ارتفاع  های کشاورزی پیرامون آن بشمار می زیستی اولیه و فعالیت

توان  تفاع با حرکت به محیط پیرامونی افزایش یافته بطوریکه حداکثر آنرا میاما دامنه ار ،متر قرار گرفته 2262

متر مشاهده  2562ساختی واقع در شمال غربی و جنوب غربی محدوده شهر با ارتفاع بیشتر از  در عوارض زمین

 (.  7  نمود )نقشه شماره
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 محیطی شهر خصوصیات اقلیمی و زیست    طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 06  مهندسان مشاور شهروخانه 

آنچه که در شناخت توپوگرافیکی شهر در وضع 

ساختی  موجود حائز اهمیت است، عارضه زمین

است که در شمال شرقی شهر و  یمنفرد

خورد.  به چشم میوسازها  چسبیده به حد ساخت

خود را بر  اثر محدودیت این عارضه اگرچه

وسازها( بجا  گسترش کالبدی شهر )ساخت

انداز و دید و  گذاشته ولی نقش مهمی در چشم

 (.8منظر شهر دارد )تصویر شماره  

 

 وضعیت شیب  -1-2-3

باشد. شدت شیب و جهت آن از  وخیزهای داخل آن می شیب زمین تابعی از وضعیت ظاهری زمین و افت

مقدمه کوتاه به بررسی وضعیت شیب در شهر . با این رود اده از اراضی بشمار میستفعوامل مؤثر در نحوه ا

 پردازیم.  بالفصل آن میو اراضی 

یمی برخوردار رقم زده از شیبهای مالبستری که شهر بر روی آن شکل گرفته و گسترش کالبدی خود را 

رصد قرار گرفته د 5دامنه شیب کمتر از شهر در دهد، پیکره  ( نشان می 2نقشه شماره ) است. همانطور که 

و در نیمه غربی، شمال و شمال غربی شهر درصد  5/0جنوب شرقی شهر مقدار شیب به کمتر از که در  بطوری

تغییرات مقدار شیب در دامنه ارتفاعات مشرف به شهر شدت یافته متغیر است. درصد  5/0-5مقدار شیب بین 

رسد. با این وصف همچنان اراضی  درصد نیز می 32ها به بیش از  که شیب اراضی در این محدوده بطوری

بندی  باشند. با توجه به نقشه دسته درصد برخوردار می 5های کمتر از  کوهی در پیرامون شهر از شیب میان

 باشد.  از شمال و شمال غرب به سمت جنوب و جنوب شرقی می  لی شیبشیب، جهات اص
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 08  مهندسان مشاور شهروخانه 

 غرافیایی محدود کننده و یا تسهیل کننده توسعه کالبدی شهر و ج سایر عوامل طبیعی -1-2-4

باشد. این مسیل که  قی شهر میمسیل واقع در شمال شر ،از دیگر عوارض طبیعی در محدوده شهر ایج

الیه  در منتهی فاعات اطراف خود را به عهده دارد،ها و ارت آوری و هدایت روانابهای سطحی دامنه جمع نقش

موقعیت مسیل یاد شده در بررسی منابع آب شود.  محدوده اراضی کشاورزی وارد می جنوب شرقی شهر به

. بدیهی است عبور مسیر از لبه شمال شرقی و شرقی شهر سطحی در نقشه مربوطه منعکس شده است

 توسعه کالبدی تلقی شده و حفظ حریم آن الزم است.  بعنوان محدودیت

توانند  روند که می عالوه بر عوارض طبیعی، عوامل مصنوع نیز از جمله عوامل جغرافیایی بشمار می

های توسعه بجا بگذارند. در محدوده شهر  ریزی زای خود را بر برنامه نقش تسهیل کنندگی و یا محدودیت

در شمال شرقی،  ایج گسترش پهنه اراضی کشاورزی در قالب باغات عمدتاً در شمال غربی شهر و زراعت

روند که چسبیده به آخرین حد  شرق، جنوب شرقی و جنوب شهر از جمله عوامل مصنوعی بشمار می

های اکولوژیکی ـ  اند. بدیهی است به دلیل مرغوبیت خاک و سایر ارزش وسازهای شهری قرار گرفته ساخت

 روند.  ر میها به نوعی مانع توسعه شهر در جهات یاد شده بشما اقتصادی، این فعالیت
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 محیطی شهر خصوصیات اقلیمی و زیست    طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج
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 سایرو لغزش و زلزله، سیل  ، زمینپوشش گیاهیشناسی )جنس خاک، نوع اراضی و مینمسائل ز -1-3

 (حوادث غیرمترقبه

 ها و گسل شناسی های زمین ویژگی -1-3-1

های  شناسی روستای ایج تابعی از توالی سازندهای موجود در استان فارس است که ویژگی تشکیالت زمین

های تکتونیکی  شناسی آن مرتبط با راندگی اصلی زاگرس چین خورده بوده و طبیعتاً به لحاظ فعالیت زمین

ارس را درگیر ساخته، ی ارتفاعات ف ی تأثیرات آن تا عهد حاضر نیز به صورت نامحسوس پهنه که دامنه

 آید.  شمار می ای پویا و در حال تغییر به منطقه

رد حرکات لکها و ارتفاعات این تغییرات به کندی صورت پذیرفته، در حالی که آثار عم در برخی پهنه

های اطراف آن  و جنبش درونی زمین در مناطقی از استان به وضوح قابل رؤیت است. روستای ایج و دامنه

 نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 

علیرغم توپوگرافی مالیم و قرار گرفتن 

بر روی دشتی هموار، دور تا دور آن را 

یالت این ارتفاعاتی احاطه کرده که بر تشک

ی  وساز شده منطقه تأثیر گذارند. اراضی ساخت

ایج بر روی رسوبات آبرفتی دوران چهارم 

)کواترنری( استوار است که تا سطح وسیعی از 

 اند.  دشت و اطراف آن را پوشانده

سازند  0 ،در بررسی رسوبات منطقه

آهکی عمده که ضخامتی از آبرفت روی آنها 

 (.  22قشه شماره را گرفته، قابل رؤیت است )ن

اساساٌ از آهک ماسیف  تشکیالت آهکی تربور: -الف

یت به رنگ کرم تا ردنیدار، گاهاٌ همراه با ا صدف

با خاکستری تشکیل یافته که کنتاکت فوقانی آن 

 22نقشه شماره : 
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گردد. فسیل  سازندهای قرمز باالیی به شکل دگرشیبی فرسایشی بوده و دارای مقادیری آهن در ترکیبات خود می

 شود.  داده می تنسب 2ینیشسازند فراوان بوده و سن آن به کامپانین ـ ماستردر این 

تر بوده )الیگوسن ـ میوسن(،  های آهکی آن از آهکهای تربور جوان تشکیالت آهکی آسماری: توده -ب

های آسماری، این  به علت سختی و مقاومت خاص آهکهای متعددند.  ای با درز و شکاف رنگ تا قهوه کرم

وجود آورده و غالباً پوشش خارجی  خورده را به ت عمدتاً ارتفاعات و بخشهای مقاوم زاگرس چینتشکیال

 باشند.  تاقدیسهای طویل می

منطقه را به  ی تشکیالت مربوط به ائوسن نیز عمده(Allveolina)با آلوئولینا  رسوبات آهکی توأم

ی نریز با سیما اند و عموماٌ دانه ی پیشروی دریاهای قدیم شکل گرفته خود اختصاص داده که در نتیجه

 باشند.  محکم در بین ذرات خود می

اند  ریز با جورشدگی ضعیف سنگ با رسوباتی دانه های عصر کنونی به صورت روکشی از شن و قلوه آبرفت

ریز تا متوسط بوده و نتیجتاً راحت به شکل  اند. اغلب آبرفتها دانه ر جای ماندههای عهد حاضر ب که از رودخانه

هایی  گردد. این عملکرد عموماٌ در مکان تولید می های رسی و کنگلومرآ ایش آنها سیلتای درآمده و از فرس قلوه

که در  برفتهاگذاری آ گیرند. حاصل رسوب گرفته که آب وجود داشته و شنها در سطح آن شکل می صورت می

اند. این  و رسوباتی است که دشتهای گسترده و مسطح کنونی را شکل داده آب صورت پذیرفته، کنگلومرآ

رسوبات خصوصاٌ در نواحی خشک و نیمه خشک که عاری از پوشش گیاهی است، بیشتر در معرض فرسایش 

 قرار دارند. 

گردند. این  ریزتر می دانهت به سمت دشتهای ها فرآیند تخریب و رسوبگذاری بیشتر بوده و رسوبا در دشت

های  تأثیر نبوده و با شیب تندتر با شبکه های تکتونیکی ارتفاعات نیز بر منطقه بی است که فعالیت در حالی

سطحی عموماً از نفوذپذیری بیشتری  های دهند. الیه ری را افزایش میپذی ها امکان فرسایش متعدد آبراهه

 گردد.  تر شدن رسوبات از نفوذپذیری آنها کاسته می یقبرخوردار بوده و با عم

گیری ایج بر  نظر به این که حضور سازندها آهکی در این محدوده پررنگ است بنابراین علیرغم شکل

خیزی و  روی رسوبات آبرفتی عهد حاضر، استقرار این آبرفتها بر روی تشکیالت آهکی آسماری که مستعد لرزه

هایی در آنها ایجاد  سیارند با وجود این که کف آنها هموار است از طریق نفوذ آب حفرهدارای درز و شکافهای ب

ی انحالل تشکیالت آهکی زمین،  سازد. در نتیجه گردیده که ارتباط آنها با منطقه زهکشی عمیق را میسر می

                                                            
  2370، انتشارات امیرکبیر، سال «شناسی ایران زمین»زاده. علی  درویش -2
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خصوصاً در برخورد به  آورد. این فرآیند ی ایجاد مشکالتی را برای منطقه فراهم می زمینه ،فرونشست پیدا کرده

 گردد.  ای نفوذناپذیر و تجمع آب در بین ذرات آن، تشدید می الیه

، 2ائل مربوط به دوام و استحکام بنافرآیند انحالل در تشکیالت آهکی )سوسبیدانسیون( عالوه بر مس

به های آهکی را که منجر  ی بروز مشکالتی نظیر آلودگی آبهای زیرزمینی و پر شدگی زمین زمینه

شود، فراهم آورده و بنابراین ساختمانهایی که بر روی سازندهای آهکی این  گیری مجدد آنها می شکل

که رسوبات آبرفتی سطح آنها را  های عمیقی هستند. خصوصاً گردد، نیازمند فونداسیون منطقه بنا می

گردند. در  ست زمین میپوشانده و در برخی مناطق تشدید کننده نفوذ آب و نتیجتاً انحالل شیمیایی و نش

جاهایی که حفرات یا غارهای کوچکی که در اثر انحالل ایجاد شده وجود داشته باشد امکان دسترسی به 

 آید.  های زیرزمینی افزایش یافته و این تجمع از امتیازات سازندهای آهکی بشمار می منابع آبی و سفره

ی مطالعاتی، حضور رسوبات آهکی در ها شناسی محدوده گیری کلی از تشکیالت زمین در نتیجه

، رنری که گاهاٌ کنگلومرآتسن و کواارتفاعات که در مقابل فرسایش مقاومترند و سپس رسوبات آبرفتی ائو

گردد پیرامون منطقه را فراگرفته و به لحاظ  ی آنها حاصل می هی تجزی شن و قلوه سنگها در نتیجه

ای نسبتاً فعال به شمار آمده و  برا نیستند. بنابراین منطقههای راندگی زاگرس م تکتونیکی نیز از فعالیت

وساز خصوصاً در مناطقی که رو به ارتفاعات و در جهت افزایش  علیرغم تغییرات کند رعایت اصول ساخت

 گیرد الزم و ضروری است.  ها قرار می شیب دامنه

 
  های منطقه  پراکنش گسل نحوهشناسایی و بررسی 

های فراوان لرزه زمین  قرار گرفته که پیچیدگی محدوده ایالت لرزه زمین ساخت زاگرساستان فارس در 

های موجود  ها و گسله لرزه ساختی ویژه دارد. به همین دلیل، در روی زمین همبستگی میان کانون زمین

خیزی و  های لرزه ساختی ـ کمبود دامنه ها نشان داده است که به دلیل متعدد زمین شود. بررسی دیده نمی

ناپذیر ـ  های مقاوم شکل پذیر و تناوب آن با الیه های شکل ها وجود پوششی از الیه خطادار بودن داده

اند و در واقع یکی از خطرهای  های بزرگ زاگرس با گسلش روی زمین همراه نبوده لرزه هیچیک از زمین

                                                            
 ، انتشارات دانشگاه پیام نور. «ژنومورفولوژی شهری» نادر. صنعت، محمدحسین،  -2
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در باره مکان دقیق آنها داده  سنگی پوشیده است که های پی ای در زاگرس جنبش گسله لرزه اساسی زمین

 2چندانی در دست نیست.

ها در محدوده منطقه )مطالعات طرح جامع شهر  باتوجه به اطالعات موجود در خصوص پراکنش گسله

 های محدوده شهرستان استهبان عبارتند از:  ترین گسل ، عمده3و زلزله داراب فارس( 0ایج

جنوب شرقی در امتداد دریاچه بختگان و در گسل بختگان: این گسل با روند شمال غربی ـ  -2

توسط ریکو بعنوان یک گسل  2282قرار گرفته است. این گسل در سال  ایجبخش جنوبی 

گیرد معرفی گردیده است.  راستگرد که انتهای جنوب شرقی آن حالت یک روراندگی را به خود می

های مخربی که  نون زلزلهاز آنجایی که این گسل اصوالً از تخریب کمی برخوردار است و تاک

 خیزی قابل توجهی است.  ناشی از فعالیت آن باشد، گزارش نشده است، بنابراین فاقد خطرات لرزه

های  ای از گسل گسل زاگرس: از این گسل به نام روراندگی زاگرس نیز یاده شده که در واقع مجموعه -0

با امتداد شمال غربی ـ جنوب شرقی است. 

ساختی حرکت راستگرد این  مشاهدات زمین

کند و در اغلب نواحی  گسل را تأیید می

بصورت یک گسل معکوس با شیب زیاد 

 شود.  مشاهده می

رازک: این گسله با راستای سنگ  گسل پی

کیلومتر(  032شمال شرقی ـ جنوب غربی )بطول 

تأثیر قرار داده است   بخشی از غرب شهرستان را تحت

ساختی، محدوده  و به دلیل فعال بودن حرکات لرزه

غرب را در معرض خطر زلزله قرار داده است. نقشه 

ها را در محدوده منطقه  ( پراکندگی گسله 22شماره ) 

 دهد.   ن مینشا

                                                            
  2386سال «. لرزه در ایران بندی خطر نسبی زمین پهنه»مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.  -2
 «. مطالعات طرح هادی شهر ایج»مهندسان مشاور **   -0

  82، سال 82-22-5شماره بشره نشریه « زلزله داراب فارس )دهستان فورک(.»شناسی و مهندسی زلزله،  المللی زلزله مؤسسه بین -3
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 نوع اراضی و پوشش گیاهی -1-3-2

های عمده  دهد که تیپ های قابلیت اراضی تهیه شده در مطالعات ناحیه شرق استان فارس نشان می نقشه

 0/7و  2/7ای(، تیپ  های دامنه )دشت 0/2و  2/2اراضی در محدوده شهر ایج شامل تیپ قابلیت 

های یاد شده  در میان تیپباشد.  )کوهها( می 2/2باالخره تیپ دار( و  های بادبزنی شکل سنگریزه )واریزه

اند  کوهی واقع در این منطقه را پوشانده ای که عمدتاً اطراف شهر ایج و اراضی میان های دامنه دشت

 (.20های کشاورزی دارند )نقشه شماره    قابلیت مناسبی برای فعالیت

از طرفی نگاهی به نقشه پوشش اراضی در منطقه بیانگر تنوع پوشش و سبزینگی در این محدوده 

شوند. در  است. بخشی از اراضی اطراف شهر )نیمه شرقی و جنوب( اراضی کشاورزی فاریاب دیده می

وبیش وسیعی نیز به کشت محصوالت دیم اختصاص یافته است. در  های کم همین محدوده پهنه

های مرتعی سطح  ( عمدتاً پوشش2/2ی که قابلیت خاک مستعد فعالیت کشاورزی نبوده )تیپ های قسمت

های جنگلی نیز در ارتفاعات شمالی و شرقی با فاصله از نقطه جمعیتی ایج به  اند. پوشش اراضی را پوشانده

 (.  23خورند )نقشه شماره   چشم می
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 ، زلزله، سیل و...( لغزش  بالیای طبیعی )زمین -1-3-3

بالیای طبیعی، رویدادهایی هستند که متناسب با سازوکارهایی که هر یک دارند خسارات جانی و مالی را 

آورند. شدت تأثیر این بالیا متناسب با شدت و درجه ظهور  های سکونت، فعالیت و فراغت وارد می به پهنه

شناسایی بالیای یاد شده نیز باشد. بدیهی است  میمتفاوت ها  پذیری سازه هر یک از آنها و درجه مقاومت

ها موجود و  های موضوعی تهیه شده با مقیاس مطالعات مورد نظر بستگی دارد. قطعاً نقشه به دقت نقشه

های الزم در مقیاس شهری  توانند از دقت لرزه نمی مورد تأیید درخصوص پهنه بندی خطر نسبی زمین

خیزی  یعی همچون رانش، لغزش، فرونشست و سیلهای بالیای طب برخوردار باشند. خالء وجود سایر نقشه

یاد شده اضافه نمود. با توجه به مقدمه مختصر   در مقیاس شهر و محیط آنرا نیز بایستی به محدودیت

 پردازیم.  الذکر به بررسی وضعیت بالیای طبیعی یاد شده در محدوده شهر ایج می فوق

بیعی در شهر ایج و محیط بالفصل آن نگاهی به شواهد تاریخی در خصوص حوادث غیرمترقبه ط

خیزی این  الذکر است. استثناء در خصوص وضعیت سیل بیانگر عدم ثبت هر یک از رویدادهای طبیعی فوق

 82و  65نقش( وقوع سیل در سالهای  شهر با توجه به مطالعات طرح هادی )مهندسان مشاور پارس

ته بر اساس مطالعات مذکور کیفیت پائین مصالح های زیادی را به این شهر وارد نموده است. الب خسارت

های دفع آبهای سطحی معابر شهر از جمله عوامل مؤثر در  ساختمانی و نامناسب و ناکافی بودن کانال

رسد اصالحات انجام شده در مورد دفع آبهای سطحی  نظر می های کالبدی بوده است. به افزایش خسارت

 ن نارسایی در کالبد شهر پرداخته است. ای به ترمیم ای معابر شهر تا اندازه

خیزی  باشد، لرزه الذکر مؤثر می از جمله بالیای طبیعی که در فعال شدن بعضی از رویدادهای فوق

دهد که  لرزه در منطقه ایج نشان می های زمین است. نگاهی به نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین الیه

(.  22اند )نقشه شماره  لرزه قرار گرفته ر نسبی متوسط زمینمحدوده شهر و محیط بالفصل آن در پهنه با خط

ریزی توسعه این شهر  رسد رعایت استانداردهای مربوط به ضوابط ساختمانی در برنامه با این وجود به نظر می

 ضروری است. 
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ـ منابع سطحی و زیرزمینی آب و نحوه تأمین آن در شهر و سیستم حرکت و دفع آبهای 4ـ1

 ها در شهر  ها و رودخانه سطحی و وضعیت مسیل

رود. بطوریکه  ترین محورهای توسعه و عمران به شمار می منابع آب سطحی و زیرزمینی ازجمله کلیدی

های فعالیتی پیرامون آنها  ها و پهنه سکونتگاهالوصول به آن به رشد، شکوفایی و رونق  دسترسی سهل

های وابسته  ها و رکود فعالیت منجر گردیده و فقدان آن به میرایی و تخلیه فرسایشی و تدریجی سکونتگاه

گردد. بدیهی است شناسایی این منابع و استفاده بهینه و پایدار از  به این منبع حیاتی با ارزش منتهی می

ارچوب بسیار حائز اهمیت باشد. به منظور شناسایی وضعیت منابع آب )سطحی و تواند در این چ آن می

سازی بیالن آب محدوده ایج که توسط شرکت  زیرزمینی( در محدوده شهر ایج از گزارش مطالعات بهنگام

 انجام شده، استفاده گردیده است. 2ای فارس سهامی آب منطقه

بسته آن محسوب  های زیی از حوزه آبریز مند و کفهوده شهر ایج جباتوجه به مطالعات یاد شده محد

بختگان، از غرب به  عت از شمال به حوزه آبریز مهارلو ـکیلومتر مربع وس 087شود. این زیرحوزه با  می

شود. این محدوده از دو  باغ و از جنوب و شرق به حوزه آبریزکل ـ مهران منتهی می محدوده مطالعاتی قره

دهند. این  درصد سهم حوزه را به خود اختصاص می 87بخش ارتفاعات و دشت تشکیل شده که ارتفاعات 

 خروجی دشت ایج قرار دارد.  تساالدانه جعفری محسوب شده که در بمحدوده شامل حوزه آبریز رودخ

میلیون مترمکعب  52/3دهد که آورد ساالنه رواناب در کل حوزه آبریز ایج  مطالعات مزبور نشان می

گیرند. از  میلیون مترمکعب در دشت و مابقی از ارتفاعات منشأ می 5/2است که از این مقدار کمتر از 

کیلومتر مربع برآورد گردیده است. باتوجه به  37های آب زیرزمینی در محدوده  طرفی وسعت سفره

باشد. جهت حرکت  متر می 2/20متر و حداکثر آن  7/27آزمایشات انجام شده حداقل سطح ایستایی آب 

باشد. شیب  نوب غربی آن میآب زیرزمینی در دشت از ارتفاعات شمال شرقی دشت به سمت ج

یابد. عمق سطح آب در محدوده دشت  کاهش می و در مرکز آن ادلیکی در شمال و جنوب دشت زیهیدرو

های آب زیرزمینی در محدوده دشت  گیرد. متأسفانه برداشت از سفره متر قرار می 22-72در دامنه 

متر )در جنوب ایج(  20/30تا حداکثر  5ای بوده است که افت سطح آبهای زیرزمینی از حداقل  بگونه

ساالنه  85-75)در طی دوره آماری  باشد ر این محدوده میمنفی سفره دگزارش شده است و بیانگر بیالن 

                                                            
های بسته هرم، کاریان و خنج.  بریز رودخانه مند و حوزهها مطالعاتی حوزه آ سازی بیالن آب محدوده ای فارس، گزارش مطالعات بهنگام ـشرکت سهامی آب منطقه2

 بیالن محدوده مطالعاتی ایج 
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ها به بخش کشاورزی  درصد آب برداشتی از سفره 2/22 .(است متر سطح سفره کاهش یافته 2/2

 یابد. اختصاص می

برداری از منابع آب  ه و بهرهنکته مهمی که در دستاوردهای این مطالعات وجود دارد، وضعیت توسع

ای که در ذخایر آب زیرزمینی در این محدوده مشاهده  دلیل کاهش قابل مالحظهضی است. به الرا تحت

توان از  شود و جهت تأمین آب شرب و صنعت در محدوده می برداری پیشنهاد نمی توسعه بهره ،گردیده

های کشاورزی به شرب استفاده کرد. این توصیه درخصوص منابع آب سطحی نیز قابل  تغییر کاربری چاه

 . تسری است

 تر از محدوده شهر  های کالن توضیحات یاد شده فوق وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی را در پهنه

مورد بررسی، شناسایی و ارزیابی قرار داده است. بدیهی است وضعیت جریانهای سطحی در محدوده شهر 

کت آبهای سطحی دهد جهت کلی حر نشان می (  25  )نیز محل تأمل است. همانطور که در نقشه شماره 

اطالعات باشد. غربی می شرقی به سمت جنوب و جنوب غربی و شمال در محیط شهر از شمال، شمال

نشان میدهد که رودخانه های متعدد فصلی نیز از دریافت شده از شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 

، الی گله ، براق ، محدوده های پیرامون شهر عبور میکند. این رودخانه های فصلی شامل دهنه گل آغا 

 بندره ، بناب و بنات می باشد. 

رودخانه فصلی دهنه گل آغا از کوههای اطراف شمال غرب سرچشمه میگیرد و به طرف شرق        

سراززیر شده و از سیل بند واقع در این محدوده عبور می کند. مسیر این رودخانه در نهایت به سمت 

ی گله از طرف شرق سرچشمه گرفته و پس از عبور از حاشیه شهر ششده قره بالغ می باشد. رودخانه ال

از طریق مسیل فضولی به سمت ششده وقره بالغ بحرکت خود ادامه می دهد. رودخانه براق از چشمه 

درب امامزاده و ارتفاعات این محدوده سرچشمه گرفته و از سمت جنوب بطرف داراب و فسا به حرکت 

از ارتفاعات غربی سرچشمه گرفته و با دره که به آب بدره نیز معروف است ، خود ادامه میدهد. رودخانه بن

ایج به رودخانه فضولی متصل و به طرف ششده قره بالغ  –عبور از حاشیه باغهای واقع در محور استهبان 

حرکت می کند. رودخانه بناب از ارتفاغاتی به همین نام در محدوده شهر سرازیر شده و با عبور از جلوی 

خیابان قاضی عضد به رودخانه گل آغا وصل می شود. و نهایتا با اتصال به رودخانه فضولی به سمت 

ششده قره بالغ حرکت می کند. و باالخره رودخانه بنات نیز پس از پیوستن به رودخانه براق به مسیل 

ه نستن به رودخارودخانه فضولی منتهی می شود. در مجموع قریب به اتفاق مسیل های یاد شده پس از پیو
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 فضولی به سمت ششده قره بالغ ادامه مسیر می دهند. متاسفانه هیچگونه اطالعاتی در خصوص دبی اوج

تنها به این نکته اکتفا شده در دسترس نمی باشد. به تفکیک های فصلی یاد شده و رژیم سیالبی آنها رودخانه

گیرد  متر را در بر می 5/2تر و ارتفاع م 22عرض ، های فصلی حجم سیالبها در رودخانهاست که در زمان سیالب

م در نظر گرفته اما حریو در عین حال مشکلی را برای پیرامون ایجاد نکرده و از داخل رودخانه عبور می کند.

ین حال آب متر می باشد. در ع 22هایی که به دبی باال به حرکت در می آیند، از هر طرف  شده برای رودخانه

، درب امامزاده ، کوه بش ، دهانه باغ مراد ، کوه الی پیر و کوه خم در جهت مشروب ، بناتهای بندره  چشمه

 نمودن اراضی کشاورزی و باغی محدوده مصرف می گردد.

های اصلی  سیستم حرکت و دفع آبهای سطحی در محدوده شهر و داخل آن نیز به تبعیت از شیب

های  ترین مسیل دهد که اصلی نشان می آبهای سطحیجهت دفع وسو یافته است. نگاهی به نقشه  سمت

های سطحی در نیمه شرقی و غربی شهر قرار گرفته و از جهت شمالی ـ جنوبی و  آوری و هدایت آبراهه جمع

های یاد شده دو تا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و  است. از مسیل  شمال شرقی ـ جنوب غربی قرار گرفته

شود اراضی  اند. مسیلی که از شمال وارد محدوده شهر می ازهای شهری قرار گرفتهوس الیه ساخت در منتهی

 های کالبدی در این محدوده منجر گردیده است.  سازی شده در این قسمت را در بر گرفته و به محدودیت آماده

بندی معابر، جهت دفع آبهای سطحی تنظیم  از طرفی در داخل معابر شهری نیز متناسب با شیب

ای است که روانابهای سطحی در  گونه بندی معابر در محدوده بافت کالبدی به یده است. نحوه شیبگرد

های یاد شده عالوه بر  گردند. به این ترتیب مسیل های حاشیه شهر تخلیه می نهایت به یکی از مسیل

ر نیز معابر سطح شهآوری و هدایت روانابهای  زهکشی آبهای سطحی اراضی پیرامونی خود، به جمع

 نماید. این مسیلها در نهایت به رودخانه فضولی تخلیه می گردند. کمک می

های آبرفتی و آهکی است که در محدوده شهر  وه تامین آب شرب شهر از طریق چاهدر حال حاضر نح

دار لیتر در ثانیه در م 35-22شت حدود حلقه آبرفتی با حجم بردا 2حلقه چاه آهکی و  3واقع شده است. 

 آب شهر قرار دارند. تامین

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 محیطی شهر خصوصیات اقلیمی و زیست    طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 22  مهندسان مشاور شهروخانه 

 ـ هواشناسی )دما، رطوبت، باد، تابش آفتاب(  5ـ1

ویژگیهای هواشناسی تحت تأثیر سیلکونهای کالن آب و هوایی و عوامل محیطی ـ طبیعی خرد قرار 

کننده خصوصیات هواشناسی هریک بنوبه خود بر معماری فضاهای  تعیینگیرد. در عین حال فاکتورهای  می

ی پاک بسیار اه جویی منابع انرژی فسیلی و استفاده بهتر از انرژی شهر تأثیر گذاشته و توجه به آنها در صرفه

 پردازیم.  مؤثر است. با این وصف به بررسی ویژگیهای هواشناسی شهر ایج می

های اقلیمی نزدیکترین  ورهای اقلیمی درشهر ایج از اطالعات و دادهبه منظور بررسی وضعیت فاکت

های اقلیمی در  ایستگاه هواشناسی در محدوده شهرستان استفاده شده است. تنها ایستگاه ثبت داده

های هواشناسی آن به  محدوده شهرستان، ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استهبان است که سابقه ثبت داده

های ثبت بعضی از پارامترهای اقلیمی وجود  رسد. در محدوده شهر ایج نیز ایستگاه یتاکنون م 70سال 

در محدوده این شهر سه ایستگاه ثبت  2ای فارس دارد. براساس گزارش شرکت سهامی آب منطقه

های تحت نظارت سازمان هواشناسی و مابقی زیر نظر  های اقلیمی وجود دارد. یکی از این ایستگاه داده

 یرو قرار دارند. وزارت ن

توسط سازمان  2352های جوی پرداخته و از سال  ایستگاه واقع در شهر ایج تنها به ثبت ریزش

اندازی  هواشناسی در محدوده تأسیس و راه

ور ـتوجه به گزارش مزب اـشده است. ب

های جوی در منطقه متأثر از عملکرد  ریزش

باشد.  یهای هوا در فصل سرد م توده

ای و سودانی از  جریانهای هوای مدیترانه

مؤثر در  های هوای غالب و جمله توده

رود. نزوالت جوی در  منطقه به شمار می

این منطقه عمدتاً به صورت بارش باران 

یک  باشد. در قسمت زیر به بررسی هر می

 پردازیم. از فاکتورهای اقلیمی می

                                                            
های بسته هرم، کاویان، ایج.  های مطالعاتی حوزه آبریز رودخانه مند و حوزه سازی بیالن آب محدوده ای فارس، گزارش مطالعات بهنگام ـ شرکت سهامی آب منطقه2

 بیالن محدوده مطالعاتی ایج 
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  : دهد که متوسط دمای ساالنه در محدوده مطالعاتی  نشان می(  23 )نگاهی به جدول شماره درجه حرارت

و حداقل متوسط  0/38باشد. این در حالی است که حداکثر متوسط دما در تیر ماه با  درجه سانتیگراد می 5/28

ر دمای ساالنه دوره توان مشاهده نمود. از طرفی متوسط حداکث درجه سانتیگراد می 0/6دما را در دی ماه با 

درجه سانتیگراد ثبت شده است. با توجه به جدول یاد شده  2/2متوسط حداقل آن  و 6/05آماری یاد شده 

 ( 2 )دار شماره درجه سانتیگراد(. نمو -5/2است ) تنها در دی ماه متوسط حداقل دما به کمتر از صفر رسیده

 دهد. ن را نشان میوضعیت متوسط درجه حرارت و متوسط حداقل و حداکثر آ

دهد که تیر ماه گرمترین ماه سال و دی ماه  از طرفی حداقل و حداکثر مطلق دما نیز نشان می

ماه در محدوده شروع و  ای است که از آبان باشد. وضعیت یخبندان بگونه سردترین ماه سال در محدوده می

رسد  ه سانتیگراد میدرج 22و حداکثر آن نیز به  -0/7یابد. حداقل مطلق دما تا  تا فروردین نیز ادامه می

 .(  5)نمودار شماره  
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 بارندگی : 

جوی ازجمله فاکتورهای مهم   نزوالت

روند. مقدار، شدت،  اقلیمی به شمار می

توزیع و شکل بارش ازجمله مشخصاتی 

تواند در تحلیل  گردد که می محسوب می

وضعیت اقلیمی و تأثیرات آن بر محیط 

طبیعی و مصنوع مؤثر باشد. همانطور که 

دهد، متوسط  نشان می ( 23 )جدول شماره 

میلیمتر  3/072ه در محدوده بارندگی ساالن

درصد بارندگیهای در  8/6ای است که  گزارش شده است. متأسفانه وضعیت توزیع بارش در طی سال بگونه

شود.  بیشترین بارشها در فصل زمستان دیده میگردد.  درصد در فصول دیگر نازل می 3/23فصل تابستان و 

ماههای  .(  6وان مشاهده نمود )نمودار شماره  ت یدرصد بارندگی را در این فصل م 52بطوریکه قریب به 

بارش  شهریور و مهر از کمترین میزان

باشند. با توجه به جدول  برخوردار می

یاد شده تعداد روزهای بارانی گزارش 

 32الذکر  شده در طی دوره آماری فوق

ساعته  02باشد. حداکثر بارش  روز می

در دوره آماری، در آذرماه اتفاق افتاد 

یلیمتر بارندگی را م 222ه حدود ک

رسد  مجموع به نظر میداشته است. در

توان انتظار  از آذر تا فروردین ماه می

ساعته بیش از حد  02های  بارش

 ( 8 )معمول را داشت. نمودار شماره 

توزیع بارندگی را در طی ماههای 

17% 

7% 

25% 

51% 

 میانگین بارش تابستانه میانگین بارش بهاره

 میانگین بارش زمستانه میانگین بارش پاییزه

 6نمودار شماره  : 

0 20 40 60 80

 فروردین 

 اردیبهشت

 خرداد

 تیر

 مرداد

 شهریور

 مهر

 آبان 

 آذر

 دی

 بهمن

 اسفند

41/9 

8/44 

0/03 

3/64 

14/39 

1/27 

0/17 

10/3 

61/88 

68/36 

55/7 

23/23 

 7نمودار شماره  : 
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توان به  ط دما در محدوده میدهد. به این ترتیب باتوجه به وضعیت بارش ساالنه و متوس سال نشان می

تعیین دوره خشکی در محدوده دست یافت. به منظور تعیین وضعیت رطوبتی ماههای سال از روش تجربی 

وضعیت ماههای سال را از نظر خشک یا مرطوب بودن  ( 20 )استفاده شده است. جدول شماره  گوسن

 دهد. نشان می

 آمبروترمیک ایستگاه استهبان به روش گوسن ( 20  )جدول شماره 

خشک 
T

2
P نتیجه 

1
2

 ماه میانگین دما  متوسط بارش   میانگین دما 

     

 دی  0/6 36/67 2/3 مرطوب

 بهمن 7/8 8/55 2/3 مرطوب

 اسفند 2/20 03/03 25/6 مرطوب

 فروردین 7/22 2/22 2/8 مرطوب

 اردیبهشت 0/02 22/7 2/22 خشک

 خرداد  05 23/2 5/20 خشک

 تیر  5/07 62/3 05/22 خشک

 مرداد 2/07 32/22 25/22 مرطوب

 شهریور 2/02 08/2 25/20 خشک

 مهر 7/22 28/2 2/2 خشک

 آبان 2/23 3/22 25/6 خشک

 آذر 6/7 77/62 3/2 مرطوب

 سال 5/28 2/02  

 

ماه از  8یابد و  ماه ادامه می به این ترتیب باتوجه به جدول فوق دوره خشکی از اردیبهشت ماه شروع و تا آبان

باشد. بدیهی است بخش قابل توجهی از دوره خشکی با فصل رویش و زایش  سال با خشکی مواجه می

 نماید.  و زیرزمینی را ناگزیر می( منطبق بوده و اتکا بر مبنای آب سطحی …های گیاهی )زراعی و باغات و  گونه

الزم به توضیح است که متوسط میزان بارندگی در محدوده شهری ایج بیش از متوسط بارش در محدوده 

دهد که متوسط بارش  سنجی شهر ایج نشان می های آماری ایستگاه باران باشد. بررسی دوره شهری استهبان می

 باشد.   میلیمتر می 326در طی دوره بررسی 
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  : رطوبت نسبی 

باشد.  های گیاهی و ... می نم نسبی هوا متأثر از عواملی چند ازجمله دما، بارندگی، جریانات هوا، پوشش

دهد که متوسط ساالنه رطوبت نسبی  های اقلیمی ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک استهبان نشان می داده

شد. کمترین نم نسبی را با باشد که بیانگر خشک بودن نسبی هوا در طی سال می درصد می 37در محدوده 

ماههای گرم سال )خرداد، تیر، مرداد( و بیشترین نم نسبی را ماههای سرد )آذر، دی، بهمن( به خود 

 55و متوسط حداکثر رطوبت نسبی ساالنه  02دهند. متوسط حداقل رطوبت نسبی ساالنه  اختصاص می

 (.  7و نمودار شماره    23باشد )جدول شماره   درصد می
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  باد: 

دهد  نشان می ( 23) همانطور که جدول شماره 

جریانهای جابجایی هوا عمدتاً از جهت وزش 

باشند بطوریکه  جنوب غربی و غرب برخوردار می

باد غالب ساالنه نیز در این منطقه جهت غرب 

به شرق دارد و بادهای درجه دوم نیز از 

وزند )نمودار شماره  شرق می غرب به شمال جنوب

ن (. در میان فصول سال، تنها در فصل تابستا 2

غرب در بر  جهت غالب تغییر نموده و از باد غالب این فصل را بادهای با جهت شمال شرق به جنوب

شود. نمودارهای  غربی شامل می گیرند. در سایر فصول همچنان باد غالب را بادهای غربی و جنوب می

 دهد.  گلبادهای فصلی منطقه را نشان می ( 23تا    22 )شماره 

 

 

 

 

  

 ساالنه گلباد :   9نمودار شماره   

 ساالنهساالنه

 گلباد تابستان:11نمودار شماره  گلباد بهار:11نمودار شماره 

 گلباد پاییز: 12نمودار شماره
 گلباد زمستان: 13نمودار شماره
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 بندی اقلیمی :  تیپ 

برای تعیین نوع اقلیم محدوده از روش دمارتن استفاده شده است. شاخص خشکی در این روش از فرمول 

P

T 10
  =I آید. که در آن  به دست میP  ،مجموع بارندگی سالیانهT  میانگین دمای ساالنه وI  شاخص

باشد. به این ترتیب  باشد اقلیم منطقه خشک می 22باشد. چنانچه شاخص خشکی کمتر از عدد  خشکی می

 50/22های حاصل از ایستگاه سینوپتیک استهبان ضریب خشکی برای این محدوده برابر  باتوجه به داده

باشد. با استفاده از روش بلروفایت نیز همچنان اقلیم  خشک در محدوده می است که بیانگر تسلط اقلیم نیمه

 باشد. خشک می محدوده نیمه
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 (72لغایت  70های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک استهبان )سال آماری  داده ( 23)  جدول شماره

 ماه
 عامل

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر  خرداد اردیبهشت فرودین
 مجموع
 ساالنه

  22/20 7/8 0/6 6/7 2/23 7/22 2/02 2/07 5/07 05 0/02 7/22 گراد( متوسط دما )سانتی

  5/22 0/22 7/20 2/26 0/00 3/02 2/33 3/36 0/38 3/32 02 5/00 گراد( دما)سانتیمتوسط حداکثر 

  6/2 3/2 -5/2 2 6/5 3/22 26 02 7/22 7/25 5/22 8/2 گراد( متوسط حداقل دما )سانتی

 50 3 22 27 22 0 2 2 2 2 2 2 2 تعداد روزهای یخبندان

 2/3222 5/053 2/032 2/008 6/002 2/057 8/327 308 3/307 332 5/325 6/326 8/026 ساعات آفتابی )جمع ماهانه( 

  66 88 88 80 52 26 22 38 36 38 53 65 متوسط حداکثر رطوبت نسبی )درصد(

  02 32 35 33 02 25 23 20 20 22 25 00 متوسط حداقل رطوبت نسبی )درصد(

  25 52 56 50 22 32 08 05 02 02 32 22 متوسط رطوبت نسبی )درصد(

  03/03 8/55 36/67 77/62 3/22 28/2 08/2 32/22 62/3 23/2 22/7 2/22 متوسط بارندگی )میلیمتر(

 32 5 7 6 5 0 2 2 0 2 2 0 8 تعداد روزهای بارانی

  62/02 62/52 72/72 72/222 2/25 0/2 2 2/32 6/2 0/2 7/32 0/20 حداکثر روزانه

  -0/6 -6/8 -0/7 -8 -7/3 7/5 22 0/22 6/23 2 0/3 -6/2 حداقل مطلق دما 

  7/02 03 6/00 02 6/07 0/33 7/37 7/22 22 2/32 2/32 0/02 حداکثر مطلق دما

 متوسط باد 
 ماکزیمم

  026 026 282 005 002 033 272 72 262 032 022 022 سمت )درجه(

  m/s 25 26 23 25 22 22 22 22 22 20 25 25سرعت 

 2/262 3/050 0/350 2/228 2/228 3/307 8/002 8/232 5/63 08 22 3/208 5/0522 (mim)تبخیر )ماهانه( 

 مأخذ : اداره هواشناسی شهرستان استهبان
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 خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر  -2

 بررسی اوضاع تحوالت جمعیتی شهر ایج   -2-1

یکی از شهرهای بخش مرکزی  48نفر در سال  9326هکتار و جمعیت  312شهر ایج با مساحت 

رار در جنوب شرقی شهرستان و بر از نظر موقعیت استقایج شهرستان استهبان از استان فارس است. شهر 

. در هرفت یکی از روستاهای بخش مرکزی بشمار می 42استهبان شیراز قرار دارد. این شهر تا سال راه  سر 

ر نفر این نقطه جمعیتی به موقعیت شهر د 8555جه به افزایش جمعیت شهر به بیش از با تو 42سال 

 باشد: به قرار زیر میایج جمعیتی شهر شد. تحوالت  مراتب نظام سکونتگاهی نائل سلسله
 

 بررسی تعداد و رشد جمعیت   -

فر جمعیت ن 3116از  88دهد که این شهر در سال  بررسی جمعیت شهر طی ادوار مختلف نشان می

 8برابر افزایش یافته است. بررسی نرخ رشد جمعیت طی  2/3به  48دوره تا سال  8برخوردار بوده که طی 

، در دهه 1/2متوسط ساالنه  88-98در دهه  2/3متوسط ساالنه  88-48دهه گذشته به ترتیب در دهه 

هنوز  65 ارگیری سالآماز بوده است.  4/5( 18-48و باالخره در دهه اخیر ) 1/1نرخ رشد  18-98

، با این حال با توجه به استعالمی که از اداره استخراج شده رسمی موجود نیست مدارکهیچگونه 

نفر اعالم شده است. لذا با توجه به  9193 ،65در سال  بهداشت شهر صورت گرفت تعداد جمعیت شهر

باالیی در رابطه با شهر است. شود که رشد نسبتاً  می 9/1حدود  48-65ساله  8نرخ رشد  65جمعیت سال 

دهه نشان می دهد که در دو دهه اولیه نرخ رشد شتاب بیشتری داشته است.  8بررسی متوسط نرخ رشد 

رشد جمعیت  ،منطبق با افزایش آهنگ رشد جمعیت در کشور، استان و شهرستان 88-98خصوصاً در دهه 

و دهه بعد رو به کاهش نهاده است. در دهه شهر نیز به باالترین نرخ خود دست یافته و پس از آن در د

ا از یک سو به کاهش نرخ یافته است. دلیل این امر رکاهش  اخیر خصوصاً نرخ رشد به نصف دهه پیش

های شدید، فقدان امکانات و  مهاجرتتوان نسبت داد و از سوی دیگر  کشور و استان می رشد کل

توان عامل  میهمچنین های شغلی و نبودن در معرض تحوالت و مسیرهای ارتباطی اصلی را  فرصت

های  فی و پتانسیلیل نبود امکانات کا. شهرهای کوچک در مراحل اولیه به دلمهمتری به حساب آورد

و مهاجرت  به سکوی پرشند و سپس شو به شهرهای مهاجرپذیر از روستاهای اطراف بدل میاقتصادی 

دهد که نرخ  شوند. مقایسه رشد جمعیت شهر با شهرستان همچنین نشان می بدل می به شهرهای بزرگتر

 رشد جمعیت شهر با نرخ رشد شهرستان در دهه اخیر یکسان بوده است. 
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تهبان نیز دهد که جمعیت شهر اس بررسی جمعیت شهر استهبان نیز در طی ادوار مختلف نشان می

ر دهد که نه فقط شه رشد چشمگیری نبوده است. این بررسی نشان میدارای عنوان مرکز شهرستان  به

های  در دهه اخیر از پتانسیلاعم از شهری و روستایی شهرستان استهبان نقاط جمعیتی کل  ایج بلکه

تر بودن  د استان پایینمحدودی برای حفظ و نگهداشت جمعیت برخوردار بوده است. در مقایسه با نرخ رش

 از استان چشمگیر است.  استهبان  ها و شهرستاننرخ رشد شهر

 شهر استهبان و شهر رونیز استان، شهرستان،تعداد و نرخ رشد جمعیت شهر ایج در مقایسه با (  18جدول شماره )

 18-48 98-18 88-98 88-88 48 18 98 88 88 شرح 

 34/1 45/1 91/8 88/3 8229414 2411529 2162196 3528181 1843862 استان

 4/5 1/1 8/9 1 91418 93621 89861 25168 34591 شهرستان استهبان

 1 6/5 4/2 94/5 28898 21163 34249 16891 14141 شهر استهبان

 4/5 1/1 1/2 2/3 9326 8142 8442 2858 3116 شهر ایج

 18/5 18/1 13/8 83/3 8668 9896 8821 2839 3968 شهر رونیز
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 شهر رونیز شهر ایج شهر استهبان استان فارس شهرستان استهبان

مقایسه نرخ رشد جمعیت شهر ایج با شهرهای شهرستان استهبان ، :  14نمودار شماره 
دهه گذشته 4شهرستان و استان در طی   
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 تعداد خانوار  -

های وضع  بررسیاند.  در شهر ایج ساکن بوده 48نفر در سال  1866تعداد  1248طبق آمار رسمی در سال 

دهد که تعداد  صورت گرفته نشان می 65موجود، برداشتها و استعالمی که از اداره بهداشت شهر در سال 

در تعداد خانوار نشان  هبررسی تحوالت رخدادسال گذشته افزایش یافته است.  8خانوار در  1455خانوار به 

خانوار  1111تعداد  18و در سال  414اد تعد 98، سال 911تعداد  88، سال 915فقط  88دهد که سال  می

اند. بررسی نرخ رشد  شهر ایج ساکن بوده خانوار در 1455تعداد  65و باالخره در سال  1866،  48سال  در

شهر دهد که افزایش تعداد خانوار با نرخ رشد به مراتب باالتری نسبت به جمعیت  تعداد خانوار نشان می

به دلیل نسبت  شکیل خانوارهای جوان، زود ازدواجیتوان در ت د را میافزایش یافته است. دلیل این رون

بعد  65ال طبق آخرین اطالعات دریافتی در س باالی جمعیت در سن ازدواج و کاهش بعد خانوار دانست.

 دهد.  را نشان می 1/2 تا  خانوار کاهش

 رخ رشد جمعیت و خانوارتعداد جمعیت، تعداد خانوار، بعد خانوار و مقایسه ن(  18شماره ) جدول 

 09 48 18 98 88 88 شرح

 9193 9326 8142 8442 2858 3116 تعداد جمعیت

 1455 1866 1111 414 911 915 تعداد خانوار

 18/2 39/8 62/8 89/8 8 88/8 بعد خانوار

 9/1 4/5 1/1 1/2 2/3 نرخ رشد جمعیت

 1/2 8/3 6/3 9/3 1/1 نرخ رشد خانوار
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 نرخ رشد خانوار نرخ رشد جمعیت

مقایسه نرخ رشد جمعیت و خانوار شهر ایج :  15شماره  نمودار  
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 جمعیت شهر ایج به تفکیک زن و مرد، تعداد خانوار و بعد خانوار در مقایسه با نقاط  ( 19 ) جدول شماره

  48در سال شهر استهبان شهری، روستایی و 

 بعد خانوار خانوار زن مرد جمعیت شرح

 1/8 19989 22114 28181 91418 شهرستان 

 8 11132 33416 32616 89164 ساکن در نقاط شهری

 6/2 4181 19485 11138 28898 شهر استهبان

 1/8 1891 3693 2522 8668 شهر رونیز

 3/8 1866 2511 2193 9326 شهر ایج

 2/8 8622 15326 15424 31511 ساکن در نقاط روستایی

 
درصد  6/33اند که  نفره در خود جای داده 8بیشترین جمعیت را خانوارهای  ،یع جمعیت در خانوارزاز نظر تو

نفره است.  8. بنابراین باالترین فراوانی نفر در خانوار در خانوارهای ( 11)جدول شماره  شوند جمعیت را شامل می

درصد بیشترین تعداد  1/32خانوار و سهم  281نفر با تعداد  8اما در رابطه با سهم هر یک از خانوارها، خانوارهای 

 دهند.  و سهم از خانوارها را تشکیل می

  48نفره و بیشتر در سال  15تا  1توزیع نفر در خانوار و سهم جمعیت خانوارهای  ( 11جدول شماره ) 

 و بیشتر 15 نفره 6 نفره 4 نفره 1 نفره 9 نفره 8 نفره 8 نفره 2 نفره 3 نفره 1 جمع شرح

 12 182 819 882 1585 1358 1834 491 854 18 9334 جمعیت 

 11/1 8/3 91/9 4/4 4/19 2/16 6/33 6/12 8/9 3/1 155 سهم خانوار در جمعیت

 

 نفر 15تا  1( تعداد و نسبت خانوارهای 14جدول شماره )

 و بیشتر 15 نفره 6 نفره 4 نفره 1 نفره 9 نفره 8 نفره 8 نفره 2 نفره 3 نفره 1 جمع شرح

 1 11 83 16 318 381 281 346 358 18 1866  تعداد خانوار 

 58/5 1/1 8/2 3/8 9/11 19 4/32 3/16 2/12 8 155 نسبت خانوارها
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11/6 5/2 
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 نفره 5 نفره 4 نفره 3 نفره 2 نفره 1

 نفره و بیشتر 10 نفره 9 نفره 8 نفره 7 نفره 6

نفره وبیشتر 10تا  1خانوارهای   نسبت:   16نمودار شماره      

1/2 

6/5 

13/9 

22/9 

19/3 

16/8 

8/8 6/67 
2/4 

1/17 

 نفره 5 نفره 4 نفره 3 نفره 2 نفره 1

 نفره و بیشتر 10 نفره 9 نفره 8 نفره 7 نفره 6

85نفره و بیشتر در سال  10تا  1درصد سهم جمعیت خانوارهای :  17نمودار شماره   
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 نسبت جنسی  -

اند. بنابراین  ه نفر زن در شهر ایج ساکن بود 2511نفر مرد و  2193تعداد  48طبق آمار رسمی در سال 

اند. بر همین اساس  داده می درصد جمعیت شهر را تشکیل  23/86درصد جمعیت و زنان  94/85مردها 

ت با دهه زن بوده است. مقایسه این نسب 155نفر مرد در مقابل  1/153نسبت جنسی در همین سال 

 است. 48نفر مرد بیشتر در دهه  1/5 فقطحاکی از وضعیت نسبتاً مشابه و  18گذشته یعنی در سال 

 18و  48( تعداد جمعیت به تفکیک زن و مرد و نسبت جنسی طی دو دهه  16جدول ) 

 نسبت جنسی درصد تعداد زنان درصد تعداد مردان تعداد جمعیت دوره

 153 8/86 3491 8/85 3633 3142 18سال 

 1/153 23/86 2511 94/85 2193 9326 48سال 

 
اگرچه در مقایسه دو دهه نسبت جنسی در شهر ایج حاکی از مشابهت کمابیش نسبت مرد به زن است. 

ولی در مقایسه با شهرستان، نقاط شهری  و نقاط روستایی شهرستان، شهر ایج از نسبت به مراتب 

 تواند حاکی از مهاجرفرستی مردان شهر ایج باشد.  این امر می تری برخوردار بوده است. پایین

 1248در سال  مقایسه نسبت جنسی شهر ایج با نقاط شهری و روستایی شهرستان استهبان( 35جدول شماره )

 نسبت جنسی تعداد زنان تعداد مردان کل جمعیت نقاط جمعیتی

 8/152 3123539 3358483 8229414 استان 

 158 22116 28189 91418 استهبانشهرستان 

 8/158 33416 32616 89164 نقاط شهری

 4/158 15385 15421 31511 نقاط روستایی

 1/153 2511 2193 9326 شهر ایج

اگرچه به علت باال و پایین شدن در گروههای سنی  ساله 8بررسی نسبت جنسی در گروههای سنی 

رستان به سال یعنی سنین تحصیالت دبی 16تا  18دار نیست با این حال در گروه سنی  مختلف خیلی معنی

باشد. بنابراین طرح  پایین می( نسبت جنسی 35-38و  38-36)اشتغال و باال و سنین آغازین فعالیت 

است  تواند نزدیک به واقعیت باشد. این در حالی تحصیل و اشتغال، میجرت مردان جوان در پی مسئله مها

در کل به لحاظ تغییرات شدید در روبرو بوده است.  48نفر در سال  8/152نسبت جنسی که استان با 

 گروههای سنی مختلف شاید نتوان معنی دقیقی برای آن پیدا کرد. 
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 گروههای سنی  -

سال،  5-18درصد جمعیت شهر را گروه سنی  1/38دهد که  بررسی گروههای جمعیتی شهر ایج نشان می

)جدول  دهند + سال تشکیل می98درصد را گروه سنی  4/9سال و  18-98درصد را گروه سنی  1/96

سال  5-18درصد جمعیت در گروه سنی  3/32. این در حالی است که در سطح شهرستان ( 31شماره 

باشد. این  درصد می 9درصد و  4/15+ سال در شهرستان به ترتیب 98د. در رابطه با سنین فعالیت و هستن

باشد. در مقایسه با گروههای  تفاوت نسبت گروههای سنی شهر و شهرستان در حد چشمگیر و شدید نمی

 شهر ایجدر سال  5-18شود، گروه  ( مشاهده می 33 جدول شماره )عمده سنی استان همانطور که در 

 .باشد میاز شهرستان و همچنین استان بیشتر 

درصد کمتر از  3+ سال 98درصد بیشتر و گروه سنی  3در استان گروه در سن فعالیت حدود همچنین 

ترها و یا کودکان زیر  دهد که مسن وضعیت موجود در شهر است. در واقع این ساختار سنی در شهر نشان می

تان در سنین فعالیت از طیف بیشتری برخوردارند و گروههای در سن فعالیت از سهم کمتری نسبت به اس

شود. این وضعیت مجدداً فرض مهاجرت برای تحصیل و کار و اشتغال را تقویت  ساختار سنی مشاهده می

درصد مربوط به  2/12دهد که باالترین سهم جمعیت با  ساله نیز نشان می 8کند. بررسی گروههای سنی  می

 ساله هستند.  38-36 وهگردرصد  6/6سال و همینطور  35-38درصد  4/13ساله و سپس  18-16گروه سنی 

که ( 32)جدول شماره دهد  نشان می 48و  18مقایسه تغییرات گروههای سنی دو دهه همچنین 

در  5-18عمده سنی   تحوالت جدی در سطح گروههای سنی شهر رخداده است به این معنی که گروه

( این نسبت به 48یر )داده که در آمارگیری دهه اخ درصد جمعیت را تشکیل می 8/83، 18آمارگیری سال 

درصد و  83سال در همان دوره  18-98درصد کاهش یافته است. این در حالی است که گروه سنی  3/38

و  96این دو گروه عمده سنی نیز به  48در سال  اند. داده درصد را تشکیل می 8/8 + سال98گروه سنی 

نی جمعیت بشدت کاسته شده است. جدول عبارتی در طی دهه اخیر از جوا اند به درصد افزایش یافته 11/9

بندی نیز  دهد. در این دسته نشان می هسال 8را به تفکیک  18( نسبت گروههای سنی سال 38شماره )

 بطور بارزی مشهود است.  48تفاوت هریک از گروههای سنی با سال 
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 48( گروههای عمده سنی جمعیت شهر ایج و نسبت آنها در سال  31جدول شماره ) 

 +98 18-98 5-18 روههای سنیگ

 838 8211 1858 تعداد 

 4/9 1/96 1/38 درصد

 

 ( گروههای عمده سنی شهر، شهرستان و استان 33جدول شماره ) 

 
18-5 98-18 98+ 

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد  تعداد 

 8 331323 3/11 2516695 32 1528949 استان 

 9 8122 4/15 81618 3/32 18194 شهرستان

 4/9 838 1/96 8211 1/38 1858 شهر 

 

 48و  18( مقایسه گروههای عمده سنی سال  32جدول شماره ) 

 دوره
18-5 98-18 98+ 

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد  تعداد 

18 3889 8/83 2556 83 214 8/8 

48 1858 1/38 8211 1/96 838 4/9 
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   85و  75مقایسه درصدگروههای عمده سنی شهر ایج در سالهای :  19نمودار شماره 
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ساله و سهم  8ساله، نسبت جنسی گروههای  8گروههای سنی شهر ایج به تفکیک  ( 38دول شماره ) ج

 48در سال ساله از جمعیت  8گروههای 

 سهم گروه سنی نسبت جنسی زن مرد کل گروههای سنی

8-5 849 385 389 61 1/1 

6-8 884 389 313 119 2/1 

18-15 895 341 312 158 6/4 

16-18 434 889 243 111 2/12 

38-35 455 858 268 8/153 4/13 

36-38 932 361 239 61 6/6 

28-25 843 388 321 8/152 1/1 

26-28 836 354 331 68 4/9 

88-85 285 143 184 118 8/8 

86-88 218 199 186 111 8 

88-85 389 112 122 48 6/2 

86-88 138 84 19 92 6/1 

98-95 138 88 15 11 6/1 

96-98 113 86 82 111 1/1 

18-15 1125 92 85 139 4/1 

18+ 166 153 61 158 3/2 

 155 1/153 2514 2191 9326 جمــع
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 48جمعیت شهر ایج درسال هرم سنی (  35نمودار شماره ) 
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 18ساله در سال  8( جمعیت به تفکیک گروههای  38جدول شماره ) 

 نسبت گروههای سنی زن مرد کل گروههای سنی
 )درصد(

8-5 884 361 391 9/6 

6-8 465 886 821 8/18 

18-15 1554 816 846 8/11 

16-18 984 238 228 2/11 

38-35 828 354 339 86/1 

36-38 854 358 352 1 

28-25 284 142 118 9 

26-28 236 113 181 9/8 

88-85 398 123 122 84/8 

86-88 199 18 63 4/3 

88-85 121 91 15 3/3 

86-88 138 95 98 1/3 

98-95 128 13 91 2/3 

96-98 132 92 95 1/3 

18-15 113 63 85 6/1 

18+ 42 29 81 8/1 

 155 3491 3633 8142 جمــع
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 بررسی وضعیت سواد و تحصیالت   -

 65اند. به عبارتی  ساله و بیشتر بوده 9نفر جمعیت  8921نفر جمعیت شهر ایج تعداد  9326از  48در سال 

اند که تعداد  درصد( باسواد بوده 4/43نفر ) 8998اند. از این تعداد جمعیت  ساله و بیشتر بوده 9جمعیت درصد 

نفر آنها بیسواد  699اند. به این ترتیب  درصد( زن بوده 3/45نفر ) 3361درصد( و  9/48نفر آنها مرد ) 3218

 4/16)نفر  984و  (درصد 2/18)د نفر مر 264دهند که تعداد  درصد جمعیت را تشکیل می 3/11هستند که 

دهد که نسبت  دهند. مقایسه وضعیت سواد شهر ایج با شهرستان استهبان نشان می را زنها تشکیل می (درصد

بودن شهر ایج در  سفانه به علت روستامتأباشد.  تر از شهرستان می درصد پائین 8باسوادی در شهر ایج حدود 

 . میسر نیست قبلهای  باسوادی در دوره یش نسبت، امکان مقایسه و تحوالت افزا18سال 

   
 سوادی در شهر ایج به تفکیک زن و مرد  ( وضعیت سواد و بی 39جدول شماره )

 48در سال  و نسبت باسوادی

ساله  9جمعیت  
 و بیشتر

 سواد بی باسواد

 زن مرد کل زن مرد کل

 894 264 699 3361 3218 8998 8921 تعداد

 4/16 2/18 3/11 3/45 9/48 4/43 155 درصد

 

  48مقایسه باسوادی شهر ایج و شهرستان استهبان در سال  ( 31جدول شماره ) 

 ساله و بیشتر  9 شرح
 سواد بی باسواد

 درصد تعداد درصد تعداد

 8/12 818824 9/49 2236412 2488811 استان 

 4/13 1453 3/41 83692 95198 شهرستان استهبان

 3/11 699 4/43 8998 8921 شهر ایج

 
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  شهرخصوصیات جمعیتی و اجتماعی   طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج 

 

 91  مهندسان مشاور شهروخانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهاجرت:   -

روند  ای می آیند. آنهایی که از شهری یا نقطه ای می روند و عده ای می دهد. عده مهاجرت معموالً از دو سو رخ می

شود در هنگام آمارگیری  دیگر در دسترس نیستند تا اطالعی از آنها داشته باشیم. اما هر کس به جایی وارد می

 معموالً های رسمی نیز مورد سؤال قرار گیرد. در آمارگیریهایش  باره محل قبلی خود، سال ورود و انگیزهتواند در می

 شدگان در دسترس نیست.  نقطه جمعیتی وجود دارد ولی خارج شدگان به یکآمار و اطالعات مربوط به وارد

نفر ساکن در شهر  9326که از تعداد دهد  نشان می 48آمار رسمی در سال در بررسی مهاجرت شهر ایج 

نفر در یک  113نفر متولد دیگر نقاط هستند. از این تعداد  164اند. یعنی  نفر در همین شهر متولد شده 9581ایج 

اند که از  نفر اظهار نکرده 89نفر در خارج کشور و باالخره  18نفر در یک نقطه روستایی،  39نقطه شهری دیگر، 

درصد ساکنین متعلق به همین شهر هستند. بررسی آمار مهاجرین وارد شده طی ده  4/69راین اند. بناب آمدهکجا 

نفر آنها  95اند که  نفر در طی ده سال گذشته به شهر وارد شده 189که دهد  سال گذشته شهر ایج نیز نشان می

ست نیست با این حال نفر زن هستند. متأسفانه همانطور که گفته شد اطالعی از خارج شدگان در د 91مرد و 

های شغلی جدید، پائین بودن توان اقتصادی  آبی، کمبود فرصت بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهر، کم

در شمار شهرهای مهاجرفرست قرار دهند. بررسی وضعیت توانند این شهر را  شهر همه از عواملی هستند که می

فرستی وجود داشته است. اغلب مهاجرین از شهر و مهاجر 14/5دهد که حدود  مهاجرت در شهرستان نشان می

 شوند.  آبی، برای گذران زندگی دچار مشکل می دهند که به علت کم شهرستان را کشاورزان تشکیل می
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 18-48( گروههای سنی مهاجران وارد شده به ایج طی سالهای  34جدول شماره ) 

 

 زن مرد کل گروههای سنی 

8-5 
6-8 
18-15 
16-18 
38-35 
36-38 
28-25 
26-28 
88-85 
86-88 
88-85 
86-88 
98-95 

98+ 

11 
12 
18 
18 
29 
34 
16 
12 
6 
3 
2 
3 
 ـــ
3 

9 
1 
9 
4 
19 
13 
4 
9 
9 
1 
3 
1 
 ـــ
1 

8 
9 
6 
9 
35 
19 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
 ـــ
1 

 191 45 41 
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 تراکم جمعیت در شهر و تغییرات آن در مناطق و محالت مختلف  -2-2

 3122199نفر در شهر ایج با محدوده مصوب  9193تعداد  65طبق اطالعات دریافتی از شهر ایج در سال 

است نفر در هکتار  1/21. بر اساس این اطالعات تراکم در شهر ایج اند بودهمترمربع طرح هادی ساکن 

س عام حاکی از پائین نفر سکونت دارند. بررسی تراکم در مقیا 1/21یعنی در هر هکتار از شهر ایج تعداد 

و یک بودن تراکم در شهر ایج است. این امر اساساً به دلیل پائین بودن تعداد جمعیت، بزرگ بودن واحدها 

ط و وجود واحد دو طبقه هستیم. مجموعه این شرای 34طبقه بودن ساختمانهاست. در شهر ایج تنها شاهد 

را در در داخل بافت شهری میزان تراکم جمعیت  باغات و... اراضی کشاورزی،اراضی بایر و یا مخروبه، 

 رسانده است.  4/93به  محالت سطح

خانوار در شهر ایج ساکن  1455تعداد  65همچنین براساس آمار دریافتی از خانه بهداشت در سال 

ر تعداد خانوار د 65واحد مسکونی طبق برداشتهای انجام شده در سال  1912اند. لذا با توجه به تعداد  بوده

واحد مسکونی در حال حاضر کمتر از تعداد خانوارها  131باشد. به عبارتی تعداد  می 518/1واحد مسکونی 

باشند. با این حال با توجه به  خانوار ساکن می 51/1هر واحد مسکونی در باشد، بنابراین  در شهر موجود می

یک واحد مسکونی ساکن شود. از  توان امیدوار بود که هر خانوار در واحد در حال ساخت می 112تعداد 

نظر تراکم محالت به این ترتیب با توجه به تعداد خانوار و خانوار واحد مسکونی، جمعیت و تراکم هر یک 

 است.  ( 36شماره ) از محالت به قرار جدول 

هکتار است. تراکم جمعیت در  151شود سطح محالت کمی بیش از  همانطور که در جدول مشاهده می

نفر در  33باشد. با این حال بسته به تعداد جمعیت و سطوح محالت تراکم از  نفر در هکتار می 92محالت 

شود. در بررسی تراکم محالت، محالت بسیار کم تراکم یا با تراکم  نفر در هکتار دیده می 61هکتار تا 

دسته تراکمی را از  شود. با این حال در دسته بندی تراکمی محالت شاید بتوان سه بسیار باال دیده نمی

 هم تشخیص داد. 

 ترین دسته تراکمی باشد.  تواند پائین که مینفر در هکتار  85تا  35تراکم بین  -1

 که محالت با تراکم بینابینی هستند. نفر در هکتار 45تا  81تراکم بین  -3

 که محالت با تراکم باالتر هستند. نفر در هکتار  61تا  41تراکم بین  -2

در محدوده محالت هکتار متوسط تراکم جمعیت  312با توجه به محدوده شهر با مساحت با این حال  

 توان متوسط تراکم شهر در نظر گرفت.  است که همین را می نفر در هکتار 92 موجود
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 ( تراکم محالت 36جدول شماره ) 

 تعداد جمعیت تعداد واحد مسکونی سطح محالت ردیف
  تراکم

 )نفر در هکتار(

1 131121 114 816 26 

3 133841 332 466 12 

2 81435 36 114 38 

8 85369 91 381 91 

8 86949 158 839 49 

9 28399 11 344 43 

1 29961 44 281 61 

4 45191 185 898 15 

6 64258 339 618 62 

15 64561 14 219 23 

11 185162 345 1138 45 

13 88456 48 226 93 

12 96248 131 818 18 

18 41268 82 118 33 

 92 9193 1912 1519231 جمع کل
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 خصوصیات اجتماعی و فرهنگی شهر و محالت آن و چگونگی تأثیر آنها در توسعه کالبدی شهر -2-3

به استثناء یکی از محالت  گیری محالت شهر ایج، توجه به این موضوع است که نکته مهم در مورد شکل

عی که در کمتر شهر کوچکی وها( در سایر محالت هیچگونه قومیت گرایی دخیل نبوده است. موضولُشهر )ک

رغم تاریخ  موضوع که چرا در ایج علی شود و ریشه در تاریخ اجتماعی این شهر دارد. شناخت این دیده می

 تواند جالب و ارزشمند باشد. نشده می رایی در هیچ شکل آن دیدهگ طوالنی، طایفه و طایفه

 اند. مورد پذیرش اهالی است تعیین شده هر یک از محالت شهر بنا به دالیلی آنهم بصورت عرفی که

است. این  "وهالُمحله ک"شاخص تعیین حدود شده است ای: تنها محله ای که با توجه به این  قبیلهـ قومی  -1

که اجدادشان در اواخر قرن  دهند ا مهاجرینی تشکیل میهالی آنرمحله در شمال غربی بافت قرار گرفته و ا

دانند( جهت کارگری بویژه در  بوشهر و برخی آفریقا میرا گاه آنها ای خواست )عده سیزدهم از جنوب ایران

گیری  بشتر اشاره شد در ایج ساختار شکلاند. همانگونه که پ جو و... به شهر ایج مهاجرت کرده تولید گندم،

ت به غیر از مورد مذکور از مسائل قومی و قبیله ای به هیچ وجه تبعیت نکرده است و جمعیت محال

 اند.  اند و اختالط کامل پیدا کرده شدهفامیلهای مختلف در سطح شهر ادغام 

سیسات و ی تأسیسات و خدمات شهری: برخی محالت شهر از انجا که در دوره مدرن شده ایج و راه اندازتأ -3

 "محله منبع آب"می شوند.  سیسات شناختهشکل گرفته اغلب به نام این تأ 1285تا  1285ه خدمات در ده

شود.  ترین تاسیسات شهر ایج شناخته می یگیری آن در اطراف چاه و منبع آبی است که قدیم که شکل

ته شکل گرف 1285طراف مرکز بهداری ایج که ارمغان انقالب سفید شاه بود در دهه در ا "محله بهداری"

اداره مخابرات شهر شکل گرفته است. محله  است. محله مخابرات نیز در جنوب شهر ایج و در اطراف

 در مجاورت اداره 1215خدمات کشاورزی نیز از این حیث جدیدترین محله شهر است و در اواخر دهه 

 ت.خدمات کشاورزی ایج قرار گرفته اس

شوند که نشان از استفاده گذشته این  غ شروع میبا اراضی باغهای قدیمی شهر: برخی محالت شهر با نام -2

 اراضی بصورت باغ دارد. محالت باغ نو، باغ علی و باغ میرزایی از آن دسته اند.

به دلیل واقع شدن در مجاورت گودال بزرگی در  "محله گود دشتی"موقعیت یا عناصر شاخص طبیعی:  -8

حالتی است که اخیراً رشد زیادی کرده و ت. این محله جزء مشده اس جنوب ایج به این نام معروف

 این محله اکنون در وسط شهر قرار گرفته است و "محله زیر ده"بوده است.  1295گیری آن از دهه  شکل
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که زمانی آخرین بخش بافت بوده اکنون در قلب یج به سمت جنوب بوده این محله بدلیل آنکه عمده رشد ا

که ایج روستا بوده و موقعیت این محله در  نیز به زمانی "زیرده"ایج قرار گرفته است. دلیل اطالق نام 

 قسمت پایین ان مربوط است.

 

  نقش عوامل اجتماعی بویژه مهاجرت 

الت عوامل اجتماعی، وها در سایر محلُگیری محالت ایج به جز محله ک همانگونه که گفته شد در شکل

با توجه به رونق بخش کشاورزی و بهره وری از اند. در سالهای اخیر  ای نقشی نداشته قومی و قبیله

های عمیق دشت ایج و به تبع آن رشد اقتصادی این شهر شاهد مهاجرت کارگران و اسکان آنها در  هچا

ایم. ابن امر سبب رشد سریع  بوده "ده دستگاه"و  "دشتی دگو"برخی محالت حاشیه شهر از جمله محله 

 محالت مذکور در دهه اخیر بوده است. 

  ای اختالفات محله 

با توجه به اینکه قوم و قبیله در شهر ایج جایگاهی ندارد، اهالی محالت نیز در مورد محله خود هیچ 

 تعصبی ندارند. در نتیجه برخوردی نیز که مبنای آن بستگی افراد به محله خاصی باشد دیده نشده است.

  دالیل آن: بخشهای مورد توجه ساکنان جهت توسعه و 

شرق و شرق شهر بیش از سایر محالت در سالهای اخیر رشد داشته و مورد توجه مردم  محالت جنوب و جنوب

که جدیدترین  "محله معرفت"بوده اند. در سمت جنوب بیشتر کارگران مهاجر و در بخش شرق ایج و بویژه 

ق کشاورزی در دشت ثروت های عمی همحله شهر است، توسط اقشار مرفه تر که اکثراً با بهره برداری از چا

اخیراً را در این بخش شهر شاهد هستیم.  "جدایی گزینی اجتماعی"زیادی اندوخته اند، اشغال شده و بتدریج 

 در محله ده دستگاه نیز تمایالتی جهت سکونت بویژه قشر کارگران مهاجر دیده شده است. 
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 اقتصادیخصوصیات  -3

های اقتصادی )صنعت،  اوضاع کلی اقتصادی شهر، میزان تولید و نوع آنها در هر یک از بخش -3-1

 کشاورزی، خدمات( 

 اوضاع کلی اقتصادی شهر  -3-1-1

ای دارد. در اقتصاد ایران اشتغال از  طورکلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه مسأله اشتغال و به

ریزان توسعه اقتصادی باید بدانند که گسترش  گذاران اقتصادی است. برنامه ی سیاستهای اصل دغدغه

ها در یک شهر چگونه بوده و شهر مورد مطالعه در چه بخشی از مزیت یا قدرت رقابتی برخوردار است.  فعالیت

ط با سطح مرجع ت کلی اقتصاد شهر در ارتبایریزی اقتصادی وضع در این گزارش با استفاده از مدلهای برنامه

 شود.  های مختلف تجزیه و تحلیل می )شهرستان استهبان( در دو دوره مختلف و نسبت به بخش

نفر بوده  1868و  1231به ترتیب  67و  57سالهای در رهای موجود، تعداد افراد شاغل براساس آما

های مختلف کشاورزی، صنعت و  در زمینه ایج( وضعیت اشتغال در شهر 23است. در جدول شماره )

اشتغال در  ،که در سالهای مذکور گردد نشان داده شده است. مالحظه می 67و  57خدمات در سالهای 

ساالنه در بخش  رشددرصد بوده است. بر این اساس متوسط  63و  66بخش کشاورزی به ترتیب 

درصد رسیده است و نرخ رشد  23به  22از در بخش خدمات همچنین باشد.  میدرصد  65/3کشاورزی 

 باشد.  درصد می 3/2ساالنه این بخش در طی این دوره 
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 های مختلف اقتصادی در شهر ایج و شهرستان استهبان سهم شاغلین بخش ( 23جدول شماره ) 

 

بخشهای 

 اقتصادی

 شهرستان استهبان شهر ایج

1257 1267 1257 1267 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 37 6863 7/33 2262 13 213 13 371 صنعت

 7/21 7335 7/21 6572 63 833 66 826 کشاورزی

 7/62 6112 68 8635 23 866 22 628 خدمات

 133 16533 133 17322 133 1868 133 1231 جمع

 

 روش تعیین نقش اقتصادی شهر 

 گردند.  به سه گروه مجزا تقسیم میمشاغل  ،برای تعیین نقش اقتصادی شهر

و ساختمان و نیروی انسانی بخش صنعت نیروی انسانی وابسته به کشاورزی، نیروی انسانی فعال در 

 . جذب شده در بازرگانی

منعکس است  شش بخش نامساوی و نامتشابه تقسیم شدهشاغلین در هر بخش در روی نموداری که به 

 محدوده یکی از وظایف کشاورزی، چندنقشی، بازرگانینقطه تالقی خطوط درصدها مسلماً در شود و  می

نیز همین نقش را ایفا نموده  67و در سال ی نقشچند  57شهر ایج در سال  خدماتی یا صنعتی خواهد بود که 

  . است
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 شاپو ( روند نقش اقتصادی شهر بر مبنای روش بوژوگارنیه و ژرژ 22نمودار شماره )   
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 شاخص تغییر ساختار 

با شروع فرایند توسعه در یک شهر و یا یک استان، سهم بخش کشاورزی در اشتغال درآمد و غیره 

در  یابد. این تغییر در ساختار اقتصادی بتدریج کاهش یافته و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می

 بدست آورد. توان بر اساس شاخص تغییر ساختاری یک شهر یا یک استان را می

ها  های مختلف اقتصادی یا سهم هر یک از بخش تواند بر مبنای اشتغال در بخش این شاخص می

 در میزان درآمد ملی یا تولید ملی و داخلی بدست آید. 

، شهرستان استهبان و استان فارس در ایج( شاخص تغییر ساختار اقتصادی در شهر  21جدول شماره )

 1267و  1257سالهای 

 ای اقتصادیه بخش
شاخص  1267سال  1257سال 

 خدمات صنعت کشاورزی خدمات صنعت کشاورزی تغییر ساختار

 8 23 13 63 22 13 66 شهر ایج

 7/3 7/62 37 7/21 68 7/33 7/21 شهرستان استهبان

 7/1 3/68 8/36 3/37 7/65 6/36 5/32 استان فارس

 

گردد تغییرات ساختار اقتصادی در شهر ایج از شهرستان استهبان و استان فارس  همانگونه که مشاهده می

باشد و  بیشتر است که گویای تحوالت اقتصادی بیشتری نسبت به شهرستان و استان در این شهر می

هر به سمت این تغییر ساختار بیشتر در بخش خدمات خود را بروز داده است و نشانگر آن است که ش

هایی که این شهر از لحاظ گردشگری دارد و سهم این بخش را  رود. با توجه به پتانسیل خدماتی شدن می

 توان بیشتر نیز نمود.  می

 1 1 2 2 3 3[| | | | | |]

2

I P L P L P L        

P1 وL1  سهم درصدی بخش کشاورزی در دو دوره زمانی در اشتغال = 

L2 و P2  صنعت در دو دوره زمانی در اشتغال = سهم درصدی بخش 

L3 و P3 در دو دوره زمانی در اشتغال  خدمات ش= سهم درصدی بخ 

در دو دوره زمانی فوق تحوالت  دهد که در آن منطقه هر چه میزان شاخص تغییر ساختار بیشتر باشد نشان می

 که از سهم بخش کشاورزی کاسته و به سهم صنعت و خدمات افزوده شده است.  اقتصادی بیشتر بوده، بطوری
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 روش طولی و عرضی ایزارد: 

  67و  57دوره زمانی روش تحلیل موقعیت اقتصادی به روش ایزارد با مقایسه طولی و عرضی در دو در 

 توان وضعیت اقتصادی این شهر را تشریح نمود.  ه آن با شهرستان استهبان میو مقایس در شهر ایج

با شاغلین شهرستان  ایجهای مختلف اقتصادی در شهر  منظور برای مقایسه بین شاغلین بخش بدین

شود سپس درصدهای بدست آمده روی محورهای  استهبان در دو دوره آمارگیری جدولی تشکیل می

ده و از طریق ترسیم و تفسیر نمودار ایزارد کیفیت اقتصادی شهر و مقایسه آن با عمودی و افقی پیاده ش

 پذیرد.   می شهرستان انجام

 ( مقایسه شاغالن در بخشهای مختلف اقتصادی در شهر ایج  32نمودار شماره ) 

 و شهرستان استهبان به روش ایزارد
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دهد که بخش  ( ترسیم شده است نشان می23بر پایه اطالعات جدول شماره ) که(  32)  شماره نمودار

که در  کشاورزی در شهر ایج و شهرستان استهبان رشد کمتر از متوسط رشد اقتصادی داشته است بطوری

درصد از متوسط رشد اقتصادی این شهر فاصله داشته در  3/3شهرستان استهبان بخش کشاورزی تنها 

واقع شده است در شهر  IVخش صنعت که در ربع باشد. ب درصد می 7/17حالی که در شهر ایج حدود 

 1/1ایج کمتر از متوسط و در شهرستان استهبان رشدی فراتر از متوسط داشته بطوری که در شهر ایج 

درصد از متوسط رشد اقتصادی  7/12درصد کمتر از رشد متوسط اقتصادی شهر و در شهرستان استهبان 

 شهرستان فراتر بوده است. 

تر و در شهر ایج رشدی  پائینشهرستان  در سطحقرار گرفته است  IIدر ربع ه خدمات کبخش در 

 دهد.  بیشتر از متوسط اقتصادی را نشان می

 های مختلف اقتصادی در شهر ایج و شهرستان استهبان  تغییرات کمی بخش ( 23 جدول شماره ) 

های  بخش
 اقتصادی

 شهرستان استهبانشاغلین در  ایج شهرشاغلین  در 

 درصد 1267 1257 درصد 1267  1257

 2/136 7335 6572 133 833 826 کشاورزی

 8/115 6112 8635 165 866 628 خدمات 

 126 6863 2262 7/132 213 371 صنعت

 7/136 16533 17322 7/136 1868 1231 جمع

 

هماهنگی میزان توان  های مختلف اقتصادی می با مقایسه درصد شاغلین زیر ناحیه به ناحیه در بخش

 .باشد می ( 22شماره ) را با شهرستان استهبان بررسی نمود که به صورت جدول  ایجاقتصاد شهر 
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 درصد شاغلین شهر ایج به شهرستان استهبان  ( 22جدول شماره ) 

های  بخش
درصد شاغلین  درصد شاغلین ایج اقتصادی

 تفاوت مثبت تفاوت درصد شهرستان استهبان

  -11 21 63 کشاورزی

 8 8 37 13 صنعت

 6 6 67 23 خدمات

 

 جمع تفاوتهای مثبت  

 = ضریب خاص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ       
133   

اقتصادی شهرستان با شهر هماهنگ است یا توان تشخیص داد که نقش  از طریق این ضریب می

به یک نزدیکتر باشد نشانه  تر باشد نشانه هماهنگی و هر چه خیر. هر چه ضریب به صفر نزدیک

توان نتیجه گرفت  ( درصد می1/3ناهماهنگی بین شهر و شهرستان است. با توجه به ضریب بدست آمده )

 با شهرستان استهبان هماهنگ است.  ایجکه رشد اقتصادی شهر 

  ایجفعالیت پایه و غیرپایه در شهر  جهت تعیین LQروش ضریب مکانی   -

رود و یکی از معروفترین نظریه رشد  بخش پایه در مناطق مختلف به کار میاین روش برای شناسایی 

های  الیتای و بقیه به عنوان فع های پایه ای است. این نظریه تأکید خاص بر تفکیک فعالیت اقتصاد پایه

 د. شو ای تلقی می غیر پایه

LQ  در بخش  ایج= ضریب مکانی اشتغال شهرi    

ei
LQ

Ei

Ei

ei






 

ei  = در بخش ایجاشتغال شهر i   

Ei  =اشتغال در شهرستان استهبان در بخش i  

ei  ایج= کل اشتغال شهر  

E کل اشغال شهرستان استهبان = 
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 1267در سال  ایجهای عمده اقتصادی شهر  های مکانی بخش ( ضریب 26جدول شماره ) 

 LQ 57 LQ 57 های اقتصادی فعالیت

 3/1 1/1 کشاورزی

 56/3 36/1 صنعت

 36/1 55/3 خدمات

 

باشد و میزان  منطقه صادر کننده نیروی شاغل خود می  LQ 1باشد منطقه خودکفاست اگر  LQ=1اگر 

ای  های غیرپایه باشد میزان فعالیت  LQ 1که  کند و در صورتی ای را بیان می فعالیت پایه یا اقتصاد پایه

 کند.  و تبعی بودن آن را مشخص می

االیام در این شهر رایج بوده و در واقع قسمت عمده از  از قدیم و باغداری آنکه کشاورزیباتوجه به 

های مردم شهر ایج به این فعالیت اختصاص دارد، نتایج جدول شماره )    ( حاکی از آن است که در  فعالیت

آید و از وضعیت مطلوبی برخوردار است و  های پایه به حساب می این بخش جزء فعالیت 67و  57سالهای 

 67شوند لیکن در سال  ای محسوب می های غیرپایه و خدمات در این دو سال جزء فعالیتبخش صنعت 

 این بخش افزایش یافته و به خودکفایی نزدیک شده است.  LQضریب 

 تعیین تعداد شاغلین محلی و غیرمحلی به روش اقتصاد پایه  -

 گردد.  بر اساس فرمول زیر تعداد شاغلین محلی و غیرمحلی محاسبه می

( )t

t

e
NLei ei E

E
  

 اشتغال کل شهر    
 اشتغال شهر در بخش( = تعداد شاغلین غیرمحلی  –)اشتغال شهرستان در بخش ـــــــــــــــــ  

 اشتغال کل شهرستان
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های مختلف  در فعالیت ایج( محاسبه تعداد شاغلین محلی و غیرمحلی در شهر  27جدول شماره ) 
 1267اقتصادی بر اساس آمار سال 

 شاغلین محلی شاغلین غیرمحلی شهرستان استهبان ایجشهر  اقتصادی فعالیتهای

 733 153 7335 833 کشاورزی

 336 133 6863 213 صنعت

 757 83 6112 866 خدمات

 1232 262 16533 1868 جمع

 

 1267( درصد شاغلین محلی و غیرمحلی در سال  28جدول شماره ) 

 جمع کل  خدمات صنعت کشاورزی شرح

 133 3/66 3/17 3/23 شاغلین محلی

 133 3/33 5/33 1/73 شاغلین غیرمحلی

 

 های اقتصادی  ( میزان شاغلین محلی و غیرمحلی درشهر ایج در فعالیت 36نمودار شماره ) 

 1267براساس آمار سال 

 

 

 

 

 

 باشد.  بیشترین شاغلین غیرمحلی را دارا میبخش کشاورزی باال، با توجه به جدول و نمودار 
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 میزان تولید در بخش کشاورزی  -3-1-2

 کشاورزی  -3-1-2-1

شهر ایج از گذشته جزء مناطقی بوده است که از نظر کشاورزی و بویژه باغداری فعال بوده است. براساس 

هکتار  7613 ایج، کل اراضی زراعی و باغی دهستان خدمات جهاد کشاورزیشده از مرکز  اخذاطالعات 

دهد. همچنین از  هکتار را اراضی باغی تشکیل می 1887هکتار آن را اراضی زراعی و  6167باشد که  می

درصد را اراضی زراعی و مابقی را باغات و  1/56 ایجهکتار اراضی زراعی و باغی در شهر  1133مجموع 

درصد بصورت دیم  6/5درصد بصورت آبی و  8/33دهد. از کل اراضی شهر ایج  کیل میقلمستان تش

های زراعی در ایج بیشتر بصورت مالکیت خصوصی بوده که عمدتاً  شوند. مقادیر مالکیت زمین کشت می

 اند.  در شرق و جنوب شرق شهر واقع شده است. باغات نیز عمدتاً در غرب و شمال غرب واقع شده

و باغی شهرستان استهبان، دهستان ایج و شت و میزان تولید محصوالت عمده زراعی سطح زیرک

گندم ـ جو، ذرت اند. محصوالت زراعی عمده در شهر ایج  ( نشان داده شده 25شهر ایج در جدول شماره )

باشند.  میآبی بادام زیتون، انار و گوجه فرنگی و محصوالت باغی عمده انجیر دیم،  هندوانه، کلزا،ای،  دانه

متوسط عملکرد در هکتار برای شهرستان استهبان و شهر ایج نشان داده  ( 25شماره ) همچنین در جدول

هندوانه متوسط،  ی محصوالت بادام دیم و انگور دیم وشود برا شده است. همانطور که مالحظه می

فیت فراوان در بخش باشد. با توجه به وجود ظر عملکرد در شهر ایج بیشتر از شهرستان استهبان می

توان امیدوار بود که در آینده صنایع  کشاورزی از محصوالت زراعی گرفته تا انجیر، بادام، انار و.... می

 کمک شایانی به اقتصاد ایج خواهد بود. شک  بیاندازی شود که  تبدیلی و غذایی در این شهر راه

است که به منظور کار کشاورزی از  بر یونجهورزی در این شهر تراکتور و آالت کشا رایجترین ماشین

 پذیرد.  کنند و خیلی کم با دست صورت می آن استفاده می
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 ( مقادیر سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت عمده زراعی و باغی 25جدول شماره )

 ایج در شهر 

 

عملکرد در  میزان تولید سطح زیرکشت
هکتار شهرستان 

 استهبان

عملکرد در 
هکتار شهر 

 ایج
شهرستان 
 استهبان

دهستان 
 ایج

 ایجشهر 
شهرستان 
 استهبان

دهستان 
 ایج

 شهر ایج

 3/7 38/7 3313 3388 36133 252 1863 7763 گندم

 2/3 6/3 73 323 2133 31 53 1363 جو

 8/5 8/5 1887 6616 32336 313 1168 2383 ای ذرت دانه

 6/3 2/3 112 215 622 65 122 163 کلزا

 37/16 6/3 3363 3575 12575 137 133 838 هندوانه

 6/33 2/22 1232 13616 15637 67 365 728 فرنگی گوجه

 62/3 36/3 71 1663 8323 81 333 8813 انجیر دیم

 22/3 22/3 5 82 63 31 65 365 زیتون

 7/17 8/16 135 2132 6563 86 338 232 انار

 37/23 52/1 73 155 223 15 63 133 بادام آبی
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 برداری ـ هکتار( ها با زمین )بهره برداری ( تعداد و مساحت بهره 26جدول شماره ) 

 شرح

 باغ و قلمستان اراضی زراعی کل

 تعداد 
مساحت 
 )هکتار(

 سهم 
مساحت 
 )هکتار(

 سهم 
مساحت 
 )هکتار(

 366 3/37 618 1/56 1133 366 جمع

 335 6/33 613 8/53 1313 363 آبی

 55 37 6 7 61 68 دیم

 

دهد که  برداری نشان می بر حسب نوع بهره ایجهای کشاورزی در دهستان و شهر  برداری بررسی میزان بهره

باشد و این  درصد می 6/13درصد و سهم باغداری  3/36از شهرستان استهبان  سهم زراعت در دهستان ایج

در بخش پرورش زنبور  ایجشهر  1266در سال باشد.  درصد می 6/6و  1/6به ترتیب  شهر ایج سهم برای

  درصد از فعالیت شهرستان استهبان را به خود اختصاص داده است که سهم باالیی است.  6/16عسل 

 های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت برداری ( بهره 23 جدول شماره )

 نوع فعالیت
شهرستان 
 استهبان

 ایجشهر  ایجدهستان 
نسبت شهرستان 

 به دهستان
نسبت شهرستان 

 به شهر

 1/6 3/36 123 563 2131 زراعت

 6/6 6/13 311 362 6565 باغداری

 3 3 3 3 3 ای تولید گلخانه

 5/5 3/17 161 256 3265 پرورش طیور خانگی

 6/16 33 31 32 116 پرورش زنبور عسل

 8/3 8/3 2 63 627 پرورش دام بزرگ

 6/6 7/12 151 383 1323 پرورش دام کوچک
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 دامداری -3-1-2-2

وسعت زیاد مراتع شهر ایج و مناطق اطراف آن، شاهد رونق دامداری در این منطقه هستیم.  علتبه 

دامهای این بخش بیشتر شامل گوسفند و بره، بز و بزغاله است و به صورت سنتی در منازل و آنهایی که 

بهار و تابستان نمایند. تغذیه دامها در  دامشان زیادتر است در آغل جدای از منازل مسکونی نگهداری می

وسیله علوفه دستی که در انبار جمع  از طریق چرا در مراتع اطراف دره روی دامنه کوهها و در زمستان به

 پذیرد.  گشته صورت می

رسد و مازاد آن نیز به خارج از منطقه و  های لبنی نیز در شهر به مصرف خود اهالی می فرآورده

درصد دامهای شهر ایج  2/35گردد که  ه جدول مالحظه میشود. با توجه ب شهرهای همجوار فروخته می

 اند.  درصد بز و بزغاله و سهم ناچیز را گاو و گوسفند به خود اختصاص داده 7/53گوسفند و بره، 

 

 1262در سال  ایج( نوع و تعداد دامهای موجود در شهر   63جدول شماره ) 

 جمع گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره 

 33251 3232 63586 26233 شهرستان استهبان

 16 167 13833 6338 ایجدهستان 

 5363 11 7585 3151 شهر ایج
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 61   شهروخانهمهندسان مشاور 

 صنایع )کارگاههای مختلف( در شهر ایج -3-1-3

در شهر ایج به علت نبود سابقه صنعتگری و از سوی دیگر، رونق کشاورزی که نقش غالب اقتصاد ایج را بر 

گذار، بخش صنعت چندان جایگاهی در اقتصاد شهر ندارد و این  عهده دارد، همچنین نبود سرمایه و سرمایه

 شود.  شمار می بخش منحصر به چند کارگاه انگشت

کنی، در این شهر  در کارگاه ذرت خشک 1263الی شهر ایج، در سال متناسب با کار کشاورزی اه

ای برابر با  متر در جنوب این شهر واقع شده و با سرمایه 3333تأسیس شد. این کارگاه به مساحت 

نفر  7کند و  ماه کار می 6اندازی شده است. این کارگاه در فصل برداشت ذرت حدود  تومان راه 173.333.333

 به کارند. در آن مشغول 

اندازی شده  یک واحد عظیم مرغداری نیز در سال گذشته توسط بخش خصوصی و با اعتبارات بانکی راه

ای بالغ بر  کیلومتری شهر ایج نزدیک روستای درب امامزاده واقع شده و با سرمایه 3است. این واحد در 

 لیتند. نفر در آن مشغول به فعا 8اندازی شده است و  تومان راه 333.333.333

عالوه چندین کارگاه کوچک نیز در شهر ایج فعالیت دارند که عبارتند از یک واحد نجاری و سه واحد  به

 نفر در این کارگاهها مشغول به کارند.  7جوشکاری که جمعاً 
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 63   شهروخانهمهندسان مشاور 

 شهر ایج   جمعیت فعال، اشتغال و بیکاری در بخش مختلف اقتصادی -3-2

های نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی  ه اقتصادی در شهر، ویژگیاز جمله عوامل مؤثر بر جریان توسع

تواند خود را تأمین نماید.  یک شهر از طریق کار و فعالیت نیروی انسانی که در اختیار دارد میاست. 

ساله و بیشتر بر این حسب که در تولید کاال و خدمات مشارکت دارند یا از قابلیت مشارکت  13جمعیت 

 شوند.  ه جمعیت فعال و غیرفعال تقسیم میبرخوردارند ب

به منظور بررسی وضعیت نیروی انسانی در شهر ایج، آمار مربوط به جمعیت فعال و غیرفعال در شهر 

با شهرستان استهبان مقایسه گردیده است و به دلیل عدم اطالعات مربوط به جمعیت فعال  67ایج در سال 

 بررسی تحوالت وضعیت نیروی انسانی وجود نداشته است.  امکان 57و غیرفعال در شهر ایج در سال 

که در شهر ایج دهد  در شهر ایج با شهرستان استهبان نشان می مقایسه جمعیت فعال و غیرفعال

سال را جمعیت  13درصد افراد باالی  3/28سال و در شهرستان استهبان  13درصد افراد باالی  7/22

نفر را جمعیت فعال تشکیل داده  1555از کل جمعیت  1267گیرد. در سرشماری سال  فعال در بر می

 گردد.  درصد از کل جمعیت فعال شهرستان استهبان را شامل می 6/6است که 

جویان،  آموزان، دانش گردد که جمعیت افراد غیرفعال یعنی دانش ( مشاهده می61ا توجه به جدول )ب

و  88داران، بازنشستگان و دارندگان درآمد بدون شغل در شهر ایج و شهرستان استهبان به ترتیب  خانه

دار در شهر  نهدهند. سهم محصلین و افراد خا سال را به خود اختصاص می 13درصد افراد باالی  8/83

باشد لیکن درصد افراد دارای درآمد بدون کار در شهر ایج  ایج نسبت به شهرستان استهبان کمتر می

 باشد.  نسبت به استهبان بیشتر می

هایی نظیر نرخ عمومی فعالیت، نرخ  به منظور بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در شهر ایج شاخص

و خالص با شهرستان استهبان مقایسه گردیده است. نرخ  اشتغال، نرخ بیکاری، بار تکفل غیرخالص

فعالیت عمومی در واقع نشانگر میزان جمعیت واقع در سنین کار و فعالیت نسبت به کل جمعیت جامعه 

ستان استهبان درصد و در شهر 6/36در شهر ایج  67دهد که نرخ فعالیت در سال  است. نتایج نشان می

باشد و نرخ  رخ اشتغال در شهر ایج بیشتر از شهرستان استهبان میباشد. همچنین ن درصد می 35/21

باشد. بار تکفل  درصد می 2/11درصد و در شهرستان استهبان  6/5در شهر ایج  67بیکاری در سال 
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 62   شهروخانهمهندسان مشاور 

ساله  86تا  17ساله و بیشتر در مقایسه با جمعیت  87ساله و  16تا  3غیرخالص که نشانگر مجموع افراد 

 باشد.  ایج بیشتر از شهرستان استهبان میباشد، در شهر  می

بار تکفل خالص نیز نشانگر آن است که به طور متوسط هر شاغل تکفل چند نفر را بر عهده داشته 

 باشد.  درصد می 8/3و  5/3و شهرستان استهبان به ترتیب  ایجاست، در شهر 

ایج و شهرستان استهبان  ساله و بیشتر برحسب وضعیت فعالیت در شهر 13( جمعیت 61جدول شماره )

 1267در سال 

 سال

  شاخص

 شهرستان استهبان ایجشهر 

سهم  کل 
سهم  کل  )درصد(

 )درصد(

 جمعیت فعال

 1/23 16513 21 1868 شاغل

 1/6 3263 7/3 121 بیکار

 3/28 31333 7/22 1555 جمع

جمعیت 

 غیرفعال 

 3/36 16633 1/31 1116 محصل

 6/2 1363 7 383 دارای درآمد بدون کار

 1/38 17338 8/36 1237 دار خانه

 2/6 6628 2/17 637 سایر

 8/83 28738 88 2631 جمع

 3/1 513 7/3 35 اظهار نشده 

 111 75327 111 7227 چمــع   
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میزان نرخ فعالیت، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و بار تکفل خالص و غیرخالص در شهر ایج و  ( 63جدول شماره ) 

  1267شهرستان استهبان در سال 

 

 شهرستان استهبان ایجشهر  شاخص

 35/21 6/36 نرخ فعالیت عمومی 

 1/28 7/22 نرخ فعالیت واقعی )خام( 

 5/66 8/33 نرخ اشتغال

 2/11 6/5 نرخ بیکاری

 61/3 66/3 خالصغیر بار تکفل 

 8/3 5/3 خالصبار تکفل 
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 67   شهروخانهمهندسان مشاور 

ارزش زمین و ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی و تغییرات آنها در مناطق مختلف شهر و  -3-3

 عواملی که در این تغییرات نقش تعیین کننده دارند

 بررسی قیمت زمین مسکونی  -3-3-1

قیمت زمین مسکونی به عوامل مختلفی بستگی دارد. براساس تئوری مکان، آنچه که به عنوان ارزش 

صورت مجرد نبود بلکه ارزش مکانی آن زمین  شود در واقع ارزش خود زمین به زمین به کار برده می

وجود و  باشد. در درون یک شهر قیمت و مرغوبیت اراضی ناشی از موقعیت استقرار به لحاظ طبیعی، می

و دیگر مراکز خدماتی،  CBDمرکز شهر از یا عدم وجود اراضی دولتی، موقعیت استقرار از نظر فاصله 

قشربندی اجتماعی و رعایت اصول و ضوابط شهرداری  ،موقعیت استقرار به لحاظ بافتهای قدیم و جدید

برخی از عواملی که در شهر متغیر است. کور قیمت یک مترمربع زمین است که با عنایت به عوامل مذ

 گردد عبارتند از:  ایج موجب افزایش زمین مسکونی می

 کشاورزی مدرن بر پایه چاههای عمیق در دشت ایج(  داران جدید )منتفعان سکونت زمین -1

 گذاری( ها توسط بخش عمومی )خیابان کشی و جدول تأمین زیرساخت -3

 نزدیکی به مرکز شهر  -2

 مجاورت با اراضی کشاورزی دشت ایج  -6

 فشار کافی آب آشامیدنی در تمام فصول سال  -7

 مجاورت با محور داراب و فسا  -8

هزار  733 – 533گردد که باالترین قیمت اراضی مسکونی بین رِنجِ  ( مشاهده می 15نقشه ) با توجه به 

خیابان  ،«فلکه معلم»، بلوار بسیج ور خیابان قاضی عضدریال و مربوط به جنوب شرقی و شرق شهر ایج )مجا

 333-273ترین ارزش زمین مسکونی از  پائینباشد. و با توجه به نقشه  ویژه خیابان معرفت می کشاورزی و به

های کم عرض و قدیمی و محالت باغ نو و باغ میرزایی و اراضی تازه توسعه یافته  هزار ریال و متعلق به کوچه

تازگی توسعه در این  -1ل پائین بودن قیمت اراضی در شهرک والفجر عبارتند از باشند که دلی شهرک والفجر می

دوری از  -6فاصله زیاد تا مرکز شهر  -2ها و خدمات بویژه آب، برق، تلفن و...  عدم تأمین زیرساخت -3شهرک 

 مراکز فعال و پر جنب وجوش شهر 

 ، باغ نو و باغ علی عبارتند از: همچنین دالیل پائین بودن قیمت اراضی در محالت باغ میرزایی
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 68   شهروخانهمهندسان مشاور 

 نفوذناپذیری و عرض کم معابر این محالت  -1

 فرسودگی و قدمت این ساختمانها -3

 سکونت اقشار طبقه پائین در این محالت  -2

، لذا ارزش زمین مسکونی در آنها  های شهر از لحاظ عوامل فوق در میانه قرار داشته سایر بخش

 باشد.  متوسط می

 

 ارزش کاربری تجاری  -3-3-2

های  هزار ریال در نوسان است و مربوط به مغازه 1533تا  1133ارزش زمین تجاری در شهر ایج از باالترین 

باشد که علت  اطراف بلوار بسیج و میدان شهرداری )میدان مرکز شهر(، خیابان شهدا، معرفت و امام حسین می

 توان در:  این امر را می

 نزدیکی به مرکز ثقل جمعیت شهر  -1

 قرارگیری در مسیر محور اصلی فسا ـ داراب ـ استهبان  -3

 قرارگیری در محالت اقشار حرفه شهر ایج ذکر کرد -2

هزار ریال و مربوط به شهرک جدیدالتأسیس  533تا  333ترین قیمت اراضی تجاری از  ارزش و کم

پذیر نشده کاربری تجاری آن نیز چندان ارزشمند  عیتوالفجر است که با توجه به اینکه این شهرک هنوز جم

 نیست. 
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 گذاری بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و دولتی در زمینه مسکن   های سرمایه شاخص -3-4

های صادر شده در هر  دهد بررسی تعداد پروانه وساز را نشان می هایی که چگونگی ساخت یکی از شاخص

 باشد. میشهر 

منزله عرضه بالقوه مسکن است که قرار است در آینده نزدیک  های ساختمانی مسکن، به آمار پروانه

به صورت بالفعل به بازار عرضه شوند. عرضه کنندگان مسکن معموالٌ براساس مشخصات درج شده در 

گردند  فعل مسکن عرضه میپردازند اما اینکه چه زمانی به بازار واقعی و بال وساز می ها به ساخت پروانه

 برد.  سال زمان می 7/3تا  3بستگی به طول زمان احداث و در نهایت پروانه اتمام کار دارد که معموالً بین 

پروانه ساختمانی در شهر ایج صادر شده است که با توجه  727تعداد  63الی  62در فاصله سالهای 

باشد. در شهر ایج  مانی دارای نوسانات زیادی میهای ساخت ( روند تعداد پروانه37به نمودار شماره )

گرایشی به احداث ساختمان بیش از یک طبقه وجود ندارد و علت اساسی آن عالوه بر پیشینه فرهنگی و 

 باشد.  سنتی مردم ارزان بودن قیمت زمین در این شهر می

تعاونی مسکن نیز باشد، همچنین  سازی فعال نمی وساز و انبوه در این شهر بخش خصوصی در ساخت

باشد که به خانوارهای متقاضی  خانوار متقاضی برای مسکن مهر می 63باشد و  در این شهر موجود نمی

  گردد.   ء می میلیون تومام وام برای ساخت مسکن اعطا 33

 های ساختمانی در شهر ایج روند تعداد پروانه ( 37)  نمودار شماره
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مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای مؤثر در عمران  مسائل و امکانات -3-7

 شهر در صورت وجود 

 بررسی مسائل و امکانات مالی، اعتباری شهرداری ایج  -3-7-1

ها از جمله نهادهای بخش عمومی هستند که بسیاری از خدمات عمرانی و عمومی شهری نظیر  شهرداری

احداث و تعریض خیابانها و... از جمله وظایفشان است. دامنه فعالیت ایجاد فضای سبز، نظافت شهری، 

ای  روز بیشتر شده و به همین دلیل منابع درآمدی و هزینه ها با افزایش سریع شهرنشینی روزبه شهرداری

شود که تصویر کلی از وجوه مشخص  آنها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. در این گزارش تالش می

 ایج ارائه گردد.  داریهرنظام مالی ش

 
  ایجدهای شهرداری درآم -3-7-1-1

به  62ریال در سال  1.338.238.858از  ایجدرآمدهای شهرداری  گردد میهمانگونه که مشاهده 

طور متوسط ساالنه  افزایش یافته است که طی این دوره زمانی به 63ریال در سال  2.676.325.626

ها با  اعانات و هدایا و داراییدرصد رشد داشته و بیشترین رشد مربوط به درآمدهای ناشی از  31حدود 

باشد.  سایر منابع تأمین اعتبار و درآمد ناشی از عوارض عمومی میدرصد و پس از آن  3/76ساالنه رشد 

رین سهم مربوط باالت 1263در سال  شهر ایج( از کل درآمدهای شهرداری 38با توجه به نمودار شماره )

 باشد.  میدرصد از کل درآمدها از این بخش  62به درآمد ناشی از عوارض اختصاصی است که حدود 

 به تفکیک بخشهای تشکیل دهنده آن 63( سهم درآمدهای شهرداری شهر ایج در سال  38نمودار ) 
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 به تفکیک بخشهای تشکیل دهنده آن 1262-63طی سالهای  ایج( درآمد شهرداری شهر  62جدول شماره ) 

 1262 1266 1267 1268 1265 1266 1263 

 737.165.311 253.613.785 361.631.378 233.675.863 135.688.332 31.383.636 56.135.315 عمومیدرآمدهای ناشی از عوارض 

 1.863.176.832 1.873.636.238 3.158.661.333 1.766.362.633 1.733.532.536 1.625.635.733 338.535.326 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

 27.382.333 67.813.333 76.316.563 76.862.526 33.315.373 15.526.363 13.767.333 ودرآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری بهاء خدمات

 133.337.333 76.673.816 63.311.333 28.837.333 33.538.653 35.326.633 63.866.333 درآمدهای حاصل از وجوه و اصول شهرداری

 ـــ ـــ 333.333.333 ـــ ـــ ـــ ـــ های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی کمک

 762.576.333 3.581.633 25.357.323 8.833.233 173.353.633 35.338.663 63.373.637 های هدایا و داراییاعانات و 

 376.618.333 833.853.836 63.233.333 733.251.228 52.631.653 183.338.638 ـــ سایر منابع تأمین اعتبار 

 2.676.325.626 3.583.515.161 3.626.566.188 3.711.133.653 3.366.377.213 1.626.851.363 1.338.238.858 جمع درآمدهای شهرداری 
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 به تفکیک بخشهای تشکیل دهنده آن 1262-63طی سالهای  ایج داری( نسبت سهم درآمد شهرداری شهر 66جدول شماره )

 1262 1266 1267 1268 1265 1266 1263 
میانگین رشد 

 دورهطی 
ضریب 

 ثباتی بی

 3/68 8/25 1/12 6/12 7/6 13 8/3 3/6 1/8 درآمدهای ناشی از عوارض معمولی

 3/56 5/6 6/63 83 5/58 3/82 6/52 6/56 3/63 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

 2/53 1/33 3/3 5/1 1/3 2/3 6/1 1 33/3 بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری

 1/22 5/8 1/2 3 7/1 7/1 8/6 2/7 3/8 حاصل از وجوه و اصول شهرداریدرآمدهای 

  ـــ ـــ ـــ 5 ـــ ـــ ـــ ـــ های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی کمک

 3/6 3/76 1/17 6/3 2/1 2/3 6/5 7/1 7/2 های اعانات و هدایا و دارایی

 16 7/63 37 7/33 3/3 5/33 8/2 3/6 ـــ سایر منابع تأمین اعتبار 

 3/36 2/31 133 133 133 133 133 133 133 جمع درآمدهای شهرداری 
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  خصوصیات اقتصادی  طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج 
 

 

 33   شهروخانهمهندسان مشاور 

باشد محاسبه  ثباتی به عنوان یک خصیصه نظام درآمدی می یکی از روشهایی که نشانگر وجود بی

به میانگین  ثباتی از تقسیم متوسط نرخ رشد ساالنه درآمد ثباتی است. ضریب بی شاخص ضریب بی

 آید. نرخهای رشد ساالنه بدست می

درآمد حاصل از  ایجبراساس محاسبات صورت گرفته در بین اقالم مختلف درآمدی شهرداری 

بسیار ثباتی  بیشهرداری از مؤسسات انتفاعی عوارض عمومی و اختصاصی و بهاء خدمات و درآمدهای 

باشد و درآمد حاصل از اعانات و هدایا و سایر منابع اعتبار از ثبات نسبی برخوردار بوده  شدید برخودار می

باشد  درصد می 3/36 ایجدر شهرداری  63الی  62درآمد به قیمت جاری از سال ثباتی  است. و ضریب بی

  باشد. ثباتی شدید در درآمدهای شهرداری شهر ایج می از بیحاکی که 

 

  ایج شهرداری های  هزینهبررسی روند  -3-7-1-2

ریال در  1.311.373.131های شهرداری ایج از  گردد که هزینه ( مشاهده می67باتوجه به جدول شماره )

 1/35طی این دوره زمانی به طور متوسط رسیده است که  63ریال در سال  6.361.261.352به  62سال 

د درص 63 و های جاری درصد هزینه 71طور متوسط حدود  ها به ینهدرصد رشد داشته است که از کل هز

های عمرانی  و هزینه 2/15های جاری  میانگین رشد هزینه دهد همچنین را هزینه عمرانی تشکیل می

باشد که هزینه  باشد. اعتبارات جاری شامل هزینه خدمات اداری و هزینه خدمات شهری می می 6/28

درصد داشته و هزینه خدمات شهری  7/5درصد رسیده و رشدی معادل  18ه درصد ب 62خدمات اداری از 

 (68)جدول شماره درصد داشته است.  5/23رسیده و رشدی معادل  63درصد در سال  31درصد به  18از 

توان دریافت که برنامه حمل ونقل و  با نگاهی ریزتر به اقالم تشکیل دهنده اعتبارات عمرانی می

بهبود عبورومرور شهر و برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا از مهمترین عناصر تشکیل دهنده اعتبارات 

وط به برنامه تمامی اعتبارات عمرانی مرب 1262باشند و در سال  می 1263عمرانی شهرداری ایج در سال 

تشکیل دهنده های  ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهری بوده است و در مجموع کدهای هزینه

 از نوسانات بسیار شدیدی برخوردار بوده است.  63الی  61اعتبارات عمرانی در سالهای 
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 به تفکیک کاربرد عمده )ریال( 1262-63طی دوره  ایجهای شهرداری شهر  ( هزینه 67جدول شماره )

 1263 1266 1265 1268 1267 1266 1262 شرح

 856.653.661 636.565.337 565.131.323 815.731.613 872.831.818 255.567.337 627.155.366 هزینه خدمات اداری 

 633.176.766 338.363.576 733.666.323 315.357.637 258.158.328 331.622.635 182.263.157 هزینه خدمات شهری

 3.516.232.366 336.333.617 613.336.236 1.227.817.638 1.316.378.576 1.377.373.716 612.233.676 هزینه عمران شهر

 6.361.261.352 3.537.515.156 1.533.365.883 3.153.313.263 3.366.377.213 1.626.851.363 1.311.373.131  ها کل هزینهجمع 

 

 به تفکیک کاربرد عمده )درصد( 1262-63طی سالهای  ایجهای شهرداری شهر  ( نسبت سهم هزینه 68جدول شماره ) 

 1263 1266 1265 1268 1267 1266 1262 شرح

 18 33 68 36 23 21 62 هزینه خدمات اداری 

 31 28 23 11 16 11 18 هزینه خدمات شهری

 82 27 36 81 73 86 61 هزینه عمران شهر

 133 133 133 133 133 133 133  ها کل هزینهجمع 
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 به تفکیک برنامه )درصد( 1262 – 63های عمرانی از شهرداری ایج طی دوره  هزینه(  65 جدول شماره )

 

 1263 1266 1265 1268 1267 1266 1262 شرح

 63 67 18 35 7/73 13 ـــ ونقل و بهبود عبورومرور شهری  برنامه حمل

 ـــ ـــ ـــ ـــ 7/3 3 133 برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهری

 13 33 63 13 7 5 ـــ برنامه بهبود محیط شهری

 36 ـــ ـــ 23 27 53 ـــ برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا

 12 18 66 36 ـــ ـــ ـــ ریزی توسعه شهری  برنامه

 ـــ 13 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر وامها
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  خصوصیات اقتصادی  طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج 
 

 

 37   مهندسان مشاور شهروخانه

 مقایسه هزینه و درآمد در شهرداری ایج  -3-7-1-3

 مقایسه هزینه و درآمد شهرداری ایج )میلیون تومان( ( 35)  ر شمارهدانمو

 

 

 

 

 

 

 )میلیون تومان( شهرداری ایج تراز مالی(  66جدول شماره ) 

 تراز مالی هزینه درآمد 

1262 1.338.238.858 1.311.373.131 136.258.777 

 ـــ 1.626.851.363 1.626.851.363 1266

 ـــ 3.366.377.213 3.366.377.213 1267

1268 3.711.133.653 3.153.313.263 263.356.723 

1265 3.626.566.188 1.533.365.883 1.133.733.635 

1266 3.583.515.161 3.537.515.156 23333335- 

1263 2.676.325.626 6.361.261.352 635236123- 
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  خصوصیات اقتصادی  طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج 
 

 

 38   مهندسان مشاور شهروخانه

 تراز مالی شهرداری ایج )میلیون تومان( ( 36)  شماره نمودار

 

 
 

دهد که تراز مالی  ( نشان می 36( و نمودار شماره ) 66بررسی تراز مالی شهرداری شهر ایج در جدول شماره ) 

میلیون تومان  113مثبت یا صفر بوده است و باالترین تراز مالی برابر با  63و  66شهرداری به جز در سالهای 

 باشد.  می 63میلیون تومان در سال  -63و کمترین تراز مالی برابر  65در سال 

 

 بررسی امکانات فنی، اجرایی و اداری شهرداری ایج  -3-7-2

نشانی،  امکانات شهرداری ایج شامل یک دستگاه لودر، یک دستگاه تراکتور، یک دستگاه آتشر حال حاضر د

 باشد.  می 338یک دستگاه بیل مکانیکی، دو دستگاه وانت نیسان، دو دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه پژو 

ری )لیسانس(، یک همچنین پرسنل شهرداری شامل یک نفر امور مالی )لیسانس(، یک نفر خدمات شه

نفر حراست )لیسانس(، یک نفر واحد عمران )فوق دیپلم( و یک نفر راننده و دو نفر سرایدار و شش نفر کارگر 

 باشند.  فضای سبز و خدمات شهری )شرکتی( می

وسیله یک دستگاه  گیرد و حمل زباله به آوری و دفن زباله در شهر ایج با مساعدت شهرداری انجام می جمع

آوری شده در فاصله  های جمع کارگر خدمات شهری انجام می گیرد و زباله 7باشد که توسط  کمپرسی مینیسان 

 گردد.  آوری می در جنوب شرق ایج در کنار جاده فسا جمعکیلومتری  2
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  خصوصیات اقتصادی  طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج 
 

 

 35   مهندسان مشاور شهروخانه

 ایج شهری عمرانی ها تیفعال در مردم مشارکتی چگونگ -3-6

 جمع ازی. شهر طیمح وی شهر تیریمد ،(شهروندان) مردم: داردی اساس عنصر سهی شهر امور در مشارکت

ی انسان اجتماع هر سالمت ساخت ریز که دیآ یم وجود بهی اجتماع هیسرما آنها متقابل روابط و اول عنصر دو

 نیتأم را اول عنصر دو نیب وحدت آنچه نخست وهله در. ردیگ یم قرار مشارکت کار موضوع سوم عنصر. است

ی مشخص زمان مدتی برا نیمع برنامه یا طرح یک أتیه در قاعدتاً که استی شهر توسعه اهداف کند یم

 استی ضروری زیر برنامه ای یزیر طرح از مرحله هر در عناصر نیا وحدت که ستین شک. است شده فیتعر

ی چگونگ البته. دهد  نشان را خود شود یم دهینام شهری عمرانی ها تیفعال در فعال مشارکت نام به آنچه تا

 تحققی مشخصی فرهنگ وی اقتصاد ،یاجتماع بستر در آن از حاصل نتابج و عناصر نیا متقابل روابط و رشد

 حد چه تا عمل در و است چگونه ایج شهر در آنها متقابل روابط و عناصر نیا تیفیک دید دیبا حال. ردیپذ یم

 . است شده فراهم شهر در عناصر نیا وحدت

  شهروندان -الف

 بهی کل سطح در دیبا شهری عمرانی ها تیفعال در مشارکت با آن ارتباط و شهروندان تیفیک مورد در

 ،یاجتماع وی قومی ها یژگیو الت،یتحص و سواد زانیم مشاغل، تیفیک و نوع ساکن، تیجمعی ها یژگیو

 آنچه. پرداختی اجتماع هیسرما زانیم و شهر روزمره امور در مشارکتی ها وهیش ست،یز طیمح به توجه زانیم

 ایجی شهر تیریمد عملی راهنما را آن دیبا فقط و است محدود گفت توان می محقق طور به نهیزم نیا در

 . کردی تلق

 57 سال به نسبت که است داشته نفر 8323برابر ی تیجمع 1267 سال در ایج موجود، اطالعات هیبرپا -1

 در دیبا. است بوده مهاجرفرست 57-67 دههی ط در شهر گرید عبارت به. درصد رشد داشته است. 6/3

 گواهی ریمهاجرپذ صورت به چه و تیجمعی عیطب رشد صورت به چه تیجمع شیافزا که داشت نظر

 آن به بالقوه مهاجران ازی بخش بلکه خود تیجمع حفظ جهت در تنها نه شهری اجتماع وی اقتصاد تیقابل

دهد و  های بالفعل و بالقوه شهر خبر می مراتب از قابلیت و اگر این افزایش مرتباً صورت گیرد، به. است

طور که گفتیم، الزمه مشارکت  طور غیر مستقیم و بالقوه گواه سرمایه اجتماعی شهر است که همان به

 آید.  شمار می به

دهد که این روند از  اند )و آمار نشان می از سوی دیگر، جمعیتی که از شهر در طی سالیان مهاجرت کرده

به بعد شدت یافته است( بالقوه به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی شهر محسوب   67-57در طی دهه 
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  خصوصیات اقتصادی  طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج 
 

 

 36   مهندسان مشاور شهروخانه

ظ کیفی و نقش آنها در توان به دقت برآورد کرد ولی از لحا شوند. تعداد این مهاجران را هر چند نمی می

بسته. منظور  ( مهاجران دل3( مهاجران دل کنده و 1شوند.  سرمایه اجتماعی شهر به دو دسته تقسیم می

طورکلی ارتباط مادی و معنوی خود را با شهر مولد خود قطع  از دسته نخست مهاجرانی هستند که به

اند از شهر خود مهاجرت کنند ولی برخی  دهاند و دسته دوم مهاجرانی هستند که به دالیلی مجبور ش کرده

اند. این گروه، در واقع خود یکی از اجزاء سرمایه اجتماعی شهر را تشکیل  از روابط خود را با آن حفظ کرده

( بخشی از درآمد خود در aدهند و به اشکال زیر ممکن است در عمران شهر خود شرکت جویند مثالً  می

با استخدام در ادارات دولتی و مؤسسات بتوانند  (bای خود در شهر بفرستند ه جاهای دیگر را برای خانواده

های ادارات دولتی را به شهر خود  به صورت عامل نفوذ به نفع شهر خود عمل کنند و بخشی از بودجه

اند، در شهر خود به کار اندازند )به صورت  ای را که در جاهای دیگر اندوخته ( تجربهCهدایت نمایند. 

( یا واقعاً مایل باشند با سرمایه خود در امور کشاورزی، صنعتی و خدماتی در d، سازنده، مشاور و...( مدیر

توان  دار خدماتی در شهر باشند. متأسفانه نمی ( یا این که به صورت خیریه عهدهeمحل سهیم گردند 

تواند موارد یا  جی میاطالعات دقیقی از این دو دسته مهاجر به دست آورد ولی هر شهروند عالقمند ای

 ها را به یاد آورد.  هایی از این گروه نمونه

درصد جمعیت شهر ایج  2/63درصد و شهروندان زن  5/73، شهروندان مرد 1267برپایه اطالعات سال  -3

دهند. گرچه از میزان اشتغال زنان اطالعی در دست نیست، اما با توجه به نرخ مشارکت  را تشکیل می

رخ نسبت درصد( و در سطحی کمتر در شهر ایج آشکار است که این ن 7/12اقتصادی زنان در شهرستان )

 به مشارکت مردان بسیار کم و محدود است. 

توان نتیجه گرفت که نرخ  داری مشارکت دارند، با این حال از اینجا نمی بافی و خانه زنان عمدتاً در قالی

های دیگر )بجز آن  مشارکت اجتماعی زنان در شهر ناچیز است. بر عکس باید به نقش زنان در عرصه

ای، در و  دان اختصاص دارد( اشاره کرد. زنان با روابط متعدد فامیلی، طایفههایی که سنتاً به مر عرصه

ها بخصوص در عرصه صنایع دستی،  های اولیه و ثانوی زندگی، آموزش برخی مهارت همسایه، آموزش

های آموزشی و غیره نقش مهمی در ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی که زیربنای  شرکت در کالس

درصد  3/62درصد زنان و  7/63چنین داشتن سواد و تحصیالت ) رود، دارند. هم شمار می مشارکت به

ساز سرمایه اجتماعی و مشارکت در امور اجتماعی است.  های زمینه باسوادند( یکی از شاخص ایجمردان 
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متأسفانه آمار تفصیلی میزان تحصیالت ساکنان شهر در دسترس نیست. با این حال افزایش سوادآموزی 

 بال از تحصیل یک گرایش عمومی در شهر ایج است. و استق

درصد جمعیت  28سال در نظر بگیریم، حدود  23تا  17های سنی بین  نقش جوانان: اگر جوانان را گروه -2

های ویژه خود چون نوجویی، قدرت عمل، توانایی  دهند. جوانان با خصلت شهر ایج را جوانان تشکیل می

سارت یکی از نیروهای اجتماعی زمینه ساز سرمایه اجتماعی و خواهی و ج رشد و یادگیری، آرمان

تواند از  های مفید اجتماعی، شهر می شوند. در صورت هدایت مؤثر در زمینه فعالیت مشارکت محسوب می

کارگیری پاره وقت  نتایج عملکردی این نیرو بهره فراوان ببرد. این امر به صورت فعالیت فوق برنامه و به

 ا جوانان بیکار در عمران شهری تا حدود زیادی قابل تحقق است. آموزان ی دانش

درصد در کشاورزی و  63درصد شاغلین شهر در بخش صنعت،  13، آمار گواه آن است که 1267در سال  -6

های  ای از مناسبات تولید و مبادله، گروه اند. منافع صنفی در مرحله درصد در خدمات مشغول بوده 23

های ویژه تشکیل دهند. این فرآیند البته در هر  ا در جهت حفظ این منافع سازماندارد ت شغلی را وامی

دهد که معموالً مشاغل صنعتی نسبت به مشاغل خدماتی و  بخش متفاوت است ولی تجربه نشان می

پذیری یکی  تشکلتری هستند.  تر و محکم پذیری سریع  بخصوص مشاغل کشاورزی دارای قابلیت تشکل

گیری مشترک و  آید زیرا نشان دهنده جهت رمایه و مشارکت اجتماعی به حساب میاز وجوه مهم س

 اقدام متحد در جهت تغییر شرایط نامساعد است. 

شمار  یک روستا شهر به ایجهای قومی و اجتماعی: نکته مقدماتی در این زمینه این است که  ویژگی  -7

از وضعیت روستایی به شهری است. اگر از نظر  گاهی دانست که در حال گذار توان آنرا سکونت آید. می می

فرهنگی و اجتماعی و یا از دید گذار از جامعه سنتی روستایی به جامعه نوین شهری نگاه کنیم، در واقع 

جامعه هم بسته مبتنی بر روابط خانوادگی و قومی روستایی که همکاری و مشارکت در آن به اشکال 

دهد. البته این  جای به روابط مدنی و مبتنی بر حقوق فردی میتدریج  سنتی خود وجود داشت اینک به

بخش راکد و یا غایب باشد، این فرآیند  فرآیند تابع شرایط عمومی کشور است و تا زمانی که عوامل تحول

تواند جمعیت مهاجر و کیفیت  بخش یا کندساز می هم به کندی پیش خواهد رفت. یکی از عوامل سرعت

هستند. بخشی از این  ایجیغیر  ایجدرصد جمعیت  3/2، فقط 67ه اطالعات سال آن باشد. با توجه ب

اند. عامل ارتباطات هم  شده ایجاند که به دلیل مأموریت، ساکن  مهاجران مقامات مسئول یا کارمندان دولتی

ی تواند محرک گذر از جامعه سنتی به جامعه نوین شهری باشد. به عبارتی دسترسی به وسایل ارتباط می
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چون تلفن، ماهواره و اینترنت در تسریع این امر مؤثر است. با این حال سرعت این تحول بستگی تام به 

 عوامل حاکم بر این فرآیند در سطح کلی کشور دارد. 

توان یافت که نسبت به محیط زیست خود  زیست: هیچ جامعه بشری را نمی میزان توجه به محیط -8

ستایی این بذل توجه اشکال خاص خود را داشت و همکاری و تفاوت باشد. در جامعه سنتی رو بی

زیست رایج بوده است. در این میان اربابان و بزرگ مالکان بویژه اگر  های عرفی توجه به محیط ضابطه

زیست تابعی بود از  عبارتی، حفظ محیط زیست روستا کوشا بودند. به عرق بومی هم داشتند، در حفظ محیط

وابط مسلط اجتماعی. اکنون هر دوی این عوامل در روستا شهرها عموماً تغییر کرده ساختار قدرت و نوع ر

نیز از این قاعده جدا نیست. ساختار قدرت و روابط مسلط اجتماعی از الگوی اقشار جدید به  ایجاست. 

در پی های منفرد و  ای و خانواده قدرت رسیده، رقابت بین گروهها و ترکیبی از روابط خانوادگی ـ طایفه

کند. از این رو اشکال سنتی تأثیر خود را از دست داده و اشکال جدید هم هنوز  استقالل فردی پیروی می

ای و یا بصورت  شکل نگرفته است و بنابر این توجه به محیط زیست به صورتی فردی و یا حداکثر محله

امور شهر نیز در یک چنین های مشارکت در  یابد. شیوه خودی در سطح شهر نمود می پراکنده و خود به

 کند.  چارچوبی حرکت می

 مدیریت شهری  -ب

ها و نهادهای  عالوه بر شورا ـ شهرداری که مدیریت علنی و ویژه امور شهری را به عهده دارند، سازمان

مختلف دولتی در مدیریت شهر و در ارتباط با وظایف تعریف شده خود نقش دارند، مانند ادارات برق، آب، 

کشاورزی، نیروی انتظامی، بسیج و.... جز شورا ـ شهرداری که منتخب مردم محل هستند، بقیه خدمات 

تر باشند. بخش   های دسته اول باید برای مردم شناخته شده مسؤولین سمت انتصابی دارند و قاعدتاً سازمان

کیفیت روابط این دو مهمی از سرمایه اجتماعی شهر در گرو اعتماد متقابل مردم به مسؤولین و بر عکس، و 

 گروه است و بنابراین بدیهی است که در این میان شورا ـ شهرداری کانون توجه قرار گیرند. 

تری از نحوه تعامل مردم و شهرداری به دست  شاید تصویر دقیق 63تا  62بررسی اجزاء درآمد از سال 

 توان به دو دسته تقسیم کرد:  لی میطورک دهد. از عناوین اجزاء درآمدهای شهرداری این نحوه تعامل را به

های ساختمانی، مازاد تراکم، تفکیک، پروانه  تعامل قانونی و رسمی مانند عوارض گاز، تلفن، برق، پروانه -1

آوری  کسب، فخاری و سایر مصالح ساختمانی، نوسازی، درآمد از کارخانه،ها، فروش نقشه، فروش و جمع

 ها  و تغییر کاربریها  زباله، غسالخانه و گورستان، جریمه
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مشارکت را در امور  تعامل غیر رسمی مانند اعانات، هدایا را نام برد. هر چند تعامل نوع اول خود نوعی -3

گونه موارد شامل عوارض عمومی، عوارض اختصاصی و بهای  رساند. سرجمع درآمد این شهری می

ریال 1561353323( به 63-62سال ) مؤسسات انتفاعی شهرداری در طول هفتخدمات و درآمدهای 

توان شامل اعانات و هدایا دانست که از جمله خودیاری شهروندان را دربر  رسد. تعامل نوع دوم را می می

ریال رسیده یعنی بطور  676381377به  63-62سال  هفتگیرد. درآمد شهرداری از این قلم در  می

 است.  ریال بوده162183157میانگین هر سال 

عالقه فراوانی به مشارکت در عمران و آبادانی ایج داشتند. نمونه های مشارکت  در گذشته مردم

شهروندان که بصورت داوطلبانه صورت گرفته در ساخت برکه های آب، مساجد، حسینیه، امامزاده، راههای 

د می تواند توان نام برد. به هر حال با گذشت زمان به دالیل فراوانی که خو را میارتباطی، آسیابهای آبی و.. 

 موضوع پژوهشی مستقل باشد، از سطح این مشارکت به نحو چشمگیری کاسته شده است. 

و همزمان با  1253شاید بتوان آخرین دوره مشارکت فعال شهروندان در عمران و آبادانی شهر را دهه 

دین فعلی شهر اجرای طرح هادی روستا توسط جهاد سازندگی دانست. در این دوره که خیابانهای اصلی و میا

شکل گرفته مشارکت شهروندان حرف اول را می زد. همکاری و جدیت شهروندان در اجرای طرح هادی 

روستا سبب تعجب مسوالن و مجریان طرح بوده بطوریکه در مواردی خود شهروندان با بیل و کلنگ دیوار 

ی و مشارکت اهالی در اجرای طرح منازلشان را تخریب نموده تا زمینه احداث خیابان را فراهم آورند. همکار

هادی روستا بدون کوچکترین چشمداشتی تا پایان طرح ادامه یافته و بگونه ای فعاالنه سبب تحقق بیش از 

درصدی طرح هادی روستا شدند. تعریض معابر و در یک مورد احداث یک خیابان جدید)ادامه خیابان امام  63

سبب تغییر موفق بافت شهر بدون آسیب جدی به محالت و  حسین تا مسجد جامع( با همکاری کامل مردم

 ای آن دوران اتفاق افتاده. حفظ یکپارچگی بافت شد، موضوعی که در کمتر طرح توسعه

به هنگام اجرای طرح هادی شهر ایج، که با شکل گیری  1263در دهه  1253در مقایسه با دهه 

در همکاری و مشارکت شهروندان هستیم. بطوریکه  تغییر اساسیشاهد همراه بوده  1263شهرداری در سال 

شهروندان در اجرای طرح نه تنها مشارکتی ندارند بلکه به مقاومت در برابر این طرح پرداختند. حتی به گفته 

مجریان شهرداری در مواردی از جمله احداث خیابان قاضی عضد الدین، برخی بدنبال باج گیری و طلب 

اند. به همین خاطر طرح هادی شهر به دو دلیل به ایشان خسارت وارد کرده، بوده هزینه ای بیش از آنچه طرح
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اساسی که در ادامه ذکر خواهد شد، با موفقیت همراه نشد. دالیل تغییر در مشارکت شهروندان در اجرای طرح 

 هادی شهر را می توان بطور کلی چنین عنوان کرد:

ت و همراه با سرمایه اجتماعی فراوان که حاصل عدم تغییر جامعه ایج از اجتماعی تقریباً یک دس -1

قشربندی اجتماعی و اقتصادی جامعه ایج تا آن زمان بوده بطوریکه افراد پیشرفت خود را در پیشرفت 

 کل جامعه ایج می یافتند به اجتماعی فردگرا و بی اعتماد به نهادهای رسمی.

ابلیت اجرا داشته و چندان با نظر اهالی ضعف طرح هادی و بلندپروازی و پیشنهادهایی که کمتر ق -3

همخوانی نداشته و مطابق میل ایشان تهیه نشده است. می توان گفت هرچند در این دوره نهادی به نام 

شورای شهر وجود داشته اما حضور شورا نتوانسته به مانند گذشته که خود مردم در تهیه و اجرای طرح 

 مجریان طرح همکاری نموده اند، اثربخش باشد. ای با برنامه ریزان و بدون هیچ واسطه

توان گفت که در گذر از جامعه سنتی روستایی به جامعه نوین  گیری می عنوان نتیجه بهبا این حال 

شهری، جدا از عوامل کالن و مؤثر بر فرآیند مشارکت، عوامل مستقیم بالقوه و بالفعل برای مشارکت در 

گری و تدبیر از سوی مدیریت شهری  ود دارند. اما نوعی رهبری و هدایتوج ایجهای عمرانی در شهر  فعالیت

افزایی آنها نیروی الزم برای توسعه و  ضروری است تا بتوان این مجموعه عوامل را به هم پیوست و از هم

 عمران شهر را فراهم آورد. 
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 خصوصیات کالبدی  -4

 ها و نتایج آنها  های هادی یا جامع و تفصیلی مصوب قبلی شهر و محدوده ارزیابی طرح -4-1

گردد. از اینرو مطالعات مربوط به این شهر  برمی 31سابقه شهریت ایج خیلی طوالنی نبوده و به سال 

شامل یک طرح ناحیه شرق استان و یک طرح هادی است. در طرح ناحیه شرق به علت روستا بودن ایج 

ده است. در این بطور خیلی گذرا به عنوان روستای با قابلیت تبدیل شدن به شهر یا نقاط برتر شناخته ش

سنجی با توجه به نرخ رشد گذشته و عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی،  معیارهای این توان و امکانمطالعات 

مراتب  پذیری تعیین گردیده است. در این طرح در رابطه با سلسله اجتماعی ارزش مرکزیت و عدم وجود آسیب

بینی  نفر پیش 3300تعداد  3001عیت آن تا افق سکونتگاهی، ایج به عنوان شهر رتبه دو پیشنهاد شده و جم

 شده است. 

تهیه طرح هادی ایج در دستور کار قرار گرفت  31فارس در سال عالوه بر طرح ناحیه شرق استان 

عمیم نرخ رشد ش ریاضی و مبتنی بر تورگزینه رشد با  0ی جهت جمعیت شهر که در مطالعات طرح هاد

به عنوان گزینه  51-31درصد سالهای  1/3میان آنها نرخ رشد های مختلف صورت گرفت که از  دوره

 بینی شده است.  نفر برای شهر ایج پیش 4130تعداد  00مورد قبول انتخاب شده و جمعیت برای سال 

و قسمتهایی از شمال کوه قبله  در خصوص جهات توسعه اراضی شمال شرق و جنوب غرب تا پای

ترش آتی شهر پیشنهاد گردیده است. در عین حال توصیه مشاور عنوان بهترین اراضی برای گس شهر به

برای توسعه با توجه به وجود بخش وسیعی از اراضی بایر داخل محدوده بافت، توسعه درونی را توصیه 

مترمربع  3305544سطح موجود محدوده شهر در هنگام مطالعه است. در رابطه با کاربری اراضی  کرده

 مترمربع افزایش یافته است. 6311455به سطح محدوده اراضی پیشنهادی  بوده که در نقشه کاربری

 دهد.  طرح هادی را نشان میپیشنهادی (  نقشه کاربری اراضی  33نقشه شماره ) 
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 دورنمای شهر )فرم شهر، سیما، منظر، توده و حجم(  -4-2

شود. مراد  شهر در ذهنش ایجاد می« پیکر»ی  شهر تصویری است که ناظر از مشاهدهمقصود از دورنمای 

هایی ساخته شده و نشده، عوامل طبیعی، راهها و...  از پیکر شهر تمام جسم شهر است که شامل بخش

ود. ش اً از دور دست دیده میصورت کلیتی یکپارچه و پیوسته تظاهر یابد. پیکر شهر عموم تواند به بوده و می

شود شخصی که از داخل هواپیما، قایق، کشتی شهر را نظاره  واردی که با اتومبیل وارد شهر میتازه 

رو در این مقیاس  بیند. از این نگرد، پیکر شهر را می را می کند و ناظری که از بلندی مشرف بر شهر آن می

یب احجام و فضاها و تأثیرات یابد ترک شود و آنچه اهمیت می صورت منفرد مطرح نمی هیچ ساختمانی به

 3دهی به کلیت شهر است. آنها در شکل

را  ای قرار گرفته است و اگر از یک نقطه بلند به آن نگاه کنیم، آن ی کوهپایه در یک منطقهشهر ایج 

های آن هستند. برای ورود به  ای خواهیم یافت که ارتفاعات دور تا دور آن در حکم دیواره در میان کاسه

 ای مارپیچ به پائین آمد تا به ورودی شهر رسید. د از ارتفاعات اطراف شهر در جادهشهر بای

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
  11، آبادی، شماره «مروری بر چند نظریه شهری»محمودی، سید امیرسعید،  - 3
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عبور از این جاده مارپیچ، دورنمای جالبی از 

ای  کند؛ واحه شهر در زوایای متفاوت ایجاد می

ساخته شده با احجام ساده و همگن و فشرده 

که در میان کشتزارها و باغات میوه گسترده 

تبعیت از  هر نیز بهشده است. خط آسمان ش

ه در شهر، خطی افقی و تفاحجام شکل گر

 بدون اتفاق بصری خاصی است. 

 اگر با دید پرنده به شهر نگاه کنیم، شکل شهر 

 توانیم ادراک کنیم, شهر شکل را می

مشخصی ندارد اما چیزی که واضح است 

کشیدگی و گسترش آن در جهت شمال و 

توان  جنوب به شکل خطی است. و در کل می

ای است که در میان  گفت که شهر توده

 فضاهای اطرافش محصور شده است. 

 

  

 10 تصویر شماره :

 11 تصویر شماره :
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های مختلف موجود و محاسبه سطوح، درصد و  نحوه استفاده از اراضی شهر برحسب کاربری -4-3

 ه آنها در کل شهر سران

 51/13درصد آن را بافت پر و  14/03مترمربع است که  6311455مساحت محدوده مصوب شهر ایج 

دهد. بیشترین درصد مساحت کاربریها در محدوده اراضی شهر کاربری   درصد را بافت خالی تشکیل می

نفری  5456با توجه به جمعیت  00در سال  باشد. سرانه این کاربری درصد می 44/60مسکونی است که 

مترمربع اعالم شده از  ≤ 50سرانه استاندارد به ازاء هر نفر است که نسبت  مترمربع به 6/43شهر حدود 

هزار نفر، سرانه موجود مسکونی رقمی  60سوی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برای شهرهای زیر 

 3/11مترمربع  450103با وسعت و مخروبه که اراضی بایر دهد. البته باید توجه داشت  باالتر را نشان می

شود. عالوه بر این دو کاربری )کاربری مسکونی و بایر( که  درصد از کل اراضی محدوده را شامل می

دهند تنها کاربری موجود که درصد قابل  درصد از اراضی محدوده را تشکیل می 10/50هم  روی

 درصد است.  30باغ و کشاورزی با  درصد و 15/31معابر بادهد  ای را به خود اختصاص می مالحظه

دهند.  درصد از کل محدوده را پوشش می 51/3و  33/3انتظامی نیز  دو کاربری آموزشی و اداری ـ

گیرد با توجه به وجود پارک  درصد از اراضی را در بر می 1/3 حدود فضای سبز نیز کهپارک و کاربری 

مربع متر 4/0کتار است سرانه پارک و فضای سبز را در این محدوده به ه 0/6جنگلی شهر ایج که حدود 

مترمربع، هنوز هم باید افزایش یابد. سایر  ≥ 3در مقایسه با سرانه استاندارد ازاء هر نفر رسانده است که  به

ها نیز به کاربری  شوند. کمترین درصد کاربری درصد از اراضی را شامل می 3ها نیز کمتر از  کاربری

ها  گیرد. اگر سرانه کلیه این کاربری درصد اراضی را در بر می 03/0مترمربع  636فرهنگی تعلق دارد که با 

 مسکونی، های  را با سرانه استاندارد شورایعالی معماری و شهرسازی مقایسه نمائیم سرانه کاربری

باالتر از سرانه رداری ونقل و انبا حملآموزشی، اداری ـ انتظامی، مذهبی و ورزشی و تجهیزات شهری 

از سرانه استاندارد ، تأسیسات شهری فرهنگی پارک و فضای سبز، درمانی،هایی نظیر  استاندارد و کاربری

 کمتر است. 

 دهد.  ( نحوه استفاده از کاربری اراضی شهر ایج را نشان می30( و نقشه شماره )00جدول شماره )
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 ( کاربری اراضی شهر ایج00جدول شماره )

 کاربری اراضی
 1سرانه استاندارد موجود

(S) )سرانه درصد مساحت )مترمربع 

 S ≤ 50 6/43 44/60 163503 مسکونی

 S  ≤ 6 6/3 14/0 3000 ـ خدماتی تجاری

    S  ≥ 1≤  1 4/1 33/3 13165 آموزشی

  S  ≥  3≤ 6 6/1 51/3 11331 انتظامی-اداری

 S  ≥  0/0≤ 41/0 0 03/0 636 ـ هنری فرهنگی

 S  ≥  3≤ 1/3 3/0 61/0 1005 *درمانی

 S  ≥  1/0≤ 1/0 3/3 11/0 4033 مذهبی

 S  ≥ 3≤1/3 3/6 54/0 30640 ورزشی

حمل و نقل و 
 داریانبار

 4/3 11/0 33105 انبار
10 ≥ S 

 1/03 15/31 164556 معابر
 S ≤ 5 4/0 66/0 0531 صنعتی

 S  ≥ 6/0≤1/0 5/6 31/0 34406 تجهیزات شهری

 S  ≥  3≤ 6 3/0 01/0 043 تاسیسات شهری

 S ≤ 3 4/0 00/3 13351 پارک وفضای سبز

  56/316 14/03 3016030 جمع

  ـــ 01/30 600101 و کشاورزی اتباغ

 ـــ 00/0 30150 دامداری

 ـــ 13/0 36011 (کانال و مسیل و حریم آنهاحرایم )

 ـــ 36/11 450103 و مخروبهبایر 

 ـــ 43/0 31011 متروکه

 ـــ 300 6311455 محدوده طرح هادی مصوب

 5456 (00)سال  جمعیت **

 

  30مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری خرداد  -3

 مترمربع(  560باشد )مساحت  * کلینیک دامپزشکی زیر مجموعه درمانی می

  محاسبه گردیده است. 3100جمعیت براساس برداشت میدانی این مهندسان مشاور در سال ** 
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فروشی و غیره( در سطح شهر، با در  نحوه توزیع خدمات )آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، خرده -4-4

 نظر گرفتن گنجایش و شعاع دسترسی هر یک از خدمات 

بایست براساس معیارهای شهری صورت گرفته و استانداردهای الزم در  توزیع خدمات در هر شهر می

و  ای ، منطقهای ای، خدمات ناحیه دسته خدمات محله چندبندی خدمات  آنها اعمال شود. در تقسیممورد 

و شهر  نطقه، مخدمات شهری و فراشهری وجود دارد که هر یک از این نوع خدمات براساس محله، ناحیه

 دارای خدمات مشخصی خواهند بود که لزوماً در یک شهر این خدمات ممکن است: 

های  یا بنا به جمعیت موجود شهر کلیه این شاخص -6در وضع موجود آن شهر وجود نداشته و ـ 3

نفری خود به یک کتابخانه  5000المثل شهری مانند ایج با جمعیت حدوداً  خدماتی ضروری نباشد. فی

هزار و یا  300که بر اساس استاندارد جمعیت تحت پوشش آنها بیش از )ای  ومی شهری یا منطقهعم

تر و یک کتابخانه  نیاز نخواهد داشت و کتابخانه مورد نیاز آن در مقیاس پائین (هزار نفر خواهد بود 61

 دهد.  محلی خواهد بود که جمعیتی بین هزار تا ده هزار را پوشش می

ای عرفی دارای  بندی محله و از نظر تقسیم 3131در سال  نفر 561ست با جمعیت شهر ایج شهری ا

ای،  تواند مالک توزیع خدمات محله بندی واقعی و عملکردی نبوده و نمی محله است که این محله 30

.. بندی محله براساس معیارهایی مانند معابر اصلی، جهت توسعه، تنوع بافت و. ناحیه و... قرار گیرد. تقسیم

شوند. اما باید توجه داشت که  محله تقسیم می 1خواهد بود که عمدتاً با محالت عرفی تطابق دارند و به 

توان خدمات را در قالب محالت تعریف نمود و چنانچه در شرح  بنابر محدود بودن جمعیت شهر ایج نمی

 خواهد شد: خدمات نیز ذکر شده در این بخش به نحوه توزیع خدمات در سطح شهر پرداخته 

دبستان در مرکز شهر، شرق و  1 یک کودکستان در قسمت شرقی، شهر ایج دارایخدمات آموزشی:  -3

 ,30سال معماری  نامه شورایعالی شهرسازی و جنوب غربی شهر است. بر اساس تعاریف در بخش

آیند که براساس استانداردها  شمار می ای به های خدمات آموزشی محله دبستان و مهد کودک شاخص

متر خواهد بود و محل  100متر و برای دبستان  100شعاع عملکرد مفید برای کودکستان حداکثر 

یانی که نیاز به عبور از خیابان اصلی شر استقرار آن باید در مجاورت خیابانهای فرعی باشد بطوری

 3خانوار را تحت پوشش قرار بدهد. 300چنین از نظر جمعیتی حداکثر  آموز نباشد. هم توسط دانش

محله موجود دبستان وجود دارد اما شعاع عملکرد  1محله از  1شهر ایج اگرچه در بنابراین در مورد 

                                                            
  36ریزی کاربری اراضی شهری ـ دکتر پورمحمدی سال  کتاب برنامه - 3
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نظر شعاع  دهد که باتوجه به جمعیت محدود شهر این دبستانها از هر یک از این مدارس نشان می

توانند جوابگوی نیاز فعلی شهر باشند اگرچه از جهت پراکندگی  عملکردی و جمعیت مورد نیاز می

توزیع مناسبی نداشته و شمال شهر فاقد خدمات آموزش ابتدایی است. البته باید اضافه نمود که 

ر اختیار مشاور آموزان این مدارس از طرف ارگان مربوطه د اطالعاتی در مورد تعداد و جنسیت دانش

آموزی در این مورد تکیه کرد. راهنمایی و دبیرستان نیز  توان به آمار جمعیت دانش قرار نگرفته و نمی

متر و جمعیت تحت پوشش  3600روند که شعاع عملکرد راهنمایی  شمار می  ای به ناحیهاز خدمات 

سطح ناحیه و در مواردی در خانوار خواهد بود. اما در مورد دبیرستان شعاع عملکرد در  6000آن 

خانوار برای هر واحد دبیرستان  1000سطح شهر و جمعیت تحت پوشش آن با ظرفیت متوسط 

شرق  مرکز و غربمدرسه راهنمایی در  0 شهر ایج دارایهای میدانی  براساس برداشت. 3خواهد بود

س آستانه جمعیتی شهر و دو دبیرستان در شمال و شرق شهر است. این دو کاربری بر اسا و شمال

 سازند.  نیازهای شهر را در وضع موجود مرتفع می

: شهر فاقد بیمارستان بوده و از امکانات شهر استهبان در صورت نیاز استفاده بهداشت و درمان -6

هزار خانواری برای ایجاد بیمارستان است. اما دارای  30تا  30نماید زیرا که فاقد جمعیت الزم  می

درمانی است که عالوه بر مردم شهر روستاهایی از حوزه نفوذ خود را نیز یک مرکز بهداشتی ـ 

اقد نیروی انسانی بهداشتی ـ درمانی کافی است. دهد که طبق اعالم ارگان مربوطه ف پوشش می

هزار خانوار و شعاع دسترسی  0تا  6یک درمانگاه بین از ده گیرن استانداردها جمعیت سرویسبراساس 

اهد بود و موقعیت مناسب آن نزدیک مرکز ناحیه و بر خیابانهای شریانی درجه متر خو 410-510آن 

تواند پاسخگوی نیاز شهر  اگرچه در حال حاضر وجود یک مرکز بهداشت می . بنابراین6باشد می 6

محل در باشد ولی با توجه به قرارگیری آن در جنوب غربی شهر، برای دسترسی عموم مردم 

 مناسبی واقع نشده است. 

 اند.  های تجاری خرد و بانک کشاورزی در قسمت مرکزی شهر واقع شده کاربری -1

از جمله خدمات رفاهی ـ تفریحی که در شهر ایج وجود دارد دو سالن ورزشی و یک زمین فوتبال در  -0

جنگلی  متری در شرق شهر و یک پارک 3053یک پارک  ،هکتار در منتهی الیه جنوب غرب 3حدود 
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 636الیه محدوده شمال غربی شهر و یک کتابخانه با وسعت  هکتار در منتهی 1/6به وسعت 

باشد.  واحد کاربری مذهبی بصورت پراکنده در سطح شهر می 30در شرق شهر و  مربعمتر

ها با توجه به جمعیت زیر پوششی که هر یک برای  استانداردهای مربوط به هر یک از این کاربری

 : 3باشد اند و با جمعیت ایج در وضع موجود متناسب خواهد بود به قرار زیر می کرده هر کاربری تعریف

 جمعیت زیرپوشش   شعاع عملکرد مفید    نوع کاربری 

 نفر  هزار  دو تا ده    محله در حد      پارک محله 

  یک تا ده هزار نفر   m  3000-100  کتابخانه محله 

  تا ده هزار نفر m3000 -300     5    ورزش محلی 

 
توان  باتوجه به جمعیت شهر ایج و جمعیت استانداردی که برای هر کاربری در نظر گرفته شده است می

یک از این  های فوق در شهر ایج در حال حاضر در حد محله عملکرد خواهند داشت. هیچ گفت که کاربری

اند که با توجه به محدودیت  واقع شدهکاربریها در مرکز شهر قرار نگرفته و عموماً در قسمتهای جنوبی 

نحوه  60)نقشه شماره  کند وسعت شهر در وضع موجود مشکل چندانی از جهت دسترسی اهالی ایجاد نمی

  دهد(. توزیع خدمات را در سطح شهر نشان می
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 ل پیدایش، روند رشد و توسعه کالبدی شهر و محالت آن در دهه گذشته تاکنون تاریخچه، عل -4-5

 یابی نامواژه ایگ  ریشه 

هیچ نکته محققی در اسناد موجود وجود ندارد. تالش این )معرب آن: ایج( « ایگ»در باره وجه تسمیه 

ابی به وجه ی برای دستحدود و چارچوبی  (Toponomy)شناسی  های نام است که بر اساس نظریه

فرهنگ جامع »کاو ایرانی، م.مهریار در کتاب  شناس و نام گذاری شهر ایج ترسیم کنیم. بر پایه نظر نام نام

 تواند از این قرار باشد:  این چارچوب می 3«اصفهان ـ های کهن ها و آبادی نام

 ردّ هر گونه وجه تسمیه آمیخته به افسانه  -3

 تر، پیدا کردن معنی آن دشوارتر.  مل است. نامواژه هر چه قدیمیمعنا و مه ها بی نظر که نامردّ این  -6

 جایی و تغییر شکل کلمات در طی زمان  تلفظ، جابهدر نظر گرفتن قلب، حذف، دگرگونی، تخفیف یا تبدیل  -1

 ها های کهن و مفاهیم دینی بر نامواژه تأثیر فرهنگ و اسطوره -0

 هر یا روستا نامواژه در عوامل طبیعی و محیطی محل ش یابی ریشه -1

 یابی نامواژه در خوراک و قوت غالب در محل  ریشه -5

 یابی نامواژه در نام طوایف، اقوام ساکن در محل  ریشه -4

 یابی نامواژه در نام حیوانات و درختان و پوشش گیاهی غالب محلی  ریشه -3

 تحلیل نامواژه از نظر ریشه کلمات و پساوندها و پیشاوندها  -0

  های فارسی  در نظر گرفتن قواعد حاکم بر تطور واژه -30

 ها های غیرفارسی )عربی، ترکی و...( در نامواژه بازشناسی واژه -33

 ها و امثال آن در ترکیب نامواژه« مهر»، «آتش»و « آب» کلیدی چون های در نظر گرفتن نقش واژه -36

 (34-30)ص 

هجایی بودن آن  کند، تک ب توجه میجل« ایگ»، آنچه در نظر اول در مورد نام در این چارچوب

گاه  گاهِ انسانی، بیش از هر چیز گواه قدمت آن زیست هجاییِ زیست هایِ تک رسد نام واژه است. به نظر می

هایی که پسوندهایی چون ـ ان، آن، ـ گان، کان، آباد و مانند  گاه چنین زیست است. عالوه بر این، نام یک

                                                            
 ، اصفهان 3136های کهن ـ اصفهان، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فرهنگ مردم،  ها و آبادی محمد مهریار: فرهنگ جامع نام - 3
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بندی نیستند، باید دارای  سب پسوند مکان یا فراوانی و غیره قابل طبقهها ندارند و به عبارتی بر ح این

 کند.  بندی می واژه، غیرقابل طبقه گونه در میان هزاران نام نظیری باشند که آنها را این ویژگی خاص و بی

شناس م.مهریار کلمه  دهد. به نظر نام را نشان می« ای + گ»ترکیب  ،به اجزاء« ایگ»تجزیه واژه 

به معنای آب است. پسوند ـ گ پسوند نسبت است در زبان پهلوی یا « اُ»صورت دیگری از کلمه « ـ ای»

دانست. این معنی با « گاه آب»را به معنای « ایگ»توان  پسوند مکان است به معنای گاه. در هر دو حال می

به نظر منطقی  اند، های دیگر که به دالیلی خشک شده توجه به وجود سه چشمه طبیعی و شاید چشمه

دره، محاط بودن آن در دل کوههای بلند منطقه  یخیزی، سرسبز نماید. شاخصیت این مکان از نظر آب می

فضایی قدسی و « ایگ»و تا حدودی دور از دسترس بودن در جهان باستان و حتا تا همین اواخر، از 

 کند.  طقه متمایز میهای من ای که آنرا از دیگر آبادی گونه سازد به نظیر در منطقه می بی

 

 تاریخچه 

در سطح کالن، این منطقه همان ای که در آن واقع شده جدا نیست.  تاریخچه شهر ایج از تاریخ منطقه 

گاه سنتی و تاریخی قوم پارس یکی از سه قوم اصلی آریایی در سرزمین ایران  سرزمین پارس و نشیمن

های مختلف آن به یادگار  ها و نمادهای قابل توجهی از فرهنگ این قوم در بخش رو، نشانه است. از این

جمشید که بیانگر وجود بناهایی  های تخت رته ستونبرگهای  باقی مانده است. از جمله در ایج ته ستون

هستند از دوره هخامنشی یا آثاری چون ایوان سنگی و یا چهارتاقی، چهار برکه و قلعه دختر در همین نقطه 

توان حدس زد که آثاری از مهرپرستی و پرستش آناهیتا نیز قبل از آئین  مانده، میهایی که باقی با نشانه

های باریک و در پناه  هرّطبیعی و موقعیت استقرار آن در د طورکلی، وضعیت است. بهزردشت وجود داشته 

های با قابلیت تولید خوراک به  های دائمی و سطح محدود زمین ارتفاعات دور از دسترس، وجود چشمه

ها و پیش از دوران مدرنیت همواره  ساختار فضایی ایج سه ویژگی عمده بخشیده است که در طی قرن

 ای ثابت و پایدار داشته است. این سه ویژگی عبارتند از:  جنبه

 های نظامی دفاعی  امکان استقرار قلعه -

 ها  بخش و دنج برای عبادتگاه امکان محیط آرامش -

 امکان ایجاد باغها از درختان مثمر بومی  -
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 های با قابلیت تولید خوراک بدون شک از عواملی است که امکان سکونت جمعیت محدودیت زمین

رو، به نظر  داده است. از این زیاد، خواه بر اثر رشد طبیعی و خواه جذب جمعیت مهاجر و تازه وارد را نمی

ای از تاریخ پیش از مدرنیت جمعیت آن به بیش از دو سه هزار نفر رسیده باشد.  رسد که در هیچ دوره نمی

الجیشی مورد توجه فرمانروایان  سوقهای خود همواره به عنوان یک نقطه  با این همه ایج، به دلیل ویژگی

الجیشی  شناسی که گواه این موقعیت سوق های باستان و حاکمان محلی بوده است. صرفنظر از آثار و نشانه

های بیشتری در اثبات  ایج در دوران پیش از اسالم است، مستندات مکتوب پس از اسالم اطالعات و داده

 دهد.  آنچه گفتیم به دست می

دارابگرد شامل دارابگرد و توابع از جمله ایگ  3اطالعات، ایج یکی از نقاط جمعیتی کوره برپایه این

این کوره یکی از پنج ایالت یاکوره فارس در زمان ساسانیان است. بعد از اسالم )ایج( و استهبان بوده است. 

کازرون( اردشیر  در زمان حکومت عباسیان این تقسیمات شامل استخر )مرودشت ـ شیراز(، شاپور )ناحیه

شده  خوره )ناحیه فیروزآباد( و دارابگرد )ناحیه داراب( ارکان یا ارجان )بهبهان( و پَسا )ناحیه فسا و جهرم( می

رسد محدوده این  است. در قرون بعد به جای دارابگرد، ایالت شبانکاره را داریم. هر چند به نظر می

نکرده باشد. این دوره بخش مهمی از تاریخ ایران،  های دوران ساسانی چندان تفاوت تقسیمات با کوره

های مختلف در  گیرد. یعنی دوره تشکیل سلسله ای که ایج در آن واقع شده است را در بر می فارس و منطقه

ان... میهمچون سامانیان، صفاریان، غزنویان، طاهریان، سلجوقیان، دیلی اعراب  بعد از سلطهسرزمین ایران 

تقیم و اثرگذاری دارند حکومت هایی که در این دوره با منطقه ایج ارتباط مس حکومتکه به طور اخص آن 

 مظفر است.  ان و سلجوقیان و سپس ایلخانان و آلیمدیل

ای است.  انکارهمد شبتألیف مح« االنساب مجمع»یکی از مستندات قابل ذکر در باره این دوره کتاب 

زیسته است.  می، از سالطین مغول و پس از او ابوسعید بهادرخانن با سلطان زما هم 6هـ. که 411به سال 

« ملوک اطراف»جزو « ملوک شبانکاره»در تاریخ منسجم او حکمروایان ایالت شبانکاره تحت عنوان 

اند که هر قومی بر طرفی از ایران زمین حکم  ملوکی بوده»اطراف   اند. بنا به توضیح او، ملوک برشمرده شده

ه استقالل و چه به استبداد و چه از حکم سالطین و خلفا و چه به حکم یرلیغ مغول و از هر اند چه ب کرده

توان ملوک شبانکاره  عبارتی، می ( به300)ص ...« کس اثری مانده و حکومت و قبایل ایشان موروثی شده 

                                                            
 به معنای شهرستان و ناحیه )فرهنگ معین(  ]پهلوی Xvarrah= کوره معرب خوره  Küra(-e) [ کوره - 3
  3151االنساب، به تصحیح میرهاشم محدث، انتشارات امیرکبیر،  ای: مجمع بن محمد شبانکاره محمدبن علی - 6
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آن « یعیطب»روایان  را حکام محلی دانست که ریشه در خاک منطقه دارند و بنا به سنت محلی فرمان

االنساب نیز  اند. نویسنده مجمع شده های مرکزی تایید می اند و از سوی حکومت آمده شمار می )موروثی( به

دار  رساند و به عبارتی بر ریشه در تاریخ خود نسب ملوک شبانکاره را نسل اندر نسل به شاهان ساسانی می

کند. با توجه به شرح تفصیلی مؤلف از تاریخ  بودن و محلی بودن این حاکمان در منطقه شبانکاره تأکید می

و اقتدار توان قلمرو تحت اختیار  ملوک قدیم و جدید شبانکاره )که خود با این گروه اخیر همزمان بوده( می

ریز، استهبان، فسا، داراب دانست  های امروزی شامل شهرستان نی آنان را به تقریب در محدوده شهرستان

های پراکنده و  ا ایگ )ایج( است و ساختار قدرت آنها با ساختار فضایی قلعهروایی آنه که کانون فرمان

خانه  شبانکاره محقر والیتی بود. شهر و پادشاه»گوید:  مستحکم در منطقه پیوند دارد. چنانکه در این باره می

قلعه  نکارگان نرفته بود: یکیآباد بود و چهار قلعه محکم داشت که هرگز از دست شبا و والیت، جوشن

آباد و آن همه شوکت شبانکارگان از  بان و یکی قلعه اصطهیار و یکی قلعه رمبته و یکی قلعه جوشناصطه

الدین حسن، سر  (. اما نظام311)ص « برای استواری این چهار قلعه بود و کوتواالن بر آن جای ممکن

 نویسد:  ی میا گذار قلعه داراالمان ایج بود. محمد شبانکاره دودمان شبانکارگان پایه

روزی در این کوه که امروز قلعه داراالمان است به شکار بر نشسته بود و این آب که از شیف به »

ای محکم کرد و در آن چند ماه مهندسان را فرمود تا  آید بدید و او را خوش آمد آنجا. تقدیر قلعه دره می بن

ها را بنیاد کرد و بعضی به اتمام  ت و خانهنهاد و محال رسم قلعه نهادند و بنای باره و خندق و سور به

ای، قلعه ایج، عالوه بر کارکرد نظامی و دفاعی،  بر پایه اطالعات محمد شبانکاره(. 311)ص « رسانید...

 افزاید.  نوبه خود بر اهمیت آن در این دوره تاریخی می حکم خزانه را نیز داشت که به

« انکارگیشبزبان »گفتند که نویسنده به آن  شبانکارگان، به زبان مخصوص به خود سخن می

هـ. ق نیز در مورد وجه تسمیه  3130به سال « فارسنامه ناصری»ایی در (. حسن فس316گوید )ص  می

اند  وجه آن که این حصه از فارس را شبانکاره گفتند آن است که در تواریخ نوشته»گوید:  این ایالت می

ها را اسپهبدان فارس  رسد و پیش از اسالم، اسالف شبانکاره نسب شاهان شبانکاره به اردشیر بابکان می

رب بر عجم در اطاعت و رمه پادشاهان را چوپانی و ستوربان بودند... و بعد از غلبه ع  گله گفتند و می

ا، یعنی سیر تحول منطقه ایج، موضوع مورد بحث م. در ارتباط با 3(3141)ص ...« مسلمانان در آمدند 

را  در مملکت فارس، هر ناحیتی را که دارای چندین قریه و مزارع باشد آن»نویسد:  نامه ناصری می فارس

                                                            
  3156نامه ناصری به تصحیح دکتر فسایی، امیرکبیر،  حاجی میرزا حسن فسایی: فارس - 3
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وسه بلوک تقسیم شده که هر یک را نامی مخصوص گذاشته،  گویند. این مملکت بر شصت می "بلوک"

و در جای دیگر با « یگری مداخلتی نبوده استحاکم و کالنتری برای آن آن معین کرده، هر یک را با د

باید دانست که ناحیه جایی را گویند که دارای چندین ده و مزرعه باشد  به»گوید:  ارائه جداول مشخص می

و در قدیم هر ناحیتی بلوک عالحده بود، به مناسبت هر یکی را جزء بلوک دیگر کرده، این جزء را ناحیه 

 (. 3500)ص « گویند

گاه به ترتیب زیر بوده است: هر بلوک  نامه سلسله مراتب سکونت های نویسنده فارس فتهبراساس گ

اند و در رأس قصبات شهر مرکزی یا به قول  گفته ای دارای مرکزی بوده که به آن قصبه می یا ناحیه

ها قرار « آبادی»ها و «  قریه»ین بلوک ـ ناحیه، )شیراز( و در سطح زیر« ملکت فارسپایتخت م»نویسنده: 

کند، به  نامه تصویر می مراتبی از الگوی تاریخی اسکان که نویسنده فارس است. با یک چنین سلسله  داشته

ریز، داراب، رونیز، سبعه، رودان، احمدی و بشاگرد  شبانکاره شامل هشت بلوک اصطهبانات، نی»قول او 

هـ.  405یج بوده است که در سال پایتخت نشین شبانکاره شهر ا»کند که  و سپس اضافه می« بوده است.

(. 3141)ص « بانات را ساختند...قصبه اصطهمظفر آن شهر را خراب کردند و  به فرمان امیر مبارزالدین آل

آید زیرا پس از این تاریخ استهبان به مرکز بلوک  این تحول در سیر تحول ایج به نظر نقطه عطفی می

نامه ناصری، از استهبان به  ت ناصرالدین شاه، به قول فارسای که در اواخر سلطن گونه شود به تبدیل می

 خانه دارد.  6000شود که در حدود  یاد می« قصبه»عنوان 

در دوران مدرن، با ایجاد دولت متمرکز و ضرورت اداره کشور، مسأله تقسیمات کشوری نیز مورد 

به « مملکت فارس»هـ. ش،  3110رسد در دوران پهلوی اول تا اوایل دهه  توجه قرار گرفت. به نظر می

ای نیز همان روال گذشته را  به خود گرفت و تقسیمات منطقه« استان فارس»تقریب در همان حدود نام 

عبارتی، قصبه استهبان جایگاه مرکزی خود  مراتب مراکز نیز به همان سیاق حفظ شد. به دنبال کرد و سلسله

چنان مراکز سطح دو باقی  وستاهایی چون ایج و رونیز همحفظ کرد و ر« ریز منطقه اصطهبانات و نی»را در 

گاهی در ایالت  مراتب مراکز سکونت بندی و سلسله منطقه« عینی بودن»ماندند. این امر اساساً ناشی از 

چنان  مراتب اجتماعی هم ها و جابجایی قدرت و به هم خوردن سلسله فارس بود که با همه تغییرات حکومت

مناسبات بین قصبات و قراء درون بلوک یا ناحیه تغییر کرد، اما با گسترش مدرنیت در پایدار ماند. گرچه 

ای دستخوش تغییر شد.  و اوایل دهه چهل به بعد، تقسیمات کشوری و منطقه 10ویژه از اواخر دهه  ایران به

ییر یافت. گاهی تغ مراکز سکونت بتمرا یا بیش سلسله  قسیم شدند. کمتر ت مناطق بزرگ به مناطق کوچک
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نوبه خود رشد را در نقاط  برخی مراکز روند افت و رکود را طی کردند و برخی به سرعت رشد یافتند و به

گاهی بدون تغییر  مراتب سکونت چنان سلسله جوار خود برانگیختند. اما در منطقه استهبان، هممجمعیتی ه

د در مراکز زیرمجموعه خود باشد. این مانده است و مرکز منطقه به آن درجه از رشد نرسیده که محرک رش

افزایی بدون شک یکی از نمودهای رکود در منطقه ایج است و برعکس از آنجا که مراکز مناطق  ناهم

منطقه ایج و مناطق همجوار نوعی در مناطق خود نیستند، بین رکود همجوار آن نیز نیروی محرکی 

 خودی پدید آمده است.  افزایی خودبه هم

 

  روند رشد و توسعه کالبدی شهر و محالت آن در ادوار گذشته تاکنون 

در سیر تطور شهر ش این است که شهر ایج به معنای واقعی خود کجاست؟ باتوجه به تاریخچه شهر، پرس

های پراکنده در سراسر دره و  ها و مکان ما شاهد تغییر مکان شهر هستیم و یا شاید شهر به صورت قلعه

رود، به ناچار ذهن متوجه مجموعه  بوده است و بنابراین وقتی از هسته اولیه شهر سخن می  دشت گسترده

های آنها برجا مانده است: از قلعه داراالمان گرفته  اند و نشانه شود که در این محدوده پراکنده عناصری می

ترین بخش بافت  قدیمیگری تا  های شیشه تا ایوان سنگی، چارتاقی، قلعه دختر، مسجد جامع کهنه ایج، تپه

دهد. زیرا توسعه  ریزی برای توسعه شهر نشان می کنونی شهر. این نکته اهمیت خاص خود را در برنامه

ای است  شود در گرو توسعه تمامی محدوده ای که مثالً در طرح جامع ترسیم می شهر کنونی، در محدوده

توان  ه است. به عبارتی شهر کنونی را نمیشناخته شد« ایج»یا « ایگ»که در طی تاریخی طوالنی به نام 

 گاهی باستانی جدا کرد.  حداقل از عناصر کالبدی قدیمی و آثار به جای مانده از زیست

هسته اولیه توان گفت،  اما در مورد سیر تطور بافت کنونی شهری، با توجه به اطالعات موجود می

خوانده می شود.با توجه به  "گود قلعه"بعنوان شهر ایج را محل سابق قلعه ای تشکیل می دهد که امروزه 

است. آب در  "جریان آب"موقعیت این قلعه مهمترین عاملی که در مکانگیری آن می توان بر شمرد 

گیری و گسترش بسیاری شهرهای کشور بویژه در شهرهای مناطق گرم و خشک عامل مهمی در شکل

مهمی بازی کرده است. قلعه قدیم ایج درست در انتهای شهرها بوده . در مورد شهر ایج نیز آب نقش بسیار 

خوانده می شود قرار گرفته بود تا بتواند از جریان آب استفاده کند. در  "باغات شهر"باغات اصلی منطقه که 

اندازی شبکه آب لوله کشی ایفا کرده است. بطوریکه مراحل بعدی توسعه نیز آب نقش اصلی تا زمان راه

 متداد دو شاخه اصلی آب بوده یکی به طرف جنوب و دیگری به سمت شرق.رشد شهر ایج در ا
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توان به نقش دسترسی به عالوه بر عامل مهم آب، در شکل گیری شهر ایج در مکان فعلی آن می

شمال ای است که از سمت گزینی شهر در نقطه فعلی به گونه باغات و مزارع کشاورزی اشاره کرد. مکان

از سمت جنوب به اراضی دشت ایج مشرف می باشد. این موقعیت باعث شده تا اهالی ایج در مجاورت باغات و 

شته باشند. همچنین رشد شهر قادر باشند در کمترین زمان به باغات و اراضی کشاورزی شهر دسترسی دا

 ای بوده که کمترین آسیب به باغات و اراضی مرغوب کشاورزی وارد آید. بگونه

ن گزینی شهر ایج قرار گیری شهر در نقطه عبور و اتصال به شهرهای عامل مهم دیگر در مکا

 استهبان و نی ریز از یک طرف و شهرهای فسا و داراب از سوی دیگر ست.

برخی عوامل که در مکان گزینی شهر ایج دخیل بوده اند، در دوره های بعدی نیز در گسترش شهر 

، سال اخیر رخ داده 10به لحاظ تکنولوژیکی بویژه ظرف اند. البته با توجه به تغییراتی که دخالت داشته

اند. مثالً اگر در دوره اول توسعه شهر که در دو شاخه  ار تحول شدهعوامل موثر در گسترش شهر نیز دچ

ان آبی بوده که اصلی جنوبی و شرقی شهر ایج از هسته خود شروع به گسترش کرده، مهمترین عامل جری

کشی نقش این  بعد با ایجاد شبکه لولهها را پر آب می نمود، در سالهای  خانه ضها و حو در مسیر خود برکه

عامل کم رنگ شده و شهر با آزادی بیشتری به رشد خود ادامه داده است. از جمله عوامل مهمی که در 

اند.  اراضی کشاورزی مرغوب ایفا نموده سالهای بعد در رشد شهر ایج دخالت داشته، نقشی بوده که باغات و

در سالهای بعد شهر کمتر به سمت باغات شمال بافت گسترش یافته و اراضی مرغوب کشاورزی بطوریکه 

نیز کمتر طعمه گسترش شهر شده اند. به همین خاطر است که بیشترین رشد شهر به سمت جنوب، شرق  

انند. در گسترش کالبدی شهر باید توجه داشت که و غرب بوده تا باغات مرغوب شمال روستا مصون بم

ایل ارتباطی زمان خویش های کم عرض هستند که متناسب با وس شهر دارای کوچهگرچه محالت قدیمی 

ها و  ساخت کوچه شاهد 10اند. در مراحل بعدی توسعه و همزمان با ورود اتومبیل از اواسط دهه  ساخته شده

 3150ا هستیم. بویژه با تهیه و اجرای طرح هادی روستا در اواخر دهه خیابانهای عریض تر در بافت روست

این تغییر ماهیت کالبدی شهر به شکل حادتری شاهد هستیم. با تهیه طرح هادی روستایی توسط جهاد 

 نمایند.  ا برای اول بار در سطح شهر رخ میسازندگی خیابانهای اصلی شهر تعریض و میادین جدید و بلواره

فعالیتهای مدرن سازی در حوزه شهر شاهد گسترش شهر ایج به سمت خیابانها و بلوارهای  با تداوم

های ورودی شهر که با بلوارها شهر ایج حداکثر رشد را در امتداد جاده 3140جدید هستیم بطوریکه در دهه 

 دهد.  اند ادامه میتغییر شکل داده
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های زمانی زیر  بعد در دورهبه  3100از سال  توان توسعه شهر ایج را با این توضیحات مقدماتی می

 بندی نمود: تقسیم

 
 )آغاز مدرنیسم تا انقالب اسالمی(:1351تا  1341الف( سالهای 

خارج شدن ایج از قالب سنتی و ورود به دوران جدیدی که از مهمترین ویژگی های عصر جدید، تجهیز ایج 

با راه اندازی برخی خدمات زیربنایی نظیرآب، برق و تلفن و همچنین خدمات عمومی نظیر بهداری، مدارس 

کالن ملی در جهت تقویت ، بانک و مرکز پست که بیشتر این خدمات به دنبال برنامه راهنماییابتدایی و 

اندازی شد و این خدمات عالوه بر ایج به حوزه مراکز محروم و به دنبال برنامه انقالب سفید شاه در ایج راه

اندازی  کند. با راه نی میرسا نین روستاهای منطقه رودبار خدماتتر ایج شامل روستاهای مجاور همچگسترده

ای در این  هیت و چه از نظر شدت با هیچ دورهدوره چه به لحاظ ماخدمات زیربنایی روند توسعه ایج در این 

آب بوده در این دوره شهر قابل مقایسه نبوده بطوریکه جهت رشد شهر که منحصر به دنبال کردن مسیر 

کشی در سمت شرق و غرب و جنوب ایج گسترده  لوله محالت جدید با استفاده از آب رسد و به پایان می

ژاندارمری ،بافتهای متراکم که به لحاظ عنصر امنیت بصورت بسیار فشرده در کنار هم  شوند. با آمدنمی

شود. در این دوره معماری نیز با  و شکل جدیدی از توسعه نمایان می قرار داشتند مجال باز شدن یافته

کند و  تغییر میونقل به ایج راه یافته  استفاده از مصالح جدید که به واسطه ماشین آالت و امکانات حمل

شدند جای خود را  ره معماری اصلی شهر ایج محسوب میساختمانهای خشتی با سقف چوب که تا این دو

در ایج ساخته  3110که در دهه به بناهایی با مصالح سیمان ، گچ و سنگ می دهند. عمده ساختمانهایی 

 .اند و سیمان و سقف آجر و آهن بنا شدهاند با دیوارهایی از سنگ  شده

 )از انقالب اسالمی تا تأسیس شهرداری ایج( 1332تا  1351ب( سالهای 

با آغاز انقالب اسالمی روند توسعه شهر ایج دچار کندی و رخوت شد و در سالهای جنگ نیز اقدام قابل توجهی 

ی اقداماتی از سوی جهاد سازندگ 3140در جهت توسعه شهر رخ نداد. تنها پس از جنگ تحمیلی و سالهای دهه 

جرای آن در این دهه ایج . تهیه طرح هادی روستایی و ا –در ایج آغاز شد که بهسازی جاده دسترسی استهبان 

ترین اقدامات عمرانی در شهر ایج است. در حوزه اطراف ایج موضوع بسیار مهمی که در این  از جمله شاخص

اندازی چاههای عمیق و  در دشت ایج و راهقدامات کشاورزی دوره رخ داد و در محدوده شهر نیز بی تأثیر نبوده ا

ی اراضی این دشت است که از یک طرف با افزایش تولیدات کشاورزی و امکان اشتغال در شهر ایج واگذار
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ای و بدون حساب سبب شکل  ما از طرف دیگر واگذاریهای سلیقهسبب تحول اساسی در اقتصاد شهر شد ا

یج شد که تبعات آن در جای خود قابل بحث فراوان است. اجرای گیری طبقه ای مرفه جدید اجتماعی در شهر ا

طرح هادی و تعریض خیابانهایی از جمله محور اصلی شهر )خیابان شهداء( و همچنین تعریض خیابان امام 

حسین و بازگشایی انتهای این خیابان تا مسجد جامع و تعریض خیابان بسیج و ساخت خیابان معرفت و 

شود. شروع  دوره محسوب میشهر )شهرداری( از جمله مهمترین اقدامات عمرانی این  یهمچنین میدان مرکز

داد امام پذیری محالت جدید شهر مانند محله معرفت، گود دشتی و محله ده دستگاه که توسط کمیته ام جمعیت

 های کم درآمد ساخته شده همراه بوده است.  خمینی به منظور خانواده

 
 )دوره فعالیت شهرداری ایج(1311تا  1332ج( سالهای 

روند توسعه شهر تحول چشمگیری پیدا کرد. شهرداری در ابتدا به  3136با تأسیس شهرداری ایج در دیماه  

اجرای طرح هادی روستایی شهر پرداخت و پروژه های نیمه تمام طرح مذکور را به اتمام رسانده و همزمان 

توان به ساخت بلوارهای  رین اقدامات عمرانی این دوره میتطرحهای جدیدی را شروع کرده است. از مهم

ورودیهای اصلی شهر در خیابان شهداء و بلوار بسیج بازگشایی و تعریض خیابان قاضی عضد، راه اندازی و 

تجهیز پارک شهری و جنگلی و . . . اشاره کرد. در این دوره نیز رشد و گسترش شهر بویژه در سمت جنوب 

رامون شهر نیز به یافته و همزمان پر شدن اراضی بایر داخل بافت بخشی از نواحی پی شرق و جنوب ادامه

هکتاری  5اند. مهمترین قسمتی که در این دوره برای آن طرح تفکیکی تهیه شده اراضی  زیر توسعه رفته

وارد محدوده شده و برخی از  3131شمال شرق شهر است که در طرح هادی )پارس نقش( در سال 

ادواری شهر و   ( روند توسعه66و  63نقشه شماره )ی آن مورد ساخت و ساز قرار گرفته است. پالکها

    دهد.  محالت مختلف را نشان می
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 بندی بافتهای شهر  دانه -4-6

بندی  های اقلیمی آن منطقه، نحوه بلوک مکانی با ویژگیبندی( در هر  گیری قطعات مالکیت )دانه نحوه شکل

ای  و گذربندی، شکل زمین، عملکرد آن و شرایط اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ساکن در آن رابطه

وسیاق فعلی  به شکلگیری این قطعات  ای از این عوامل باعث شکل در شهر ایج، مجموعهمستقیم دارد. 

توان از سه جنبه مورد بررسی قرار دارد؛ مساحت، شکل قطعات و  میبندی قطعات را  شده است. دانه

 گیری آنها. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.  جهت

 الف: مساحت قطعات 

قطعه  3365دهد. بر طبق این جدول از  نشان می ( درصد فراوانی مساحت را در این شهر 10جدول شماره )

درصد بیشترین  1/10مترمربع است با  100تا  600مسکونی واقع در این شهر، قطعاتی که مساحت آنها بین 

مترمربع به ترتیب  600تا  310مترمربع و  100تا  100درصد فراوانی را در شهر دارد و پس از آن دامنه مساحتی 

درصد کل  4/5مترمربع نیز حدود  100بیش از  قطعات با مساحت باشند. بیشترین فراوانی را در جدول دارا می

دارند که مترمربع  310درصد از قطعات مساحت باالی  30بنابراین در حدود اند،  پالک را به خود اختصاص داده

های قابل قبولی دارند و ریزدانه نیستند. تنها  ها، مساحت دهنده آن است که خوشبختانه اکثریت پالک این نشان

 ،مترمربع 600مترمربع دارند. بطورکلی مساحتهای کمتر از  310ها مساحت کمتر از  پالک درصد 33در حدود 

ی بعدی شهر اکثر پالکها مساحتهای باالی اه اند و در توسعه بیشتر در هسته اولیه شهر و بافت قدیم آن پراکنده

 (.  61مترمربع دارند )نقشه شماره  600

 ( طیف قطعات مسکونی 10جدول شماره )

 
*مساحت)متر مربع( درصد

 طیف قطعات مسکونی)کل عرصه( تعداد درصد 

 متر مربع310قطعات کمتر از  300 33 61165 0/0

 متر مربع600متر مربع تا 310قطعات بین  600 5/31 00011 1/3

 متر مربع100متر مربع تا 600قطعات بین 510 1/10 314140 1/60

 متر مربع100متر مربع تا 100قطعات بین  561 6/10 610164 6/01

 متر مربع 100بیش تر از قطعات  361 4/5 44010 5/30

 جمع کل 3365 300 111105 300

های دیگر در  اختصاص یافته به کاربری های مسکونی محاسبه شده در جدول با در نظر گرفتن مساحت * مساحت عرصه

  باشد.  های مسکونی می بعضی از پالک
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 ب: شکل قطعات 

قطعات  به چهار گروه تقسیم کرد:توان  های انجام شده، شکل قطعات در محدوده مورد نظر را می بر طبق بررسی

 های نامنظم. ای و چند ضلعی مستطیل شکل، مربعی شکل، ذوزنقه

د و در تمام شهر آید، اکثر قطعات موجود در شهر مستطیل شکل هستن بندی شهر بر می آنچه از نقشه قطعه

ها مستطیل شکل هستند. قطعات مربعی  های اخیر شهر اکثر پالک عا کرد که در توسعهدتوان ا اند ولی می پراکنده

ای  شوند. قطعات ذوزنقه شکل در رده بعدی قرار داشته و بیشتر در قسمت مرکزی و قدیمی شهر مشاهده می

 اند.  دهند و تقریباً در همه شهر پراکنده شکل و چند ضلعی نامنظم تعداد اندکی از قطعات را تشکیل می

 

 ها  گیری دانه ج: جهت

ها در شهر ایج داشته است. نحوه گذربندی و  گیری دانه بر جهتبندی، تأثیر مستقیمی  نحوه گذربندی و بلوک

بندی در این شهر نیز بستگی مستقیمی به مورفولوژی زمین و چگونگی جریان آب داشته است. با نگاهی  بلوک

شهری در آن قابل تشخیص است که هر کدام ویژگی متفاوتی در بندی شهر، سه نوع بافت  به نقشه قطعه

 ها عبارتند از:  ها دارند. این بافت گیری دانه گذربندی و در نتیجه جهتو بندی  بلوک

 

 بافت نامنظم و ارگانیک  -1

این بافت در مرکز و هسته اولیه شهر قرار گرفته است و از خصوصیات بارز آن وجود معابر طویل و باریک و 

شکل است و از  های مختلف و بی های نامنظم در اندازه بست است. عالوه بر این دارای بلوک های بن کوچه

ریزدانگی قطعات داخل آن های مهم این بافت فشردگی و  کند. از دیگر ویژگی قاعده خاصی پیروی نمی

 درجه جنوب غرب است.  01جنوب شرق و  01زاویه  6ها در این بافت تقریباً در  گیری اکثر دانه است. جهت

 

 بافت نیمه منظم و ارگانیک  -3

بندی  این بافت که در پی گسترش شهر بر روی اراضی کشاورزی شکل گرفته به نسبت بافت مرکزی بلوک

در خصوص گذربندی در این بافت وجود دارد و آن این است که در واقع مسیر  یجالبتری دارد اما نکته  منظم

حرکت آب بر اساس شیب و مورفولوژی زمین در بین اراضی کشاورزی، بنیان ایجاد گذرهای موجود در این 

خورد. در این محله تشخیص  ی زیرده بیشتر به چشم می خصوص در محله بافت شده است. این خصیصه به
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پذیر است. در این بافت هر  گون مسیرهای فرعی از آن به سادگی امکان سیر اصلی و انشعاب شاخهیک م

ها دسترسی داشتن به  گیری دانه کجا که مسیر حرکت آب عوض شده معبر هم چرخیده و در نتیجه در جهت

اعده خاصی پیروی ها با تغییر جهت معبر عوض شده و از ق معبر اولویت اول را داشته و بنابراین جهت دانه

 تأثیر نبوده است.  ه داشت بحث مالکیت در این خصوص بیباید توجکند. البته  نمی

خورد اما به دلیلی که ذکر  های نسبتاً بزرگ کمتر به چشم می بست بلوک های بن در این بافت اگرچه کوچه

 تفاوتی دارند. های م ها و شکل ها اندازه بندی بافت نیز نظم مشخصی نداشته و بلوک شد، بلوک

 

 بافت منظم و طراحی شده  -2

ترین  ای که در حال حاضر وجود داشته باشد، نیست. اما در شمالی بافت طراحی شدهدر شهر ایج 

ای وجود دارد که در شرف ایجاد شدن است. این اراضی دارای  قسمت شهر اراضی طراحی شده

ای شکل هستند.  های طراحی شده مستطیل شکل یا ذوزنقه ای شطرنجی هستند و بلوک شبکه

درجه جنوب  53جنوب شرق و  درجه 66جهت  6گیری بلوکها در  تگیری پالکها به نسبت جه جهت

درجه جنوب به سمت  50درجه تا  61از آنجایی که زاویه بهینه استقرار در این شهر از  غرب است.

رسد در طراحی این سایت به این عامل توجه نشده است. عالوه بر  در نتیجه به نظر میشرق است، 

(  60نقشه شماره ) تأثیر بوده است.  زمین نیز در طراحی این سایت بیرسد مورفولوژی  این به نظر می

 دهد. انواع این بافتها را در شهر ایج نمایش می
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 ادواری معماری شناسی   ریخت -4-1

نی را مد رنشیایج مکانی است که دگرگونی در کیفیت و کمیت شیوه زندگی از روستانشینی به سوی شه

های  نظر قرار داده است و در عین حال به برخی از سنن روستایی نیز وفادار مانده است. از تمام ویژگی

مختلف روستا ـ شهرها آنچه بیش از همه مشخص و بارز است، وضعیت کالبدی و معماری این تیپ 

دیل ساختاری روستاها به شناسی به عنوان یکی از نتایج بارز تب شهرهاست، تغییر مورفولوژی و یا ریخت

 شود.  روستا ـ شهرها و شهرهای کوچک مطرح می

ها به وجود سه نوع بافت در شهر ایج اشاره شد، این سه نوع  دانه گیری جهتدر بند قبل در قسمت 

 شناسی و رشد این شهر است.  بافت در واقع مبین سه مرحله از تغییر ریخت

توان گفت: در قسمت مرکزی شهر که هسته اولیه شهر را در  اشاره شد میبا توجه به آنچه در قبل 

که مورفولوژی آن حاصل عوامل گیرد همانند سایر شهرهای ایران بافتی ارگانیک وجود دارد  بر می

متعددی همچون عوامل طبیعی )مورفولوژی زمین، شبکه آب، اقلیم و....( فرهنگی و اجتماعی )محرمیت، 

است. اما در مراحل بعدی، از آنجا که توسعه بر روی اراضی کشاورزی بعد خانوار و...( امنیت، مالکیت، 

است، بافت از نظم حاکم بر روی زمینهای کشاورزی و مالکیت آنها تبعیت کرده است. پیروی  هاتفاق افتاد

شود، اگرچه  ر نیز مشاهده میهای اخیر شه از نظم اراضی کشاورزی در این شهر حتی در توسعه

کند و همانطور که گفته شد همگی تحت تأثیر  بندی حاصل از آن قاعده خاصی را دنبال نمی بلوک

ی آتی  اند. اما به نسبت بافت مرکزی نظم بیشتری دارد. توسعه مسیرهای حرکت آب و شیب زمین بوده

 شهر نیز همانطور که گفته شد تنها بافت طراحی شده و منظم این شهر است.

نتیجه گرفت بافت شهری ایج، در طی سالهای گذشته از یک حالت توان  شد می بنابر آنچه گفته

 ارگانیک و نامنظم به سمت یک حالت نسبتاٌ منظم و منظم در حال تغییر است. 

وساز و استقرار بنا مشاهده  بندی و شیوه ساخت عالوه بر بافت شهر، تغییراتی نیز در الگوی دانه

در بند قبل مورد بررسی قرار گرفته و همانطور که گفته شد الگوی  بندی قطعات شود. الگوی دانه می

بندی قطعات از حالتی نامنظم و در مساحتهای متنوع و ناهمگن در گذشته و در بافت قدیمی شهر  قطعه

منظم تغییریافته است. عالوه بر این در نحوه استقرار بنا نیز این تغییرات قابل مشاهده به الگویی نسبتاً 

تر شهر به صورت چند وجهی و حیات مرکزی بوده است و  های قدیمی لگوی استقرار بنا در بافتاست. ا

 این الگو به الگوی غالب دو طرف ساخت و در سالهای اخیر به الگوی یک طرف ساخت تغییر شکل یافته است. 
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در الگوی استقرار بنا را دلیل این تغییر 

توان در عوامل فرهنگی ـ اجتماعی و اقلیمی و  می

معیشتی شهر جستجو کرد. در گذشته به خاطر نیاز 

خانواده به فضاهای متفاوت  مجزا، هم به دلیل 

نشین و...( هم به  اقلیمی )تابستان نشین و زمستان

دالیل اجتماعی و فرهنگی )وجود خانوارهای 

بیش از یک خانواده در یک خانه(  گسترده و زندگی

و هم به دالیل معیشتی )نیاز به محل نگهداری دام 

و طیور و همچنین محصوالت کشاورزی و 

و ابزارآالت کار و....( الگوی ساخت چند وجهی 

حیاط مرکزی متداول بوده است. در سالهای بعد با 

تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی خانوارها )تمایل 

ای( و اقلیمی )وجود  های هسته وادهبه ایجاد خان

وسایل سرمایشی و گرمایشی و....( و معیشتی )تغییر 

شغل افراد، کمرنگ شدن دامداری و کشاورزی و...( 

این الگو ابتدا به دو طرف ساخت و در چند سال 

اخیر به یک طرف ساخت تغییر پیدا کرده است. 

شغل اکثر افراد شهر، اگرچه در حال حاضر همچنان 

اورزی است، نیاز به فضایی جهت نگهداری کش

رود با کاهش نقش کشاورزی شهر و افزایش  محصوالت و ادوات کشاورزی غیرقابل اجتناب است اما انتظار می

نقش خدماتی و صنعتی شهر، این نیاز به تدریج حذف شود و به سمت الگوبرداری از شیوه ساخت مسکن در 

ذکر است بنا بر تغییر و تحوالت اجتماعی و اقتصادی صورت  همچنین الزم به گیری کند. شهرها جهت

وساز و معماری آن تغییر پیدا کرده است. چنانچه در ساختمانهایی که در  گرفته، الگوهای سنتی ساخت

سالهای اخیر ساخته شده عمدتاً از آجر و آهن، سنگ و آهن و بلوک سیمانی و آهن استفاده شده است و 

 مانها نیز در حال متفاوت شدن است. همینطور نماسازی ساخت

 12 تصویر شماره :

 13 تصویر شماره :

 14 تصویر شماره :
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ساختار و سازمان شهر همراه با تعیین محدوده محالت مختلف شهر و چگونگی روابط آنها با  -4-3

 یکدیگر 

های موجود زنده با یکدیگر ارتباط ارگانیک  شهر به عنوان یک نظام، دارای اجزایی است که همچون اندام

یله یک نظام متقابل فضایی با یکدیگر همبستگی یافته و بخشی از یک وس ها به دارند. از این دیدگاه مکان

باشند که از تجمع فعاالنه آنها  هایی از یک حوزه بزرگتر می ها بخش روند. مکان شمار می کالبد چرخشی به

توان گفت که از  میآورند. به بیان دیگر  شوند که مراکز و محورهای شهر را پدید می هایی تشکیل می کانون

گیرند که در یک ارتباط درونی با  میها و محورهایی شکل  کانون ،ها و عملکردها استقرار مکان ی نحوه

گویند. ساختار فضایی شهر  آورند که به آن ساختار فضایی می ای از مراکز و محورها را پدید می شبکه ،یکدیگر

ب محورهای ارتباطی، در عرصه یا در حقیقت ترتیب قرار گرفتن عناصر شهر و نحوه ارتباط آنها در چارچو

هستند که در یکی از اشکال  حوزه معین جغرافیایی در رابطه با یکدیگر است. عناصر ساختار فضایی عناصری

 باشند:  سازمان فضایی ـ ادراکی شهر اثرگذار می زیر بر

 ها  ای: شامل حوزه عناصر پهنه -

 ها( شهر )دروازهها و نقاط ورودی  ها، گره عناصر کانونی: شامل نشانه -

 ها  ها و جداره عناصر خطی: شامل راهها، لبه -

 شود.  در ادامه به منظور تحلیل ساختار فضایی شهر ایج به شناسایی هر یک از این عناصر پرداخته می

 
 ها(  ای )حوزه عناصر پهنه  -

شود که به سبب کالبد و یا کارکرد از هویت و تشخص خاص و  الق میهایی از شهر اط ها به بخش حوزه

و یا اینکه براساس یک شهر باشند  «محالت»توانند منطبق بر  ها می متمایزی برخوردار باشند. این حوزه

بندی شوند و یا اینکه  فعالیت، سبز و مختلط و... تقسیم ،های مختلفی همچون سکونت به حوزه «عملکرد»

 بندی شود.  های مختلفی تقسیم به حوزه «گیری وره شکلد»براساس 
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ها بر روی  هر یک از این حوزه ر هم نهادبا ب

 تصویردست آورد.  توان نتایج جالب توجهی به هم می

های عملکردی سکونت، فعالیت،  ( پهنه31شماره )

مختلط را با ذکر مقیاس عملکردی آنها و در غالب 

ی  دهد )برهم نهاد پهنه نمایش میه هر محل

با توجه به این  .بندی عملکردی( بندی و پهنه محله

مراتب عملکردی در این  نقشه، عالوه بر آنکه سلسله

رسد که  خورد به نظر هم نمی شهر به چشم نمی

بندی از  بندی شهر و یا محله گیری آنها از محله شکل

وان نتیجه ت آنها تأثیر پذیرفته باشند. بنابراین می

بندی عملکردی،  بندی شهر و پهنه گرفت محله

 ای با یکدیگر ندارند.  ارتباط تعریف شده

سعه شهر و های تو ( دوره35شماره ) تصویر

گذارد )برهم  به نمایش میمحالت را با هم محدوده 

های توسعه شهر( با  دوره وبندی  نهاد نقشه محله

توجه به این نقشه محالت برق، منبع آبیاری و کلوها 

تقریباً منطبق با هسته اولیه شهر هستند و پس از آن 

محالت باغ علی، باغ نو، باغ میرزایی در توسعه دوم 

شهر و مابقی محالت در توسعه سوم و چهارم شهر 

به این توان  اند. از روی بافت شهر نیز می قرار گرفته

مطلب پی برد. محالت واقع در یک دوره توسعه 

 شهر، از نظر بافت شهری به هم شباهت دارند. 

  

 15 تصویر شماره :

 16 تصویر شماره :
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توان نتیجه گرفت بین توسعه شهر و  بنابراین می

ای  گیری و توسعه محالت شهر ارتباط تعریف شده شکل

 وجود دارد.

و عالوه بر این با برهم نهاد نقشه توسعه شهر 

شود که  های عملکردی شهر این نتیجه حاصل می  پهنه

های سوم  ایجاد شده در ایج در توسعهعملکردهای شهری 

های اول  و چهارم شهر، تمرکز بیشتری دارند و در توسعه

 ( 34)تصویر شماره اند.  و دوم شهر کمتر ایجاد شده

 

 عناصر کانونی: 

 ها: نشانه  

ادراکی موقعیت مکان یا فضای  عناصر بصری هستند که به سبب نمادین بودن به عنوان راهنمایها  نشانه

کنند. این عناصر عالوه بر تقویت پیوستگی سازمان فضایی شهر موجب خوانایی و جذابیت  شهری عمل می

ردی و ذهنی. های بصری، کارک شوند. نشانه ه گروه زیر متمایز میها به س شوند. نشانه شهری نیز میفضای 

های موجود در شهر ایج را  ( نشانه61نقشه شماره )

دهند. بر طبق مشاهدات میدانی انجام  نمایش می

شده آنچه بیش از همه به عنوان نشانه بصری در 

شهر قابل رؤیت است، بنای امامزاده سید اولیا و 

ارتفاعات اطراف شهر است. عالوه بر این بنای 

شود.  امامزاده نشانه کارکردی هم محسوب می

هایی که عملکردهای مخصوصی دارند، به لحاظ کالبدی چندان شاخص نبوده و  ساختمان طبق مشاهدات

های نگهبانی،  بیانگر کارکرد خود نیستند و تنها ساختمان نیروی انتظامی است که با دیوارهای بلند و دکه

 کند.  کارکرد ویژه این ساختمان را مشخص می
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 ها:  گره 

های خرید، ایستگاهها و نقاط تغییر مسیر  و اتصال راهها در کانونعناصری هستند که در محل برخورد 

به سبب تنوع  باشند. این عناصر عموماً الیت میشوند و واجد اهمیت به سبب ایجاد فضاهای فع تشکیل می

شوند. در شهر ایج  ها محسوب می ترین موقعیت کارکردی و حضور همزمان شهروندان در آنها، از سرزنده

( مشخص شده است. 61گفته وجود دارد که در نقشه شماره ) گاهی با خصوصیات پیش ه گرهتنها یک نقط

وجود آمده است و میدان شهرداری  این میدان که از تقاطع خیابان شهدا، کشاورز، بسیج و امام حسین به

طه اتصال نقها و کارکردهای متنوعی را در اطراف خود داشته و در واقع مهمترین  شود، فعالیت نامیده می

 شود.  دهنده نیمه شمالی و جنوبی شهر محسوب می

 
 ها( نقاط ورودی شهر )دروازه  

ای در ساختار  فضایی شهر هستند که امکان کنترل، نظارت و ارتباط فضاهای  ها، عناصر آستانه ورودی

عمل کند عمالً عنوان دروازه شهر  در شهر ایج عنصر کالبدی که بهکنند.  بیرونی و درون شهر را میسر می

را به سمت شهرها و روستاهای اطراف  نقطه وجود دارد که ورود به شهر و خروج از آن چهاروجود ندارد اما 

و داراب است. موقعیت این  ورودی شهر از سمت استهبان، رودبالها،  کند. مهمترین این ورودی میسر می

 ( نمایش داده شده است.  61ها در نقشه شماره )  ورودی

 

 عناصر خطی

  :راهها 

سبب ایجاد دسترسی و برقراری ارتباط مابین عناصر و اجزاء شهر از مهمترین عناصر سازمان راهها به  

های متنوع و جذاب  شوند،، بسیاری از راهها عالوه بر ایفای نقش اصلی خود از فعالیت فضایی محسوب می

 برخوردارند.  خودهای  از جمله تجاری، فراغتی و فرهنگی در سطح جداره

. دهد اند نمایش می ( مهمترین محورهایی که در شهر ایج ساختار فضایی را شکل داده61نقشه شماره )

رسد شهر در امتداد آن گسترش  طور که مشخص است شهر ایج چهار محور اصلی دارد که به نظر می همان

کنند. دقت در  را کامالً برقرار می پیدا کرده است. این محورها ارتباط شمال و جنوب شهر و شرق و غرب آن

گیری آنها حاکی از آن است که نحوه توسعه آنها بستگی مستقیمی  شکل و شمایل این راهها و نحوه جهت

 دارد.  توپوگرافی و شیب اراضی بستر شهربا 
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 شوند اما از آنجایی که در این شهر موضوعیت ندارند و در لبه و جداره نیز از عناصر خطی محسوب می

 کنیم. نظر می ساختار شهر تأثیری ندارند از بررسی آنها صرف

توانیم به ارتباط درونی و  ای، کانونی و عناصر خطی را در کنار هم قرار دهیم، می اگر عناصر حوزه

( 61ی سازوکار این عناصر با یکدیگر پی برده و ساختار فضایی این شهر را درک کنیم. نقشه شماره ) نحوه

 شود: دهد. از مطالعه این ساختار نتایج زیر حاصل می شهر ایج را نمایش میساختار فضایی 

هستند که استخوانبندی هسته  عمود بر یکدیگر یابان امام حسین دو محور تقریباًخیابان قاضی عضد و خ -3

توان  طوریکه محالت قدیمی شهر در اطراف این محورها شکل گرفته و می اند به اولیه شهر را تشکیل داده

گفته شده در بندهای پیشین، عناصر  آنها را به نوعی مرز بین محالت تصور کرد. بر اساس اطالعات

هر راسته بازار که منطبق بر بخش پائینی اصلی ساختار فضایی هسته اولیه شهر را مسجد جامع ش

محله برق، منبع آبیاری و  ای که اکنون به نام عه و سه محلهقل خیابان قاضی عضد و مکانی به نام پای

 اند.  کلوهاست شکل داده

امتداد یافته و  حسین به سمت جنوب و به طرف رودبالدر مراحل بعدی توسعه شهر ابتدا محور امام  -6

در اطراف آن شکل گرفته است. همچنین مهمترین  اغ علی و باغ میرزایی تقریباًبمحالت زیرده، 

محور تجاری شهر نیز در امتداد آن تشکیل شده است. پس از آن خیابان قاضی عضد به سمت شمال 

محمد امتداد یافته و محالت ساختمان و ده دستگاه در اطراف این محور  نورو به طرف امامزاده سید 

رسد شکل گیری این محالت همزمان با  با توجه به مشاهدات انجام شده به نظر می شکل گرفته و

گیری محالت جنوبی محور شهدا ـ کشاورز باشد. محور شهدا ـ کشاورز که از سمت شرق به  شکل

طرف امامزاده اسماعیل و از سمت غرب به سمت امامزاده سید اولیا و نیز شهر استهبان امتداد یافته 

های مختلط سکونت و فعالیت در اطراف  شود که پهنه محور تأثیرگذار شهر محسوب می است، دومین

است و محل تقاطع آن با خیابان امام حسین نیز مهمترین عنصر کانونی شهر  یگیر آن در حال شکل

 شود.  محسوب می

 اند.  های فعالیتی شهر در کنار محورهای اصلی شهر شکل گرفته تقریباً تمامی پهنه -1

 شود.  های ورودی شهر از سمت روستاها و شهرهای اطراف ختم می ای مسیرهای اصلی شهر به دروازهانته -0

های قومی در  اوتیکدست و هماهنگ است و در واقع تفاز آنجایی که جامعه مردم این شهر، کامالً  -1

دارند و وجود ندارد، محالت شهر نیز مرزبندی مشخصی با توجه به محورهای اصلی ن بین آنها تقریباً

بندی شهر از استخوانبندی و ساختار  توان گفت استخوانبندی شهر از محالت و یا محله در واقع می

 اند.  طور ارگانیک شکل گرفته شهر تأثیر نگرفته است و به
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 پدافند غیرعامل و نیازهای کالبدی آن در شهر و حریم آن  -4-1

هایی  امنیتی و دفاعی و آمادگی مقابله با شرایط بحران و پس از آن، از جمله ضرورتتوجه به مالحظات 

ریزی شهرها و تنظیم روابط سه مؤلفه اصلی آن یعنی انسان، فضا و فعالیت بایستی  است که در برنامه

مله تواند از ج صورت پذیرد. توزیع متناسب خدمات و استقرار مطلوب مراکز فعالیت و مناطق حفاظتی می

 ارکان اصلی مورد توجه در موضوع پدافند غیرعامل در سکونتگاههای شهری محسوب گردد. 

حفاظت در برابر تهاجم بدون »از نظر مفهومی پدافند غیرعامل و یا دفاع غیرعامل با مفهوم کلی  

بر  های اصلی که برای دفاع غیرعامل است. اهداف و مأموریت« استفاده از سالح و درگیر شدن مستقیم

 : 3اند شامل موارد ذیل است شمرده

جلوگیری از خسارتهای حیاتی به خدمات، واحدها و مراکز جمعیتی و صنعتی و یا محدود کردن  -3

 این خسارتها 

های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی،  باال بردن قابلیت ابقاء استمرار عملیات و فعالیت -6

 در شرایط وقوع تهدید با بحران و جنگحساس و مهم اعم از نظامی و غیرنظامی کشور 

 حفظ تمامیت اراضی، امنیت ملی و استقالل کشور -1

 گرانه در مواقع بحران  انجام اقدامات پیشگیرانه، مداخله -0

 های آسیب دیده و احیای خدمات  تسهیل در امر امدادرسانی به افراد و بازسازی مراکز و محل -1

 ندگی تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدار -5

  به این ترتیب با توجه به توضیحات یاد شده اماکن و تأسیساتی حیاتی را با توجه به اهمیت و ارزش

گروه اماکن و تأسیسات حیاتی، اماکن و تأسیسات حساس، اماکن و تأسیسات  0توان به  حفاظتی آنها می

یسات حیاتی و مهم و باالخره اماکن و تأسیسات قابل حفاظت تقسیم نمود. بدیهی است اماکن و تأس

ای برخوردار بوده و وجود و استمرار فعالیت آنها گستره کشوری را در بر  حساس از اهمیت ملی و یا منطقه

تری برخوردار بوده و وجود اهمیت استمرار  گیرد. اما اماکن و تأسیسات مهم از درجه اهمیت نسبتاً پائین می

رسد در شهرهای کوچک و  این ترتیب به نظر می فعالیت آنها برای بخشی از کشور حائز اهمیت است. به

 گردد.  غیرمرزی همچون ایج مقوله پدافند غیرعامل تنها اماکن و تأسیسات قابل حفاظت را شامل می

                                                            
  31، تیرماه «پدافند غیرعاملمالحظات »وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل،  - 3
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توان از جمله  به این ترتیب مراکز درمانی، نظامی ـ انتظامی و مدیریت شهری )شهرداری( را می

 ات حیاتی قابل حفاظت در شهر ایجق و آب را از جمله تأسیسترین اماکن قابل حفاظت و تأسیسات بر اصلی

محسوب نمود. در این صورت موقعیت استقرار این اماکن و تأسیسات و نحوه دسترسی آنها به معابر اصلی شهر 

به منظور امدادرسانی در مواقع بحران و پس از آن بایستی مورد توجه قرار گیرد. در این مورد تمرکززدایی از 

، تأسیسات و اماکن برای کاهش اثرات خطر احتمالی مفید است. با توجه به اینکه از جمله اهداف پدافندی نیروها

بنابراین الزم است تا مجموعه اقداماتی نیز در همین راستا صورت  شد،با کاهش تأثیرات اقدامات آفندی می

ره )با قابلیت اسکان آسیب دیدگان پذیرد. در این خصوص نیز توسعه و یا احداث فضاهای سبز و باز چند منظو

 تواند بسیار مفید باشد.  یا مصنوع( می حوادث طبیعی و

رسد شهر ایج چه به لحاظ موقعیت جغرافیایی استقرار )شهرهای داخلی( و چه  در مجموع به نظر می

ای  ناحیه ای، های فعالیتی )فاقد هر گونه واحدهای فعالیتی حفاظتی در سطح ملی، منطقه از حیث بارگذاری

و...( بطور قطع در معرض خطرات اینچنینی قرار ندارد. از طرفی بررسی وضعیت فاکتورهای طبیعی )سوانح 

لرزه، لغزش، رانش و... که در بخش مربوطه به توضیح آنها  و رخدادهای طبیعی( همچون سیل، زمین

یل، این شهر دو بار در سالهای دهند. البته در خصوص س پرداخته شد، تهدید جدی را فراروی شهر قرار نمی

در معرض سیالب قرار گرفته و خسارتهای مالی نیز محتمل شده است ولی با انجام اقدامات  43و  51

اصالحی خطر آن کاهش یافته است. با این وصف همچنان الزم است تا عالوه بر اصالح کامل آبگذرهای 

زا همچون  ربوط به هر یک از فاکتورهای بحرانداخل و پیرامون شهر، رعایت ضوابط و مقررات و حرایم م

های مربوطه و چاههای تأمین آب شرب شهر  های فشار قوی برق و شبکه مسیل عبور از شرق شهر، پست

 های توسعه شهر الزامی گردد.  در برنامه

از طرفی همانطور که اشاره گردید ایجاد فضاهای چند منظوره که بتواند در مواقع بحران مورد 

های سرپوشیده ورزشی، پارکها و...( و در مواقع عادی نیز  های ورزشی بزرگ، سالن اده قرار گیرد )زمیناستف

ریزی توسعه این شهر  های آن در خدمت پاسخگویی به نیازهای شهروندان در آید، بایستی در برنامه ظرفیت

خیزی قرار گرفته با  متوسط لرزه لرزه نیز این شهر در پهنه با خطر نسبی دیده شود. خوشبختانه از نظر زمین

 رسد.  نظر می این وجود رعایت ضوابط مقاومت در برابر زلزله در ساختمانهای جدیداالحداث ضروری به
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 بررسی تراکم و طبقات ساختمانی در مناطق، نواحی و محالت مختلف شهر  -4-11

ی چند متغیر است که از جمله تأثیر عوامل تراکم ساختمانی و جمعیتی در محالت مختلف یک شهر تحت

های قومی و نحوه  بندی توان به وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی اقشار مختلف و گروه مهمترین این عوامل می

 زندگی مردم اشاره کرد. 

همانطور که قبالً هم اشاره شد، ایج از جمله شهرهایی است که بنا بر مالحظات سیاسی و آماری و برای 

دهد، از نظر قانونی شهر شده است. این در حالی  ی که دولت به شهرها تخصیص میا برخورداری از بودجه

است که ساختار اقتصادی و اجتماعی آن و همچنین ساختار کالبدی روستا را حفظ کرده و در طول محورهای 

ا به اصلی به سمت باغات و مزارع، توسعه پیدا کرده است. مطالعات انجام شده بر روی این شهر این نکته ر

درصد  1/3ها یک طبقه و  درصد پالک 1/03( در شهر ایج 13خوبی نشان داده است. طبق جدول شماره )

لیان گذشته بیشتر در سطح طبقه هستند و همانطور که مشخص است گسترش شهر در طی سا 6باقیمانده 

شده متوسط تراکم ساختمانی در این شهر با متوسط  های انجام . بنا بر بررسی(65)نقشه شماره  وده استب

 های مسکونی تفاوت چندانی ندارد. سطح اشغال در پالک

 مسکونی بندی طبقات  دسته ( 13جدول شماره ) 

 درصد مساحت درصد پالک تعداد طبقات )مسکونی(

 1/03 160105 1/03 3403 طبقه 3

 1/3 3011 1/3 63 طبقه 6

 300 163503 300 3365 جمع

  

( متوسط تراکم و سطح اشغال را در هر یک از محالت شهر با هم مقایسه کرده است.  16) جدول شماره 

عالوه  .هستند شبیه همشود در تمامی این محالت این دو شاخص  میهمانطور که از جدول نیز استنباط 

بیشترین متوسط سطح  میرزاییزیرده و باغ منبع آبیاری، برق، کلوها و  محالترسد  بر این به نظر می

دستگاه و ساختمان کمترین متوسط تراکم و سطح اشغال  30اشغال را در بین محالت دارا هستند و محله 

تر شهر از تراکم  رسد محالت قدیمی باشند. با توجه به این نتایج به نظر می را در بین محالت دارا می

تر است و هر چه شهر توسعه پیدا کرده  درآنها متراکم ساختمانی و سطح اشغال بیشتری برخوردارند و بافت

 از این فشردگی در بافت کاسته شده است. 
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 سطح اشغال و تراکم ساختمانی به تفکیک محالت  ( 16 جدول شماره )

متوسط سطح اشغال  محله ردیف
 )درصد(

متوسط تراکم 
 )درصد(

 1/06 06 دستگاه ده 3

 0/01 01 ساختمان 6

 03 03 معرفت 1

 1/10 10 باغ نو 0

 11 11 منبع آبیاری 1

 0/10 10 برق 5

 11 11 کلوها 4

 16 16 باغ میرزایی 3

 13 13 باغ علی 0

 0/13 13 مخابرات 30

 16 16 زیرده 33

 10 10 گوردشتی 36

 6/00 00 بهداری 31

 03 03 کشاورزی 30

 3/10 10 جمــع 
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های کمی و  های مسکونی در مناطق مختلف شهر با توجه به شاخص وضعیت کلی ساختمان -4-11

نوع مصالح، کیفیت و قدمت ساختمان )قابل استفاده، نوسازی  ،نمای ساختمان ،کیفی، مالکیت

 و مرمتی، تخریبی(، تجهیزات و تأسیسات بهداشتی جهت استقرار بنا در زمین و...

اشاره شده است، ایج روستایی بوده است که در پی اجرای سیاست تبدیل روستاها به  قبالً نیز همانطور که

شهر )به منظور کاهش مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگتر و برطرف ساختن مشکالت ناشی از عدم 

دسترسی مناسب روستائیان به مراکز خدماتی( به شهر تبدیل شده است و بنابراین یک روستا ـ شهر 

 شود.  محسوب می

های مختلف روستا ـ شهرها آنچه بیش از همه مشخص و بارز است، وضعیت  از میان تمام ویژگی

روستایی تشکیل گونه شهرهاست. با توجه به این که هسته اولیه شهر ایج را یک نقطه  کالبدی و معماری این

 هسته اولیه این سکونتگاهمنطبق به  یاریداده است. محالت قدیمی شهر همچون محله کلوها، برق و منبع آب

هایی با عرض کم برخوردار است.  ای و کوچه های تک طبقه هستند و از بافتی ارگانیک و روستایی با ساختمان

اند از ساختمانهایی با  های اخیر شهر و پس از تبدیل روستا به شهر شکل گرفته محالت جدید که در توسعه

 اند. هتری ساخته شد بادوامو مصالح و کیفیت بهتر 

های کمی و کیفی ساختمانهای مسکونی، در شهر ایج، به شرح ذیل مورد  در ادامه مهمترین شاخص

 بررسی قرار گرفته است. 

 نوع مصالح  -الف

وام )بتون، درصد از ساختمانهای مسکونی این شهر با مصالح با د 6/30( حدود 11براساس جدول شماره )

مابقی از مصالح کم دوام ( و ـ بلوک سیمانی و آهن آهن ـ سنگ و آهنبادوام )آجر و اسکلت فلزی( و نسبتاً 

اند. با توجه به نقشه شماره  دوام )خشت و گل و چوب( ساخته شده انی، سنگ و آجر و چوب( و بیمیس  )بلوک

دوام دارند بیشتر در هسته مرکزی شهر و محالت  هایی که مصالح کم دوام و بی رسد ساختمان ( به نظر می 64)

های  اند بیشتر در توسعه با دوام استفاده کرده ایی که از مصالح با دوام و نسبتاًه قدیمی آن هستند و ساختمان

 خورند.  اخیر به چشم می
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 نوع مصالح استفاده شده در شهر ایج  ( 11جدول شماره ) 

 درصد تعداد نوع مصالح
مساحت 

 )مترمربع(
 درصد

 6/10 604304 6/10 431 بتون، اسکلت فلزی بادوام

 نسبتاً بادوام
آجر و آهن، سنگ و آهن، بلوک 

 سیمانی و آهن
363 01 600031 1/05 

 0/0 00440 30 330 بلوک سیمانی و سنگ و آجر و چوب کم دوام 

 3/1 65450 3/1 305 خشت و گل و چوب دوام  بی

 300 163503 300 3365 جمــع 

 

  قدمت ابنیه -ب

درصد از ساختمانهای محدوده،  4/13 (10براساس جدول شماره )

سال دارند و پس از آن ساختمانهای با عمر بیشتر از  1قدمتی کمتر از 

درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده  0/63سال با  60

رسد تمایل به نوسازی و توسعه  است. با توجه به این جدول به نظر می

 در این شهر نمود قابل توجهی دارد. 

 60ساختمانهایی با عمر بیش از (  63با توجه به نقشه شماره ) 

از توسعه شمالی وجود دارند سال بیشتر در هسته اولیه شهر در قسمتی 

های شمالی و  سال بیشتر در توسعه 1و ساختمانهایی با عمر کمتر از 

 اند.  اند و سایر ابنیه در سطح شهر پراکنده جنوب شهر مستقر شده

  

 19 تصویر شماره :

 20 تصویر شماره :
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 قدمت ابنیه  ( 10جدول شماره ) 

 درصد مساحت )مترمربع( درصد تعداد  قدمت ابنیه 

 1/13 601504 4/13 403 سال 1زیر 

 5/35 34504 5/31 630 سال 30تا  1

 0/30 10341 0 351 سال 31تا  30

 3/3 06003 1/3 313 سال 60تا  31

 0/65 310161 0/63 133 سال 60بیشتر از 

 300 163503 300 3365 جمــع

 

 کیفیت ابنیه  -ج

درصد از ابنیه مسکونی موجود شهر، دارای کیفیتی قابل قبول و نیازمند  3/10(  11براساس جدول شماره ) 

درصد( بیشترین فراوانی را دارا هستند. با توجه به نقشه  1/60با تعمیر جزیی هستند و پس از آن ابنیه نوساز )

لیه شهر مشاهده ( ساختمانهایی که مرمتی و یا تخریبی هستند بیشتر در محالت قدیمی و هسته او60شماره ) 

 اند.  های شمالی و جنوبی واقع شده شوند و ساختمانهایی با کیفیت قابل قبول و نوساز در توسعه می

 کیفیت ابنیه مسکونی  ( 11 جدول شماره )

 درصد مساحت )مترمربع( درصد تعداد کیفیت بنا

 0/60 314310 1/60 110 مناسب نوساز و 

 10 330351 3/10 156 قابل قبول و نیاز به تعمیر جزیی 

 1/60 304135 3/66 035 مرمتی و نیاز به تعمیر اساسی

 0/5 15103 0/4 315 تخریبی و دارای سکونت

 0/3 05030 1/0 341 در حال ساخت

 300 163503 300 3365 جمع
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 نمای ساختمان  -د

میدانی انجام شده، اکثر های  باتوجه به برداشت

ای دارند اما  سادههای این شهر نماهای  ساختمان

با توجه به قدمت ابنیه مصالح متفاوتی در آنها به 

گل  کار رفته است. در ساختمانهای قدیمی از کاه

ده است. اکثر برای پوشاندن نما استفاده ش

در نمای خود  آجر و شیشه ساختمانهای میانسال از

اند و در برخی از آنها از سیمان سفید  استفاده کرده

برای پوشاندن نما استفاده شده است. در 

اند  شده هایی که طی چند سال اخیر احداث ساختمان

تمایل به استفاده از سرامیک در نما مشاهده 

شود. تنها در تعداد محدودی از بناها که اکثراً  می

ز سنگ و شیشه در نما اداری و دولتی هستند، ا

استفاده شده است. این ساختمانها در واقع 

های شاخص شهر هستند. در یک نگاه  ساختمان

ی زندگی و سلیقه مردم از حالتی  توان گفت، نماهای موجود در شهر حکایت از تغییر و گذار شیوه کلی می

 روستایی و ساده به سمت حالتی شهری را دارد. 

 

 جهت استقرار بنا -هـ

شود. در  نوع بافت و در نتیجه چند نوع نحوه استقرار بنا مشاهده می( چند  60با دقت در نقشه شماره ) 

گیری مشخصی ندارند و در  ها جهت خصوص قسمت مرکزی شهر، پالک تمامی محالت موجود شهر به

تقرار بنا در قسمت کند. اما نکته قابل توجه در نحوه اس نتیجه جهت استقرار بنا از قاعده خاصی تبعیت نمی

مرکزی و قدیمی شهر آن است که اکثر پالکها دارای ساختمانهای چندوجهی هستند، به این معنا که در 

اند. دلیل این امر در این نکته است که در گذشته و حتی  دو یا سه طرف پالک خود اقدام به ساخت کرده

ا برای سکونت در اختیار دارند، قسمتی از ها عالوه بر آنکه قسمتی ر در حال حاضر بسیاری از این خانه

 21 تصویر شماره :

 22 تصویر شماره :
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ساخت را به منظور نگهداری دام و طیور خود و همچنین انبار کوچکی را جهت نگهداری محصوالت 

و  امهادجداسازی قسمت سکونت از محل نگهداری اند. بنابراین به منظور  بنا کردهکشاورزی و علوفه 

دیگری برای این نوع نحوه استقرار  ند. البته دلیلکن ن میاخت در وجوه مختلف ساختماانبارها، اقدام به س

ست که در گذشته برای ایجاد آسایش اقلیمی در منازل مسکونی و در توان ذکر کرد و آن این ا نیز می بنا

کردند. با نگاهی  نشین در وجوه مختلف می نشین و زمستان فصول مختلف سال اقدام به ساخت تابستان

شود اکثر ساختمانها بیشتر در جبهه شمالی، غربی و جنوبی پالک  شهر مشاهده میدقیق به بافت مرکزی 

خوش تغییر شده است، و این  دستهای بعدی شهر کمی  اند. اما این نحوه استقرار در توسعه احداث شده

اند. اما جهت استقرار بنا به  بدان معناست که اکثر پالکها در یک سمت از پالک اقدام به ساخت کرده

گیری و نحوه استقرار بنا  رسد جهت کند و به نظر می بعیت از جهت پالکها، از قاعده خاصی پیروی نمیت

 ها بیشتر جنبه اقلیمی و فرهنگی داشته باشد.  در این پالک

 . دهد می نمایش شهر در موجود قطعات اشکال حسب بر را بنا استقرار نحوه ریز( 61شماره ) ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجهیزات و تأسیسات بهداشتی  -و

با توجه به اطالعات اخذ شده شهر ایج دارای تأسیسات آب و برق و تلفن است اما فاقد شبکه گازرسانی 

کنند عالوه بر این شبکه فاضالب نیز در این شهر  های گاز مایع، استفاده می است و مردم شهر از کپسول

 گیرد.  رت مینشده و دفع فاضالب توسط چاههای جذبی صو احداث
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مالکیت اراضی در شهر با تفکیک نوع مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی )شهرداری و  -4-12

 اوقاف( و تأثیرات آن در شهر 

اطالعات در خصوص مالکیت اراضی از ارگانهای ذیربط، برای پیدا درخواست به عدم ارسال پاسخ به دلیل 

زنی در این مورد  کردن شناخت نسبی در این زمینه ناگزیر از استفاده از جدول کاربری اراضی شهر و گمانه

 هستیم. 

کنیم  بندی چنانچه مالکیت خصوصی را به دو بخش اراضی ساخته شده و اراضی ساخته نشده تقسیم

 54/61ها در حدود  راضی مسکونی، تجاری و دامداریرسد سهم اراضی ساخته شده شامل ا به نظر می

درصد باشد.  01/30 درصد از اراضی شهر و اراضی ساخته نشده شامل باغات و اراضی کشاورزی در حدود

درصد از اراضی شهر دارای مالکیت خصوصی هستند. چنانچه اراضی مذهبی را  4/10بنابراین در حدود

ت و درصد از اراضی شهر را مالکیت وقفی در بر گرفته اس 11/0اراضی وقفی تلقی کنیم در حدود جزو 

 ،نبود اطالعات الزم در این زمینهتصاص یافته است. به دلیل وقفی اخ سایر اراضی به مالکیت دولتی یا

 باشد.  ارائه جزئیات و بررسی تأثیرات مالکیت در شهر مقدور نمی
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های  های تاریخی و حرایم و ضوابط و طرح ها، بناها، محوطه ت مربوط به بافتاخذ اطالعا -4-13

 به آنها  مربوط

سکونتگاههایی است که در منطقه فارس شکل گرفته است. به همین دلیل آثار و ترین  شهر ایج از قدیمی

های  زیادی گویای ویژگی  اندازههای تاریخی با ارزش نیز در محدوده شهر بجا مانده که تا  محوطه

معماری ـ فرهنگی ساکنین پیشین این کانون زیستی دارد. آثاری 

ای  همچون قلعه قدیمی، کانالها و آسیاب آبی، چهارطاقی، آتشکده

های باستانی اطراف شهر از  که تبدیل به مسجد شده است و تپه

روند.  بشمار می 3های تاریخی این شهر جمله بناها و محوطه

( نمایی از قلعه دارالمان و مسجد سنگی  61و  60تصاویر شماره ) 

توان از  گری را می باشد. عالوه بر آثار یاد شده تپه شیشه ایج می

در قسمت ذیل توضیحی جمله دیگر آثار باستانی این شهر نام برد. 

 از آثار تاریخی یاد شده داده شده است.  رمختص

ای در  قلعه دارالمان: این قلعه که آثار آن بصورت مخروبه -3

گرفته در اصطالح های شمالی شهر ایج قرار  کمرکش کوه

این اثر تاریخی هم به لحاظ دارا شود.  محلی گود بنگو نامیده می

بودن ذخایر ذیقیمت باستانی و هم بازگویی بخشی از تاریخ 

 باشد.  می پنهان این سرزمین از اهمیت زیادی برخوردار

انی سنگی ایج: این اثر که به دوره ساسچهارطاقی و مسجد  -6

گردد تماماً حفظ شده و تنها سقف گنبد آن از قسمت  باز می

خارج بازسازی شده است. کف چهار طاقی نسبت به سطح 

زمین مقداری گودتر بوده که از چند پله کوتاه برای رسیدن به 

ی واقع در دره به ها کف بایستی عبور نمود. سرچشمه قنات

 دایت شده و آب به حوض وسط آن واردداخل چهارطاقی ه

 شود.  می

                                                            
 نقش ـ مطالعات طرح هادی شهر ایج  مهندسین مشاور پارس - 3

 24 تصویر شماره:

 25 تصویر شماره:
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شود که پس از اسالم در  مسجد سنگی که در کوه و از سنگ بریده شده از آثار دوره ساسانی محسوب می

به نام امیرالحاجب، محرابی در آن ایجاد کرد و آنرا بصورت  یهجری قمری به دستور شخص 501سال 

 اند. خطوطی بصورت کتیبه نیز در بدنه آن وجود دارد که مربوط به همین دوران است.  مسجد در آورده

های  اند و شامل تعدادی تپه های تاریخی در ابتدای شهر قرار گرفته گری: این تپه های شیشه تپه -1

ادی از شیشه در آنها یافت شده است. قطعات شیشه گویای انجام قدیمی است که قطعات زی

گری هنوز در  های شیشه گری )کارگاهها( در این مکان بوده است. بقایای کوره های شیشه فعالیت

 خورد.  محل به چشم می
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، فاضالب،  های تأسیسات شهری )آب خصوصیات، موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه -4-14

 ها و امکانات آنها  ها، کمبودها، محدودیت ابرات، اینترنت، گاز و غیره( سرانهبرق، مخ

پیشرفت آن محسوب  و نیازهای اولیه هر شهر بوده و یکی از فاکتورهای مهم توسعهتأسیسات شهری از 

 پردازیم:  شود بر همین اساس به بررسی تأسیسات شهر ایج می می

 
 وفاضالب آب  

و  31، 1پذیرد که به ترتیب دارای آبدهی  ایج از طریق سه حلقه چاه آهکی صورت میتأمین آب شهر منابع 

شود. یک  لیتر( می 304مترمکعب )روزانه   46 ،باشد و سرانه مصرف برای هر نفر در سال لیتر در ثانیه می 60

ره آب شهر . مخازن ذخیگردد میچاه نیز توسط جهاد کشاورزی حفر شده که برای کشاورزی و شرب استفاده 

مترمکعبی سنگی در شمال ایج  310عبی بتنی و یک مخزن مترمک 6100ستگاه است که یک مخزن د 1نیز 

اند بنابراین  مترمکعبی بتنی در غرب ایج واقع در کوی ده دستگاه واقع شده 100واقع در کوی قالتان و مخزن 

 6000رکین آب در شهر نزدیک به مترمکعب است. تعداد مشت 1310آب موجود در شهر ایج کل حجم مخازن 

 اینچ و از جنس چدن است.  35و  36های انتقال آب  فقره انشعاب بوده و قطر لوله

شهر  گی شبکه آب است. در بعضی از مناطقیکی از مشکالت موجود زمینه آبرسانی در شهر ایج فرسود

 ه است. شبکه آب جوابگوی نیاز اهالی نبود ،های اصلی نیز به علت عدم عبور لوله

ها و معابر شهر رها  فاضالب شهر از طریق چاههای جذبی انجام پذیرفته و یا بصورت غیر اصولی در کوچه

آوری و دفع فاضالب یکی از ضروریات مردم شهر از طرف مسئولین  شوند که نیاز به ایجاد شبکه جمع می

داند که جهت  هر ایج ضروری میهای موجود اداره آبفای ش عنوان شده است. در خصوص کمبودها و نارسایی

کیلومتر  1کیلومتر شبکه فرسوده و اجرای  31تقویت فشار شبکه نیاز به حفر یک حلقه چاه آهکی و تعویض 

 باشد.  خط انتقال می

  حرایم 

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله(  1متر ) 5میلیمتر در کل  100حریم لوله آبرسانی با قطر  -3

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله(  1متر ) 5میلیمتر در کل  300 تا 100حریم لوله از  -6

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله(  1متر ) 30در کل میلیمتر  3600تا  300حریم لوله از  -1

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله(  5متر ) 36در کل به باال میلیمتر  3600حریم لوله از  -0
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 برق 

به شبکه سراسری برق کشور پیوسته است.  3111دارای کارخانه برق بوده و از سال  3103شهر ایج از سال 

 3درصد تجاری و  0/0درصد عمومی،  3/6درصد خانگی،  4/33مشترک است که  3601برق  تعداد مشترکین

 درصد کشاورزی است. 

 آمپر است.  31/3فر ازاء هر ن دستگاه بوده و سرانه مصرفی برق به 301تعداد کل پست برق در منطقه ایج 

 1حرایم  

نامند.   می 3خط و متصل به آن، که عرض هر کدام را حریم درجه مسیر دو نوار است در طرفین : 1حریم درجه 

، 3براساس جدول زیر متناسب با ولتاژ خط انتقال خواهد بود. در مسیر خط و حریم درجه  3میزان حریم درجه 

اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات مسکونی، دامداری یا باغ، درختکاری و انبارداری تا هر 

سازی و شبکه آبیاری مشروط بر  حفر چاه و قنات و راهو باشد و فقط زراعت فصلی و سطحی  رتفاع ممنوع میا

اینکه سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات شبکه توزیع نگردد یا رعایت اصول حفاظتی به منظور جلوگیری از 

زی الزم است قبالً از مسئولین بروز خطرات جانی و مالی بالمانع است و در مورد حفر چاه و قنات و راه سا

عملیاتی خطوط نیروی برق مجوز کتبی گرفته باشند. ولی در هر صورت، ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاه و 

 ها انجام گیرد.  متر از پی پایه 1های خط نباید در فاصله کمتر از  سازی، در اطراف پایه قنوات و راه

و متصل به آن، که فاصله افقی حد خارجی آن از محور خط  3رجه دو نوار است در طرفین حریم د :2حریم درجه 

باشد. در حریم  براساس جدول زیر می 6نامند. میزان حریم درجه  می 6ها( را حریم درجه  )خط واصل بین مرکز پایه

باشد.  فاع ممنوع میفقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارت 6درجه 

 دهد.  جدول زیر حریم خطوط انتقال انرژی وزارت نیرو را نشان می
 

 ( حریم خطوط انتقال انرژی وزارت نیرو 15جدول شماره ) 
 

 خطوط 

 فواصل 

 ولتاژ خطوط به کیلوولت 

33 60 11 55 316 610 000 410 

 61 60 34 31 0 1 1 1 (3الف )حریم درجه 

 50 10 00 10 60 31 1 1 (6ب )حریم درجه 

 
 

                                                            
  04مصوب سال  - 3

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  خصوصیات کالبدی                           طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج                                                                                                    

 

 315   مهندسان مشاور شهروخانه

 گاز  

 شهر ایج فاقد شبکه گازرسانی است. 

  
  مخابرات 

گونه اطالعاتی از شهر ایج در  به دلیل عدم دریافت اطالعات از طریق اداره کل مخابرات استان هیچ متأسفانه

دسترس نبوده و از اطالعات طرح هادی شهر ایج در این مورد استفاده شده است. بر اساس اطالعات فوق که 

مخابرات در  13و از سال  دهنمواز امکانات تلگراف استفاده  00باشد شهر ایج از سال  می 31مربوط به سال 

شماره تلفن بوده و دارای  3060اکنون شهر ایج دارای یک مرکز تلفن با  اندازی شده است. هم این شهر راه

 باشد.  پوشش موبایل نیز می
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های خدماتی ـ رفاهی  گیری، مجتمع وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری )ایستگاههای سوخت -4-15

نشانی و غیره( کمبودها  راهی، کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع پسماندهای جامد، آتش یا بین

 و مشکالت و امکانات موجود در این زمینه 

 آوری و محل دفن زباله  چگونگی جمع 

هر منطقه در در آوری زباله شهر را به سه منطقه تقسیم کرده که  شهرداری شهر ایج جهت ساماندهی جمع

امکانات حمل زباله که مقدار سرانه تولید آن  گردد. آوری زباله از درب منازل اجرا می هفته دو بار طرح جمع

آوری به محل  ها را پس از جمع ه زبالهباشند ک پرسنل می 1گرم است، یک دستگاه نیسان و  110ازاء هر نفر  به

 هکتار است.  3نمایند. وسعت محل دفن در حدود  کیلومتری جاده فسا ـ ایج منتقل می 1دفن زباله در 

  شهر و  خارج از محدودهشهر ایج دارای دو گورستان است که یکی در اطراف امامزاده سید نور محمد در

در داخل محدوده است که وسعت آن بر اساس برداشتهای اولیاء دومین گورستان در اطراف امامزاده سید 

 باشد.  هکتار می 4/3میدانی 

 نشانی یک  نشانی است و تنها امکانات مربوط به آتش نشانی شهر ایج فاقد ایستگاه آتش از نظر تجهیزات آتش

 نشانی ایسوزو است.  آتش  دستگاه ماشین

  .شهر ایج فاقد کشتارگاه است 

 در شهر ایج دو سالن ورزشی و یک زمین فوتبال است که جمعاً دارای وسعتی ر امکانات موجود شهرداری از دیگ

ای است.  بصورت اجاره مربعمتر 636 چنین دارای یک کتابخانه با وسعت هزار مترمربع است. هم 30در حدود 

 0/6داخل محدوده شهر  جنگلی درهکتار است که سهم پارک  1پارک و فضای سبز موجود شهر نیز در حدود 

 مترمربع و بقیه به رفیوژها تعلق دارد.  3053هکتار، پارک داخل شهر 

از جمله مشکالتی که شهرداری شهر ایج با آن روبروست عبارتند از: کمبود بودجه و اعتبارات، نداشتن زمین 

زباله و توسعه محل مناسب جهت دفن در مکان مناسب جهت خدماتی نظیر کشتارگاه و توسعه گورستان، 

تملک زمین جهت احداث های آتی و پیشنهادی شهرداری ایج  چنین برنامه هم .امکانات ورزشی و فرهنگی

 روزی است.  پارک و فضای سبز، واگذاری زمین جهت احداث هنرستان و مدرسه شبانه
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مات برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسکن، تأسیسات زیربنایی، خد -4-16

 رفاهی و سایر کارکردهای اصلی شهر 

 46چنانکه در بررسی وضع موجود آب شهر ایج گفته شد، سرانه مصرف آب در این شهر در سال، 

 3116نفری شهر ایج در حال حاضر روزانه  5456لیتر در روز است. بنابراین جمعیت  304مترمکعب یعنی 

 00هم  از سوی دیگر آبدهی سه حلقه چاه نیز رویکنند.  ( آب مصرف می5456×  304=  3116330لیتر )

شود. بر این اساس  ( آب تولید می00×  1500×  60مترمکعب ) 1015 هم ها روی از چاه لیتر است. یعنی

مترمکعب بیش از مصرف روزانه است و در حال حاضر شهر از نظر  6360میزان تولید آب روزانه شهر 

ر حال حاضر در زمینه آب در شهر وجود دارد مربوط به فرسودگی تأمین آب مشکلی ندارد. مشکالتی که د

تواند جوابگوی نیاز  های اصلی، شبکه موجود نمی چنین به علت کمبود فشار در لوله شبکه آب و هم

 ساکنان باشد. 

از کمبودهای مهم شهر ایج در زمینه تأسیسات عدم اجرای شبکه فاضالب و شبکه گازرسانی در 

عالوه بر تأمین نیاز واهد در زمینه گردشگری فعال گردد، شبکه گاز ویژه بخ شهر به شهر است. چنانچه

اند یکی از مهمترین نیازهای گردشگران را نیز تأمین نماید. در زمینه برق نیز شهر باید بتوساکنان شهر 

 ایج به شبکه سراسری برق کشور متصل بوده و مشکل خاصی وجود ندارد. 

گی: متأسفانه در زمینه خدمات مانند بهداشت و درمان آموزش، کتابخانه و خدمات رفاهی و فرهن  

ر گرفته است. با توجه به همین اطالعات اندک باید گفت که اراطالعات اندکی در اختیار مشاور قورزش 

شهر ایج فاقد خدمات رفاهی ـ فرهنگی ـ تفریحی اساسی است که بتواند باعث جذب جمعیت از نقاط 

الوه بر این فاصله اندکی که این شهر با شهر استهبان یعنی مرکز شهرستان و یا شهر فسا دیگر شود. ع

و  هدـ تجاری ـ رفاهی با این شهر کم ششود که ارتباط نقاط پیرامونی از نظر اقتصادی  دارد سبب می

ند و به جز دهند که به جای مراجعه به این شهر مستقیماً با شهر استهبان در ارتباط باش مردم ترجیح می

کارهای اداری که از نظر تقسیمات سیاسی نقاط پیرامونی ملزم به استفاده از خدمات اداری شهر ایج 

در باشند، ولی به علت وضعیت خاص توپوگرافی منطقه که باعث محصور شدن روستاهای شرق ایج  می

ج در زمینه خدمات با شهرهای بزرگتر مشکل بوده و نقش ایشرق منطقه میان ارتفاعات شده ارتباط 

گردد. بنابراین با توجه به عدم وجود خدمات برتر پزشکی مانند  تر می رسانی به این روستاها برجسته
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شهر ایج و روستاهای حوزه نفوذ آن برای استفاده از این خدمات  ،بیمارستان و مراکز تخصصی پزشکی

ت پزشکی سطح دو مانند مرکز بهداشتی از باید به شهر استهبان مراجعه نمایند ولی برای استفاده از خدما

شود. اگرچه در این زمینه نیز امکانات ایج محدود بوده و حتی جوابگوی نیازهای  شهر ایج استفاده می

ورز دچار کمبود  باشد. زیرا که از نظر نیروی پزشک، بهیار، پرستار و به روزانه شهر و حوزه نفوذ آن نمی

باشد. یکی دیگر از مشکالت مربوط به بهداشت و  نیز فرسوده می است و ساختمان این مرکز بهداشتی

درمان این شهر عدم تغییر چارت تشکیالت مرکز بهداشت از روستایی به شهری است با وجود اینکه 

 گذرد. سال از تبدیل روستا به شهر می 5حدود 

های  توان به برداشت گونه اطالعاتی در اختیار مشاور قرار نگرفته و فقط می در زمینه آموزشی هیچ

راهنمایی )دخترانه و  0دبستان،  1های میدانی، شهر ایج دارای  میدانی مشاور مراجعه نمود. در برداشت

مؤسسه قرآنی و یک مهد کودک است که کل وسعت آموزشی در  3دبیرستان )دخترانه و پسرانه(،  6پسرانه( و 

ات آموزشی مقطع راهنمایی و دبیرستان در روستاهای علت عدم وجود امکان شود. به مترمربع می 13165حدود 

نمایند اما  آموزان این دو مقطع تحصیلی از امکانات شهر ایج یا استهبان استفاده می حوزه نفوذ شهر ایج دانش

 توان اظهار نظر نمود.  به علت عدم اطالعات در زمینه کمبودهای آموزشی نمی

هزار مترمربع وسعت  30حدود فوتبال است که جمعاً شهر ایج دارای دو سالن ورزشی و یک زمین 

متر در حد یک  636کنند. کتابخانه موجود شهر نیز با وسعت  دارند و نیاز کنونی شهر را برطرف می

 کتابخانه محلی است. 

از طرف که  یکی از مشکالت و کمبودهای اساسی در رابطه با توسعه خدمات رفاهی ـ تفریحی

مسئولین مربوطه اعالم شده کمبود بودجه و اعتبارات و نداشتن زمین در مکان مناسب جهت ایجاد و یا 

بایست در پیشنهادات طرح جامع شهر در صورت امکان در  توسعه امکانات فرهنگی و ورزشی است که می

تری از امکانات و  امعتر و ج پذیر است که اطالعات دقیق نظر گرفته شود و این امر در صورتی امکان

  های شهر توسط ارگانهای مربوطه دریافت گردد.  محدودیت
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مراتب شبکه راههای درون شهری و برون شهری و ارتباط آن با عملکردهای  نظام سلسله -4-11

  معابر پیاده و مسیرهای دوچرخهها، میادین، کمربندی و ها، تقاطع بندی خیابان شهری از لحاظ شبکه

به شرح زیر برعهده دارند؛ نقش جابجایی، نقش دسترسی، نقش شهری شش نقش اصلی راههای 

 وهوایی و نقش اقتصادی.  اجتماعی، نقش معماری شهر، نقش تأثیرات آب

بندی و تعریف  جایی، دسترسی و اجتماعی، معیارهای اصلی در طبقه از شش نقش فوق، سه نقش جابه

مراتب شبکه راههای شهری بر اساس اهمیت هر یک از  سلسلهمراتب شبکه راههای شهری هستند.  سلسله

 شود. شرح زیر تعریف می این سه نقش به

های دسترسی و اجتماعی به نفع آن  جایی تنها نقش اصلی است و نقش : جابه3راههای شریانی درجه  -

 شود.  تنظیم می

جایی و دسترسی هر دو اصلی است و نقش اجتماعی راه به  های جابه : نقش6راههای شریانی درجه  -

 شود.  نفع این دو نقش تنظیم می

شود  به آنها توجه یکسان می اند و جایی، دسترسی و اجتماعی اصلی خیابانهای محلی: هر سه نقش جابه -

کند  طور طبیعی غلبه با وسایل نقلیه موتوری است رعایت نقش اجتماعی ایجاب می و از آنجایی که به

 . 3شدت کنترل شود که سرعت و حجم ترافیک موتوری به

  

                                                            
  3تا  5ـ ص  3140نامه، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ـ تهران ـ  نامه راههای شهری، جلد اول، سازمان طرح تهیه آئین برگرفته از آئین - 3

 آزاد راه 

 شریانی 

 3درجه 

های راه  6درجه 

 شهری

 بزرگراه 

 راه عبوری

 خیابان شریانی اصلی 

خیابان شریانی فرعی 
  (*)جمع وپخش کننده

 خیابان محلی اصلی 

 خیابان محلی فرعی انشعابی(

        

 محلی

وپخش کننده، صورت خیابانهای جمعاینخیابانها تنظیم شود، در غیر که نقش اجتماعی این* درصورتی
  شوند. محلی اصلی محسوب می
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 10ی  اندازه در شهرهای کوچکی همچون ایج که فاصله دورترین نقاط آنها نسبت به یکدیگر، نهایتاً به

جایی معابر یعنی ارتباط سریع بین نقاط مختلف شهر اهمیت چندانی  شود نقش جابه روی طی می دقیقه پیاده

مراتب شبکه  ندارد و اکثر معابر نقش دسترسی و اجتماعی دارند. بنابراین توجه به این نقش در تعیین سلسله

شبکه دسترسی را در این شهر نشان  مراتب ( که سلسله10یابد. با توجه به نقشه شماره ) شهر اهمیت می

آنها شکل  عملکردهای مهم تجاری و اداری شهر در کنارترین معابر شهر آنهایی هستند که  دهد، اصلی می

شود و بنابراین نقش اجتماعی و  واسطه آنها میسر می اند و اتصال و ارتباط نقاط مختلف شهر به گرفته

 دسترسی در آنها حائز اهمیت است. 

این خیابانها عبارتند از خیابان امام حسین، بسیج، شهدا، قاضی عضد و خیابان ورزشگاه. با توجه به 

شود. مابقی  فرعی و یا جمع و پخش کننده محسوب می 6این مطلب خیابانهای مطرح شده شریانی درجه 

ها جزء معابر محلی  ستب ها و بن اند و باالخره کوچه معابر شهر در دسترسی راههای محلی اصلی قرار گرفته

 شوند.  فرعی محسوب می

و میدان باشند که مهمترین تقاطع  ها و میادین می بند، تقاطع در اینفاکتورهای مورد بررسی از دیگر 

این شهر، میدان شهرداری است که از تقاطع خیابان امام حسین، بسیج، شهدا و کشاورز ایجاد شده است و 

های اصلی شهر قرار گرفته هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ  اباناز آنجایی که در محل تقاطع خی

همانطور که گفته شد، ایج شهر کوچکی است و نقش محورهای آن کند.  ترافیکی نقش مهمی را ایفا می

عمدتاً دسترسی و اجتماعی است. بنابراین سرعت در خیابانهای آن به نسبت پائین است و این عاملی است 

دهد. در شهر ایج بنا به دالیل گفته  زی حرکت پیاده، سواره و دوچرخه را کاهش میکه ضرورت جداسا

افتد و تاکنون  شده، حرکت پیاده، دوچرخه و سواره در تمامی محورها به صورت مشترک اتفاق می

بینی  محورهای اصلی شهر پاسخگوی هر سه نوع حرکت )پیاده، سواره و دوچرخه( مطرح شده بوده و پیش

ای در این خصوص وجود نداشته باشد. اما قاعدتاً تعریف مقاطع  حداقل در چند سال آینده مسأله شود می

 عرضی مناسب برای حرکت پیاده، سواره و دوچرخه در طرح تفصیلی ضرورت دارد. 
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 اده یا سواره و غیره(نقش کارکردی معابر )تفریحی، عبوری، با اولویت پی -4-13

است و در بند قبل به این نکته اشاره شد که نقش اصلی محورهای شهر ایج، نقشی دسترسی و اجتماعی 

محورهای جمع و پخش  بنابر میزان اهمیت آنها در شهر نقش اجتماعی آنها متغیر است. از بین تمامی

دان معلم و شهرداری نقش اجتماعی کننده مطرح شده، تنها خیابان شهدا و خیابان بسیج حد فاصل می

تری دارند و اولویت حرکت با سواره است. خیابان امام حسین و قاضی عضد نقش دسترسی و  کمرنگ

شود اما از  با اینکه یکی از محورهای ورودی شهر محسوب می شریعتیاجتماعی یکسانی دارند. خیابان 

 ت حرکت در آن با پیاده است. کند اولوی میان یک محله مسکونی عبور میاز آنجایی که 

رود از آنجایی که از میان مزارع عبور  می عب از میدان معلم که به سمت روستاهای اطرافمحور منش

کند و اندکی با محالت مسکونی فاصله دارد، به عنوان محوری فرعی با اولویت حرکت سواره محسوب  می

های مسکونی  شود. سایر خیابانهای محلی اصلی نیز نقشی دسترسی اجتماعی داشته که چون از میان بافت می

 رنگتر است و در نتیجه اولویت عبور درآنها با پیاده است. ند نقش اجتماعی آنها پرنک عبور می

در بین خیابانهای موجود شهر، خیابانی که صرفاً کارکردی عبوری و یا تفریحی داشته باشد در حال 

   .حاضر وجود ندارد
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مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی درون شهری و برون شهری )سیستم  لمسائ -4-11

وآمد، تعداد  های رفت کیفیت، نحوه کنترل، مشکالت مربوط به نقاط و گرهارتباطی، حجم، 

وسایط نقلیه عمومی و خصوصی، تعداد تصادفات، حجم عبورومرور در مسیرهای اصلی و نقاط 

 بحرانی و ....(

ی شهر است. از آنجایی که شهر ایج بنیانی  ی ساخت و توسعه نحوه تأثیر سیستم ارتباطی یک شهر تحت

های فرهنگی مردم  ی دارد ساخت و توسعه آن بر مبنای ویژگیهای جغرافیایی، طبیعی و خصیصهروستای

 بوده و در واقع ساختی ارگانیک دارد.

های طبیعی همچون وجود  به وجود محدودیتبا توجه ،با نگاهی دوباره به پالن شهر به نظر می رسد

ختی ستاره ای شکل دارد و بنابر این سیستم و ...این شهر سا و شیبهای تند و جهت شیب زمین ارتفاعات

 شبکه ارتباطی آن شعاعی است.

شوند و توسعه توسط ادامه  ی مرکزی منشعب می ها از یک هسته در سیستم شعاعی در واقع خیابان

پذیر است و پیوند  های فرعی دیگری که اضافه می شوند به صورت محدود امکان ها و یا شعاع خیابان

 3گیرد. از طریق هسته مرکزی صورت می شبکه با یکدیگر 

کند و  ی مرکزی را بازی می ایج ،میدان شهرداری نقش این هستهدر سیستم ارتباطی شهر 

های  منشعب از میدان شهرداری و خیابانهای اصلی  شهدا و کشاورز شعاع ،بسیج ،های امام حسین خیابان

 کنند. میهای فرعی ایفای نقش  قاضی عضد و شریعتی به عنوان شعاع

بسیاری را به  لمسائبه لحاظ ترافیکی مشکالت و  ،در شهرهای بزرگ ،وجود این سیستم ارتباطی

حجم عبور و مرور را در آن نقطه  ،زیرا که متمرکز کردن فعالیتهای حیاتی شهر در یک نقطه دنبال دارد،

و باعث اختالل ترافیکی  کند طه و سپس خروج از آن را دشوار میافزایش داده و در نتیجه ورود به آن نق

ها به  در قسمتهایی از معابر شعاع ،مواقعی برای غیر مرکزی کردن شبکهدر چنین  .شود شدیدی می

ای شکل به هم مرتبط می کنند و بدین شکل سیستم ارتباطی را به  های عریض و حلقه صورت خیابان

 دهند. مرکز را کاهش می نوع حلقوی تغییر داده و بار ترافیکی

و کند دارد بروز چنین مشکالتی  یبطئ ای توسعهاما باید توجه داشت در شهر کوچکی مانند ایج که 

 از دالیل این ادعا می توان به موارد زیر اشاره کرد: سال آینده دور از ذهن است.60حداقل تا 

                                                            
 13،صفحه  3143 تهران، وزارت کشور، ،مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری،"کتاب سبز شهرداریها جلد سوم :حمل و نقل شهری "احمد . ،سعیدنیا 3
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نقل عمومی درون شهری است و این به دلیل عدم و شهر در حال حاضر فاقد وسایل حمل این -

 رورت وجود آن در شرایطی فعلی شهر است.ض

 است.A سطح سرویس تمامی معابر آن  -

 است. 3سرانه مالکیت خودرو شخصی در این شهر کمتر از  -

)اعم از پلیس راهنمایی و یا  چیزی به عنوان سیستم کنترل ترافیک ،در حال حاضر ،در این شهر -

گیر  کنترل سرعت در برخی نقاط از سرعتو برای  وجود ندارد چراغهای راهنمایی و رانندگی و ...(

 .ای بلوار بسیج یک فلکه وجود داردو برای تغییر مسیر حرکت فقط در ورودی شهر در ابتد

نفر  11نفر نقص عضو و  4فوت، نفر منجر به 5) سال گذشته 1آمار تصادفات داخل شهر در  -

این تصادفات به واسطه دلیل مضاف بر این که مهمترین  ،به نسبت رقم پایینی است جرحی(غیر

 سیکلت و به دلیل بی احتیاطی راننده ذکر شده است.موتور

نان جوابگوی عبور و مرور در بنا بر آنچه ذکر شد می توان نتیجه گرفت این سیستم در این شهر همچ

 .ی هندسی و اجرایی دارد یشتر جنبهباشد. اما باید اذعان داشت عمده مشکالت مربوط به شبکه ب می شهر

های شهر فعالیت شود که عمده نقطه مرکزی شهر محسوب می میدان شهرداری، ،مانطور که گفته شده

وضعیت تعریف  ،که این تقاطع به لحاظ شکل هندسی این در حالی است در ان متمرکز شده است.

عالوه بر این طبق گزارشات رسیده و  .شود دار شهر محسوب می ای ندارد و یکی از نقاط مسیله شده

محل ایستادن وسایط حمل و نقل برون شهری است که شامل  ،اهدات انجام شده اطراف این تقاطعمش

و این در حالی است که  ،از شهر ایج به مقصد استهبان است دستگاه سواری 13بوس و  دستگاه مینی 1

 ندارد.ی کوچک مسافربری برون شهری وجود  واجد شرایط الزم برای این پایانهمکان تعریف شده و 

اکثر معابر اصلی شهر دارای  های آنها نیز خالی از اشکال نیست. عالوه بر این شکل هندسی معابر و تقاطع

یک خیابان در  به طور مثال در عرضهای متفاوتی در طول مسیر خود هستند و مقاطع عرضی متفاوتی دارند،

 سفالت شده است،شده است و تمام سطح آرو حذف  وجود دارد و در ادامه مسیر پیادهرو  برخی قسمتها پیاده

 رو و جوی و باغچه از هم تفکیک نشده است. رو و سواره مضاف بر اینکه در برخی از خیابانها سطح پیاده

اند و فقط در برخی از  درستی اعمال نشده ها یا وجود ندارند و یا به پخ ،ها ها با خیابان در تقاطع کوچه

رسد در طرح تفصیلی پیش رو اصالح  با این وصف به نظر می هستند. ها قابل قبول قسمتهای نوساز پخ

ی اجرای آن توسط مدیریت  ای دارد مضاف بر اینکه نحوه ود شهر اهمیت ویژههندسی شبکه معابر موج

 شهر باید مورد توجه قرارگیرد.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  خصوصیات کالبدی                           طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج                                                                                                    

 

 355   مهندسان مشاور شهروخانه

 ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر  -4-21

نفر  5610، جمعیت آن برابر با 31دارد و طبق سرشماری سال هکتار  631شهر ایج مساحتی در حدود 

نفر در هکتار بوده است. طبق آمار ارسال شده  60بوده است. بنابراین تراکم جمعیتی ناخالص آن در حدود 

های  باشد. طبق بررسی نفر می 5456معادل  00از سوی مرکز بهداشت شهر جمعیت این شهر در سال 

نرخ رشد جمعیت اگرچه کاهش یافته ولی همچنان  31-00و  41-31دهه  ( در3-6انجام شده )بند 

عالوه نرخ رشد خانوار نیز افزایش یافته است و به دنبال این افزایش جمعیت، تراکم  مثبت بوده، به

 نفر در هکتار رسیده است.  16نفر به  60جمعیتی ناخالص شهر نیز از 

ه کالبد شهر نیز باید توسعه یابد تا جوابگوی افزایش آورد ک رشد جمعیت، این تصور را به دنبال می

 جمعیت شهر باشد اما به چند دلیل گسترش افقی در مورد شهر ایج ضرورتی نخواهد داشت: 

درصد از  1/03تراکم جمعیتی و ساختمانی شهر رقم بسیار کوچکی است. در حال حاضر  اول آنکه؛

نفر در هکتار است. با توجه  16ابنیه این شهر یک طبقه هستند و تراکم جمعیتی همانطور که گفته شد 

توان به توسعه درونی با افزایش  شهر فرسوده و نیازمند بازسازی هستند میدرصد از ابنیه  6/10به اینکه 

 بود.  تراکم ساختمانی و در نتیجه افزایش تراکم جمعیتی در شهر امیدوار

( از شمال غربی، شرق، جنوب و جنوب شرقی به واسطه  13نکه؛ این شهر طبق نقشه شماره ) دوم آ

اراضی کشاورزی و از شمال شرقی، جنوب غربی و غرب به واسطه ارتفاعات محدود شده و تنها از سمت 

تواند توسعه یابد. باید توجه داشت توسعه بیش از حد شهر در سمت شمال اراضی مرغوب  شمال می

تأثیر قرار داده و ممکن است باعث از بین رفتن این  کشاورزی در سمت شمال غربی شهر را تحت

 های طبیعی شهر گردد.  سرمایه

های بایر و خالی به اندازه رفع نیازهای آتی شهر وجود دارد و  سوم آنکه؛ در داخل محدوده شهر زمین

 افزایش سطح شهر بدین منظور ضرورتی نخواهد داشت. 

گسترش یابد اما توسعه تواند از سمت شمال  اینکه شهر می رسد با با توجه به آنچه گفته شد به نظر می

کند باعث از  های شهر را برای ارائه خدمات به آن نقاط بیشتر می شکل عالوه بر آنکه هزینه افقی آن بدین

 تر خواهد بود.  بین رفتن امکانات توسعه درونی خواهد شد. بنابراین توسعه درونی برای این شهر ارجح
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 های مصوب تفکیکی اراضی شهر ایج  آوری و بررسی نقشه جمع -4-21

که در وضعیت موجود این شهر دارای دو طرح تفکیکی مصوب  دهد میبررسی اراضی شهر ایج نشان 

بع است که به مترمر 340556شیب شمال شهر با مساحت  های کم ها در دامنه باشد. یکی از این طرح می

گذرد  کاربری مسکونی اختصاص داده شده است. دو شاخه از مسیل حاشیه شهر از درون اراضی فوق می

های سال  هدهند. اگرچه این مسیل در بیشتر دور را شکل می کنار شهرکه در انتها به هم پیوسته و مسیل 

 آید.  تواند به شمار عنوان تهدیدی برای سکونت می خشک است با این حال به

دومین قطعه اراضی تفکیکی در مرکز شهر و در حاشیه خیابان شهدا است. این اراضی که از مالکیت 

مترمربع برخوردار است. همچنین یک مدرسه راهنمایی  36303خصوصی برخوردار است، از سطح حدود 

زمین تر مسکونی در م 0001 بر عالوهع شده است. در این طرح تفکیکی در قسمت جنوبی این اراضی واق

متر معبر در نظر گرفته شده است. این طرح به علت  6150متر تجاری،  311مترمربع،  36303با مساحت 

بخشی به ساختار فضایی  تواند در توازن و شکل میایجاد کاربری در اراضی بایر و پر کردن بافت مسکونی 

( موقعیت اراضی تفکیکی را روی  16) نقشه شماره از مشکل خاصی برخودار نیست. و  شهر مؤثر باشد

 دهد.  نقشه نشان می
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بررسی و برداشت دقیق شبکه خیابانها )طول، عرض، سطح مفید، مقطع عرضی، درصد  -4-22

 شیب و نوع پوشش آنها( 

دهد. بر اساس این جدول اکثر  ( مقاطع عرضی خیابانهای اصلی شهر را نشان می14جدول شماره )

سانت جوی در یک سمت خود هستند. برخی خیابانها فاقد  10خیابانهای موجود شهر دارای حداقل 

وبرگشت خود است. پوشش معابر در  متر عرض آسفالت در مسیر رفت 0رو و همگی دارای حداقل  پیاده

 ز آسفالت است. مسیرهای اصلی نی

در کل همانطور که در بندهای پیشین نیز اشاره شد اصالح هندسی شبکه معابر و مقاطع عرضی 

 آنها و همچنین ارتقاء کیفیت معابر به لحاظ پوشش، باید در دستور کار مدیریت شهر قرار گیرد. 

 
 ( مقاطع عرضی خیابانها 14جدول شماره ) 

 

  

 
شماره 
 مقطع

عرض  رو پیاده جوی آسفالت رفیوژ آسفالت جوی رو  پیاده نام خیابان
 معبر

 91 1/3 ـــ 4 6 4 ـــ 1/3 شهدا 3

 2/91 3/3 1/0 1 ــ 1 1/0 3/3 شهدا 6

 5/1 ــ ــ 1/0 ــ 1/0 1/0 ــ شریعتی 1

 6/91 1/3 1/0 1 ــ 1 1/0 1/3 امام حسین 0

 7/8 ــ ــ 0 ــ 0 4/0 ــ کشاورز 1

 5/99 ــ ــ 1/0 ــ 1/0 1/0 6 معرفت 5

 96 6 1/0 1/0 6 1/0 1/0 6 بلوار بسیج 4

 5/92 ــ ــ 5 ــ 5 1/0 ــ قاضی عضد 3

 92 ــ ــ 5 ــ 5 ــ ــ قاضی عضد 0
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 های شهر ها و محدودیت پتانسیل حلیل وضع موجود و شناخت امکانات،بندی و ت جمع -4-23

است. موقعیت  00نفر در سال  5456هکتار و با جمعیت  631با مساحت  ی استروستا شهرشهر ایج 

 وهوا در دامنه ارتفاعات قرار گرفته است. ای سبز و خوش آب رهای است که در د گونه یایی شهر بهجغراف

ای است که شهر  گونه های انبوه انجیر بر دامنه کوههای مشرف به شهر به وجود باغات انار و درختکاری

های پیچ در پیچ محور  انداز زیبا که از بلندی ای سبز قرار داده است. این چشم ایج را بصورت نگین بر حلقه

انداز  کث و تماشای شهر و چشمای را تشویق به م ای است که هر گذرنده گونه استهبان ایج پیداست به

 کند.  اطراف می

گردد. آثار  شهر ایج شهر تاریخی است که قدمت آن به قبل از ساسانیان و به اقوام پارس برمی

 های تپهقلعه دختر،  ،مانده از دیوارهای شهر اولیه و آثاری چون ایوان سنگی یا چهارطاقی، چهار برکه باقی

و مرکزیتی که  از قدمت دیرینه شهر. با این حال علیرغم تاریخ طوالنیهایی است  گری .... نشانه شیشه

اری، های اصلی مراکز مهم تج افتادن از شبکه دوربه علت  ، این شهر داشته، ولیهایی از تاریخ در دوره

یابد. در اینجا با طرح پیدایش خود توسعه  که متناسب با تاریخ طوالنی صنعتی کشور و استان نتوانسته

های شهر  بندی از امکانات و پتانسیل ت شهر و تاریخچه مختصری از قدمت شهر به تحلیل و جمعموقعی

 پردازیم.  شهر میو گردشگری برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی 

 های طبیعی ـ تاریخی مؤثر  شهر ایج یکی از مناطق نمونه گردشگری استان فارس و برخوردار از قابلیت

این شهر در دهستان ایج از بخش مرکزی شهرستان استهبان بر بستر  باشد. می در فراغت و تفریح

ساختی،  های مالیمی از شمال و شمال غرب، جنوب و جنوب شرقی واقع شده و عوارض زمین شیب

خیزی شهر بر روی پهنه خطر  اند. از نظر لرزه باغات و اراضی کشاورزی شهر را از پیرامون در بر گرفته

لرزه قرار گرفته است. از نظر مشخصات اقلیمی متوسط درجه حرارت ساالنه شهر  میننسبی متوسط ز

میلیمتر با توزیع نامتعادل در سال گزارش شده  1/630گراد و متوسط بارش ساالنه آن  درجه سانتی 1/34

ت. بندی اقلیمی منطقه از اقلیم نیمه خشک برخوردار اس است. باد غالب غرب و جنوب غرب و از نظر تیپ

های آب زیرزمینی محدوده منفی بوده و امکان اضافه برداشت از آنها وجود  در حال حاضر بیالن سفره

 باشد.  ندارد. تأمین آب شهر از طریق چاههای آبرفتی و آهکی حاشیه شهر می

های اجتماعی و اقتصادی شهر  های طبیعی و جغرافیایی، بررسی ها و محدودیت عالوه بر پتانسیل

ساله اخیر و  1درصد را در طی  3/0نرخ رشد  00نفر درسال  5456دهد که شهر ایج با  ان میهمچنین نش

طی کرده است. این نرخ رشد تقریباً نصف متوسط نرخ رشد جمعیت کشور  41-31همچنین دهساله 
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است. این امر با توجه به اینکه شهر ایج بیشتر از یک ساختار جمعیتی و اجتماعی روستایی برخوردار است 

باشد. بررسی برخی  کند که شهر بشدت مهاجرفرست می شهری این فرض را تقویت میساختار تا 

جرفرستی تر از استان و کشور است نیز گویای همین مها ( که پائین4/306ها چون نسبت جنسی ) شاخص

+ سال 51دهد که نسبت گروه سنی  عالوه بررسی گروههای عمده سنی نیز نشان می باشد. به مردان می

این معنی که نسبت بیشتر از استان و شهرستان است، به است که این شاخص نیز درصد جمعیت  44/5

اند. از  ر شهر ماندهبیشتری از جمعیت در سن فعالیت از شهر خارج شده و گروههای غیرفعال سنی بیشتر د

دهد که نسبت  درصد را نشان می 3/36سوی دیگر در زمینه سطح سواد نیز نسبت باسوادری در این شهر 

های جمعیتی،  تری برخوردار است. به عبارتی شاخص مراتب پائین به شهرستان و استان از نسبت به

های  ن بوده و بیشتر با شاخصاجتماعی و فرهنگی حاکی از نقاط ضعف شهر ایج نسبت به متوسط استا

شهر در خصوص تثبیت و  های جمعیتی حاکی از ناتوانی ین بررسیروستایی استان نزدیک است. بنابرا

 است. بودن آن  گهداشت جمعیت و مهاجرفرستن

 های مختلف  در خصوص ساختار اقتصادی شهر نیز در مجموع اگرچه در شهر ایج شاهد حضور بخش

ته است ات هستیم و به نوعی اقتصاد با نقش و عملکردهای مختلف در ایج پا گرفکشاورزی، صنعت و خدم

غلبه با فعالیت کشاورزی است. اگرچه این بخش از فعالیت در  ،نقش اقتصادی ولی از نظر تعیین کنندگی

کاهش یافته با درصد  06به درصد  03تری نسبت به گذشته یافته و سهم آن از  حال حاضر نقش کمرنگ

ترین بخش محرک اقتصادی شهر است. در کنار فعالیت کشاورزی با توجه به امکانات  ال عمدهاین ح

به  های این فعالیت است که همچنان در شهر ایج دامداری نیز از زیربخش ، فعالیتی مناسب و مراتع علوفه

اختار فضایی جزء مؤثر و بیشتر به شیوه سنتی در کنار بخش کشاورزی در اقتصاد شهر و حتی در سعنوان 

شود. از نظر صنعتی اگرچه شاهد یکی دو کارگاه صنعتی فعال در شهر هستیم ولی این  شهر دیده می

که با  تعیین کننده مؤثر از آن نام برد. در حالی عنوان یک بخش بهتوان  سهم بسیار محدود بوده و نمی

ای از  عنوان زنجیرهتوان صنایع جنبی کشاورزی را به  توجه به سهم باالی بخش کشاورزی می

 های صنعتی مکمل برای توسعه بخش صنعت نیز برای ایجاد محرک در اقتصاد شهر توصیه کرد.  فعالیت

 41-31های شغلی در طی دهه  توان امیدوار بود که فرصت میالبته در خصوص وضعیت فعالیت 

برای ساکنین شهر برای پیوستن به بازار کار تا حدودی بوده است به این معنی که تعداد شاغلین با رشد 

 درصد بوده است.  3/0که رشد جمعیت  درصد افزایش یافته است. در حالی 6/6
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شتغال با شهرستان حاکی از موقعیت برتر این شهر بررسی و مقایسه شهر ایج در خصوص فعالیت و ا

نسبت فعالیت عمومی و میزان فعالیت  تر بودن این معنی که علیرغم پائیننسبت به شهرستان است به 

تر از شهرستان  مراتب باالتر و نرخ بیکاری پائین اشتغال در شهر ایج بهواقعی از متوسط شهرستان نرخ 

درصد و نسبت بسیار کمی نسبت به شهرستان  0/4رخ بیکار در شهر ایج استهبان است. به این نحو که ن

باشد. این امر اگرچه تا حدودی امیدوار کننده است ولی در عین حال  و حتی استان و کشور می 1/33

شوند.  تواند روی دیگر سکه این باشد که بخشی از ارتش بیکاران در جستجوی کار از شهر خارج می می

دهد. در  میبا این حال ارقام مربوط به وضع فعالیت تا حدودی موقعیت نسبی مناسب شهر ایج را نشان 

هایی  های طبیعی و تاریخی شهر و ضعف ها و جاذبه خصوص اقتصاد شهر در نهایت با توجه به پتانسیل

توان محور توسعه شهر را بر بستر توسعه  که در خصوص رشد صنعتی تا کنون در شهر دیده شده می

 بخش گردشگری شهر قرار داد. 

 های شهری تخصیص یافته  هکتار است که به کاربری 631ها مساحت محدوده شهر  از نظر نظام کاربری

 16شهر از سطح  ،دهد در خصوص مسکونی های موجود شهر همچنین نشان می است. بررسی کاربری

. این (13)جدول شماره  دهد درصد را نشان می 6/43هکتار اراضی مسکونی برخوردار است که سرانه 

ی وح مسکوناز شرایط بسیار خوب شهر از نظر سط سرانه در مقایسه با شهرهای متوسط و بزرگ حاکی

دهد که با توجه به تعداد جمعیت تقریباً تعداد  های مسکونی نیز نشان می است. همچنین تعداد پالک

ای است که همه خانوارها دارای یک واحد مسکونی  گونه خانوارهای موجود با واحدهای مسکونی به

قوت  هطها نیز این نق خصوص دیگر کاربری درخورد.  هستند و کمبودی در حال حاضر به چشم نمی

ها از سطح استانداردها وجود دارد. تنها مورد کمبود سطوح مورد نیاز  گرفتن سرانه موجود کاربری یپیش

استاندارد فضای فرهنگی، درمانی، تأسیسات شهری و فضای باز و سبز شهری های  شهر نسبت به سرانه

ها  مترمربع سرانه است. که در خصوص اینگونه کاربری 3/1ط استان یعنی هم باالتر از متوس است که آن

ریزی جدید  شده که در برنامه به علت خصوصیات روستا ـ شهری شهر ایج قبالً ضرورت کمتری دیده می

باید به آن توجه شود.  مراتب شهری شهرستان و استان می های آتی در سلسله با توجه به یافتن نقش

ها را نسبت به استانداردهای مصوب شورایعالی شهرسازی نشان  راضی باال بودن سرانهجدول کاربری ا

 دهد.  می
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 ( کاربری اراضی شهر ایج13جدول شماره )

 کاربری اراضی
 1سرانه استاندارد موجود

(S) )سرانه درصد مساحت )مترمربع 

 S ≤ 50 6/43 44/60 163503 مسکونی

 S  ≤ 6 6/3 14/0 3000 ـ خدماتی تجاری

    S  ≥ 1≤  1 4/1 33/3 13165 آموزشی

  S  ≥  3≤ 6 6/1 51/3 11331 انتظامی-اداری

 S  ≥  0/0≤ 41/0 0 03/0 636 ـ هنری فرهنگی

 S  ≥  3≤ 1/3 3/0 61/0 1005 *درمانی

 S  ≥  1/0≤ 1/0 3/3 11/0 4033 مذهبی

 S  ≥ 3≤1/3 3/6 54/0 30640 ورزشی

حمل و نقل و 
 داریانبار

 4/3 11/0 33105 انبار
10 ≥ S 

 1/03 15/31 164556 معابر
 S ≤ 5 4/0 66/0 0531 صنعتی

 S  ≥ 6/0≤1/0 5/6 31/0 34406 تجهیزات شهری

 S  ≥  3≤ 6 3/0 01/0 043 تاسیسات شهری

 S ≤ 3 4/0 00/3 13351 پارک وفضای سبز

  56/316 14/03 3016030 جمع

  ـــ 01/30 600101 و کشاورزی باغات

 ـــ 00/0 30150 دامداری

 ـــ 13/0 36011 (کانال و مسیل و حریم آنهاحرایم )

 ـــ 36/11 450103 و مخروبهبایر 

 ـــ 43/0 31011 متروکه

 ـــ 300 6311455 محدوده طرح هادی مصوب

 5456 (00)سال  جمعیت **
  30مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری خرداد  -3

 مترمربع(  560باشد )مساحت  * کلینیک دامپزشکی زیر مجموعه درمانی می

 محاسبه گردیده است.  3100** جمعیت براساس برداشت میدانی این مهندسان مشاور در سال 

 
  در خصوص نظام کالبدی شهر نیز باید اذعان داشت که به دلیل ماهیت روستا ـ شهری شهر ایج، ساختار

ای برخوردار است. در واقع  ختار ساده و شبکه معابری نسبتاً روان و بدون گرهفضایی شهر از یک سا

دهد که  ساختار فضایی شهر هنوز تکامل یافته نیست. در مجموع جمعیت شهر و مساحت آن نشان می

تواند تنها یک محله محسوب شود. با  مراتب شهری در یک شهر بزرگ می کل شهر بیشتر از نظر سلسله

 نقش محورها، بافت روستایی، اختالط ها، را در خصوص عرض معابر، تقاطعهایی  توان ضعف این حال می
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بایر درون شهر مشاهده  دوامی بافت وجود اراضی متروکه و بافت مسکونی با دامداری، فرسودگی و بی

از نظر امکانات هایی را برای توسعه آتی شهر تولید کند.  تواند ضمن تأثیرات منفی، پتانسیل کرد که می

توسعه، شهر از امکانات درونی زیادی بصورت اراضی بایر در حواشی و در داخل شهر و همچنین اراضی 

 های پالکدرصد  03بیش از  عالوه تقریباً بهباشد.  متروکه و در حال تخریب در مرکز شهر برخوردار می

 ر شهر وجود دارد. مسکونی یک طبقه هستند و امکان تبدیل شدن به دو طبقه و بیشتر د

ای به لحاظ  غیر از اراضی موجود درون شهر، از سمت شرق و غرب و جنوب غربی امکانات توسعه

توسعه  عنوان امکان های شمالی شهر به بایر در بخش باشد. بخشی از اراضی اراضی کشاورزی محدود می

شود که تا پایان افق طرح  می بینی محدود وجود دارد. با این حال با توجه به روند افزایش جمعیت پیش

نقشه  .کالبدی و فیزیکی شهر خواهند بود اراضی موجود درون محدوده شهری قادر به رفع نیازهای توسعه

به این ترتیب نقاط قوت و ضعف یا . دهد ای شهر را نشان می نات توسعهامکا ،محدوده شهر( 13شماره )

 بندی کرد.  دسته(  10ول شماره ) جدبصورت توان  میرا  هرهای ش امکانات و محدودیت
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 های شهر ایج و تنگناها و محدودیت ها ( امکانات و پتانسیل10جدول شماره )

 ها تنگناها و محدودیت ها امکانات و پتانسیل 

طبیعی 

محیطی و  زیست

 جغرافیایی

 های مالیم با جهت  استقرار شهر بر روی شیب
 شمال و شمال غرب به جنوب و جنوب شرق 

  احاطه شدن شهر با اراضی کشاورزی و باغات و
اندازی زیبا و دیدنی  عوارض توپوگرافی که چشم

 کند.  خلق می
 های  منطقه نمونه گردشگری برخوردار از قابلیت

 طبیعی، تاریخی، فراغتی، تفریحی
  که  خشکاستقرار در منطقه اقلیمی نیمه

  کند. میرا در بیشتر فصول فراهم  مناسبیوهوای  آب
  گراد و متوسط  سانتی 1/34متوسط دمای ساالنه

میلیمتر که در کل  1/630بارش ساالنه 
 وهوای مطبوعی برای گردشگری است.  آب
  برخورداری از توپوگرافی مناسب که موجب

 شود.  اندازهای زیبا می چشم
 

 های آب زیرزمینی که امکان  بیالن منفی سفره
 ندارد.  اضافه برداشت از آن وجود

  در حاشیه شهر واقع های  سیلموجود 
  لرزه شهر در پهنه با خطر متوسط زمینقرار گرفتن  
 وگرافیکی چسبیده به کالبد وجود عارضه توپ

که مانع از توسعه کالبدی  رق شهر(شهر )ش
  گردد.  می

 

اجتماعی، 

  فرهنگی، جمعیتی

  برخورداری از موقعیت مرکزیت حوزه روستایی و
 رسانی به روستاهای همجوار نقش خدمات

  نفره که گرایش  0بیشتر بودن سهم خانوارهای
 دهد.  به ساختار متعادل خانوار را نشان می

  کاهش  جوانی جمعیت تا سطح متوسط کل کشور 
  آشنا بودن مردم شهر با یکدیگر به دلیل کوچکی

 شهر 
 گذشته های افزایش سطح باسوادی نسبت به دوره 
  برخورداری از تاریخ و فرهنگی با قدمت چند

 هزار ساله  
  وجود آرامش و تفاهم و تعامل ساکنین و فقدان

ها و اختالفات قومی و یکدست بودن  درگیری
 محالت از نظر اجتماعی 

  مهاجرفرستی جمعیت و ناتوانی در نگهداشت
 ری از رشد بسیار پائینجمعیت و برخوردا

 های مردمی محلی  فقدان تشکل 
  پائین بودن نسبت جنسی که حاکی از مهاجرت

 مردان در سنین کار است.   
 مشارکت ضعیف اجتماعی در امور توسعه شهری 
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 ها تنگناها و محدودیت ها امکانات و پتانسیل 

 اقتصادی

  چند وجهی بودن اقتصاد شهر و برخورداری نقش
 بخش کشاورزی، صنعت، خدمات هر سه

   درصد شاغلین طی دهه  6/6برخورداری از رشد
31-41  
 تر بودن نسبت بیکاری نسبت به شهرستان و  پایئن

 استان
  برخورداری از نسبت باغات میوه انار، انجیر، انگور و

 قابلیت توسعه بخش باغداری 
 های غنی طبیعی و تاریخی امکان  توجه به جاذبه با

توسعه اقتصادی و درآمدزایی شهر از طریق توسعه 
 بخش گردشگری

 های  امکان توسعه زنبور عسل، طیور، تولیدات دام
 بزرگ و کوچک بصورت صنعتی     

 های مردمی و خصوصی در  گذاری ضعف سرمایه
 بخش های صنعت و تولید 

 رزی سنتی و اشغال کشاورزی غلبه ساختار کشاو
 ها نسبت به دیگر بخش

  ضعف بنیانهای اقتصادی در کل و ناتوانی از توسعه
 بخش صنعت  

  ضعیف و بسیار ابتدایی بودن بخش خدمات 
    درآمد پائین و اعتبارات محدود شهر 
  پائین بودن سطح تکنولوژی در تولید و خدمات 
 

 کالبدی 

  های باالی مسکونی و  برخورداری از سرانه
تا افق  فقدان نگرانی از کمبود درزمینه مسکن

 طرح
 وساز و توسعه و اصالح  گرایش به ساخت

 های کهنه و فرسوده توسط اهالی  بافت
 های ترافیکی نبودن مشکالت و گره 
 های وسیع بایر و بافتهای  برخورداری از زمین

کهنه در حال تخریب که امکان ایجاد فضاهای 
شهر و رفع کمبودهای خدماتی را برای شهر 

 آورد.  فراهم می
   پائین بودن نسبی قیمت اراضی که امکان خرید و

وساز برای تخصیص به خدمات را فراهم  ساخت
 آورد. می
  در خدمات شهری عدم وجود کمبودهای اساسی 
  وجود اراضی مناسب در قسمتهای شمال شهر

 جهت توسعه 
 

   ،علیرغم برخورداری از قدمت و تاریخ طوالنی
 شهر از سیمایی روستا ـ شهری برخوردار است. 

 های وسیعی از  فرسودگی و مخروبه بودن بخش
 اراضی در مرکز شهر 

 بافت روستایی و استفاده از مصالح کم دوام 
  استفاده از نماهای ضعیف یا فقدان نما در

 وسازهای جدید ساخت
 گیری خودبخودی ساختار شهر براساس حد  شکل

 ها و فقدان طرح در بافت قدیمی شهر مالکیت
  ها وجود اشکاالتی در طرح هندسی معابر و تقاطع 
  اختالط زندگی انسانی و دام و عدم تفکیک آنها

 در شهر 
  مناسب نبودن عرض برخی معابر که نفوذپذیری

های میانی و داخلی شهر را مشکل  در بافت
 کند.  می

 

 مدیریتی
  برخورداری شهر از شورای محلی شهر 
 

  ضعف ارگانهای مدیریتی، شهرداری، به علت
کمبودهای اعتباری و عدم توانایی در رفع نیازهای 

  ای فیزیکی، ترافیکی شهر توسعه
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 اهداف کالن شهر :  

 های شهری و ارائه خدمات مورد نیاز و رفع کمبودهای کالبدی شهر  ساماندهی کاربری 

  ایجاد شرایط و محیط مطبوع و مناسب برای زیست و سکونت 

 جلب مشارکت مردمی در توسعه و بهبود کالبدی شهر 

  توسعه بخش گردشگری در زنجیره گردشگری استان 

  خدماتی شهر ارتقاء سطح عملکردهای 

  حفظ و تثبیت جمعیت  

 

 راهبردهای توسعه: 

 بخشی به محصوالت کشاورزی خصوصاٌ باغداری  تنوع 

 های صنعتی  سازی پرورش و نگهداری دام از محیط سکونتی و ایجاد دامداری جدایی 

 بندی .... توسعه صنایع زنجیره کشاورزی مانند کارخانجات کنسروسازی، رب گوجه، بسته 

 های صنعتی   های بومی در توسعه فعالیت استفاده از سرمایه 

 های خرد بومی ارائه تسهیالت و وامهای بانکی به سرمایه 

 های مردمی در توسعه و بهبود شرایط و محیط زندگی  استفاده از مشارکت 

 های شغلی  حفظ و تثبیت جمعیت از طریق ایجاد فرصت 

 ای شهری و گذران اوقات فراغت بخشی به فض توسعه فضاهای سبز برای تنوع 

  ارائه خدمات مناسب جهت جذب گردشگران استانی 

  راهی توسعه خدمات بین 

 های فرسوده، استفاده از مصالح بادوام و ارتقاء سیما و منظر شهر سازی بافت به 

  جلب مشارکت مردمی در مدیریت و توسعه شهری 
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بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر ایج  تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر، پیش -1

 در آینده باالخص با رویکرد استراتژی توسعه اقتصادی شهر در آینده 

در بخشهای مختلف اقتصادی دستخوش تغییراتی  5631تا  5631ساله گذشته از سال  02طی  شهر ایج

  . بوده است

ترتیب تعداد  بخش کشاورزی از نظر تعداد شاغلین افزایش و از نظر سهم کاهش یافته است. بدین

رسیده  5631سال نفر در  390و  5631نفر در سال  366به  31نفر در سال  113شاغلین این بخش از 

 کاهش یافته است.  5631درصد در سال  60درصد به  63 از است لیکن سهم آن

درصد از کل جمعیت شاغل در این شهر را به  05نفر معادل  066تعداد  5631بخش صنعت در سال 

 5631در سال  درصد و نیز  59نفر معادل  501به  5631خود اختصاص داده است که این رقم در سال 

 درصد رسیده است.  59نفر معادل  652به 

اند که در سال  فعالیت داشتهدر آن درصد  09معادل نفر شاغل  606تعداد  5631بخش خدمات در سال 

درصد رسیده است. بنابراین بخش  69نفر معادل  366به  5631درصد و در سال  66نفر معادل  663به  5631

 نظر درصد با رشد مواجه بوده است. خدمات طی این دوره هم از نظر تعداد و هم از 

 
 تعیین نقش اقتصادی شهر 

دو جغرافیدان فرانسوی روشی را پیشنهاد  برای تعیین نقش اقتصادی شهر، ژاکلین بوژوگارنیه و ژرژ شاپو

 نگرد.  ترکیب مشاغل شهر در بطن عناوین ذیل می جز که به اند داده

 نیروی انسانی وابسته به کشاورزی، جنگلها و صید ماهی  -5

 نیروی انسانی فعال در صنایع و ساختمان و استخراج معادن  -0

 تواند در گروه اول و دوم باشد.  نیروی انسانی جذب شده در بازرگانی و خدمات و کلیه مشاغل که نمی -6

( که بر حسب قرارداد به  09ه ) گانه مشاغل اجتماعی بر مبنای درصد روی نمودار شمار نیروهای سه

اند منعکس شده است. نقطه تالقی خطوط درصدها مسلماً در  شش بخش نامساوی و نامتشابه تقسیم شده

محدوده یکی از وظایف کشاورزی، چندنقشی، بازرگانی خدماتی یا صنعتی خواهد بود که در شهر ایج در سال 

یش به اگر یز همین نقش را ایفا نموده است ون 31ل نقش اقتصادی شهر چند نقشی بوده است و در سا 31

سمت بخش خدمات دارد و شهرستان استهبان نیز در این دو سال چند نقشی بوده است. منطقه ایج 
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توانند در بر گیرنده  ها می هایی از نظر منابع طبیعی، فرهنگی و تاریخی دارد که هر یک از این پتانسیل پتانسیل

های انجام شده در منطقه ایج، آثار باستانی گزارش  ردشگری باشند. براساس بررسیهای تفریحی و گ فعالیت

باشد که این امر  درصد آثار باستانی شهرستان را دارا می 32باشد که از نظر تعداد حدود  اثر می 59شده 

 دهد.  آثار و جلب توریسم را نشان می های احیاء رحریزی و اجرای ط ضرورت برنامه

 
 های مختلف اقتصادی در شهر ایج و شهرستان استهبان سهم شاغلین بخش ( 32 ) جدول شماره

بخشهای 

 اقتصادی

 شهرستان استهبان شهر ایج

5631 5631 5631 5631 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 01 6339 1/00 6636 59 652 59 015 صنعت

 1/65 1923 1/65 6316 60 390 63 366 کشاورزی

 1/66 3556 63 3393 69 366 66 663 خدمات

 522 53329 522 51266 522 5363 522 5605 جمع

 

 ( روند نقش اقتصادی شهر بر مبنای روش بوژوگارنیه و ژرژ شاپو 92نمودار شماره )   
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 ( وضعیت اشتغال شاغلین در بخشهای مختلف اقتصادی در شهر ایج  35جدول شماره ) 

  5631-31طی سالهای 

های  بخش
 مختلف

5631 5631 5631 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد

 60 390 63 366 12 113 کشاورزی

 59 652 59 015 05 066 صنعت

 69 366 66 663 09 606 خدمات

 522 5363 522 5605 522 5551 جمع

 

اینکه در طرح جامع گردشگری فارس شهر ایج بعنوان قطب گردشگری در این منطقه شناخته باتوجه به 

ایجاد مراکز فراغتی،  و فرهنگی قرار گرفته در شهر ایج های طبیعی وجود آثار تاریخی، پتانسیل باشده 

بینی  شنماید همچنین پی تفریحی و تقویت بخش گردشگری کمک شایانی به آینده اقتصادی شهر می

 51که در  ای رودخانههای گردشگری شهر ایج به عنوان  گردد با تأسیس سد رودبار در منطقه به جاذبه می

کند افزوده گردد. همچنین در بخش  بور میاز این شهر عنیز کیلومتری شهر قرار گرفته و راه ارتباطی سد 

باشد و مساحت قابل توجهی را  صنعت و کشاورزی با توجه به اراضی کشاورزی که غالباً به صورت باغ می

توان  گذاری کرد به شکلی که می سرمایه یتوان در زمینه صنایع تبدیل نیز به خود اختصاص داده است می

بندی و فراوری انجیر و مغز بادام، رب  های تولید رب انار، بسته هاندازی کارخان در این زمینه به راه

ها، اشتغال و رشد اقتصادی  گذاری در این بخش ریزی و سرمایه فرهنگی و... اشاره کرد و با برنامه گوجه

هزار رأس دام سبک )گوسفند و بز( در شهر  1بیشتری را نصیب شهر ایج نمود. همچنین وجود بیش از 

خوبی جهت توسعه صنایع تبدیلی دامی فراهم آورده است. عالوه بر این هزاران هکتار  ایج پتانسیل

سازد  های صنعتی را فراهم می ها و مرغداری اراضی کشاورزی و باغی در شهر ایج امکان رشد دامداری

ستثناء ا که متأسفانه به دلیل ناشناخته بودن این بخش تاکنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است )به

 ای(  هزار قطعه 02مرغداری 
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بینی اشتغال در  پیش 5631پایه و غیرپایه در سال  های با استفاده از شاغلین بخش در این گزارش

 در شهر ایج انجام گرفته است.  5621سال 

 5621در سال  بینی اشتغال به روش اقتصاد پایه ( پیش 30جدول شماره ) 

  

 بخشهای اقتصاد پایه
در سال  اشتغال پایه

5631 

درصد ساالنه رشد 

 اشتغال در گذشته

عامل رشد برای دوره 

 ساله  02

بینی اشتغال در  پیش

 5621سال 

 5636 569/0 9/6 366 خدمات

 300 539/0 33/2 390 کشاورزی

 

 

 5621اشتغال غیرپایه در سال  5631اشتغال غیرپایه در سال  بخش غیرپایه

 123 652 صنعت
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 های جمعیت شهر در آینده  بینی احتماالت رشد و پیش -2

 بینی جمعیت شهر ایج  برآورد و پیش

. بررسی روند تحوالت استهبان استیکی از سه شهر شهرستان  31نفر در سال  3069ایج با جمعیت شهر 

ردار درصد برخو 3/2از نرخ  31-31و در دهه  3/5شهر از نرخ رشد  31-31دهد که در دهه  شهر نشان می

بوده است. اگرچه روند کاهش نرخ رشد با روند کاهنده نرخ رشد جمعیت در کل کشور هماهنگ بوده ولی 

های اخیر معموالً نقاط شهری نقاط مهاجرپذیر بوده و از نرخ رشد باالتری نسبت به نرخ رشد کل  در دهه

ده و اغلب در نقاط روستایی جمعیت برخوردارند، در حالی که در مورد نقاط روستایی این روند معکوس بو

 روند منفی رشد را شاهد هستیم. 

( از روستا به شهر تبدیل شده است. روند رشد 36در مورد شهر ایج باید گفت که شهر ایج )در سال 

این شهر اگرچه رشد باالیی نبوده و در طی دهه اخیر تقریباً به نصف دهه قبل کاهش یافته ولی هنوز از 

نشان دهنده میزان رشد ساالنه قابل توجهی مهاجرت  3/2است. با این حال نرخ رشد  روند مثبت برخوردار

است. بنابراین تحلیل  31/2ومیر بیشتر از  است به این معنی که رشد طبیعی با توجه به تعداد موالید و مرگ

 باشد. دهد که شهر ایج مهاجرفرست می وضعیت موجود نشان می

های باروری، موالید، امید به  بینی جمعیت آتی و روندهای آینده جمعیت ضروری است که شاخص برای پیش

و پس از آن با توجه  ساختار جمعیت است مورد مطالعه قرار دهیمو تحلیل و های شناخت  زندگی و... که شاخص

رد جمعیت آتی از روش ترکیبی و با برآو در این مطالعات برای. بینی کنیم به وضع موجود روندهای آتی را پیش

 پردازیم.  که در اینجا به فرایند طی شده میاستفاده شده است  Peopleافزار  نرم

 
 باروری: 

( 51-69دهد که یک زن در طول زمان باروری خود که معموالً ) های جمعیتی نشان می شاخص باروری در بررسی

و علیرغم  کودک بود 50باروری هر زن حدود  تا نیمه اول قرنآورد. در ایران  دنیا می سالگی است چند بچه به

در دهه  های جمعیتی تغییر کرد بطوریکه پس از انقالب سیاست 12تا  62سیاستهای کنترل جمعیت از اواخر دهه 

آمارهای دریافتی از  که در این روند بشدت کاهش یافت بطوری 32و از دهه رسیدفرزند  6/3این شاخص به  32

کاهش یافته است. فرزند برای هر زن  3/5تا  31در سال کل کشور میزان باروری معیت و بهداشت مراکز ج

 گذارد. تبع بر نرخ رشد طبیعی تأثیر خود را به جای می کاهش باروری در وهله اول بر تعداد زاد و ولد و به
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وده که با توجه به کودک ب 95در شهر ایج  31طبق آمار رسمی تعداد کودکان کمتر از یک سال در سال 

که طبق استعالم انجام شده از مرکز  در حالیباشد.  در هزار می 13/56تعداد جمعیت میزان موالید در این شهر 

با توجه به تعداد زنان در سن باروری،  در هزار بوده است. لذا 1/53بهداشت نرخ خام موالید در همین سال 

آمار دریافتی از مرکز بهداشت برای سالهای  عالوه به. شده استبرای زنان محاسبه هزار در  63باروری عمومی 

یافته است. همچنین نرخ  افزایش 26/53و  11/53به  31دهد که میزان موالید از سال  نشان مینیز  33و  33

و  33/5، 33/5به ترتیب  33و  33، 31باروری کلی طبق اطالعات دریافتی از مرکز بهداشت برای سالهای 

شود نرخ باروری کل شهر ایج با نرخ باروری کل در  اعالم گردیده است. همانطور که مشاهده می 33/5

که  33/5باروری مورد نظر برای سال پایه سطح کشور همخوانی دارد. لذا باتوجه به روندهای موجود 

ترین سطح باروری در طی  پائین 3/5سال اخیر بود در نظر گرفته شده که تا  1باالترین نرخ باروری در طی 

 ساله اخیر کاهش یابد.  1

 

 امید به زندگی

ود امکانات پزشکی و امید به زندگی در ایران در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است. این امر عمدتاً به بهب

شود. طبق برآوردهای انجام شده در سالهای اخیر امید به زندگی  ومیر نوزادان مربوط می درمان و کاهش مرگ

بوده است.  25/39و برای مردان  21/35بوده که این شاخص برای زنان  26/32در کل ایران  31در سال 

تعداد  31فوت و در سال  66تعداد  33دید در سال همچنین براساس استعالمی که از مرکز بهداشت دریافت گر

 بوده است.  9/6و  1/1ومیر در این دو سال بین  فوت در شهر ایج رخداده است. به این ترتیب میزان مرگ 65

به  31برای برآورد آتی جمعیت از امید به زندگی اعالم شده برای سال بینی جمعیت شهر ایج  در پیش

 ستفاده شده است. عنوان یکی از فروض پایه ا

  

 مهاجرت 

درصد را طی کرده است. این در حالی است که آمار دریافتی از مرکز  31/2رشد  31-31شهر ایج در طی دهه 

درصد بوده  06/5تا  5/5حدود  33و  31طی دو سال دهد رشد طبیعی جمعیت  بهداشت شهر ایج نشان می

مثبت بوده ولی این به  31-31اگرچه میزان رشد در طی دهه دهد که  است. بنابراین اطالعات موجود نشان می

فرض نرخ رشد طبیعی با بنابراین اند نیست.  یافته داشت جمعیت شهر که با رشد طبیعی افزایش می  معنی نگه

نفر از  091تعداد  31-31افزایش یابد. بنابراین طی دهه نفر  3166توانسته به عدد  می 31جمعیت شهر در سال 
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درصد  3/2اند. بنابراین با در نظر داشتن تعداد واردشدگان به شهر، نرخ مهاجرفرستی شهر  ج شدهشهر خار

آید که وضعیت مهاجرفرستی شهر ایج را  در صد بدست می 26/2دوره نرخ مهاجرت  باشد که برای میان می

 دهد.   نشان می

روش ترکیبی جمعیت آتی شهر با  بینی جمعیت به های مورد بررسی برای پیش در اینجا با توجه به شاخص

توجه به تحلیل از شرایط توسعه اقتصادی اجتماعی شهر و روندهای باروری و مهاجرت و امید به زندگی سه 

 رسد.  نظر می تر به گردد که یکی از آنها برای بوقوع پیوستن محتمل بینی می گزینه برای جمعیت شهر پیش

 

 گزینه اول: 

ترین حالت  گردد بدبینانه شود. در این گزینه سناریویی که تدوین می حداقل نامیده میگزینه اول معموالً گزینه 

یعنی عدم بهبود جدی در شرایط توسعه اقتصادی اجتماعی و احیاناً مهاجرفرستی و کاهش باروری مدنظر قرار 

هش نیافته بلکه در مواردی سال گذشته نه تنها کا 1گیرد. در رابطه با شهر ایج با توجه به اینکه باروری در طی  می

در نظر گرفته شده است. اما در  3/5به  33/5باروری پایه برای سه گزینه کاهش از  فرضافزایش هم داشته، لذا 

 درصد خواهد بود.  33/2ساله نیز  02مورد مهاجرت اگر روند فعلی تداوم یابد در این صورت نرخ رشد 

سال آینده به  02وان فرض پایه است که تا پایان دوره یعنی در این گزینه امید به زندگی کل کشور به عن

 برای زنان افزایش خواهد یافت.  63/36برای مردان و  1/30

 

 گزینه دوم: 

گردد مبنی بر اینکه با توجه به نیازهای شهر امکانات  تری ترسیم می بینانه در این گزینه سناریو خوش

اقتصادی ـ خدماتی و رفاهی مردم تا حدودی در جهت حفظ جمعیت بهبود خواهد یافت. در این صورت 

عی شهر باالتر و درصد را طی خواهد کرد که از رشد طبی 60/5ساله نرخ رشد  02افزایش جمعیت در دوره 

 نفر خواهد رسید.  3032بینی شده به  اندکی مهاجرپذیر خواهد بود. در پایان دوره طرح جمعیت پیش

 

 گزینه سوم: 

های تولیدی و گردشگری شهر و توسعه  بینانه براساس ایجاد ظرفیت سناریو کامالً خوشدر این گزینه 

نفر  3312ناریو در پایان دوره طرح جمعیت شهر به امکانات و خدمات رفاهی تدوین گردیده است. در این س

  افزایش خواهد یافت.   36/5افزایش خواهد یافت و متوسط نرخ رشد ساالنه به 
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 ( گزینه حداقل)بینی جمعیت شهر ایج  پیش(  36جدول شماره ) 

 جمعیت دوره
نرخ رشد 

 ساالنه
 میزان موالید

میزان 
 ومیر مرگ

نرخ رشد 
 طبیعی

 امید به زندگی

 زن مرد

31 3069 31/2 1/53 0/1 56/5 25/39 21/35 

92 3135 25/5 65/59 03/3 0/5 13/39 90/35 

91 3393 5 63/53 31/3 53/5 16/32 33/30 

5622 3516 3/2 06/51 61/3 33/2 10/35 35/36 

5621 3622 6/2 30/55 63/3 16/2 15/30 63/36 

 

 (گزینه محتملشهر ایج )بینی جمعیت  پیش(  36جدول شماره ) 

 جمعیت دوره
نرخ رشد 

 ساالنه
 میزان موالید

میزان 
 ومیر مرگ

نرخ رشد 
 طبیعی

 امید به زندگی

 زن مرد

31 3069 31/2 1/53 0/1 56/5 25/39 21/35 

92 3330 3/5 69/59 25/3 06/5 13/39 90/35 

91 3612 33/5 21/59 61/3 03/5 16/32 33/30 

5622 3332 61/5 66/53 33/1 21/5 10/35 35/36 

5621 3032 20/5 31/50 52/1 33/2 15/30 63/36 

 

 (گزینه حداکثربینی جمعیت شهر ایج ) پیش(  31جدول شماره ) 

 جمعیت دوره
نرخ رشد 

 ساالنه
 میزان موالید

میزان 
 ومیر مرگ

نرخ رشد 
 طبیعی

 امید به زندگی

 زن مرد

31 3069 31/2 1/53 0/1 56/5 25/39 21/35 

92 3332 3/5 69/59 53/3 06/5 13/39 90/35 

91 3653 35/5 23/59 10/3 01/5 16/32 33/30 

5622 3232 33/5 66/53 91/1 26/5 10/35 35/36 

5621 3312 60/5 05/56 30/1 31/2 15/30 63/36 

 

 5621در افق و  31جمعیت نقاط روستایی تحت حوزه نقوذ شهر ایج در سال (  33جدول شماره ) 

درب  چاه دراز شکسته پل بردنو باغشاد انجیرک بند آب 
 امامزاده

درب 
آب  دهوئیه قلعه

 نارک
 سد

 جمع رودبار

 6536 035 595 630 5006 616 33 529 050 666 106 053 31سال 

5621 090 321 193 031 563 526 355 5363 306 013 036 1362 
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  الگوی توسعه و محدوده شهر تعیین  -3

شهر ایج اول به دلیل  رشد برای ، در بررسی امکانات توسعه شهر به این نکته اشاره شد که 02-6در بند 

بطئی و کند جمعیت، دوم تراکم کم جمعیتی و ساختمانی در وضعیت موجود و در نهایت جلوگیری از رشد 

 تر خواهد بود.  ونی ارجحدلیل شهر بر روی اراضی کشاورزی، الگوی توسعه درونی بر الگوی توسعه بیر بی

رسد افزایش تراکم ساختمانی  ( در سال افق طرح، به نظر مینفر 3032بینی شده ) با توجه به جمعیت پیش

های بایر و خالی در بافت شهری عالوه بر جبران کمبودهای  در محالت مسکونی موجود و استفاده از زمین

 لیل شهر بر روی اراضی کشاورزی و باغات و همچنیند موجود در زمینه مسکن و خدمات شهر، از توسعه بی

های فرسوده و  آورد، ضمن آنکه احتمال بهسازی و نوسازی بافت توسعه ناپیوسته شهر جلوگیری به عمل می

 دهد.  ناکارآمد شهر را افزایش می

است و در برخی قسمتها  کاهش یافتهبر این اساس محدوده شهر نسبت به محدوده طرح هادی 

و محدوده اراضی ی شمال شهر  پیشنهادی طرح جامع، اراضی تفکیک شده در نقشهاصالح شده است. 

هکتار در شمال شهر را به رسمیت شناخته و خط محدوده را بر اساس آن  6مسکن مهر به مساحت حدود 

دلیل سطح شهر بر روی اراضی  یده است. عالوه بر اینکه در برخی از قسمتها از افزایش باصالح گردی

کشاورزی جلوگیری کرده و در آن قسمتها سطح محدوده را کاهش داده است. بر اساس اصالحات 

هکتار در نظر گرفته شده است که نسبت  9/563صورت گرفته محدوده پیشنهادی طرح جامع در حدود 

( محدوده 66هتر نقشه شماره )برای مقایسه بهکتار کاهش یافته است.  36حدود به محدوده طرح هادی 

  دهد.  ده پیشنهادی طرح جامع را نشان میوطرح هادی و محد

بنابراین برای این شهر الگوی توسعه همچنان بصورت پیوسته و درونی خواهد بود و از ساختار موجود 

( خواهد 61شهر پیروی خواهد کرد. بر این اساس ساختار فضای پیشنهادی برای این شهر طبق نقشه شماره )

بود. همانطور که از نقشه نیز قابل درک است سیستم شبکه ارتباطی همچنان حالت شعاعی خود را حفظ کرده 

 اند.  های عملکردی شهر، بر اساس امکانات موجود شهر در اراضی دارای قابلیت بارگذاری شده و پهنه
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 بینی امکانات مالی و فنی شهرداری ایج  پیش -4

ای برخوردار است.  های عمرانی شهرها شهرداری از جایگاه ویژه در بین سازمانهای مشغول در امر فعالیت

عالوه رسانی و حل و فصل مشکالت شهری بر دوش این ارگان قرار گرفته است.  زیرا بار اصلی خدمات

های  بر این در شهرهای کوچک که معموالً سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر از امکانات و توانایی

 الزم برخوردار نیستند بخشی از این بار مسئولیت نیز بر دوش شهرداری قرار دارد.

یا های آن تناسب داشته  درآمدهای شهرداری با هزینه 33الی  36در شهرداری شهر ایج از سالهای 

این تعادل به زیان درآمدهای شهرداری ایج به  39و  33حتی از آن پیشی گرفته است و لیکن در سالهای 

 36توضیح داده شد از سال  55-1-6ثباتی شدید درآمد که در بند  هم خورده است. همچنین ضریب بی

های شهرداری ایج ثباتی شدید درآمد باشد که حاکی از بی درصد می 0/96در شهرداری شهر ایج  39الی 

ثباتی شدید باعث تضعیف بنیه شهرداری شهر ایج  ها نسبت به درآمدها و بی باشد. پیشی گرفتن هزینه می

گذارد و این  گردیده است و این تنگناها به طور مستقیم بر دیگر امکانات شهرداری نیز تأثیر منفی می

زم برای کارهای عمرانی و بکارگیری پرسنل آالت و تجهیزات و وسایل ال سازمان را از دستیابی به ماشین

بینی نمود  بایست امکانات مالی جدیدی برای شهرداری شهر ایج پیش سازد و لذا می موردنیاز محروم می

تا بتواند امکانات مالی خود را ارتقا بخشد و در سایه آن پاسخگوی نیازهای روزمره شهر باشد. در حال 

باشد. برخی از  ر شهرداری شهر رونیز کارخانه سیمان استهبان میحاضر تنها منبع پایدار درآمدی د

 باشد؛ توان ارائه نمود به شریح زیر می راهکارهایی که در جهت افزایش درآمد پایدار در شهر ایج می

توسعه و گسترش نظام تاکسیرانی در سطح شهر که سبب ایجاد درآمدهایی چون عوارض پروانه  .5

 رسانی به شهروندان خواهد شد. خدماتتاکسیرانی برای شهرداری و 

 احداث و توسعه معابر و میدانهای شهر و آسفالت و نگهداری از معابر  .0

مدت جهت توسعه شهر به موازات تقاضای مؤثر برای مسکن در شهر  ریزی بلندمدت و میان برنامه .6

ب باال رفتن سازد و سب که عوارض پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی را برای شهرداری فراهم می

 شود. درآمدهای پایدار شهرداری می

بار و بازار روز در صورتی که با شناخت و مطالعه اقتصادی باشد عالوه بر  و تره  ایجاد میادین میوه .6

 شود.  درآمدزایی اثرات مثبت آن متوجه شهروندان می
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 کشاورزی  گذاران و بخش خصوصی در جهت ایجاد صنایع تبدیلی مربوط به بخش تشویق سرمایه .1

تواند عاملی برای کسب درآمد در این شهر باشد به این ترتیب شهر از انزوا خارج و  گردشگری می .3

گذاریها با همکاری  گردد و به تبع آن بخش خصوصی نیز فعال و سرمایه باعث رشد و پویایی شهر می

از سوی شود و  سو شریک این بخش محسوب می شود که شهرداری از یک بخش خصوصی انجام می

 کند. برد و شهر را اداره می دیگر از عایدات حاصل از تعرفه ـ عوارض مشارکت سود می

ترین روشهای اجرایی جهت تعدیل مشکالت مالی شهرداری و بهبود  ها از ممکن همچنین کاهش هزینه

رکتهای ها از طریق جلب مشا شود که از جمله به کاهش هزینه وضعیت مالی درجهت خودکفایی آن محسوب می

های  سازی و واگذاری برخی فعالیت ها از طریق خصوصی مردمی و همکاری آنها با شهرداری و کاهش هزینه

 توان اشاره نمود. موجود به بخش خصوصی می
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بینی نیازهای عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهای مسکن، تأسیسات زیربنایی، خدمات  پیش -5

 رفاهی و سایر کارکردهای اصلی شهر 

در بخش اول مطالعات، تأسیسات زیربنایی و خدمات موجود در شهر ایج مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به 

اطالعات داده شده توسط ارگانهای مربوطه در شهر و همچنین با درنظر گرفتن استانداردها، کمبودهای موجود در 

ها سعی گردیده که کمبودها و  ی در این زمینههر قسمت مورد بررسی قرار گرفته است. اکنون با ارائه پیشنهادات

 بینی گردد: مشکالت موجود تا حد امکان در آینده مرتفع گشته و در جهت بهبود امکانات شهر سطوحی پیش

لیتر در روز به ازاء هر نفر  593بینی شده با سرانه  نفری پیش 3032نیاز آبی شهر ایج برای جمعیت 

از های اصلی آب از کلیه نقاط شهر  مترمکعب خواهد بود فرسودگی شبکه آب و عدم عبور لوله 5309

 1وده و اجرای کیلومتر شبکه فرس 51مشکالتی است که باید در آینده مرتفع گردد و بدین منظور تعویض 

های آتی ارگان مربوطه است. همچنین شهر فاقد شبکه فاضالب و گاز است  کیلومتر خط انتقال از برنامه

ریزی آینده شهر منظور گردد. برق این شهر به شبکه سراسری متصل  که برای اجرای آنها باید در برنامه

در زمینه خدمات ر گرفته شده است. نظ مترمربع در 332660است. در زمینه سطوح مسکونی تا افق طرح 

نفر جمعیت شهر ایج تا افق  1352نفر و روستاهای حوزه نفوذ آن با  3032شهر ایج با جمعیت آموزشی 

پیشنهاد یک  مسکونی شهر در اراضی پیشنهادی با کاربری طرح کمبودی نداشته و تنها در بخش شمالی

مترمربع نیز  0153ای با سطحی معادل  ی ـ حرفهدبستان داده شده است. عالوه براین یک هنرستان فن

بینی گردیده که روستاهای حوزه نفوذ نیز امکان استفاده از این مرکز را خواهند داشت. در زمینه  پیش

تواند روستاهای حوزه  خدمات ورزشی و مذهبی در سالهای آتی کمبودی نداشته و امکانات ورزشی شهر می

مترمربع در بخش شمال شهر  6216وجود یک کاربری ورزشی با مساحت با این پوشش دهد. نیز نفوذ را 

برآورد کمبود آتی سطوح خدمات بینی گردیده است.  دلیل تأمین شعاع دسترسی مناسب این کاربری پیش به

 6360فرهنگی ـ هنری با در نظر گرفتن جمعیت شهر و جمعیت روستاهای حوزه نفوذ آن سطحی معادل 

مترمربع پیشنهاد شده و کمبود پارک و  3333نیز  توریستیبرای کاربری تفریحی ـ مترمربع خواهد بود. 

 بایست مرتفع گردد. مترمربع می 09113با اختصاص  5621فضای سبز شهری نیز تا سال 

در زمینه درمانی نیز ایجاد یک بیمارستان کوچک تا افق طرح پیشنهاد شده و نیاز سطوح درمانی برای 

مترمربع خواهد بود که باتوجه به وضع موجود، برآورد  56332ستاهای حوزه نفوذ کل جمعیت شهر و رو

بینی خدمات  ( پیش33تأمین خواهد شد. جدول شماره )مترمربع خواهد بود که  50260کمبودهای درمانی 

 دهد.  را نشان می شهر ایج بر اساس جمعیت شهر و روستاهای حوزه نفوذ آن
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 تدوین ایده کلی با الگوی مرتبط با فضای سبز، فضای باز و مکانهای گردشگری و دفاع غیرعامل شهر   -6

مدیریتی ـ ی ـ طبیعی و های محیط ت تأثیر ویژگیها و قابلیتنظام استقرار و پخشایش فضاهای سبز و باز تح

یجاد نماید. انطباق تواند ساختار مشخص را ا های شهر می ریزی قرار گرفته و متناسب با حدود و اندازه برنامه

آالینده )آلودگی هوا،  یها با جریانهای جابجایی هوا و وزش باد، نحوه استقرار کاربریها و فعالیت این ساختارها

تواند به ایفای نقش هرچه بهتر این فضاها  صوتی و بصری( و محورهای ترافیکی یا گردشگری ـ فراغتی می

ـ تفریحی و نیازهای روحی ـ روانی و تمدید قوای  یهای موردنیاز فراغت منجر گردد. از طرفی باتوجه به سرانه

فضاها متناسب با سطح عملکردی موردنظر از الزامات  های شهری تأمین اینگونه جسمانی در سکونتگاه

مقیاس واحد همسایگی،  رن اساس اشکال مختلف فضاهای سبز درود. برهمی ریزی شهری به شمار می برنامه

محله، ناحیه، منطقه و شهر با کارکردهای تفریحی، حفاظتی، معماری فضا، دید و منظر در شهر و محیط 

و های اکولوژیکی، معماری منظر، تفریحی ـ فراغتی  عالوه بر نقش گردد. ن پیشنهاد میبالفصل آ

ریزان بوده، امروزه با مطرح شدن پدافند  ای که برای فضاهای سبز و باز مورد توجه برنامه زیباشناسانه

ها به یکی دیگر  غیرعامل و تقویت بنیه کالبدی شهر برای مواجه با حوادث غیرمترقبه طبیعی و مصنوع، نگاه

های فضاهای سبز و باز معطوف شده است. بطوریکه استفاده از این فضاها برای اسکان موقت  ابلیتاز ق

تواند بخش قابل توجهی از فشارهای تدارکاتی مدیریت بحران در  جمعیت در زمان بحران و پس از آن می

 این خصوص را کاهش دهد.

تب عملکردی آن چه از حیث الزم به توضیح است که پارکهای شهری در کلیه سطوح سلسله مرا

محیطی )کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، کنترل فرسایش خاک و تثبیت آن، کنترل  زیست

شناسانه )از بین بردن سیمای نامطلوب، نشان  ییانعکاس نور، کنترل شرایط اقلیمی و ...( و چه در نظر زیبا

نسبت به یکسری عناصر خاص و ...( و باالخره از  دادن مرز بین دو کاربری، ایجاد و تأکید بر توجه و نگاه

حیث ویژگیهای اجتماعی )تجدید قوا، برقراری ارتباط، کسب آرامش روحی و جسمی و ...( و در نهایت 

باشند. اشکال دیگر فضاهای سبز همچون فضای سبز معابر و  ویژگیهای فراغتی ـ تفریحی برخوردار می

توان به تفکیک فضای  های متفاوت دیگری دارند که از جمله آنها میمیادین و فضاهای سبز حفاظتی کارکرد

ها، کنترل  راه پیاده از سواره، کنترل آلودگیهای صوتی، تعدیل ویژگیهای اقلیمی و افزایش دامنه آسایش پیاده

نیز از ها و ... اشاره نمود. بدیهی است اینگونه فضاها  های شهری، آرایش شبکه راه نورهای مزاحم، تعریف لبه

بجز فضاهای سبز که خود جزیی از نمایند.  نظر اکولوژیکی به افزایش سطح سبزینگی شهر کمک می
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ها،  و استادیوم یآیند، محوطه خدمات شهری، محوطه نمایشگاهها، مناطق ورزش شهر بشمار میفضاهای باز 

و بایر، محوطه کارخانجات و  و سازمانهای اداری، اراضی کشاورزیها، محوطه مراکز آموزشی  محوطه بیمارستان

در مجموع هدف از بهسازی و توسعه فضای توان جزیی از فضاهای باز شهری تلقی نمود.  ها را نیز می آرامستان

شهری را باید حفاظت از فضاهای طبیعی و سبز موجود، افزایش توان و بازدهی اکولوژیکی شهر، و باز سبز 

 شمار آورد. ی کیفیت محیط زیست در قلمرو اکولوژیک شهرها بههای طبیعی و ارتقا تقویت پایداری سیستم

شهر با نگاهی به گردشگری و پدافند غیرعامل الذکر الگوی فضای سبز و باز  باتوجه به مقدمه فوق

ایج شکل گرفته است. الزم به توضیح است که کوچک بودن ابعاد کالبدی ـ جمعیتی شهر ایج از یک سو و 

ریزی فضاهای سبز و باز و دفاع  استراتژیک مرزی و یا با ارزش دفاعی، برنامهعدم استقرار در نقاط 

تر رقم زده است. وجود اراضی باغی در محور شمال شرقی شهر، اراضی  ای ساده غیرعامل شهر را بگونه

غربی و غرب شهر و ارتفاعات پیرامونی تأثیر مهمی در تأمین نیازهای  کشاورزی در جنوب و جنوب

 شهر داشته و تخصیص فضاهای عمده به این قبیل کاربریها را کاهش داده است. اکولوژیکی

آنچه که در رابطه با الگوی پخشایش فضاهای سبز و باز شهری در درجه اول مدّ توجه بوده است 

باشد. این  الوصول جهات مختلف شهر به پارکهای در مقیاس واحد همسایگی و محله می دسترسی سهل

د بود تا مراجعات ساکنین هر محله از شهر )واحد همسایگی ـ محله( را به فضای سبز سطوح قادر خواهن

های دسترسی نسبتاً اصلی از یک سو و اراضی  پارکی کاهش دهند. استقرار این فضاها در کنار شبکه

دافند کشاورزی و یا فراغتی ـ تفریحی از دیگر سو شرایط الزم را برای استفاده از آنها در شرایط بحران )پ

الیه جنوب شهر  آورد. در عین حال در مقیاس شهری نیز سطحی قابل توجه در منتهی غیرعامل( فراهم می

به فضای پارکی اختصاص یافته است. همجواری فضای یاد شده با اراضی کشاورزی چه از حیث دید و 

 تواند مزیتی عمده محسوب گردد. منظر و چه از نظر پدافند غیر عامل می

)پارکها(، ساختارهای خطی فضای سبز نیز با عملکرد حفاظتی ای  ـ پهنهساختارهای کانونی  عالوه بر

)دور تا دور شهر( و عملکرد معماری فضا در داخل محورهای اصلی شهر دیده شده است. فضاهای سبز 

اصلی  روی در محورهای خیابانی به بهبود دامنه آسایش فضای باز شهری منجر شده و تمایل را برای پیاه

های سبز و باز داخل و  دهد. در عین حال فضاهای خطی تأثیر مهمی در اتصال کانونها و پیکره افزایش می

)پارکها( عهده دارند. تأمین تأسیسات )روشنایی، آب شرب و بهداشتی( داخلی این فضاها  یا پیرامون شهر به

ی پیرامون آنها، اینگونه فضاها را و عبور تأسیسات اصلی دیگر همچون مخابرات و گاز از محورهای اصل
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 ،از الوه بر فضاهای پارکی پیشنهاد شدهنماید. ع برای استفاده در مبحث پدافند غیرعامل مستعد می

توان در مدیریت بحران استفاده نمود.  های ورزشی و فرهنگی ـ هنری نیز می فضاهای باز و بسته مجموعه

های اصلی و همجواریهای مناسب انجام گردیده  تباط با دسترسیمکانیابی اینگونه فضاها با رعایت امکان ار

 است.  

حاشیه محورهای اصلی و میادین شهر جزء فضاهای باز و سبز خطی طراحی شده و در  بر این اساس

های گردشگری  مقطع عرضی معابر در طرح تفصیلی ضوابط آن مشخص خواهد شد. در عین حال جاذبه

مچون امامزاده واقع در شمال شرقی شهر و عناصر تاریخی پیرامون شهر از شهر و محیط بالفصل آن نیز ه

طریق کریدورهای خطی سبز به پیکره شهر متصل شده تا به ارتقای سیمای بصری و معماری منظر 

 های یاد شده کمک نماید. جاذبه
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یستم رستان، سا توسعه تجهیزات شهری )کشتارگاه، غسالخانه، گود یبینی مکان و نحوه ایجا پیش -7

 نشان و غیره دفع زباله آتش

تجهیزات  رود، شمار می یابی تجهیزات شهری ازجمله مسائل حساس در تعیین کاربریها و توسعه شهری به مکان

باید در دسترس شهروند باشد و دسترسی به آن سهل و آسان صورت گیرد و از سوی  شهری از یکسو می

محیطی  دیگر باید در تعیین مکان آن حداکثر دقت صورت گیرد. زیرا اغلب تجهیزات شهری به لحاظ زیست

توانند به شدت آسیب  می محیطی کردن ضوابط زیستنو درصورت رعایت  کنند بار زیادی در محیط ایجاد می

 محیطی گردند. رسان محیط از نظر طبیعی و زیست

دهد که شهر ایج از برخی تجهیزات شهری برخوردار  بررسی کاربریهای موجود برون شهری ایج نشان می

افر بنزین، فاقد ترمینالهای بار و مس نشانی، فاقد ایستگاه پمپ و از برخی از آنها محروم است. شهر ایج فاقد آتش

 گیرند. باشد که برخی از این خدمات جزء تجهیزات شهری قرار می می

کیلومتری جاده به طرف فسا در سمت راست جاده، جایی برای 6از نظر دفع زباله، محل دفن زباله در 

گویی نیازهای شهر در  ها در نظر گرفته شده است که باتوجه به جمعیت پیشنهادی قادر به پاسخ دفن زباله

  زمینه خواهد بود.این 

محمد است که در خارج از ردرخصوص گورستان، شهر دارای یک گورستان در اطراف امامزاده سید نو

محدوده شهری و در حریم شهر ایج قرار دارد. به عالوه یک گورستان دیگر نیز در اطراف امامزاده سید 

ج از محدوده پیشنهادی قرار گرفته طرح هادی بوده که در طرح پیشنهادی در خاراولیاء در داخل محدوده 

هکتار برآورده شده است. گورستان موجود در امامزاده سید اولیا در جنوب  3/5است که سطح آن حدود 

برای دفن متوفیات از درحال حاضر بیشتر  های غالب شهر است اماغربی شهر تا حدودی در جهت باد

 شود.  تفاده میگورستان شمال شهر و نزدیک امامزاده سید نورمحمد اس

توان نام برد که شهر فاقد آن است. در طرح جامع پیشنهادی  نشانی می از دیگر تجهیزات شهری از آتش

بینی شده است  محل تجهیزات شهری پیش ـ داراب ـ رودبال و بخش شمالی شهر،در حاشیه محور ایج 

تجهیزات شهری و  شمال کمربندیواقع در در اراضی  فسا و ششدهعالوه بر این در ابتدای ورودی شهر از 

باشد که برای آینده نیز با توجه به  ترمینالها در نظر گرفته شده است. درحال حاضر شهر فاقد کشتارگاه می

جمعیت و نیازهای شهر استفاده از کشتارگاه شهر استهبان توصیه شده و ضرورتی برای مکانیابی این کاربری 

 شود. دیده نمی
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ساله مربوط به شهرداری و سایر سازمانهای  11مدت  ساله و میان 5مدت  کوتاه های عمرانی برنامه -8

 شهری 

صیلی تهیه های جامع و تف ای شهر که توسط طرح های عمرانی معموالً با توجه به نیازهای توسعه برنامه

ها  رداریهای توسعه عمرانی شهرها مدیریت شهر یا شه عالوه متولی برنامه ند. بهشو گردند، تعیین می می

های متعدد و در عین حال  تر، برنامه هستند. بدیهی است شهرها هر چه بزرگتر باشند از ساختار پیچیده

شهرهای کوچک اگرچه از در مقابل دارند. برخورها و اعتبارات بیشتری برای انجام اقدامات عمرانی  بودجه

از امکانات و اعتبارات محدودتری مالی ای قابل توجهی برخوردارند ولی با توجه به توان  نیازهای توسعه

های دارای اولویت شهر ابتدا دریافت گردید و سپس با توجه به  ها و پروژه  از همین رو برنامه برخوردارند،

های اجرا شده و آتی  مطالعات طرح جامع و پیشنهادات طرح مورد بازنگری قرار گرفت. لذا با توجه به پروژه

ی عمرانی شهر در سطح کالن برای مدیریت شهری تعیین گردید و سپس با توجه ها شهرداری، ابتدا برنامه

ساله تهیه گردیده  52ساله و بلندمدت  1های عاجل در کوتاه مدت  و پروژهدار  اولویت ها، اقدامات به برنامه

  است. 
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تعريض خي - 
تعريض خي - 

  
پنج ساله دوم

ادامه احداث - 
تعريض و - 
احداث بلوا - 
ساماندهي - 
تعريض تد - 
احداث و تك - 
ساماندهي - 
ادامه سامان - 

  

طرح جامع ـ

  
مهندسان مش

م
پن

-
-
-
-
-
-
-
-
-

پن

-
-
-
-
-
-
-
-
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 های عمرانی شهر مربوط به شهرداری  ها و پروژه طرح

 بینی شده در حریم  محل پیش ،رکارگاههای پراکنده در سطح شهانتقال تدریجی  اقدامات الزم جهت -

 وساز های در معرض خطر ساخت ایجاد نوار سبز حفاظتی در پیرامون شهر و محدوده -

 مشخص شده در حریم شهر  ها به محدودهونقل و انبار سازی محدوده با کاربری حمل تهیه مقدمات آماده -

 های موجود در شهر و اطراف آن  ها و کانال ایجاد تأسیسات حفاظتی در اطراف مسیل -

 بار  وتره های شهری توزیع میوه احداث بازارچه -

 های پیشنهادی طرح تفصیلی  محل بازی کودکان در موقعیت احداث پارک و فضای سبز و -

 های سطح شهر به آن مکان  و انتقال دامداریایجاد مراکز پرورش دام در محل پیشنهاد شده  -

 عریض و احداث معابر شهرت -

سیما و منظر شهری زیبایی بان و  سایه ایجاد توسعه درختکاری در محورهای اصلی شهر با رویکرد -

 و کریدورهای بصری 

 آوری زباله  محیطی شهر و بهبود جمع توجه به مسائل زیست -

 ها و میادین شهر  اصالح و تهیه جزییات شهرسازی تقاطع -

 گردشگری در پارک کوهستانی موجود در شمال شهر های فرهنگی و تفریحی  احداث مکان -

 شهری  های برون توسعه درختکاری و فضای سبز حفاظتی در اطراف جاده -

 تداوم بهبود امور شهری و ایجاد تسهیالت شهری  -

 بهبود عبور و مرور شهری نظیر روکش آسفالت معابر و احداث پل  -

 شهرتوجه ویژه به بافت قدیم و فرسوده  -

 آوری آبهای سطحی در سطح شهر  اصالح سیستم شبکه جمع -

 سازی معابر شهری جهت عبور عابر پیاده بخصوص معلولین جسمی و حرکتی  بهسازی و ایمن -
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 های عمرانی سایر سازمانها  طرحها و پروژه

 ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی  -

یلی و بـا توجـه بـه شـعاع     های پیشنهادی طرح تفضـ  در موقعیتایجاد خدمات آموزشی در سطح شهر  -

 عملکردی مناسب 

 نیازمندیها   ایجاد خدمات تفریحی ـ گردشگری براساس اولویت -

 ایجاد و احداث فضاهای فرهنگی در سطح شهر  -

 توجه به مسائل زیست محیطی شهر  -

 شهری  های توجه ویژه به مسئله دفع فاضالب -

 ها پیرامون شهر و انجام مطالعات خاص در این زمینه توجه ویژه به کنترل روان آبها و مسیل -

 
 های موضعی و موضوعی طرح

 طراحی شهری خیابانهای اصلی شهر از جمله خیابانهای بسیج ، امام حسین،شهدا، قاضی عضد،... -

 مطالعات دفع آبهای سطحی پیرامون و درون شهر  -

 های مورد نیاز  ریزی پل حی کانال و مسیل موجود در شمال شهر و برنامهساماندهی و طرا -

 مطالعات ویژه منابع درآمدهای شهرداری  -

 GISمطالعات سیستم اطالعات جغرافیایی شهر  -

 ها و میادین شهر  ونقل شهری بویژه اصالح هندسی و فاز اجرایی تقاطع مطالعات و ساماندهی حمل  -

 های موجود در شهر های نامتجانس شهری بخصوص دامداری عملکردی کاربریمطالعات ویژه پاالیش  -
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 ریزی کاربری اراضی شهر ایج برنامه -11

تنظیم و ساماندهی کاربریها و نهایتاً تخصیص سطوح کافی برای کمبودها و خدمات موردنیاز جامعه شهری 

کند. به عبارتی هدف از تهیه طرح جامع رسیدن به توزیع و  هدفی است که مطالعات طرح جامع دنبال می

نه تنها سطوح  تخصیص بهینه سطوح کاربریهاست. در مطالعات طرح جامع شهر ایج تالش شده است که

های در این خصوص  موردنیاز خدمات و کاربریهای شهر به نحو مناسب در کل شهر توزیع شده و محدودیت

های وضع  سطح فعلی محدوده نیز صورت گیرد. مطالعه و بررسی دررفع شود، بلکه در عین حال بازنگری 

است. این درحالی  مترمربع 05636333دهد که در وضع موجود سطح محدوده شهری  موجود شهر نشان می

مترمربع کاهش یافته است. نگاهی به  5633330است که در کاربریهای پیشنهادی سطح محدوده شهری تا 

دهد که علیرغم کاهش سطح محدوده شهری سرانه کاربریها نه تنها  سطوح پیشنهادی اراضی نشان می

افزایش نیز یافته است.  مترمربع 539مترمربع به  0/516کاهش نیافته بلکه در بافت پر محدوده سرانه از 

دهد که سطوح پر  عالوه براین مقایسه جدول کاربری اراضی وضع موجود با پیشنهادی همچنین نشان می

مترمربع افزایش یافته است به عبارتی سطح کاربریها  5632623مترمربع به  5260132کاربریهای شهری از 

زایش یافته تا کمبودهای فضای شهری اعم از کاربریهای خدماتی، تأسیسات، هکتار اف 563هکتار به  526از 

فته از محدوده تجهیزات، مسکونی ... را به سطح بهینه مورد نیاز افزایش دهد. بنابراین سطوح کاهش یا

، پهنه میراثی گورستان موجودبه بخش اراضی توسعه و رزروهای توسعه و خارج کردن  شهری اساساً محدود

و اراضی  باغات و اراضی کشاورزی داخل شهر از محدوده شهری برای حفظ باغاتگری و  ههای شیش تپه

هکتار،  566است. بنابراین عالوه بر افزایش سطوح کاربریهای موجود و رفع نیازهای خدماتی تا  کشاورزی

ن مهر و طرح )اراضی اختصاص یافته به مسکمسکونی ویژه با تأمین خدمات هکتار نیز به عنوان  99/56

در )به سطوح کاربری مسکونی در جدول اضافه گردیده است( به عنوان توسعه آتی شهر تفکیکی شمال شهر( 

 62یافته است. این درحالی است که حدود  کاهشهکتار  563نظر گرفته شده و سطح محدوده شهر به 

تار اراضی بایر و ذخیره توسعه از هک 63هکتار اراضی مسیل، و  6/2هکتار دامداری، 5هکتار باغ و کشاورزی، 

درون محدوده شهری خارج شده است. این تغییرات باتوجه به ضرورت حفظ باغات و اراضی کشاورزی در 

 نهایت به نفع آینده و منابع شهر است.

مترمربع را به خود اختصاص داده  103325ها در حال حاضر مسکونی سطح حدود  از نظر سطح و سرانه

مترمربع است. باتوجه به افزایش بیش از حد سطح  0/33درصد اراضی سطح محدوده و سرانه  3/06که 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ارائه پیشنهادات     طرح جامع ـ  تفصیلی شهر ایج

 

 111  مهندسان مشاور شهروخانه 

مترمربع( درخصوص  32سرانه مسکونی نسبت به استانداردهای مصوبه شورای عالی شهرسازی )حداکثر 

هکتار از  6به دلیل اختصاص حدود مترمربع  369330کاربریهای مسکونی با افزایش سطح مسکونی به 

هکتار طرح تفکیکی به کاربری مسکونی که مورد  53اراضی بخش شمالی شهر به امر مسکن مهر و حدود 

، با این حال باتوجه به افزایش سطح مسکونی افزایش یافته 33/92سرانه مسکونی به تأیید قرار گرفته است. 

بقیه موارد نیز تالش . در یابد افزایش میدرصد اراضی  6/12نسبت اراضی تخصیص یافته به مسکونی به 

 های مصوب افزایش یابد. شده که کمبودهای مورد نیاز شهر تا سطح سرانه

مترمربع و وجود اراضی مناسب باتوجه به  3 حداقلخصوص پارک و فضای سبز باتوجه به سرانه  در

ها و پارک نین سطح تخصیص یافته بهتمهیداتی از قبیل پدافند غیرعامل و فضاهای باز برای ایمنی ساک

 0/6درنظر گرفته شده است که با توجه به مساحت  مترمربع 66/3حدود ای و شهری  فضاهای سبز ناحیه

شهر که در نقشه پیشنهادی در خارج از محدوده قرار گرفته است،  پارک جنگلی موجود در شرقهکتاری 

 متر خواهد رسید.  55سرانه فضای سبز به حدود 

 از معابر نیز باتوجه به کمبودهای موجود و اصالح شبکه معابرهای ارتباطی و  سطح کاربری شبکه

نفر تا  3032افزایش یافته است. به این ترتیب باتوجه به افزایش جمعیت تا مترمربع  691233به  603330

کاهش خواهد مترمربع  532مترمربع به  651از )در محدوده شهر( کاربریهای شهری کل افق طرح سرانه 

 63تری را شکل خواهد داد )نقشه شماره  ایی متعادلوضعیت به مراتب ساختار و سازمان فضاین یافت، که 

 کاربری اراضی پیشنهادی(. 
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  موجود پیشنهادی کاربری اراضی ( 33شماره )جدول 

 کاربری اراضی
 سرانه  موجود

 استاندارد

 پیشنهادی
 مساحت
 مساحت سرانه درصد )مترمربع(

 سرانه  درصد )مترمربع(

 33/92 6/12 369330 ≤32 0/33 33/06 103325 مسکونی

 آموزشی

 3/5 16/2 55326 دبستان

1≥6 

52330 3/2 60/5 

 19/5 9/2 56512 9/5 19/2 50163 راهنمایی

 33/5 9/2 56392 5/0 31/2 56392 دبیرستان

 62/2 0/2 0153 2/2 22/2 2 ای فنی حرفه

 23/2 2 696  5/2 20/2 696 سایر مراکز

 33/6 3/0 62635 5≤0 0/1 31/5 61531 اداری ـ انتظامی

 22/0 5/5 53162 ≤0 0/5 63/2 3262 )انتفاعی ـ غیرانتفاعی(  تجاری ـ خدماتی

 25/0 5/5 53359 5 ≤1/5 5/0 33/2 56039 ورزشی

 55/0 0/5 53633 5 ≤1/5 3/2 03/2 1663 درمانی

 32/2 6/2 6906 6/2 ≤31/2 2/2 25/2 030 فرهنگی ـ هنری

پارک و 
فضای 
 شهری

 ای ـ شهری پارک و فضای سبز ناحیه

65331 69/5 3/6 3 ≥ 

61396 6/0 66/6 

 31/5 2/5 51031 ای فضای سبز محله پارک و

 06/5 3/2 52031 ای بز حاشیهفضای س

 69/2 6/2 6203  6/2 ≤1/2 5/5 61/2 3655 مذهبی

 15/2 6/2 6063    0/2 ≤ 1/2 3/0 36/2 53390 تجهیزات شهری

 93/2 1/2 3556 5 ≤ 0 5/2 21/2 935 تأسیسات شهری

ونقل  حمل
 داریو انبار

 3/5 16/2 55663 انبارداری و پارکینگ
62 ≥ 

56203 9/2 32/5 

 33/19 6/66 691233 1/63 63/51 603330 معابر

 30/2 1/2 3333 ≤ 0/2 2/2 22/2 2 توریستی تفریحی ـ 

 2 2 5632623 ≤ 3 0/0 35/2 51536 )کارگاهی ـ دامداری( صنعتی

 2/539 6/99 562623  0/516 33/63 526132 عــجم

  2 2   26/56 099691 و کشاورزی باغات

  3/2 3631   13/2 50661 (آنهاو حاشیه مسیل  )کانال،یم احر

  2/2 2   10/63 339611 متروکه ـ بایر

  522 5633330   522 0566333 محدوده طرح 

 3032  3330 جمعیت
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