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  ارائه پيشنهادات: قسمت سوم
قش و روند توسعه اقتصادي شـهر در        بيني ن    تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش        -1

هـاي آتـي دولـت و     زا و نيـز برنامـه   آينده باالخص با رويكرد استراتژي توسعه اقتصادي درون     
گذاري   هاي محلي يا بخش خصوصي در توسعه اقتصادي شهر همراه با تعيين ميزان سرمايه               سازمان

  الزم در هر بخش 
  ود تعيين نقش و عملكرد غالب شهر در وضع موج-1-1

 عنوان شد هر شهر داراي نوعي عملكرد اصلي است كه بر پايه وضـعيت اشـتغال افـراد                   اينهمچنانكه پيش از    
كـشاورزي،  (توانـد داراي سـه نقـش اصـلي اقتـصادي              در حالت كلي يك شهر مـي      . شود  ساكن در آن، تعيين مي    

ـ     باشد، در حالي كه به طور جزيي يك نقطه سكونتي مي          ) صنعتي و خدماتي   يش از چهـارده نقـش را دارا        توانـد ب
ايـن  . افتـد   گـاه اتفـاق نمـي       باشـد هـيچ     ها را همزمان دارا       البته اينكه يك نقطه سكونتي همه اين ريز نقش        . باشد
 كارگـاهي، معـدني، دانـشگاهي، مـذهبي،         - گمركـي، صـنعتي    - سياسي، بنـدري   -نقش اداري : ها عبارتند از    نقش

داناني چـون     جغرافي... راهي، خوابگاهي و       روستايي، تاريخي، بين   -ي بازرگاني، كشاورز  -توريستي، نظامي، تجاري  
در خـصوص   ) 1943(، پير ژرژ و چانسي هـاريس        )1980(، بوژوگارنيه   )1961(، ماكس دريو    )1952(ماكس سور   

نها در ادامه به طور كامل نقش شهرها و تطابق هر يك از آ            . اند  هاي متفاوتي را ارائه كرده      بندي شهرها نظريه    طبقه
با شهر كلوانق، مورد بررسي قرار گرفته، و با استفاده از روش ژاكلـين بوژوگارنيـه و ژرژ شـابو نقـش غالـب شـهر                          

  .مشخص خواهد شد
   سياسي-نقش اداري) الف

 سياسي با توجه به سلسله مراتب سطوح مختلف شـهرها، نقـش مهمـي در سـطح منطقـه ايفـا                      -مراكز اداري 
ها با توجه به حجم و وضـعيت اسـتقرار مراكـز درجـه                ها و مراكز بخش     كز شهرستان ها، مرا   مراكز استان . كنند  مي

بـا اينكـه شـهر    . دهنـد  هاي سياسي ارائـه مـي    سياسي، خدمات مختلفي را به ساكنان حوزه  -يك، دو و سه اداري    
هـاي    كلوانق از نظر تعداد جمعيت به عنوان دومين شهر از شهرستان هريس مي باشد ولي آنچنـان از زيرسـاخت                   

  .گير نيست اداري و سياسي قوي برخوردار نيست و لذا نقش اداري و سياسي آن چشم
   گمركي-نقش بندري) ب

هاي مهم، داراي بندرگاهي براي توسعه صـادرات          ها و رودخانه    هاي آزاد و درياچه     شهرهاي واقع در حاشيه آب    
تن وضعيت اشتغال ساكنين به سـمت امـور         تواند توسعه اشتغال و رهنمون ساخ       اين قابليت مي  . و واردات هستند  

  .شهر كلوانق از چنين نقشي برخوردار نيست. بازرگاني و تجارت را تقويت نمايد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ن   ه و  و اح  ی(ع ع  ق    ) یجا و ا     ک

 

432

   كارگاهي-صنعتي) ج
كند كه توليدات صنعتي آن مازاد بر نياز جامعه شـهري              كارگاهي شهرها هنگامي معنا پيدا مي      -نقش صنعتي 

هاي ناشي از آن بر گسترش و توسعه صـنايع   هاي بازرگاني و سرمايه    يتفعال. دهد  بوده و خدمات شهري را توسعه       
در اين گونه شهرها اشتغال در بخش صنعت،        . كند  گذارد و متقابالً صنعت نيز به پويايي بازرگاني كمك مي           اثر مي 

ي صـنعتي   هـا   با توجه به نبود كارگاه    . كنند  وزن قابل توجهي داشته و اكثر ساكنان آن از بخش صنعت ارتزاق مي            
) فرش بافي (اما در صنايع كوچك كارگاهي      . توان عنوان كرد اين شهر يك شهر صنعتي نيست          در شهر كلوانق مي   

  . امكان توسعه وجود دارد
  شهر معدني) د

اغلب براي اسـتخراج    . شود  استخراج منابع كاني موجب ايجاد، گسترش و توسعه اقتصادي شهرهاي معدني مي           
چنانچـه اسـتخراج معـادن      . شـود   هاي كارگري دركنار معادن ايجـاد مـي         اني و كمپ  هاي ساختم   معادن، مجموعه 

افزايش يابد و برخي از صنايع و خدمات را به سوي مجموعه كارگري جذب نمايد، شهر معدني ايجاد و يا توسـعه                      
  .شهر كلوانق فاقد اين نقش است. يابد مي

   فرهنگي-شهر دانشگاهي) هـ
هاي عالي فرهنگـي، هنـري و         يابد كه سازمان    دانشگاهي در شهرهايي تجلي مي    هاي فرهنگي، هنري و       فعاليت

در ايـن شـهرها     . هايي از آثار ارزشمند هنري و دانشگاهي را در خود جـاي داده باشـند                دانشگاهي معتبر، گنجينه  
، ادبـي و    هاي معتبر، موزه، كتابخانه، اجتماعات علمـي، هنـري          هاي ملي، فرهنگي و هنري، دانشگاه       وجود سازمان 

هـاي علمـي و فرهنگـي      ها و مؤسسات پژوهشي، زمينه را براي فعاليت         مراكز تحقيقاتي و مدارس عالي، آزمايشگاه     
  .شهر كلوانق فاقد هرگونه دانشگاه و مراكز فرهنگي است. كند فراهم مي

  شهر مذهبي) و
ر بـين سـاكنان منطقـه، توسـعه         ها و برخورداري اين مراكز از اعتبار و اهميت د           وجود مراكز مذهبي، نيايشگاه   

دهنـد    هاي مهم و ساير مراكز مذهبي، نقش مذهبي به يك سكونتگاه مي             امامزاده. دهد  شهر را تحت تأثير قرار مي     
شـهر كلوانـق فاقـد      . تواند تأثير مهمي در توسعه اقتصادي آن ايفا نمايد و اشتغال را تحت شعاع قرار دهـد                  كه مي 

  .نقش مذهبي است
   تفريحي-نقش توريستي) ز

هـا   برخورداري از فضاهاي طبيعي زيبا در داخل و پيرامون شهر و جذب گردشگران متعدد از سـاير سـكونتگاه          
دهي به اشتغال شهر خواهد داشت و         تأثير مهمي در نقش يك شهر دارد كه اثر مهمي در توسعه اقتصادي و شكل              
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در ايـن   . بـرد   گردش پولي را در داخل شهر باال مي       در بيشتر مواقع تأثير مستقيم بر رفاه عمومي ساكنان داشته و            
گير بوده و فـضاهاي شـهري و طبيعـي را تحـت تـأثير قـرار        گونه شهرها مواقعي از سال، حضور گردشگران چشم    

 . شهر كلوانق به دليل عدم وجود فضاهاي گردشگري فاقد نقش تفريحي است. دهند مي

  بازرگاني-نقش تجاري) ح

هاي بازرگاني قرار بگيرنـد، زيـرا حيـات           توانند به دور از فعاليت      اي داشته باشند، نمي    شهرها هر نقش و وظيفه    
كنـد، امـا نقـش        هايي را ايجـاب مـي       ها در شهر و ضرورت رفع نياز آنان از يكديگر، چنين فعاليت             اجتماعي انسان 

ي شهري وزن خاصـي بـه       ها  هاي مشاغل بازرگاني در كل فعاليت       يابد كه فعاليت    بازرگاني شهر هنگامي تحقق مي    
همچنين وجود بازارهاي مهم و متعدد، نقش تجاري شهرها را تقويت نموده و بر اشتغال تأثير مهمـي                  . خود گيرد 

 .استهاي مرتبط  ريزي و استقرار يك سري فعاليت اين موضوع نيازمند برنامه. گذارد مي

  روستايي-نقش كشاورزي) ط

عدم توسـعه   . اند  گيري توسعه بر پايه كشاورزي و دامداري استوار بوده         ها در مراحل اوليه شكل      اغلب سكونتگاه 
هاي كشاورزي يا دامداري، نقش آن را در ادوار           ها و يا مناسب بودن يك سكونتگاه براي ادامه فعاليت           ساير فعاليت 

 همچنـين   به عبارت ديگر وجود اراضي زراعي و مراتـع ارزشـمند و           .  اخير و يا در حال حاضر برجسته كرده است        
دهد كه اين شهر هنوز در مرحله گذار از يك سكونتگاه روسـتايي   وجود چند هزار رأس دام در اين شهر نشان مي         

مراحل شهري شدن آن به طور كامـل تحقـق نيافتـه اسـت و سـاكنان ايـن شـهر         . به يك سكونتگاه شهري است    
 . تواند از اين  نقش بهره ببرند مي

 نقش تاريخي) ي

تواند يـك نقطـه       خي ارزشمند در يك نقطه سكونتي و گرايش گردشگران به ديدن اين آثار مي             وجود آثار تاري  
. اين نقش تا حدودي با نقش گردشـگري مـرتبط اسـت           . سكونتي را از نظر اقتصاد و اشتغال تحت تأثير قرار دهد          

كاني براي گردشگري   تواند م   باشد مي    سال مي  200شهركلوانق با دارا بودن مسجد جامع كه داراي عمري بيش از            
 .مذهبي تلقي شود

  شهر بين راهي) ك
توانند از مزاياي عبور جاده ارتباطي از داخـل شـهر          گيرند مي   شهرهايي كه مابين دو يا چند شهر مهم قرار مي         

استقرار فضاهاي خدماتي، پذيرايي، اقامتي و ساير فـضاهاي تفريحـي در حاشـيه جـاده ارتبـاطي                  . مند شوند   بهره
 هـريس از شـمال شـهر        –جـاده بخـشايش     . أثير مهمي در وضعيت اشتغال و اقتصاد شهر داشته باشـد          تواند ت   مي

بـراي شـكوفايي و   . توان چنين عنوان كرد كه شهر كلوانق يك شـهر بـين راهـي اسـت          كند و مي    كلوانق عبور مي  
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يم شـهر الزامـي     هاي استقرار شهر در حاشيه جاده احداث فضاهاي مـرتبط در محـدوده و حـر               استفاده از ظرفيت  
هاي فروش و عرضه      هاي خدمات بين راهي، رفاهي، گردشگري و پذيرايي و مجموعه           بنابراين ايجاد مجموعه  . است
  . توانند نقش بسيار مهمي در توسعه درآمد پايدار براي شهروندان ايفا كند مي

  شهر نظامي) ل
گيري و ساخت بعـضي از شـهرها          ر شكل هاي نظامي تأثير مهمي د      هاي دور، عامل پدافندي و جنبه        درگذشته

گيري و توسعه شهرها خيلي كمرنگ شده و آنچنان تـأثيري در              در حال حاضر نقش نظامي در شكل      . داشته است 
  .شهر كلوانق فاقد چنين نقشي است. وضعيت اقتصادي و اشتغال شهر ندارد

  شهر خوابگاهي ) م
صطالحاً شهر خوابگاهي هستند كـه معمـوالً در نزديكـي           باشند، ا   الذكر    هاي فوق   برخي از شهرها كه فاقد نقش     

با توجه به نتايج مطالعات ميداني و اسنادي شهر كلوانق نقش شـهر             . گيرند  شهرهاي بزرگ و كالنشهرها شكل مي     
  . خوابگاهي را نيز نداشته است

. سعه پذيرفته است  اي است كه شهر در آن تكوين يافته و تو         اصوالً نقش و كاركرد شهري متأثر از فضاي ناحيه        
و سياسـي حـاكم بـر       ) بويژه جمعيتـي  ( اجتماعي   -اين فضا محدود به فضاي طبيعي نيست بلكه فضاي اقتصادي         

بـا توجـه    . كند  هاي مورد بحث است كه نقشي را بر شهر القاء مي          گيرد، چرا كه تركيب داده    ناحيه را نيز در بر مي     
هاي اقتصادي و اجتماعي ناظر بر شـهر  ها و شكل نظاميدئولوژيبندي نقش شهرها شرايط تأثيرگذار ا  به اينكه رده  

، لذا جهت تعيين نقش غالـب اقتـصادي شـهر           اي نيست و ناحيه و به مقتضاي شم متفاوت جغرافيدانان كار ساده         
با توجه  . ترين روش علمي يعني روش بوژوگارنيه و ژرژ شابو استفاده شده است             كلوانق در وضع موجود از شناخته     

هاي آماري ايران همسويي دارد و نتايج آن از لحاظ نمايش كار و وظايف كل شـهرهاي                   اينكه اين روش با داده    به  
  .ايمايران به واقعيت نزديك است، اين روش تحقيق را برگزيده
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  روش اجرايي ژاكلين بوژوگارنيه و ژرژ شابو -
هـاي مختلـف جغرافيـايي        اي كه در مقياس   دهند و نقش و وظيفه    شهرها بر مبناي كار و فعاليتي كه انجام مي        

بر مبناي شرايط صنعتي، تجاري، حمـل و        . گردندتوانند بر عهده داشته باشند با معيارهاي مختلف ارزيابي مي         مي
هـاي متفـاوتي را     تواننـد نقـش   نقل، توريستي، فرهنگي، زيارتي، دانشگاهي و باالخره اداري و خدماتي شهرها مي           

توانند بر عهده داشته باشند، بر مبناي موقعيت و         ي اين خدمات و وظايف را كه شهرها مي        مجموعه. اعمال نمايند 
بـه عـالوه نقـش و كـاركرد         . اي و ملي قابل سنجش و ارزيابي است       اهميت هر يك از اين وظايف در سطح منطقه        

 و اينكه بـا نقـش       ها  هاي مشترك آن  ها و خصيصه  شهرها با درصد اشتغال جمعيت فعال در هر يك از اين فعاليت           
  .بندي است اند، قابل طبقه سياسي، اجتماعي خود تداوم بخشيده–معيني كه بر حيات اقتصادي 

بنـدي و   در ايـن ميـان تقـسيم      . اندهاي ارزيابي متفاوتي را دراين مورد اعالم كرده       دانشمندان، نظريات و معيار   
 جمعيـت در سـه گـروه شـغلي، كـشاورزي،            شناسايي نقش و كاركرد شهرها بر مبناي تركيب مشاغل اجتمـاعي          

  .باشدتر ميتر و جامعصنعتي و خدماتي متداول
اي و فرهنگي،   هاي جغرافيايي ناحيه    با اين همه بايد در نظر داشت كه سطوح متفاوت توسعه اقتصادي، ويژگي            

  . ارناپذيري دارديابي نقش و كاركرد شهرها اثر انكهاي سياسي و شرايط اجتماعي در تحول و شكل گيريتصميم
به منظور نيل به هدف مذكور، براي بررسي عملكرد و نقش غالب اقتصادي شـهر كلوانـق در وضـع موجـود از                       

ي بين نيروي انساني فعال جـذب  در اين مدل با ايجاد رابطه . كنيممدل ژاكلين بوژوگارنيه و ژرژ شابو استفاده مي       
هـا    و انتقال درصـد هـر يـك از گـروه          ) زي، صنعت و خدمات   كشاور(هاي سه گانه مشاغل اجتماعي        شده در گروه  

كند به كـاركرد    گوش از موقعيتي كه شهر بر صفحه دياگرام انتخاب مي         نسبت به كل جمعيت بر روي دياگرام سه       
  .توان پي بردو نقش شهر مي

عبارت ديگـر   بندي كولين كالرك دارد به        روش اجرايي اين دو جغرافيدان، زير ساخت آماري بر مبناي تقسيم          
  :نگرند به تركيب مشاغل شهري در بطن عناوين زير مي

باني و صيد مـاهي و اسـتخراج        نيروي انساني وابسته به بخش كشاورزي، جنگل      :  گروه اول مشاغل اجتماعي    -
  .معادن
  .نيروي انساني فعال در صنايع و ساختمان:  گروه دوم مشاغل اجتماعي-
تواننـد    نساني جذب شده در بازرگاني و خدمات و كليه مشاغلي كه نمي           نيروي ا :  گروه سوم مشاغل اجتماعي    -

  .در گروه اول و دوم آورده شوند
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گانه مشاغل اجتماعي را بر مبناي درصد، روي دياگرامي كه بر حـسب قـرارداد بـر شـش بخـش                       نيروهاي سه 
ماً در محـدوده يكـي از       دهند نقطه تالقي خطوط درصدها كه مـسل         كنند؛ نشان مي    نامساوي و نامشابه تقسيم مي    

گانه كشاورزي، چندنقشي، بازرگاني، خدماتي، صنعتي و صـنعتي شـديد خواهـد بـود بيـانگر نقـش                     وظايف شش 
  .جغرافيايي آن شهر است

  .هايي را به شرح زير دارد  گارنيه ويژگي-تيپولوژي شهري ژرژ شابو
  .ي همراه استبيني جغرافياي  ارزيابي نقش شهرها جنبه تحليلي ندارد و با كلي-1
هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي متفـاوت            براي تميز نقش شهرهايي كه به سيستم        ترين وسيله    اين روش ساده   -2

يافتـه بـه راحتـي        توان نقش شهرهاي كشورهاي رو به رشـد را از توسـعه             به بيان ديگر با اين روش مي      . اند  وابسته
  .ي يافتتشخيص داد و بر سطح وابستگي شهر و نظام كاري آنها آگاه

توان در صفحه دياگرام خوانـد و بـر ميـزان              با توجه به پويايي نقش شهرها، حركت زماني نقش شهر را مي            -3
هـاي كوتـاه و يـا دراز مـدت            ريـزي   گرايش شهر به سوي نقشي نو آگاه شد و سطح تأثيراتي را كه بـر اثـر برنامـه                  

  .اي و يا در محدوده محلي پذيرفته است؛ شناخت ناحيه
توان مـورد بررسـي قـرار         اي نمي   به اينكه از ديدگاه جغرافيايي شهر را مجزا و مستقل از شرايط ناحيه             نظر   -4

هاي فيزيكي، اقتـصادي،      هاي كار و توليد نواحي را كه بر اثر خصيصه           داد ضروري است به كمك اين روش ويژگي       
هـاي عمرانـي تـابع     ريـزي  برنامهانساني و فرهنگي و در يك كالم با سطح توسعه اقتصادي كشور و شدت و ضعف                

هـاي كـاري و توليـدي همـديگر           اند ارزيابي كرد و اثر متقابل شهر و ناحيـه را در گـرايش               تكامل و تغييراتي بوده   
  .شناخت
 مركز  1385هاي عمده فعاليت در شهر كلوانق با توجه به نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال                 بخش

  .دهدانه اجتماعي آماري را به شرح جدول ذيل نشان ميگآمار ايران، در گروه مشاغل سه
  1385گانه اجتماعي شهر كلوانق در سال مشاغل سه): 1(جدول شماره

  بخش هاي  1385سال 
 درصد تعداد   عمده فعاليت
  11  339  كشاورزي

  79 2594 )صنعت ساختمان(صنعت 
  10  316  خدمات
  100 3266  جمع كل
  مركز آمار ايران: ماخذ

  .  نقش شهر را نشان خواهد داد1385سال مارهاي جدول باال روي دياگرام منتقل گردد، در اگر آ
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  موقعيت شهر كلوانق بر روي دياگرام بوژوگارنيه): 1(نمودار   
شود بر اساس روش بوژوگانيه نقـش غالـب شـهر كلوانـق در سـال                  گونه كه بر روي دياگرام مشاهده مي      همان

هـاي سـاختمان نظيـر        عتي شديد استوار بوده و نقش اقتصادي آن را انواع فعاليـت           هاي صن    بر پايه فعاليت   1385
  .بندي تشكيل داده است آرماتوربندي و قالب

هـاي   مركز فعاليت  1385شود اين شهر در سال    بر اساس دياگرام بوژوگارنيه كه براي شهر كلوانق مشخص مي         
باشـد بـه عبـارت       درصد مي  11 معادل   1385 سهم اشتغال بخش كشاورزي در سال     . صنعت ساختمان بوده است   

باشـد و بـه عبـارت ديگـر         ديگر سهم اين بخش در اشتغال كل شهر كلوانق با نرخ رشد منفي در حال كاهش مي                
هاي بخش صنعت و خدمات به قيمت كاهش سهم فعاليت بخش كشاورزي اتفـاق                افزايش سهم اشتغال و فعاليت    

گاه به شهر شـروع       ليت بخش كشاورزي، از زمان تبديل شدن اين سكونت        اين روند كاهشي، سهم فعا    . افتاده است 
اند البته هنـوز بـراي سـالخوردگان    هاي مكمل كشاورزي تمايل پيدا كرده شده است و مردم شهر به سوي فعاليت       

هاي صنعتي در غالب صنعت ساختمان      شود ولي در كنار آن جوانان به فعاليت       كشاورزي منبع درآمد محسوب مي    
  .اندروي آورده) بندي ماتوربندي و قالبآر(

، بخش صنعت  با در بر داشـتن         1385طبق اطالعات بدست آمده از نتايج سرشماري مركز آمار ايران در سال             
اين امر متأثر از عملكرد اقتـصادي       . درصد به خود اختصاص داده است     79 نفر بيشترين تعداد شاغلين را با        2594

دارد و   درصد از مجموع شاغلين را دربـر 11 نفر بوده كه حدود 339اورزي جمعاً  شاغلين بخش كش  . باشد  شهر مي 
بنـابراين نقـش   . باشـد   درصد كل شاغلين مـي   10اند كه معادل       نفر بوده  316تعداد شاغلين بخش خدمات حدود      

ت و  هاي آينده موجب افزايش تعداد شاغلين در بخش خـدما         تدوام اين جريان در سال    غالب شهر صنعتي است و      
 اجتماعي و كالبدي مثبت نظيـر افـزايش قيمـت زمـين و              -تجارت خواهد شد كه در بلند مدت تاثيرات اقتصادي        
  . كوچي و تخليه تدريجي جمعيت بر شهر خواهد داشت افزايش سطح درآمد ساكنين و يا منفي از قبيل برون
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اقتـصادي  هاي محلي يا بخش خصوصي در توسـعه           هاي آتي دولت و سازمان       برنامه -2-1
  شهر

هـاي منفـي     هـا و جنبـه    هاي محلـي الزم اسـت ظرفيـت       هاي آتي دولت و سازمان      براي به دست آوردن برنامه    
هـاي آن بـراي تعيـين       منطقه و پيرامون تأثيرگذار آن به طور مشخص ارزيـابي شـود و سـپس نتـايج و رهيافـت                   

هـاي كلـي     شناسايي شده و بعد به برنامـه براي اين منظور نقاط قوت و ضعف منطقه    . هاي مؤثر عنوان شود     برنامه
  . شود پرداخته مي

 هاي شهر كلوانق  ها و قوت فرصت) الف

   جريان رودخانه از نزديكي شهر؛ -1
  ها؛ هاي زيبا و فرح بخش آن مندي از وجود دشت هريس، كوهپايه  بهره-2
عي مثل گندم، جو، محصوالت     وجود اراضي قابل كشاورزي ديم و آبي با استعداد كشت انواع محصوالت زرا             -3

  ؛ ...جاليزي همچون گوجه فرنگي، بادمجان، خيار، خربزه، هندوانه و 
   دارا بودن استعداد توليد انواع محصوالت دامي؛-4
  زائي؛ باف با نيروي كار آمد با ظرفيت باالي اشتغال  وجود پتانسيل قوي توليد فرش دست-5
هـاي مختلـف فنـي و     وي انساني به خصوص قشر جـوان بـا گـرايش   پذيري در نير  دارا بودن استعداد دانش   -6
  اي؛  حرفه
   باال بودن روحيه مشاركت در كارهاي عام المنفعه؛ – 7
   دارا بودن روحيه باالي ديني، فرهنگي و اجتماعي؛ -8
 ها، تهديدهاي شهر كلوانق  ضعف) ب

  هاي اطراف؛ مهاجرت نيروي انساني متخصص و ماهر از شهر و روستا-1
  هاي آزاد اسالمي و پيام نور و آموزشكده فني؛  عدم وجود مراكز دانشگاهي مثل دانشگاه-2
   سرعت باالي تخريب و نابودي منابع طبيعي، مراتع و مزارع محدوده شهرو حوزه بالفصل آن؛-3
  ها؛  هاي بخش كشاورزي مثل ترويج و آموزش و اصالح روش  ضعف شديد زيرساخت-4
لي و نبود يك زنجيره ارزش براي فرآوري محـصوالت كـشاورزي و بـاال بـردن كيفيـت و                     نبود صنايع تبدي   -5

  درآمد؛ 
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هـاي     سنتي بودن تمام مراحل كاشت، داشت و برداشت محصوالت زراعي و باغي و عدم اسـتفاده از نهـاد                   – 6
  اي پرارزش؛  اصالح شده و پرمحصول براي توليد مواد پايه

به جهت ضعف شديد نظام بانكي، بوروكراسـي اداري و طـوالني بـودن         گذاري بخش خصوصي       عدم سرمايه  -7
  گذاري بخش خصوصي؛  مسير اخذ مجوزها و بي تفاوتي مسئوالن به امر سرمايه

گـذاري    هاي صنعتي و توليـدي و نبـود حاشـيه ايمنـي سـرمايه               گذاري بخش دولتي در بخش       نبود سرمايه  -8
  بخش خصوصي؛ 

رسـاني و     هاي بالقوه شـهر و ضـعف شـديد اطـالع            ه بودن بسياري از پتانسيل     نبود مطالعه جامع و ناشناخت     -9
  كمك و نشر و هدايت داوطلبين به سرمايه گذاري در منطقه؛

  ؛  هاي فرهنگي و هنري گذاري بخش دولتي و خصوصي در فعاليت  نبود زمينه سرمايه-10
هـاي جديـد نظيـر         به خصوص بيمـاري    ها  پذيري شديد شهر و روستاها در برابر خطر بروز بيماري            آسيب -11

  ... سرطان و 
  دار براي صنعت فرش و صنايع دستي؛  نبود برنامه مدون و مدت– 12

اي مثل تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري و ضـعف نظـام بازنشـستگي و                  ضعف شديد نظام حمايتي بيمه     – 13 
  .هاي رايج و روزمره زندگي عدم تناسب حقوق و مزاياي دريافتي و هزينه

تـوان بـه مـوارد زيـر          هاي دولتي در خصوص شهر كلوانق مـي         هاي كلي دولت و سازمان      با اين اوصاف از برنامه    
  :  اشاره كرد

   احداث مراكز آموزشي مجهز در سطح بخش؛ -
   احداث مجتمع فرهنگي هنري در سطح شهر؛ -
   تأسيس كشتارگاه صنعتي؛-
   احداث شبكه فاضالب؛-
  ي ارتباطي؛ها  توسعه و تجهيز شبكه-
   تقويت خدمات آموزشي و بهداشتي در سطح شهر؛-
  هاي صنايع دستي؛  ايجاد كارگاه-
  هاي صنعتي؛  توسعه صنايع تبديلي و كوچك دامداري-
   ايجاد پاركينگ وسايط نقليه سبك و سنگين؛-
 . حصاركشي محل دفن زباله و دفن اصولي آن-
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  يندهبيني نقش و روند اقتصادي شهر در آ  پيش-3-1
كند معمـوالً فعاليـت    شود و افراد را قادر به زندگي در يك ناحيه مي عامل اصلي كه موجب پايداري جامعه مي    

اقتصادي است به عبارت ديگر حضور جمعيت در يـك ناحيـه بـا اشـتغال و وجـود مـشاغل در آن ناحيـه عملـي                  
در يك ناحيه مفروض و ميزان جمعيـت و         بنابراين ارتباط نزديكي بين سطح اشتغال يا فعاليت اقتصادي          . شود  مي

اي جـدا از      به اين معنا كه بررسي تغييرات يـك سيـستم شـهري يـا منطقـه               . سطح توسعه يافتگي آن وجود دارد     
هـاي   بيني هاي تجزيه و تحليل و پيش    شايد هيچ يك از روش    . هاي اقتصادي آن ممكن نخواهد بود       مطالعه فعاليت 

در اسـاس، روش  . ريـزان واقـع نـشده باشـد     اقتصادي مورد استفاده و بحث برنامهاي  اقتصادي، به اندازه روش پايه 
گيـرد، فـرض      اي و شـهري مـورد اسـتفاده قـرار مـي             هاي اقتصادي منطقه    اي اقتصادي كه در تجزيه و تحليل        پايه

. دگيـر   اساسي بر اين است كه رشد اقتصادي در هر حوزه، در نتيجه توسعه پايه اقتصادي اين حـوزه صـورت مـي                     
هاي اقتصادي هستند كه بـه منظـور صـدور بـه خـارج از محـدوده توليـد                     مراد از پايه اقتصادي، تمام آن فعاليت      

هـايي كـه      در اين رهگذر، فعاليـت    . دهد  شوند و قدرت آن حوزه را براي پرداخت واردات مورد نياز، افزايش مي              مي
بـه طـور كلـي در روش    . اي موسـومند  اي غيرپايهه دهند و صادراتي نيستند به فعاليت     نيازهاي محلي را پاسخ مي    

، بخش اصلي اقتصاد شناسايي شده و سهم آن در كل توليد و اشتغال منطقه بررسي        )LQ( پايه اقتصادي منطقه    
هاي مختلف اقتصادي منطقـه از        در اين روش برآوردهايي از ميزان توليد و يا اشتغال، در بخش           . شود  و مطالعه مي  

  .تا از طريق آن بتوان اقتصاد پايه را شناسايي كردنيازهاي اساسي است 

  مباني نظري -
شناسي تحليل اقتصادي مبتني بر اقتصاد پايه، سه مرحله در نظر گرفته شده               براي تبيين مباني نظري و روش     

  :است كه به ترتيب زير هستند
  تبيين نظريه اقتصاد پايه و مفاهيم مرتبط با آن؛: مرحله اول
  تجربي و بيان قواعد به زبان رياضي؛قواعد : مرحله دوم
  .ها در اقتصاد كالن منطقه بيني جايگاه فعاليت مطالعه اقتصاد پايه مبتني بر نحوه پيش: مرحله سوم
  مرحله اول

هـاي   فعاليت. شود   تقسيم مي2اي  و فعاليت غيرپايه1اي از لحاظ نظري، اقتصاد منطقه به دو بخش فعاليت پايه    
كنند و يـا كاالهـا و          هستند كه كاال و خدمات را به خارج از محدوده اقتصاد جامعه صادر مي              هايي  اي، فعاليت   پايه

                                                 
1 Basic Economt 
2 Basic Economy  Non  
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هـاي غيرپايـه    فعاليـت . انـد  كنند كه از خارج از مرزهاي اقتصادي جامعـه آمـده      خدماتشان را به افرادي عرضه مي     
اي يـا     هاي غيرپايـه    فعاليت. كنند  آنهايي هستند كه نيازهاي ساكنين داخل محدوده اقتصادي جامعه را تأمين مي           

 براسـاس   1.كنند، بلكه هم از نظر توليد و هم از نظر بـازار، محلـي هـستند                 تبعي هيچ كاال و خدماتي را صادر نمي       
هاي پايـه   كند، اشتغال در فعاليت   نظريه پايه اقتصاد نيروي مهمي كه ساختار اقتصادي يك منطقه را دگرگون مي            

ايـن تـاثير بـه صـورت        . گـذارد   ين بخش بر جمعيت و اشتغال منطقـه تـاثير مـي           باشد و دگرگوني در ا      منطقه مي 
) آورد  تغيير در جمعيت وابسته به اشتغال پايه كه به دنبال خود نياز به مشاغل خدماتي را به وجود مـي                   (مستقيم  

   2.كند نمود پيدا مي
يابد كه اين افزايش موجـب         مي هاي پايه در يك منطقه جريان درآمد منطقه افزايش          معموال با افزايش فعاليت   

اي در منطقه را موجب       هاي غيرپايه   ازدياد تقاضا براي كاال و خدمات در درون آن شده و در نتيجه افزايش فعاليت              
هـاي    اي، درآمد منطقه نيز كـم شـده و ميـزان تقاضـا بـراي فعاليـت                  هاي پايه   برعكس با كاهش فعاليت   . گردد  مي

آينـد و روي      اي محرك اصلي در هر تغييري به حـساب مـي            هاي پايه   رتيب فعاليت بدين ت . يابد  غيرپايه نقصان مي  
  .اقتصاد منطقه تاثير افزايشي دارند

  .توان چنين نتيجه گرفت كه اشتغال پايه و غيرپايه هر يك دو ويژگي اصلي دارند به طور كلي مي
   اشتغال پايه-1

  گراست؛ كل) الف
  .محصوالت آن جنبه صادراتي دارد) ب
  :اشتغال غيرپايه -2

  جمعيت گراست؛) الف
  .مكمل اشتغال پايه است) ب

گيرنـد     قرار مي   تري از درجه اهميت     توان افزود كه در مرتبه پايين       البته معيارهاي ديگري نيز به موارد قبل مي       
  .توان اين معيارها را در جدول زير خالصه كرد كه مي

                                                 
 1383اي، يزد، انتشارات دانشگاه يزد،  ريزي منطقه هاي برنامه اهللا، اصول و روش زياري، كرامت 1
م، اقتصاد، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي هاي شهرسازي، جلد سو رفيعي، مينو، مجموعه مباحث و روش 2

1369  
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  ي اشتغال در اقتصاد پايهبند معيارهاي اساسي براي طبقه): 2(جدول شماره

درجه   اشتغال غيرپايه  اشتغال پايه
  ويژگي محصول  ويژگي اشتغال  ويژگي محصول  ويژگي اشتغال  اهميت

جنبه صادراتي   گرا محل  1درجه 
موارد مصرف جمعيت   گرا جمعيت  .نيرومندي دارد

  محلي است
  تصميمات اساسي در خارج

  .شود  از منطقه گرفته مي
  2درجه   . جنبه توليدي دارد

  فروشي دارد جنبه عمده

-  
ت اساسي تصميما

فعاليت در محل 
  شود گرفته مي

-  

  125، 1378ماجدي، : مأخذ

  مرحله دوم
بـراي نمونـه   . نامند براساس تئوري اقتصاد پايه، نسبت اشتغال غيرپايه به اشتغال پايه را نسبت اقتصاد پايه مي 

ايـن  .  اسـت 1:2 شغل در بخش غيرپايه وجود داشته باشد نسبت پايه 2ايه، اگر در يك منطقه در برابر هر شغل پ      
نسبت به آن معنا است كه افزايش يك شغل جديد در بخش پايه، منجر بـه ايجـاد دو شـغل در بخـش غيرپايـه                          

  برابر سه خواهد شد، زيرا به ازاء هر شـغل پايـه، دو شـغل غيرپايـه                 1به اين ترتيب ضريب اقتصاد پايه     . خواهد شد 
مهمترين فرضي كه براي بيان رياضي اين قاعـده بـه كـار             . شود و در مجموع سه شغل ايجاد خواهد شد          ايجاد مي 

هـا بـه كـل        گونه فعاليـت    هاي اين   هاي پايه به غيرپايه در نواحي محلي و نسبت          رود اين مطلب است كه نسبت       مي
  :باشد بيان رياضي اين روابط به اين شرح مي. جمعيت ثابت باقي مانده است

1 (                             E=B+N  
E =كل اشتغال  
B =اشتغال پايه  
N =اشتغال غيرپايه   

2 (                    B

E
m 

  
m :ضريب پايه  

                                                 
1 Economic Base Multiplier  
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كند و شمار افراد مورد پـشتيباني         چون در هر زمان نماد معيني از مشاغل، از تعداد افراد معيني پشتيباني مي             
بـه  ) p(مساوي است با نسبت كل جمعيت       ) a(تي نام دارد، پس ضريب جمعيتي       هر شغل، ضريب افزايش جمعي    

  .Eكل اشتغال 

3(                     E
P

a   
a :ضريب جمعيت  

توان تغيير در فعاليت پايه را در ضريب پايه ضـرب كـرد و بـه ايـن                با مشخص شدن مقادير در بخش پايه، مي       
  .كلي را برآورد كردترتيب تاثير اشتغال بر نظم اقتصاد 

E=mB  
  مرحله سوم

  :در روش تحليل اقتصاد پايه، بايستي چند مرحله را از يكديگر متمايز كرد
  :شناخت فعاليت پايه) الف

هـاي كـوچكتر تقـسيم شـده و      هاي درون منطقه به زير بخش براي شناخت فعاليت پايه الزم است كه فعاليت    
هايي كه براي شناسايي بخش پايه در منـاطق          يكي از روش  . وندسپس اشتغال در هر زيربخش بررسي و تحليل ش        

نـسبت سـهم اشـتغال يـك     :  است اين ضريب عبارت اسـت از       L.Q(1(رود روش ضريب مكاني       مختلف به كار مي   
. فعاليت اقتصادي از كل اشتغال منطقه به سهم اشتغال همان فعاليت در سطح باالتر از كل اشتغال سـطح بـاالتر                    

  .اي دارد هاي غيرپايه اي و بقيه به عنوان فعاليت هاي پايه د خاصي بر تفكيك فعاليتاين نظريه تأكي
  : به قرار زير استL.Qرابطه رياضي مدل ضريب مكاني 

a

i

a

i

CN

CN
TN

TN

QL .

  
L.Q :ضريب مكاني  
TNi : تعداد نيروي كار موجود در بخشi در اقتصاد شهر   
CNI : تعداد نيروي كار موجود در بخشi شهرستان(سطح باالتر  در(  
CNa : شهرستان(تعداد كل نيروي كار موجود در سطح باالتر(  

                                                 
1 Location Quotient  
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 در كـل اشـتغال     I در كل شهر  با سـهم و وزن اشـتغال             Iبه اين ترتيب تركيب سهم و وزن اشتغال در بخش           
يكـسان  در اين قياس فرض بر آن است كه تابع توليـد در سـطح بـاالتر          . شود  مقايسه مي ) شهرستان(سطح باالتر   

  :نتيجه اين ضريب آن است كه. است و عوامل توليدكننده تقاضا نيز مشابه است
  . باشد منطقه در آن فعاليت خودكفاستL.Q=1: اگر 
است و ميزان آن فعاليـت مبنـاي اقتـصاد          ) كاال يا خدمات  ( باشد منطقه صادركننده آن فعاليت       L.Q>1: اگر

  .كند پايه را بيان مي
  .ها، اقتصاد غيرپايه يا تبعي است ه وارد كننده است، مقدار اين فعاليت باشد منطقL.Q<1: اگر
  :هاي پايه ها و ميزان فعاليت بيني ضريب پيش) ب

توان اشـتغال     هاي مورد نظر مي     بيني روند تغييرات در ضريب      هاي پايه و تبعي در پيش       پس از شناخت فعاليت   
  :بيني كرد توان به دو صورت پيش شتغال در بخش پايه را ميميزان ا. هاي پايه و تبعي را برآورد كرد در فعاليت

زا، در خـارج از مـدل تعيـين شـده و سـپس بـراي                  هاي پايه به عنوان متغيرهاي بـرون        نخست آن كه فعاليت   
  .محاسبه اشتغال تبعي به كار گرفته شوند

نـده ايـن مـشاغل بـرآورد        كن  دوم آنكه بايد مشاغل پايه را در داخل مدل، و با تحليل روابط اقتـصادي تعيـين                
   1.نمود
  :بيني اشتغال استفاده از روش پايه اقتصاد در پيش) ج

  :شود بيني اشتغال در هفت مرحله معرفي مي فرآيند به كارگيري روش پايه اقتصاد در پيش
  مرحله اول

  .آوري و تنظيم اطالعات مورد نياز از ساختار اقتصاد منطقه مورد مطالعه و يك سطح فرادست جمع
  هاي مختلف شهر كلوانق و شهرستان هريس ميزان اشتغال در بخش): 3(جدول شماره

  شاغلين  شهر
 درصد تعداد درصد  تعداد

  11  09/24339  7920  كشاورزي
 79 12/612594 20096 صنعت وساختمان

 9  316 6/13  4503  خدمات

  1  17  1/08  356  ساير
 100 3266 100 32875  مجموع

   آمار ايرانمركز: مأخذ
                                                 

  1، شماره 1387پور اصل، بهزاد، برآورد اشتغال در بخش پايه و غيرپايه آرمانشهر  زمانيان، روزبه، ملك 1
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  مرحله دوم
  هاي اقتصادي در تحليل پايه يا غيرپايه فعاليت) L.Q(محاسبه و اعمال ضريب مكاني 



a

i

a

i

CN

CN
TN

TN

QL.

  
  

  بخش كشاورزي 

                                                      43/0
24/0

10/0

32875

7920
3266

339

=LQ  

  )ساختمان( بخش صنعت -2

                                                 2/1
61/0

79/0

32875

20096
3266

2594

=LQ 

   بخش خدمات -3

70/0
13/0

09/0

32875

4503
3266

316

=LQ 

  مرحله سوم
هاي موجود در  اين ضريب براي هر يك از زيربخش): 1385 تا  1375( ساله   10محاسبه رشد عامل براي دوره      

  .شوده محاسبه ميبخش صنعت و ساختمان به عنوان بخش پايه، به صورت جداگان
  مرحله چهارم

  .براي افق طرح با احتساب نرخ رشد پيشنهادي مشاور) صنعت و ساختمان (بيني شاغلين بخش پايه  پيش
  مرحله پنجم

  هاي مهم فعاليت اقتصادي منطقه براي بخش)B.M) Basic Multiplierمحاسبه ضريب 


B
E

MB .         

كل نيروي كار شهر
 i نيروي كار شهر در بخش 

 iنيروي كار كل شهرستان در بخش 

 كل نيروي كار شهرستان

 كل شاغلين

 اشتغال پايه

 

=25/1
2594

3266
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  مرحله ششم
اشتغال كل منطقه در سال افق طرح بر مبناي رابطـه زيـر و بـا فـرض معتبـر بـودن تئـوري پايـه                          بيني    پيش

  .اقتصادي در طول زمان به اين معناست كه ضريب فزآينده اشتغال كل و اشتغال پايه يكسان هستند
et×TN= B.M  

 

TN :كل شاغلين در سال افق طرح  

et : كل شاغلين پايه در سال افق  

3125=3906×TN=1/25  

  مرحله هفتم
  :بيني كل اشتغال غيرپايه با به كارگيري معادله زير پيش

  

N(t+10) : كل شاغلين غير پايه بخشIدر افق   

N(t+10) :كل شاغلين غيرپايه افق طرح  

Ne(t) : شاغلين بخشIدر وضع موجود   

N (t) :شاغلين غيرپايه در وضع موجود  

393
655

339
761  =ورزي در افق طرحكل شاغلين در بخش كشا  

367
655

316
761  =كل شاغلين در بخش خدمات در افق طرح  

  هاي مختلف اقتصادي شهر كلوانق ميزان اشتغال در بخش): 4(جدول شماره
  بخش  1400  1385

 درصد  تعداد  درصد  تعداد
 5/10  393 11  339  كشاورزي

 80  3125 79  2594  )ساختمان(صنعت 

 5/9  367 10  316  خدمات

 100  3906 100  3266  مجموع

   تحليل مشاور–مركز آمار ايران : مأخذ

)(
)()10(_10(

tN
tNe

tNetN 
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شـاغلين شـهر كلوانـق برابـر بـا          1400با توجه به موارد ذكر شده در صفحات قبلي و جدول مربوطه در سـال                
  . نفر خواهد بود3906

گـذاري   ايههاي آينده به پارامترهاي زيـادي از قبيـل سـرم    بيني روند اقتصادي شهر در طي سال هر چند پيش  
  گذاري  هاي اقتصادي دولت، افزايش ميزان سرمايه       گذاري هاي مختلف اقتصادي، سياست     بخش خصوصي در زمينه   

داران وكشاورزان براي بهره برداري از باغات         از اعتبارات شهرستان در اقتصاد شهر، تشويق وحمايت دولت از زمين          
تـوان   هـاي اخيـر مـي     تحليل روند اقتصادي شهر در طي سالبستگي دارد ولي بر اساس تجزيه و    . . . ها و     و زمين 

هاي آتي نيز  شاغلين در بخش صـنعت سـاختمان همچنـان بـه عنـوان بخـش غالـب                     نتيجه گرفت در طي سال    
در بخش كشاورزي  بسته به نوع نگـرش مـديريتي در سـطح شهرسـتان در                 . اقتصادي در شهر عمل خواهد نمود     

هاي آينـده   گيري تجهيزات و ماشين آالت صنعتي در امور كشاورزي در طي سال    زمينه توسعه كشاورزي و به كار     
در بخش خدمات نيز بـا توجـه بـه     . به تعداد شاغلين اين بخش نسبت به كل شاغلين افزايش كمي خواهد داشت         

هاي آتي افزايش تعداد شـاغلين در ايـن بخـش اقتـصادي دور از                 احتمال تبديل اين شهر به مركز بخش در سال        
  .   انتظار نيست
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  ينده آهاي جمعيت شهر در بيني   احتماالت رشد و پيش-2
انـداز تحـوالت آينـده       به تعيين چشم  نياز   شهر كلوانق     تفصيلي - ريزي و تعيين اهداف طرح جامع     برنامهبراي  

توسعه و  هاي    هاي مختلف طرح   سيرعات و بر  لزيرا جمعيت عنصر پايه و اساس مطا      . باشداين شهر مي   جمعيت در 
 ،هـاي مختلـف    سـط  هـا و متـو     ها، ميـزان    سرانه ،ها در بررسي و تعيين اغلب شاخص     . شود شهر شناخته مي  عمران  

هـا بـا    ها و ميـزان  از طريق مقايسه اين شاخص يرد وگ جمعيت به عنوان پايه يا مخرج كسر مورد استفاده قرار مي      
هـا و انـواع    هـا، برخـورداري   سـت، كمبودهـا، محروميـت   معيارهاي استاندارد يا آنچه در ساير نقاط مشاهده شده ا    

  .گردند ميواقع تحليل مورد  و شدهها و موضوعات شهري شناسايي  گروه
شناخت وضع   -1: گردد   مطرح مي   سه مرحله  ريزي   و برنامه  براي شناخت جمعيت مانند ساير موضوعات علمي      

  .نگري شنهادات يا آينده راهكارها و پي-3استنتاج و يافتن روابط و قوانين  -2موجود 
هاي زمـاني، تعيـين رونـد تحـوالت و تغييـرات مـورد        در مرحله شناخت وضع موجود، شناخت تاريخي، سري  

 شـود هاي مختلف جمعيتي مطرح مـي       قواعد و قوانين موجود بين مولفه      ،در مرحله استنتاج  . يردگ  بررسي قرار مي  
  .باشد كه به عنوان پايه شناخت آينده مي

كند و اين پديده همواره متأثر از عوامل           عنوان يك پديده مستقل در فرآيند تحوالت شهر عمل مي          جمعيت به 
 به   با واقعيت زمان خود نخواند؛ اميد چنداني        بيني    چنانچه پيش . باشد  و كالبدي مي     فرهنگي   -اقتصادي، اجتماعي 

تـأثير مـستقيم دارد و هرگونـه          ري  شـه   هـاي      جمعيـت در نظـام      بطور كلي . نخواهد بود   موفقيت طرح پيشنهادي    
دقيق و هدايت     بيني    لذا ضرورت دارد كه با پيش     . سازد  را متحول مي     شهري    هاي  افزايش در جمعيت شهري، نظام    

  .برداشت افزايش جمعيت شهر در هدايت صحيح شهر گام اساسي  اصولي 
سـطح جمعيـت پيـشنهاد شـده        . ريزي است  هاي مهم برنامه   مفروضات مربوط به جمعيت، پايه بيشتر سياست      

ها، تسهيالت تفريحي، مسكن تأمين نيـرو،      گذاري در زمينه مدارس، جاده     هاي مربوط به سرمايه    گيري پايه تصميم 
بينـي    شود نه تنهـا پـيش       اي مربوط مي    گونه تسهيالت به گروه سني ويژه       از آنجا كه بسياري از اين     . است... آب و   

  .نيز مورد نياز است... تر بر حسب سن و جنس، فعاليت، آموزش و يهاي جزئ بيني كل جمعيت بلكه پيش
توان به دو بخـش عمـده        بيني جمعيت را مي    پيش. نامند نيز مي » برآورد جمعيت «بيني جمعيت را اغلب      پيش
  :بندي كرد تقسيم
به كار  ) جمعيتكل  (كه با استفاده از عمليات و توابع رياضي كه در اعداد و ارقام جمعيتي               : توابع رياضي ) الف

  .شود برده مي
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با در نظر گرفتن مرگ و مير، باروري و مهاجرت بر حـسب سـن و جـنس انجـام      : روش اجزايي يا تركيبي   ) ب
  .گيرد مي

به كار بـرده  ) كل جمعيت(كه با استفاده از عمليات و توابع رياضي كه در اعداد و ارقام جمعيتي               : توابع رياضي 
. انـد   زيادي براي برآورد جمعيت وجود دارد كـه بعـضي از آنهـا بـسيار پيچيـده                 هاي رياضي توابع و مدل  . شود مي

و يـا ممكـن اسـت       » يك مدل پيچيده لزوماً برآورد دقيق را نخواهد داشـت         «يادآوري اين نكته ضروري است كه       
هاي مشاهده شده؛ پردازش شود ولي اگر رونـد تغييـرات جمعيـت شـديد باشـد؛             منحني با دقت بيشتري به داده     

اي مدل مناسب نباشد و نتواند روابـط        ه  هنگامي كه فرضيه  . بيني شده همان دقت را نخواهد داشت       جمعيت پيش 
تواند فـوق العـاده    هاي خوب نيز مي   بيني علت و معلولي بين متغيرها را به خوبي برقرار كند، روشن است كه پيش             

  ).1378نوراللهي و خلخالي؛ . (هاي پر اشتباهي منجر شود گمراه كننده باشند و به پيشنهاد سياست
گيرند، عبارتند از تابع رشد هندسي،       بيني جمعيت مورد استفاده قرار مي      برخي از توابع رياضي كه جهت پيش      

    .تابع سهمي، تابع خطي و تابع نمايي
 سـال   40دهد كه اين شهر در طي         بررسي نرخ رشد جمعيت شهر كلوانق در طول چند دهه گذشته نشان مي            

 نرخ رشد جمعيـت منفـي شـده         1385-1375 از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده و در دهه           1375تا سال   گذشته  
 بـه   1345 نفر در سـال      2778اي كه جمعيت آن از        است و به طور متمادي بر جمعيت خود افزوده است به گونه           

  . فته است درصد افزايش يا2سال با نرخ رشد متوسط45 رسيده است و در طول 1390 نفر در سال 6792
دهي بوده و همچنين بـه دقـت و صـحت            به جهت مهاجرت   75-85 اخير  كاهش جمعيت شهر كلوانق در دهه     

دهد كـه تفـاوت      درصد را نشان مي    37/1آمارگيري بستگي دارد بطوري كه در پنج سال اخير نرخ رشد جمعيت             
  .دهدچشمگيري را نسبت به دهه قبل نشان مي

 هاي گذشته د شهر كلوانق در طي سالميزان نرخ رش): 5(جدول شماره

 1390 1385 1375 1365 1355 1345  عنوان
 6792 6344 6418 5163 3441 2778  جمعيت

  37/1  -12/0  2/2  2/4  2/2  نرخ رشد
  2 ساله45نرخ رشد

 مركز آمار ايران: ماخذ

  .هاي جمعيتي شهر كلوانق آمده است بيني هاي مختلف استفاده شده در پيشدر زير روش
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   پيش بيني از طريق توابع رياضي -2-1
   تابع رشد هندسي-2-1-1

  )1345-1390(ادامه روند گذشته ) الف

 متوسـط نـرخ رشـد       1345-90هـاي     رسمي كشور در طي سـال       كه بحث گرديد با استناد به آمارگيري          چنان
 45 توسط نـرخ رشـد در طـي   باشد كه با مالك قرار دادن م  درصد مي  2جمعيت چهار و نيم دوره فوق الذكر برابر         

 نفـر   9700، برابـر    1408بيني، جمعيت شـهر كلوانـق در سـال            سال گذشته و اعمال آن در فرمول هندسي پيش        
  .خواهد شد

n

n

r
pP )

100
1(0   

970018)
100

2
1(6792 nP  

npبيني شده در سال  جمعيت پيشn 

0p 1390(جمعيت سال مبنا(  
rميزان رشد ساليانه  

n0 فاصله زماني بينpوnp  
  
  )1375-1390(ادامه روند پانزده  سال اخير ) ب

درصـد محاسـبه شـده      37/0دل  كه معـا  )1375-1390(سال گذشته   15با توجه به نرخ رشد جمعيت در طي         
 نفـر خواهـد     7258 برابر بـا     1390با مبنا قرار دادن جمعيت سال       ) 1408(است جمعيت شهر در سال افق طرح        

  . شد
  ) 1385-1390(ادامه روند پنج سال اخير ) ج

حـال اگـر    .  درصد محاسـبه شـده اسـت       37/1برابر) 1385-90(ميزان رشد جمعيت شهر كلوانق در طي دهه         
 نفـر در سـال      8676 بـه    1884عيت با همين نرخ رشد استمرار يابد تعداد جمعيت شـهر بـا افـزايش                افزايش جم 

  .در نظر گرفته شده است1390 همچنين جمعيت مبنا سال . نفر خواهد رسيد1408
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   مدل رشد خطي-2-1-2
ه افـزايش يـا     باشد، در اين مدل فرض بر اين است كـ           رشد جمعيت در اين مدل بر اساس ادامه روند قبلي مي          

بدين ترتيب اگر افزايش در هر سـال برابـر همـان       . گيرد  در هر واحد صورت مي      كاهش جمعيت بر ميزان يكساني      
  .شود مي بيني  از فرمول زير پيش مقدار باشد، ميزان جمعيت آتي 

napp n  0  
84121620679218*90(6792 np  

0p 1390( جمعيت سال مبنا(  
aرشد در هر واحد زمان   
n18( تعداد سال(  

 نفر محاسـبه شـده اسـت كـه     90 برابر 1390 و 1345سال  آماري  هاي  داده افزايش ساالنه جمعيت بر مبناي  
  . نفر خواهد بود8412 برابر 1408اگر در طي دوره طرح به همين روال ادامه يابد، جمعيت شهر كلوانق در سال 

  

   تابع نمايي-2-1-3
ثابت و مهاجرت به آن منطقه انجام نگيـرد جمعيـت             مرگ و مير و باروري        تحت هر شرايطي      اي    اگر در منطقه  

رشد   بهتر از يك تابع خطي،        بنابراين عقيده بر اين است يك تابع نمايي         . كند   رشد مي   آن منطقه به صورت نمايي    
  .رود بصورت زير است به كار مي نمايي  بيني  پيش  كه براي  فرمولي. هدد جمعيت را نشان مي

nr
n epp .0  

978044/1*679271.2*6792 037/0*18 np  
np1408(بيني جمعيت سال پيش(  

0p 1390( جمعيت سال مبنا(  
eمبناي لگاريتمي نپرين   
rميزان رشد ساالنه با روش نمايي   

 درصـد محاسـبه گرديـده       37/0 معادل   1375 -90 طبق روش نمايي ميزان نرخ رشد ساالنه جمعيت در طي           
  . نفر خواهد رسيد9780 به 1408بيني به روش نمايي جمعيت در سال  كه بر اساس پيش
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   فرادست  نرخ رشد پيشنهادي طرح-2-1-4
آبـاد و  هاي سراب، بستانناحيه شرق شامل شهرستان) جامع(رح فرادست، طرح توسعه و عمران       پيش بيني ط  

  .:هريس در مورد جمعيت آتي كلوانق به شرح زير است
 براي نقاط شهري شهرسـتان هـريس        1400-1385هاي  درصد نرخ رشد جمعيت در بين سال      53/0پيشنهاد  

 .  نفر خواهد شد7469برابر با 1408كه با اين نرخ رشد جمعيت شهر كلوانق در سال 

 . صورت گرفته است1390الزم به ذكر است كه برآورد جمعيت بر مبناي جمعيت سال 

سـال بـراي    10درصد در طي    3/1 نفر با نرخ رشد      8000در طرح هادي شهري جمعيت شهر كلوانق در حدود          
  . برآورد شده است1392 سال
  پيش بيني از طريق روش تركيبي  -

هاي شهر كلوانق در مرحله شناخت، خصوصيات ويـژه جمعيـت ماننـد سـاختار سـني و                  ويژگيبراي شناخت   
 كـه در طراحـي شـهري بـراي          شد بحث    در مراحل قبلي   ، مهاجرت، توزيع و پراكنش     و مير  جنسي، والدت، مرگ  

ـ (محاسبه فضاهاي آموزشي، فضاهاي كار و فعاليت، فضاهاي مسكوني و حتي فضاي گورستان شـهر                  ا توجـه بـه    ب
مورد نياز است   هاي ارتباطي   فضاهاي بهداشت و درمان، فضاهاي فرهنگي و تفريحي و شبكه         ) ضرايب مرگ و مير   

-ريزي هر كدام به نحوي موضوع جمعيت به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم مورد استفاده قـرار مـي                   در برنامه  و

  .گيرد
ييد معاونـت   أكه مورد ت  ) ويرايش سوم  (peopleشناسي   افزار جمعيت  بيني، از نرم   جهت انجام محاسبات پيش   

و همچنـين مركـز     ) ريزي سابق كـشور    برنامه سازمان مديريت و  (ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري        برنامه
هاي سوم و چهارم توسعه نيز بيني در برنامه افزار براي محاسبات پيش    اين نرم . آمار ايران است، استفاده شده است     

هـاي سـني جمعيـت و        افزار روش محاسبه جمعيت، بر اسـاس روش تركيبـي گـروه             اين نرم  در. به كار رفته است   
 1390بيني از نتايج سرشماري عمومي و نفـوس مـسكن مركـز آمـار ايـران در سـال                       و براي پيش   استمهاجران  

  .استفاده شده است
  :ندهستاست، به شرح زير ) INPUT(افزار فرضيات الزم براي پايه محاسبات كه ورودي نرم

 1390سـال     و بـراي    فرزنـد  1/2 معـادل    1385يا متوسط فرزندان هر مادر، براي       ) TFR(ميزان باروري كل    
   : گزينه به شرح زير منظور شده استدو) 1408(براي تغييرات آن تا  افق طرح  فرزند بوده است كه 7/2تعداد 
 ؛ر است فرزند به ازاي هر ماد7/2  فعلي كه برابر  ثبات باروري در ميزان -
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  ؛ فرزند به ازاي هر مادر1/2كاهش باروري تا ميزان  -

از ديگر متغيرهايي كه در تغيير و تحول طبيعي جمعيت تأثير دارد، عامل مرگ و مير است كه باعث كـاهش                     
 1385در سال  در شهر كلوانق    . دهد  ي متفاوتي را به خود اختصاص مي       ها  جمعيت شده و در سنين مختلف ميزان      

با توجه به اينكه اميد بـه       .  سال برآورد گرديده است    70 سال و اميد به زندگي زنان نيز         68ندگي مردان   اميد به ز  
انتظار بر اين است كه بـه       باشد بنابراين      سال مي  74 و براي زنان     69 براي مردان    1385زندگي در كشور در سال      

 لذا در برآورد جمعيت آتي شهر، اين رقم         دشوي آتي افزوده      ها   در سال   در بين جمعيت شهر    مقدار اميد به زندگي   
  . سال در نظر گرفته شده است74 سال و براي زنان 72براي مردان 

صورت جمعيتي بسته در نظر آوريم، تنها دو عامل         ه  بيني ب   ي مورد پيش    ها   را در سال   كلوانقاگر جمعيت شهر    
ض را بر آن بگيـريم كـه ايـن شـهر طـي              باروري و مرگ و مير در تغييرات آن دخالت خواهند داشت ولي اگر فر             

ي آتي از جمعيتي باز برخوردار باشد، بايد عالوه بر دو عامـل فـوق بـه عامـل ديگـري همچـون مهـاجرت                           ها  سال
   .نيز توجه داشت) كوچي كوچي و برون درون(

ان  نمايـ  1408 تـا افـق      هسـال  ورد جمعيت شهر كلوانق را براي مقـاطع پـنج         آ بر   گزينه  دو  مقايسه ذيلجدول  
  :سازد مي

   people افزار مطالعاتي بااستفاده از نرم گزينه دوورد تحوالت جمعيت درآبر): 6(جدول شماره
  1408 شهر كلوانق تا افق در

 سال گزينه دو گزينه يك
رشدجمعيت رشد جمعيت

1390 6792 - 6792 - 

1396 8113 2,22 8113 2,22
1402 8936 1,95 8718 1,45
1408  9626  1,5  9253  1,2  

1,62 - 1,89 ميانگين رشد دوره
  تحليل مشاور: مأخذ

 پرداخت شـده    1408الذكر به برآورد جمعيت شهر كلوانق در افق سال            با توجه به توضيحات و محاسبات فوق      
در برآورد تحوالت جمعيتي آينده شهر دو سناريو بـه شـرح زيـر مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و پـس از آن                           . است

  . انتخاب شده است1408بيني جمعيت آينده شهر تا سال  زينه به منظور پيشترين گ محتمل
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  سناريو اول
 سـال گذشـته رشـد       15 سال آتي بر اساس رونـد        18در اين سناريو فرض بر اين است كه جمعيت شهر طي            

هـاي    نرخ رشد جمعيت طـي سـال      ( درصد   37/0بدين ترتيب جمعيت شهر با ميزان رشدي معادل       . خواهد داشت 
گونه كه قبالً نيز اشاره شد با توجه به افـزايش نـرخ    همان.  خواهد رسيد1408 نفر در سال    7258به) 90-1385(

 كه نرخ رشد جمعيت شهر در دهـه مـذكور           75-85 كه نسبت به دهه      1385-90هاي    رشد جمعيت در بين سال    
ته عواملي نظيـر كـاهش       درصد بود نشانگر داشتن پتانسيل جذب بيشتر جمعيت اين شهر است الب            -12/0حدود  

 در كاهش بيش از حد نرخ رشد جمعيـت          1375-85دهههاي    سالي  زاد و ولد، مهاجرت از شهر، نبود كار و خشك         
رسد كه رشد جمعيت شهر با توجه بـه آنچـه ذيـج       اين شهر بي تأثير نبوده است با توجه به توضيحات به نظر مي            

اهش افراد در سن ازدواج نسبت به پـنج سـال اخيـر             دهد به جهت ك      نشان مي  1390سني جمعيت شهر در سال      
تواند گزينه مورد نظر در جهت تعيين تعداد جمعيت آتي شهر             بنابراين اين گزينه نمي   . رشد باالي را نداشته باشد    

  .باشد
  سناريو دوم

در اين گزينه سعي برآن است تا ساختار سني و جنسي جمعيت شهر كلوانـق مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـا                          
با توجه به اين روند تغييرات جمعيت آينده كه متأثر از           . تفاده از روش تركيبي به برآورد جمعيت پرداخته شود        اس

عوامل باروري و مرگ و مير به عنوان عوامل دروني تاثير گذار در افزايش يا كاهش جمعيت و عامل و متغيرهـاي                      
 كار از عوامل بيروني در رشد جمعيت شهر مورد          هاي اشتغال و عرضه و تقاضاي       ديگر نظير مهاجرت، تغيير زمينه    

رسـد كـه تغييـر و         شود و با توجه به مطالبي كه در سناريو اول نيز مطرح شـد بـه نظـر مـي                   توجه قرار گرفته مي   
تحوالت صورت گرفته در شهر كلوانق موجب بوجـود آمـدن سيـستم پويـاي اقتـصادي و اجتمـاعي در تحـوالت                       

ت را با توجه به كاهش مهاجرت از شـهر و افـزايش جمعيـت از طريـق رشـد                 جمعيتي شهر شده و افزايش جمعي     
  .   طبيعي شهر خواهد شد

 عوامـل درونـي   1408هاي فوق براي برآورد جمعيت شهر كلوانق در افـق سـال   بدين ترتيب با توجه به تحليل    
بنـابراين  . ه اسـت  مورد توجـه قـرار گرفتـ      ) كاهش مهاجرت برون كوچي   ( و عوامل بيروني  ) باروري و مرگ و مير    (

افـزار مطالعـات    هاي گزينه دو با كمـي تعـديل كـه در نـرم         تحوالت نرخ رشد طبيعي كه با استفاده از پيش فرض         
 شهر كلوانق در نظر گرفته شده       1408 در روش تركيبي محاسبه شده در برآورد جمعيت سال           peopleجمعيتي  

  .است
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 1408ور بـراي بـرآورد جمعيـت شـده كلوانـق در سـال               بنابراين سناريو دوم به عنوان گزينه پيشنهادي مشا       
  .  نفر خواهد بود8718 درصد، جمعيت افق طرح معادل 4/1باشد كه با توجه به نرخ رشد  مي

  بيني هاي مختلف پيش برآورد تعداد جمعيت شهر كلوانق بر اساس مدل): 7(جدول شماره
  1408 براي سال 

جمعيت 
  پايه

 1390سال 
نرخ   نوع مدل

  رشد
يش افزا

  جمعيت
جمعيت افق 

 1408سال  طرح

  2908 9700  2  )1345-90(ادامه روند گذشته 
  466 7258  37/0  )1375-90(ادامه روند پانزده سال اخير 
  1884 8676  37/1  )1385- 90(ادامه روند پنج سال اخير 
  1620 8412  2/1  رشد خطي
  2988 9780  05/2  تابع نمايي

طرح توسعه و نرخ رشد پيشنهادي طرح 
 90ناحيه شرق براي افق سال ) جامع(عمران 

  1385با جمعيت سال 
53/0  6867 -  

براي افق نرخ رشد پيشنهادي طرح هادي 
  -  8000  3/1  1375 با جمعيت سال 1392سال 

6792  

  8718  1926  4/1  نرخ رشد پيشنهادي مشاور
  مشاور تحليل : مأخذ
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 نيتـام  و درآمـدها  شيافـزا  امكانات ندهيآ دري  شهرداري  فن وي  مال امكاناتي  نيب شيپ -4

  شهر عمران در موثري ها سازمان ريسا وي شهردار توسطي عمران اعتبارات
 بـا  سهيـ مقا در كـه  است شده گزارش ريال ارديليم 7/4 مبلغ كلوانقي  شهردار درآمد مجموع 1389 سال در
 ريـال  هـزار  658 معـادل  شـهروندان   از نفر هر ءازا بهي  شهردار درآمد سرانه شهر نيا در ساكن شهروندانتعداد  
ـ  آنها سرانه كه كشور يشهرها اغلب سرانه با سرانه نيا سهيمقا. است  نـشانه  اسـت  اليـ ر ونيـ ليم 5/1 تـا  1 نيب

 وي  بررسي  يراهكارها ديبا آن شيافزاي  برا كه باشد يم موجود وضع در كلوانقي  شهرداري  درآمدها فراوان كمبود
  .دشو هئارا

 از و اخـذ  دولـت  توسـط  كه افزوده ارزشي  ها اتيمال از ها يشهردار سهم بابتي  پرداخت سرانه اضرح حال در
 هـر ي  بـرا  ريال هزار 600 بر بالغ شود يم عيتوز كشور وزارت در ها ياريده و ها يشهرداري  اريهم سازمان قيطر
 كـرد  اعـالم  افـزوده  ارزش يها اتيمال امور دريي  دارا وزارت معاون 1389 سال آغاز در. است سال در شهروند نفر
ي افتيدري  ها اتيمال از ها يشهردار سهم درصد 5/1 بابت تومان ارديليم هزار سه معادل گذشته سال طول در كه

  از نفـر  ونيـ ليم 50ي  بـرا  را مبلـغ  نيـ ا اگـر . اسـت  شده پرداخت كشور وزارت به ها يشهرداري  برا افزوده ارزش
 رانيا روزنامه(. باشد يم ريال هزار 600 معادل شهروند هر سهم ميينما هبمحاس سرانه صورت به كشور شهروندان

  )12/3/1389 خيتار 4517 شماره –
هـا و وزارت       هزار ميليارد تومان به حـساب شـهرداري        3از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكنون          

هـاي مـستقيم      قانون ماليـات   96ماده  » ب «مرحله چهارم فراخوان مشموالن بند    و  كشور بابت عوارض واريز شده      
بـراي اجـراي هـر مرحلـه ثبـت نـام از             ، همچنـين     گروه از اصناف و صنايع مختلف شروع شـده اسـت           12شامل  

متقاضيان و صاحبان حرف و مشاغل جهت آموزش و توجيه شدن در مورد نحوه اجراي قـانون ماليـات بـر ارزش                      
  .د كه مرحله چهارم فراخوان آغاز شده استشو افزوده و تاريخ دقيق اجراي آن شروع مي

فروشي شـروع شـده       فروشي و خرده    اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مرحله واردات، توليد، توزيع، عمده           
فروشي پيش رفته و در حال حاضر واحدهاي          فراخوان عمده انجام شده و تا مراحل عمده       سه  در اين مرحله    . است

نـرخ   .انـد   بخش فراخوان شـده   سه   در   ،كه مكلف به داشتن دفتر درآمد هزينه هستند        96ماده  » ب«مشمول بند   
 امـا شـهر   .درصد عوارض شهرداري اسـت 5/1درصد ماليات و  5/1درصد است كه شامل      3ماليات بر ارزش افزوده     

انـق در   مين منابع مالي شـهرداري كلو     أبراي جبران اين مشكالت و ت     . كلوانق از اين موضوع بي نصيب مانده است       
  :هاي آينده بايد از طريق اعمال راهكارهاي زير، اقدام مناسب بكار گرفته شود سال
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  ؛...عوارض تراكم و، كار عوارض كسب و، تجديد نظر در عوارض شهري از قبيل عوارض نوسازي  بررسي و-1
 اقتـصادي   هـا و واحـدهاي      حـق شـهرداري از كارگـاه       بـه  اعمال ضوابط الزم براي دريافت عوارض مربوط         – 2

  ؛موجود در حوزه نفوذ و حريم شهر
 از دولت و نهادهاي ذيربط براي سهم تجميع عوارض و سهم شـهرداري از               ياقدامات الزم براي افزايش دريافت    

  ؛هاي ارزش افزوده ماليات
 مـسافراني كـه از ايـن        اهـالي و   غـت اهاي مناسب براي گذران اوقـات فر       محل هاي گردشگري و   ايجاد ظرفيت 

  .كنند ميگذر محدوده 
احداث كارخانجات تبديلي براي استفاده از محصوالت كشاورزي توليد شده در منطقه و ايجاد ميـدان ميـوه و                   

  بار در حريم شهر جهت خريد و فروش محصوالت كشاورزي تره
در . نـد كنميت  ها در زمينه آن فعالي    هايي است كه معموالً شهرداري     احداث كارخانه آسفالت يكي از زمينه      -6

حال حاضر در اين محدوده كارخانه توليد آسفالت وجـود نـدارد و بـا احـداث آن ضـمن مرتفـع شـدن نيازهـاي                          
شهرداري در زمينه آسفالت معابر شهري به دليل گستردگي شبكه ارتباطي پيرامون شهر امكان فـروش توليـدات     

  ؛داشتهاي موجود و نوساز نيز وجود خواهد  آن به ساير واحدهاي شهري و ساختمان
شهرداري برحسب وظايف و ماهيت فعاليت خود اراضي و امالك متعـددي دارد كـه بـه                 :  احداث ساختمان  -7

آالت و نيـروي انـساني      تبديل اراضـي مـذكور بـه سـاختمان بـا اسـتفاده از ماشـين               . كندموجب قانون تملك مي   
توانـد موجـب افـزايش      كند و مـي   در اختيار شهرداري، ارزش افزوده مضاعفي براي شهرداري ايجاد مي         ) كارگري(

اگرچه ممكن است سهم درآمد شهرداري از محل منابع مذكور كـم باشـد امـا كـسب                   .درآمدهاي شهرداري شود  
درآمد از محل منابع جديد در هر صورت موجب افزايش درآمدهاي محلي شـهرداري و كـاهش وابـستگي آن بـه                   

  ؛شودها امري مثبت تلقي مييي شهردارياتكا شود كه با توجه به لزوم خودهاي دولتي مي كمك
ي را رهاي درآمدزا جهت شـهردا  گذاري  شهر كلوانق نيز فضاهاي مناسب براي سرمايه تفصيلي- طرح جامع -8

ايـن فـضاها شـامل      . مند خواهد شد   مدهاي بيشتري بهره  آصورت اجراي آن شهرداري از در      ند كه در  ك  معرفي مي 
وجـه بـه    بار با ت  احداث ميدان ميوه و تره     ،هاي فروش كاال   اي عمومي و غرفه   ه  پارك ي،هاي پاركينگ عموم   كاربري

هـاي تجـاري و تفريحـي در          كاربري ن، آرامستا ي،هاي مزاحم شهر   مجتمع كارگاه ،  تفاوت فصول گرم و سرد سال     
  .است فضاهاي فرهنگي و گذران اوقات فراغت و گردشگري و مشابه آن ر،معاب

هاي قانون برنامه پنجم توسـعه در خـصوص افـزايش             مد شهرداري، اجراي سياست   هاي ديگر افزايش درآ     از راه 
  .درآمدهاي پايدار شهرداري مي باشد كه مفاد آن در ذيل آورده شده است

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ن   ه و  و اح  ی(ع ع  ق    ) یجا و ا     ک

 

458

ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريـق            ها و ساير مراجع ذي     ـ شوراهاي اسالمي و شهرداري    174ماده  
  .هاي ذيل اقدام نمايد ها با اعمال سياست  شهرداريتدوين نظام درآمدهاي پايدار

هـاي تجـاري، اداري، صـنعتي متناسـب بـا       الف ـ كاهش نرخ عوارض صدور پروانـه سـاختماني در كـاربري      
هاي مسكوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عـوارض     كاربري

هـا و همچنـين عـوارض بـر ارزش افـزوده اراضـي و        ي از واحدهاي احداثي اين كـاربري     بردار  و بهاي خدمات بهره   
  هاي توسعة شهري امالك، ناشي از اجراي طرح

هاي خدمات عمـومي و شـهري، نگهـداري، نوسـازي و عمـران       ب ـ تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه    
   عمران شهري و حمل و نقلهاي توسعه، شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساخت

  ها از عوارض بر امالك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات ج ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداري  
  ها د ـ تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداري  
هـاي غيرمـشجر بـا سـطح اشـغال        به زمينهاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبتهـ ـ افزايش تراكم زمين   
  بيشتر
  كرد شهرداري و ـ تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه  
كـرد در حـوزه وظـايف     ها به سـمت هزينـه   سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداري ز ـ برون   

  هاي اجرائي رداري به دستگاهاصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شه
  :ها  در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريـ175ماده  
الف ـ سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطالعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قـوانين     

  .ها است مرتبط با شهرداري
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مبودهاي مـسكن، تاسيـسات زيربنـايي،        پيش بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه رفع ك         -5
  خدمات رفاهي و ساير كاركردهاي اصلي شهر

 سـاله تهيـه   10 تفصيلي كه معموالً در مدت      -هاي جامع     در برآورد كمبودها و نيازهاي عمراني شهر، در طرح        
  :شود، بايد نكاتي را مدنظر قرار داد مي

هـاي موجـود      ا در نظرگرفتن امكانات و قابليـت      هاي توسعه شهري با در نظر داشتن وضع كنوني شهر و ب             طرح
اي مطرح كنند كـه ضـمن تـأمين نيازهـا و كمبودهـاي فعلـي، تغييـرات و                     شهر، پيشنهادات خود را بايد به گونه      

ها از يك نقطه كه تصوير ثابت  به عبارت ديگر اين طرح. نوسانات آينده شهر را در طول دوره طرح، در نظر بگيرند      
است آغاز شده و با در نظر داشتن تغيير و تحوالت شـهر در طـول دوره طـرح، پيـشنهادات             شهر در وضع موجود     

  .كنند خود را با حداكثر توجه به ماهيت پويايي شهر ارائه مي
در اين مرحله در برآورد كمبودهاي شهري از لحاظ كمي و كيفي در زمينه خـدمات و كاركردهـاي مختلـف،                     

هـاي    گاهي به وضعيت موجود شهر، ضـمن بررسـي تحـوالت شـهر از جنبـه               با ن ... تأسيسات و تجهيزات شهري و    
  .شود تواند بر هر يك از عوامل ذكر شده تأثيرگذار باشد، كمبودهاي شهر در وضع موجود بيان مي گوناگون كه مي

بيني سطوح مورد نياز براي جبران كمبودهاي موجود و آتـي، سـرانه و    اساس شناخت كمبودها و بالطبع پيش    
اين روش با همه محاسن و معايب خود هنـوز بـه عنـوان روش مـالك عمـل مطالعـات                     . اي است   بات سرانه محاس

با توجه به اينكه هر شهر با داشتن خصايص منحصر بفرد فرهنگي، اجتماعي             . شهري در كشور پذيرفته شده است     
  .هاي خاص خود را خواهد داشت و طبيعي خود، نيازها و ضمناً قابليت

بحـث  . باشـد   توسعه شهري دارد، مسكن مـي     هاي    اي در طرح     اصلي شهر كه نقش تعيين كننده      يكي از عوامل  
از آنجايي كـه يكـي      . اي است كه به عوامل متعددي وابسته است         مسكن و تهيه فضاهاي مسكوني موضوع پيچيده      

 بـه خـود     از كاركردهاي اصلي شهر سكونت بوده و كاربري مسكوني معمـوالً بيـشترين سـهم را در اراضـي شـهر                    
داشتن تمامي جوانـب صـورت     دهد، نياز به مسكن در شهر موضوع حساسي است كه بايد با در نظر اختصاص مي

 كه در ارتبـاط بـا بررسـي كمبودهـاي موجـود در              4-16بنابراين با توجه به مطالعات صورت گرفته در بند          . گيرد
هـا   باشـد، كمبودهـا در ايـن زمينـه         ومي مي عالوه خدمات رفاه عم     زمينه مسكن و تأسيسات و تجهيزات شهري به       

  .ها گرديده است تحليل گشته و اقدام به رفع آن
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  رفع كمبودهاي مربوط به مسكن  -
شود كه نيـاز واقعـي بـه مـسكن در              از طرح حاضر، مشخص مي     4-16هاي صورت گرفته در بند        طبق بررسي 

  : وضع موجود به اين صورت مي باشد
  داد واحدهاي مسكوني وضع موجود به روش خام تخمين كمبود تع:  مرحله اول

 1390  طبق برآوردهاي انجام يافته توسط مشاور، تعداد خانوار و تعداد واحد مسكوني شهر كلوانـق در سـال                   
  .   باشد  مي1536 و 1644ترتيب برابر  به

   براساس برآورد مشاور1390ميزان كمبود خام واحد مسكوني در سال  = 1536-1644 = 108
  تخمين كمبود تعداد واحدهاي مسكوني وضع موجود به روش ميزان شده: حله دوممر

  :اي شهر كلوانق در زير آورده شده استر  اين محاسبه ب  

  
  تخمين كمبودهاي ميزان شده مسكوني در وضع موجود = 255+46+108  =409

با توجـه  بـه      . باشد   واحد مي  409ر  بنابراين تعداد نياز به واحد مسكوني در وضع موجود براي شهر كلوانق براب            
 60باشـد و بـا مـد نظـر قـرار دادن                  نفر مي  4/4 براي شهر كلوانق كه برابر       1390بعد خانوار برآورد شده در سال       

 نفر، حداقل مـساحت مـورد      20000زير  هاي    ي مصوب مسكوني براي شهر      عنوان سرانه   مترمربع به ازاي هر نفر به     
عنوان حداقل     مترمربع به  264ترتيب با لحاظ كردن       بدين.  مترمربع 264بر خواهد بود با     نياز به ازاي هر خانوار برا     

 حداقل نيـاز بـه        واحد كمبود مسكوني در وضع موجود،      409استاندارد مورد نياز براي واحدهاي مسكوني و تعداد         
ود احـساس    مترمربع به منظور تـأمين نيازهـاي مـسكوني در وضـع موجـ              107976اختصاص فضايي به مساحت     

  .  شود مي
بيني شده و اعمال ساير معيارهاي دخيل در بررسي كمبود مـسكن از          طرح با مدنظر قرار دادن جمعيت پيش      

 مترمربـع، مـساحت     200جمله واحدهاي مسكوني واقع شده در شبكه معابر طرح، مساحت قطعات مسكوني زير              
به عبارتي با   . باشد   مترمربع مي  661280 برابر با     قطعات مسكوني تخريبي در وضع موجود و مواردي از اين دست،          

 هكتـار كـاربري     3 هكتار اسـت، نيـاز بـه تـأمين           63احتساب مساحت كاربري مسكوني در وضع موجود كه برابر          
اين ميزان در مطالعـات كالبـدي افـق طـرح مـوردنظر قـرار گرفـت و مـساحت                    . باشد   مي 1408مسكوني در افق    

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ن   ه و  و اح  ی(ع ع  ق    ) یجا و ا     ک

 

461

ي پيـشنهادي جزئيـات       در جـدول سـطوح و سـرانه       .  مترمربع افزايش يافـت    661280پيشنهادي اين كاربري به     
  .مربوط به آن آورده شده است

  

  رفع كمبودهاي تأسيسات زيربنايي درافق طرح -
هاي تنظـيم فـشار       عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيسات شهري شامل ايستگاه          مطابق مفاد مصوبه شواري   

هـاي آب و فاضـالب،        خانـه    بهداشتي، مخازن آب زميني و هوايي، تصفيه       هاي عمومي   گاز، آب و فاضالب، سرويس    
  .نقل و انبارداري است و هاي مربوط به حمل هاي تنظيم فشار و در نهايت كاربري پست ايستگاه

. نقل و انبـارداري اسـت       و   مترمربع فضا تحت عنوان كاربري حمل      247521كلوانق در وضع موجود داراي       شهر
مساحت مربـوط بـه ايـن       . باشد    مترمربع به ازاي هر نفر مي       05/34 نيز در وضع موجود برابر با        سرانه اين كاربري  

شود كل  گونه كه مالحظه مي   همان. ي شهر را تحت پوشش درآورده است        درصد از اراضي محدوده       64/19كاربري،  
طه شامل پاركينگ و انبـارداري   در ارتباط با مساحت شبكه معابر بوده و ارقام مربو       مساحت مربوط به اين كاربري    

، بـا در نظـر گـرفتن        ) مترمربـع  30حداكثر  (با توجه به سرانه استاندارد شورايعالي شهرسازي و معماري        . شود  نمي
الزم بـه   . مترمربع  خواهـد رسـيد      316291سرانه مذكور در افق طرح  به ازاي هر نفر  مساحت مربوط به آن به                 

ساحت مربوط به شبكه معابر بوده است در سطح شـهر نيـاز بـه اختـصاص                 توضيح است كه اين ميزان  افزايش م       
درون هـاي     بزرگ و كوچك هم در سطح شهر و هم در سطح محـالت ، از نظـر پايانـه                  هاي    فضايي براي پاركينگ  

الزم به توضيح است كـه دليـل        . و انبار كاال مي باشد    ) ترمينال(برون شهري هاي    و پايانه ) ايستگاه تاكسي (شهري  
اين كاربري در شهركلوانق وسعت باالي شهر نسبت به جمعيت آن و مـساحت بـاالي واحـدهاي                     بودن سرانه    باال

مسكوني شهر در وضع موجود است كه نياز به دسترسي در داخل محالت را باال برده و متعاقباً سطوح مربوط بـه                      
 كلوانـق، در ضـمن رعايـت اصـول و     در طراحي شبكه معابر پيشنهادي شهر. شبكه معابر نيز افزايش خواهد يافت     

 سعي بر اين بوده تا با ساماندهي شبكه معابر وضع موجود و پيشنهاد چنـد                 ضوابط مربوط به طراحي شبكه معابر،     
  . ها، عملكرد كلي شبكه معابر شهر تقويت شود معبر جديد در بافت داخلي محالت به منظور باال بردن كارايي آن

 نفـت    مخابرات، تأسيسات آب، برق،گاز،( مساحت ساير تاسيسات    نقل و انبارداري،    و  هاي حمل   به غير از كاربري   
 مترمربـع در وضـع موجـود بـه     96موجود در سـطح شـهر از    ) شود  هاي بهداشتي عمومي مي     و همچنين سرويس  

مترمربـع   62/0 مترمربع به ازاي هر نفـر بـه   01/0ي آن نيز از       مترمربع در افق طرح افزايش يافته و سرانه        5391
بهبود كيفيت دفع آبهاي سطحي بـسياري از مـشكالت موجـود در سـطح شـهر را برطـرف                    . ارتقا داده شده است   

 .آتي شهر داري خواهد بودهاي  لذا احداث فاضالب شهري از برنامه. خواهد نمود
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  رفع كمبودهاي تجهيزات شهري درافق طرح -

بار،   نشاني، ميادين ميوه و تره      هاي آتش   اله، ايستگاه آوري زب   هاي جمع   همچنين تجهيزات شهري شامل ايستگاه    
هـاي دايمـي      هاي موجود، مراكز امداد و نجات هالل احمـر و نمايـشگاه             ن   و جايگاه سوخت، گورستا    115اورژانس  

 گورستان و كـشتارگاه در شـهر          پمپ بنزين،   نشاني،  ي آتش ها  مجموع مساحت موجود مربوط به كاربري     . باشدمي
 3267در وضع موجـود شـهر ميـزان       .باشد   مترمربع به ازاي هر نفر مي      05/0ي     مترمربع با سرانه   368بر  كلوانق برا 

 مترمربع زمين براي اختـصاص بـه كـاربري          3190براي افق طرح مساحتي به ميزان       . مترمربع كمبود وجود دارد   
مترمربـع خواهـد   3190شهري در نظر گرفته شده كه در مجموع مساحت اين كاربري در افق طـرح بـه             تجهيزات

ي مصوب ايـن كـاربري برابـر          سرانه. ( مترمربع به ازاي هر نفر را تأمين خواهد كرد         37/0اي برابر با      رسيد و سرانه  
در زمينه رفع كمبودهاي تجهيـزات شـهري در سـطح محـالت بهبـود               ) مترمربع به ازاي هر نفر است      5/0 تا   2/0

  . شودوضعيت ايستگاههاي جمع آوري زباله پيشنهاد مي
   

  رفع نيازهاي كمي و كيفي خدمات عمومي در افق طرح -
  كاربري آموزشي

 مترمربـع   18613 مترمربع به ازاء هر نفر بـا مـساحت             56/2سرانه كاربري آموزشي وضع موجود در اين شهر         
. ي وضع موجود به اين كاربري اختصاص يافته است           درصد از اراضي محدوده    48/1است و به عبارتي در اين شهر        

مطابق با سرانه اعالم شده شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كه سه تا پنج مترمربـع بـه ازاي هـر نفـر بـراي                         
كاربري آموزشي است، اقدام به تأمين آن در سطح شهر براي افق طرح شد و در نهايت سـرانه پيـشنهادي بـراي                       

 با اين ميزان كاربري آموزشي شهر كلوانق در وضع           مترمربع به ازاء هر نفر ارتقاء يافت، بنابراين        91/2افق طرح به    
 6782با افزوده شدن    . باشد   مترمربع را دارا مي    10467موجود و در ارتباط با كاربري آموزشي، كمبودي به ميزان           

 مترمربـع افـزايش     25395مترمربع به   18613مترمربع به مساحت آموزشي در افق طرح، مساحت اين كاربري از            
هاي آموزشي، سعي بر اين بـوده اسـت كـه تـا حـد                 گزيني كاربري   نين در بحث مربوط به مكان     چ  هم. يافته است 

بيني شوند كه حـداكثر دسترسـي را بـراي تمـامي نقـاط               ها در مناطقي از شهر و محالت پيش         امكان اين كاربري  
ان را شـامل    امكانات آموزشي پيشنهادي در سطح محله مهد كودك ،پيش دبـستاني و دبـست             .محله تأمين نمايند  

  .مي شود
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  كاربري آموزش عالي
با توجه به مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در ارتباط با طرح تحقيقاتي تدقيق تعاريف و مفـاهيم                   

ي مورد نياز براي كاربري آموزش عالي به          ، سرانه 10/4/1389ها به تاريخ      ي آن   هاي شهري و تعيين سرانه      كاربري
هاي دانشجويي و كـوي اسـاتيد درون دانـشگاه باشـد، ايـن                 مترمربع بوده و چنانچه خوابگاه     70ازاي هر دانشجو،    

  .يابد  مترمربع افزايش مي105سرانه به 
جمعيتي مركز آمـوزش عـالي      هاي    اما با توجه به اينكه در حال حاضر در اين شهر به دليل عدم تاًمين آستانه               

  .در نظر گرفته نشده است
  كاربري درماني

باشـد كـه داراي        مترمربع به ازاي هر نفـر مـي        43/0موجود برابر     ي كاربري درماني شهركلوانق در وضع         سرانه
 متر مربع در خارج از محدوده شـهر         119البته يك درمانگاه به مساحت      .  مترمربع است  3092مساحتي به ميزان    

دي و محدوده ي وضع موجـود شـهر         كلوانق در انتهاي بلوار واليت وجود دارد كه در خارج از محدوده ي طرح ها              
در اسـتعالم صـورت گرفتـه از        . واقع شده است به همـين دليـل در سـرانه وضـع موجـود محاسـبه نـشده اسـت                    

همچنـين شـبكه بهداشـت و       . فرمانداري،مهمترين مشكل شهر كمبود مركز بهداشتي و درماني عنوان شده است          
ين زمينه مبني بر خالي بودن مركز بهداشت و درمان          درمان شهر نيز به وجود اين مشكل و همچنين كمبود در ا           

ي كـاربري درمـاني شـهر كلوانـق           سـرانه . توسعه آتي شهر بودنـد    هاي    موجود، خواستار رفع اين كمبود در برنامه      
 مترمربـع بـه ازاي هـر نفـر          5/1 تـا    1ي مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كـه برابـر              تر از سرانه    پايين
 7813هاي پيشنهادي افق طرح مورد توجه قرار گرفت با در نظر گـرفتن                راين اين كمبود در كاربري    بناب. باشد  مي

متـر مربـع سـرانه پيـشنهادي مـساحت كـاربري            48/1مترمربع كمبود در وضع موجود و با در نظر گرفتن سرانه            
اني به گونه اي در نظـر       بيني مكان براي كاربري درم     پيش.  مترمربع  افزايش يافت    12867درماني درافق طرح به     

خدمات بهداشتي درماني پيشنهادي    .گرفته شده است كه حداكثر دسترسي و آسايش را براي ساكنين فراهم كند            
  .در سطح محله مربوط به مركز بهداشت و تنظيم خانواده مي شود

  كاربري پارك و فضاي سبز
موجود وجود ندارد و  همان گونه كـه         در شهر كلوانق مساحتي مربوط به كاربري پارك و فضاي سبز در وضع              

شود سرانه اين كاربري برابر صفر مي باشد، با توجه به كمبود اين كاربري در وضـع موجـود و تـامين                     مالحظه مي 
 مترمربع به ازاي هـر نفـر        8ي مورد نظر شورايعالي كه برابر         نياز شهر در افق طرح با در نظر گرفتن حداقل سرانه          

 متر مربع به منظور برآورده كردن نيـاز        25471دي كاربري پارك و فضاي سبز به ميزان         باشد در طرح پيشنها     مي
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بنابراين استقرار پارك و فضاي سبز عمومي، فضاي بـازي          . سبز در نظر گرفته شده است       به كاربري پارك و فضاي    
هـاي    شنامههمچنين با توجه به ضرورتي كه از طـرف مـديران شـهري در پرسـ               . كودكان بسيار ضروري مي باشد    

مربوطه مبني بر احساس نياز به وجود كاربري پارك و فضاي سبز در سطح شهر و محـالت شـهري اعـالم شـده                        
هـاي بـا      هاي كودك در سطح محالت و همچنين پارك         ازجمله اين نيازهاي اوليه و ضروري بحث مربوط به پارك         

  .عملكرد شهري است
اري از محالت مسكوني شهر لطف و صفايي مي دهد، عالقـه             مردم به سبزه و گل و گياه كه به راستي به بسي           

فراواني نشان مي دهند اختصاص فضايي براي بازي كودكان بسيار ضروري اسـت بـا تـامين ايـن فـضا در سـطح                        
محالت شهر بر نشاط سرزندگي محالت افزوده مي شود و از نگراني والدين نسبت به محل گـذران اقـات فراغـت                      

توان ازعان نمود كه تأمين كاربري پارك و فضاي سبز براي شهر كلوانق بايـد در اولويـت                   در نهايت مي  . مي كاهد 
  .رفع كمبودهاي اين شهر قرار گيرد

انـد تـا      به لحاظ نحوه توزيع اين فضاها نيز الزم به توضيح است كه اين فضاها در شهر طوري جانمايي گرديده                  
انـد كـه      يـابي شـده     اي مكـان    داخل محالت نيز به گونـه     همچنين در   . كمبود هر محله در افق طرح برطرف گردد       

  . هاي محله ايجاد نمايند بتوانند به لحاظ دسترسي، شرايط مناسبي را براي تمامي قسمت
 كاربري ورزشي

در داخل محدوده شهر سالن ورزشي وجود ندارد در خارج از محدوده شهر سالن مختص استفاده شهر كلوانق                  
. ي مطالعاتي وضع موجـود واقـع شـده اسـت            ي طرح هادي مصوب و محدوه       ز محدوده خارج ا احداث شده، اما در     

با مـدنظر قـرار دادن   . توان گفت كه براي اين شهر در داخل محدوده سالن ورزشي احداث نشده است        بنابراين مي 
نهادي شـهر،  هاي پيش  براي كاربري ورزشي در كاربري    )  مترمربع به ازاي هر نفر     5/1 تا   1(سرانه استاندارد مصوب    

ي    مترمربع به منظور تخصيص به كاربري ورزشـي در نظـر گرفتـه شـده كـه سـرانه                   12743فضايي به مساحت      
باشد؛ اما بـا توجـه بـه           در سطح شهر مي    عملكرد اين كاربري  .دهد   مترمربع ارتقاء مي   46/1ورزشي افق طرح را تا      

براي اين كاربري در سطح محالت شـهري      كوچك بازي   هاي    كمبود اين كاربري در سطح محالت اختصاص زمين       
 . نياز مي باشد

  هنري-كاربري فرهنگي

مترمربـع بـه ازاء هـر نفـر بـوده           0,04ي     و با سرانه     مترمربع، 327كاربري فرهنگي در وضع موجود با مساحت        
 هنـري   -كه شامل يك كتابخانه در حال ساخت در محله يك مي باشد كمبود موجود در كاربري فرهنگـي                 . است

بنابراين با توجه به جـواني جمعيـت، اسـتقرار واحـدهاي      . شود  م در سطح شهر و هم در سطح محالت ديده مي          ه
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و بـا اسـتقرار ايـن    . پرورش فكري كودكان و نوجوانان ضروري مي نمايـد      هاي    هاي فرهنگي،كانون   كتابخانه، كلوپ 
ي و فرهنگي شهرها مـي شـود و   هاي فرهنگي در مركز محالت شهري در حقيقت باعث تحول مركز اجتماع             مكان

و مجمـوع ايـن     . به ارتقاء بعد انساني و اجتماعي كمك مي شود و عـدم تنـزل زنـدگي اجتمـاعي را در پـي دارد                      
 .  اقدامات به بهبود زندگي اجتماعي منجر مي شود

ــي     ــاربري فرهنگ ــساحت ك ــه و م ــزايش يافت ــرح اف ــق ط ــراي اف ــرانه ب ــن س ــه  -اي ــرح ب ــق ط ــري در اف    هن
  . مترمربع به ازاء هر نفر است0,83ي  ع با سرانه مترمرب7258
 كاربري مذهبي 

 مترمربع را اشـغال     4435اين كاربري  مساحتي به مقدار       .  حسينيه مي باشد   4 مسجد و    7شهر كلوانق داراي    
درصـد از كـل     35/0اين كاربري شـامل     . كند   مترمربع به ازاي هر نفر را تأمين مي        61/0اي برابر با      كرده كه سرانه  

 مترمربع به ازاي هـر نفـر   5/0ي مصوب براي اين كاربري كه برابر با  با توجه به حداكثر سرانه . حدوده شهر است  م
 11/0ي وضـع موجـود كـاربري مـذهبي            شود، بلكه سرانه    تنها كمبودي در وضع موجود احساس نمي        باشد، نه   مي

 چنداني در وضـع موجـود بـه ايـن كـاربري              و بنابراين احساس نياز    .مترمربع باالتر از حداكثر ميزان مصوب است      
هـاي     اما توزيع اين كاربري و ميزان دسترسي در حد كامالً مطلوبي قرار نگرفته، به شـكلي كـه قـسمت                    .شود  نمي

  . اند هاي شمالي با اماكن مذهبي كمتر قرار گرفته جنوبي شهر با تعداد اماكن مذهبي بيشتر در مقابل بخش
كاربري مذهبي نيز . مترمربع به ازاي هر نفر است02/1ي يك برابر     هبي در محله  ي مربوط به كاربري مذ     سرانه

كاربري .  مترمربع به ازاي هر نفر است      4/0ي آن برابر      ي دو بوده و سرانه       مترمربع از اراضي محله    938  دربر دارنده 
ه كـاربري مـذهبي در      ي مربوط ب    سرانه  مترمربع از فضاي محله را به خود اختصاص داده،         278مذهبي كه حدود    

باشـد كـه       مربوط به مسجدي واقـع در خيابـان انقـالب مـي             مترمربع به ازاي هر نفر است      0,17ي سه برابر      محله
كاربري مذهبي در محله چهار نيز كه شامل دو بخش مسجد           . داراي دسترسي مناسبي براي كل محله سه نيست       

 مترمربع به ازاي هر نفـر       93/0ي    ي سرانه   ين كننده  مترمربع تأم  2212شود در مجموع با مساحت        و حسينيه مي  
  . در محله مذكور است

در صورت نياز به پيشنهاد كاربري مذهبي، با توجه به اينكه پيشنهاد اين كاربري در اراضي با مالكيت شخصي               
وجـود  آيد مشكل آفرين است و با عنايـت بـر عـدم    به دليل مشكالتي كه با عدم رضايت مالكان اراضي بوجود مي     

شود كاربري مذهبي به صورت سـيال در سـطح          اراضي ملي و يا اراضي وقفي باير در داخل محدوده، پيشنهاد مي           
 بـا رعايـت حـداقل ضـوابط و          5مـاده   هاي مسكوني و عمومي با اخذ موافقت كميـسيون        محالت و بر روي كاربري    
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يـد اداره كـل اوقـاف و امـور خيريـه            نامـه رسـمي و تأي     مقررات مربوط به دسترسي و همجواري، پس از اخذ وقف         
  . احداث شود

 كاربري صنعتي

ي ايـن     ترتيـب سـرانه     بـدين . باشـد    مترمربـع مـي    428شهر كلوانق صرفاً داراي يك واحد صنعتي به مساحت          
ي شهر كلوانق را در اختيـار          درصد از اراضي كل محدوده     03/0 مترمربع به ازاي هر نفر بوده و         06/0كاربري برابر   

شورايعالي شهرسازي و معماري، در افق طـرح مـساحت          ) حداكثر شش مترمربع  (ا توجه به سرانه استاندارد     ب .دارد

  . مترمربع به ازاء هر نفر رسيده است15/0 مترمربع و سرانه آن به 1278اين كاربري به 
   انتظامي-كاربري اداري
درصـد از كـل         66/0رده و    مترمربـع از اراضـي شـهر كلوانـق را تحـت پوشـش خـود درآو                 8310اين كـاربري    

شـهرداري شـهر كلوانـق      . اين كاربري فقط شامل كـاربري اداري مـي شـود          . شود  هاي شهري را شامل مي      كاربري
سرانه كاربري  . باشند  انتظامي مي -هاي اراضي با كاربري اداراي      دهنده  ترين تشكيل   همراه ادارات برق و گاز عمده       به

 مترمربع به 2 الي 1 انتظامي برابر -ي مصوب براي كاربري اداري     سرانه.ست   مترمربع به ازاي هر نفر ا      14/1اداري  
 متـر مربـع   14540باشد كه با مدنظر قرار دادن متوسط اين سرانه بـه عنـوان معيـار محاسـبات،         ازاي هر نفر مي   

لـوب   مترمربع كمتر از حد مط     6230مساحت مطلوب اين كاربري در وضع موجود مي باشد اين كاربري به مقدار              
 موجود در افق طرح، مساحت اين كاربري بـه   برآورد شده كه با لحاظ كردن جمعيت اضافه شده به جمعيت وضع          

  . متر مربع به ازاي هر نفر افزايش يافته است3,40و سرانه ي آن به .  مترمربع  خواهد رسيد29639
ز اراضـي شـهري بـه ايـن كـاربري           هايي ا   سرانه كاربري انتظامي صفر مي باشد و نشانگر نياز به اختصاص فضا           

و لذا  . بناباين به لحاظ امنيتي و مراجعات مردم شهر و روستاهاي اطراف به وجود اين كاربري نياز مي باشد                 . است
  .  متر مربع براي كاربري انتظامي در نظر گرفته مي شود3000از مساحت پيشنهادي مربوط به اين   كاربري 

   خدماتي-كاربري تجاري 
دارد و بنابراين بايد به گونـه اي متعـادل در   ها   خدماتي بيشترين مراجعات را در بين كاربري -جاري  كاربري ت 

كل سطح شهر پراكنده شود تا از ايجاد ترافيك تا حد ممكن جلوگيري شود به خاطر اينكه در همه شهرها مراكز                     
مـشكالت بعـدي زيـادي را در پـي          محسوب مي شوند و همـواره       ها    ترافيكي شهر هاي    تجاري شهر همواره از گره    

دارند بنابراين خدمات رفاهي تجاري خدماتي در سطح محله بايد به گونه اي مكانيـابي شـود كـه مـردم بتواننـد                       
همچنين با توجه به ضـوابط مطـرح شـده بـراي كـاربري         . روزانه ي خود را در داخل محله انجام دهند        هاي    خريد
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 متـر بـا   16 در صورت نياز ايجاد واحدهاي تجاري در معابر بـاالي       تجاري در بخش ضوابط و مقررات طرح حاضر،       
  . رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان پذير مي باشد

 خدماتي هم به لحاظ سرانه و هم از نظر مساحت تحت پوشش در وضعيت مناسبي قرار دارد،                -كاربري تجاري 
رت نگرفتـه و بـه دليـل رشـد ارگانيـك و             ولي نحوه پراكنش اين كاربري در شهر كلوانق به شـكل مطلـوبي صـو              

هاي اصلي شـهر از جملـه بلـوار واليـت، خيابـان               ها در بر خيابان      درصد از اين كاربري    95ي شهر، باالي      برنامه  بي
هاي داخلي محالت تقريباً فاقد هرگونه كاربري تجاري          اند و قسمت    استقرار يافته ) ره(خميني  انقالب و خيابان امام   

  .باشند مي
 بـوده و سـرانه آن برابـر          مترمربـع  14681كلوانق برابـر     شهر    خدماتي در  -تجاري يها ي وسعت كاربر  مجموع

باشد كه در مقايسه با سـرانه مـصوب شـورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايـران                     مترمربع به ازاي هر نفر مي      02/2
درصد از كل محدوده شهر را در           17/1اين مقدار   . باشد  رقم مناسبي را دارا مي    ) مترمربع به ازاي هر نفر     2حداكثر  (

  .شود وضع موجود شامل مي
باشد كـه بـاالتر از       مترمربع به ازاي هر نفر مي      41/2ي يك برابر      ي اين كاربري در وضع موجود در محله         سرانه

 ي   متر مربع مي باشد اما در ارتباط با نحوه         2373 مساحت مربوط به اين كاربري       .است مورد نياز ي    حداكثر سرانه 
هـا در بـر بلـوار واليـت قـرار دارنـد و                 درصـد ايـن كـاربري      90پراكنش آن در سطح محله بايد گفت كه بيش از           

  .باشند شمالي محروم از آن مي هاي ابوريحان، فارابي و باكري هاي داخلي محالت مخصوصاً خيابان بخش
 مترمربـع بـه ازاي      41/1ي    نه مترمربع و سرا   3272 خدماتي با مساحت     -محله دو از اين ميان كاربري تجاري        

 مطلـوبي قـرار دارد، امـا از نظـر دسترسـي داراي               هر نفر مانند ساير محالت شهر از نظر كميت در وضعيت نسبتاً           
اي كه بافت داخلي محله فاقد اين كاربري بوده و اهالي به منظور تأمين ايـن قـسم                   گونه  به. شرايط مناسبي نيست  

  .اي تجاري موجود در بر خيابان انقالب استفاده نماينداز نيازهاي خود بايستي از واحده
هاي اصلي تمركز يافتـه        مترمربع در كنار خيابان    5293 خدماتي با مساحت     -هاي تجاري  در محله سه كاربري   

 خـدماتي در كنـار      -هـاي تجـاري     بحث مربوط به تمركز كـاربري     . كند  و نيازهاي بافت داخلي محله را تامين نمي       
ها را    ي استقرار نادرست اين كاربري      و بلوار واليت از اين محله، همچنان ادامه       ) ره(خميني  ب، امام هاي انقال   خيابان

 32/3 خدماتي بـا مـساحت       -ي كاربري تجاري    با اين وجود سرانه   . دارد  در مباحث مربوط به محالت زنده نگه مي       
  .مترمربع به ازاي هر نفر فراتر از حداكثر نياز تجاري در سطح محله است
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باشد، يعني از نظر كميت داراي     مانند ساير محالت مي     خدماتي در محله چهار نيز به        -وضعيت كاربري تجاري  
مـساحت  . ي دسترسي همان شرايط نامناسب ساير محـالت را دارا اسـت             لحاظ نحوه  وضعيت مناسب بوده، اما به      

.                   مترمربع به ازاي هر نفر است58/1بر با اي برا  مترمربع بوده و داراي سرانه3743تحت پوشش اين كاربري برابر 
اء هر نفر در نظر گرفته       مترمربع به از   40/1ي اين كاربري    در پيشنهادات ارائه شده براي كاربري تجاري، سرانه       

. شده است تا بتواند هم پاسخگوي نيازهاي جمعيت پيش بيني شده براي افق طرح را تحـت پوشـش قـرار دهـد                      
  . متر مربع خواهد يافت12187بنابراين مساحت اين كاربري در افق طرح 

  كاربري تفريحي وگردشگري
شهرايجاد مركز رفاهي جهت اسـتراحت مـسافران        با توجه به موقعيت شهركلوانق و عبور جاده ارتباطي از اين            

ارتبـاطي شـهرهاي   هـاي   عبوري ضروري مي باشد بنابراين با توجه به ماهيت اين نوع از شهرها كه بر سـر محـور        
ديگر واقع مي شوند و به طبع بايد به مسافران عبوري از اين مسيرها خـدماتي را بـراي اسـتراحت سـاعتي ارائـه                         

ائه ي اين قبيل از خدمات  باعـث بهبـود وضـعيت خـدماتي و موقعيـت شـهر نـسبت بـه                        كه در نتيجه ار   . نمايند
و . اطراف مي شود و ارتقاء سطح اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ساكنين شهر را در پي خواهـد داشـت                   هاي    شهر

 بـوده   ي اقتصادي ساكنين شهري شود ، اين شهر داراي نقش بين راهي               اين موقعيت مي تواند باعث تقويت بنيه      
هاي بـه دسـت آمـده از          تجربه. گر خواهد شد    چندان دور نيز اين نقش بشدت در شهركلوانق جلوه          اي نه   و درآينده 

 – نياز بـه تـأمين امكانـات تفريحـي      بنابر آنچه كه ذكر گرديد،. باشد شهرهاي بين راهي نيز مؤيد اين موضوع مي 
موجود مساحتي به ايـن كـاربري اختـصاص           در وضع  .شود  ي اين شهر احساس مي      رفاهي و گردشگري براي آينده    

ي پيـشنهادي بـراي    بناراين ، با توجه به اين كه اين شهر در ابتداي الگوي توسعه قـرار دارد،  سـرانه  . نيافته است 
 گردشگري در نظر گرفته بـراي       -مساحت كاربري تفريحي  . باشد   مترمربع به ازاي هر نفر مي      19/0افق طرح برابر    
 درصد در محله يك با توجه به وسعت  فضاي باز       65/27از اين ميزان    . باشد   مترمربع مي  1677برابر  افق طرح نيز    

در اين محله و عبور محور ارتباطي ، به همين خاطر درصد اختصاص يافتـه از ايـن كـاربري بـراي محلـه يـك از           
 درصـد را  24,12ر مـساوي ي محالت شهري بيشتر مي باشد ولي سهم اين كاربري در بقيه ي محالت به طو                بقيه

  .شامل مي شود
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هاي گردشـگري و دفـاع    تدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مكان           -6

  غيرعامل در شهر
. امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز و فضاي باز موثر در اشكال گونـاگون ديگـر قابـل تـصور نيـست                      

 محيطي آنها موجوديت و گسترش فضاي سبز و فضاي بـاز             پيامدهاي توسعه شهري و پيچيدگي معضالت زيست      
  .ناپذير كرده است را براي هميشه اجتناب

ايـن  . شود كه در محدوده شهر طراحي و بنا شـده اسـت          يده مي فضاي سبز شهري آن بخش از فضاي سبز نام        
فضاي باز شـهري نيـز از يـك سـو در برگيرنـده              . شود  بندي شهر محسوب مي     فضا در حقيقت بخشي از استخوان     

  .شوند فضاهاي سبز موجود و از سوي ديگر به صورت فضاهايي بالقوه جهت توسعه فضاهاي سبز شهري مطرح مي
اين نظـام داراي اجـزا و       . هاي انساني، داراي يك ساختار سيستمي است        ن بستر فعاليت  محيط طبيعي به عنوا   

فضاي سبز به عنوان يكـي از      . دهد  هاي كمي و كيفي خود ساختار طبيعي را شكل مي           عناصري است كه با ويژگي    
 افزايش پايـداري    در جهت ...) ترافيك، تراكم و  (ها  دهنده اكوسيستم شهري موازي با بقيه ارگان        اركان مهم تشكيل  

  .هاي سبز با كميت و كيفيت مطلوب و پايداري بايد ايجاد شود سيستم شهري از طريق ساماندهي و ايجاد گستره
فضاي سبز شهري بخشي از فضاهاي باز شهري است         «: شود  به طور كلي فضاي سبز شهري اينگونه تعريف مي        

ها و سـاير گياهـان اسـت     ها، چمن ها، گل  درختچههاي طبيعي و يا مصنوعي آن تحت استقرار درختان،          كه عرصه 
هاي مـرتبط بـه آن بـراي بهبـود            كه براساس نظارت و مديريت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانين و تخصص             

  1».شوند شرايط زيستي، زيستگاهي و رفاهي شهروندان و مراكز جمعيتي غيرروستايي، حفظ، نگهداري و يا بنا مي

  ياهميت فضاي سبز شهر -
آثاري كـه از    . امروزه اقليم شهري تحت تاثير فرآيندهاي تراكم و تمركز فعاليت در شهرها، دگرگون شده است              

هـاي زيرزمينـي و    ، هوا، خاك، آب هاي اقليم طريق كاهش فضاي سبز شهري بر اكولوژي شهري به ويژه در زمينه          
. كنـد   ر محيط شهري به كلي دگرگون مـي       شود، چنان شديد است كه عناصر سازنده آن را د           جانوران گذاشته مي  

محيطـي پيرامـون      فضاي سبز بايد از يك سو براي شهر بازدهي اكولوژيك داشته و از طرف ديگر نيازهاي زيـست                 
  .خود را برآورد سازد

                                                 
  .ها ها و دهياري ها، سازمان شهرداري  مجموعه اصول و قوانين و مفاهيم مورد نياز كارشناسان ارشد فضاي سبز شهرداريراهنماي جامع مديريت شهري، -1

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ن   ه و  و اح  ی(ع ع  ق    ) یجا و ا     ک

 

470

فضاهاي سـبز  . فضاي سبز در شهرها به ويژه در شهرهاي بزرگ و صنعتي، داراي عملكردهاي مختلفي هستند      
شود و از سوي ديگر شرايط مناسـبي را بـراي گـذران     محيطي شهرها مي بود وضعيت زيست از يك سو موجب به 

  .همچنين داراي عملكردهاي كالبدي نيز هستند. كنند اوقات فراغت شهروندان فراهم مي
محيطي مواردي چون كاهش آلودگي هوا، كـاهش آلـودگي صـوتي،              اثرات فضاي سبز شهري از ديدگاه زيست      

زيست شهري    ليماتيك در شهر، افزايش نفوذپذيري خاك و تاثير مثبت بر چرخه آب در محيط             بهبود شرايط بيوك  
تواند بـه طـور قابـل تـوجهي دمـاي هـوا را                فضاي سبز مي  . شود  هاي زيرزميني را شامل مي      و افزايش كيفيت آب   

  .كاهش دهد و يا به تلطيف هوا كمك كند
. جان شهر، يعني ساختار كالبـدي آن اسـت       خش بي فضاي سبز به عنوان بخش جاندار محيط شهري، مكمل ب         

كننده فضاهاي شهري ايفاي      ها و تفكيك    دهنده شبكه راه    تواند به عنوان لبه آرايش      در اين خصوص فضاي سبز مي     
  .نقش نمايد

فـضاي سـبز مناسـب در       . هاي گونـاگون مختـل كنـد        تواند نظام زيستي شهرها را به شيوه        توسعه صنعتي مي  
هـاي هـوا،      وامل موثر در كاهش اين اثرهاي سو بوده و به ويژه در ارتباط با گرد و غبار و آلودگي                  شهرها، يكي از ع   

ها، افزايش رطوبـت نـسبي،        مهمترين تاثير فضاي سبز در شهرها تعديل      . روند  هاي تنفسي شهرها به شمار مي       ريه
  .لطافت هوا و جذب گرد و غبار است

ها،   ساختمان(يد از نظر كمي و كيفي متناسب با حجم فيزيكي شهر          با توجه به مطالب گفته شده فضاي سبز با        
بـا توجـه بـه    ) از لحاظ رواني، گذران اوقات فراغـت و نيازهـاي بهداشـتي   ( و نيازهاي جامعه) ها ها و جاده خيابان

شرايط اكولوژيكي شهر و روند گسترش آتي آن، طراحي و ساخته شود تا بتوانـد بـه عنـوان فـضاي سـبز فعـال،                         
  .محيطي مستمري داشته باشد هي زيستبازد

   فضاي باز-
فضاي باز بـه همـه اراضـي اعـم از آبـي، خـشكي، شـهري يـا                   : شود  گونه تعريف مي  به طور كلي فضاي باز اين     

  .هاي زير را دارا باشند شود كه ويژگي غيرشهري روباز گفته مي
  .تحت مالكيت عمومي و يا خصوصي باشند

 .قابليت دسترسي داشته باشند

  1.انداز را داشته باشند هاي مختلف و استفاده از چشم مكان انتخاب آزادانه فعاليتا

 :شود فضاي باز با توجه به نوع استفاده و مالكيت به سه دسته تقسيم مي

                                                 
  ريچارد فورستر -1
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 )ها ها و پارك ها، فلكه روها، خيابان بلوارها، پياده(فضاي باز عمومي

هاي تجـاري، اداري، درمـاني، فرهنگـي،          ي نظير كانون  فضاي باز و مراكز خدمات شهر     (فضاي باز نيمه عمومي   
 )ورزشي و غيره

هـا   هاي باز مسكوني، باغات، فـضاي سـبز ادارات و سـازمان    حياط منازل مسكوني، محوطه(فضاي باز خصوصي 
 ...)و

 هاي گردشگري  مكان -

، گـردش و    كه براي تفـريح   ) با درخت يا بدون درخت    (هرگونه سيستم طبيعي و مصنوعي اعم از آب و خشكي         
  .شود تفرج اختصاص يافته است مكان گردشگري ناميده مي

  )پدافند غيرعامل(دفاع غيرعامل در شهر -
تـوان از   افزار نبوده و با اجراي آن مي شود كه مستلزم به كارگيري جنگ پدافند به مجموعه اقداماتي اطالق مي   

 و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري       وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تأسيسات حياتي و حساس نظامي           
اقدامات پدافنـد غيرعامـل شـامل اسـتتار،         . كرده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش داد             

  .هاي امن و اعالم خبر است اختفا، پوشش، فريب، تفرقه و پراكندگي استحكامات و سازمان
در حـالي كـه توسـعه قـدرت نظـامي و            .  عمليات تعللي اسـت     تاكيد بر  2 و غيرعامل  1تمايز اصلي پدافند عامل   

هاي تهـاجمي و هـم در         تر نسبت به مهاجمان احتمالي، استراتژي كالني است كه هم در روش             داشتن موضع قوي  
  .هاي تدافعي داراي كاربردهاي گسترده و در عين حال مشابه ولي نتايجي كامال متفاوت است روش

ها است كه تا آنجايي كـه        پدافند غيرعامل، انتخاب محل مناسب براي كاربري       يكي از اقدامات اساسي و عمده     
زيـرا  . هاي مسطح يا نـسبتاً همـوار اجتنـاب كـرد            ممكن است، بايد از ايجاد تأسيسات حياتي و حساس در دشت          

 و  توان از ديد دشمن مخفي نگاه داشت ايجاد تأسيسات حياتي           هايي را نمي    تأسيسات احداث شده در چنين محل     
هـا و نزديكـي مرزهـا موجـب سـهولت             هاي اصلي، كنار سـواحل دريـا، رودخانـه          ها، جاده   حساس در كنار بزرگراه   

  .گردد يابي آسان آنها توسط دشمن مي شناسايي و هدف
اي است كه به طور طبيعي و يا به وسيله بشر، به طور ناگهاني و يا به صورت فزاينده بـه وجـود                          حادثه 3بحران

در زمينـه مـسائل     . باشـد   العـاده مـي     اي برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، اساسـي و فـوق            آيد كه بر    مي
. شـود   اجتماعي زماني كه جامعـه از حالـت عـادي خـارج و دچـار آشـفتگي شـود وضـعيت بحرانـي حـاكم مـي                          

 واقعه روبرو شده    گيري اوليه در مورد رفع شرايط به وجود آمده وظيفه نهادها يا واحدهايي است كه با اين                  تصميم
                                                 

١- Passire Defence 
٢- Active Defence 
٣-      Crisis  
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اند در چنين مواردي بـه يـاري          اما هماهنگي با نهادهاي ديگري كه تعهد كرده       . تواند از عهده انجام آن برآيد       و مي 
لذا جهت رفع كامل بحران بايد با مديريت صحيح، با نهاد و مسئول ديگر همـاهنگي                . اين نهاد بشتابند، الزم است    

يي از وقايعي كه ممكن است در جوامع مختلف تبديل بـه بحـران شـوند ذكـر                  ها  در ادامه نمونه  . الزم به عمل آيد   
  :شده است
  )هاي مكرر استان گلستان نمونه سيل(سيل
 )فاجعه بم(زلزله

 ) سواحل اندونزي و ژاپن–نمونه سونامي (دريالرزه

 )بوپال هند(انفجار صنايع شيميايي

 )ژاپن و روسيه(اي نشت مواد هسته

 هاي گسترده سوزي آتش

 هاي واگيردار يوع ناگهاني بيماريش

 آلودگي هوا

 )سواحل مكزيك(آلودگي آب

براي كاهش خطرات حوادث طبيعي و دامنه بحران ناشي از آن، الزم است در هر يك از مراحـل زمـاني ذيـل                       
  :اقداماتي صورت گيرد

  )ريزي برنامه(پذيري و آمادگي پيش از بحران؛ پيشگيري به كاهش آسيب
 يت، هشدار، ارزيابي مقدماتيآغاز بحران؛ مصون

حين بحران؛ كنترل و تحديد دامنه بحران، استقرار نظم در جامعـه، ارزيـابي دقيـق دامنـه بحـران، ارزيـابي و               
 ها بازنگري برنامه

 پس از بحران؛ اسكان موقت، بازسازي، اسكان دائم

 

  مديريت بحران -
هـايي    هـا و دسـتورالعمل      اي از فعاليـت     عهمديريت بحران يكي از اصطالحات حوزه مديريتي است كه به مجمو          

به طـور كلـي مـديريت    . گيرد بار حوادث طبيعي و غيرطبيعي انجام مي شود كه براي كاهش اثرات زيان   اطالق مي 
بحران به معناي سوق دادن هدفمند جريان پيشرفت امور به روالي قابل كنترل و در اسرع وقت به شرايط قبـل از   

  .بحران است
طالب گفته شده در شهركلوانق فضاهاي سبز و باز به منظور دفاع غيرعامل مورد توجه قرار گرفته                 با توجه به م   

از . الذكر تا حد امكان بـوده اسـت         است و الگوي كلي پيشنهادات طرح در مورد چنين فضاهايي رعايت موارد فوق            
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 ايجـاد فـضاهاي بـاز بـراي         جمله اينكه در پيشنهاد مكان فضاهاي سبز و پارك در ميان بافت مسكوني سـعي در               
همچنين با توجه به كم بودن شعاع دسترسي به فـضاهاي بـاز كـشاورزي در دور تـا دور                    .مواقع بحراني بوده است   

هـاي كلـي      شهر كلوانق امكان استفاده از فضاهاي باز كشاورزي در مواقع بحراني فراهم است ، لذا طبـق سياسـت                  
  :وارد زير رعايت شودپدافند غيرعامل در خصوص فضاهاي باز بايد م

  ها، فضاهاي سبز و موارد مشابه در سطح محالت و نقاط مختلف شهر؛ سازي فضاهاي باز، پارك پراكنده
 دو يا چند منظوره كردن فضاهايي براي استفاده در مواقع بحراني و عادي؛ 

 .هاي ارتباطي متصل به فضاهاي باز به منظور استفاده مناسب از آنها ساماندهي شبكه

 دم استقرار كاربريهاي حساس شهري در مجاورت جاده ارتباطي و رودخانهع

 ها جهت جلوگيري از صدمات ناشي از سيلرعايت حريم رودخانه و مسيل
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  فضاهاي باز و سبز پيشنهادي): 1(نقشه شماره
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  مديريت بحران): 2(نقشه شماره
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كشتارگاه، غـسالخانه، گورسـتان،     (بيني مكان و نحوه ايجاد يا توسعه تجهيزات شهري          پيش -7

  )نشاني و غيره سيستم دفع زباله، آتش
در مطالعات مربوط به وضع موجود به طور كامل نيازهاي احتمالي شهر كلوانق بـه تجهيـزات شـهري تـشريح      

  .گيرد شده است ولي با توجه به اهميت موضوع در اين بخش نيز به طور كامل مورد بررسي قرار مي

  كشتارگاه -
يابي كشتارگاه بايد موارد زيـر        زيست در مكان     ضوابط اعالم شده از طرف وزارت كشور و سازمان محيط          مطابق

  :مورد توجه قرار بگيرد
  .يابي گردد خارج از محدوده شهر قرار بگيرد و نبايد در جهت توسعه شهر مكان

هـاي    ر، براي كـشتارگاه   هاي بزرگ حداكثر شش كيلومت      فاصله محل كشتارگاه تا محدوده شهر براي كشتارگاه       
 .هاي كوچك دو كيلومتر در نظر گرفته شود متوسط سه كيلومتر و براي كشتارگاه

هاي اصلي منتهي به شهر قرار گيرد، يا اينكه به وسيله جاده فرعـي                زمين كشتارگاه بايد در كنار يكي از جاده       
 .اختصاصي كوتاه به جاده اصلي منتهي گردد

 .تر از ارتفاع ساير نقاط شهر باشد ر گيرد كه ارتفاع آن پايينكشتارگاه بايد در جايي قرا

 .كشتارگاه نبايد در مسير باد غالب قرار گيرد

هـا بـه      كشتارگاه بايد در جايي قرار گيرد كه امكان تأمين آب مورد نياز در آن وجود داشته باشد در كشتارگاه                  
شود و بهتر است بـا حفـر چـاه، آب مـورد نيـاز       يكشي شهري توصيه نم    دليل مصرف زياد آب استفاده از آب لوله       

 .تأمين شود

 .اي باشد كه تصفيه فاضالب و تخليه آن به سهولت انجام گيرد موقعيت زمين بايد به گونه

 .باشد... هاي ناشي از فعاليت صنايع، گرد و خاك، دود، خاكستر و كشتارگاه نبايد در معرض آلودگي

گرفتـه از شـهرداري شـهر كلوانـق،      شخص شد كه بنا به استعالم صورتم 4-15در مرحله اول گزارش در بند 
و در خواست مـسئولين شـهري در ايـن مـورد، اختـصاص              . باشد  اين شهر از داشتن واحد كشتارگاهي محروم مي       

فضايي براي اين كاربري بوده است بنابراين شـهر بـه لحـاظ كـشتارگاه داراي كمبـود اسـت كـه در پيـشنهادات                         
 درصورت تأمين اعتبار و با مشاركت بخش هاي آتي  يزات مطرح شده تا شهرداري بر اساس برنامه       تاسيسات و تجه  

  .هاي تيپ احداث نمايد خصوصي يك كشتارگاه استاندارد و مجهز براساس نقشه
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  گورستان و غسالخانه -
ز در  ي جديـدي نيـ      شهر كلوانق در حال حاضر داراي يك گورستان و يك غسالخانه است در ضمن غـسالخانه               

در .  شهر استقرار يافته كه در خارج از محـدوده شـهر واقـع شـده اسـت                  باشد كه در جنوب غربي      حال احداث مي  
مترمربع آن مربوط به غسالخانه و      160 مترمربع را دربر دارند كه     3000مجموع كل مساحت گورستان و غسالخانه       

الت مرتبط با گورستان بنا به اظهار شهرداري         كمبودها و مشك    از مسائل، . مابقي به گورستان اختصاص يافته است     
عدم وجود ديواركشي مناسب به همراه سردرب براي آن و درخت كـاري             : توان به موارد زير اشاره نمود       كلوانق مي 

  . و ايجاد فضاي سبز در آرامستان
ن در شـهر    زيست بـراي اسـتقرار گورسـتا         البته اين موضوع بايد مدنظر قرار بگيرد كه سازمان حفاظت محيط          

  :ضوابطي را به شرح زير ارايه داده است
 احداث گورستان و غسالخانه در خارج از محدوده شهر؛  
 احداث گورستان بايد در خارج از مناطق توسعه احتمالي آتي شهر؛ 

 لزوم دسترسي مناسب؛ 

 درصد به باال؛15دار و  عدم استقرار گورستان در سطوح شيب  

 هاي زيرزميني باالست؛  كه سطح آبه در اراضيعدم استقرار گورستان و غسالخان 

 توجه به مسير وزش باد غالب به سمت نقاط جمعيتي؛ 

 سازي و كمربند سبز در اطراف گورستان؛ لزوم ايجاد محوطه 

 لزوم تجهيز غسالخانه و سيستم تصفيه فاضالب. 

 گورستان شهركلوانق داراي خصوصيات زير است:  
 تفصيلي قرار گرفته است؛-ع خارج از محدوده پيشنهادي طرح جام   
 در جهت توسعه شهر قرار ندارد؛ 

 داراي دسترسي مناسب و نزديك به شهر است؛ 

با توجه به اينكه اين گورستان در محل مورد نظر تثبيت شده است نيازمند سـاماندهي اسـت بـه طـوري كـه           
  سازي و سبز شود؛  پيرامون آن بايد محوطه
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   نشاني آتش -
نـشاني در شـهرداري    هرچند يك ماشين آتـش  نشاني ندارد،آتش مستقل ايستگاه اضرح حال كلوانق در شهر

  .منظور مقابله با حوادث احتمالي وجود دارد به
 هزار نفر يك ايستگاه مستقل با تجهيزات كافي و براي هر سه هـزار نفـر يـك          50مطابق استانداردها براي هر     

 حداقل سه خـودروي اطفـاي حريـق و همچنـين بـراي هـر                نشاني و براي هر ايستگاه مستقل،       دستگاه شير آتش  
   .نشان الزم است  نفر يك نفر آتش2500

 هـاي  ستگاهيـ ا هـاي مـسئول مشخـصات و ضـوابط          مصوبات دستگاه  ني و همچن  يبراساس استانداردهاي جهان  
  : استري به شرح زكلوانق منطبق با شهر يتي در رده جمعينشان آتش
 نيزمـ . شـود   ي كوچك در نظر گرفته م     اي ي فرع ستگاهيا C  نوع ستگاهيفر ا  ن 50000 براي شهرهاي كمتر از      -

 بيـ  نجات بـا ترك قي شامل حرديبا ها ستگاهي انيا.  مترمربع باشد 200 آن   ربنايي مترمربع و ز   1000 دي با ستگاهيا
  .  و نجات باشدقيخودروهاي حر

 3 در حداكثر    يدسترس  به مراكز خطرزا و    يكي با توجه به دو عامل نزد      دي با ينشان  آتش هاي  ستگاهي ا يابي مكان -
  . ردي شده انجام گنيي در محدوده تعقي به محل بروز حادثه حرقهيدق

 حادثه و   بروز  به محل  دني حداقل زمان رس   نيي جهت تع  ينشان نظرگرفتن شعاع عملكرد براي مراكز آتش       در -
  . هاي تحت پوشش  در قسمتقيحر

  . ردي صورت گي براساس سلسله مراتب و نظم خاصدير با متعدد در سطح شههاي ستگاهي اعي توز-
  . باشدي اصلهاي اباني مشرف به خدي باي به جهت دسترسستگاهي هر ا-

اين ايـستگاه بايـد بـا     . نشاني در شهر وجود دارد      شود كه نياز به احداث ايستگاه آتش        بنابراين چنين نتيجه مي   
يابي شود تا بهترين شرايط را در مواقع بحران بـراي حـل       بي مكان خو  الذكر به   معيار قرار دادن و بررسي موارد فوق      

نشاني، اين ايستگاه بايد به شكل مناسبي هم به لحـاظ             در ضمن پس از احداث ايستگاه آتش       .مشكل داشته باشد  
ين هاي محوله به آن در بهتـر        اي تجهيز شود تا مأموريت      مندي از كادر حرفه     امكانات و تجهيزات و هم از نظر بهره       

نشاني ديگـر و تجهيـز آن بـه نيروهـاي             و در طرح پيشنهادي تأمين يك دستگاه خودرو آتش         نحو مديريت گردد  
  .شود متخصص مورد نياز و تجهيزات الزم پيشنهاد مي

   سيستم دفن زباله -
ايـن محـل   .  كيلومتري جنوب غرب شـهر واقـع شـده اسـت     5كلوانق در زميني واقع در       محل دفن زباله شهر   

  .باشد  مترمربع مي2000احتي برابر با داراي مس
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 كمبودها و مسائل و مشكالت شهرداري و شهر كلوانق در رابطه با سيستم دفع زبالـه عبـارت اسـت از محـل                       
  .ها به سمت اراضي كشاورزي سرازير شوند شود در مواقع بارندگي زباله نامناسب دفع زباله كه باعث مي

  .زيست رعايت گردد طابق با ضوابط و مقررات سازمان محيطگردد اصول بهداشتي م  ولي پيشنهاد مي

  جايگاه سوخت -
مترمربـع در محـل ورودي شـهر از طـرف           2500 موجـود در شـهركلوانق بـا مـساحت           CNG   تنها جايگـاه    

. باشـد  اين جايگاه عالوه بر داشتن عملكرد شهري، داراي كاركردي بين راهـي نيـز مـي   . بخشايش واقع شده است 
رح پيشنهادي در زمينه تجهيزات شهري هيچگونه تغيير مكاني انجام نشده و همه اين تجهيزات در                بنابراين در ط  

  .اند مكان اصلي خود تثبيت شده

  بارميدان ميوه و تره -
بـار كـه     شورايعالي شهرسازي و معماري ايـران ميـادين ميـوه و تـره             9/3/1389با توجه به مفاد مصوبه مورخ       

ــهرداري   ــط ش ــدتاً توس ــد عم ــا اح ــيه ــسوب    اث و اداره م ــهري مح ــزات ش ــاي تجهي ــوند در رده كاربريه   ش
كه براي تجهيزات در نظـر گرفتـه شـده ايـن كـاربري              هاي    لذا با توجه به  اين در صورت نياز در مكان          . گردندمي

  .بوجود آورد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ن   ه و  و اح  ی(ع ع  ق    ) یجا و ا     ک

 

479

  

  

  پيشنهاديتجهيزات): 3(نقشه شماره
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مربوط به شهرداري و سـاير      ) ساله 10(و ميان مدت  ) پنج ساله ( برنامه عمراني كوتاه مدت     -8

  ها مانند آموزش و پرورش، بهداري و غيره سازمان
هـاي    ريـزي   هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي و چـه در برنامـه              ريزي  تجربه نشان داده است كه چه در عرصه برنامه        

. ه خواهد داشت  اي ثابت مشكالتي را به همرا       كالبدي، به حكم پويايي روابط حاكم بر جوامع، مقيد بودن به برنامه           
توان از نظر مدت اجرا، به دليل بررسي اقدامات انجام شده و جبران اشتباهات يا نـواقص بـه                     ريزي را مي    لذا برنامه 

  :چند دوره مشخص تقسيم نمود
علـت  . رسد  سال نيز مي25 سال است و گاهي به 20 تا 10ريزي بين    مدت اين نوع برنامه   :  برنامه بلندمدت  -

نگرانه در زمينه مورد توجه برنامه است كه براسـاس ايـن چـارچوب                ب ايجاد چارچوب كلي و آينده     نياز به آن، اغل   
هـاي   اي گذارد كه هدف بتوان نيازها و امكانات آينده را مشاهده كرد و تقسيمات، هماهنگي و توازن آنها را بر پايه   

  .كند بلندمدت ايجاب مي
تواند   باشد و گاهي مي     مدت بين سه تا هفت سال مي        مه ميان  اغلب مدت اجراي برنا    :ريزي ميان مدت     برنامه -

هاي كلـي بـه مرحلـه         ريزي بلندمدت و با هدف      هايي است كه در قالب برنامه        سال برسد و آن اجراي برنامه      10به  
 .اجرا درآيد

ز  سـال نيـ    5 اغلب مدت اجراي اين نوع برنامه يك الي دو سال اسـت و گـاهي بـه                   :مدت  ريزي كوتاه    برنامه -
اجراي آن برنامه در رابطه با واقعيات، قابليت اجرايي بيشتري        تر باشد،     رسد، هر اندازه مدت اجراي برنامه كوتاه        مي
 .دارد

 سـاله   10هـا     مدتي هستند و افق اين طرح       هاي ميان    تفصيلي طرح  –هاي جامع     معموال با توجه به اينكه طرح     
  .مدت قابل تقسيم است  كوتاهمدت و هاي آن به دو بخش ميان  باشد، برنامه مي

هـايي    توانند براي پيشبرد اهداف اجرايـي خـود برنامـه           ها و ادارات مرتبط با شهر مي        ها و ساير ارگان     شهرداري
  .هاي آنها باشد تهيه و تدوين كنند كه متناسب با درآمد و هزينه

هاي در دست اجـرا        آنها برنامه  هايي اجرايي در شهركلوانق، تعدادي از       طي استعالمات صورت گرفته از سازمان     
الزم بـه توضـيح اسـت كـه بـه دليـل در دسـترس نبـودن                  . اند كه به شرح ذيل است       و يا آتي خود را اعالم كرده      

مـدت امكانپـذير    مـدت و ميـان   ها به صورت كوتاه ها، امكان تفكيك اين برنامه اطالعات دقيق هر كدام از اين طرح 
  .نيست
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  ها  سازمان ي در دست اجرا و يا آتيها برنامه): 8(جدول شماره

  برنامه و پروژه در دست اجرا و آتي  سازمان يا ارگان مربوطه
   واحدي 60پروژه مسكن مهر   بنياد مسكن انقالب اسالمي

  طرح آبرساني به اراضي كشاورزي از سد اربطان  جهاد كشاورزي
  سطحيهاي  طرح جمع آوري بهداشتي آب  اداره آب و فاضالب

 - احـداث  ايـستگاه آتـش نـشاني         -احداث كـشتارگاه، تكميـل غـسالخانه        يشهردار
  احداث و تجهيز ترمينال مسافر بري

  احداث كتابخانه عمومي  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي
  -  هاي دولتي ساير ادارات و سازمان

   ادارات ذيربط- مطالعات مشاور: مأخذ
ريزي در سـاختار سـازماني شـهرداري          ا حوزه معاونت برنامه   ها ي   معموالً حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري      

هاي كلي شـهرداري اعـم از اداري، مـالي، اجرايـي، عمرانـي و اقتـصادي در قالـب                      متولي طراحي و ترسيم برنامه    
هاي كشور معاونـت فنـي و عمرانـي ايـن       در اغلب شهرداري  . مدت و بلندمدت هستند     مدت، ميان   هاي كوتاه   برنامه

  :وظايف عمده اين معاونت به شرح زير است. بر عهده داردمسئوليت را 
هاي فني و عمراني به منظـور تهيـه و تـدوين مقـررات و ضـوابط                   مطالعه و بررسي مقررات و ضوابط در زمينه       

جديد، بازنگري در مقررات و ضـوابط موجـود و پيـشنهادي، اصـالحات و لغـو مـوارد غيراصـولي و غيرعملـي بـه                    
  .مسئوالن ذيربط

هاي نوين جهـت انتخـاب بهينـه و ابـالغ بـه         هاي طراحي و اجرايي و روش       عه و تحقيق در خصوص شيوه     مطال
 .دفاتر تابعه

 نظارت بر رعايت مقررات و ضوابط فني و عمراني و حسن اجراي امور فني و عمراني 

 و طراحـي و   هاي مصوب بـه منظـور انجـام مطالعـات           بندي شده براساس برنامه     هاي زمان   تهيه و تنظيم برنامه   
 .هاي فني و عمراني اجراي پروژه

 .تدوين استانداردها و معيارهاي مورد نياز براي امور فني و عمراني شهرداري

هـاي   مدت عمـران شـهري و طراحـي در زمينـه     مدت و بلند مدت، ميان  هاي كوتاه ريزي و تدوين برنامه برنامه
 .مختلف مطالعاتي

  ...مدت و بلندمدت و مدت، ميان ب عمراني اعم از كوتاههاي مصو نظارت بر حسن اجراي برنامه
همانطور كه پيش از اين نيز گفته شد شهرداري كلوانق برنامه مدون پنج ساله و ده ساله تهيه و تدوين نكرده                     

  .است
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 پيشنهادهاي اصالحي الزم در مورد برنامه پنج ساله و ده ساله عمراني شـهر بـراي تحقـق                   -9
  اهداف طرح

هـاي پـنج      هايي تحت عنوان برنامـه      ه نبود برنامه پنج ساله و ده ساله شهرداري، در اين بند، سياست            با توجه ب  
هـا بـا      توجه به بعد مكاني و محل اجـراي آن سياسـت          . شود ساله و ده ساله به صورت عام براي كل شهر ارائه مي           

بنـدي دو مقولـه       بنـدي و اولويـت       زمان از سوي ديگر،  . توجه به الگوي توسعه نيز از موارد مهم در اين زمينه است           
  .شوند ها مي تر سياست ريزي است كه موجب اجراي هر چه بهتر و دقيق مهم و حياتي در برنامه

  ) ساله10(هاي عمراني ميان مدت برنامه -
 تفصيلي براي افق ده ساله در نظـر گرفتـه شـده             –هاي عمراني پيشنهاد شده توسط طرح جامع          كليه فعاليت 

براسـاس نقـشه كـاربري اراضـي        . بنـدي هـستند     ها در چند بخش عمده قابل تفكيـك و دسـته            عاليتاين ف . است
هاي عمراني پيشنهادي بايد توسط بخش خصوصي به مرحله اجرا درآيد مثـل               پيشنهادي شهر، تعدادي از فعاليت    

  .هاي دولتي ديگر توسعه كاربري مسكوني و بخشي نيز توسط شهرداري و سازمان
در شـهر   . ها در كنار مديران شهري براي تحقق اهداف توسعه شهري الزم است            و قرارگيري آن  مشاركت مردم   

... هاي خدماتي، كـشاورزي، صـنعتي، تعـريض معـابر، توسـعه بخـش گردشـگري و                  كلوانق نيز ساماندهي فعاليت   
  .تواند با مشاركت مردم انجام گيرد مي

هاي گردشگري نيز  توسعه فعاليت. گيرد در شهر انجام مي   هاي مربوطه     ايجاد مراكز اداري عمدتاً توسط سازمان     
  .توسط بخش خصوصي و زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري انجام خواهد شد

 –همچنين توسعه كليه معابر پيشنهادي، احداث پارك، احداث فضاهاي اداري، احـداث فـضاهاي گردشـگري            
  .برداري خواهد رسيد  به بهره سال آتي انجام و10پذيرايي در طول 

  مدت شهرداري هاي عمراني كوتاه برنامه -
رود و مهمتـرين نقـش را در مـديريت     گيـري بـه شـمار مـي     شهرداري در سطح محلي از عناصر اصلي تصميم  

شهرداري به عنوان مهمترين سازمان درگير با مسائل شهري بيشترين وظيفه را در خصوص         . شهري بر عهده دارد   
هايي كه توسط شهرداري بايد انجام        بيشترين فعاليت .  تفصيلي دارد  –هاي شهري به ويژه طرح جامع         اجراي طرح 

احداث و نگهداري و سـاماندهي معـابر، ايجـاد غـسالخانه و             . ها اعالم شده است      قانون شهرداري  55گيرد در ماده    
  .باشد از جمله اين وظايف مي... هاي مورد نياز، صدور پروانه ساختماني و گورستان، احداث بناها و ساختمان
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هـاي آتـي نيازمنـذ         با توجه موقعيت شهر كلوانق و امكان توسعه فيزيكي و پذيرش جمعيت بيـشتر در سـال                
اي است كه رشد و توسعه شهر با برنامه ومنظم به پيش برود تا از اتالف زمـان و هزينـه جلـوگيري                         تدوين برنامه 

  .شود

  هاي ديگر ازمانمدت س هاي عمراني كوتاه برنامه -
با توجه به جمعيت كم شهر كلوانق و وجود يكسري امكانات و خدمات در داخل محدوده شهر و همچنـين بـا                      

 شورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايـران، خـدمات موجـود در شـهر                10/4/1389هاي مصوبه مورخ      بررسي سرانه 
توان به    هاي دخيل در توسعه شهر كلوانق مي       از سازمان . كلوانق  در افق طرح بيش از نيازهاي خدماتي شهر است          

جـدول ذيـل    . اشـاره كـرد   ... تعدادي از ادارات از قبيـل تربيـت بـدني، آمـوزش و پـرورش، اداره راه و ترابـري و                      
  .دهد هاي عمراني شهر به تفكيك سازمان مسئول را نشان مي برنامه

   مسئولهاي عمراني شهر كلوانق به تفكيك سازمان برنامه): 9(جدول شماره

سازمان  نوع برنامه عمراني  ها پروژه
  اجرايي

  ها خيابان  شهرداري  كوتاه مدت  احداث و تعريض خيابانهاي فرعي
  شهرداري  ميان مدت  هاي اصلي شهر  تعريض و ساماندهي خيابان  و معابر

  شهرداري  مدت كوتاه  اي  محلههاي احداث بوستان

آموزش و   مدت كوتاه  احداث مدرسه 
  پرورش

  شهرداري  مدت كوتاه  احداث ترمينال بين شهري و پاركينگ روباز
  شهرداري  مدت ميان  بار احداث بازارچه و ميدان ميوه و تره

  فضاهاي
  پيشنهادي

  ميان مدت  احداث مجتمع كارگاهي
شهرداري و 

بخش 
  خصوصي

  مطالعات مشاور: مأخذ
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  )هاي پيشنهادي كاربري(ريزي كاربري اراضي شهر  برنامه-10

مجمـوع مـساحت    . بررسي و شناخت شهر در وضع موجود در چارچوب محدوده مطالعاتي صورت گرفته است             
 هكتـار سـطوح خـالص       68 مترمربع است كه شـامل       1260095حدود  ) محدوده مطالعاتي ( شهر در وضع موجود   

رابـر  همچنين مساحت محدوده مصوب طرح هادي شـهري ب        . باشد   هكتار سطوح ناخالص شهري مي     57شهري و   
 هكتـار  78 هكتار بـوده كـه شـامل    111مجموع مساحت شهر در طرح پيشنهادي به حدود .  هكتار است97,7با  

  . هكتار سطوح ناخالص شهري است33سطوح خالص و 
هاي اعمال    سياست. بيني شده است     نفر پيش  8718 نفر و در افق      7270جمعيت شهر كلوانق در وضع موجود       

  :  تفصيلي عبارتند از– از زمين و كاربري اراضي در طرح جامع ريزي استفاده شده در برنامه
    10/4/89هاي مصوب شورايعالي مورخ  توجه به سرانه

 توجه به پيشنهادات طرح فرادست

 ها در ارتباط با طرح در نظر گرفتن پيشنهادات اجرايي ادارات و سازمان

 اعمال پيشنهادات كارشناسي مشاور

 )در چهارچوب قوانين و مصوبات(اريلحاظ نمودن پيشنهادات شهرد

 مصوبات كميته فني و كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي

شهر كلوانق در وضع موجود در يك سطح تقريباً هموار با  قسمت مياني مرتفع نسبت به اطراف  قرار گرفته و                      
ر، هدف حفظ روند توسـعه كالبـدي شـهر در           در طرح پيشنهادي بيشت   . شهر در اطراف اين تپه توسعه يافته است       

هكتـار جهـت تـامين      30ارتباط با جهت توسعه، استفاده از اراضـي فاقـد كـاربري موجـود بـا مـساحت تقريبـي                     
ها، ساماندهي شـبكه معـابر ،         كمبودهاي وضع موجود، حفظ اراضي زراعي و جلوگيري از تخريب و خرد شدن آن             

ي   در ايـن فرآينـد بـا در نظـر داشـتن حقـوق مكتـسبه               . بوده است ... و  ها    ها و مسيل    لحاظ كردن حريم رودخانه   
در ) 1384طـرح هـادي مـصوب سـال         (ي پيشنهادي طرح قبلـي      سازهاي انجام شده، محدوده     و  اشخاص و ساخت  

  . هاي شهر حفظ شده و اين محدوده در هيچ قسمت از شهر كاهش نيافته است تمامي قسمت
ي شهرسازي و معماري ايران، كمبودها و نيازهاي اساسي در زمينه مـسكن،             با توجه به استانداردهاي شورايعال    

در برخـي  . خدمات و تأسيسات و تجهيزات محاسبه و در طرح پيشنهادي سعي در رفع اين كمبودها شـده اسـت                 
به ويـژه كـاربري مـسكوني كـه بـه دليـل             . باشد   مي 1408هاي پيشنهادي بيشتر از نياز واقعي افق          مواقع كاربري 

  . هاي اجرايي، نمود بيشتري دارد اي كه براي ساكنين شهر توسط طرح مصوب قبلي، طرح ق مكتسبهحقو
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هـاي مختلـف شـهري و         هاي استاندارد كاربري    در طرح پيشنهادي با توجه به استانداردهاي شورايعالي، سرانه        
اسـتاندارد شـورايعالي    نفـر سـرانه مـسكوني بيـشتر از     25000در بيشتر شـهرهاي زيـر   . اي ارائه شده است     محله
شونده لحـاظ گـردد نـه تمـام          بنابراين الزم است سرانه پيشنهادي صرفاً با در نظر گرفتن جمعيت اضافه           . باشد  مي

يكي از داليل باال بودن سرانه در وضع موجود نسبت به سرانه استاندارد ارزان بـودن زمـين در   . جمعيت افق طرح 
اغلـب ادارات و    . نياز به كاربريهاي مختلف مـسكوني و خـدماتي اسـت          گونه شهرها و اختصاص فضاي بيش از         اين

  . اند واحدهاي آموزشي فضاهاي وسيعي را در شهرها به خود اختصاص داده
 هكتار و جمعيـت ايـن شـهر بـراي سـال             112 تفصيلي شهر كلوانق برابر با       –محدوده پيشنهادي طرح جامع     

هكتـار زمـين بـاير و    29اينكه در داخل محدوده شهركلوانق حـدود     با توجه به    . باشد   نفر مي  8718 برابر با    1408
 درصد اين كاربري در طرح پيشنهادي بـه مـسكوني اختـصاص خواهـد               60اراضي كوچك مقياس وجود دارد كه       

جهت رساندن اين سرانه بـه      هاي    يافت،  با توجه به باال بودن سرانه كاربري مسكوني در وضع موجود برنامه ريزي              
  .وراي عالي شهرسازي در همه كاربريها به ويژه كاربري مسكوني در نظر گرفته شده استاستاندارد ش
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  اي در طرح پيشنهادي هاي شهري و محله  تخصيص كاربري-1-10
هـاي طـرح و بـا در نظـر داشـتن              هاي مختلف شهر در چارچوب اهداف و سياسـت          تخصيص زمين به كاربري   

در اين راستا با توجه به نتايج مطالعات وضع موجود و تجزيه            .  است هاي پيشنهادي صورت گرفته     جمعيت و سرانه  
سپس بـا مـدنظر     . ها در سطوح عملكردي مختلف تعيين گرديده است         و تحليل انجام شده، ميزان كمبود كاربري      

اي در سـطح محـالت        قرار دادن توسعه و گسترش خدمات عمومي در سطح شهر، اقدام به تامين خـدمات محلـه                
در شهركلوانق در افق طرح چهار محلـه كالبـدي وجـود    .  انتها نياز به مسكن در سطح شهر لحاظ شد گرديد و در  

  .پردازيم ها در افق طرح مي خواهد داشت كه در ذيل به بررسي وضعيت كاربري

  كاربري مسكوني -
خـل بافـت    هـاي بـاير دا      براي تأمين نيازهاي برآورد شده براي كاربري مسكوني شهركلوانق، استفاده از زمـين            

. هاي باير داخـل محـدوده شـهر اسـتفاده بـه عمـل آمـد                 شهري در اولويت اول قرار گرفت و سپس از ساير زمين          
دهـد كـه سـطوح        مقايسه سطوح برآورد شده براي تأمين نياز سال افق و سطوح اختصاص يافته به آن نشان مـي                 

  .اي شهر استپيشنهادي جهت اين كاربري تقريباً برابر با نيازهاي برآورد شده بر
 هكتـار و سـطح      3/52كل نياز به سطوح مسكوني برآورد شده براي شـهركلوانق در سـال افـق طـرح معـادل                    

باشـد كـه از ايـن      هكتـار مـي  66يعني سطح كل مسكوني در افق طرح برابر با        .  هكتار است  66پيشنهادي حدود   
درصـد در محلـه     7/30ر محله سـه و     درصد د  2/21 درصد در محله دو و       2/30 درصد در محله يك و       7/17ميزان  

  .اند چهار  واقع شده
 هكتار فضاي مسكوني نيـاز اسـت، ولـي كـاربري مـسكوني پيـشنهادي                3/52در اين شهر در افق طرح حدود        

 هكتار تعريف شـده اسـت كـه از          66باشد و در مجموع، كاربري مسكوني در افق طرح حدود              هكتار مي  66حدود  
  .، عنوان كاربري مسكوني مازاد را به خود گرفته استهكتار8/13اين ميزان نزديك به 

سـازي     متر مربع بايـد داراي طـرح آمـاده         1000هاي باالي     طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ارائه شده، پهنه        
.  مترمربع بايد طرح تفكيكي تهيه شود كه ساخت و ساز در آنها امكان پذير شـود                200باشند و براي اراضي باالي      

شـود   يكي سهم شهرداري به ميزان مشخص شده توسط شوراي اسالمي شهر از پهنه دريافت مـي در هر طرح تفك   
هـاي شـهري و      ها را در مقيـاس      و شهرداري موظف است خدمات عمومي متناسب با جمعيت مستقر در اين پهنه            

  . تأمين نمايداي محله
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  كاربري تجاري -
هاي انقالب و امام خميني و قسمتي هم در بلـوار             هاي تجاري در حاشيه خيابان       در شهر كلوانق اغلب كاربري    

رساني به مردم شهر، به مسافراني كه از شهر كلوانق عبور مي كننـد نيـز                  اند و عالوه بر خدمات      واليت مستقر شده  
ي اسـتاندارد مـصوب شـورايعالي     ي كاربري تجاري موجود در اين شهر در حـد سـرانه        سرانه. كند  ارائه خدمت مي  

 مترمربع به   02/2ي كاربري تجاري وضع موجود در شهر كلوانق برابر            سرانه. اري ايران بوده است   شهرسازي و معم  
كه اين مقدار با توجه بـه اصـالح         .  مترمربع را در بر گرفته است      14681باشد كه مساحتي برابر با        ازاي هر نفر مي   

فر كاهش مي يابد كه نيازهاي جمعيت  متر مربع به ازاي هر ن4/1معابر موجود و افزايش جمعيت در افق طرح به    
  . پيش بيني شده براي افق طرح را تحت پوشش قرار خواهد دهد

 كاربري آموزشي -

 مترمربـع  18613مترمربع به ازاء هـر نفـر بـا مـساحت     56/2سرانه كاربري آموزشي وضع موجود در اين شهر   
. د به اين كاربري اختصاص يافته است      ي وضع موجو     درصد از اراضي محدوده    48/1است و به عبارتي در اين شهر        

اي كمتراز سرانه اعالم شده شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كـه سـه تـا     با توجه به اينكه اين سرانه تا اندازه     
پنج مترمربع به ازاي هر نفر براي كاربري آموزشي است، اقدام به تأمين آن در سطح شهر براي افق طـرح شـد و                        

 6782بـا افـزوده شـدن       .  مترمربع به ازاء هر نفر ارتقاء يافـت        91/2هادي براي افق طرح به      در نهايت سرانه پيشن   
 مترمربـع افـزايش     25395مترمربع به   18613مترمربع به مساحت آموزشي در افق طرح، مساحت اين كاربري از            

 مترمربـع از  13679بندي آن در سطح محالت نيز به اين گونه است كه در محله شـماره يـك    تقسيم. يافته است 
 مترمربع به ازاي هر نفر با توجه به وضع موجود سرانه اين كاربري خيلي بـاالتر از سـرانه                    5/11ي    اراضي با سرانه  

 25/2ي   مترمربـع از اراضـي بـا سـرانه    6277شورايعالي شهرسازي و معماري ايران اسـت و در محلـه شـماره دو     
 4807 مترمربع و در محله شـماره چهـار          33/0ي    ضي با سرانه   مترمربع از ارا   632مترمربع و در محله شماره سه       

چنـين در     هـم .  مترمربع به ازاي هر نفر اين كاربري اختصاص داده شده اسـت            69/1ي    مترمربع از اراضي با سرانه    
هـا در     هاي آموزشي، سعي بر اين بوده است كه تـا حـد امكـان ايـن كـاربري                   گزيني كاربري   بحث مربوط به مكان   

  .بيني شوند كه حداكثر دسترسي را براي تمامي نقاط محله تأمين نمايند  شهر و محالت پيشمناطقي از

   كاربري آموزش عالي -
با توجه به مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در ارتباط با طرح تحقيقاتي تدقيق تعاريف و مفـاهيم                   

ي مورد نياز براي كاربري آموزش عالي به           سرانه ،10/4/1389ها به تاريخ      ي آن   هاي شهري و تعيين سرانه      كاربري
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هاي دانشجويي و كـوي اسـاتيد درون دانـشگاه باشـد، ايـن                 مترمربع بوده و چنانچه خوابگاه     70ازاي هر دانشجو،    
  .يابد  مترمربع افزايش مي105سرانه به 

  .نشده استاما با توجه به استعالم صورت گرفته در شهركلوانق فضاي براي آموزش عالي پيشنهاد 

   انتظامي-  كاربري اداري  -
 مترمربع بـه ازاي هـر       14/1 مترمربع برابر با     8310سرانه وضع موجود اين كاربري در شهر كلوانق با مساحت           

 ي  سـرانه ) يك الي دو مترمربع   (هاي استاندارد شورايعالي شهرسازي و معماري ايران        با توجه به سرانه   . باشد  نفر مي 
بـا اضـافه   . باشـد   مـي سرانه شورايعالي شهرسازي و معماري    مطابق با  موجود در اين شهر       انتظامي -اداريكاربري  

 29639 انتظـامي در افـق طـرح مـساحت ايـن كـاربري بـه                 - مترمربع به مساحت كـاربري اداري      21329شدن  
ن ي ايـ     موجود در افق طرح، سـرانه       مترمربع رسيده است كه با لحاظ كردن جمعيت اضافه شده به جمعيت وضع            

 مترمربع به ازاء هر نفر خواهـد رسـيد،كه مـي توانـد در آينـده نيازهـاي شـهر را از نظـر اداري و                           4/3كاربري به   
  . انتظامي تامين نماييد

 كاربري پارك و فضاي سبز -

 بـا توجـه بـه       .باشـد   مساحت مربوط به كاربري پارك و فضاي سبز در وضع موجود براي شـهركلوانق صـفرمي               
 مترمربع به ازاي هر نفر است، اين در خصوص اين كـاربري بـا كمبـود              8ايعالي كه حداقل    ي مورد نظر شور     سرانه

كالبـدي، فـضايي بـه منظـور بـرآورده            ولي در طرح پيشنهادي در داخل هر چهار محلـه         . باشد  بيشتري مواجه مي  
 25471مجمـوع مـساحت ذكـر شـده برابـر           . سبز در نظر گرفته شـده اسـت         كردن نياز به كاربري پارك و فضاي      

بيني شده بـراي افـق         مترمربع به ازاي هر نفر براي جمعيت پيش        92/2ي    ي سرانه   مترمربع بوده كه تأمين كننده    
در اين خصوص بايد گفت با توجه به نبود فضاي سبز در سطح شهر سرانه پيـشنهادي نـسبت بـه                     . باشد  طرح مي 

صره يـك مـصوبه شـوراي عـالي در تـاريخ      در تبـ .  متـر مربـع كمتـر اسـت    5سرانه استاندارد شوراي عالي حدود    
گيرد كـه ويژگـي       هاي موضوع اين مصوبه براي شهرهايي مورد عمل قرار مي            عنوان شده است كه سرانه     10/4/89

در صورتي كه در فرايند تهيه طرح و به استناد مطالعـات آن             . خاصي از نظر نقش و عملكرد و اقليم نداشته باشند         
ب براي هر يـك از شـهرها از سـوي مـشاور تهيـه كننـده تـشخيص داده شـود بـا                        هاي مصو   لزوم تغيير در سرانه   

  .  تواند در مرجع تصويب كننده طرح مورد توجه و تصويب قرار گيرد توجيهات فني و مستندات الزم مي
به لحاظ نحوه توزيع اين فضاها نيز الزم به توضيح است كه چهارقطعه پارك در تمـام نـواحي شـهر جانمـايي              

اي   همچنـين در داخـل محـالت نيـز بـه گونـه            . اند تا كمبود هر چهار محله در افق طـرح برطـرف گـردد              گرديده
  . هاي محله ايجاد نمايند اند كه بتوانند به لحاظ دسترسي، شرايط مناسبي را براي تمامي قسمت يابي شده مكان
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   كاربري فرهنگي -
.  مترمربع به ازاء هر نفر بـوده اسـت         04/0ي     سرانه   مترمربع، 327كاربري فرهنگي در وضع موجود با مساحت        

ايـن سـرانه بـراي افـق طـرح          . باشد   مترمربع براي كاربري فرهنگي شامل يك كتابخانه عمومي مي         327مساحت  
 مترمربع به ازاء    83/0ي     مترمربع با سرانه   7258 هنري در افق طرح به       -افزايش يافته و مساحت كاربري فرهنگي     

  .هر نفر افزايش يافته است

  كاربري مذهبي -
 مترمربـع بـه ازاي هـر نفـر     61/0 مترمربع فضاي مذهبي بـا سـرانه    4435شهر كلوانق در وضع موجود داراي       

ي اسـتاندارد مـصوب شـورايعالي شهرسـازي و            ي كاربري مذهبي موجود در اين شهر در حـد سـرانه            سرانه. است
 54/0 متـر مربـع بـا سـرانه          4665يشنهادي      معماري ايران كمي بيشتر از اين مي باشد بوده است، و در طرح پ             

  .مترمربع به ازاي هر نفر مي باشد

  توريستي–كاربري تفريحي  -

ي پيـشنهادي بـراي       امـا سـرانه   . موجود مساحتي به اين كاربري اختصاص نيافته است        در شهر كلوانق در وضع    
 توريستي در نظر گرفته براي افق -مساحت كاربري تفريحي. باشد مترمربع به ازاي هر نفر مي    19/0افق طرح برابر    
توانند در رفـع نيازهـاي        هاي پيشنهاد شده در داخل محالت نيز مي         پارك. باشد   مترمربع مي  1677طرح نيز برابر    

  . تفريحي و توريستي شهر مورد توجه قرار بگيرند

  كاربري درماني -
باشـد كـه داراي       به ازاي هر نفـر مـي       مترمربع   43/0موجود برابر     ي كاربري درماني شهركلوانق در وضع         سرانه

ي مـصوب شـورايعالي شهرسـازي و          تـر از سـرانه      اين ميزان سرانه پايين   .  مترمربع است  3092مساحتي به ميزان    
هـاي    بنـابراين ايـن كمبـود در كـاربري        . باشـد    مترمربع به ازاي هر نفر است مـي        5/1 تا   1معماري ايران كه برابر     

 48/1ي     مترمربـع و سـرانه     12867ار گرفت و مـساحت كـاربري درمـاني بـه            پيشنهادي افق طرح مورد توجه قر     
  .مترمربع افزايش يافت

 كاربري ورزشي -

هـاي پيـشنهادي شـهر،     در كاربري. باشد مساحت كاربري ورزشي شهر كلوانق در وضع موجود برابر با صفر مي        
 به كاربري ورزشي در نظر       مترمربع در  سمت غرب و جنوب شهر  به منظور تخصيص            12743فضايي به مساحت    

  .دهد  مترمربع ارتقاء مي46/1ي ورزشي افق طرح را تا  گرفته شده كه سرانه
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  كاربري تأسيسات و تجهيزات -
هـاي تنظـيم فـشار        مطابق مفاد مصوبه شواريعالي شهرسازي و معماري ايران تأسيسات شهري شامل ايستگاه           

هـاي آب و فاضـالب و         خانه  زن آب زميني و هوايي، تصفيه     هاي عمومي بهداشتي، مخا     گاز، آب و فاضالب، سرويس    
هـاي   آوري زباله، ايستگاه هاي جمع همچنين تجهيزات شهري شامل ايستگاه. هاي تنظيم فشار است  پست ايستگاه 

هاي موجـود، مراكـز امـداد و نجـات            ن   و جايگاه سوخت، گورستا    115بار، اورژانس     نشاني، ميادين ميوه و تره      آتش
 96 مترمربـع تجهيـزات و       368شهر كلوانق در وضع موجود برابـر بـا          . باشدهاي دايمي مي     و نمايشگاه  هالل احمر 

 5/0 تـا    2/0سرانه مصوب كاربري تجهيزات شـهري       . باشد  مترمربع تأسيسات شهري در داخل محدوده را دارا مي        
ها بـه ترتيـب برابـر         دام از آن  ي هرك   مترمربع و تاسيسات يك تا دو متر مربع است و اين در حالي است كه سرانه               

در طـرح پيـشنهادي بـراي افـق طـرح،           . باشد   مترمربع به ازاي هر نفر در وضع موجود مي         01/0 مترمربع و    05/0
. مربع به ازاي هر نفر در نظر گرفته شده است           متر 62/0مربع و تاسيسات     متر37/0 شهري  سرانه كاربري تجهيزات  

 5391 مترمربـع و بـراي تاسيـسات شـهري برابـر             3190 شـهري برابـر       بيني شده براي تجهيـزات      مساحت پيش 
  .باشد مترمربع مي

   كاربري حمل و نقل و انبارداري -
. نقل و انبـارداري اسـت       و   مترمربع فضا تحت عنوان كاربري حمل      247521شهر كلوانق در وضع موجود داراي       

مـساحت مربـوط بـه ايـن        . باشد  ازاي هر نفر مي    مترمربع به    05/34سرانه اين كاربري نيز در وضع موجود برابر با          
بـا توجـه بـه سـرانه اسـتاندارد          . ي شهر را تحت پوشـش درآورده اسـت           درصد از اراضي محدوده    64/19كاربري،  

 متر مربع به ازاي هر      28/36، در افق طرح سرانه مذكور به        ) مترمربع 30حداكثر  (شورايعالي شهرسازي و معماري   
  .نفر افزايش يافته است

  ربري صنعتيكا -
 متـر  06/0 مترمربع با سـرانه    428موجود شهر كلوانق، مساحت كاربري صنعتي         در نقشه كاربري اراضي وضع      

شورايعالي شهرسازي و معماري،    ) حداكثر شش مترمربع  (با توجه به سرانه استاندارد    . مربع به ازاي هرنفر مي باشد     
.  مترمربع به ازاء هر نفـر رسـيده  اسـت      15/0ه آن به     مترمربع و سران   1278در افق طرح مساحت اين كاربري به        

الزم به ذكر است در داخل حريم پيشنهادي نيز زميني جهت صـنايع و كارگاههـاي مـزاحم شـهري در قـسمت                       
  .شمال شهر در نظر گرفته شده است
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  )ر نف8718جمعيت افق طرح ( كلوانق هاي پيشنهادي كل شهر كاربريسطوح و سرانه): 10(جدول شماره

يف
رد

 

 كاربري

مساحت 
پيشنهادي 

طرح 
 1384هادي

 )مترمربع(

  سرانه 
8000 

  )نفر(

درصد 
 نسبت

 به كل

مساحت وضع 
 )1390(موجود

سرانه 
 )نفر( 7270

درصد 
 نسبت

 به كل

مساحت 
مطلوب در 
 وضع موجود

كمبود در 
 وضع موجود

مساحت 
پيشنهادي  

)1408( 

 )متر مربع(

  سرانه
8718   

 )نفر (

درصد 
 نسبت

 به كل

رانه س
مصوبه 
 شورايعالي

مساحت 
 مطلوب

اختالف با 
مساحت 
 مطلوب

 138200 523080 60حداكثر 59,08 75,85 661280 195913 436200 50,16 86,95 632113 66,37 81,06 648500 مسكوني 1

 5249- 17436 2حداكثر  1,09 1,40 12187 141 14540 1,17 2,02 14681 0,41 0,50 4000 تجاري 2

 9477- 34872 5تا3 2,27 2,91 25395 10467- 29080 1,48 2,56 18613 2,89 3,53 28213 آموزشي 3

 0 0 - 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آوري وفن آموزش، تحقيقات 4

 720 6538,5 0,75 تا0,4 0,65 0,83 7258 5126- 5452,5 0,03 0,04 327 0,10 0,12 930  هنري-فرهنگي 5

 1178 3487,2 0,5 تا0,3 0,42 0,54 4665 1527 2908 0,35 0,61 4435 0,41 0,50 4000 مذهبي 6

 23- 1700 - 0,15 0,19 1677 1454- 1454 0 0 0 0,04 0,05 400  گردشگري-تفريحي 7

 210- 13077 1,5تا 1 1,15 1,48 12867 7813- 10905 0,25 0,43 3092 0,29 0,35 2820  درماني-بهداشتي  8

 334- 13077 1,5تا 1 1,14 1,46 12743 10905- 10905 0 0 0 0,82 1,00 8000 ورزشي 9

 12203 17436 2تا1 2,65 3,40 29639 6230- 14540 0,66 1,14 8310 1,84 2,25 18000   انتظامي-اداري  10

 44273- 69744 8حداقل  2,28 2,92 25471 58160- 58160 0 0 0 1,72 2,10 16772 پارك وفضاي سبز 11

 1169- 4359 0,5 تا0,2 0,28 0,37 3190 3267- 3635 0,05 368 1144 ت شهريتجهيزا 12

 - تاسيسات شهر 13
0,14 0,12 

96 0,01 
0,03 

 3327- 8718 2تا 1 0,48 0,62 5391 7174- 7270

 54751 261540 30 حداكثر 28,26 36,28 316291 29421 218100 19,64 34,05 247521 22,67 27,69 221492 حمل و نقل وانبارداري 14

 0 0 - 0,00 0,00 0 0 0 2,73 4,73 34368 2,09 2,55 20437 باغات و كشاورزي 15

 51030- 52308 6كمتر از 0,11 0,15 1278 43192- 43620 0,03 0,06 428 0,25 0,3 2400  كارگاه-صنايع  16

 0 0 - 0,00 0,00 0 0 0 23,46 40,66 295625 0 0 0 فضاهاي باز 17

 - - 105تا94 100,00 128,39 1119334 - - 100 173,33 1260095 100 122,14 977108 عجم 18
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  نقشه كاربري اراضي پيشنهادي): 4(نقشه شماره

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ن   ه و  و اح  ی(ع ع  ق    ) یجا و ا     ک

 

493

  
  هاي پيشنهادي محله ها ي كاربري سطوح و سرانه): 11(جدول شماره

 4محله  3محله  2محله  1محله 

يف
رد

 

 كاربري

ت 
ساح

م
دي

نها
يش

پ
 

نه 
سرا

)
ر م

مت
بع 

ر نفر
هر 

زاء 
ه ا
ب

(
به  

ت 
سب

د ن
رص

د
كل

ت  
ساح

م
دي

نها
يش

پ
 

نه 
سرا

)
بع 

 مر
متر

نفر
هر 

زاء 
ه ا
ب

(
 

بت
نس

صد 
در

 

كل
به 

ت  
ساح

م
دي

نها
يش

پ
 

نه 
سرا

)
بع 

 مر
متر

نفر
هر 

زاء 
ه ا
ب

(
 

بت
نس

صد 
در

 

كل
به 

ت  
ساح

م
دي

نها
يش

پ
 

نه 
سرا

)
بع 

 مر
متر

نفر
هر 

زاء 
ا ه 
ب

(
 

بت
نس

صد 
در

 

كل
به 

 

 117541 99,44 46,59 200016 71,84 58,81 140672 73,65 66,59 203051 71,47 64,32 مسكوني 1

 2003 1,69 0,79 2854 1,03 0,84 4550 2,38 2,15 2780 0,98 0,88 تجاري 2

 13679 11,57 5,42 6277 2,25 1,85 632 0,33 0,30 4807 1,69 1,52 آموزشي 3

 2635 2,23 1,04 1754 0,63 0,52 1348 0,71 0,64 1521 0,54 0,48  هنري-فرهنگي 4

 1383 1,17 0,55 888 0,32 0,26 260 0,14 0,12 2134 0,75 0,68 مذهبي 5

 830 0,70 0,33 0 0,00 0,00 847 0,44 0,40 0 0,00 0,00  گردشگري-تفريحي 6

 6294 5,32 2,49 3706 1,33 1,09 0 0,00 0,00 2867 1,01 0,91  درماني-بهداشتي  7

 0 0,00 0,00 8638 3,10 2,54 0 0,00 0,00 4105 1,44 1,30 ورزشي 8

 14782 12,51 5,86 10280 3,69 3,02 20 0,01 0,01 4557 1,60 1,44   انتظامي- اداري  9

 6209 5,25 2,46 7281 2,62 2,14 4267 2,23 2,02 7714 2,72 2,44 پارك وفضاي سبز 10

 986 0,83 0,39 667 0,24 0,20 248 0,13 0,12 1289 0,45 0,41 تجهيزات شهري 11

 3645 3,08 1,44 844 0,30 0,25 631 0,33 0,30 271 0,10 0,09 تاسيسات شهر 12

 81402 68,87 32,26 96877 34,80 28,49 57422 30,06 27,18 80592 28,37 25,53 حمل و نقل وانبارداري 13

 926 0,78 0,37 0 0,00 0,00 352 0,18 0,17 0 0,00 0,00  كارگاه-صنايع  14

 252315 213,46 100,00 340082 122,16 100,00 211249 110,60 100,00 315688 111,12 100,00 جمع
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    تراكم جمعيتي در محدوده شهر كلوانق-2-10
ــد، محــدوده مــصوب شــهر در طــرح  7270 در ســطح شــهر كلوانــق 1390 در ســال ــدگي مــي كردن  نفرزن

 نفر و تـراكم پيـشنهادي   8000) افق طرح(1394 براي سال    هكتار، جمعيت پيشنهادي   7/97برابر با   )هادي(قبلي
 نفر در هكتار در نظر گرفته شده است، با توجه به ساخت و سازهاي انجام شده در بيـرون از محـدوده                       81/ 9نيز  

 80 هكتار را به عنوان محدوده مطالعاتي در نظر گرفته و از اين ميزان           111اي برابر با      مصوب، اين مشاور محدوده   
در وضع موجود تـراكم ناخـالص شـهري بـراي محـدوده             . ار به عنوان فضاي ساخته شده مشخص شده است        هكت

جداول ذيل جزييات مربوط به تراكم جمعيتي در سطح شـهر و محـالت را               .باشد   نفر مي  8/77 هكتار   111,9334
  .كند مشخص مي

  تراكم جمعيتي در سطح شهر): 12(جدول شماره
 نوع تراكم جمعيتي  )8718جمعيت (پيشنهادي  )7270يت جمع(موجود

 تراكم جمعيتي )به هكتار(مساحت تراكم جمعيتي )به هكتار(مساحت
  112  78  107  68  تراكم خالص
  78  111  58  126  تراكم ناخالص

  مطالعات مشاور: مأخذ
ن پايين بودن ميزان تراكم جمعيتي به دليل باال بودن مساحت قطعات مسكوني و ميزان فـضاهاي بـاز مـا بـي                     

قطعات مسكوني است همچنين وجود اراضي باير و اراضي زراعي نيز در ميزان تراكم ناخالص جمعيتي تاثير گذار                  
به هر حال تراكم جمعيتي شهر به دليل گستردگي سطح آن و وجود فضاهاي باز و اراضي كـشاورزي                   .  بوده است 

 111در طرح پيـشنهادي بـراي محـدوده        نفر در هكتار     78پيرامون در سطح پايين است تراكم ناخالص جمعيتي         
شود توسعه محدوده پيشنهادي شهر نسبت به محدوده مصوب طـرح هـادي و    هكتاري تراكم پاييني محسوب مي 

  . تعداد كم جمعيت باعث شده تراكم جمعيتي در سطح پاييني قرار بگيرد
  تراكم جمعيتي پيشنهادي در سطح شهر به تفكيك محالت): 13(جدول شماره

 4محله  3محله  2محله  1محله   توضيحات
  2842  1910  2784  1182  جمعيت پيشنهادي
163874235924149560227382 )به هكتار(مساحت اراضي ساخته شده

252315340082211249315688  )به هكتار( مساحت محدوده
  125  128  118  72   نفر در هكتار-تراكم خالص
  90  90  82  47   نفر در هكتار-تراكم ناخالص
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  تراكم خالص جمعيتي پيشنهادي به تفكيك محالت): 5(نقشه شماره
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  تراكم ناخالص جمعيتي پيشنهادي به تفكيك محالت): 6(نقشه شماره
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  اسناد اصلي طرح: قسمت چهارم
   نقشه ساختار و سازمان فضايي و الگوي پيشنهادي توسعه شهر-1

هـاي طبيعـي در    متأثر از ويژگي ان فضايي شهر كلوانقچنانكه در مرحله اول مشخص شد، ساختار و سازمهم
هـاي كـشاورزي، مـسكوني، اداري و          هاي مصنوع و انسان ساخت در مرحله بعدي است، پهنه           مرحله اول و ويژگي   

دارد؛ ... هاي مـسكوني و     گيري بافت   گيري معابر و بناها، نوع مصالح، نحوه شكل       اقليم منطقه تأثير مهمي در جهت     
هـا بـه منظـور       هاي دولت در ارتباط با حمايت از شهرهاي كوچـك و تقويـت آن               ل محيطي، سياست  در كنار عوام  

ي شهرهاي بزرگ و توزيع سلسله مراتبـي شـهرها باعـث بـاال رفـتن نـرخ رشـد                      جلوگيري از رشد بيش از اندازه     
  . باشد ميي شهر كلوانق  ترين عوامل مصنوع دخيل در توسعه اند كه از جمله مهمجمعيتي اين شهر شده

ي شـبكه معـابر       هاي امام خميني و انقالب و بلوار واليت، سـاماندهي كليـه             در طرح پيشنهادي تقويت خيابان    
  موجود در سطح شهر و پيشنهاد احداث خيابان جديد در ضلع غربي و داخـل محـالت، سـاماندهي بافـت كالبـد،          

هاي خـدماتي بـا شـعاع عملكـرد اسـتاندارد،            اي و شهري و رفع نيازمندي       تقويت مراكز محالت و محورهاي محله     
هـاي   از اولويـت ... هـا و   حفظ اراضـي زراعـي و جلـوگيري از تخريـب آن     اي و شهري، توزيع مناسب خدمات محله 

بندي اصـلي و      هاي ارتباطي، استخوان     تفصيلي شهر كلوانق است، اين عناصر به همراه شبكه         –اساسي طرح جامع    
 محله كالبـدي    4شهر كلوانق در وضع موجود       .كنند   طرح پيشنهادي را تعيين مي     ساختار كالبدي شهر كلوانق در    

هاي مـورد نيـاز و شـبكه ارتبـاطي            تشكيل شده است، در طرح پيشنهادي محالت كالبدي از نظر استقرار فعاليت           
تقويت شده و ارتباطات مناسب اين محالت با محالت ديگر و محورهاي شـهري حـد فاصـل محـالت سـاماندهي        

با توجه به نقشه پيشنهادي سازمان فضايي، شهر طوري طراحي شده است كه بتوانـد تمـام نيازهـاي                   . ه است شد
امـام خمينـي و     هاي    شهر را از نظر خدمت رساني به ساكنين شهر فراهم نماييد، طوري كه بلوار واليت و خيابان                

دسترسي به ايـن خيابانهـا را در سـطح          پيشنهادي  هاي    ها را تسهيل و خيابان     انقالب به تمام نقاط شهر دسترسي     
با معيار سـازگاري و شـعاع دسترسـي در طـرح     ها  شهر روان خواهد كرد با توجه به طرح پيشنهادي تمام كاربري    

پيشنهاد شده و ضوابط و مقررات پدافند غير عامل رعايت شده است، به طوري كه در تمام محالت شـهر فـضاي                      
. ه در وضع موجود سرانه اين كاربري در سطح شهر در حد صفر بوده است              سبز پيشنهاد شده است، عليرغم اين ك      

هاي مختلف در سـطح شـهر اختـصاص داده شـده اسـت و                كاربري آموزشي با شعاع دسترسي مناسب براي دوره       
نقـشه سـاختار و     . كاربري اداري، فرهنگي و تجاري در اطراف معابر با دسترسـي مناسـب  پيـشنهاد شـده اسـت                   

هاي مربوطه در فرمت       در آلبوم اسناد ارائه خواهد شد و در اين قسمت نقشه           1:4000با مقياس و    سازمان فضايي   
A3ها ارائه خواهد شد هاي مقرر در آلبوم نقشه گردد و اسناد با مقياس  ارائه مي.  
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  نقشه ساختار و سازمان فضايي و الگوي پيشنهادي توسعه شهر): 7(نقشه شماره
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   شهر نقشه محدوده و حريم-2
از جمله ايـن تعـاريف   . شدميپيش از اين جهت تعريف پهنه شهري از تعاريف و اصطالحات گوناگون استفاده         

هـا در    و نظـاير آن »حدود مـصوب شـهر  «، »حوزه شهرداري«، »محدوده خدماتي « ،»محدوده قانوني «توان به   مي
ها در مـورد حـريم        و نظاير آن   »وذيمحدوده نف «،  »محدوده نهايي «،  »محدوده استحفاظي «  و مورد محدوده شهر  

تعدد اين  . اند مختلف، تهيه و ارائه شده     مقتضياتاين تعاريف به مرور زمان و با توجه به نيازها و            . شهر اشاره نمود  
اي ها سبب ايجـاد سـردرگمي و مـانع تعريـف محـدوده             تعاريف و در برخي موارد تداخل و حتي تناقض ميان آن          

به منظور رفع اين مشكالت در تاريخ       . گرديددمات شهري و اعمال نظارت مورد نياز مي       مناسب جهت ارائه انواع خ    
 مجلس شوراي    توسط »ها تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن           «  قانون    14/10/1384

  .  ييد شوراي نگهبان رسيداسالمي تصويب و به تأ
شهرها محدوده و حريم ديگري جز محـدوده و حـريم موضـوع             هيچ يك از    « صريح اين قانون     تأكيدبر اساس   

شـده جـايگزين كليـه عنـاوين         اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد      ) حريم شهر (و دو ) محدوده شهر (مواد يك 
ها در مـورد     ، حريم قانوني، حوزه شهرداري، حدود مصوب شهر و نظاير آن          خدماتيها از جمله محدوده      متناظر آن 

حدوده استحفاظي، حوزه استحفاظي، حريم استحفاظي، محدوده نهايي، محدوده نفوذي و نظـاير             محدوده شهر، م  
گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر و نحـوه تعيـين                   ها در مورد حريم شهر مي      آن
  .»نون ملغي خواهد بودها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قا آن

با توجه به مطالب ذكر شده، در ادامه اين بخش به ارائه تعريف محدوده و حـريم شـهر بـر اسـاس منـدرجات                         
  .شودپراخته مي» تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها«قانون 

   محدوده شهر -
 در دوره    آن حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتـي       «: بر اساس ماده يك اين قانون، محدوده شهر عبارتست از         

  ».باشداالجرا ميطرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم
هاي عمراني از جملـه توسـعه و احـداث معـابر و تـأمين خـدمات شـهري و                    ها عالوه بر اجراي طرح    شهرداري

وب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونـه سـاختمان و تأسيـسات و             تأسيسات زيربنايي در چارچ   
  .عهده دارندساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز بر 
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  حريم شهر -
قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون شـهر كـه نظـارت و            «: بر اساس ماده دو اين قانون، حريم شهر عبارتست از         

  » . شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش تجاوز ننمايدكنترل
به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايـت اولويـت حفـظ اراضـي كـشاورزي،                      

ارچوب ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخـل حـريم شـهر تنهـا در چـ                   باغات و جنگل  
نظـارت بـر احـداث هرگونـه سـاختمان و      . پـذير اسـت  هاي جـامع و هـادي امكـان   ضوابط و مقررات مصوب طرح 
ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظـت از حـريم بـه                   تأسيسات كه به موجب طرح    

-ها مـستثني مـي   ن شهرداري  و حريم شهرها و قانو     يكه در هر حال از محدوه قانون      (هاي صنعتي استثناي شهرك 

، هرگونه ساخت و ساز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفـين طبـق                استبه عهده شهرداري مربوطه     ) باشند
  .مقررات رفتار خواهد شد

  تعيين محدوده پيشنهادي شهر -
 هـاي عمرانـي شـهرداري ماننـد       اي است كه در دوره طرح از منافع طرح        محدوده هر شهر، تعيين كننده پهنه     

هاي احداث و توسعه معابر، تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي، نظارت بر احداث هرگونه سـاختمان                 طرح
قطعاً محـدوده   . و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل شهر به طور كامل برخوردار است                 

رويـه و توسـعه     وي ديگر، موجب گسترش بي    شهر از سويي بايد جوابگوي نيازهاي كنوني و آتي شهر باشد و از س             
  .افقي شهر نشود و در كل، ارائه كننده بستري براي استفاده از اراضي شهري باشد

كه اين طرح در تعيين     شود   مي مشخص،  كلوانق شهر   )طرح هادي (با ارزيابي محدوده پيشنهادي طرح مصوب     
ر نظـر گـرفتن    بـا د  تفـصيلي - جامع در طرح  ستموفق بوده ا  كمتر  محدوده و برآورد نيازهاي آتي توسعه شهري        

 هكتار به عنوان محـدوده شـهر پيـشنهاد        112اي با مساحتي بالغ بر       هاي موجود، محدوده    نيازهاي شهر و گرايش   
 اين محدوده در واقع با در نظر گرفتن محدوده مصوب قبلي و ساماندهي آن در برخي اضالع طراحـي                  . شده است 
  . شده است

  شنهادي شهر تعيين حريم پي-

اي از اراضي بالفصل پيرامون شهر است كه نظارت و كنترل شهرداري بر آن اعمال شـده و بـا       حريم شهر پهنه  
 احـداث تأسيـسات در آن در چـارچوب ضـوابط و             رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، هرگونـه اسـتفاده بـراي          

اخت و سـاز در حـريم هـر شـهر، از          حفاظت و نظارت بر سـ     . هاي جامع و هادي ممكن است     مقررات مصوب طرح  
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كنـد و   جلوگيري ميضابطه شهري باشد و از سوي ديگر از توسعه بي ميكننده منابع پيراموني شهر      مايتسويي ح 
  .آورد را فراهم ميتوسعه آتي آن  براي  ذخيره اراضيريزي براي توسعه بلند مدت شهري و تأمينامكان برنامه

بنابراين حفاظت از حريم و نظارت بـر احـداث          . هكتار است 675ق بالغ بر    مساحت حريم پيشنهادي شهر كلوان    
ها و ضوابط مصوب در داخل اين حريم مجاز شـناخته شـود بـر                 هرگونه ساختمان و تاسيسات كه به موجب طرح       

اين موضوع موجب مديريت واحد و يكپارچـه شـهر و جلـوگيري از تـداخل     . باشد  عهده شهرداري شهر كلوانق مي    
همانطور كه قبالً عنوان شـد حـريم پيـشنهادي شـهر     . گردد هاي ديگر ميوظايف شهرداري شهر و سازمانامور و   

مساحت حريم حدود پـنج     )  هكتار 112( هكتار وسعت دارد كه در مقايسه با مساحت محدوده         675كلوانق برابر با    
 تعيين حريم اين شـهر سـعي        در. كه در نقشه حريم شهر بطور كامل نمايان است        . برابر محدوده پيشنهادي است   

بر آن بوده است كه از نقاط و خطوط نمايان موجود در منطقه جهت گويايي، كنترل و تدقيق آسـان آن اسـتفاده         
شود لذا براي تعيين حريم شهر كلوانق سعي گرديد از نقاط و عوارض شاخص موجود در منطقه از قبيل رودخانه                    

 زرنـق و اراضـي كـشاورزي و         – كلوانق و هـريس      –تباطي زرنق   آجي چاي در قسمت جنوب و غرب آن، جاده ار         
تعريف نقاط متصل كننده حريم شـهر در زيـر آمـده            . هاي دسترسي مزارع در ضلع شمالي شهر تبعيت گرديد          راه

  :حريم شهر كلوانق از اتصال نقاط چهارده گانه زير تشكيل يافته است .است
  ب شهر كلوانق در جاده كلوانـق بخـشايش بـه فاصـله             منطبق بر پل آبراهه در طرف شمال غر       : نقطه يك
 .ي شهر واقع شده است  متري از خط محدوده504

 متري از نقطه يك و عمود بر آن قرار گرفته است720به فاصله : نقطه دو . 

  .باشد  منطبق بر راه بين مزارع در جهت شمال مي2 به 1خط  -
 از نقطه دو قرار گرفته است1434در فاصله : نقطه سه . 

  .  منطبق به راه بين مزارع در جهت شرق كشيده شده است3 به 2خط  -
 قرار گرفته است3 متر از نقطه 880در فاصله : نقطه چهار . 

  .است  منطبق بر راه بين مزارع در جهت جنوبي حركت نموده4 به 3خط  -
 متري قرار گرفته است831در طرف جنوب شرقي نقطه چهار به فاصله : نقطه پنج . 

  . نيز منطبق بر راه بين مزارع مي باشد5 به 4خط  -
 متري نقطه پنج در نظر گرفته شده است600در فاصله : نقطه شش. 

  .باشد گيري به سمت شمال شرق مي  در امتداد راه بين مزارع به جهت6 به 5خط  -
  متري از خط محدوده در طرف شـرق شـهر           1900 زرنق در فاصله     -منطبق بر جاده كلوانق     : نقطه هفت 
 .ق واقع شده استكلوان
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  .باشد  زرنق مي- در امتداد راه بين مزارع تا تقاطع باجاده كلوانق7 به 6خط  -
 قرار گرفته است7 متري نقطه 1100در فاصله : نقطه هشت  . 

  .باشد  با جهت گيري به سمت جنوب شرقي در امتداد راه بين مزارع مي8 به 7خط  -
  ري واقع شده است مت930 در فاصله 8در طرف غرب نقطه : نقطه نه . 

  . بر روي راه بين مزارع به سمت غرب تا تقاطع با چندين  راه بين مزارع كشيده شده است9 به 8خط  -
 متري نقطه مذكور مي باشد150 به فاصله 9در سمت جنوب نقطه : نقطه ده  . 

 ه است متر به غرب در راه بين مزارع قرار گرفت120در طرف غرب نقطه ده به فاصله : نقطه يازده .  
 نيز در ادامه راه بين مزارع به سمت جنوب حركت مي كند و سـپس بـه سـمت غـرب تـا                        10 به   9خط   -

  .يابد  ادامه مي11نقطه 
 واقع شده است11 كيلومتري نقطه 2در فاصله : نقطه دوازده . 

 در امتداد راه بين مزارع مسيري كه زمينهاي آبي را از زمينهاي ديمي جدا مـي كنـد بـه                   12 به   11خط   -
  .سمت غرب كشيده شده است

 قرار گرفته است12 متري از نقطه 1235در فاصله : نقطه سيزده . 

  .  و در امتداد راه بين مزارع قرار گرفته است12 به 11 در ادامه خط 13 به 12خط  -
  متـري از نقطـه يـك قـرار          925 و همچنـين در فاصـله        13 متري از نقطه     500در فاصله   : نقطه چهارده 

 .گرفته است

 و سپس در ادامه همين مـسير  14 در امتداد راه بين مزارع به سمت شمال شرق تا نقطه    14 به   13 خط -
 . كشيده شده است1به سمت شمال تا نقطه 

 با توجه به تعريفي كه از حريم در قانون تعاريف محدوده و حريم، مصوب مجلس شوراي اسالمي آمده اسـت                    
بـر عهـده شـهرداري      ...) هـا و      آوري زبالـه  جمع(رساني  و خدمات نظارت و كنترل ساخت و سازها در داخل حريم          

خواهد بود لذا با توجه به پتانسيلي كه در مسير خروجي از شهر تا محدوده بازارچه مـرزي وجـود دارد سـاخت و                        
-سازهاي غير مجاز در سالهاي آتي دور از انتظار نيست لذا با توجه به اينكه شهرداري تنها نهادي است كـه مـي                      

ند در منطقه ساخت و سازها را در كنترل خود داشته باشد و بر ساير مسائل مربوط بـه نگهـداري ايـن مـسير                         توا
  . احاطه داشته باشد
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  نقشه پهنه بندي حريم): 7(نقشه شماره
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  سازي و معماري در حريم شهرضوابط و مقررات شهر -
اي اسالمي تحت نظارت و كنترل شهرداري        مجلس شور  14/10/1384مصوبه مورخ    2 ماده   مطابقحريم شهر   

هاي عمراني در اين محـدوده از بـروز هـر نـوع ناهمـاهنگي بـين بافـت                      تا ضمن كنترل تمامي فعاليت     قرار دارد، 
   .هاي توسعه و عمران داخل محدوده و حريم آن ممانعت گردد كالبدي شهر و برنامه

مقررات مصوب طـرح جـامع        چهارچوب ضوابط و   هرگونه احداث ساختمان و تأسيسات در حريم شهر تنها در         
  . امكان پذير است

 اليحه تعاريف محدوده و حريم شهر، روسـتا و          1شوند، بر طبق تبصره     روستاهايي كه در داخل حريم واقع مي      
  . شهرك رفتار خواهد شد

يحـه   ال 2گيرند، در صورت رسيدن به شـرايط شـهر بـر اسـاس تبـصره                  مي روستاهايي كه در حريم شهر قرار     
  .گرددتعريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك اقدام مي

  .مسئول استان مجاز استهاي  سازماناز مجوز اخذ  با تنها  در حريمحفر چاه عميق و نيمه عميق آب
هـاي     بـا كـسب مجـوز از سـازمان         تنهـا  ، قرار دارند  شهرهاي اقتصادي موجود كه در حريم         ادامه فعاليت مكان  

  . مجاز استبا ضوابط پيشنهادي و تطابق ذيصالح
باشـد،   قرار دارند و اضافه برعرض سواره و پياده رو مورد نياز ميشهرحريم  هايي كه در   آن قسمت از حريم راه    

 راه دسترسي براي ساخت و سازهاي       ايجادي منظر ورودي شهر وجلوگيري از       يبه منظور كمك به پاكيزگي و زيبا      
ترابري براي درخت كاري و ايجاد فـضاي سـبز مـورد      با هماهنگي وزات راه وبعد از حريم راه، توسط شهرداري و   

  .خواهند گرفتاستفاده قرار 
  .بايد از شهرداري پروانه اخذ نمايد مالكين اراضي و امالك واقع در حريم قبل از هر گونه اقدام عمراني 

) 22/2/66ن زمـين شـهري، مـصوب        قانو(افراز باغات واراضي زراعي در حريم، تابع ضوابط و مقررات          تفكيك و 
  .باشدمزارع مي مربوط به افراز و تفكيك باغات و

سـوزي و    ها و آتش   منظور جلوگيري از خطرات ناشي از سيل، طغيان رودخانه        ه   ب ضوابط و مقررات فني   رعايت  
  .استحكام بناها الزامي است

  .هاي شهري براي مستحدثات حريم الزامي استتأمين زير ساخت
هـا و     ها، مسير راه آهـن، رودخانـه، جنگـل          رعايت حريم حفاظتي نسبت به جاده      احداث بنا در حريم   در زمان   

هـا و   هاي انتقال برق، خطوط و شبكه      ها، خطوط و پايه     سيلمها،   هاي عميق، چشمه    نهرهاي عمومي، قنوات و چاه    
 بنـد و   خانه آب و فاضالب، سيل     يههاي مربوط به شبكه آبرساني، تأسيسات تصف        ها و كانال   لوله،  تأسيسات عمراني   
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گير، تأسيسات نظامي و انتظامي، ابنيه و آثار تاريخي براساس ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذيربط الزامـي              سيل
   .است

ضوابط و مقررات احداث بنا در حريم تابع ضوابط و مقررات احداث همان كاربري در محدوده شهر بـوده ولـي                     
  . و شهرسازي به تصويب برسدامور زيربنايي تخصصي آنها بايد در كارگروهطرح 

ساير ضوابط و مقررات در مجلد جداگانه با عنوان ضوابط و مقررات ساختماني احداث بنا در شهر و حـريم آن                     
    .ارائه گرديده است لذا در موارد خاص به جلد چهارم گزارشات مراجعه گردد
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  ديي محدوده و حريم پيشنها نقشه): 8(نقشه شماره
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  نقشه كاربري اراضي پيشنهادي -3

ي   ارائـه ( مرحلـه سـوم    10هـاي مربوطـه، در بنـد          و سـطوح و سـرانه     كلوانـق   كاربري اراضي پيشنهادي شـهر      
در ايـن   . شـود   به تفصيل تشريح شد، در اين بند نقشه مربوط به كاربري اراضي پيشنهادي ارائه مـي                )پيشنهادات

 1:2000 با مقيـاس     ها نقشه گردد و در آلبوم      ارائه مي  A3ه با فرمت    قسمت كه شامل اسناد اصلي طرح است نقش       
  .ارائه خواهد شد
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  ي كاربري اراضي پيشنهادي نقشه): 9(نقشه شماره
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  هاي دسترسيها و معابر پيشنهادي شهر تا حد كوچه   شبكه خيابان-4

ران به اراضي اختـصاص يافتـه   كاربري حمل و نقل و انبارداري طبق مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري اي         
 و انبارهـا گفتـه      شـهري هايي كه براي انجام سفرهاي شهري و برون شهري و بين              جهت شبكه معابر و ساختمان    

  .شود مي
دهند و   ميدر اغلب موارد اراضي مربوط به شبكه معابر بعد از كاربري مسكوني بيشترين سهم را به خود اختصاص                   

  .باشد ربري مسكوني نيز بيشتر مي در بعضي اوقات از سطوح كاحتي
اي در     و نيازمند رعايت فراينـد پيچيـده        امر مجرد و انتزاعي فاقد مفهوم فني است        يكبه عنوان   طراحي معبر   

 ارتباطي آينـده تـا حـد زيـادي تـابع            به طور كلي شبكه   . قلمرو ضوابط و مقررات فني، مهندسي و اجتماعي است        
 افـزايش مالكيـت   ، ازديـاد سـرانه سـفر   ،ل مـوثر ماننـد ازديـاد جمعيـت       شبكه و بافت شهري وضع موجود و عوام       

سـطح شـهر    هاي مختلف سيستم حمـل و نقـل در          ، نحوه جابجايي و وجود مدل      نحوه استفاده از اراضي    ،اتومبيل
 وجود آمدن ه  بها سبب      مسكوني و خدماتي و تغيير در كاربري       ،واحدهاي تجاري  توسعه   ،ازدياد جمعيت . باشد مي

توليد و جذب سفر گرديده و در نتيجه سبب افزايش استفاده از وسايل نقليه براي دسترسي به آنها خواهـد            مراكز  
بايد طوري طراحـي گـردد كـه         شبكه ارتباطي    ر،فواصل آنها از يكديگ    هاي جاذب و    بنابراين با شناخت قطب    .شد

تر ارتباط ميـان      ي هرچه بهتر و مناسب    در ضمن براي برقرار   . قدرت جوابگويي و تأمين ارتباط آتي را داشته باشد        
هاي پيشنهادي طرح، تمامي جوانـب فيزيكـي، دسترسـي، اكولـوژيكي،           هاي مستقر در منطقه و يا كاربري        فعاليت

  . ايمني حركت و تفكيك عملكردي بايد لحاظ گردد
  :ترين مشكالت ترافيكي موجود در شهر كلوانق عبارتند از عمده

  . بافت قديم و سنتي شهر كم عرض بودن بيشتر معابر-
  .ها براي عابرين پيادهها و پل  ايمني پايين تقاطع-
  .هاي آن  نابساماني تابلوهاي هدايت ترافيك در سطح شهر و ورودي-
  .بوس براي نقل و انتقال مسافرين بين شهري  نبود پايانه سواري يا ميني-
   پوشش نامناسب برخي معابر شهر -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ن   ه و  و اح  ی(ع ع  ق    ) یجا و ا     ک

 

510

  
   پيشنهادي شهر كلوانق  شبكه ارتباطيطراحي راهبردهاي اهداف و -1-4

طراحي شبكه معابر پيشنهادي با توجه به تنگناها و مشكالت موجود و با در نظر گـرفتن راهبردهـا و اهـداف                      
  : زير انجام شده است

  . ها و امكانات واقعي موجود و بالقوه شهر و نواحي آن  تأمين نيازهاي عبور و مرور بر اساس ضرورت-
ء سطح كارايي شبكه، بدين معني كه كاربري حاشيه معابر متناسب با عملكرد شبكه و مطابق با نيـازي                ارتقا -

  .يزي حمل و نقل حاصل شده است ر هاي برنامه باشد كه از بررسي
  . حفظ زيبايي منطقه و عدم خسارت جدي به محيط زيست-
  . تنظيم رفت و آمد سواره و پياده با مديريت صحيح ترافيكي-
  .عايت سلسله مراتب شبكه ارتباطي ر-
  .ها بخصوص ايمني عابرين  رعايت اصول ايمني در طراحي شبكه-
  . هاي محلي  اولويت دادن به عابرين پياده در طراحي شبكه-
  .  كاهش ترافيك عبوري داخل محالت مسكوني تا حد ممكن-
  . هاي اجرايي اقل هزينه تأمين سرانه معابر در حد معقول جهت تأمين نيازهاي ارتباطي با حد-
  .ها به حداقل ممكن ها و تقاطع  كاهش تعداد برش-
  . سعي بر حفظ تأسيسات زيربنايي موجود-
  .سعي در كاهش تخريب اراضي زراعي و باغات و سطوح ساخته شده به منظور توسعه معابر -
هـاي اجرايـي تهيـه        يژه طرح هاي مصوب قبلي به و       استفاده حداكثر از معابر موجود و معابر پيشنهادي طرح         -

  .شده توسط شهرداري
 سعي بر آن بوده است كه با در نظر گرفتن نقاط ضـعف شـبكه موجـود و    ،در پيش بيني شبكه ارتباطي اصلي     

احتياجات ارتبـاطي را    و   در نظر گرفتن مالكيت وسيله نقليه        ،نحوه استفاده از اراضي   ،  بدست آوردن حجم ترافيك   
كه تعريض مـسيرهاي داراي مـستحدثات، بـا مـشكالت          يي  از آنجا . گذاري تأمين نمود   با حداقل تخريب و سرمايه    

 بـراي نيـل بـه اهـداف در          ،دهـد  اي را نمـي    زيادي روبروست و همچنين قدرت مالي شهرداري نيز چنـين اجـازه           
و آزاد بـراي  هاي بـاير   االمكان از مسيرهاي موجود و يا از زمين ريزي و هدايت بار ترافيك سعي گرديد حتي      برنامه

  . سطح شبكه استفاده شود
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.  كاربري زمين و توپوگرافي منطقه اسـت ،الگوي كالبدي شبكه حمل و نقل درون شهري متأثر از بافت شهري    
هـاي     محـدوديت   ، كاربري اراضي شهري اسـت     ،بدون شك مؤثرترين جنبه طراحي شهري در شبكه حمل و نقل          

  .بستگي دارد... ويژه مسيل، اراضي كشاورزي واي به  توسعه معابر به كاربري اراضي منطقه
 دسترسي و چگونگي ارتباط بـا شـبكه     ،ب توليد و جذب سفر، ميزان نياز به پاركينگ        ينحوه توسعه مراكز، ضرا   

نحـوه توسـعه    كلوانـق   در شـهر    . گيرنـد   ميحمل و نقل از جمله عواملي هستند كه در كاربري زمين مد نظر قرار               
ها با توجه به تأثير متقابل كاربري و شبكه حمل و نقـل صـورت گرفتـه                   پيش بيني شبكه   مراكز و مكانيابي آنها و    

 با در نظر گرفتن اهداف فوق و نتايج مطالعات وضع موجود و تاثير متقابل كـاربري و شـبكه حمـل و نقـل،                         .است
  .    تفصيلي ارائه شده است–شبكه ارتباطي پيشنهادي طرح جامع 

يت در قيمـت شـمال شـهر و  ايجـاد يـك سيـستم روان ارتبـاطي و موجـود بـودن                 با توجه به وجود بلوار وال     
مـسكوني آسـان    هـاي     خيابانهاي انقالب و امام خميني در بافت مركزي شهر به صورت شعاعي دسترسي به بافت              

با عرض در طرح پيشنهادي تا ضـمن        هاي    گرديده و با مالحظه موارد مربوط به پدافند غيرعامل و تعريض خيابان           
  . هاي دسترسي و اجتماعي را نيز داشته باشندحفظ عملكرد جابجايي نقش

 متر بر روي نقشه پيشنهادي مشخص شده و         8با توجه به مقياس طرح پيشنهادي، اغلب معابر با عرض باالي            
اي و شـهري بـا در نظـر     اي تقويت و معابر منتهي بـه خـدمات محلـه    اي به صورت ويژه  در اين فرآيند معابر محله    

  .اند گرفتن ضريب سفر ساماندهي گرديده
 تفصيلي سـعي بـر رعايـت        –در شهر كلوانق براي بعضي از معابر طرح اجرايي تهيه شده است در طرح جامع                

  .كليه اين مصوبات تأكيد شده است
طـرح  پيـشنهادي   سعي بر آن بـوده كـه از معـابر            تفصيلي شهر    - در طراحي شبكه معابر طرح جامع        اگر چه  

ساختارهاي طبيعي و محيطي معابر جديـد        دليل به   مناطقشود ولي در بعضي از      ب حداكثر استفاده    بهادي مصو 
بـه منظـور     پيـشنهادي  و طـرح     مصوب قبلي طرح  هاي شبكه معابر پيشنهادي      نقشه  مقايسه .پيشنهاد شده است  

  .زير استحاوي موارد ها  اين نقشه. مشخص نمودن وضعيت معابر موجود و پيشنهادي ارايه شده است
و در طرح پيـشنهادي     )   يا اجرا نشده    معابر اجرا شده  (شبكه معابري كه در طرح هادي مصوب بوده است          : الف

  .باشند اند كه به عنوان معابر تثبيت شده طرح قبلي مي نيز مورد استفاده قرار گرفته
عـرض طـرح هـادي      معابري كه عرض پيشنهادي در حـد قابـل تـوجهي بـا              : معابر تغيير عرض داده شده    : ب

  .متفاوت بوده است
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معابري كه در حال حاضر موجود بوده و در طرح هادي مورد توجه قرار نگرفته است ولـي در              : معابر موجود : ج
  .طرح پيشنهادي آمده است

   .معابري كه در طرح هادي وجود نداشته ولي بر اساس نياز طراحي شده است: معابر جديد: د
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  ابر پيشنهادي طرح جامع و تفصيلينقشه مع): 10(نقشه شماره
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  سلسله مراتب عملكردي شبكه معابر  -2-4

در طراحي شبكه ارتباطي رعايت سلسله مراتب شبكه ارتباطي الزامي است، سلسله مراتب يعني درجه نقش و                
بري كه يك يـا دو عملكـرد        تواند با يك مع     اهميت عملكرد يك معبر و اينكه يك معبر با نقش و عملكرد خود مي             

هاي هر يك از معابر و نقش و عملكردي كه معابر در              در خصوص ويژگي  . تر است اتصال يابد     از خود باالتر و پايين    
توانند بپذيرند، در اين قسمت به طور مشخص به ارائه نقشه سلسله مراتـب معـابر                  وضع موجود و در افق طرح مي      

  .دشو پيشنهادي شهر كلوانق پرداخته مي
امام خميني و انقالب كه در امتدادجنوب به شمال  هاي  بلوار واليت  كه در امتداد شرق به غرب شهر و خيابان        

 متـر نقـش   18اند داراي نقش شرياني درجه دو اصـلي هـستند، ايـن معـابر بـا عـرض بـيش از          كلوانق واقع شده  
اساس سلسله مراتـب و قرارگيـري در منـاطق          معابر ديگر شهر بر     . باشد  جابجايي، دسترسي و اجتماعي را دارا مي      

  .  كنداي ايفا ميمختلف سطح شهر عملكرد و نقش جداگانه
از پيشنهادات اساسي در زمينه معابر، احداث خيابان در طرف غرب شهر ميباشد كـه بـا اجـراي آنهـا عبـور و                   

  .مرور تسهيل و معضالت ترافيكي در طرف غرب شهر حل خواهدشد
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  سلسله مراتب معابر پيشنهادي: )11(نقشه شماره

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



ن   ه و  و اح  ی(ع ع  ق    ) یجا و ا     ک

 

516

  

هاي زمين شـهري، تـراكم،        بندي حريم، كاربري    گزارش ضوابط و مقررات طرح براي پهنه      -5
هـاي    ارتفاع، تعداد طبقات، تفكيك زمين، نماي ساختماني، احداث بناها، فضاهاي شهري، فعاليت           

  آموزشي، فرهنگي، خدماتي و غيره 
 زمين و ساير ضوابط مربوط به محدوده و حريم شهر در يك جلـد جداگانـه                 ضوابط و مقررات نحوه استفاده از     

  .ارائه خواهد شد
  

هـاي    بيني نيازهـاي آتـي شـهر در دوره          ها و امكانات و تأمين پيش       گزارش تعيين اولويت  -6
  ريزي پنج ساله و دهساله برنامه

ت درآمـدي شـهرداري دارد،      هاي مربوط به شـهرداري وابـستگي زيـادي بـه وضـعي              بندي اجراي پروژه    اولويت
  .شوند ها تقسيم مي هاي مربوط به شبكه معابر و ساير پروژه هاي كالن مربوط به شهرداري به دو دسته پروژه پروژه

اي بين شبكه معابر پيشنهادي و معابر طرح هادي مـصوب شـهر صـورت                 در شهر كلوانق پيش از اين، مقايسه      
 پيشنهادي از لحاظ تعريض، تثبيت و همچنـين پيـشنهادات جديـد             در مطالعات مذكور شبكه معابر    . گرفته است 

هاي مورد نيـاز بـراي اجـرا را       توان ميزان تعريض و هزينه      نسبت به طرح هادي بررسي گرديده كه از نتايج آن مي          
هـاي آتـي و نتـايج حاصـل از ميـزان       براساس نقش عملكردي هر معبـر در وضـع موجـود و در سـال          . تخمين زد 

  .گيرد ها صورت مي بندي اجراي پروژه احداث و تعريض خيابان ها اولويت بكهپذيري ش تحقق
ها به تفصيل توضيحات ارائـه شـده          هاي عمراني و مدت زمان انجام پروژه        در مرحله پيشين در خصوص برنامه     

  .شود ها به تفكيك معابر و فضاها ارائه مي بندي احداث پروژه است، در اين مرحله اولويت
  ها  تفصيلي به تفكيك نوع برنامه–هاي پيشنهادي طرح جامع  بندي پروژه اولويت): 14(جدول شماره

 بندي اولويت نوع برنامه عمراني  ها پروژه
  اولويت اول  كوتاه مدت  هاي مركزي  تعريض و ساماندهي خيابان  ها و معابر خيابان  اولويت اول  بلند مدت  احداث خيابان جديد در ضلع غربي شهر

  اولويت اول  مدت كوتاه  اي  محلههاي احداث بوستان
  اولويت اول  مدت كوتاه  احدات ايستگاه آتش نشاني 

  اولويت اول  مدت كوتاه احداث ترمينال بين شهري و پاركينگ روباز
  اولويت اول  كوتاه مدت  تكميل غسالخانه شهر

  ولويت دوما  مدت ميان  بار احداث بازارچه و ميدان ميوه و تره
  اولويت دوم  ميان مدت   احداث كتابخانه عمومي 

  اولويت اول  ميان مدت  طرح ساماندهي و بهسازي فاضالب شهري

 پيشنهاديفضاهاي 

  اولويت سوم  مدت بلند  احداث مجتمع كارگاهي
  مطالعات مشاور: مأخذ
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 هاي پيشنهادي  بندي تفصيلي پروژه اولويت): 15(جدول شماره

 ال سومس سال دوم سال اول
سال 
 چهارم

 سال هفتم سال ششم سال پنجم
سال 
 هشتم

 سال دهم سال نهم
سال 
 يازدهم

سال 
 دوازدهم

سال 
 سيزدهم

سال 
 چهاردهم

سال 
 پانزدهم  هاپروژه

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                               احداث خيابان جديد در ضلع غربي شهر

                               هاي مركزي ريض و ساماندهي خيابانتع

                               اي هاي محله احداث بوستان

                               احدات ايستگاه آتش نشاني

                              احداث ترمينال بين شهري و پاركينگ روباز

                               نه شهرتكميل غسالخا

                               بار احداث بازارچه و ميدان ميوه و تره

                               احداث كتابخانه عمومي

                               طرح ساماندهي و بهسازي فاضالب شهري

                               احداث مجتمع كارگاهي

  مطالعات مشاور: مأخذ
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كننـده،    موضوعي شهر با تعيين مرجع تهيه كننـده و تـصويب           -هاي موضعي   فهرست طرح  -7
  بندي تهيه هر يك از آنها بندي، رويكرد تهيه و اولويت زمان

. ندشـو  بنـدي مـي      تفصيلي پيشنهادات به صورت موضوعي و موضعي تقسيم        -هاي جامع     در شرح خدمات طرح   
هاي جامع و تفصيلي اسـتخراج        هايي هستند كه از درون طرح       ها و پروژه    هاي موضعي و موضوعي شامل طرح       طرح

  .شوند و اغلب براي ساماندهي شهر در چارچوب تعريف پروژه پيشنهاد مي
هاي موضوعي اغلب با توجه بـه وجـود مـشكالت اجتمـاعي، كالبـدي، اقتـصادي در شـهر در برگيرنـده                         طرح
هـاي موضـعي اشـاره بـه          كند ولـي طـرح        تي است كه مشكالت را به صورت مشخص تعريف و معرفي مي           موضوعا
هايي خاص و مشخص هستند كه در آنها            ها و موضع    هاي خاصي دارد كه نيازمند ساماندهي هستند يا مكان        مكان
هاي خاص اجرايـي،       پروژه هاي مربوطه اجرا شوند و معموالً از جنس كاربري زمين، طراحي شهري،             تواند پروژه   مي

  .باشند مي... ايجاد شبكه راهها و
هـايي از     ها را قالـب    هاي موضوعي و موضعي، آن      تري از طرح    نظران شهرسازي در تعريف كامل     برخي از صاحب  

  .اند هاي كوچكتري تبديل شده دانند كه از سند اصلي متمايز و به بسته طرح جامع مي
كـه    گردند و در صورتي     راي تسهيل در اجراي طرح جامع تهيه و ارائه مي         هاي موضوعي و موضعي بيشتر ب       طرح

هـا بـه      گونـه طـرح     هاي پيشنهادي بيشتر باشد تعريف اين       مساحت محدوده مطالعاتي خيلي بزرگتر و حجم پروژه       
 تفـصيلي شـهر     -هاي موضـوعي و موضـعي طـرح جـامع           در جدول زير طرح   . مراتب مزيت بيشتري خواهد داشت    

  .گردد فكيك سازمان اجرائي ارائه ميكلوانق به ت
  كلوانق تفصيلي شهر -هاي موضعي و موضوعي طرح جامع طرح: )16(شمارهجدول 

  سازمان اجرايي نوع پروژه  ها پروژه
  ها خيابان  شهرداري  موضعي  احداث خيابان جديد در ضلع غربي شهر 

  شهرداري  موضعي  هاي مركزي تعريض و ساماندهي خيابان  و معابر
  شهرداري  موضوعي  اي  محلههاي احداث بوستان

  شهرداري  موضعي  احداث ايستگاه آتش نشاني
 شهرداري با بخش خصوصي  موضوعي احداث ترمينال بين شهري و پاركينگ روباز

  شهرداري  موضعي  تكميل غسالخانه 
  شهرداري  موضوعي  بار احداث بازارچه و ميدان ميوه و تره

  ارشاد و فرهنگ   موضوعي   كتابخانه عمومي احداث 
 شهرداري و بخش خصوصي  موضوعي  احداث مجتمع كارگاهي

  هايفضا
 پيشنهادي

  آب و فاضالب شهري  موضوعي  طرح ساماندهي و بهسازي فاضالب شهري 
  مطالعات مشاور: مأخذ            
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  فرم دستور نقشه پروانه ساختمان شهرداري براساس پيشنهادات طرح حاضر -8

هـايي كـه در شـهر احـداث      ها، صـدور پروانـه بـراي كليـه سـاختمان       قانون شهرداري55 ماده 24 بند   مطابق
ها، مالكين اراضـي و امـالك واقـع      قانون شهرداري100ها است و در صدر ماده    شوند از وظايف مهم شهرداري      مي

ع ساختمان از شهرداري پروانـه  در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شرو           
  .اخذ نمايند

موران يا مخالف مفاد پروانه بـه وسـيله مـأ        هاي بدون پروانه      تواند از عمليات ساختماني ساختمان      شهرداري مي 
  .خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع شود جلوگيري نمايد

ها، صدور پروانه ساختماني و كنترل سـاخت و سـاز و    داريهاي مهم و موثر شهر     در حال حاضر يكي از فعاليت     
ها واحدهاي مختلفي تحت عناوين واحد شهرسـازي          در شهرداري . هاي توسعه شهري است     نظارت بر اجراي طرح   

وليت صدور پروانه ساختماني را بر عهده دارند، بديهي اسـت           ئو يا دايره صدور پروانه ساختمان وجود دارد كه مس         
نساني متخصص به اندازه كافي، آموزش مردم و اربـاب رجـوع در تـسهيل مراحـل گونـاگون انجـام                     وجود نيروي ا  

  .باشد هاي مربوطه ضروري مي صدور پروانه ساختماني و كنترل فعاليت
هاي كشور بـا      ش مراحل صدور پروانه ساختماني و كنترل ساخت و ساز در شهرداري           .  ه 1370تا قبل از سال     

 شوراي عالي اداري جهت بهبود سيـستم بـه پيـشنهاد            71گرفت كه براساس مصوبه سال       كمي اختالف انجام مي   
ات جهت جلـوگيري    ها و گردش كار در ادار       ها و روش    سازمان امور اداري و استخدامي كشور جهت بهبود سيستم        

گـواهي  هاي اجرايي در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عـدم خـالف و                 يي دستگاه از باال بردن كارآ   
باشـد اقـدام    هاي كشور يكـسان مـي   پايان ساختمان طي مراحلي طبق شناسنامه ساختمان كه در تمام شهرداري   

الذكر شناسنامه ساختمان به عنوان يك سند رسمي تلقـي گرديـده و در                 دستورالعمل فوق  6مطابق با بند    . نمايد
ها، شركت گاز، آب، بـرق،        سكن و شهرسازي و بانك    هايي از قبيل وزارت م      ها و ارگان    هاي دستگاه   رابطه با استعالم  

  .مورد استناد است... سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و

   مرحله اول، درخواست-

...) احداث، تخريـب و (مالك يا موكل وي با حضور در شهرداري طبق فرم مشخص درخواست پروانه ساختماني         
  .بايست پيوست درخواست پروانه باشد  مينمايد، مدارك ذيل مي

  يك برگ كروكي موقعيت محل مالك - 1
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 تأييد كروكي توسط مالك با امضاء و اثر انگشت - 2

 تصوير سند رسمي مالكيت - 3

 تصوير شناسنامه مالك يا وكيل قانوني وي - 4

 تقرير وكالتنامه رسمي وكيل قانوني مالك - 5

 برگ مفاصا حساب نوسازي - 6

   قانون زمين شهري8 و 6اد برگ گواهي عدم استفاده از مو - 7

ي هيات عمومي ديوان عـدالت اداري و مجـوز شـوراي نگهبـان، صـدور پروانـه سـاختمان توسـط                      براساس رأ 
  .ها جز در مقابل سند رسمي ممكن نيست شهرداري

   مرحله دوم-

 بازديد از ملك  

د در ايـن بازديـد      آيـ   موران شهرداري به همراه متقاضي از محل مورد درخواست بازديد به عمـل مـي              أتوسط م 
مواردي از قبيل ابعاد ملك با مدارك مالكيت، موقعيت ملك نسبت به امالك و عوارض طبيعي و مصنوعي مجـاور        

  .گردد  كنترل و شناسايي مي،و بر و كف مورد نظر

 اعالم ضوابط و مقررات شهرسازي  

گذر و حرايم اطراف مطـابق  براي ملك مورد نظر از جهت نوع كاربري، ميزان سطح اشغال، تراكم مجاز، عرض            
  .گردد با طرح مصوب ضوابط و مقررات ساختماني ابالغ مي

 هاي مربوطه ن استعالم از سازما  

 انتظـامي، ميـراث فرهنگـي، شـركت آب        نظامي،  (هاي  در صورت دارا بودن شرايط خاص براي ملك از سازمان         
  .گردد صادر مياستعالم الزم انجام و متعاقب آن پروانه ساختماني ...) اي و منطقه

هاي فشار قوي و تأمين برق در خصوص نياز و عدم نياز بـا ايجـاد                  استعالم از اداره برق در خصوص كابل       -

  پست برق؛

 ها و نهرها؛ اي و آبياري در خصوص حريم رودخانه استعالم از سازمان آب منطقه -

  به باال؛ طبقه6هاي  استعالم از اداره آب و فاضالب در مورد تأمين آب براي ساختمان -
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 ؛...ها و صنايع كوچك و زيست در مورد احداث كارگاه سازمان محيط -

 .استعالم از سازمان ميراث فرهنگي در خصوص واقع بودن ملك مورد نظر در حريم بناهاي تاريخي -

   مرحله سوم-

مالك اين مرحله شامل تعيين ضوابط و دستور تهيه نقشه و ضوابط احداث بنا است كه براساس فرم خاصي به               
هاي معماري و سـاختماني و اجرايـي را براسـاس ضـوابط و مقـررات تهيـه             شود مالك موظف است نقشه      ابالغ مي 

  .نمايد
  )پروانه(كنترل و صدور شناسنامه ساختماني:  مرحله چهارم-

هاي مورد نياز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار مطابق با ضـوابط و مقـررات                      نقشه
هـا و تطبيـق آنهـا         هرسازي و معماري مطابق طرح تفصيلي مصوب تهيه شده و پس از بررسي و تصويب نقـشه                ش

 مفاصـا  متعلقـه را بـه حـساب شـهرداري واريـز و     ه شده عـوارض  هاي عوارض به مالك ارائ      سازي، فرم ضوابط شهر 
بـه حـساب سـازمان تـأمين         حق بيمه اجباري كارگران ساختماني توسط كارفرما         ضمناً. نمايد  حساب دريافت مي  
گردد بعد از وصول عوارض قانوني توسط واحـدهاي مربوطـه پروانـه سـاختماني توسـط واحـد                     اجتماعي واريز مي  

  .گردد صدور پروانه صادر مي
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  تعالي بسمه
  نمونه فرم درخواست پروانه ساختماني

  
  .....................................................معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري 

  با احترام

  :وكيل قانوني/ مشخصات مالك  - 1
  :........................شماره شناسنامه:................................... شماره ملي:.................................... نام خانوادگي: ......................... نام

  :..............................................................................................................ساكن: ........................... فرزند.......... : ......................متولد
  ...........................................همراه :.............................. شماره تلفن ثابت

  )زمين يا ساختمان(الف

  :................................................قطعه:..................................................... بخش............................................... پالك ثبتي شماره 

  ................................................. مساحت........................................................ كوچه ............ .................................................خيابان

متر ........... ..........متر جنوبا به طول،     ......................... متر شرقا به طول     ........................... شماال به طول    : مشخصات ابعاد 

:.............................................................................................. متـــر نـــوع كـــاربري موجـــود....................... غربـــا بـــه طـــول 

  نه       فاقد پرواداراي پروانه :..................................................... مساحت

  :  مشخصات ملك - 2
  :درخواست - 3

  صدور پروانه براي

   باير                        احداث بنا در زمين                                     تمديد پروانه  ابطال پروانه    

                                تخريب و نوسازي                         تعميرات و تغييرات                                          توسعه بنا  

                                     اضافه اشكوب                                      تبديل    

                                       تغيير نقشه   تعويض ناظر    

  كيل قانونيو/ محل امضا و اثر انگشت مالك 
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اي است كـه در نهايـت         به گونه ) شروع ساخت (فرآيند درخواست پروانه ساختماني از مرحله اول تا مرحله آخر         
 تفصيلي تهيه، تكميـل و بـه مالـك ابـالغ            –شهرداري فرم دستور نقشه را مطابق با ضوابط و مقررات طرح جامع             

مطابق طـرح پيـشنهادي اعمـال خواهـد شـد و            خواهد نمود و در آن تمام مشخصات مالك، ملك و نحوه ساخت             
  .هاي مورد نياز نيز درخواست خواهد شد همچنين دستورات الزم و فرم
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  كلوانقشهرداري 

  فرم دستور نقشه پروانه ساختماني
  :مشخصات فرم

  :شماره
  :تاريخ
  :پرونده

  :GISشماره شناسايي ملك در 
  :پالك ثبتي ملك

  

ــام ملـــــك  ــشاني ملـــــك ....................... :........................نـــ   :................................................................................................................... نـــ

  ..............................................................................................:.............................................................................................نوع درخواست

  
  :مشخصات ملك

  ابعاد و مساحت طبق سند
  :مساحت

 ..........................متر محدود به : ...................... حد شمالي
 ..........................متر محدود به : ...................... حد جنوبي
 ..........................متر محدود به : ......................  حد شرقي
 ..........................متر محدود به : ......................... حد غربي

  : ...........................................................شكل هندسي ملك

  و مساحت موجودابعاد 
  :مساحت

  ....................................متر محدود به : ............................ حد شمالي
  .....................................متر محدود به : ............................ حد جنوبي
  ....................................متر محدود به : ............................  حد شرقي
  ....................................متر محدود به : ..............................  حد غربي

  : ........................................................................شكل هندسي ملك
  

  :معابر
  گذر اصالحي

  ...................ميزان تعريض از آكس معبر .............. : ..................شمال
  ...............................مساحت تعريض شده : .................................. شرق

  :................................ جنوب
  :.................................. غرب

  ابعاد باقيمانده
  ............................:.........شمال
  :...................................شرق

  :................................ جنوب
  :.................................. غرب

  :........................................كشي مساحت پس از رعايت عقب
  

  

  :ضوابط و مقررات قابل اعمال براساس طرح تفصيلي
  وكيل قانوني/    محل امضا و اثر انگشت ملك  ول دفتر فني شهرداريئ   محل امضا مس      محل امضا شهردار

  :..........................تراكم ساختماني پايه:................................................... سطح اشغال............................................ :.............................نوع كاربري
  :................محل استقرار ساختمان:................... پاركينگتعداد :........................... تعداد طبقات:................................... تراكم ساختماني مجاز

  :.....................................ارتفاع ساختمان
                     پيلوت احداث خواهد شد زيرزمين احداث خواهد شد    
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