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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           أ                شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  فهرست مطالب

  صفحه                                                                               عنوان                       
  ١....................................................................................................................................  پيشنهادات ارائه: چهارم مرحله

 با باالخص آينده در شهر اقتصادي توسعه روند و نقش بيني پيش شهر، اقتصادي غالب نقش و عملكرد تعيين -١-٤
 توسعه در خصوصي بخش يا محلي هاي سازمان و دولت آتي هاي برنامه نيز و زا درون اقتصادي توسعه استراتژي رويكرد
  ١..........................................................................بخش هر در الزم اريگذ سرمايه ميزان تعيين با همراه شهر اقتصادي

  ١......................................................................................  موجود وضع در شهر غالب عملکرد و نقش تعيين -١-١-٤

زا درون اقتصادي توسعه استراتژي رويکرد با خصباال آينده در شهر اقتصادي توسعه روند و نقش بيني پيش -٢-١-٤
  ................................................................................................................................................................................  ١٠  
 ميزان تعيين با همراه شهر اقتصادي توسعه در خصوصي بخش يا محلي هاي سازمان و دولت آتي هاي برنامه -٣-١-٤

  ١٧  .............................................................................................................................  بخش هر در الزم گذاري سرمايه

  ١٨  .................................................................................  آينده در شهر جمعيت هايبينيپيش و رشد احتماالت -٢-٤
  ١٨  ......................................................................................  جمعيت بيني پيش در اثرگذار نيروهاي و عوامل -١-٢-٤

  ٢٣  .........................................................................................................................  شهر جمعيت نگري آينده -٢-٢-٤

  ٢٥  .............................................................................................................  شهر محدوده و توسعه الگوي تعيين -٣-٤
  ٣٢  .........  (SWOT) سوآت تکنيک از استفاده با شهر کالبدي و اجتماعي اقتصادي، محيطي، مسائل ارزيابي -١-٣-٤

  ٣٨  ........................................................................................................  نوسود شهر توسعه انداز چشم ترسيم -٢-٣-٤

  ٣٨  ....................................................................................................  نوسود شهر كالبدي هتوسع خرد اهداف -٣-٣-٤
  ٤٣  .........................................................................................................................  شهر توسعه الگوهاي ارائه -٤-٣-٤

  ٤٩  .......................................................................  برتر توسعه الگوي معرفي و شهر توسعه الگوهاي ارزيابي -٥-٣-٤

  ٤٩  ..................................................................  توسعه الگوهاي از يك هر در اهداف تحقق ميزان ارزيابي -١-٥-٣-٤
  ٥٢  .............................................................................................  پيشنهادي توسعه الگوهاي معايب و مزايا -٢-٥-٣-٤

  ٥٤  ................  مطلوب گزينه انتخاب و AHP مدل از استفاده با پيشنهادي توسعه الگوهاي نهايي ارزيابي -٣-٥-٣-٤

 توسط عمراني اعتبارات تامين و درآمدها يشافزا امکانات آينده، در شهرداري فني و مالي امکانات بينيپيش -٤-٤
  ٦٠  ..................................................................................................  شهر عمران در موثر هايسازمان ساير و شهرداري

 كاركردهاي ساير و رفاهي خدمات زيربنايي، تأسيسات مسكن، كمبودهاي زمينه در شهر عمراني نيازهاي بيني پيش -٥-٤
  ٦٧  ................................................................................................................................................................  شهر صليا
  ٦٨  ..............................................................................  شهر مسكوني نياز مورد زمين و واحدها تعداد برآورد -١-٥-٤
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  ٦٩  .................................................................................................  نياز مورد مسكوني واحد تعداد برآورد -١-١-٥-٤

  ٧٢  ...........................................................................................................نياز مورد مسكوني سطح برآورد -٢-١-٥-٤
  ٧٥  .....................................................................  زيربنايي تأسيسات زمينه در شهر عمراني نيازهاي بيني پيش -٢-٥-٤

  ٨٢  ........................................................................  شهري تجهيزات كيفي و كمي نيازهاي و كمبودها برآورد -٣-٥-٤

  ٨٧  ...............................................................................  شهر عمومي خدمات كيفي و كمي نيازهاي بيني پيش -٤-٥-٤
  ١٠٠شهر در غيرعامل دفاع و گردشگري هاي مكان و باز فضاي سبز، فضاي با مرتبط الگوي يا كلي ايده تدوين -٦-٤

  ١٠٠  ...............................................................  شهري باز و سبز فضاهاي با مرتبط الگوي يا كلي ايده تدوين -١-٦-٤

  ١٠٣  ...............................................................................................................................گردشگري هاي مكان -٢-٦-٤
  ١٠٥  ................................................................................................  )غيرعامل پدافند( شهر در غيرعامل دفاع -٣-٦-٤

 زباله، دفع سيستم گورستان، غسالخانه، كشتارگاه،( شهري تجهيزات توسعه يا ايجاد نحوه و مكان بيني پيش -٧-٤
  ١١٩  .................................................................................................................................................)غيره و نشاني آتش

 مانند شهري، هاي سازمان ساير و شهرداري هب مربوط) ساله ١٠( مدت ميان و) ساله پنج( مدت كوتاه عمراني برنامه -٨-٤
  ١٢٧  ........................................................................................................................  غيره و بهداري پرورش، و آموزش

  ١٣١  ........  طرح اهداف تحقق براي شهر عمراني ساله ده و ساله پنج برنامه مورد در الزم اصالحي پيشنهادهاي -٩-٤
  ١٣٥  .........................................................................  )پيشنهادي هاي كاربري( شهر اراضي كاربري ريزي برنامه -١٠-٤

  ١٥٣  ..............................................................................................................................  طرح اصلي اسناد: پنجم مرحله

  ١٥٣  ................................................................  شهر توسعه پيشنهادي الگوي و فضايي سازمان و ساختار نقشه -١١-٤
  ١٥٦  .......................................................................................................................  شهر حريم و محدوده نقشه -١٢-٤

  ١٦٤  ..................................................................................................................  يشنهاديپ اراضي کاربري نقشه -١٣-٤

  ١٦٤  ..........................................................  دسترسي هاي كوچه حد تا شهر پيشنهادي معابر و ها خيابان شبكه -١٤-٤
 طبقات، تعداد ارتفاع، تراکم، شهري، زمين هاي کاربري حريم، يها بندي پهنه براي طرح مقررات و ضوابط گزارش -١٥-٤

  ١٧٧غيره و خدماتي فرهنگي، آموزشي، هاي فعاليت شهري، فضاهاي معابر بناها، احداث ساختماني، نماي زمين، تفکيک

 و ساله پنج ريزي برنامه هاي دوره در شهر آتي نيازهاي بيني پيش تأمين و مكاناتا و ها اولويت تعيين گزارش-١٦-٤
  ١٧٧  ...................................................................................................................................................................  دهساله

 و تهيه رويكرد بندي، زمان كننده، تصويب و كننده تهيه مرجع تعيين با شهر موضوعي -موضعي هاي طرح فهرست -١٧-٤
  ١٨٢  ............................................................................................................................  آنها از يك هر تهيه بندي ويتاول

  ١٩٥  ...................................................  طرح پيشنهادات اساس بر شهرداري ساختماني پروانه نقشه دستور فرم -١٨-٤

  ٢٠٤  ....................................................................................................................................................................  ميضما
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  فهرست جداول
  عنوان                                                                                                 صفحه

  ٦..........  ١٣٧٥-٩٠ هاي سال طي نوسود شهر اقتصادي فعاليت عمده بخشهاي در اشتغال ساختار: ١-٤ شماره جدول
  ٩..........................................................................  نوسود شهر مختلف هاي بخش در اشتغال ميزان: ٢-٤ شماره جدول

  ٢٠  ...............................................  ١٣٨٩ سال در اورامانات حيهنا هاي شهرستان جمعيت برآورد -٣-٤ شماره جدول

  ٢١  .........................................  ١٣٨٩ سال جمعيت پايه بر گزينه سه در ناحيه جمعيت بيني پيش -٤-٤ شماره جدول
  ٢٤  ................................................  طرح زماني افق در نوسود شهر جمعيت بيني پيش يها گزينه: ٥-٤ شماره جدول

  ٣٥  .............................  )SWOT( سوآت تکنيک از استفاده با نوسود شهر محيطي مسائل ارزيابي: ٦-٤ شماره جدول
  ٣٥  ...........................  )SWOT( سوآت تکنيک از استفاده با نوسود شهر اجتماعي مسائل ارزيابي: ٧-٤ شماره جدول

  ٣٦  ...........................  )SWOT( سوآت تکنيک از استفاده با نوسود شهر اقتصادي مسائل ارزيابي: ٨-٤ شماره جدول

  ٣٧  ..............................  )SWOT( سوآت تکنيک از استفاده با نوسود شهر کالبدي مسائل ارزيابي: ٩-٤ شماره جدول
  ٤٠  ........  شهري توسعه الگوهاي ارائه منظور به شده تدوين سياستهاي و راهبردها خرد، اهداف: ١٠-٤ شماره جدول

  ٥٣  ...........................................................................................  توسعه الگوهاي مزاياي و معايب: ١١-٤ شماره جدول

  ٥٦  ........................  ها گزينه يا و معيارها اهميت ضريب تعيين منظور به ساعتي کميتي ٩ مقياس: ١٢-٤ شماره جدول
معيارها از يک هر به نسبت ها گزينه) وزن( اهميت ضريب و هدف به نسبت معيارها اهميت ضريب: ١٣ -٤شماره جدول

  ................................................................................................................................................................................  ٥٨  

  ٥٩  ....................................  نوسود شهر توسعه پيشنهادي هاي گزينه نهايي بندي اولويت و امتياز: ١٤ -٤ شماره جدول
  ٧٠  ..............................................................................  نوسود شهر در مسكن به نياز خام تخمين: ١٥-٤ شماره جدول

  ٨١  .......................  )ساعت كيلووات( ١٣٧٥-١٣٩٥ دوره در كشور در برق انرژي مصرف سرانه: ١٦-٤ شماره جدول

  ٨٢  .......................................................................  ١٤٠٤ سال در نوسود شهر كلي مصرف ميزان: ١٧-٤ شماره جدول
  ٨٨  ....  ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوب شهري هاي کاربري استاندارد هاي سرانه: ١٨-٤ شماره جدول

 عالي شوراي مصوب داردهاياستان اساس بر نوسود شهر موجود وضع شهري خدمات کمبود: ١٩-٤ شماره جدول
  ٩٠  .......................................................................................................................................ايران معماري و شهرسازي

ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوب استانداردهاي اساس بر نوسود شهر خدماتي نياز: ٢٠-٤ شماره جدول
  ................................................................................................................................................................................  ٩١  

  ٩٢  ..................................................................................  آموزشي مختلف مقاطع آموزشي سرانه: ٢١-٤ شماره جدول
ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوب اي محله مقياس در هاي کاربري استاندارد هاي سرانه: ٢٢-٤ شماره جدول

  ................................................................................................................................................................................  ٩٨  
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  ٩٩  .................................................................  طرح افق در) قديمي( يک محله خدماتي نيازهاي: ٢٣-٤ شماره جدول

  ٩٩  ............................................................  طرح افق در) جديد محله(دو محله خدماتي نيازهاي: ٢٤-٤ شماره جدول
  ١٠٧  .............................................................................................  نوسود شهر در بحران مديريت: ٢٥-٤ شماره جدول

  ١١٦  .....................  نوسود شهر غيرعامل پدافند و بحران مديريت تخصصي هاي فعاليت فهرست: ٢٦-٤ شماره جدول

  ١٢٨  ........................................................................  ها سازمان  آتي يا و اجرا دست در هاي برنامه: ٢٨-٤ شماره جدول
  ١٣٤  ....................................................  مسئول سازمان تفكيك به نوسود شهر عمراني هاي برنامه: ٢٩-٤ شماره جدول

  ١٤٤  .......................................................................................  شهر کل پيشنهادي اراضي کاربري: ٣٠-٤ شماره جدول

  ١٤٩  ..................................................................  نوسود شهر يك محله پيشنهادي اراضي کاربري: ٣١-٤ شماره جدول
  ١٥٠  ..................................................................  نوسود شهر دو محله پيشنهادي اراضي کاربري:  ٣٢-٤ شماره جدول

  ١٥١  ..............................................................................................  شهر سطح در جمعيتي تراكم:  ٣٣-٤ شماره جدول

  ١٥١  .................................................................................  شهر محله دو سطح در جمعيتي تراكم: ٣٤-٤ شماره جدول
  ١٦١  ...................................................  پيشنهادي حريم نقاط جغرافيايي عرض و طول مختصات: ٣٥-٤ شماره جدول

  ١٧٩  .................  ها برنامه نوع تفكيك به تفصيلي -جامع طرح پيشنهادي هاي پروژه بندي اولويت: ٣٦-٤ شماره جدول

  ١٨٠  ...........................................................................  پيشنهادي هاي پروژه تفصيلي بندي اولويت: ٣٧-٤ شماره جدول
  ١٨٣  ........................................  نوسود شهر تفصيلي -جامع طرح موضوعي و موضعي هاي طرح: ٣٨-٤ شماره جدول

  ١٩٥  .....................................  ساله ٥ هاي دوره تفکيک به دولتي سازمانهاي عمراني هاي برنامه:  ٣٧-٤ شماره جدول

 و اول پنجساله دوره تفکيک به نوسود شهر تفصيلي – جامع طرح توسعه هاي پروژه مالي برآورد:  ٣٨-٤ شماره جدول
  ١٩٧  ........................................................................................................................................................................  دوم
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  ها فهرست نقشه

  صفحه                                                                            عنوان                     
  ١٦  ...................................................................  آن تاثير حوزه و نوسود شهر توسعه فضايي سازمان: ١-٤ شماره نقشه
  ٤٦  .......................................................................................................................  توسعه اول الگوي: ٢-٤ شماره نقشه

  ٤٧  .......................................................................................................................  توسعه دوم الگوي: ٣-٤ شماره نقشه

  ٤٨  ......................................................................................................................  توسعه سوم الگوي: ٤-٤ شماره نقشه
  ٧٩  .................................................................................................................  پيشنهادي شيب جهت: ٥-٤ شماره نقشه

  ١٠٤  ...............................................................................................................  پيشنهادي باز فضاهاي: ٦-٤ شماره نقشه

  ١١٤  ........................................................................................................  پيشنهادي عامل غير پدافند: ٧-٤ شماره هنقش
  ١٢٦  ......................................................................................  شهري تجهيزات و تاسيسات موقعيت: ٨-٤ شماره نقشه

  ١٤٥  ..........................................................................................................  يپيشنهاد اراضي کاربري: ٩-٤ شماره نقشه

  ١٤٧  ............................................................................................  شهر پيشنهادي کالبدي تقسيمات: ١٠-٤ شماره نقشه
  ١٤٨  ....................................................................................................  شهر فرسوده بافت محدوده: ١١-٤ شماره نقشه

  ١٥٢  ............................................................................................................  پينهادي جمعيتي تراكم: ١٢-٤ شماره نقشه

  ١٥٥  .......................................................................................................  پيشنهادي فضايي سازمان:  ١٣-٤ شماره نقشه
  ١٦٢  ...................................................................................................  نوسود شهر پيشنهادي حريم: ١٤-٤ ارهشم نقشه

  ١٧٠  ..................................................................................................  پيشنهادي معابر شبکه عرض: ١٥-٤ شماره نقشه

  ١٧٢  ...................................................................................................  معابر شبکه در مداخله ميزان: ١٦-٤ شماره نقشه
  ١٧٥  .....................................................................  عملکرد لحاظ از پيشنهادي معابر مراتب سلسله: ١٧-٤ شماره نقشه

  ١٧٦  .................................................................................................................  معابر عرضي مقاطع: ١٨-٤ شماره نقشه

  ١٧٨  .............................................................................  پيشنهادي معابر شبکه اجراي بندي اولويت: ١٩-٤ شماره نقشه
  ١٨١  ................................................................................................................  توسعه هاي اولويت: ٢٠-٤ شماره نقشه

  ١٩٣  ..........................................................................................  ها سازمان و شهرداري هاي پروژه: ٢١-٤ شماره نقشه

  ١٩٤  .............................................................................................................................  طرح اساس: ٢٢-٤ شماره نقشه
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  ريفهرست تصاو

  صفحه                                                 عنوان                                                 
  ٥٧  ..............................  Expert Choice  افزار نرم کمک به را معيارها اهميت ضريب محاسبه: ١ -٤ شماره تصوير

  ٥٩  Expert Choice افزار نرم از استفاده با ناسازگاري ضريب محاسبه و ها گزينه نهايي امتياز: ٢- ٤ شماره صويرت

  ١٨٥  .........................................................................................  نوسود شهر فرسوده بافت محدوده: ٣-٤ شماره تصوير

  ١٨٧  ......................................................................................  نوسود شهر اصلي خيابان ساماندهي: ٤-٤ شماره تصوير
  ١٨٩  ...............................................................................  نوسود شهر در حوض الره کلي موقعيت: ٥-٤ شماره تصوير

  ١٩٠  .............................................................................................  آرامستان پروژه مسير و موقعيت: ٦-٤ شماره تصوير

  ١٩٢  ...................................................  نوسود شهر جنوبي بخش در معلم و شهدا ميادين موقعيت: ٧-٤ شماره تصوير
  ١٩٢  ...............................................................  نوسود شهر قديمي هسته در مولوي ميدان موقعيت: ٨-٤ شماره رتصوي

  

  
  هافهرست نمودار

  عنوان                                                                                                 صفحه
  ٧.............................................................................  ١٣٩٠ سال در نوسود شهر در اشتغال ساختار: ١-٤ شماره نمودار

  ٣٢  ........................................................................  نوسود شهر فضايي توسعه الگوي تعيين فرآيند: ٢-٤ شماره نمودار
نوسود شهر توسعه برتر گزينه انتخاب و ها گزينه ارزيابي منظور به تصميم مراتبي سلسله درخت:  ٣-٤ شماره نمودار

  ................................................................................................................................................................................  ٥٦  
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ز                شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  

  پيشگفتار:

بين اداره  ٥/٣/١٣٩٤الف در تاريخ  -٢٢-١٢٣٢٥تفصيلي شهر نوسود به شماره  -قرارداد طرح جامع
  رسازي استان کرمانشاه و مهندسين مشاور ماد شار زاگرس منعقد گرديد.كل راه و شه

هاي مربوطه  پس از دريافت نقشه پايه از كارفرما، بالفاصله اقدامات الزم در خصوص تهيه پرسشنامه
جهت دريافت اطالعات مورد نياز از سازمانها و ادارات مختلف تهيه و ارسـال گرديـد. برداشـت وضـع     

وسط تيم برداشت ميداني انجام و در طول اين فعاليت، اكثر اطالعات مورد نيـاز جمـع   موجود شهر نيز ت
  تفصيلي شهر نوسود شامل پنج جلد به شرح زير است: -آوري و جمعبندي شد. گزارش طرح جامع

  گير روستايي شهر نوسود جلد اول: مطالعات حوزه خدمات
(خصوصيات اقليمي، اجتماعي و اقتصـادي   جلد دوم: بررسي و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن

  شهر)
  جلد سوم: بررسي و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن (خصوصيات كالبدي شهر)

  جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
  جلد پنجم: ضوابط و مقررات ساختماني شهر

و اقليمـي، اجتمـاعي،    اين مهندسين مشاور در تهيه طـرح از كارشناسـان مربـوط بـه علـوم طبيعـي      
... بهـره       هـاي علـوم كـامپيوتري و     ريزي شهري، ترافيـك، حـوزه   اقتصادي، شهرسازي، جغرافيا و برنامه

برده اند. اين مشاور در طي فرآيند تهيه اسناد و مدارك الزم مكرراً به سـازمانهاي مربوطـه جهـت اخـذ     
تفصيلي شهر نوسود چندين جلسه كميتـه   -اطالعات مراجعه نموده است. به منظور تصويب طرح جامع

در  ١١/٠٢/١٣٩٦كارشناسي و كار گروه امور زيربنايي و شهرسازي برگزار و در نهايت طـرح در تـاريخ   
  به تصويب رسيد.  يو معمار يشهرساز يعاليشورا

بر اساس آخرين تقسيمات سياسي شهر نوسـود بـه عنـوان يکـي از سـکونتگاههاي شـهري اسـتان        
توابع شهرستان پاوه است که مرکز بخش نوسود را تشکيل داده و کل محدوده بخش منطبـق  کرمانشاه از 

کيلـومتر و تـا مـرز     ٣٤بر يک دهستان به نام سيروان مي باشد. فاصله اين شهر تا مرکز شهرستان حدود 
  کيلومتر است.  ٤کردستان عراق از طريق بازارچه مرز شوشمي حدود 
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ح                شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

شمالي شهر شکل گرفته و شامل محالت کوچکي مانند چقل آباد، هسته اوليه شهر نوسود در بخش 
اسـت کـه    حـوض الره محله پايين و محله باال و پچه گاه در اطراف ميدان مولوي(شـهرداري) و آبشـار   

  ساله دارد.  ١٠٠٠تقريبا قدمتي به درازاي تاريخ بيش از 
به عنوان  ١٣٣٩ت که در سال اين شهر يکي از شهرهاي قديمي شهرستان پاوه در استان کرمانشاه اس

نقطه شهري انتخاب گرديده است. موقعيت جغرافيايي اين شهر بر سر راه ارتباطي پاوه به مرز شوشـمي  
تجاري و بازرگاني آن را به عنوان نقطه شهري شـکل   -امنيتي و کردستان عراق به همراه نقش و اهميت

هزار نفر و ...  ٥شهرسازي مانند جمعيت باالي  داده است. الزم به ذکر است اگر بر اساس استانداردهاي
را نداشـته   يک نقطه شهريبه مقوله انتخاب شهر نگريسته شود نوسود شرايط الزم براي انتخاب به عنوان

 يحساسـ  يمرز آن را به نقطه شهر يبه سو يو راه ارتباط يدر نقطه مرز يرين حال قرارگيو ندارد، با ا
  ل نموده است. يتبد

امنه هاي تند و شيب دار و رو به آفتاب ارتفاعات رشته کوه شـاهو در منتهـي اليـه مـرز     نوسود بر د
شمال غربي شهرستان پاوه قرار گرفته است. هسته اوليه شـهر در نزديکـي چشـمه هـاي آب و بـر روي      
محيطي ناهموار که خاک از ارزش چنداني براي کشاورزي برخوردار نيسـت سـاخته شـده اسـت. ايـن      

که شامل محدوده شمالي مي باشد هم از بافت متمرکزي برخوردار است و هـم سـکنه بـا    بخش از شهر 
طراحي مناسب بخش مسکوني، به راحتي در مقابل خطرات ناشي از هجوم حيوانات و حتـي مهـاجمين   
مقاومت و محافظت شده اند. آب مصرفي اين بخش سپس دوبـاره در چرخـه بخـش کشـاورزي مـورد      

ت. بافت کالبدي رو به آفتاب بوده تا در زمستان هاي سرد، سکنه به راحتي بتوانند استفاده قرار گرفته اس
  از گرماي طبيعي خورشيد بهره مند شوند. 

تأسيس و اين سکونتگاه از آن زمـان تـاکنون بـه عنـوان شـهر       ١٣٣٩شهرداري شهر نوسود در سال 
كي از روستاهاي توابـع شهرسـتان   شناخته شده است. قبل از تأسيس شهرداري اين سكونتگاه به عنوان ي

به عنوان شهرستان پاوه و اورامانات تاسيس شده اسـت. در گـزارش منتشـر     ١٣٣٧پاوه بوده که در سال 
، استان کرمانشاه و نوسـود در گـروه   ١٣٧١ -٧٢ شده توسط مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، در سال

ل مهم، يعني ارتفاع زياد و عرض جغرافيايي باعث قرار گرفته اند. در اين پهنه اقليمي دو عام ٢-٨اقليمي 
پديد آمدن شرايطي معتدل در تابستان و سرد در زمستان شده است. واضح است که اين شرايط اقليمـي،  

  كالبد و نوع معماري مساكن را تحت تأثير قرار داده است.
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نيـز   شهر نوسود در معـرض تهديـدهاي طبيعـي همچـون زلزلـه، سـيل، رانـش و ريـزش زمـين و         
ن ارتباط بدليل قرارگيري آن در يک منطقه مرزي، آسيب پـذيري شـهر در   يسوزي قرار دارد. در هم آتش

  مقابل حمله هاي نظامي باالتر از سکونتگاه هاي مشابه در قسمت هاي مرکزي کشور است.
و  به طور کلي شهر نوسود بدليل وجود باغات باارزش انار و گردو، بافت پلکاني، دامنـه هـاي تنـد   

و نيـز منطقـه اطـراف آن از قابليـت بـاالي گردشـگري        حوض الرهزيباي طبيعي اطراف، آبشار قلوز و 
  برخوردار است.

شهر نوسود بر روي واحدي ناهموار و کوهستاني بر دامنه هاي شيبدار کوهستان شاهو قرار گرفته و 
مال شـرق بـه جنـوب و    شيب آن در اغلب بخش ها بسيار زياد مي باشد. شيب کلي شهر از شمال و شـ 

  غرب مي باشد.
لرزه وزارت راه و شهرسازي، شهر نوسود بندي خطر زمين خيزي و نقشه پهنه با توجه به سوابق لرزه

  در پهنه با خطر نسبي باال قرار گرفته است.
همچنين به دليل قرار گرفتن شهر نوسود در محدوده دامنه اي و شيبدار ارتفاعات کوهستان شـاهو،  

  رخداد زلزله با قدرت تخريب، وجود پديده رانش و ريزش در اين محدوده حتمي است.در زمان 
هرچند شهر نوسود در معرض مستقيم رودخانه يا مسيل هاي اصلي قرار ندارد امـا بارنـدگي هـاي    
ناگهاني در منطقه و سابقه سيل خيزي و همچنين آبگرفتگي نشان از قرارگيري شـهر در يـک منطقـه بـا     

  بگرفتي و سيالب دارد.خطر باالي آ
قرارگيري شهر نوسـود در فاصـله بالفصـل منطقـه کوهسـتاني و مـرزي، در صـورت بـروز انـواع          
مخاطرات، شهر آسيب پذير خواهد بود. كما اينكه در اثر وزش شديد باد شمال كه در فصل تابستان رخ 

ايـن محـدوده خواهـد     در کردستان عراق بههرزور سبب انتقال گرماي بيش از حد از دشت ش  مي دهد،
  شد. 

  است.سرد و باراني و در زمستانها تا حدودي معتدل و خشک آب و هواي نوسود در تابستانها 
بـه   ١٣٩٠و  ١٣٨٥، ١٣٧٥، ١٣٦٥، ١٣٥٥ ،١٣٤٥ بر پايه اطالعات اخذ شده، شهر نوسود در سـالهاي 

درماني شهر در  –هداشتي و بر اساس آمار مرکز ب ١٧٣٠و  ١٦١٧،  ١٣٦٨، ٠، ١٣٨٥، ١٠٥٨ترتيب داراي 
سـاله (يعنـي از سـال     ٤٥است. جمعيت شهر، در دوره زمـاني   داشتهنفر جمعيت  ١٨٨٠برابر با  ٩٣سال 
 ينـ يش بين بر اساس پيهمچنبرخوردار بوده است.آرامي ) مورد بررسي، از روند افزايشي ١٣٩٠تا  ١٣٤٥

  نفر برآورد شده است. ١٨٠٠وسود ت شهر ني، جمع ١٣٩٤سال  يبرا يزيت و برنامه ريريسازمان مد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ي                شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

بر پايه اطالعات اخذ شده از مرکز آمار ايران (سرشماري هـاي عمـومي نفـوس و مسـکن     همچنين 
 داراي مـذکور شهر نوسود به ترتيـب در سـالهاي    ،)١٣٩٠و  ١٣٨٥، ١٣٧٥، ١٣٦٥، ١٣٥٥ ،١٣٤٥ سالهاي

  .ه استخانوار بود ٥٥٠و  ٤٤٣، ٣٠٢، ٠، ٢٩٧ ،٢٣٤
مـردم شـهر   مي باشند. زبـان   اهل تسنن(شافعي)اسالم و داراي مذهب  ،هر نوسوددين شهروندان ش

نوسود اورامي و عالوه بر آن در مکاتبات و محاورات رسمي فارسي نيز رواج دارد. سوراني يا جافي نيز 
    مورد استفاده شهروندان قرار مي گيرد.

در اين ميـان بخـش خـدمات بـه     ساکنان شهر نوسود در سه بخش اصلي اقتصاد اشتغال دارند ولي 
تجـارت  (که زمينه را براي توسعه  مرزي) موقعيت بخشعلت نقش شهر در مقياس محلي (بعنوان مرکز 

براسـاس  ( بر مبناي اين الگو و ... فراهم نموده است) از اهميت باالتري برخوردار شده است. و بازرگاني
 ٤.٧درصد شـاغلين در بخـش کشـاورزي،     ٢٦.٧با ميزان  ١٣٩٠در سال ، شهر نوسود )مثلث بوژو گارنيه

  درصد در بخش خدمات، داراي نقش غالب خدماتي مي باشد. ٦٨.٦درصد در بخش صنعت و 
با هدف سامان بخشي فضاهاي شهري، عليرغم کاسـتي هـايش، ابـزاري     تفصيلي شهر -جامعطرح 
را فراهم سازد. ايـن طـرح    مي تواند زمينه هاي تعادل بخشي به نظام شهر نوسود و پايداري آن است که

اقتصـادي بـه    -که از فرايندي سه سطحي (شناخت، تحليل و طرح) برخوردار است، مطالعات اجتمـاعي 
  سبب نقش شان در توليد فضا و تغيير و تحول آن، اهميت ويژه اي دارد.

در شورايعالي شهرسـازي و معمـاري بـه     ١١/٠٢/١٣٩٦تفصيلي شهر نوسود در تاريخ  -طرح جامع
 يب نهايي رسيد.تصو

در نهايت مهندسين مشاور ماد شار زاگرس الزم مي دارد از مديرکل محترم راه و شهرسازي اسـتان،  
مديريت شهرسازي، کارشناسان حوزه طرح هاي کالبدي، معاون محترم امور عمرانـي اسـتانداري، دفتـر    

ي مستقر در استان، شهرستان فني استانداري و کارشناسان حوزه ذيربط، مديريت ساير ادارات و سازمانها
پاوه و شهر نوسود كمال تشـكر را داشـته باشـد. همچنـين الزم اسـت از شـهردار محتـرم، كارشناسـان         

ري شهرداري، شوراي محترم شهر و ساكنين شهر نوسود كه اين مهندسين مشاور را در تهيه اين طرح يـا 
  اند قدرداني به عمل آورد. نموده

  رسن مشاور ماد شار زاگيمهندس
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
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  : ارائه پيشنهاداتچهارممرحله 

بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر  تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش -١-٤

هاي آتي دولت و  زا و نيز برنامه در آينده باالخص با رويكرد استراتژي توسعه اقتصادي درون

گذاري  با تعيين ميزان سرمايه هاي محلي يا بخش خصوصي در توسعه اقتصادي شهر همراه سازمان

  الزم در هر بخش 

                                                                                                                             تعيين نقش و عملکرد غالب شهر در وضع موجود -١-١-٤

هر شهر داراي نوعي عملكرد اصلي است كه بر پايه وضعيت  ،پيش از اين عنوان شد گونه همان

تواند داراي سه نقش اصلي  شود. در حالت كلي يك شهر مي اشتغال افراد ساكن در آن، تعيين مي

تواند  كه به طور جزيي يك نقطه سكونتي مي اقتصادي (كشاورزي، صنعتي و خدماتي) باشد، در حالي

ها را همزمان دارا  بيش از چهارده نقش را دارا باشد. البته اينكه يك نقطه سكونتي همه اين ريز نقش

 -گمركي، صنعتي - سياسي، بندري - ها عبارتند از: نقش اداري افتد. اين نقش گاه اتفاق نمي هيچ ،باشد 

روستايي،  -بازرگاني، كشاورزي -ي، توريستي، نظامي، تجاريكارگاهي، معدني، دانشگاهي، مذهب

  راهي، خوابگاهي و ....  تاريخي، بين

)، پير ژرژ و ١٩٨٠)، بوژوگارنيه (١٩٦١)، ماكس دريو (١٩٥٢داناني چون ماكس سور ( جغرافي

امه به اند. در اد هاي متفاوتي را ارائه كرده بندي شهرها نظريه ) در خصوص طبقه١٩٤٣چانسي هاريس (

  ، مورد بررسي قرار گرفته است.نوسودطور كامل نقش شهرها و تطابق هر يك از آنها با شهر 
  سياسي -نقش اداري يبررس -

سياسي با توجه به سلسله مراتب سطوح مختلف شهرها، نقش مهمي در سطح منطقه  -اداريمراكز 

با توجه به حجم و وضعيت استقرار ها  ها و مراكز بخش ها، مراكز شهرستان كنند. مراكز استان ايفا مي

هاي سياسي ارائه  سياسي، خدمات مختلفي را به ساكنان حوزه -مراكز درجه يك، دو و سه اداري

اين شهر آنچنان از . قرار دارد پاوهشهرستان  در نوسود به عنوان مرکز بخشواقع  نوسودكنند. شهر  مي
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 يا در حد مرکز سياسي و اداري روستاهازيرساختهاي اداري و سياسي قوي برخوردار نيست و تنه

  اين نقش را پذيرفته است. بخش نوسود
  يتجار -يبازرگاننقش  يبررس -

براي توسعه صادرات و واردات هستند. اين  ييت هايقابل، داراي مرزهاشهرهاي واقع در حاشيه 

بازرگاني و تواند توسعه اشتغال و رهنمون ساختن وضعيت اشتغال ساكنين به سمت امور  قابليت مي

 يت نسبيکه موقع ييت هاياز ظرف يريا بعلت بهره گيدر تمام دن يمرز يتجارت را تقويت نمايد. شهرها

برخوردار  يآنها فراهم ساخته، از سطح توسعه مطلوب اقتصاد يت خاص برايم موقعيد بهتر بگويو شا

  هستند.

ش، يتهايبا توجه به ظرف يشوشم يمرزبازارچه  يتجار -يژه مرز بازرگانيمرز نوسود و به و

  ر است:يز شرحفراهم مي سازد که اهم آنها به  نوسودشهر  يبرا يمناسب يتهايقابل

ü  ؛يبازرگانو  يتجار يبا نقش ها کردستان عراقارتباط آسان با 

ü  ؛يحيتفر - ينقش گردشگرکردستان عراق و ارتباط آسان با 

ü  سان با کردستان عراق با نقش تردد مسافر؛آارتباط 

ü  ؛ينيزمشبکه حمل و نقل وجود 

ü ؛ير رسميو غ يرسم يتجارت و بازرگان 
  كارگاهي -صنعتينقش  يبررس -

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

سترش هاي ناشي از آن بر گ هاي بازرگاني و سرمايه دهد. فعاليت شهري بوده و خدمات شهري را توسعه 

كند. در اين گونه شهرها  گذارد و متقابالً صنعت نيز به پويايي بازرگاني كمك مي و توسعه صنايع اثر مي

كنند.  اشتغال در بخش صنعت، وزن قابل توجهي داشته و اكثر ساكنان آن از بخش صنعت ارتزاق مي

نامناسب،  يارتباط يهها، رايه ايت حاشير و موقعيدر مس يرياز مرکز، قرارگ يل دوريمتاسفانه به دل

استاندارد اين کاربري در  يحاکي از آن است که بر اساس حداقل سرانه هاو...  در گذشته يوجود ناامن
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نوسود در محدوده بخش  يواحد صنعتچ گونه يهاست بلکه  د روبرويشدکمبود  باتنها نه  نوسود، شهر

  وجود ندارد.
  نقش معدني يبررس -

شود. اغلب براي  جاد، گسترش و توسعه اقتصادي شهرهاي معدني مياستخراج منابع كاني موجب اي

شود. چنانچه  كنار معادن ايجاد مي هاي كارگري در هاي ساختماني و كمپ استخراج معادن، مجموعه

استخراج معادن افزايش يابد و برخي از صنايع و خدمات را به سوي مجموعه كارگري جذب نمايد، 

نه در درون و نه در  يو معدن خاصفاقد اين نقش  نوسوديابد. شهر  مي شهر معدني ايجاد و يا توسعه

  .اطراف شهر وجود ندارد
  فرهنگي -نقش دانشگاهي يبررس -

هاي عالي فرهنگي،  يابد كه سازمان هاي فرهنگي، هنري و دانشگاهي در شهرهايي تجلي مي فعاليت

دانشگاهي را در خود جاي داده باشند.  هايي از آثار ارزشمند هنري و هنري و دانشگاهي معتبر، گنجينه

هاي معتبر، موزه، كتابخانه، اجتماعات  هاي ملي، فرهنگي و هنري، دانشگاه در اين شهرها وجود سازمان

ها و مؤسسات پژوهشي، زمينه را براي  علمي، هنري، ادبي و مراكز تحقيقاتي و مدارس عالي، آزمايشگاه

فاقد هرگونه دانشگاه و مراكز فرهنگي مهم  نوسودند. شهر ك هاي علمي و فرهنگي فراهم مي فعاليت

  است.
  نقش مذهبي يبررس -

ها و برخورداري اين مراكز از اعتبار و اهميت در بين ساكنان منطقه،  وجود مراكز مذهبي، نمايشگاه

هاي مهم و ساير مراكز مذهبي، نقش مذهبي به يك  دهد. امامزاده توسعه شهر را تحت تأثير قرار مي

تواند تأثير مهمي در توسعه اقتصادي آن ايفا نمايد و اشتغال را تحت شعاع قرار  دهند كه مي ونتگاه ميسك

مردم و  يقادات مذهباعتل يندارد. البته به دل يدر وضع موجود نقش مذهبي پررنگ نوسوددهد. شهر 

تر از وضع  گشهر پررن ينقش مذهبنده يدر آرود که  ياحتمال آن م ،مناسبو  يميقدوجود مساجد 

  موجود شود. 
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  تفريحي -نقش توريستي يبررس -

برخورداري از فضاهاي طبيعي زيبا در داخل و پيرامون شهر و جذب گردشگران متعدد از ساير 

دهي به اشتغال شهر دارد و در بيشتر مواقع تأثير  نقش مهمي در توسعه اقتصادي و شكل ،ها سكونتگاه

برد. در اين گونه شهرها  ه و گردش پولي را در داخل شهر باال ميمستقيم بر رفاه عمومي ساكنان داشت

گير بوده و فضاهاي شهري و طبيعي را تحت تأثير قرار  مواقعي از سال، حضور گردشگران چشم

و  ي، آبشار، بافت پلکانپارکنظير  يحيتفر -يگردشگر عناصر يتعداد يدارا نوسوددهند. شهر  مي

در همچنين توانند در جذب گردشگر به شهر موثر واقع شوند.  ياشد که مب يم با و...يبدار، باغات زيش

، (بزرگ اهل حق)خانيش يمقبره سلطان اسحاق در روستا مانندآثاري  ،نوسودمنطقه اطراف شهر 

ن، ارتفاعات يل و بوزيمرخ ياطراف شهر، جنگل ها يعيطب بعروان، جنگل ها و منايرودخانه س

تواند  ي، اين شهر منوسودشهر بودن مرکز بخش وجود دارد. با توجه به  و...و ته ته  يداالن يگردشگر

  طق اطراف خود باشد. ابه گردشگران من يارائه دهنده خدمات و تسهيالت گردشگر
 بازرگاني -نقش تجاري يبررس -

هاي بازرگاني قرار بگيرند،  توانند به دور از فعاليت اي داشته باشند، نمي شهرها هر نقش و وظيفه

هايي را ايجاب  ها در شهر و ضرورت رفع نياز آنان از يكديگر، چنين فعاليت ا حيات اجتماعي انسانزير

هاي  هاي مشاغل بازرگاني در كل فعاليت يابد كه فعاليت كند، اما نقش بازرگاني شهر هنگامي تحقق مي مي

شهرها را تقويت شهري وزن خاصي به خود گيرد. همچنين وجود بازارهاي مهم و متعدد، نقش تجاري 

، موقعيت يمرزبا توجه به قرارگيري در حاشيه  نوسودگذارد. شهر  نموده و بر اشتغال تأثير مهمي مي

و خارجي  يداخل ياز قابليت باالي تجار ،ينيزمو وجود شبکه حمل و نقل  يو بازرگان يتجار

ن يزي و سرمايه گذاري در ابرخوردار مي باشد که استفاده بيشتر از اين قابليت ها منوط به برنامه ري

  باشد.  يزمينه م
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 روستايي -نقش كشاورزي يبررس -

اند.  گيري توسعه بر پايه كشاورزي و دامداري استوار بوده ها در مراحل اوليه شكل اغلب سكونتگاه

هاي كشاورزي يا  ها و يا مناسب بودن يك سكونتگاه براي ادامه فعاليت عدم توسعه ساير فعاليت

  ش آن را در ادوار اخير و يا در حال حاضر برجسته كرده است. دامداري، نق

را فراهم ساخته  يفرصت، اديز يو چشمه سارها يکاف يبارندگژه يوه مناسب ب يطيامکانات مح

از  ک)يارگان ي(باغداريباغدار توسعه و رونق نهيدر زم يبخش خصوص يه گذارياست تا با سرما

و فروش محصول  يورآد، فريتول برخوردار باشد. يرامونيپ يادر اقتصاد شهر و روستاه ياديت زياهم

) يباغدارشهر در بخش کشاورزي ( يرا برا ي، امکان مناسبسطح استاندر  يداخل يبا توجه به تقاضاها

شاغالن  در کل يسهم چندانفراهم ساخته است. در مجموع تعداد شاغالن در بخش کشاورزي در شهر 

  . ندارند
 نقش تاريخي يبررس -

تواند  جود آثار تاريخي ارزشمند در يك نقطه سكونتي و گرايش گردشگران به ديدن اين آثار ميو

يك نقطه سكونتي را از نظر اقتصاد و اشتغال تحت تأثير قرار دهد. اين نقش تا حدودي با نقش 

ه شهر ب يبايو ز يالبته بافت پلکانندارد.  يچشمگير ينقش تاريخ نوسودشهر گردشگري مرتبط است. 

ن شهر است که روابط يا يخيبرجسته تار يها يژگيمنطقه اورامانات از و يمانند اکثر سکونتگاهها

د توان يم است که ساختهن سکونتگاه برقرار يعت در ارتباط با احداث اين انسان و طبيب يزيمسالمت آم

 را ايفا نمايند.  ينقش در جذب گردشگر به شهر

  نقش بين راهي يبررس -

توانند از مزاياي عبور جاده ارتباطي از  مي ،گيرند بين دو يا چند شهر مهم قرار ميشهرهايي كه ما

مند شوند. استقرار فضاهاي خدماتي، پذيرايي، اقامتي و ساير فضاهاي تفريحي در حاشيه  داخل شهر بهره

بين تواند تأثير مهمي در وضعيت اشتغال و اقتصاد شهر داشته باشد. نقش خدماتي  جاده ارتباطي مي

وان(اورامانات) و پاوه به مرز يمر - پاوه ر جاده ارتباطي يدر مس يگيرل قراريبه دل نوسودراهي شهر 
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 يز ساختار اقتصادين موجود و يت هايبا توجه به امکانات و قابلکند  ياز درون شهر عبور مکه  يشوشم

نمايي کند. شهر، خود يها مهمترين نقشاز  يکيک به عنوان تواند در آينده اي نزدي مي اين نقش ،شهر

احداث فضاهاي مرتبط در محدوده و حريم شهر الزامي به هاي شهر، براي شکوفايي و استفاده از ظرفيت

هاي  هاي خدمات بين راهي، رفاهي، گردشگري، پذيرايي و مجموعه رسد. بنابراين ايجاد مجموعه نظر مي

يار مهمي در توسعه درآمد پايدار ايفا توانند نقش بس مي يدات بوميمحصوالت و تولفروش و عرضه 

  كنند. 
  نقش نظامي يبررس -

گيري و ساخت بعضي  هاي نظامي تأثير مهمي در شكل هاي دور، عامل پدافندي و جنبه گذشته در 

گيري و توسعه شهرها خيلي كمرنگ شده و  از شهرها داشته است. در حال حاضر نقش نظامي در شكل

  فاقد چنين نقشي است.  نوسوددي و اشتغال شهر ندارد. شهر آنچنان تأثيري در وضعيت اقتصا
  نقش خوابگاهي   يبررس  -

باشند، اصطالحاً شهر خوابگاهي هستند كه معموالً در  الذكر  هاي فوق برخي از شهرها كه فاقد نقش

  فاقد چنين نقشي است. نوسودگيرند. شهر  نزديكي شهرهاي بزرگ و كالنشهرها شكل مي

 خدمات بخش در نوسودشهر  شاغالن تعداد نيشتريب که ديگرد اشاره ودموج وضعي بررس در

  باشند.  مي رمشغول به کا صنعتکمترين ميزان شاغالن در بخش  همچنيندرصد).  ٦٨.٨(دارند  تيفعال
  ١٣٧٥-٩٠ يها سال يط نوسود شهر يت اقتصاديعمده فعال يهاساختار اشتغال در بخش :١-٤شماره  جدول

 ١٣٩٠ ١٣٨٥ ١٣٧٥ سال
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد بخش

 ٢٧.٧ ١٣٦ ٢٤.٥ ١٢٠ ١.١ ٢ کشاورزي
 ٤.٧ ٢٤ ١٤.١ ٦٩ ١٤.٣ ٢٦ صنعت
 ٦٨.٨ ٣٥٠ ٦١.٣ ٣٠٠ ٨٤.١ ١٥٣ خدمات
 - - - - ٠.٥ ١ ساير
 ١٠٠ ٥١٠ ١٠٠ ٤٨٩ ١٠٠ ١٨٢ جمع

  .١٣٩٠ و ١٣٨٥، ١٣٧٥ يسالها و مسکن، نفوس يعموم يسرشمارران، يماخذ: مرکز آمار ا                   
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اين  در يصنعت خدمات است و نقش ،نوسودنقش غالب اقتصادي  عنوان نمود کهبه اين ترتيب بايد 

 يشهر در مسير جاده ها يل موقعيت قرارگيرياين مسئله به دل. استها  تر از ساير بخش شهر کمرنگ

  نقش بين راهي آن مي باشد.  ارتباطي و

 نشان اقتصادي هاي فعاليت عمده هاي بخش بر حسب را نوسوددر شهر  شتغالا ساختار زير نمودار

  :دهد مي
١٣٨٥در سال  نوسود: ساختار اشتغال در شهر ١-٤نمودار شماره   

  
  

١٣٩٠در سال  نوسود: ساختار اشتغال در شهر ٢-٤نمودار شماره   

  
  ١٣٩٤- ٩٥ سال مأخذ: مطالعات مشاور         
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

استفاده شده  يب مکانيدر وضع موجود از روش ضر نوسودشهر  يصادن نقش اقتييبه منظور تع

  است:

هاي درون منطقه به  غالب شهر الزم است كه فعاليت يا نقش اقتصاديبراي شناخت فعاليت پايه 

بخش بررسي و تحليل شوند. يكي از  هاي كوچكتر تقسيم شده و سپس اشتغال در هر زير زير بخش

 ١)L.Qرود روش ضريب مكاني ( خش پايه در مناطق مختلف به كار ميهايي كه براي شناسايي ب روش

است اين ضريب عبارت است از: نسبت سهم اشتغال يك فعاليت اقتصادي از كل اشتغال منطقه به سهم 

اشتغال همان فعاليت در سطح باالتر از كل اشتغال سطح باالتر. اين نظريه تأكيد خاصي بر تفكيك 

  گردد. اي تلقي مي هاي غيرپايه قيه به عنوان فعاليتاي و ب هاي پايه فعاليت

  ضريب مكاني به قرار زير است: L.Qرابطه رياضي مدل 

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) در سطح باالتر  

CNa: د كل نيروي كار موجود در سطح باالتر (شهرستان)تعدا  

در سطح  Iدر شهر با سهم و وزن اشتغال  Iبه اين ترتيب تركيب سهم و وزن اشتغال در بخش 

شود. در اين قياس فرض بر آن است كه تابع توليد در سطح باالتر يكسان  باالتر (شهرستان) مقايسه مي

  است. نتيجه اين ضريب آن است كه: است و عوامل توليدكننده تقاضا نيز مشابه

  باشد منطقه در آن فعاليت خودكفاست. ١=L.Qاگر : 

                                                      
1 Location Quotient 
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٩               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

كننده آن فعاليت (كاال يا خدمات) است و ميزان آن فعاليت پايه  باشد منطقه صادر ١<L.Qاگر: 

  كند. اقتصاد پايه را بيان مي

  د غيرپايه يا تبعي است.ها، اقتصا باشد منطقه وارد كننده است، مقدار اين فعاليت ١>L.Qاگر: 

ک سطح يبه عنوان منطقه مرجع ( پاوه، شهرستان نوسودغالب شهر  ين نقش اقتصادييجهت تع

 ١٣٩٠سال  يدر نظر گرفته شده و از آمار و اطالعات اقتصاد يبه عنوان منطقه محل نوسودباالتر) و شهر 

، يکشاورز يار بخش اقتصادشهر، چه يت اقتصادين با توجه به موقعيبهره گرفته شده است. همچن

  اند: در نظر گرفته شده مورد مطالعه يها به عنوان بخش يصنعت، خدمات، گردشگر
  مرحله اول: -

) و يك سطح نوسودطقه مورد مطالعه (آوري و تنظيم اطالعات مورد نياز از ساختار اقتصاد من جمع

  .)پاوهفرادست (شهرستان 
  نوسوداي مختلف شهر ه ميزان اشتغال در بخش: ٢-٤جدول شماره 

  )LQضريب مکاني (  نوسودشهر   پاوهشهرستان   بخش
  ٠.٩٢  ١٣٦  ٣٧٦٧  کشاورزي

  ٠.٢٦  ٢٤  ٢٥٤٨  و معدن صنعت
  ١.٣١  ٣٤٤  ٦٨٢٩  خدمات

  ١  ٦  ١١٧  گردشگري
  -  -  -  ساير
  -  ٥١٠  ١٣٢٦١  جمع

  ١٣٩٠ سال ،مأخذ: مركز آمار ايران                          
  

  مرحله دوم: -

  هاي اقتصادي ) در تحليل پايه يا غيرپايه فعاليتL.Qبه و اعمال ضريب مكاني (محاس

==

a

i

a

i

CN

CN
TN

TN

QL.

  
  

 کل نیروي کار شهر

  i وي کار شهر در بخش نیر

 iنیروي کار کل شهرستان در بخش 

 کل نیروي کار شهرستان
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٠               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  بخش كشاورزي  - ١

   =LQ  

  بخش صنعت و معدن  -٢

 =LQ 

  بخش خدمات  -٣

 =LQ  

   يبخش گردشگر -٤

   =LQ 

نقش  يدارا يگردشگرو پس از آن  خدمات يضع موجود دو بخش اقتصادب در وين ترتيبد

  باشند.   يم نوسوددر شهر  يتر پررنگ
  

 يکرد استراتژينده باالخص با رويشهر در آ ينقش و روند توسعه اقتصاد ينيش بيپ -٢-١-٤

  درون زا يتوسعه اقتصاد

ده يت رسياز آنها به فعل يبخش است که ييت هايعملکرد و نقش غالب شهر متاثر از امکانات و قابل

از آنها، بصورت بالقوه  يريدر بهره گ يت سازيظرف يبرا يزيعلت عدم برنامه ره گر بيد يو بخش

 يهايژگيبا توجه به و نوسوداستفاده نمود. شهر  يتوسعه شهر يتوان از آنها برا يوجود دارد که م

است که  ييت هايامکانات و قابل ياراد يو کالبد ي، اقتصاديفرهنگ - يک، اجتماعياکولوژ -يطيمح

  ر است: يت ها به شرح زين امکانات و ظرفينده اثرگذار باشد. ايآن در آ يريتواند در نقش پذ يم
 امکانات •

  ر است:ين امکانات شهر در ابعاد مختلف به شرح زيمهمتر
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١١               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

 ؛يرامونيپ ييروستا يوجود عرصه ها -

آنها   يازهايسکنه با توجه به ن يدارا يروستا ٩ ستم) بايط سيرامون خود (محيدر پ نوسودشهر 

 ه ويژهو ب ي، دامي، باغياعم از محصوالت زراع( يمحصوالت کشاورز فروشنه يژه در زميبو

در  يذب، برخجنها در حوزه آاز  يبرخ که يا به گونه ؛ک قرار داردي) در تعامل نزديباغمحصوالت 

و ماهانه  يصورت روزانه، هفتگه ن تعامالت بيند. ارش قرار داريگر در حوزه تاثيد يحوزه نفوذ و برخ

  است.

 يبازارچه مرزوجود  -

ه يمواد اولکه عبارتند از:  دارد ياساس يتحقق اش به پنج عامل وابستگ يبرا يبازرگانت يهر فعال

 ينوسود و مرز رسم يبازارچه مرز. ديبان تولي، بازار و خدمات پشتيانسان يرويه، نيد)، سرماي(منابع تول

ز شهر يت نين سطح فعاليدر هم اما ،ندستيبرخوردار ن ياگرچه در حال حاضر از رونق چندان يوشمش

 يبازار مرزد با يبان توليو خدمات پش يانسان يروياز جمله ن بازارچه يازهاياز ن ين بخشيبا تام نوسود

  است.  ييدر تعامل فضا يشوشم

 و... يبهداشت -يآموزش -يادار يساختارهاوجود  -

ل نقش آن به عنوان مرکز بخش و يست اما به دليبرخوردار ن ياديت زيوسود اگرچه از جمعشهر ن

، يمختلف ادار يخود شهر در حوزه ها يتياز جمعيفراتر از ن يرساخت هايز ي، دارايمرز ينقطه شهر

بان و خدمات رسان يتواند در نقش پشت يو... است که م يخدمات -ي، تجاري، آموزشيدرمان -يبهداشت

  د.ينما يعمل م يرامونيحوزه پ يبرا ييروستا -يهرش
  ها                     تيقابل •

  ر است:يشهر در ابعاد مختلف به شرح ز يت هاين قابليمهمتر  

 يمرز و تبادالت مرز -

د بهتر يو شا يت نسبيکه موقع ييت هاياز ظرف يريعلت بهره گه ا بيدر تمام دن يمرز يشهرها

مرز برخوردار هستند.  يآنها فراهم ساخته، از سطح توسعه مطلوب اقتصاد يت خاص برايعيم موقيبگو
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٢               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

تواند فراهم سازد که اهم آنها به  يم نوسودشهر  يبرا يمناسب يتهايش، قابليتهايبا توجه به ظرف يشوشم

  ر است:يشرح ز

ü  يتجار يبا نقش ها هيمانيله، حلبچه و سليکردستان عراق مانند تو يشهرهاارتباط آسان با، 

 ؛يو بازرگان يگردشگر

ü  ؛کردستان عراقبا  و تردد مسافرارتباط 

ü  ؛ينيزموجود شبکه حمل و نقل 

ü ؛يدات باغيد محصوالت و توليتول 

ü به مرز يکيمنطقه و نزد يبايت زيموقعبه علت  يو خارج يجذب گردشگران داخل. 

 وانيمر -نوسود -پاوه يجاده ارتباط -

 تواند يد، مينما يعبور م نوسودشهر  رق و شرقشهر در بخش جنوب ش يورودن جاده که از يا

حال، با توجه به امکانات  فراهم سازد؛ يو گردشگر بخش خدمات يتهايفعال يبرا يبمناس يت هايظرف

ن يين تعيشهر در وضع موجود، همچن يز ساختار اقتصاديشهر وجود دارد و ن يکه برا ييت هايو قابل

به  يب دو بخش خدمات و گردشگريکه به ترت يب مکانيشهر با استفاده از روش ضر ينقش اقتصاد

خدمات و طرح،  يافق زمان يشهر برا يشهر مشخص شدند، نقش اقتصاد يشرويپ يها عنوان بخش

  گردد. يشنهاد ميپ يصنعت گردشگر

 يمات و گردشگردت خيبر فعال يدر افق طرح مبتن نوسودد، نقش شهر يهمان گونه که ذکر گرد

و توسعه  يبدون توسعه شهر ييژه توسعه فضايوه ت توسعه، امروزه تحقق توسعه بايبر ادب ياست. مبتن

ه ب ييگر تحقق توسعه متاثر تعامالت فضايعبارت ده باشد. ب ير نميصورت توامان امکان پذه ب ييروستا

 ين رو، تحقق توسعه شهري) است. از اRural-Urban Linkage( يشهر -ييروستا يوندهايخصوص پ

ر يامکان پذ يتيفعال يو محورها و پهنه ها يرامونيپ يبدون در نظر گرفتن روستاها دنوسودر شهر 

  ست. ين
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

رامون آن نشان داده است يژه حوزه پيوه شهر ب يو کالبد ياقتصاد در ابعاد صورت گرفته يهايبررس

که  يته انجا نکي) دارند. در اينه عرض يدرونزا (جوهر يتيماه توسعه اساساً يت هايکه امکانات و ظرف

  ت ها است.يقابل ينحوه بهبود و گسترش امکانات و فعال ساز ،ت برخوردار استياز اهم

 ير شهر در چارچوب الگويد در حوزه تاثيجد ييف سازمان فضاين هدف منوط به تعريتحقق ا

، محورها و پهنه ها بر اساس نقش يستيز يکانونهااز همه عناصر اعم  ،ن سازمانياست. در ا يشبکه ا

ن سازمان در محدوده يا يژگيرند. ويگ يهم قرار مه نسبت ب يدر تعامل افقبوده و گر يکديود، مکمل خ

  ):١- ٤ ر است (نقشه شمارهيآن) به شرح ز يرامونيپ يو فضا نوسودمورد مطالعه (شهر 

  ست: يز يالگو §

 ؛يگردشگر -يبا نقش خدمات ياصل يتيبه عنوان کانون جمعو نودشه  نوسود يهاشهر -

  ؛يستيتور -يبا نقش گردشگر بافت باارزش و يدارا شرکان يروستا -

 ؛ يحيتفر - يخدمات -يگردشگربا نقش  گرمله يهان يروستا -

 يگردشگر - يخان با نقش مذهبيش يروستا -

 يگردشگر - يحيتفر -يبافت با ارزش و با نقش مذهب يج دارايحج يروستا -

ت يفعال يمون در چارچوب پهنه هااريپ ييعنوان مراکز روستاه رامون بيحوزه پ ير روستاهايسا -

 رند.يپذ يمرا  يو گردشگر يکشاورز -يدينقش تول

 :تيفعال يالگو §

 ها: پهنه -

ü به عنوان  يدر مرز شوشم يلومتريک ٤در فاصله غرب شمال در  يبازرگان -يتجار يپهنه ها

 يبازارچه مرز

ü مه ين يانگور و دامپرورو  انار، گردود بر توسعه باغات يبا تاک يدامدار -يباغدارت يپهنه فعال

 نوسودشهر  ي، شرق و جنوب شرقيشمال شرق در يو صنعت يصنعت

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٤               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

 :محورها -

ü شهر با نقش شرق شمال شرق و در ) وان و نودشهيات(مراورامان -نوسود - پاوه يمحور ارتباط

 يارتباط - يگردشگر – يخدمات

ü ينوسود به مرز شوشمشهر  يگردشگر - يبازرگان يمحور ارتباط  

د)، يه (منابع توليانات پنج گانه مواد اوليشهر بر اساس جر ءن اجزايب ييسازمان فضان ايمن يدر ا

نه نه يرد و زميگ يشکل م يارتباطات ،يت)، خدمات ( کاال) و ابداع و نوآوريه (پول)، مردم (جمعيسرما

شود.  يم مز فراهيتوسعه روستاها ن يبرابلکه  ،نوسود) شهر يژه توسعه اقتصاديوه توسعه (ب يتنها برا

 سازمان ،١-٤شماره نقشه  برخوردار است. يت فراوانينظام شبکه راه از اهم ،دين سازمان جديدر ا

  دهد.  ينشان م يرا در افق طرح با هدف توسعه اقتصاد نوسودشهر  يشنهاديپ ييفضا

 دنبال خواهده ويژه توسعه اقتصادي شهر) را به تحقق چنين سازماني که زمينه توسعه فضايي (ب

  نيازمند تدوين راهبرد ها و اقدامات مناسب به شرح زير است: ،داشت

  :راهبردها §

 ذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي؛ ج يبرا يبسترساز -

  باال؛ يت نسبيبا مز يجاد و توسعه محصوالت کشاورزيا يبهره برداري از پهنه هاي مناسب برا -

 ؛ يماهپرورش  يتوسعه كشت صنعتي و حوضچه ها -

 منابع داخلي؛ متكي بر يو سنت يع دستيژه صنيبه و يتوسعه صنعت -

 ؛يانه و ورزشي، ماجراجويستياکوتور يتوسعه گردشگر -

 ؛يبازارچه مرز يرساخت هايو ز توسعه تاسيسات -

 ؛ينيزمنقل  توسعه خدمات حمل و -

 ؛ين راهيتوسعه خدمات ب -
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  اقدامات: §

خارج از كشور داخل و مي جذب سرمايه گذاران بوبه منظور  يدولت ريغ يمردم يهال نهاديتشک -

 ؛نوسودشهر  يدر شورا

 ر شهر؛يحوزه تاث يدر اراضي جديد در روستاها باغاتموجود و توسعه سطح  باغاتاصالح  -

 ؛ يو باغ يد محصوالت زراعيتول يجاد گلخانه هايا -

 و جنوب شرق؛ شرقژه محدوده يوه ر بيحوزه تاث يب کشت در سطح روستاهاياصالح ترک -

 ؛چشمه هاپرورش آبزيان در اراضي حاشيه توسعه حوزه هاي  -

ع مرتبط با يد بر صنايبا تاک يديو تول ينه احداث شهرک صنعتيدر زم يه گذاريسرما يتالش برا -

 ؛هيکشور همساموجود در  يمحدوده و تقاضاها يت هايمز

 ؛شهر نوسوددر محدوده  يگردشگر -يو رفاه يرساختيتوسعه خدمات ز جاد ويا -

ت بازارچه يه شهر و تقويدر حاش يجاد مرکز مبادالت تجاريو ا يرچه مرزبازاز يتوسعه و تجه -

 ؛يت ارتباط و مبادالت مرزيجهت تقو يشوشم يمرز

و نوسود به  ينوسود به سمت مرز شوشمدر محور  ين راهيجاد و توسعه خدمات بيا -

 .اورامانات
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آن  ريتاثو حوزه  نوسودشهر  توسعه ييسازمان فضا :١-٤نقشه شماره   
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 يدر توسعه اقتصاد يا بخش خصوصي يمحل يدولت و سازمان ها يآت يبرنامه ها -٣-١-٤

  ١الزم در هر بخش يه گذاريزان سرماين مييشهر همراه با تع

 يها ن برنامهيمهمتر ،يياجرا يگرفته با دستگاهها صورتبر اساس اطالعات حاصل از استعالمات 

  دد:گر يه مئک ارايآنها به تفک ياقتصاد

 يو گردشگر يع دستي، صنايفرهنگ راثيسازمان م - ١

 بر اساس: يالف) توسعه گردشگر

مانند  يهن رايت راهها، خدمات بيمانند بهبود وضع يخدمات رسان يرساخت هايزتوسعه  -

 )؛هتل، مسافرخانه، رستوران و...

 ؛...همچون آبشار قلوز و  يحيتفر يپارک ها و فضاهاتوسعه  -

 ؛الره) ضو آبشار آن(حو يشهردار بجنجاد و توسعه پارک يا -

     يبوم ي، ساخت کاالهايسبد باف، يوه بافيگنه يدر زم يع دستيب) توسعه صنا

  يسازمان جهاد کشاورز - ٢

  ؛يالن در بخش کشاورزيالف) جذب فارغ التحص

  سبز. يب) حفظ و گسترش فضا

  ع، معدن و تجارتيسازمان صنا - ٣

  ؛يشهرک صنعتاحداث  يبرا يزيتالش و برنامه رالف) 

  يشوشم يبازارچه مرز يرساخت هايت زيب) تقو

  

  

                                                      
مطالب اين بخش بر اساس اطالعات سازمان متولي در زمينه اقتصاد شهري تدوين شده است. بـا توجـه بـه عـدم ارايـه ميـزان        ١

   .اعتبارات پيشنهادي توسط بخشها، مطالب اين قسمت ارايه نشده است

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  يندهآ هاي جمعيت شهر در بيني احتماالت رشد و پيش -٢-٤

دقيق  اطالعات بايد به کار برد، بااليي ت در سطحيجمع ينيش بيپ در الزم را دقت بتوان آنكه براي

  ميزان مواليد، ميزان: از عبارتند كه آورد دست به جمعيت رشد ميزان آورنده وجود به هاي مؤلفه از تري

R = CBR – CDRيعني مهاجرت، اثرگذاري ميزان و مرگ و مير ± M:. ميزان دهنده تشكيل عوامل همه 

 خام ميزان CDR ولد، و زاد)ناخالص( خام ميزان CBR يعني هستند؛ ناخالصي هاي كميت جمعيت رشد

EMIM( مهاجرتي موازنه رقم تقسيم از حاصل نسبت M بوده، مرگ و مير) عمومي=  ناخالص( −  (

  است. مطالعه مورد دوره يا سال جمعيت ميانگين به

- يهاي معيني وجود دارد كه از اين ميان م براي برآورد جمعيت (اعم از شهري و روستايي) روش

روشهاي تركيبي جمعيت ياد کرد. بر و  ي، لوژستيك (لوجستيك)، نسبتي، نماييخط يتوان از روشها

برخوردار است. البته  يشترياز اعتبار ب يبيموجود، روش ترک ين روشهايانجام گرفته از ب ياساس بررس

زنان در سن  يک گروه سنيد به تفکيژه تعداد مواليوه است که اطالعات مرتبط ب يدر صورت امر نيا

ک جنس و ... در يبه تفک يسن يجرت در گروه ها)، مهاياختصاص يمحاسبه نرخ بارور ي(برا يبارور

ن يد. در اياستفاده گرد يقيتلف ي، از روشيآمار يت هاين طرح به علت محدوديدسترس باشد. در ا

  د: يروش تالش گرد

 Peopleبا استفاده از نرم افزار  يعموم يبا مداخله نرخ بارور يتيجمع يعيالف) نرخ رشد طب

 محاسبه گردد. 

شهر برآورد  ياقتصاد - يبا توجه به تحوالت در حال وقوع در ابعاد اجتماع نرخ مهاجرتب) 

 :تايگردد؛ و نها

  گردد. ينيش بيت شهر پي) جمعيه سازي(فرض يسينو ويبا استفاده از روش سنارج) 
 

  ت يجمع ينيش بياثرگذار در پ يروهايعوامل و ن -١-٢-٤

  عبارتند از:  نوسودشهر  پيش بيني جمعيترگذار در يتأث يروهايعوامل و ن
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     موجود ياسناد استان يشنهاديالف) نرخ پ

  اورامانات يه ايطرح توسعه و عمران (جامع) ناح §

ر يمد نظر قرار گرفته است بشرح ز يت بصورت کليکه بر محور جمع يهايو استراتژ ياصول کل

  باشد.  يم

  رات آنهاييگذشته و روند تغ يدهه ها يتيتوجه به تحوالت جمع - ١

 رياخ يسالها يکل يعيه نرخ رشد طبتوجه ب - ٢

 کنترل آن يحاکم برا ياستهايتوجه به نرخ مهاجرت و س - ٣

حـاکم در   يتيجمع ياستها و راهبردهايز سين استان و ي، اجتماعيط خاص اقتصاديتوجه به شرا - ٤

 کشور.

لها و منـابع  يه با توجه بـه امکانـات، پتانسـ   يناح يريت پذيجمع يل هايتها و پتانسيتوجه به ظرف - ٥

 دار و سبز.يدن به هدف توسعه پايرس يراب

و  يت و ابعاد مختلف عوامل انسانيبا توجه به ماه يتيجمع يها ينيش بين پيقتريکه دقياز آنجائ - ٦

ـ  ينان از فرايو عدم اطم ياجتماع          بـه وقـوع    يت، کمتـر بـه شـکل جـد    يـ جمع يند تحـوالت آت

ت يـ ن و حداکثر در برآورد جميانگي، منه حداقليشود سه گز يم ين گفتار سعيوندد، در ايپ يم

 لحاظ شود. 

) دستيابي و اطالع از تعداد جمعيت ١٣٩٩به منظور بررسي جمعيت ناحيه در افق دهساله ( سال 

) الزاميست و با توجه به اينكه هم اكنون آخرين آمار رسمي در اين خصوص ١٣٨٩سال پايه طرح (سال 

 ١٣٩٠باشد و از سوي ديگر سرشماري آينده در سال مي  ١٣٨٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

، لذا الجرم از طرق روش هاي كمي و ه بوده است)يدر دست ته ١٣٨٩(طرح در سال  انجام مي گيرد

) جمعيت ناحيه در ١٣٨٥-٨٩مير در طول چهار سال ( توجه به وضعيت مهاجرت و زاد و لد و مرگ و

  ). ٣-٤برآورد مي شود (جدول شماره  ١٣٨٩سال 
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  ١٣٨٩برآورد جمعيت شهرستان هاي ناحيه اورامانات در سال  -٣-٤جدول شماره 
  شرح
  

جمعيت 
  ١٣٨٥سال 

نرخ رشد جمعيت 
  ٧٥-٨٥(طبيعي) 

نرخ رشد جمعيت 
  ٧٥- ٨٥(مطلق) 

نرخ خالص 
  ٧٥- ٨٥مهاجرت 

نرخ رشد 
  ٨٥-٨٩طبيعي 

جمعيت 
  ١٣٨٩سال 

نرخ رشد 
٨٥-٨٩  

  ١.٤  ٢١٤٠٧٥  ١.٦٧  +٠.٣٤  ١.٣٦  ١.٦٩  ١٩٩٤٨٤  ه اوراماناتيناح
  ١.٤  ٥٥٨٠١  ١.٦  +٢.٩٥  -١.٥٨  ١.٤٨  ٥٢٧٨٣  شهرستان پاوه

  ٢  ٦٧٩٧٣  ١.٧  -٠.٤١  +٢.٣  ١.٩  ٦٢٧٩٧  شهرستان جوانرود
  ١.٩  ٤٨٨٦٨  ١.٦  -١.٥٣  +٣.٠٣  ١.٥  ٤٥٣٢٤  شهرستان روانسر

شهرستان ثالث و 
  ١.٨  ٤١٤٣٣  ١.٨  -١.١٣  +٣  ١.٩  ٣٨٥٨٠  باباجاني

  ١٣٨٩؛ رر شهيتدب مأخذ: محاسبات مشاور
  

به پيش بيني جمعيت براي  ١٣٨٩با در نظر گرفتن برآورد جمعيت شهرستان هاي ناحيه در سال 

  .افق طرح در قالب سه گزينه پرداخته مي شود

  نه حداقليالف: گز
  درصد)  ١.٣٦گذشته ( ١٠سال  يت کليتوجه به ميانگين نرخ رشد جمع - 1
 درصد) ٢.٩٥توجه به بيشترين نرخ مهاجرت جمعيت در سطح ناحيه ( - 2

 درصد) ١.٥سال گذشته ( ١٠ت در يجمع يعيتوجه به كمترين نرخ رشد طب  - 3

 ه اوراماناتيدر ناح يزان باروريکاهش م - 4

 سال) ٦٦(معادل  ١٣٨٥در سال  يد به زندگيدر نظر گرفتن ام - 5

شود که بـر   يشنهاد ميه پيساله ناح ١٠افق  يبرا يدرصد ١.٣نرخ رشد باال  يش فرضهايبر اساس پ

ت يـ نفر به جمع ٢٩٥١٣سال، تعداد  ١٠د و در طول دوره يخواهد رس ٢٤٣٥٨٨ه به يت ناحيآن جمعه يپا
 ه اضافه خواهد شد.يناح

  :نه حداکثريگز -ب
  درصد) ٣سال گذشته ( ١٠ يت طين نرخ رشد جمعيتوجه به باالتر -
  به کمتر از صفر  ٠.٣٤کاهش نرخ مهاجرت از  -

  سال ٧٠به حدود  يد به زندگيش اميافزا -
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  ٤به  ٤.٩ر از يکاهش نرخ خام مرگ و م -
  ندهيدر ده سال آ ٢٤.٢د يتوجه به بيشترين نرخ خام موال -

  شود.  يشنهاد ميافق طرح پ يبرا درصد ٢رشد ن اساس نرخ يبرا

ـ د. اينفر خواهد رس ٢٦٠٩٥٤به  ١٣٩٩ه در سال يت ناحين اساس جمعيبر ا زان نشـان دهنـده   يـ ن مي
  نفر خواهد بود. ٤٦٨٧٩ه ده ساله به تعداد ک دوري يت طيش جمعيافزا

  انه (گزينه مطلوب)ينه ميج) گز
  در صد) ١.٣٦ساله گذشته ( ١٠ت ين نرخ رشد جمعيانگيتوجه به م -

  به صفر ٠.٣٤کاهش نرخ مهاجرت از از  -
  سال ٦٩سال به  ٦٧از  يد به زندگيش اميافزا -
  ديکاهش اندک نرخ خام موال -
  ٤.٧به  ٤.٩ر از يکاهش نرخ خام مرگ و م -

  يشتيو مع يکياکولوژ يتهايه و توجه به محدوديناح يريت پذيجمع  -
نفـر خواهـد    ٢٥٠٩٠٠بـه   ١٣٩٩ه در سـال  يـ ت ناحيجمع ١.٦ن اساس با در نظر گرفتن نرخ رشد يبر ا
  نفر خواهد بود. ٣٦٥٢٨ک دوره ده ساله به تعداد ي يت طيش جمعيزان نشان دهنده افزاين ميد. ايرس

  ١٣٨٩پيش بيني جمعيت ناحيه در سه گزينه بر پايه جمعيت سال  -٤-٤شماره جدول 
  نرخ رشد          

  شهرستان 
  ٣درصد  ٢نرخ رشد     (گزينه مطلوب) ٢درصد  ١.٦نرخ رشد   ١درصد  ١.٣نرخ رشد 

١٤٠٤  ١٣٩٩  ١٤٠٤  ١٣٩٩  ١٤٠٤  ١٣٩٩  
  ٢٨٨١١٣  ٢٦٠٩٥٤  ٢٧١٦٤٠  ٢٥٠٩٠٠  ٢٥٩٨٣٧  ٢٤٣٥٨٨  ه اوراماناتيناح

  ٧٥١٠٠  ٦٨٠٢١  ٧٠٨٠٢  ٦٤٥٠٠  ٦٧٧٣٠  ٦٣٤٩٤  پاوه
  ٩١٤٨٢  ٨٢٨٥٨  ٨٦٢٤٦  ٧٩٦٦٦  ٨٢٥٠٣  ٧٧٣٤٤  جوانرود
  ٦٥٧٦٩  ٥٩٥٦٩  ٦٢٠٠٥  ٥٧٢٧٤  ٥٩٣١٤  ٥٥٦٠٥  روانسر

  ٥٥٧٦٢  ٥٠٥٠٦  ٥٢٥٧١  ٤٨٥٦٠  ٥٠٢٩٠  ٤٧١٤٥  ثالث باباجاني
   ١٣٨٧مأخذ : محاسبات مشاور         
  ش مهاجرت فرستي كاهش باروري و افزاي -١گزينه           
  كاهش نرخ رشد طبيعي و مهاجرت  -٢گزينه           
  افزايش باروري و كاهش مرگ و مير و مهاجرت  -٣گزينه          
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زيرا هم نرخ  (الزم به ذكر است امكان كاهش جمعيت به ارقامي كمتر از گزينه متعادل وجود دارد،  

ايد و هم مهاجرت روند نزولي داشته باشد. بـا ايـن   درصد پائين بي ١.٤رشد جمعيت ممكن است تا حد 

  .حال سياست جمعيتي طرح عمران ناحيه حفظ آستانه رشد جمعيتي ناحيه مي باشد)
 نوسودشهر  يطرح هاد §

ت يجمع ١٣٨٤شهر در سال  يت هاياز امکانات و ظرف ي، با توجه برخنوسودشهر  يدر طرح هاد

نرخ رشد در دوره  ،. بر اساس سند موجودده استش ينيش بينفر پ ٢٧٥٩ حدود ،١٣٩٤سال  يبرا

اگرچه به علل مختلف  مذکور، طرح يشنهاديپرشد درصد در نظر گرفته شده بود. نرخ  ٤ مذکور دهساله

اقدامات  يبه علت برخ يول ،ديمحقق نگرد ياقتصادو  يعمران يهايگذار هياز جمله عدم تحقق سرما

بر  يده است که به نحوکرجاد يطرح ا يمحدوده قانون ين اراضيمالک يحقوق مکتسبه برا ،يشهردار

  گذارد.  يد اثر ميطرح جد يشنهادينرخ رشد پ
  ت کشوريش نرخ رشد جمعياست دولت در افزايب) س

ت يدر ساختار جمع يط بحرانياز شرا يت متاثر از درک مقام رهبريش نرخ رشد جمعياست افزايس

نرخ  ،متاثر ياز روندها يکيعنوان ه است بين سيد. ايردنده) اتخاذ گيت در آيجمع يريکشور (بحران پ

  دهد.  ير قرار مينده تحت تاثيدر آرا رشد شهر 
   ياقتصاد -ياجتماع يهاداديها و روج) روند

توسعه و ، يبازارچه و مرز شوشمر وجود يموجود نظ يرش متاثر از روندهايو حوزه تاث نوسودشهر 

) ي( تحوالت آت ييدادهايو رو ت در منطقهيش سطح امنيزارساخت ها و افي، توسعه زيرونق گردشگر

ور، ي، پرورش دام و طينه توسعه باغات و پرورش ماهيدر زم يه گذاريسرما، شهر ياقتصادنظير توسعه 

است.  ياقتصاد -يو ... در حال تحول اجتماع و امکان تردد مسافر و کاال يشوشم يباز شدن بازار مرز

  ر خواهد گذاشت.ي) تاثيريمهاجرت شهر(مهاجرپذبر نرخ  داًين مساله شديا
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  ت شهريآينده نگري جمع -٢-٢-٤

) يت شناسيات جمعياثرگذار ( در چارچوب ادب ين مولفه هايت شهر در بيآينده نگري جمع براي

ه بر اساس ير، سه فرضيژه در دو دهه اخيوه ب ت نقش عامل مهاجرت (نرخ مهاجرت)يبا توجه به اهم

  : است دهيگرد يطراح زير به شرح ن عامليا

 ت):يجمع يعيطب و اول ( تحقق نرخ رشديسنار  . أ

 (بر اساس آمار مرکز بهداشت نوسود)تيجمع يعيش روند آرام و رو به رشد نرخ رشد طبيافزا 

 شهر صورت اين در درصد)؛ كه ١.٢(نده ين روند در آيادامه او  ) ٨٦- ٩٤( هک دوره هشت سالي يبرا

 و حفظ خود در ،ديآ يوجود مه ب طبيعي رشد اثر در كه را شهر جمعيت رشد بود دخواه قادر نوسود

  نمايد. نگهداري

 ت):يو دوم ( تحقق نرخ متوسط رشد جمعيسنار  . ب

و  يلياز مهاجران دوران جنگ تحم ياريبه بازگشت بس ينيو خوشب يفرستکاهش سطح مهاجرت 

 ١.٢( يعينرخ رشد طب ادامهدرصد) و  ٠.٦ ه(به انداز ٨٥-٩٠دوره  يت طيادامه روند رشد مثبت جمع

 اثر در كه را شهر جمعيت ضمن حفظ مازاد رشد بود خواهد قادر نوسود شهر صورت اين در درصد)؛ كه

ت مهاجر که ياز جمع يتعداد قابل مالحظه ا .نمايد نگهداري و حفظ خود در ،ديآ يبوجود م طبيعي رشد

درصد  ١.٨لذا نرخ رشد  .به شهر وارد گردند ،هستند يرامونيپ ير و شهرهايحوزه تاث ياز روستاها اغلب

  ده است.يشنهاد گرديپ يده سال ات يبه عنوان رشد متوسط برا

 ت):يو سوم ( تحقق حداکثر نرخ رشد جمعيسنار  . ت

 يشوشم يبازارچه مرز يير بازگشاينظ ياقتصاد يش نرخ مهاجرت با توجه به تحقق پروژه هايافزا

 ١.٦ت (يجمع يعينرخ رشد طبش يافزا ادامهدرصد) و  ١.٤(در حدود  هو بازگشت مهاجران گذشت

 يت از روستاهاي، جمعيعيطبت حاصل از نرخ رشد ين صورت، عالوه بر حفظ جمعيکه در ا ؛درصد)

  گردند. يافزوده م نوسودت شهر يز به جمعير استانها نياطراف استان و سا يهاشهر يو حت يرامونيپ
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  :ده استيگرد ارائه زير به شرح جدول نهگزي سه در نتيجه محاسبات
  طرح يدر افق زمان نوسودت شهر يجمع ينيش بيپ ينه هايگز: ٥-٤ جدول شماره

 سال
  درصد) ٣حداکثر رشد(  درصد) ١.٨متوسط رشد (  درصد) ١.٢حداقل رشد (
  رشد  جمعيت  رشد  جمعيت  رشد  جمعيت

١٨٠٠ - ١٨٠٠ - ١٨٠٠  ١٣٩٤ - 

٢.٨  ٢٠٦٦ ١.٤  ١٩٢٩ ١  ١٨٩٢  ١٣٩٩ 

٣.٢  ٢٤١٨ ١.٨  ٢١٠٩ ١.٢  ٢٠٠٨  ١٤٠٤ 

 ٣  ٢٤١٩ ١.٨  ٢١٥١ ١.٢  ٢٠٢٨ ميانگين رشد دوره

 ١.٤ - ٠.٦ - ٠  -  نرخ مهاجرت

  ١.٦ -  ١.٢ -  ١.٢ - نرخ رشد طبيعي
  .١٣٩٤ماخذ: محاسبات مشاور،

 است.نفر پيش بيني کرده  ٢٧٥٩درصد، جمعيت را  ٤)با نرخ رشد  ١٣٩٤طرح هادي (کنوني) براي افق طرح ( -

درصد در نظر گرفته  ٢و  ١.٦،  ١.٣طرح باالدست (ناحيه اي اورامانات) براي شهرستان پاوه سه گزينه نرخ رشد  -
  است.

  

نوسـود   شـهر  جمعيت) بـراي  رشد حداکثر( سوم گزينه ،ريموجود به شرح ز يت هايبر اساس واقع

ـ   يو در جلسـه گـارگروه تصـو    گزينه ها از سايرتر  مناسب مـورد   ١٥/١٠/٩٤خ يارب وضـع موجـود در ت

. گـردد  مـي  شـنهاد يپ يکالبد يزيبرنامه ر براي مطلوب گزينه عنوانه نه بين گزيا لذا .ب قرار گرفتيتصو

  عبارتند از:  مطلوب گزينه عنوانه ب سومگزينه داليل انتخاب 

 ، يشوشم يبازار مرز ييبازگشاژه يوه ب يشنهاديپ يطرحها و پروژه ها يريزان تحقق پذيم يابيارز -

 ،يدن سن انها به دوران بازنشستگيبا توجه به رس يلين دوران جنگ تحمياز مهاجر يبازگشت برخ -

 ت در سطح منطقه،يب امنيش ضريچشم انداز مثبت و رو به رشد در کردستان عراق و افزا -

دوآب انتقال آب  يان، تونل هايمانند سد دار يدولت ي) عمرانيه گذارياعتبارات (سرماش سطح يافزا -

 و... يرپل ذهاب، توسعه جاده روانسر به مرز شوشمبه س

 مسکن در شهر. ن ويد زميبه خر يرامونيپ ين روستاهايش ساکنيگرا -
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 ش،يشهر در حد معقول و همراه با افزا يعيروند نرخ رشد مثبت طب -

کالن  يکردهاير روييت و تغيش جمعيافزا يکالن دولت و حکومت در راستا ياست هايس -

 ،يتيجمع

 نده، ين روند در آيد به ادامه ايو ام ٨٥- ٩٠دوره  يشهر ط يريمهاجرپذ -

 

  تعيين الگوي توسعه و محدوده شهر -٣-٤

اي است بسيار وسيع و  واژه زمين فقط يك شكل هندسي مسطح نيست بلكه يك مفهوم است. دانش

ايي و اي از امكان اسـت كـه بسـتر توليـد و توسـعه فضـاي جغرافيـ        فراگير، اما در مفهوم قلمرو، گستره

رود. نحوه استفاده از زمين تنوعي از فضـاهاي جغرافيـايي و اكوسيسـتم را خلـق      اكوسيستم به شمار مي

   ١.كند مي

وستـــه اسـت.   يزمـان بـه وقـــوع پ    ياست کـه در طـ   يشهر حاصل تعامالت متعدد ييشکل نها

هـا و  ت، خواسـت ط، اقـداما ياز شـرا  ياده مجموعـه يچيشهر منتج از روابـط پ يکالبد -ييرات فضاييتغ

ه يـ شهرها بدون در نظر گرفتن کل يجاد کالبد کنونيعوامل مؤثر در ا ينرو درک تماميها است. از اشيگرا

ر يپذعوامل مؤثر، عمالً امکان يشهر ممکن نخواهد بود. اما درک تمام ييفضا يريگعوامل مؤثر در شکل

کـه   يماننـد بـه نحـو   يم يو نامشخص باق ه طرح، نامعلوميند تهياز عوامل مؤثر در فرآ ياريست و بسين

ن يش از تعداد عوامل معلوم است. در چنيشهرها ب يکالبد کنون يريگ تعداد عوامل نامعلوم مؤثر در شکل

وضع  يين برابر شناساياست که چند يدينده، خود معضل جديآ يق برايو ارائه طر يزيربرنامه يطيشرا

هـا و  ينـ يبشيخطا در پ يجه، همواره انتظار مقدارياست. در نتها همراه يموجود با احتماالت و نامعلوم

زان خطا کاسته يكرد تا حد ممکن از م يد سعيبا يطين شرايد. در چنينمايم يعيطب يها، امرينده نگريآ

  ر مبدل شود.يپذامکان يتيک و به فعاليت نزديشتر به واقعيهرچه ب يزيرشود تا برنامه

                                                      
 هاي نو در جغرافياي شهري، جلد اول، انتشارات سمت اه) ديدگ١٣٧٣شكويي، حسين ( -  ١
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 يل وضـع موجـــود، بررســـ   يف و تحــل يپس از توصـ  يزيرد برنامهنياز مراحل مهم در فرآ يکي

ـ ن طريو) است. بـد يبه مسئله (آلترنات ييپاسخگو يهـــاانــواع روش  يهـا ق بـا سـنجش راه حــــل   ي

نه (در حد اطالعـات  يده شده و پاسخ بهيسنج يآت يازهايط موجود و نيآنها با شرا يريپذمختلف، امکان

ات يط و مقتضير شراييآورد که در صورت تغيز فراهم مين امکان را نين روش ايشود. ا موجود) ارائه مي

ـ   يريپذزان امکانيا ميگر به سرعت قابل ارائه باشند و يد يهاحلطرح، راه ده شـده  يش، سـنج يآنهـا از پ

  حاصل از مجموع مطالعات گذشته ارائه شده است. يباشد. با اتکا بر مقدمات فوق الگوها

ـ از نظر يهاي كاربري اراضي تعـداد  ريزي امهراً در برنياخ ه پـردازان، محدودسـازي رشـد شـهر را     ي

دانند كه ممكـن   هايي مي كنند و آن را از جمله راه حل کنند و نظريه رشد فشرده را تجويز مي يپيشنهاد م

ارند، گروه اخير بر الگوهاي مؤثر كاربري زمين شهري تأكيد د  ١شود. است به توسعه پايدار شهري منجر 

پردازي وجود دارد كه با وجود اراضي بالاستفاده و با قابليـت دسترسـي مناسـب بـه      بنابراين كمتر نظريه

  را توصيه كند. بيرون از محدودههاي موجود شهري توسعه  خدمات و تأسيسات در بافت

 چنين شكلي از توسعه شهر، الگويي از يك شهر بيمار خواهد بود كـه انسـجام فضـايي خـود را از    

نشـيني،   (جداگزيني اجتمـاعي، حاشـيه   شود مينظمي رشد  هاي ناشي از اين بي دست داده و دچار آسيب

هاي زراعي  هاي مالي، تخريب اساسي اقتصادي، از بين رفتن باغات و زمين كمبود خدمات شهري، بحران

گويي بـه  هـاي شـهري و جهـت پاسـخ     وري از زمـين  و غيره از اين جمله است)، امروزه به منظور بهـره 

  ٢نيازهاي جديد و توسعه شهري، تئوري تجميع و سازماندهي زمين در شهرها مطرح است.

يـابي نـو آبادهـا و     سازي، گسترش افقي، مكان هاي تجميع و توزيع مجدد، فشرده با اين وجود طرح

ان ها الگوي توسعه فيزيكي شهري هستند كه در شهرهاي جهـ  هايي از ده نههاي جديد امروزه نمو شهرك

                                                      
سـازمان   ٢١هـا، شـماره    ): استفاده از زير زمين شهرها، ترجمه علـي خاكسـاري رفسـنجاني، ماهنامـه، شـهرداري     ١٣٧٩ميسو يكه تجادور ( - ١

 ها شهرداري

 ٢٤، ترجمه قربان پناهي جلودارلو سال سوم شماره ) آرايش مجدد زمين١٣٨١كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) ( ٢
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جايي است كه در آن ها و  نظمي ها و بي از هم گسيختگي شهر ،شوند. شهر جهان سومي سومي تجربه مي

   ١كند. شهرنشيني به صورت جهشي و پراكنده بوده و همواره الگويي ناپيوسته را ايجاد مي

هاي توسـعه شـهري بـا سـنجش      ها و نمونه ريزي، بررسي انواع روش يكي از مراحل مهم در برنامه

گيرد و در  پذيري از آنها با شرايط موجود و نيازهاي آتي مورد بررسي قرار مي هاي مختلف، امكان حل راه

كند كه در صورت  اين روش اين امكان را فراهم مي شود. نهايت الگوي نهايي و معقول و منطقي ارائه مي

  هاي ديگري به سرعت قابل بررسي و ارائه باشد. حل تغيير شرايط، راه

ـ رباز بـه عنـوان   ياز د نوسودشهر ده است، يگرد يکه در مطالعات وضع موجود شهر بررسچنان ک ي

ار دور، آنچه در حال حاضـر در  يمورد توجه بوده است. اما فارغ از اوضاع و احوال بس يستيسکونتگاه ز

شـهر و در پيرامـون    شـمال ه شـهر در قسـمت   يهسته اول ؛از آن است يگر است، حاکشهر جلوه يمايس

ست. مرحله اول توسعه شهر در هر دو جهت شرق و غرب هسته اوليه شکل ا شکل گرفته يدان مولويم

و متمرکز شکل گرفته  يآن و به صورت هسته اشرق، در امتداد  جنوب -غرب گرفته و در جهت شمال

و  يوانـات وحشـ  يو مقابلـه در برابـر حملـه ح    يعـ يط سـخت طب يمحافظت از خود در مقابل شرا. است

ساخت و سـاز و اسـتفاده دوبـاره از آب در     ينامرغوب برا ين هاياز زم يريمهاجم و بهره گ ياگروهه

و گسترش  يشکل گير يعامل اصلد در زمستان ها ياز نور خورش يريبه همراه بهره گ يچرخه کشاورز

د از بعشهر  يتوسعه کالبدن بخش، ين در ايد زميبا توجه به کمبود شد بوده است.ن دوره ها يا يطشهر 

شـتر  ين هموار بيتر شهر که زم ين بخش به صورت منفصل در بخش جنوبيدر ا يخال يپر شدن فضاها

عناصر مصنوعي از  ن مراحليدر ا. راحت تر است اتفاق افتاده است يميز از هسته قدين يبوده و دسترس

   ادامه داشته است. شهر جنوببيعي را تحت تاثير قرار داده و توسعه در جهت عوامل ط ،قبيل راه ارتباطي

بـه   يمتماد يهاز مدتين نوسودشهر رسد ير، به نظر ميران در ادوار اخيا ياز شهرها ياريمانند بس

 يو اجتمـاع  يافته است. اما با وقـوع تحـوالت اقتصـاد   يتوسعه  يک محدوده کوچکيدر  يصورت بطئ

                                                      
، مركـز  ٣٣ريزي شهري و افزايش شهروندان زير خط فقر سكونت، مجله آبـادي، شـماره    ) استانداردگرايي در برنامه١٣٧٨مشهودي، سهراب ( ١

  مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٢٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

توسـعه شـهر   ر يـ د سـال اخ در چنبرخوردار شده است.  يعيک رشد سرير، ناگهان شهر از ياخ يهادهه

و به سمت شده  در بخش شمال خارج يميقدهسته  درافته و شهر تا حدودي از حالت متراکم يش يافزا

  توسعه يافته است. به اورامانات  يجاده منته يکيجنوب در نزد

شـهر  بافت قديمي  .از سه بافت قديمي، مياني و جديد شكل گرفته است نوسودشهر پهنه سكونتي 

سـاخت و   بخش اعظمكه در حال حاضر نيز  بوده ن، چقل آباد و پچه گاهييمل محالت باال، پاشا نوسود

، بافت جديد شـامل  شکل گرفته اند يميا سه طبقه و با استفاده از مصالح قديدو سازهاي آن به صورت 

هـه  دو د يطـ كـه در   باشد مي دان شهدايدان معلم و مياطراف م يمحله مله سروا و محدوده هامحدوده 

بافـت  د واقع شده بـه عنـوان   يم و جدين دو هسته قديمحله قلوز و قوله که ماب. اخير احداث شده است

يكي از عوامل اصـلي   .دارندن بخش استقرار يز در اين يادارات دولتكه بيشتر  باشد مي نوسودشهر مياني 

مناسـب   يها يترسر و وجود دسيباز و با ين هاياز زم يبرخوردار، جنوبشهر به سمت  جديد توسعه

  باشد.  ين محدوده ميدر ا

است که در بخـش جنـوب شـرق و از     يو طوالن يابان اصليشهر نوسود متأثر از خ ييساختار فضا

افته يشهدا و معلم به سمت شمال ادامه  يدان هايتشار وارد شهر شده و پس از عبور از م يسمت روستا

ابان با توجه ين خيگردد. ا يخارج م يافت کالبداز ب يبه سمت مرز شوشم يت در بخش شماليو در نها

بـا عمـود بـر     يبرخوردار اسـت و بـه عبـارت    يب کميشهر از ش يزان هايم يمنحن يبر رو يريبه قرارگ

ع يابان و جهت تسطين خيا يب شهر نموده است. در اغلب بخش هايدر کاهش ش يزان ها سعيم يمنحن

در بخش غرب و شـرق   ييوارهايد ،آناز  ييقسمت هادر  که يوار استفاده شده است به گونه ايآن از د

ر شـده اسـت.   يه شده امکان پذيتعب يق پلکان هايمعبر باعث انسداد ارتباط با شرق و غرب و تنها از طر

ژه يبه و يابان اصليخگيري در حاشيه  در چند سال اخير بيشتر فضاهاي خدماتي مهم شهر در حال شكل

گـرايش بـه احـداث در آن بـه      ،ليل ارزش افزوده اراضي حاشيه جادهاست و به د شهر يدر بخش جنوب

  شدت باال رفته است.
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توجه به محدوده طرح هادي، حقوق مكتسبه، ساخت و سازهاي بيرون از محدوده، مصوبات كميته 

امـور  هاي انجام شده با مردم توسط شهرداري و مصوبات كميته فني و كار گـروه   تغيير كاربري، مصالحه

بـا محـدوده    ١٣٨٤در سـال   نوسودشهر شهرسازي از جمله اهداف مدنظر است. طرح هادي  يي وزيربنا

تصـويب و   ،در هکتـار  نفـر  ٩٦.١نفري و با تراكم جمعيتي  ٢٧٥٩ شده ينيب شيپ جمعيت ،هكتاري ٢٨.٧

جنـوب و جنـوب شـرق و غـرب     جهات توسعه اصلي شهر در اين طـرح در قسـمت   ابالغ شده است. 

 يو جنـوب  يمحله شمالمحله كالبدي تقسيم نموده است.  دو، شهر را به جامعست. طرح بيني شده ا پيش

شـهر سـعي    توسـعه در طـرح   ن محالت شده اند.يان ايم يکالبد ينيگزين انها باعث جدايکه باغات ماب

الن براي ئوهاي اقتصادي و نظر منطقي مس خواهد شد، عالوه بر توجه به مشكالت سكونتي مردم، ويژگي

ه شهر در نظر گرفته شود و توسعه شهري در درون بافت به صورت پيوسـته پيشـنهاد شـود، البتـه     توسع

  .باشد يمسعي در توقف توسعه طولي 

  ريزي گسترش در شهرهاي كشور به چند گونه زير اتفاق افتاده است: برنامه
  گسترش ناپيوسته  •

ي نسبت بـه محـدوده شـهر    اين شيوه گسترش در اراضي كه داراي شرايط مساعد گسترش بوده ول

هاي بااليي كـه بـراي تـأمين تاسيسـات و      گيرد. اين الگوي توسعه به دليل هزينه فاصله دارند صورت مي

ريزي گسترش ناپيوسته شهر با توجـه   تجهيزات شهري الزم دارد، از نظر اقتصادي به صرفه نيست. برنامه

ريـزي شـهرهاي اقمـاري و     جديـد، برنامـه  ريـزي شـهرهاي    به اندازه و مقياس شهر در سه گونه برنامـه 

  گيرد. صورت مي يخدمات يها هاي مسكوني و انواع مجتمع سازي مجتمع آماده

بـه صـورت دو هسـته    و در وضع موجـود   شکل گرفته اورامانات يمنطقه کوهستاندر  نوسودشهر 

و هسته  يمين هسته قديب يعيط سخت طبيبه خاطر شرا ياز هم شکل گرفته و گسستگ هبا فاصل يکالبد

از  يبعضـ  يدر داخل محـدوده شـهرها، بـرا    يدولت يل نبود اراضيبه دلاست.  جاد شدهياد يو جد يانيم

  ل شده است. يوسته تحميشهرها توسعه به صورت ناپ

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
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  گسترش پيوسته •

هاي كمتري را نسبت به گسترش ناپيوسـته دارد. در اغلـب    گسترش پيوسته به لحاظ اجرايي، هزينه

ريزي گسترش فضايي پيوسته با ارزيابي محدوده و تعيين اراضي قابل توسـعه در   برنامه هاي شهري، طرح

ن الگو اضافه كردن مساحتي به محـدوده شـهر   يگيرد. در ا داخل و پيرامون به صورت متصل صورت مي

  شود. اي مي هاي ناهنجار حاشيه گيري بافت در جوابگويي به رشد آن و تقاضاي جمعيت، مانع از شكل
  ريزي گسترش در فضاهاي ساخته شده امهبرن •

  شود: ريزي توسعه، از سه بخش زير تشكيل مي اين شيوه برنامه
  در اراضي پاکسازي شده توسعه -

اين گونه توسعه بيشتر در شهرهاي بزرگ و كالن شهرهايي كه داراي نـواحي و محـالت پسـت و    

شـهر  در  ... پاكسـازي شـده كـاربرد دارد.   ناهنجار هستند و يا بنا به داليلي از جمله تهديدات محيطـي و 

  شود. اراضي پاكسازي شده ديده نمي نوسود
  ي باير و توسعه نيافته درون بافتدر اراض توسعه -

توان خانوارها  ،معموالً بنابر عللي چون مسايل حقوقي و قانوني، ضعف ضوابط شهرسازي و مالياتي

هـاي توسـعه    واقعي بودن طرح ن شهرها و نيز غيرهاي موثر در عمرا ها و حتي ساير سازمان و شهرداري

يابند. اراضـي بـاير و مخروبـه     شهري تهيه شده، برخي اراضي در سطح شهرها خالي مانده و توسعه نمي

هـاي   داخل بافت پر شهرها نمونه بارز اينگونه اراضي است. عدم استفاده بهينه از اين اراضـي، خسـارت  

كند، هزينـه ايجـاد تأسيسـات و     گسترش افقي شهر را تشديد مي ژهيبه و سازد زيادي را بر شهر وارد مي

آورد. بنابراين الزم اسـت   برد و مهمتر اينكه بافت و سيمايي نامطلوب را به وجود مي تجهيزات را باال مي

هاي توسعه شهري به توسعه اراضي باير توجه كافي شود. مسـاحت اراضـي بـاير در داخـل      كه در طرح

درصد از كل محدوده  ١٨.٢هكتار است كه حدود  ٥.٢ در حدودشهر در وضع موجود  يمحدوده مطالعات

 -جـامع شود. استفاده از فضاهاي باير براي توسعه كالبدي يكـي از ملزومـات اصـلي طـرح      را شامل مي
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رويه شهر و اسـتفاده مناسـب از امكانـات و     شهر است. اين گزينه باعث جلوگيري از توسعه بي يليتفص

  شود. ها، جلوگيري از تخريب اراضي كشاورزي و... مي د در شهر و كاهش هزينهخدمات موجو
  هاي موجود توسعه ساختمان -

هـاي   سازي و توسعه عمودي، يكي از راه در اجراي اصول توسعه پايدار و رعايت اصل مهم متراكم

 يايد با رعايـت تمـام  هاي موجود در شهرهاست. البته اين اصل ب تأمين توسعه، استفاده بهينه از ساختمان

جوانب و توجه به عرض و حجم معابر، مسائل همجواري، اشراف، نورگيري و... صورت گيـرد. حـدود   

هستند. با توجه به درصد دو طبقه  ٥٠.٥و   يك طبقه نوسودشهر هاي موجود در  درصد از ساختمان ٢٤.٥

هـاي توسـعه    تواند يكي از راه يدر پيرامون شهر براي افق طرح، افزايش تراكم ساختماني م يحفظ اراض

  كالبدي شهر باشد.

با توجه به نياز به گسترش و توسعه فضاهاي مسكوني و خدماتي شهر و توزيع آن در ن طرح، يدر ا

ـ ر کرد برنامـه ياز روتهيه الگوي نهايي توسعه كالبدي، به منظور سطح شهر  انـداز،   (چشـم  يراهبـرد  يزي

    .استفاده شده است) يابيو ارز وهايرسنا ،ها استياهداف خرد، راهبردها، س

الزم اسـت ابتـدا   توسعه شهر،  يدن به الگوهايبه منظور رس، يراهبرد يزير کرد برنامهيبر اساس رو

ن ين شـوند. بـه همـ   ي، راهبرد و سياست هاي توسعه تـدو خرد اهداف يو تعدادر ترسيم چشم انداز شه

مشکالت، امکانات و فرصتهاي موجود در شهر، از  از مسائل، يتر به شناخت دقيق يابيل با هدف دستيدل

     :سوآت بهره گرفته شده است يليک تحليتکن

کـرد  يرا در افق طرح، با اسـتفاده از رو  نوسودشهر  ييتوسعه فضا ين الگوييند تعير، فرآياگرام زيد

  دهد:  يبه صورت خالصه نشان م يراهبرد يزير برنامه
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 نوسودشهر  ييتوسعه فضا ين الگوييند تعي: فرآ٣-٤نمودار شماره 

  
شهر با استفاده از تکنيک  يو کالبد ي، اجتماعي، اقتصاديمسائل محيط يارزياب -١-٣-٤

  (SWOT)سوآت 

ط، يمحـ به منظور تجزيه و تحليل و ارزيـابي محـدوديتها، تنگناهـا، امکانـات و قابليتهـاي کالبـدي       

  اشاره نمود. سوآتروش تجزيه و تحليل  توان به روشهاي مختلفي وجود دارد که از آن جمله مي

(نقـاط   Weakness(نقاط قـوت)،  Strength که مخفف واژگان التين  سوآتروش تجزيه و تحليل 

هـاي کارآمـد مـديريت     باشـد، از جملـه روش   (تهديد) مـي  Threat(فرصت) و  Opportunityضعف)، 

ختلـف مطالعـاتي، تجزيـه و تحليـل     هـاي م  آيد که جهت نتايج سودمند در حوزه شمار مي  استراتژيک به

تواند مورد استفاده  ميشهر  يکالبدتوسعه   طور کلي در راستاي نيل به اهداف طرح ظرفيتهاي محلي و به 

 سـازي  تصميم فرآيندهاي منفي و مثبت پيامدهاي همزمان بررسي در كاربردي يابزار ت،آسوگيرد.  قرار 

  .است ها تصميم بر تأثيرگذار عوامل و

اصطالحي است که براي شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصـت هـا و تهديـدات     ت،آسو 

خارجي که يک شرکت، مجموعه و يا قلمرو جغرافيايي که با آن روبروست، به کار بـرده مـي شـود. در    

شناسايي سيستماتيک عواملي است که استراتژي بايد بهترين سازگاري را با سوآت، واقع تجزيه و تحليل 

بايد قوت هـا و فرصـتهاي يـک     ،شته باشد. منطق رويکرد مذکور اين است که استراتژي اثربخشآنها دا
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٣٣               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

هـا، فرصـتها و    هـا، ضـعف   مجموعه را حدکثر نموده و ضعف هـا و تهديـدها را حـداقل نمايـد. قـوت     

  به صورت زير تعريف مي شوند: شهرتهديدهاي مهم يک 
  :(Strenths)ها  قوت

ق از يک شايستگي يا بهره برداري از يک عامل کليـدي در جهـت   کاربرد موف، شهرنقطه قوت يک 

   نقاط قوت مي تواند در قالب يکي از دسته هاي زير دسته بندي گردد: مي باشد. آنتوسعه 

  منابع، دارايي -انحصاري بودن -مزاياي رقابتي -ظرفيت و توانايي ها -
  :(Weaknesses)ها  ضعف

يک شايستگي يا عدم بهره برداري از يک عامل کليدي که کاربرد ناموفق از شهر، نقطه ضعف يک 

  نقاط ضعف مي تواند در قالب يکي از دسته هاي زير دسته بندي گردد: .کند را محدود مي  توسعه آن

  مباحث مالي -شهرت، حضور در ميدان -کمبود قدرت رقابت -کمبود ظرفيت و توانايي ها -
  :(Opportunities)ها  فرصت

 شـهر ت خارجي است که مي تواند بصورت مثبت بـر پارامترهـاي عملکـردي    يک فرصت يک حال

  تاثير گذاشته و مزيت رقابتي که ايجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد.
  :(Threats) هاتهديد

قرار دارد و  آناست و به عنوان مانعي بر سر راه  شهرتهديد يک موقعيت نامطلوب عمده در محيط 

  دارد. را از رسيدن به اهدافش باز مي آن

فراهم ساختن يک چارچوب منطقـي جهـت هـدايت    تجزيه و تحليل سوآت، عمومي ترين کاربرد 

در سيستماتيک بحث موفقيتهاي گوناگون، استراتژي هاي مختلف و در نهايت انتخاب اسـتراتژي اسـت.   

بهـره   يخـارج  يکوشد از فرصت ها يم يبا استفاده از نقاط قوت داخل يک شهرها  ين استراتژيقالب ا

  از نقاط قوت، فرصت ها را به حداکثر برساند.  يريد و با بهره گينما يبردار

ـ ل سوآت بايه و تحليج حاصل از تجزيا برنامه شهر، با توجه به نتايدر افق طرح  ـ د بـه مـوارد ز  ي ر ي

  توجه نمود: 
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٣٤               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  شوند.ل به نقاط قوت يست تحت کنترل بوده تا تبديبا ينقاط ضعف م -

  شوند. همسو  يرونيب يبا فرصت ها ديبانقاط قوت  -

 ها شوند. ل به فرصتيست تبديبا يها مديتهد -
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٣٥               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  )SWOTک سوآت (يبا استفاده از تکن نوسودشهر  يطيمسائل مح يابي: ارز٦-٤جدول شماره 
  تهديد  فرصت  ضعف  قوت

 يکـ ينزدقرارگيري در   -
 مرز با کردستان عراق

ات سرسبز و باغوجود  -
با در درون و اطـراف  يز

شهر که هم بـه عنـوان   
شهر و هـم   يه تنفسير

سبز و هم چشم  يفضا
ــل يز يانـــداز ــا عمـ      بـ

 ند.ينما يم
ــوردار - ــ يبرخ ب ياز ش

 يت آبهــايجهــت هــدا
ن يبــا کمتــر  يســطح

 نهيهز
ب و ياز شـ  يبرخوردار -

ــق چشــم  يا جــاد و خل
   يدنيو د ابيز ياندازها

 زا ياد ناشـ يت زينه و محدوديهز -
ــه دسترســي ــابع ب  آب مناســب من

 و کشاورزي شرب

محدوديت در دسترسي بـه زمـين    -
هاي مناسب توسعه فعاليت هـاي  

 يو دامدار يباغدار

و تـا   يسـرد زمسـتان  آب و هواي  -
  ر تابستاندگرم و خشک  يحدود

عدم بهره برداري از پتانسيل هـاي   -
  جذب گردشگر در منطقه

ــش و  يخطــر ناشــوجــود  - از ران
ب تنـد  يل شـ يـ دل ن بـه يزش زمير

 محدوده 

 ينه بـاال ين هموار و هزيفقدان زم -
 نيزم يح و هموارسازيتسط

ــينزد - ــرات و   يک ــرز و خط ــه م ب
ت يــاز عــدم امن يدات ناشــيــتهد
 يکاف

 ياريسواره به بسـ  يفقدان دسترس -
و  ياز معـــابر و بافـــت مســـکون

  ياز امدادرسان يخطرات ناش

وزش بادهاي مطلوب محلـي   -
شمال به جنوب که در فصـل  

ابستان منجر به کـاهش دمـا   ت
 مي شوند.

 اکــو از گيــري بهــري امکــان -
 يبــايمنطقــه ز در توريســم

  به اورامانات يارتفاعات منته
ــان - ــود امکـ ــعه وجـ  در توسـ

ــوب  بخشــهاي ــوب و جن جن
 نوســود شـهر غـرب و شــرق  

و زمـين   بيکـاهش شـ  بدليل 
  هاي باير

امکان جذب جمعيـت بـدليل    -
مناســب بــودن شــرايط آب و 

 هوايي 

پر برف و  يان هاوجود زمست -
 يبــــاران و مناســــب بــــرا

  يزمستان يگردشگر
امکــان توســعه جنگــل هــاي  -

و بهره برداري زيست  زاگرس
  محيطي و گردشگري از آن

بــه خطــر افتــادن ارزش  -
هاي اکولوژيک موجـود  
بر اثر رشد کالبدي شهر 

و  يبــــاغدر اراضــــي 
ــب از   ــتفاده نامناسـ اسـ

 اراضي مستعد.

احتمــال رخــداد پديــده  -
به دليـل   فرسايش خاک

قرارگيري شهر بـر روي  
 بداريش ين هايزم

ــوع   - ــاالي وق ــال ب احتم
زمين لـرزه و خسـارات   
ــل    ــه دلي ــي از آن ب ناش
قرارگيري شهر در پهنـه  

 باالخطر 

از آتـش   يخطرات ناشـ  -
ل مراتـع  يـ بـه دل  يسوز
 يجنگل يو فضاها يغن

  اطراف شهر

  ١٣٩٤- ٩٥سال مطالعات مشاور،  مأخذ:

  )SWOTک سوآت (يبا استفاده از تکننوسود شهر  يسائل اجتماعم يابي: ارز٧-٤جدول شماره 
  تهديد  فرصت  ضعف  قوت

وجــود انســجام اجتمــاعي در  -
محالت مختلف شهر با توجه 
به مذهب واحد و سهم پـايين  

 مهاجران از جمعيت شهر

نسبت جنسي متعادل در شـهر   -
که نشان دهنده مهاجرت دائم 
و سکونت خانوادگي در ايـن  

  شهر است.

نرخ رشد جمعيت نسبت  تر بودن پايين -
 کرمانشاههاي استان به ساير شهر

بـه  نوسـود  مهاجر فرست بـودن شـهر    -
دليل وجـود جاذبـه هـاي جمعيتـي در     

 پاوهشهرهايي مانند 

بـاال بـودن نــرخ بـي سـوادي زنــان در      -
  متاثر از باورهاي سنتي  مقايسه با مردان

ــرزندگي    - ــايي و س ــزايش پوي اف
ييـر  اجتماعي در شهر همراه با تغ

نقــش شــهر، جــذب جمعيــت و 
 فعاليت هاي جديد به آن

قرارگيري سهم قابـل تـوجهي از    -
جمعيت در گروه هاي سني فعال 
و امکان بهره گيري از اين گـروه  

  در فعاليت هاي اقتصادي

ــم  - ــان از هـــ امکـــ
پاشـــيدگي انســـجام 
ــهر و  ــاعي شـ اجتمـ
ارزش هاي فرهنگـي  
ــر جــذب    ــر اث آن ب
ــويژه  ــت بــ جمعيــ

  گردشگران

  ١٣٩٤- ٩٥ سال عات مشاور،مطال مأخذ:
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٣٦               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  )SWOTک سوآت (يبا استفاده از تکن نوسودشهر  يمسائل اقتصاد يابي: ارز٨-٤جدول شماره 

  تهديد  فرصت  ضعف  قوت
نقش خدماتي فراشهري  -

و  نقــش سياســيبــدليل 
در سلسـله   شهر جايگاه

ــام خــدمات   ــب نظ مرات
ــاني  ــز رس ــعه و ني توس

  ينيزمحمل و نقل 

ــرمايه - ــاي  س ــذاري ه  گ
موثر بر رونـق   اقتصادي

اقتصادي شـهر همچـون   
 ،يمــرز بازارچــه ايجــاد
 ،باغـات  توسـعه  و ايجاد
 يفضاها توسعه و ايجاد
   يخدمات

ــه   - ــگران ب ــه گردش توج
و کاالهـاي   نوسود بازار

 بازاروارداتي از اين 

پايين بودن بار تکفل در  -
مقايسه با بعد خانوار که 
نشــان دهنــده وجــود   
فرصت هـاي شـغلي در   

 .مي باشد شهر

  

ــدي   - ــداري درآمـــ ناپايـــ
اتکا به اعتبارات ؛ شهرداري

درآمدهاي حاصـل   و دولتي
از وجوه و اموال شهرداري، 
کمکهاي بالعوض و هدايا، 
ــتفاده از  وام و اســــــــــ

ــاي دوره قبـــل يموجود  هـ
عدم پيونـد درآمـد   همراه با 

 شهرداري بـه اقتصـاد شـهر   
ــوازن در   ــدم ت ــات ع موجب
ــدها را    ــا و درآم ــه ه هزين

 ممکن شده است.

تگي بخش صنعت بـه  وابس -
%) ٣/٥٨صنعت سـاختمان ( 

کـه بـا رکـود ايـن فعاليــت     
بدليل شرايط اقتصاد کـالن  
و عدم وجود تقاضاي موثر 
      مسکن در شـرايط حاضـر،   
ــش     ــن بخ ــد  اي ــي توان م
اقتصادي را دچـار اخـتالل   

 کند.

ضــعف ســاختار اقتصــادي  -
شهر به دليـل پـايين بـودن    
شاخصــهايي چــون درآمــد 

و نيـز   متوسط، نرخ فعاليت
  اشتغال زنان

امکان بهبود ساختار اقتصادي شهر  -
  با توسعه هر سه بخش اقتصادي:

توســعه بخــش کشــاورزي    §
مبتني بر سـرمايه گـذاري در   

و تقويت  يو دامدار يباغدار
سهم صـادراتي شـهر از ايـن    

 .هاکاال

ــا   § توســعه بخــش خــدمات ب
تاکيد بر توسعه فعاليت هـاي  
حمــل و نقــل و انبــارداري و 

ليت هاي پشـتيبان  تقويت فعا
 بخش گردشگري 

توسعه بخش صنعت با بهـره   §
گيري از پتانسيل هاي موجود 
ــا  در فعاليــت هــاي مــرتبط ب
صادارات کـاال بـه کردسـتان    

صـنايع تبـديلي و    عراق مانند
ــرآورده هــاي  ــدام و طف ور، ي

 و ... يلبن

امکان تخصـيص نقـش اقتصـادي     -
جديد به شهر در رابطه با پشتيباني 

ــامين نيازهــ  ــا  اي و ت ــوار ب همج
   کردستان عراق

ــذاران    - ــرمايه گ ــذب س ــان ج امک
ــاي   ــت هـ ــي در فعاليـ خصوصـ
اقتصادي و دريافـت کمـک هـاي    
مالي و اعتباري از ارگان هاي ملي 

 و استاني

ــهرداري در    - ــارکت ش ــان مش امک
سرمايه گذاري ها و فعاليت هـاي  

  اقتصادي زودبازده

امکان گسيل سرمايه ها بـه   -
سمت شهرهاي رقيب مانند 

و از دســت  وه و نودشــهپــا
 رفتن فرصت هاي اقتصادي

امکان تـاثير پـذيري بخـش     -
) و يباغـــدارکشـــاورزي (

ــگري) از   ــدمات (گردش خ
ــت   ــاي زيسـ ــودگي هـ آلـ
محيطي در مقياس محلي و 

 فرا محلي.

ــ - ــب زيش ــي ــاياد زم  ين ه
و ايجاد محـدوديت   يشهر

بـراي  ن يزمـ بهره گيـري از  
  يه گذاريسرما

  ١٣٩٤- ٩٥ سال مطالعات مشاور، مأخذ:
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٣٧               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  )SWOTک سوآت (يبا استفاده از تکننوسود شهر  يکالبدمسائل  يابي: ارز٩-٤جدول شماره 

  تهديد  فرصت  ضعف  قوت
وجود کيفيـت خوانـايي در    -

در  شهر به دليل همپيوندي
 مســير و هــا گــره ســاختار

 اصــلي، نشــانه هــا و هــاي
  عملکردي  نقاط

هويت بومي به دليل  وجود -
تداوم حيات و فعاليـت در  

 ت قديمي شهرمحال

بـا  يزسبز و  يفضاهاوجود  -
در قالب باغات در اطـراف  

 شهر

تاب آوري نسبتا مناسب در  -
مقابل سوانح طبيعي و غيـر  

 طبيعي

 و سـاختماني  تـراکم  وجود -
 کـه  همگـون  نسبتا ارتفاعي
ــث  در وحــدت ايجــاد باع
 مي شود شهر منظر و سيما

ــا و   - ــه هـ ــود ميدانچـ وجـ
فضــاهاي شــهري پشــتيبان 

 اعيفعاليت هاي اجتم

  

ــه    - ــخ ب ــهر در پاس ــق ش ــدم توفي ع
نيازهاي خدماتي جمعيت ساکن در 

 حوزه نفوذ

ــاي    - ــاربري ه ــب ک ــع نامناس توزي
ــدم   خــدماتي در ســطح شــهر و ع
پاسخگويي به حـداقل هـاي کمـي    

 کالبدي الزم به دليل مغايرت توسعه
و  هـادي  طـرح  پيشـنهادات  با شهر

شهر براي موارد  توسعه منابع صرف
گرفتـه در   نيازسنجي صورت غير از
  جامع شهر طرح

اســـتفاده از الگوهـــاي توســـعه    -
ناهمگون در بافت جديد در مقايسه 
با الگوهاي رايج در بافـت قـديمي   
شهر، شرايط اقليمي و هويت هـاي  

 بومي

دليـل   بـه  شهر مياني منظر تضعيف -
پوشش نامناسـب   ،نامناسب پوشش

  ...جداره ها و 
پراکندگي بافت کالبـدي بـه سـبب     -

ــ ــدان زم ــم  ن منيفق ــه ه اســب و ب
ــري وســته در شــهر يپ و شــکل گي

ــاي   ــده و منفصــل توســعه ه پراکن
 جديد از بافت شهر

عدم رعايت اصل سلسله مراتب در  -
 شکل گيري شبکه معابر

عدم تاب آوري بافت قديم شهر در  -
مقابل سوانح به دليل نفـوذ پـذيري   
ــي     ــان دسترس ــدم امک ــايين و ع پ
خودرو هاي امـداد بحـران، سـطح    

ــاال و ا ســتفاده از مصــالح اشــغال ب
  نامقاوم  

امکــان بهــره گيــري از    -
الگوهاي شـبکه ارتبـاطي   
بافت ارگانيک در توسـعه  

 بافت جديد

جاده  به مستقيم دسترسي -
 -نودشـه  -نوسـود جديد 

خارج شدن آن  و وانيمر
از بن بست و اسـتفاده از  
پتانســيل هــاي جــذب   

  حرکت عبوري
  

سـاختار   يريشکل گ -
دامنه  يبر رو يشهر

ــا ــ يهــ و بدار يشــ
ــرات ماشــ  از  يخط

 يب کالبديتخر

ــا يا - ــاد ســ ه و يجــ
ــراف ــر ياشـــ ت بـــ
 يگيهمسا يواحدها

 يل توپـوگراف يـ به دل
  ناهموار شهر

  ١٣٩٤- ٩٥ سال مطالعات مشاور، مأخذ:
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٣٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

   نوسودانداز توسعه شهر  ترسيم چشم -٢-٣-٤

وآت و ل سـ يحاصل از تحل نوسودتوسعه شهر  يبا توجه به امکانات، تنگناها، قابليتها و محدوديتها

 -جـامع طـرح  سـاله   ١٠در افـق   نوسودچشم انداز شهر ن و مردم شهر، ياز نظرات مسئول يريگ ز بهرهين

  : شده استم ير ترسيبه صورت زشهر  يليتفص

و  ي، حـام هـاي زيسـت محيطـي    شهري است برخـوردار از تعـادل   ،ساله ١٠ در افق نوسود -شهر«

با سـاختاري منسـجم کـه     سرزنده -و با نشاط دارو مناسب براي زندگي؛ شهري پاي ست بوميبان زيپشت

شـهر بـه    يطـ يمح -هاي زمينه طبيعـي  الزامات سکونت، فعاليت و فراغت شهروندان در نسبت با ويژگي

  خوبي تأمين شده است.

دست يافتـه و بـا    يا هيناحدر مقياس  و در خور ساله، به جايگاهي مطرح ١٠در افق نوسود  -شهر

ر سه بخش اقتصادي، توليدات و خدمات خاص خود را عرضه کرده و با ورود اقتصادي پويا، متکي بر ه

و ملـي   يمنطقه ا -يه ايناحهاي  عملکردي سکونتگاه هاي هم رده از جريان-به جريان رقابت اقتصادي

  .شود يم يه اورامانات تلقيو دروازه ورود به کردستان عراق از ناح کند پشتيباني مي

سرزنده، مقاوم، امن، ايمن، پـاک و زيبـا بـدل شـده      سالم، ه، به شهريسال ١٠در افق  نوسود -شهر

هاي محيطي و سوانح محافظت کـرده و کالبـدي درخـور فرهنـگ      در مقابل بحران شاست که از ساکنان

جمعـي  داراي فضاهاي شهري متنوع و گسترده براي مراودات اجتماعي و نشـاط   يکرد -اسالمي-ايراني

 ». فراهم کرده است

  

  نوسودشهر توسعه كالبدي  خرداهداف  -٣-٣-٤

شـهر  هـاي   شـرايط و ويژگـي  م شده و يانداز ترس چشم، با توجه به شهر در تدوين الگوهاي توسعه

  زير تا حد امكان تحقق يابند: سعي شده است اهداف نوسود

، دسترسـي بـه   يه ايـ ناحدر جهت دستيابي به نقـش   نوسود رونق فعاليت و توسعه اقتصادي شهر -

 اي شغلي جديد، افزايش درآمد و سطح رفاه خانوارفرصت ه
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٣٩               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

 يسته در همه ابعاد برايگاه شايبه جا يابيه اورامانات و دستيدروازه ورود به کردستان عراق از ناح -

  هيورود به ناح

 بهبود شرايط اکولوژيکي شهر -

 شهر) کاهش ردپاي اکولوژيک(رعايت اعتدال در نظام بهره برداري از منابع طبيعي  -

 شهر در برابر حوادث و بحران ها (افزايش تاب آوري شهر) يش کارايي و عملکرد کالبدافزاي -

 ياورامـ  -يفرهنـگ کـرد   يو سـرزندگ  -اسـالمي  -ساماندهي کالبد شهر با تأکيد بر هويت ايراني -

  ساکنان 

  تقويت سرزندگي و انسجام اجتماعي در شهر -

  شهر  يقبل يبا طرح هاد يهماهنگ -
  

ارائـه الگوهـاي    بـه منظـور   ن شـده يتـدو  يو سياستها ها، راهبردخردف اهدا ،١٠-٤شماره جدول 

  دهد. را نشان مي نوسودشهر توسعه شهري 
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٤٠               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  ارائه الگوهاي توسعه شهري به منظورن شده يتدو يو سياستها ها، راهبردخرد اهداف :١٠-٤جدول شماره 

  سياست  راهبرد  اهداف خرد

رونق فعاليت و توسعه  -
جهت اقتصادي شهر نوسود در 

 -دستيابي به نقش ناحيه اي
منطقه اي و استاني، دسترسي 
به فرصت هاي شغلي جديد، 
افزايش درآمد و سطح رفاه 

  خانوار

ارتباطي شهر و تسهيل -تقويت نقش گرهي -
جابجايي کاال با تکيه بر انواع گوناگون حمل و 

  نقل

  توسعه، تجهيز شهر متناسب با الزامات بارگيري و تخليه کاال -
  سازي شهر براي ورود و بارگيري ماشين هاي سنگين مناسب -
  بهره گيري از پتانسيل هاي دسترسي به جاده مرزي براي توزيع/جمع آوري کاالهاي وارد/صادر شده از مرز -
  نه، انبار، سرخانه، تعميرگاه ها و ساير الزامات حمل و نقل توسعه و تجهيز زيرساخت هاي حمل و نقل؛ تعبيه کاربري هاي پشتيباني و نگهداري از حمل و نقل زميني (ترانزيت) مثل پايا -
  تأمين دسترسي مناسب به مراکز جابجايي و ورود و خروج کاال -

بهره گيري از پتانسيل هاي موجود در راستاي  -
  گردشگري براي شهر - دستيابي به نقش خدماتي

  يي هاي بازرگاني خارجي مربوط به مرز شوشميپشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي، تأمين نيازهاي کاال و جابجا -
  ارائه کاربري ها و خدمات مورد نياز سکونتگاه هاي حوزه نفوذ هم پيوند با بافت کالبدي شهر، خوانا و قابل دسترس براي مراجعان -
ي، تقويت گونه هاي زيستي متناسب با اقليم و تأمين الزامات شکل ساماندهي خط خيابان اصلي و فضاهاي تفريحي اطراف آن براي جذب گردشگر؛ کاشت و توسعه جنگل هاي بوم -

  گيري ورزش هاي کوهستاني
  جهانگردي و اقامتي متناسب با مقياس گردشگري در شهر و هم پيوند با بافت کالبدي-تأمين خدمات پذيرايي -
  سرمايه گذاري و تقويت بازارهاي عرضه کاال به گردشگران و مراجعان حوزه نفوذ -
  دشگرسرمايه گذاري براي معرفي آثار ديدني شهر و پيرامون و ساماندهي ارتباطات و محدوده هاي پيراموني در راستاي تأمين خدمات مورد نياز گر -

 - دستيابي به مرکزيت ناحيه اي در بخش خدماتي -
  بازرگاني (واردات و صادرات) -تجاري

  ت زيباي مثمر اطراف شهرباغاارتباط مناسب با سکونتگاه هاي پايين دست و  -
  توسعه و تجهيز توليدات دام و طيور واقع در محدوده شهر و حوزه نفوذ آن -
  تأمين خدمات پشتيبان دام و طيور، مواد اوليه، نيروي متخصص، جابجايي، ارتباط با بازارهاي مصرف و ... -

توسعه صنايع کوچک مقياس و فعاليت هاي  -
  بومي و سنتي)کارگاهي دوستدار محيط زيست(

  توسعه، تجهيز و بهره گيري از قابليت هاي شهر براي ايجاد صنايع بومي و افزايش ظرفيت توليد در حوزه نفوذ -
  بهره گيري از پتانسيل هاي کشاورزي براي ايجاد صنايع تبديلي مرتبط با باغداري و دامداري -
  ي، سبد و ...توسعه کارگاه هاي صنايع دستي همچون گيوه بافي، جاجيم باف -

  بهبود شرايط اکولوژيکي شهر -

  رفع مشکالت مربوط به رواناب ها  -
  توجه به نفوذ پذيري خاک و شيب زمين در تعيين موقعيت توسعه هاي آتي شهر  -
  رعايت وضعيت ژئومورفولوژيکي در قلمرو حوزه هاي زهکشي و تشکيل سيستم کامل هدايت و دفع آب هاي سطحي -
  ط ساخت و ساز ابنيه و معابر جديد با توجه به وضعيت شهرالزام رعايت ضواب -

دستيابي به شرايط آسايش اقليمي با استفاده از  -
بادهاي مطلوب و کاهش آثار ناشي از وزش 

  بادهاي نامطلوب

  طراحي و جهت گيري راه ها متناسب با وضعيت کوران و سيرکوالسيون باد در شهر -
  اني، مصالح وجهت گيري ابنيه متناسب با هدف تعديل شرايط محيطيرعايت الزامات معماري، فرم ساختم -
  کاشت گونه هاي گياهي سازگار با اقليم در مسير وزش بادهاي نامطلوب -

  کنترل آثار نامطلوب ناشي از تابش  -

  رعايت نظام سايه اندازي در طراحي ابنيه با توجه به عرض معابر -
  صالح وجهت گيري ابنيه متناسب با هدف کاهش آثار نامطلوب تابش رعايت الزامات معماري، گشودگي ها، م -
  جانمايي کاربري هاي عمومي با توجه به زاويه تابش و نظام سايه اندازي در حاشيه معابر -
  کاشت گونه هاي گياهي سايه انداز باتوجه به زاويه تابش -

رعايت الزامات مقابله با پديده هاي زمين لرزه و  -
  رانش زمين

  توجه به جنس خاک، ويژگي هاي زمين شناسي و فاصله از گسل در تعيين موقعيت توسعه هاي جديد شهر -
  در طراحي و ساخت سازه هاي مختلف ٢٨٠٠مقاوم سازي و رعايت آيين نامه  -

  و غبار کاشت گونه هاي گياهي سازگار با اقليم در اطراف شهر و مسير وزش گرد -  کاهش آثار ناشي از پديده گرد و غبار -
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح جلد چهارم:
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٤١               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  

  اهداف خرد، راهبردها و سياستهاي تدوين شده به منظور ارائه الگوهاي توسعه شهري :١٠-٤جدول شماره ادامه 
  سياست  راهبرد  اهداف خرد

رعايت اعتدال در نظام بهره  -
برداري از منابع طبيعي (کاهش 

  ردپاي اکولوژيک شهر)

  رعايت اصول شهر فشرده و توسعه درونزا -
  ف زمين و رشد حداقلي شهرکاستن از اتال -
  توزيع مختلط کاربري ها همراه با تراکم هاي باالي ساخت -
  حداقل کردن فاصله محل کار و زندگي و سفرهاي متکي بر اتومبيل -

  کاهش مصرف انرژي -
  رعايت الزامات اقليمي در طراحي و ساماندهي محيط در مقياس هاي مختلف (شهر، بنا و ...) -
  براي الگوي جابجايي پياده در شهر و استفاده حداقلي از اتومبيل ساماندهي محيط -
  تکيه بر اقتصاد سبز، سنجش بازده انرژي و آلودگي هاي توسعه هاي پيشنهادي -

افزايش کارايي و عملکرد  -
کالبدي شهر در برابر حوادث 

و بحران ها (افزايش تاب 
  آوري شهر)

  افزايش کارايي شبکه معابر -

  وازي و جايگزينطراحي مسيرهاي م -
  افزايش نفوذ پذيري بافت دروني محالت -
  طراحي مسيرهاي خوانا هم پيوند با گره ها و نشانه هاي اصلي شهر -
  باال بردن ظرفيت شبکه معابر اصلي -
  طراحي و مکان گزيني مبلمان شهري با رعايت شرط عدم انسداد راه در صورت وقوع بحران -

ه وضعيت بحران در طراحي ساختاري پاسخگو ب -
  شهر

  ايجاد تقسيمات کالبدي پويا و مستقل همراه با مراکزي مستقل براي هر سطح -
  پراکندگي مراکز شهري در عين ارتباط مناسب با يکديگر -
  رعايت فرم مناسب مرکز -
  پوشش کامل شهر توسط کاربري هاي امداد و نجات  -

  طراحي مبادي مناسب ورود و خروج شهر -
  به مسيرهاي متفاوت ورود و خروج دسترسي  -

  ظرفيت پذيرش حجم باالي جابجايي در مواقع بحران -

  ترکيب مناسب کاربري ها -
  پراکندگي مراکز راهبردي مديريت و تأمين خدمات، تأسيسات و تجهيزات در سطح شهر -
  خارج کردن کاربري هاي با احتمال باالي هدفگيري از بافت کالبدي شهر -
  سب فضاهاي امن و مقاوم در ساختار شهر توزيع منا -

ترکيب مناسب فضاهاي باز و بسته در سطوح  -
  مختلف

  دسترسي به فضاهاي باز شهر، محله و ساختمان -
  انقطاع امتداد طولي ساختمان ها -
  رعايت تراکم هاي ساختماني منطبق بر وضعيت ترکيب توده و فضا -
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  د، راهبردها و سياستهاي تدوين شده به منظور ارائه الگوهاي توسعه شهرياهداف خر :١٠-٤جدول شماره ادامه 
  سياست  راهبرد  اهداف خرد

ساماندهي کالبد شهر با تأکيد  -
اسالمي -بر هويت ايراني
  ساکنان

رعايت اصل سلسله مراتب در سازمان فضايي  -
  شهر

  رعايت سلسله مراتب مراکز شهري و ارتباط مناسب آنها -
  اتب  معابر شهريرعايت سلسله مر -
  تقسيمات کالبدي متناسب با مراکز و معابر شهري -

  بازآفريني حس مکان -

  تقويت عملکردي مراکز يادماني -
  استفاده از نشانه هاي هويت مند در گره هاي اجتماعي و ترافيکي -
  استفاده از الگوهاي هويت مند معماري و شهرسازي -
  رکيب مناسب آن ها با بافت کالبدياستفاده از عناصر خاطره انگيز و ت -
  استفاده از اسامي واجد هويت بومي براي معابر و ميادين -

  بازشناسي هويت اصيل معماري -
  استفاده از شيوه رايج بارگذاري و ترکيب توده و فضا در منطقه، متناسب با شرايط طبيعي و تاريخي آن -
  احي معابرتوجه به جهت گيري و فرم واحدهاي ساختماني در طر -
  تناسب مورفولوژي فضاهاي شهري و محلي با مقياس و عملکرد -

  حفظ انسجام کالبدي محالت -
  طراحي و استقرار مراکز عملکردي در سطوح مختلف  -
  رعايت اصول وحدت و تنوع در طراحي محالت -
  هاارتباط مناسب محالت و زيرمحالت از طريق طراحي شبکه معابر و توزيع مناسب عملکرد -

تقويت سرزندگي و انسجام  -
  اجتماعي در شهر

  حفظ حدود محالت عرفي در سازمان فضايي جديد شهر -  حفظ انسجام اجتماعي محالت -

  ايجاد محورهاي فعال و هم پيوند -
  ترکيب مناسب کاربري ها -
  تقويت فعاليت هاي شبانه روزي، ارتباط مناسب مراکز با جداره ها و تقويت چشم خيابان -
  ارتباط مناسب مراکز با يکديگر تأمين -

رعايت الزامات مربوط به حضور اليه هاي  -
  متفاوت اجتماعي در فضاي شهري

  تأمين امنيت حضور زنان و کودکان در فضا -
  ترکيب مناسب کاربري ها با بهره برداران متفاوت در فضا -
  مناسب سازي فضا براي استفاده سالمندان و معلوالن -

براي حضور و حرکت پياده  مناسب سازي فضا -
  در شهر

  طراحي مسيرهاي به هم پيوسته پياده -
  توزيع عملکردهاي روزانه در فاصله قابل پياده روي از يکديگر -
  تأمين روشنايي و امنيت فضا -
  تأمين آسايش اقليمي مورد نياز حضور و حرکت پياده -

  طراحي فضاها و گره هاي اجتماعي -
  دعوت کننده براي مراودات اجتماعيايجاد فضاهاي مناسب و  -
  توجه به ريخت شناسي فضا و ترکيب مناسب آن با بافت پيرامون -
  تجهيز فضاي شهري به مبلمان مناسب براي حفظ جمعيت در فضا -

١٣٩٤ سال ،مأخذ: مطالعات مشاور                                           
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  ارائه الگوهاي توسعه شهر -٤-٣-٤

ـ توسعه شهر، تنها  ين الگويي، به منظور تعيکرد راهبردياساس روبر  شـنهاد نشـده و   ينـه پ يک گزي

  كه هدف آنها گسترش آتي شهر است.  شدههاي مختلفي طراحي  گزينه

ز بـا در نظـر گـرفتن    يـ در افق طرح و ن نوسودتوسعه شهر  يم شده برايبا توجه به چشم انداز ترس

ک از آنها يشنهاد شده است که هر يپ يتوسعه شهر يشده، سه الگو نيتدو يها ياهداف خرد و استراتژ

 نوسـود توسـعه شـهر    يشنهاديپ يها نهيک از گزيهر  هياول يمعرفدارند. در ادامه به  برجسته يژگيک وي

  شود:   يپرداخته م
  )ي(انطباق با طرح قبل الگوي اول توسعه -١

 ،يقبلـ  يبا طرح هاد يدر هماهنگ يلبدنخست توسعه به علت رعايت حد نهايي توسعه کا يالگو 

مشـاور بـه علـت رعايـت حقـوق       .سـت يبرخوردار ن ينسبت به طرح قبل ير و تحول چندانييشهر از تغ

از گزينـه   يعنوان يکـ ه بآن را ايجاد شده باشد،  يمکتسبه که ممکن است بر اساس پيشنهادات طرح قبل

كتـار  ه ٣٤.٣ پيشنهادي در اين الگـو حـدود   مساحت محدودهاست.  شنهاد دادهي، پشهر يآت توسعه يها

مشاور در وضع موجود و  يشنهاديپ يها يت و کاربريجمع يابين الگو عدم دستيعلت توجه به ااست. 

موجـود   ين خاليشنهادات به صورت زمياز پ ياديز ي) است که هنوز بخش ها ٩٤سال افق طرح (سال 

  باشد.  يم
 )شمال شهر و (توسعه در جنوب شرقالگوي دوم توسعه  - ٢

رعايت حقوق مکتسبه و حفظ بخش اعظم ه اين است که ضمن دوم توسع يالگو ياز ويژگيها ييک

 شـهر در سـمت   يرعايت شده اسـت، از توسـعه کالبـد    يکه در طرح مصوب قبل ياز اراض يا محدوده

توسعه  يبرا يمناسبقابليت  هموار ير و تا حدوديبا ين هايزمآن به دليل وجود  يشرق که اراض جنوب

ـ ن در ايهمچن .ن شمال و جنوب برخوردار استيجهت حفظ تعادل ب يو توسعه در بخش شمال دارد ن ي

به مرز  يمنته يکياز بار تراف يابان اصليده تا خيشنهاد گرديشهر پ شرق و شمالدر بخش  يالگو کمربند

هـا و   قابـل بحـران  شده است که مقاومت شـهر را در م  يطراح يا نه به گونهين گزيا آزاد گردد. يشوشم
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بـه الزامـات چشـم انـداز      يحـداکثر  يدوم، وفـادار  يدهد. بزرگترين مزيـت الگـو   يش ميحوادث، افزا

در بخـش جنـوب    شهر يرشد کالبدعبور کنار گذر از محور اورامان و ب آن، ين عيو بزرگتر يپيشنهاد

د. مسـاحت محـدوده   باشـ  يدر افق طرح م يبردار مورد بهره يش سطح اراضيافزا شمال شهر و و يشرق

   هكتار است. ٣٣.٢ پيشنهادي در اين الگو حدود
  (توسعه جنوب و جنوب شرق) الگوي سوم توسعه-٣

ـ ش ي، جهات گراشهر ييايت جغرافين الگو سازگار با موقعيا و  يتوسـعه کالبـد   يش رويو موانع پ

 يقبلـ  طرح هـادي  سال از ابالغ ١٠با توجه به گذشت نزديك به شده است.  يطراحشهر  يها يازمندين

ل فاصـله  يـ ن واحـدها بـه دل  ياز ا يبرخموجود بيرون از محدوده احداث شده است.  هيابناز  يبرخ شهر،

م يف آنها در حرين تکليين الگو همچنان خارج از محدوده قرار داشته و تعيشهر، در ا ياد با بافت اصليز

 ،يطرح قبلـ  يشنهاديت مالحظات پيشده تا عالوه بر رعا ين الگو سعيشهر صورت خواهد گرفت. در ا

است ادامـه   يهموار يتا حدودو ر يباز و با ين هايزم يتوسعه به سمت جنوب و جنوب شرق که دارا

و  يخـدمات  يهـا  يژه کـاربر يمختلف به و يها يکاربر يکه برا يين هاياز زم ياريبس داست کهيپابد. ي

 جمعيتي شـهر در وضـع موجـود   ناخالص م تراكباشند.  ير ميهنوز با در وضع موجود لحاظ شده يرفاه

و مسـاحت   )استان يزيت و برنامه ريريبرآورد سازمان مد(نفر ١٨٠٠ت ي(جمع استنفر در هكتار  ٦١.٩

هـاي   نفر در هكتار پيشنهاد شده است. يكي از ويژگي ٩٦.١برابر با  يقبلدر طرح هادي که  هکتار)، ٢٩.١

زا از  گر، توسعه درونياست؛ به عبارتي د يکالبد ا محدودهن سرانه ها بيدل با، تعمهم الگوي سوم توسعه

باشد. اختصاص فضاهاي باير داخل محالت به فضاهاي خدماتي،  اهداف اصلي اين الگو مي ها و اولويت

 يرفع اشکاالت طراحـ باشد.  هاي مثبت الگوي توسعه سوم مي توجه به ساختار كالبدي موجود از ويژگي

حفظ باغات درون ن الگو است. يا يها يژگيگر وياز د وضع موجود يها يژگيشبکه معابر با توجه به و

کـاهش بـار    يدر راسـتا  ين الگو است. احداث کنار گذر خارج از محدوده شهريا يها يژگيبافت از و

اسـتقرار بخشـي از معـابر پيشـنهادي در بيـرون از      ن الگو اسـت.  يا يها يژگياز و يابان اصليک خيتراف
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از جمله معايب الگوي سوم توسعه است. مساحت محدوده پيشنهادي در ايـن الگـو    محدوده پيشنهادي،

  هكتار است. اين الگو تا حد قابل توجهي تراكم جمعيتي را تعديل نموده است. ٣٩ حدود
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  اول توسعه ي: الگو٢-٤نقشه 
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  دوم توسعه ي: الگو٣-٤نقشه 

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  ن کرمانشاهشهرسازي استا اداره کل راه و           ٤٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  سوم توسعه ي: الگو٤-٤نقشه 
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  الگوهاي توسعه شهر و معرفي الگوي توسعه برتر يابيارز -٥-٣-٤

 يريپـذ  زان تحقـق يهاي توسعه شهر، ابتدا م ن بخش، با مدنظر قرار دادن امكانات و محدوديتيدر ا

ـ ا و معايان مزايشود، سپس به ب يم يها بررس نهيک از گزيدر هر ف خرد اهدا ـ ب هـر  ي هـا   نـه يک از گزي

ـ » يمراتبـ  ل سلسلهيند تحليفرآ«ت با استفاده از مدل يشود و در نها يپرداخته م  مطلـوب نـه  ي، گزAHPا ي

  . شود يانتخاب م

    اهداف در هر يك از الگوهاي توسعهارزيابي ميزان تحقق  -١-٥-٣-٤
 شهر در برابر حوادث و بحران ها (افزايش تاب آوري شهر) يافزايش کارايي و عملکرد کالبد : ١هدف

شـهر بـه    يها و حوادث آنست که ساختار کالبـد  آوري شهر در مقابل بحرانمنظور از افزايش تاب 

نياز سـاکنان   يبا حداکثر ظرفيت پاسخگو يشود که بتواند در شرايط بحران يو سازمانياب يطراح يا گونه

پويـا و   يتوسعه هم شامل افزايش کارايي شبکه معـابر و هـم تقسـيمات کالبـد     شهر باشد. اين شكل از

در رتبـه نخسـت    يتواند باشد. اين الگو بـا اسـتفاده از نظـر کارشناسـ     يبا مراکز مستقل ممستقل همراه 

گانه سعي شـده افـزايش    سهدر تمامي الگوهاي  نوسودشهر ت نسبت به ساير الگوها قرار دارد. در ياهم

يش در الگوي شماره دو و يک ب شهر در مقابل بحرانها و حوادث مورد توجه قرار گيرد. ولي يتاب آور

  از الگوي شماره سه به اين موضوع پرداخته شده است.
  : بهبود شرايط اکولوژيکي شهر٢هدف 

 يو شـرق  يالمژه در بخش شيدر شهر به و تند يب هايشوجود  ،شهر ياز مشکالت اکولوژيک ييک

جهات شهر  يخاک، شيب زمين و تاثير نامطلوب وزش باد در برخ ياين نفوذ پذير هر است. عالوه برش

رفع مشکالت موجود  يشهر شده است. بنابراين در راستا يبرا يث بوجود آمدن مشکالت اکولوژيکباع

تعيين شـده   يتوسعه شهر، بهبود شرايط اکولوژ ياز اهداف الگو يشهر يک يو بهبود وضعيت اکولوژيک

 يسـتان تابگـرم   يو شـرايط اقليمـ   بداريتند و شـ  يدامنه هاشهر در  ياست. با توجه به موقعيت قرارگير

  در همه گزينه ها مورد توجه قرار گرفته است. يبهبود شرايط اکولوژ ،حاکم بر منطقه و شهر
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بـوده اسـت.    يسعي بر بهبود شـرايط اکولـوژ   بيشترين نه دو،يو پس از آن گز سهشماره  در الگوي

از ه کـ  بوده است. جائي غربشمال و شهر در قسمت  ياز توسعه کالبد يبر جلوگير يبويژه حداکثر سع

ن بخش ها اتفاق يدر ا اتغب بايتخراز  يخطر ناشباشد و بيشترين  يم برخوردار سبز يفضاهان يشتريب

   افتند. يم

ن هدف يا شهر است، يکيط اکولوژيتوسعه متعادل با حفظ شراكه در برگيرنده  ٣الگوي شماره در 

بخـش   ل،يـ دله همين بو ه سبز شد يفضاهاو توسعه ت يرعابر  يزيرا سع ،مورد توجه قرار گرفته است

  .  نفوذ پذير شکل گرفته است يزمينها يشهر بر رو و جنوب در شرق يعمده توسعه کالبد
  اسالمي ساکنان -: ساماندهي کالبد شهر با تأکيد بر هويت ايراني٣هدف 

هـا و   اي با هسـته  اي و اتصال مناسب مراكز ثقل خدماتي و مراكز محله تقويت معابر شهري و محله

هاي اصلي شهري در كنار استفاده از فضاهاي باير و كوچك مقياس به منظور رفع نيازهاي خدماتي محور

  بوده است. يهادهاي اساسي طرح  براي افق طرح از اولويت

نيازهاي اساسي در زمينه تأمين خدمات و نبود فضاهاي مناسب در داخـل محـدوده از نظـر شـعاع     

بـه سـاخت و سـازهاي غيرقـانوني در پيرامـون شـهر و        عملكردي و دسترسي و بروز مشكالت مربوط

شهر باعث شده در الگوهاي مختلف توجه به حل مشكالت مورد توجه قرار گيـرد و   يگذرگاهيت عموق

ه گردد، به عبارتي در تمامي الگوها به نوعي ساماندهي كالبدي شـهر مـورد توجـه    ئگانه ارا سهالگوهاي 

  ندهي كالبدي شهر بيشتر پرداخته شده است.به ساما سهبوده ولي در الگوي شماره 
اي، دسترسي به فرصـت   هيناحدر جهت دستيابي به نقش  نوسود : رونق فعاليت و توسعه اقتصادي شهر٤هدف 

  هاي شغلي جديد، افزايش درآمد و سطح رفاه خانوار

 موضـوع رونـق   ،نوسـود شـهر   يليتفصـ  -جـامع  گانـه طـرح    سهمهمترين وجه مشترک الگوهاي 

 يهـا  زمـان از  نوسـود فعاليت و توسعه اقتصادي شهر است. عليرغم اينکه شـهر  و  يحيتفر -يرگردشگ

گاه  تاکنون هيچ اما ،بوده است يبازرگان -يتجار -يمرز يشهربعنوان  يموقعيت گره گاه يدارا گذشته،

 دست پيـدا نکـرده اسـت. هرچنـد رونـق فعاليـت و       خودو متناسب با پتانسيل  يواقع يبه نقش اقتصاد
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 يکالبـد  ياما لحاظ نمـودن الزامـات طراحـ    ،توسعه تحقق نخواهد يافت يبا ارايه الگو يتوسعه اقتصاد

 بعنـوان نقطـه   نوسـود شهر دارد. بويژه اينکـه شـهر    يدر امر توسعه اقتصاد يا نقش موثر و تسهيل کننده

 يکث در مسير ارتباطو نقطه م يو پشتيبان گردشگر اورامانات با کردستان عراق يه ارتباطين و اوليآغاز

به نقـش   يتا دستياب ن استياتوسعه حداکثر تالش  يکند. در الگوها يم نقش يفايوان ايمربه  پاوهشهر 

  تقويت يابد. يگردشگر-يو خدمات يارتباط -يگره

ـ   ياز وضعيت تقريبا مشابه يگانه، رونق فعاليت و توسعه اقتصاد سهدر الگوهاي   يبرخوردارنـد ول

  الگوها به آن پرداخته شده است.  از ساير بيشدو  يدر الگو
  : رعايت اعتدال در نظام بهره برداري از منابع طبيعي و کاهش ردپاي اکولوژيک٥هدف 

 يمنظور از رعايت اعتدال در نظام بهره برداري از منابع طبيعي و کاهش ردپاي اکولوژيک، جلوگير

سـتفاده از توسـعه درون زا و اسـتفاده از    بـا ا  يکشـاورز  يرويه شهر و حفظ اراض يب ياز توسعه کالبد

هاي كمتـري را   . اين شكل توسعه به لحاظ اجرايي، هزينهاست پيوسته و قابل توسعه درون بافت ياراض

از اسـت  سـعي شـده   گانـه   سـه در تمامي الگوهاي  نوسوددارد. در شهر  نسبت به توسعه ناپيوسته دربر

از سـاير   بـيش  شماره سـه  در الگوي امااستفاده شود.  اراضي باير قابل توسعه موجود در داخل محدوده

 يشماره دو با اندک يشده است و پس از آن الگو يويژه در غرب شهر خوددارب يالگوها از توسعه اراض

  قرار دارد.  ياختالف، در رتبه بعد
  : تقويت سرزندگي و انسجام اجتماعي در شهر٦هدف 

ـ  يدر شهر اين است که انسجام کالبدمنظور از تقويت سرزندگي و انسجام اجتماعي  گونـه  ه شهر ب

و توسعه يابد که ساکنان شهر را به تحرک و ارتباط هرچه گسترده تر با خود و با کالبد شـهر   يطراح يا

را در  يمحالت، انفصـال و سـکون اجتمـاع    يکپارچگيو  يفعاليت يترغيب کند و از طريق ايجاد گره ها

  شهر از بين ببرد.
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رد و يـ گ يت کمتر قرار مياهم يدارا ، در شمار اهدافو انسجام اجتماعي در شهرتقويت سرزندگي 

به ساختار فضايي  ا توجهب دوشماره  يدر الگواما  ،توسعه، بدان اهميت داده شده است يدر همه الگوها

  توجه شده است. داناز ساير الگوها ب شهر بيش
  شهر  يبا طرح هاد ي: هماهنگ٧هدف 

، مهر ماه شهر يت دارد. طرح هاديموجود اهم يقبل يها عه شهر، توجه به طرحتوس يدر ارائه الگو

 يقبلـ  يرا با طرح هـاد  يهماهنگ زانين ميشتريک بيشماره  يالگوده است. يب رسيبه تصو ١٣٨٤سال 

شهر بوده و حقوق مکتسبه  يقبل ين طرح هماهنگ با طرح هاديدر ا يحد نهايي توسعه کالبد شهر دارد.

شـهر دارد.   يقبلـ  يرا با طرح هاد يهماهنگ زانين ميکمتر موسشماره  يالگوشده است.  تيدر آن رعا

  دارد.   ينينابيب يزان هماهنگيز مينه دوم نيگز

   يشنهاديتوسعه پ يب الگوهايا و معايمزا -٢-٥-٣-٤

 ن امر بهياند؛ ا شده يل گردآوري، در جدول ذيشنهاديمعايب و مزاياي هر يك از الگوهاي توسعه پ

  کند.  يم يانيانتخاب الگوي نهايي کمک شا
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  توسعه يمعايب و مزاياي الگوها :١١-٤جدول شماره 
  مزايا  معايب  عناوين

 يالگو
  اول

 يش سطح اراضيشهر و افزا يرشد کالبد-
  يمورد بهره بردار

در پهنه  يشهر يتمرکز مراکز خدمات-
 شهر يجنوب

باال و عدم تحقق  يشنهادينرخ رشد پ-
 شنهادت مد نظريپ

در  يع مناسب مراکز عملکرديعدم توز-
 نسبت با سلسله مراتب معابر

  طرح يريتحقق پذ يباال ينه هايهز-
تشديد بحران هاي محيطي و مصنوع با -

 افزايش تراکم بافت فعلي

فضاهاي توسعه اي و  عدم رعايت-
  زيرساخت هاي پيشنهادي طرح 

  ن فضاييدر تب يردعملک يت اصول سلسله مراتب ارتباطيرعا -
 متوازن و مستقل يمات کالبدياز تقس يبرخوردار-

 شهر يتوسعه آت يا و منعطف برايپو ييساختار فضا-

 يک و واگذاريتفک يت طرح هايد به موقعيمق-

 و مصنوع يعيطب يشهر در مقابل بحران ها يش تاب آوريافزا-

 زمين مبتني بر اصول توسعه درونزا و استفاده حداقلي از منابع و-

  

 يالگو
  دوم

 يش سطح اراضيشهر و افزا يرشد کالبد-
 يمورد بهره بردار

ر در هش و شمال جنوب شرقتوسعه -
 يو باغ ياهيپوشش گ يدارا ياراض

 طرح يريتحقق پذ يباال ينه هايهز-

محدوديت توسعه در آينده همراه با افزايش 
 مشکالت ترافيکي شهر

گذر  ا کناري يشنهاد کمربنديپ ينه بااليهز-
 شهر

  

   يشنهاديبه الزامات چشم انداز پ يحداکثر يوفادار-
 شهر يتوسعه اقتصاد يت الزامات کالبديرعا-

 ن فضاييدر تب يعملکرد يت اصول سلسله مراتب ارتباطيرعا-

 گريکديسطوح مختلف با  يتيارتباط مناسب مراکز فعال-

با مراکز متناسب  منسجم، متوازن و مستقل همراه يمات کالبدياز تقس يبرخوردار-
 هر سطح يبرا

منظم و شهر (امکان توسعه شبکه  يتوسعه آت يا و منعطف برايپو ييساختار فضا-
 نده)يدر آ يشطرنج يتا حدود

 يليتفص -جامعدر طرح  يشنهاديت توسعه و شبکه معابر پيتوجه به موقع-

 متفاوت به خدمات يساکنان پهنه ها يع و دسترسيعدالت در توز-

  و مصنوع يعيطب يشهر در مقابل بحران ها ياب آورش تيافزا-

 يالگو
  سوم

 خدمات ييع فضايعدم اعتدال در توز-

ع و يت سلسله مراتب در توزيعدم رعا-
 گريکديارتباط مراکز با 

 يت در پاسخ به الزامات کالبديمحدود-
  شهر يتوسعه اقتصاد

نه يو هز يابان اصليخ يکيمشکالت تراف -
  سعهض و تويتعر يباال يها

 شهر يو انسجام بافت کالبد يوستگيد بر پيتأک-

 نهير و هزيين تغيقابل دسترس با کمتر-

  يمحالت عرف يوستگيحفظ انسجام و پ-
 افزايش تاب آوري شهر در مقابل بحران هاي طبيعي و مصنوع-

منظم و ساختار فضايي پويا و منعطف براي توسعه آتي شهر (امکان توسعه شبکه -
 در آينده) يشطرنج يتا حدود

  حفظ حداکثري موقعيت توسعه و شبکه معابر پيشنهادي در طرح -
  ١٣٩٤- ٩٥ سال ،مأخذ: مطالعات مشاور
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نه يو انتخاب گز AHPبا استفاده از مدل  يشنهاديتوسعه پ يالگوها يينها يابيارز -٣-٥-٣-٤

  مطلوب

v  ارزيابي نهايي الگوهاي توسعه پيشنهادي با استفاده از مدلAHP ب گزينه مطلوبو انتخا  

روشهاي تصميم گيري چند شاخصه، به منظور ارزيابي اوزان براي شاخص هـاي موجـود در يـك    

مراتبـي   سلسله ها، فرآيند تحليل روند، كه يکي از اين روش تصميم گيري و انتخاب گزينة برتر به کار مي

)AHPگيري چند شاخصي است. يكي از معروفترين فنون تصميم  مراتبي سلسله باشد. فرآيند تحليل ) مي

 معيارهـاي  کـه  شـرايطي  در گيـري  تصـميم  بـراي  کـه  سـاده  و قـوي  منعطـف،  است تکنيکي اين فرآيند

 ايـن . گيـرد  مـي  قرار استفاده مورد سازد، مي مواجه مشکل با را ها گزينه بين انتخاب متضاد، گيري تصميم

، محقـق عراقـي   (T.L.Saaty)سـاعتي  ال تومـاس  توسـط  ١٩٨٠ سال در ابتدا معياري چند ارزيابي روش

   .گرديد بر اساس تحليل مغز انسان براي مسائل پيچيده و فازي پيشنهاد االصل،

 بررسـي  مورد موضوع از مراتبي سلسله ساختار يک ايجاد مراتبي، سلسله تحليل فرآيند در قدم اولين

درخـت سلسـله مراتـب     .شود مي داده نشان آنها بين ارتباط و ها گزينه معيارها، هدف، آن در که باشد مي

تصميم از سه سطح تشكيل مي شود؛ سطح اول هر درخت بيان كنندة هدف تصميم گيرنده است. سـطح  

است كه بـا يکـديگر رقابـت مـي كننـد و       (Alternatives)آخر هر درخت نيز بيان كنندة گزينه هايي 

     صـورت وزن هـاي عـددي     مقايسه مي شوند. هدف تصميم، تعيين کننده اهميت نسبي اين گزينه ها بـه 

 (Criterian)مي باشد. سطح مياني اين درخت كه مهمترين سطح آن مي باشد؛ نشان دهندة معيارهـايي  

است كه بر اساس آنها گزينه هاي رقيب مقايسه مي شوند، اين سطح مـي توانـد خـود از چنـدين اليـه      

بين گزينه ها بـوده   (Pairwise Comparisions)مستلزم مقايسات زوجي  AHPتشكيل شود. فرآيند 

  و اين مقايسات نيز بر اساس ارائه يك جدول مقايسات صورت مي گيرد. 

در  معيارهـا ) اهميـت  ضـريب  ( وزن مراتبي عبارتنـد از: محاسـبه   سلسله تحليل بعدي فرآيند مراحل

ارهـا،  هـا در مقايسـه بـا هـر يـک از معي      گزينه) اهميت ضريب( وزن محاسبه مقايسه با هدف مورد نظر،

 و هـا  مقايسه گزينـه  منطقي سازگاري بررسي مراتبي و بر اساس اصل سلسله ها گزينه نهايي امتياز محاسبه
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ها مورد قبـول   باشد، قضاوت ٠.١ها کمتر از مقدار عددي  ها. چنانچه ضريب ناسازگاري قضاوت قضاوت

  .)٣١: ١٣٨٩ زبردست،(ها بايد تجديد نظر شوند  باشند. در غير اين صورت، قضاوت مي

افـزار    ها و انتخاب گزينه برتر با کمک نرم مراتبي به منظور ارزيابي گزينه انجام فرآيند تحليل سلسله

Expert Choice .صورت گرفته است  

در اين فرآيند هدف مورد نظر، انتخاب گزينه مطلوب توسعه شهر از بين سه گزينه پيشنهادي است 

  نداز ترسيمي شهر نوسود عبارتند از: و معيارهاي ارزيابي با توجه به چشم ا

 هاي اجرايي طرح) (کاهش هزينه مقرون به صرفه بودن طرح -

 قابليت اجرايي و تحقق پذيري طرح -

 طرح هادي شهرهماهنگي با اهداف و پيشنهادهاي  -

 ها افزايش کارايي و عملکرد کالبدي شهر در برابر حوادث و بحران -

 بهبود شرايط اکولوژيکي شهر -

  ادي شهر توسعه اقتص -

مراتبي و به شکل سـه سـطحي بـه     و سه گزينه پيشنهادي به شکل درخت سلسله يارزياب يمعيارها

  صورت نمودار زير نشان داده شده است:
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ها و انتخاب گزينه برتر توسعه شهر نوسود تصميم به منظور ارزيابي گزينه مراتبي سلسله : درخت٤ -٤نمودار شماره  

  
  

 حله اول، به منظور تعيين ضريب اهميت معيارهـا، ابتـدا بـراي معيارهـاي ارزيـابي، مـاتريس      در مر

 مقايسه يکديگر با دو به دو صورت به نظر، مورد هدف به رسيدن دويي تشکيل و معيارها در مقايسه دو

  است: ساعتي آقاي کميتي ٩ مقياس مقايسه، اين اند. مالک شده
  ها ي ساعتي به منظور تعيين ضريب اهميت معيارها و يا گزينهکميت ٩: مقياس ١٢-٤ جدول شماره

 مقدار عددي ترجيحات (قضاوت شفاهي)
 ٩ کامال مرجح يا کامال مهم تر يا کامال مطلوب تر

 ٧ ترجيح با اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي
 ٥ ترجيح با اهميت يا مطلوبيت قوي

 ٣ کمي مرجح يا کمي مهم تر يا کمي مطلوب تر
يا اهميت يا مطلوبيت يکسان ترجيح  ١ 

٨، ٦، ٤، ٢ ترجيحات بينابيني  

  ١٣٨٩مأخذ: زبردست، سال 

 هدف

  هااریمع

ــهیگز  ن
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افـزار   معيارها، ماتريس مقايسه دودوئي معيارها، وارد نـرم  از يک هر اهميت به منظور تعيين ضريب

Expert Choice معيارهـا محاسـبه شـده اسـت. همچنـين       از يـک  شده و ضريب اهميت يا امتياز هر

افزار کنترل شده است. تصـوير زيـر، محاسـبه ضـريب      ها نيز به کمک اين نرم سازگاري قضاوت ضريب

  دهد: افزار مذکور نشان مي اهميت معيارها را به کمک نرم

HAZINE .040

EJRA   .250

GHABLI .030

BOHRAN .484

ECOLOGIC .129

EQTESADI .067

Inconsistency Ratio =0.05  
  Expert Choice  افزار محاسبه ضريب اهميت معيارها را به کمک نرم: ١ -٤ تصوير شماره

  

ورد نظر که طراحي مناسب توسعه شهر است، به ترتيب بنابراين معيارها در مقايسه با هدف کالن م

  باشند: زير داراي اولويت و اهميت مي

 )٠٤٠/٠(کاهش هزينه هاي اجرايي طرح) ( مقرون به صرفه بودن طرح .١

 )٢٥٠/٠( قابليت اجرايي و تحقق پذيري طرح .٢

 )٠٣٠/٠طرح هادي شهر (هماهنگي با اهداف و پيشنهادهاي  .٣

 )٤٨٤/٠لبدي شهر در برابر حوادث و بحران ها (افزايش کارايي و عملکرد کا .٤

 )١٢٩/٠بهبود شرايط اکولوژيکي شهر ( .٥

  )٠٦٧/٠توسعه اقتصادي شهر ( .٦

ها نسبت به هر يک از معيارها،  دوئي گزينه هاي مقايسه دو در مرحله بعد، با توجه به ماتريس

افزار محاسبه شده  رمها به کمک ن ها و ضريب سازگاري قضاوت ضريب اهميت (وزن) هر يک از گزينه

 يهر معيار يک ماتريس) تشکيل شده و سه گزينه پيشنهاد يدر اين مرحله شش ماتريس (به ازا است.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
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ها نسبت به هدف و معياراند. جدول زير، ضريب اهميت  نسبت به هر يک از معيارها مقايسه شده

  .دهد يها نسبت به هر يک از معيارها را نشان م ضريب اهميت (وزن) گزينه
  ها نسبت به هر يک از معيارها ها نسبت به هدف و ضريب اهميت (وزن) گزينهمعيار: ضريب اهميت ١٣ -٤جدول شماره

 ها امتياز گزينه معيارها ها نسبت به ضريب اهميت (وزن) گزينه ضريب اهميت معيارها نسبت به هدف

  مقرون به صرفه بودن طرح
)٠٤٠/٠(  

 ٠٢٥/٠  )٦٣٧/٠(  ١گزينه 

 ٠٠٤/٠ )١٠٥/٠(  ٢گزينه 

  ٠١٠/٠ )٢٥٨/٠(  ٣گزينه 

  قابليت اجرايي و تحقق پذيري طرح
)٢٥٠/٠( 

 ٠٤٣/٠ )١٧٠/٠(  ١گزينه 

 ٠٢٣/٠ )٠٩٢/٠(  ٢گزينه 

 ١٨٥/٠ )٧٣٨/٠(  ٣گزينه 

طرح هماهنگي با اهداف و پيشنهادهاي 
 )٠٣٠/٠هادي شهر (

 ٠١٩/٠ )٦٣٧/٠(  ١گزينه 

 ٠٠٣/٠ )١٠٥/٠(  ٢گزينه 

 ٠٠٨/٠ )٢٥٨/٠(  ٣گزينه 

افزايش کارايي و عملکرد کالبدي شهر در 
  )٤٨٤/٠برابر حوادث و بحران ها (

 ٠٤٧/٠ )٠٩٧/٠(  ١گزينه 

 ٣٣٩/٠ )٧٠١/٠(  ٢گزينه 

 ٠٩٨/٠ )٢٠٢/٠(  ٣گزينه 

  )١٢٩/٠بهبود شرايط اکولوژيکي شهر (

  ٠١٨/٠ )١٣٨/٠(  ١گزينه 

  ٠٠٩/٠ )٠٧٢/٠(  ٢گزينه 

  ١٠٢/٠ )٧٩٠/٠(  ٣گزينه 

  )٠٦٧/٠توسعه اقتصادي شهر (

  ٠٠٤/٠ )٠٦٦/٠(  ١گزينه 

  ٠١٠/٠ )١٤٩/٠(  ٢گزينه 

  ٠٥٣/٠ )٧٨٥/٠(  ٣گزينه 
  .١٣٩٤-٩٥ماخذ: محاسبات مشاور، 

مراتبـي اسـت.    ها با توجه به اصل ترکيب سلسله  مرحله آخر، محاسبه امتياز نهايي هر يک از گزينه

 در هـا  قضاوت گرفتن همه نظر در با اولويت بردار ايجاد يک به منجر ساعتي، تبيمرا سلسله ترکيب اصل

ها بر اساس اصـل سـاعتي، از ضـرب     شود. امتياز نهايي هر يک از گزينه مي مراتبي  سلسله سطوح تمامي
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آيـد. فرمـول محاسـبه     ها و مجموع آنها براي هر گزينه به دست مي ضريب اهميت معيارها و وزن گزينه

  به صورت زير است:  Expert Choiceافزار  ها در نرم از نهايي گزينهامتي

  وزن نهايي هر گزينه =  ) وزن گزينه نسبت به آن معيار× وزن هر معيار (  

  Expert Choiceها و محاسبه ضريب ناسازگاري با استفاده از نرم افزار  : امتياز نهايي گزينه٢- ٤ تصوير شماره
  

  هاي پيشنهادي توسعه شهر نوسود بندي نهايي گزينه متياز و اولويت: ا١٤ -٤ جدول شماره
 اولويت  امتياز نهايي الگوي توسعه 

 اول ٠.٤٤٢ الگوي توسعه سوم
 دوم ٠.٣٩٧ الگوي توسعه دوم
 سوم ٠.١٦١ الگوي توسعه اول

  ١٣٩٤-٩٥العات مشاور، سال مأخذ: مط
  

ها، گزينه سوم به عنوان گزينه برتر توسعه  نهايي گزينهبنابراين، با توجه به جدول فوق و ميزان امتياز 
همچنين با توجه به ويژگيها و معايب و محاسن هريک از الگوهاي ارايه شود.  شهر نوسود انتخاب مي

) ١٤٠٤به عنوان الگوي مطلوب جهت توسعه کالبدي تا افق طرح () توسعه شهر ٣الگوي شماره (شده، 
  مد نظر مي باشد. 

  

  

Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL
Ideal Mode

OVERALL INCONSISTENCY INDEX =  0.08

3      .442

2      .397

1      .161
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 نيتام و درآمدها شيافزا امکانات ،ندهيآ در يشهردار يفن و يمال امکانات ينيب شيپ -٤-٤

  شهر عمران در موثر يها سازمان ريسا و يشهردار توسط يعمران اعتبارات

 طبقه هر که بود شده تقسيم طبقه ۹ به کشور شهرداريهاي مالي منابع و درآمدها ۱۳۷۹ سال از قبل تا

 به شهرداري درآمدهاي از جديدي بندي طبقه ۱۳۷۹ سال از بعد .شد مي يو محل درآمد منبع چند شامل

 هـا  شـهرداري  اکنـون . نمـود  بندي تقسيم طبقه ۷ به را ها شهرداري مالي منابع و درآمدها که آمد وجود

 .کنند مي تنظيم قالب اين در را خود بودجه

 و عمـومي  درآمـدهاي  روهگـ  دو بـه  ناپايـداري  و پايـداري  به توجه بدون شهرداريها درآمدي منابع

 .شود مي تقسيم وابسته سازمانهاي و موسسات درآمدهاي

 )مستمر درآمدهاي(عمومي عوارض از ناشي درآمدهاي - ۱۰۰۰ کد

 اختصاصي عوارض از ناشي درآمدهاي - ۲۰۰۰ کد

 شهرداري انتفاعي موسسات درآمدهاي و خدمات بهاي - ۳۰۰۰ کد

  شهرداري موالا و وجوه از حاصل درآمدهاي - ۴۰۰۰ کد

 دولتي سازمانهاي و دولت اعطايي کمکهاي - ۵۰۰۰ کد

 داراييها و هدايا اعانات، - ۶۰۰۰ کد

  اعتبار تأمين منابع ساير - ۷۰۰۰ کد

 يدوم در کشورها ياست که پس از جنگ جهان ينينو يها اتيات بر ارزش افزوده از جمله ماليمال

 يها، برا ياست که دولت و شهردار ياتين ماليتر رفتهيو پذن يتر جيات، راين نوع ماليوضع شد. ا يياروپا

ات بر ارزش افزوده که يات بر مصرف است. قانون ماليمال يکنند و نوع يافت ميخود در يها نهين هزيتأم

 يمـال  يدرآمـدها  يها، به سـو  يحرکت شهردار يبرا يب شد، گاميتصو ياسالم يتوسط مجلس شورا

  کشور خواهد بود.  يام اقتصادنظ يساز ن شفافيدار و همچنيپا

آن  ياقتصـاد  ييايبا پو يدر شهر، رابطه معنادار يرسان خدمات يو چگونگ يت زندگيفيد کيترد يب

  ابد. ي يان ميدار جريپا يز در تعامل منابع مالين يياين پويدارد و ا
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عضـالت  از شـهروندان، بـا م  يـ و ارائه خدمات مورد ن يت توسعه شهريريند مديها در فرا يشهردار

  مختلف روبرو هستند. يها نهيدر زم يمتعدد

قـانون   يد اسـت بـا اجـرا   يـ باشد. ام يم يدار نبودن منابع درآمدين معضالت، پاين ايتر از مهم يکي

د يام يها دار هموارتر گردد و روزنهيپا يکسب درآمدها يها برا ير شهرداريات بر ارزش افزوده، مسيمال

  د.يدار به وجود آيسب درآمد پابه منظور ک ين نهاد عموميا يبرا

دهـد   يمختلف جهان نشان مـ  يات در کشورهاين نوع ماليا يانجام شده و تجربه اجرا يها يبررس

، ياتيمانند: درآمد مال ياتينظام مال يمشکالت فعل يبرطرف کردن برخ يآن در حال حاضر، برا يکه اجرا

ات، يـ پرداخـت مال  يها، کـاهش وقفـه زمـان    ان و برطرف کردن کمبود اطالعات درباره آنيمؤد ييشناسا

  تواند راهگشا باشد.  يره ميو غ ياتيکاهش فرار مال

  ات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از:يسه نوع مال

   يديات بر ارزش افزوده از نوع توليمال §

   يات بر ارزش افزوده از نوع مصرفيمال §

   يات بر ارزش افزوده از نوع درآمديمال §

ن يتر کنند که مهم يرا عنوان م يمتعدد يايکشورها، مزا ين طرح برايا يه اجراينان در توجاقتصاددا

  باشد: ير ميا به شرح زين مزايا

   ياتيبه حداقل رساندن فرار مال §

  ها  يآن شهردار يدولت و در پ ياتيش درآمد ماليافزا §

   يت ماليش قابل توجه شفافيافزا §

  د يت توليبهبود وضع §

   يگذار هيه سرمازيباال رفتن انگ §

  ات ياخذ مال يها ر روشينسبت به سا يکمتر بودن آثار تورم §
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شتر مصرف ين مطلب که هر کس در جامعه بيها (با استناد به ا ر روشيعادالنه بودن نسبت به سا §

   .کند) يات پرداخت ميشتر ماليکند، ب

اسـت.   يدار شـهر يسعه پابه تو يابي، دستيزان شهرير ران و برنامهيمد يها ن دغدغهياز مهمتر يکي

 يا ش قابـل مالحظـه  يکاالها و خدمات در شهرها از افـزا  ي، تقاضا براينيد شهرنشيبا توجه به رشد شد

است. امـا نکتـه    يکاف يشهروندان، مستلزم وجود منابع مال يازهاين نين راستا، تأميبرخوردار است. در ا

که  ياست؛ به طور يمنابع درآمد يداريها، پا يشهردار ين و اصالح منابع ماليت در بحث تأميحائز اهم

ز يـ ن يدار شـهر يتوسعه پا يبرا يدي، تهديريت اتکا و استمرارپذيد عالوه بر داشتن قابلين درآمدها بايا

  نباشند.

ران يک سو مديباشد. از  يخاص خود م يها يدگيچيپ يها دارا يشهردار ين ماليگر، تأميد ياز سو

 يگر، منبع درآمديد ين کنند و از سويود را از نظام شهر و شهروندان تأماز خيد درآمد مورد نيبا يشهر

را با خطـر روبـرو نسـاخته و     يدار شهريند حرکت شهر به سمت توسعه پايباشد که فرا يا د به گونهيبا

ـ شـهرها با  يگر، منابع درآمديان ديد. به بيز حفظ نماينده را نيحال و آ يها نسل يبرا يفرصت زندگ د ي

برخوردار باشند. امـا   يداريپا يها يژگيهمراه بوده و از خصلت و و يدار شهريتوسعه پا ينظر يبا مبان

تواننـد   يها نم يستند و شهرداريدار نيپا يها، درآمدها يشهردار يه منابع درآمديم کليدان يطور که م همان

  ند.يه نماين درآمدها تکيدر بلندمدت به ا

 يشهر، حاک يها نهين هزيوه کسب درآمد و تأمينه شيدر زم شرفتهيپ يکشورها يها يتجربه شهردار

ـ جد ين منـابع درآمـد  يکارآمد جهت تأم يبه راهکارها يابينه دستياز انجام مطالعات گسترده در زم  يدي

ـ   يها ياز شهردار ين در تعداديباشد. همچن يم يشهر و شهردار يها نهين هزيتأم يبرا ن يکشـورمان اول

 ياز فقدان منابع مـال  يبه شهروندان، ناش يرسان خدمات يو ناکارآمد يهرحل مسائل ش يت برايمحدود

ـ ها دارند، با يشهردار ين ماليدر تأم يزيدار، سهم ناچيپا يکه منابع درآمد ييباشد و از آنجا يم يکاف د ي

دار، مـنظم و قابـل وصـول حرکـت کنـد و منـابع       يت خود به سمت منابع پايها، در ماه يدرآمد شهردار
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دار، مستمر و قابل وصـول  يها به منابع پا يشهردار يدرآمد يها فيخود را در رد يدار جايناپا يدرآمد

  ).١٣٨٠، معصوم، يآباد يبدهد (عل

  ف شـــده اســـت: يـــن گونـــه تعريـــدار، ايـــپا يدار در طـــرح جـــامع درآمـــدهايـــدرآمـــد پا

بتــوان  وصـول آن  ير برخـوردار باشـند و بــرا  يــص زيکـه از خصـا   يشــهردار يآن دسـته از درآمـدها  

  ف کرد:يالزم را تعر يياجرا يها يزير برنامه

  .د نشوند)يمدت دچار نوسانات شد ثبات بوده و حداقل در کوتاه ي(دارا يريپذ تداوم - ١

شود و به  يمحور کرد و عدالتيرو يمطلوب بودن (کسب درآمد از آن محل، موجب ارتقا - ٢

  .اورد)يمه نلط يو اقتصاد ي، اجتماعي، کالبديستيز طيمح يساختارها

قه يابد تا از مضيزمان بزرگ شود و با گسترش مخارج گسترش  ي، طيه درآمدي(پا يريپذ انعطاف - ٣

  اجتناب شود). يمال

هسـتند،   ين منابع مـال يمختلف قادر به تأم يها ها به صورت يف، اگر چه شهردارين تعريبا وجود ا

  باشند. ينم داريپا يدرآمدها يها يژگيو يدارا ياما همه اقالم درآمد

، يافتنيدر يها اتيعوارض و مال يها به چهار دسته اصل يشهردار يان ذکر است که اقالم درآمديشا

 يفرع يها گردند و هر کدام به دسته يم ميبالعوض تقس يها افت کمکيفروش خدمات، استقراض و در

  شوند. يم ميتقس

ـ بـه شـرح ذ   يا و کسـب منـابع مـال   ه يدار شهرداريدار و ناپايپا يدرآمدها ياز اقالم فرع يبرخ ل ي

  باشد: يم

  مستمر)  ي(درآمدها ياز عوارض عموم يناش يدرآمدها §

   يساختمان يها عوارض حاصل از صدور پروانه §

  ونقل  عوارض بر ارتباطات و حمل §

  ون ماده صد يسيمه کميجر ياز اجرا يعوارض ناش §

   ينگ شهريدرآمد حاصل از پارک §
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   يدولت يها دولت و سازمان يياعطا يها کمک §

   يو خارج يداخل يمال يها و نهادها استقراض از بانک §

   يمؤسسات انتفاع يو درآمدها يخدمات شهر يبها §

   يبخش خصوص يگذار هيمشارکت و سرما §

  انتشار اوراق مشارکت  §

   يعوارض نوساز §

  ات بر ارزش افزوده. يمال §

ل مختلف يکشور که به دال يها يدار شهردارين درآمد پايان نمود که مهمتريتوان ب يبه جرأت م

جهان، تحت  يکه در کشورها يباشد. عوارض نوساز يم يمغفول مانده است، مبحث عوارض نوساز

تواند منبع  يساله م است که هر يشود از اقالم يرمنقول از آن نام برده ميغ يها ييات بر دارايعنوان مال

ز يافت آن نيم قابل قبول برخوردار بوده و درک تداويد و از يجاد نمايها ا يشهردار يبرا يمناسب يدرآمد

ها را به صورت  يشهردار يل درآمديد و پتانسينما يرا، دچار مخاطره نم يست شهريط زيسالمت مح

دهد. هر چند در  يش مي، افزايو ارائه کاالها و خدمات عموم يديمستمر جهت باال بردن توان تول

ها  يشهردار يبه گذشته، سهم خود را در درآمدهان رقم نسبت يکشور ا ير در شهرهاياخ يها سال

  دارد. يار کوچکيها سهم بس يشهردار يش داده اما از کل درآمدهايافزا

وجود دارد.  يدار و مطلوبيپا يقابل اتکا يها تيو عوارض مستغالت، ظرف يدر بحث عوارض نوساز

ن ياستفاده از عوارض بالقوه ا و يقابل مالحظه حاصل از عوارض نوساز يبه درآمدها يابيبه منظور دست

  د در نظر گرفت.يافت عوارض بايزان و درين مييتع يوجود دارد که در مبنا ييازهاين شي، پيمنبع درآمد

  ازها عبارتند از:ين شين پيا 

  مت روز امالک و مستغالتين قييتع -

  جاد بانک اطالعات امالک و مستغالتيا - 

  يعوارض نوسازص و وصول ينظام تشخ ييش کارايافزا - 
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  کنندگان عوارض) ها و پرداخت ي ن شهرداريب يمنطق يمحاسبات (تعامل يمبنا يساز شفاف - 

  صورت گرفته در سطح شهر يها نهيو هز يشهردار يان درآمدهايم يساز شفاف -

نه پرداخت به يو جلب مشارکت آنان در زم يکنندگان عوارض نوساز از پرداخت ياعتماد يرفع ب -

  ض. عوار موقع

 يها متيبا ق يا منطقه يها متيق ين عوارض نوسازييتع ي، مبنايط فعليالزم به ذکر است که در شرا

نه يدر زم يران شهريگ ميد نگرش تصمين راستا، بايدارد. در ا ين و امالک، تفاوت بارزيزم يروز واقع

ک و مستغالت، روز امال يها متيبه ق يا منطقه يها متيج از قي، به تدريوضع نرخ عوارض نوساز

  ).١٣٩٠، ماجد، يا ر جهت دهد (شرزهييتغ

 يها برا يافزوده، شهردار ات بر ارزش يمال يز اشاره شد، با شروع اجرايشتر نيطور که پ اما همان

ها  ي، سهم شهرداري، پس از عوارض نوسازياند. به عبارت دوارتر شدهيدار اميپا يشتر درآمدهايکسب ب

کشور  يها يشهردار يدار برايپا ين منبع درآمديتواند به عنوان بهتر ي، مات بر ارزش افزودهياز مال

ها  يات، شهردارين ماليافت ايها گردد. با در آن ينظام درآمد يداريو پا ييايشناخته شود و باعث پو

  خود را پر کنند. يها نهين درآمد و هزيتوانند شکاف ب يم

است که  يدار، ضروريپا ياز درآمدها يبرخوردار ان داشت که به منظورين بيتوان چن يت ميدر نها

د. يسنج يداريپا يها ها را با مالک ف و سپس آنيتعر ياقالم درآمد يريگ ت و نحوه شکليابتدا ماه

ه يجاد و ارايا يها برا رساختي، توسعه زيط شهريت محيفيشهروندان، حفظ ک يو روح يسالمت جسم

 يبه درآمدها يق جهت کاهش وابستگيح و دقيبلندمدت صح يزير از به برنامهيخدمات به شهروندان، ن

  دار دارد.يپا يدار و حرکت به سمت اتکا به درآمدهايناپا

درصـد لحـاظ    ٩برابـر بـا    ٩٤درصد و در سـال   ٨برابر با  ٩٣ات بر ارزش افزوده در سال ينرخ مال

  ده است.يگرد

 يران، محمد قاسم پنـاه يا يقتصاد شهرا يانجمن علم يگاه اطالع رسانيپا لنا به نقل ازيبه گزارش ا

ات بـر  يـ سـه درصـد از مال   ،نکـه قـانون  يد بر ايبا تاک ٩٤آبان  ١٠خ يدر تار ياتيقائم مقام سازمان امور مال
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 ياتيـ مال يزان درآمـدها يـ م ٩٣ها اختصـاص داده اسـت، گفـت: در سـال      يارزش افزوده را به شهردار

ن رقم در يشود ا يم ينيش بيد و پيارد تومان رسيليار مهز ١٢ش از يها به ب يافته به شهردارياختصاص 

  دا کند.يش پيارد تومان افزايليهزار م ١٤ش از يبه ب يسال جار

 در کـه  اسـت  شـده  گـزارش  ريـال  ارديليم ٩.٤ مبلغ نوسود يشهردار درآمد مجموع ١٣٩٣ سال در

 پـنج  معادل شهروندان از نفر هري ازا بهي شهردار درآمد سرانه ،شهر نيا در ساکن شهروندان با سهيمقا

 ونيليم ١.٥ تا يک نيب آنها سرانه که کشوري شهرها اغلب سرانه با سرانه نيا سهيمقا. است ريال ميليون

 شيافـزا ي برا که باشد يم موجود وضع در نوسودي شهرداري درآمدها بودن سطح باال نشانه است الير

  .دشو هئارا وي بررس يگوناگوني راهکارها ديبا آن بيشتر

 دولـت  توسط که افزوده ارزشي ها اتيمال از ها يشهردار سهم بابتي پرداخت سرانه حاضر حال در

 ٦٠٠ بـر  بـالغ  شـود  يم عيتوز کشور وزارت در ها ياريده و ها يشهرداري اريهم سازمان قيطر از و اخذ

  . است سال در شهروند نفر هر يبرا ريال هزار

هاي آينده بايد از طريـق اعمـال راهکارهـاي     در سال نوسودي منابع مالي شهردارشتر يتامين ب يبرا

  زير، اقدام مناسب بکار گرفته شود:

، کـار  عـوارض کسـب و  ، تجديد نظر در عوارض شهري از قبيـل عـوارض نوسـازي    بررسي و -١

  ؛عوارض تراکم و ...

حـدهاي  هـا و وا  حق شهرداري از کارگـاه  بهاعمال ضوابط الزم براي دريافت عوارض مربوط  – ٢

  ؛اقتصادي موجود در حوزه نفوذ و حريم شهر

از دولت و نهادهاي ذيربط بـراي سـهم تجميـع عـوارض و      ياقدامات الزم براي افزايش دريافت -٣

  ؛هاي ارزش افزوده سهم شهرداري از ماليات

ني آاهالي و مسـافر  غتاهاي مناسب براي گذران اوقات فر محل هاي گردشگري و ايجاد ظرفيت -٤

در  نوسـود عملكردي كـه شـهر    به رفاهي با توجه -تاسيسات تجاري  و كنند ميمحدوده گذر  که از اين

  کند. يم يبازهاي اطراف شهر  جادهدر  ين راهيو نقش ب اقتصاد محلي
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احداث ساختمان: شهرداري برحسب وظايف و ماهيت فعاليت خود اراضي و امـالك متعـددي    -٥

آالت و ديل اراضي مذكور به سـاختمان بـا اسـتفاده از ماشـين    كند. تبدارد كه به موجب قانون تملك مي

-كند و مينيروي انساني (كارگري) در اختيار شهرداري، ارزش افزوده مضاعفي براي شهرداري ايجاد مي

اگرچه ممكن است سهم درآمد شهرداري از محل منابع  تواند موجب افزايش درآمدهاي شهرداري شود.

مد از محل منابع جديد در هر صورت موجب افـزايش درآمـدهاي محلـي    مذكور كم باشد اما كسب درآ

ها شود كه با توجه به لزوم خوداتكايي شهرداريهاي دولتي مي شهرداري و كاهش وابستگي آن به كمك

  ؛شودامري مثبت تلقي مي

هاي درآمدزا معرفـي   گذاري نيز فضاهاي مناسب براي سرمايه نوسودشهر  يليتفص -جامعطرح  -٦

مند خواهد شد. اين فضـاها شـامل    مدهاي بيشتري بهرهآصورت اجراي آن شهرداري از در ند که درك مي

مـزاحم  ر يغهاي  مجتمع کارگاه ،هاي فروش کاال هاي عمومي و غرفه پارک ي،هاي پارکينگ عموم کاربري

گـذران   ورزشي، ،فضاهاي فرهنگي ر،هاي تجاري و تفريحي در معاب کاربريمجموعه بين راهي،  ي،شهر

  .استگردشگري و مشابه آن  ،اوقات فراغت

، يتجـار  ،، اختصـاص فضـاهايي بـه منظـور حمـل و نقـل      نوسـود بودن شهر  يمرزبا توجه به  -٧

ايـن شـهر خواهـد     يشهردار يها، موجب افزايش درآمديمرز شوشم يدر نزديک يو بازرگان يانباردار

  شد. 
 

بودهاي مسكن، تأسيسات زيربنايي، خدمات بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه كم پيش -٥-٤

  شهر رفاهي و ساير كاركردهاي اصلي

 ١٥تا  ١٠در يك دوره ميان مدت  كه معموالً يتوسعه شهرهاي  در برآورد كمبودهاي شهر، در طرح

  شوند، بايد نكاتي را مدنظر داشت: تهيه ميساله 

نظر گرفتن امكانات و  هاي توسعه شهري با در نظر داشتن وضع كنوني شهر و با در طرح -

اي مطرح كنند كه ضمن تأمين نيازها و  هاي موجود، پيشنهادات خود را بايد به گونه قابليت
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كمبودهاي فعلي، تغييرات و نوسانات آينده شهر را در طول دوره طرح، در نظر بگيرند. به عبارت 

د و با در نظر داشتن شو ديگر طرح از يك نقطه كه تصوير ثابت شهر در وضع موجود است آغاز مي

تغيير و تحوالت شهر در طول دوره طرح، پيشنهادات خود را با حداكثر توجه به ماهيت پويايي شهر 

  كند. را ارائه مي

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

هاي  بررسي تحوالت شهر از جنبهتجهيزات شهري و... با نگاهي به وضعيت موجود شهر و 

تواند بر هر يك از عوامل ذكر شده تاثيرگذار باشد و با در نظر گرفتن شرايط و  گوناگون كه مي

 شود. هاي مطلوب، نيازهاي شهر در طول دوره طرح برآورد مي سرانه

رد بيني سطوح مو شهري، اساس شناخت كمبودها و بالطبع پيش يهادهاي  مطابق روال معمول طرح -

اي است. اين روش با همه  نياز براي جبران كمبودهاي موجود و نيازهاي آتي، محاسبات سرانه

محاسن و معايب خود هنوز به عنوان روش مالك عمل مطالعات شهري در كشور پذيرفته شده 

 شود. ها اغلب توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه مي است. اين سرانه

هاي توسعه  اي در طرح كننده بيني و برآورد نياز به آن نقش تعيين ي شهر كه پيشيكي از عوامل اصل -

اي است كه به  شهري دارد، مسكن است. بحث مسكن و تهيه فضاهاي مسكوني موضوع پيچيده

عوامل متعددي وابستگي دارد. از آنجا كه يكي از كاركردهاي اصلي شهر سكونت است و كاربري 

دهد، برآورد نياز به مسكن  سهم را در اراضي شهر به خود اختصاص ميمسكوني معموال بيشترين 

  در شهر موضوع حساسي است كه بايد با در نظر داشتن تمامي جوانب صورت گيرد.

 مسكوني شهر و زمين مورد نياز برآورد تعداد واحدها -١-٥-٤

مسكن است.  دهد يكي از عناصر مهم يك سكونتگاه كه تبلور حضور انسان در آن را نشان مي

 ٣١بالفاصله بعد از يكجانشين شدن انسان، مسكن از نيازهاي اساسي آن در زندگي گرديد. طبق اصل 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. 

به تعداد خانوارهاي موجود پذير است و بايد  بنابراين زندگي يك خانوار در يك واحد مسكوني امكان
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شوند واحد مسكوني احداث شود. براي اين  در شهر و خانوارهايي كه در طي گذر زمان تشكيل مي

منظور الزم است ارتباط تعداد خانوارها و تعداد واحدهاي مسكوني در وضع موجود و وضعيت 

گيرد. نسبت تعداد  ر بيني جمعيت و ميزان افزايش سطح مسكوني در افق طرح مورد بررسي قرا پيش

خانوار در واحدهاي مسكوني و به عبارتي تراكم خانوار در واحد مسكوني يكي از عوامل اساسي در 

باشد. مطابق استاندارد و براساس شرايط انساني و حقوقي، نسبت  تعيين كيفيت سكونت در شهر مي

بديهي است كه هر چه خانوار به واحد مسكوني معادل يك واحد مسكوني براي هر خانوار است. 

نسبت  نوسودشهر يابد. در  ضريب خانوار در واحد مسكوني بيشتر از يك باشد، كيفيت سكونت تنزل مي

ک واحد يباً يتقراست. به عبارتي به ازاي هر خانوار  ١.٠١ حدودتعداد خانوار به واحد مسكوني 

واحد  ٩٣عالوه بر  وسودنشهر در حال حاضر، در البته الزم به ذکر است موجود است.  يمسکون

واحد پنج طبقه  ٥واحد چهار طبقه و  ١١واحد سه طبقه،  ٨١واحد دو طبقه،  ١٩٢ک طبقه، ي يمسکون

جهت تعيين نيازهاي مسكوني د. ينما يساکن در شهر نوسود را جبران م ياز خانوارهايوجود دارد که ن

اده شده است. البته تخمين نياز به شهر براي سال افق طرح از دو روش خام و تخمين ميزان شده استف

تواند درست باشد و با توجه به  مسكن امري بسيار پيچيده بوده و عدد مورد انتظار تا حدودي مي

تواند تابع شرايط  سال آتي، نياز به مسكن مي ١٠هاي دولت در طول  ها و برنامهاستينامشخص بودن س

بيني شده، تا  كن با توجه به جمعيت پيشنياز مس ،خاص قرار بگيرد ولي موضوعي كه مهم است

  شود. حدودي تخمين زده مي

  برآورد تعداد واحد مسكوني مورد نياز -١-١-٥-٤
  تخمين خام نيازهاي مسكوني براي افق طرح  روش اول: §

 اعالمنفر  ١٧٣٠برابر با  ١٣٩٠در سال  نوسودشهر همانطور كه پيش از اين نيز عنوان شد، جمعيت 

نفر  ١٨٠٠ت شهر يجمع ١٣٩٤سال  يبرا يزيت و برنامه ريريسازمان مد ينيش بيپبر اساس شده كه 

نفر افزايش يابد. جدول  ٢٤١٩به  ١٤٠٤درصد در سال  ٣نرخ رشد ن يانگيمبا  شده است کهبيني  پيش

  دهد. را نشان مي نوسودشهر ذيل تخمين خام نياز به مسكن در 
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  نوسودشهر  تخمين خام نياز به مسكن در: ١٥-٤جدول شماره 

 
 خانوار جمعيت

بعد 
 خانوار

واحد 
 مسكوني

نسبت خانوار به 
 واحد مسكوني

از  يا نيكمبود 
 واحد مسكوني 

 نيانگيممساحت مورد نياز (
مترمربع) ٢٠٠تفكيك   

سال پايه 
)١٣٩٠(  ٣ ١.٠١ ٥٤٧ ٣.١ ٥٥٠ ١٧٣٠ - 

سال 
٦ ١.٠١ ٥٦٧ ٣.١ ٥٧٣ ١٨٠٠ ١٣٩٤ - 

افق طرح 
٤٣٦٠٠ ٢١٨ ١ ٧٨٠ ٣.١ ٧٨٠ ٢٤١٩ ١٤٠٤ 

  ١٣٩٤- ٩٥ سال ،مأخذ: مطالعات مشاور
  

با توجه به عدم اطالع از تعداد واحدهاي مسكوني افق طرح در اين مرحله باالجبار تعداد واحد 

گيرد. اين موضوع البته براي تخمين ميزان واحدهاي مسكوني  مسكوني موجود مورد استفاده قرار مي

   مورد نياز براي افق طرح الزامي است.

 نوسودشهر خانوار به خانوارهاي موجود  ٢١٣، برابر با ١٤٠٤بيني جمعيت در سال  با توجه به پيش

اضافه خواهد شد. همچنين با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني موجود با در نظر گرفتن حداقل تغيير 

ر نياز است. با نزديك به همين ميزان واحد مسكوني براي اين تعداد خانوا ،در كيفيت واحدهاي مسكوني

مترمربع در افق  ٤٢٦٠٠مترمربع در نظر گرفته شود، برابر با  ٢٠٠هر واحد مسكوني ن يانگيمفرض اينكه 

شود. در صورتي كه براي هر خانوار يك  احداث واحد مسكوني تخمين زده مي يطرح نياز به زمين برا

ز ين در وضع موجود کمبود نيواحد مسكو ٦ن که ياواحد مسكوني در نظر گرفته شود و با توجه به 

در افق طرح  نوسودشهر براي د يجد يسکونت خانوارها يبرا يواحد مسکون ٢١٨ن يبنابرا، وجود دارد

  نياز است.
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  تخمين ميزان شده نيازهاي مسكوني روش دوم: §

جهت تعيين نيازهاي واقعي در افق طرح در زمينه مسكن، كمبود فعلي مسكن، واحدهاي خالي، 

شود. براي تخمين  ريب، واحدهاي مسكوني در حال ساخت و چند مورد ديگر محاسبه ميميزان تخ

  شود:  ميزان شده نيازهاي مسكوني از فرمول ذيل استفاده مي
)()( 10987654321)( EEEEEEEEEEE t +−++++−++= 

  
Etبرآورد واحد مسكوني مورد نياز =  
Eكمبود فعلي مسكن ١ =  
Eيبيمخروبه و تخر ي(واحدها ت در وضع موجودهاي ناپايدار و غيراستاندارد از نظر كيفي = خانه٢(  

=Eمترمربع در وضع موجود ١٠٠واحدهاي مسكوني زير  ٣   
Eدرصد شهرهاي مختلف) ٩تا  ٣ريزي (ضريب  هاي خالي در طول دوره برنامه تعداد خانه= ٤  
Eريزي تعداد خانوار اضافه شده در طول دوره برنامه= ٥  
Eمترمربع  ١٠٠% ملكي تعريض گردد) و يا زير ٥٠بر (در صورتي كه بيش از تعداد واحدهاي واقع در تعريض معا= ٦

  درصد) ٥٠مساحت باقيمانده باشد (
Eريزي (ضريب تخريب) هاي تخريبي در طول دوره برنامه تعداد خانه= ٧  
Eهاي تغيير كاربري يافته در طرح پيشنهادي خانه= ٨  
Eدي را بايد لحاظ كرد)نياز ناشي از حذف يا كاهش تراكم ساختماني (درص=  ٩  

Eهاي واقع در خارج از محدوده پيشنهادي ولي سرشماري شده تعداد خانه= ١٠  
553)0000814()1022429223()( =+−++++−+−+=TE  

 E(t)= ٥٥٣واحد مسكوني مورد نياز 

توجه به تعداد خانوارهاي  ،ترين راه براي تخمين نيازمندي يك شهر به واحد مسكوني اغلب ساده

 کمترواحد مسكوني  ٦برابر با  نوسودشهر ريزي است، در  طول دوره برنامه شونده در موجود و يا اضافه

خانوار به خانوارهاي  ٢١٨ صورت گرفته، بيني جمعيت از تعداد خانوار است و در افق طرح با پيش

مازاد در شهر نوسود وجود ندارد.  ياست که خانه ها يآمار و اطالعات حاک. موجود اضافه خواهد شد

واحد مسكوني احداث شود تا بتواند نيازهاي  ٢١٨سال آتي بايد  ١٠در اين شهر در ب ن احتسايبا ا

ريزي مسكن مسائل  شود. در برنامه اساسي شهر را مرتفع نمايد، البته اين مساله در اين قسمت تمام نمي

شود از نظر استاندارد  يتري نيز وجود دارد كه در تخمين خام مسكن ناديده گرفته م ريز و مهم
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مترمربع مساحت  ٢٠٠شورايعالي شهرسازي و معماري ايران يك واحد مسكوني بايد حداقل برابر با 

درصد  ٥٠هاي فرسوده ريزدانگي(مساحت  هاي شناسايي بافت داشته باشد و يكي از شاخص

باشد) است، بنابراين در سطح شهر شناسايي واحدهاي زير  مترمربع مي ٢٠٠هاي يك بلوك زير  ساختمان

ريزي، افزايش تراكم ساختماني و اختصاص  مترمربع، واحدهاي تخريب شده در طول دوره برنامه ٢٠٠

و موارد ديگر بايد ده آنها از طبقات باالي ساختمان مترمربعي براي چندين خانوار و استفا ٢٠٠يك زمين 

    ريزي مسكن مورد توجه قرار گيرد.  در برنامه
  

  يازبرآورد سطح مسكوني مورد ن -٢-١-٥-٤

 ٢٠٠، واحدهاي مسكوني زير نوسودشهر  جامعدر افق طرح  براي برآورد سطح مورد نياز مسكن

ريزي، واحدهاي تخريب  مترمربع در وضع موجود، تعداد خانوارهاي اضافه شده در طول دوره برنامه

سكوني هاي تغيير كاربري يافته در طرح پيشنهادي، تعداد واحدهاي م شده به منظور اجراي طرح، خانه

گيرد. به عبارتي الزم  واقع در خارج از محدوده پيشنهادي ولي سرشماري شده و... مورد بررسي قرار مي

است نياز واحدهاي مسكوني تبديل به سطح گردد تا ميزان مساحت زمين مورد نياز براي ساخت مسكن 

  بيني شود. مشخص و پيش

وجود دارد که در افق طرح  يبيو تخربه صورت مخروبه  يواحد مسکون ٢، تعداد نوسوددر شهر 

صورت  يد نوسازين قطعات بايگر در ايد يب و از نو ساخته شوند. به عبارتيد به صورت کامل تخريبا

  مترمربع زمين نياز خواهد داشت. ٤٠٠مترمربع، فضايي برابر با  ٢٠٠ن يانگيمرد. با احتساب يگ

، تجميع اين مشاورد دارد. پيشنهاد اين مترمربع وجو ٢٠٠واحد مسكوني زير  ٢٩٢ نوسودشهر در 

 ١٤٦ع (ياز به تجميل نين آنها به دليانگينصف مبا لحاظ ن يبنابرااراضي به صورت دو به دو است. 

مترمربع فضا جهت اختصاص به كاربري مسكوني نياز  ٢٩٢٠٠در اين بخش ن مساحت يانگيم واحد)

  است.
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به خانوارهاي موجود اضافه خواهد شد و اين  خانوار ٢١٨سال آينده تعداد  ١٠همچنين در طول 

  مترمربع زمين نياز خواهد داشت.  ٤٣٦٠٠مترمربع، فضايي برابر با  ٢٠٠ نيانگيمتعداد خانوار با 

واحد  ١٠( مساحت مورد نياز ناشي از تخريب بناهاي مسكوني در اثر تعريض مسكونيهمچنين 

مانند، بايد در يم يبع كه در اثر تعريض باقمترمر ٢٠٠و همچنين بخشي از واحدهاي زير  )يمسکون

  طرح پيشنهادي تأمين شوند. 

هاي واقع در خارج از محدوده  هاي تغيير كاربري يافته در طرح پيشنهادي و تعداد خانه خانه

 يمسکون ين فضايا يبرا يمساحت. بنابراين وجود نداردپيشنهادي ولي سرشماري شده نيز در اين شهر 

  شود.  يدر نظر گرفته نم

همچنين موضوع مهمي كه بايد به آن توجه كرد، بحث مالكيت واحدهاي مسكوني مازاد در شهر 

توان حق  است. به عبارتي مالكيت حق هر شخص بوده و طبق قانون و جز در مواقع استثنايي نمي

 مالكيت را از كسي سلب كرد. بنابراين در صورتي كه واحد مسكوني مازاد در وضع موجود توسط

توان سطح  ريزي عرضه نشود (فروخته نشود)، نمي صاحبان آنها به نيازمندان مسكن در طول دوره برنامه

  ريزي را از آن كم كرد.  مورد نياز در طول دوره برنامه

سطح مورد نياز بدون در نظر گرفتن اين  ،در نتيجه به دليل اينكه اين موضوع كامال مجهول است

  گيرد. مسأله مورد محاسبه قرار مي

نه و يگزريزي مسكن همچنانكه پيشتر عنوان شد  به هر حال با احتساب كليه موارد دخيل در برنامه

افق طرح نياز است اين ميزان شامل  يبرا يواحد مسکون ٢١٨تعداد ل اول مورد استناد است که يتحل

  خواهد بود. يخالص مسکون نيمترمربع زم ٤٣٦٠٠

درصد است و  ٧٢.٧متوسط تراكم ساختماني شهر معادل ، نوسودشهر با توجه به سيماي عمومي 

طبقه است.  دو يال سازهاي يك به ساخت و اغلب ،اين موضوع بيانگر آن است كه در اين شهر گرايش

درصد دو طبقه  ٥٠.٥و  درصد از بناهاي مسكوني موجود در شهر يك طبقه ٢٤.٥باً يتقربه عبارتي 

است. واحدهاي مسكوني آپارتماني به شكل  دو طبقهدر اين شهر . بنابراين الگوي غالب مسكن باشد مي
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واحدهاي مسكوني دو طبقه به صورت واحدهاي مسكوني مستقل  ن حاليبا امتعارف وجود ندارد، 

نيستند و اغلب مالك طبقات پايين مالكيت طبقات باال را نيز بر عهده دارد و كل مجموعه طبقات به 

گيرد. البته در بعضي مواقع در صورتي كه كاربري طبقه  تفاده قرار ميعنوان يك واحد مسكوني مورد اس

گرايش به  نوسودشهر . به هر حال در سطح باشدمستثني ممکن است همكف با طبقه باال متفاوت باشد، 

بيشتر است. در افق طرح با توجه به افزايش قيمت  سه طبقه يدو طبقه و حتاحداث واحدهاي مسكوني 

احداث و  حداکثر تا سه طبقهواحدهاي مسكوني ساخته شده جديد از  يبرخشود  يبيني م زمين پيش

  رند.يمورد استفاده قرار بگ

 ٣.١مترمربع فضاي مسكوني براي هر نفر و با توجه به بعد خانوار  ٥٠با توجه به سرانه استاندارد 

ستاندارد واحدهاي طول دوره پيشنهادي، مساحت ا افق طرح در يادامه آن برانفر در وضع موجود و 

مترمربع  ٢٠٠. همچنان كه پيش از اين با در نظر گرفتن مترمربع در نظر گرفته شده است ١٥٥مسكوني 

اي توسعه فضاهاي مترمربع سطح بر ٤٣٦٠٠قطعات مسكوني به صورت خام به  نيانگيمبه عنوان 

  .مسكوني نياز بود

 ٢٠٠ندارد به قطعات مشخص اين در صورتي است كه تمامي سطح مورد نياز براساس استا

مترمربعي تفكيك شده باشد و معابر آن مشخص شود، در حالي كه اين اتفاق نيفتاده باشد و سطح 

اي كه  ها و خدمات محله پيشنهادي به صورت پهنه مشخص شود، بايد سطوح معابر محلي و دسترسي

ضافه شود. در اين صورت به درصد سطح مربوطه خواهد بود به سطح مسكوني مورد نياز ا ٢٠نزديك به 

  مترمربع خواهد شد. ٥٢٣٢٠مترمربع و ميزان شده  ٨٧٢٠روش خام سطح مورد نياز 

  ٤٣٦٠٠×٠.٢= ٨٧٢٠(نياز خام) مترمربع 

  ٤٣٦٠٠+ ٨٧٢٠= ٥٢٣٢٠(نياز ميزان شده) مترمربع 

زمين طبقه و استفاده بهينه از  سهرغم روند حاكم در وضع موجود، توسعه عمودي حداكثر تا علي

هاي تشويقي و در اختيار گذاشتن تسهيالت مناسب به شهروندان و  سياست شود كه با توصيه مي
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هاي باال و سكونت حداقل دو خانوار در يك قطعه  سازندگان و هدايت آنها به سمت استفاده از تراكم

  يابد.  زمين مسكوني با دو واحد مستقل تحقق مي

ز يکمبود نواحد  ٦در صورتي كه براي افق طرح  سودنوشهر در مجموع نياز واقعي مسكن در 

برابر با  ،هاي مسكوني اي در پهنه هاي محله درصد خدمات و دسترسي ٢٠با احتساب ، جبران گردد

  ربع بايد به نياز واقعي زمين مسكوني اضافه شود.ممتر ٥٢٣٢٠
  

  بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه تأسيسات زيربنايي پيش -٢-٥-٤
  عابرشبكه م §

و  ) يا (جـاده  حمل و نقلانواع هاي مربوط به شبكه عبور و مرور شامل شبكه معابر، سطح كاربري

درصد از كل سطح محدوده شـهر را شـامل    ٣٦.١حدود هكتار است كه  ١٤.٢و پاركينگ حدود  ناليترم

از سـطح شـهر را    درصد ٣٣.٢مترمربع،  ٥٣.٩هكتار و سرانه  ١٣.١شود. از اين ميان، شبكه ارتباطي با مي

درصـد اسـت.    ٣٠به خود اختصاص داده است. سهم معمول شبكه ارتباطي در شهرهاي ايـران حـداكثر   

از  يمتعـادل هاي معمول سـهم نسـبتاً   در مقايسه با نسبت نوسودشهر باتوجه به اين مورد، شبكه ارتباطي 

  . ١مساحت شهر را به خود اختصاص داده است

هاي سنگين بـه   است، ورود ماشين مترمربع ٢.٩در شهر و  و انبارها در وضع موجود سرانه پاركينگ

 ياصـل در حاشيه جـاده  را واحد پاركينگ مناسب  يتعدادداخل محالت و مراكز محالت نياز به احداث 

  كند. بيش از پيش ملموس مي ورود به شهر
  برآورد كمبودهاي كمي و كيفي آب §

ارتفاعات کـوه   يو در پا شهرشرق شمال ع در واق چشمههم اينک از طريق  نوسودآب شرب شهر 

) منتقل و سپس در شبکه ينيزم( يبتنمي گردد. آب با استفاده از سيستم لوله کشي به منبع  نتأمي يشمش

                                                      
درصد از سطح شهر نوسود را فضاهاي باز و ساخته نشده تشـکيل   ٦١.٥شده شهر ( با احتساب درصد شبکه ارتباطي نسبت به سطوح ساخته ١

  داده است).
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توزيع جاري مي گردد. تمامي منازل داراي کنتور آب و آب شـرب بـه صـورت شـبانه روزي در شـبکه      

  عب است.مترمك ١٢٥٠ مجموعاً شهر يبتن يو فلز يبتن يها حجم منبعجريان دارد. 

-١٤نفر برآورد شده است. بر اساس مطالعات بند  ١٧٣٠معادل  ١٣٩٠در سال  نوسودشهر ت يجمع

 ١٣٩٤ت در سـال  يـ بـر اسـاس بـراورد جمع   ن شده اسـت.  ييتر در روز تعيل ٢٦٣.٥سرانه مصرف آب  ٤

زان کـل مصـرف   يـ ن ميبنـابرا ده است. نفر برآورد ش ١٨٠٠استان برابر با  يزيت و برنامه ريريسازمان مد

  برابر خواهد بود با: ١٣٩٤و سال  ١٣٩٠روزانه در سال 

  )١٣٩٠(سال ١٧٣٠× ٥/٢٦٣×  ١٠-٣= ٤٥٥.٩متر مکعب       

  )١٣٩٤(سال  ١٨٠٠× ٥/٢٦٣×  ١٠-٣= ٤٧٤.٣متر مکعب       

 ١.٨و  ١.٤٦ب يـ بـه ترت  نوسـود شـهر   يب حداکثر مصرف روزانـه و حـداکثر مصـرف سـاعت    يضر

ـ به شـرح ذ  ١٣٩٤و  ١٣٩٠در سال  ياست. مصرف حداکثر روزانه و حداکثر ساعتمترمکعب  ل خواهـد  ي

  بود:

  )١٣٩٠(سال  ٤٥٥.٩× ١.٤٦=  ٦٦٥.٦      :       متر مکعب        ١٣٩٠سال  حداکثر مصرف روزانه

  ٦٦٥.٦×  ١.٨ ÷٢٤= ٤٩.٩                      متر مکعب         : ١٣٩٠سال  يحداکثر مصرف ساعت

  )١٣٩٤(سال  ٤٧٤.٣× ١.٤٦=  ٦٩٢.٥متر مکعب                 :    ١٣٩٤سال  حداکثر مصرف روزانه

  ٦٩٢.٥×  ١.٨ ÷٢٤= ٥١.٩                متر مکعب            :    ١٣٩٤سال  حداکثر مصرف ساعتي

 يحداکثراز يضر ندر حال حا ن مخازني، انوسودشهر  يمترمکعب ١٢٥٠ زن آبابا توجه به حجم مخ

  .ستينبا مشکل مواجه نه ين زميد تأمين کنند و شهر در اتوان يرا م نوسودشهر  يمترمکعب ٦٩٢.٥

ـ گرد ينـ يبشينفر پ ٢٤١٩معادل  ١٤٠٤افق در  نوسودشهر ت يجمع زان مصـرف آب  يـ ده اسـت. م ي

ظر گرفته شود، بـه  در ن روزدر تر يل ٢٦٣.٥چنانچه سرانه آن  ١٤٠٤در سال  نوسودشهر  يروزانه و ساعت

  ر خواهد بود:يشرح ز

  ٢٤١٩×  ٢٦٣.٥×  ١٠-٣=  ٦٣٧.٤متر مکعب                      مصرف روزانه:                متوسط

  ٦٣٧.٤×  ١.٤٦=  ٩٣٠.٦متر مکعب                               ثر مصرف روزانه:             حداک
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  ٩٣٠.٦×  ١.٨÷  ٢٤= ٧٠        متر مکعب                      :             يحداکثر مصرف ساعت

  متر مکعب در روز خواهد بود.  ٦٣٧.٤برابر  ١٤٠٤جه متوسط مصرف آب در سال يدر نت

-ين مـ يـي درصد مصرف روزانه شهر تع ٧٥رو يره آب طبق دستورالعمل وزارت نيحجم مخازن ذخ

  ل خواهد بود:يبه صورت ذ ١٤٠٤و  ١٣٩٤ و  ١٣٩٠از در سالين اساس حجم مخازن مورد نيشود. بر ا

  ٤٥٥.٩% × ٧٥= ٣٤١.٩متر مکعب                    :        ١٣٩٠از در سال يحجم مخازن مورد ن

  ٤٧٤.٣% × ٧٥=  ٣٥٥.٧متر مکعب                    :        ١٣٩٤حجم مخازن مورد نياز در سال 

    ٦٣٧.٤% × ٧٥= ٤٧٨متر مکعب                       :     ١٤٠٤از در سال يحجم مخازن مورد ن

بينـي   و پـيش  ام تابسـتان مواجـه اسـت   يدر اذكر است كه در حال حاضر شهر با كمبود آب الزم به 

  . باشدمواجه شود در افق طرح نيز با مشكل  مي

 ينـ يش بينده، پياز شهر نوسود در آيه و تدارک آب شرب مورد نيته يبرا يزيدر ارتباط با برنامه ر

از شـرب و بخـش   يمنطقه که آب مورد ن يعيط طبيمطرح است. با توجه به شرا يمختلف ينه هايها و گز

گذشـته اغلـب چشـمه هـا بـا       يها يل خشک ساليگردد و به دل يه ميق چشمه ها تهياز طر يکشاورز

هـم در بخـش شـرب نقـاط      با جبران کمبود ياز است تا تدارک الزم برايکاهش آب مواجه شده لذا ن

  ده شود. يشياند يو هم در بخش کشاورز ييو روستا يرشه

نـه  ياز گز يکـ ي، يلمتـو  ياحذ شده از دسـتگاهها  يبر اساس مذاکرات صورت گرفته و استعالم ها

از آب چشمه مشهور  يريهمجوار بهره گ يروستاها ياز شهر نوسود و حتين آب شرب مورد نيتأم يها

اچـه  يدر درون درآن ن چشمه از غـرق شـدن   يشد تا اگذشته تالش  يبه چشمه بل است که در سال ها

و بـا بسـتن دهانـه     يسـد بـا انجـام اقـدامات     يکارفرما و مجر سن اسايشده و بر ا يريجلوگان يسد دار

با انتقال  يينه هاياچه، ضمن صرف هزيچشمه و انتقال آن به نقاط مرتفع تر خارج از محوطه در يورود

نک با احداث شبکه و خط لولـه  ين آب هم اياز ا يه و بخشتآب چشمه مذکور به باالدست همت گماش

ر يطول مس يپمپ ها نه برق موتوريز هزين بخش نينه اين هزيبه شهر نودشه منتقل شده است که مهمتر
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ن است که از آب منتقـل شـده بـه شـهر     يا يشهر نوسود و شهردار ياسالم يشنهاد شورايپمپاژ است. پ

  د.اطراف را جبران نمو يهر نوسود، کمبود آب شهر نوسود و روستاهانودشه و با احداث خط لوله تا ش

را جبران  يآت ياز سال هايتواند کمبود آب مورد ن ينه بر است اما ميهز يده اگرچه تا حدودين ايا

  د. ينما

نک در وضع موجود برقرار است اسـتفاده از حـق آبـه باغـات و     ياز آن هم ا يگر که بخشينه ديگز

نک وجـود ندارنـد و   ين باغات هم اينکه ايل ايبه دل يحق آبه بوده ول يدر گذشته دارااست که  يمزارع

ام تابسـتان  يگر در ايتوان حق آبه انها را که باغات د يرفته اند لذا م يشهر ير توسعه هاياغلب آنها به ز

از  ينوسـود اختصـاص داد و بخشـ    ين آب شـرب شـهر  يکننـد بـه تـأم    يکمبود آب استفاده م مواقع و

  را جبران نمود. يآت يکمبودها

ن دست شهر و البته با فاصـله و وجـود   ييروان در پايرودخانه س يريگر با توجه به قرارگيشنهاد ديپ

ن رودخانه و انتقال آن بـه شـهر نوسـود اسـت کـه در صـورت       يها، استفاده از آب ا يدره ها و ناهموار

ا آب ينوسود را جبران نمود و  يآب شرب شهره خانه، کمبود يجاد تصفيتوان با ا ين پروژه مياحداث ا

و  پـاک موجود کـه   يباغات اختصاص داد و از آب چشمه ها ياريآب يتوان برا يروان را مياز س يانتقال

 ينکه مـ يل اين پروژه به دلياق يافته از طريآب انتقال استفاده شرب بهره مند شد.  يسالم است در راستا

از يـ رد نـه ن يچهار ماه مورد استفاده قرار گ ياقع شده و تنها در حد سه التنها مورد استفاده باغات وتواند 

  انه خواهد شد. يک چهارم طول دوره سالينه انتقال آن حدود يگر سو هزيه داشته و از ديبه تصف

نه يم که هزيابيمطالعه و برآورد گردد تا در  يتواند در قالب پروژه ا يمفوق  ينه هايهر کدام از گز

ا يرا بر دوش دولت و  يکمتر يتواند بار مال يبه صرفه بوده و م تا چه حد ک از آنهايکدام  ياجرا يها

  ان امر به همراه داشته باشد.يشهروندان و متول

  
  

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  ن کرمانشاهشهرسازي استا اداره کل راه و           ٧٩               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

   يشنهاديب پيشجهت : ٥-٤ شماره نقشه
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  برآورد كمبودهاي كمي و كيفي فاضالب §

 ٨٠صنعتي بستگي مستقيم بـه مقـدار آب مصـرفي دارد. معمـوالً حـدود       مقدار فاضالب خانگي و

هاي آب باران شود. از سوي ديگر در اثر اتصال غيرمجاز ناوداندرصد آب مصرفي به فاضالب تبديل مي

هاي آدم رو در كف معابر، مقداري از آب بارنـدگي وارد  به شبكه فاضالب خانگي و نيز از طريق دريچه

 ٩٢شود. در گزارش مطالعات طرح جامع آب ايران ضـريب برگشـت پسـاب    نگي ميشبكه فاضالب خا

گيرد. بـا توجـه   درصد در نظر گرفته شده است و در گزارش حاضر نيز همان نسبت مالك عمل قرار مي

ميزان فاضالب توليد شده در روز به شرح زير خواهـد   ١٤٠٤به برآورد مصرف حداكثر روزانه، در سال 

  بود:

  ٦٣٧.٤% × ٩٢=  ٥٨٦.٤      متر مکعب 

اسـت و  البتـه بـه شـکل نـاقص     فاضـالب   يآورشـبکه جمـع   ستميس يداراهم اکنون  نوسودشهر 

ن دسـت  ييو در پـا  تيهدا يغرب يدره هاشهر به سمت  يهار ساختمانيو سا يمسکون يفاضالب بناها

اسـت تـا    يضرور ر گيرد.برداري قرا گردد. اميد است طرح جامع فاضالب شهر تهيه و مورد بهرهيمرها 

به  يعتريامر اقدام سر يمتول يه خانه، دستگاههايل آن و احداث تصفيدر ارتباط با شبکه فاضالب و تکم

از آب  يه فاضـالب و بهـره منـد   ين اعتبار آن، عالوه بر تصـف يعمل آورده و با احداث بودجه الزم و تأم

عـت  يمحدوده اطراف شهر که طب يطيمح ستيز يها ي، از آلوديژه در بخش کشاورزيه شده به ويتصف

 بعمل آورد. يريدارد جلوگ ييبايز

  يهاي سطحبرآورد كمبودهاي كمي و كيفي دفع آب §

، آب هاي سطحي از طريق جوي هـاي روبـاز و در کنـار    نوسودشهر  ياراض اديزبا توجه به شيب 

م وجود يـك سيسـتم كامـل    با اين حال عدخليه مي شود. ن دست، دره ها و باغات تييپامعابر به اراضي 

هـا  هاي روانابهاي سطحي و تأثيرات ناشي از آلودگيمسائل و مشكالتي را در زمينه دفع آب ،فاضالب

  ايجاد كرده است.ژه در نقاط مهم شهر يبه و
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شـتر  يباسـت كـه    ويکانبه صورت جوي و  اغلب نوسودشهر هاي سطحي در آوري آبشبكه جمع

ت ي، از نظر وضعيت بهداشت توسط اهاليب مناسب و رعايبا توجه به شبه صورت روباز هستند و  آنها

شهر، عدم وجود جوي يا كانيو محدود در برخي از نواحي تنها  قرار دارند. يدر سطح قابل قبول يبهداشت

-هاي سطحي و پسـاب كند و آبو يا خاكي بودن معابر در مواقع بارندگي شرايط نامطلوبي را ايجاد مي

بـاز   ين هـا يا زميباغات و هاي سطحي، وارد تبعيت از شيب زمين و سيستم حركت آب هاي خانگي به

هاي آب به سـمت   جوي و شرق به جنوب و غرب شمالشهر از  اديزشوند. با توجه به شيب مي اطراف

هـاي آب جـاري    هاي سطحي نيز در مواقع بارندگي به داخـل جـوي   جريان دارند و آبو غرب  جنوب

  شوند. مي
  كمبودهاي كيفي و كمي شبكه برق برآورد §

اعالم شده است، ميزان مصـرف   ١٣٧٥-٩٥هاي مصرف انرژي برق كشور كه براي دوره طبق سرانه

بيني شده بـراي   هاي پيش انرژي برق شهر براي افق طرح قابل محاسبه است. (الزم به ذكر است كه سرانه

مصـرف   ١٥-٤ت). در جـدول شـماره   قرار گرفتـه اسـ   ١٤٠٤، مالك محاسبه افق طرح، سال ١٣٩٥سال 

  ارائه شده است. ١٣٧٥-١٣٩٥انرژي برق كشور در دوره 
  (كيلووات ساعت) ١٣٧٥-١٣٩٥سرانه مصرف انرژي برق در كشور در دوره : ١٦-٤جدول شماره 

 جمع تلفات ساير مصارف مصرف صنعتي مصرف عمومي مصرف خانگي سال
١٢١٨ ٢٣٨ ١١٥ ٢٢٨ ٢٤٢ ٣٩٥ ١٣٧٥ 
١٣٩٨ ٢٨٤ ١٣١ ٢٣١ ٢٨٩ ٤٦٣ ١٣٨٠ 
١٥٧٢ ٣٢٢ ١٤٥ ٢٣٦ ٣٣١ ٥٣٨ ١٣٨٥ 
١٧٥٠ ٣٦٠ ١٦٤ ٢٣٨ ٣٧٢ ٦١٦ ١٣٩٠ 
١٩٢٢ ٤٠٢ ١٧٨ ٢٤٠ ٤١٠ ٦٩٢ ١٣٩٥ 

  مصرف كشاورزي و روشنايي معابر جزء ساير مصارف منظور شده است.  -
 اعداد برحسب كيلووات ساعت براي هر نفر در سال است. -

  
نفر برآورد شده اسـت، ميـزان    ٢٤١٩، معادل ١٤٠٤براي سال  نوسودشهر با توجه به اينكه جمعيت 

شـهر  ، ميـزان مصـرف بـرق    ١٧-٤مصرف شهر با توجه به جدول فوق، قابل محاسبه اسـت. در جـدول   

  ارائه شده است. ١٤٠٤در سال  نوسود
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  ١٤٠٤در سال  نوسودشهر ميزان مصرف كلي : ١٧-٤جدول شماره 

 نوع مصرف
مصرف 
 خانگي

مصرف 
 عمومي

مصرف 
نعتيص  

 ساير
 مصارف

 جمع تلفات

سرانه مصرف 
 (كيلووات ساعت)

١٩٢٢ ٤٠٢ ١٧٨ ٢٤٠ ٤١٠ ٦٩٢ 

مصرف كل شهر 
 (كيلووات ساعت)

٤٦٠٨٩٥٦ ٩٦٣٩٩٦ ٤٢٦٨٤٤ ٥٧٥٥٢٠ ٩٨٣١٨٠ ١٦٥٩٤١٦ 

  ١٣٩٤ سال ،ماخذ: مطالعات مشاور
 
  برآورد كمبودها و نيازهاي كمي و كيفي تجهيزات شهري -٣-٥-٤
  كشتارگاه  §

، بـه بررسـي وضـعيت تجهيـزات     نوسـود شهر كمي و كيفي تجهيزات شهري  يد كمبودهادر برآور

نشاني، گورستان، غسالخانه و...) پرداخته شده است  هاي مختلف (كشتارگاه، آتش شهري به تفكيك بخش

  شود. مربوط به تجهيزات شهري در افق طرح پرداخته مي يو در اين بخش به نيازها

است و كشتار دام و طيور به صورت  يسنتكشتارگاه ک واحد ي ياراددر وضع موجود  نوسودشهر 

در بعضي مواقع نيز گوشت مورد نياز از گيرد  ها و در داخل منازل صورت مي در قصابي نيو همچن سنتي

  شود. كشتارگاه شهرهاي اطراف تأمين مي

 ياست. برا يشهرک مترمربع در مقابل هر ساکن يتا  ٠.٤مساحت کشتارگاه  ياستاندارد معمول برا

ن استاندارد يگردد. با توجه به ايشنهاد ميمترمربع پ ٠.٢ت، سرانه ينفر جمع ٢٠٠٠٠ران تا سطح يط ايشرا

شود. بديهي است كـه   نمي احساسدر افق طرح نيازي به اين خدمت  نوسودشهر پايين  و جمعيت نسبتاً

ل قرار داشتن يت کشتارگاه به دليو موقعاما مکان  در وضع موجود نيز كمبودي در اين زمينه وجود ندارد

اي ضوابط به شرح يابي و احداث كشتارگاه پارهبراي مكاناما به هر حال، . در درون شهر نامناسب است

  زير وجود دارد:
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موقعيت كشتارگاه نسبت به شهر بايد از مناطق مسكوني دور بوده و همچنين نبايد در مسير جهت  -

  يابي شود.توسعه شهر مكان

 شتارگاه نبايد در مسير وزش باد غالب شهر قرار گيرد.ك -

 هاي آب زيرزميني تخليه شود.هاي سطحي و يا در مجاورت سفرهفاضالب كشتارگاه نبايد به آب -

 تأسيسات زيربنايي آب، برق، تلفن بايد در مكان انتخاب شده موجود باشد. -

 بايد به بازار مصرف و تهيه دام نزديك باشد. -

 نظر گرفته شود. هاي كوچك دو كيلومتر از محدوده شهر دربراي كشتارگاهفاصله تا شهر  -

ر يو انتقال کشتارگاه به مس يکشتارگاه به تجار يساختمان کنون ير کاربرييتغ يشنهاد شهرداريپ

ز با توجه به يمشاور نباشد.  يو البته با فاصله مناسب از شهر م يبه گورستان در قسمت جنوب يمنته

شنهاد يو پ ينيش بي، پيشنهاد شهرداريد پييصورت گرفته ضمن تأ يدهايم داده و بازدمطالعات انجا

 نموده است.  ييو جانما يابير فوق الذکر مطرح و در نقشه مکانيآن را در مس

  آتش نشاني §

ک ضابطه يبر اساس اداره پست قرار دارد.  يکيو در نزد يابان اصليجوار خدر  نوسودآتش نشاني 

وجود داشته باشـد. در   ينشانستگاه آتشيک اي يستيت، باينفر جمع ١٠٠٠٠ر مقابل هر ، ديو عموم يکل

ت يـ نفـر جمع  ٢٠٠٠٠تا حـد   ينشانسات آتشيتأس ين برايمترمربع زم ٠.٠٥ار يران، معيا يشهرها سطح

باشـد و در افـق طـرح بـه     نفر مـي  ١٧٣٠نوسود شهر كه جمعيت  شود. با توجه به اينيشنهاد ميپ يشهر

اسـتانداردهاي موجـود    ي، از لحاظ وسعت، جوابگـو ، بنابراين ايستگاه موجودابدي يش ميافزانفر  ٢٤١٩

ناپـذير  اجتنـاب  يو ... امـر  ينشانهاي آتش، دستگاهيانسان يروير نياست. اما تجهيز آن در افق طرح، نظ

-خير مواجه مـي رساني را با اشكال و تأ هاي مركزي و قديمي، كمك را عرض كم معابر در بافتياست. ز

  سازد.

آتـش نشـاني    ينفر جمعيت وجود يـك نيـرو بـرا    ٢٥٠٠بر اساس استانداردهاي موجود به ازاء هر 

از يـ متخصص ن يروين کي، به حداقل نفر) ٢٤١٩( يشنهاديت پين با توجه به جمعيضروري است. بنابرا
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دسـت   ٢عدد نـرده،   ٣ عدد کپسول، ٢٠تعداد رو، ينفر ن ٢شهر نوسود شامل  يامکانات آتش نشاناست. 

  باشد. يلباس مخصوص م

مشخــصات و  سابق بر اساس استانداردهاي جهاني و همچنين مصوبات سازمان برنامه و بودجــه 

  به شرح زير است: نوسودشهر نشاني در رده جمعيتي منطبق با هاي آتشضـوابط ايستگاه

- ي يا كوچــك در نظر گرفته ميايستگاه فرعــ Cنفر ايستگاه نوع  ٥٠٠٠٠براي شهرهاي كمتر از  -

ها بايد شامل مترمربع باشد. اين ايستگاه ٢٠٠مترمربع و زيربناي آن  ١٠٠٠شود. زمين ايستگاه بايد 

  حريق نجات با تركيب خودروهاي حريق و نجات باشد.

د با توجه به دو عامل نزديكي به مراكز خطرزا و دسترسي در يهاي آتش نشاني بايابي ايستگاهمكان -

  حداكثر سه دقيقه به محل بروز حادثه حريق در محدوده تعيين شده انجام گيرد.

نشاني جهت تعيين حداقل زمان رسيدن به محل بروز نظر گرفتن شعاع عملكرد براي مراكز آتش در -

  هاي تحت پوشش.حادثه و حريق در قسمت

  خاصي صورت گيرد. د براساس سلسله مراتب و نظم يهاي متعدد در سطح شهر باتوزيع ايستگاه -

 هاي اصلي باشد.هر ايستگاه به جهت دسترسي بايد مشرف به خيابان -

  گورستان و غسالخانه §

به محل دفن زباله، گورستان شهر قرار  ير منتهيشهر نوسود و خارج از شهر در مس يدر بخش جنوب

ه   يـ ل نقينـگ وسـا  يبه عنـوان پارک  يباز يساختمان غسالخانه و فضا يدارد. گورستان در جوار خود دارا

فاصله اين گورسـتان تـا   شده است.  يحصارکش يفلز يباشد. اطراف گورستان با استفاده از نرده ها يم

متـر و   ٩٣٠ميدان شهدا حـدود   يعنيدان ين ميکتريمتر و تا نزد ٦٠٠حدود  يشهر در بخش جنوب يابتدا

ت. وضـعيت بهداشـتي   اسـ  مربـع متر ١٠٣٦و مسـاحت غسـالخانه    مربـع متر ٢٩٠٠مساحت آن بـيش از  

موقعيـت   هـاي بهداشـتي افـزايش يابنـد.     باشد، ولي در افق طرح بايد سرويس غسالخانه شهر مناسب مي

شهر قرار دارد و همچنين در داخـل حـريم شـهر    از  يت مناسبيموقعگورستان شهر در وضع موجود در 

ممكن است داشـته باشـد،    سال اينده ٣٠قرار گفته است. هر چند اين گورستان داراي فضاي كافي براي 
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و  ، بـه امکانـات و خـدمات الزم   ه فاضالبعبه توسولي به لحاظ ضوابط و مقررات زيست محيطي بايد 

  .از مجهز گردديمورد ن

ـ را به شـرح ز  يو احداث گورستان ضوابط يابي مکان يست برايط زيسازمان حفاظت مح ر اعـالم  ي

  نموده است:

  ه مصوب شهري و روستايي؛يابي گورستان در داخل محدودعدم مكان -

يابي و احداث گورستان در اراضي واقع در مسير توسعه احتمالي آتي شهرها و ممنوعيت مكان -

 روستاها؛

 % به باال)؛١٥ابي و استقرار گورستان در سطوح شيبدار (يممنوعيت مكان -

 هاي زيرزميني؛يابي و احداث گورستان در اراضي با سطح باالي آبممنوعيت مكان -

 يابي گورستان در مسير وزش بادهاي غالب به سمت نقاط مسكوني؛ وعيت مكانممن -

 مجهز بودن گورستان و غسالخانه به سيستم فاضالب؛ -

در احداث گورستان، درختكاري محوطه آن، ايجاد كمربند سبز در اطراف آن و محصور نمودن  -

 ها و تأسيسات وابسته الزامي است.محوطه گورستان با ساختمان

محـدوده و اينكـه گورسـتان براسـاس      خـارج از با توجه به قرارگيري گورستان در  نوسودر شهدر 

بايـد  وجـود نداشـته و    يمشـکل خاصـ  ، داردزيست و خـارج از محـدوده قـرار      ضوابط سازمان محيط

  .مجهز گرددست يط زيه ضوابط و مقررات سازمان محيت کليو رعا يحصارکش باگورستان 

و توسـعه و ادامـه   شـهر  از جنـوب   يمتـر  ٦٠٠ بـيش از در فاصله  سودنوگورستان پيشنهادي شهر 

  داراي خصوصيات زير است:گورستان موجود بوده و 

  قرار گرفته است؛ يليتفص -جامعخارج از محدوده پيشنهادي طرح  -

 در جهت توسعه شهر قرار ندارد؛ -

 داراي دسترسي مناسب و نزديك به شهر است؛ -

 ؛است شرق و داراي شيب ماليمي به سمت جنوب -
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  ن کرمانشاهشهرسازي استا اداره کل راه و           ٨٦               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

 .قرار داردغسالخانه شهر نيز در كنار گورستان  -

 دفن اموات در اطراف گورستان وجود دارد. يبرا يکاف يفضا -

 
  سيستم دفن و دفع زباله §

به صورت مترمربع که  ٣٠٠٠متري شهر در زميني با مساحت  ٨٠٠دوده در در مح نوسودزباله شهر 

هم سـوزانده شـده و هـم بـا      يار دارد. زباله به شکل سنتجاده گورستان قره يال يمنتهه يبدار در حاشيش

ن ييه زباله به پاآبرياد محدوده باعث انقال روان آب و شيب زيگردد. ش يدفن م ياستفاده از پوشش خاک

ن دست شهر نوسود ييدر محدوده پا يو سطح ينيرزميز يآبها يدست شده که ممکن است باعث آلودگ

باعـث  توجه به جنس خاک محل تعيين شده، دفـن زبالـه    جود دارد، باارندگي ودر روزهايي که بگردد. 

زات مـورد  يـ رو و تجهيـ نوسود، کمبـود ن زباله شهر  يسنت يجمع آورتوجه به  با شود. يشتر ميب يآلودگ

، مشکالت دفن زباله شـهر، بافـت کالبـدي    دفن فيت الزم در محلمانند ظر ياز، بخش زباله با مشکالتين

ارگانيک در بخش هاي قديمي شهر، عدم امکان تردد خودروهاي خدماتي در بخش هايي از اين بافت و 

   از جمله آنهاست.مشکالت زيست محيطي محل دفن زباله 

هر  مترمربع زمين در مقابل ٠.٢نفر جمعيت،  ٢٠٠٠٠استاندارد کاربري مذکور، در شهرهاي کمتر از 

از شـهر در  يـ در افق طرح، ن نوسودشهر  ينفر ٢٤١٩ت يبا توجه به جمع گردد.ساکن شهري پيشنهاد مي

زان مساحت الزم بـا مشـکل مواجـه    ينه مين شهر در زميبنابرا مترمربع خواهد بود. ٤٨٤نه برابر با ين زميا

محل دفن زبالـه شـهر   ، اطراف و شهر نوسود يروستاهاست، اما در طرح جامع مديريت پسماند براي ين

در انتخاب مكان دفن زباله بايد ضـوابط  تعيين شده است.  ه شهريحاش يروستاهابطور مشترک با  نوسود

  نظر گرفته شوند. اين ضوابط عبارتند از: زيست محيطي در

  يابي محل دفن زباله در نقاطي كه ايجاد مناظر زشت نمايد؛ممنوعيت مكان -

 درصد؛ ١٥له در اراضي با شيب باالي يابي محل دفن زباممنوعيت مكان -
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هاي سطحي و عدم آلودگي هاي زيرزميني و آبيابي محل دفن زباله بايد باتوجه به سطح آبمكان -

 آنها باشد؛

هاي سطحي و زيرزميني به سمت محل دفن زباله نبايد در مسير وزش باد غالب يا حركت آب -

 مناطق مسكوني باشد.

 
  شهر كيفي خدمات عموميي و بيني نيازهاي كم پيش -٤-٥-٤

اي و شـهري   اي، منطقـه  اي، ناحيـه  اس محلـه يخدماتي در شهرها شامل چند مق يهاياس کاربريمق

اي و شهري برخوردار هسـتند. براسـاس اسـتانداردهاي     است، اغلب شهرهاي كوچك از دو بخش محله

هـاي مختلـف    ي در مقياسهاي خدمات عالي شهرسازي و معماري ايران در مصوبات اخير كاربريشوراي

 يا محلـه و  يشـهر هـا بـه دو بخـش     كـاربري  نوسودشهر  يليتفص -جامعتفكيك و ارائه شده در طرح 

  اند.بندي شده تقسيم

  شهر  يخدمات عموم يازهاين ينيب شيپالف) 

 ١٠/٣/٨٩مصـوب مـورخ    ياس شهريتلف در مقخم يها ياستاندارد کاربر يها سرانه ١٨-٤ جدول

  د. ده يا نشان مر رانيا يو معمار يسازشهر يعال يشورا
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  رانيا يو معمار يشهرساز يعال يشورامصوب  يشهر يها ياستاندارد کاربر يها سرانه: ١٨-٤ شماره جدول
 سرانه (مترمربع) 

 جمعيت (نفر) توضيحات
ينام کاربر  

شهرهاي زير 
نفر٥٠٠٠٠  

 ٥٠٠٠٠بين 
نفر٢٥٠٠٠٠تا  

٢٥٠٠٠٠ 
نفر١٠٠٠٠٠٠تا  

بيش از 
نفر١٠٠٠٠٠٠  

ک سرانه ٥٠ مسکوني ک سرانه ٤٠  ک سرانه ٢٥  ک سرانه ٢٥   

نفر  ٢٠٠٠٠اين سرانه در شهرهاي زير 
مترمربع خواهد بود و چنانچه  ٤٠حداکثر 

سرانه وضع موجود از حداکثر پيشنهادي 
کمتر باشد وضع موجود مالک حداکثر 

 خواهد بود

 آموزش عالي
نچه خوابگاههاي دانشجويي و کوي مترمربع و چنا ٧٠به ازاي هر دانشجو 

مترمربع افزايش مي يباد. ١٠٥اساتيد درون دانشگاه باشد اين سرانه به   
مترمربع لحاظ گردد ٣٠براي دانشگاههاي پيام نور حداکثر سرانه   

اين کاربري براي شهرهايي که وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و يا 

گاه ادارات علوم و آموزش عالي و يا دانش
آزاد اسالمي و يا ساير مراکز قانوني آموزش 

    عالي استقرار آنرا تاييد کنند، پيش بيني 
مي شود و براي شهرهايي که واحدهاي 
آموزش عالي در آنها وجود دارد رشد 

جمعيت دانشجويي در طي سالهاي گذشته 
استخراج و باتوجه به برنامه هاي توسعه اي 

جويي مراکز آموزش عالي، جمعيت دانش
براي افق طرح فاصله و سطح مورد نياز 

بدست آمده و به جمعيت کل شهر تنظيم و 
 در جدول سرانه ها درج مي گردد.

٢ک سرانه ک  ٥ آموزشي  - 

 اداري و انتظامي
١ک سرانه ک ٢  
ک سرانه مرکز ٢

٢شهرستان ک   

ک سرانه ک١  
٧٥/٠ .  

ک مرکز ١
ک ٢شهرستان 

٢مرکز استان ک  

ک سرانه ک  ٥/١
٧٥/٠  

ک سرانه  ٥/١
٧٥/٠ک   

توصيه مي گردد در شهرهاي جديد اين 
 بجز –کاربري در قالب مجتمع هاي اداري 

.شود بيني پيش انتظامي  

ک سرانه ٢ تجاري و خدماتي ک سرانه ٥/٢  ک سرانه ٣  ک سرانه٥/٣   

در شهرهاي بندري و توريستي و شهرهايي 
که ترافيک برون شهري از ما بين شهر عبور 

مترمربع به سرانه مذکور افزوده  ٥/٠مي کند 
 مي شود.

 ورزشي
ک سرانه ٥/١  

١ک  

ک سرانه  ٥/١
١ک   

ک سرانه ک  ٢
١/١  

ک سرانه ک  ٢
٢/١  

- 

 درماني
ک سرانه ٥/١  

١ک  

ک سرانه  ٥/١
١ک   

ک سرانه ک  ٢
١/١  

ک سرانه ک  ٢
٢/١  

- 

 فرهنگي
ک سرانه ٧٥/٠١  

١ک  

ک سرانه  ٧٥/٠١
١ک   

ک سرانه ک  ٢
١/١  

ک سرانه  ٥/٢
٢/١ک   

- 

ک سرانه ٨ پارک  - 
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  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانهاي شهري مصوب  هاي استاندارد کاربري : سرانه١٨-٤جدول شماره ادامه 
 توضيحات سرانه (مترمربع) 

 تجهيزات شهري
ک سرانه ٥/٠  

٢/٠ک  

ک سرانه ٥/٠  
٢/٠ک  

ک سرانه ٥/٠  
١/٠ک   

ک سرانه ٥/٠  
١/٠ک   

اي موجود شهر با چنانچه بنا باشد گورستانه
همان کاربري حفظ شود به اين سرانه ها اضافه 
مي شود و سرانه کاربريهايي که در حريم شهر 

       مستقر مي شوندجداگانه محاسبه و اعالم 
 مي شود.

 تاسيسات شهري
 ١ک سرانه ک 

٢ 
ک سرانه ک  ٢

١ 
 ١ک  سرانه
ک ٥/١  

 ١سرانه ک 
ک ٥/١  

- 

حمل و نقل و 
 انبارداري

انهک سر ٢٠ ک سرانه ٢٠  ک سرانه ٢٠  ک سرانه ٢٠   - 

 وضع موجود برآورد و به سرانه تبديل مي شود. وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود نظامي

     باغات و کشاورزي

وضع موجود باغات و اراضي کشاورزي و 
اراضي باغ مسکوني و سرانه تبديل و در جدول 

 سرانه ها درج مي گردد.

     تاريخي

سطح موجود مکانهاي تاريخي و بقاع متبرکه و 
حرايم تملک شده آنها به سرانه تبديل شده و در 

 جدول سرانه ها درج مي گردد.

     طبيعي
سطح موجود به سرانه تبديل و در جدول سرانه 

 ها درج مي گردد.

     حريم
سطح حرايم قانوني تاسيسات محاسبه و به سرانه 

ها درج مي گردد. تبديل و در جدول سرانه  

گردشگري - تفريحي ک سرانه ٢/٠   
ک سرانه  ٥/١

١/٠ک  

١ک  سرانه  
ک٥/١  

٢/٠سرانه ک   
ک٧٥/٠  

- 

 جمع

٠ک  ٩٥/١٠٢  
٢/٩٤ک   

ک کل  ٩٥/١٠٦
شهرستان ک 

٩٥/١٠٦  

٠٠٠مرکز شهر  =٦/٨٤  
٤٥/٠مرکز اشتراک  =٤/٨٨  
٠٠٠= مرکز مرکز شهر ٧٥/٩٨  

٧٥/٤= مرکز استان ٧٥/٩٨  

ک جمع ١٠١  
ک سرانه 
٥٥/٨٥  

ک جمع سرانه ک٢٤/٩٢  
١٩٧٧ 

  ١٣٨٩ سال ،شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانمأخذ: 

ن کمبـود  يـي ن بـه منظـور تع  يت اسـت. بنـابرا  يـ نفر جمع ١٨٠٠ يدر وضع موجود دارا نوسودشهر 

هزار نفر استفاده شده است.  ٥٠ر يز يشهرها مربوط بهاستاندارد  يها ن شهر، از سرانهيا يخدمات شهر

اسـتاندارد،   يها بر اساس حداقل سرانه نوسودتوان گفت در شهر   يم ١٩-٤توجه به محاسبات جدول  با

 يهـا  ن بر اساس حداکثر سرانهياند. همچن کمبود سرانه يدارا يگردشگر -يحيو تفر يصنعت يها يکاربر
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کمبـود   يرادا يگردشگر -يحيو تفر ي، صنعتيزات شهري، تجهي، درمانيفرهنگ يها ياستاندارد، کاربر

  اند.  سرانه

 يعال يشورامصوب  يبر اساس استانداردها نوسودشهر وضع موجود  يخدمات شهر کمبود: ١٩-٤جدول شماره 
  رانيا يو معمار يشهرساز

 کاربري

مساحت 
  موجود

 (متر مربع)

سرانه 
  استاندارد
  (متر مربع)

حداقل سرانه و مساحت استاندارد و مابه 
  نفر)  ١٨٠٠التفاوت (جمعيت موجود 

حداکثر سرانه و مساحت استاندارد و مابه 
  (مترمربع) التفاوت

  مازاد  نياز  مساحت  سرانه  مازاد نياز  مساحت  سرانه
  ٢٣١٤ - ٤٥٠٠  ٢.٥  ٢٣١٤ - ٤٥٠٠  ٢.٥  ٢.٥  ٦٨١٤ تجاري

  ١٠٩١١ -  ٣٦٠٠  ٢  ١٢٧١١ - ١٨٠٠  ١  ١- ٢ ١٤٥١١ انتظامي -اداري 
  ٤٤ -  ٩٠٠  ٠.٥  ٥٨٤ - ٣٦٠  ٠.٢  ٠.٢- ٠.٥ ٩٤٤ مذهبي
  ١١٦٦ -  ٣٢٩٠  ١.٧٥  ٢٥١٦ - ١٨٠٠  ١  ١-١.٧٥ ٤٣١٦ فرهنگي
  - ٥٦١  ٢٧٠٠  ١.٥  ٣٣٩ - ١٨٠٠  ١  ١- ١.٥  ٢١٣٩ درماني
  ٢١٠٤ -  ٢٧٠٠  ١.٥  ٣٠٠٤ - ١٨٠٠  ١  ١- ١.٥  ٤٨٠٤ ورزشي
  - ٦٣٢  ٩٠٠٠  ٥  ٤٧٦٨ - ٣٦٠٠  ٢  ٢- ٥  ٨٣٦٨ آموزشي

تاسيسات 
 شهري

٢٤١٠  ٣٦٠٠  ٢  - ٦١٠ ١٨٠٠  ١  ١- ٢  ١١٩٠ -  

تجهيزات 
 شهري

٤١٩٢ -  ٩٠٠  ٠.٥  ٤٧٣٢  - ٣٦٠  ٠.٢  ٠.٢- ٠.٥  ٥٠٩٢  

حمل و نقل و 
 انبارداري

٦٦٤٣٦ -  ٣٦٠٠٠  ٢٠  ٦٦٤٣٦ - ٣٦٠٠٠  ٢٠  ٢٠  ١٠٢٤٣٦  

  - ١٠٣٤٦  ١٠٨٠٠  ٦  - ١٠٣٤٦ ١٠٨٠٠  ٦  ٦  ٤٥٥ صنعتي
 -تفريحي 

 گردشگري
١٤٢٠ -  ٣٦٠  ٠.٢  ١٤٢٠ - ٣٦٠  ٠.٢  ٠.٢ ١٧٨٠  

فضاي سبز و 
  - ٦١٨٥  ١٤٤٠٠  ٨  - ٦١٨٥ ١٤٤٠٠  ٨  ٨  ٨٢١٥  پارک

  ) نفر ١٨٠٠ت ي(جمع ١٣٩٤ سال ،مأخذ: مطالعات مشاور

در افق طرح با استفاده از مجموع کمبود خدمات شهري وضع موجود  نوسودشهر  يخدمات يازهاين

ن کمبود خـدمات وضـع   يين شده است. به منظور تعييت در افق طرح تعيش جمعياز شهر در اثر افزايو ن

استفاده شده اسـت. الزم   يو معمار يشهرساز يعال ياستاندارد شورا يها رانهس حداقلموجود شهر، از 

در وضع موجود  يک کاربري، چنانچه يخدمات يها يت کاربريبودن مالک يبه ذکر است با توجه به عموم
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 ١٩-٤ب همان گونـه کـه در جـدول    ين ترتيکسر شده است. بد يشنهاديمازاد بوده، از مساحت پ يدارا

از بـه  يـ در افـق طـرح ن   سـبز و پـارک   يو فضـا  يصنعت، يسات شهريتاس يها يد، کاربرشو يمشاهده م

  شنهاد دارند. يپ يبرا ييفضاها

  رانيا يو معمار يشهرساز يعال يشورامصوب  يبر اساس استانداردها نوسودشهر  ياز خدماتي: ن٢٠-٤جدول شماره 
  نفر ٦١٩نفر                   جمعيت اضافه شده:  ٢٤١٩ جمعيت افق طرح:              )٩٤(سال نفر ١٨٠٠جمعيت موجود: 

 کاربري
حداقل سرانه 

 استاندارد
مساحت 
  موجود

کمبود يا مازاد 
 وضع موجود

نياز شهر در اثر 
 افزايش جمعيت

کل مساحت مورد نياز 
 استاندارد در افق طرح

کل پيشنهاد 
  طرح

  -  ٦٠٤٨  ١٥٤٨  مازاد ٢٣١٤ ٦٨١٤  ٢.٥ تجاري
  ١٧٦٥٩ ٢٤١٩ ٦١٩ مازاد ١٢٧١١  ١٤٥١١  ١ اميانتظ -اداري 

  ١٧١٦ ٤٨٤ ١٢٤  مازاد ٥٨٤ ٩٤٤  ٠.٢ مذهبي
  ٤٩١٢ ٢٤١٩ ٦١٩  مازاد ٢٥١٦ ٤٣١٦  ١ فرهنگي
  ٢١٧٢ ٢٤١٩ ٦١٩ مازاد ٣٣٩ ٢١٣٩  ١ درماني
  ١٠٧٢٩ ٢٤١٩ ٦١٩ مازاد ٣٠٠٤ ٤٨٠٤  ١ ورزشي
  ١٢١٣٧ ٤٨٣٨ ١٢٣٨ مازاد ٤٧٦٨ ٨٣٦٨  ٢ آموزشي

  ١١٧٤ ٢٤١٩ ٦١٩ کمبود ٦٠٩ ١١٩١  ١ تاسيسات شهري
  ٢٤١٩ ٤٨٤ ١٢٤ مازاد ٤٧٣٢ ٥٠٩٢  ٠.٢ تجهيزات شهري
حمل و نقل و 

 انبارداري
  ١٤٠٤٧٤  ٤٨٣٨٠ ١٢٣٨٠ مازاد ٦٦٤٣٦ ١٠٢٤٣٦  ٢٠

  ٤٣٥ ١٤٥١٤ ٣٧١٤ کمبود ١٠٣٤٦  ٤٥٤  ٦ صنعتي
 -تفريحي 

 گردشگري
  ٧٧٧٩ ٤٨٤ ١٢٤  مازاد ١٤٢٠ ١٧٨٠  ٠.٢

  ٣٥٢٣٧  ١٩٣٥٢ ٤٩٥٢ کمبود ٦١٨٥ ٨٢١٥  ٨  فضاي سبز و پارک
  ١٣٩٤ سال ،مأخذ: مطالعات مشاور

  

پرداختـه   نوسـود در شـهر   يشهر يها يهر يک از کاربر يکمبود و نيازها شرح برآورددر ادامه به 

  شود:  يم
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  آموزشي يفضاها §

هكتار است كه سرانه مربوط بـه آن معـادل    ٠.٨٣مساحت فضاهاي آموزشي موجود در شهر حدود 

 ٢-٥بـر اسـاس   هاي شـهري  بع به ازاي هر نفر است. سرانه معمول فضاهاي آموزشي در طرحمترمر ٤.٦

نفر اسـت و بـا در نظـر گـرفتن      ١٨٠٠كه برابر با  نوسودشهر مترمربع است. با توجه به جمعيت موجود 

هاي شهري، اين شهر در وضع موجود كمبودي ندارد. همچنـين   سرانه معمول فضاهاي آموزشي در طرح

در افق ، اضافه شده ينفر ٦١٩ت ين سرانه آموزشي و جمعيانگيممترمربع به عنوان  ٣.٥نظر داشتن  با در

مـازاد   يآموزشـ  ي، کـه فضـا  مترمربع فضاي آموزشي نيـاز خواهـد بـود    ١٦٩٢ برابر با يمساحت طرح به

بايـد در   ، ايـن کـاربري  ياما از نظر کيفـ کند.  يت اضافه شده در افق طرح را جبران مياز جمعيموجود، ن

در همـه   يآموزشـ  يهاي مختلف و به صورت سلسله مراتبي عمل نمايد. بنابراين، تأمين فضـاها مقياس

  ضروريست.  يمقاطع در دو محله شهر امر

نظـر گـرفتن سـرانه     مساحت كاربري آموزشي در هر يك از مقاطع به تفكيك بررسي شده و بـا در 

سرانه مناسب براي افق طرح در نظـر گرفتـه شـده     مطلوب براي هر مقطع، كمبودهاي مربوط محاسبه و

   است.
  سرانه آموزشي مقاطع مختلف آموزشي: ٢١-٤جدول شماره 

سرانه (مترمربع به ازاي هر نفر  مقطع
آموز) دانش  

حداقل سرانه (مترمربع به ازاي هر 
 نفر جمعيت)

سرانه (مترمربع به ازاي هر 
آموز) نفر دانش  

 ٨ ٠.٤ ٩.٦ كودكستان
 ٩ ٠.٨ ٧.٩ دبستان
 ١١ ٠.٦ ٩.٩ راهنمايي
 ١٢ ١.٢ ١٢ دبيرستان
 ٤٠ ٣ ٣٩.٤ جمع

  ١٣٧٨ سال ،مأخذ: سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و حبيبي، محسن و مسائلي، صديقه    
  

 ٨آموز تحت تعليم در مقطـع كودكسـتان   هاي مطلوب براي هر دانشبا توجه به جدول فوق، سرانه

ن بـا در نظـر   يمترمربـع اسـت. بنـابرا    ١٢مترمربع و دبيرسـتان   ١١ ترمربع، راهنماييم ٩مترمربع، دبستان 
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هـر   يبيني شده به ازاهاي پيششهر، سرانه يآموزش يازهاين نياز جهت تأميمورد ن يهاگرفتن مساحت

 ٠.٦مترمربـع بـراي مقطـع دبسـتان،      ٠.٨مترمربع براي كودكسـتان،   ٠.٤شهروند در افق طرح به تفكيك 

ها ينيبشينکه پيمقطع متوسطه خواهد بود. با توجه به ا يمترمربع برا ١.٢و  ييمقطع راهنما يربع برامترم

ب ير ضـر يـ نظ يگـر يد يرهايل بودن متغيست و دخينان نيم همواره قابل اطميالتعلت الزمينه جمعيدر زم

در  يشنهاديت پيعدر شهر از جم يآموزش يمحاسبه کمبود فضا يازها، برايدر محاسبه ن يپوشش آموزش

 ياز بـه کـاربر  يـ ن وجود، نيهر شهروند استفاده خواهد شد. با ا ياستاندارد به ازا يهاافق طرح و سرانه

، کمبـود محاسـبه شـده بـا     يشنهاديمالک عمل در طرح پ يول ،به دو روش محاسبه شده است يآموزش

  هر شهروند است. يبه ازا ين کاربريتوجه به سرانه ا
  يدبستان پيش  -

مترمربع  ٠.٤و سرانه استاندارد  ١٤٠٤ت شهر در افق يجمع يصورت گرفته برا ينيبشيتوجه به پ با

هـر دو محلـه   از خواهـد بـود.   ين يش دبستانيدر مقطع پ يآموزش يمترمربع فضا ٩٦٨هر نفر، به  يبه ازا

ـ هر ن يباشند. بنابرا يبه صورت مستقل م يدبستان شيدر وضع موجود فاقد واحد پ شهر  هـا  محلـه  ک ازي

   هاي مشخص در جدول مربوطه نياز دارند. يك واحد با مساحت
  رستان)يدب -يي(ابتدا دبستان -

و  ١٤٠٤ت شهر در افق يمترمربع است. با توجه به جمع ٢٩٤٩موجود در شهر  يهامساحت دبستان

مترمربـع   ١٩٣٥دبستان برابر بـا   يفضا يهر نفر، سطح مورد نياز برا يمترمربع به ازا ٠.٨احتساب سرانه 

گردد ياز در افق طرح، مشاهده ميو سطح مورد ن ين کاربريسه وضع موجود اين با مقايخواهد بود. بنابرا

از را يـ شـتر از ن يب يخواهند بود و حتـ  ١٤٠٤ن در افق يساکن يازهاين يموجود شهر پاسخگو يهادبستان

  دهند.  يهم پاسخ م
  ل)رستان دوره اويدب -(دبستان دوره دوم راهنمايي -

ـ     ٢٨٢٦مساحت مدارس راهنمايي شهر در وضع موجـود   مشـاور،   ينـ يبشيمترمربـع اسـت. طبـق پ

 ٠.٦د. بـا احتسـاب سـرانه ايـن كـاربري بـه ميـزان        ينفر خواهد رس ٢٤١٩ت شهر در افق طرح به يجمع
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يـن  با مقايسه وضـع موجـود ا  از خواهد بود. يمترمربع ن ١٤٥١برابر با  ييبه فضاهر نفر،  يمترمربع به ازا

گردد مـدارس راهنمـايي موجـود شـهر پاسـخگوي       كاربري و سطح مورد نياز در افق طرح، مشاهده مي

خواهند بود و نياز به اختصاص فضاي جديد به اين كاربري نيسـت. ايـن    ١٤٠٤نيازهاي ساكنين در افق 

  نيز وجود دارد.مازاد كاربري در وضع موجود نه تنها كمبود نداشته بلكه 
  ان دور اول و دوم)رستيدبمتوسطه ( -

مترمربع است. بنابراين، با احتسـاب سـرانه    ١.٤مترمربع با سرانه  ٢٥٩٣ن مقاطع در شهر يمجموع ا

مترمربع نياز خواهد بود. بنابراين با مقايسه وضع  ٢٩٠٣، معادل ١٤٠٤هر نفر در افق  يمترمربع به ازا ١.٢

فضاهاي موجود شهر پاسخگوي که گردد  يموجود اين كاربري و سطح مورد نياز در افق طرح مشاهده م

گردد  يمترمربع مشاهده م ٣١٠ن فضا برابر با يدر ا يکمبودخواهد بود و ن ١٤٠٤نيازهاي ساكنين در افق 

   در افق طرح جبران گردد. يستيکه با
  درماني  يفضاها §

رمربـع  مت ١.٢مترمربع است که سرانه هر شـهروند از آن   ٢١٣٩در وضع موجود  شهر يکز درمانامر

آن واقع شده که سهم قابل تـوجهي از جمعيـت شـهر،     غربشهر در  يتنها مرکز درمانشود. يمحاسبه م

  دسترسي مناسبي به اين مرکز ندارند. 

ـ خـانوار بـه    ٤٠٠٠تا  ٢٠٠٠ ي) هر شهر به ازايليمسا -يبي(حب يشهر يکاربر يهاطبق سرانه ک ي

اج دارد. به لحاظ سطح، با توجـه بـه   يمارستان احتيک بيخانوار به  ١٤٠٠٠تا  ١٠٠٠٠ يدرمانگاه و به ازا

مترمربـع و   ٢٤١٩نياز حداقل سرانه مورد در افق طرح مترمربع)  ١.٥سرانه استاندارد اين كاربري (يك تا 

شـهر  . البته الزم به ذكر است كه به دليل اينكه مترمربع فضاي درماني است ٣٦٢٩ نياز به با سرانه حداكثر

بـه ايـن شـهر مراجعـه     بيشتر روستاهاي اطراف براي دريافت خدمات  ،است نوسود بخشمركز  نوسود

  و خدمات درماني بايد تا حداكثر سرانه تأمين شود.كنند  مي
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  هاو پارك فضاهاي سبز §

مترمربع پارک و فضاي سـبز وجـود دارد و سـرانه ايـن كـاربري در       ٨٢١٥زان يبه م نوسوددر شهر 

مترمربع به عنوان سرانه اسـتاندارد، در افـق    ٨است با احتساب حداقل ربع مترم ٤.٦وضع موجود برابر با 

ن که مسـاحت  يمترمربع فضاي سبز و پارك است. با وجود ا ١٩٣٥٢طرح نيز در اين شهر نياز به حداقل 

-اين کاربري بايد در مقيـاس  واز مساحت استاندارد است  کمترار يسبز شهر در وضع موجود بس يفضا

و  يشهراي و ن، تأمين پارک در مقياس محلهيه صورت سلسله مراتبي عمل نمايد. بنابراهاي مختلف و ب

  باشد. تجهيز آنها ضروري مي

اندازهاي مطلـوب،  ها و فضاهاي سبز از جهات مختلفي نظير تلطيف هوا، ايجاد مناظر و چشمپارك

ـ با توجه به اتأمين مراكز تفريحي و گردشگاهي داراي نقش پراهميتي در شهرها هستند.  از  يکـ ين کـه  ي

ـ ز بـه و بسـ  يپارک و فضـا  ين شده است، توجه به کاربرييتع يگردشگر نوسوداهداف توسعه شهر  ژه ي

  رود.  يمهم به شمار م ينه امرين زميشهر در ا ياصلپارک 
  مراكز ورزشي §

مترمربـع اسـت كـه بـا احتسـاب جمعيـت        ٤٨٠٤مساحت فضاهاي ورزشي شهر در وضع موجود 

هاي مترمربع به ازاي هر نفر است. سرانه معمول اين كاربري در طرح ٢.٧سرانه اين كاربري موجود شهر 

 ١٤٠٤سرانه استاندارد در افـق   حداقلهر نفر است. با در نظر گرفتن  يمترمربع به ازا ١.٥شهري يك تا 

. براي رسيدن به وضعيت مطلوب در مقياس شهري به هيچ فضاي ورزشـي نيـاز نيسـت    نوسودشهر در 

در اين مورد در وضع موجود نيـز كمبـودي نـدارد. توزيـع مركـز ورزشـي        نوسودشهر بديهي است كه 

  ز در نظر گرفته شود.ين يآت يهاينيبشيد در پين امر بايموجود نسبتاً نامناسب صورت گـرفته است. ا

نظر  دربيني نيازهاي آتي شهر ضمن اينكه مساحت محاسبه شده براي كاربري ورزشي بايد در پيش

   نظر گرفته شود.  و شهري نيز بايد در يا هاي مختلف محلهگرفته شود، سطوح متناسب با مقياس
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  مراكز فرهنگي §

ـ در امترمربع اسـت.   ٤٣١٦مساحت كاربري فرهنگي در شهر  ن شـهر کـاربري هـاي فرهنگـي در     ي

کتابخانه عمومي،  محلي مي شوند و در مقياس شهري شامل يو مراکز هنرمقياس محلي شامل کتابخانه 

  شهر مي باشند. ... کانون پرورش فکري و 

مترمربع است. با توجه به اين سرانه،  ١ -١.٧٥هاي شهري سرانه استاندارد كاربري فرهنگي در طرح

ها در سطح  مترمربع فضا نياز است. اما نحوه توزيع اين كاربري ٢٤١٩حداقل  نوسودبراي افق طرح شهر 

بايد مورد توجه قرار گيرد. الزم به ذكر است كه اين شهر در وضع موجود با در شهر در طرح پيشنهادي 

  ، در زمينه فضاهاي فرهنگي كمبود ندارد.ينظر گرفتن حداقل استاندارد سرانه فرهنگ
  مراكز مذهبي §

مترمربع است. سرانه اين عملكـرد در وضـع موجـود     ٩٤٤ نوسودمساحت كاربري مذهبي در شهر 

مترمربـع بـه    ٠.٢ -٠.٥ه با توجه به سرانه استاندارد براي کاربري مذهبي که معـادل  مترمربع است ك ٠.٥

ا حداكثر سـرانه اسـتاندارد، بـه    يدر افق طرح با در نظر گرفتن حداقل و  نوسودازاي هر نفر است، شهر 

فضايي جهت اين كاربري نياز ندارد. بديهي است كه اين شهر در وضع موجـود نيـز بـا كمبـود فضـاي      

  بي روبرو نيست. مذه
  مراكز صنعتي و توليدي  §

مترمربع است. سرانه اين كاربري در وضع  ٤٥٤حدود  نوسودمساحت مراكز صنعتي و توليدي شهر 

توليـدي بـا توجـه بـه      -باشد. سرانه اسـتاندارد كـاربري صـنعتي    مترمربع به ازاي هر نفر مي ٠.٢موجود 

د يشددر وضع موجود با کمبود  ين کاربريب ايترت نيشود. بدمترمربع لحاظ مي ٦عملكرد شهر حداكثر 

  شنهاد شود. يپ يصنعت يبه عنوان کاربر ييز فضاين در افق طرح نيمواجه است. همچن
  انتظامي واداري  يفضاها §

 ٨.١مترمربـع بـا سـرانه     ١٤٥١١انتظامي شـهر در وضـع موجـود حـدود      واداري  يکاربرمساحت 

در افـق طـرح    نوسـود سرانه استاندارد (يك مترمربع) براي شهر مترمربع است. با در نظر گرفتن حداقل 
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در وضـع موجـود نيـز بـا      نوسودانتظامي نياز نيست. بديهي است كه شهر  –فضايي تحت عنوان اداري 

  كمبودي در اين زمينه روبرو نيست. 
  تجاري  يفضاها §

وضـع موجـود   مترمربع و سرانه اين كـاربري در   ٦٨١٤مساحت كل واحدهاي تجاري موجود شهر 

مترمربـع بـه ازاي هـر     ٢هاي شهري خدماتي در طرح -مترمربع است. سرانه معمول كاربري تجاري ٣.٨

شهر در افق طرح، سـرانه اسـتاندارد    يو گردشگر يبازرگان -يتجار -يمرزنفر است. با توجه به نقش 

ر نظر گرفتن اين سرانه شهر شود. با د يمترمربع در نظر گرفته م ٢.٥ن شهر برابر  با يدر ا يتجار يکاربر

به هيچ فضاي تجاري نياز نخواهد داشت. به عبارتي با احتساب مساحت فضاهاي  ١٤٠٤در سال  نوسود

تا رسيدن به سطح مطلوب افق نياز به فضاي تجاري احساس نخواهد شـد.   نوسودتجاري موجود، شهر 

واجـه نيسـت. ولـي عملکـرد     همچنين اين شهر در وضع موجود با كمبود فضـاي تجـاري و خـدماتي م   

اي تا حدودي متاثر از فضاهاي  ، به صورت فرا شهري است و مقياس شهر و محلهيمرز يبازارچه تجار

اي واحدهاي تجاري  هاي تجاري مقياس محله تجاري با عملکرد باالست. براي محاسبه مساحت کاربري

مترمربـع بـه    ٢٠ست. واحدهاي باالي کدام از محالت مورد محاسبه قرار گرفته ا مترمربع در هر ٢٠زير 

  صورت واحدهاي تجاري مقياس شهري در نظر گرفته شده است.
    گردشگري -يتفريح §

مترمربع و سرانه ايـن كـاربري در وضـع     ١٧٨٠موجود شهر  يگردشگر -يحيتفر يکاربرمساحت 

كـاربري  هاي توسعه شهري معمـوالً سـرانه اختصـاص يافتـه بـه ايـن       در طرح مترمربع است. ١موجود 

وجود  يدر وضع موجود کمبود نوسودن سرانه براي شهر يمترمربع است. با در نظر گرفتن ا ٠.٢حداكثر 

خواهد بـود.  ن، فضاي گردشگري نياز ينفر ٦١٩ت يش جمعين در افق طرح با توجه به افزايدارد. همچنن

ـ گردد کـه ا  يشنهاد ميپ يدر مرز و نقش گردشگر يريل قرارگين حال به دليبا ا بـا توسـعه    ين کـاربر ي

  همراه گردد.
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 هاي شهر  بيني نيازهاي خدمات عمومي محله پيش  ) ب

شـهر و   يازهـا ين کمبودها و نيي، به منظور تعنوسودشهر  يشنهاديپ يتوسعه کالبد يبر اساس الگو

  م شده است. يآن، کل شهر به دو محله تقس يبرا يزير برنامه

در  يها يکاربر يها شهر از جدول سرانهدوگانه  ياه محله يخدمات عموم يازهاين نييبه منظور تع

  استفاده شده است.  ٢٢-٤مندرج در جدول  يا اس محلهيمق
  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايراناي مصوب  هاي در مقياس محله هاي استاندارد کاربري : سرانه٢٢-٤جدول شماره 

  سرانه استاندارد ريز فعاليت کاربري

 آموزشي
  ٠.٤ پيش دبستاني

  ٠.٨ دبستان
  ٠.٥ تجاري تجاري
  ٠.٥ زمين بازي ورزشي
  ٠.٥ مرکز بهداشت و درمانگاه درماني
  ٣ پارک پارک
  ٠.١ مساجد و حسينيه ها مذهبي

  ٠.١  تجهيزات
  ٠.٥  تاسيسات

  ١٣٨٩ سال ،شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانمأخذ:                                   
  

 يا در افق طرح با استفاده از مجموع کمبود خـدمات محلـه   نوسودشهر  يها محله يخدمات يازهاين

بودن  ين شده است. با توجه به عمومييت در افق طرح تعيش جمعياز محله در اثر افزايوضع موجود و ن

ـ ، چنانچه يخدمات يها يت کاربريمالک مـازاد بـوده، از مسـاحت     يدر وضـع موجـود دارا   يک کـاربر ي

شود، در افـق طـرح،    يمشاهده م ٢٣-٤ب همان گونه که در جدول ين ترتير شده است. بدکس يشنهاديپ

زات ي، مرکز بهدشت و درمان، تجهين بازي، زميش دبستانير پينظ ييها يس کاربرياز به تاسيک، نيمحله 

  دارد.  يش دبستانيپ يس کاربرياز به تاسيسات و محله دو نيو تأس
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  در افق طرح )يمي(قددماتي محله يک : نيازهاي خ٢٣-٤جدول شماره 

  نفر ٢٠٦نفر                    جمعيت اضافه شده:  ٨٠٦نفر             جمعيت افق طرح:  ٦٠٠جمعيت موجود: 

 ريز فعاليت کاربري
مساحت 
 موجود

سرانه 
 استاندارد

مساحت 
 استاندارد 

کمبود 
 موجود

مازاد 
  موجود

نياز محله در اثر 
 افزايش جمعيت

احت مورد نياز کل مس
 استاندارد در افق طرح

 آموزشي
  ٣٢٢  ٨٢ ٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٠.٤ ٠ پيش دبستاني

 ٦٤٥  ١٦٥  ٠  ٤٨٠ ٤٨٠ ٠.٨ ٠ دبستان
  ٤٠٣  ١٠٣  ٢٢٢٧  ٠ ٣٠٠ ٠.٥ ٢٥٢٧ تجاري تجاري
  ٤٠٣  ١٠٣ ٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٠.٥ ٠ زمين بازي ورزشي

 درماني
مرکز بهداشت و 

 درمانگاه
٤٠٣  ١٠٣ ٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٠.٥ ٠  

  ٢٤١٨  ٦١٨  ١٦٥٧  ٠ ١٨٠٠ ٣ ٣٤٥٧ رکپا پارک
  ٨١  ٢١  ٤٣٢  ٠ ٦٠ ٠.١ ٤٩٢ ها مساجد و حسينيه مذهبي

  ٨١  ٢١  ١١٠  ٠  ٦٠ ٠.١  ١٧٠  تجهيزات
  ٤٠٣  ١٠٣  ٠  ١٠١  ٣٠٠  ٠.٥  ١٩٩  تاسيسات

  ١٣٩٤ سال ،مأخذ: مطالعات مشاور

  در افق طرح د)ي(محله جد: نيازهاي خدماتي محله دو٢٤-٤جدول شماره 

  نفر ٤١٣نفر                       جمعيت اضافه شده:  ١٦١٣نفر               جمعيت افق طرح:  ١٢٠٠جمعيت موجود: 

 ريز فعاليت کاربري
مساحت 
 موجود

سرانه 
 استاندارد

مساحت 
 استاندارد 

کمبود 
 موجود

مازاد 
  موجود

نياز محله در اثر 
 افزايش جمعيت

کل مساحت مورد نياز 
 استاندارد در افق طرح

 آموزشي
  ٦٤٥  ١٦٥ ٠ ٤٨٠ ٤٨٠ ٠.٤ ٠ پيش دبستاني

  ١٢٩٠  ٣٣٠  ١٥٣٤  ٠ ٩٦٠ ٠.٨ ٢٤٩٤ دبستان
 ٨٠٧  ٢٠٧  ٧١١٦  ٠ ٦٠٠ ٠.٥ ٧٧١٦ تجاري تجاري
 ٨٠٧  ٢٠٧ ٤٢٠٤ ٠ ٦٠٠ ٠.٥ ٤٨٠٤ زمين بازي ورزشي

 درماني
مرکز بهداشت 

 و درمانگاه
٨٠٧  ٢٠٧ ١٥٣٩ ٠ ٦٠٠ ٠.٥ ٢١٣٩ 

 ٤٨٣٩  ١٢٣٩ ١١٥٨ ٠ ٣٦٠٠ ٣ ٤٧٥٨ پارک پارک

 مذهبي
مساجد و 
 حسينيه ها

١٦١  ٤١ ٣٣١ ٠ ١٢٠ ٠.١ ٤٥١ 

  ١٦١  ٤١  ٤٨٠٢  ٠  ١٢٠ ٠.١ ٤٩٢٢  تجهيزات
  ٨٠٧  ٢٠٧  ٣٩١  ٠  ٦٠٠  ٠.٥ ٩٩١  تاسيسات

  ١٣٩٤ سال ،مأخذ: مطالعات مشاور
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هاي گردشگري و  تدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مكان -٦-٤

  دفاع غيرعامل در شهر

  يسبز و باز شهر يتدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط با فضاها -١-٦-٤
  يسبز شهر يفضاها §

 تعريف فضاي سبز شهري -

شود كه در محدوده شهر طراحـي و بنـا شـده     فضاي سبز شهري آن بخش از فضاي سبز ناميده مي

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

سو در برگيرنده فضاهاي سبز موجود و از سوي ديگر به صورت فضاهايي بالقوه جهت توسعه فضاهاي 

  شوند. سبز شهري مطرح مي

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

ها و  ها، چمن ها، گل درختچههاي طبيعي و يا مصنوعي آن تحت استقرار درختان،  شهري است كه عرصه

هاي  ساير گياهان است كه براساس نظارت و مديريت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانين و تخصص

روسـتايي،   مرتبط به آن براي بهبود شرايط زيستي، زيستگاهي و رفاهي شهروندان و مراكز جمعيتي غيـر 

  ١»شوند. حفظ، نگهداري و يا بنا مي
  ياهميت فضاي سبز شهر -

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز و فضاي باز موثر در اشكال گوناگون ديگر قابل تصور 

محيطي آنها موجوديت و گسـترش فضـاي    نيست. پيامدهاي توسعه شهري و پيچيدگي معضالت زيست

  ناپذير كرده است. سبز و فضاي باز را براي هميشه اجتناب

انساني، داراي يك ساختار سيستمي است. اين نظـام داراي   هاي محيط طبيعي به عنوان بستر فعاليت

دهد. فضـاي سـبز    هاي كمي و كيفي خود ساختار طبيعي را شكل مي اجزا و عناصري است كه با ويژگي

                                                      
هـا و   هـا، سـازمان شـهرداري    راهنماي جامع مديريت شهري، مجموعه اصول و قوانين و مفاهيم مورد نياز كارشناسان ارشد فضاي سبز شهرداري  ١

  ها. دهياري
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ها (ترافيـك، تـراكم و...)    دهنده اكوسيستم شهري موازي با بقيه ارگان به عنوان يكي از اركان مهم تشكيل

هاي سبز با كميت و كيفيـت   سيستم شهري از طريق ساماندهي و ايجاد گسترهدر جهت افزايش پايداري 

  مطلوب و پايداري بايد ايجاد شود.

امروزه اقليم شهري تحت تاثير فرآيندهاي تراكم و تمركز فعاليت در شهرها، دگرگون شـده اسـت.   

، هـوا، خـاك،    اقليمهاي  آثاري كه از طريق كاهش فضاي سبز شهري بر اكولوژي شهري به ويژه در زمينه

شود، چنان شـديد اسـت كـه عناصـر سـازنده آن را در محـيط        هاي زيرزميني و جانوران گذاشته مي آب

كند. فضاي سبز بايد از يك سو بـراي شـهر بـازدهي اكولوژيـك داشـته و از       شهري به كلي دگرگون مي

  محيطي پيرامون خود را برآورد سازد. طرف ديگر نيازهاي زيست

شهرها به ويژه در شهرهاي بزرگ و صـنعتي، داراي عملكردهـاي مختلفـي هسـتند.      فضاي سبز در

شود و از سـوي ديگـر شـرايط     محيطي شهرها مي فضاهاي سبز از يك سو موجب بهبود وضعيت زيست

كنند. همچنين داراي عملكردهاي كالبدي نيـز   مناسبي را براي گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم مي

  هستند.

محيطي مواردي چون كاهش آلودگي هوا، كاهش آلودگي  اي سبز شهري از ديدگاه زيستاثرات فض

صوتي، بهبود شرايط بيوكليماتيك در شهر، افزايش نفوذپذيري خـاك و تـاثير مثبـت بـر چرخـه آب در      

توانـد بـه طـور     شود. فضاي سبز مي هاي زيرزميني را شامل مي زيست شهري و افزايش كيفيت آب محيط

  دماي هوا را كاهش دهد و يا به تلطيف هوا كمك كند. قابل توجهي

جان شهر، يعني سـاختار كالبـدي    فضاي سبز به عنوان بخش جاندار محيط شهري، مكمل بخش بي

كننـده   هـا و تفكيـك   دهنده شـبكه راه  تواند به عنوان لبه آرايش آن است. در اين خصوص فضاي سبز مي

  فضاهاي شهري ايفاي نقش نمايد.

هاي گوناگون مختل كند. فضاي سبز مناسـب   تواند نظام زيستي شهرها را به شيوه تي ميتوسعه صنع

در شهرها، يكي از عوامل موثر در كاهش اثرهـاي سـو بـوده و بـه ويـژه در ارتبـاط بـا گـرد و غبـار و          
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ا، ه روند. مهمترين تاثير فضاي سبز در شهرها تعديل هاي تنفسي شهرها به شمار مي هاي هوا، ريه آلودگي

  افزايش رطوبت نسبي، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است.

با توجه به مطالب عنوان شده فضاي سبز بايد از نظر كمي و كيفي متناسب با حجـم فيزيكـي شـهر    

ها) و نيازهاي جامعه (از لحاظ رواني، گذران اوقـات فراغـت و نيازهـاي     ها و جاده ها، خيابان (ساختمان

ط اكولوژيكي شهر و روند گسترش آتي آن، طراحي و ساخته شود تا بتواند به بهداشتي) با توجه به شراي

  محيطي مستمري داشته باشد. عنوان فضاي سبز فعال، بازدهي زيست
    نوسودفضاي سبز شهري در شهر  -

تـرين   عمـده مـر  ثر ميـ به همـراه باغـات مثمـر و غ    يسبز عموم يها و فضاها ، پارکنوسوددر شهر 

 يعال يشورا يشهر بر اساس استانداردها ينيازها يباشند که ميزان آنها بر مبنا يسبز در شهر م يفضاها

ماننـد وضـع    نوسـود در افق طرح شـهر   يزراع يباغات و اراضتعيين شده است.  يو معمار يشهرساز

 . ژه دارنديو يموجود جايگاه

  باز يفضاها §

  باز يتعريف فضاها -

ضاي باز به همـه اراضـي اعـم از آبـي، خشـكي،      ف«شود:  به طور كلي فضاي باز اينگونه تعريف مي

  .»هاي زير را دارا باشند شود كه ويژگي شهري يا غيرشهري روباز گفته مي

  تحت مالكيت عمومي و يا خصوصي باشند. -

 قابليت دسترسي داشته باشند. -

ا توجه فضاي باز ب ١انداز را داشته باشند. هاي مختلف و استفاده از چشم امكان انتخاب آزادانه فعاليت -

 شود: به نوع استفاده و مالكيت به سه دسته تقسيم مي

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

                                                      
 . ريچارد فورستر  ١
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هاي تجاري، اداري، درماني،  فضاي باز نيمه عمومي (فضاي باز و مراكز خدمات شهري نظير كانون -

 فرهنگي، ورزشي و غيره)

هاي باز مسكوني، باغات، فضاي سبز ادارات و  ل مسكوني، محوطهفضاي باز خصوصي (حياط مناز -

 و...) ها سازمان

   نوسودباز در شهر  يفضاها -

باشـند کـه بـر اسـاس      يمـ  يباز عمـوم  يترين فضاها ، عمدهي، شبکه معابر پيشنهادنوسوددر شهر 

شـهر   يقبل يها و رعايت مصوبات طرح هاد مراتب، کمترين ميزان تخريب ساختمان رعايت اصل سلسله

  اند.  شده يطراح

انـد،   شهر واقع شـده  يو در محله جنوب يابان اصليجوار خکه در  يفراشهر اغلب يخدمات يها پهنه

شهر در وضع موجود و  يبا تکيه بر نقش خدمات گيرند که يشهر قرار م ي باز نيمه عموميهافضادر زمره 

 يکالبـد  يهـا  محلـه  يبر اساس نياهـا  يمحل -يشهر ياند. پس از آن، مراکز خدمات افق طرح تعيين شده

  اند.  شهر با توجه به جمعيت آنها در افق طرح پيشنهاد شده

   هاي گردشگري مكان -٢-٦-٤

هرگونه سيستم طبيعي و مصنوعي اعم از آب و خشكي (با درخـت يـا بـدون درخـت) كـه بـراي       

  شود. تفريح، گردش و تفرج اختصاص يافته است مكان گردشگري ناميده مي

با و يوجود باغات ز، شاهو يانه ارتفاعات کوهستانيدر م يريقرارگدليل ه بنوسود به طور کلي شهر 

 يگردشـگر  ياز قابليت باالالره  ضمجموعه آبشار قلوز و حو و مشرف به دره ها يمه جنگلين يتپه ها

  برخوردار است. 

مختلـف   يبخـش هـا  در  يستيتور -يحيتفر يمترمربع فضا ٦١٢٠با اختصاص  يدر طرح پيشنهاد

مختلـف   يمترمربـع در بخـش هـا    ٣٥٢٣٧بالغ بر  يبا مساحت يشهر يو بوستان ها، احداث پارک شهر

  افته است. يش يشهر افزا يت گردشگري، قابليسبز حفاظت يفضاپيشنهاد ، شهر
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  يشنهاديپباز  ي: فضاها٦-٤نقشه شماره 
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  دفاع غيرعامل در شهر (پدافند غيرعامل) -٣-٦-٤

افزار نبوده و بـا اجـراي آن    شود كه مستلزم به كارگيري جنگ ه مجموعه اقداماتي اطالق ميب پدافند

توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تأسيسات حيـاتي و حسـاس نظـامي و غيرنظـامي و      مي

ت تلفات انساني جلوگيري كرده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش داد. اقـداما 

هاي امـن و   پدافند غيرعامل شامل استتار، اختفا، پوشش، فريب، تفرقه و پراكندگي استحكامات و سازمان

  اعالم خبر است.

تاكيد بر عمليات تعللي است. در حـالي كـه توسـعه قـدرت      ٢و غيرعامل ١تمايز اصلي پدافند عامل

هـاي   ني است كه هـم در روش تر نسبت به مهاجمان احتمالي، استراتژي كال نظامي و داشتن موضع قوي

هاي تدافعي داراي كاربردهاي گسترده و در عين حال مشابه ولي نتـايجي كـامال    تهاجمي و هم در روش

  متفاوت است.

و تـا آنجـايي كـه    باشـد   يميكي از اقدامات اساسي و عمده پدافند غيرعامل، انتخاب محل مناسب 

هاي مسطح يا نسبتاً هموار اجتناب كـرد.   ر دشتممكن است، بايد از ايجاد تأسيسات حياتي و حساس د

ايجـاد   .داشـت   توان از ديد دشـمن مخفـي نگـاه    هايي را نمي زيرا تأسيسات احداث شده در چنين محل

ها و نزديكـي   هاي اصلي، كنار سواحل دريا، رودخانه ها، جاده تأسيسات حياتي و حساس در كنار بزرگراه

  گردد. بي آسان آنها توسط دشمن مييا مرزها موجب سهولت شناسايي و هدف

اي است كه به طور طبيعي و يا به وسيله بشر، به طور ناگهاني و يا به صورت فزاينده  حادثه ٣بحران

باشـد. در   العـاده مـي   آيد كه براي برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، اساسي و فوق به وجود مي

لت عادي خارج و دچار آشـفتگي شـود وضـعيت بحرانـي     زمينه مسائل اجتماعي زماني كه جامعه از حا

گيري اوليه در مورد رفع شرايط به وجود آمده وظيفه نهادها يا واحدهايي است كه  شود. تصميم حاكم مي

                                                      
1 Passire Defence 

2 Active Defence 
3      Crisis  
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تواند از عهده انجام آن برآيد. اما هماهنگي با نهادهـاي ديگـري كـه تعهـد      با اين واقعه روبرو شده و مي

به ياري اين نهاد بشتابند، الزم است. لـذا جهـت رفـع كامـل بحـران بايـد بـا        اند در چنين مواردي  كرده

هـايي از وقـايعي كـه     مديريت صحيح، با نهاد و مسوول ديگر هماهنگي الزم به عمل آيد. در ادامه نمونه

  ممكن است در جوامع مختلف تبديل به بحران شوند ذكر شده است:

  )٩٤لرستان در اول آبان  -الميو ا هاي مكرر استان گلستان سيل (نمونه سيل -

 )رودبار -زلزله (فاجعه بم -

 سواحل اندونزي و يا ژاپن) - دريالرزه (نمونه سونامي  -

 انفجار صنايع شيميايي (بوپال هند) -

 اي (ژاپن و روسيه) نشت مواد هسته -

 ا)يکا و استرالي(کانادا، آمر هاي گسترده سوزي آتش -

 هاي واگيردار شيوع ناگهاني بيماري -

 مکرر غرب کشور) ي(گرد و غبارهاهوا آلودگي -

 آلودگي آب (سواحل مكزيك) -

حـل  براي كاهش خطرات حوادث طبيعي و دامنه بحران ناشي از آن، الزم است در هـر يـك از مرا  

  زماني ذيل اقداماتي صورت گيرد:

  ريزي) پذيري و آمادگي (برنامه پيش از بحران؛ پيشگيري به كاهش آسيب - 1

 ار، ارزيابي مقدماتيآغاز بحران؛ مصونيت، هشد - 2

حين بحران؛ كنترل و تحديد دامنه بحران، استقرار نظم در جامعه، ارزيابي دقيـق دامنـه بحـران،     - 3

 ها ارزيابي و بازنگري برنامه

 پس از بحران؛ اسكان موقت، بازسازي، اسكان دائم - 4

هـا و   اي از فعاليـت  مديريت بحران يكي از اصـطالحات حـوزه مـديريتي اسـت كـه بـه مجموعـه       

بـار حـوادث طبيعـي و غيرطبيعـي انجـام       شود كه براي كاهش اثـرات زيـان   هايي اطالق مي دستورالعمل

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  ن کرمانشاهشهرسازي استا اداره کل راه و           ١٠٧               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

گيرد. به طور كلي مديريت بحران به معناي سوق دادن هدفمند جريان پيشرفت امور بـه روالـي قابـل     مي

  كنترل و در اسرع وقت به شرايط قبل از بحران است.
  ها  در برابر بحراننوسود شهر  يآور وضعيت تاب يارزياب §

در معرض تهديدهاي طبيعي همچون زلزله،  نوسودچنانکه از مطالعات مرحله شناخت برآمد، شهر 

سوزي قـرار دارد. همچنـين بـدليل قرارگيـري آن در يـک منطقـه        و نيز آتش نيزش زميرانش و رسيل، 

شـابه در قسـمت هـاي    مرزي، آسيب پذيري شهر در مقابل حمله هاي نظامي باالتر از سکونتگاه هـاي م 

  مرکزي کشور است.

مناسبي است، بهره گيري از سازه هاي مقـاوم و نسـبتا   نا يتا حدودبافت کالبدي شهر در وضعيت  

مقاوم، در کنار تراکم جمعيتي و ساختماني پايين و وجود فضاهاي باز در بافت شـهر، در مجمـوع تـاب    

اسـت.   قـرار داده  يت نه چندان مناسبير وضعدآوري بافت شهر را در مقابل خطرهاي محيطي و انساني 

ان يـ . در مگيرنـد  درصد ساكنين كه زنان هستند بيشتر در معرض آسـيب قـرار مـي    ٤٩.٩در اين وضعيت 

سن دارند. همچنين علـي رغـم   سال  ٦٥ يدرصد باال ٧.٢و سال  ١٤درصد جمعيت زير  ١٠.٩ز يمردان ن

اورژانس براي پوشش کامل شهر و نيز موقعيـت   پوشش مناسب ايستگاه آتش نشاني، عدم موفقيت مرکز

جـدول زيـر،    مراکز نظامي، مي تواند منجر به افزايش آسيب پذيري شهر شود. يکينزدقرارگيري آن در 

  دهد.  يدر زمينه پدافند غيرعامل نشان مشهر را  يوضعيت کل
نوسودبحران در شهر  تيريمد :٢٥-٤جدول شماره   

  تهديدها

  جمعيت
  آسيب پذير

پوشش ايستگاه   د آسيب پذير (سهم از تعداد قطعه)کالب
 امداد

خطر 
 يباال

زلزله + 
  زشير

 سيل +
  رانش

آتش 
  سوزي

 يآبها
 يسطح

جذب  و
  فاضالب

منطقه 
مرزي 
و خطر 
  جنگ

عدم 
رعايت 

آيين نامه 
٢٨٠٠  

سازه 
کم 
  دوام

قدمت 
بيشتر 

از 
  سال٣٠

کيفيت 
تخريبي و 
 مخروبه

آتش 
  اورژانس  نشاني

٠٥ %٤/٣ %٦/١٥  %١/٢٣  %٦٨% 
  نسبتا
  مناسب

نسبتا 
  مناسب

١٣٩٤- ٩٥ سال، مشاورمأخذ: مطالعات   
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شـهر نوسـود بـا    (فصـل سـوم)    ١٥-٣شماره  صورت گرفته و جدول يها يابيو ارزبراساس نتايج 

و بنابر شرايط و ويژگيهاي کالبدي و ساختاري حاکم بر آن نمي تواند در وضع موجـود و در   ٢.٤١از يامت

ني واکنش نسبتا قابل قبولي از خود نشان بدهد، لذا الزم اسـت بـراي بهبـود ايـن وضـعيت،      شرايط بحرا

ن يو همچنـ  ياز جنگ و نـاامن  يناش يکرد مقابله با مسائل و بحران هاير عامل و با روياقدامات پدافند غ

کـل بافـت   ه و يابن يزش) و... به مقاوم سازيل، طوفان، رانش، ري(زلزله، س يعيطب يايکاهش خطرات بال

مقـاوم   ين نامـه هـا  يت آئيم شهر، رعايواقع در حوزه نفوذ مستق يشهر اقدام نمود. در روستاها يکالبد

  است.  يامن ضرور يساخت پناهگاه و مکان ها يدر مقابل زلزله و اقدامات الزم برا يساز
   نوسودشهر در پيشنهادي پدافند غيرعامل  يارائه راهكارها §
 هايي براي استقرار پايگاه   كالبد شهر و تعيين مكان پيشنهادي براي يهاراهكار - 

 به توجه با ... و صنعتي تجاري، مسکوني، عمده بافتهاي حتي االمکان نوسوددر شهر الزم است 

تفکيک و  يکديگر از مورد هر در امداد و نجات عمليات متفاوت و نوع محتمل پذيري آسيب تنوع

  .گردد ريزي متناسب با آن برنامه

در قسمت هاي فشرده و  ژهيبه ومورد مطالعه،  ه شهريدرون و حاشدر  کافي باز فضايبيني  پيش -

 فضاها اين از هسته قديمي شهر، مي تواند منجر به کاهش آسيب پذيري بافت در مقابل سوانح شود.

 بين کافي فاصله رعايت راستا همين در نمود. استفاده ورزشي -تفريحي يا فضاي پارک عنوان به توان مي

 ساختمانهاي ارتفاع مجموع برابر دو تا نيم و يک ميزان به ساختماني مستقل (حتي المقدور بلوکهاي

  گردد. مجاور) توصيه مي

 ) در... درماني، مراکز امداد (آتش نشاني، و نجات اضطراري، خدمات کننده ه ارائ واحدهاي -

 از اطمينان حصول و جمعيت تراکم به جهتو با و همپوشاني رعايت با مورد مطالعه شهربخشهاي مختلف 

 . بهتر است در صورت امکان، بيش از يک مرکز امداد وگردد مناسب توزيع ها بطور آن بودن عملياتي

شده و در صورت بروز اختالل در يکي، ستقل در شهر پيش بيني شود تا بدين ترتيب محالت م نجات

  ديگري همچنان فعال باشد.
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  ن کرمانشاهشهرسازي استا اداره کل راه و           ١٠٩               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

، به خصوص کاربري هاي نظامي، با احتمال باالي هدف گيري زا آتش و خطرناک سيساتأت -

منطقه،  در اين کاربري ها صورت ضرورت استقرار . درشوند منتقل نوسودشهر  از خارج به االمکان حتي

  .شود آنها پيش بيني اطرافدر  کافي باز فضاي الزم است

ه عرض گذر و رعايت فضاي ، با توجه ببلند داراي اهميت و يساختمانهاضروري است احداث  -

و در داخل بافت ت بس بن هاي کوچه درباز الزم صورت گيرد. همچنين بايد از احداث اين ساختمان ها 

 .مسکوني جلوگيري شود

  برق و آب گاز، هايسامانهپيشنهادي براي  يراهكارها - 

 زياد در مکانهاي يرتغي مستعد ايه هپهن از انرژي ينأمت هايسامانه عبور از شود سعي حتي االمکان -

    .گردد مراکز جمعيتي خودداري

 بافتهاي يا راهها به نسبت برق قوي فشار کابلهاي يا و گاز لوله اصلي خطوط احداث حريم -

 مشکالت آنها آسيب واسطه به تا شود رعايت بايستي ر اينهانظاي خدماتي و تجاري و مختلف مسکوني،

  .نشود ايجاد ثانويه

 و دهنده هشدار عالئم با سطح منطقه مورد مطالعه آنها در حريم و زيرزميني ابلهايک و ها هلول محل -

   .گردند مشخص است شده نصب مناسبي محل در هاي دائمي که شاخص از استفاده با

 داده عبور سيسات خطرناکأت يا اداري يا مسکوني ساختمانهاي روي از انتقال خطوط کابلهاي -

 .نشوند

  يراه و شهرساز هاي سامانهبراي  پيشنهادي يراهكارها - 

ضروري است  د،وش تفکيک هم از حفاظ نرده با طرفين عبور خطوط الزم است که هايي جاده در -

 يا دوربرگردان ايجاد امکان تا باشند سريع برداشتن قابل شده گذاري عالمت و فواصلي مناسب در ظهاحفا

 مساله ايند. باش داشته وجود طرف يک خطوط انسداد صورت در مقابل طرف از خطوط استفاده

  مورد راه خروجي شهر، اهميت زيادي دارد.در  بخصوص
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  ن کرمانشاهشهرسازي استا اداره کل راه و           ١١٠               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

 تا تضمين شود زلزله برابر درآن ها  کافي مقاومت بايستي پياده عابر هوايي  پلدر صورت احداث  -

 .نشود زلزله از بعد ترافيک باعث اختالل آنها سقوط

  ساختمانها تراکم و باچيدماناصول و مالحظات پدافند غيرعامل در رابطه  - 

و  باال شدت با نواحي در تراکم (کمترين مختلف نواحي در ارتعاش شدت با متناسب بايستي تراکم -

 و داراي اهميت ساختمانهاي احداث از. بنابراين گردد پايين) تعيين شدت با نواحي در تراکم بيشترين

  .شود اجتناب ا ارتعاش زيادب نواحي در با تراکم باال مسکوني ساختمانهاي همچنين

و  فرماندهي هاي اتاق حياتي، شريانهاي کنترل مراکز نظير زياد و زياد بسيار اهميت با ساختمانهاي -

 در مجاورت المکانا يحت مدارس و پليس مراکز امداد، و نجات مراکز بيمارستانها، شهري، بحران مديريت

 مورد زلزله زمان وقوع در امداد و نجات اضطراري يمسيرها عنوان به انندتو يم (که عريض خيابانهاي

  .گردند مستقر گيرد) قرار استفاده

شدن  واژگون اثر در حتي که باشد چنان بايدها  ساختمان ارتفاع اصلي خيابانهاي مجاورت در -

  .بماند باقي استفاده قابل عبور خط يک حداقل ساختمان

 مانور براي نياز مورد فضاي براساس بايد رمعب عرض حداقل، بلند ساختمانهاي مجاورت در -

  .گردد تعيين امداد و نجات وسايل نقليه
 اسـکان  و درمـاني  خـدمات  کننده ارائه اصول و مالحظات پدافند غيرعامل در رابطه با طراحي و مکانيابي ساختمانهاي - 

 اضطراري 

 يا و نشود مختل رانوقوع بح از بعد آنها دهي سرويس که شوند طراحي طوري بايد ساختمانها اين

 دسته دو قالب در ساختمانها اين باشد. ميسر اضطراري مواقع در آنها در مردم از زيادي تعداد امکان تجمع

 و اضطراري اسکان ساختمانهاي ) و... و اورژانس مراکز درمانگاهها، يمارستانها،ب( درماني مراکز خدمات

 ) قابل... دولتي، بزرگ ساختمانهاي بزرگ، اههايفروشگ آموزشي، محلي (مراکز امن فضاهاي تخليه يا

  :باشند دارا بدين شرح اصلي يها همشخص بايستي که باشند مي تقسيم بندي
  درماني  خدمات بررسي اصول و مالحظات پدافند غيرعامل در مکانيابي و طراحي مراکز  -الف 
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 در اضطراري راههاي يا امن تخليه راههاي و باشد ميسر مختلف مسيرهاي از آنها به دسترسي -

  باشد؛ داشته وجود اطراف ساختمان

 بيمارستان برپايي قابليت که شود طراحي اي هگون به و مراكز درماني بزرگ بيمارستان حياط فضاي -

 در مصدومين سريع انتقال جهت هليکوپتر پد براي مناسب فضاي و باشد داشته وجود آن در صحرايي

 .شود گرفته نظر

 را عادي حالت برابر چند فضايي به گسترش قابليت که شوند طراحي اي گونه به ماريمع لحاظ از -

 تفکيک براي مناسب فضاي که باشد نحوي به و مرکز درماني بيمارستان معماري همچنين .باشند داشته

ع وقو از بعد سرپايي بيماران با بيمارستان شدن انباشته از تا باشد داشته وجود ورود بدو در مصدومين

 .آيد بعملسانحه ممانعت 

 در الزم اي هلرز مقاومت از بايستي نيز مراکز اين تجهيزات و سيساتأت ساختمان، سازه بر عالوه -

  .باشد داشته وجود زلزله از بعد مناسب دهي سرويس امکان تا باشند برخوردار احتمالي زلزله برابر

  .باشند رخوردارالزم ب مقاومت از نيز درماني مراکز به متصل حياتي شريانهاي -

 و برق توليد ژنراتور روز)، سه حداقل مدت به استفاده براي کافي ظرفيت اضطراري (با آب منابع -

  .شود پيش بيني مستقل اضطراري ارتباطات سيستم
 تخليه (فضاهاي اضطراري اسکان بررسي اصول و مالحظات پدافند غيرعامل در  مکانيابي و طراحي مراکز -ب

  ) محلي امن

راههاي  مجاورت در المقدور حتي و باشند برخوردار الزم اي لرزه مقاومت از بايستي مراکز اين -

  .باشد ميسر مختلف مسيرهاي از آنها به دسترسي و باشند شده واقع اضطراري

 طبقه در حاًترجي و باشند داشته را جويان پناه اسکان قابليت مراکز اين اجتماعات هايسالن -

 .باشند شده واقع اول يا حداکثر همکف
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) … و جمعيتي مراکز اطراف باز فضاي آموزشي، مراکز باز فضاي و مراکز (حياط اين باز فضاهاي -

 که امکان شوند طراحي چنان فضاها اين. باشند داشته را متناسب خدمات ارائه و جويان پناه اسکان قابليت

 .باشد فراهم ارياضطر اسکان اوليه امکانات و چادر نصب براي آن از استفاده

خود  اطراف در مرکز گنجايش با متناسب اضطراري بارگيري و تخليه جهت مناسبي فضاي از -

 .باشند برخوردار

 .باشد موجود اضطراري مواقع براي مناسب آب منابع و کافي بهداشتي هاي سرويس -

        سـوب مح عيـار  تمـام  جنگـي  مـانور  يـك  غيرعامـل  در مجموع ذکر اين نکته الزم است که پدافند

 پدافنـد  عمـل  فضـاي  ويژگيهـاي  و جنـگ  اصـول  به توجه بدون حوزه در اين طراحي هرگونه .شود مي

 خطـر  تـا  گيـرد  صورت جانبه اي چند وسيع مطالعات بايد الزاماً و خورد شكست خواهد يقيناً غيرعامل

نتخاب ابنيه و اعمال ليکن ا .كرد شناساييرا  دشمن آفندي هاي شبكه ضعف نقاط و بتوان شده درك دقيقاً

تمهيدات الزم پدافندي براي آنها، يک اقدام کارشناسي است که مي بايسـت توسـط سـازمانهاي ذيـربط     

   (همچون کميته دائمي پدافند غيرعامل) و در يک پروژه مستقل براي هر شهر و منطقه اتخاذ شود.

احتمالي ناشي از حمالت اهم اقدامات پدافند غيرعامل در شهر که نقش موثري در کاهش خسارات 

  نظامي دارند را مي توان به شرح زير بر شمرد:

هـاي شـهري: موقعيـت مکـاني      . تمرکززدايي و پراکندگي ساختمان ها و تأسيسات مهـم در پهنـه  ١

بايست بگونه اي انتخاب شود که مجموعه آنها هدف واحدي را تشکيل نـداده   تأسيسات مهم شهري مي

  د حمله قرار گرفت، آسيبي متوجه ساير بخش ها نگردد. و چنانچه يکي از آنها مور

هـا و تأسيسـاتي کـه بـراي زنـدگي مـردم شـهر         . مقاوم سازي تأسيسات با ارزش: کليه ساختمان٢

  ضروري هستند، بايد در برابر حمالت هوايي، موشکي و توپخانه اي دشمن مقاوم سازي شوند.

ارزش نظامي هستند (مراکز مهـم مـديريت شـهري،    . استتار، اختفاء و فريب: تأسيساتي که داراي ٣

هاي شهري و مانند آن) مي بايست به نحـو مناسـبي در برابـر     مراکز اقتصادي، سياسي، تأسيسات و سازه
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ديد تجهيزات پيشرفته شناسايي و با توجه به نقاط ضعف اين تجهيـزات از برابـر ديـد دشـمن حفـظ و      

  مخفي شوند. 

ر شهرها و بويژه در مراکز مهم شهري، پناهگاه هاي چند منظوره سـاخته  . ايجاد پناهگاه ها: بايد د٤

  شوند. مترو، برخي از ساختمانهاي بلند و نيز پارکينگ هاي طبقاتي زير زميني بـا توجـه بـه مشخصـات    

سازي  اي، از جمله بناهاي عمومي شهري هستند که داراي ارزش پناهگاهي هستند. شناسايي و آماده سازه

ختمان ها براي مواقع جنگ ضمن آنکه هزينه بر نيست، نياز مهمي است که در شرايط کنـوني  اينگونه سا

بايد به سرعت اجرا شود. همچنين کليه بناهايي که بدليل فقدان ارزش نظامي داراي قابليت هاي مناسب 

  پناهگاهي هستند نيز مي بايست شناسايي و آماده سازي شوند.

کافي به منظور اعالم سراسري خطر در کمترين زمان ممکـن در   . هشدار و اعالم خطر: تجهيزات٥

 کاهش صدمات ناشي از حمالت نظامي بويژه در کاهش صدمات جاني نقش حياتي دارند. 

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
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  يشنهادير عامل پيپدافند غ: ٧-٤نقشه شماره 
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  غيرعامل به منظور مديريت بحران و پدافند نوسودفعاليت هاي پيشنهادي براي ارگان هاي مختلف شهر  §

مرکـز مطالعـات و خـدمات    بر اساس كتاب مديريت بحران شهري كه توسط ، ٢٦-٤جدول شماره 

ي منتشر جهاد دانشگاه يو اجتماع يعلوم انسان پژوهشکدهيي وزارت كشور و و روستا يشهر يتخصص

اي تـوان تعيـين کـرد مجموعـه فعاليتهـاي الزم بـر       شده، تنظيم گرديده است. با توجه به اين جدول مـي 

  .بازگشت مردم شهر به زندگي عادي، بايد توسط کدام ارگان ها صورت پذيرد.
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  ن کرمانشاهشهرسازي استا اداره کل راه و           ١١٦               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  نوسودمديريت بحران و پدافند غيرعامل شهر  يتخصص يها : فهرست فعاليت٢٦-٤جدول شماره 

  هاي مسئول گروه سازمان  تعريف فعاليت  عنوان فعاليت تخصصي  رديف

١  
جستجو، نجات و اسكان 

  اضطراري

ديدگان،  براي يافتن افراد، اقدامات الزم براي بيرون آوردن اصولي آسيبجستجوي تخصصي 

هاي اورژانس، اسكان اضطراري و تأمين لوازم و  انجام اقدامات حياتي پايه با همكاري تيم

  وسايل اوليه زندگي

 -يربط در سپاه پاسدارانذنهاد   -نشاني و خدمات ايمني شهر  آتش- کرمانشاهجمعيت هالل احمر استان 

نيروهاي  –نيروهاي سازمان يافته مردمي (مشاركت مردمي) در مناطق و محالت  -نيروي مقاومت بسيج

  ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران (پاسگاه انتظامي) -جستجو و نجات شهرداري

  ترياژ و تخليه مجروحين  ٢
، حمل مجروحين و ديدگان انجام اقدامات حياتي و پيشرفته در محل حادثه، ترياژ آسيب

  ديدگان به نقاط تعيين شده آسيب

-کرمانشاهجمعيت هالل احمر استان  -سيستم پيش بيمارستاني ارتش -سيستم پيش بيمارستاني سپاه

  نوسوددرمان شهر  - بهداشت

  بهداشت و درمان  ٣
ترياژ ثانويه مصدومين در مراكز درماني، اقدامات درماني تخصصي، تأمين نيروهاي بهداشتي 

  ديده ر اماكن موقت و كنترل بهداشتي مناطق آسيبد

جمعيت هالل  -پاوههاي خصوصي شهرستان  ها و درمانگاه بيمارستان-کرمانشاههاي علوم پزشكي  دانشگاه

  پاوهنيروي مقاومت بسيج شهرستان  -کرمانشاهاحمر استان 

  نشاني و مواد خطرناك آتش  ٤
هاي ناشي از مواد خطرناك، برقراري ايمني در  سازي حريق و آسيب كنترل، مهار، اطفا، ايمن

  هاي اسكان مردم، تأمين ايمني الزم براي امدادگران هاي حادثه و مكان سايت

اداره كل  –هاي ويژه سپاه، ارتش و نيروي مقاومت بسيج  تيم -نوسودنشاني و خدمات ايمني  آتش

  کرمانشاهحفاظت از محيط زيست استان 

  آواربرداري  ٥

آوري آوار در دپوهاي از پيش تعيين شده،  آواربرداري مسيرهاي امدادرساني، جمعشناسايي و 

آالت الزم براي آواربرداري، هماهنگي با نيروهاي جستجو و نجات در  تأمين ماشين

  آواربرداري

 -وزارت نيرو - مهندسي و تحقيقات ستاد مشترك سپاه -قرارگاه مهندسي رزمي سپاه و معاونت پشتيباني

 يشهرسازاداره كل راه و  –بنياد مسكن انقالب اسالمي  -هاي نفتي ايران يش و پخش فرآوردهشركت پاال

  آالت سنگين و راهسازي) اتحاديه اصناف زيربط (ماشين -کرمانشاهاستان 

  تأمين و توزيع امكانات و منابع  ٦
امدادي  ها، نگهداري و توزيع مناسب امكانات و تسهيالت به نيروهاي آوري كمك تأمين، جمع

  و مردم

نيروي  –معاونت پشتيباني، مهندسي و تحقيقات ستاد مشترك سپاه  -کرمانشاهاحمر استان  جمعيت هالل

بنياد  - کرمانشاهفرودگاه  –هاي كشاورزي  بار و فرآورده سازمان ميادين ميوه و تره –مقاومت بسيج 

  جانبازان انقالب اسالمي

سازمان پزشكي  -نوسودنيروي انتظامي  -دادستاني كل كشور -کرمانشاهاحمر استان  جمعيت هالل  رساني دقيق از آمار درگذشتگان فن و دفن و اطالعشناسايي اجساد، انجام مراسم ك  تدفين  ٧
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  ن کرمانشاهشهرسازي استا اداره کل راه و           ١١٧               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  هاي مسئول گروه سازمان  تعريف فعاليت  عنوان فعاليت تخصصي  رديف

  نوسودشهرداري  - نوسودنيروهاي مقاومت بسيج  -قانوني

  تأمين سالمت رواني و اجتماعي  ٨
هاي حادثه و  مدادرسان در سايتديدگان و نيروهاي ا تأمين سالمت رواني براي آسيب

  هاي اسكان موقت مكان

پزشكي  وزارت بهداشت (نمايندگان علوم -کرمانشاهسازمان بهزستي استان  - سازمان بهزيستي كشور

احمر  جمعيت هالل – کرمانشاهصدا و سيما مركز -نوسود شهرداري –معاونت اجتماعي ناجا  - )کرمانشاه

  کرمانشاهاستان 

  ي و خدمات عموميتسهيالت مهندس  ٩

ريزي و هماهنگي براي تأمين  هاي ناايمن، برنامه ها و قطع شريان كنترل صحت شريان

ديده  ريزي براي تأمين تسهيالت در مناطق آسيب هاي اسكان مردم، برنامه تسهيالت در مكان

  براساس اولويت

ركت آب و فاضالب ش - پاوهاي شهرستان  شركت برق منطقه -کرمانشاهسازمان آب و فاضالب استان 

  شركت ملي گاز استان –شهر و شهرستان 

  ارتباطات و فناوري اطالعات  ١٠
ها و  تأمين ارتباطات الزم براي مردم براساس اولويت، تأمين ارتباطات الزم براي سازمان

  نهادهاي امدادي

معاونت واحد مخابرات نيروي انتظامي،  -کرمانشاهشركت مخابرات استان  –شركت مخابرات ايران 

 – نوسوداداره مخابرات شهر  -واحد مخابرات ارتش –فناوري، ارتباطات و اطالعات ستاد مشترك سپاه 

  واحد مخابرات جمعيت هالل احمر

  کرمانشاههاي نفتي استان  شركت ملي پااليش و پخش فرآورده  هاي نفتي تأمين و توزيع سوخت و فرآورده  رساني سوخت  ١١

  هاي شهري و مواصالتي به شهر كنترل ترافيك و تردد راه  ترافيك و حمل و نقل  ١٢
نيروي مقاومت  -نوسودنيروي انتظامي  - اداره راهنمايي و رانندگي-کرمانشاهاداره كل راه و شهرسازي 

  بسيج

  آالت و ادوات الزم براي امر امدادرساني ماشين تأمين و توزيع وسايل حمل و نقل،  هماهنگي لجستيك  ١٣
ستاد كل مشترك  -نوسودشهرداري  - ارتش -ي، مهندسي و تحقيقات ستاد مشترك سپاهمعاونت پشتيبان

  سازمان هواپيمايي كشوري - نيروهاي مسلح

  اي و هماهنگي براي اسكان دائم افراد انجام اقدامات الزم براي اسكان موقت محلي و منطقه  اسكان موقت  ١٤
كميته امداد امام  –مهندسي رزمي سپاه پاسداران قرارگاه  -نوسودشهرداري  -بنياد مسكن انقالب اسالمي

  نوسودنيروي مقاومت بسيج  -خميني (ره)
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  نوسودشهر تفصيلي  -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  ن کرمانشاهشهرسازي استا اداره کل راه و           ١١٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

  

  هاي مسئول گروه سازمان  تعريف فعاليت  عنوان فعاليت تخصصي  رديف

  رساني و هشدار اطالع  ١٥

اندركار، اعالم هشدار با هماهنگي  رساني شفاف و هدفمند به مردم و نيروهاي دست اطالع

هماهنگي  اساس با ، پيشگيري از ايجاد تنش و شايعات بينوسودسازمان مديريت بحران شهر 

  رساني علمي و مناسب نهادهاي ذيربط و اطالع

ستاد  –هاي رسمي  خبرگزاري –صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  –سازمان مديريت بحران استان 

ستاد كل نيروهاي مسلح  - کرمانشاهجمعيت هالل احمر استان  - حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور

  جمهوري اسالمي ايران

  هاي معين نهماهنگي استا  ١٦
ريزي و گسيل نيروها و امكانات از منابع استاني براساس نيازهاي اعالم شده با  برنامه

  تهران کرمانشاه و يشهرهاماهنگي ستاد مديريت بحران ه
  ستاد حوادث و  سوانح غيرمترقبه كشور - هاي معين ستاد حوادث غيرمترقبه استان

  نوسودشهرداري  – کرمانشاهاداره كل دادگستري استان   ي و قضاييرسيدگي به مسائل حقوق  امور حقوقي و قضايي  ١٧

  امنيت و انتظامات  ١٨

مورد، تأمين امنيت  هاي حادثه براي جلوگيري از ترددهاي بي محدود و ايزوله كردن سايت

هاي اسكان مردم، همكاري با نيروهاي قضايي براي كنترل جرايم،  هاي حادثه و مكان سايت

  ها دانحفاظت و كنترل زن

 -کرمانشاهاستانداري  –دادگاه عمومي و انقالب  –(نيروي مقاومت بسيج  کرمانشاهشوراي تأمين استان 

ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  – کرمانشاهنيروي انتظامي استان  - نوسودنيروي انتظامي 

  کرمانشاهستان اداره كل دادگستري ا – کرمانشاهسازمان اطالعات  -نيروي زميني ارتش - ايران

  ارزيابي خسارت  ١٩
ديدگان،  هاي اوليه از ميزان تلفات و آسيب ديده، ارايه ارزيابي شناسايي سريع مناطق آسيب

  تسهيالت و منابع برآورد اوليه جهت هدايت نيروها و امكانات مورد نياز براي عمليات مقابله

 -معاونت فني و عمراني - نوسودهرداري ش –سازمان آمار و اطالعات كشور  -برداري كشور سازمان نقشه

هاي بهداشت و درمان، جستجو، نجات و  نمايندگان ارزيابي خسارت فعاليت -بنياد مسكن انقالب اسالمي

نشاني و مواد خطرناك نيروي هوايي، نيروي زميني و اداره كل مهندسي  امداد و تسهيالت مهندسي، آتش

  ري اسالمينيروي هوايي ارتش جمهو -ستاد مشترك سپاه 

  مشاركت مردم  ٢٠
هاي غيردولتي  هماهنگي و عملياتي نمودن مشاركت سازمان يافته نيروهاي مردمي و تشكل

)NGOدر راستاي عمليات جستجو، نجات، امداد، اسكان اضطراري و تخليه مجروحين (  

جمعيت -هکرمانشااداره كل امور اجتماعي  - نوسودشهرداري  -اداره كل امور اجتماعي وزارت كشور 

كميته – نوسودنيروي مقاومت بسيج  - پاوهاداره آموزش و پرورش شهرستان  - کرمانشاههالل احمر استان 

  امداد امام خميني (ره)

  يجهاد دانشگاه يو اجتماع يعلوم انسان پژوهشکدهيي وزارت كشور و و روستا يشهر يمرکز مطالعات و خدمات تخصصبرگرفته از  مأخذ:
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١١٩               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

 ي،و انسان يطيمح يدهايشهر نوسود در افق طرح در مقابل تهد يت تاب آوريعوض يابيارز يبرا

ت يب اهمين جدول ضريل شده است. در ايتشک يارها مورد بررسيرمعيارها و زيمتشکل از مع يجدول

ش ينسبت به آرا يشهر يزيو نظر کارشناسان حوزه برنامه ر يارها بر اساس روش دلفيک از معيهر

که حاصل  - ار مذکورياز شهر نسبت به معيت در امتيب اهمير ضرين و سپس با تأثييعارها، تيمع يرتبه ا

ه کننده ين مشاور تهيمهندس يشهر يزيارها توسط گروه برنامه رير معيت شهر نسبت به زيسنجش وضع

  شده است. يابيشهز ارز يت تاب آوريوضع -است يکرت پنج سطحياس ليله مقيطرح و به وس

شهر با  يو با توجه به طراح يمنيضوابط و مقررات و اقدامات ا يحاظ تمامت و پس از ليدر نها

و  يشهرساز يارهايها بر اساس اصول و ضوابط و مع يکاربر ييشبکه معابر کارآمد و استقرار و جانما

ت شهر از لحاظ يشهر نوسود در افق طرح، وضع يليدر صورت تحقق اهداف مد نظر طرح جامع و تفص

تواند در مقابل  يداست که شهر ميافته و پير ييل تغيدر افق طرح به شرح جدول ذ ر عامليپدافند غ

 يبه نقطه صفر مرز يکيامن و البته با توجه به نزد يتا حدود يبه نقطه ا يدات و حمالت نظاميتهد

  د.يشهروندان ساکن در شهر نوسود عمل نما يبرا
  در افق طرح ير عامل: وضعيت شهر نوسود از لحاظ پدافند غ ٢٧-٤جدول شماره 

 زيرمعيار معيار
پاسخگويي شهر 
 به زيرمعيارها

پاسخگويي شهر 
 به هر معيار

امتياز هر 
 معيار

امتياز شهر از 
  هر معيار

 کارايي شبكه ارتباطي

 ٣.٥ وجود مسيرهاي جايگزين

٠.٢٦ ٠.٠٨ ٣.٢ 
 ٣ نفوذ پذيري
 ٣.٥ خوانايي راه

 ٤ ظرفيت شبکه معابر اصلي
 ٢ دم وجود موانع براي انسداد راهع

پوشش ايستگاه هاي امداد و 
 آتش نشاني

 ٣ سطح پوشش ايشتگاه آتش نشاني ٠.٢٨ ٠.٠٨ ٣.٥ ٤ سطح پوشش ايستگاه امداد و اورژانس

 ساختار شهري

 ٣.٥ تقسيمات کالبدي پويا و مستقل
 ٤ پراکندگي مراکز شهري ٠.٢٧ ٠.٠٧ ٣.٨

 ٣.٥ فرم مناسب مرکز
 ٤ وجود مراکز در سطوح مختلف

مبادي مناسب ورود و خروج 
 در شهر

 ٣ ارتباط مناسب با ساير سکونتگاه ها

٠.١٧ ٠.٠٧ ٢.٤ 
ظرفيت پذيرش حجم باالي جابجايي در 

 ٢.٥ مواقع بحران
وجود راه هاي متفاوت براي ارتباط با ساير 

 ٢ سکونتگاه ها
 ٢ انسداد راهعدم وجود موانع براي 
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٢٠               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  : وضعيت شهرنوسود از لحاظ پدافند غير عامل٢٧-٤ادامه جدول شماره 

 زيرمعيار معيار

پاسخگويي 
شهر به 
 زيرمعيارها

پاسخگويي 
شهر به هر 

 معيار

امتي از 
 هر معيار

امتي از شهر از 
  هر معيار

 محيطي گذاري سياست
 ٠.٣٥ ٠.٠٧ ٥ ٥ وقوع سابقه برحسب قضاوت آب طغيان و سيالب کنترل

آسيب پذيري زير ساخت 
 هاي شهري

 ٤ آب

٠.١٥ ٠.٠٦ ٢.٥ 
 ٢.٥ فاضالب

 ٢ برق
 ٢ گاز

 ٢ مراکز توزيع سوخت و پمپ بنزين
مقاومت ساختمان ها  در 
برابر حوادث طبيعي و 

 مصنوع
 ٠.٢٤ ٠.٠٦ ٤ ٤  ٢٨٠٠رعايت آيين نامه 

 ٢ امکان تردد اتومبيل هاي امداد و نجات ٠.١٥ ٠.٠٦ ٢.٥ ٣ جايگزينوجود مسيرهاي  نفوذ پذيري بافت کالبدي
دسترسي به پناهگاه و 

٠٦/٠ ٣ ٣ فاصله تا پناهگاه ها فضاهاي امن    ١٨/٠  

 ٠.١٨ ٠.٠٦ ٣ ٣ تراكم  ساختماني

ط براي ساکنان خوانايي محي
 و امدادگران

 ٣.٥ راه
 ٤ گره و نشانه ٠.١٩ ٠.٠٥ ٣.٧

 ٣.٥ محالتمرز مشخص 

نحوه تركيب فضاهاي باز و 
 بسته

 ٤ وجود فضاي کافي بين توده ساختمان ها

 ١.٥ دسترسي ساکنان ساختمان به فضاي باز ساختمان ٠.١٤ ٠.٠٥ ٢.٨
 ١.٥ انقطاع امتداد طولي ساختمان ها

 ٤ و محله دسترسي به فضاهاي باز پيراموني شهر

 ترکيب کاربري ها

ي تأسيسات و تجهيزات و مراکز راهبردي پراکندگ
 شهر

٤ 
 ٣ دسترسي به پناهگاه ها و فضاهاي امن ٠.١١ ٠.٠٤ ٢.٨

 ١.٥ فاصله از نقطه شروع انفجار
 ٠.٠٨ ٠.٠٤ ٢ ٢ جمعيت آسيب پذير

 ٠.١٢ ٠.٠٤ ٣ ٣ تراكم جمعيتي

 فاصله از نقطه شروع انفجار

ت فاصله مراکزاحتمال باالي هدفگيري از باف
 مسکوني

٠.٥ 

فاصله مراکزاحتمال باالي هدفگيري از مراکز  ٠.٠٢ ٠.٠٤ ٠.٥
 حساس و راهبردي

٠.٥  

فاصله مراکزاحتمال باالي هدفگيري از تأسيسات و 
 تجهيزات شهري

٠.٥  

 ٠.٠٩ ٠.٠٣ ٣ ٣ ها پذيري نماي ساختمان آسيب
 ٠.٠٨ ٠.٠٣ ٢.٥ ٢.٥  فرم مانع و وضعيت قرار گيري آن

 ٠.٠٦ ٠.٠٢ ٣ ٣ ها و فضاي بيروني حائل بين نماي شكننده ساختمانوجود 
 ٣.١٢ ١  مجموع

  ١٣٩٤-٩٥مأخذ: مطالعات مشاور سال 
  

و بنـابر شـرايط و ويژگيهـاي     ٣.١٢از يـ شهر نوسود بـا امت  ،يشنهاديت پيل وضعيتحلبراساس نتايج 

واکنش  يط بحرانيدر مقابل شرا يرود در افق طرح تا حدود ي، انتظار مکالبدي و ساختاري حاکم بر آن
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٢١               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

ر يـ اقـدامات پدافنـد غ   ،تين وضعيبه ا يابيدست ياز خود نشان دهد؛ لذا الزم است برا ينسبتاً قابل قبول

 ياين کاهش خطرات باليو همچن ياز جنگ و ناامن يناش يکرد مقابله با مسائل و بحران هايعامل با رو

ـ شهر اقدام نم يه و کل بافت کالبديابن يه مقاوم ساززش) و... بيل، طوفان، رانش، ريزلزله، س(يعيطب د. اي

به عبارتي اگر در راستاي دستيابي به شهري امن و پايدار براي سکونت بوده بايستي تماني اقدامات الزم 

را در خصوص پايدارسازي شهر در مقابله با بحران هاي ناشي از جنگ و ناامني به کار بست تا شـهر در  

ز خود و شهروندان را در مقابل تهديدات داشته باشد. تقويت شـهر مـي توانـد بـراي     آينده قدرت دفاع ا

موثر واقع گردد و بـه عنـوان نقطـه اي حـامي و پشـتيبان و       م شهريواقع در حوزه نفوذ مستق روستاهاي

    خدمات رسان عمل نمايد. 
  

لخانه، گورستان، بيني مكان و نحوه ايجاد يا توسعه تجهيزات شهري (كشتارگاه، غسا پيش -٧-٤

  نشاني و غيره) سيستم دفع زباله، آتش

به طور كامـل نيازهـاي احتمـالي    پيشين اين گزارش  يو بندهادر مطالعات مربوط به وضع موجود 

ولي با توجه به اهميت موضوع در اين بخش نيز بـه   ،به تجهيزات شهري تشريح شده است نوسودشهر 

  گيرد: ور كامل مورد بررسي قرار ميط

  ف) كشتارگاهال

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

  موارد زير مورد توجه قرار بگيرد:

  يابي گردد. خارج از محدوده شهر قرار بگيرد و نبايد در جهت توسعه شهر مكان -

حداكثر شش كيلومتر، براي  هاي بزرگ فاصله محل كشتارگاه تا محدوده شهر براي كشتارگاه -

 هاي كوچك دو كيلومتر در نظر گرفته شود. هاي متوسط سه كيلومتر و براي كشتارگاه كشتارگاه

هاي اصلي منتهي به شهر قرار گيرد، يا اينكه به وسيله جاده  زمين كشتارگاه بايد در كنار يكي از جاده -

 فرعي اختصاصي كوتاه به جاده اصلي منتهي گردد.
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٢٢               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

 تر از ارتفاع ساير نقاط شهر باشد. بايد در جايي قرار گيرد كه ارتفاع آن پايين كشتارگاه -

 كشتارگاه نبايد در مسير باد غالب قرار گيرد. -

كشتارگاه بايد در جايي قرار گيرد كه امكان تأمين آب مورد نياز در آن وجود داشته باشد در  -

شود و بهتر است با  كشي شهري توصيه نمي ها به دليل مصرف زياد آب استفاده از آب لوله كشتارگاه

 حفر چاه، آب مورد نياز تأمين شود.

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

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

ريزي و سـازماندهي فضـايي آن بـه     هاي كلي كشتارگاه و معيارهاي برنامه ويژگي گزارش، ٥بند در 

سطوح الزم براي بناي كشتارگاه برحسب جمعيت شهر به طـور تقريبـي    ميزان وصورت مفصل تشريح 

، انتقـال کشـتارگاه بـه    در افـق طـرح   نوسـود شهر با توجه به جمعيت كم . بر اين اساس، بيان شده است

    گردد. يشنهاد ميشهر پ گورستان يکينزد

  ب) گورستان و غسالخانه

در شمال شهر که در حال حاضر دفن اموات در آن  يميقد يکي ندو باب گورستادر وضع موجود 

و بـا فاصـله مناسـب از شـهر قـرار دارد. در کنـار        يد در بخش جنـوب يجد يگريرد و ديگ يصورت نم

 يشـهر در بخـش جنـوب    يد تا ابتـدا يجدستان فاصله گور احداث شده است. غسالخانه ديگورستان جد

ـ يمتر و تا م ٦٥٠حدود   اسـت.  مترمربـع  ٢٩٠٠مسـاحت آن بـيش از   متـر اسـت.    ٩٣٠ش از يدان شهدا ب

هـاي بهداشـتي    هاي آتـي بايـد سـرويس    ولي در طرح ،باشد وضعيت بهداشتي غسالخانه شهر مناسب مي

قـرار دارد و هميچنـين   نسبت به شهر  ياسبمنافزايش يابند. موقعيت گورستان شهر در وضع در محدوده 

، ولـي بـه   اسـت ينـده  آسال  ٣٠در داخل حريم شهر قرار گفته است. گورستان داراي فضاي كافي براي 

زيسـت بـراي اسـتقرار     . سازمان حفاظت محيطمجهز گرددلحاظ ضوابط و مقررات زيست محيطي بايد 

  :ه استده دائگورستان در شهر ضوابطي را به شرح زير ارا

  احداث گورستان و غسالخانه در خارج از محدوده شهر؛ -
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 احداث گورستان بايد در خارج از مناطق توسعه احتمالي آتي شهر؛ -

 لزوم دسترسي مناسب؛ -

 درصد به باال؛ ١٥دار و  عدم استقرار گورستان در سطوح شيب -

 هاي زيرزميني باالست؛ عدم استقرار گورستان و غسالخانه در اراضي كه سطح آب -

 جه به مسير وزش باد غالب به سمت نقاط جمعيتي؛تو -

 سازي و كمربند سبز در اطراف گورستان؛ لزوم ايجاد محوطه -

 لزوم تجهيز غسالخانه و سيستم تصفيه فاضالب. -

  داراي خصوصيات زير است:بوده و  يموجود تا افق طرح مورد استفاده سکنه شهرگورستان 

  قرار گرفته است؛ يليتفص -جامعخارج از محدوده پيشنهادي طرح  -

 در جهت توسعه شهر قرار ندارد؛ -

 و نزديك به شهر است؛بوده داراي دسترسي مناسب  -

 ؛داردشيب ماليمي به سمت جنوب  -

 .ابديتوسعه غسالخانه شهر نيز در كنار گورستان  -

  مشخص شده است.   يشهر در نقشه تجهيزات پيشنهاد يموقعيت گورستان پيشنهاد

  نشاني آتش -پ

 اداره پست و بـرق  يکيو در نزد يابان اصليدر بر خ يکوچک يفضا ينوسود داراشهر  آتش نشاني

ايستگاه موجـود، از لحـاظ وسـعت،     يقبل يها صورت گرفته در بخش يها يطبق بررسواقع شده است. 

  ست. يي استانداردهاي موجود و افق طرح نجوابگو

شـهر و در   يبخـش جنـوب  يبـا در  تقر نوسـود ، ايستگاه آتش نشاني ين از نظر شعاع دسترسيهمچن

کيلـومتري ايسـتگاه    ١.٥نزديکي دسترسي هاي اصلي واقع شده است و با در نظر داشتن شعاع عملکـرد  

کيلومتر بر ساعت به دورترين نقطه  ٣٠، رسيدن خودروي آتش نشاني با سرعت نوسودآتش نشاني شهر 

  رار مي گيرد. دقيقه تضمين مي شود و تقريبا تمام شهر تحت پوشش ق ٣نيز در 
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 يو ... امـر  ينشـان هاي آتش، دستگاهيانسان يروير نيدر افق طرح، نظ ينشان ستگاه آتشياما تجهيز ا

رسـاني را بـا اشـكال و     هاي مركزي و قـديمي، كمـك   را عرض كم معابر در بافتيناپذير است. زاجتناب

  سازد.تأخير مواجه مي
  سيستم دفن زباله -ت

از شهر قرار دارد. زبالـه   يلومتريک ١و در فاصله  نر گورستايمسدر  وسودنمكان دفن زباله در شهر 

، يحمل زباله به مکان مذکور منتقل شده که عالوه بر سوزاندن آن بـه شـکل سـنت    يبا استفاده از خودرو

بودن منطقه و کمبود  يشود. با توجه به کوهستان ياز خاک پوشانده م يه ايبا استفاده از لودر با ال يگاه

شهر در افق طرح از نظر مساحت بـا   ،صورت گرفته يها يبر اساس بررسدفن زباله و  ين برايد زميدش

کمبـود  توجـه بـه    ن منظور ندارد. اما بايبه احداث فضا بد يازيز نيست و در افق طرح نيکمبود مواجه ن

ود ظرفيـت الزم  و نيز وج نوسودبراي دفن زباله در شهر  ن بخشياز ايمورد ن يانسان يرويزات و نيتجه

در اين محل، بافت کالبدي ارگانيک در بخش هاي قديمي شهر، عدم امکان تردد خودروهاي خدماتي در 

 ن مشکالت رفع شوند.يالزم است ا ،بخش هايي از اين بافت و مشکالت زيست محيطي محل دفن زباله

نوسود و نودشه و  يشهرها يدفن زباله برا يابيق مکانياست تا با انجام مطالعات دق ين حال ضروريبا ا

مشترک  ين مکانييبه صورت تع مكانيابي صورت گرفته براي دفن زباله، نوسود واقع در بخش يروستاها

گردد اصول بهداشتي مطـابق بـا ضـوابط و     و پيشنهاد مي رديصورت گافت يهمه آنها و در قالب باز يبرا

  زيست رعايت گردد. مقررات سازمان محيط
  جايگاه سوخت -ج

قـرار دارد. در ايـن جايگـاه     دان شـهدا يجنوب شهر در مک واحد ايستگاه پمپ بنزين در قسمت ي

صـورت گرفتـه، در افـق     يها يتعدادي پمپ بنزين، پمپ نفت گاز و نفت سفيد وجود دارد. طبق بررس

   به احداث چنين فضايي وجود ندارد. يطرح نياز

و  محل دفن زبالـه ، گورستانز و توسعه يتجه ،بنابراين در طرح پيشنهادي در زمينه تجهيزات شهري

است که از لحاظ  يک واحد کشتارگاه در درون بافت مسکوني يداراشهر پيشنهاد شده،  جايگاه سوخت
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گردد.  يابيبه گورستان مکان ير منتهيگردد به خارج از شهر در مس يشنهاد ميار نامناسب و پيت بسيموقع

 اسـت.  يآن ضرور يمناسب برا ياست اگرچه احداث فضايت تثبقابل خود  يدر مكان فعل ينشانآتش 

  دهد.  ينشان م شهر را يتجهيزات پيشنهاد، ٨-٤نقشه شماره 
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يشهر تجهيزاتسات و يت تاسيموقع: ٨-٤نقشه شماره   
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به شهرداري و ساله) مربوط  ١٠برنامه عمراني كوتاه مدت (پنج ساله) و ميان مدت ( -٨-٤

  و غيره بهداشت و درمانهاي شهري، مانند آموزش و پرورش،  ساير سازمان

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي و چـه در      ريـزي  دهد كه چه در عرصـه برنامـه   تجارب متعدد نشان مي

اي ثابت مشكالتي را  هاي كالبدي، به حكم پويايي روابط حاكم بر جوامع، مقيد بودن به برنامه ريزي برنامه

توان از نظر مدت اجرا، به دليل بررسي اقدامات انجام شده  ريزي را مي به همراه خواهد داشت. لذا برنامه

  و جبران اشتباهات يا نواقص به چند دوره مشخص تقسيم نمود:

رسد.  سال نيز مي ٢٥سال است و گاهي به  ٢٠تا  ١٠ريزي بين  برنامه بلندمدت: مدت اين نوع برنامه - ١

نگرانه در زمينه مـورد توجـه برنامـه اسـت كـه       ، اغلب ايجاد چارچوب كلي و آيندهعلت نياز به آن

براساس اين چارچوب بتوان نيازها و امكانات آينده را مشاهده كرد و تقسيمات، هماهنگي و تـوازن  

  كند؛ هاي بلندمدت ايجاب مي اي گذارد كه هدف آنها را بر پايه

باشـد و گـاهي    مدت بين سه تا هفت سال مي رنامه ميانريزي ميان مدت: اغلب مدت اجراي ب برنامه - ٢

ريـزي بلندمـدت و بـا     هايي است كه در قالـب برنامـه   سال برسد و آن اجراي برنامه ١٠تواند به  مي

 هاي كلي به مرحله اجرا درآيد؛ هدف

سـال   ٥مدت: اغلب مدت اجراي اين نوع برنامه يك الي دو سال است و گاهي به  ريزي كوتاه برنامه - ٣

اجـراي آن برنامـه در رابطـه بـا واقعيـات،       تر باشد،  رسد، هر اندازه مدت اجراي برنامه كوتاه يز مين

 قابليت اجرايي بيشتري دارد.

 ١٠ها  مدتي هستند و افق اين طرح هاي ميان طرح يليتفص -جامعهاي  معموال با توجه به اينكه طرح

  مدت قابل تقسيم است.  كوتاه مدت و هاي آن به دو بخش ميان  باشد، برنامه ساله مي

توانند براي پيشـبرد اهـداف اجرايـي خـود      ها و ادارات مرتبط با شهر مي ها و ساير ارگان شهرداري

  هاي آنها باشد. هايي تهيه و تدوين كنند كه متناسب با درآمد و هزينه برنامه

، نوسـود شـهر  و سطح اسـتان، شهرسـتان   هايي اجرايي در  طي استعالمات صورت گرفته از سازمان

اند كه به شرح ذيل اسـت. الزم بـه    هاي در دست اجرا و يا آتي خود را اعالم كرده تعدادي از آنها برنامه
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٢٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

هـا، امكـان تفكيـك ايـن      توضيح است كه به دليل در دسترس نبودن اطالعات دقيق هر كدام از اين طرح

  مدت امكانپذير نيست. مدت و ميان ها به صورت كوتاه برنامه
  ها سازمان  هاي در دست اجرا و يا آتي : برنامه٢٨-٤شماره  جدول

  برنامه و پروژه در دست اجرا و آتي  سازمان يا ارگان مربوطه

آب منطقه  -رويوزارت ن
  کرمانشاه يا

 جيان و حجيدار يروستاها نيان واقع در مابيسد دار -

 يرويه يروستا يکيدر نزد يرويه يبند انحراف -

  د)ي(افتتاح گردروان در محل دو آبيرود س يروبر د دوآب يجدپل  -

  بنياد مسكن انقالب اسالمي
  ييروستا يدها يطرح ها ياجرا -
  شرکان يروستا(فاز صفر) بافت باارزش طرح ب يتصو -
  از روستاها يبرخ يو بازنگر يه طرح هاديته -

  آموزش و پرورش
 ياز آموزشيبه امکانات مورد ن يز مراکز آموزشيتجه -

  در شمال شهر يميژه در محله قديبه و ييدر مقطع ابتدا يآموزش يث فضااحدا -
اداره فرهنگ و ارشاد 

  ياسالم
  ن و اعتبارين زميدر صورت تأم يهنر -يشنهاد احداث مجتمع فرهنگيپ -
  در سطح شهر يهنر -يفرهنگ يبرنامه ها يبرگزار -

  اداره آب و فاضالب
  نصب منبع هاي آب در شهر -
  فاضالب  احداث شبکه -
  توسعه شبکه آب شهري  -

  يشهرسازاداره راه و 

 شهر يو خروج يورود يبهسازهمکاري با شهرداري در زمينه  -

  شهر لانيز ترميتجه -
  ندهيض جاده شرکان و آسفالت آن در ايتعر -
  شهرستان يارتباط يض راههايو تعر يبهساز -
  ترافيكي سازي مبادي ورودي و خروجي شهر از نظر اصالح و ايمن -

  اداره بهداشت و درمان
  شهر  يبهداشت -يدرمان واحد زيتوسعه و تجه-
  د شهريجد يدرمان -ياحداث مرکز بهداشت -

  جهاد کشاورزي
   باغات يارينه توسعه شبکه آبيدر زم يهمکار -
  آب رساني  يپروژه هااجراي  -
  يپرورش ماه يحوضچه هااحداث  -

  اداره ميراث فرهنگي
  يبخش خصوص يه گذاريبا سرمانپذير احداث مهما -
  اوراماناتطرح منطقه گردشگري  -
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٢٩               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  
  ها سازمان  هاي در دست اجرا و يا آتي : برنامه٢٨-٤جدول شماره ادامه 

  برنامه و پروژه در دست اجرا و آتي  سازمان يا ارگان مربوطه

  شهرداري

  ابان ها و معابر سطح شهريم و روکش آسفالت خيو ترم يرسازيز-
  معابر سطح شهر نوسود يهسازب -
  ييو بهبود روشنا يحفاظت ينرده ها يزينصب و رنگ آم-
  سطح شهر يابان هايمعابر و خ ييو بهبود روشنا ينورپرداز -
  کوچه ها و معابر يو مرمت و بهساز يپله بند-
  زيدر سطح نقاط حادثه خ يوار حفاظتياحداث د -
  ابان کارگريدر خ يوار حفاظتياحداث د-
  يابان فردوسيدر خ يوار حفاظتيث داحدا-
  اده روها و معابر سطح شهريپ يک کاريسنگفرش و موزائ -
  معابر سطح شهر يابان هايجداول و خ يزيم و رنگ آمياحداث و ترم -
  رات سنگ شکنيو تعم يز و نوسازيو تجه يراه انداز-
  ن االتيماش يرات اساسيز و تعميو تجه ينوساز -
  سطح شهر يز پارک هايو تجه يو سامانده يباسازيز -
  سطح شهر يت ابهايو دفع و هدا يجمع آور -
  يعمران شهر يو امالک جهت اجرا يتملک اراض -
  ز سالن چند منظوره اموزش و پرورشير و تجهيتعم -
  ن)يد زمي(خريشوشم يدر بازارچه مرز يه گذاريسرما -
   ياحداث پارک جنگل-
  ينگ عموميو احداث پارک يابيمکان -
  حوض الرهدر پارک  يميقد ياب آبيآس يانداز راه

  هيرياداره اوقاف و امور خ
شهر به  يدرآمد زا در خروج يا کاربريو  ين وقفيدر زم يمسکون يشنهاد کاربريپ -

  يشوشممرز سمت 
اداره کل حمل و نقل و 

  کرمانشاه يانه هايپا
 مناسب  يانه مسافريساخت پا -

  ين شهريو بد خودريالت جهت خريتسه يواگذار -
شهرستان  يستياداره بهز

  پاوه
 درصد ٤با کارمزد  ييالت اشتغالزايپرداخت تسه -

  يستياز مجتمع خدمات بهزيمورد ن ياحداث فضا -
  ١٣٩٤مأخذ: مطالعات مشاور، سال 

  

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣٠               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  ها سازمان  هاي در دست اجرا و يا آتي : برنامه٢٨-٤جدول شماره ادامه 

  و پروژه در دست اجرا و آتيبرنامه   سازمان يا ارگان مربوطه

هالل احمر شهرستان 
  پاوه

 ملندره يگاه امداد و نجات در سه راهياحداث پا -

 ييمارستان صحراياحداث ب ينيش بيپ -

 کوپتريمناسب جهت فرود هل يفضا ينيش بيپ -

 يمناسب اسکان در نقطه صفر مرز يفضا ينيش بيپ -

 ه کارکنان اداراتيآموزش کل -

  يآموزش همگان -

 آموزش در سطح مدارس -

 يامادگ يمانورها يبرگزار -

 از امداد و نجاتيزات مورد نيد تجهيخر -

 شهرستان پاوه يها يياز امکانات و توانا يه بانک اطالعاتيته -

 سال گذشته شهرستان ٢٠حوادث  يه بانک اطالعاتيته -

 شهرستان يو پزشک يه امداريت بنيتقو -

 نين مياديم يپاکساز -

 يامداد يزات و کمک هاي(انبار) تجه ين مناسب جهت دپويزم -

 ساخت پناهگاه -

  ر پاوه به نوسود)ي(مسياصالح راه ارتباط -

  اداره تربيت بدني
  ورزشي و سالن ها يز مجموعه هايتجه -
   يمسابقات ورزش يبرگزار -

ست شهرستان يط زيمح
  پاوه

  يبان طياحداث واحد پاسگاه مح-
  يطيست محيم زيت حرايبا رعا يو کشاورز يصنعت يها يکاربر زايمورد ن ياحداث فضا

   يو محل يدات سنتينه توليدر زم يمرز يبازارچه ها يراه انداز -  ته امداديکم
  ته امدادير تحت پوشش کميب پذيقشر آس يياشتغال زا -

  ندهياداره پست در آ يب و بازسازيتخر -  اداره پست استان
  براي بخش و تابعه يباطات انترنتتامين ارت -  شرکت مخابرات

  ١٣٩٤- ٩٥مأخذ: مطالعات مشاور، سال 

ريزي در ساختار سـازماني   ها يا حوزه معاونت برنامه حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري معموالً

هاي كلـي شـهرداري اعـم از اداري، مـالي، اجرايـي، عمرانـي و        شهرداري متولي طراحي و ترسيم برنامه
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣١               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

هـاي كشـور    مدت و بلندمدت هستند. در اغلب شـهرداري  مدت، ميان هاي كوتاه ب برنامهاقتصادي در قال

  معاونت فني و عمراني اين مسئوليت را بر عهده دارد و وظايف عمده اين معاونت به شرح زير است:

هاي فني و عمراني به منظور تهيه و تدوين مقررات و  مطالعه و بررسي مقررات و ضوابط در زمينه -

جديد، بازنگري در مقررات و ضوابط موجود و پيشنهادي، اصالحات و لغو موارد ضوابط 

  غيراصولي و غيرعملي به مسئوالن ذيربط.

هاي نوين جهت انتخاب بهينه و  هاي طراحي و اجرايي و روش مطالعه و تحقيق در خصوص شيوه -

 ابالغ به دفاتر تابعه.

 سن اجراي امور فني و عمراني نظارت بر رعايت مقررات و ضوابط فني و عمراني و ح -

هاي مصوب به منظور انجام مطالعات و  بندي شده براساس برنامه هاي زمان تهيه و تنظيم برنامه -

 هاي فني و عمراني. طراحي و اجراي پروژه

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

مدت و بلندمدت عمران شهري و طراحي در  مدت، ميان تاههاي كو ريزي و تدوين برنامه برنامه -

 هاي مختلف مطالعاتي. زمينه

  مدت و بلندمدت و... مدت، ميان هاي مصوب عمراني اعم از كوتاه نظارت بر حسن اجراي برنامه -

برنامه مدون پـنج سـاله و ده سـاله تهيـه و      نوسودهمانطور كه پيش از اين نيز عنوان شد شهرداري 

هاي مشخص شده براي شـهرداري و   ده است و اين مهندسان مشاور در مراحل بعدي، برنامهتدوين نكر

  را ارائه خواهد كرد. نوسودهاي مسئول در شهر  ساير سازمان
  

پيشنهادهاي اصالحي الزم در مورد برنامه پنج ساله و ده ساله عمراني شهر براي تحقق  -٩-٤

  اهداف طرح

هـايي تحـت عنـوان     ه و ده سـاله شـهرداري، در ايـن بنـد، سياسـت     با توجه به نبود برنامه پنج سال

شود. توجه به بعـد مكـاني و محـل     هاي پنج ساله و ده ساله به صورت عام براي كل شهر ارائه مي برنامه
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣٢               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

ها با توجه به الگوي توسعه نيز از موارد مهـم در ايـن زمينـه اسـت. از سـوي ديگـر،        اجراي آن سياست

ريزي است كه موجب اجراي هر چـه بهتـر و    ندي دو مقوله مهم و حياتي در برنامهب بندي و اولويت زمان

  شوند. ها مي تر سياست دقيق

  هاي عمراني ميان مدت   الف) برنامه

ساله در نظر گرفته  ١٠براي افق  يليتفص -جامعهاي عمراني پيشنهاد شده توسط طرح  كليه فعاليت

بندي هستند. براساس نقشـه كـاربري    قابل تفكيك و دستهها در چند بخش عمده  شده است. اين فعاليت

هاي عمراني پيشنهادي بايد توسط بخش خصوصي بـه مرحلـه    اراضي پيشنهادي شهر، تعدادي از فعاليت

  هاي دولتي ديگر. اجرا درآيد مثل توسعه كاربري مسكوني و بخشي نيز توسط شهرداري و سازمان

ديران شهري براي تحقق اهداف توسعه شهري الزم است. مشاركت مردم و قرارگيري آنها در كنار م

هاي خدماتي، كشاورزي، تعريض معابر، توسعه بخـش گردشـگري    نيز ساماندهي فعاليت نوسوددر شهر 

  تواند با مشاركت مردم انجام گيرد. و... مي

اي هـ  گيـرد. توسـعه فعاليـت    هاي مربوطه در شهر انجام مـي  توسط سازمان اغلبايجاد مراكز اداري 

گردشگري نيز توسط بخش خصوصي و زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صـنايع دسـتي و گردشـگري    

  انجام خواهد شد.

همچنين توسعه كليه معابر پيشنهادي، احداث پـارك، احـداث فضـاهاي اداري، احـداث فضـاهاي      

  برداري خواهد رسيد. سال آتي انجام و به بهره ١٠توريستي در طول  -گردشگري 
  مدت شهرداري هاي عمراني كوتاه هب) برنام

رود و مهمتـرين نقـش را در    گيري به شـمار مـي   شهرداري در سطح محلي از عناصر اصلي تصميم

مديريت شهري بر عهده دارد. شهرداري به عنوان مهمترين سازمان درگيـر بـا مسـائل شـهري بيشـترين      

دارد. بـر عهـده    يليتفصـ  -و جـامع  يهاي شهري به ويژه طرح هـاد  وظيفه را در خصوص اجراي طرح

ها اعالم شده است.  قانون شهرداري ٥٥هايي كه توسط شهرداري بايد انجام گيرد در ماده  بيشترين فعاليت
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣٣               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

هـاي مـورد    احداث و نگهداري و ساماندهي معابر، ايجاد غسالخانه و گورستان، احداث بناها و ساختمان

  باشد. يف مينياز، صدور پروانه ساختماني و... از جمله اين وظا

 هآبراهـ  ياز قبيل ساختار توپوگرافي، وجود شبکه هـا  نوسودهاي توسعه در شهر  وجود محدوديت

و...  يتوسـعه کالبـد  ، محـدوديت  کوهستانقرارگيري شهر در پهنه زلزله با خطر باال، محدوديت  فرعي،

هـا،   همين محـدوديت  كند ولي وجود ريزي با مشكالتي مواجه مي شهرداري اين شهر را در تدوين برنامه

  طلبد تا از اتالف زمان و هزينه جلوگيري شود. تدوين برنامه مدون و منظم را مي

  هاي ديگر مدت سازمان هاي عمراني كوتاه ج) برنامه

و وجود يكسري امكانات و خـدمات در داخـل محـدوده شـهر و      نوسودبا توجه به جمعيت شهر 

يعالي شهرسازي و معماري ايران، خدمات موجود در شـهر  هاي استاندارد شورا همچنين با بررسي سرانه

 نوسـود هاي دخيل در توسـعه شـهر    در افق طرح بيش از نيازهاي خدماتي شهر است. از سازمان نوسود

توان به تعدادي از ادارات از قبيل بنياد مسكن انقالب اسالمي، تربيت بدني، آموزش و پـرورش، اداره   مي

هاي عمراني شهر به تفكيك سازمان مسـئول را نشـان    رد. جدول ذيل برنامهو... اشاره ك يشهرسازراه و 

  دهد. مي
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣٤               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  به تفكيك سازمان مسئول نوسودهاي عمراني شهر  : برنامه٢٩-٤جدول شماره 

  هاي پيشنهادي برنامه و طرح
مدت اجراي 
  برنامه يا پروژه

سازمان دولتي يا مسووالن 
  اجرا

  کوتاه مدت  ابان ها و معابر سطح شهريسفالت خم و روکش آيو ترم يرسازيز-

  شهرداري

  کوتاه مدت  معابر سطح شهر نوسود يبهساز -
  کوتاه مدت  ييو بهبود روشنا يحفاظت ينرده ها يزينصب و رنگ آم-

  کوتاه مدت  سطح شهر يابان هايمعابر و خ ييو بهبود روشنا ينورپرداز -
  کوتاه مدت  معابرکوچه ها و  يو مرمت و بهساز يپله بند-
  ان مدتيم  زيدر سطح نقاط حادثه خ يوار حفاظتياحداث د -

  کوتاه مدت  ابان کارگريدر خ يوار حفاظتياحداث د-
  کوتاه مدت  يابان فردوسيدر خ يوار حفاظتياحداث د-

  کوتاه مدت  اده روها و معابر سطح شهريپ يک کاريسنگفرش و موزائ -
  کوتاه مدت  معابر سطح شهر يابان هايجداول و خ يزيم، رنگ آمياحداث، ترم -

  کوتاه مدت  رات سنگ شکنيو تعم يز و نوسازيو تجه يراه انداز-
  کوتاه مدت  ن االتيماش يرات اساسيز و تعميو تجه ينوساز -

  کوتاه مدت  سطح شهر يز پارک هايو تجه يو سامانده يباسازيز -
  کوتاه مدت  شهرسطح  يت ابهايو دفع و هدا يجمع آور -

  ان مدتيم  يعمران شهر يو امالک جهت اجرا يتملک اراض -

  کوتاه مدت  ز سالن چند منظوره اموزش و پرورشير و تجهيتعم -
اموزش و  -يشهردار

  پرورش
  يشهردار  ان مدتيم  ن)يد زمي(خريشوشم يدر بازارچه مرز يه گذاريسرما -

  يشهردار  ان مدتيم  ياحداث پارک جنگل-

  ان مدتيم  ينگ عموميو احداث پارک يابينمکا -
سازمان حمل و  -يشهردار

  نقل
  يشهردار  ان مدتيم  حوض الرهدر پارک  يميقد ياب آبيآس يراه انداز -

  مدت ميان  احداث واحدهايي با كاربري انتفاعي و غيرانتفاعي -
بخش  –شهرداري 

  خصوصي

  تمد ميان  هيستم تصفيو احداث س تهيه طرح فاضالب شهري -
اداره فاضالب  يشهردار

  شهري
  يشهردار  مدت كوتاه  گير نصب تابلوهاي كاهنده سرعت و احداث سرعت -

  ١٣٩٤- ٩٥، سال مأخذ: مطالعات مشاور
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣٥               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  هاي پيشنهادي) اراضي شهر (كاربري ريزي كاربري برنامه -١٠-٤

بررسي و شناخت شهر در وضع موجود در چارچوب محـدوده مطالعـاتي صـورت گرفتـه اسـت.      

 ١١.٦هكتـار اسـت كـه شـامل      ٢٩.١مجموع مساحت شهر در وضع موجود ( محدوده مطالعاتي) حدود 

شهري برابر با  يباشد. همچنين مساحت محدوده مصوب طرح هادي قبل هكتار سطوح خالص شهري مي

 رسـد كـه شـامل    هكتـار مـي   ٣٩.٣هكتار است. مجموع مساحت شهر در طرح پيشنهادي به حدود  ٢٨.٧

  هكتار سطوح ناخالص شهري است. ١٩.٤سطوح خالص و  هكتار ١٩.٩

بينـي شـده اسـت.     نفـر پـيش   ٢٤١٩نفر و در طي افـق   ١٨٠٠در وضع موجود  نوسودجمعيت شهر 

  عبارتند از:  يريزي استفاده از زمين و كاربري اراضي در طرح هاد هاي اعمال شده در برنامه سياست

    ١٠/٤/٨٩هاي 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  -

 لحاظ نمودن پيشنهادات شهرداري (در چهارچوب قوانين و مصوبات) -

يازهـاي اساسـي در زمينـه    با توجه به استاندارد شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، كمبودها و ن

مسكن، خدمات و تأسيسات و تجهيزات محاسبه و در طرح پيشنهادي سعي در رفع اين كمبودهـا شـده   

باشـد. بـه ويـژه كـاربري      مي ١٤٠٤هاي پيشنهادي بيشتر از نياز واقعي افق  است. در برخي مواقع كاربري

هاي اجرايي،  رح مصوب قبلي، طرحاي كه براي ساكنين شهر توسط ط مسكوني که به دليل حقوق مكتسبه

هاي شهرداري با ساکنين، مصوبات تغيير كاربري توسـط كميتـه تغييـر كـاربري طـرح هـادي و        مصالحه

  كميسيون ماده پنج بيشتر نمود پيدا کرده است. 

هـاي مختلـف    هاي استاندارد كاربري در طرح پيشنهادي با توجه به استانداردهاي شورايعالي، سرانه

نفر سرانه مسكوني بيشتر از اسـتاندارد   ٢٥٠٠٠اي ارايه شده است. در بيشتر شهرهاي زير  لهشهري و مح

شـونده   باشد. بنابراين الزم است سرانه پيشنهادي صرفا با در نظر گـرفتن جمعيـت اضـافه    شورايعالي مي
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣٦               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

بـه   بودن سـرانه در وضـع موجـود نسـبت     متعادلنه تمام جمعيت افق طرح. يکي از داليل  ،لحاظ گردد

اختصاص فضاي بيش از نياز به کاربريهـاي مختلـف خـدماتي اسـت. اغلـب ادارات و       ،سرانه استاندارد

  اند.  واحدهاي آموزشي فضاهاي وسيعي را در شهرها به خود اختصاص داده

هكتار و جمعيت اين شهر بـراي   ٣٩.٣برابر با  نوسودشهر  يليتفص -جامعمحدوده پيشنهادي طرح 

مساحت كاربري مسكوني نزديك بـه   ،باشد. با توجه به نقشه پيشنهادي نفر مي ٢٤١٩ برابر با ١٤٠٤سال 

ايـن شـهر ظرفيـت     هـر نفـر،   يمترمربع به ازا ٥٠با توجه به سرانه استاندارد  هكتار است، بنابراين ١١.٦

ـ يد زمينظر به کمبود شدنفر جمعيت را دارد.  ٢٤١٩ حدود پذيرش نـه  يآن، هز ين در شهر نوسود و گران

صرفا به دليـل   ميزان مساحتاين ، يقبل ينظير محدوده مصوب طرح هاد يعواملو  ساخت و ساز يباال

  ست. ااستقرار اين جمعيت تا افق طرح 

باشـد كـه بخشـي از پيشـنهادات آن بـه ويـژه در        مـي ) ٨٤(داراي طرح هادي مصوب  نوسودشهر 

 يکـاربر  يپـذير  (تحقـق  اسـت  هاي خدماتي و معابر اجرا شده و برخـي اجـرا نشـده    خصوص كاربري

شـنهاد  يپ يدر طـرح قبلـ   يدرصد، ورزش ١٧٣ يدرصد، تجار ٢.٦ يدرصد، آموزش ٥٩.٢حدود  يمسکون

 ٤٥.٤ يدر وضـع موجـود وجـود دارد، درمـان     يورزش يمترمربع کاربر ٤٨٠٠که حدود ينشده در صورت

درصد، حمل  ٣٨١د حدو يزات شهريسات و تجهيدرصد، تاس ٢٦.٧ يدرصد، مذهب ٨.١ يدرصد، بهداشت

 يافته است. برخيدرصد تحقق  ٩.٨حدود  يو گردشگر ييرايدرصد و پذ ٦٩٧حدود  يو نقل و انباردار

مشتمل بر اسنادي  اغلباين طرح  با کاهش مواجه شده اند) يز اصال محقق نشده و برخيها ن ياز کاربر

وسعه شهر را تحت تاثير قرار است که در جهت هدايت و كنترل توسعه شهر تهيه شده و حدود و نحوه ت

داده است. بنابراين الزم است با ارزيابي نقاط قوت و ضعف اين طـرح بـه راهكارهـاي مناسـب جهـت      

  هدايت جريان توسعه در اين شهر دست يافت.

هـا الزم اسـت فايـل طـرح مصـوب حـداقل بـا فرمـت          پـذيري كـاربري   براي بررسي ميزان تحقق

AutoCad ها در وضع موجود و طرح مصوب مـورد بررسـي قـرار     يت كاربريدر اختيار باشد، تا وضع

  . ديمصوب گرد ٨٤آغاز و در سال  ٨٢در سال  نوسودشهر  يگيرد. مطالعات طرح هادي قبل
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣٧               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

شـود و   افـق طـرح محسـوب مـي    سال  ١٣٩٤به عنوان سال پايه، سال  ١٣٨٤با در نظر گرفتن سال 

 يهـا  يسـه کـاربر  يداشته لذا مقا يکامالً همخوان )،١٣٩٤(سال  يليتفص -جامعنسبت به سال پايه طرح 

      بـه نظـر    ياسـت منطقـ   يکه منطبق بر افـق طـرح قبلـ    يليتفص –با وضع موجود طرح جامع  يطرح قبل

  .رسد يم

  هاي پيشنهادي را نسبت به وضع موجود محاسبه كرد. پذيري كاربري توان ميزان تحقق بنابراين مي

هكتار  ٢٧.٤محدوده مصوب شهر را  نوسودان شد طرح هادي شهر همانطور كه پيش از اين نيز عنو

بيشترين توسعه براي افق طرح را در زمين هاي داخل محدوده  نوسوداعالم كرده است. طرح هادي شهر 

   شهر پيشنهاد كرده است. جنوب و جنوب شرق و غربواقع در بخش هاي 

هكتار پيشنهاد شده  ٧.٢كوني حدود ) كاربري مس١٣٩٤در طرح هادي شهر و براي افق طرح (سال 

  هکتار به عنوان اراضي ذخيره در نظر گرفته شده است.  ١.٣است. همچنين 

افق انطباق دهد با توجه به  هاي موجود و مصوب در طرح هادي نشان مي بررسي وضعيت کاربري

   اند.ها تحقق پيدا كرده ، اغلب كاربرينوسود با وضع موجودطرح هادي شهر 
  اي در طرح پيشنهادي هاي شهري و محله صيص کاربريتخ -الف

هاي طرح و با در نظـر   هاي مختلف شهر در چارچوب اهداف و سياست تخصيص زمين به كاربري

هاي پيشنهادي صورت گرفته است. در اين راستا با توجه به نتايج مطالعات وضع  داشتن جمعيت و سرانه

ها در سطوح عملكردي مختلف تعيين گرديده  مبود كاربريموجود و تجزيه و تحليل انجام شده، ميزان ك

هـاي   است. پس از آن، تأمين كمبود سطح مسكوني شهر ترجيحا در داخل اراضي متخلخـل و يـا بافـت   

  ها در داخل بافت جانمايي شد. خالي موجود به انجام رسيد و سپس ساير كاربري

دهـد   وح اختصاص يافته به آن نشان مـي مقايسه سطوح برآورد شده براي تأمين نياز سال افق و سط

باشد. اين موضوع با توجـه بـه    كه ميزان تخصيص يافته در برخي مواقع بيش از نيازهاي برآورد شده مي

ايجـاد   و حـق و حقـوق   يشـنهاد يپ يتند در اراض يب هايتوجه به شو ضرورت  ناهموار يوجود اراض

ناپـذير بـود. بـدين جهـت      ساير موارد اجتنـاب  وشده براي شهروندان به واسطه پيشنهادات طرح هادي 
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٣٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

هاي موجود و جلـوگيري از تضـييع حقـوق     مشاور در بيشتر موارد عليرغم نياز، به منظور تثبيت كاربري

ها  ها اختصاص داد كه منجر به افزايش وسعت كاربري شهروندان، سطوح بيشتري براي بعضي از كاربري

در شمال شهر  يميقدبه صورت بافت  يبخش -له كالبديدر افق طرح دو مح نوسودشده است. در شهر 

هـاي پيشـنهادي در سـطح شـهر      وجود خواهد داشت كه در ذيل اهم كـاربري د در جنوب يو بافت جد

  شود. به تفكيك محالت كالبدي آورده مي نوسود
  كاربري مسكوني: -

هاي باير داخل  زمين، استفاده از نوسودبراي تأمين نيازهاي برآورد شده براي كاربري مسكوني شهر 

هاي بـاير داخـل    در اولويت اول قرار گرفت و سپس از ساير زمين يژه در بخش جنوبيبه وبافت شهري 

محدوده شهر استفاده به عمل آمد. مقايسه سطوح برآورد شـده بـراي تـأمين نيـاز سـال افـق و سـطوح        

نيازهـاي بـرآورد    تناسب بـا مدهد كه سطوح پيشنهادي جهت اين كاربري  اختصاص يافته به آن نشان مي

  شده براي شهر است.

در واقع اين مهندسان مشاور در بيشتر موارد به منظور رعايت حقوق ايجاد شده براي شهروندان (به 

نسبت به نيازهاي برآورد شده جهت ايـن كـاربري    يمناسبمصوب قبلي) سطوح   واسطه پشنهادات طرح

  تعيين كرده است.

هکتـار و   ٥.٣در سال افـق طـرح معـادل     نوسودرآورد شده براي شهر كل نياز به سطوح مسكوني ب

 ١١٦١١٦. يعني سطح كل مسكوني در افق طرح برابر بـا  ن مقدار فضا استيهمح پيشنهادي حدود وسط

  د در محله دو است. درص ٨٧.٧درصد در محله يك و  ١٢.٣ان باشد كه از اين ميز مترمربع مي

و در مجمـوع، کـاربري    هکتـار فضـاي مسـکوني نيـاز اسـت      ٥.٣در اين شهر در افق طرح حدود 

در هر طرح تفکيکـي سـهم شـهرداري بـه      .هکتار تعريف شده است ١١.٦مسکوني در افق طرح حدود 

مترمربـع   ٥٠٠قانون شهرداريها كه اراضي داراي سند باالي  ١٠١ميزان مشخص شده طبق اصالحيه ماده 

در ايـن   .تأمين شود ،مورد توافق قرار بگيرند ٥٠به  ٥٠بايد در صورت هرگونه ارزش افزوده به صورت 

هـا را در مقياسـهاي    شهرداري موظف است خدمات عمومي متناسب با جمعيت مستقر در اين پهنه ميان،
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 ٥٠٠در اراضـي بـا مسـاحت بيشـتر از      ١٠١مـاده   ــ ٣ تبصرهاي طبق قانون تامين نمايد. " شهري و محله

ت شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خـدماتي تـا سـقف    مترمربع كه داراي سند ششدانگ اس

نياز احداث شوارع و معابر عمـومي شـهر در اثـر     %) و براي تأمين اراضي مورد٢٥بيست و پنج درصد (

شـده از عمـل تفكيـك بـراي      با توجه به ارزش افزوده ايجـاد  يهادتفكيك و افراز اين اراضي مطابق با 

نمايد. شـهرداري مجـاز اسـت بـا      %) از باقيمانده اراضي را دريافت مي٢٥(مالك، تا بيست و پنج درصد 

توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت 

  "نمايد.

متناسب با جمعيت پيش بيني شده تامين شده است در حاليکه اين  نوسودنيازهاي خدماتي در شهر 

به ميزان فضاي مسکوني موجود و پيشنهادي در داخل محـدوده پيشـنهادي تـوان پـذيرش      شهر با توجه

تر از جمعيت پيش بينـي شـده در صـورت     نفر جمعيت را داراست و بايد خدمات اضافي ٢٤١٩بيش از 

  هاي مسکوني و سهم شهرداري تامين گردد.  استقرار هر تعداد جمعيت توسط شهرداري از پهنه

  كاربري تجاري: -

 داشته فراشهري مقياس آن، تجاري هاي كاربري از توجهي قابل بخش شهر، يمرز ماهيت به توجهبا

    انتظـار  بنـابراين  و اسـت  گرفتـه  شکل شهروندان نياز حسب کاربري، اين انتفاعي خاصيت به توجه با و

 کمبـود  و احـداث  جديـد  تجـاري  واحدهاي شهر، يبخش جنوب در جمعيت اسکان و توسعه با رود مي

 ٣.٨مترمربـع بـا سـرانه     ٦٨١٤در وضع موجـود داراي   نوسودشهر  .شود جبران ها قسمت اين در فعلي

تواند  ين ميمترمربع و همچن ٩٦٧١برابر با  يتجار يکاربرمترمربع كاربري تجاري است كه در افق طرح 

  . گردد يشنهاد ميبه صورت شناور پ يتجار ياز به فضايل عدم نيبه دل
 :ضاي سبزكاربري پارك و ف -

هاي مختلف  پارك است و در طرح پيشنهادي در بخشعدد سه  يدر وضع موجود دارا نوسودشهر 

  شهر و به طور پراكنده در سطح محالت كالبدي، فضاهايي تحت عنوان پارك پيشنهاد شده است.
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مترمربع پارك و فضـاي سـبز پيشـنهاد شـده اسـت كـه بـه ازاي         ٣٢٨٤٩در اين شهر در افق طرح 

مترمربعي است. سرانه پيشنهادي نسبت به سرانه اسـتاندارد   ١٣.٦ نفري افق، داراي سرانه ٢٤١٩جمعيت 

ـ از محدوده شهر نزد ين کاربريسهم اشتر است. يمترمربع ب ٥.٦شوراي عالي حدود     درصـد   ٨.٤ ک بـه ي

  باشد. يم

ـ سبز در درون محالت  ين قطعه پارک و فضايچندبه لحاظ نحوه توزيع اين فضاها  و دو و در ک ي

پيشنهاد شده است. همچنين فضاهاي سبز نيز در مقياس كوچكتر نسبت بـه   دومختلف محله  يبخش ها

  پارك و به طور پراكنده در تمامي سطوح شهر در نظر گرفته شده است.
 توريستي: -كاربري تفريحي  -

نانكـه  آن است. همچ يستيو تور يحيتفر -ينقش گردشگر نوسودهاي اقتصادي شهر  يكي از نقش

بـا و کوهسـتان هـا و    يز يباغات و جنگل هاقرار گرفته است. وجود  مرزعنوان شد اين شهر در حاشيه 

شـود و همچنـين عبـور جـاده      آن محسوب مـي  اطراف يهاي گردشگر از جمله پتانسيل عيوس يدره ها

 يد کـاظم يشـه و ادامه آن بـه نـام    يني، امام خميامام شافعابان يخ، يمرز شوشم -نوسود -پاوه يارتباط

چ يشه و اورامانات با پددان معلم به طرف نويم، محور ارتباط است ييبايز يمناظر و چشم اندازها يدارا

ـ بـا و د يگر منـاظر ز يز از ديالره ن ضسروزن، قلوز و حو ي، پارکهابا در ارتفاعاتيز يها در شـهر   يدني

نکه يكي يبا توجه به اباشند.  يسود مشهر نو يدنيد يها يژگياز و ينوسود بوده که همراه با بافت پلکان

. از ايـن رو  ،فضاهاي رفاهي، تفريحي و اقامتي است ،از كمبودهاي اين شهر در زمينه توسعه گردشگري

 يه بخش شـمال يال يژه در منتيبه ومختلف شهر  يدر بخش هايي هابا در نظر گرفتن موقعيت شهر، فضا

مـذکور در   يهـت کـاربر  جمترمربع  ٩٧٣٨مساحت مجموع  يبه گورستان در بخش جنوب ير منتهيو مس

  .باشد يمترمربع م ٤ برابر با ين کاربريسرانه هر فرد از ا افق طرح در نظر گرفته شده است.
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  هنري: -كاربري فرهنگي  -

شهر است  يکانون فرهنگکانون پرورش فکري و کتابخانه، كاربري فرهنگي در وضع موجود شامل 

برابـر بـا    مساحت دارند. در نهايت در افق طرح مساحت کاربري فرهنگـي مترمربع  ٤٣١٦كه در مجموع 

  در نظر گرفته شده است. مترمربع  ٢با سرانه ترمربع م ٤٩١٢
 كاربري آموزشي: -

هكتار  ٠.٨٣مترمربع است و به عبارتي در اين شهر  ٤.٦سرانه آموزشي در حال حاضر در اين شهر 

ه استاندارد سه تا پنج مترمربع براي كاربري آموزشي، در افق فضاي آموزشي وجود دارد. با توجه به سران

نفـر   ٢٤١٩مترمربـع بـه ازاي جمعيـت     ٥ مترمربع فضاي آموزشي با سرانه ١٢١٣٧ طرح اين شهر داراي

نفر است و با در نظر گرفتن سرانه  ١٨٠٠كه برابر با  نوسودبا توجه به جمعيت موجود شهر خواهد بود. 

  هاي شهري، اين شهر در وضع موجود كمبودي ندارد. در طرحمعمول فضاهاي آموزشي 

  كاربري درماني: -

مترمربـع بـه ازاي هـر نفـر      ١.١مترمربع بـا سـرانه    ٢١٣٩مساحت كاربري درماني در وضع موجود 

  مترمربع افزايش خواهد يافت. ٣٠٧٤باشد كه در افق طرح به  مي
 كاربري ورزشي: -

 ٤٨٠٤بـه مسـاحت تقريبـي     دهيسرپوشـ  يسالن ورزش دو بابدر وضع موجود داراي  نوسودشهر 

باشـد.   مترمربع مي ٢.٧باشد. سرانه اين كاربري در وضع موجود برابر با  يشهر م يجنوبمه يمترمربع در ن

ده و در مجموع مساحت اين کاربري يمترمربع به مساحت مذکور اضافه گرد ٥٩٢٥زان يدر افق طرح به م

        برابـر بـا  ربع در نظر گرفته شده است. سرانه اين كاربري در افق طـرح  مترم ١٠٧٢٩در افق طرح برابر با 

  .باشد يممترمربع 
  انتظامي: -كاربري اداري  -

فضاهاي مربوط به اين كاربري شامل كليه فضاهايي است كه مربوط به ادارات و سازمانهاي مختلف 

باشد. حـداقل سـرانه مطلـوب     رمربع ميمت ٨.١باشند. سرانه وضع موجود اين كاربري در شهر برابر با  مي
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برخـوردار   ين کاربرينه ايدر زم يت مناسبيشهر در وضعمترمربع است، که  ٢اين كاربري يك و حداكثر 

. از جمله داليل آن مي توان به احداث کاربري هاي نظامي و انتظامي بيش از پيشـنهاد طـرح شـهر    است

مترمربـع در نظـر گرفتـه شـده      ١٧٦٥٩ ي و انتظامياشاره کرد. در طرح پيشنهادي مساحت فضاهاي ادار

فضـاهاي اداري   .مترمربع مشـخص شـده اسـت    ٧.٣ اربري در طرح پيشنهادي برابر بااست. سرانه اين ک

ـ شـنهاد گرد يپ دواند و بخش اعظم آنها در محلـه   شهر استقرار يافته يابان اصليجوار خپيشنهادي در  ده ي

  اند.
  كاربري تأسيسات و تجهيزات: -

هـاي تنظـيم    بق مصوبه شواريعالي شهرسازي و معماري ايران تأسيسات شهري شـامل ايسـتگاه  مطا

هـاي   خانـه  هاي عمومي بهداشتي، مخازن آب زمين و هوايي، تصـفيه  فشار گاز، آب و فاضالب، سرويس

هـاي   همچنين تجهيـزات شـهري شـامل ايسـتگاه     هاي تنظيم فشار است. آب و فاضالب و پست ايستگاه

و جايگـاه سـوخت،    ١١٥بـار، اورژانـس    نشاني، ميـادين ميـوه و تـره    هاي آتش زباله، ايستگاهآوري  جمع

در  نوسـود هاي دايمـي اسـت. شـهر     هاي موجود، مراكز امداد و نجات هالل احمر و نمايشگاه ن گورستا

مترمربـع تجهيـزات شـهري در داخـل      ٥٠٩٢مترمربـع تأسيسـات شـهري و     ١١٩٠وضع موجود برابر با 

مترمربـع و تاسيسـات يـک تـا دو      ٠.٥تـا   ٠.٢است. سرانه استاندارد كاربري تجهيزات شـهري  محدوده 

مترمربـع و   ٠.٧در زمينه تاسيسات داراي سـرانه   نوسودمترمربع است در حالي كه در وضع موجود شهر 

 باشد. در طرح پيشنهادي کاربري تجهيزات و تاسيسات مترمربع مي ٢.٨در زمينه تجهيزات شهري حدود 

افتـه و  يکاهش مترمربع  ١١٧٤بيني شده است. مساحت كاربري تأسيسات شهري به  تا حد نياز شهر پيش

  ربع رسيده است. تم ٥٥٩٠تجهيزات شهري 
  كاربري مذهبي: -

و سرانه آن در وضع  ٩٤٤باشد حدود  يکه شامل مساجد م نوسودمساحت كاربري مذهبي در شهر 

مترمربـع) كمبـودي در    ٥/٠تا  ٣/٠حدود سرانه هاي استاندارد (مترمربع است كه با توجه به  ٠.٥ موجود

اسـت تـا    يا مسجد جـامع اسـت و ضـرور   يو  يمتاسفانه شهر نوسود فاقد مصلاين زمينه وجود ندارد. 
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 يمذهبدر طرح پيشنهادي کاربري نماز جمعه در شهر احداث گردد.  يدر ارتباط با برگزار يمذهب يفضا

  . مترمربع رسيده است ١٧١٦به 
  كاربري حمل و نقل و انبار و شبكه معابر:-

مترمربـع   ١٧٧٦مترمربـع فضـا تحـت عنـوان معـابر و       ٩٧١٩٦در وضع موجـود داراي   نوسودشهر 

برابر بـا  ب يبه ترتانبار است. سرانه اين كاربري نيز در وضع موجود نگ و يمترمربع پارک ٣٤٦٤نال و يترم

به سرانه استاندارد شورايعالي شهرسـازي و معمـاري (حـداكثر    باشد. با توجه  مترمربع مي ١.٨و  ٠.٩، ٥٤

که مسـاحت   يش يافته است به گونه ايمترمربع افزا ٥٣ به حدود معابرمترمربع)، در افق طرح سرانه  ٣٠

  د.يمترمربع خواهد رس ١٢٨٣٠٧ مورد نظر به يکاربر
  كاربري صنعتي: -

مترمربـع   ٠.٢مترمربـع و سـرانه    ٤٥٤ا مساحت كاربري صنعتي در وضع موجود در اين شهر برابر ب

مترمربـع بـه ازاي جمعيـت     ١.٧مترمربـع و سـرانه    ٤٠١٠باشد. در افق طرح مساحت اين كاربري به  مي

 يصنعت يواحدها ين برايزم کمبودبودن منطقه و  يکوهستانيافته است. با توجه به  شيافزانفري  ٢٤١٩

  . شهر نوسود با مشکل مواجه است يو کارگاه يصنعت ينه احداث واحدهايدر زمبه مرز  يکيو نزد
 :يکشاورز ياراض يکاربر -

 نفر هر ازاي به مترمربع ٨.١ سرانه با مترمربع ١٤٥٣١ موجود وضع در يباغ ياراض مساحت

 در مترمربع ٧.٤ به نيز آن سرانهسرانه  .يافت خواهد افزايش مترمربع ١٧٨٩٧ به طرح افق در كه باشد مي

  . رسيد خواهد طرح افق
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٤٤               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  کاربري اراضي پيشنهادي کل شهر :٣٠-٤جدول شماره 

 نام کاربري

 جمعيت پيشنهادي جمعيت وضع موجود

 سطوح افزايش يا کاهش
 يسرانه ها

 نفر ٢٤١٩: ١٤٠٤سال  نفر ١٨٠٠:  ١٣٩٤سال   استاندارد

 درصد سرانه  مساحت درصد سرانه  مساحت

  ٥٠ ٥٣٧٥٤ ٢٩.٥ ٤٨ ١١٦١١٦ ٢١.٥ ٣٤.٦ ٦٢٣٦٢ مسکوني
  ٢ ٢٨٥٧ ٢.٥ ٤ ٩٦٧١ ٢.٣ ٣.٨ ٦٨١٤ خدماتي -تجاري

  ٢-٥ ٣٧٦٩ ٣.١ ٥ ١٢١٣٧ ٢.٩ ٤.٦ ٨٣٦٨ آموزشي
  ١-١.٥ ٩٣٥ ٠.٨ ١.٣ ٣٠٧٤ ٠.٧ ١.٢ ٢١٣٩ درماني

  ١-٢ ٣١٤٨ ٤.٥ ٧.٣ ١٧٦٥٩ ٥ ٨.١ ١٤٥١١ اداري و انتظامي
  ٠.٢-٠.٥ ٧٧٢ ٠.٤ ٠.٧ ١٧١٦ ٠.٣ ٠.٥ ٩٤٤ مذهبي

  ١-١.٧٥ ٥٩٦ ١.٢ ٢ ٤٩١٢ ١.٥ ٢.٤ ٤٣١٦ فرهنگي و هنري
  ١-١.٥ ٥٩٢٥ ٢.٧ ٤.٤ ١٠٧٢٩ ١.٧ ٢.٧ ٤٨٠٤ ورزشي

  ٠.٢ ٧٩٥٨ ٢.٤ ٤ ٩٧٣٨ ٠.٦ ١ ١٧٨٠ توريستي -تفريحي
  ٠.٢-٠.٥ ٤٩٨ ١.٤ ٢.٣ ٥٥٩٠ ١.٨ ٢.٨ ٥٠٩٢ تجهيزات شهري
  ١-٢ -١٦ ٠.٣ ٠.٥ ١١٧٤ ٠.٤ ٠.٧ ١١٩٠ تاسيسات شهري

  ٢٠ ٥٩٧٨ ٢.٩ ٤.٦ ١١٢١٨ ١.٨ ٢.٩ ٥٢٤٠ حمل و نقل و انبارها
  - ٣١١١١ ٣٢.٦ ٥٣ ١٢٨٣٠٧ ٣٣.٥ ٥٤ ٩٧١٩٦ شبکه معابر
  ٦ ٣٥٥٦ ١ ١.٧ ٤٠١٠ ٠.٢ ٠.٣ ٤٥٤ صنعتي

  ٨ ٢٤٦٣٤ ٨.٤ ١٣.٦ ٣٢٨٤٩ ٢.٨ ٤.٦ ٨٢١٥ فضاي سبز و پارک
  - ٣٣٦٦ ٤.٦ ٧.٤ ١٧٨٩٧ ٥ ٨.١ ١٤٥٣١ باغ و زراعي

  - -٥٢٥٦١ ٠ ٠ ٠ ١٨.١ ٢٩.٢ ٥٢٥٦١ اراضي ساخته نشده
  - ٤٢٧٠ ١.١ ١.٨ ٤٢٧٠ ٠ ٠ ٠ سنگفرش پياده

اراضي الحاقي به 
 کاربري مجاور

٢٠٥٥ ٠.٥ ٠.٨ ٢٠٥٥ ٠ ٠ ٠ 
-  

  - ١٠٢٦٠٥ ١٠٠ ١٦٢.٥ ٣٩٣١٢٢ ١٠٠ ١٦١.٤ ٢٩٠٥١٧ جمع
  ١٣٩٤مطالعات مشاور، سال  مأخذ:                  
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٤٥               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  : کاربري اراضي پيشنهادي ٩-٤شماره نقشه 
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٤٦               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

باشد كه سطوح مربوط به پيشنهاد  پيشنهادي شامل دو محله مي محالت كالبدي شهر در طرح

به كمبودهاي  هاي آن در جداول صفحات بعد ارايه شده است. اين سطوح پيشنهادي با توجه كاربري

  بيني شده است. خدماتي در محالت پيش

، الزم اسـت در طـرح نهـايي محـدوده بافـت      هـاي پيشـنهادي   غير از موضوعات مربوط به كاربري

 يريزدانگـ تشـخيص بافـت فرسـوده عبارتنـد از:      يمعيارهـا نيز به عنوان يك سند ارايه گـردد.  فرسوده 

کمتر از ( معابر معابر عرض و  عمر) سال ٣٠بيش از  ي(ابنيه دارامترمربع)، قدمت  ٢٠٠(قطعات کمتر از 

  .)متر ٦

ندارنـد و   ي، يکپـارچگ يه شهر پراکنده بوده و از لحـاظ مکـان  فرسود يها ساختماندر شهر نوسود، 

در محـدوده  امـا  توان به عنوان يک بافت مشخص و معين، تعريـف نمـود.    يمحدوده فرسوده شهر را نم

متر  ٦قطعات و وجود معابر کمتر از  ي، دو معيار ريزدانگيفرسودگ ياز ميان معيارهاهسته قديمي شهر، 

داشته و تمرکز  يبناها در اين قسمت از شهر نسبت به کل شهر عمر بيشترر، ديگ ياز طرف. کند صدق مي

   آنها زياد است.

تـوان گفـت    يمدر هسته قديمي شهر،  ياقتصاد -يبافت اجتماعنوع با توجه به مطالب ذکر شده و 

  .گيرد را در بر مي نوسودمحدوده بافت فرسوده شهر محدوده هسته قديمي يا محله يک، 
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٤٧               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

شهر يشنهاديپ يمات کالبديتقس :١٠-٤شه شماره نق  
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٤٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  شهر محدوده بافت فرسوده :١١-٤نقشه شماره 
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٤٩               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

نوسودکاربري اراضي پيشنهادي محله يك شهر  :٣١-٤جدول شماره   

  ١٣٩٤، سال ماخذ: مطالعات مشاور                     

  

  

  

  

  

  

  

  ميوضع پيشنهادي محله قد
  نفر ٨٠٦): ١٤٠٤جمعيت (

  ميوضع موجود محله قد
 کار بري نفر ٦٠٠): ١٣٩٤جمعيت (

 متر مربع سرانه درصد مربعمتر  سرانه درصد
 مسكوني  ١٢٢٩٩ ٢٠.٥ ٢٥.١ ١٣٣٥٩ ١٦.٦ ٢١
 خدماتي -تجاري  ٢٥٢٧ ٤.٢ ٥.٢ ٣٤٥٧ ٤.٣ ٥.٤
 آموزشي ٥٤٧ ٠.٩ ١.١  ٥٤٧  ٠.٧  ٠.٩
 مذهبي  ٤٩٤ ٠.٨ ١ ٤٩٤ ٠.٦ ٠.٨
 اداري و انتظامي  ٢٧٩ ٠.٥ ٠.٦ ٢٧٩ ٠.٣ ٠.٤
 نظامي ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠
 ورزشي ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠
 درماني ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠
 هنري -فرهنگي ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠
 يگردشگر يحيتف  ١٢٣٢  ٢.١ ٢.٥ ١٦٧٩ ٢.١ ٢.٦
 دامداري  ٥٧٧٧ ٩.٦ ١١.٨ ٠ ٠ ٠
 تجهيزات شهري  ١٧٠ ٠.٣ ٠.٣ ٠ ٠ ٠
 تأسيسات شهري  ١٩٩ ٠.٣ ٠.٤ ١٠٤ ٠.١ ٠.٢
 صنعتي  ٢٦٣ ٠.٤ ٠.٥ ٢٦٣ ٠.٣ ٠.٤
 راه (شبکه معابر)  ١٩٤١٤ ٣٢.٤ ٣٩.٦ ٣٣١٤٩ ٤١.١ ٥٢.٢
 حمل ونقل ٠ ٠ ٠  ٧٨٨  ١  ١.٢

 نگ)ي(پارک
 پارک و فضاي سبز  ٣٤٥٧ ٥.٨ ٧.١ ٩٣٧٨ ١١.٦ ١٤.٨
 باغات و کشاورزي  ٧٨٥ ١.٣ ١.٦ ٠ ٠ ٠
 اراضي ساخته نشده  ١٥٢٩ ٢.٥ ٣.١ ٠ ٠ ٠
 مرتع ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠

 جمع ٤٨٩٧٢ ٨١.٦ ١٠٠ ٦٣٤٩٧ ٧٨.٨ ١٠٠
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٥٠               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  نوسودکاربري اراضي پيشنهادي محله دو شهر  : ٣٢-٤جدول شماره 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٩٤سال ، ماخذ: مطالعات مشاور                
  

  نوسودشهر در محدوده  يتيتراکم جمع -ب

كننـد، محـدوده    زنـدگي مـي   نوسـود شـهر  نفر در سطح  ١٨٠٠ حدود) ١٣٩٤در حال حاضر (سال 

(افق  ١٤٠٤هكتار، جمعيت پيشنهادي براي سال  ٣٩.٣شهر برابر با  يليتفص -جامعمصوب شهر در طرح 

اين مهندسان مشاور  .هكتار در نظر گرفته شده است نفر در ٦١.٦نفر و تراكم پيشنهادي نيز  ٢٤١٩طرح) 

هكتـار   ١٩.٩هكتار را به عنوان محدوده مطالعاتي در نظر گرفته و از اين ميـزان   ٣٩.٣اي برابر با  محدوده

 مشخص شده اسـت. در وضـع موجـود تـراكم ناخـالص شـهري بـراي        سطوح خالص شهريبه عنوان 

  ديوضع پيشنهادي محله جد
 نفر ١٦١٣): ١٤٠٤جمعيت (

  ديوضع موجود محله جد
 کار بري نفر ١٢٠٠): ١٣٩٤( جمعيت

 متر مربع سرانه درصد متر مربع سرانه درصد
 مسكوني ٥٠٠٦٣ ٤١.٧ ٢٠.٧ ١٠٢٧٥٧ ٦٣.٧ ٣١.٢
 خدماتي -تجاري ٤٢٨٧ ٣.٦ ١.٨ ٦٣٠٤ ٣.٩ ١.٩
 آموزشي  ٨٣٦٨ ٧ ٣.٥ ١١٥٩٠ ٧.٢ ٣.٥
 مذهبي  ٤٥١ ٠.٤ ٠.٢ ١٢٢٢ ٠.٨ ٠.٤

 اداري و انتظامي ١٤٢٣٢  ١١.٩ ٥.٩ ١٧٣٨٠ ١٠.٨ ٥.٣

 ورزشي  ٤٨٠٤ ٤ ٢ ١٠٧٢٩ ٦.٧ ٣.٣

 درماني  ٢١٣٩ ١.٨ ٠.٩ ٣٠٧٤ ١.٩ ٠.٩

 هنري -فرهنگي  ٤٣١٦ ٣.٦ ١.٨ ٤٩١٢ ٣ ١.٥
 يستيتور -يحيتفر ٥٤٨ ٠.٥ ٠.٢ ٨٠٥٩  ٥ ٢.٤
 دامداري  ٤٢٦ ٠.٤ ٠.٢ ٠ ٠ ٠
 تجهيزات شهري  ٤٩٢٢ ٤.١ ٢ ٥٥٩٠ ٣.٥ ١.٧
 تأسيسات شهري  ٩٩١ ٠.٨ ٠.٤ ١٠٧٠ ٠.٧ ٠.٣
 صنعتي  ١٩١ ٠.٢ ٠.١ ٣٧٤٧ ٢.٣ ١.١
 راه (شبکه معابر) ٧١٥٧٩ ٥٩.٦ ٢٩.٦ ١٠١٣٩٣ ٦٢.٩ ٣٠.٨
 انبارو  حمل ونقل  ٥٢٤١ ٤.٤ ٢.٢ ١٠٤٣٠ ٦.٥ ٣.٢
 پارک و فضاي سبز  ٤٧٥٨ ٤ ٢ ٢٣٤٧١ ١٤.٦ ٧.١
 باغات و کشاورزي  ١٣٧٤٦ ١١.٥ ٥.٧ ١٧٨٩٧ ١١.١ ٥.٤
 اراضي ساخته نشده ٥٠٠٩٦ ٤١.٧ ٢٠.٧ ٠ ٠ ٠
 يدامدار ٣٨٧ ٠.٣ ٠.٢ ٠ ٠ ٠

 جمع ٢٤١٥٤٥ ٢٠١.٣  ١٠٠ ٣٢٩٦٢٥ ٢٠٤.٤ ١٠٠
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٥١               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

در جزييات مربوط به تراكم جمعيتي در سـطح شـهر    ٣٢-٤ شماره جدول باشد. هكتار مي ١٧.٥محدوده 

  كند. را مشخص مي افق طرح
  تراكم جمعيتي در سطح شهر : ٣٣-٤جدول شماره 

 
)١٨٠٠موجود (جمعيت  )٢٤١٩پيشنهادي (جمعيت    

تراكم جمعيتي  مساحت (به هكتار)
 (نفر در هكتار)

 تراكم جمعيتي مساحت (به هكتار)
 (نفر در هكتار)

كونيخالص مس  ٢٠٨.٥ ١١.٦ ٣٠٥.١ ٥.٩ 
 ١٢١.٦ ١٩.٩ ١٥٥.٢ ١١.٦ خالص شهري

 ٦١.٦ ٣٩.٣ ٦١.٩ ٢٩.١ ناخالص شهري (كل محدوده)
  ١٣٩٤، سال مأخذ: مطالعات مشاور

  

بودن قطعات مسكوني و  کوچک ،ناهموار آن ين و توپوگرافيکمبود زمتراكم جمعيتي شهر به دليل 

نفـر در هكتـار در طـرح     ٦١.٦اسـت تـراكم    بـاال  )،نيفقدان زمل ي(به دل يفراشهر هاي خدماتي كاربري

توسـعه محـدوده    .شـود  محسـوب مـي   ييبـاال تـراكم   ،يشنهاديپهكتاري  ٣٩.٣ پيشنهادي براي محدوده

بودن ميـزان نـرخ رشـد جمعيتـي      باالو  مصوببه محدوده مصوب طرح هادي  با توجهپيشنهادي شهر 

  رار بگيرد. ق ييباالباعث شده تراكم جمعيتي در سطح 
  : تراكم جمعيتي در سطح دو محله شهر٣٤-٤جدول شماره 

مساحت (به  
 هكتار)

جمعيت 
 موجود

تراکم 
 جمعيتي

مساحت (به 
 هكتار)

جمعيت افق 
 طرح

 تراکم جمعيتي

 ١٢٨ ٨٠٦ ٦.٣ ١٢٢.٤ ٦٠٠ ٤.٩ محله يک
 ٤٨.٩ ١٦١٣ ٣٣ ٤٩.٦ ١٢٠٠ ٢٤.٢ محله دو

  ١٣٩٤، سال مأخذ: مطالعات مشاور                
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ينهادشيپ: تراكم جمعيتي ١٢-٤نقشه شماره   
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  : اسناد اصلي طرحپنجممرحله 

  نقشه ساختار و سازمان فضايي و الگوي پيشنهادي توسعه شهر -١١-٤

هـاي   متأثر از ويژگـي  نوسودشهر همچنانكه در مرحله اول مشخص شد، ساختار و سازمان فضايي 

 يباغات و دامنه هااي مصنوعي و انسان ساخت در مرحله بعدي است، ه طبيعي در مرحله اول و ويژگي

و اقليم منطقه تـأثير مهمـي در جهـت معـابر و      ها، دره ها، تپه ها ، مسيلديار شديبس توپوگرافي ،بداريش

 يورود ابانيخهاي مسكوني و... دارد؛ در كنار عوامل محيطي،  گيري بافت بناها، نوع مصالح، نحوه شكل

واقـع در   يهـا  سـاختمان ارزش افزوده  و يد کاظميو شه ينيامام خم يعنيادامه آن  و )يشافع شهر (امام

را بـاال بـرده و رونـد توسـعه فضـاهاي       ابانين خيه ايحاشگرايش ساخت و سازها به سمت  ،حاشيه آن

اي هـ  عالوه بر ويژگـي  نوسودشهر خدماتي در پيرامون آن را افزايش داده است. به عبارت ديگر ساختار 

جنـوبي كـه    -تنها مسير مهم شـمالي  .متأثر است شهر يعناصر انسان ساخت نظير محور ورودطبيعي از 

ابان امـام  يخبه نام ن ا، ادامه يابان امام شافعيخ -يورود ، بلوارنوسود داردشهر تأثير بسزايي در ساختار 

  است. يد کاظميابان شهيو خ ينيخم

شهر  يابان اصليخحول  يفرع يابان هايخ يبهساز ،داثن شده با احيبر ا يسع در طرح پيشنهادي

ـ ا يکاسته و نقش شهر يد کاظميو شه ينيامام خم -يابان امام شافعيخ يکيزان بار ترافياز م  ابـان يخن ي

 کـارگر و  ، بهـار يآزاد، روانيسابان يخ، يابان فردوسيخر ينظر معابر شهر يتر شود. پس از آن، سا پررنگ

عي بر كاهش تخريب باغات و سطوح سـاخته شـده اسـت. سـاماندهي بافـت      اند و اغلب س تقويت شده

اي و شهري و  و محورهاي محلهدوگانه تقويت مراكز محالت شهر، شمال  يميهسته قدژه يكالبدي به و

اي و شـهري و... از   هاي خدماتي با شعاع عملكرد استاندارد، توزيع مناسب خدمات محلـه  رفع نيازمندي

هـاي ارتبـاطي،    اين عناصر به همـراه شـبكه   .است نوسودشهر  يليتفص -جامعرح هاي اساسي ط اولويت

   كنند. در طرح پيشنهادي را تعيين مي نوسودشهر بندي اصلي و ساختار كالبدي  استخوان

از  يدر شـمال (ورود  يو گردشـگر  يحـ يتفر -يشهر، دو پهنـه خـدمات   -يبا توجه به نقش خدمات

بـه گورسـتان    ير منتهين مسيو همچن از سمت پاوه يورودر يمسدر  يجنوب) شهر و يسمت مرز شوشم
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 ي، نـوار روانيابـان سـ  يادامه خشهر، در  يدر نظر گرفته شده است. پس از آن با توجه به نقش گردشگر

نيـز   يبه عنوان پهنه گردشگرتوان از آن  يمشنهاد شده است که يپ يو گردشگر يحيتفر -سبز -يخدمات

  باشند. يم يشهرباز و سبز  يها پهنه الره ضحوو پارک  وزقلپارک همچنين  ياد نمود.

و ... حفظ شده و در افـق طـرح،    هان، پارک ها، آبشارياديمعناصر شاخص وضع موجود شهر نظير 

 يبان هاايدان شهدا و معلم و خيم، پارک قلوزتا  يمولوفاصل ميدان  يافته و محور حد يتر نقش برجسته

تبـديل   يمناسـب  يشـهر  يمناسب به فضاها يا طراحب ينيو امام خم يشافع ابان اماميخ يعنياطراف آنها 

  اند.  شده

در طـرح   .محله كالبدي تشكيل شده اسـت  دومحله عرفي و  هفتدر وضع موجود از  نوسودشهر 

هاي مورد نياز و  محالت كالبدي از نظر استقرار فعاليتاين است.  يدو محله کالبد يشهر داراپيشنهادي 

شـهري   يهـا و محور محله همجوار خـود طي تقويت شده و ارتباطات مناسب اين محالت با شبكه ارتبا

  ساماندهي شده است. ،حد فاصل محالت

نقشه ساختار و سازمان فضايي و الگوي پيشنهادي توسعه شهر در مرحله چهار شـرح خـدمات در   

در آلبـوم اسـناد    ١:٢٠٠٠و  ١:١٠٠٠٠بايد ارايه گردد با توجه به اينكه نقشه بـا مقيـاس    ١:١٠٠٠٠مقياس 

هـاي   گردد و اسناد بـا مقيـاس   ارائه مي A٣هاي مربوطه در فرمت  ارائه خواهد شد و در اين قسمت نقشه

  ها ارائه خواهد شد. مقرر در آلبوم نقشه
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سازمان فضايي پيشنهادي:  ١٣-٤نقشه شماره   
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  نقشه محدوده و حريم شهر -١٢-٤

-ف و اصطالحات گوناگون استفاده ميياز تعار پيرامون آن و يهنه شهرف پين جهت تعريش از ايپ

حـدود  «، »يحوزه شـهردار «، »محدوده خدماتي«، »يمحدوده قانون«توان به يف مين تعاريشد. از جمله ا

محـدوده  «، »ييمحـدوده نهـا  «، »يمحدوده استحفاظ«ر آنها در مورد محدوده شهر و يو نظا» مصوب شهر

ازهـا و  يف به مرور زمان و با توجـه بـه ن  ين تعاريم شهر اشاره نمود. ايها در مورد حرر آنيو نظا» ينفوذ

ان يـ تناقض م يموارد تداخل و حت يف و در برخين تعارياند. تعدد اه و ارائه شدهياقتضائات مختلف، ته

ل و اعمـا  يمناسب جهت ارائه انواع خدمات شهر ياف محدودهيو مانع تعر يجاد سردرگميآنها سبب ا

ف محدوده يتعار«قانون  ١٤/١٠/١٣٨٤خ ين مشکالت در تاريد. به منظور رفع ايگردياز مينظارت مورد ن

د ييـ ب و بـه تا يتصـو  ياسـالم  يتوسط مجلس شورا» ن آنهاييم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيو حر

  د.  ينگهبان رس يشورا

م يجز محدوده و حـر  يگريم ديک از شهرها محدوده و حريچ يه«ن قانون يح ايبر اساس نص صر

ـ ن ين قانون نخواهند داشت و عنـاو يم شهر) ايک) (محدوده شهر) و (دو) (حريموضوع مواد ( اد شـده  ي

، حـدود  ي، حـوزه شـهردار  يم قـانون ين متناظر آنها از جمله محدوده خدماتي، حـر يه عناوين کليگزيجا

م ي، حـر يوزه اسـتحفاظ ، حـ ير آنهـا در مـورد محـدوده شـهر، محـدوده اسـتحفاظ      يمصوب شهر و نظـا 

ب يـ گـردد و هـر ترت  يم شـهر مـ  ير آنها در مورد حـر يو نظا ي، محدوده نفوذيي، محدوده نهاياستحفاظ

ن و يدر قـوان  يگـر ين آنها با هر عنوان دييم شهر و نحوه تعيف محدوده و حريکه در مورد تعار يگريد

  .»خواهد بود ين قانون ملغيب ايمقرر شده باشد، با تصو يمقررات قبل

م شـهر بـر اسـاس    يف محدوده و حـر ين بخش به ارائه تعريبا توجه به مطالب ذکر شده، در ادامه ا

  پراختـه  » ن آنهـا يـي م شـهر، روسـتا و شـهرک و نحـوه تع    يف محـدوده و حـر  يتعـار «مندرجات قـانون  

  شود: يم
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  محدوده شهر: -

آن  يشهر و توسعه آت موجود يحد کالبد«ن قانون، محدوده شهر عبارتست از: يک ايبر اساس ماده 

شهر که ضوابط و مقـررات   يه طرح مذکور در طرح هاديو تا ته يليجامع و تفص -يهاددر دوره طرح 

  »باشد.ياالجرا مدر آن الزم يشهرساز

ن خـدمات  ياز جمله توسعه و احـداث معـابر و تـأم    يعمران يهاطرح يها عالوه بر اجرايشهردار

خـود کنتـرل و نظـارت بـر احـداث هرگونـه        يف قانونيوب وظادر چارچ ييربنايسات زيو تأس يشهر

ز بر عهـده  ير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيسات و سايساختمان و تأس

  دارند.
  م شهر:يحر -

رامون شـهر کـه   يبالفصل پ ياز اراض يقسمت«م شهر عبارتست از: ين قانون، حريبر اساس ماده دو ا

شهرسـتان و بخـش تجـاوز     يمات کشوريدر آن ضرورت دارد و از مرز تقس يشهردار نظارت و کنترل

  » د.يننما

ـ ت اولويتوسعه موزون شهرها با رعا يالزم و مناسب برا يبه منظور حفظ اراض  يت حفـظ اراضـ  ي

م شـهر  يسات در داخل حـر ياحداث ساختمان و تأس يها، هرگونه استفاده برا، باغات و جنگليکشاورز

ر است. نظارت بر احداث يپذامکان يجامع و هاد يهاارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحتنها در چ

م شهر مجاز شناخته يها و ضوابط مصوب در داخل حرسات که به موجب طرحيهرگونه ساختمان و تأس

م شهرها ي(که در هر حال از محدوه قانوني و حر يصنعت يهاشهرک يم به استثنايشده و حفاظت از حر

ـ مربوطه است، هرگونه ساخت و سـاز در ا  يباشند) به عهده شهرداريم يها مستثنيون شهردارو قان ن ي

  ن طبق مقررات رفتار خواهد شد.يم تخلف محسوب و با متخلفيحر
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  شهر: يشنهادين محدوده پييتع -

ـ  يهـا است که در دوره طرح از منـافع طـرح   يان کننده پهنهييهر شهر، تع يمحدوده قانون  يعمران

، نظارت بر ييربنايسات زيو تأس ين خدمات شهرياحداث و توسعه معابر، تأم يهامانند طرح يهردارش

ر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل شهر به طـور  يسات و ساياحداث هرگونه ساختمان و تأس

باشـد و از   شهر يو آت يکنون يازهاين يد جوابگويبا ييکامل برخوردار است. قطعاً محدوده شهر از سو

استفاده  يبرا يشهر نشود و در کل، ارائه کننده بستر يه و توسعه افقيرويگر، موجب گسترش بيد يسو

  باشد. يشهر ياز اراض

ن يشود که ا ي، مشخص منوسودشهر ) يقبل طرح مصوب (طرح هادي يشنهاديمحدوده پ يابيبا ارز

 ين طـرح مسـاحت  يكمتر موفق بوده است. ا يتوسعه شهر يآت يازهاين محدوده و برآورد نييطرح در تع

 بيتصـو سـال از  ده با توجه به اينكه  .شنهاد نموده استيهکتار را به عنوان محدوده شهر پ ٢٧.٤بالغ بر 

 يافتـه و برخـ  يتحقق  شنهاديفراتر از پها  ياز کاربر يمتفاوت بوده برخها  تحقق كاربري ،گذرد طرح مي

جـاد شـده انـد و    يشـنهاد نشـده و ا  يها در طرح پ ياز کاربر يبرخها محقق شده اند.  ينيش بيکمتر از پ

، به عبارتي احداث فضـاهاي خـدماتي در مكـان پيشـنهادي     شنهاد شده و اصال محقق نشده انديپ يبرخ

هاي اساسي بـين وضـع موجـود     گزيني تفاوت انجام نشده و هم از نظر سطح و سرانه و هم از نظر مكان

  وجود دارد.  يقبلادي ) و پيشنهادات طرح ه٩٤(سال 

 ،شـهر  يازهـا ينشـهر،   يقبل يمحدوده مصوب طرح هادبا در نظر گرفتن  يليتفص -جامعدر طرح 

شـنهاد شـده   يهکتار به عنوان محدوده شهر پ ٣٩.٣ در حدود يبا مساحت يا محدوده ،موجود يها شيگرا

، آن در برخـي نقـاط   است. اين محدوده در واقع با در نظر گرفتن محدوده مصـوب قبلـي و سـاماندهي   

اضافه نمودن ساخت و سازهاي بيرون از محدوده به داخل محدوده و... طراحـي شـده اسـت. محـدوده     

ر يسـبز و تنهـا مسـ    يباغـات و فضـاها   ،بلـوار است كه از طريق  يو جنوب يشمالشهر شامل دو قسمت 

  شوند.  به هم متصل مي ينيابان امام خميخ يعني يتردد
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  شهر: يشنهاديم پين حرييتع -

بر آن اعمال  يرامون شهر است که نظارت و کنترل شهرداريبالفصل پ ياز اراض يام شهر پهنهيحر

سات در آن در ياحداث تأس ي، هرگونه استفاده برايکشاورز يت حفظ اراضيت اولويشده و با رعا

ممکن است. حفاظت و نظارت بر ساخت  يجامع و هاد يهاچارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح

گر از توسعه يد يباشد و از سو يشهر م يرامونيکننده منابع پ تيحما ييم هر شهر، از سويساز در حر و

ن اراضي يو تأم يتوسعه بلند مدت شهر يبرا يزيرکند و امکان برنامه يم يريجلوگ يضابطه شهريب

  آورد. يآن را فراهم م يبراي توسعه آت رهيذخ

دره هرات را از سمت شمال محدوده  ،نوسودشهر  ١٣٧٤سال  يطرح هادن شده در ييم تعيحر

به طور کامل پوشش مي دهد. در بخش شرق در خط القعر ا غرب باغات رر مي گيرد و در بخش درب

ل کنار يتشار و مس ياز جنوب شرق روستا ييدر بخش هارا در بر مي گيرد. ابان هورامان يباغات و خ

پيداست که حريم شهر در رد. يگ يدفن زباله را در بر م ت گورستان و محليآن و در جنوب بعد از موقع

و فاقد عارضه زان ها يم يمنحن يمواز ينقاط منطبق بر شرايط طبيعي و اغلب به صورت خط اغلب

  شاخص و برجسته مي باشد. 

محدوده حريم  ١٠/١١/١٣٨٤با توجه به قانون تعاريف محدوده و حريم شهر مصوب سال 

مساحت حريم پيشنهادي شهر با تغييراتي همراه شده است. ، ديجدرح در ط نوسودپيشنهادي شهر 

  است. هکتار  ٢٧٥ بالغ بر نوسود

در ادامه نقاط مندرج در نقشه حريم به طور مشخص و ميزان فواصل آنها نيز اندازه گيري شده که 

متناسب با  کوچک کردن آند يجددر ادامه به ذکر آنها پرداخته شده است. عمده ترين تغيير در حريم 

در  يبرابر ٦ به ٧٤سال بر اساس طرح  يبرابر ١١.٥ م شهر را ازيمساحت حر هباشد ک يموسعت شهر 

ش ينقطه افزا ١٧نقطه به  ٧ش همراه شده و از يبا افزام يد کاهش داده است. تعداد نقاط حريطرح جد

متر از محور  ٣٠٠فاصله است بر محور جاده پاوه به ک واقع ياز نقطه  ٧٤در طرح سال که  افته استي
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٦٠               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

 ١٥٠٠ يمنحن نزايواقع بر تقاطع م ٧گردد و در نقطه  يشروع م يجاده پاوه سراه بطرف ستاد بازساز

   رسد.  يبه اتمام م تن قرار داردنمتربه طرف غرب آ ١٨٥٧و خط القعر دره تشار به فاصله  يمتر

  زير مي باشد:به شرح  ٧٤طرح سال مشخصات نقاط حريم 

متر از محور جاده پاوه سراه بطـرف   ٣٠٠طه يک واقع است بر محور جاده پاوه به فاصله : نق١نقطه 

  باشد. يم يستاد بازساز

متـر از   ٢٣٥به فاصله  يمتر ١١٠٠ يزان منحني: واقع است بر تقاطع خط القعر دره تشار و م ٢نقطه 

  باشد. يدره تشار ممنطبق بر خط القعر  ٢-١که خط يک به طرف غرب آن قرار دارد به طورينقطه 

متـر از   ٤٤٥٠و خط القعر دره هـرات بـه فاصـله     يمتر ١١٠٠ يزان منحني: واقع بر تقاطع م ٣نقطه 

  باشد. يم يمتر ١١٠٠زان يمنطبق بر خط م ٣-٢به طرف شمال آن قرار دارد که خط  ٢نقطه 

به طـرف   ٣نقطه  متر از ٥٣٥به فاصله  ي: واقع بر تقاطع خط القعر دره هرات و جاده شوشم ٤نقطه 

  باشد. يمنطبق بر خط القعر دره هرات م ٤-٢که يشرق آن قرار دارد به طور

 ٦٠٠و خط القعر دره هرات به فاصله  يمتر ١٥٠٠زان يم ي: واقع است بر تقاطع منحن ٥نقطه شماره 

  ر دارد.منطبقه بر خط القعر دره هرات قرا ٥-٤که خط يبه طرف شرق آن قرار دارد به طور ٤متر از نقطه 

از نقطه  يمتر ١٧٧٥به فاصله  يمتر ١٥٠٠ يزان منحنيو م ي: واقع شده بر تقاطع دره شوشم ٦نقطه 

  باشد. يم يمتر ١٥٠٠ يزان منحنيمنطبقه بر م ٦-٥که خط يبه طرف جنوب آن قرار دارد به طور ٥

 ١٨٥٧به فاصله و خط القعر دره تشار  يمتر ١٥٠٠ يمنحن نزاي: واقع شده بر تقاطع م ٧نقطه شماره 

باشـد و نقطـه    يمـ  يمتـر  ١٥٠٠ يزان منحنـ يـ منطبق بر م ٧-٦تن قرار دارد که خط نمتربه طرف غرب آ

منطبق بر خط القعـر دره تشـار    ١-٧که خط يمتر از آن قرار دارد به طور ٩٢٥به فاصله  ١مذکور از نقطه 

  باشد. يم

افته يکاهش  وسعت هکتار ٢٧٥ بهه نقط ١٧با  و گرفته صورت تغييرات به توجه با پيشنهادي حريم

 برابري ٦ حريم حتامس گفت توان مي حريم، درون در شهر هکتاري ٣٩.٣ محدوده به توجه بااست که 

 انساني يا و طبيعي هاي عارضه بر منطبق حريم نقاط از بسياري تا گرديده سعي. باشد مي شهر مساحت
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٦١               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

افيايي هر يك از نقاط حريم پيشنهادي جدول ذيل مختصات طول و عرض جغر. گردد پيشنهاد شاخص

  دهد: را نشان مي
  مختصات طول و عرض جغرافيايي نقاط حريم پيشنهادي: ٣٥-٤جدول شماره 
  )جغرافيايي (عرض Y )طول جغرافيايي( X نقاط
 ٣٨٩١١٤٠ ٦١٠٤٦٧ يك
 ٣٨٩١١٣٢ ٦١٠٨٢٥ دو
 ٣٨٩٠٧١٠ ٦١٠٧٩٢ سه
 ٣٨٩٠٤٤٤ ٦١٠٢٦٨ چهار
 ٣٨٩٠٧٣٧ ٦٠٩٨٨٨ پنج
 ٣٨٨٩٨٩٤ ٦٠٩١٤٥ شش
 ٣٨٩١٢١٣ ٦٠٩٦٥٥ هفت
 ٣٨٩٢٠٢٥ ٦٠٩٢٥٩ هشت
 ٣٨٩٢٢٥٢ ٦٠٩٠٠٩ نه
 ٣٨٩٢٦٢٥ ٦٠٩١٩٢ ده

ازدهي  ٣٨٩٢٧٠٤ ٦٠٩٢٦٨ 
 ٣٨٩٣١٤٦ ٦٠٩٤٤١ دوازده

زدهيس  ٣٨٩٣٠٠٠ ٦٠٩٧٠٩ 
 ٣٨٩٢٧١٢ ٦٠٩٧٧١ چهارده
 ٣٨٩٢٥٩٧ ٦١٠٠٦٦ پانزده
 ٣٨٩١٢٦ ٦٠٩٩٧٢ شانزده

فدهيه  ٣٨٩١٧٨٩ ٦١٠٥١٦ 
  ١٣٩٤، سال مأخذ: مطالعات مشاور                      

    

هكتار وسعت دارد كه با  ٢٧٥ برابر با نوسودشهر حريم پيشنهادي  ،همانطور كه قبال عنوان شد

برابر محدوده پيشنهادي است. در  ٦هكتار) مساحت حريم حدود  ٣٩.٣ مقايسه با مساحت محدوده (

  يشنهادي مشخص شده است.صفحه بعد نقشه موقعيت محدوده و حريم پ
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نوسودشهر  يشنهاديم پيحر: ١٤-٤نقشه شماره   
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٦٣               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  :محيطي حريم زيست

محيطي  زيست كشور برخي از صنايع مجاز هستند تا داخل حريم زيست طبق مصوبه سازمان محيط

  به طور دقيق مشخص شود. حريم زيست محيطي است شهرها مستقر شوند، براي اين منظور الزم

كيومتر بعد از محدوده مصوب شهري  ٥اي است به عرض  محيطي عبارت از محدوده حريم زيست

نفر و  ٢٠٠٠٠٠تا  ٧٥٠٠٠كيلومتر براي شهرهاي بين  ٣نفر و  ٢٠٠٠٠٠براي شهرهايي با جمعيت بيش از 

محيطي  محدوده حريم زيست نوسودشهر نفر. با توجه به جمعيت  ٧٥٠٠٠كيلومتر براي شهرهاي زير  ٢

  باشد. يهادكيلومتر از خط محدوده پيشنهادي طرح  ٢اي به عرض  تواند محدوده آن مي

گيرد و استقرار اينگونه  محيطي براي استقرار برخي از صنايع صورت مي پيشنهاد حريم زيست

شهر  اهد شد.صنايع و فواصل و نحوه قرارگيري آنها در قسمت ضوابط و مقررات ساختماني ارائه خو

توان از  يباشد و م يم يطيست محيم زيشنهادات مطرح شده فاقد حرينوسود با توجه به مطالعات و پ

  ت  اعمال ضوابط و مقررات آن اقدام نمود.يط زسيحفاظت از مح يم شهر برايحر
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٦٤               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  يشنهاديپ ياراض ينقشه کاربر -١٣-٤

مرحله سوم به  ١٠مربوطه، در بند  يها ح و سرانهو سطو نوسودشهر  يشنهاديپ ياراض يکاربر

 مرحله ١٠بند شود. در ارائه مي يشنهاديپ ياراض يح شد، در اين بند نقشه مربوط به کاربريل تشريتفص

ارائه  ١:٢٠٠٠با مقياس ها  نقشه آلبوم ارائه شده است و در نهايت A٤ ارائه پيشنهادات در فرمت  سوم

  خواهد شد.
  

  هاي دسترسيها و معابر پيشنهادي شهر تا حد كوچه بانشبكه خيا -١٤-٤

كاربري حمل و نقل و انبارداري طبق مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به اراضي 

هايي كه براي انجام سفرهاي شهري و برون شهري و بين  اختصاص يافته جهت شبكه معابر و ساختمان

  شود. شهري و انبارها گفته مي

و  اند دادهط به شبكه معابر بعد از كاربري مسكوني بيشترين سهم را به خود اختصاص اراضي مربو

  باشد. حتي در بعضي اوقات از سطوح كاربري مسكوني نيز بيشتر مي

  نديت فرايازمند رعايو ن به عنوان يك امر مجرد و انتزاعي فاقد مفهوم فني استمعبر  يطراح

ارتباطي آينده  شبکه ياست. به طور کل يو اجتماع ي، مهندسيدر قلمرو ضوابط و مقررات فن يا دهيچيپ

ازدياد سرانه  ،تا حد زيادي تابع شبكه و بافت شهري وضع موجود و عوامل موثر مانند ازدياد جمعيت

ستم يمختلف س يهالو وجود مد يي، نحوه جابجانحوه استفاده از اراضي ،افزايش مالكيت اتومبيل ،سفر

و  يو خدمات يمسکون ،يتجار يواحدهاتوسعه  ،باشد. ازدياد جمعيت ميسطح شهر حمل و نقل در 

ش يجه سبب افزايده و در نتيد و جذب سفر گرديمراکز تول وجود آمدنه بها سبب  ير در کاربرييتغ

فواصل  هاي جاذب و بنابراين با شناخت قطب به آنها خواهد شد. يدسترس يه برايل نقلياستفاده از وسا

را  ين ارتباط آتيو تام ييگردد که قدرت جوابگو يطراح يد طوريباشبكه ارتباطي  ر،آنها از يكديگ

ا يمستقر در منطقه و  يها تيان فعاليتر ارتباط م هرچه بهتر و مناسب يبرقرار يداشته باشد. در ضمن برا
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ک يحرکت و تفک يمني، ايکي، اکولوژي، دسترسيکيزيجوانب ف يطرح، تمام يشنهاديپ يهايکاربر

  عبارتند از: نوسودشهر موجود در  يکين مشکالت ترافيتر د لحاظ گردد. عمدهيبا يکردعمل

 در سطح شهر  يژه پلکانياده و به ويوجود معابر پ -

 از معابر شهر ياريه در بسيله نقليعدم عبور وس -

 شهر يميو قد در بافت ارگانيک ژهيبه وها  وضعيت نابسامان خيابانها و كوچه -

هاي باري به داخل شهر  و ورود كاميونشهر  يورود يدر نزديکنقليه سنگين وسايط  پاركينگ نبود -

  اي. هاي محله و مراكز و دسترسي

  شهر  ياصلمعبر دسترسي مستقيم معابر با عرض كم به  يداتعدوجود  -

نبود يك شبكه حلقوي مناسب جهت تأمين رفت و آمد سريع بين مناطق اصلي شهر بدون عبور از  -

 شهر يابان اصليخ

   نياديمروز مشكالت ترافيكي در مبادي ورودي شهر و معابر منتهي به ب -

 شهر  يابان هاعدم پيوستگي و تداوم خي -

از  ياريبودن بس يپلکانهاي قديمي شهر و  پوشش نامناسب بخشي از معابر شهر به ويژه در قسمت -

  آنها

  شهر  يقديمبافت هاي سطحي به ويژه معابر  عرض كم بيشتر معابر و عدم سيستم دفع آب -

  براي عابرين پياده شهر يدر معابر اصلها  ايمني پايين تقاطع -

 آن  نابساماني تابلوهاي هدايت ترافيك در سطح شهر و ورودي -

  بودن منطقه ياحداث معابر به جهت کوهستان ينه بااليهز -
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   نوسودشهر پيشنهادي  شبكه ارتباطي يطراحراهبردهاي اهداف و  -الف

اهداف و با توجه به تنگناها و مشکالت موجود و با در نظر گرفتن  يشنهاديپ شبکه معابر يطراح

 ر انجام شده است:يز يراهبردها

v ياهداف طراح    

بالقوه منطقه و نواحي  تأمين نيازهاي عبور و مرور بر اساس ضرورت ها و امکانات واقعي موجود و -

 آن

  شهر يارتباط  شبکه ييش کارآيافزا -

  شبکه ارتباطي يدر طراح يو زيبايي شناخت يايمن ،معابر تبل سلسله مراورعايت اص -

 پيشنهادي  يو شبکه ارتباطها  ايجاد ارتباطي منطقي بين الگوي توزيع کاربري -

v يطراح يراهبردها    

منطقه شهر در  يريو عدم خسارت جدي به محيط زيست با توجه به قرارگ شهرحفظ زيبايي  -

  اورامانات يبايو ز يکوهستان

   ينيزمارتباطي شهر و تسهيل جابجايي کاال با تکيه بر حمل و نقل  -گرهي تقويت نقش -

  .يتنظيم رفت و آمد سواره و پياده با مديريت صحيح ترافيک -

  رعايت سلسله مراتب شبكه ارتباطي. -

  ها بخصوص ايمني عابرين. رعايت اصول ايمني در طراحي شبکه -

  لي. هاي مح اولويت دادن به عابرين پياده در طراحي شبکه -

  کاهش ترافيک عبوري داخل محالت مسکوني تا حد ممکن.  -

  هاي اجرايي.  تامين سرانه معابر در حد معقول جهت تامين نيازهاي ارتباطي با حداقل هزينه -

  ها به حداقل ممكن. ها و تقاطع كاهش تعداد برش -

  سعي بر حفظ تأسيسات زيربنايي موجود. -

  ور توسعه معابر.سطوح ساخته شده به منظسعي در كاهش تخريب  -
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هاي اجرايي  مصوب قبلي به ويژه طرح يها استفاده حداکثر از معابر موجود و معابر پيشنهادي طرح -

  تهيه شده توسط شهرداري.

  شبکه معابر  يق طراحيبازآفريني حس مکان در شهر از طر -

  شبکه معابر  يبازشناسي هويت اصيل معماري در طراح -

  طراحي شبکه معابر و توزيع مناسب عملکردها ز طريقارتباط مناسب محالت و زيرمحالت ا -

  طراحي مبادي مناسب ورود و خروج شهر -

  هاي متنوع در يک محور توجه به نقش -

سعي بر آن بوده است كه با در نظر گرفتن نقاط ضعف شبكه  ،در پيش بيني شبكه ارتباطي اصلي

در نظر گرفتن مالكيت وسيله نقليه  ،نحوه استفاده از اراضي، موجود و بدست آوردن حجم ترافيك آينده

كه تعريض مسيرهاي  ييگذاري تأمين نمود. از آنجا احتياجات ارتباطي را با حداقل تخريب و سرمايهو 

اي را  داراي مستحدثات، با مشكالت زيادي روبروست و همچنين قدرت مالي شهرداري نيز چنين اجازه

االمكان از مسيرهاي  هدايت بار ترافيك سعي گرديد حتيريزي و  براي نيل به اهداف در برنامه ،دهد نمي

  هاي باير و آزاد براي سطح شبكه استفاده شود.  موجود و يا از زمين

كاربري زمين و توپوگرافي  ،الگوي كالبدي شبكه حمل و نقل درون شهري متأثر از بافت شهري

كاربري اراضي شهري  ،منطقه است. بدون شك مؤثرترين جنبه طراحي شهري در شبكه حمل و نقل

  .بستگي دارد يعيض طبرعوااي به ويژه  هاي توسعه معابر به كاربري اراضي منطقه محدوديت ،است

دسترسي و چگونگي  ،ب توليد و جذب سفر، ميزان نياز به پاركينگينحوه توسعه مراكز، ضرا

شهر . در گيرند ميقرار  ارتباط با شبكه حمل و نقل از جمله عواملي هستند كه در كاربري زمين مد نظر

ها با توجه به تأثير متقابل كاربري و شبكه  نحوه توسعه مراكز و مكانيابي آنها و پيش بيني شبكه نوسود

با در نظر گرفتن اهداف فوق و نتايج مطالعات وضع موجود و تاثير  حمل و نقل صورت گرفته است.

ارائه  نوسودشهر  يليتفص -جامعدي طرح متقابل کاربري و شبکه حمل و نقل، شبکه ارتباطي پيشنها

  شده است.   
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الگوي  ،وضع موجود شهر درقرار فعلي بخشي از خدمات تبا توجه به معيارهاي مكانيابي و اس

ک شهر با يو ارگان يمير بافت قديموارد نظ ير از وضعيت كاربري اراضي شهر در برخمتاثپيشنهادي 

  مشکل مواجه شده است. 

، سعي يليتفص -جامعبعضي از معابر، طرح اجرايي تهيه شده است. در طرح  براي نوسوددر شهر 

اي تقويت  اي به صورت ويژه معابر محله ،در اين فرآيند . همچنيناست بودهبر رعايت كليه اين مصوبات 

  اند. اي و شهري با در نظر گرفتن ضريب سفر ساماندهي گرديده و معابر منتهي به خدمات محله
   نوسودپيشنهادي شهر  رتباطيشبكه ا عرض -ب

روي نقشه پيشنهادي مشخص بندي و بر  با توجه به مقياس طرح پيشنهادي، معابر پيشنهادي دسته

  شده اند که عبارتند از: 

  يمتر ١٦و  ١٨معابر  -

  يمتر ١٤و  ١٢معابر  -

  يمتر ١٠و  ٨معابر  -

   يمتر ٤و  ٦معابر  -

 يد کاظميو شه ينيابان امام خميآن به نام خ و ادامه يابان امام شافعيخابان شهر، ين خيتر ضيعر

جهت رفع مشكالت دسترسي و ايجاد  يمحله جنوبرامون يپاحداث رينگ ارتباطي پس از آن، باشد.  يم

ابان يکه از خصورت گرفته است. اين رينگ  يبرون شهريك سيستم حلقوي براي تسهيل ارتباطات 

در افته و يبه سمت شمال ادامه  يدر بخش غرب يدسابان فرويخدر ادامه به نام ع شده و وروان شريس

متر  ١٤با عرض ابان ين خيشود. ا يممتصل  ينيخمابان امام يبه خانه شهر يدر م يبازارچه مرز يکينزد

زند و  يرا دور م يمحله دو کالبد يغرب يبخش ها، يدر بخش فردوس متر ١٢روان و يدر بخش س

 يدارا يشافع ما بلوار امايابان يخسازد.  يمفراهم  يابان اصليخ از شهر را از دو سو به ييبخش هاارتباط 

  باشند.  يممتر  ١٦ يد کاظميو شه ينيخمابان امام يمتر، خ ١٦و  ١٨عرض 
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متر  ١٦ يشنهاديابد با عرض پي ياطراف ادامه م ييو روستا يابان اورامان که به سمت نقاط شهريخ

  .  مشخص شده است

متر تا بخش  ١٢با عرض  يابان آزادين خيده است. همچنيشنهاد گردير پمت ١٢ز يابان آرامستان نيخ

  ابد. ي يافته ادامه ميد توسعه يجد يها

  اند.  ن تعداد را به خود اختصاص دادهيدارند، بيشتر يکه نقش محل يمتر ١٠ و ٨، ٦ ،٤ معابر
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  معابر پيشنهاديشبکه عرض : ١٥-٤نقشه شماره 
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  مصوب يبا طرح هاد نوسودپيشنهادي شهر  شبكه ارتباطي مقايسه -ب

به ويژه در بافت قديم متأثر از كوچه هاي قديمي بوده و اغلب  نوسودشهر معابر وضع موجود 

سه با بخش يشهر در مقا يشمالتوان گفت بخش  يم ي. به طور کلاند حالت ارگانيك را حفظ نموده

هموار  ين هايزمشهر متاثر از  يجنوبباشد و بخش  يم يترشيک بيشبکه معابر ارگان يشهر دارا يجنوب

  باشند.  يم  تر و با برنامه معابر منسجم يو ... دارا ديجد يو باز، ساخت و سازها

 هادي مصوبسعي بر آن بوده كه از معابر طرح شهر  يشبکه معابر پيشنهاد يدر طراحاگر چه 

نقشه معابر پيشنهادي تا ، شهر شرق و جنوبژه يوبه  ها، مکان يبرخولي در  ،حداكثر استفاده شود

و طرح  مصوب قبلي يهادطرح بين   مقايسهنقشه  است. شهر يقبل از طرح هاديحدودي متفاوت 

ن نقشه حاوي به منظور مشخص نمودن وضعيت معابر موجود و پيشنهادي ارايه شده است. اي پيشنهادي

  موارد زير خواهد بود:

اند يا هنوز اجرا  معابري كه در طرح مصوب سابق بوده (چه اجرا شدهشبكه معابر حفظ شده: الف: 

اند كه به عنوان معابر تثبيت شده طرح قبلي  اند) و در طرح پيشنهادي نيز مورد استفاده قرار گرفته نشده

  باشند. مي

هايي از شبكه طرح مصوب هستند كه به خاطر مشكالت در اجراء و يا  ب: معابر حذف شده: بخش

  اند. رورت حذف شدهعدم ض

تا حدي  يي كه مسير آنها نسبت به طرح هاديها شبكه :تغيير مسير داده شده (جابجا شده) ج: معابر

  اند. جابجا شدهيا تغيير يافته و 

د: معابر تغيير عرض داده شده: معابري كه عرض پيشنهادي در حد قابل توجهي با عرض طرح 

  متفاوت بوده است. يهاد

، هم جابجا شده يکه نسبت به طرح هادي قبل يعرض داده شده و جابجا شده: معابرر ييه: معابر تغ

  ر نموده است. ييو هم عرض آنها تغ

اند.  اشته ولي بر اساس نياز طراحي شدهوجود ند يمعابري كه در طرح هاد و: معابر جديد:
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  ميزان مداخله در شبکه معابر : ١٦-٤نقشه شماره 
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  نوسودپيشنهادي شهر  ارتباطيشبكه  مراتب سلسله -پ
در طراحي شبكه ارتباطي رعايت سلسله مراتب شبكه ارتباطي الزامي است، سلسله مراتب يعني 

تواند با يك معبري  اينكه يك معبر با نقش و عملكرد خود مينقش و اهميت عملكرد يك معبر.  درجه،

اغلب سعي  نوسودمعابر شهر  يدر طراح باشد، متصل شود. تر  كه يك يا دو درجه از خود باالتر و پايين

  اي و رعايت اصل سلسله بر كاهش تخريب باغات و سطوح ساخته بوده است. تقويت محورهاي محله

 يل توپوگرافين امر به دلياگرچه ا است نوسودهاي اساسي طراحي شبکه معابر شهر  مراتب از اولويت

ود باغات در درون شهر، مشاور را مجبور به تند و وج يب هاياز ش ياد ناشيز يها تيد و محدوديشد

در اين قسمت به طور مشخص به ارايه . ديآن نما يعيط طبيتوسعه شهر و شرا يعيطب ياز الگو يرويپ

در  نوسودشهر  يشبکه معابر پيشنهاد شود. پرداخته مي نوسودنقشه سلسله مراتب معابر پيشنهادي شهر 

  : باشد يمراتب زير م سلسله يافق طرح دارا

  )يدرجه يک (از نوع راه عبور يشريان -

  يدرجه دو اصل يشريان -

  يدرجه دو فرع يشريان -

   ياصل يخيابان محل -

  يفرع يخيابان محل -

  بست  بن يدسترس -

  راه   پياده -

وارد شهر شده و در (جنوب شرق) که از سمت پاوه  يشمال - يجنوب جهتشهر با  يابان اصليخ

، داراي نقش شرياني درجه يک از گردد يخارج م يز شوشماز شهر به سمت مر يه بخش شماليال يمنته

روستايي و  يشهرهاي  و سکونتگاه نوسودنوع راه عبوري است که نقش آن برقراري ارتباط ميان شهر 

 ١٨دان معلم يشهر تا م يدر ابتدااست. عرض اين معبر پيشنهاد شده  نوسودشمالي و شرقي اطراف شهر 
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و ادامه آن به  ينيابان امام خمي(خيشهر در بخش شمال يدان معلم تا انتهايم) و از يابان امام شافعيمتر(خ

   است.متر  ١٦) برابر با يد کاظميعنوان شه

شهر ن معبر ارتباط دهنده يشهر را بر عهده دارد. ا يدرجه دو اصل يانيش شرابان اورامان نقيخ

از  ياديبخش ز که ات استاورامان يباياطراف با شهر نودشه و منطقه ز ينوسود و سکونتگاهها

  رد. يگ يصورت م معبرن ير اد يدرون و برون شهر ييجابجا

   يروان، فردوسي، سيآزادشهر عبارتند از: خيابان هاي محلي اصلي  خيابان

اند.  مشخص شده ينهادشيدر نقشه شبکه معابر پ که تعداد آنها زياد است، يفرع يمحل يها ابانيخ

  راه با سطح پوشش سنگفرش پيشنهاد شده است.   ورت پيادهبه ص يالزم به ذکر است مساحت

شهر مقاطع عرضي پيشنهادي در و  يمراتب معابر پيشنهاد سلسلهبه منظور اصالح معابر موجود، 

  ارائه شده است.صفحات بعد هاي  جه به عرض معابر پيشنهادي، در نقشهوبا ت نوسود
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از لحاظ عملکرد شنهاديسلسله مراتب معابر پي :١٧-٤نقشه شماره   
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 معابر  يعرضمقاطع  :١٨-٤نقشه شماره 
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٧٧               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

، ين شهريزم يها يم، کاربريحر هاي يبند پهنه يگزارش ضوابط و مقررات طرح برا -١٥-٤

، يشهر يفضاهامعابر ، احداث بناها، يساختمان ين، نمايک زميتراکم، ارتفاع، تعداد طبقات، تفک

  ره يو غ ي، خدماتيفرهنگ ،يآموزش يها تيفعال

ک يم شهر در ير ضوابط مربوط به محدوده و حرين و سايضوابط و مقررات نحوه استفاده از زم

  ارائه خواهد شد.(جلد پنجم) جلد جداگانه 
 

هاي  بيني نيازهاي آتي شهر در دوره ها و امكانات و تأمين پيش گزارش تعيين اولويت-١٦-٤

  هريزي پنج ساله و دهسال برنامه

هاي مربوط به شهرداري وابستگي زيادي به وضعيت درآمدي شهرداري  بندي اجراي پروژه اولويت

ها  هاي مربوط به شبكه معابر و ساير پروژه هاي كالن مربوط به شهرداري به دو دسته پروژه دارد، پروژه

  شوند. تقسيم مي

معابر طرح هادي مصوب شهر اي بين شبكه معابر پيشنهادي و  پيش از اين، مقايسه نوسوددر شهر 

صورت گرفته است. در مطالعات مذكور شبكه معابر پيشنهادي از لحاظ تعريض، تثبيت و همچنين 

توان، ميزان تعريض و  از نتايج آن ميبا استفاده پيشنهادات جديد نسبت به طرح هادي بررسي گرديده كه 

ملكردي هر معبر در وضع موجود و در هاي مورد نياز براي اجرا را تخمين زد. براساس نقش ع هزينه

احداث و  ها، بندي اجراي پروژه اولويت ،ها پذيري شبكه نتايج حاصل از ميزان تحقق و هاي آتي سال

     را نشان  يشبکه معابر پيشنهاد ياجرا يبند اولويت، ١٩- ٤ نقشه گيرد. ها صورت مي تعريض خيابان

  دهد.  يم

ها به تفصيل توضيحات  ي عمراني و مدت زمان انجام پروژهها در مرحله پيشين در خصوص برنامه

  شود. ها به تفكيك معابر و فضاها ارائه مي بندي احداث پروژه ارائه شده است، در اين مرحله اولويت

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٧٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  يشبکه معابر پيشنهاد ياجرا يبند : اولويت١٩-٤ شماره نقشه
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٧٩               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  

  ها به تفكيك نوع برنامه يتفصيل -جامعهاي پيشنهادي طرح  بندي پروژه اولويت: ٣٦-٤جدول شماره 

  بندي اولويت  نوع برنامه عمراني ها پروژه

  ها و معابر خيابان

در بخش شرق شهر  يغرب -يشرقاحداث معابر جديد 
  يابان آزاديمانند ادامه خ

 جنوب يجنوبي در بخش ها –د شماليياحداث معابر جد
  ابان آرامستان)يض خي(تعر شهر

  اولويت اول  مدت كوتاه

  اولويت اول  مدت كوتاه  ابان هورامانيص خيو تعراحداث 
  اولويت دوم  مدت ميان  ساماندهي و تعريض معابر قديمي

  فضاهاي پيشنهادي

  اولويت اول  مدت كوتاه  اي احداث بوستان محله
  اولويت دوم  مدت كوتاه  احداث بوستان شهري

  اولويت دوم  ميان مدت  يجنگلاحداث پارک 
  اولويت سوم  ميان مدت  گردشگري نوار حفاظتي

  اولويت دوم  مدت كوتاه  احداث مجتمع چند عملكردي
  اولويت سوم  مدت كوتاه  احداث پاركينگ و پارك سوار

  اولويت سوم  مدت ميان  سازي و احداث فضاهاي سبز پيشنهادي آماده
  ١٣٩٤- ٩٥، سال مأخذ: مطالعات مشاور
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٨٠               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

 

  هاي پيشنهادي بندي تفصيلي پروژه ت: اولوي٣٧-٤جدول شماره 

  ها طرح  رديف
 ٥اولويت 
  ساله اول

 ٥اولويت 
  ساله دوم

  * *  احداث معابر جديد  ١
  *  *  تعريض معابر  ٢
  *  *  اصالح و ايمن سازي مبادي ورودي و خروجي شهر از نظر ترافيكي  ٣
  *  *  گير در جاده نصب تابلوهاي كاهنده سرعت و  احداث سرعت  ٤
  *    ح فاضالب شهريتهيه طر  ٥
  *   احداث بوستان شهري در نقاط مختلف شهر  ٦
   *  اي در محالت احداث بوستان محله  ٧
  *   احداث مجتمع هاي چند عملكردي  ٨
  *   احداث پاركينگ و پارك سوار  ٩
  *   گورستان و توسعه ساماندهي  ١٠
  *   سازي و احداث فضاهاي سبز پيشنهادي آماده  ١١
    *  هاي اجتماعي آسيب بررسي مسائل و  ١٢
    *  ارائه آموزشهاي نوين زراعي، باغداري، آبياري و دامداري  ١٣
    *  ها بررسي و ارزيابي اثرات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي پروژه  ١٤
   *  تعريض معابر و طراحي فضاهاي سبزبا  نوسودساماندهي ورودي شهر   ١٥

١٦  
و جنوبي درمناطق شمالي  آوري، دفع و هدايت آبراهه هاي فرعي جمع

    *  شهر

  *    وري در فعاليتهاي شهرداري هاي ارتقاء بهره تدوين شيوه  ١٧
  *    ريزي استراتژيك شهرداري تدوين سند و نظام برنامه  ١٨
  *    تهيه طرح جامع مديريت پسماند شهري  ١٩

٢٠  
هدايت ساخت و سازها از نظر رعايت استانداردهاو ارزشهاي معماري و 

  انساني
  *  

    *  ساماندهي سيما و نما و مبلمان شهري  ٢١
    *  فرهنگ سازي براي گسترش مشاركت شهروندان  ٢٢
   *  تهيه طرح جامع ايمني مديريت بحران  ٢٣
   *  تجهيز كتابخانه  ٢٤
  *    يابي فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي ساماندهي و زمينه  ٢٥

١٣٩٤-٩٥، سال مأخذ: مطالعات مشاور    
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٨١               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

توسعه يت هاياولو: ٢٠-٤نقشه شماره   
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٨٢               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

موضوعي شهر با تعيين مرجع تهيه كننده و تصويب كننده،  - هاي موضعي فهرست طرح -١٧-٤

  بندي تهيه هر يك از آنها بندي، رويكرد تهيه و اولويت زمان

پيشنهادات به صورت موضوعي و  تفصيلي -جامعطرح  ژهيبه و يشهر يها   در شرح خدمات طرح

هايي هستند كه از  ها و پروژه هاي موضعي و موضوعي شامل طرح شوند. طرح ي ميبند موضعي تقسيم

  شوند. استخراج و اغلب براي ساماندهي شهر پيشنهاد مي جامع و تفصيلي  طرح

هاي موضوعي اغلب با توجه به وجود مشكالت اجتماعي، كالبدي و اقتصادي شهر در  طرح

هاي  ولي طرح ،كند  رت مشخص تعريف و معرفي ميبرگيرنده موضوعاتي است كه مشكالت را به صو

هايي خاص و   ها و موضع هاي خاصي دارد كه نيازمند ساماندهي هستند يا مكانموضعي اشاره به مكان

هاي مربوطه اجرا شوند و معموالً از جنس كاربري زمين،  تواند پروژه مشخص هستند كه در آنها مي

  باشند. يجاد شبكه راهها و... ميهاي خاص اجرايي، ا طراحي شهري، پروژه

هاي موضوعي و موضعي، آنها را  تري از طرح برخي از صاحبنظران شهرسازي در تعريف كامل

هاي كوچكتري تبديل  دانند كه از سند اصلي متمايز و به بسته مي جامع و يهاد هايي از طرح قالب

  اند. شده

تهيه و ارائه  جامعو  يهادطرح هاي موضوعي و موضعي بيشتر براي تسهيل در اجراي  طرح

هاي پيشنهادي بيشتر  كه مساحت محدوده مطالعاتي خيلي بزرگتر و حجم پروژه گردند و در صورتي مي

هاي  طرح ٤-٣٨ها به مراتب مزيت بيشتري خواهد داشت. در جدول شماره  گونه طرح باشد تعريف اين

  گردد. ازمان اجرائي ارائه ميبه تفكيك س نوسودشهر  يليتفص - جامعموضوعي و موضعي طرح 
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٨٣               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  نوسودشهر  يليتفص -جامعهاي موضعي و موضوعي طرح  : طرح٣٨-٤جدول شماره 

ها طرح رديف  سازمان اجرايي نوع پروژه 
 شهرداري موضعي احداث معابر جديد  ١
 شهرداري موضعي ساماندهي خيابان هاي امام شافعي، امام خميني و شهيد کاظمي ٢
يمن سازي مبادي ورودي و خروجي شهر از نظر ترافيكياصالح و ا ٣  شهرداري موضعي 
گير در جاده نصب تابلوهاي كاهنده سرعت و احداث سرعت ٤  شهرداري موضعي 
اداره آب و فاضالب -شهرداري موضعي احداث تصفيه خانه فاضالب شهري و سيستم لوله شبکه فاضالب  ٥  
اط مختلف شهراحداث بوستان شهري و محله اي در نق ٦  شهرداري موضعي 
ميراث فرهنگي -شهرداري موضعي ساماندهي تفرجگا حوض الره ٧  
بخ خصوصي -شهرداري موضعي احداث مجتمع هاي چند عملكردي ٨  
 شهرداري موضعي احداث پاركينگ هاي طبقاتي ٩
اداره اوقاف -شهرداري موضعي ساماندهي گورستان ١٠  

يساماندهي بافت فرسوده شهر ١١  موضعي 
 -راه و شهرسازي -شهرداري

ميراث فرهنگي -سازمان نوسازي  
محيط زيست -اوقاف -شهرداري موضعي ساماندهي و طراحي و اجراي معبر آرامستان ١٢  
شهرداري -جهاد كشاورزي  موضوعي ارائه آموزشهاي نوين زراعي، باغداري، آبياري و دامداري ١٣  

١٤ 
تشار و نوسود با تعريض معبر،  ساماندهي ورودي شهر نوسود مابين

  جدول گذاري در بخش جنوب شرقي
 شهرداري ـ راه و شهرسازي موضعي

آوري، دفع و هدايت آبراهه هاي فرعي در مناطق شمالي شهر جمع ١٥  شهرداري موضعي 
وري در فعاليتهاي شهرداري هاي ارتقاء بهره تدوين شيوه ١٦  شهرداري موضوعي 
ريزي استراتژيك شهرداري نامهتدوين سند و نظام بر ١٧  شهرداري موضوعي 
 شهرداري موضوعي تهيه طرح جامع مديريت پسماند شهري ١٨

١٩ 
هدايت ساخت و سازها از نظر رعايت استانداردها و ارزشهاي معماري و 

 انساني
 شهرداري موضوعي

 شهرداري موضوعي ساماندهي سيما و منظر و مبلمان شهري ٢٠
ايمني مديريت بحرانتهيه طرح جامع  ٢١  شهرداري ـ استانداري موضوعي 
 فرهنگ و ارشاد اسالمي موضوعي توسعه و تجهيز كتابخانه ٢٢
يابي فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي ساماندهي و زمينه ٢٣  شهرداري و بخش خصوصي موضوعي 
هاي اجتماعي بررسي مسائل و آسيب ٢٤  شهرداري و بخش خصوصي موضوعي 

   ١٣٩٤- ٩٥، سال ت مشاورمطالعا :مأخذ
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٨٤               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

 بافت فرسوده شهر يسامانده -١

مترمربع)، قدمت (ابنيه  ٢٠٠معيارهاي ريزدانگي (قطعات کمتر از بافت فرسوده شهر با توجه به 

 يتعيين شده است. پروژه ساماندهمتر)  ٦سال عمر) و عرض معابر (معابر کمتر از  ٣٠داراي بيش از 

 يونکمس ياز واحدها ي) آن قرار دارد و بخشيمي(هسته قديشمالدر بخش اغلب بافت فرسوده شهر 

  ترين اهداف اين پروژه عبارتند از: . مهمرديگ يرا در بر م يميقد

 اسالمي ساکنان  -يساماندهي کالبد شهر با تأکيد بر هويت ايران -

  ها نافزايش کارايي و عملکرد کالبدي شهر در برابر حوادث و بحرا -

  شهروندان يگو فرهن يارتقاء سطح اجتماع -

و سکونت در  يل به ماندگاريبافت و تما يو بازساز يبهساز يبرا يقيتشو ياست هايعرضه س -

 ن محدودهيا

 يبافت شهر ينوساز ياز صاحبان امالک در راستا يمال يت هايحما -

 سکنه يزندگ يط سرزنده و شاداب برايجاد محيا -

  ع و آسان در مواقع وقوع بحرانيسر يدسترس يژه ر راستايل در تردد به ويض معابر و تسهيتعر -

 مربوطه يسازمان ها ياز سو يتسهيالت مال ياعطاهايي نظير  ياين پروژه از طريق سياستگذار

تقويت ارتباط ميان و... و  يشهردارعامل،  يبانک ها، ي، استانداريهمچون وزارت راه و شهرساز

  باشد.  يابل اجرا مق يمردم يها و مردم شهر با استفاده از تشکيل تشکل يشهردار

، وزارت يشهردارشهر دارد.  يو کالبد ي، فرهنگيپروژه مذکور بيشترين تاثير را در ابعاد اجتماع

باشند که با  يهايي م از جمله سازمان يسازمان ميراث فرهنگو  يسازمان نوساز، يراه و شهرساز

و يا غيرمستقيم دارند. اين پروژه تاثير مستقيم  يدر تهيه طرح و يا اجرا يبخش خصوص يهمکار

طرح  يبافت فرسوده با توجه به اهميت آن، در پنج سال اول اجرا يپروژه سامانده ياولويت اجرا

  شهر تعريف شده است. يتفصيل - جامع
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  نوسودمحدوده بافت فرسوده شهر : ٣-٤ر شماره يتصو

 

 يابان اصليخ يسامانده -٢

سه  يکه نام ها يد کاظميابان شهيت خيو در نها ينيابان امام خميو در ادامه خ يفعامام شاخيابان 

ل داده و يرا تشک ترين معابر شهر اصليشهر هستند  يجنوب - يشمال يا محور اصلير يمس يگانه بر رو

ميدان شهدا، معلم و مولوي سه ميدان مهم شهر ابان شکل گرفته است. ين خيا يشهر بر رو ياستخوانبند

خيابان که اين هاي موجود در حاشيه  بناها و كاربريبوده که در طول مسير خيابان اصلي واقع شده اند. 

با تعريف مرکزيت عملکردي شهر، منجر  ،هستند و... ي، نظامي، آموزشي، ادارتجاري يها يکاربراغلب 

 يو در بخش هامتفاوت  يعرض ها يابان داراين خياد. ابان شده انين خيابه سرزندگي و پويايي 

. اين آن متفاوت است يط توپوگرافياد و شرايل طول زيبه دل يها يکاربر يابيمختلف آن نحوه مکان

با دارا بودن فضاي سبز، قابليت تبديل شدن به يک محور و فضاي شهري فعال و پويا را دارد.  ابانيخ

  عبارتند از: رين مسياترين اهداف پروژه ساماندهي  مهم

 فعال و هم پيوند ايجاد محورهاي -
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  مناسب سازي فضا براي حضور و حرکت پياده در شهر -

 افزايش کارايي شبکه معابر -

  رونق فعاليت و توسعه اقتصادي و به دنبال آن  يتوسعه گردشگر -

 بهبود شرايط اکولوژيکي شهر -

 ان باغات اطراف آنيجلوگيري از هرگونه توسعه غير مجاز در م -

و نيز  حرکت سواره و پياده يمناسب برا يايجاد الگوايي نظير ه اين پروژه از طريق سياستگذاري

  باشد. قابل اجرا مير ين در طول مسيو همچن نيادطراحي و مکان گزيني مبلمان شهري در مي

مسئول تهيه  نوسودي شهردارپروژه مذکور بيشترين تاثير را در ابعاد ترافيکي و اجتماعي شهر دارد. 

اجراي  اولدر پنج سال  ن محورياشد. اولويت اجراي پروژه ساماندهي طرح و اجراي اين پروژه مي با

 مابان امايخ لکه شام يابان اصليخ يپروژه سامانده. شهر تعريف شده است يليتفص -جامعطرح 

آن  يشهر از جنوب تا خروج يورودحد فاصل  در يد کاظميابان شهيو خ ينيخم مابان اماي، خيشافع

  گيرد.  يبر م را در يدان مولويدر شمال م
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  شهر نوسود يابان اصليخ يسامانده: ٤-٤ر شماره يتصو

 الره ضپارک حو يسامانده -٣

 ياز شهر با درختان ييمشرف بر بخش ها ييو در فضاترين محله شهر  يدر قديم الره ضحو

شهر واقع است.  شمالدر  يميقد هستهقرار دارد که در  يدان مولويبا در جوار ميز يو آبشار يميقد
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  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٨٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

خاص در شهر بوده که از جمله عناصر  يو اجتماع يفرهنگ -ياسيس -يخيتاربار  يدارافضا اين 

  شود.  يمحسوب م نوسودت يهو يو داراشاخص 

 يشهر يتبديل آن به يک فضا ياست که برا يپويايعملکرد  يدارا فضادر حال حاضر اين 

  ترين اهداف اين پروژه عبارتند از: شود. مهم يساماندهز نياست کالبد آن  يضرور ،مناسب

 تقويت سرزندگي و انسجام اجتماعي در شهر -

 اسالمي ساکنان -ساماندهي کالبد شهر با تأکيد بر هويت ايراني -

 شهر يخيت تاريو تعلق خاطر سکنه به هو ياحساس سرزندگ -

  شهر يو خدمات يگردشگر -يحيت نقش تفريتقو -

ايجاد ، يمند و عناصر يادمان استفاده از نشانه هاي هويتهايي نظير  يسياستگذاراين پروژه از طريق 

قابل اجرا  فضاطراحي و مکان گزيني مبلمان شهري در و حرکت سواره و پياده  يمناسب برا يالگو

  باشد. يم

مور ، اداره اوقاف و ايشهردارشهر دارد.  يو فرهنگ يرا در ابعاد اجتماع ياديزپروژه مذکور تاثير 

اين پروژه  يباشند که در تهيه طرح و يا اجرا يهايي م از جمله سازمان يسازمان ميراث فرهنگه و يريخ

طرح  يدر پنج سال دوم اجرا الره ضحوپروژه  يتاثير مستقيم و يا غيرمستقيم دارند. اولويت اجرا

  شهر تعريف شده است. يليتفص - جامع

انتخاب شده  و يطراح يمعماره آن در قالب گزينه ، کانسپت اوليحوض الره يبه منظور سامانده

  است. 
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  نوسوددر شهر  حوض الره يت کليموقع: ٥-٤ر شماره يتصو

  
 ر آرامستانيمس يو طراح يسامانده -٤

ه تپ يبرخوردار است و دارا ير که از چشم انداز خوبين مسيواقع در طول ا ير آرامستان و فضايمس

ـ تقو يدر راسـتا  يه اژرا فراهم ساخته تا به عنوان پـرو  يتيباشد موقع يم خوددر امتداد  ياديز يها ت ي

آن  يت تپـه هـا  ير با توجه به موقعين مسيرد. ايمورد توجه قرار گ يستيتور -يحيتفر -ينقش گردشگر

ر عامل شـهر  يند غت نقش پدافيتواند در تقو يو ساخته شود م يسبز طراح يتواند به عنوان فضا يکه م

  ترين اهداف اين پروژه عبارتند از: د. مهميفه نمايوظ يفايز اين

 شهر نوسود يو خدمات يستيتور -يحيتفر -يگردشگررونق فعاليت و توسعه  -

  بخش شهرهويت عناصر ساماندهي کالبد شهر با تأکيد بر  -

 نظام بهره برداري از منابع طبيعيرعايت اعتدال در  -
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توجه صرف به عنوان نقش  يبه جا ريمس يو رفاه ي، خدماتيش گردشگرت نقيتقو يتالش برا -

 دفن اموات يبرا يريمس

  رين مسيق شهروندان به استفاده از ايدر شهر و تشو ياده رويت نقش پيتقو -

 يدر اجرا ياز جمله اقدامات ضرور مردم ساکن شهر و گردشگراناي ورود بر ريمسسازي  مناسب

دارد.  يدر بخش جنوبشهر  يگردشگرذکور بيشترين تاثير را در ابعاد باشد. پروژه م ياين پروژه م

باشند که در  يهايي م از جمله سازمان نوسود يشهردارو نيز  ستيط زيه، محيرياوقاف و امور خسازمان 

پروژه در پنج ن يا ياين پروژه تاثير مستقيم و يا غيرمستقيم دارند. اولويت اجرا يتهيه طرح و يا اجرا

  شهر تعريف شده است. يليتفص -جامع طرح  ياجرا سال دوم
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  ر پروژه آرامستانيو مست يموقع: ٦-٤ر شماره يتصو
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 يشهدا، معلم و مولون يدامي يسامانده -٥

را بـر عهـده    يو گـره گـاه   يدر درون شهر نقش مهم ارتبـاط  يژه مولويشهدا، معلم و به و نيادمي

دان يشده اند. م ييجانما يد کاظميو شه يني، امام خميابان امام شافعير خين در طول مسياديمن يا. دارند

 معلـم دان يـ شـود. م  يبه آرامسـتان از ان منشـعب مـ    ير منتهيشهر از سمت پاوه و مس يشهدا در ورود

ز ن بخـش شـهر ا  يتر يميبه عنوان قد يدان مولويبه سمت نودشه و اورامانات است و م يدروازه ورود

برخـوردار   حـوض الره اش با تفرجگـاه   يل همجواريژه به دليدر سطح شهر به و يژه اجتماعيگاه ويجا

 يتـرين اهـداف پـروژه سـامانده     مهـم  هستند. يو هم اجتماع يکينقش تراف ين هم دارايادين مياست. ا

  ن عبارتند از:يدامي

 افزايش کارايي شبکه معابر -

 شهر  يبرا يتيجاد نماد هويا -

 شهرورود و خروج  يبرادي مناسب طراحي مبا -

  نياديم يت نقش اجتماعيتقو -

 شهر يا خروجيو  يورود يترافيک سواره  يساماندهو  يميدان به عنوان يک نشانه شهر يطراح

باشند. پروژه مذکور بيشترين تاثير را در ابعاد  يمها اين پروژه  يدر اجرا ياز جمله اقدامات ضرور

از جمله  نوسود يشهردارو  يک استانداري، حوزه ترافيو شهرساز شهر دارد. اداره راه يترافيک

 ياين پروژه تاثير مستقيم و يا غيرمستقيم دارند. اولويت اجرا يساماندهباشند که در  يهايي م سازمان

  شهر تعريف شده است. يليتفص -جامعطرح  يدر پنج سال دوم اجرا نيادمي يپروژه سامانده
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  شهر نوسود ين شهدا و معلم در بخش جنوبيموقعيت مياد: ٧-٤ر شماره يتصو

3892500

  
  شهر نوسود يميدر هسته قد يدان مولويت ميموقع: ٨-٤ر شماره يتصو
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و سازمان ها يشهردار يپروژه ها: ٢١-٤نقشه شماره   
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اساس طرح: ٢٢-٤نقشه شماره   
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  يه برنامه هاي توسعه و عمران شهر ته
  و ميان مدت سازمانهاي دولتي به تفکيک دوره هاي پنج ساله مدت  کوتاهراني ـه هاي عمـبرنام -

 -بر مبناي پيش بيني هاي طرح جامع نوسود ي شهرـش دولتـراني بخـطرحها و برنامه هاي عم 

  باشد.  ده است كه به شرح ذيل ميسال در دو دوره پنج ساله تهيه گردي ١٠شهر در مدت  تفصيلي
  ساله ٥: برنامه هاي عمراني سازمانهاي دولتي به تفکيک دوره هاي  ٣٧-٤جدول شماره 

  نوع کاربري
  ساله دوم ٥  ساله اول ٥
  (مترمربع) زيربنا  زمين (مترمربع)  زيربنا (مترمربع)  زمين (مترمربع)

  ٦٠٠  ٢٤٠٠  ١٥٠  ٦٠٤   آموزشي
  ٢٥٠  ٤٣٠  -  -  فرهنگي

  -  -  ١٦٠٠  ٣٩٠٠  زشيور
  -  -  ٦٠٠  ٩٠٣  درماني-بهداشتي

  ٩٠٠  ١١٥٠  ١٥٠٠  ١٨٠٠  تاسيسات و تجهيزات
  ٢٧٠  ٤٤٠  -  ٣٠  مذهبي
  ٥٠٠  ٢١٠٠  ١٣٠٠  ٢٨٠٠  اداري

  ٦٠٠  ١٤٩٠  ٢٤٠٠  ٦٠٠٠  جهانگردي و پذيرايي
  ٢٦٠  ٩١٢٣  ٣٤٠  ٢١٨٧٢  فضاي سبز عمومي و پارک

  ١٣٠٠  ٣٥٥٦      صنوف -صنعتي 
  ١٦٢٠  ١٠٠  ١٧٢٠  -  خدماتي -تجاري

  ١٦٥  ٥٥٠  ٣٧٢  ١٤٢٢  پارکينگ و حمل و نقل

شيکه 
  معابر

  -  ٥٧٢٢١  -  ٤٥٣٥٠  توسعه و تعريض راه
  -  ٢٦٤٤  -  ١٨١٦٠  احداث راه جديد آسفالته

  -  ٦١٣٦  -  -  احداث راه پلکاني (سنگي)
  -  ٦٤٢٩  -  -  سنگ فرش

  ث بناي سازمان ذيربط آن در اولويت اجرا مي باشد.* زير بناي مورد نياز اين کاربريها بر اساس ضوابط و مقررات احدا
  

  گزارش مالي توجيهي و جدولهاي مربوط به زمانبندي برنامه ها -

به منظور توسعه فعاليت هاي عمراني شهري، کاربريهاي قابل توسعه در زمينه آموزشي، فرهنگي، 

يلي شهر نوسود براي دو تفص -بهداشتي تاسيسات و تجهيزات، فضاي سبز و شبکه معابر در طرح جامع

ساله پيشنهاد شده است. به منظور برآورد مالي اعتبارات مورد نياز سطوح قابل توسعه از وضع  ٥دوره 

موجود کاربريها کم شده است تا اعتبارات مورد نياز توسعه آتي شهر تدقيق گردد. همچنين در برآورد 

، براي پنـج ساله اول لحاظ شده ١٣٩٤در سال  قيمت زمين و ساختمان ،مالي با توجه به مطالعات ميداني

درصد افزايش نسبت به قيمـت هاي پنج سالـه اول برآورد گرديده  ٣٠است و برآورد پنج ساله دوم با 
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٩٦               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

است. بديهي است در صورت عملياتي شدن اين پروژه ها اجراي هر پروژه با توجه به قيمت هاي روز 

، و  ١٣٩٤خواهد داشت. بنابراين بر اساس فهرست بهاي سال  نياز به ارزيابي مجدد و تدقيق اعتبارات

احتساب ضريب منطقه اي، کليه هزينه هاي روبنايي و زيربنايي مورد نياز شهر در جدول زير ارائه شده 

  است.

بخش خصوصي ا يو  قابل ذکر است بخشي از پروژه هاي پيشنهادي توسط ساير ادارات دولتي

روژه ها نيز توسط شهرداري تحقق خواهد يافت، بر اساس برآورد پيش اجرايي خواهد شد و بخشي از پ

ميليون ريال براي سرمايه گذاري در سطح شهر در نظر  ٤٤٨٤٨٧.٢بيني شده در پنج ساله اول معادل 

گرفته شده است. البته قابل ذکر است بخشي از عملکرد مالي پيش بيني شده شهرداري، امکان مشارکت 

ا ي، ساخت رستوران و رد. به طوري که پروژه هايي همچون ميدان ميوه و تره باربا بخش خصوصي را دا

شهرداري خواهد بود که مي تواند با مشارکت با بخش خصوصي  يبرااز پروژه هاي سود ده  هتل و...

د، عالوه بر اين بخش مهمي از اعتبارات فضاي سبز عمومي نيز از طريق جابجايي اراضي و نفعاليت نماي

يافت زمين رايگان در قبال اعطاي کاربريهاي مورد درخواست يا پيش بيني شده تامين خواهد يا در

ميليون ريال سرمايه گذاري در سطح شهر پيش بيني شده  ٣٨٩٨٦٣.٧گرديد. در پنج ساله دوم نيز حدود 

  است.
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٩٧               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  فکيک دوره پنجساله اول و دومتفصيلي شهر نوسود به ت –: برآورد مالي پروژه هاي توسعه طرح جامع  ٣٨-٤جدول شماره 

  نام کاربري

  پنج ساله دوم  پنج ساله اول
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 17365  1365  800  9000  600  7000  1400  4245.2  927.2  454  1500  150  1818  604  آموزشي
  5985  160  180  4750  250  1075  430  0  0  0  0  0  0  0  فرهنگي
  1456.1  1456.1  1817  0  0  0  1817   2422  2300  19200  1600  0  3900  ورزشي

  0  0  0  0  0  0  0  17671.6  543.6  403  9000  500  8127  903  درماني -بهداشتي
  9465  462.5  250  9000  900  2.5  1150  24733  475  300  12000  1500  12258  1800  تاسيسات و تجهيزات

  7369.5  329.5  170  5940  270  1100  440  263.2  263.2  329  0  0  0  329  مذهبي
  19622.4  322.4  1100  13000  1000  6300  2100  21650  1200  1500  13000  1300  7000  2800  انتظامي -اداري
  14092  1367  890  9000  600  3725  1490  61419  1180.5  3600  33660  2805  26578.5  6405  جهانگردي –پذيرايي 

  52835.4  11521.9  8863  260  260  41053.5  9123  127824.2  17159.2 21449  2720  340  108945  21789  فضاي سبز عمومي و پارک
  25087.8  3655.8  2256  14300  1300  7132  3556  0  0  0  0  0  0  0  صنوف -صنعتي 
  38390  130  100  21060  1620  17200  17200  32680  0  0  17200  1720  15480  1720  خدماتي -تجاري

عابر
ه م

شبک
  

  5550  2000  500  250  50  3300  550  22248  3900  1300  15000  *372  3348  1422  پارکينگ و حمل و نقل
  143052.5  143052.5  57221  0  0  0  57221  75825  68025  45350  0  0  7800  45350  توسعه و تعريض راه
احداث راه جديد 

  11898  11898  2644  0  0  0  2644  59928  59928  18160  0  0  0  18160  آسفالته
  18408  18408  6136  0  0  0  6136  0  0  0  0  0  0  0  احداث راه پلکاني (سنگي)

  19287  19287  6429        6429    0  0  0  0  0  0  سنگ فرش
جمع کل سرمايه گذاري طرح 

  389863.7  215415.7  -  86560  -  87888  -  448487.2  156023.7  -  123280  -  191354.5  -  منابع

  ز يکديگر تفکيک شده اند.شبکه معابر به دو بخش داراي هزينه تملک و بدون هزينه تملک قابل تقسيم مي باشد. با توجه به هزينه تملک شبکه راهها در برآورد مالي ا - ١
  ميليون تومان محاسبه شده است.  ٢٥به ازاي هر خودرو معادل * سطح مورد نظر براي پارکيک طبقاتي و مکانيزه در دو قطعه مجزا از هم در ضلع شمالي خيابان امام خميني و صلع شمال غربي ميدان مولوي 
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٩٨               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  اساس پيشنهادات طرح  فرم دستور نقشه پروانه ساختماني شهرداري بر -١٨-٤

هايي كه در شهر احداث  ها، صدور پروانه براي كليه ساختمان قانون شهرداري ٥٥ماده  ٢٤ق بند مطاب

ها، مالكين اراضي و  قانون شهرداري ١٠٠ها است و در صدر ماده  شوند از وظايف مهم شهرداري مي

وع امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شر

  ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله  تواند از عمليات ساختماني ساختمان شهرداري مي

  ماموران خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع شود جلوگيري نمايد.

ها، صدور پروانه ساختماني و كنترل  رداريهاي مهم و موثر شه در حال حاضر يكي از فعاليت

ها واحدهاي مختلفي  هاي توسعه شهري است. در شهرداري ساخت و ساز و نظارت بر اجراي طرح

تحت عناوين واحد شهرسازي و يا دايره صدور پروانه ساختمان وجود دارد كه مسئوليت صدور پروانه 

انساني متخصص به اندازه كافي، آموزش مردم و ساختماني را بر عهده دارند، بديهي است وجود نيروي 

هاي مربوطه  ارباب رجوع در تسهيل مراحل گوناگون انجام صدور پروانه ساختماني و كنترل فعاليت

  باشد. ضروري مي

هاي  ه. ش مراحل صدور پروانه ساختماني و كنترل ساخت و ساز در شهرداري ١٣٧٠تا قبل از سال 

شوراي عالي اداري جهت بهبود  ٧١گرفت كه براساس مصوبه سال  كشور با كمي اختالف انجام مي

ها و گردش كار  ها و روش سيستم به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور جهت بهبود سيستم

هاي اجرايي در خصوص هماهنگ نمودن صدور  در ادارات جهت جلوگيري از باال بردن كارايي دستگاه

گواهي پايان ساختمان طي مراحلي طبق شناسنامه ساختمان كه در تمام  پروانه، گواهي عدم خالف و

الذكر شناسنامه  دستورالعمل فوق ٦باشد اقدام نمايد. مطابق با بند  هاي كشور يكسان مي شهرداري

هايي از  ها و ارگان هاي دستگاه ساختمان به عنوان يك سند رسمي تلقي گرديده و در رابطه با استعالم

ها، شركت گاز، آب، برق، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور،  راه و شهرسازي و بانكقبيل وزارت 

  ... مورد استناد است. وزارت امور اقتصادي و دارايي و
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ١٩٩               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  مرحله اول درخواست:

مالك يا موكل وي با حضور در شهرداري طبق فرم مشخص درخواست پروانه ساختماني (احداث، 

  بايست پيوست درخواست پروانه باشد. مي نمايد، مدارك ذيل تخريب و...) مي

  يك برگ كروكي موقعيت محل ملك .١

 تأييد كروكي توسط مالك با امضاء و اثر انگشت .٢

 تصوير سند رسمي مالكيت .٣

 تصوير شناسنامه مالك يا وكيل قانوني وي .٤

 تقرير وكالتنامه رسمي وكيل قانوني مالك .٥

  برگ مفاصا حساب نوسازي .٦

  قانون زمين شهري ٨و  ٦د برگ گواهي عدم استفاده از موا .٧

براساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و مجوز شوراي نگهبان، صدور پروانه ساختمان 

  ها جز در مقابل سند رسمي ممكن نيست. توسط شهرداري
  مرحله دوم:

  بازديد از ملك .١

در اين آيد  توسط ماموران شهرداري به همراه متقاضي از محل مورد درخواست بازديد به عمل مي

بازديد مواردي از قبيل ابعاد ملك با مدارك مالكيت، موقعيت ملك نسبت به امالك و عوارض طبيعي و 

  گردد. مصنوعي مجاور و بر و كف مورد نظر كنترل و شناسايي مي
  اعالم ضوابط و مقررات شهرسازي .٢

و حرايم  براي ملك مورد نظر از جهت نوع كاربري، ميزان سطح اشغال، تراكم مجاز، عرض گذر

  گردد. اطراف مطابق با طرح مصوب ضوابط و مقررات ساختماني ابالغ مي
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٢٠٠               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  هاي مربوطه ن ستعالم از سازماا .٣

هاي (نظامي، انتظامي، ميراث فرهنگي،  در صورت دارا بودن شرايط خاص براي ملك از سازمان

م و متعاقب آن پروانه و...) استعالم الزم انجا ست، اداره برق، گازيط زي، محاي شركت آب و منطقه

  گردد. ساختماني صادر مي

هاي فشار قوي و تأمين برق در خصوص نياز و عدم نياز با  استعالم از اداره برق در خصوص كابل -
  ايجاد پست برق؛

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

 اضالب در مورد تأمين آب؛ استعالم از اداره آب و ف -

 ها و صنايع كوچك و...؛ زيست در مورد احداث كارگاه استعالم از سازمان محيط -

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

  مرحله سوم:

ست كه براساس فرم اين مرحله شامل تعيين ضوابط و دستور تهيه نقشه و ضوابط احداث بنا ا

هاي معماري و ساختماني و اجرايي را براساس  شود مالك موظف است نقشه خاصي به مالك ابالغ مي

  ضوابط و مقررات تهيه نمايد.
  مرحله چهارم: كنترل و صدور شناسنامه ساختماني (پروانه)

طابق با ضوابط هاي مورد نياز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار م نقشه

و مقررات شهرسازي و معماري مطابق طرح تفصيلي مصوب تهيه شده و پس از بررسي و تصويب 

هاي عوارض به مالك ارايه شده عوارض متعلقه را به  ها و تطبيق آنها با ضوابط شهرسازي، فرم نقشه

ان ساختماني نمايد. ضمنا حق بيمه اجباري كارگر حساب شهرداري واريز، مفاصا حساب دريافت مي

گردد بعد از وصول عوارض قانوني توسط  توسط كارفرما به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي

  گردد. واحدهاي مربوطه پروانه ساختماني توسط واحد صدور پروانه صادر مي
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  تفصيلي شهر نوسود -جامعطرح                                        جلد چهارم: ارائه پيشنهادات و اسناد اصلي طرح
 

  
  شهرسازي استان کرمانشاه اداره کل راه و           ٢٠١               شار زاگرس    مهندسين مشاور ماد

 

  تعالی بسمه
  نمونه فرم درخواست پروانه ساختمانی

  

  ................................................معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري .....
  با احترام

  مشخصات مالک / وکیل قانونی: - 1
  ...............نام خانوادگی:......................................... شماره ملی:................................... شماره شناسنامه:......... نام: ................................

ــد: ...........................   ــد: ................................... فرزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ متولـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ...ساکن:........................................................................................................................

  همراه .................................. شماره تلفن ثابت:........................
  مشخصات ملک: - 2

  درخواست: - 3

  

  محل امضا و اثر انگشت مالک / وکیل قانونی

  الف (زمین یا ساختمان)
  .................................پالك ثبتی شماره ......................................... بخش:................................................. قطعه:........

  ........ کوچه ............................. مساحت............................................  خیابان.........................
  شماال به طول .............. متر شرقا به طول ............. متر جنوبا به طول، ............ متر غربا به طول ............. متر مشخصات ابعاد: 

ــود:......  ــاربري موجـــــــــــ ــوع کـــــــــــ ..................................................................................................................... نـــــــــــ
  مساحت:..................................................

  o  فاقد پروانه     oداراي پروانه 

  صدور پروانه براي

   o  بایر                    داث بنا در زمیناحo                                       تمدید پروانهo  ابطال پروانه  

   o                            تخریب و نوسازيo                              تعمیرات و تغییراتo                                                               توسعه بنا

   o                                 اضافه اشکوبo                                                       تبدیل  

   o تغییر نقشه                            o    تعویض ناظر  
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اي است  شروع ساخت) به گونهفرآيند درخواست پروانه ساختماني از مرحله اول تا مرحله آخر (

تهيه، تكميل  يليتفص -جامعكه در نهايت شهرداري فرم دستور نقشه را مطابق با ضوابط و مقررات طرح 

و به مالك ابالغ خواهد نمود و در آن تمام مشخصات مالك، ملك و نحوه ساخت مطابق طرح پيشنهادي 

  نياز نيز درخواست خواهد شد. هاي مورد اعمال خواهد شد و همچنين دستورات الزم و فرم
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  نوسودشهر شهرداري 

  فرم دستور نقشه پروانه ساختمانی
  :مشخصات فرم

  شماره:
  تاریخ:

  پرونده:

  :GISشماره شناسایی ملک در 
  پالك ثبتی ملک:

  

ــک:.................   ــانی ملـــــــــ ــک:............................................ نشـــــــــ ــام ملـــــــــ    ...............................................نـــــــــ
  نوع درخواست:................................................................

  مشخصات ملک:
  ابعاد و مساحت طبق سند

  مساحت:
  حد شمالی: ................... متر محدود به ..........................

  .......... متر محدود به ..........................حد جنوبی: .........
  حد شرقی: ................... متر محدود به ..........................
  حد غربی: ................... متر محدود به ..........................

  شکل هندسی ملک: ............................................

  مساحت موجود ابعاد و
  مساحت:

  حد شمالی: ................... متر محدود به ....................................
  حد جنوبی: ................... متر محدود به ...................................
  .حد شرقی: ................... متر محدود به ...................................
  حد غربی: ................... متر محدود به ....................................

  شکل هندسی ملک: ............................................
  :معابر

  گذر اصالحی
  میزان تعریض از آکس معبر................ شمال:.....................................

  مساحت تعریض شده:............................  .......................... شرق:.........
  جنوب:................................  
  غرب:..................................  

  ابعاد باقیمانده
  شمال:.....................................

  شرق:...................................
  :................................  جنوب

  غرب:..................................  
  کشی:......................... مساحت پس از رعایت عقب

  اساس طرح تفصیلی: ضوابط و مقررات قابل اعمال بر

  
  محل امضا و اثر انگشت ملک / وکیل قانونی     محل امضا مسوول دفتر فنی شهرداري         محل امضا شهردار

  .... تراکم ساختمانی پایه:............................نوع کاربري:.......................................................... سطح اشغال:.............................................
  اختمان:................تراکم ساختمانی مجاز:................. تعداد طبقات:........................... تعداد پارکینگ:................... محل استقرار س

  ارتفاع ساختمان:.....................................

 oپیلوت احداث خواهد شد                    oیرزمین احداث خواهد شد    ز
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  ميضما
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