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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه

 چـشم انداز اقتصـادی شهـر -1

 تعیین عملكرد و نقش غالب اقتصادی شهر آینده -1-1

های فعالیت شهر در گذشته نشان داد که روندی در جهت کاهش سهم بخش کشاورزی  بخش بررسی تحوالت توزيع شاغالن در

در اقتصاد شهر و در مقابل افزايش دو بخش ديگر به ويژه خدمات وجود داشته است. اين روند متأثر از مجموعه عواملی است که در 

رسد که حداقل تا افق طرح حاضر روند عملكرد اين بخش ها به  آينده حداقل تا افق طرح حاضر ادامه خواهد يافت. بنابراين به نظر می

شود بخش خدمات نقش غالب اقتصادی را در آينده شهر داشته باشد. بخش  بینی می همان روال گذشته ادامه داشته باشد در نتیجه پیش

ر تری در اقتصاد آينده شه کم تری نسبت به گذشته در اقتصاد شهر خواهد داشت و در مقابل بخش کشاورزی نقش صنعت نقش پررنگ

به  1385نفر در سال  528شود، تعداد شاغالن بخش کشاورزی شهر از  مشاهده می 1-1 جدول شماره ايفا خواهد کرد به طوری که در 

 1516اغالن بخش خدمات از نفر و ش 111نفر به  686در مقابل شاغالن بخش صنعت از  .خواهد رسید 1111نفر در سال  181حدود 

هايی که برای روند  بینی و فرض های پیش شود اين اطالعات با توجه به ساختار جمعیت در سال يادآور می .نفر خواهد رسید 1825نفر به 

 تغییرات فعالیت و اشتغال در نظر گرفته شده برآورد شده است.

 1385 -1365 های سال بین کشور شهری و شهر فعالیت های بخش در اشتغال نسبت تغییرات -1-1 جدول شماره 

 بخش های فعالیت
 1385-1365ساله  21تغیرات  های درصد در سال

 شهری کشور شهرسرخه 1385 1315 1365

 -11 -31 1898 2195 2191 کشاورزی

 12 3 2191 3195 2398 صنعت

 -5 25 5698 1893 1595 خدمات

 1 -111 191 191 191 اظهار نشده و غیر قابل طبقه بندی

 - 11191 11191 11191 جمع
 

 1385 -ماخذ اطال عات خام : مرکز آمار ايران، سرشماری عمومی نفوس و مسكن

 

 پیش بینی روند توسعه اقتصادی شهر در آینده -1-2

های اخیر فراهم شده است که  در غالب اعتبارات دولتی طی سال دهد که امكاناتی برای توسعه شهر اطالعات موجود نشان می

رسد بخشی از توسعه اقتصادی شهر در آينده تا  تر و نشانه توجه به توسعه آن است. بنابراين به نظر می نسبت به سهم جمعیت آن بیش

افیايی و قرار گیری در شبكه ارتباطی ضعیف چه مسلم است خود شهر به دلیل موقعیت جغر حد زيادی بستگی به ادامه اين روند دارد. آن

 1111کمتر از که جمعاً  سمنانطور قرارگیری در بخشی از شهرستان  در داخل استان و پتانسیل حداقل برای توسعه صنعتی و همین

جاذبه چندانی  سمنانشود ضمن آنكه اين شهر در مقايسه با  محسوب نمینقطه خانوار دارد و پتانسیل بااليی برای مهاجر فرستی به اين 

وضعیتی که اثر آن در رشد کم جمعیت شهر در گذشته منعكس شده است مواردی هستند که  .برای مهاجران داخل شهرستانی ندارد

که اشاره شد توسعه از برون يا به مبانی  دهد. مگر آنكه چنان چشم انداز امیدوار کننده برای توسعه اقتصادی شهر در آينده نشان نمی

 های اخیر صورت گیرد. ا از طريق افزايش اعتبارات استانی و ملی مانند سالبرونز
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 پیش بینی جمعیت و احتماالت رشد آن در آینده -2

 روش شناسی نحوه بررسی روند تحوالت جمعیت و پیش بینی آن -2-1

به لحاظ ارتباط مرکز استان کیلومتری از شهر سمنان به عنوان مرکز استان قرار دارد، اين شهر در محلی  21شهر سرخه به فاصله 

 با مرکز کشور قرار گرفته است که زمینه حفظ و نگهداشت جمعیت با رشد طبیعی و حتی جذب مهاجر را دارد.

ساختار جمعیت شهر مانند هر محدوده ديگری از مجموعه عوامل اقتصادی،اجتماعی و فر هنگی متاثر است که در گذشته به طور 

)مهاجرت( متبلور  فوت( و مكانی اين عوامل در حرکات جمعیت اعم از طبیعی )والدت و ن شكل داده است.مستقیم يا غیر مستقیم به آ

ينده تا جايی که اطالعات آن در آافزايش  رشد و انداز چشم و شود. با توجه به اين واقعیت اثر عوامل فوق بر گذشته جمعیت شهر می

بینی از اهمیت  ها دراز مدت است، انتخاب روش پیش گونه طرح جا که افق اين نآاز  دهد در نظر گرفته شده است. موجود نشان می

شود به کار گرفته شده است.  از روش ترکیبی که حرکات طبیعی و مكانی جمعیت در آن ملحوظ می جا ای بر خوردار است. در اين ويژه

آن مفروضاتی برای روند تغییرات هر يک از مولفه های است که در  PEOPLEنرم افزار مورد استفاده برای اجرای اين روش نرم افزار 

بینی در اين طرح ساختار جمعیت است بنابراين اثر افزايش  ايه پیشپکه  مؤثر در رشد جمعیت در نظر گرفته شده است. با توجه به اين

 مورد مطالعه نیز منعكس شده است. همسو با کلیه نقاط کشور از جمله شهر و کاهش آن در سالهای بعد 61موالید در اوايل دهه  تعداد

به  اندازی که برای تغییرات هر يک از عناصر رشد جمعیت در آينده با توجه به اطالعات موجود قابل تصوير است، به طور کلی چشم

 شرح زير است:

 باروری -2-1-1

وجود داشت ، مشاهده  های باروری زنان شهر به نحوی که در ساختارجمعیتی ای در میزان روند کاهنده1365-15های  طی سال

های  دهد که کاهش سطح باروری زنان شهر به آرامی تا سال نشان می 1311شده است. اطالعات در دسترس از سرشماری سال 

ورود دختران به  تری ادامه داشته باشد. چنان در آينده نیز البته با سرعت کم شود اين روند هم بینی می پیش .اخیر ادامه داشته است

 در میزان موالید نمايان شود به دلیل تغییر 81اواسط دهه  رود اثرشان از به دورن باروری که انتظار می 61ه در اوايل دهه دنیا آمد

در مجموع روند تغییرات  و نخواهد داشت ها های باروری مانند آن سال ای بر میزان ای اثر تعیین کننده های عوامل واسطه زمینه

 .چنان کاهنده خواهد بود وجود افزايش موالید هم میزان موالید تا افق طرح با

 فوت -2-1-2

ای داشته  ن از گذشته تا کنون روند کاهندهآمیر در  دهد که مرگ و بررسی تحوالت مرگ و میر در جامعه مورد مطالعه نشان می

تری  رعت کاهشی آرامهای اخیر به دلیل نزديک شدن به حد متعارفی از مرگ ومیر با ساختار جمعیتی کشورمان ، س درسال است و

سالی میل نكند ادامه يابد. طبق  زمانی که ساختار جمعیتی شهر به سمت کهن شود اين روند تا بینی می پیش .داشته باشد

های آينده کاهش  با سرعتی بیش از سال1381یر در ايران تا سال م های بخش جمعیت سازمان ملل روند کاهش مرگ و بینی پیش

چنان با سرعت بسیار آرامی کاهش و پس از آن با به دلیل تحوالت ساختاری جمعیت با  هم 1111تا سال  داشته است واز آن سال

سال گذشته  51تر از میزان اين شاخص در ابتدای دوره  سال آينده کم 51افزايش آرامی شروع خواهد شد ولی افزايش مرگ ومیر تا 

  .خواهد بود
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 مهاجرت -2-1-3

های اخیر مهاجر پذير بوده  دهد که اين شهر طی سال ت شهر مورد مطالعه درگذشته نشان میتفاوت رشدهای مطلق و طبیعی جمعی

شود اين  بینی می ترين مسیر ارتباطی استان با مرکز کشور است. پیش از موقعیت آن شهر در کنار بزرگ متاثر ،اًاين امر عمدت .است

 شهر در آينده حداقل تا افق طرح حاضر مهاجر پذير باشد.

 در آینده سرخهه های مختلف پیش بینی جمعیت شهر گزین -2-2

ينده در شرايط عادی آبا وجود مفروضات مطرح شده واقعیت اين است که روند تغییرات عناصر مؤثر بر رشد جمعیت شهر در  

مثل وقوع جنگ و های اينده فراهم شود بنابراين در شرايط غیر عادی  هايی دارد که برای تحقق اين روندها در سال بستگی به زمینه

بینی تحقق فرضیات فوق در شرايط عادی هم به  جا که پیش نآبینی ها تجديد نظر شود. در عین حال از  زلزله بايستی در اين پیش

هايی به شرح زير برای  گزينه ضرورتاً طور کامل امكان پذير نیست. ههای توسعه ب داليل مختلف از جمله عدم اطمینان به اجرای برنامه

 يش جمعیت شهر تا افق شهر در نظر گرفته شده است.افزا

تهیه شده است  1385که توسط مشاور ايوان نقش جهان در سال قبلی  طرح هادی آخرين شود که جمعیت شهر در يادآوری می 

مهندسان  گرمسار تهیه شده توسط -ای سمنان چنین در طرح جامع ناحیه و همبینی شده بود  پیش 1315نفر برای سال  12118ود دح

 بینی شده است. نفر پیش 11111رقمی برابر  1111شهرساز عمران زاوه جمعیت شهر برای سال  مشاور معمار و

 رشد کم یک،گزینه  -2-2-1

 الگوی باروری زنان شهر با توجه به سطح ها گفته شد کاهشی، که در پیش فرض در اين گزينه تغییرات روند غالب باروری چنان 

ن نمايی فرض شده است. در زمینه تغییرات مرگ و میر، تحوالت امید زندگی به هنگام آآوری و روند تغییرات  هن، دير بچآباروری زنان 

تولد مد نظر بوده است. میزان اين تغییرات، حد اقل قابل تصور در افزايش امید زند گی است. در زمینه مهاجرت فرض بر اين بوده است 

نقاط جمعیتی محاط بر آن  سیاسی و... مؤثر بر حرکات مكانی جمعیت در شهر مورد مطالعه و اجتماعی وو که مجموعه عوامل اقتصادی 

 های ای عمل کنند که حداقل مهاجر فرستی به شهر مورد مطالعه وجود داشته باشد. در صورت تحقق اين گزينه با پیش فرض به گونه

 نفر خواهد شد .  11611و  11166، 11163د به ترتیب حدو 1115و  1111، 1315 های مطرح شده جمعیت شهر در سال

 .دهد بینی در اين گزينه را نشان می جزئیات پیش1-2 جدول شماره 
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4 

 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 1111 سال تا کم رشد گزينه طبق شهرسرخه جمعیت بینی پیش -1-2 جدول شماره 

 سن
1385 1311 

 مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد

1-1 331 315 111 122 318 811 

5-1 318 388 136 311 382 121 

11-11 381 361 111 352 312 111 

15-11 158 113 131 112 381 182 

21-21 513 515 1158 111 516 111 

25-21 151 511 1111 551 526 1181 

31-31 358 111 115 161 511 1111 

35-31 311 333 651 361 116 111 

11-11 221 211 511 311 331 618 

15-11 211 211 166 222 211 116 

51-51 115 111 365 212 215 156 

55-51 118 126 211 181 166 353 

61-61 111 112 221 111 121 231 

65-61 121 118 221 115 112 211 

11-11 112 111 211 111 12 112 

15+ 132 111 213 138 136 213 

 1115 5113 1182 1112 1665 1121 همه سنین

 
 2898 2193 2891 2698 21 2696 میا نه سنی

 خالصه

 2213 1112 1121 2111 1123 1168 ساله 15کمتر از 

15-11 2511 2818 5382 2811 2181 5111 

51-51 313 216 611 311 111 811 

61+ 112 138 111 153 151 112 
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 ادامه جدول 

 سن
1315 1111 

 مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد

1-1 111 386 115 381 351 138 

5-1 121 115 835 111 313 811 

11-11 351 381 138 133 111 813 

15-11 313 112 185 312 111 111 

21-21 136 111 811 111 116 853 

25-21 513 518 1121 118 126 811 

31-31 561 531 1111 511 522 1133 

35-31 165 516 1112 562 531 1112 

11-11 351 111 113 161 513 1111 

15-11 313 328 611 356 111 166 

51-51 211 211 181 313 323 621 

55-51 211 238 111 211 263 112 

61-61 115 151 332 111 221 111 

65-61 11 111 211 158 115 313 

11-11 81 88 115 83 15 118 

15+ 111 138 211 135 138 213 

 11166 5635 5132 11163 5311 5123 همه سنین

 
 3391 3396 3295 31 3191 3195 میا نه سنی

 خالصه

 2312 1161 1231 2361 1118 1111 ساله 15کمتر از 

15-11 3111 3162 6113 3111 3281 6113 

51-51 121 518 128 515 586 1111 

61+ 512 113 115 561 615 1111 
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 سطرشد متو دو،گزینه  -2-2-2

ن خطی در نظر گرفته آآوری ولی تغییرات  در اين گزينه نیز تغییرات روند غالب باروری کاهشی والگوی باروری زنان شهر دير بچه 

البته با روند نمايی فرض شده است. در زمینه  شده است. در زمینه تغییرات مرگ و میر، تحوالت افزايشی امید زندگی به هنگام،

به شهر مورد مطالعه  ای عمل کنند که مهاجرتی بیش از فرض الف ه است که مجموعه عوامل مؤثر به گونهمهاجرت فرض بر اين بود

به ترتیب  1115و 1111 ،1315های  های مطرح شده جمعیت شهر در سال وجود داشته باشد . در صورت تحقق اين گزينه با پیش فرض

 دهد. پیش بینی جمعیت در اين گزينه را نشان می جزيیات 2-2 جدول شماره  .نفر خواهد شد 12111و  12212، 11186حدود 

 1111 سال تا متوسط رشد گزينه طبق سرخه شهر جمعیت بینی پیش -2-2 جدول شماره 

 سن
1385 1311 

 مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد

1-1 331 315 111 162 136 818 

5-1 318 388 136 358 312 151 

11-11 381 361 111 358 318 156 

15-11 158 113 131 121 111 883 

21-21 513 515 1158 536 511 1183 

25-21 151 511 1111 511 513 1118 

31-31 358 111 115 116 555 1131 

35-31 311 333 651 361 121 188 

11-11 221 211 511 321 333 651 

15-11 211 211 166 221 215 111 

51-51 115 111 365 211 211 161 

55-51 118 126 211 188 168 356 

61-61 111 112 221 111 122 233 

65-61 121 118 221 115 113 218 

11-11 112 111 211 111 12 113 

15+ 132 111 213 131 131 215 

 11131 5112 1162 1112 1665 1121 همه سنین

       
 2893 2898 2191 2698 21 2696 میا نه سنی

 خالصه

 2111 1226 1118 2111 1123 1168 ساله 15کمتر از 

15-11 2511 2818 5382 2121 3118 6115 

51-51 313 216 611 112 111 816 

61+ 112 138 111 156 151 111 
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 ادامه جدول 

 نس
1315 1111 

 مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد

1-1 115 111 121 163 135 818 

5-1 181 153 131 113 161 158 

11-11 368 113 111 111 163 151 

15-11 116 112 818 116 111 863 

21-21 518 111 186 185 511 1112 

25-21 568 516 1111 511 518 1111 

31-31 513 555 1118 581 588 1111 

35-31 181 558 1113 611 558 1151 

11-11 311 121 111 186 551 1113 

15-11 311 331 651 368 111 185 

51-51 221 213 111 311 328 612 

55-51 216 212 118 211 268 181 

61-61 111 161 338 115 232 121 

65-61 111 113 213 151 151 311 

11-11 88 81 111 85 18 183 

15+ 113 131 283 138 111 211 

 12212 6168 6131 11186 5611 5511 همه سنین

 
 3196 3291 3191 31 3191 2195 میا نه سنی

 خالصه

 2811 1362 1111 2625 1312 1323 ساله 15کمتر از 

15-11 3218 3361 6618 3183 3511 1111 

51-51 121 515 112 521 515 1123 

61+ 518 512 1111 511 621 1111 
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 ادرشد زی سه،گزینه  -2-2-3

فرض شده  در ابتدای دوره آوری ولی روند تغییرات آن همراه با کاهشی آرام الگوی باروری زنان شهر دير بچه در اين گزينه نیز 

که تغییرات  تحوالت افزايشی امید زندگی به هنگام تولد با روندی خطی مورد نظر بوده است. در زمینه تغییرات مرگ و میر، است.

تر نسبت به دو گزينه قبلی بوده است. اين حجم از  پذيری بیش زينه قبلی است. در زمینه مهاجرت فرض برمهاجرتری نسبت به دو گ زياد

جمعیت  های اشاره شده مهاجر پذيری حد نهايی مهاجرپذيری شهر در شرايط عادی است در صورت تحقق اين گزينه با پیش فرض

 نفر خواهد شد.  13852و  13281، 11852به ترتیب حدود  1115و1111 ،1315شهر در سالهای 

 دهد . جزئیات پیش بینی جمعیت در اين گزينه را نشان می 3-2 جدول شماره 

 در ادامه اين فصل نشان داده شده است .  1311هرم سنی جمعیت شهر در سال  1-2 نمودار شماره 

 1111 سال تا زياد رشد گزينه طبق سرخه شهر جمعیت بینی پیش -3-2 جدول شماره 

 سن
1385 1311 

 مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد

1-1 331 315 111 188 161 111 

5-1 318 388 136 368 111 161 

11-11 381 361 111 363 111 161 

15-11 158 113 131 156 128 881 

21-21 513 515 1158 581 588 1168 

25-21 151 511 1111 512 551 1152 

31-31 358 111 115 188 563 1151 

35-31 311 333 651 311 123 118 

11-11 221 211 511 325 336 661 

15-11 211 211 166 226 211 513 

51-51 115 111 365 216 211 161 

55-51 118 126 211 181 161 358 

61-61 111 112 221 111 121 235 

65-61 121 118 221 116 111 211 

11-11 112 111 211 111 13 111 

15+ 132 111 213 131 131 215 

 11138 5316 5121 1112 1665 1121 همه سنین

 
 28 2891 2196 2698 21 2696 میا نه سنی

 خالصه

 2185 1266 1211 2111 1123 1168 ساله 15کمتر از 

15-11 2511 2818 5382 3111 3115 6212 

51-51 313 216 611 115 111 822 

61+ 112 138 111 151 158 111 
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 ادامه جدول

 سن

1315 1111 

 مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد

1-1 533 512 1135 518 515 1163 

5-1 511 181 1111 562 528 1111 

11-11 383 118 811 532 513 1135 

15-11 138 112 111 158 186 111 

21-21 518 511 1122 561 588 1111 

25-21 631 632 1262 628 588 1216 

31-31 623 511 1212 661 652 1312 

35-31 513 561 1112 631 585 1222 

11-11 381 121 811 511 511 1181 

15-11 325 336 661 381 125 816 

51-51 225 211 512 322 335 656 

55-51 211 215 151 218 213 111 

61-61 118 161 312 111 231 131 

65-61 111 115 211 161 153 311 

11-11 81 11 181 86 111 181 

15+ 113 111 283 131 112 281 

 13281 6682 6511 11852 5116 5856 همه سنین

 3195 31 3191 2192 2196 2898 میا نه سنی       

       خالصه
 3188 1516 1612 2831 1111 1132 ساله 15کمتر از       

15-11 3111 3558 1136 3831 3815 1121 

51-51 131 521 156 511 611 1111 

61+ 511 511 1121 583 633 1216 
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١٠  

ن  ارائه الگوي توسعه س ل  ناناداره  تان س سازی ا  و 

  پيشنهادي ارزيابي گزينه ها وگزينه  -2-3
نفر در افق طرح قرار  13852تا  11647اي بين  هاي فوق در دامنه شود جمعيت شهر مورد مطالعه طبق گزينه كه مشاهده مي چنان

وجود دارد  ها احتمال تحقق آن اندازهاي موجود بيش از ساير گزينه اي كه با توجه به چشم ينه هاي فوق گز بين گزينه خواهد گرفت.
 1405و  1395،1400براي شهر در سال هاي  نفر 12700و  نفر 12202 ،نفر  11186 متوسط است كه در آن جمعيتي برابرگزينه رشد 

  آورده شده است. زيرپيش بيني شده است . خال صه اي از اين پيش بيني هاي فوق در جدول 

 1400 سال تا مختلف هاي گزينه در شهر جمعيت بيني پيش از اي هخالص -4-2 جدول شماره 

 گزينه

 متو سط رشد ساالنه پيش بيني جمعيت در سال هاي سال پايه

1390 1395 1400 1405 1390-1405 

 1,3 11647 11066 10463 9711 رشد كم

 2,0 12700 12202 11186 9711 رشد متو سط

 2,6 13852 13280 11852 9711 رشد زيا د
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 تعیین الگوی توسعه و محدوده شهر -3

 مالحظات کلی در ارائه الگوی توسعه -3-1

چنین اين الگو جهات  ريزی کاربری زمین است. هم های طراحی شهری و برنامه مشی الگوی توسعه آتی شهر تعیین کننده خط

کند. برای تعیین الگوی مناسب توسعه هر شهر الزم  ص میمناسب توسعه و نیز نواحی نیازمند حمايت و محافظت از توسعه را مشخ

های محتمل براساس  چنین الزم است تا گزينه است تا خصوصیات کالبدی، محیطی و حتی اجتماعی شهر مورد بررسی قرار گیرد. هم

طبیعی و مصنوع،  های شهری، عوارض معیارهايی چون انسجام شهری، سهولت دسترسی، شرايط طبیعی زمین در رابطه با زيرساخت

 اکولوژی، ديد و منظر و موارد ديگر ارزيابی شده و الگوی مناسبی برای توسعه شهر ارائه گردد.

 که می تواند در تعیین الگوی توسعه آن موثر باشد را می توان به شرح زير بیان کرد: سرخهبرخی از ويژگی های شهر 

 51باشد که موجب ايجاد سرانه  نسبت به جمعیت آن زياد میهايی که برای کاربری مسكونی در شهر لحاظ شده  زمین .1

 باشد. مترمربع در شهر شده است. در نتیجه نیازی به افزايش محدوده مسكونی نمی

های اطراف آن به صورت  شهر سرخه از دو الگوی کلی ساخته شده است. مرکز قديمی شهر به شكل ارگانیک و توسعه .2

 های منظم و نیمه منظم. بافت

های شمال، شرق و جنوب شهر  گاهی سرخه به وسیله اراضی کشاورزی احاطه شده و خصوصاً در قسمت سكونت هسته .3

 نمايد. وجود اين اراضی، امكان توسعه مسكونی را محدود می

 مشهد از شمال شهر امكان توسعه از اين جهت را محدود کرده است. -عبور جاده تهران .1

هايی را برای طراحی شبكه  ها و پتانسیل سی اراضی کشاورزی و باغات محدوديتهای دستر وجود معابر فعلی و نیز راه .5

 .نمايد معابر و الگوی توسعه شهر ايجاد می

گذرد باعث گرايش  ساخت و سازها به اين سمت شده که با توجه به  وجود بزرگراه تهران مشهد که از شمال شهر می .6

 ی برای تعديل اين گرايش اتخاذ شود.مالحظات ايمنی و حريم بزرگراه الزم است تمهیدات

 کنندگان از اين جاده ايجاد محلی در نزديكی جاده تهران مشهد برای ارائه خدمات به مسافرين و استفاده .1

، در مورد برخی از خدمات شعاع دسترسی مناسب تحقق محدوده قديمی شهربه دلیل تمرکز خدمات اصلی شهر در  .8

بینی خدمات آينده در  ی دسترسی به اين خدمات با مشكل مواجهند، لذا پیشنیافته و شهروندان محالت ديگر برا

 فراهم کند ضروری است. تمامی ساکنینی اقسمتی که امكان دسترسی را بر

مالحظات محیطی منطقه در ارائه الگوی توسعه خصوصاً در مورد فضاهای باز، نحوه استقرار کاربری ها و شبكه و نیز  .1

 رعايت شود. ايجاد فضاهای سبز بايد

 توان معیارهای زير را برای سنجش آلترناتیو ارائه نمود. با توجه به مالحظات مطرح شده و شناخت به دست آمده از شهر می

 های مختلف شهری يا کشاورزی شرايط طبیعی زمین: از نظر شیب اراضی، جنس و کیفیت خاک برای فعالیت -

 دسترسی به ساير مناطق و شهرها های داخلی و نحوه دسترسی، نوع و سهولت دسترسی -

، ايجاد شبكه خدماتی هسته قديمی و مناطق جديد شهرهای موجود: همجواری، دسترسی به  ارتباط با توسعه -

 مناسب، پیوستگی عناصر اصلی موجود و پیشنهادی
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 رون زاانسجام شهری: پیوستگی بافت و پر شدن فضاهای خالی و رفع پراکندگی در داخل بافت موجود و توسعه د -

های ايجاد شده توسط  ، همچنین استفاده از پتانسیل...های قانونی راه، تأسیسات و   عوارض مصنوع: رعايت حريم -

 اين عوارض

 شهر طبیعت اطرافديد و منظر: ديد و منظر مناسب شهر نسبت به  -

 دعوت کنندگی ورودی شهر: معرفی شهر به مسافران جاده و جذب گردشگران به داخل شهر -

 سرخهتوسعه شهر  الگوی -3-2

که قسمت  ای قرار گرفته است که اطراف آن را اراضی مناسب جهت کشاورزی احاطه کرده است. حال آن شهر سرخه در محدوده

های کشاورزی اطراف سرخه  های شور و نامناسب برای کشت تشكیل داده است، زمین ای از شهرستان و استان سمنان را زمین عمده

هايی که به شهر  گردد با عدم گسترش افقی شهر در حفظ اين اراضی کوشید. محدوده . از اين رو سعی میيابد ارزش دوچندانی می

هايی که کمتر نیاز به ساخت و ساز  توان با قرار دادن کاربری باشد. می شود نیز جهت تدقیق و منظم نمودن حدود شهر می افزوده می

 دارند، اين سطوح باارزش را حفظ نمود.

ای که  باشد. به گونه يد توجه داشت که اراضی اختصاص يافته به کاربری مسكونی در شهر نسبت به جمعیت آن مازاد میدر ضمن با

شهر نمونه کشور( را دارا است. عالوه بر اين قسمت  36سرانه مسكونی  میانگین برابر 195متر ) 51ای حدود  در وضع موجود سرانه

 باشند. دهند که دارای قابلیت توسعه مسكونی می ای باير تشكیل میه ای از اراضی داخل شهر را زمین عمده

توان نیازهای آتی آن را در  توان اذعان داشت که شهر سرخه نیازی به گسترش کالبدی ندارد و می با توجه به مطالب ارائه شده می

 .و توسعه از درون را برای آن انتخاب کرد داخل محدوده فعلی برطرف نمود

  مراکزالگوی  -3-2-1

طور که قبالً نیز اشاره شد هسته قديمی  باشد. همان گیری آن مهم می برای ارائه الگوی مراکز توجه به ساختار شهر و نحوه شكل

خصوص عناصر  های خدماتی به ای از فعالیت شهر که قدمت بااليی نیز دارد در داخل محدوده بافت ارگانیک آن قرار دارد. قسمت عمده

ن هسته و در جوار معابر منتهی به آن قرار دارند. با توجه به اين امر، اين محدوده به عنوان مرکز فرهنگی شهر فرهنگی و مذهبی در اي

 در نظر گرفته شده است.

باشد. قسمتی از خدمات شهری  يكی ديگر از عواملی که بر روی مكان قرارگیری خدمات تاثیرگذار است، محل ورودی شهر می

مشهد( قرار گرفته است. ادامه  -)ورودی شهر از سمت جاده تهران ی در اطراف بلوار جمهوری اسالمیسرخه، به خصوص خدمات ادار

ها  کنند که در جوار آن اين خدمات تا اطراف بلوار ارسطو امتداد يافته است. اين خدمات و مرکز فرهنگی شهر را معابری به هم مرتبط می

 اند. رفتهابنیه با کاربری مختلط سكونت و فعالیت قرار گ

نمايد. اين جاده با نقشی ملی که دارد روزانه شاهد عبور زائرين و مسافرين زيادی  مشهد از شمال شهر عبور می -جاده تهران

گويی به نیازهای اين مسافران محدوده شمالی شهر که در جوار اين معبر قرار گرفته است؛ برای قرارگیری  باشد. به منظور پاسخ می

ها بايد با توجه به  های مرتبط با مسافران در نظر گرفته شده است. البته الزم به ذکر است که اين فعالیت فعالیت خدمات فراشهری و

 حريم جاده در فاصله مناسبی از آن قرار گرفته باشند.
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
رد اهمیت های صنعتی و مزاحم برای سكونت نبايد داخل بافت مسكونی قرار گیرد. مولفه ديگری که در اين زمینه مو کاربری

های دارای آلودگی بايد در خالف جهت بادهای غالب قرار گیرد تا آلودگی  باشد. کاربری باشد، شرايط اقلیمی و جهت وزش بادها می می

خصوصیات اقلیمی بررسی شد، کمترين بادها در اين منطقه از  5-1گونه که در بخش  ها به سمت شهر جاری نشود. همان ناشی از آن

ها انتخاب شده است.  وزد. با توجه به موارد ذکر شده شمال شرق شهر سرخه به عنوان مكان اين فعالیت ال شرق میجانب شرق و شم

 باشد. اين محدوده خارج از محدوده قانونی شهر می

ت و تفريحی ها، به فضاهای گذران اوقات فراغ دهنده میان آن های ارتباط در ديدگاه نوگرايی عالوه بر عوامل سكونت، فعالیت و راه

های تفريحی و  در مورد فعالیتباشد.  ها در زندگی شهری می دهنده اهمیت اين نوع از کاربری نیز توجه شده است. اين موضوع نشان

تواند زمینه مناسبی را برای ايجاد مرکزی تفريحی در اين  گذران اوقات فراغت، وجود ورزشگاه بزرگی در قسمت غربی شهر سرخه می

همین  -1-5 هايی در شهر سرخه در نظر گرفته شده است که در بخش شماره  کند. عالوه بر ورزشگاه فضاهای سبز و پارکناحیه ايجاد 

 ها پرداخته خواهد شد. تر به آن قسمت بیش
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 پیـش بینی کمبودها و نیـازهای آتی شهـر -4

 پیش بینی کمبودهای آتی بخش مسكن -4-1

های شهری است و تعاريف مختلفی از آن ارائه شده است، که از يک سرپناه )موقت يا دائم( تا يک  ترين کاربری مسكن يكی از مهم

شود. براساس مطالعات انجام شده در  رتقاء کیفیت زندگی را شامل میساختمان برای زندگی همراه با تمام نیازها و خدمات وابسته برای ا

مرمتی هستند که اين گروه را در طول دوره طرح درصد  2391درصد تخريبی و  2 سرخه از ابنیه مسكونی موجود در شهر سرخهشهر 

 بايد جز ابنیه مستهلک و خارج از لیست مسكن مناسب در افق طرح به حساب آورد.

دوام  های بی های مسكونی شهر با مصالح سنگ چوب و آجر ساخته شده و جزء ساختمان درصد ساختمان 2392لح حدود از نظر مصا

اند که با توجه به احتمال  با مصالح آجر و آهن و بدون اسكلت ساخته شده ها مسكونی نیز درصد ساختمان 6893شوند.  محسوب می

شود و لذا در دراز مدت نیاز به  بادوام محسوب می های نیمه ها جزء گروه ساختمان اختمانخیزی نسبتاً باال در منطقه، اين نوع س زلزله

 توان اين گروه را نیز جزو مسكن قابل قبول به حساب آورد. های دارای اسكلت و بادوام است. با اين حال می ها با ساختمان جايگزينی آن

های غیر مسكونی اين نسبت  است و در مورد کاربری 1911ات مسكونی بسیار پايین است و تراز تعداد طبق سرخهتراکم در شهر 

 سرخهباشد. بدين ترتیب پتانسیل بااليی در شهر  های اين شهر می طبقه بودن اکثر ساختمان است. اين نسبت بیانگر يک کمی باالتر

با استفاده از اين ابزار بدون نیاز به گسترش برای افزايش تراکم وجود داشته و امكان افزايش واحدهای مسكونی به میزان قابل توجهی 

 1315-85سطوح مسكونی وجود دارد. از نظر تسهیالت واحدهای مسكونی، با وجود نبود آمارهای مورد نیاز در سطح شهر برای دوره 

توان به  می درصد واحدهای مسكونی شهر را 11حدود  85در سال  سمنانو نقاط شهری شهرستان  15ولی با توجه به مشخصات سال 

حمام( يا بخشی از اين تسهیالت معرفی کرد.  و تلفن، آشپزخانه ،کشی، برق چون آب لوله عنوان واحدهای فاقد تسهیالت رفاهی )هم

بینی میزان واحدهای مسكونی جديد برای تأمین نیاز آتی شهر بايد مساکن استاندارد را در نظر گرفت و اين تعداد مسكن را  جهت پیش

 مسكن غیر استاندارد از ذخیره مسكن موجود شهر کم کرد.به عنوان 

باشند که از آن جمله  عالوه بر ذخیره مسكن استاندارد موجود در شهر عوامل متعددی در تعیین مسكن مورد نیاز آتی شهر موثر می

های جمعیتی  کرد. با توجه به کنترل توان به تغییرات بعد خانوار، نرخ خانوار در واحد مسكونی و نرخ تخريب واحدهای مسكونی اشاره می

رسیده  81در دهه  391به  11در دهه  191های پیشین رو به کاهش گذاشته و از  و نیز مباحث اقتصاد خانوار، بعد خانوار در کشور در دهه

بوده  391برابر با  1385سال نیز بعد خانوار در  سرخهتوان انتظار داشت. در مورد شهر  تر می است و کاهش آن را نیز در آينده با شیب کم

 شود. نیز در نظر گرفته می سرخهتر است و همین نسبت برای آينده شهر  که از متوسط کشوری پائین

آل سكونت يک خانوار در هر واحد مسكونی است. اين نسبت در حال حاضر در شهر  در مورد خانوار در واحد مسكونی نقطه ايده

 برسد. 1رود در طول دوره طرح به حدود  خانوار در واحد مسكونی( که انتظار می 191تا  1 است)در بازه قابل قبول 1916سرخه 

در زمینه نرخ تخريب عوامل موثر شامل مسائلی چون تحوالت اجتماعی، حوادث طبیعی و عمر مفید ساختمان می شود. تحوالت 

شود. در اثر اين فرايند مساکن  ای مشخص می هسته های تک اجتماعی با شاخص مهمی چون تبديل خانوارهای گسترده به خانواده

شوند. از ديگر  تر تبديل می های زياد برای سكونت چند خانوار در کنار هم احداث شده بود به مسكن کوچک قديمی نیز که با تعداد اتاق

ای در  باشد که تأثیر قابل مالحظه های خود می نفره و زندگی جدای جوانان از خانواده تحوالت اجتماعی تأثیرگذار گرايش به زندگی تک

 افزايش نیاز به مسكن جديد خواهد داشت.
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
توان آن را در محاسبات نیاز آتی مسكن وارد  بینی است و نمی تأثیر حوادث طبیعی در نرخ تخريب واحدهای مسكونی غیرقابل پیش

های احداث  ده شهر، مصالح به کار رفته، تكنولوژیکرد. در مورد عمر ساختمان عواملی چون استهالک ساختمان، تغییر تراکم در محدو

توان زمان مناسب و اقتصادی  ای بین قیمت زمین و قیمت ساختمان در طول زمان می مسكن و ... تأثیرگذار است. در يک نمودار مقايسه

ن از عمر مفید محاسبه شده آن شود عمر ساختما الذکر باعث می پايان عمر ساختمان را محاسبه کرد. اما در واقعیت تأثیر عوامل فوق

درصد  2921، نرخ تخريب سمنانتر باشد. به هر حال در طول زمان تأثیر عوامل مورد اشاره بر مسكن شهری در مورد نقاط شهری  کوتاه

 منانسبه اين ترتیب و با توجه به نرخ تخريب واحدهای مسكونی شهر در نقاط شهری شهرستان  را برای اين شهرستان رقم زده است.

نفر( تعداد مسكن مورد نیاز برای افق طرح  391درصد است و بعد خانوار سال پايه ) 2921که در حدود  1385تا  1315های  بین سال

 آيد. دست می هب

 را سرخهشهر  1111توان تعداد خانوار سال  می 391نفر می باشد که با بعد خانوار  12111بینی شده برای افق طرح  جمعیت پیش

 1111فرض شده و بدين ترتیب تعداد واحد مسكونی مورد نیاز برای سال  1برآورد نمود. بعد خانوار در واحد مسكونی نیز  3111 حدود

 به اين ترتیب به دست می آيد. سرخهدر شهر 

           (    )       

             
    

   
(         )        

                       

 

Dt: مسكن )جديد( مورد نیاز تا سال افق 

Ht: تعداد خانوار در سال افق 

Dto: مسكن استاندارد موجود 

r: نرخ تخريب واحدهای مسكونی 

ه احداث شود که با توجه به اقدامات صورت گرفته در زمین سرخهواحد مسكونی جديد بايد در شهر  1811 براساس اين برآورد حدود

 اختصاص يافته است. های مختلف سازی بخشی از اراضی باير شهر جهت مسكن مهر و نیز فعالیت تعاونی تفكیک اراضی و آماده

شود بخشی از اين نیاز در  ( مشاهده می1385های ساختمانی سه سال اخیر )پس از سرشماری سال  چنین با مراجعه به آمار پروانه هم

ده و بخش ديگری نیز بايد با نوسازی و بازسازی مساکن موجود غیر استاندارد که فاقد مصالح بادوام يا های جاری در حال تأمین بو سال

باشند تأمین گردد. با توجه به گستردگی شهر در سطح توصیه می شود جهت تأمین مسكن مورد نیاز،  امكانات و تسهیالت الزم می

ب تشويق به نوسازی و استفاده از اراضی داخل بافت پر شهری توسط مالكان مناس تسهیالتشهرداری با اتخاذ تدابیر الزم و ارائه 

خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد. اين مسئله هم از جهت اقتصادی )خصوصاً در زمینه ارائه تسهیالت و خدمات و نیز عدم تغییر 

منسجم و يكپارچه در محالت شهر موثر خواهد کاربری کشاورزی به مسكونی( و هم از جهت ارتقا هويت شهری و شكل گیری بافت 

 بود.
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١٩  

نان ارائه الگوي توسعه تان س سازی ا ن و  س ل   اداره 

  پيش بيني كمبودهاي آتي در بخش خدمات شهري -4-2
هاي موجود با  در بخش دوم گزارش وضعيت كاربري اراضي شهر سرخه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت و سطوح و سرانه

رساني به شهر و حوزه  از سطوح كافي جهت خدمات ها هاي پيشنهادي منابع مختلف مقايسه و مشخص شد كه برخي از كاربري سرانه
نفوذ آن برخوردار نيستند. اين مسئله با محاسبه نرخ رشد پيشنهادي جمعيت براي افق طرح تشديد خواهد شد. بنابراين در اين مرحله با 

ها  سرانه و سطوح كاربري هاي انجام شده از آخرين مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به منظور تعيين توجه به بررسي
  استفاده شده است. 

  هاي پيشنهادي شورايعالي معماري و شهرسازي سرانه -1-4 جدول شماره 
  سرانه (متر مربع)  كاربري
  سرانه ≥2 تجاري
  3≥سرانه ≥5 آموزشي

  سرانه ≤8 پارك و فضاي سبز
  0,4≥سرانه ≥0,75 فرهنگي

  1≥سرانه ≥1,5 درماني
  1≥سرانه ≥1,5 ورزشي

  سرانه ≥0,2 تفريحي و گردشگري
  1≥سرانه ≥2 اداري و انتظامي

  سرانه ≥20 حمل و نقل و انبارداري
  سرانه ≥4 كارگاهي و صنعتي
  1≥سرانه ≥2 تأسيسات شهري
  0,2≥سرانه ≥0,5 تجهيزات شهري

  

تري را نسبت به سرانه استاندارد در سطح شهر در اختيار دارند، لذا  در وضع موجود سطوح بيش ها جا كه برخي از اين كاربري از آن
شود. در مجموع براي رفع كمبود سرانه  ها حفظ سطوح موجود و محاسبه سرانه آتي، براساس اين سطوح انجام مي گونه كاربري براي اين
هكتار مربوط به فضاي سبز  8,9ترين كمبود با  ت. از اين ميزان بيشهكتار نياز اس 20,7هاي خدماتي به مساحتي حدود  كاربري
  .شود هاي خدماتي شهر در جدول زير مشاهده مي باشد. نتايج بررسي كمبودهاي سطوح كاربري اي، شهري و فراشهري مي محله
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٢٠  

نان ارائه الگوي توسعه تان س سازی ا ن و  س ل   اداره 
  طرح افق تيجمع اساس بر شهر يخدمات يكمبودها -2-4 جدول شماره 

  

	كاربري تجاري - 2-1- 4

...) در سطح  سسات مالي و اعتباري وحدهاي خرده فروشي، عمده فروشي، موسطوح اختصاص يافته به كاربري تجاري (شامل وا
ه شود، با توجه ب مترمربع محاسبه مي 2,5مترمربع مي باشد، با احتساب جمعيت افق طرح، سرانه اين كاربري حدود  31254شهر، حدود 

اما با توجه به . كمبودي در خصوص اين كاربري مشاهده نمي شودمترمربع تعيين شده،  2كه سرانه استاندارد كاربري تجاري  اين
بيني شود، لذا  كنند بهتر است فضايي جهت ايجاد كاربري تجاري پيش جاري شهر سرخه استفاده ميجمعيت حوزه نفوذ كه از خدمات ت

  پذير باشد. اي عمل شود كه دسترسي مناسب محالت و روستاهاي حوزه نفوذ امكان در مكانيابي اراضي تجاري پيشنهادي، بايد به گونه

	كاربري آموزشي  - 2-2- 4

يرستان، بر اساس سرانه استاندارد كمبودي چه در حال حاضر و چه به لحاظ جمعيت آتي هاي آموزشي، در مقطع دب در مورد كاربري
دبستان بدين صورت است كه در حال حاضر  و يدبستان شود، اما در مقاطع پيش شهر وجود ندارد و سطحي براي آن پيشنهاد نمي

باشد. بنابراين براي  درصد نياز افق طرح مي 50ز تر ا مساحت موجود مدارس ابتدايي كم ؛مساحتي به پيش دبستاني اختصاص ندارد
مترمربع براي ساخت مدارس اختصاص يابد. در مجموع براي رفع كمبود  63500رسيدن به سرانه استاندارد بايستي مساحتي در حدود 

 اي ايستي به گونهچنين مكانيابي اين كاربري ب مترمربع به فضاهاي موجود اضافه خواهد شد. هم 26553فضاهاي آموزشي مساحت  
دبستاني و دبستان با پيمودن  خصوص در مقطع پيش هآموزان ب باشد كه تمامي سطح شهر را به طور عادالنه پوشش دهد و تمامي دانش

  مند گردند.  ترين مسافت از اين خدمات بهره كم

 سطوح موجود سطوح مورد نياز  پيشنهادي سرانه كاربري
سرانه براساس 
 سطوح موجود

 كمبودها

 مازاد 2,5 31254 25400 2 تجاري

 26553 2,9 36947 63500 5 آموزشي

 16510 0 0 16510 1,3 *آموزش عالي

 89950 6,9  87850 177800 14  فضاي سبز و پارك

 3167 0,36 4453 7620 0,6 فرهنگي

 0 1 11693 11693 حفظ سطوح موجود مذهبي

  13213  0,46  5837 19050 1,5  درماني -بهداشتي
  8742  2,8  35708  44450  3,5 ورزشي

 9662  0,7 8638 19050  1,5 جهانگردي و پذيرايي

 16492 2,2 27958 44450 3,5  انتظامي اداري

  8987  0,3  3713  12700 1  حمل و نقل و انبار داري
 7139 1,4 18261 25400 2 كارگاهي و صنعتي

 6613 1,5 18787 25400 2 تاسيسات و تجهيزات شهري

  207028  23,02  291099  493023 37,9   جمع
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٢١  

نان ارائه الگوي توسعه تان س سازی ا ن و  س ل   اداره 

  آموزش عالي - 2-3- 4
زارت علوم و آموزش عالي و يا دانشگاه آزاد اين كاربري براي شهرهايي كه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا و

شود و براي شهرهايي كه واحدهاي آموزش عالي  را تأييد كنند پيش بيني مي اسالمي و يا ساير مراكز قانوني آموزش عالي استقرار آن
اي مراكز آموزش عالي،  هاي توسعه هاي گذشته استخراج و با توجه به برنامه ها وجود دارد رشد جمعيت دانشجويي در طي سال در آن

ها درج  دست آمده و به جمعيت كل شهر تقسيم و در جدول سرانه هجمعيت دانشجويي براي افق طرح محاسبه و سطح مورد نياز ب
  گردد. مي

باشد و طرحي از طرف وزارت بهداشت، وزارت علوم و يا  در مورد شهر سرخه بايد گفت كه اين شهر فاقد موسسه آموزش عالي مي
باشد. اراضي در  اه آزاد براي آن ارائه نشده است. سرانه ارائه شده بر حسب نظر مشاور براي اراضي ذخيره توسعه آموزش عالي ميدانشگ

مترمربع به  30باشد. سرانه چنين موسساتي  دانشجو را دارا مي 500نور و غيرانتفاعي با ظرفيت  نظر گرفته شده قابليت ايجاد دانشگاه پيام
مترمربع به ازاي هر دانشجو  30سرانه ارائه شده در جدول بر حسب مساحت به دست آمده بر مبناي  جو ارائه شده است.ازاي هر دانش

  محاسبه شده است.

  

  

	پارك و فضاي سبز  - 2-4- 4

 كه است ساخت انسان پوشش گياهي با شهري زمين كاربري سطوح از نوعي شهري، سبز فضاهاي از طور كه گفته شد منظور همان

 هم توانند مي شهر در كشاورزي) اراضي (يا ميوه هاي باغ ميان اين در هستند اجتماعي بازدهي واجد هم اكولوژيكي و ازدهيب واجد هم

و  شده تلقي خصوصي فضاي عمومي، برداري بهره امكان عدم علت به اقتصادي اما واجد بازدهي هم و باشند اكولوژيكي واجد بازدهي
  باشند. اجتماعي واجد بازدهي توانند نمي

فضاي سبز بر اساس تقسيمات شهري داراي سلسله مراتبي از قبيل بوستان كودك، پارك محله، پارك ناحيه، پارك شهر، فضاي 
 سبز عمومي و پارك جنگلي است.

  گردد.  اي، شهري و فراشهري پيشنهاد مي اين فضاها در سه مقياس محله

قطعه زمين  16پارك شهري و  5باشد، اين فضاها شامل تعداد  ميقطعه فضاي سبز و پارك  25در مجموع شهر سرخه داراي 
مترمربع در  8700تا  100شود. مساحت اين قطعات بين  مترمربع مي 87850اختصاص يافته به كاربري فضاي سبز عمومي به مساحت 

  . دباش مترمربع مي 6,9نوسان است. با احتساب مساحت موجود، سرانه اين كاربري براي افق طرح حدود 

مترمربع براي فضاي سبز  4هزار نفر ( 50تر از  با توجه به سرانه استاندارد كاربري مذكور براي مناطق شهري با جمعيت كم 
  .مترمربع نياز است 177800مترمربع فضاي سبز شهري و فراشهري)، به مساحتي بالغ بر  10اي و  محله
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 مذهبی -کاربری فرهنگی -4-2-5

مترمربع، برای جمعیت آتی شهر  1ای حدود  گردد، بنابراين سرانه کاربری مذهبی برای افق طرح با حفظ وضع موجود پیشنهاد می

مترمربع از اراضی شهر را در بر گرفته است، سرانه اين کاربری با  1153نمايد. فضاهای فرهنگی در حال حاضر مساحتی حدود  ئه میارا

گیر شهر و توجه به اين نكته که اغلب روستاهای حوزه  باشد، با توجه به حوزه خدمات مترمربع می 1935احتساب جمعیت افق طرح حدود 

دهی مناسب به جمعیت تحت پوشش در  فرهنگی محروم هستند، لزوم ارتقاء سطوح اين کاربری برای سرويس نفوذ از داشتن کاربری

مترمربع برای احداث اين کاربری  3161مترمربع( حداقل مساحت  196شود. طبق سرانه استاندارد ) داخل و حوزه نفوذ شهر مشخص می

 در طرح پیشنهادی بايستی در نظر گرفته شود. 

 درمانی -بهداشتیکاربری   -4-2-6

مترمربع می باشد که با احتساب جمعیت افق طرح سرانه ای برابر با  5831کاربری درمانی در شهر سرخه دارای مساحتی معادل 

مترمربعی در نظر گرفته شده برای اين کاربری در افق طرح به مساحتی در  195مترمربع را بدست می دهد. يا توجه به سرانه  1916

مترمربع فضای جديد عالوه  13213رمربع فضا نیازمنديم . که با توجه به مساحت اين کاربری در وضع موجود نیاز به مت 11151حدود 

 بر فضاهای موجود هستیم .

 کاربری ورزشی  -4-2-7

 35118فضای ورزشی و يک فضای اداری )اداره تربیت بدنی( وجود دارد که جمعاً مساحتی حدود  1در محدوده شهر سرخه تعداد 

 شود. ای و شهری تعريف می شود. کاربری ورزشی در دو سطح محله ربع را شامل میمترم

فضای ورزشی با  باشد. مورد نیاز میمترمربع کاربری ورزشی در سطح محالت  11151های کاربری ورزشی  با توجه به سرانه

 شهر باشد. تواند پاسخگوی نیاز شهروندان آتی در صورت تجهیز مناسب، میو فراشهری  یعملكرد شهر

 جهانگردی و پذیرایی  -4-2-8

های اصلی کشور از شمال آن عبور  ترين شريان ای است که يكی از مهم با توجه به اينكه موقعیت استقرار شهر سرخه به گونه

ها  خصوص زائرين مشهد مقدس از اين محور هستیم، بنابراين يكی از محدوديت هکند و روزانه شاهد حجم باالی مسافرين عبوری، ب می

شود و  شود. محدويت بدين لحاظ که جاده مذکور مانع توسعه شهر به سمت شمال می های رشد و توسعه شهر سرخه قلمداد می و قابلیت

تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شهر شود. بنابراين بايستی زمینه توقف مسافرين عبوری با  قابلیت از اين لحاظ که وجود اين جاده می

مترمربع  195پذيرايی  -هانگردی و پذيرايی در اين شهر را فراهم نمود. سرانه پیشنهادی برای کاربری جهانگردیاحداث کاربری ج

با توجه به مساحت موجود اين کاربری به  .مترمربع باشد 11151باشد که با احتساب جمعیت افق طرح مساحت آن بايد حداقل  می

سمنان داشته  -يابی اراضی پیشنهادی بايد دسترسی مناسبی از جاده تهران اظ مكانمترمربع نیاز است. از لح 1662مساحتی در حدود 

 باشد.

 انتظامی -کاربری اداری  -4-2-9

با توجه به نقش شهر سرخه به عنوان مرکز بخش و استقرار واحدهای اداری مرتبط با عملكرد  و انتظامی در زمینه کاربری اداری

شهر در وضع موجود مناسب است اما با احتساب جمعیت افق طرح، کمبود آن احساس  ها در سطح شهر، تعداد و توزيع اين کاربری
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
مترمربع به فضای  16112مترمربع( بايستی مساحتی در حدود  395شود، بنابراين برای رفع اين کمبود و رسیدن به سرانه پیشنهادی ) می

 موجود اضافه شود. 

مرکز بخش بودن شهر سرخه، فضای اختصاص يافته به اين کاربری سطح در مورد کاربری انتظامی به دلیل موقعیت اداری و 

شود. بنابراين در افق طرح نیازی به افزايش سطح اين  زيادی را اشغال کرده است و کمبودی در اين زمینه برای آينده شهر مشاهده نمی

 شود. کاربری احساس نمی

 کاربری حمل و نقل و انبارداری -4-2-11

ها همچون پايانه، انواع پارکینگ عمومی، انبارهای کوچک  توان شامل طیف متنوعی از کاربری اری را میونقل و انبارد کاربری حمل

مترمربع می باشد،  136و بزرگ و معابر شهری دانست. در محدوده شهر سرخه مساحت اختصاص يافته به پايانه بسیار کم و حدود 

مترمربع( عالوه بر  193باشد. با توجه به سرانه استاندارد اين کاربری ) ع میموقعیت استقرار پايانه در مرکز شهر و روبروی مسجد جام

 مترمربع زمین نیاز است.  3311فضای موجود به 

مترمربع تعیین شده،  191باشد، سرانه پیشنهادی اين کاربری  متر مربع می 2151سطح اختصاص يافته به کاربری انبارداری برابر با 

 مترمربع بايستی به مساحت موجود اضافه شود.  2321 بنابراين مساحتی در حدود

 در مورد مكانیابی کاربری حمل ونقل و انبارداری بر اساس ضوابط زيست محیطی بايستی خارج از محدوده مسكونی شهر باشد.

 کاربری کارگاهی و صنعتی -4-2-11

است،  مترمربع را اشغال کرده  18261های وضع موجود اين کاربری در داخل محدوده شهر، سطحی حدود  با توجه به نقشه

 1988واحدهای صنعتی، عموماً در سطح کوچک و در خارج از بافت مسكونی موجود قرار دارند. سرانه اين کاربری در حال حاضر 

 چه در مورد اين کاربری و ساماندهی مترمربع است که با توجه به مقیاس شهر )شهر کوچک( سرانه قابل قبول و مطلوبی است. اما آن

 های موجود يا پیشنهادی مجاور آن است.  توزيع آن در سطح حاضر بايد مدنظر باشد سازگاری آن با کاربری

بنابراين برای رسیدن به اين سرانه بايستی مساحتی در حدود  ،باشد مترمربع می 2صنعتی  -سرانه پیشنهادی کاربری کارگاهی  

 مترمربع در نظر گرفته شود.  1131
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 ودها و مكان و نحوه ایجاد و توسعه تجهیزات شهری پیش بینی کمب -4-3

ترين راه در  پذير، مهم ها و نقاط حساس و آسیب ريزی توسعه، تأکید بر نقاط قوت و امكانات بالقوه در مقابل محدوديت در برنامه

اره بايد مورد توجه باشد ای يک نكته بسیار مهم که همو های توسعه شهری و منطقه ريزی رسیدن به تعادل محیطی است. در برنامه

های محیطی به حداقل  که تقابل عملكردهای بشری با کنش طوری هب ،های طبیعت است ها با مكانیزم شناخت محیط و انطباق برنامه

 تواند تر از توان نیز می برداری کم برداری بیش از حد توان زمین همواره موجب فرسايش و تخريب خاک شده و بهره برسد. زيرا بهره

موجب ضرر و زيان اقتصادی و ايجاد مشكالت اجتماعی در بسیاری مناطق گردد. به طور کلی ارزيابی قابلیت اراضی عبارت است از 

ريزی کاربری اراضی، برای هر کاربری  های اصلی. در برنامه مطابقت دادن مشخصات نوع خاصی از اراضی با يكی از انواع استفاده

ها و  های آن وجود داشته باشد، شناسايی اين محدوديت هايی از نظر ويژگی زمین يا همجواری دوديتممكن است در اراضی مختلف مح

نمايد. بر اين مبنا و براساس عوارض و  ی آن نوع استفاده تعیین میاهای مختلف، قابلیت اراضی را بر های کاربری چنین نیازمندی هم

ها خصوصاً   شود برای ساير کاربری ها ياد می های تجهیزاتی از آن های شهری که به عنوان زيرساخت هايی که برخی کاربری مزاحمت

های آن به  ها و نیازمندی ريزی توسعه الزم است تا موقعیت هر يک از تجهیزات شهری متناسب با محدوديت سكونت دارد، در برنامه

 يابی و جايگذاری شود. شكل اصولی و استاندارد موقعیت

ها به بررسی  يابی تجهیزات شهری ارائه شده است که در اين قسمت با ارائه آن ها و ضوابطی جهت مكان در منابع معتبر ويژگی

 پردازيم. وضعیت تجهیزات شهر در نسبت با اين ضوابط می

 کشتارگاه -4-3-1

ها  توان به آن د که به شرح زير میباش های مختلف می يابی کشتارگاه نیاز به رعايت فواصل مشخصی از مراکز و فعالیت جهت مكان

 اشاره کرد.

 متر 3111  فاصله از حريم زيست محیطی

 متر 1511 فاصله از حريم مراکز مسكونی

 متر 1111 فاصله از حريم مراکز آموزشی

 متر 311 فاصله از حريم جاده بین شهری

 متر 151 فاصله از حريم جاده روستايی

 رمت 1111 فاصله از حريم فرودگاه

 متر 1111 فاصله از حريم پارک ملی، تاالب، درياچه و دريا

 متر 1111 فاصله از حريم پناهگاه حیوانات وحشی و اثر طبیعی محلی

 متر 811 فاصله از رودخانه فصلی يا دائمی

 متر 1111 فاصله از قنات يا چاه مصرفی آب آشامیدنی

 متر 211 فاصله از قنات يا چاه ويژه ساير مصارف

 متر 511 اصله از مراکز نظامی يا انتظامیف

 متر 511 فاصله از مراکز تفريحی يا زيارتی

 متر 111 فاصله از باغات
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 براساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زيست، مكانیابی کشتارگاه بايد با رعايت مسائل زير انجام شود:

 بايست در خارج از محدوده مصوب شهری احداث شود. کشتارگاه می -

 بینی طوری باشد که در توسعه آتی شهر مشكالت متقابل ناشی از آلودگی کشتارگاه بروز نكند. احداث و پیشمحل  -

 آوری ضايعات کشارگاه مورد نظر است. بینی سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و جمع اجرا و پیش -

 متر 21-31پیش بینی باند فضای سبز در اطراف کشتارگاه به عرض  -

مترمربع ارائه می نمايد.  2/2متر را به خود اختصاص داده که سرانه ای در حدود  21111ام موجود شهر سطحی حدود کشتارگاه د

گیر حوزه روستايی پیرامون شهر نیز در آن لحاظ شود از مقدار استاندارد بیشتر است، بنابراين  اين مقدار در صورتی که جمعیت خدمات

 ، به اين ترتیب فضای جديدی الزم نیست به اين کاربری اختصاص يابد.کمبودی از اين لحاظ احساس نمی شود

 گورستان  -4-3-2

هايی است که همواره بايد خارج از محدوده مسكونی استقرار يابد و الزم است نسبت به انتقال و  خانه جزء کاربری گورستان و غسال

گورستان در سطح يک منطقه و مراکز زيستی بايد با  های مسكونی اقدام شود. احداث تغییرکاربری واحدهای موجود در داخل بافت

 رعايت فواصل زير انجام شود:

 متر 1511 فاصله الزم از درياچه، تاالب يا چشمه

 متر 511 فاصله الزم از رودخانه های فصلی و دائمی

 متر 1111 فاصله الزم از قنوات يا چاه های آب آشامیدنی

 متر 151 فاصله الزم ازحريم راه آهن

 متر 251 فاصله الزم از حريم بزرگراه

 متر 151 های بین شهری فاصله الزم از حريم جاده

 متر 111 های روستايی فاصله الزم از حريم جاده

 متر 111 فاصله الزم از مراکز درمانی

 متر 311 فاصله الزم از مراکز آموزشی

 متر 311 فاصله الزم از فرودگاه

 متر 511 یفاصله الزم از اماکن روستاي

 

 ساير موارد ذکر شده در مورد حريم ساير عوامل طبیعی و مصنوعی که در بند مربوط به کشتارگاه ارائه گرديد، نیزالزامی است.

 سازمان حفاظت محیط زيست ضوابط کاربری گورستان در سطح ناحیه را به اين شرح مشخص کرده است:

ری و در جهتی که رشد شهر به سوی آن نباشد در نظر گرفته محل گورستان حتی االمكان در خارج از محدوده شه -

 شود.

 های مناسب دسترسی وجود جاده -
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 درصد از اراضی داخل به فضای سبز 25متر در اطراف و اختصاص  21-31احداث باند فضای سبز به عرض حداقل  -

 خانه آوری و دفع بهداشتی فاضالب غسال اجرای طرح سیستم جمع -

های زير زمینی به حد کافی  ها و اراضی استقرار يابند که سطح آب بايد در مكان يجاد آلودگی خاک و آب میها به دلیل ا گورستان

چنین رفت و آمد بسیاری از افراد جامعه به گورستان  پائین باشد و در ضمن در مسیر جهت وزش بادهای غالب قرار نگرفته باشد. هم

 سازد. به موقعیت گورستان از لحاظ دسترسی افراد را ضروری میخصوصا در روزهای آخر هفته و ايام خاص، توجه 

. شودگورستان قديمی در داخل محدوده شهر قرار دارد که بايد تغییر کاربری يافته و به فضای سبز تبديل  يک سرخهدر شهر  

ای را چه برای مراسم خاکسپاری و  گورستان بايد امكانات ويژه باشد. ترين مشكل اين گورستان قرار گرفتن در جهت باد غالب می مهم

ها از اختیارات و  جا که گورستان ها و رسیدگی به وضع آن روند ارائه نمايد. از آن چه برای کسانی که به زيارت قبور عزيزان خود می

 تهیه و اجرا شود.رود الزم است تا برنامه مناسب برای توسعه و تجهیز گورستان شهر از طرف شهرداری  ها به شمار می وظايف شهرداری

 مراکز انباشت و دفن زباله  -4-3-3

ها و تأسیسات بايد در خارج از حريم شهر و حريم زيست محیطی شهرها و به دور از مناطق کشاورزی،  گونه فعالیت استقرار اين

یه ضوابط زيست ها، مراکز خدماتی مانند فرودگاه، پادگان وکشتارگاه و ... با ملحوظ داشتن کل صنعتی، مسكونی روستايی، شهرک

 محیطی صورت پذيرد.

در مكانیابی اين تأسیسات بايد به جهت باد توجه شده و اين تأسیسات در مسیر وزش باد غالب به سمت مراکز سكونتی، فعالیتی و 

ه راحتی متر ب 2کشی را تا عمق حداقل  ای که عملیات کانال چنین توجه به نوع زمین و جنس خاک به گونه تفريحی واقع نباشند. هم

 انجام شده و در صورت لزوم امكان زهكشی وجود داشته باشد، ضروری است.

های آب  خصوص در مورد سفره هگونه اراضی ب کننده دفن زباله در اين های آب زيرزمینی و اثرات آلوده توجه به وضعیت سفره

شهری و مصارف کشاورزی است بسیار ضروری ها به سمت شهر است و جريان آب به اطراف شهر و منابع آب  زيرزمینی که شیب آن

چنین امكان دستیابی و تهیه آب جهت  بوده و حريم اين منابع بايد رعايت شود. انتخاب اراضی  بايد به نحوی باشد که آبگیر نباشد، هم

داشتی زباله اقدامات های احتمالی در محل وجود داشته باشد. همزمان با دفن به های زباله و جهت جلوگیری از حريق شستشوی ماشین

آوری و حمل زباله و حذف مراکز موقت انباشت زباله در شهرها و  آوری و حمل زباله در تجهیز سیستم جمع الزم جهت بهبود جمع

بايد کلیه موارد مندرج در  های مناسب به مراکز انباشت و دفن زباله می چنین در تأمین دسترسی روستاهای بزرگ مدنظر قرار گیرد. هم

 های عوامل طبیعی و مصنوعی رعايت و اعمال گردد. ش حريمبخ

های دفن بهداشتی زباله براساس الگوی ارزيابی  سنجی محل بر اساس اعالم اداره کل حفاظت محیط زيست مكانیابی و امكان

 عالی محیط زيست بايستی انجام و ارائه گردد. زيست محیطی و تهیه گزارش ارزيابی مصوب شورای

های آبخیز  رودهای  کیلومتری شهر در يک منطقه خارج از محدوده اراضی کشاورزی و حوزه 12در  سرخهله در شهر محل دفن زبا

بینی های انجام شده با سرانه استاندارد، جوابگوی نیاز شهر در  هكتار است و طبق پیش 25منطقه قرار دارد. مساحت اين محل حدود 

از نظر زيست محیطی مشكلی  سرخهضوابط مكانیابی ارائه شده در فوق، محل دفن زباله شهر  چنین با توجه به بلند مدت خواهد بود. هم

 تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نداشته و می
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با توجه به پائین بودن جمعیت شهر، حجم زباله تولیدی قابل مالحظه نبوده و نیازی به احداث محل دپوی موقت در فاصله 

توان به عنوان پیشنهاد در اين زمینه  آوری و انتقال زباله را می تر ادوات مربوط به جمع ود. تنها تجهیز بیشش تر شهر احساس نمی نزديک

های قابل بازيافت در مبدا بايد به شكل جدی  آوری زباله چنین فرهنگسازی و تامین امكانات مورد نیاز تفكیک و جمع ارائه نمود. هم

 ی فضا و تجهیزات خاص در سطح شهر الزم نیست.بین دنبال شود ولی در اين زمینه پیش

 ایستگاه آتش نشانی  -4-3-4

در مناطقی از شهر که تراکم جمعیت آن زياد است قطعاً احتمال وقوع حريق بیش از مناطقی است که تراکم جمعیت آنها کم است. 

 قرار گیرد.بنابراين در مكانیابی ايستگاه های آتش نشانی عامل جمعیت و میزان تراکم آن بايد مدنظر 

هزار نفر، پیش بینی حداقل يک مكان برای استقرار ايستگاه کوچک آتش نشانی به وسعت  51در شهرهای با جمعیت کمتر از 

 کیلومتر مربع نیاز به احداث يک ايستگاه آتش نشانی می باشد. 5مترمربع ضروری است. در مناطق با تراکم پائین به ازای هر  1511

ستگاه آتش نشانی در داخل يک شهر عوامل متعددی بايد مدنظر قرار گیرد که از آن جمله می توان به در مورد مكان يابی اي

 سرخهمواردی از قبیل تراکم جمعیت، تمرکز اموال و دارايی ها، شبكه ارتباطی و احتمال خطر مناطق مختلف شهر اشاره کرد. در شهر 

فضای اختصاص يافته به ايستگاه آتش نشانی طبق . ال فعالیت می باشدطبق اعالن شهرداری يک واحد ايستگاه آتش نشانی در ح

سرخه ارائه  در افق توسعه شهرمترمربع در مقابل هر شهروند  1912مترمربع است که سرانهای در حدود  1511اعالم مراجع ذيربط حدود 

دهی به بخش  جا که اين ايستگاه کار سرويس ننمايد. از نظر جمعیت تحت پوشش سرانه موجود به استاندارد نزديک است اما از آ می

دهی به کل محدوده را  رسد از لحاظ شعاع عملكردی اين ايستگاه به تنهايی امكان سرويس سرخه را نیز برعهده دارد لذا به نظر می

بايد مالحظاتی در زمینه  نمايد و اما با توجه به موقعیت آن در شهر و مساحت شهر، اين ايستگاه نیاز شهر را برطرف می .نداشته باشد

های مختلف را دارد انجام گیرد. لذا در اين بخش  بخش که تمرکز باالتری از سكونتگاه یهای ديگر در مناطق مرکز ايجاد ايستگاه

 کمبودی برای شهر سرخه وجود ندارد.

 پمپ بنزین و ایستگاه سوخت رسانی  -4-3-5

های   می شود. ايستگاه CNGگازوئیل و جايگاه های سوخت گازی های سوخت رسانی در حال حاضر شامل پمپ بنزين،  ايستگاه

ها وجود  های آتش نشانی به آن شوند و الزم است فاصله دسترسی سريعی از ايستگاه های پرخطر محسوب می توزيع سوخت از کاربری

باشد لذا بايد از شبكه معابر  به شكل سواره میها مورد استفاده وسايط نقلیه و افراد  که اين ايستگاه چنین با توجه به اين داشته باشد، هم

مناسبی نیز دسترسی بگیرند، دسترسی مستقیم پمپ بنزين و گاز به شبكه های بزرگراهی و شريانی اصلی ممنوع بوده و با احداث کندرو 

ها لحاظ  ورود و خروج اتومبیل)لچكی( بايد دسترسی به اين معابر تأمین شود. در ساير معابر نیز بايد مالحظات مربوط به  و تورفتگی

مترمربع باشد. به دلیل احتمال خطر باال در  15شود. به همین جهت بر زمین اختصاص يافته به ايستگاه توزيع سوخت بايد حداقل حدود 

مدارس، های جاذب جمعیت مثل بازارها، مراکز خريد،  مورد پمپ بنزين و گاز از مجاورت اين تجهیزات با مراکز جمعیتی و کاربری

 ها و غیره بايد پرهیز شود. کتابخانه

مترمربع با  3811ايستگاه سوخت رسانی شهر سرخه نیز شامل يک واحد پمپ بنزين می شود. مساحت اختصاص يافته به آن حدود 

از لحاظ دسترسی نیز  ها در سطح شهر باشد و با توجه به توزيع اين ايستگاه باشد. لذا سرانه مورد نیاز تأمین می مترمربع می 191سرانه 

  مشكلی وجود ندارد. 
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 تدوین ایده کلی مرتبط با فضای سبز و باز و دفاع غیر عامل -5

 تدوین ایده کلی و الگوی مرتبط با فضای سبز و باز -5-1

 های شهری و اهتمام در حفظ و حراست از طبیعت و منابع طبیعی از ضروريات فراهم آوردن امكان ارتباط انسان با طبیعت در محیط

اصلی تداوم حیات انسانی است. يكی از مصاديق عناصر طبیعی فضاهای سبز هستند که عالوه بر نقشی که در محیط زيست انسان در 

چنین  کننده محیط مصنوع نیز بوده و باعث زيبايی فضاهای شهری و هم نمايند، تلطیف ها ايفا می تولید اکسیژن و جذب آلودگی

باشند. در تعالیم دينی و فرهنگی ما اهمیت وجه معنوی و  ت و بازيافتن آرامش روحی و روانی میفضاهايی برای گذران اوقات فراغ

 روحانی ارتباط با طبیعت برای انسان به عنوان امری قطعی و انكار ناپذير مورد تأکید قرار گرفته است.

ده است ارتباط انسان با طبیعت روزبه روز امروزه با گسترش و توسعه شهرها که از تبعات پیشرفت تكنولوژی و توسعه صنعتی بو

کمتر شده است و اين خود عامل مهمی است که منجر به بازنگری و تغییر ديدگاه شهرسازان و مسئوالن مديريت شهری به چگونگی 

توجه به کیفیت  رويه شهرها و مراکز صنعتی و عدم شود. گرچه تبعات نامطلوب حاصل از توسعه بی ارتباط انسان با طبیعت در شهرها می

ترديد توجه به میزان سطوح فضاهای  ای از شهرهای کوچک مشخص و بارز است اما بی ارتباط ساکنین شهرها با فضای سبز در پاره

ريزی برای آينده شهر حائز  ها به منظور برنامه ريزی برای توسعه آن ها در حال حاضر و برنامه برداری از آن سبز شهری و کیفیت بهره

 باشد. میاهمیت 

 انواع فضاهای سبز  -5-1-1

توان به دو گروه تقسیم کرد: فضاهای سبز برون شهری و فضاهای سبز درون شهری؛ منظور از  طور کلی فضاهای سبز را می هب

و  «بازدهی اجتماعی»های گیاهی انسان ساخت است که هم واجد  فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش

 هستند.  «زدهی اکولوژيكیبا»هم واجد 

رويه شهر را دارد و از سوی ديگر بازدهی اکولوژيک )زيست محیطی(  کننده رشد بیسبز برون شهری از سويی نقش مهار فضاهای

شوند، از ديدگاه  صورت پارک احداث می هگردد. در حالی که فضاهای سبز درون شهری اغلب ب شان، شامل کل محیط زيست شهر می

های اکولوژيک  چنین از نظر حفاظت محیط زيست، پیرامون خود را از بازدهی افزايند، هم زيبايی محیط زيست شهری میشهرسازی به 

ها چه در  اجتماعی ارائه کنند. بر اين اساس اين نوع پارک -سازند و در صورت طراحی مناسب قادرند خدمات تفرجگاهی مند می بهره

 نمايند. صورت موضعی عمل می هب -زيست محیطی -وژيكیرابطه با جذب مهمان و چه بازدهی اکول

شهری بسیار کوچک در حاشیه کوير و  سرخهپرداخته شده است. شهر  سرخهبا اين مقدمه به بررسی وضعیت فضای سبز در شهر 

یاس برای اين شهر فضای سبز در سه مق سرخهباشد. با توجه به تقسیمات شهری  های البرز و کوير مرکزی ايران می در منطقه بین کوه

 گردد: پیشنهاد می

 فضای سبز در مقیاس فراشهری -1

 فضای سبز در مقیاس شهری -2

 ای فضای سبز در مقیاس محله -3

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

29 

 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 فضاهای سبز در مقیاس فراشهری -5-1-1-1

در حال حاضر در شهر سرخه فضای سبزی که بتواند اين نقش را ايفا کند وجود ندارد. با توجه به نزديكی شهر سرخه به جاده 

برای ايجاد چنین فضايی بايد  گردد. تر احساس می چنین نیازهای روستاهای تحت نفوذ احتیاج به چنین فضايی بیش شهد و همم -تهران

مشهد و نیز وجود امكانات تفريحی و رفاهی در پارک و  -عواملی چون سهولت دسترسی به پارک از جاده برون شهری تهرانبه 

زمینه مناسبی را جهت ارتقاء نقش گردشگری  توان توجه داشت. بدين طريق می ی بلندپوشش گیاه با ايجادچنین تأمین سايه  هم

 طبیعی پارک و جذب مسافران و شهروندان برای ارتباط با طبیعت و هم چنین استراحت و تفريح ايجاد نمود.

 فضای سبز در مقیاس شهری -5-1-1-2

مشهد واقع  -در نزديكی ورودی شهر از جاده تهران سرخه غربی مترمربع در شمال 62651در حال حاضر بوستان ملت با مساحت 

باشد؛ به دلیل نبود فضای سبز فراشهری،  ترين فضای سبز تجهیزشده در سطح شهر می ترين و مهم اين بوستان که بزرگ شده است.

 باشد. نقش چنین فضايی نیز بر عهدن اين بوستان می

شرقی میدان شهید بهشتی قرار گرفته  شد. اين بوستان در ضلع جنوببا آبان، ديگر فضای سبز شهری شهر سرخه می 13بوستان  

های شهر دارای نقش در مقیاس  است. اين بوستان با توجه به قرارگیری در میدان اصلی شهر و ارتباط با مراکز ديگر شهر و ورودی

 شهری در نظر گرفته شده است.

دهد. با در نظر گرفتن  فراشهری را تشكیل می شهری و سبز مترمربع فضای 61383بنابراين در حال حاضر سطوحی با وسعت 

است که با  در افق طرح مترمربع 121111فراشهری مورد نیاز  شهری و میزان سطوح فضای سبز سرخهسرانه پیشنهادی برای شهر 

  .شود در مورد اين سطوح در شهر مشاهده می کمبودمترمربع  51611احتساب میزان سطوح موجود در حال حاضر 

 ای فضای سبز در مقیاس محله -5-1-1-3

ای  فضای سبز در مقیاس محله باشند. ها می ای آن های شهری و جزاير میانی و حاشیه فضای سبز محوطه میدان اين فضاها عمدتاً

های جديد شهر به صورت فضاهايی از پیش تعريف  اين فضاها در توسعه .مترمربع است 18161در حال حاضر جمعاً سطوحی با مساحت 

اند که  هايی در کنار معابر ايجاد شده شده شكل گرفته اند. در صورتی که در قسمت قديمی سرخه معموالً فضاهای سبز به صورت لچكی

 اند. مترمربع شكل گرفته 311تا  111عموماً با مساحتی در حدود 

بع فضای سبز در مقیاس محلی الزم مترمر 51811حدود  سرخهبنابراين با در نظر گرفتن سرانه پیشنهادی برای فضای سبز شهر 

ای در نظر بگیريم در  عنوان فضای سبز محله هرا ب آبان( 13های ملت و  )به غیر از بوستان است که اگر تمام فضاهای سبز داخل شهر

طور که  همان یرد.شده است. اما تمرکز و پراکندگی اين سطوح نیز بايد مورد توجه قرار گ درصد نیاز شهر تامین 38تر از  کماين مقیاس 

 گردد. تر احساس می بیان گرديد در قسمت قديمی شهر نیاز به فضای طراحی شده محلی بیش

 کمبودها يیشناسا و یآت ازین با موجود سبز یفضا سطوح سهيمقا -1-5 جدول شماره 

 کمبودها وجودسطوح م سطوح مورد نیاز سرانه کاربری

پارک و 
 فضای سبز

 32333 18161 51811 1 محله

 شهری
11 121111 61383 51611 

 فراشهری
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٣٠  

نان ارائه الگوي توسعه تان س سازی ا ن و  س ل   اداره 

  الگوهاي طراحي فضاي سبز - 1-2- 5
و مورد نياز به بررسي الگوهاي فضاي سبز شهر پرداخته  و ميزان فضاي سبز موجود سرخه پس از بررسي ساختار فضاي سبز شهر

  پذيرند: ها شكل مي الگو از الگوهاي معرفي شده در كتاب سبز راهنماي شهرداري 6در قالب  سرخهمي شود. فضاي سبز شهر 

  كمربندهاي سبز -2-1- 1- 5

خوردن تناسب ساخت مورفولوژي رويه و به هم  كمربندهاي سبز براي تعيين حدود شهر، كنترل گسترش شهر، جلوگيري از رشد بي
ها به عنوان  شوند. كمربندهاي سبز در روند پويش شهر ممكن است نقش اوليه خود را از دست بدهند ولي نقش بالقوه آن شهر ايجاد مي

  ماند. بخش و تفرجگاه شهري و شاخص زنده جهت تشخيص روند شهر، پابرجا مي فضاي سبز تعادل

	محورهاي سبز -2-2- 1- 5

هاي شهر و محورهاي سبز برون شهري به فضاهاي سبز حاشيه  شهري، به فضاهاي سبز امتداد خيابان محورهاي سبز درون
  شود.  يابند گفته مي هايي كه به طور مستقيم يا از طريق كمربندي به درون شهر راه مي جاده

  پارك شهري در مقياس واحد همسايگي -2-3- 1- 5

ه در يك واحد همسايگي قرار گرفته و مساحتي كمتر از نيم هكتار پارك شهري در مقياس واحد همسايگي عبارت است از پاركي ك
ساله از دورترين نقطه واحد همسايگي تا پارك با پاي پياده مقدور باشد و طي  9براي كودك عبور و مرور داشته باشد. طبق استاندارد، 

تري نسبت به اين  ه مساحت كممسير از خيابان سريع شرياني يا بزرگراه عبور نكند. فضاهاي سبز موجود در شهرك امام هر چند ك
  ها دارند ولي چنين نقشي را در سطح شهر بر عهده دارند. استاندارد

	پارك شهري در مقياس منطقه -2-4- 1- 5

چنين طبق  شود. هم هكتار در ظر گرفته مي 8شود كه در يك منطقه مسكوني قرار داشته، مساحت آن در حدود  به پاركي گفته مي
ند از دورترين منطقه با وسيله نقليه در مدت زماني از يك چهارم ساعت يا بيشتر خود را به پارك ياد شده توا استاندارد، مراجعه كننده مي

  برساند.

	فضاهاي سبز خياباني -2-5- 1- 5

سطح،  هاي غيرهم روها، جزاير مياني، تقاطع ها، حاشيه پياده ها، حاشيه بزرگراه فضاهاي سبز خياباني، شامل فضاي سبز ميدان
تواند عاملي جهت ارتقاء ارتباط انسان با  ساماندهي اين فضاهاي سبز مي سرخهباشد. در شهر  ها مي ها و كنار خيابان باندهاي مياني راه

  طبيعت در حين رفت و آمد در داخل شهر باشند.

	سطوح سبز و باز -2-6- 1- 5

هري ناميده سطوح سبز داراي كاركردهاي شهري، سطوح سبز ش سطوح سبز به دو دسته شهري و غير شهري تقسيم مي شوند.
ها  ها و پل ها، رفوژها) كنار خيابان ها، لوپ هاي كوچك (رمپ ها و لچكي كاري شده، جزيره هاي باز ورزشي چمن شوند، نظير زمين مي

شوند. آن بخش از سطوح سبز بدون كاركردهاي شهري را سطوح سبز  كه با انواع گياهان پوششي نظير: چمن يا گل پوشانده مي
فضاهاي باز برون شهري چون مزارع و فضاهاي باز و  سرخه؛ مانند مزارع و مراتع اطراف شهر و غيره. در شهر نامند غيرشهري مي

چنين فضاهاي باز و سبز درون شهري خصوصي چون  ها و ادارات و هم هاي سازمان عمومي چون محوطه سبز درون شهري نيمه
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
محیطی  توانند در راستای مسائل زيست روند. گرچه اين سطوح می شمار می هها جز سطوح سبز ب های منازل مسكونی و گلخانه باغچه

 روند. ما به عنوان فضای سبز عمومی که محل تجمع و ارتباط مردم با طبیعت است به شمار نمیموثر باشند ا

جا که بازده اجتماعی ندارند و به شكل آزادانه به عنوان فضای  ن اين فضاها دارای بازده اکولوژيک و گاهاً اقتصادی هستند، ولی از آ 

یرند در زمره فضاهای سبز شهری قرار نگرفته و سطوح سبز عمومی يا گ گذران اوقات فراغت ساکنین مورد استفاده قرار نمی

 .دهند خصوصی را تشكیل می

 

 الگوی توسعه فضاهای سبز و باز -5-1-3

 گردد. با توجه به موارد مطرح شده در باال موارد زير برای توسعه فضاهای سبز و باز شهر سرخه پیشنهاد می

هكتار را در بر  692ک ملت که در ابتدای ورود به شهر قرار دارد، مساحتی بیش از دو فضای سبز عمده در شهر سرخه وجود دارد. پار

 باشد. گیرد. اين پارک به دلیل دارا بودن پوشش گیاهی بلند گونه مناسبی از فضای سبز برای شهر سرخه می می

ر گرفته است. اين فضا با مساحت شرقی میدان شهید بهشتی قرا باشد که در ضلع جنوب آبان می 13فضای سبز ديگر شهر، بوستان 

 کند. ای را در شهر سرخه ايفا می مترمربع، به دلیل پوشش گیاهی بلند نقش عمده 6111

دو فضای ديگر نیز به عنوان فضاهای سبز در مقیاس شهری برای سرخه پیشنهاد شده است. مورد اول بر روی گورستان فعلی شهر 

توان محل گورستان فعلی را که در جهت باد غالب قرار گرفته است را تغییر  به اين ترتیب میهای اطراف آن پیشنهاد شده است.  و زمین

تواند در ارتباط با مرکز گذران اوقات فراغت شهر )ورزشگاه سرخه( مرکزيت تفريحی اين ناحیه از شهر را تقويت  داد. اين فضای سبز می

 نمايد.

شرقی شهر بر روی اراضی اضافه شده به  فته شده است، در قسمت جنوبفضای ديگری که برای توسعه فضای باز در نظر گر

 باشد. اين فضا در کنار جاده بیابانک به عنوان ورودی به سمت کوير در نظر گرفته شده است. محدوده شهر می

های  که زمین شرقی شهر اشاره کرد توان به ورزشگاه سرخه و اراضی کشاورزی شرق و جنوب از ديگر فضاهای باز عمده شهر می

توانند بازدهی  کشاورزی در داخل محدوده افزوده شده به شهر قرار دارند. هرچند که اين فضاها بازدهی اجتماعی ندارند اما می

 اکولوژيكی برای شهر داشته باشند.

توان آن را با  م میمشهد حريمی بايد در نظر گرفت. برای جلوگیری از تعرض به اين حري -عالوه بر موارد فوق برای جاده تهران

کاشت گیاهان و درختان تحت پوشش قرار داد. در اين صورت با ايجاد فضای سبز با پوشش گیاهی بلند عالوه بر بازدهی اکولوژيكی، 

 تواند از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از تردد وسايل نقلیه اين محور به داخل شهر جلوگیری کند. می

 های باز و سبزنحوه ارتباط میان فضا -5-1-3-1

باشد. برای برقراری ارتباط میان  در زمینه توسعه فضای سبزتوجه به پیوستگی و ارتباطات میان اين فضاها دارای اهمیت زيادی می

علت عدم  هتوان از دو الگو استفاده نمود: حرکت از داخل بافت شهر و حرکت از حلقه بیرونی شهر. ب فضاهای باز و سبز شهر سرخه می

رسد.  سواران، گزينه حرکت از حلقه بیرونی شهر مناسب به نظر نمی ها و دوچرخه منیت کافی و دور بودن حلقه بیرونی برای پیادهوجود ا
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
ها از داخل بافت تامین شود و جابجايی سواره میان اين فضاها از حلقه  شود ارتباط میان فضاها برای پیاده به همین جهت سعی می

 بیرونی شهر تامین گردد.

مشخص است، اين مسیرها با يک محور سبز از کنار بوستان ملت شروع شده و تا فضای سبز  1-3 نقشه شماره گونه که در  همان

شود. در اين نوع  شهريور ختم می هشتميابد. سپس با گذر از بین اين فضای سبز و ورزشگاه سرخه به خیابان  کنار گورستان ادامه می

ها و  توان آن را برای استفاده پیاده باشد و با کشت گیاهان و عناصر سبز می خیابان کم می رو نسبت به کل عرض حور عرض سوارهم

 تر نمود. سواران مطلوب دوچرخه

در داخل بافت قديمی شهر سرخه نیز دو گونه معبر با اولويت حرکت پیاده طراحی شده است. مسیر سطح يک پیاده از خیابان 

گردد. معابر سطح دو وظیفه  شهريور آغاز شده و پس از گذر از کنار عناصر تاريخی و مراکز فرهنگی به سمت ديگر شهر منتهی می تمهش

اتصال ساير نقاط و عناصر مهم را به مسیر سطح يک را بر عهده دارد. امتداد اين مسیرها در سمت شرق شهر دوباره به محور سبز 

 فضای سبز شرق شهر قرار دارند.شود که در کنار  تبديل می
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 های گردشگری تدوین ایده کلی و الگوی مرتبط با مكان -5-2

به مناطقی خارج از محل زندگی و صورت جابجايی و فعالیت موقت افراد  هجامعه گردشگری بريتانیا، گردشگری را ب 1116در سال 

صورت  هالمللی کارشناسان گردشگری، گردشگری را ب انجمن بین 1181چنین در سال  کند. هم ها با هر نوع هدفی، تعريف می درآمد آن

نمايد. گردشگری بر حسب هدف از سفر به يازده دسته  های مشخص و انجام آن خارج از محیط زندگی تعريف می انتخاب فعالیت

شود. گردشگری دوستار محیط زيست، گردشگری درمانی، گردشگری فرهنگی، گردشگری ماجراجويانه، گردشگری  بندی می طبقه

 گردی. غذايی، گردشگری مذهبی، کمپینگ، گردشگری تجاری، مزرعه گردی، گردشگری ورزشی و پیاده

 تعريف شده است. زير سطوح گردشگری در کل کشور به سه صورت

 ای و محلی هگردشگری ناحی .1

 ای گردشگری ملی و منطقه .2

 گردشگری فراملی .3

ای  ای و محلی و يا در سطح ملی و منطقه ، گردشگری شهر در سطح ناحیهسرخههای گردشگری شهر  با توجه به موقعیت و جاذبه

املی در منطقه های ضعیفی از گردشگری در سطح فر باشد. گرچه زمینه مشهد( می -علت مجاورت با جاده برون شهری تهران ه)ب

صورت زمینی  هتوان زائرين کشورهای همسايه غرب و جنوب غربی ايران را نام برد که ب گردد. از اين دست گردشگران می مشاهده می

 نمايند. مشهد(عبور می -)تهران سرخهبه قصد زيارت حرم ثامن االئمه )ع( از جاده مجاور شهر 

 سرخهبندی گردشگران شهر  طبقه -5-2-1

باشد، گردشگران  پیوند گردشگری خارج از شهر می های گردشگری درون شهری و مناطق هم شامل فرصت سرخهر طور کلی شه هب

توان آنان را با اهداف بازديد از  باشند. با ارائه امكانات و تسهیالت و معرفی مراکز مهم می مشهد می -شهر اغلب مسافران جاده تهران

ار در شهر و اطراف آن ترغیب نمود. بنابراين تأمین نیازهای گردشگران چون تأمین مكان و يا گشت و گذ بقعهمراکز تاريخی، زيارت 

 رسد. اقامت، استراحت و مكانی جهت صرف غذا ضروری به نظر می

 ای امكانات و احیاناً زيارت به باشند که جهت استفاده از پاره عالوه بر اين گروهی از گردشگران از اهالی روستاهای حوزه نفوذ می

گذاری اصلی جهت ارتقای سطح  تر است سرمايه رسد مناسب علت جمعیت کم اين گردشگران به نظر میه ب .کنند شهر مراجعه می

ای صورت گیرد تا به اين طريق ضمن تأمین نیازهای هر دو سطح گردشگری از لحاظ اقتصادی نیز  گردشگری در سطح ملی و منطقه

 ، بازديد از اماکن تاريخی، ارتباط با طبیعتبقعهتواند با اهداف متفاوتی چون زيارت  می سرخهمقرون به صرفه باشد. گردشگری در شهر 

 صورت پذيرد. و ...

 سرخهانواع گردشگری در شهر  -5-2-2

باشد. جهت  های طبیعی می ها و آثار ارزشمند تاريخی و جاذبه های گردشگری شامل جاذبه ها و فرصت از لحاظ مكان سرخهشهر 

 زيست ار محیطد توان گردشگری شهر را در قالب گردشگری با اهداف فرهنگی، مذهبی، دوست ی مراکز گردشگری شهر میارائه ايده برا

 در نظر گرفت. و...
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 گردشگری فرهنگی -5-2-2-1

های باستانی و  های خاص، سايت های فرهنگی يک منطقه شامل مراسم و آيین ست از گردشگری به منظور بازديد از جاذبها عبارت

 نايع دستی خاص و ...تاريخی، ص

باشند. اين آثار  متعلق به دوره قاجار می سرخهجای مانده در شهر  هتر آثار تاريخی ب الزم به ذکر است که بیش سرخهدر مورد شهر 

 . هردژ، مسجد امام حسین و مسجد امام هادی انبار سرخه، بقعه پیرغريب، حمام بیرون ستون، آب و مسجد چهل عبارتند از مسجد جامع

توانند به عنوان يک فرصت  باشند، با توجه و رسیدگی مناسب می يک از اين عناصر ارزشمند تاريخی که معرف هويت شهر می

 گردشگری و جذب توريست عمل نمايند.

 گردشگری مذهبی -5-2-2-2

و زيارت. ست از سفر و اقامت در مناطق دارای اماکن مذهبی و زيارتی جهت تجربه دگرگونی روحی ا اين نوع گردشگری عبارت

ترين نقاط قوت گردشگری مذهبی نداشتن  آيد. يكی از مهم شمار می هاين نوع گردشگری اولین نوع گردشگری در طول تاريخ ب

 گیرد. هدف عمده صورت می 3باشد. گردشگری مذهبی با  طوری که در تمامی سال قابل اجرا می هب ؛باشد محدوديت زمانی می

 به منظور زيارت و تحول روحی .1

 ديد از مناطق مذهبی و مقدس به قصد تفريح و گردشباز .2

 شرکت در مراسم مذهبی و آيین های خاص .3

های گردشگری مذهبی به شمار  قرار دارد از جاذبه خارج از بافت شهریشهر و شرقی شمالکه در  بقعه پیرغريب سرخه،در شهر 

چنین با توجه به اين  باشد. هم زه نفوذ و شهرهای اطراف میعنوان مكان زيارتی پذيرای گردشگران روستاهای حو هرود. اين مكان ب می

صورت زمینی از جاده عبور  هکه در تمام طول سال زائران زيادی به قصد زيارت حرم ثامن االئمه )ع( و سفر به شهر مقدس مشهد ب

ه زيارت اين مكان مقدس وساير یالت و امكانات و دسترسی مناسب آنان را بهسريزی مناسب ايجاد ت توان با برنامه می کنند، می

 ها ترغیب نمود. چنین بازديد از آن های پیرامون شهر و هم زاده امام

 ار محیط زیستد گردشگری دوست -5-2-2-3

زيست و فرهنگ محلی و  تر کردن تأثیرات مخرب بر روی محیط اين نوع گردشگری صنعتی است که در ضمن تالش برای کم

باشد. اين نوع  گردی می زيست شامل طبیعت ار محیطد گردشگری دوست .نمايد درآمد می حفظ اکوسیستم، برای افراد بومی تولید

های البرز  به لحاظ موقعیت جغرافیايی در پای کوه سرخهباشد. شهر  ترين نرخ رشد در میان انواع گردشگری می گردشگری دارای سريع

بديل و زيبايی را در  دی که منطقه شاهد آن بوده مناظر بیهای زمین شناسی متعد های کوهزايی منطقه و دوره واقع شده که حرکت

های بااليی هم  نمايد. اين مناظر زيبا از نظر گردشگری نیز دارای پتانسیل شمال شهر ايجاد نموده که نظر هر بیننده را به خود جلب می

 .برای گردشگران و هم پژوهشگران است

باشد. از اين رو  رونق بخشد، وجود منطقه حفاظت شده کوير در جنوب شهر می تواند اين نوع از گردشگری را عامل ديگری که می

تواند به عنوان مرکز پشتیبانی گردشگری کوير شناخته شده و عملكردهای  دهی به گردشگران کوير می در راستای خدمات سرخهشهر 

زيست و گردشگری مناطق کويری، مرکز  حیطهای غیردولتی فعال در زمینه م گوناگونی چون دفاتر گردشگری کوير، دفاتر انجمن

 های بیابانی و غیره را در خود جای دهد. مطالعات ورزش
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 های کلی مرتبط با پدافند غیرعامل در طراحی شهر  ایده -5-3

های مرتبط با  تک نهادها و سازمان های طبیعی و غیرطبیعی گرچه وظیفه تک سازی و محافظت شهروندان در مقابل بحران ايمن

های کالن توسعه شهری مورد  ريزی وساز شهری و شهرسازی است ولی در سطح کالن و به شكل استراتژيک بايد در برنامه ختامور سا

ای بعدی را به شكل صحیحی تدوين نمود. در بحث مديريت بحران هدف اول  توجه قرار گرفته و چارچوب اصلی اقدامات مقابله

سازی شهر  های احتمالی چون جنگ، زلزله، سیل و ... و ايمن و صدمات ناشی از بحران سازی شهر برای مقابله و کاهش خسارات آماده

دهنده شهر  باشد و عناصر شكل در مقابل اين حوادث است و هدف دوم امدادرسانی و کنترل و کاهش دامنه بحران پس از وقوع آن می

های مختلف  ت که هريک از عناصر شهر در مقابل بحرانبه نوعی در مسیر تحقق اين اهداف نقش دارند. البته الزم به توضیح اس

ها را به شكل زير بیان کرد. در ادامه با مطالعه اين موارد شرايط شهر  توان تاثیر آن دهند اما به طور کلی می رفتارهای متفاوتی را بروز می

 گردد. رای اين شهر ارائه میدر ارتباط با اين مسائل و الگوهای طراحی مرتبط با مالحظات پدافند غیرعامل ب سرخه

 ساختار شهر -5-3-1

دهنده ساختار شهر هستند، نقش مهمی در میزان  توزيع فضای عناصر، ترکیب عناصر و عملكردهای اصلی شهر که تشكیل

  .پذيری شهر در برابر حوادث مختلف دارند آسیب

د مرکزی بودن و... نیز وجوه ديگری از ساختار تقسیمات کالبدی شهر، مانند کوی، محله، ناحیه، برزن و منطقه، تک مرکزی يا چن

شوند که هر يک به لحاظ مقابله در برابر حوادث دارای استعداد خاص خود است. مثالً در ساختار تک مرکزی شهر و  شهر محسوب می

 .شود تر می یشپذيری ب تمرکز امكانات اقتصادی و انسانی در يک قسمت از شهر نسبت به شهرهای دارای چند مرکز، امكان آسیب

باشد. به منظور کاهش صدمات احتمالی  مرکزی حول هسته قديمی آن می در وضع فعلی شهر سرخه به صورت يک شهر تک

درصورت ای شدن شهر کمک نمود.  توان با ايجاد مراکز جديد و تأسیسات مهم خارج از محدوده رينگ داخلی شهر به چندهسته می

 پذيری شهر کمتر از شهرهای تک مرکزی خواهد بود. هیزات الزم موقع بحران، آسیببه تج مختلف سرخههای  تجهیز محله

 بافت شهر -5-3-2

در میزان مقاومت شهر در برابر تهاجم ( دهنده شهر ترين اجزای تشكیل شكل، اندازه و چگونگی ترکیب کوچک)بافت هر شهر 

  نظامی و ديگر باليای شهری مؤثر خواهد بود.

پذيری متفاوتی برخوردارند. واکنش هر نوع بافت شهری در هنگام وقوع حوادث  به نوع تهديد، از آسیب بافت منظم و نامنظم بسته 

سازی وحتی اسكان موقت، دخالت  گیری ساکنان، در امكانات امدادرسانی، در چگونگی پاک های گريز و پناه مختلف شهری در قابلیت

طراحی ساختمان بلكه در طراحی شهری و در مديريت بحران نیز توسعه يافته و حائز ها نه تنها در  دامنه تأثیر اين ويژگی. مستقیم دارد

 .اهمیت فراوان است

بافتی متراکم و  سرخهباشد. هر سه نوع بافت موجود در شهر  ترکیبی از بافت منظم، نیمه منظم و نامنظم می سرخهبافت شهر 

رسانی و تمهیدات مربوط به بازسازی را بهتر  ظم و شطرنجی امكان ارتباطهای من آيند. همان طور که ذکر شد بافت فشرده به حساب می

چنین توسعه  هم و های قديم به اين امر توجه شده گردد در طرح بهسازی و نوسازی بافت نمايند. به همین دلیل پیشنهاد می ايجاد می

 جديد برمبنای بافت شطرنجی پیشنهاد گردد.
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 شهر فرم -5-3-3

ها به  تری هستند و قابلیت تغییر آن پذيری کم دارای آسیب لرزه و باليای طبیعی از جمله زمین يدات نظامیهای باز در مقابل تهد فرم

پذيری بااليی در برابر تهديدات  پذيری، آسیب  های متراکم ضمن عدم انعطاف در حالی که فرم، تر است منظور فريب دشمن نیز بیش

امداد  ، دسترسی وخروج از شهر وجود ندارد. از سويی فضاهای باز امكان اسكان موقتها امكان تخلیه سريع اماکن و  دارند و در آن

 .آورد های بعدی را فراهم می آوری کمک و جمعرسانی 

اين هسته را فضاهای باز و طبیعی  اطرافهسته اصلی متراکم تشكیل شده که  يکدارد؛ شهر از  ای نسبتاً فشردهساختار  سرخهشهر 

. فرم باز قسمتی از شهر سبب تقلیل باشند و يا به صورت باير می اند های کشاورزی اختصاص يافته عمدتاً به فعالیتدهند که  تشكیل می

شود. در عین حال اين فضاها امكان استقرار و خدمات رسانی، ايجاد کمپینگ و  شدت آسیب برخی از باليا به بافت مسكونی محالت می

ها ضوابط  در ارتباط با باز نگه داشتن آن سرخهبدين لحاظ پیشنهاد می گردد که در طراحی شهر  سازند های بزرگ را فراهم می اردوگاه

  مشخص اعمال گردد.

رسانی و  شود با تعريض و گشودن معابر اصلی و گذرهای درون بافت، امكان کمک در مورد هسته متراکم شهر نیز پیشنهاد می

 تخلیه سريع را تسهیل نمود.

 یاراضی شهر یکاربر -5-3-4

ويژه تهديدات نظامی  هپذيری در برابر حوادث مختلف ب های شهری نقش مهمی در کاهش آسیب ريزی بهینه کاربری زمین برنامه

 شود.  های خطرساز در مناطق مختلف شهری موجب کاهش اثرات تهديدات مذکور می عدم وجود کاربری ها و جواری دارد. رعايت هم

يند صنعتی شدن شهرها، درصد زيادی از کاربری شهری را آگاهانه و يا ناآگاهانه به خود آفربعد از  و خدماتهای صنعتی  کاربری

های  اختصاص داده است که در صورت وقوع حوادث و سوانح، عواقبی مانند انفجار، آتش سوزی و حوادث مرتبط ديگری را با کاربری

با مراکز امدادرسانی،  ها اين کاربری گرويژه ا هشود؛ ب نسانی میجوار ايجاد کرده و موجب افزايش دامنه تخريب شهری و تلفات ا هم

ترين تهديدها در  جواری داشته باشد. لذا عمدتاً در بسیاری از شهرها برای جلوگیری از کم ها و... نیز هم ها، مدارس، دانشگاه بیمارستان

 . شود ها دقت فراوانی اعمال می يابی اين کاربری مكان

ها و انسداد معبر در زمان بحران  های اصلی از محورها به علت احتمال تخريب ساختمان فاصله مراکز و کاربری گیری وموقعیت قرار

چنین امكان دسترسی  ريزی کاربری اراضی بايد مورد توجه قرار گیرد. هم شود در برنامه که موجب قطع تداوم دسترسی در محورها می

 ز شهری در نظر گرفته شود و اين فضاها با ديوار يا نرده غیرقابل دسترس نشوند. آسان از کلیه نقاط شهر به تمام فضاهای با

فضاهای صنعتی و کارگاهی بزرگی در محدوده شهر ايجاد نشده و غالباً بخش صنعت خارج محدوده  سرخهدرحال حاضر در شهر 

باشد.  ها و صنايع کوچک می درحد کارگاهشهر واقع شده است در شهر نیز صنايع سنگین وجود نداشته و فضاهای اختصاص يافته 

رسد شهر از اين بابت مشكلی ندارد و خطرات ناشی از آتش سوزی و پراکنده شدن زباله و فاضالب صنايع را کاهش  بنابراين به نظر می

باشد. لذا پیشنهاد  تواند عاملی در جهت تهديد مناطق اطراف اين ناحیه ولی وجود اراضی بزرگ متعلق به نیروهای نظامی می دهد. می

امكان  تواند نارسايی در در اماکن مناسب می درمانی کمبود خدماتالزم به ذکر است که  شود. ها می تغییر نوع استفاده از اين زمین

 امدادرسانی در مواقع بحرانی را فراهم آورد.
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 زیربنایی شهری و تجهیزات اتستأسی -5-3-5

در رسانی  های سوخت چنین ايستگاه و همهای آب، برق، گاز و مخابرات  نند شبكهزيربنايی شهر ما و تجهیزات آسیب ديدن تأسیسات

ها مانند برق يا گاز خود باعث تشديد تهديد  نقش مهمی دارد. گاهی آسیب ديدن شبكه بحرانافزايش خسارات و تلفات ناشی از 

رسانی ديگر مانند نفت اگر نزديک شهر  های سوخت هشود و يا شبك های بزرگی ايجاد می سوزی شود. يعنی با نشت گاز در فضا، آتش می

سیسات شهری نقش مهمی در حیات شهری و زندگی اها و ت شود. در مجموع شبكه باشد نیز خود باعث مشكالتی از اين قبیل می

  شهر موثر است.آسیب هم به صورت مستقیم در  مختلفهای  کند که به تبع آن در بحران شهروندان ايفا می

حلقه آن در داخل شهر قرار  3باشد که  حلقه چاه می 1رسانی شامل محدوده  فضاهای اختصاص يافته به تأسیسات آب ترين مهم

بنابراين الزم است تمهیدات الزم در اين  شود. % منابع آبی شهر نابود می11گرفته است. در صورت آسیب ديدن اين اماکن نزديک به 

است که  کیلووات سرخه 63پست  ق و مخابرات نیز منبع اصلی تغذيه کننده برق مصرفی شهرزمینه فراهم گردد. از لحاظ تأسیسات بر

می شود از  در ورودی شهر رسانی شهر که شامل يک پمپ بنزين سوخت  ايستگاه .واقع شده استغربی شهر  متری شمال 211 حدود در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .رود شمار می هسوزی ب نقاط حادثه خیز از لحاظ انفجار و آتش

 های حیاتی شهری های ارتباطی و شریان شبكه -5-3-6

چنین  هم .بست يا پیچ و خم بسیار باشد های ارتباطی اصلی شهر بايد فاقد بن راه های وارده برای مقابله با بحران و کاهش آسیب

های قطعی بايد خودداری گردد. در اين  بست های خطرزا احاطه گردد. در داخل بافت نیز از ايجاد بن نبايد با کاربری مسكونی يا کاربری

 ها به جاده اصلی برای تسريع و دسترسی کم ارتفاع ايجاد شوند والمقدور بايد توسط پرچین يا فضای سبز  بست ها حتی ها بن قسمت

 حفظ شوند. سهولت امدادرسانی و فرار هنگام بروز سانحه

فرار وجود داشته باشد.  امكان امدادرسانی و ها در معبر، ريزش آوار آن ها و ای باشد که با تخريب ساختمان عرض معابر بايد به اندازه

 ،بريده شدههای  سیم های اتفاقی، ها، سیل ها و ساير سازه ساختمان يمنی کامل در برابر سد شدن جاده توسط آوارهای اصلی بايد ا شاهراه

صورت وقوع  توسعه درختكاری و باغها برای کاهش خطر ريزش سنگ درچنین  هم داشته باشد. را بندان ناگهانی راه های افتاده و درخت

با رعايت فاصله مناسب درختان از مسیر حرکت سواره  جداره طبیعیاستفاده از سداد معبر با برای کاهش ان یراهكاربه عنوان  بحران

 تواند موثر باشد. می

های  ترين ويژگی تر و ... از مهم های کم وجود سلسله مراتب در طراحی شبكه، امتداد مستقیم و بدون پیچ و خم بسیار، تقاطع و گره

 امدادرسانی در زمان بحران است.شبكه مناسب برای مقابله با بحران و 

شوند اهمیت  ها که باعث تسلط بر مناطق و مراکز ثقل می های حیاتی خصوصاً آن ها و شريان ها، اتوبان های شهری، خیابان در جنگ

ها يا  نهايی که به صورت زيرگذر يا روگذر بر روی خیابا هايی که در مبادی شهر هستند و چه آن ها نیز چه آن بااليی دارند. پل

ها يعنی بستن هر گونه قدرت مانور يا عملكرد انتقالی  سزايی برخوردار هستند و از بین بردن آن هها سوارند نیز از اهمیت ب رودخانه

تری دارد. به دلیل امكان استفاده بعدی از اهدافی مانند ساختمان، فرودگاه  گاهی قطع يا وصل يک راه از خود هدف اهمیت بیش. نظامی

  های منتهی به آن را منهدم نموده تا بعد از تسخیر، آن را ترمیم و از اماکن مربوطه دوباره استفاده نمايند. فقط راه و ...

ست و نامنظم در بافت قديمی شهر های بن ب که الزم است مورد توجه قرار گیرد وجود کوچه سرخههای معابر شهر  از ويژگی

 گردد. تر مشاهده می متر در بافت کم 6داشته و تعداد معابر با عرض البته بافت نفوذپذيری مناسبی  .باشد می
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 تدوین ایده کلی و الگوی مرتبط با شبكه معابر -5-4

 بررسی الگوهای مختلف شبكه معابر شهری  -5-4-1

های سطحی و...  چنین عوامل محیطی و جريان آب به خصوصیات مختلف هندسی و فیزيكی زمین و هم شبكه معابر شهری با توجه

مستقیم يا غیرمستقیم( را تعیین کرده و صورت  هبها چگونگی ارتباط بین نقاط مختلف شهر ) پذيرند. شبكه های گوناگونی می شكل

 های شبكه معابر شهری به شرح ذيل است: ترين سامانه د. مهمکنند که ارتباط بین دو نقطه از چند طريق صورت گیر کنترل می

 قطاعی -سامانه حلقوی -5-4-1-1

بندی  گیرند و منطقه های تودرتو حول منطقه مرکزی و هسته اولیه شهر شكل می صورت حلقه ههای اصلی ب در اين سامانه، شبكه

های فرعی، عمدتاً رو به مرکز، کار ارتباطات  انه شبكهگیرند. در اين سام دهنده خارجی را می اصلی شهر نسبت به يكديگر حالت پوشش

دور  ههای مابین مناطق است و مرکز شهر از سنگینی اين بار ترافیک ب بین دو و يا چند منطقه را برعهده دارند. شهر به روش حلقه

 ماند. عیب بزرگ اين نوع شبكه در انقطاع نسبی مناطق و محدوديت توسعه مناطق مرکزی است. می

 قطاعی -الگوی شبكه حلقوی -1-5 شماره  يروتص

  

 ای ستاره -سامانه شعاعی  -5-4-1-2

شوند و مناطق اصلی شهر نسبت  های اصلی به صورت شعاعی متحدالمرکز به منطقه مرکزی شهر متصل می در اين سامانه، شبكه

گیرند و به آن  های اصلی را از درون مناطق شهر برعهده می های فرعی، کار ارتباط بین شبكه د و شبكهگیرن به يكديگر حالت قطاعی می

ترين مزيت اين سامانه دسترسی از تمام شهر به مرکز آن و از مرکز شهر به تمام نقاط پیرامونی است  بخشند. مهم حالت تارعنكبوتی می

مرکز شهر و نقاط نزديک به آن است. اغلب شهرهای قديمی با بافت ارگانیک دارای  و عیب بزرگ آن نیز در سنگینی بار ترافیكی در

 باشند. اين سیستم شبكه می

 ای ستاره -الگوی شبكه شعاعی -2-5 شماره  يرتصو
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 سامانه شطرنجی -5-4-1-3

کنند و مناطق اصلی شهر  ديگر را قطع می برهم به صورت شطرنجی منظم هم های اصلی در دو جهت عمود در اين سامانه، شبكه

های اصلی را برعهده  منظم کار ارتباط بین شبكه صورت شطرنجی غیر های فرعی ب گردند و شبكه ها ايجاد می در حدفاصل اين تقاطع

ترين عیب آن هم تفاوت  نقطه ديگر است و مهم ترين مزيت اين سامانه دسترسی سريع و راحت از هر نقطه شهر به هر گیرند. مهم می

 ست.ا هويتی آن ها نداشتن مناطق نسبت به هم و بی

صورت فضای  هبینی فضاهای باز در نقاط مختلف شبكه ب طور مثال پیش هب ؛توانند به صور گوناگون باشند های شطرنجی می سامانه

 تواند گونه ديگری شبكه شطرنجی ايجاد نمايد. سبز می

 الگوی شبكه شطرنجی -3-5 شماره  يرتصو

 

 سامانه منحنی شكل -5-4-1-4

صورت غیرمستقیم و مسیرهای ارتباطی دو نقطه شهری محدود است. اين  هبرخالف سامانه شطرنجی در اين سامانه ارتباطات ب

 گردد. ای مدرن مشاهده میهای فرعی برون شهری شهره سامانه در شبكه خیابان

 الگوی شبكه منحنی شكل -1-5 شماره  يرتصو

 

 سامانه ترکیبی و یا مشابه -5-4-1-5

 -شعاعی )تارعنكبوتی(، شطرنجی -های حلقوی توان به سامانه های اصلی می های ترکیبی و يا مشابه با سامانه از جمله سامانه

 حلقوی و نیز شطرنجی غیر منظم اشاره نمود. -شعاعی، شطرنجی
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 اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ارائه الگوی توسعه
 سرخههای اصلی شهر   الگوی مرتبط با شبكه -5-4-2

 باشد. ارتباط مهم، عامل بوجود آمدن شبكه اصلی فعلی می 1 سرخهطور کلی در شهر  هب

 مشهد -هسته قديمی شهر با جاده قديم تهرانارتباط  -

 ارتباط شهر با جاده جديد تهران مشهد -

 تباط هسته قديمی شهر با روستاهای حوزه نفوذار -

 های گذشته های توسعه )هادی( شهر در دهه طرح -

و با شكل تقريبی  حلقوی -شعاعی ترکیبی صورت هب سرخهبا احتساب لزوم برقراری ارتباطات مذکور الگوی فعلی شبكه اصلی شهر 

U های فرعی  ها و يا شعاع شوند. توسعه، توسط ادامه خیابان یها از يک هسته مرکزی منشعب م باشد. در الگوی شعاعی خیابان می

برای  گیرد. پذير است. پیوند شبكه با يكديگر از طريق هسته مرکزی صورت می شوند به صورت محدود امكان ديگری که اضافه می

 مرکز شهر بكاهند.گیرند تا از بار مشكالت  هايی در اطراف اين هسته شكل می کاهش مشكالت ترافیک در هسته شهر حلقه

کند. از اين میدان معابری به سمت  در شهر سرخه هسته قديمی شهر به مرکزيت میدان ولیعصر به عنوان نقطه مرکزی عمل می

باشند. اين معابر را  مشهد )بلوار انقالب اسالمی( می –يابد. معابر ديگری نیز به سمت جاده قديم تهران  روستاهای حوزه نفوذ امتداد می

 نمايد. تیر قطع می 1بلوار  رينگ

ای و  به صورت شاخه» از ورودی شهر به سمت میدان بهشتی و هسته قديمی شهر نیز بلوار بسیج قرار دارد که توسعه پیرامون آ

 شطرنجی رخ داده است. 

 سرخههای اصلی شهر  مالحظات مرتبط با شبكه -5-4-3

 داشته باشد.خوانی  شبكه دسترسی بايد با وضعیت شكل و شیب طبیعی زمین هم -

 .های دسترسی شهر بايد امكان ايجاد ارتباط شهر با ورودی اصلی شهر را فراهم سازد شبكه -

 های اصلی شهر بايد ارتباط مناسب بین محالت مختلف شهر را فراهم آورد. شبكه -

 های محلی را از شهری فراهم سازند. های دسترسی بايد قابلیت تفكیک حرکت شبكه -

 يد ارتباط مناسب بین محالت مختلف با مرکز خدماتی شهر را فراهم سازد.های اصلی شهر با شبكه -

 های اصلی شهر بايد امكان ارتباط مناسب روستاهای حوزه نفوذ را با مرکز شهر فراهم آورد. شبكه -

 ای درونی و بیرونی شهر را فراهم سازد. های اصلی شهر بايد امكان توسعه مرحله شبكه -
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٤٤  

نان ئه الگوي توسعهارا تان س سازی ا ن و  س ل   اداره 

  كاربري اراضي پيشنهادي -5-5
هاي قبل در اين قسمت نقشه و جدول نهايي كاربري اراضي پيشنهادي شهر سرخه بر با توجه به تمامي مسائل بيان شده در بخش 

  اساس جمعيت پيشنهادي افق طرح ارائه مي شود. 
  

  كاربري اراضي پيشنهادي -2-5 جدول شماره 

   

 كاربري

هادي سرانه پيشن طرح پيشنهادي وضع موجود طرح هادي
 شورايعالي

  1405نفر ، 12700جمعيت  1390نفر،9711جمعيت 1386نفر ،12418جمعيت
  سرانه  درصد  سطح  سرانه  درصد  سطح  سرانه  درصد  سطح

 سرانه ≥ 50 68,03 36,18 864020  54,09  21,92  525285  69,6  36,1  864625 مسكوني

 3 ≥سرانه  ≥ 5 4,72 2,5 60003  3,80  1,54  36947  2,7  1,42  33985 آموزشي

 - 1,66 0,88 21113 - - - - -  - آموزش، تحقيقات و فناوري

 سرانه ≥ 2 2,12 1,13 26899  3,22 1,30 31254 1,8 0,91 21945 خدماتي-تجاري

 1 ≥سرانه  ≥2 2,80 1,5 35586  2,88 1,17 27958 4,3 1,79 42956 انتظامي-اداري

 1 ≥سرانه  ≥ 1,5 5,13 2,7 65208  3,68 1,49 35708 5 2,59 62115 ورزشي

 1 ≥سرانه  ≥ 1,5 1,20 0,63 15254  0,60 0,24 5837 1,9 0,98 23450 درماني

 0,4 ≥سرانه  ≥ 0,75 1,27 0,67 16135  0,46 0,19 4453 1 0,5 12050 هنري-فرهنگي

 سرانه ≤ 8 28,55 15,2  362623  9,05 3,67 87850 26,5 13,7 329092 پارك و فضاي سبز

 0,2 ≥سرانه  ≥ 0,5 1,41 0,75 17916  1,20 0,49 11693 1,3 0,66 15790 ذهبيم

 - 0,19 0,1 2424  0,10 0,04 977 - -  - ميراث تاريخي

 سرانه ≥ 0,2 3,43 1,82 43551  0,86  0,35  8368  4,7  2,43  58210 تفريحي و گردشگري

 - 1,53 0,8 19387  3,10 1,26 30098 - -  - نظامي

 0,2 ≥سرانه  ≥ 0,5 1,19 0,6 15138  1,93  0,78  18787  1,01  0,52  12601 تجهيزات شهري

 1 ≥سرانه  ≥ 2 0,54 0,3 6804 تأسيسات شهري

 - 10,75 5,8 136502  31,02 12,57 301264 - -  - باغات و كشاورزي

 1 ≥سرانه  ≥ 1,5 - - -  1,88 0,76 18261 4,2 2,18 52230 صنعتي

 51,1 27,14 27,2552,656720023,6758,41648302 653186,8 شبكه معابر سرانه ≥ 20 2,47 1,3 31417  0,38 0,15 3713 0,5 0,26 6245 حمل و نقل و انبارداري

 -  -  - -68077928,4070,10-- -  باير و متروكه

 -  -  - -----8,69 208221  اراضي ذخيره توسعه
 188,09 100,00  2390000  246,80 100 2396701 176,23 100 2396701 جمع كل
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