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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  سورشجانشهر ) جامع(طرح توسعه و عمران : پروژهنام 
  و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري راه اداره كل: كارفرما
  شركت مهندسان مشاور آرمانشهر هزاره: مشاور

  تجزيه و تحليل مطالعات وضع موجود و تشريح طرح جامع: عنوان گزارش
  سه: شماره گزارش
  جلد4 :تعداد گزارشات

  : عناوين گزارشات
  نفوذ  مطالعات حوزه: جلد اول
  مطالعات شناخت وضع موجود: جلد دوم

 و تشريح طرح جامع مطالعات وضع موجود تجزيه و تحليل: جلد سوم  
  ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني: جلد چهارم

  1391ماه  بهمن :تصويب
  

  دست اندركاران تهيه طرح
  مدير طرح
  مديرعامل    بهمن زماني  
  مطالعات 

  شهرساز    عباس صنيع زاده
  شهرساز    صادقي رضا

  شهرساز    اسداهللا رباني 
  شهرساز    نعيمه ابطحي

  جغرافيا و برنامه ريزي شهري    دوستي ليال
  جغرافيا    الهي زهرا فضل

  طراحي
  شهرساز    عباس صنيع زاده

  شهرساز    نعيمه ابطحي
  ها نقشه ترسيم

  تكنسين    بابائي حميدرضا
  تكنسين    اعظم صديقي

  ت ميدانيبرداش
  ريزي شهري جغرافيا و برنامه    رضا بهرامي

  حروف نگار
  اعظم هاديان

  صفحه آرايي
  هما ترابي

  ويراستار
  قواميالسادات خديجه 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  فهرست مطالب
  صفحه                      عنوان

  

  2   .......................................................................  و استنتاج از بررسي ها  تجزيه و تحليل) الف
  3   .............................................................................................  تجزيه و تحليل وضع موجود -1

  3   ..................................  بيني احتماالت رشد و تحوالت جمعيت شهر سورشجان در آينده پيش -1-1
 4   ........................................................................................هاي عمده سني جمعيت تحليل گروه -1-1-1
 5   ..........................................................................................................  ي نرخ رشد جمعيت مقايسه -2-1-1
  5   ................................................................................................................................  نسبت جنسي   -3-1-1
  5   ....................................................................  بيني جمعيت شهر تا افق طرح سناريوهاي پيش  -4-1-1
  6   .......................  پيش بيني توزيع جمعيت در نواحي مختلف شهر سورشجان تا افق طرح  -5-1-1
  8   .....................................................  تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود  -2-1
  9   ..........................................................  ي اقتصادي شهر در آينده  بيني نقش و روند توسعه پيش -3-1
  ي شهر، تعيين جهات، حدود منطقي و مراحل  ارزيابي امكانات رشد كالبدي و توسعه -4-1

  11   ...................................................................................................................  ي شهر در آينده  مختلف توسعه
  12   .........................................................  ي فيزيكي شهر  توسعه ي ترين عوامل محدودكننده مهم -1-4-1
  12   ...............................................................................  ي فيزيكي شهر جهات مناسب براي توسعه -2-4-1
  14   ...................................................................................................  ي شهر سورشجان بافت فرسوده -3-4-1
  بيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده و تأمين اعتبارات عمراني توسط  يشپ -5-1

     15   ..................................................................................................................  مؤثر در عمران شهر هاي سازمان
  ي مسكن،  و نيازهاي عمراني شهر در زمينه) كمي و كيفي(برآورد كمبودهاي  -6-1

  زهاي تأسيسات زيربنايي، خدمات رفاهي و ساير كاركردهاي اصلي شهر و امكانات رفع نيا
  16   ............................................................................................................................................     مزبور در آينده 

  19   ............................................................  بندي نتايج حاصل از مطالعات وضع موجود  جمع -2
  19   .........................................................................................................................................  جمعيت شهر -1-2
    20   ............................................................................................................................................  اقتصاد شهر -2-2
    20   ..........................................................................................................................................  فرهنگ شهر -3-2
  20   ..............................................................................................................................................    كالبد شهر - 2- 4
  21   ..................................................................................................................  هاي شهري ي راه شبكه -1-4-2
  21  ................................................................................................................  هاي شهري انواع كاربري -2-4-2
  21  ...............................................................................................................  ساختار و سازمان فضايي -3-4-2

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  22   .......................................................................................................................  سيما و منظر شهري -4-4-2
  22   .....................................................................................................................  محدوده و حريم شهر -5-4-2
  22   .........................................................................................................  تأسيسات و تجهيزات شهري -6-4-2
  23   ...................................................................................................................  اثاثيه و مبلمان شهري -7-4-2
  23   .......................................................................................................................  هاي سطحي دفع آب -8-4-2
  24   .....................................................................................................................................  مديريت شهري -5-2

  25   ...................................................  راهكارهاي پيشنهادي در رابطه با رفع مشكالت شهر  -3
  

  28   ...................................................  شهر سورشجان )جامع(و عمران   تشريح طرح توسعه) ب
  29   ............................................................................  ريزي و طراحي معيارها و ضوابط برنامه -4

     29   ...................................................  ريزي و طراحي بر مبناي اصول و معيارهاي شهر پايدار برنامه -1-4
     29   .................................................................................  محيطي  توجه كامل به رعايت مسائل زيست -2-4
     29   ...............................................................................  ي شهر هاي بالقوه ها و توان استفاده از ظرفيت -3-4
     30   ........................................................................................................  رسازيرعايت استانداردهاي شه -4-4
  30   ...............................................................  هاي باالدست هاي طرح در نظر داشتن اهداف و ديدگاه -5-4
  30   .................................................................................................................  ي مردمي ها جلب مشاركت -6-4
  31   ..............................................................  در نظر گرفتن امكانات مالي، پرسنلي و تجهيزاتي شهر -7-4
  31   ..............................................................................................................  برخورداري از قابليت اجرايي -8-4
  31   ..............................................................................................................................  پذيري طرح انعطاف -9-4

  31   ................................................................................  دي شهري اصلي طرح ها پايبندي به شاكله -10-4
  32   ...............................................................  هايي براي تغيير در ساختار كالبدي شهر ي طرح ارائه -11-4

  33   ............................................................  هاي طرح جامع شهر تشريح مشخصات و ويژگي -5
  33   ..............................................................................................................  جهت گسترش فيزيكي شهر -1-5
  34   ...........................................................................................................  ساختار و سازمان فضايي شهر -2-5
  35   ..........................................................................................................................  معابر شهر  نظام شبكه -3-5
  38   ...........................................................................................................................  ونقل عمومي حمل -1-3-5
  39   ................................................................................................  عمومي موردنيازسطوح پاركينگ  -2-3-5
  40   ................................................................................................  ي معابر شهر سلسله مراتب شبكه -3-3-5
  42   ......................................................................................  ي معابر شهر مقاطع پيشنهادي شبكه -5 -3 -4
  46   ..............................................................................................  نظام توزيع فضاهاي خدماتي در شهر -4-5
 46   ...............................................................................................................  هاي مختلف در شهر كاربري -5-5

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  49   ...............................................................................................................  كاربري مسكوني در شهر -1-5-5
  49   ............................................................................................  هاي خدماتي در شهر توزيع كاربري -2-5-5
  50   ..............................................................................................................  كاربري تجاري ـ خدماتي -3-5-5
  52   ...............................................................................................................  تراكم جمعيتي و ساختماني -6-5
  52   ........................................................................................  ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي -7-5
  53   .....................................................................................................................................پدافند غيرعامل -8-5
  54   ..........................................................................................................................  محدوده و حريم شهر -9-5

  54   ..................................................................................  هاي خارج از محدوده حريم شهر و كاربري -10-5
    57   ......................................................  هرهاي مؤثر در عمران ش وظايف شهرداري و ساير سازمان -11-5
    57   ..........................................................................................................................  وظايف شهرداري -1-11-5
  57   .......................................................................  هاي مؤثر در عمران شهر وظايف ساير سازمان -2-11-5

  58   ....................................................................  )و عمران  اساس طرح توسعه(ي اساسي  ها مغايرت -12-5
  58   ..................................................................................................................................  خط محدوده -1-12-5
  58   ........................................................................................................................................  ها كاربري -2-12-5
  59   ............................................................................................................................  معابر اصلي شهر -3-12-5

  59   .........................................................................................................  بندي اجراي طرح برنامه زمان -13-5
  61   ..............................................  )شورايعالي شهرسازي و معماري 9/11/1391ي مورخ  مصوبه(پيوست 

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  
  جداولفهرست 

  صفحه                      عنوان
  4..  ..................   1345 - 1385هاي ي نرخ رشد جمعيت در شهر سورشجان در سال مقايسه: 3- 1 ي جدول شماره
  4   ..........................   1385و  1375هاي هاي سني در سرشماريي سهم گروه مقايسه: 3- 2 ي جدول شماره
و يـا سـال   ( در شهر سورشجان1399بيني جمعيت در سال سناريوهاي مختلف پيش: 3- 3ي  جدول شماره

  6   ............................. ................................ ................................ ................................   )ي عالي ي شماره طبق مصوبه 1404
هاي  در سالو  1385هاي آماري سال  جمعيت شهر سورشجان به تفكيك حوزه: 3- 4 ي جدول شماره

 7   ............................. ................................ ................................   )ي شوراي عالي طبق مصوبه 1404( 1399 و1389

در سـال افـق    پيشـنهادي  ي توزيع جمعيت در افق طرح در محـالت چهارگانـه  : 3- 5ي  جدول شماره
  8   ............... ................................ ................................ ................................   )ي شوراي عالي طبق مصوبه 1404(طرح 

  8   ................   1385هاي مختلف اقتصادي در شهر سورشجان در سال  شاغالن بخش: 3- 6ي  جدول شماره
سـال  (جان هاي اراضي ـ وضع موجـود شـهر سورشـ     هاي كاربري سطوح و سرانه: 3- 7ي  جدول شماره

  24   ..... ................................ ................................ ................................ ................................   )نفر11484با جمعيت  1389
هـاي مختلـف و راهكارهـاي     در حـوزه ) هـا  امكانـات و محـدوديت  (هـا   اهم يافته: 3- 8ي  جدول شماره

  25   ..... ................................ ................................ ................................   پيشنهادي براي رفع مشكالت فعلي و آتي شهر
  40   ................. ................................   سطوح فضاي پاركينگ عمومي هريك از مناطق شهر: 3- 9 ي جدول شماره
  51   ...............   هاي مختلف در طرح جامع شهر هاي مربوط به كاربري رانهسطوح و س: 3- 10ي  جدول شماره
  56   ........................ هاي مجاز، مشروط و ممنوع در اراضي واقع در حريم شهر كاربري: 3- 11ي  جدول شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  
  ها نقشهفهرست 

  صفحه                      عنوان
  7   ..............................  1385هاي آماري شهر سورشجان در سرشماري سال  حوزه: 3-1ي  ي شماره نقشه
  11   ..................................................  ي كالبدي شهر سورشجان مراحل مختلف توسعه: 3-2ي  ي شماره هنقش

  13   ...................................................  ي فيزيكي شهر هاي توسعه امكانات و محدوديت: 3-3ي  ي شماره نقشه
  14   .......................................................................................  موقعيت بافت فرسوده شهر:  3-4 ي شماره ي نقشه
  32   ........................................................................................  طرح هادي شهر سورشجان: 3-5ي  ي شماره نقشه
  34   ............................................  ي فيزيكي شهر  براي توسعه موقعيت اراضي مناسب: 3-6ي  ي شماره نقشه
  35   ......    ساختار و سازمان فضايي شهر متشكل از  دو منطقه اصلي و چهار محله: 3-7ي  ي شماره نقشه
  شـهري در  ي ترافيكـي بـرون   ي ترافيكي درون شهري و حلقـه  موقعيت حلقه: 3-8ي  ي شماره  نقشه

 36   ..................................................................................................................................  طرح جامع شهر سورشجان

ر شـهر بـه تفكيـك وضـع موجـود، پيشـنهادي طـرح هـادي و         شـبكه معـاب  : 3-9ي  ي شماره نقشه
  37   ...........................................................................................................................................  پيشنهادي طرح جامع

  39   ...................................  ونقل عمومي در شهر سورشجان مسير پيشنهادي حمل: 3-10ي  ي شماره نقشه
  41   ..................................................................  نظام سلسله مراتبي شبكه معابر شهر : 3-11ي  ي شماره نقشه
  46   ...........................................  نچگونگي استقرار فضاهاي خدماتي شهر سورشجا: 3-12ي  ي شماره نقشه
  48   ...............................................................................  اراضي  پيشنهاديهاي  كاربري: 3-13 ي شماره ي نقشه
  53   ...........................................................................................  پدافند غيرعامل در شهر: 3-14ي  ي شماره نقشه
  53   .........................................................  ي محدوده و حريم شهر سورشجان مقايسه: 3-15ي  ي شماره نقشه
  55   .....  ي شهر هاي خارج از محدوده محدوده و حريم شهر سورشجان و كاربري: 3-16 ي ي شماره نقشه
  58   ...............................  ي طرح هادي طرح جامع با محدوده  ي ي محدوده مقايسه: 3-17ي  شماره ي نقشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  
  نمودارهافهرست 

  صفحه                      عنوان
 42   ......... ................................ ................................   2متري ـ تيپ  12مقطع عرضي خيابان : 3- 1 ي شماره نمودار

 42   ......... ................................ ................................   1متري ـ تيپ  45مقطع عرضي خيابان : 3- 2 ي شماره نمودار

 42   ......... ................................ ................................   2متري ـ تيپ  45ي خيابان مقطع عرض: 3- 3 ي شمارهنمودار 

 43   ......... ................................ ................................   1متري ـ تيپ  36مقطع عرضي خيابان : 3- 4 ي شمارهنمودار 

 43   ......... ................................ ................................   2متري ـ تيپ  36مقطع عرضي خيابان : 3- 5 ي شمارهنمودار 

 43   ......... ................................ ................................   2متري ـ تيپ  24مقطع عرضي خيابان : 3- 6 ي شمارهنمودار 

 43   .......................... ................................ ................................   متري 30مقطع عرضي خيابان : 3- 7 ي شمارهنمودار 

 44   .......................... ................................ ................................   متري 14مقطع عرضي خيابان : 3- 8 ي شمارهنمودار 

 44   .......................... ................................ ................................   متري 16مقطع عرضي خيابان : 3- 9 ي شمارهنمودار 

 44   ....................... ................................ ................................   متري 20مقطع عرضي خيابان : 3- 10 ي شمارهنمودار 

 44   ...... ................................ ................................   1متري ـ تيپ  24مقطع عرضي خيابان : 3- 11 ي شمارهنمودار 

 45   .......................... ................................ ................................   متري 8مقطع عرضي خيابان : 3- 12 ي شمارهنمودار 

 45   ....................... ................................ ................................   متري 10مقطع عرضي خيابان : 3- 13 ي مارهشنمودار 

 45   .... ................................ ................................   1متري ـ  تيپ  12مقطع عرضي خيابان : 3- 14 ي شمارهنمودار 

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 

 مهندسان مشاور آرمانشهر هزاره
 

سورشجانشهر ) جامع(طرح توسعه و عمران  1  

  پيشگفتار
ي كـل راه و   بـين اداره  1386شهر سورشجان در اواخـر سـال   ) جامع(و عمران   ي طرح توسعه قرارداد مربوط به تهيه

و شـركت مهندسـين مشـاور آرمانشـهر     ) ي كل مسكن و شهرسازي سابق اداره(شهرسازي استان چهارمحال و بختياري 
  .هزاره مبادله گرديد

هـاي   نفوذ و وضع موجود شـهر بالفاصـله توسـط كارشناسـان مشـاور در بخـش      ي  مطالعات مربوط به شناخت حوزه
انجـام مطالعـات   . به پايـان رسـيد   1387ي اول سال  آغاز گرديد و تقريباً در شش ماهه) به جز مطالعات كالبدي(مختلف 

ي پايـه   نقشـه . ه گرديـد شهر توسط كارفرما ارائه نشده بود، با تأخير مواجـ » بهنگام«ي پايه  كه نقشه كالبدي به دليل اين
واصل شد و متعاقـب   1388ونيم ساله و در اواسط سال  هاي بسيار با تأخير يك گيري شهر باالخره و پس از پي» بهنگام«

  .آن مطالعات كالبدي شهر نيز انجام گرديد
مطالعات وضع موجود شهر بـه درخواسـت كارفرمـا در جلسـات مختلـف و متعـددي در شـهرداري سورشـجان و در         

ي كل راه و شهرسازي استان توسط مشاور ارائه شد و موارد اصالحي و يا تكميلي مـورد   هاي فني مختلف در اداره ميتهك
هـاي   در ادامه تجزيه و تحليل مطالعات وضع موجـود نيـز انجـام و گزينـه    . نظر اين گونه جلسات در مطالعات اعمال شد

ريـزي و   الگوهـاي برنامـه  . رسي و تصويب به كارفرما ارائـه شـد  ريزي و همچنين الگوهاي مختلف طراحي براي بر برنامه
ها با انجام اصالحاتي به تصـويب   مختلف بررسي و كليات آنهاي فني  ي زماني نسبتاً زياد در كميته طراحي نيز با فاصله

تهيه و بـه   شجاندر ادامه، طرح جامع پيشنهادي شهر سور. ها تهيه و ارائه شود رسيد و مقرر شد طرح جامع بر مبناي آن
ي فني و كارگروه نيـز مـورد بررسـي قـرار گرفـت و مقـرر شـد بـا انجـام           كارفرماي محترم ارائه و در چند جلسه كميته

در همين فاصله و با تغيير معاونـت امـور    .ريزي استان براي تصويب نهايي بشود به شوراي برنامه  ي ارائه اصالحاتي آماده
در . ي آنچه تاكنون صورت گرفته بود در چند جلسه شركت نمايد گرديد مجدداً براي ارائهعمراني استانداري، مشاور ملزم 

هـاي   ي آنچه قبالً تصويب شده بود انجام گرفت كه بعضاً با ديدگاه اين جلسات تغييراتي نسبتاً زيادي در ساختار و شاكله
ريزي استان  شوراي برنامه 05/05/91ي مورخ  ر جلسهد مشاور طرح مغاير بود ولي اين تغييرات الزاماً اعمال و نهايتاً طرح

  .به تصويب رسيد
ي تكثير و ارسال بـراي كارفرمـا بـود، مشـخص شـد كـه طـرح بايـد در شـوراي           در شرايطي كه مدارك طرح آماده

هاي شـوراي عـالي شهرسـازي، طـرح      با توجه به فشردگي برنامه. شهرسازي و معماري كشور نيز مطرح و تصويب گردد
طـرح جـامع پيشـنهادي شـهر سورشـجان بـا انجـام         1391مـاه سـال    ماه منتظر نوبت بود تا باالخره در بهمن پنج حدود

بـه   1399ترين تغييرات، افزايش افق طرح از سـال   يكي از مهم .اصالحاتي به تصويب شوراي عالي شهرسازي هم رسيد
  .نجام آن گرديدبا حفظ سطوح و جمعيت پيشنهادي بود كه مشاور ملزم به ا 1404سال 

ها و نقطه نظراتي كه بعضاً در تضاد يا مغايرت بـا مصـوبات قبلـي بودنـد      بررسي طوالني مدت طرح و اعمال ديدگاه
موجب گرديد كه طرح جامع پيشنهادي مشاور طرح چه به لحاظ شكلي و چه بـه لحـاظ محتـوايي دسـتخوش تغييـرات      

در هر صورت آنچه كه در اين گزارش و ساير گزارشـات طـرح   . ه استزيادي بشود كه لزوماً مورد تأييد مشاور طرح نبود
  .باشد ارائه شده حاصل اين سير طوالني از روند تهيه و تصويب طرح مي

  مهندسان مشاور آرمانشهر هزاره
 1392مهرماه 
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  ها تجزيه تحليل و استنتاج از بررسي) الف
  

  :است به ترتيب مطالب زير ارائه گرديدهدر اين بخش 
     تجزيه و تحليل وضع موجود  -1
     بندي نتايج حاصل از مطالعات وضع موجود  جمع -2
     راهكارهاي پيشنهادي در رابطه با رفع مشكالت شهر  -3
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  تجزيه و تحليل وضع موجود -1
دهـد، بـه ميـزان    بايد نظم وضع موجـود را بـه دسـت     كه مي ها، عالوه بر آن ي شهرسازي، تجزيه و تحليل يافته در حوزه

تحقق چنين امري ضمن شناسايي و بيان مسائل وضع موجود . ي گذار به وضع مطلوب را نيز فراهم سازد تري بايد زمينه بيش
ها نيز بيانجامد، امري كه الزامـاً   اي در جهت برخورد با مسائل به منظور رفع يا تخقيف آن بيني و برآورد برنامه تواند به پيش مي

  .تر نيازمند بيان مناسب است دالل و استنتاج مسائل ادراك شده بوده و از آن مهموابسته به است
  

  بيني احتماالت رشد و تحوالت جمعيت شهر سورشجان در آينده پيش - 1- 1
جمعيت اين شهر در سال . نفر جمعيت داشته است 5304و  3491به ترتيب  1355و  1345هاي  شهر سورشجان در سال 

نفر رسيده كه نسبت به  10340به  1375نفر افزايش يافته است و در سال  8946نسبت به دهه قبل، به   دهبا روند فزاين 1365
، طبق آمار رسمي كشور، جمعيت شهر 1385نفر ثبت شده و در سال  1394نفر، افزايش  8946با جمعيتي معادل  1365سال 

  . نفر سرشماري شده است 11407، 1390نفر و در سال  11146
. درصد بوده است 95/2برابر ) 1385- 1345(ي زماني  ي جمعيت شهر سورشجان در دورهبارتي متوسط رشد ساالنهبه ع 

درصد، نرخ رشد باالتري را  66/2و  55/2كه نسبت به نرخ رشد كل كشور و استان چهارمحال و بختياري، به ترتيب معادل 
درصد رسيده  75/0رخ رشد شهر سورشجان كاهش يافته و به ن 1385در سرشماري به عمل آمده در سال . سازدنمايان مي

تري قرار درصد بوده است، در سطح بسيار پايين 62/1 و 2/1كه نسبت به ميانگين نرخ رشد استان و كشور كه به ترتيب برابر 
  . دارد

ب داراي نرخ به ترتي) 1365- 1355(و ) 1355- 1345(هاي  الزم به ذكر است كه جمعيت شهر سورشجان در طول دهه 
، 1385تا  1345هاي  با توجه به روند تغييرات نرخ رشد جمعيت شهر طي سال. درصد بوده است 37/5و  27/4رشدي معادل 

  .گرديده استبرآورد  1399شهر برآورد شده و بعد از آن جمعيت در سال  1389 پايه يعني سال ابتدا جمعيت سال
برابر ) 1389(، جمعيت سورشجان در وضع موجود 1389تا  1385زماني  شهر در فاصلهبا فرض حداقل نرخ رشد جمعيت  

گردد كه به تفصيل در  بيني مي سه سناريوي جمعيتي پيش 1399براي برآورد جمعيت در سال . گرددنفر برآورد مي 11484
  .بخش بعدي بررسي خواهد شد
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  1345 - 1385اي هنرخ رشد جمعيت در شهر سورشجان در سال ي مقايسه :3- 1جدول شماره 
  نرخ رشد  دوره سرشماري  جمعيت سال
1345 3491  -  -  
1355 5304  1355- 1345  27/4  
1365 8946  1365- 1355  37/5  
1375 10340  1375- 1365  46/1  
1385 11146  1385- 1375  75/0  

  
 هاي عمده سني جمعيت تحليل گروه -1- 1-1

و  1385ها نسبت به كل جمعيت شهر در سال  رصد آنو د 1385بررسي گروه هاي عمده سني جمعيت در سال  
ي زماني از سهم جمعيت  نمايانگر اين مطلب است كه در اين فاصله 1375ها در سال  ي آن با تعداد و سهم آن مقايسه

 4/46تا حد زيادي كاسته شده و سهم اين گروه سني از  1375سال نسبت به دوره سرشماري  0 -14در گروه سني 
اما در اين دوره ي زماني سهم جمعيت در گروه هاي . رسيده است 1385درصد در سال  4/25به  1375ل درصد در سا

 6/4و  70درصد بوده، افزوده شده و به  6/3و  50 به ترتيب برابر 1375سال كه در سال  65و باالي  15 – 64سني 
 65هاي سني ميانسال و باالي  سوي گروهدهنده گرايش جمعيت به  كه اين امر نشان. رسيده است 1385درصد در سال 

افزايش پهنا در راس و كاهش پهنا در (سال، كاهش جواني جمعيت در سال هاي آتي و تغيير شكل هرم سني جمعيت
دارد كه مي تواند تحت تاٌثير كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت و مهاجرت افراد جوان براي يافتن كار در ) پايه ي هرم

  .باشد ساير نقاط قرار داشته
  

  1385و  1375هاي هاي سني در سرشماريي سهم گروه مقايسه :3- 2جدول شماره 
  )درصد(1385سال   )درصد(1375سال  گروه هاي عمده سني

  4/25 4/46  ساله 0 – 14
  70  50  ساله 15 – 64
  6/4 6/3 ساله و بيشتر65
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 ي نرخ رشد جمعيت مقايسه -2-1-1

اين نرخ رشد . باشددرصد مي 75/0برابر با  1385و  1375فاصله ي زماني بين نرخ رشد جمعيت شهر سورشجان در  
پايين  1385در سال ) 063/1(و كل كشور ) 2/1(جمعيت از متوسط رشد ساالنه ي جمعيت استان چهارمحال و بختياري 

كه اين . داشته استبوده كاهش زيادي  46/1كه برابر ) 65 –75(نرخ رشد جمعيت، نسبت به دوره ي قبل . تر مي باشد
هاي تبليغي براي كاهش جمعيت به سطح فرهنگ عمومي جامعه و سياست باالرفتنتواند در نتيجه امر تا حد زيادي مي

شايان ذكر است نزديكي شهر سورشجان به شهركرد به . همراه تغيير شرايط اقتصادي و فرهنگ ساكنين شهر باشد
تواند در روند ي ضعف ساختار اقتصادي نيز مينسبت به اين شهر به عالوهعنوان مركز استان با امكانات قابل توجه 

  .ي جمعيت و سير كاهش آن موثر باشدنزولي ميزان رشد ساالنه
  
  نسبت جنسي   -1-1- 3

نفر زن  100يعني به ازاي هر بوده  101نسبت جنسي براي شهر برابر  1375براساس آمار سرشماري رسمي سال  
نفر مي باشد  11146از كل جمعيت شهر سورشجان كه برابر  1385در سرشماري سال  .است داشتهنفر مرد وجود  101

 103برابر  1385در سال  سورشجانبنابراين نسبت جنسي شهر  ،نفر را زنان تشكيل داده اند 5495نفر را مردان و  5651
  .باشد كه نسبت به دوره ي قبل افزايش ميزان نسبت جنسي را نشان مي دهدمي
  
  بيني جمعيت شهر تا افق طرح سناريوهاي پيش  - 1- 4-1

هاي طرح؛ راجع به توسعه با در نظر داشتن سير تطور و تحوالت جمعيتي شهر سورشجان و با توجه به سياست 
فضايي و تقويت ساختارهاي اقتصادي شهر ، سه سناريوي جمعيتي مطرح مي  ـ هاي مختلف كالبديشهري در زمينه
-شود و گزينه سوم آن آلترناتيو ايدهبيني ميهايي با تأكيد بر وضعيت موجود پيشنه آن به عنوان گزينهشود كه دو گزي

  . گيردآلي را نسبت به پيشنهادهاي طرح در بر مي
گردد، با در نظر گرفتن متوسط مطرح مي 1385-1375داشتن نرخ رشد دهه سناريوي اول كه با فرض ثابت نگه 

نفر براي سال  12561نفر، جمعيتي معادل  11484، 1389، و با توجه به جمعيت سال پايه 75/0رشد ساالنه جمعيت 
در سناريوي دوم حداقل نرخ رشد معمول جمعيتي يعني يك درصد به عنوان متوسط رشد ساالنه . گرددبرآورد مي 1399

نفر  12940و جمعيت نهايي برابر دهد نفر افزايش مي 379ي جمعيت لحاظ مي گردد كه جمعيت افق طرح را به ميزان 
  .در نظر گرفته مي شود

ي سير تحوالت   هرا با تأكيد بيشتر بر وضعيت فعلي ميزان رشد جمعيت و در زمر گزينهچنانچه بتوان اين دو  
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فضايي  -جمعيتي گذشته محسوب كرد، آينده ي مطلوبي نسبت به رشد جمعيت و به تبع آن تحول ساختارهاي كالبدي
بنابراين با فرض افزايش دو برابري متوسط رشد ساالنه و با توجه به متوسط ميزان رشد ساالنه . باشد نمير شهر متصو

 1399شود و جمعيت سال درصد در نظر گرفته مي 5/1درصد در افق طرح، ميزان نرخ همان  5/1جمعيت كشور يعني 
هاي راهبردي طرح به عنوان آلترناتيو به سياست شود كه با توجهنفر تخمين زده مي 13730شهر، يعتي سال افق طرح، 

الزم به ذكر است كه براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري، افق طرح با حفظ  .شودمطلوب مطرح مي
  .افزايش يافت 1404جمعيت پيشنهادي مشاور به سال 

  
  )طبق مصوبه شورايعالي 1404و يا سال ( رشجاندر شهر سو1399بيني جمعيت در سال پيشسناريوهاي مختلف  :3-3ي  جدول شماره

  سناريوي پيش بيني جمعيت
  1399براي سال 

  سناريوي اول
  )روند گذشته(

  سناريوي دوم
  سناريوي سوم

  )آلترناتيو مطلوب(

  درصد نرخ رشد ساالنه

 درصد نرخ رشد
  1385- 1375بر اساس 

  درصد نرخ رشد
  1385- 1389بر اساس 

  درصد نرخ رشد بر اساس 
 رشد جمعيت كشور متوسط

75/0  1  5/1  

  13730  12940  12561  )نفر(جمعيت پيش بيني شده شهر 

  محاسبات مشاور طرح: مأخذ
  

  پيش بيني توزيع جمعيت در نواحي مختلف شهر سورشجان تا افق طرح  - 5-1-1
، محله 1385ال هاي شهر سورشجان با روند تغيير نسبت به سبيني جمعيت در محلهدر اين بخش براي انطباق پيش 

بنابراين ابتدا جمعيت سال . شودمنطبق گرفته مي 1385سرشماري  پنجگانههاي هاي شهر همچون بخش قبلي بر حوزه
بيني جمعيت ي پيشبه عنوان سال پايه 1389شود و با برآورد جمعيت در سال هاي مختلف بررسي ميدر حوزه 1385

  .گرددعادل جمعيت، جمعيت هر حوزه در افق طرح برآورد ميبراي افق طرح، با استفاده از روش توزيع مت
هكتار است و تراكم  93/168وسعت اين محله . باشدنفر مي 1987ي يك ي شمارهجمعيت حوزه 1389در سال  

هكتار جمعيتي معادل  86/88در حوزه شماره دو با وسعت . نفر در هر هكتار مي باشد 12جمعيتي در اين حوزه برابر 
هكتار و  88/86وسعت حوزه شماره سه . نفر در هر هكتار مي رسد 45/26اند و تراكم جمعيتي آن برابر فر ساكنن 2350

تراكم جمعيت در حوزه هاي چهار و پنج نيز به ترتيب برابر . نفر در هر هكتارمي باشد 21/24تراكم جمعيت در آن 
  .باشدنفر در هكتار مي 85/20و  45/30
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   1399 و1389هاي  در سالو  1385معيت شهر سورشجان به تفكيك حوزه هاي آماري سال ج :3-4ي جدول شماره
 )طبق مصوبه شورايعالي1404(

  جمعيت شماره ي حوزه
  1385سال 

 متوسط درصد
  رشد ساالنه

)89-85(  
  جمعيت

  1389سال 
  متوسط درصد
  رشد ساالنه

)99-89(  
  جمعيت

  1399سال 
  جمعيت

  1404سال 
  افق طرح

1  1929 

1  

1987

5/1  

2375  2375  
2  2281 23502810  2810  
3  2042 21042515  2515  
4  2344 24152887  2887  
5  2550 26283143  3143  

  13730  13730 5/1  11484 1 11146  جمع شهر
  محاسبات مشاور طرح: مأخذ

  

  
  )آمار كشور مركز: مأخذ( 1385هاي آماري شهر سورشجان در سرشماري سال  حوزه :3-1ي  ي شماره نقشه

  

افق طرح "شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر اين كه  09/11/1391به استناد مفاد بند اول مصوبه 
بيني شده براي سال  ، جمعيت پيش"افزايش يابد 1404شنهادي به سال و جمعيت پي هاسرانهجامع با حفظ سطوح، 

  . گرفته شده استدر نظر  1404عيناً براي سال ) نفر13730( 1399
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  .، توزيع جمعيت در افق طرح در محالت چهارگانه پيشنهادي نشان داده شده است3-5ي  در جدول شماره
  )طبق مصوبه شورايعالي 1404(1399در سال، افق طرح سال  توزيع جمعيت در افق طرح در محالت چهارگانه پيشنهادي:  3- 5ي  جدول شماره

  1404جمعيت سال   1399جمعيت سال شماره ي حوزه طرح
  2375 2375 يك
  5325 5325 دو
  2030 2030 سه
  4000 4000 چهار
  13730  13730 جمع

  

  .باشد مشخص مي 36ي  در صفحه 3-7ي  ي شماره موقعيت مناطق چهارگانه در نقشه
  

 تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود -2-1

  :هاي مختلف اقتصادي به شرح جدول زير بوده است در بخش ، آمار شاغالن شهر سورشجان1385در سال 
  

  1385هاي مختلف اقتصادي در شهر سورشجان در سال  شاغالن بخش :3-6ي  جدول شماره
  هاي مختلف اقتصاديبخش  شاغالن
  خدمات  صنعت كشاورزي  تعداد

3284  
  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد
566 23/17 1923 55/58  795  30/24  

  
. باشد درصد كل شاغالن شهر داراي وزن مهمي مي 55/58آمار جدول فوق گوياي اين نكته است كه بخش صنعت با جذب 

البته بايد توجه داشت كه در حال حاضر صنعت مهمي در شهر و يا پيرامون آن وجود ندارد كه باعث ايجاد اشتغال صنعتي شده 
، جزء مشاغل 1385است كه كارگران ساده و كارگران ساختمان در آمار سال تر منبعث از اين نكته  باشد بلكه اين آمار بيش

بعد از بخش صنعت، بخش . اند و لذا به همين دليل آمار شاغالن اين بخش تا حدود چشمگير شده است صنعتي منظور شده
ه در چ مروري بر آن. رندي بعدي قرار داها درصد شاغالن در رتبه 23/17درصد شاغالن و بخش كشاورزي با  30/24خدمات با 

هاي گذشته به مرور از شاغاالن بخش كشاورزي كاسته شده و در  گذشته اتفاق افتاده مؤيد اين نكته است كه در طول سال
احداث شهرك صنعتي در جنوب شرقي شهر و افتتاح و . هاي صنعتي و خدماتي شهر افزوده شده است مقابل به شاغالن بخش

راهي  از سوي ديگر موقعيت بين. ي جذب شاغالن صنعتي را فراهم ساخته است ي از واحدهاي آن زمينهاندازي تعداد محدود راه
راهي  هاي خدماتي و به خصوص خدمات بين شهر سورشجان در حد فاصل شهركرد و فارسان موجب گرديده تا به مرور فعاليت
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در همين رابطه چون شهر سورشجان مركزيت بخش . در اين شهر رونق بگيرد و به تبع آن شاغالن بخش خدمات افزايش يابد
  .الران از توابع شهرستان شهركرد را برعهده دارد، اين موضوع نيز موجب افزايش شاغالن در بخش خدماتي شهر گرديده است

  
  ي اقتصادي شهر در آينده بيني نقش و روند توسعه پيش -3-1

هاي مختلفي مانند مدل ترسـيمي طـولي ـ    ها و مدلروش در آيندهبراي تعيين نقش و عملكرد غالب اقتصادي شهر 
كه ذيالً به توضـيح مختصـري در    وجود دارد... ژوگارنيه و ژرژشابو و، روش ضريب مكاني، روش ژاكلين بوعرضي ايزارد

  :شود رابطه با دو روش متداول پرداخته مي
  
  روش ضريب مكاني 

اين نظريه، اقتصاد منطقه را به دو بخش پايه و . اقتصاد پايه گردد ي اي اجمالي به نظريهدر ابتدا الزم است اشاره 
ها در خارج منطقه است و منجر به  هايي است كه بازار نهايي آنبخش پايه شامل تمام فعاليت. كندغيرپايه تقسيم مي

ها  ازار نهايي آنهاي اقتصادي منطقه است كه ببخش غيرپايه شامل آن قسمت از فعاليت. شود صدور كاال يا خدمات مي
هاي تحليل ضريب مكاني يكي از روش. كنددر داخل منطقه است و براي مصرف داخلي كاال يا خدمات توليد مي

  . ساختار كلي مدل به شرح زير است. اي و بررسي چگونگي ارتباط آن باديگر مناطق استمنطقه
L.Q    ضريب مكاني  
TNI   تعداد نيروي كار موجود در بخشI هر،در ش  

TNA  ،تعداد كل نيروي كار موجود در شهر  
CNI  تعداد نيروي كار موجود در بخشI  ،در كل كشور  

CAN  ،تعداد كل نيروي كار موجود در كل كشور  
  اي است، اگر هاي پايهباشد شهر صادر كنند اين كاال و خدمات است، و آن بخش جزء فعاليت L.Q <1اگر 

1< L.Q  اي استهاي غيرپايهو آن بخش جزء فعاليتباشد شهر واردكننده است .  
  .باشد شهر خودكفاست L. Q= 1اگر 

  
  مدل بوژوگارينه و ژرژ شابو 

انـد كـه   براي تعيين نقش اقتصادي شهر، ژاكلين بوژوگارينه و ژرژشابو، دو جغرافيدان فرانسوي روشي را پيشنهاد داده
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  .نگردبه تركيب مشاغل شهري در بطن عناوين زير مي
 نيروي انساني وابسته به كشاورزي، جنگلباني، صيد ماهي و استخراج معادن: ه اول مشاغل اجتماعيگرو . 

 نيروي انساني فعال در صنايع و ساختمان: گروه دوم مشاغل اجتماعي . 

 توانـد در گـروه   نيروي انساني جذب شده در بازرگاني و خدمات و كليه مشاغلي كه نمـي : گروه سوم مشاغل اجتماعي
  . و دوم آورده شود اول

هـاي مهـم و تأثيرگـذار در اقتصـاد شـهر از قبيـل رونـد         الذكر و همچنين توجه به مؤلفه هاي فوق با استفاده از روش
سـال اخيـر و همچنـين در صـورت تحقـق يـافتن        ي سني طي بيست هاي عمده تغييرات در تعداد و درصد جمعيت گروه

توان وضـعيت   ها نام برده شد، مي از آن» ي شهر اسناد توسعه«حت عنوان هاي آغازين گزارش ت هايي كه در بخش برنامه
  :بيني نمود اقتصاد شهر را در سال افق طرح به شرح زير پيش

هاي كشاورزي، صنعت و خـدمات در افـق    از نظر مطالعات طرح جامع شهر، هر سه بخش اقتصادي شهر يعني بخش
اسناد توسـعه   بلهاي معرفي شده در قا خصوص برنامهكه به  ر صورتيهاي رشد و توسعه هستند و د طرح داراي پتانسيل

توان انتظار داشت كه وضعيت اقتصادي شهر در هر سه بخش در افق طرح با بهبـود مواجـه    گيري و محقق شوند مي پي
افـزايش شـاغالن و    بـه تواند  سورشجان ميبيني شده در شهرك صنعتي  هاي پيش از يك سوي تحقق كامل طرح. شود

توانـد   ي آبريز شهر سورشجان مـي  داشتن آب در حوزه از سوي ديگر معطل نگه. پايدار كمك نمايدايجاد مشاغل صنعتي 
موجب زير كشت رفتن اراضي مساعدي شود كه در حال حاضر به دليل كمبـود آب و يـا عـدم دسترسـي بـه آب، راكـد       

راهـي شـهر    كه موقعيت بين خواهد افزود و نهايتاً اين اند و در اين صورت به افزايش تعداد شاغالن بخش كشاورزي مانده
سورشجان و به خصوص استقرار آن در كنار يكي از محورهاي اصلي در استان چهارمحال و بختيـاري و از سـوي ديگـر    

هاي خدماتي در شـهر خواهـد    ، موجب رونق فعاليتاستگردشگر  هاي طبيعي و اقليمي كه جذاب برخورداري از پتانسيل
  .به اين ترتيب امكان افزايش شاغالن بخش خدمات شهر را فراهم خواهد ساختبود و 

ي اقتصـادي در هـر سـه     با عنايت به آنچه كه گفته شد در واقع شهر سورشجان در افق طرح قابليت رشـد و توسـعه  
ي هـا  بيني مطالعات طرح جـامع بـراي چگـونگي توزيـع شـاغالن در بخـش       پيش .بخش مهم اقتصادي را خواهد داشت

اقتصادي در افق طرح به اين صورت است كه درصد شاغالن در بخش كشاورزي تا حدودي ثابت خواهد ماند اگرچه بـه  
درصد شاغالن در بخش صنعت تا حدودي كاهش خواهـد يافـت و   . لحاظ مطلق، تعداد شاغالن آن افزايش خواهد يافت
  .به درصد شاغالن در بخش خدمات افزوده خواهد شد

هايي موقعي تحقق خواهد يافت كه به اسناد توسعه پيشـنهادي   بيني در مقدمه اشاره گرديد، چنين پيشگونه كه  همان
  .ها باشند گير تحقق اين برنامه شهر توجه گرديده و مردم و مسؤوالن اجرايي شهر و استان پي
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ن جهات، حدود منطقي و مراحـل  يي شهر، تعي ارزيابي امكانات رشد كالبدي و توسعه -4-1
  ي شهر در آينده لف توسعهمخت

ي مركـزي شـهر سورشـجان در قسـمت      گونه كه در بخش مطالعات كالبدي شـهر توضـيح داده شـد، هسـته     همان
مراحل مختلف  3-2ي شماره  اليه غربي آن شكل گرفته و شهر به مرور به سمت شرق توسعه يافته است در نقشه منتهي
  .نشان داده شده است هاي مختلف تاريخي ي كالبدي شهر در دوره توسعه

  
  )هاي محلي توسط مشاور طرح برداشت: مأخذ( ي كالبدي شهر سورشجان مراحل مختلف توسعه :3-2ي  ي شماره نقشه

  
ي اوليه و نـواحي پيرامـوني آن    دهد كه ساختار كالبدي شهر در هسته ادواري شهر نشان مي ي توسعه ي بررسي نقشه

ها  هاي مالكيتي و يا عناصر طبيعي از قبيل جوي بافت گذرها به تبعيت از محدودهدر اين . بافت ارگانيك استيك  داراي
معمـوالً بـزرگ و    همسـاحت قطعـات مسـكوني در ايـن محـدود     . دنباشـ  ي راه مـي  و نهرها امتداد يافته و فاقـد هندسـه  

 ارسان و عبور اين گذر مهـم ي شهركرد به ف با احداث جاده. ي جهات جغرافيايي قرار دارند ها در همه وسازها در آن ساخت
ساخت وسازها در قسمت . يافته است  ي اين شهر به مرور در طرفين اين جاده و به سمت شرق توسعه شهر، توسعهوسط 

تر است و ساخت و سازها عمدتاً  تر برخوردار بوده، مساحت قطعات تفكيكي كوچك مياني و شرقي شهر از كيفيت مطلوب
گذرهاي قسمت شرقي شهر چه در قسمت شـمال و چـه در قسـمت جنـوب از     . كنند مي جنوبي تعبيت/ از جهات شمالي
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  .باشد پيش طراحي شده است و داراي اصول شهرسازي بهتري مي
ي  در قسمت غربي شهر يا همـان هسـته  . فضاهاي خدماتي شهر عمدتاً در قسمت شمال و شرق شهر مستقر هستند

توان گفت در وضـعيت موجـود شـهر فضـاهاي خـدماتي       در واقع مي. شدبا اول، فضاهاي خدماتي بسيار كم و محدود مي
و تمركـز  نيست ها در سطح شهر متوازن  باشد ولي توزيع آن اگرچه به لحاظ كمي تا حدودي پاسخگوي نيازهاي شهر مي

  .تر است فضاهاي خدماتي در قسمت شرق و تا حدودي شمال شهر بيش
هاي موجود، امكان توسعه  دهد كه با توجه به محدوديت ي توسعه نشان ميبررسي امكانات و موانع پيراموني شهر برا

  .باشد ي جهات شهر موجود نمي در همه
  
  فيزيكي شهر ي  توسعه ي كنندهمحدود عوامل ترين مهم -1-4-1
 ي شهر قرار دارد و تحت عنـوان   اين اراضي در طرح هادي شهر در محدوده :اراضي كشاورزي در قسمت شمال

هـا انجـام    ورزي تثبيت شده ولي عمالً به دليل عدم وجود آب كافي، فعاليـت كشـاورزي مهمـي بـر روي آن    اراضي كشا
  .گيرد هاي آن زير كشت ديم قرار مي بعضي از قسمتصرفاً شود و  نمي
 يابـد  و به طرف شمال شهر امتداد مـي از ورودي شهر در قسمت شرق آغاز  اين كمربندي :كمربند شمالي شهري .

براي دسترسي به مراكز زيست واقع در بخش الران طراحي و اجرا شده و در حال حاضر به عنـوان  مال شهر شكمربندي 
در فرادسـت ايـن كمربنـدي نيـز اراضـي      . كنـد  ي شهر در بخش شمالي عمل مـي  يك مانع مصنوعي مهم براي توسعه

  .باشد ي فيزيكي شهر مي كشاورزي قرار دارد كه مانع مضاعفي براي توسعه
 مرتفـع، شـهر    يدر غرب شهر ارتفاعات بلندي قرار دارد كه همچون ديوار :عات واقع در شمال غرب شهرارتفا

هاي كشـاورزي اسـت و بـه عنـوان مـانعي بـراي        غربي شهر داراي قابليت اراضي واقع در جنوب. را محصور نموده است
  .شود ي فيزيكي تلقي مي توسعه

 تقريباً به صورت سراسري پوشيده از تپه ماهورهايي اسـت كـه    جنوب شهر :ماهورهاي واقع در جنوب شهر  تپه
  .تواند تا حدودي براي مصارف كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد در صورت تأمين آب مي

  
  ي فيزيكي شهر جهات مناسب براي توسعه -2-4-1
 ل حاضـر بـه   اين اراضي كه قبالً به كشت نخود اختصاص داشـته و در حـا   :اراضي واقع در جنوب شرقي شهر

از ايـن  . باشـد  ي شهر مطرح مـي  ، به عنوان يكي از امكانات توسعهاسترهاشده و باير خود دليل عدم وجود آب، به حال 
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  .ي فيزيكي شهر در طرح جامع استفاده نمود هاي توسعه توان به عنوان يكي از گزينه اراضي مي
 ي ادواري شهر از طرف غرب به طرف شرق بوده  گونه كه قبالً اشاره شد توسعه همان :اراضي واقع در شرق شهر

اگرچه اين اراضي . باشد ي فيزيكي شهر برخوردار مي از قابليت الزم براي توسعه رقو درحال حاضر نيز اراضي واقع در ش
ي كالبدي شهر مدنظر قرار گيرد ولي بايد توجـه داشـت كـه توسـعه از      اي ديگر براي توسعه تواند به عنوان گزينه نيز مي

ي خطـي موجـب پراكنـدگي     كـه توسـعه   با توجه به ايـن . شود ي خطي شهر مي سمت شرق موجب تمديد جريان توسعه
  .شود، استفاده از اين گزينه در اولويت اول قرار نخواهد داشت فضايي در شهر مي

 ولـي  اگرچه اين اراضي در طرح هادي به عنوان اراضي كشاورزي تثبيت شده  :اراضي واقع در شمال شرق شهر
ر هـاي اخيـ   در سال. هاي الزم را به مرور زمان از دست داده و به حالت باير درآمده است عمالً به دليل كمبود آب، قابليت

بـا توجـه بـه    . وسازهاي پراكندگي برروي ايـن اراضـي صـورت گرفتـه اسـت      طرح هادي شهر، ساخت  برخالف كاربري
ي فيزيكـي شـهر    كشاورزي، استفاده از اين اراضي براي توسعه حساسيت وزارت جهاد كشاورزي برروي اراضي با قابليت

  .باشد نيز از اولويت برخوردار نمي
  .ي فيزيكي شهر نشان داده شده است هاي توسعه امكانات و محدوديت 3-3ي  ي شماره در نقشه

  

  

  ي فيزيكي شهر هاي توسعه امكانات و محدوديت :3-3ي  ي شماره نقشه
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  هر سورشجاني ش بافت فرسوده -3-4-1
اين محدوده حدود هشتاد هكتار وسعت . گيري نموده است ي اوليه در غرب شهر شكل گونه كه اشاره شد هسته همان

وسـازها عمومـاً    ، ساختآن فاقد اصول هندسي راهگذرهاي . ساخت و ساز در اين بافت فاقد اصول شهرسازي است. دارد
 كـم فضـاهاي خـدماتي در ايـن محـدوده نسـبتاً      . باشـد  بزرگ ميگيري مشخص و قطعات تفكيكي آن نسبتاً  فاقد جهت

  .باشند ميدر اين محدوده حمام و مسجد جامع دو بناي تاريخي ثبت نشده و فاقد حريم حفاظتي . باشد مي
توان جهت رفع نيازهاي سكونتي جمعيت آتـي شـهر اسـتفاده     رسد كه از اين بافت مي اگرچه در نگاه اول به نظر مي

موروثي در اين بخش فرصـتي را بـراي    هاي كه مالكيت اول اين. باشد مانع اصلي براي تحقق آن موجود مي نمود ولي دو
ي مالكـان   سازماندهي مجد فضا مسـتلزم خواسـت و اراده  . كند تفكيك اراضي و سازماندهي مجدد فضايي آن ايجاد نمي

از سـوي ديگـر ايـن بافـت فاقـد      . باشـد  ياست كه در حال حاضر به لحاظ مسائل فرهنگي تحقق چنين امري ميسر نمـ 
اي بـه خريـد زمـين     تر عالقه باشد و لذا ساكنان نيازمند به خريد قطعه زمين مسكوني كم فضاهاي خدماتي مورد نياز مي

  .و احداث بنا در آن هستند) پذير شود حتي اگر امكان(
 هـا  خاصي بـراي آن تهيـه شـود، گذربنـدي     براي احيا و بازسازي بافت فرسوده شهر ابتدا بايد برنامه و طرح تفصيلي

  .اقدام نمود احيا و بازسازي اين بافتاصالح و فضاهاي خدماتي مورد نياز تأمين و به مرور با مشاركت ساكنان نسبت به 
  .موقعيت بافت فرسوده شهر به وسعت هشتاد هكتار نمايش داده شده است 3-4در نقشه شماره 

  )شهرداري سورشجان: مأخذ( رسوده شهرموقعيت بافت ف : 3-4نقشه شماره 
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بيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده و تأمين اعتبارات عمرانـي توسـط    پيش -5-1
  ؤثر در عمران شهر هاي م ساير سازمان

 بهبودشهر داراي نقش بسيار مهم و انكارناپذيري در اجرايي ترين و مؤثرترين ارگان در مديريت  شهرداري به عنوان اصلي
ي هرچه بهتر خدمات مورد نياز شهروندان  تواند در ارائه برخورداري شهرداري از امكانات مالي و فني مي. باشد شهر ميوضعيت 
  .گيرد در ادامه امكانات مالي، پرسنلي و تجهيزاتي شهرداري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي .مؤثر باشد

  
 امكانات مالي شهرداري  

ارش وضعيت موجود شهر توضيح داده شد شهرهاي كوچك و ازجمله شهرداري شهر سورشجان گونه كه در گز همان
وصـول  ي درآمـدهاي شـهرداري مربـوط بـه      عمـده . باشـند  ي شهر مي فاقد درآمدها و امكانات الزم براي اداره و توسعه
در شـهر   سـاختماني  ي ميـزان صـدور پروانـه   . باشـد  ي سـاختماني مـي   عوارضات مختلف و ازجمله عوارض صدور پروانه

وجـه   عوارضـات حاصـله بـه هـيچ    بـديهي اسـت   . رسـد  سورشجان بسيار كم است و به سختي به يك پروانه در روز مـي 
هـاي عمرانـي    و صرفاً كفاف حقوق پرسنل شهرداري و پرسنل خدماتي و فعاليتنبوده شهر اي  بودجهگوي نيازهاي  پاسخ

توسط مشاور، افزايش تـوان  ) ي شهر اسناد توسعه(هاي پيشنهادي  ي برنامه هيكي از داليل ارائ. نمايد را مي دبسيار محدو
هاي شهرهاي كوچك نتوانند درآمدهاي ثابت و پايداري بـراي خـود تـأمين     اگر شهرداري. باشد درآمدزايي شهرداري مي

ئي دولت بـه شـهرها   هاي اهدا كمك. نمايند در اين صورت قادر به انجام وظايف عمراني خود در سطح شهر نخواهند بود
  .توانند روي آن حساب كنند هاي شهرهاي كوچك نمي نيز به مرور كاهش يافته و از اين لحاظ نيز شهرداري

  
 امكانات پرسنلي شهرداري  

نيـاز   هاي شهرهاي كوچك و ازجمله شهرداري شهر سورشجان فاقد نيروهاي تخصصي مـورد  به طور كلي شهرداري
بـا   هـاي اخيـر   در سال. دهند ديپلم، ديپلم و زير ديپلم تشكيل مي ا را پرسنلي با مدارك فوقه باشند و اكثر كاركنان آن مي

ها، تعداد نيروهاي تخصصي افزايش يافته ولي مشكلي كه وجـود دارد عـدم امكـان بـه      التحصيالن دانشگاه افزايش فارغ
دهنـد   كرده و متخصص ترجيح مي حصيلبه همين دليل نيروهاي ت. باشد ها در شهرداري با حقوق مكفي مي كارگيري آن

كمبود نيروي انساني متخصـص تـأثير   . تر مهاجرت كرده و يا در شهرهاي بزرگ مشغول به كار شوند به شهرهاي بزرگ
هـاي   بدون برخورداري از نيروي فني و متخصص مـورد نيـاز، فعاليـت   . گيري اصولي شهر دارد كنده بر شكل بسيار تعيين

  .شود اندركاران مربوطه انجام مي اي و تجربي دست اي سليقهه عمراني براساس تشخيص
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 امكانات تجهيزاتي شهرداري  

در حال حاضر شهرداري از حداقل امكانـات  . در گزارش قبلي به امكانات تجهيزاتي شهرداري سورشجان اشاره گرديد
هـاي مـورد نيـاز و ورود جـدي      هبديهي است در صورت تأمين اعتبـارات و بودجـ  . باشد و تجهيزات موردنياز برخوردار مي

  .تر خواهد شد بيش تجهيزاتيهاي عمراني، نياز به دراختيار گرفتن امكانات  هاي فعاليت شهرداري به عرصه
  

ي مسـكن،   و نيازهـاي عمرانـي شـهر در زمينـه    ) كمي و كيفـي (برآورد كمبودهاي  -6-1
هنگـي، مـذهبي،   آموزشـي، بهداشـتي و درمـاني، فر   (تأسيسات زيربنايي، خدمات رفاهي 

و امكانات رفـع  ...) تجاري، اداري و(و ساير كاركردهاي اصلي شهر ...) ورزشي، فضاي سبز و
  نيازهاي مزبور در آينده

توضيح داده شد در وضعيت موجود شهر كمبـود آشـكاري   ) 2ي جلد شماره(بخش مطالعات كالبدي در گونه كه  همان
تـر از   ها در وضـع موجـود كـم    ي بعضي از كاربري شود، اگرچه سرانه نمي هاي مورد نياز شهر مشاهده ي كاربري در زمينه

ريـزي الزم بـراي    در طرح جامع برنامـه است باشد كه الزم  ميزان استاندارد اعالم شده توسط وزارت راه و شهرسازي مي
ـ  ي اين بخش تحليل در ادامه. تأمين كمبودها به عمل آيد موجود ـ در رابطه با هـر    با استناد به مطالعات وضع  هاي الزم 

  :شود يك از كاركردهاي اصلي شهر ارائه مي
  
  مسكن) الف

  :توضيح داده شد كه در حال حاضر چند مشكل در رابطه با مسكن در شهر وجود دارد
  باال بودن ميانگين خانوار در واحد مسكوني -1

قـديمي شـهر، معمـوالً دو يـا چنـد       با توجه به باال بودن مساحت واحدهاي مسكوني به خصوص در بافت فرسوده و
البته اين موضوع مشكل زيادي را ايجاد ننموده زيـرا  . كنند خانواده در واحدهاي مسكوني واقع در اين محدوده زندگي مي

  .باشند ي فاميلي با يكديگر مي هاي ساكن در يك واحد مسكوني داراي رابطه عموماً خانواده
  باال بودن مساحت واحدهاي مسكوني -2

اين موضوع موجـب گرديـده تـا    . دنباش ر بافت قديمي شهر، واحدهاي مسكوني عموماً داراي مساحت نسبتاً زياد ميد
البته بايد توجـه داشـت بـراي تـأمين     . تر باشد گونه شهرها بيش ي فضاي مسكوني در شهر از استاندارد معمول اين سرانه

ي مسـكوني بـراي پاسـخگويي بـه      ود و بايـد اراضـي توسـعه   توان به اين پتانسيل اكتفا نم مسكن جمعيت آتي شهر نمي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 

 مهندسان مشاور آرمانشهر هزاره
 

سورشجانشهر ) جامع(طرح توسعه و عمران  17  

  .نيازهاي شهر در نظر گرفت
از . باشـند  اي مطلوب برخوردار نمي ي واحدهاي مسكوني موجود در شهر داراي سازه باربر بوده و از كيفيت سازه عمده -3
، بنـابراين در رابطـه بـا ارتقـاي     باشـد  بيني رفع نيازهاي كمي شـهر مـي   ي مشاور طرح جامع صرفاً پيش جا كه وظيفه آن

ها و پيشنهادات كلي در گزارش مربـوط بـه ضـوابط و مقـررات      ي توصيه وضعيت كيفي واحدهاي مسكوني شهر به ارائه
  .شهرسازي و ساختاني بسنده خواهد شد

  
  تأسيسات زيربنايي) ب

در حـال حاضـر   . باشـد  مـي  ي فاضـالب شـهري   ت زيربنايي، فقدان شـبكه اي تأسيس ترين كمبود شهر در زمينه مهم
هـاي روبـاز بـه     هـا و كانـال   گردد و مقداري هم از طريـق جـوي   هاي جذبي دفع مي ي فاضالب شهر از طريق چاه عمده

شود كه ناگفته پيداسـت داراي عـوارض و تبعـات بهداشـتي و زيسـت       صورت سطحي به اراضي اطراف شهر هدايت مي
ي فاضالب شهر انجام گرديده ولي عمالً تاكنون اقدام مـؤثري   تأمين شبكه اگرچه اقداماتي در رابطه با. باشد محيطي مي

  .صورت نپذيرفته كه بايد تسريع الزم در انجام امور به عمل آيد
آب شرب مورد نيـاز ازچنـد حلقـه    . باشد كشي آب شرب بوده و از اين لحاظ فعالً مشكلي موجود نمي شهر داراي لوله

ي آب شـرب   ي ورود بـه شـبكه   و طرف شهر انتقال يافته و پس از مراحل كلرزني آمـاده چاه استخراج و به دو منبع در د
  .جامع، مشكل خاصي از اين جهت براي شهر وجود داشته باشد  رسد تا افق طرح به نظر نمي. شود شهر مي
  . باشد مي بيني شده در افق طرح جامع رساني شهر فعال بوده و پاسخگوي نيازهاي فعلي و جمعيت پيش ي برق شبكه

كه سورشجان مركز بخش الران است، تدارك الزم در رابطه با تأسيسـات پسـت و مخـابرات در ايـن      با توجه به اين
  .باشد شهر ديده شده و از اين لحاظ هم شهر در حال و آينده با مشكلي مواجه نمي

  
  ...)آموزشي، بهداشتي و(خدمات رفاهي ) ج

رفـع   باشـد و بـراي   هاي مختلف برخوردار مـي  هاي مورد نياز در كاربري رانهبه جز چند كاربري، شهر سورشجان از س
ترين مشكل در رابطه با فضاهاي خدماتي، عدم توزيع  مهم. در طرح جامع انجام خواهد شد مزريزي ال نيازهاي آتي برنامه

ـ  ( نيست وسيعفيزيكي سورشجان چندان  ي گسترهاگرچه . باشد ها در سطح شهر مي متوازن كاربري غربـي   طول شـرقي 
ي  و تقريباً امكان دسترسي به خـدمات بـراي همـه   ) متر1500جنوبي شهر حدود  ـ  متر و طول شمالي 2000شهر حدود 

ساكنان شهر وجود دارد ولي طبق استانداردها هر كاربري داراي حداقل و حداكثر شعاع دسترسي است كه سـعي خواهـد   
  .هاي مورد نظر قرار داشته باشد ها در شعاع جام شود كه دسترسي به آناي ان گونه شد جانمايي فضاهاي خدماتي به
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  )تجاري ـ اداري(ساير كاركردهاي اصلي ) د

راهـي   موقعيت بـين . اند داري و تجاري شهر در طرفين بلوار امام خميني و انقالب استقرار يافتهاهاي  ي كاربري عمده
ر شـرقي ـ غربـي شـهر يعنـي بلـوار امـام خمينـي و انقـالب بـه           تـرين محـو   هاي مهم سورشجان اقتضا داشته تا جداره

شود ولي الزم  اگرچه در حال حاضر كمبودي در اين رابطه ديده نمي. اداري اختصاص يابد/ خدماتي/ هاي تجاري كاربري
بـه  خـدماتي  / راهي شهر، تمهيدات بهتري براي جانمايي فضـاهاي تجـاري   برداري بهينه از موقعيت بين است براي بهره

  .خصوص در طول محور اصلي شهر در طرح جامع اتخاذ شود
هاي وضع موجـود بـه تفكيـك در سـه      براي اطالع از چگونگي دسترسي ساكنان شهر به فضاهاي خدماتي، كاربري

در طـرح جـامع شـهر    . ي مطالعاتي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و كمبودها در هر محدوده مشخص گرديد محدوده
تري از خدمات مختلف در سطح شـهر و در افـق طـرح     شده تا با جانمايي مناسب خدمات، توزيع متوازنسورشجان سعي 

  .فراهم گردد
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  بندي نتايج حاصل از مطالعات وضع موجود جمع -2

  

شهر صورت گرفت، ... هاي مختلف تاريخي، جغرافيايي، جمعيتي، اقتصادي، كالبدي و مجموعه مطالعاتي كه در بخش
ي طرح جـامع شـهر    ريزي و تهيه ها، مبناي برنامه درواقع همين نكات و يافته. اي كارشناسان مشخص ساختنكاتي را بر

  :بندي و ارائه نمود هاي كلي زير جمع توان در سرفصل هاي حاصل از مطالعات را مي ترين يافته مهم. قرار گرفته است
  

 جمعيت شهر -1-2

در افق طـرح در نظـر گرفتـه شـود، در ايـن صـورت       شهر ي جمعيت بين جمعيت شهر براي پيشفعلي اگر صرفاً رشد 
هـاي موجـود كالبـدي     هزار نفر به جمعيت فعلي شهر افزوده خواهد شد كه در اين صورت ظرفيت دوحداكثر بين يك تا 

  .گوي نيازهاي جمعيت شهر در افق طرح خواهد بود ي فيزيكي، پاسخ شهر همراه با مختصر توسعه
  :تري براي افق طرح در نظر گرفته شود ي كالبدي بيش ر اين است كه به دو دليل زير بايد توسعهاما اعتقاد مشاور ب

هاي خوبي است كـه   در بين مراكز زيست واقع در بخش الران، شهر سورشجان به عنوان مركز بخش داراي قابليت) الف
ي نسـبتاً كـم    بـا توجـه بـه فاصـله    . كرد بشودي نفوذ به مركز استان يعني شهر تواند مانع از مهاجرت روستائيان حوزه مي

در صورت . هاي زيادي براي مهاجرت روستائيان وجود دارد ي نفوذ شهر سورشجان بامركز استان، انگيزه روستاهاي حوزه
تأمين امكانات مورد نياز در شهر سورشجان، اين شهر قادر خواهد بـود بـه عنـوان خـاكريز اول عمـل نمـوده و مـانع از        

به  و خدمات مورد نيازاين در صورتي است كه سورشجان بتواند با تأمين امكانات . وستائيان به شهركرد بشودمهاجرت  ر
  .ها فراهم نمايد هاي الزم را براي توقف مهاجران در شهر و اسكان آن قيمت، انگيزه خصوص اراضي مسكوني ارزان

ي افـق طـرح قابليـت     ي شهر در دوره ان اسناد توسعههاي پيشنهادي مشاور تحت عنو چنانچه حتي تعدادي از برنامه) ب
كه جوانـان شـهر بـراي     هاي اشتغال در شهر فراهم خواهد شد و ديگري نيازي به اين اجرا پيدا كند در اين صورت زمينه

هاي پيشنهادي و فراهم شدن  در صورت اجراي پروژه. اشتغال به شهركرد و يا شهرهاي ديگر مهاجرت كنند، نخواهد بود
. مند به بازگشت به محل سكونت خود بشـوند  اند، عالقه هاي اشتغال، چه بسا افرادي كه قبالً از شهر مهاجرت كرده مينهز

تواند بسيار مـؤثر   در چنين شرايطي تأمين امكانات خدماتي در شهر و به خصوص دسترسي آسان به مسكن مورد نياز مي
  .و اثربخش باشد

بيني جمعيت شـهر در افـق طـرح،     براي پيشرح جامع شهر بر اين عقيده است كه با عنايت به مراتب فوق، مشاور ط
مالك عمل قرار گيرد كه در اين صورت بيش از سه هزار نفـر بـه جمعيـت    ) درصد5/1(ميانگين نرخ رشد جمعيت كشور 

  .فعلي شهر افزوده خواهد شد
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  اقتصاد شهر -2-2
هـاي   رح تغييـر محسوسـي در تركيـب شـاغالن در بخـش     بيني مشاور طرح جامع شهر اين است كه در افق ط پيش

اسـناد  «هاي پيشنهادي مشـاور تحـت عنـوان     كه الاقل چند پروژه از پروژه مختلف اقتصادي اتفاق نخواهد افتاد مگر اين
  .عملياتي گردد كه در اين صورت ممكن است تغيير محسوسي در تركيب شاغالن شهر ايجاد شود» ي شهر توسعه

درصـد،   20دهد كه در شرايط عادي در افق طرح، شاغالن بخـش كشـاورزي حـدود     ها نشان مي يابيها و ارز بررسي
ي  چنانچـه چنـد پـروژه   . درصد خواهنـد بـود   30درصد و شاغالن بخش خدمات حدود  50شاغالن بخش صنعت حدود 

طرح به شرح زيـر   هاي مختلف اقتصادي در افق پيشنهادي مشاور اجرايي شود در اين صورت وضعيت شاغالن در بخش
  .خواهد بود

  درصد 25: شاغالن بخش كشاورزي
  درصد 40: شاغالن بخش صنعت
  درصد 35: شاغالن بخش خدمات

جان به دليل برخورداري از موقعيت مناسب شگونه كه در مطالعات وضع موجود شهر توضيح داده شد، شهر سور همان
راهي را دارد و در صورت توجه به اين  ه خصوص خدمات بيني بخش خدمات ب هاي الزم براي توسعه راهي، پتانسيل بين

  .زايي خوبي در اين بخش فراهم خواهد بود ي اشتغال بخش، زمينه
  

  فرهنگ شهر -3-2
سـاكنان شـهر   . باشـد  اي بسيار پيچيده است كه تغيير و تحول آن مستلزم گذشت زمان قابل توجه مي فرهنگ مقوله

كوش و داراي اعتقـادات و باورهـاي دينـي قـوي      دل، سخت تان، مردماني سادهسورشجان همچون ساير مردمان اين اس
هاي اخير تحت تأثير رفت و آمد به مركز استان، دچار  ها عمدتاً روستايي است و در سال نوع زندگي و معيشت آن. هستند

د فرهنگي شـهر اتفـاق   ي طرح جامع شهر، تحول محسوسي در ابعا رسد كه در طي دوره به نظر نمي. تغييراتي شده است
تواند موجـب ارتقـاي    راهي شهر سورشجان و امكان تماس و مراوده با مسافران عبوري از اين شهر مي موقعيت بين. افتد

  .كه شرايط الزم براي تعامالت اجتماعي و فرهنگي فراهم شود فرهنگ عمومي شهر بشود، مشروط بر اين
  

  كالبد شهر -4-2
  :بندي نمود توان در موارد زير دسته ي كالبدي شهر را ميهاي حاصل از بررسي ها يافته

  ها ي راه شبكه -1
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  هاي شهري انواع كاربري -2
  ساختار و سازمان فضايي -3
  سيما و منظر شهري -4
  محدوده و حريم -5
  تأسيسات و تجهيزات شهري -6
  اثاثيه و مبلمان شهري -7
  هاي سطحي دفع آب -8
  

  هاي شهري ي راه شبكه -1-4-2
آنچه كـه الزم اسـت   . باشد ي معابر شهر در حال حاضر و در افق طرح جامع پاسخگوي نيازهاي شهروندان مي كهشب

  :باشد ي معابر شهر در طرح جامع ديده شود، در دو بخش كوتاه مدت و بلندمدت به شرح زير مي در رابطه با شبكه
  ئم راهنمايي و رانندگيهاي جزئي و نصب عال انجام اصالحات هندسي و تعريض: مدت در كوتاه

  .)اي دايره(حلقوي ي  ي خطي به يك شهر با شبكه شهر از يك شبكهشبكه معابر خارج ساختن  :در بلندمدت
  

  هاي شهري انواع كاربري -2-4-2
هاي وضع موجود شـهركه در بخـش مطالعـات     هاي كاربري با توجه به اعداد و ارقام مندرج در جدول سطوح و سرانه

شود و تقريبـاً همـه نـوع     رائه شده است، در حال حاضر كمبود آشكار و محسوسي در سطح شهر ديده نميكالبدي شهر ا
تـوان بـه    هاي مختلف شهر مي در رابطه با كاربري. هاي مورد نياز شهروندان كم و بيش در سطح شهر وجود دارد كاربري

  :موارد زير اشاره نمود
  ها در سطح شهر عدم توزيع متوازن كاربري -1
  ي شهر بافت فرسوده وسعتقابل توجه بودن  -2
  )بلوار امام خميني و انقالب(غربي شهر / هاي شهري در طرفين محور اصلي شرقي ي كاربري استقرار عمده -3
  

  ساختار و سازمان فضايي -3-4-2
جنوبي / ي شماليي گذرها كليه. بلوار امام خميني و انقالب، شهر را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم نموده است

ي شـمالي و   بـه دو منطقـه  تـوان ابتـدا    مـي كلي، ساختار فضايي شهر را ارزيابي در يك . شود شهر به اين محور ختم مي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 

 مهندسان مشاور آرمانشهر هزاره
 

سورشجانشهر ) جامع(طرح توسعه و عمران  22  

جنوبي شهر ازجمله خيابان كشاورز، شـهر  / هاي شمالي با استفاده از امتداد يكي از خيابانسپس . بندي نمود جنوبي تقسيم
در جنـوب ايـن    محلهدر قسمت شمال بلوار امام خميني و انقالب و دو  محلهدو : نمود به چهار قسمت تقسيمتوان  ميرا 

  .بلوار
ها تا حدود زيادي در يكديگر ادغـام   هاي قديم شهر نيز كماكان به قوت خود باقي هستند ولي مرزهاي آن البته محله

  .باشند اي نمي ها مثل گذشته داراي انسجام محله شده و اين محله
سازمان فضـايي شـهر اسـتفاده خواهـد شـد و توزيـع         ريزي طرح جامع شهر، از گذرهاي اصلي براي تقسيم در برنامه

  .فضاهاي خدماتي براساس چهار محله انجام خواهد گرديد
  

  سيما و منظر شهري -4-4-2
 ي اكثـر شـهرهاي   اگرچه اين موضـوع در چهـره  . سيماي عمومي شهر سورشجان، سيمايي جذاب و با انضباط نيست

هـاي مجـاور    ها بـه خصـوص سـاختمان    ساختمان. يابد تري مي كشور عموميت دارد، ولي در شهرهاي كوچك نمود بيش
كـه   تر ايـن  هاي اصلي شهر از لحاظ سيماي حجمي و ارتفاعي با يكديگر همخواني و تناسب نداشته و از همه مهم خيابان

شايد بتوان گفت سيماي عمـومي شـهر   . باشند ب برخوردار نميها فاقد نماسازي بوده و يا از نماسازي مطلو اكثر ساختمان
هـاي بلـوار امـام خمينـي و      غيـر از جـداره  . ي گذار از وضعيت روستايي به وضعيت شهري قرار دارد سورشجان در مرحله

  .است» خوابيده«ارتفاع و به اصطالح   انقالب، شهر به لحاظ ارتفاعي، شهري كم
وسـازها در نظـر    مي شهر الزم است تمهيداتي در ضوابط و مقررات مربوط به سـاخت براي تغيير در سيما و منظر عمو

  .ها تأكيد شود گرفته شود و به خصوص بر نماسازي ساختمان
  

  محدوده و حريم شهر -5-4-2
وسازهاي موجود قرار داشـته و تـا    اليه ساخت ي طرح هادي تقريباً در منتهي ي فعلي شهر و يا همان محدوده محدوده

ي  ديدگاه مشاور طرح جامع بر ايـن اسـت كـه محـدوده    . باشد ي شهري منطبق مي د زيادي بر تعاريف يك محدودهحدو
شهر با توجه به فعل و انفعاالت ساختمان و حقوقي كه طي ده بيست سال اخير صورت گرفته، به صورت فعلي و با انجام 

كه در داخل محدوده قرار دارد تا حـدود زيـادي دسـت    اراضي كشاورزي واقع در شمال شهر . اصالحات جزئي باقي بماند
هاي اخير چند مورد تخلف ساختاني ـ با اطالع و يا بـدون اطـالع شـهرداري ـ در ايـن        در سال. نخورده باقي مانده است

  .را ناشي از نياز شهر به اراضي مسكوني دانست اراضي صورت گرفته است كه شايد بتوان آن
 اسـت دهـد بهتـر    هـاي مقـدماتي نشـان مـي     باشـد ولـي بررسـي    ادي قابل قبـول مـي  وسعت حريم شهر تا حدود زي
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توانند در شهر مستقر باشند، در حريم شـهر   گيرد تا امكان جانمايي خدماتي كه نميهايي در حريم شهر صورت  جايي ابهج
  .فراهم شود

  
  تأسيسات و تجهيزات شهري -6-4-2

يل آب، برق، گـاز و مخـابرات بـا مشـكل خاصـي مواجـه نيسـت و        شهر سورشجان از لحاظ تأسيسات زيربنايي از قب
ترين كمبود شهر، عدم وجود  مهم. هاي موجود توان پاسخگويي به نيازهاي جمعيت شهر در افق طرح را نيز دارند ظرفيت
 هاي فاضالب صورت گرفته ولي ي فاضالب شهر است كه اگرچه تاكنون اقداماتي از قبيل مكانيابي محل حوضچه شبكه

ي فاضالب، اين شـهر بـه لحـاظ تأسيسـات      در صورت اجراي شبكه. عمالً اقدامات اجرايي در اين زمينه آغاز نشده است
  .باشد زيربنايي با مشكلي مواجه نمي

ـ  با توجه به فاصله ـ نيازي به احداث كشتارگاه   جونقان  و يا كشتارگاه مركز استان  ي كم اين شهر نسبت به شهركرد 
  .توان در كشتارگاه شهركرد انجام شود و محدود كشتارهاي اين شهر مي يستاين شهر ن جداگانه براي

ي نزديـك بـه    ي شهر قرار دارد ولي اين كاربري بايد در آينده آرامستان فعلي در ارتفاعات جنوبي و در داخل محدوده
  .محلي خارج از شهر انتقال يابد

  .باشد قرار دارد كه پاسخگوي نياز شهر مي نشاني در محل شهرداري سورشجان، يك ايستگاه آتش
  

  اثاثيه و مبلمان شهري -7-4-2
از آنجا كـه  . به دليل عدم وجود اعتبارات مورد نياز، شهر سورشجان از اثاثيه و مبلمان شهري مناسبي برخوردار نيست

تري از طـرف   جه بيشافزايد، بايد تو وجود مبلمان شهري بر كيفيت فضايي شهر و به خصوص فضاهاي عمومي شهر مي
سـاير ادارات و نهادهـاي   . در خصوص تدارك و نصب اثاثيه و مبلمان شـهري بشـود  ) شهرداري(مسؤوالن اجرايي شهر 

ها در سطح شهر، به زيبايي و ارتقاي كيفيـت شـهري    اي عمل نمايند كه تجهيزات آن گونه رساني شهر نيز بايد به خدمات
  .كمك نمايد

  
  هاي سطحي دفع آب -8-4-2

) بلوار امـام خمينـي و انقـالب   (هاي سطحي شهر به صورت طبيعي از طرف شمالي و جنوبي به طرف مركز شهر  آب
سه مسـيل  . شود هدايت شده و سپس توسط مسيل واقع در خيابان كشاورزي جنوبي از طرف جنوب غربي شهر خارج مي

در حال حاضـر  . شوند اً از جنوب غربي شهر خارج ميها نيز به يكديگر پيوسته و نهايت اصلي نيز در شهر وجود دارد كه آن
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هـا و همچنـين    هاي مسـيل  سازي بدنه. شود هاي سطحي در سطح شهر ديده نمي مشكل خاصي به لحاظ عبور و دفع آب
  .باشد هاي اجرايي در شهر مي ها از اولويت آزادسازي حرائم آن

  
  مديريت شهري -5-2

هـاي مـالي، پرسـنلي و تجهيزاتـي مواجـه       نجام وظايف خود با محدوديتمديريت اجرايي شهر و يا شهرداري براي ا
در . هـا چنـدان زيـاد نيسـت     باشد كه مقادير آن ي درآمدهاي شهرداري از محل اخذ عوارضات مختلف مي عمده. باشد مي

راهم نمـودن  ي شهر توسـط مشـاور، فـ    ي اقتصادي و يا همان اسناد توسعه هاي توسعه ي برنامه واقع يكي از اهداف ارائه
  . ي ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداري شهر بوده است زمينه

شود كه عوارض حاصـل   ي ساختماني توسط شهرداري صادر مي در حال حاضر به طور متوسط روزانه فقط يك پروانه
هـاي سـال حتـي     در برخي از مـاه . باشد هاي مالي زيادي مواجه مي از آن چندان زياد نيست و لذا شهرداري با محدوديت

  .باشد پرداخت حقوق پرسنل شهرداري و پرسنل خدماتي شهر با مشكل مواجه مي
  .هاي شهر در وضع موجود ارائه شده است هاي كاربري سطوح و سرانه 3-7در جدول شماره  

  
  )نفر11484با جمعيت  1389سال (هاي اراضي ـ وضع موجود شهر سورشجان  كاربريهاي  سطوح و سرانه : 3- 7 شماره جدول

  درصد  )مترمربع(سرانه   تعداد )مترمربع(مساحت نوع كاربري
  2/38  116  2545  441,339,1 مسكوني
  15/1  5/3  17  329,40  آموزشي

  16/1  5/3  248  970,40 كارگاهي/ تجاري
  19/0  6/0  8  692,6  مذهبي/ فرهنگي 
  07/0  24/0  6  750,2 بهداشتي/ درماني

  68/0  08/2  3  994,23  ورزشي
  90/0  76/2  11  779,31  انتظامي/ ري ادا

  83/1  0/5  11  386,64  تأسيسات و تجهيزات شهري
  81/0  5/2  6  603,28  فضاي سبز

  71/18  57  -  860,657  حمل و نقل و انبار
  45/23  126  -  259,822  باغ و اراضي كشاورزي

  75/12  5/41  431  292,447  باير
  100  71/360  3285  355,506,3  جمع
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  اي پيشنهادي در رابطه با رفع مشكالت فعلي و يا آتي شهرراهكاره -3
هاي حاصل از مطالعات وضع موجود شهر، راهكارهايي براي فائق آمدن بـر مشـكالت و كمبودهـاي     با توجه به يافته

  .هاي مختلف ارائه شده است به تفكيك حوزه 3-8فعلي شهر و يا در افق طرح جامع به شرح جدول 
هاي كالبدي دارند يعني بايد با اتخاذ تمهيدات الزم در طرح جامع شهر، نسبت به رفـع يـا    حل بعضي از مشكالت، راه

بـراي رفـع بعضـي ديگـر از مشـكالت بايـد       . باشد ها اقدام نمود كه اين ازجمله وظايف مشاور طرح جامع مي كاهش آن
هـا و   ط مسـؤوالن دسـتگاه  هاي مختلف اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي شـهر توسـ      هاي الزم در بخش گذاري سياست

  .ربط صورت پذيرد نهادهاي ذي
  

  هاي مختلف و راهكارهاي پيشنهادي براي رفع مشكالت فعلي و آتي شهر در حوزه) ها امكانات و محدوديت(ها  اهم يافته :3- 8ي  جدول شماره
  راهكارهاي پيشنهادي براي رفع مشكالت )هاامكانات و محدوديت(هااهم يافته  حوزه

  جمعيت

سال15ي نرخ رشد جمعيت شهر طيروند كاهنده -
  اخير

مهاجرت بخشي از نيروي جوان شهر به مركز استان  -
  براي اشتغال

هايي به منظور ايجاد اشتغال، افزايش درآمد  ي برنامه ارائه -
  )ي شهر اسناد توسعه(عمومي، ارتقاي توان اقتصادي شهر 

نيازهاي جمعيت  جهت پاسخگويي به  بيني اراضي توسعه پيش -
  شهر در افق طرح

  اقتصاد

  پايين بودن درآمدهاي عمومي مردم شهر -
گذاري در  خروج سرمايه از شهر جهت سرمايه -

  شهركرد و يا خارج از كشور
كاهش جمعيت در سنين پايين و افزايش سالمندان  -

  شهر

هاي بزرگ عمراني و اقتصادي جهت  ها و برنامه ي طرح ارائه -
هاي اشتغال و  ر و پيرامون آن به منظور ايجاد زمينهاجرا در شه

  افزايش درآمد عمومي
راهي سورشجان در  برداري بهينه از پتانسيل موقعيت بين بهره -

  جهت ارتقاي بخش خدمات در شهر
بيني فضاهاي خدماتي مورد نياز جهت پاسخگويي به نياز  پيش -

  ترددهاي عبوري از شهر

  فرهنگ

كمبود مراودات اجتماعي به دليل عدم وجود فضاهاي -
  عمومي در شهر

حفظ فرهنگ سنتي و مشخصاً فرهنگ روستايي با  -
  هاي آن ي شاخصه همه

ارتقاي تدريجي فرهنگي شهرنشيني با توجه به  -
  ترددهاي نسبتاً زياد به مركز استان

ميدان، پارك (بيني چند فضاي عمومي در سطح شهر  پيش -
  ...)شهري، 

احداث دانشسراي عالي كشاورزي با هدف ترتيب نيروهاي  -
  هاي كشاورزي و دامپروري متخصص در زمينه

تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز جهت پاسخگويي به  -
  ي نفوذ شهر نيازهاي ساكنان مراكز زيست واقع در حوزه
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  3-8ي  ي جدول شماره ادامه
 

  راهكارهاي پيشنهادي براي رفع مشكالت )هاامكانات و محدوديت(هااهم يافته  حوزه

  كالبد

 ي شهراوليهيهستهفرسودگي بافت -
  عدم توزيع متناسب فضاهاي خدماتي در سطح شهر -
وجود موانع طبيعي و اراضي كشاورزي در شمال،  -

  ي فيزيكي غرب و جنوب غربي براي توسعه
  عدم برخورداري شهر از سيما و منظر شهري مطلوب -
  ي شهركرد ـ ي خطي شهر در امتداد جاده عهتوس -

  فارسان
  خأل وجود فضاهاي عمومي شهري مطلوب در شهر -
  شهر فضايي نامشخص بودن سازمان و ساختار  -
عدم گذار سيماي شهر از وضعيت روستايي به وضعيت  - 

  شهري
  وسازها در شهر ارتفاع بودن ساخت كم -

  ي شهر رسودهتر طرح احياي بافت ف ي هرچه سريع تهيه -
  بيني چند فضاي عمومي مطلوب در سطح شهر پيش -
بيني فضاهاي خدماتي مورد نياز به صورت متوازن در  پيش -

  سطح شهر
تعريف يك ساختار فضايي مناسب براي شهر شامل منطقه،  -

  هاي شهري ناحيه و محله
  بيني اراضي توسعه در جهات مناسب شهر پيش -
ر جهت مطلوبيت بخشيدن به تعريف نظام ارتفاعي شهر د -

  سيماي حجمي شهر
  تدوين ضوابط مناسب جهت بهبود وضعيت سيما و منظر شهر - 
  ي هرچه زودتر طرح تفصيلي شهر جهت تحقق طرح جامع تهيه - 

  شبكه معابر

 فارسان/ي شهركردي خطي شهر در امتداد جادهتوسعه - 
  عدم برخورداري شبكه معابر شهر از اصول هندسي راه - 
از عالئم راهنمايي و  ي معابر شهر شبكه عدم برخورداري - 

  رانندگي
  عدم تعريض بخشي از بلوار انقالب  - 
اختصاص بخش قابل توجهي از ترددهاي محور اصلي شهر  - 

  به ترددهاي عبوري
ي  در بافت فرسوده) غير هندسي(وجود گذرهاي ارگانيك  - 

  شهر
غربي / ي شرقيهاي زياد از محور اصل ها و خروجي ورودي - 

  شهر

اي با تكميل كمربند  تبديل تدريجي شهر از خطي به دايره -
  شمالي و احداث كمربند جنوبي شهر

  تدريجي ترددهاي عبوري از شهر  حذف -
  اصالح هندسي شبكه معابر موجود -
  نصب عالئم راهنمايي و رانندگي در معابر شهر -
موجود و حذف ي معابر  هاي مورد نياز در شبكه انجام تعريض -

  ها بعضي از ناهمواري
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  3-8ي  ي جدول شماره ادامه
 

  راهكارهاي پيشنهادي براي رفع مشكالت )هاامكانات و محدوديت(هااهم يافته  حوزه

تأسيسات 
 زيربنايي شهر

 ي فاضالب در شهرعدم وجود شبكه -
  ي شهر  استقرار آرامستان در محدوده -
به   ربنايي مورد نياز ـبرخورداري شهر از تأسيسات زي -

هاي  و پاسخگو بودن ظرفيت  ي فاضالب ـ غير از شبكه
  موجود به نيازهاي آتي

ي شهر به لحاظ مالحظات  لزوم تغيير محل دفن زباله -
  محيطي زيست

  ي فاضالب شهر تأكيد بر اجراي هر چه سريع شبكه -
يابي مناسب براي انتقال آرامستان شهر از محل فعلي  مكان -

  آن 
جايي خطوط حريم شهر جهت فراهم شدن امكان  جابه -

  .استقرار خدماتي كه نبايد در شهر مستقر باشند

 مديريت شهر

 پايين بودن ميزان درآمدهاي پايدار شهرداري -
كمبود نيروي متخصص در شهرداري جهت  -

  پاسخگويي به نيازهاي فني و تخصصي
و عدم اطالع كامل مديران اجرايي شهر از اصول  -

  مباني شهرسازي و مديريت شهري
عدم برخورداري مديريت اجرايي شهر از  -

  هاي مردمي مشاركت
هاي الزم  ها و همچنين حمايت عدم وجود جذابيت -

  گذاري در شهر براي سرمايه
عدم وجود نيروي متخصص در جمع اعضاي شوراي  -

  اسالمي شهر

ي  به عرصه تعريف درآمدهاي پايدار براي شهرداري از طريق ورود - 
  هاي عمراني و اقتصادي در شهر و پيرامون آن فعاليت

هاي شاغل در  اي تخصصي به پرسنل هاي دوره ي آموزش ارائه - 
  شهرداري

  استخدام نيروهاي متخصص در شهرداري - 
هاي شهرسازي و يا  انتخاب شهردار با دارا بودن تحصيالت در زمينه - 

  مديريت شهري
/ اب حداقل يك عضو با تخصص معماريسازي مردم به انتخ آگاه - 

  شهرسازي و يا عمران در جمع اعضاي شوراي اسالمي شهر
  هاي دولتي افزايش تالش مديران اجرايي براي جذب كمك - 
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  شهر سورشجان) جامع(و عمران   تشريح طرح توسعه) ب
  

  :به ترتيب مطالب زير ارائه گرديده استدر اين بخش 
    ريزي و طراحي يارها و ضوابط برنامهمع -4
    هاي طرح جامع شهر تشريح مشخصات و ويژگي -5
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  ريزي و طراحي معيارها و ضوابط برنامه -4
ريزي و طراحي، معيارها و ضـوابطي در نظـر    ها و مطالعات انجام شده و قبل از انجام هرگونه برنامه با توجه به بررسي
  .ها صورت پذيرد االمكان بر مبناي آن تيريزي و طراحي ح گرفته شد تا برنامه

  :اند اين معيارها و ضوابط به شرح زير بوده
  

  و طراحي بر مبناي اصول و معيارهاي شهر پايدار ريزي  برنامه -4 -1
هـاي انسـاني و آمـال و     شود كه در يك سوي آن ارزش ي وسيعي را شامل مي ي پايدار از لحاظ مفهوم گستره توسعه
اين دو به همراه نظـام طبيعـي و محيطـي و    . دارد ه و از سوي ديگر، نظام كالبدي و فيزيكي شهر قرارهاي جامع خواست

ي  هـا عنايـت و توجـه شـود، توسـعه      ريزي و طراحي شهر به آن گيري، چهار وجهي هستند كه اگر در برنامه نظام تصميم
  :اند از كند كه عبارت ف ميي پايدار دو هدف كالن را در خود تعري توسعه. پايدار حاصل خواهد آمد

  هماهنگ شهر در ابعاد مختلفي موزون و  توسعه -
  ي شهري افزايش رفاه و آسايش جامعه -

اي مـوزون،   االمكان با رعايت مالحظات الزم، شـهر از توسـعه   سعي شده حتي سورشجاني طرح جامع شهر  در تهيه
  .متعادل و پايدار برخوردار گردد

  
  محيطي يت مسائل زيستتوجه كامل به رعا -4 -2

هذا با توجـه بـه اهميـت     باشد، علي ي پايدار مي هاي اصلي توسعه از شاخصه محيطي اگر چه رعايت مالحظات زيست
مشـكلي بـراي   تـرين   اي انجـام شـود كـه كـم     نـه به گو سورشجانريزي و طراحي شهر  برنامه تالش گرديده تاموضوع، 
عـات  اندازهاي زيباي محيطي ازجمله موضو حفظ اراضي كشاورزي و چشم. زيست شهر و پيرامون آن ايجاد نگردد محيط

  .ي آتي شهر در نظر گرفته شده است يابي توسعه اند كه به خصوص در جهت بودهبسيار مهمي 
  

  ي شهر  هاي بالقوه ها و توان ها، پتانسيل استفاده از ظرفيت -3-4
ي شهر در  هاي بالقوه ده كه حداكثر استفاده از پتانسيلتالش گردي سورشجاني طرح جامع شهر  ريزي تهيه در برنامه

برخورداري از موقعيت سياسي به عنوان مركز بخش الران و به . دستيابي به اهداف طرح جامع شهر به عمل آيدراستاي 
از  هـاي محيطـي   ها و توان سو و وجود قابليت از يك داردي اين شهر وجود  ي كه جهت رشد و توسعهيها دنبال آن فرصت
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ي الزم  بهـره ح جامع شـهر،  ي طر يزي و تهيهر ها در برنامه اند كه سعي شده از آن اي بوده هاي بالقوه سوي ديگر، ظرفيت
  .گرفته شود

  
  رعايت استانداردهاي شهرسازي -4 -4

در ها كسـب تجربـه    مورد نياز كه در پي سالهاي  با توجه به وجود استانداردهاي شهرسازي به لحاظ سطوح و سرانه
ي طرح جـامع شـهر، اسـتانداردهاي الزم در     ريزي و تهيه خارج و داخل كشور به دست آمده است، سعي شده تا در برنامه

ريـزي و طراحـي در چـارچوب همـين      االمكـان برنامـه   تأمين انواع فضاهاي مورد نياز شهر در نظر گرفتـه شـود و حتـي   
  .رت پذيرداستانداردها صو

  
  هاي باالدست  هاي طرح و ديدگاهدر نظر داشتن اهداف  -4 -5

هـاي خـود را در    باشـد و نهايتـاً بايـد بتوانـد فعاليـت      تر مـي  اي از يك سيستم بزرگ جا كه هر شهر زيرمجموعه از آن
محال و بختياري و طـرح جـامع   هاي فرادستي از قبيل طرح مطالعات استان چهار چارچوب آن سيستم تنظيم نمايد، طرح

، سورشـجان ي طـرح جـامع شـهر     ريـزي و تهيـه   شـده تـا در برنامـه    العه قرار گرفته و تـالش ي شهركرد مورد مط ناحيه
  . هاي فرادستي درخصوص اين شهر لحاظ گردد هاي طرح ديدگاه

سياسي بايد بتواند خدمات مورد نياز را به تقسيمات شهر سورشجان در حال حاضر مركز بخش الران بوده و به لحاظ 
  . اين بخش ارائه نمايدموجود در وستايي ديگر مراكز زيست شهري و ر

  
  هاي مردمي جلب مشاركت -6-4

يافتـه   هاي جـامع شـهري در كشـورهاي توسـعه     طرح ي هاي اخير در روند تهيه يكي از تغييرات اساسي كه طي دهه
بـه   شهرسـازي ي  صـاحبان حرفـه  . باشد ها مي گونه طرح هاي مردمي در تهيه اين ايجاده شده، استفاده از نظرات و ديدگاه

در . توانـد از اصـالت الزم برخـوردار شـود     ها نمـي  هاي مردمي، طرح اند كه بدون حضور و مشاركت بندي رسيده اين جمع
هـاي نظرخـواهي تهيـه و در اختيـار جمعـي از مـردم شـهر         هاي مردمـي، فـرم   همين راستا و به منظور اطالع از ديدگاه

آوري گرديد و  ها جمع هاي آن ها و آمال كالت موجود شهر و خواستهها درخصوص مش سورشجان قرار گرفت و نظرات آن
  .و تهيه طرح جامع شهر استفاده گردد  ريزي در برنامهسعي شد از اين نظرات 
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  در نظر گرفتن امكانات مالي، پرسنلي و تجهيزاتي شهر -4 -7
ر، از جمله اشكاالتي بوده كه تاكنون منجـر  هاي بلندپروازانه بدون در نظر گرفتن امكانات شه ها و برنامه طرح ي ارائه

تر از پنجاه درصـد اهـداف طرحهـاي     كه چرا كم ترين علت اين مهم. هاي جامع شهري گرديده است به عدم كارآيي طرح
هـا   ها توجه الزم به امكانـات و محـدوديت   ها و برنامه طرح  ي گردد كه در ارائه اند به اين موضوع باز مي جامع محقق شده

در راستاي تحقـق يـافتن   . قابليت اجرايي خواهد داشتدر هر مقياسي اي  و تصور بر اين بوده كه هر طرح و برنامه نشده
ها در نظـر   هاي پيشنهادي طرح جامع شهر سورشجان، سعي شده كه امكانات و محدوديت تر اهداف و برنامه هر چه بيش

  .انجام شود ريزي و طراحي گرفته شود و با علم به اين موانع، برنامه
  

  برخورداري از قابليت اجرايي  -8-4
هـاي   هاي جامع شهري تدارك شده به امكانات فـراوان مـالي و يـا تخصـص     هايي كه در طرح بعضاً ديده شده كه برنامه

ها  رشهاي پيشنهادي براي يك دوره ده ساله در گزا باشد ولي چون شرايط الزم فراهم نبوده، برنامه پرسنلي بااليي نيازمند مي
ريـزي و   در برنامـه . كه فرصت تحقق يابند، افق طرح جامع به سر رسيده اسـت  هاي طرح جامع باقي مانده و بدون اين و نقشه
  .هايي پيشنهاد گردند كه از قابليت اجرايي الزم برخوردار باشند طرح جامع شهر سورشجان سعي شده كه برنامه  تهيه

  
  پذيري طرح انعطاف -9-4

ـاممكن      نشده بيني ساله هيچ تحول پيش الي پانزده ده ي ر طول يك دورهتصور اين كه د ـاً ن اي در شهر اتفاق نيفتـد، امـري تقريب
هاي بسيار سريع علمي از يك سو و تحوالت اجتماعي، سياسي و فرهنگي از سوي ديگر، وقـوع تحـوالت    با توجه به پيشرفت. است

اي  ريزي و طراحي شهر سورشجان سعي شده بـه گونـه   بنابراين در برنامه. باشد د ميبيني نبوده بسيار زيا جديدي كه از قبل قابل پيش
  .بيني نشده برخوردار باشد پيشتحوالت پذيري الزم براي پاسخگويي به  االمكان از انعطاف عمل شود كه طرح جامع حتي

  
  ي اصلي طرح هادي شهر پايبندي به شاكله -10-4

هاي مـديريت شـهري و مـردم     گيري ي تقريباً پانزده ساله مالك تصميم دوره جا كه طرح هادي شهر براي يك از آن
هـاي   هـا و ديـدگاه   شهر به استناد توصـيه بوده و بسياري از فعل و انفعاالت عمراني و ساختماني در اين  سورشجانشهر 

ي  المكـان شـاكله  ا ي طرح جامع شهر تالش شده تا حتـي  ريزي و تهيه طرح هادي مصوب شهر صورت گرفته، در برنامه
هاي طرح هادي در طرح جامع پيشـنهادي   و تا آنجا كه مقدور بوده سعي شده تا ديدگاهاين طرح دچار آسيب جدي نشود 
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گردد تا مديران و مسؤوالن اجرايي شـهر بـا    ي طرح هادي موجب مي ايجاد تغييرات اساسي در شاكله. شهر تكميل گردد
نتيجه وقت و انرژي بسياري براي رفـع ايـن عـوارض حقـوقي اتـالف خواهـد       معضالت حقوقي بسيار مواجه شوند و در 

ها در طرح جامع به صالح  ي آن بديهي است در مواضعي كه طرح هادي داراي نواقص و اشكاالتي بوده كه ادامه. گرديد
  .شود طرح هادي شهر ديده مي 3-5ي  ي شماره در نقشه .نبوده، اصالحات الزم به عمل آمده است

  

  طرح هادي شهر سورشجان: 3-5ي  ي شماره هنقش
  

  هايي براي تغيير در ساختار كالبدي شهر ي طرح ارائه -4 -11
توجهي از تغيير سورشجان از يك روستا به شهر گذشته است ولي چهـره و سـيماي ايـن     رغم اين كه مدت قابل علي

كه تا ) بلوار امام خميني ـ انقالب (اصلي شهر به غير از طرفين محور . شهر هنوز از هويت يك شهر برخوردار نشده است
ساير مناطق شهر دچار تغيير و دگرگوني نشده و هنـوز  ساختار كالبدي ، تداعي نمايدحدودي توانسته سيماي يك شهر را 

براي ايجاد تحول در ساختار كالبدي شـهر نيـاز بـه ايجـاد يـك چنـد عنصـر        . ماهيت روستايي خود را حفظ نموده است
اگـر شـرايط مهيـا    . باشد مي...) ي بازار، يك پارك شهري زيبا و يا از قبيل يك ميدان بزرگ، يك راسته( شاخص شهري
بـه  هايي از اين قبيل نزد مردم و مسؤوالن اجرايي شهر وجود داشته باشد، سعي خواهد شـد   ي پذيرش ايده باشد و زمينه

  . در طرح جامع توجه شوداين عناصر شاخص جانمايي 
گـردد بـه عنـوان معيارهـا و ضـوابطي       ي مطلـب مـي   ها موجب اطاله ارد فوق و ساير مواردي كه ذكر آنمو  مجموعه

ي  در ادامه. ريزي و طراحي لحاظ شود ها در برنامه ي آن ريزي و طراحي شهر در نظر گرفته شد و سعي گرديد همه برنامه
 .  شجان بيان خواهد گرديدجامع شهر سور اين گزارش چگونگي تحقق اين معيارها و ضوابط در طرح
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  هاي طرح جامع شهر تشريح مشخصات و ويژگي -5
هاي حاصل از مطالعات وضع موجود شهر در ابعاد تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و  باعنايت به يافته

سورشـجان تهيـه گرديـده     ها اشاره گرديد، طرح جامع شـهر  ترافيكي، و با توجه به راهكارهايي كه در بخش قبلي به آن
هاي طرح جامع شهر در ابعاد مختلف آن پرداختـه   در اين بخش به اختصار به شرح و بيان اهم مشخصات و ويژگي. است
  .شود مي

  
  جهت گسترش فيزيكي شهر -1-5

ي آتـي فيزيكـي شـهر از     بـراي توسـعه  جهـات  ترين  ي طرح جامع شهر، شناسايي مطلوب كه در تهيه با توجه به اين
 هـا  تـرين گزينـه   ترين وظايف مشاور بررسي و تشـخيص مطلـوب   باشد و در واقع يكي از مهم هميت زيادي برخوردار ميا

ي فيزيكي شهر است، با توجه به مطالعات ميداني و به خصوص با عنايت ويژه به موانع و امكانات توسعه در  براي توسعه
يد، نهايتاً سه گزينه در شرق و در شمال شرقي و جنـوب شـرقي   ها اشاره گرد هاي قبلي به آن پيرامون شهر كه در بخش

در جلسات . ها جانمايي گرديد ي آتي شهر مناسب تشخيص داده شد و اراضي توسعه بر روي اين گزينه شهر براي توسعه
گرديـد و   ، مخالفتداردي شمال شرقي شهر به دليل اينكه بستر زمين قابليت كشاورزي  استفاده از گزينهبا بررسي طرح، 

الزم به ذكر است كه از ديـدگاه  . ي فيزيكي شهر صرفاً روي اراضي شرقي و جنوب شرقي شهر متمركز گرديد لذا توسعه
نمود ولي در جلسات مختلف كارشناسـي بـا    ي فيزيكي شهر براي افق طرح به داليل مختلف ضروري مي مشاور، توسعه

الزم به ذكر اسـت  .ي فيزيكي باشد ترين توسعه جامع شهر داراي كماين نظر مشاور مخالفت گرديد و تأكيد شد كه طرح 
بـه  جنـوب  شيب عمومي اين اراضي از . كه اراضي توسعه واقع در شرق شهر، باير و داراي مالكيت عمومي و دولتي است

ي كشـت نخـود در آن وجـود     اراضي توسعه در قسمت جنوب شرقي داراي مالكيت خصوصي بوده و سـابقه . استشمال 
آبي و مجاورت با ساخت و سازهاي شهر راكـد و بالاسـتفاده بـوده و بـه      هاست به دليل كم اين اراضي مدت. اشته استد

  . باشد مي  اين اراضي كامالً مسطح و مناسب براي توسعه. شده استتبديل اراضي باير 
  .دهد شهر را نشان ميفيزيكي ي  توسعهمناسب براي موقعيت اراضي  3-6ي  شمارهي  نقشه
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  شهر  فيزيكي ي توسعهمناسب براي موقعيت اراضي  :3-6ي  ي شماره نقشه

  
ي فيزيكي شهر در قسمت شرق قرار دارد و در واقع در جهتي است كه  شود اراضي توسعه گونه كه مالحظه مي همان

كـاربري  اراضي توسـعه در قسـمت جنـوب شـرقي بـراي      . ي اخير به آن تمايل داشته است ي شهر طي چند دهه توسعه
هـاي عمـومي از قبيـل     مسكوني و خدماتي جانبي آن در نظر گرفته شده و اراضي واقع در شـرق عمـدتاً داراي كـاربري   

  .باشد اداري، فضاي سبز و غيره مي
  

  فضايي شهر و سازمانساختار  -2-5
ضـايي شـهر   در طرح جامع شهر سورشجان، بلوار امام خميني ـ انقالب به عنوان يك عنصر شاخص بـراي تقسـيم ف   

بـا اسـتفاده از همـين محـور، سـاختار و       .باشد و عمالً شهر را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم نموده است مطرح مي
  :سازمان فضايي شهر به صورت زير تعريف شده است

  دو منطقه اصلي واقع در شمال و جنوب بلوار امام خميني ـ انقالب -1
  )له در جنوبدو محله در شمال و دو مح(چهار محله  -2
  )زير محله 5تا  3هر محله، ( ده تا پانزده زير محله  -3
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ها در سطح شهر، سعي شده تا خدمات شـهري عمـدتاً در طـرفين محـور امـام       در برنامه ريزي براي استقرار كاربري
ز محـالت و  هـاي زمـاني هفتگـي و ماهيانـه در مراكـ      خميني ـ انقالب جانمايي شوند و خدمات موردنياز روزانه در بـازه  

  .ها استقرار يابند خدمات موردنياز روزانه در زيرمحله
  .دهد ساختار و سازمان فضايي شهر متشكل از دو منطقه و چهار محله را نشان مي 3-7ي  ي شماره نقشه

    چهار محلهدو منطقه اصلي و  فضايي شهر متشكل از و سازمان ساختار  :3-7ي  ي شماره نقشه
  

  ابر شهرمع  نظام شبكه -3-5
/ محـور شـرقي  (نظام شبكه معابر فعلي شهر بر يـك محـور اصـلي    . هاي قبلي اشاره گرديد گونه كه در گزارش همان

از ايـن  . كند معابر شهر عمل مي  باشد كه اين محور به عنوان ستون فقرات شبكه استوار مي) غربي امام خميني ـ انقالب 
ي چنين رونـدي در   جا كه ادامه از آن. شود و به طرف جنوب منشعب مي محور اصلي، انشعابات نسبتاً زياد به طرف شمال

معابر طرح جامع شهر سعي شده تا به مرور نظـام شـبكه معـابر شـهر از       باشد، در طراحي شبكه آينده به صالح شهر نمي
  .تبديل شود» اي يا دايره اي حلقه«به » خطي«

لي شهر كه از ورودي شهركرد آغاز گرديـده و بـه طـرف شـمال     ند شمابدر راساي چنين تفكري در طرح جامع شهر، كمر
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حلقه را در بخش شمالي شهر خواهـد   امتداد يافته، نهايتاً به ورودي شهر در قسمت غرب متصل خواهد شد و تشكيل يك نيم
در خارج (وب شهر استان، مسير كمربند جنوبي در اراضي واقع در جن) وقت(ي كل راه و ترابري  همچنين با هماهنگي اداره. داد

احـداث كمربنـد   . كره جنـوبي را مـي دهـد    تشكيل نيمدر صورت احداث، جانمايي شده كه آن هم ) ي قانوني شهر از محدوده
ترددهـاي  ونقـل   حمـل ي كامل را تشكيل خواهد داد كه مسـؤوليت   جنوبي و تكميل كمربند شمالي شهر در نهايت يك حلقه

شهري نيـز بـا اسـتفاده از گـذرهاي      ي درون به موازات اين حلقه ترافيكي، يك حلقه. عبوري از شهر را برعهده خواهند داشت
ي  در نقشـه . شهري مورد استفاده خواهـد بـود   هاي درون تر به عنوان دسترسي موجود شهر فعال خواهد بود كه اين حلقه بيش

   .موقعيت دو حلقه دروني و بيروني شهر نشان داده شده است 3- 8ي  شماره
 

 

 

  
  
  

  
ي  موقعيت حلقه :3-8ي  ي شماره نقشه

ي  ترافيكي درون شهري و حلقه
جامع  طرحشهري در  ترافيكي برون

  شهر سورشجان
  
  

توانند با رعايـت مالحظـات    ط مختلفي توسط گذرهاي موجود به يكديگر متصل بوده و مياالذكر در نق هاي فوق حلقه
  .ترافيكي با يكديگر در ارتباط باشند

هاي طرح هادي در طرح جامع حفظ شـوند   راه  االمكان شبكه ي شبكه معابر شهر سعي شده تا حتيهمچنين در طراح
  .ها برخوردار گردد راه  مراتبي شبكه تكميل شده و از نظام سلسله موجود و در صورت نياز، شبكه معابر

هـاي طـرح هـادي و     هاي  وضع موجود، شـبكه  ي معابر طرح جامع به تفكيك شبكه شبكه 3-9ي  ي شماره در نقشه
  .هاي پيشنهادي طرح جامع نشان داده شده است شبكه
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  شبكه معابر شهر به تفكيك وضع موجود، پيشنهادي طرح هادي و پيشنهادي طرح جامع :3-9ي  ي شماره نقشه

  
 شود، در نظام سلسله مراتبي شبكه معابر شهر، كمربنـدهاي شـمالي و جنـوبي بـه عنـوان      مالحظه مي گونه كه  همان
/ محـور شـرقي  . متر و با عملكرد انتقال ترددهاي عبوري ايفاي نقش خواهنـد نمـود   36هاي درجه يك با عرض  شرياني

هم عملكرد عبوري و هم عملكرد تـأمين   ،غربي شهر يا همان بلوار امام خميني ـ انقالب به عنوان يك شرياني درجه دو 
هـاي امـام    از قبيل خيابان(جنوبي / دادي از گذرهاي شماليي داخلي شهر و همچنين تع حقله. دسترسي را خواهد داشت

آوري و توزيـع ترددهـاي    مسـؤوليت جمـع  » كننـده  و پخش  جمع«با عملكرد ...) عصر، كشاورز، معلم، شهدا و حسين، ولي
. كننـد  هاي دسترسي و شرياني درجه دو ايفاي نقـش مـي   شهري را برعهده داشته و به عنوان شبكه واسطه بين راه درون
هاي الزم را براي واحدهاي مسـكوني، تجـاري و    متر دارند، دسترسي 12تر از  ي گذرهاي شهر كه معموالً عرض كم بقيه

  .نمايند خدماتي تأمين مي
هاي درجه يك با  شرياني. بندي معابر شهر در طرح جامع با عنايت به استانداردهاي مربوطه صورت گرفته است درجه
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هاي هم سـطح در   اگرچه تقاطع. هاي عبوري در جايگاه نخست قرار دارند ترين شبكه ن مهماومتر به عن 45تا  36عرض 
تر  هاي پايين تواند با رعايت تمهيدات خاص ترافيكي با گذرهاي رده باشد، عليهذا اين شبكه مي گونه گذرها مجاز نمي اين

  .ارتباط برقرار نمايد
و از )  ي يـك  درجـه   شرياني(ي باالتر  هاي درجه طرف به شبكهمتر از يك  36تا  24هاي درجه دو با عرض  شرياني

گونه كه توضيح داده شد محـور   همان. كند ارتباط پيدا مي) ها كننده جمع و پخش(تر  دست هاي پايين طرف ديگر به شبكه
عـرض ايـن    ترين محور شرياني درجه دو شهر عمل خواهد نمود اگرچه امام خميني ـ انقالب در افق طرح به عنوان مهم 

  .باشد متر مي 45در حال حاضر  رومح
ي بعدي نظام سلسله مراتب شبكه معـابر قـرار دارنـد كـه نقـش توزيـع ترافيـك را در         ها در رتبه كننده جمع و پخش

ها از يـك طـرف    كننده جمع و پخش. باشد متر مي 24تا  12ها بين  عرض اين شبكه. محالت مختلف شهر برعهده دارند
  .هاي دسترسي مرتبط هستند درجه دو و از طرف ديگر با شبكههاي  به شرياني

 12هـا   عرض ايـن شـبكه  . دهند ي معابر شهر را تشكيل مي هاي دسترسي قرار دارند كه عمده ي آخر، شبكه در درجه
  . باشد هاي مجاورشان مي ها تأمين دسترسي به پالك ي آن ترين وظيفه باشد و مهم تر مي متر و كم
ي شـهر ارگانيـك بـوده و عمـدتاً بـه مـوازات        ي اوليـه  بالً اشاره گرديد، شبكه معابر شـهر در هسـته  گونه كه ق همان
اصالح شبكه معـابر ايـن بخـش از شـهر     . اند گيري نموده ها شكل هاي و يا عوارض طبيعي از قبيل نهرها و جوي مالكيت

گونـه   جامع شهر تنها به اصالح هندسي ايندر ضوابط طرح . ي شهر انجام شود بايد در قالب طرح تفصيلي بافت فرسوده
  .اشاره شده است مختصرهاي  گذرها و بعضًا تعريض

مشـخص شـده اسـت، ولـي     ) هـا  ي راه شبكه(ي مربوطه  در طرح جامع، عرض گذرها به صورت دقيق بر روي نقشه
بايـد تهيـه و ابـالغ     هاي طرح تفصيلي شهر است كـه بـه زودي   ها از مأموريت مربوط به چگونگي اصالح تقاطعجزئيات 

هـاي   ها مستلزم برداشت دقيق بدنـه  هاي مختصر احتمالي در آن اصالح هندسي گذرهاي موجود و يا انجام تعريض. شود
ي طرح تفصيلي شهر توسـط مشـاور مربوطـه     تهيههاي جزئيات شهرسازي است كه در هنگام  ي نقشه اين گذرها و ارائه

  .تهيه و ارائه خواهد شد
  

  ونقل عمومي حمل -1-3-5
ونقـل عمـومي در    اندازي حمل بودن سقف جمعيتي شهر در وضع موجود و همچنين در افق طرح، راه با توجه به پايين

باشـد و   متـر مـي  2000غربي شهر فقـط حـدود   /، ضمن آنكه بايد توجه داشت طول شرقيباشد نميصرفه  شهر مقرون به
  .باشد پذير مي دقيقه امكان 30ا ت 20روي حداكثر در  صورت پياده كردن طول شهر به طي
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 چنـد رانـي عمـومي بـا     بـوس  ونقل عمومي، يك خط مينـي  اندازي حمل در صورت تمايل مديريت اجرايي شهر به راه
خميني، در ميدان  غربي شهر حركت و پس از طي مسير بلوار انقالب ـ امام  اليه شمال تواند از منتهي بوس مي دستگاه ميني

ونقـل عمـومي شـهر نمـايش داده      حملپيشنهادي مسير   3-10ي   ي شماره در نقشه. پايان يابدورودي شهر از شهركرد 
  . شده است

  

  

  ونقل عمومي در شهر سورشجان حملپيشنهادي مسير  :3-10ي  ي شماره نقشه
  

 10 در همين راسـتا . تواند با اتوبوس جايگزين شود هاي بعد، همين مسير مي در صورت افزايش جمعيت شهر در سال
سـطوح  . تر و داخل بافت شهر را پوشش دهـد  تواند در شهر فعاليت نموده و مسيرهاي كوتاه دستگاه تاكسي نيز مي 20تا 

ي هر ايستگاه  فاصله. ساني كندر شهري را نيز خدمات تواند سفرهاي برون شود كه مي هكتار پيشنهاد مي پايانه حداقل يك
  .گردد تا ايستگاه بعدي حدود پانصدمتر توصيه مي

  
  سطوح پاركينگ عمومي موردنياز -2-3-5

. گـردد  بـرآورد مـي    ي بر اساس تقاضاي سفر، مالكيت اتومبيل و سطوح خدمات هر ناحيـه  سطوح پاركينگ هر ناحيه
االمكان بهتر است سطوح پاركينـگ   حتي. ناحيه از شهر باشد هرمترمربع براي  2000تا  1500سطوح پاركينگ بايد بين 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 

 مهندسان مشاور آرمانشهر هزاره
 

سورشجانشهر ) جامع(طرح توسعه و عمران  40  

هـاي پيشـنهادي، سـطوح موردنيـاز      در جدول كاربري. جانمايي شود) خميني ـ انقالب  امام(بلوار اصلي شهر ي  در حاشيه
جـدا   بايد توجه داشت كه اين سطوح پاركينـگ . تونقل و انبارداري لحاظ شده اس براي احداث پاركينگ در كاربري حمل

سطوح پاركينگ مورد نياز . شود ينگ پيشنهاد مياز سطوح پاركينگ در منازل است كه براي هر واحد مسكوني، يك پارك
  . باشد مي مترمربع15متر مربع و حداقل  25براي خارج از منزل به ازاي هر واحد 

مـدت  بـه  بـار در روز و   هاي عمومي شهر بايد دو ورودي مجزا داشته باشد و اشغال هر فضـا سـه   هر يك از پاركينگ
سطوح فضاي پاركينگ عمـومي هريـك از منـاطق شـهر      3-9ي  شمارهدر جدول . ساعت در نظر گرفته شود اشغال يك

  .آورده شده است
  

  يك از مناطق شهر سطوح فضاي پاركينگ عمومي هر :3- 9جدول شماره 

  ي منطقه شماره
  تعداد پاركينگ

  موردنياز
  سطوح پاركينگ مورد نياز

  )مترمربع(
1  45  1215  
2  65  1625  
3  30  750  
4  55  1375  

  

  ي معابر شهر سله مراتب شبكهسل -3-3-5
اند كه به  مراتبي قرار گرفته ي معابر شهر در طرح جامع شهر در يك نظام سلسه گونه كه توضيح داده شد، شبكه همان

هـاي   خيابان -4كننده،  هاي جمع و پخش خيابان -3ي دو،  شرياني درجه -2ي يك،  شرياني درجه -1: ترتيب عبارتند از
مشـخص گرديـده    3-11ي  ي شماره  هريك از گذرهاي شهر سورشجان در نقشه نقش. هاي محلي دسترسي و يا خيابان

  .است
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  نظام سلسله مراتبي شبكه معابر شهر: 3-11ي  ي شماره نقشه
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  ي معابر شهر مقاطع پيشنهادي شبكه -5 -3 -4
ع عرضـي پيشـنهادي بـراي    در ادامـه مقـاط  . ها، متفـاوت اسـت   ي معابر شهر باتوجه به نوع عملكرد آن عرض شبكه

  .هاي مختلف ارائه شده است هاي با عرض خيابان

  

  
  

 2تيپ  ـمتري  12مقطع عرضي خيابان : 3-1 نمودار

 1متري ـ تيپ  45مقطع عرضي خيابان : 3-2نمودار 

 2متري ـ تيپ  45ي خيابان مقطع عرض: 3-3نمودار 
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 1متري ـ تيپ  36مقطع عرضي خيابان : 3-4نمودار 

 2متري ـ تيپ  36مقطع عرضي خيابان : 3-5نمودار 

 2متري ـ تيپ  24مقطع عرضي خيابان : 3-6نمودار 

 متري 30مقطع عرضي خيابان : 3-7نمودار 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 

 مهندسان مشاور آرمانشهر هزاره
 

سورشجانشهر ) جامع(طرح توسعه و عمران  44  

 متري 16مقطع عرضي خيابان : 3-9نمودار 

 متري 20مقطع عرضي خيابان : 3-10نمودار 

 متري 14مقطع عرضي خيابان : 3-8نمودار 

 1متري ـ تيپ  24مقطع عرضي خيابان : 3-11نمودار 
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 متري 8مقطع عرضي خيابان : 3-12نمودار 

 متري 10مقطع عرضي خيابان : 3-13نمودار 

 1متري ـ  تيپ  12ابان مقطع عرضي خي: 3-14نمودار 
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  نظام توزيع فضاهاي خدماتي در شهر -4-5
اصوالً توزيع فضاهاي خدماتي در شهر با توجه به نوع و اهميت خدمات به ترتيب در محورهاي اصلي شـهر، مراكـز منـاطق،    

با توجه به كوچك بودن شهر سورشجان و پايين بودن ميزان جمعيت آن استقرار . گردد ها جانمايي مي نواحي و مراكز محلهمراكز 
ي شـمالي ايـن    الزم به ذكر است كـه لبـه  . بيني شده است هاي شهري عمدتاً در طرفين بلوار امام خميني ـ انقالب پيش  كاربري

ساير خدمات موردنياز سعي شده به صـورت  . ي جنوب شهر قرار دارد ن محور در منطقهي جنوبي اي ي شمال و لبه محور در منطقه
  .ي شهر استقرار يابد تا دسترسي ساكنان به آنها آسان باشد هاي چهارگانه در هر يك از محلهمتوازن 

  .چگونگي استقرار فضاهاي خدماتي شهر نشان داده شده است 3- 12ي  ي شماره در نقشه

  چگونگي استقرار فضاهاي خدماتي شهر سورشجان:  3-12 ي ي شماره نقشه
  

 هاي مختلف در شهر كاربري -5-5

چنانچه قرار . ي اخير كاهنده بوده است اشاره گرديد، نرخ رشد جمعيت شهر سورشجان طي دو دهه  كه قبالً گونه همان
ي فيزيكي نداشت و محدوده  توسعه بود همين نرخ رشد براي افق طرح در نظر گرفته شود، در اين صورت شهر نيازي به

ي شـهر در   اما از آنجا كه يكي از اهداف تهيه طرح جامع شهر، رشد و توسـعه . بود فعلي پاسخگوي نيازهاي آتي شهر مي
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از سوي ديگر بايد توجه . ي فيزيكي براي آينده شهر در نظرگرفته شود بود كه توسعه باشد، بنابراين الزم مي افق طرح مي
ر سورشجان به عنوان مركز بخش الران مسؤول پاسخگويي به نيازهاي خـدماتي مراكـز زيسـت واقـع در     داشت كه شه

اي باشد كه بتواند در آينده به عنـوان خـاكريز    گونه ي نفوذ خود بوده و بايد به لحاظ فضاهاي سكونتي و خدماتي به حوزه
بـديهي اسـت   . د بشـود رمركز شهرستان يعني شـهرك ي نفوذ به  اول مانع از مهاجرت ساكنان مراكز زيست واقع در حوزه

فراهم نشود در اين صورت نقش اين شهر به عنـوان خـاكريز اول جلـوگيري از     سورشجانچنانچه اين امكانات در شهر 
  .تضعيف خواهد شد ،مهاجرت به مركز استان

يعنـي  (رشد جمعيت كشـور   افق طرح بر مبناي ميانگين نرخ در بيني رشد جمعيت شهر با عنايت به مراتب فوق، پيش
هاي الزم براي تأمين فضاهاي سكونتي و خدماتي مورد نياز در  ريزي محاسبه گرديد و بر همين اساس برنامه) درصد 5/1

  .انجام شد) 1399سال (افق طرح 
در موقع تصويب طرح جامع شهر در شوراي عالي شهرسازي و معماري، به يكباره افق طرح با حفظ جمعيت، سـطوح  

افزايش يافت و عمالً پنج سال به افق طرح افزوده گشت كه اين موضوع ممكن است در آينده  1404ها به سال  رانهو س
البته مراتب توسط مشاور به صورت كتبي به اداره كل راه و شهرسازي استان منعكس . شهر را با كمبودهايي مواجه نمايد

هـاي   كـاربري  3-13ي  ي شـماره  نقشهدر  .ه سلب مسؤوليت گرديدو از مشاور طرح براي هرگونه كمبود احتمالي در آيند
  .شهر نشان داده شده است اراضي
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  اراضي هاي پيشنهادي كاربري:  3-13نقشه شماره 
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با توجه به اهميت فضاهاي سكونتي، فضاهاي خدماتي و فضاهاي تجاري، ذيالً به توضيح مختصري درخصوص هـر  
  :شود رداخته مييك پ
  

  كاربري مسكوني در شهر -1-5-5
  :باشد هاي مسكوني در طرح جامع شهر شامل دو بخش مي كاربري

  هاي مسكوني پيشنهادي در طرح جامع كاربري) 2( ،هاي مسكوني در وضع موجود كاربري) 1(
هـاي خصوصـي    لكيـت الي بافـت موجـود شـهر قـرار داشـته و داراي ما      فضاهاي مسكوني پيشنهادي عمدتاً در البه

هـاي خصوصـي ممكـن اسـت      خريد و فروش اين اراضي تابع شرايط خاص خود بوده و به دليل وجود مالكيت. باشند مي
معموالً اين اراضي داراي مالكان متعدد بوده و تفكيك و يا خريـد و  . نتواند به رفع نيازهاي جمعيت آتي شهر كمك نمايد

  .دباش الوصول نمي ها چندان سهل فروش آن
ي  باشد كه در قسمت جنوب شـرقي بـه محـدوده    مي ي مسكوني به صورت مجموعه توسعهبخش ديگري از اراضي 

سـازي، خريـد و    باشد ولي امكان تفكيك، آماده اين اراضي نيز اگرچه داراي مالكيت خصوصي مي. شهر افزوده شده است
اراضـي بـه شـهرداري تعلـق خواهـد گرفـت، نقـش         از آنجا كه طبق قانون بخشي از اين. باشد تر مي ها ساده فروش آن

  .باشد كننده مي سازي اين اراضي با همكاري مالكان بسيار مهم و تعيين شهرداري در تفكيك و آماده
» مسـكن مهـر  «بخش ديگري از اراضي توسعه مسكوني شهر برروي ارتفاعات جنـوب شـرقي شـهر تحـت عنـوان      

تخاب اين اراضي هيچ نقشي نداشته و صـرفاً حسـب دسـتور كارفرمـاي     مشاور طرح جامع شهر در ان. جانمايي شده است
گونه كه اشاره شد بستر اين اراضي تپه ماهوري اسـت   همان. ي شهر الحاق شده است طرح جامع، اين اراضي به محدوده

گونـه   يان ايـن هاي مسكن مهر احـداث و بـه متقاضـ    قرار است اين اراضي در قالب پروژه. سازي اوليه دارد و نياز به آماده
  . واحدهاي مسكوني عرضه شود

  
  هاي خدماتي در شهر توزيع كاربري -2-5-5

اي و  شود تـا فضـاهاي خـدماتي در سـه مقيـاس شـهري، ناحيـه        هاي جامع شهري معموالً سعي مي ي طرح در تهيه
ي شـهر   بودن محـدوده با توجه به كوچك . ها دسترسي مناسب داشته باشند اي جانمايي شود تا ساكنان شهر به آن محله

در ) 2(هـاي شـهري    در مقيـاس محلـه  ) 1( :اتي فقط در دو سـطح انجـام شـده اسـت    سورشجان، استقرار فضاهاي خدم
  .هاي اصلي شهر مجاورت راسته

به دليـل محـدوديت اراضـي،     3و  2در مناطق . اند فضاهاي خدماتي مورد نياز شهر در چهار محله شهر جانمايي شده
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و  1هـاي   ماتي به نحو مطلوب انجام نشده و لذا بخشي از فضاهاي خدماتي اين دو محله، در محلهجانمايي فضاهاي خد
  .اند جانمايي شده) اند تري برخوردار بوده كه به لحاظ زمين از امكانات بيش( 2

اي معلـم،  ه ي بلوار امام خميني ـ انقالب و خيابان  در حاشيه  ها در مقياس شهري است عمدتاً خدماتي كه عملكرد آن
هـاي زمـاني    خدماتي كـه در بـازه  . ي ساكنان شهر قرار داشته باشند اند تا بتوانند در دسترس همه جانمايي شده... شهدا و

امـام حسـين،   تر از قبيل  ي گذرهاي فرعي باشند، د رمناطق چهارگانه و در حاشيه ها ماهانه و يا هفتگي مي استفاده از آن
...) اي و از قبيل كودكستان، واحدهاي تجاري محلـه (اند و نهايتاً خدمات مورد نياز روزانه  هبيني شد پيش ...وليعصر، ملت و

  .االمكان در مراكز مناطق چهارگانه شهر و در مجاورت معابر امكان استقرار دارند حتي
  

  كاربري تجاري ـ خدماتي -3-5-5
كنـد،   هـا ايجـاد مـي    اين كاربري براي مالكيـت اي كه  با توجه به اهميت و نقش اين كاربري در شهر و ارزش افزوده

ي مشـاور طـرح    به همين دليل ايده. نمايد تري را طلب مي جانمايي و استقرار اين كاربري معموالً دقت و حساسيت بيش
ي  را به صـورت شـناور در حاشـيه    جامع از ابتدا اين بود كه از تثبيت اين نوع كاربري در سطح شهر خودداري نموده و آن

  .بيني نمايد از محورهاي مهم شهر پيش بعضي
ـ  به همين دليل لبه هاي معلـم، شـهدا، شـهيد     نانقالب و خيابا  هاي چند محور اصلي شهر از جمله بلوار امام خميني 

  .به صورت شناور به اين كاربري اختصاص يافت تا براي اين كاربري مورد استفاده قرار گيردبهشتي 
باشد كـه در صـورت تقاضـاي مالـك و پرداخـت عـوارض مربـوط بـه          ين صورت ميمكانيزم مور نظر مشاور هم بد

. گـردد  ي مسكوني توسط شهرداري صادر مـي  صورت پروانه ي تجاري و در غير اين خدماتي، پروانه/ هاي تجاري كاربري
  .خواهد گرديدمتوقف بيني شده برسد،  به سقف پيشبراي اين نوع كاربري  اراضيدر هر صورت و در هر موقع كه متراژ 

ي  يابـد و حاشـيه   اتي در مقياس شهري اختصـاص مـي  مخد/ الذكر عمدتاً به فضاهاي تجاري هاي محورهاي فوق لبه
ـ  كشاورز شـمالي مـي   ، خرم والزمان هاي ملت، امام حسين، صاحب تر از قبيل خيابان هاي فرعي خيابان بـه كـاربري    دتوان
خدماتي چه در / در هر صورت جمع متراژ كاربري تجاري. اختصاص يابداي  محلهاي و  ناحيهخدماتي در مقياس / تجاري

هـاي موجـود و    اعم از تجاري(مترمربع  53392اي نبايد در افق طرح جامع از متراژ  مقياس شهري و چه در مقياس محله
  .فراتر برود) آتي

  .دهد ع شهر نشان ميهاي مختلف را در طرح جام هاي مربوط به كاربري سطوح و سرانه 3-10ي  جدول شماره
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  هاي مختلف در طرح جامع شهر هاي مربوط به كاربري سطوح و سرانه :3-10ي  جدول شماره
  )هكتار 19/330: ي شهرنفر، وسعت محدوده 13730: ، جمعيت در افق طرح1404افق طرح سال (

 

 نوع كاربري
  مساحت 

  )مترمربع(
  سرانه 

  )مترمربع(

سرانه استاندارد وزارت 
سازي راه و شهر

  )مترمربع(
  درصد

  98/49  ≥ 60 20/120  1650400  مسكوني
  62/1  ≥ 5/2  88/3  53392  )انتفاعي،غيرانتفاعي( تجاريـخدماتي

  -  -  - - آموزش، تحقيقات و فناوري
  81/2  3-5  74/6 92677 آموزشي

 13/3  1-2 53/7 103480 اداري ـ انتظامي

  18/1  1-5/1  84/2 39099 ورزشي
  67/0  1-5/1  60/1 22042 درماني

  47/0  4/0-75/0  12/1 15463 فرهنگي ـ هنري
  81/6  ≤ 8  37/16  224892  پارك و فضاي سبز

  37/0  3/0-5/0  90/0 12368 مذهبي
  33/0  2/0-5/0  80/0 11021 تجهيزات شهري
  75/0  1-2  79/1 24607 تأسيسات شهري

حمل و نقل و 
  انبارداري

  1/1  ≥ 30  64/2  36258  حمل و نقل و انبارداري
  69/28  75/64  98/68 947189 معابر

  03/0  -  - 1001 ميراث تاريخي
  25/1  -  - 41432 حريم مسيل

  63/0  2/0  50/1 20687 تفريحي و گردشگري
  18/0  ≥ 6  42/0 5898 )صنعتي(كارگاهي 

  100 -  48/240 3301906 محدوده
  

هاي پيشنهادي  با كاربري تجاري ـ خدماتي از روي نقشه كاربريحسب مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري، موقعيت اراضي : 1توضيح 
 .حذف شده است

  نفر در هكتار 6/41: تراكم ناخالص جمعيتي
  نفر در هكتار 21/83: تراكم خالص مسكوني
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  تراكم جمعيتي و ساختماني -6-5
ي متوسـط و كـم برخـوردار    با توجه به وسعت شهر و ميزان جمعيت آن، در حال حاضر شهر از تراكم جمعيتي و سـاختمان 

با توجه به جمعيت . در همين راستا، در طرح جامع شهر نيز تراكم متوسط جمعيتي براي شهر در نظر گرفته شده است. باشد مي
مترمربـع، ميـانگين تـراكم ناخـالص      3301906ي شهر به ميـزان   و با عنايت به محدوده 1404شهر در افق طرح يعني سال 

  .نفر در هكتار خواهد بود 21/83نفر در هكتار و ميانگين تراكم خالص مسكوني برابر  6/41برابر  جمعيت شهر در افق طرح
باشد كه حداكثر ارتفاع در بافت داخلي شهر سه طبقه خواهد بود ولـي   تراكم ساختماني در شهر نيز به اين صورت مي

  .قه باشدتواند حداكثر تا پنج طب ي محورهاي اصلي شهر مي اين ارتفاع در حاشيه
  

  ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي -7-5
در . به صورت كامل در يك مجلد عليحده آماده و ارائه شـده اسـت   در شهر ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي

  :باشد ي اصلي در سطح شهر قابل شناسايي مي توان گفت كه سه پهنه بندي كلي مي يك جمع
  ي مسكوني پهنه -1
  ات عموميي خدم پهنه -2
  ي تجاري ـ خدماتي پهنه -3

هايي كه مجاز دانسته شده، استقرار خدمات در مقياس  ي مسكوني فقط احداث واحدهاي مسكوني و در مكان در پهنه
هـا بـه صـورت     ي تراكم متوسط بوده و ارتفاع ساختمان تراكم جمعيتي در اين پهنه. اي مجاز خواهد بود اي و ناحيه محله

  .باشد ه طبقه ميميانگين دو تا س
هاي خدماتي از قبيل آموزشي، بهداشتي، ورزشي، فضـاي   ي كاربري ي خدمات عمومي، احداث و استقرار كليه در پهنه

ضوابط ساخت وساز در اين اراضي عمدتاً ملهم از ضـوابط و  . باشد مجاز مي... سبز، اداري، تأسيسات و تجهيزات شهري و
  .باشد ربط مي هاي ذي يا سازمان مقررات مربوط به هر يك از نهادها و

هـا   ايـن پهنـه  . باشد هاي تجاري ـ خدماتي، احداث واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و پاركينگ مجاز مي  در پهنه
هـا،   هاي اصلي شهر جانمايي شده و بـه لحـاظ حجمـي و ارتفـاعي، نسـبت بـه سـاير پهنـه         ي خيابان مشخصاً در حاشيه

باشـند ولـي متناسـب بـا نـوع       هاي مجاز در اين پهنه مخير مي انتخاب هر يك از كاربري مالكان در. باشند تر مي شاخص
  .كاربري مورد نظر، بايد عوارض ساختماني مربوطه را به شهرداري پرداخت نمايند

ي  بخشـي از ايـن پهنـه در حاشـيه    . تجاري ـ خدماتي از دو قسمت تشكيل شـده اسـت     هاي مربوط به كاربري پهنه
بخشي ديگر . اصلي شهر قرار دارد كه مخصوص استقرار فضاهاي تجاري ـ خدماتي در مقياس شهري هستند هاي  راسته

  . اند در نظر گرفته شدهاي  اي و محله تر قرار دارند كه براي استقرار خدمات در مقياس ناحيه هاي فرعي در كنار خيابان
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  پدافند غيرعامل -8-5
اور منطقه نسبتاً پرخطر زلزله قرار دارد و از طرف ديگر نيز خطر سيالب نيـز  سورشجان در مج كه شهر با توجه به اين

نقاطي از شـهر مشـخص شـده تـا مـورد       ،كند، براي استقرار موقت ساكنان شهر در مواقع بحراني اين شهر را تهديد مي
  .موقعيت اين نقاط مشخص گرديده است 3-14ي  ي شماره در نقشه. استفاده شهروندان قرار گيرد

  پدافند غيرعامل در شهر :3-14ي  ي شماره نقشه
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و حريم شهر سورشجان  ي محدوده مقايسه :3-15ي  ي شماره نقشه
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  محدوده و حريم شهر -9-5
ي طـرح هـادي شـهر، افـزايش كمـي       باشد كه نسبت به محدوده مترمربع مي 3301906ي طرح جامع شهر  محدوده
اضافه ي طرح جامع و در مقابل  اراضي كشاورزي واقع در شمال شهر از محدوده شدنارج ترين تغيير، خ مهم. داشته است

محـدوده و حـريم شـهر     3-15ي شـماره   در نقشه. ي شهر است شدن بخشي از اراضي شرق و جنوب شرقي به محدوده
  .سورشجان با يكديگر مقايسه شده است

  

  هاي خارج از محدوده حريم شهر و كاربري -10-5
. باشـد  ي شهر مي باشد كه تقريباً پنج برابر محدوده مترمربع مي 16500588نظر گرفته شده براي شهر برابر  حريم در

بخشـي از حـريم در قسـمت غـرب     . حريم شهر در طرح جامع در مقايسه با طرح هادي تغييرات قابل توجهي يافته است
حريم شهر و موقعيت  3-16ي  ي شماره ر نقشهد. شهر حذف و در مقابل به حريم شهر در قسمت شرق افزوده شده است

  .هاي خارج از محدوده نشان داده شده است كاربري
هـا بـراي جلـوگيري از     اراضي واقع در حريم شهر عمدتاً كشاورزي، مراتع و باير هسـتند كـه حفاظـت از آن   كاربري 

ها مجاز، مشـروط و ممنـوع    واع كاربريضوابط مربوط به ان. باشد ي ساختماني ضروري مي هرگونه فعل و انفعال ناخواسته
گزارش مربوط به ضوابط و مقررات ساختمان و شهرسازي طرح جامع شهر آورده گرديده كه حاصل آن  در حريم شهر در

  .ارائه شده است 3-11ي  به اختصار در جدول شماره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 
 

 مهندسان مشاور آرمانشهر هزاره
 

سورشجانشهر ) جامع(طرح توسعه و عمران  55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ي شهر هاي خارج از محدوده و كاربري سورشجانو حريم شهر  محدوده :3-16 ي ي شماره نقشه
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  هاي مجاز، مشروط و ممنوع در اراضي واقع در حريم شهر كاربري :3-11ي  جدول شماره

 جاده
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و گ
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توس
 گاه 

جود
 مو

اي
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  نوع كاربري
  
  
  

  
ي فرعي  منطقه

 كاربري زمين

طقه
من

 
صلي

ي ا
 

اراضي بسيار خوب  -1  • • * • ₀  • • • • • • • • • • • • •
 براي زراعت آبي

اراضي  -1
 كشاورزي

اراضي متوسط  -2  ₀ • * • ₀ ₀ • • ₀ • • • • • • • • •
 براي زراعت آبي

₀ •  • • ₀ • • ₀ • ₀  • • ₀ ₀ ₀ * • ₀ 

اراضي مناسب  -3
داري  زراعت و مرتع
 خوب

₀ • ₀ ₀  ₀ • ₀ ₀ ₀ ₀ • • ₀  ₀ ₀ * • ₀ 
اراضي مناسب  -4

 كاري ديم

اراضي  -2 مراتع خوب -1 ₀ • * * ₀ * • •  * • • • • • • • • ₀
 مرتعي

 مراتع متوسط -2 * ₀ * * ₀ * ₀ ₀ * * * ₀ • ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

 مراتع ضعيف -3 * ₀ * * ₀ * ₀ ₀ * * * *  • ₀ * * * ₀

₀ • • • • • • • • ₀ • • ₀ ₀ ₀ ₀ •  • 
ي حفاظتي  منطقه -1

 از نظر آبخيزداري

اراضي  -3
 حفاظتي

₀ • • • • • • • • ₀  • • ₀ ₀ ₀ ₀ • • 
ي حفاظت  منطقه -2

 زيست  ي محيط شده

فضاهاي سبز و  -3  •  • ₀ ₀ ₀ * * ₀ * * *  * • ₀ ₀ ₀ * ₀
 هاي مصنوع جنگل

₀ - - -  - - - - - - - - * * -  - -  - 
سطوحي آبي و  -4

 باتالقي

 حرايم -5 • • ₀ • ₀ ₀ ₀ • • • • • • • ₀ ₀ • ₀

اراضي-4 ها گاه سكونت -1 - - ₀ • • * ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ • • • ₀  ₀ ₀ ₀
 شده ساخته

 صنعتي و خدماتي -2 -  -  ₀ ₀  ₀ * • ₀ ₀ * *  ₀ • ₀ * * * ₀ ي موجود

₀ * * * * •  * * * ₀ ₀ * * ₀  ₀ ₀ • ₀ 
ي صنعتي  هاي مناسب توسعهپهنه-5

 و خدماتي

 اراضي ملي-6 * * * * * * * * * * * * • * * * * ₀

 ممنوع          مشروط  ₀مجاز                           *
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  هاي مؤثر در عمران شهر وظايف شهرداري و ساير سازمان -11-5
  وظايف شهرداري -1-11-5

  :باشد رداري در رابطه با تحقق اهداف طرح توسعه و عمران شهر سورشجان به شرح زير ميترين وظايف شه مهم
  ي طرح تفصيلي شهر گيري تهيه پي -1
  هاي شهر و اجراي آن دهي مسيل ي طرح سامان تهيه -2
  احداث پارك و فضاي سبز در نواحي و محالت شهر -3
  رح جامع شهرتعريض تدريجي معابر نيازمند تعريض براساس ضوابط ط -4
  بان و بهبود سيما و منظر شهري ي درختكاري در سطح شهر با رويكرد ايجاد سايه توسعه -5
  ها و ميادين شهر ي طرح و اصالح تقاطع تهيه -6
  ي طرح و اجراي ميدان مركزي شهر تهيه -7
  هاي سطحي شهر اصالح سيستم دفع آب -8
  روهاي شهر اصالح و مرمت پياده -9

  اي بازي كودك در محالت شهراحداث فضاه -10
  ي شهر پيگيري تحقق اسناد توسعه -11
  آوري زباله از سطح شهر بهبود روش جمع -12
  هاي اصلي شهر  سازي راسته هاي بدنه ي طرح تهيه -13
  زيرسازي و آسفالت گذرهاي دسترسي -14
  ي شهر تهيه و اجراي طرح احياي بافت فرسوده -15
  
  هاي مؤثر در عمران شهر وظايف ساير سازمان -2-11-5

  .هاي تخصصي خود را در موارد زير برعهده خواهند داشت ها و نهادهاي مؤثر نيز وظيفه انجام فعاليت ساير سازمان
  ي كل آموزش و پرورش  ارتقاي كيفي فضاهاي آموزشي موجود و احداث فضاهاي آموزشي جديد توسط اداره -1
  ي كل بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اداره ارتقاي كيفي مراكز درماني موجود توسط -2
  ي كل ارشاد اسالمي تقويت فضاهاي فرهنگي و احداث فضاهاي جديد فرهنگي توسط اداره -3
  ي كل صنايع و معادن با همكاري شهرداري سازي شهرك كارگاهي توسط اداره فعال -4
  ي كل تربيت بدني رهتقويت فضاهاي ورزشي موجود و احداث فضاهاي جديد ورزشي توسط ادا -5
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  ي كل اوقاف استان با همكاري شهرداري هاي امناء و اداره ت ارتقاي كيفي فضاهاي مذهبي از طريق هيأ -6
  ي كل ميراث فرهنگي  هاي صنايع دستي در سطح شهر توسط اداره كمك به ايجاد و تقويت كارگاه -7
  ربط هاي ذي مي شهر، شهرداري و سازماني شهر توسط شوراي اسال تالش در راستاي تحقق اسناد توسعه -8
  ي كل راه و شهرسازي ريزي براي احداث كمربند جنوبي توسط اداره تكميل كمربند شمالي و برنامه -9

  ربط ها و نهادهاي ذي توسط سازمان) هاي آب، برق، گاز و مخابرات شبكه(هاي شهر  تكميل زيرساخت -10
  اي  و فاضالب منطقه ي فاضالب شهري توسط سازمان آب  ريزي در راستاي اجراي شبكه برنامه -11
  ها توسط سازمان ميراث فرهنگي استان ي بهينه از آن هاي تاريخي و استفاده مرمت بناها و محوطه -12
  ها با همكاري شهرداري ونقل مسافر توسط سازمان پايانه ي حمل احداث پايانه -13
  

  )و عمران  اساس طرح توسعه(ي اساسي  ها مغايرت -12-5
عنـوان   بـه  هـا  اصلي شـهر و كـاربري   شبكه معابره، شهر سورشجان، سه عامل خط محدود) جامع(و عمران   در  طرح توسعه

  .عامل سبب تغيير در اساس طرح جامع خواهد شد اي كه هرگونه تغيير در اين سه گونه اند، به اساس طرح جامع مدنظر قرار گرفته
  .شوند ت تفصيلي مطرح ميصور در ادامه عوامل يادشده به

  
  خط محدوده -1-12-5

در طراحي خـط  . شود هكتار را شامل مي 330اي به وسعت  ي پيشنهادي طرح جامع سورشجان محدوده خط محدوده
ي پيشنهادي براي طرح جامع شهر، حفظ اراضي كشـاورزي در شـمال و جنـوب غربـي و همچنـين قرارگيـري        محدوده
يست شهري در داخل محدوده و محورهاي ارتباطي اطراف شهر مورد توجـه قـرار گرفتـه    هاي سازگار با محيط ز كاربري
 3-17ي  ي شـماره  در نقشـه  .باشد اضافه شدن محدوده در حد تكميل يك پالك در حد نصاب تفكيك بالمانع مي .است

  .طرح جامع با محدوده طرح هادي مقايسه شده است  محدوده
  

  ها كاربري -2-12-5
هاي خدماتي از قبيل فضـاي   شود، عمدتاً كاربري ها سبب تغيير در اساس طرح جامع مي ه تغيير در آنهايي ك كاربري

جايي اين خدمات در سطح شهر بايـد   هرگونه تغيير در ميزان سطوح و يا جابه. باشند مي... سبز، آموزشي، اداري، ورزشي و
ي گـزارش تـوجيهي مربوطـه كـه توسـط       اس تهيـه و بر اس) 5ي  تصويب در كميسيون ماده(پس از طي مراحل قانوني 

  .شود، انجام گردد متخصص داراي صالحيت تهيه مي
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  ي طرح هادي طرح جامع با محدوده  ي ي محدوده مقايسه: 3-17ي  ي شماره نقشه
  

  معابر اصلي شهر -3-12-5
هـا   كـه حـذف آن   هـاي هسـتند   كننـده  ي دو و جمع و پخش ي يك، درجه هاي درجه معابر اصلي شهر شامل شرياني

هـا   ها و يا تغيير در مقـاطع عرضـي پيشـنهادي آن    جايي مختصر آن جابه. شود موجب تغيير در اساس طرح جامع شهر مي
  . ي طرح تفصيلي شهر انجام شود ي تهيه  توان در مرحله مي
  

 بندي اجراي طرح برنامه زمان -13-5

در پنج . شود ي اول و دوم تنظيم مي ساله ع در دو فاز پنجهاي جام بندي اجراي طرح ي زمان طبق روال معمول، برنامه
باشند، توسـط شـهرداري و سـاير     تري در جهت رفع مشكالت شهر برخوردار مي هايي كه از اولويت بيش سال اول، پروژه

كه باهـدف  هايي زيربنايي شهر  ي دوم، پروژه در پنج ساله. شوند هاي مؤثر در عمران شهر عملياتي مي ها و ارگان سازمان
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بـا همـين نگـرش،    . گيرند اند، در دستور كار مسؤوالن اجرايي قرار مي مدت پيشنهاد شده بهبود شرايط كلي شهر در ميان
  .شود هاي اجرايي به شرح زير ارائه مي ي اول شهرداري و ساير ارگان ساله ي پنج برنامه

   آسفالت گذرهاي خاكي و يا گذرهاي فاقد آسفالت با كيفيت مطلوب -1
  ها از سطح شهر آوري اصولي و بهداشتي زباله بهبود بخشيدن به وضعيت نظافت شهر و جمع -2
  هاي شهر ي خيابان ها و حاشيه هاي گسترده در پارك انجام درختكاري -3
  طرح تفصيلي شهر  پيگيري فوري براي تهيه و تصويب هرچه سريع -4
ي  ي معابر بافت فرسوده شهر و شروع عمليات اجرايي در شبكهي   ي طرح بازسازي بافت فرسوده پيگيري جهت تهيه -5

  شهر
  ي شهر هاي معرفي شده در بخش اسناد توسعه سنجي اجراي پروژه مطالعه و بررسي در جهت امكان -6
تربيت بدني، بهداشت و درمـان،   هاي آموزش و پرورش،   دار مربوط به حوزه هاي اولويت اقدام درخصوص تحقق برنامه -7

  هاي مربوطه توسط نهادها و سازمان... گ وفرهن
  ي كل راه و شهرسازي تكميل كمربند شمالي شهر توسط اداره -8
  طراحي و اجراي مبادي ورودي و خروجي شهر  -9

  ي طرح و شروع عمليات اجرايي ميدان مركزي شهر تهيه -10
  اي ي فاضالب شهر توسط سازمان آب و فاضالب منطقه طراحي شبكه -11

  :گردد ي دوم، انجام اقدامات زير توصيه و پيشنهاد مي ي پنج ساله امهدر برن
  وشهرسازي  ي كل راه طراحي اجراي كمربند جنوبي شهر توسط اداره -1
  شروع عمليات اجرايي پارك هشت بهشت در ورودي شرقي شهر -2
هاي آموزشي، ورزشي، درماني  حوزه ها و نهادهاي تخصصي در ي مرتبط با وظايف سازمان هاي باقيمانده  اجراي پروژه -3
  ربط ها و نهادهاي ذي توسط سازمان... و
  ي شهر  هاي پيشنهادشده در اسناد توسعه ه از مجموعه طرح شروع عمليات اجرايي حداقل دو پروژ -4
  سازي اراضي توسعه مسكوني با همكاري مالكان توسط نهادهاي مختلف آماده -5
ها در شهر در راستاي بهبود بخشيدن به سـيما و   الكين جهت مرمت نماسازي ساختمانهاي جانبي به م ي كمك ارائه -6

  منظر شهري
  ي فاضالب شهر شروع عمليات اجرايي مربوط به شبكه -7
  ي شهري ها، ميادين و گذرهاي اصلي شهر با تجهيز مبلمان و اثاثيه بهبود كيفي فضاهاي شهري از قبيل پارك -8
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يوستپ  
  شورايعالي شهرسازي و معماري 9/11/1391ي مورخ  مصوبه
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