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 1  آریا شهر پایدارمهندسين مشاور 

 

  

ر  د موسیان شهر  . همچنین تعلق دارد موسیان بوده که از نظر تقسیمات سیاسي به بخش     دهلراناز توابع شهرستان    موسیان شهر  

 شرق کیلومتری  22حدودفاصله   این شهر در . بخش ایفای نقش مي کندبه عنوان مرکز  نظام سلسله مراتب تقسیمات سیاسي و اداری     

 31درره و  32دایقه و عرض رارافیایي  22درره و  47. این شههر در مختاهات لوج رارافیایي  دهلران )مرکز شههرسهتانق ارار دارد  

هکتار بوده و از  208متر از سهه آ  بهای  زاد مي باشههد. مسههاحم شهههر محکور در حدود   138ع متوسههآ  ن دایقه وااع شههده و ارتفا

 .تاسیس گردیده اسم 1345این شهر در ساج تقسیمات کشوری ، مستندات مواعیم لبیعي دشتي برخوردار اسم. بر اساس 

 بادیهای   ن کمتر از محدوده بخش باشهد مهمن اینکه   موایم شههر نسهبم به راده های اصهلي باعر گردیده که حوزه نفوس مسهتقی      

گرم و نیمه در لبقه از نظر  ب وهوایي  دهسههتان دشههم عباس عما  با سههکونتیاه های اسههتان خوزسههتان باطبا  ارتباد عملکردی دارند.

 ارار گرفته اسم. دهلراننسبم به شهر  متر از س آ  بهای  زادق 138)کمتری ارتفاع  در و ارار دارد خشک مای 

اکثریم  بر این اساسو  من بق اسم اندیمشک -دهلران -رانهمراده  بربي رنوب  شراي شماج راده ارتباليبر ساختار اصلي من قه 

سیان  بادی های من قه  شیه این   مو سیان بخش  اند.ارار گرفته محوردر حا ستان دهلران    مو شهر ه بشماج   ازبه عنوان بزرگترین بخش 

 برب به مرز بین اطمللي ایران و عراق، از رنوب و رنوب دهلرانشهههرسههتان  مرکزی، از برب به بخش شهههرسههتان  بدانانکات بخش 

 محدود مي گردد.  مرز استان ایام و خوزستان از شرق به  و )کوههای رباج اطحمرینق

موسیان و دشم عباس اسم و به    شامل دشم    موسیان وااع شده اسم. دشم های بخش     ب ور کلي شهر موسیان در ومعیم دشتي      

 بخش ارار دارد.  رنوب بربيدر  موسیان. شهر دطیل عبور رودخانه دویرج ارامي کشاورزی مستعدی در این من قه بورود  مده اسم

 

 به شرح سیل مي باشد: موسیانمحورهایي مواصاتي شهر 

 .2کیلومتر از نوع راده  سفاطته درره  5/2به لوج  پتک -موسیانه محور 1

 .2کیلومتر از نوع راده  سفاطته درره  22به لوج  دهلران -موسیانه محور 2

 بیات از نوع راه شوسه -موسیانه محور 3

 نهر عنبر -موسیانشني  محور -4

 کیلومتر 7پاسیاه نهر عنبر کمتر از  -محور موسیان -5

سیان م از حیر مواعیم مکاني به این ترتیب شهری    و شبکه  ستان دهلران   در  سترسي به مراکز   شهر از مواعیم م لوبي از حیر د

 .در مواعیم حاشیه ای نسبم به مراکز خدماتي مرکز استان ارار دارد ااتاادی، ارتماعي، فرهنیي و اداری شهرستان و

 

 

 م روزانه از شهر يمستقغير مستقيم و ر يخدمات گ ين روستاهاييتعـ 

 شناسايي حوزه خدمات گير براساس مدل جاذبه )نقطه شکست(-

سکونتیاه، مرز     صله و رمعیم در  صل  حوزةدر این مدج بر مبنای فا شش  حا شخص دو نق  بین خرید و فروش فعاطیتهای از ک  ه م

 شود. فرموج کلي این مدج به شرح زیر اسم :مي

𝑃1
𝑃2
=
𝑑1

2
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 2  آریا شهر پایدارمهندسين مشاور 

 

بنابراین از از چهار شهر شهرستان دهلران شامل میمه، دهلران، موسیان و پهله، سه شهر در اسمم بربي شهرستان وااع شده اند             

کز بخش موسههیان به عنوان مردر حاج حامههر شهههر   نظر مدج راسبه تنها راابم بین دهلران و موسههیان مورد ارزیابي ارار مي گیرد. 

از حیر وسعمق ایفای نقش مي کند. حج  فعاطیم های اداری و  موزشي وااع در شهر گویای این     تانموسیان )بزرگترین بخش شهرس   

م لب اسم بنابراین در مقیاس فراشهری با توره به مواعیم ارارگیری و بررسي های بعمل  مده حوزه نفوس بیر مستقی  شهر در س آ   

 باشد :به شرح ردوج زیر مي موسیانم و فاصله  نها از شهر های رمعیتي، مواعیویژگي  بادی های کل بخش موسیان مي باشد.

 شهرستان دهلران: موقعيت، فاصله و جمعيت سکونتگاههاي شهري 1جدول 

 موقعيت نسبت به شهرستان سکونتگاه
 فاصله از شهر

 موسيان)کيلومتر(

 جمعيت سال

)نفر( 1390  

 30989 22 مرکزی دهلران

 2577 _ شرق مرکزی موسیان

 2636 107 بربي شماج میمه

 4065 137 بربي برب و شماج پهله

 1390و  1385، ساج ایامماخح : سرشماری عمومي نفوس و مسکن استان 

ساج         اللس راده ای ایران، - سي،  شنا شارات ایران  ستان ایام،            1387انت سي و اداری ا سیا سیمات  شه تق و الاعات عکس های ماهواره ای و  خرین نق

 استانداری ایام

 

هر ش )نق ه شکسمق   از نظر کشش و راسبه عملکردی  نها گویای  نسم که فاصله عملکردی      دهلرانبا شهرهای  موسیان  مقایسه شهر   

شهر    موسیان  سبم به  سم.   کیلومتر 8حدود  دهلرانن شهر دهلران حدود     ا سیل رحب  ساس پتان کیلومتر بیشتر از مرز بخش   6بر این ا

 .موسیان مي باشد

 

 شناسايي حوزه خدمات گير براساس مدل تحليل جريانها -

شبکه     و مبدا اوج و دوم الاعات مرکز  مار تحلیل رریانها بر مبنای تحلیل رمع  وری الاعات محلي سم و این تحلیل  انجام گرفته ا

 اری، اد دهد. بر مبنای تحلیل رریانها مرارعه به خدمات مختلف تجاری،  موزشي، درماني روابآ عملکردی را بین سکونتیاهها نشان مي  

داده و مکان هایي که در انجام مي گیرد، این الاعات، نتایج بدسهههم  مده از مدج راسبه را مورد تایید ارار      از  بادی بیات بران  و بیره 

 ارار گرفته اند بنابر تحلیل رریانها برای دریافم خدمات به شهر مرارعه مي کنند.موسیان مدج محکور در حوزه خدمات گیر شهر 

 

 شهربندي و تدقيق نهايي محدوده حوزه خدمات گير  جمع -

شهر   سیان محدوده نهایي حوزه خدمات گیر  سم و در    بر مبنای تلفیق نتایج بر مده ا مو شده ا ز مدج راسبه و تحلیل رریان ها تعیین 

در  موسهیان مرارعه مي کنند. با توره به  نکه شههر   موسهیان این محدوده،  بادیهای مورود رهم اسهتفاده از خدمات مختلف به شههر   

یافته اند طحا حوزه نفوس کیلومتری از محور اصههلي اندیمشههک دهلران ارار گرفته اسههم و باطب  بادیها حوج این محور تجمع   7فاصههله 

ي  نشان م مستقی   استفاده از مدج های من قه ای رهم تعیین حوزه خدمات گیر   مستقی  شهر به مراتب از س آ دهستان کمتر اسم.     

 ارار دارد.  نفر 204 بادی بیات بران با رمعیم صرفا  موسیاندهد که در محدوده عملکردی شهر 

 

 

 

 ريخدمات گ يت در روستاهايجمع عيتوز -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 موسيان خالهص گزارش  طرح جامع وتفصيلي شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم                 

 

 3  آریا شهر پایدارمهندسين مشاور 

 

 1390-موسيانشهر غير مستقيم روستاهاي حوزه خدمات گير  طبقه بنديجدول 

 

 x<0 250><x100 500<x<250 1000<x<500 x>100>100 خانوار 3کمتر از  لبقات رمعیتي

 1 3 2 3 1 11 تعداد

 رمعیم
_ 42 581 745 2209 1003 

4580 
 1390، ایامماخح : سرشماری عمومي نفوس و مسکن استان                       

 بر ورد مشاور. -                          

 

 

 مکانها و فرصتهاي گردشگري، شناخت ارزشهاي زيست محيطي و مواهب طبيعي شهر و حريم آن -

نیز  ثار ویژه همچون چشههمه های  ب گرم و ت ه های باسههتاني و بقاب متبرکه این  ورود عناصههر ویژه لبیعي و بکر بودن من قه و 

سم. ورود پارک           ساخته ا ستان تبدیل  ال بهار و زم سافرین به ویژه در ف شیران و م من قه را به عنوان یکي از منالق راسب برای گرد

نفر گردشههیر در سههاج  42000گردشههیران اسههم.  های رنیلي متعدد در این من قه محلي اسههم که همواره در فاههوج محکور پحیرای

در این من قه ثبم گردید که نسبم به رمعیم این من قه را  اابل تورهي محسوب مي گردد. گفتني اسم که با توره به عدم   1392

 ورود زیرساخم های الزم رحب سرمایه و در مدزایي در این بخش با ومعیم م لوب فاصله زیادی دارد.

  فاههوج سههرد از رمله اابلیتهای االیمي ناحیه مورد م اطعه مي باشههند که از ویژگي های  ب و هوایي ناحیه  االی  معتدج در

 ناشي مي گردد. این اابلیم سبب شده اسم تا ابلب فعاطیتها تفریحي و توریستي در فاوج سرد و بهار انجام گیرد.

 تال مي کند مي توان راهي برای رحب رمعیم شهرهای ورود راه های ارتبالي که مرکز شهرستان و استان را به این شهر م

 الراف در فاوج مختلف ساج باشد.

 ران وااع در مرکز اسههتان نیز بخشههي از تجمع گردشههیران و عبور  نان از این مسههیر و نیز عبور کاال و   همن قه مرزی  زاد م

 ترانزیم  ن از خوزستان به کشور عراق را باعر گردیده اسم.

          ورود فضاهای ویژه لبیعي مانند چشمه سارهای  ب گرم، مناظق ویژه لبیعي مانند بار خفاش وااع در شرق و شماج شهر

سیان از رمله ت ه             شماطارب مو ساطه در برب و  ستاني با ادمم چند هزار  شیرین عین گرزان و ت ه های با شمه  دهلران، چ

ت ه خزینه، ت ه سههبزه پتک دیناروند و مرادیه و .. و نزدیکي  ن با کشههور موسههیان، علي کش، بز مرده، العه دوچو، ت ه بران، 

عراق )در صههورت احیاب گمرک موسههیان و بازارچه مرزی مي تواند به عنوان مکان هایي برای گحران تع یات مردم شهههر و   

 همچنین شهرهای الراف استفاده شود.

  زمینه  بازرگاني ادبام گردد-حهبي در صورتیکه با گردشیری تجاری  درماني ، باستاني و م -بنابراین گردشیری لبیعي، تاریخي

 حضور فعاطیم های متعددی را فراه  مي  ورد که نقش مهمي در ااتااد شهری و من قه ای  ن خواهد اشم.
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 محدوديت ها فرصت ها امکانات ويژگي

ی
وار
هم
نا

 

 مناسب برای شهر سازی متر 138ارتفاع متوسآ  ارتفاع

و  يدر اسمم شماط يزراع يورود ارام

شهر که مانعي برای توسعه شرق و بربي 

 اسم

 شیب
 شماجرهم  -درصد 6تا 0شیب 

 يشرا رنوببربي به 
 یو کشاورز یمناسب رهم شهرساز

ز بودن یل خیس-يانات س حیمساطه رر

 ل ورود ارتفاعات در رنوبیمن قه به دط

ي
اس
شن
ن 
می
ز

 

 واحد زمین شناسي

نهشته های دوران چهارم مربود به 

 یکواترنر
 _ دارای اابلیم فعاطیم ساخم و ساز

با  و  برفتي دشم های دامنه ای

شماج  يق: ارام4.1شیب مای   )

 شهر

و  يزراعم  ب یخاک های عمیق: مناسب برا

 یدرختکار
_ 

 دارای فرسایش متوسآ - ت ه ها در رنوب شهر

ی
وژ
ئوط
وژ
در
هی

 

 کیفیم  ب زیرزمیني

رسوبات سخم نشده)رسوبات دامنه 

 ای و پادگانه های  برفتيق

 ومعیم  بدهي خوب تا متوسآ 

در منابع  يره شدن اکثر  ب بارندگیسخ

 ينیرزمیو ز ي برفت

 يشتدخاک در منالق  یرینفوس پح

سازندهای سخم )سازندهای 

 کربناتهق

کیفیم  ب ومعیم  بدهي عموما عاطي و 

 نیز عموما خوب
 

ي
ام
 ار
م
بلی
اا

 

 تیپ ارامي

 شیب زیاد، فرسایش و عمق ک  خاک - تیپ ارامي کوهها

 ، فرسایش و عمق ک  خاکک شیب  - تیپ ارامي ت ه ها

 دشتهای دامنه ای
شیب مناسب برای ساخم وساز و عمق 

 مناسب خاک

مقدار ک  پستي و بلندی و سنییني 

گرفتیي در بافم خاک ومشکل  ب 

 موااع بارندگي

تیپ ارامي واریزها و  برفتهای 

 بادبزني شکل سنیریزه دار
 فرسایش  بي -

 - مناسب برای ساخم وساز بدون اابلیم روانیرایي روانیرایي 
طه
زطز

 

 - متوسآپهنه با خ ر  پهنه بندی خ رزطزطه
 19و مبحر  2800رعایم  یین نامه 

 مقررات ساختمان

 و 
رم
 :گ
ی 
اال

ی 
ما
ک 

ش
 خ
مه
نی

 

 دما
دمای ساالنه در مرداد ماه  رحداکث

 درره درره سانتي گراد 40باالتر از 
 اعتداج هوا در فاوج سرد

نامناسب بودن  سایش االیمي برای 

 ساکنین

 امکان و تعدد واوع خشکساطي در من قه تسلآ کشم  بي بر کشم دی  نوسان بارش شدید در لوج ساج بارش

 باد
ساج فااد  %54برب و باد باطب: 

 رریان

عدم رریان باد و تشدید و تثبیم درره 

 حرارت

 20پایین بودن سرعم باد کمتر از 

 کیلومتر در ساعم در ابلب موارد
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 و تعداد خانوار تغييرات جمعيتيـ 

شده اسم که نسبم به دوره ده ساطه نفر اعام  2577برابر 1390مرکز  مار ایران در ساج  یدر خرین سرشمار موسیانرمعیم شهر 

 .نشان مي دهد کاهشي فزاینده ای راابل از این ساج ، روند 

 
 موسيانجدول تعداد، تحول و بعد خانوار شهر 

 1393 1390 1385 1375 1365 سال

 2647 2577 3089 2287 0 تعداد رمعیم نفر

 541 524 497 352 _ تعداد خانوار

 4.90 4.92 6.22 6.50 _ بعد خانوار

   1.07 1.06 3.51 _ نرخ رشد ساطیانه خانوار

1390نرخ رشد تا ساج     2.68     

1393نرخ رشد تا ساج     2.41 

 و مرکز بهداشم. 1365-90، لي ساطهای ایامماخح : سرشماری عمومي نفوس و مسکن استان 

 

 

 ت يرشد جمع -

 موسيانجدول تعداد و تحول جمعيت شهر 
 1393 1390 1385 1375 1365 سال

 2647 2577 3089 2287 0 تعداد رمعیم)نفرق

نرخ رشد 

ساطیانه 

 )درصدق

   0.89 -1.79 3.05   ادوار ده ساطه

     0.79   ساطه 15 مار رسمي 

 0.81   ساطه 18 مار رسمي و بیر رسمي 

 و مرکز بهداشم. 1365-90ماخح : سرشماری عمومي نفوس و مسکن استان ایام، لي ساطهای 

 

 

 يوجنس يب سنيترکـ 

شهر   سیان در  ساج   مو سبم رنسي رمعیم برابر با    1375در  سم  110ن ساج       نفر بوده ا شان مي دهد. در  سبتا  متعادطي را ن که روند ن

سبم به ده    1385 سي باالتری ن سبم رن سبتي معادج با        ساج ابل رخ مي دهد  ، ن شدید مردان بر زنان با ن سمم فزوني  و تعادج گحشته به 

شالي          138 شان مي دهد که باطب گروه مهاررین از گروه  شتااج ن ساختار ا سم. بررسي   تامین دفاع و اداره امورعمومى ونفر گرایش یافته ا

شهر     بوده اند. ارتماعى اربارى شاره دارد.  سیان این را  تا حد زیادی به مهاررت بیروني مردان ا شور       مو سمي ک شماری ر سر ساج   در  در 

سم    1390 شد منفي روبرو بوده ا سم که  ، با کاهش رمعیم و نرخ ر سم        این در حاطی شده ا سي متعادج  سبم رن این تاییر به . ق105) ن

و نیز خروج رمعیم روان رشههد تکنوطوژی در بخش دفاع  ،شههته )نیروهای مسههلآق  تثبیم رمعیم پایدار و خروج رمعیم ناپایدار دهه گح

 اشاره دارد.رهم کسب اشتااج 

ساختارهای            صي در زمینه نوع  سته بندی خا سني بیانیر د شهر، تحلیل نحوه توزیع گروههای  در فر یند کلي تحوج عمومي رمعیم 

اسم، در این دوره عامل مستقی  موثر بر ساختار سني،  1375ي روان در ساج سني مي باشد. در مرحله اوج، گرایش رمعیم به ساختار سن
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نسبم گروههای سني وااع در سن فعاطیم رو به افزایش گحارده اسم، ب وریکه       1385نسبم باالی مواطید در دوره ابل بوده اسم. در ساج    

سم، به بی        شده ا سترده و راس و ااعده  ن باریک  سني در میانه گ ساختار  ساج     هرم  سني  ساختار  سمم تعادج گرایش   1385اني دییر  به 

  15-64شهر نسبم گروه سني وااع در سن فعاطیم )    کاهش مهارر فرستي  روند گحشته تداوم یافته و با توره به   1390یافته اسم. در ساج   

 برخوردار بوده اند. افزایشو سایر گروهها از  کاهشساطهق رو به 

 

 

 1390سال  –موسيان: هرم سني و جنسي شهر  11نمودار 

 
 

 

 مهاجرت ـ 

ساطهای       شد لبیعي رمعیم در لي دوره های مختلف در خاج  سي روند تحوج مهاررت و ر شهر     1375 -90برر شان مي دهد که  ن

سیان  سم به لور عمده  مو سم. در   %2.11به میزان با مهارر پحیری  85-75شهر در دوره  . این بر روند مهاررت تحوج یافته ا مواره بوده ا

ق با روند کندتری 93-90این روند در سه ساطه اخیر )   ق مواره مي گردد که%-89/2شهر به یکباره با مهارر فرستي محسوس )    90-85دوره 

شهر در حاطم  ودنباج مي گردد ب  ستي اندک ) ریکه  ساس مي توان از نظر    ق%-0.47مهارر فر سم. بر این ا معیم مهاررت   ارار گرفته ا و

 اخیر تقسی  نمود.  ادواردر  مهاررفرستيو دوره  1385تا ساج  مهاررپحیریشهر را به دو دوره 
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 ت در شهردر مناطق ومحالت مختلفيتراکم جمع -
 1393سال  -موسيان: ناخالص جمعيت در شهر  32جدول 

 زیرحوزه م اطعاتي
 تعداد رمعیم

 ق1393)ساج 

س آ مسکوني 

 )هکتارق
 )هکتارق شهرس آ 

 تراک  خاطص

 )نفر در هکتارق

 تراک  ناخاطص

 )نفر در هکتارق

8/20 2647 کل شهر  8/208  13/127  67/12  

 مأخح: م اطعات مشاور.

 

 بندي جمع-

سي برخي از ویژگي  شهر        برر اادی و ارتماعي  شرایآ اات شد، از روندی من بق بر  س ور ابل ارائه  سیان ها و ابعاد مهاررت که در    مو

 باشد.  کند. بخشي از نتایج استنتاج شده که با مقایسه م اطعات مهاررت بدسم  مده اسم به شرح زیر ميبعیم ميت

  و شهر در حال حاضر روند متعادلبه وقوع پيوسته است  مهاجرتتحول جمعيت شهر به طور عمده با اتکاي بر  

 .تري را دنبال مي کند

  بوده است.پذير فزاينده ر يک شهر مهاج 1385قبل از سال  موسيانشهر 

   در جمعيت و مهاجرت هاي خارج شده غالباً به صورت فردي و مهاجرتهاي انجام شده به شهر بصورت خانواري

 شاغلين خدمات عمومي و دفاعي بيشترين سهم را دارا هستند.انجام شده و در بين آنها جوان و جنس مرد 

  شهر با هدف دستيابي به شغل انجام گرفته است. خارج شده ازعمده مهاجرتهاي 

 

 

  

درصد، صنعم    52معادج  1390های صورت گرفته، سه  تعداد شابلین در بخش کشاورزی از کل اشتااج شهر در ساج         م ابق بررسي 

شهر در بخش            %40و خدمات  8% سبي  شان دهنده مزیم ن شهر ن ستانده  سم. که این موموع نیز همانند بررسي  بوده و با   کشاورزی بوده ا

وسیان نسبم به نقاد شهری شهرستان و ناحیه       در ااتااد شهر م   کشاورزی توره به سه  این بخش از اشتااج شهر از پایه بودن فعاطیتهای    

 حکایم دارد. رنوبي استان
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 موسيان، در سطح شهر 90و  85، 1375گروه هاي عمده شغلي در سال جدول نظام توزيع اشتغال بر حسب هر يک از 
 

سهم % سال  نرخ تحول% تعداد شاغلين تعداد شاغلين در گروه هاي عمده شغلي

1390 137

5 

138

5 

139

0 

-75نرخ رشد 

85 

-85نرخ رشد 

90 

109 472 کل شاغلين

1 

898 8.74 3.82-  100.00 

 52.34 12.87 1.57 470 257 220 کشاورزي، شکاروجنگلداري

 0.00 _ _       ماهيگيري

 2.78 17.84 _ 25 11   استخراج معدن

 3.56 23.81 0.87- 32 11 12 صنعت )ساخت(

 0.56 0.00 5.24 5 5 3 تامين برق وگازوآب

 1.11 34.19- 14.45 10 81 21 ساختمان

فروشى وتعميروسايل نقليه عمده فروشى وخرده 

 موتورى وموتورسيکلت  وکاالهاى شخصى وخانگى

11 49 46 16.11 -1.26 5.12 

 0.00 _ _     1 هتل ورستوران

 4.68 10.07 17.92 42 26 5 حمل ونقل وانبارداري وارتباطات

 0.56 _ _ 5   3 واسطه گريهاي مالي

 1.22 12.94- 3.37- 11 22 31 اجاره وفعاليتهاى کاروکسب-مستغالت  

 17.59 21.88- 16.39 158 543 119 اداره امورعمومى ودفاع وتامين اجتماعى اجبارى

 3.45 5.25 1.34 31 24 21 آموزش

 0.78 _ _ 7   4 بهداشت  ومددکارى اجتماعى    

 سايرفعاليتهاي خدمات عمومي واجتماعي و

 شخصي

7 10 8 3.63 -4.36 0.89 

 0.00 _ _       خانوارهاى معمولى داراى مستخدم    

 0.00 _ _       هيئتهاى برون مرزى سازمانهاو

 0.00 _ _       دفاتروادارات  مرکزى

 5.35 1.59- 14.02 48 52 14 فعاليتهاي نامشخص واظهارنشده

 مأخح: مرکز  مار ایران

 بر ورد اشتااج: هفرمی

 باشد.روند اشتااج شهرستان ميروند اشتااج شهر متاثر از  -
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 شهر و محالت آن از ادوارگذشته تاکنون يش ، روند رشد و توسعه کالبديدايخچه ، علل پيتار -7-1  

سیان شهر   ساطه دارد.     مو سناد تاریخي ادمتي چند هزار  ین اارارگیری این من قه در نزدیکي من قه بین اطنهرین گواهي بر م ابق با ا

مدعاسم. همچنین عملیات باستان شناسي در ت ه تاریخي موسیان ، علي کش و ...از چنین مساطه ای حکایم دارد. موسیان واژه ای کهن در  

شور           ستا ، نام ک سم که در او ستان ا سي با سا      "موژه"زبان پار شه این نام در ا سد ری شم       مده و به نظر مي ر شان )د سلین، می مي کاری

سه انتقاج        میشانقباشد. موس    یان به معني کشور، مملکم و ناحیه اسم. برخي از  ثار کشف شده توسآ الفو  از این من قه به موزه طوور فران

 10000میای در ت ه موسیان ادمم   1902داده شده اسم. در لي کارهای باستان شناسي انجام شده توسآ گروههای فرانسوی در ساج           

ید. موسههیان از کانون های دوره عیام ادی  و از نظر زماني بهموازات  پایتخم  ن دوره یعني شهههر سههاطه سههکونم در این من قه اثبات گرد

 شوش تلقي مي گردد.

سم. بر            سیار دوری برخوردار ا سکونتي ب سابقه  شمه عین گرزان این من قه از  س حي و زیرزمیني عمده مانند چ به دطیل ورود  بهای 

شه اوطیه زندگي     ساس پایه و ری شهر در        همین ا سم. در لوج رنگ تحمیلي این  شاورزی بوده ا ااد ک شهر ورود  ب و درنتیجه اات در این 

توسآ استانداری    1367 زاد شد و احیاب  ن در ساج    1361به اشااج نیروهای بعثي در مد و صد در صد ویران گردید. در ساج      1359ساج  

ما  تخریب شد. در انتهای رنگ دوباره با همم رزمندگان بیور کشورمان باز پس    یزد مد نظر ارار گرفم اما در همان ساج دوباره اشااج و کا  

ساج  20تا امروز یعني کمتر از  1374گرفته شد. نظ  شهر حاکي از ساخم مجدد این شهر دارد و تقریبا مي توان گفم ادمم شهر فعلي به 

 بر مي گردد.

 سطوح ، درصد و سرانه آنها در کل شهر موجود و محاسبه مختلف يها يرشهر بر حسب کارب ينحوه استفاده از اراض-7

توسآ مشاور لرح برداشم گردید. بر پایه الاعات فوق، کاربری ارامي، تعدد       1393ساج  تیرماهدر  موسیان الاعات خام کاطبدی شهر  

 و تنوع فعاطیم، لبقات سههاختماني، عمر و کیفیم ابنیه و... مورد بررسههي ارار گرفم. با توره به اهمیم الاعات فوق در فر یند تهیه لرح و

شهر در  ینده در چند مرحله پردازش گردید. پ   سیستمي در پاییاه       بازتاب  ن بر توسعه  اورت  شم میداني اوطیه و درج الاعات ب س از بردا

الاعات، هریک از متایرها مربوله به نقشههه تبدیل شههد. پس از بررسههي های الزم و ان باق با عکس ماهواره ای، بازدیدهای محلي توسههآ  

 ناسي و مسئوطین محلي الاعات محکور تدایق گردید.کارشناسان محلي نتایج برداشتهای اوطیه تعدیل شد. در ادامه با اعماج نظرات کارش

شهر     شکل گیری فعاطیم های مختلف در  سیان عوامل متعددی در  شرایآ مربوب زمین با        مو معیم لبیعي باالخص  ستند. و موثر ه

س حي و زیرزمیني توره به ورود  سي د          ب های  سیا اادی و  شهر و پیرامون ،تحوالت اات شاورزی در  ر مقیاس های  برای فعاطیم های ک

شهر، ماطکیم باطب دوطتي ، ارارگیری   شترک با           مختلف در پیرامون و در مجاورت  ستان و مرز م ستان خوز ستان ایام به ا سیر ارتبالي ا م

 را شامل مي شود. موسیاندر این شهر مواردی از این عوامل در شهر و اسکان ، سیاسم های تشویقي رهم ساخم و ساز کشور عراق

 789هکتار بوده و سههرانه زمین برای کلیه فعاطیم های شههکل گرفته اع  از فعاطیم های گسههترده و متمرکز ،  208مسههاحم کل شهههر 

به کاربری پارک و فضای سبز  باطب  نمي باشد که  هکتار 19معادج   اساسيکل گروه کاربری خدمات  مساحممترمربع مي باشد. از لرفي 

 . لق دارد، ورزشي و تجهیزات شهری تع
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 موسياننمودار ميزان و سهم عرصه هاي کالن فعاليت در شهر 

 

 

 

 برداشم میداني و محاسبات مشاور             
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 ومع مورود يارام ینقشه کاربر
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 مسکونياسکلت ساختماني  
 موسيانابنيه در شهر  اسکلتنمودار توزيع وضعيت 

 
 ماخح : محاسبات مشاور                                        

 

 سطح اشغال ابنيه مسکوني
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 قطعات يدانه بند-
 

 موسياننموداروضعيت حداقل تفکيک قطعات مسکوني در شهر 

   
 ماخح : م اطعات و محاسبات مشاور

 

 کيفيت ابنيه مسکوني-
 موسيانشهر مسکوني ابنيه  کيفيتنمودار توزيع 

 
 ماخح : محاسبات مشاور
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 تومیحات تومیحات نوع زیرساخم

 زیر ساخم  ب

وااع در رنوب از لریق مخزن شرب شهرتامین  ب 

تامین در برب شهر برب شهر که از دو حلقه چاه 

 مي گردد و در ارتفاعات ارار دارد تامین مي گردد.

مخازن و طوطه های شبکه کاهش کیفیم  ب به دطیل ادیمي بودن 

 توزیع

 برنامه انتقاج  ب از سد کرخه به شهرستان پوشش کامل شهر

 

 پوشش کل شهر و عدم محدودیم برای توسعه  تي زیر ساخم برق
 پوشش کامل شهر بر اساس مرکز  مار و برداشم میداني

 

 عدم پوشش زیرساخم گاز
 ابنیهناب کامل علمک ها و شبکه انتقاج تا س آ دسترسي 

 برنامه انتقاج از سمم شهر اندیمشک)مشکات حقوق زمینق

 _ زیر ساخم فاماب
دفع فاماب به شیوه سنتي و از لریق چاه های رحبي و امکان 

  طوده شدن  ب زیر زمیني

 مرکز  مار ایران 1390الاعات ساج  از ابنیه %60پوشش  زیرساخم مخابرات

 شراي شهرگورستان در ملع رنوب ورود  گورستان

متر از نزدیکترین  620فاصله محدوده شهر و در ارار گرفتن در 

پوشش گورستان با  مسکوني و در خاف رهم توسعه بهینهواحد 

 فضای سبز

 پوشش شهرستان توسآ دو کشتارگاه دهلران و پهله عدم نیاز با توره به  ستانه رمعیتي کشتارگاه

 مجاورت با پارک و فضای سبز هندسي شهرارارگیری در مرکز  میدان میوه و تره بار

 در خیابان امام خمینيیک ایستیاه  تش نشاني   تش نشاني
عملکرد م لوب با توره به مواعیم هندسي ایستیاه نسبم به 

 شهر و ورود معابر با عرض م لوب در کل شهر

 دفن زباطه

 متر از حری  ماوب 1450محل دفن: 

راده و در مجاورت  متر از محدوده شهر 1620

احتي وااع در ملع شراي در مس نهرعنبرشني به 

 هکتار2معادج

ارارگیری در خاف رهم توسعه بهینه و مواعیم 

 مناسب با توره به رهم باد باطب

 عدم تفکیک زباطه و دفن یک ارچه پسامدها به شیوه سنتي

 عدم ورود این تجهیزات در ومع مورود پایانه
مرکزیم اداری ورود  ن مروری با توره به حضور دانشیاه و 

 اسم
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شهر        شنهاد خدمات ردید در  مع مورود و پی سي کمبودهای خدماتي و سیان برر شده که در      مو سي وااع  با توره به فاکتورهای متعددی مورد برر

س س                     شده و  سبه  ستانداردهای معموج محا شهر با توره به ا سي  سا ستا ابتدا نیازهای ا سم. در این را شده ا شاره  اثر  نمودار سیل به مهمترین  نها ا

از بر یند تحلیل های محکور نیاز کارکردهای اسههاسههي شهههر بر ورد   متایرهای حاک  بر هر فعاطیم مورد تجزیه و تحلیل ارار گرفته اسههم و در مجموع 

 گردیده اسم. 

و  راریدر ادامه نیاز بخش سکونم مورد م اطعه ارار گرفته اسم. ابتدا روندهای ساخم و ساز مورد م اطعه ارار گرفته و س س با توره به روندهای      

، روش انبوهه و  مدج طجستیک به منظور بر ورد تعداد واحدهای مسکوني مورد نیاز در افق   اندازه سکونتیاه از مدج تخمین خام تعداد واحدهای مسکوني  

در  ینلرح محاسبه گردیده اسم. در ادامه سیاسم های من قه ای، حقوق مکتسبه ایجاد شده و مسائل بروني و دروني موثر بر نظام عرمه و تقامای زم          

سم که بر ین  سم. در ادامه         این بخش مورد بازبیني ارار گرفته ا سایي ارار داده ا شنا سب در بخش مسکن را مورد  د تحلیل های محکور بر ورد عرمه منا

 م اطعات لرح هریک از موارد فوق به تفایل پرداخته شده که در زیر  مده اسم:

 1405اصلي تعيين کمبودها و پيشنهادات خدماتي تا افق  شاخص هاي:34نمودار

 
 

 

 

سلسله مراتب تقسيمات کالبدي•
پيشنهادي

تلف تحليل تقاضا براي فعاليت هاي مخ•
با توجه به سياست هاي منطقه اي

سطح و سرانه خدماتي طرح هادي•

شعاع عملکردي کاربري هاي خدماتي•

تعدد و تنوع مراکز خدماتي موجود  •

مزيت هاي نسبي موثر بر  نظام •
فعاليتي 

عوامل موثر بر تحوالت تقاضا براي •
کارکردهاي اساسي شهر

سطح عملکردي خدمات پيشنهادي •

بررسي تحوالت پروانه ساختماني•

ر و بررسي تحوالت اقتصادي و صنعتي شه•
پيرامون

ثر شناخت نوع اقتصاد پايه شهر و بررسي ا•
بخشي سياست هاي کالن در روند تحوالت

آن

نظرات و پيشنهادات مسئولين شهري •

اي نيازسنجي خدمات بر مبناي استاندارده•
مصوب و با توجه به تحوالت جمعيت

تغييرات هرم سني تا افق طرح•

ا و  تعيين کمبوده
پيشنهادات 

خدماتي

بررسي روندهاي  
موجود حاکم بر 

تحوالت  

ه متغيرهاي مربوط ب
عرضه زمين

استراتژي توسعه  
کالبدي تا افق 

1405
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 پتک و خروري به سمم سهراهي پلیس راه اندیمشک دهلران   و  دیناروند، شهید  انقابهای  خیابان موسیان مهمترین محورهای شهر  

ور شهید همچنین محباشد. ورود اتااالتي بیراستاندارد مي موسیانباشند. معضل اصلي استخوان بندی و ساختار شبکه اصلي معابر شهر مي

 .دیناروند دارای تاییر عرض نامناسبي اسم که در لراحي مي بایسم مد نظر ارار گیرد

 موسيان نام و طول معابر موجود شهرجدول 

 

 ماخح : برداشم مشاور                              

 عرض راه لوج راه سلسله مراتب نام شبکه ردیف

 2شریاني درره  بلوار امام خمیني 1

 کیلومتر 20

 متر35

 متر 20و  32 2درره شریاني  بلوار شهید دیناروند 2

 متر 35-18 فرعي 2شریاني درره  انقاب-نینوا-م هری-پاسداران 3

 متر 35-60 شریاني درره یک پتک، ادامه بلوار امام به سه راهي پلیس راه 4
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 نقشه سلسله مراتب شبکه معابر
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ساج  ینده   دهد که حداال تعداد رمعیم این شهر در لي ده نشان مي  موسیان بیني رمعیم شهر  های پیشگزینه

سم،  4627نفر و حداکثر  ن حدود  2943حدود  اوص نرخ    1684ها برابر با تفاوت این گزینه نفر ا سم. در خ های نفر ا

شم که      شنهادی باید توره دا شد پی ساج  ر شته       به دطیل تخریب 1365در  سل به روندهای گح شهر عما  تو شااج  و  و ا

تا  1375از سههاج خواهد داشههم. بي معنا  ماری بهره گیری از روش های مدج های مبتني بر روندهای گحشههته از حیر 

سته حدود     1390ساج   شد به واوع پیو ستي        79/0نرخ ر شهر با پدیده مهاررفر سم و در این دوره،  صد ا به ویژه در در

ساطهای  تي پیش بیني مي شود   روند کندتری به خود مي گیرد 90-85واره بوده اسم که در دوره  م 85-75دوره  ، در 

توسههعه منابع  بي و تکمیل خآ انتقاج  ب سههد کرخه و در نتیجه توسههعه  که لرحها و برنامه های در حاج تهیه و اررا 

ادین مشترک نفتي بین ایران و عراق در بخش کشاورزی در من قه و نیز تکمیل و توسعه تجهیزات صنعتي به ویژه در می

مافه مي گردد که در دوره      شهر گردد. ا سیان منجر به رحب مهاررت در  سیان به      90تا  65مو شهر مو سبم رمعیم  ن

بوده و بنابراین یکي از روش های پیش بیني به عنوان نسههبم نماینده مد نظر ارار گرفته  0.9دهلران تقریبا  ثابم و برابر 

 اسم.

ادامه  حداال رمعیم پیشهههنهادی در گزینه       ا توره به روندهای حاک  بر روندهای راری و بر مبنای عوامل بروني،          ب 

به نظر مي رسههد که تحوالت ااتاههادی  چرا که نمي تواند مبنای بر ورد رمعیم در افق لرح ارار گیرد روند دوره اخیر 

ده توره ش  شهر دهلران ه دوم نیز به نسبم رمعیم شهر از   شهر، رمعیم را با نرخ رشد بیشتری متحوج نماید. در گزین   

شهر، رمعیتي حدود       سبي سه   سم و در  ن با فرض ثبات ن سم  4333ا سوم به ورود  نفر پیش بیني گردیده ا . گزینه 

شاره دارد و       سیان ا شهر مو سترس بودن  ن در  س وح بایر   یکي از مهمترین عوامل توطید یعني زمین و در د با توره به 

شهر به رامي حدود    مور شم که ظرفیم رمعیم پحیری  شدی     4627ود مي توان انتظار دا سد، این گزینه نرخ ر نفر بر

 .درصد را مبنای پیش بیني ارار داده اسم که رشد اابل تورهي اسم 97/3حدود

شاورق   در گزینه   شنهادی م شنهادی رمعیم حدود     چهارم )گزینه پی شد پی صد   2.5نرخ ر شد  در )م ابق با نرخ ر

سیانق       شهر مو شنهادی لرح ناحیه رنوبي برای  شنهادی بر       پی شد پی سم، در این مدج میزان نرخ ر شده ا پیش بیني 

سم و با توره به  نکه     حداال مبنای ویژگي های دروني رمعیم و بر ورد میزان مهاررپحیری شهر پیش بیني گردیده ا

ش       اادی  ینده  شده به تحوالت اات سعي  سایر     در  ن  سني رمعیم، نرخ های توطد و مرگ و میر و  ساختار و توزیع  هر، 

شود. بنابراین پیش بیني مي         شود بنابراین گزینه چهارم به عنوان گزینه م لوب پحیرفته مي  اه های موثر توره  شاخ

 .ابدزایش ینفر اف 3732درصد به تعداد  2.5با نرخ رشدی حدود موسیانق رمعیم شهر 1405شود که در افق لرح )ساج 

ما یبر م يرونیب یرهاینه پنج  به با توره به اثر بلند مدت متایگز شد  یزم يوااع یزان تقا افق  یبرا %3ن با همان نرخ ر

 ده اسم.ی  گردیتنظ 1405
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 نفر 2577_1390مبنا  (      جمعيت موجود :1405در افق طرح )سال موسيانبيني جمعيت شهر هاي پيشجدول گزينه

 بينيروش پيش  
 نرخ رشد 

 پيشنهادي )درصد(

 تعداد افزايش 

 جمعيت )نفر(
 1405افق

 2943 366 0.89 1393-1390بیني بر مبنای روند گحشته پیش اوج

 4333 1756 3.52 روش نماینده + لرح فرادسم)سه  موسیان نسبم به شهر دهلرانق دوم

 4627 2050 3.97 ظرفیم پحیری شهر سوم

 3732 1155 2.5 رويکرد طرح فرادست )ناحيه جنوبي(الگوي اول با  چهارم

 4015 1438 3.00 الگوي دوم استراتژي توسعه فراشهري پنجم

 ماخح : محاسبات مشاور                

 
 

 1405سال  موسيانت شهر يجمع يهرم سننمودار 

 
 

 

 

ساخم. دسته اوج که  عوامل انسان ،این عوامل دو دسته اند : عوامل لبیعي .شهر تاثیر مي گحاردعوامل متعددی بر گسترش کاطبدی 

شامل مواردی مانند توپوگرافي ، تاالب ها ، باالبودن س آ  ب های زیر زمیني ، سیل و ... مي باشند ، همواره محدودیم های خاصي را به 

های تکنوطوژی در صدد بلبه بر این عوامل بر مده اند اما تنها توانسته اند تا حدی  شهر و ساکنین  ن تحمیل کرده اند. هر چند پیشرفم

میزان تاثیر این عوامل را تعدیل کنند. همچنین برخي از عوامل محیآ لبیعي مانند ومعیم االیمي مناسب نیز در برخي از شهرها تاثیر 

 محسوسي بر رهم گیری گسترش شهر داشته اند.

0 50 100 150 200 250 300 350

ساله40جمعيت 

ساله95جمعيت 

ساله1410جمعيت 

ساله1915جمعيت 

ساله2420جمعيت 

ساله2925جمعيت 

ساله3430جمعيت 

ساله3935جمعيت 

ساله4440جمعيت 

ساله4945جمعيت 

ساله5450جمعيت 

ساله5955جمعيت 

ساله6460جمعيت 

ساله وبيشتر65جمعيت 
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www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 موسيان خالهص گزارش  طرح جامع وتفصيلي شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             شهرسازی استان ایالم   اداره کل راه و 

 آریا شهر پایدارمهندسين مشاور 
  21 

 

در بازه های زماني متفاوت  در اشکاج متفاوتي بر پیکره شهر و رهم توسعه  ن موثر هستند. به لور کلي عواملي ساخم  عوامل انسان

که با استخوانبندی اصلي شهر تعریف مي شوند تحم یک راب ه متقابل،  انتخاب نیروهای بزرگ ااتاادی و سیاسي و ماطکین بزرگ را تحم 

دید کننده توسعه کاطبدی و امکانات و اابلیم های رشد و توسعه شهر از اصوطي هستند که حم عوامل تشناخ تاثیر ارار داده اند. بنابراین 

رهم دهي و هدایم صحیآ رشد کاطبدی  .مي کند در چارچوب  ن شیوه هدایم رشد و توسعه کاطبدی شهر را تعیین  رامع و تفایليلرح 

از محیآ انسانساخم بر امنیم، سامم و هزینه های وارده بر شهروندان و ب ور شهر مستلزم بررسي عواملي اسم که یا از  محیآ لبیعییا 

 موثرند عبارتند از :  موسیانکلي رفاه  نان موثر اسم. عواملي که در س وح کان و خرد بر توسعه شهر 

   شهر سیان بر مبنای مواعیم ارارگیری  سیل        مو معیم راه های ارتبالي ، پتان شهرهای با رمعیم اابل ماحظه در پیرامون و و سبم به  ن

 ورود دارد. فراتر از ظرفیم خود شهرایجاد فعاطیم هایي 

             سرمایه ، من قه شده و بنابراین از حیر رحب  سي  سیا سرمایه ها رحب مراکز پررمعیم و مراکز  شد،  سیان لبق نظریه ا ب ر در  مو

به عنوان  خرین شهههر رنوبي اسههتان با اسههتان خوزسههتان و عراق مرز مشههترک دارد. دارد . این در حاطیسههم که این من قه  حاشههیه ارار

ای رنتیجه بر مبنهمچنین سابقه تاریخي شهر با توره به ورود گمرک در ساطیان ابل از انقاب بر مراوادات بازرگاني این شهر دالطم دارد،     

 ه ویژه و فراتری نسبم به ظرفیم رمعیتي خود دارد.اندازه راییا–ااعده رتبه 

 با توره به برنامه عملیاتي  مورود و ادمم این مسههاطه در من قه از رمله عواملي اسههم که مي تواند در صههورت احیابی پتانسههیل کشههاورز

سد دویرج   سد کرخه و تامین  ب  سعه این فعاطیم را بهمراه  ، زمینهانتقاج  ب  شهر را فراه      ایجاد فعاطیم های و تو اادی  سته و رونق اات اب

 سازد.

    اابل توره اسم اینسم که شهر ظرفیم رحب رمعیم فراتر از رشد      موسیان موموع اابل ماحظه ای که در زمینه ظرفیم رمعیتي شهر

مي   سب و با ماطکیم دوطتي لبیعي خود را به دطیل ورود ارا شتر اهمیم مي یابد که     منا سم این مه  زماني بی م زمین در مرکز ایمدارا

 شهرستان به مراتب باالتر مي باشد. بنابراین پتانسیل ورود فعاطیم های زمین بر و در مد زا در شهر ورود دارد.

   سائل مربود به پدافند بیر عامل صله    در زمینه م شم با توره به فا شهر       7باید اسعان دا شور عراق و تخریب  شهر از مرز ک کیلومتری این 

وره رنگ تحمیلي طزوم ماحظات پدافند بیر عامل در برنامه ریزی کان زمین و کاربری زمین مي بایسههم مد نظر کامل شهههر در لوج د

 ارار گیرد.

   ه مراتب خدماتي بین منظومه ایفای نقش مي کند. و سلسل  )شهر متوسآق و به عنوان مرکز    3س آ  ر نقش یبررسي لرح های فرادسم بیان

الزم به سکر اسم در شبکه شهری پیشنهادی لرح ناحیه رنوبي که موسیان به عنوان       ل مي نمایند.شهر بزرگ و شهرهای کوچک را تکمی  

 مرکز منظومه راس خدماتي دو مجموعه موسیان و پتک اعراب را تشکیل مي دهد.

 

 ومعیم عمومي و محی ي شهر :
   سیان شهر شتي    در منتهي اطیه رنوب مو ستان و در یک من قه د ستان ایام  در منهای اطیه رنوبيي ا صله حدود   ا کیلومتری  22در فا

 رنوببه  برب شماج و از رهم  درصدق  5)کمتر از  وااع شده اسم. این شهر از نظر توپوگرافي در بستری با شیب مای       دهلرانشهر  

 د. به تبع این شیب در شهر و حوزه نفوس شهر بورود  مده اناین من قه نیز رودخانه مهمترین وااع گردیده اسم.  شرق

   شرایآ  ب و هوایي دارای  ب و هوای سایش با توره به ورود گرد    از نظر  شک مای  بوده و در نتیجه ماحظات االی    گرم و نیمه خ

شهر ایجاب مي کند      سبز عمده را در برنامه ریزی  ضای  سیار ک  و پراکنده ارزیابي مي گردد . بارش ها و ببار ، ورود ف . رهم باد در ب

 . از روزهای ساج باد رریان ندارد %50سمم برب مي وزد اما بیش از  این شهر بیشتر از

       شهر سبي  شي از توانایي و مزیم ن سیان اثرات نا سبم به        مو شهر ن ستراتژیک  شیری و مواعیم ا کز مردر زمینه های تاریخي و گرد

ستان    شود به این نحو که   شهر سم در برنامه های  تي دخاطم داده  شامل گردشیری لبیعي،    با توره به چهار نومي بای ع نقش عمده 

 محهبي، لبیعي و درماني، گردشیری تجاری با توره ادمم بازرگاني در این شهر حایز اهمیم اسم.
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  صههنعم نفم به عنوان یکي از مهمترین بخش های ااتاههاد پایه نقش مهمي در توزیع رمعیم مي تواند ایفا کند. در حاج حامههر این

شتااج ب    اادی از ا شد. بنابراین      بخش مه  اات ساني این ارگان باال مي با ساس هزینه های نیروی ان یر بومي بهره مي برد و بر همین ا

ضور و ماندگاری نیروی کار ماهر و نیمه ماهر        شهر ارتقا یافته و امکان ح سکونم در لراحي و برنامه ریزی  شنهاد مي گردد کیفیم  پی

فرابتي در ااتااد شهر ه  از نظر در مد مدیریم شهری و ه  رحب رمعیم    این فعاطیم فراه  گردد. همچنین خدمات بزرگ مقیاس 

شم    سزایي خواهد دا شي از مقیاس و تجمع    . در ادامه چنین روندی تاثیر ب ضور فعاطیم های متعددی را  صرفه رویي های نا زمینه ح

نیز  ،. بنابراین کاربری هایي که به حوزه گحران اواات فرابم، تفریحي و گردشهههیری و حوزه خدمات بازرگاني           فراه  خواهد سهههاخم  

شهر در افق لر     سي فراتر از رمعیم  ح و در ترکیب با پوشش گیاهي عمده با توره به  خدمات مکمل  موزش عاطي مي بایسم در مقیا

 مه ریزی کاربری زمین دخاطم داده شوند.در برنا ومعیم االیمي و ماحظات پدافند بیر عامل

      شهر شهری  شهید دیناروند در مجاورت خیابان  موسیان شهر و خدمات  شهر نیز محسوب    امام خمیني و خیابان  که بلندترین خیابان 

شته عما  ساختاری    دو مي شود، سازمان یافته اسم. این      ا حوج  نتجمع فعاطیم ه اصلي خدماتي و خیابان نسبتا  مواعیم مرکزی دا

شهر، از ورودی           صلي  ستخوانبندی ا شریان ا سم. خیابان محکور به عنوان مهمترین  سته ا شراي تا  بربيبرر سازمان داده   ورودی  را 

 اسم.

  این در حاطیسم که سازمان شهری به دطیل دوطتي بودن باطب ارامي  .بخش عمده ای از فضای مسکوني لرح هادی تحقق نیافته اسم

 و تخریب چندباره شهر من بق با لرح ماوب سازمان یافته اسم.

   شکل ا عات ،نحوه ارار گیری و انتظام  نها در کنار یکدییر شراي  با توره به  سازماني  ضای باز عمده مي   -، بلوک ها  شته و ف بربي دا

 آ مد نظر ارار گیرد.بایسم در لراحي و مواب

      وههای شماطي و  بستری دشتي ما بین ک  و حضور رودخانه و ارار گیری در یک  دسترسي به  ب و مساعد کردن خاک رهم کشاورزی

با نقشي کشاورزی و دام روری   زمینه را برای تشکیل سکونتیاه های متعددی فراه  مي  ورد که سازماني خوشه ای در من قه      رنوبي

 یکي از سلسله سکونتیاه های محکور را تشکیل مي دهد.  موسیانند. به خود مي گیر

 

سعه کاطبدی         سجام کاطبدی اوطویم های تو سعه و در رهم هماهنیي و ان ساس و با توره به معیارها و عوامل مختلف موثر بر تو بر این ا

ماهای  تي بترتیب سیل مد نظر ارار           ستخوانبندی م لوب و پاسخ به تقا مي کشاورزی و دستیابي به ا بمنظور به حداال رساندن تخریب ارا

 مي گیرند :  

o  بایر بافتهای درون شهرارامي 

o ؛بهره گیری از ارامي دوطتي رهم توسعه شهر و خدمات زمین بر و مکمل شهر دهلران )تخاص گرایي ااتاادیق 

 

    

شهر     سعه  سیان تو سم     مو صورت گرفته ا شهری عما  پس از تهیه لرح هادی  شهر به عنوان مرکز   ق1374) به عنوان یک کانون  . این 

شور عراق    منظومه و به علم  سي بین اطمللي با ک ستر سم که طزوم      نزدیکي با مرکز ناحیه رنوبي و د ستراتژیکي برخوردار ا شرایآ ویژه و ا از 

 بررسي مسائل متاثر از این موموع بسیار حائز اهمیم اسم :

 :موسيانتوسعه شهر برخي از عوامل کالن در تدوين الگوي برنامه ريزي و طراحي 

       واگحار شده هکتارق 89)ماطکیم باطب ارامي رنوبي دوطتي اسم در وااع سابقه ماطکیم مربود به منابع لبیعي بوده که به مسکن و شهرسازی

ر توسعه د اسم. به لور کلي مي توان گفم تاکنون نیرویهای محرکه  ارامي در ااطب مسکن مهر دیده شده     در حاج حامر بخشي از این  اسم.  

 شهر موسیان ، نیروهای دوطتي بوده اسم و بخش خاوصي و مکانیس  بازار چندان تمایل به سرمایه گحاری در این شهر تا کنون نداشته اند.
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   ا عات مسکوني دارای فضای باز و فضای سبز عمده اسم     . بازتاب فضایي  ن، ورود  شهر گرم و نیمه خشک مای  اسم به همین دطیل   االی. 

 .بربي یافته اسم-ین بر همین مبنا ارامي مسکوني در یک لبقه شکل گرفته و نظام بلوک بندی نظمي شرايهمچن

  اویب کارگروه               37خروج برنامه شهر م ابق با ت مي دوطتي به محدوده  ساحم از ارا شدن همین م مافه  صي و ا او مي زراعي خ هکتار از ارا

 ق.41/41378)نامه شماره  27/11/1386تخااي شهرسازی و معماری استان مورخ 

  ورود گردوببار عمده همراه برخي از  الینده های مربود به دوران رنگ تحمیلي و مرزی بودن من قه ، طزوم توسعه شهری و افزایش رمعیم

سیدن به این هدف ورود کریدو         سازد. برای ر سبز رنیلي را کاما  نمایان مي  ضای  سعه پراکنده و متخلخل با ف سبز متراک را همیام با تو   ر 

سم مد ن ر ارار گیرد. الزم به سکر             شهری مي بای سعه  صلي تو شهر پ=به عنوان یکي از ارکان ا شماج  سبزق در ربهه رنوباربي تا  )کمربند 

 اسم این کریدور اکوطوژیک نقش مهمي در االی   سایش و اسستتار از حیر ماحظات پدافندی و نیز کیفیم سکونم خواهد داشم.

 ز ارامهي دوطتي رهم اسهتقرار فعاطیم های زمین بر از رمله مجموعه های ورزشهي سهرپوشهیده و مجموعه های تفریحي و چند      بهره گیری ا

 هلران و موسیان.دمن وره با توره به اختاف ایمم زمین بین دو شهر 

  رامي کشاورزیاحفظ 

 بری مسکونيتفکیک سکونم و فضای سبز به صورت توامان و رلوگیری از تمرکز بیش از حد کار 

 تعریف مجدد ورودی های اصلي شهر 

 ایجاد تمرکز در خدمات شهری و فراشهری باتوره به نقش های نوین و اثر متایرهای بروني 

 شهر شهرداری و پایدار ماطکیم دوطتي رهم افزایش در مد  استفاده بهینه ازهمراه با مورود  بهره گیری از پتانسیل های فضایي 

 فاعي و بیرانتفاعي در مراکز رهم ارتقاب تحقق پحیری لرحتلفیق فعاطیم های انت 

        توسهعه فعاطیم های خدماتي زمین بر و متناسهب با تقامهای نیروی کار ماهر و نیمه ماهر شهرکم نفم، شههرک صهنعتي و .... و در تکمیل با

 اهداف دوطم در ارامي دوطتي در شهر دهلران.

         ستان رهم رحب رمعیم صورت باب سکونم به  سعه  سرمایه و افزایش        تو سآ و باال و در نتیجه رحب  اادی و ارتماعي متو س آ اات با 

 خدمات بخش های مکمل و تشکیل زنجیره خدماتي شهری و فراشهری

 

 

  

ساس ماده   شکل زیر          2بر ا شهر به  شهرک و نحوه تعیین  ن حری   ستا و  شهر، رو تعریف و هدف از  ن اانون تعاریف محدوده و حری  

 تشریآ شده اسم:

حری  شهر عبارت اسم از ارامي بافال پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترج شهرداری در  ن مرورت دارد و از مرز تقسیمات          »

مي               شهرها با رعایم اوطویم حفظ ارا سعه  سب برای تو مي الزم و منا ستان و بخش مربود تجاوز ننماید. به منظور حفظ ارا شهر شوری  ک

شاورزی، بابات و رنیلها، هر  موابآ و مقررات            ک شهر تنها در چارچوب  سات در داخل حری   سی ساختمان و تأ ستفاده برای احداث  گونه ا

ماوب لرح های رامع و هادی امکان حیر خواهد بود. نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به مورب لرحها و موابآ ماوب       

ه استثنای شهرکهای صنعتي )که در هر حاج از محدوده اانون و حری  شهرها و    در داخل حری  شهر مجاز شناخته شده و حفاظم از حری  ب   

اانون شهرداری ها مستثني مي باشندق به عهده شهرداری مربوله مي باشد، هر گونه ساخم و ساز بیر مجاز در این محدوده تخلف محسوب 

ن محکور به صههورت عام بدان پرداخته شههده، عوامل دییری در  به بیر از عواملي که در اانو« و با متخلفین لبق مقررات رفتار خواهد شههد.

 موثر اسم که بر  یند  ن ها در زیر اسم: موسیانتعیین و اصاح و حری  در شهر  

 قوانين -الف
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 اداری –تقسیمات سیاسي  -

 محدوده شهرک های صنعتي -

 محدوده  بادی های دارای لرح هادی -

صل    ساس اانون محکور رعایم ا شتن   راضي کشاورزي، باغات و جنگلها  حفظ ابر ا سم   جهت توسعه شهر  و نیز در نظر دا اطزامي ا

 مورد م اطعه ارار گرفتند. IIو  Iارامي کشاورزی مربوب کاس  موسیانبدین منظور در پهنه بندی حری  شهر 

 عوامل طبيعي -ب

 رودخانه ها،  براه ها، مسیل ها و حرای  ماوب  ن ها -

 ها و حرای  ماوب  ن هاباتاق ها و تاالب  -

 توپوگرافي و شیب زمین -

 عوارض ویژه -

 عوامل انسان ساخت -چ

 خ ود عبور انرژی )زیر ساخم های برق، گاز، مخابرات، و ....... ق -

 هرش شن و ماسه،دامداری های بزرگ و ... در س آ پیراموني کارگاهخدماتي موثر بر توسعه شهر مانند صنایع و فعاطیم های توطیدی و -

 یراموني مانند تاسیسات و تجهیزات وااع در پیرامون شهرپعناصر خاص  -

 ارامي مربود به  ثار میراث فرهنیي مانند ت ه علي کش و ت ه موسیان و ... -

 عوامل ديگر -

 فاصله نسبم به حرای  ماوب شهرهای پیراموني -

  یین نامه ارائه شدهبرابرق با توره به  5تا  3نسبم ایده  ج محدوده به حری  ) -

هکتار  ن مربود به ارامي زمین شهری اسم. نسبم      90هکتار مي باشد که   1240هکتار و مساحم حری  مورود   208مساحم شهر   

 بوده که با موابآ و محدودیم های اانوني م ابقم دارد. 4.96حری  به محدوده شهر معادج 
 

 پهنه بندي حريم 

 توان اکوطوژیک، پهنه بندی حری  در چند زمینه صورت  خواهد گرفم، این عوامل عبارتند از:پس از وزن دهي عوامل موثر بر 

 پهنه مناسب زراعم )  بررسي اابلیم اراميق -

 ) رهم مناسب توسعه بلندمدت شهرق پهنه مناسب توسعه شهری ؛ -

 )بررسي عوامل مخالره  میز  لبیعي  و..ق پهنه حفاظتي از نظر زیسم محی ي ؛ -

 ) بررسي ارامي مستعد لبیعي ، تاریخي وبرنامه های ماوب ق ؛ توریستيپهنه تفریحي و  -

 ) راه ، خآ انتقاج نیرو،مسیل ، تاسیسات  ب ، تافیه خانه فاماب، مکان دفن زباطه  و ....ق هنه تاسیسات و تجهیزات شهری ؛پ -

 .صنعمپهنه  -

 ارامي مرتعيپهنه  -
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 موسيان خالهص گزارش  طرح جامع وتفصيلي شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             شهرسازی استان ایالم   اداره کل راه و 

 آریا شهر پایدارمهندسين مشاور 
  25 

 

 

 

 مورود و پیشنهادی ردوج تقابل کاربری ومع

 

مقایسه خ يشاخص استاندارسرانه )متر مربعقمساحم )متر مربعقدرصدسرانه )متر مربعقمساحم )متر مربعقدرصدسرانه )متر مربعقمساحم )متر مربعق

305616115.4614.63397827106.6023.6364956154.13x<60مسکوني

x<4>8822533.334.228640123.155.13847147.062اداری و انتظامي

x<2>56512.130.2763261.700.38156161.301تجاری خدماتي

3830.140.0228770.770.175.82پیش دبستان

144855.470.69195195.231.160.00دبستان

71692.710.3473721.980.440.00دبیرستان

24980.940.12257746.911.530.00 موزش تحقیقات و فنآوری

7273027.483.4822806361.1113.54937337.81x>8پارک و فضای سبز

0.000.0022278059.6913.2341271034.39لبیعي

x<1.5>46381.750.22156794.200.93102560.851درماني

x<1.5>4198115.862.015643115.123.35824176.871ورزشي

x<0.5>37801.430.18167494.490.990.440.3محهبي

x<0.75>6120.230.0384852.270.500.000.4فرهنیي-هنری

87243.300.4287242.340.520.00میراث تاریخي

0.000.003844810.302.280.00x>0.2تفریحي و توریستي

5667121.412.71287097.691.713.30تجهیزات شهری

12160.460.06103992.790.620.00تاسیسات شهری

6540.250.03328718.811.950.00حمل و نقل و انبارداری

389915147.3018.67469213125.7327.8761511351.26معابر

11110.420.0511270.300.07100170.83صنعتي )گروه اطفق

580.020.000.000.000.00دامداری

956721361.4445.800.000.000.00بایر

12463047.085.970.000.000.00کشاورزی و بابات

15600.590.070.00مسیل و  براهه

2089028789.21100.001683774451.17100.002088914174.08کل شهر

تراکم خالص

12.67تراکم ناخالص

93.82

22.17

184.76

57.45

39628

698503<x<5

کاربري

86.62

کاربری پیشنهادی_3732نفر:1405 سرانه های شورایعاطيکاربری لرح هادی_12000نفر: 1384کاربری ومع مورود_2647نفر:1393
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