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 مقدمه

به نظر می رسد قبل از اینکه بر مبنای اطالعات جمع آوری شده شروع به تجزیه و تحلیل نماایی،  زز  اساپ میمای ای  ر    
طرحهای جامع و تفصیلی شهرها  اشته باشی، و  ر صورت م اهده عد  تحقق  زیل آن را بیابی، که مطمئناً یکی از نتایج ایا   

 عی اجرایی تر به موضوع نگاه کر ن خواهد بو .میمایش  واقع بینانه تر و به نو
شاو   های گذشته و بررسی آنها جهپ  ستیابی به  رصد موفقیپ آن متأسفانه م اهده مای  با نگاهی به طرحهای جامع سال

که  رصد تحقق مذیری ای  طرحها اندک می باشد و عملیات عمرانی و اجرایی  ر سطح شهرها کمتری  تطاابق را  اشاته و باه    
 تفصیلی: –عی سلیقه ای عمل شده اسپ.  زیل عد  موفقیپ طرحهای جامع نو

باشاد. همننای   ر   مطالعات عموماً بر اساس واقعیات موجو  نبو ه و به نوعی کپی بر اری از مطالعات  یگر شهرها می -1
جهپ ک، نمو ن هزینه ها معماوزً  تهیه مطالعات و ارایه طرحهای می نها ی متأسفانه از کارشناسان ذیربط استفا ه نمی گر   و 

 نمایند.استفا ه می اکثر مهندسی  م اور از یک یا  و نفر کارشناس که عموماً ه، جغرافیا می باشد
عد   عوت از کارشناسان ارشد برنامه ریزی شهری  ترافیک  معماری  طراحی شهری  اقتصا   جامعاه شناسای جهاپ     -2

ای فاقد تجربه که اشراف کافی ندارند  باعث می شو  که نتیجه کار واقع بیناناه نباو ه و   فعالیپ  ر تهیه طرح و بکارگیری نیروه
 کارایی زز  را نداشته باشد.

عد  ارایه برنامه واقعی جهپ تأمی  منابع  رآمدی مایدار برای شهر اریها که مجریان اصلی اجرای طرحهای فاو  مای    -3
وانه مالی جهپ اجرای طرح نداشته باشد. متأسافانه  ر اکثار طرحهاای توساعه و     گر   شهر اری م تباشند که ای  امر باعث می

 عمران به مور ی برخور  نمی نمایی، که جهپ مایدار نمو ن  رآمدهای شهر اری راه حلی عملی ارایه  ا ه باشد. 
لی ای  موضوع باشد تفصیلی و همننی  فقدان  ستگاه نظارتی که متو -عد  کنترل و نظارت بر اجرای طرحهای جامع  -4

 )معموزً بعد از تصویب طرح و تحویل آن به شهر اری  یگر سراغی از آن گرفته نمی شو  تا زمان بازبینی آن(.
)بدلیل عد  تطابق با واقعیاات موجاو  شااهد     جهپ تغییر کاربریهای می نها ی 5ت کیل جلسات مکرر کمیسیون ما ه  -5

 کاربریها تغییر میدا می کند.( 5آن هستی، که مکرراً  ر کمسیون ما ه 
فاصله زمانی زیا  بی  تهیه طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی شهر و همننی   ر بعضی موار  عد  تهیه طارح تفصایلی    -6

 مرتفع می گر  .(نسبتاً تفصیلی بصورت توامان ای  م کل  -)البته با تهیه طرحهای جامع توسط م اور تهیه کننده طرح جامع.
ر   مربوط به حق الزحمه تهیه طرح جامع می باشد که متأسفانه بدلیل مایی  بو ن تعرفه آن و طوزنی باو ن  آخری  مو -7

زمان تهیه طرح معموزً م اوران  ر صورتیکه بخواهند اصولی کار را به انتها برسانند ضرر نمو ه و با م کل مواجاه مای شاوند     
 به انتها برسانند که حداقل متضرر ن وند. بنابرای  معموزً سعی می کنند به نحوی مروژه را

با اندکی تأمل م خص می گر   که نتیجه عد  توجه به موار  مذکور به بایگانی شدن اینگونه طرحها منجار شاده و عماالً    
 فاقد کارآیی زز  می گر ند.

ماروژه  و راه را مایش روی خاو     و شهرسازی استان فارس جهاپ انجاا     ا اره کل راهای  م اور نیز بعد از انعقا  قرار ا  با 
 ترسی، نمو :

 تهیه طرح م ابه  یگر طرحها .1
 برنامه ریزی جهپ تهیه طرحی اصولی و کارا .2

انتخاب نمو ی، )با عل، به ای  که متضرر خواهی، شد( و تبعات آن را مذیرا هستی، و ای  امید را  اری، کاه   که ما  ومی  راه را
 ر ای  صورت ما ه، به آننه می خواسته ای،  سپ یافته ای،.نتیجه کار رضایپ بخش بو ه باشد که  

 

 کار ملک است آنچه تدبیر و تأمل بایدش  رند عالم سوز را با مصلحت ینیب هچ کار 
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 11 ........................................................................................................................ندهيآ در آن راتييتغ امكان و گذشته در شهر عمران
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 54 ..................................................................................................................................................... یشنهادیپ طرح -3

 41 .............................................................................................................................................. پيشنهادي يکالبد ماتيتقس الگوهاي -1-1

 14 ........................................................................................................................................... پيشنهادي فضايي سازمان يالگو نييتع -1-2

 14 ......................................................................................................................................................... شهر اصلي ساخت مفهوم -1-2-1
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 11 ...................................................................................................................................................................................................... مسكن -4-1
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 14 .............................................................................................................................. (يخدمات يهايکاربر) سكونت بانيپشت خدمات -4-2
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 11 ...................................................................................................................................................... يبهداشت و يدرمان خدمات -4-2-2
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 11 ...............................................................................................................................................................................يمذهب مراکز -4-2-4
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 118 .......................................................................... نودان شهر سطح در مختلف يهايکاربر ازين مورد سطوح برآورد: 48 شماره دولج

 118 .....................................................................................................................يآموزش يکاربر ازين مورد سطوح برآورد: 41 شماره جدول

 114 ............................................................................................................... طرح يها دوره در ها ابانيخ ياجرا مراحل: 11 شماره جدول

 يسازمانها و يياجرا يها دوره کيتفك به طرح يشنهاديپ يها برنامه تياولو نييتع و يزمانبند برنامه: 12 شماره جدول

 111 ...................................................................................................................................................................................................... يمجر مسئول

 يسازمانها و يياجرا يها دوره کيتفك به طرح يشنهاديپ يها برنامه تياولو نييتع و يزمانبند برنامه: 11 شماره جدول

 111 ...................................................................................................................................................................................................... يمجر مسئول

 يسازمانها و يياجرا يها دوره کيتفك به طرح يشنهاديپ يها برنامه تياولو نييتع و يزمانبند برنامه: 14 شماره جدول

 114 ...................................................................................................................................................................................................... يمجر مسئول

  

 

 صفحه     تصاویرفهرست      عنوان

 9 ................................... (سوات روش)  يرونیب و يدرون عوامل تعامل اساس بر یاستراتژ نوع نییتع: 1 شماره ریتصو

 11 .......................................................................................................................... یاستراتژ نوع نییتع: 2 شماره ریتصو

 54 .......................................................... (منتخب -دوم نهیگز) پیشنهادی یکالبد ماتیتقس الگوی: 3 شماره ریتصو

 45 ................................................ (منتخب -سوم نهیگز) پیشنهادی یيفضا سازمان الگوی اگرامید: 5 شماره ریتصو

 69 .................................................... طرح افق در يآموزش یواحدها ازین مورد سطح برآورد ندیفرآ: 4 شماره ریتصو

 141 ............................................. نودان شهر یورود با هیقائم – رازیش محور تقاطع يهندس يطراح: 6 شماره ریتصو
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 صفحه     نقشهفهرست      عنوان

 52 .............................................................. شهر سطح در دیجد یسازها و ساخت به شیگرا تیوضع: 1 شماره نقشه

 53 ...................................................................................... نودان شهر توسعه امکانات و ها تیمحدود: 2 شماره نقشه

 55 ........................................................................................................ نودان شهر یشنهادیپ محدوده: 3 شماره نقشه

 57 ............................................................................ (کی نهیگز) پیشنهادی یکالبد ماتیتقس الگوی :5 شماره نقشه

 59 ........................................................... (منتخب -دوم نهیگز) پیشنهادی یکالبد ماتیتقس الگوی: 4 شماره نقشه

 46 .................................................................................. نودان شهر پیشنهادی فضایي سازمان الگوی: 6 شماره نقشه

 151 ..................................................................................... نودان شهر یشنهادیپ ياراض یکاربر نظام: 7 شماره نقشه

 155 .................................. نودان شهر یهاد طرح یشنهادیپ محدوده با یشنهادیپ محدوده سهیمقا: 4 شماره هنقش

 157 ........................................................................................................... نودان شهر یشنهادیپ میحر: 9 شماره نقشه

 142 .......................................................................................... یشنهادیپ معابر شبکه مراتب سلسله: 11 شماره نقشه

 143 ...................................................................................... نودان شهر یشنهادیپ معابر شبکه عرض: 11 ارهشم نقشه

 144 ................................................................................. یشنهادیپ معابر شبکه یاجرا یبند تیاولو: 12 شماره نقشه

 161 ..................................................... نودان شهر پیشنهادی یشهر زاتیتجه و ساتیتاس تیموقع: 13 شماره قشهن

 171 ....................................................... نودان شهر یشهر عمران مسئول یسازمانها عملکرد طهیح: 15 شماره نقشه

 

 صفحه     نمودارفهرست      عنوان 

 7 ......................................................................................................... (SWOT) سوات يلیتحل سیماتر: 1 شماره نمودار

 17 ................................................ سرشماری مختلف های دوره در داننو شهر جمعیت تغییرات روند: 2 شماره نمودار

 19 ......................................................... موجود تحوالت روند مبنای بر شهر جمعیت تغییرات الگوی: 3 شماره نمودار

 21 .............................................. (1511 سال) يخط روش به طرح افق در نودان شهر تیعجم برآورد: 5 شماره نمودار

 21 .................................. (1511 سال) گُمپرتز مدل روش به طرح افق در نودان شهر تیجمع برآورد: 4 شماره نمودار

 22 ................ (1511 سال) شده تعدیل نمایي مدل روش به طرح افق در نودان شهر تیجمع برآورد: 6 شماره نمودار

 22 .................................. (1511 سال) يسهم مدل روش به طرح افق در نودان شهر تیجمع برآورد: 7 شماره نمودار

 27 ........................................................... (هیبوژگارن مدل) 1344 سال در شهر یاقتصاد غالب نقش: 4 شماره نمودار

 31 ............................................................. (گارنیه بوژه مدل) طرح افق در شهر اقتصادی غالب نقش: 9 شماره نمودار

 41 ......................................................................................................... ياهیگ پوشش با نیزم یکاربر: 11 شماره نمودار

 167 ......................................................................................... یشهردار یشهرساز یادار التیتشک: 11 شماره نمودار

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

7 

 مع بندی و تجزیه و تحلیل مطالعات وضع موجود شهرج -1

ای برخاور ار  راهبر ی  شناسایی موضوعات استراتژیک از اهمیاپ ویاژه  -ریزی ساختاری ر فرآیند مدیریپ و برنامه

اسپ  از آن رو که افزایش شهری تنوع  رونی سیستمها  ساختار متنوع حکومتی  ناسازگاریها  عد  اطمینان و می ارفپ  

و سایر مینیدگیهای مرتبط با فرآیند توسعه  ر نواحی به همه آنها ماسخ  ا . لذا ضروری اسپ کاه باا توجاه باه     مداو  

اهداف و محتوای مروژه ها بر اساس اهمیپ مبنای اولویپ بندی میان موضوعات صورت گیر .  ر ای  راستا تکنیکهای 

حلیل وضع موجو  مربوط می شوند  ر ای  میان تکنیاک  تحلیلی بسیاری موجو  اسپ که البته بی تر آنها به روشهای ت

 شده تری  ای  ابزارها هستند. شناخته (BCG)و ماتریس گروه م اوری  بوستون  ( SWOT )سوات 

سوات از جمله مرکاربر تری  تکنیکها برای ایجا  نظ، و مناسبات ویاژه بای  مساایل و تعیای  مناسابتری       تکنیک 

یپ محیط اسپ و نخستی  بار از ای  تکنیک  ر عرصه مدیریپ صنعتی استفا ه شاده کاه   راهبر ها برای مداخله و هدا

با ای  تکنیک از جمله مصا یق بارز آن اسپ. ای  تکنیک بعدها  ر  1771گیریهای شرکپ فولکس  ر اولی   هه تصمی،

 ر انتخاب استراتژیک و سو مند ریزی طراحی شهری بکار رفته و قابلیپ بازیی را ای و سپس برنامهبرنامه ریزی منطقه

 بر اساس تحلیل امکانات و محدو یتهای  رونی و بیرونی از خو  ن ان  ا ه اسپ. 

اسپ از جملاه  انتخااب بار     (Presupposition)باید توجه  اشپ که ای  تکنیک مبتنی بر یکسری میش فرضها 

،  رونی برای هر مدیده که با نظا  و محیط اساس رویکر  عقالنی  اصل سو مندی  قایل شدن محیط رقابتی و یک نظ

میرامونی خو   ر تقابل اسپ و برای توسعه خو  عالوه بر رقابپ با همتایان  رونای از فرصاتهای محایط بیرونای ها،      

استفا ه می کند.  ر بررسی عوامل موثر بر هر مدیده می توان به  و مولفه عنایپ  اشاپ یکای تااثیر مساتقی، شارایط      

تحلیل شرایط  رونی به شناسایی نقااط ضاعو و قاوت     یگری تاثیر غیرمستقی، شرایط و محیط بیرونی. رونی خو  و  

مدیده  ر ارتباط با وضعیپ و ماهیپ خو  مدیده می انجامد و تحلیل شرایط بیرونی یا محیطی باه شناساایی فرصاتها و    

نجا  ای   و تحلیل  ر کنار ه، با مااتریس  انجامد که معموزً خارج از کنترل مدیریپ مدیده اسپ و سراتهدیدهایی می

 آورند. ها را از آن بدسپ می انجامد که سو مندتری  انتخابتحلیلی سوات می

 (SWOT) : ماتریس تحلیلي سوات1نمودار شماره 
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بعنوان یاک اسااس بارای توساعه و یاک       توانندمنابع  قابلیتها و امکاناتی اسپ که می: (Strenght)نقاط قوت 

 آیند. به شماربرتری رقابتی 

تواند با فقدان نقاط قوت تعریو شو  یا  ر بعضی موار  جلوه یک نقطه ضعو می: (Weaknesses)نقاط ضعف 

  یگری از نقاط قوت باشد و  سپ آخر اینکه می تواند ماهیپ مستقلی  اشته باشد. 

ای از قابلیتهای بیرونی و مزایایی کاه  تواند مارهه و تحلیل محیط بیرونی میتجزی: (Opportunities)ها فرصت

 محیط می تواند برای می رفپ سیست، فراه، کند  را نمایان ساخته و آنها را فرصپ به حساب آور . 

 چال ها  روندهای نامطلوب و شرایط خارجی که تاثیر نامطلوبی بر سیسات، مای گاذار  را    :(Threats)تهديدها 

 تحپ عنوان تهدیدها  سته بندی می کنند. 

 فرآیند بكارگیری روش -1-1

 بطورکلی می توان سه مرحله را  ر بکارگیری ای  روش باز شناخپ:

)نقاط ضعو و قوت( و    با توجه به مطالعات موضوعی مایه  بایستی نتایج را  ر قالب عوامل  رونیمرحله اول  ر

استخراج و تدوی  نمو . نتایج مزبور بصاورت جماالت خباری کامال و روشا   ر      ها  تهدیدها(  )فرصپ عوامل بیرونی

 ماتریس تنظی، می شو . 

مس از تکمیل ای  جدول برای تما  موضوعات کاالن )کالبادی  اقتصاا ی  اجتمااعی  زیساپ      مرحله دوم،   ر

و تناوع موضاوعات و مساایل     باشد با تعد ر  تبعی میمحیطی  ترافیکی و...( که خو  شامل موضوعات و زمینه های خُ

شوی، که بکارگیری و استفا ه مناسب از همه آنها  ر تدوی  و استخراج راهبر ها اگر چه ناممک  نیسپ  ولی مواجه می

تسریع  ر کار و بازبر ن  قاپ نخساپ مای     به منظورم کالت مینیده ای را  ر مرحله عمل ایجا  می نماید. از اینرو 

تر کاربر ی  سپ یافاپ باه ایا  منظاور     بی و اولویپ بندی عناصر مدید آمده به جدول چکیدهبایسپ با معیارهای ارزیا

تکنیکهایی توصیه شده که  ر ای  مرحله می توان به روش  لفی و سمینارهای  اخلی اشاره کر . هدف سمینار یکپارچه 

SWOT بارای رسایدن باه ایا  هادف      های کاری از طریق بحث و مذاکره می باشدا غا  نقطه نظرات و نتایج گروه .

های کاری زز  می باشد. تباا ل نظار آزا  و رویکر هاای    های مختلو بحث شامل اعضایی از تما  گروهت کیل گروه

ای از توساعه نز یاک شاده و    ها و منافع مختلو به چ ، انداز یکپارچاه های مختلو کاری و با صالحیپ افرا  از حوزه

 ه های عمل توسعه گروههای بحث مذکور مور  اجماع قرار می گیر . نهایتاً اهداف  راهبر ها و حوز

از تعامل عوامل  رونی و بیرونی جهپ استخراج انتخابهای استراتژیک و سیاستهایی خواهد بو  که مرحله سوم، 

 اشته  می رفپ تاکید -5عد  اطمینان  -4ناسازگاری  -3مینیدگی  -2 امنه انتخاب  -1بر ایجا  تعا ل بی  منج عامل 

ها باشد و عالوه بر آن بر توانمندیها استوار باشد  از مزایای ناشی از فرصتها و موقعیتها بهره گیر  و  یگر اینکه بر ضعو

کناد کاه  ر شاکل زیار بصاورت      فایق آید و تهدیدات را به حداقل ممک  برساند. تعامل مذکور چهار حالپ ایجا  مای 

 پ. شماتیک به نواحی مجزایی تفکیک شده اس
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 : تعیین نوع استراتژی بر اساس تعامل عوامل دروني و بیروني ) روش سوات(1شماره  ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: مطالعات م اور

(: با وجو  فرصتهای خارجی سیسات،  ارای نقااط ضاعو  رونای اساپ.  ر      WO)مجموعه راهبر ی  A ر ناحیه 

ها از  سپ می رو   ر اینجا باید فرصتها  برای غلبه  ها فرصپراهبر ی  اخلی برای حذف ای  ضعوصورت عد  اقدا  

 بر نقاط ضعو  نبال شوند )استراتژی انطباقی  ترمیمی  حفاظتی( 

های خوبی نیز برخور ار اسپ. راهبر  (: سیست، عالوه بر قوی بو ن از فرصپSO)مجموعه راهبر ی  B ر ناحیه 

هاسپ )استراتژی تهااجمی   غلبه بر تهدیدهای محتمل خارجی و ایجا  هارمونی بی  نقاط قوت و فرصپ ر ای  بخش 

 ای( سازی  توسعههماهنگ

(: سیست،  ارای نقاط قوتی اسپ ولی با تهدیدهایی از جاناب محایط خاارجی    ST)مجموعه راهبر ی  C ر ناحیه 

صا ی  می گری برای غلبه بر تهدیدها با تکیاه بار نقااط قاوت     مواجه اسپ  ر اینجا می تواند استراتژی ساماندهی  اقت

 میش گیر . 

(: بدتری  شرایط وجو   ار  که سیست، ه،  ارای نقطه ضعو اسپ و ها، از  WT)مجموعه راهبر ی  D ر ناحیه 

 پ. های خارجی بی بهره اسپ. لذا باید برای کاهش آسیب مذیری بی تر استراتژی تدافعی  تغییری  ر می گرففرصپ

  ر شکل زیر ای  مراحل بصورت شماتیک آور ه شده اسپ. 

 عوامل داخلی

 نقاط ضعف نقاط قوت

B 

 فرصتها

A 

 فرصت ها

 نقاط ضعف

D 

 تهدیدها

 نقاط قوت

C 

 تهدیدها

رجی
ل خا

عوام
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 : تعیین نوع استراتژی2شماره  ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: مطالعات مشاور

 SWOTنو ان  ر قالاب جاداول    حال با توجه به موار  فو  الذکر جمع بندی و تحلیل مطالعات وضع موجو  شهر

ها و مسایل و م کالت هر یک از خصوصیات اصالی شاهر   سپ  بعبارت  یگر به بررسی امکانات  متانسیلآور ه شده ا

 مر اخته شده اسپ که ای  خصوصیات عبارتند از:

 زيست محیطی شهر-خصوصیات طبیعی-1

 خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر-2

 خصوصیات اقتصادی شهر -3

 عملکردی شهر-خصوصیات کالبدی -4

 ترافیکی شهر خصوصیات -5

 ای  خصوصیات بصورت جداگانه  ر جداول زیر ارایه شده اسپ: ا امه جمع بندی هر یک از  ر

 زیست محیطي شهر -جمع بندی امکانات و محدودیتهای خصوصیات طبیعي: 1 شماره جدول

 (SO)طبقه بندی امکانات و پتانسیل ها (WTطبقه بندی مسائل و مشکالت)

 قرارگیری  ر مهنه بندی زلزله با خطر باز -
طبیعی  ر شاهر بعناوان یاک ماانع محادو  کنناده        هایوجو  مسیل -

 توسعه شهر

شیب نسبتاً بااز )قرارگیاری  ر  امناه     قرارگیری شهر  ر سطحی با -
 کوه(

 وجو  جنگلهای بلوط زیا   ر اطراف شهر -

 حاصلخیزی زمینهای منطقه -
 منابع آبی نسبتاً غنی  ر اطراف شهر وجو  مراتع و -
  ر جنوب شهر )شامور( قرارگیری رو خانه سفید -
ظرفیپ بالقوه بازی جاذبه های طبیعی و گر شاگری)تفرجگاه چ امه    -

رنجان  رو خانه سفید  و ...(  ر جذب گر شگر و همننی  گاذران اوقاات   
 فراغپ شهروندان

 0331 ،مأخذ: مطالعات مشاور 

 شهر قوتهای عمده داخلی

A B 

C D 
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 جمع بندی امکانات و محدودیت های خصوصیات جمعیتي و اجتماعي شهر: 2 شماره جدول

 (SOطبقه بندی امکانات و پتانسیل ها) (WT)طبقه بندی مسائل و مشکالت

سطح شاخصهای اجتماعی )سارمایه اجتمااعی  مایگااه اجتمااعی و      -

 می باشد. اقتصا ی  تعلق خاطر به شهر( متوسط رو به باز

 باز بو ن س  از واج  ر شهر -

 جمعیاپ  کال  از را ساه،  بی تری  سال 27 تا 15 سنی گروههای -

 شهر  ارند.

  رصد( 25سال ) 15باز بو ن گروه سنی کمتر از  -

  رصد( 11نرخ بیسوا ی باز  ر شهر ) -

 شهر  ر سکونپ برای متوسط اق ار توجه -

  جوان بو ن خانوارهای ساک   ر شهر -

 شهر  ر  یپل، به باز آموختگان  انش باز بو ن نسبپ -

 مایی  بو ن تراک، خالص و ناخالص جمعیتی -

 سال گذشته 11مهاجرمذیری شهر نو ان طی  -

 (1.7مایی  بو ن بار تکفل  ر شهر ) -

 م ارکپ مذیری نسبتاً بازی شهروندان -

 0331 ،مأخذ: مطالعات مشاور

 

 جمع بندی امکانات و محدودیت های خصوصیات اقتصادی شهر: 3 شماره جدول

 (SOطبقه بندی امکانات و پتانسیل ها ) (WTطبقه بندی مسائل و مشکالت )

 عد  توجه به مناابع تبادیلی ک ااورزی و اساتفا ه از الگوهاای      -

 سنتی ک اورزی

 سه، مایی  بخش صنعپ نسبپ به بخش های اقتصا ی  یگر -

کمبو  مرسنل ا اری و فنی متخصصِ بومی  ر سازمانهای ا اری  -

 نو ان شهر

زت سانگی   نیماه سانگی  و سابک مور نیااز      آکمبو  ماشی   -

 شهر اری

 فقدان  رآمدهای مایدار و مستمر  ر شهر اری -

 روستاهای اطرافشهرها و متانسیل باز شهر جهپ خدمات  هی به  -

 از شهر خارج مناطق به زیک اور متنوع تولیدات صدور -

 % (47باز بو ن میزان اشتغال  ر بخش خدمات ) -

 بافپ قالی و گلی، و... بعنوان مهمتری  فعالیپ اقتصا ی زنان -

 قیمپ نسبتاً مناسب زمی   ر سطح شهر -

 75نسبپ به سال  15افزایش نرخ اشتغال سال  -

 وط به عمران شهربازی شهروندان  ر امور مرب غیرمالی نسبتاًم ارکپ  -

 بو ن سه، هزینه های جاری شهر اری نسبپ به هزینه عمرانی مایی  -

 تهیه طرح متروشیمی نو ان  معدن ش  و ماسه و ... جهپ ایجا  اشتغال مایدار -

 0331 ،مأخذ: مطالعات مشاور
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 عملکردی شهر-ات کالبدیجمع بندی امکانات و محدودیت های خصوصی :5 شماره جدول

 (SO)طبقه بندی امکانات و پتانسیل ها (WT) طبقه بندی مسائل و مشکالت

)ماارک و   عد  تحقق مذیری سرانه کاربریهای می نها ی طارح هاا ی   -
 فضای سبز  تاسیسات زیربنایی و...(

گیری مراکز محالت و گرایش مخ اایش خادمات بصاورت    عد  شکل -
 محوری  ر لبه خیابانها

 فقدان و کمبو  کاربریهای زیر  ر سطح شهر: -

 مارک کو ک و محله ای)بطورکلی فضای سبز( - 

 مایانه حمل و نقل برون شهری -

 مراکز تفریحی -

 تاسیسات زیربنایی و... -
  ر مهنه مسکونی وجو  کاربریهای ناسازگار)صنعتی و  امداری( -

 عد  وجو  فضای عمومی مناسب  ر سطح شهر -

 %( 7.5ازی اراضی مخروبه و متروکه  ر سطح شهر )سه، نسبتاً ب -

 %(66باز  ر شهر )سال به  11سه، بازی ابنیه با قدمپ  -

 فرسو گی بازی شهر بازخص  ر نواحی مرکزی و شمالی شهر -

 کمبو  اراضی با مالکیپ  ولتی  ر سطح شهر -

 عد  وجو  ضوابط شهرسازی و معماری مناسب با ساخپ و بافپ شهر -

 برخور اری شهر از جایگاه سوخپ رسانی)بنزی  و گاز(عد   -

 فقدان وجو  یک ک تارگاه )صنعتی و نیمه صنعتی(  ر شهر -

 فقدان شبکه فاضالب شهری -
  ف  زباله ها  ر اطراف شهر و عد  تفکیک زباله ها -

 تحقق مذیری جهپ توسعه کالبدی می نها ی طرح ها ی -

 عاتیتعا ل فضایی و جمعیتی بی  محالت مطال -

 وجو   ان گاه میا  نور  ر شهر -

 برخور اری شهر از کاربریهای خدماتی و حیاتی -

 پوشش مناسب کاربریهای درمانی و بهداشتی -

مترمربع( و مطلوب بو ن  انه  147کاربری مسکونی )باز بو ن سرانه  -
 مترمربع( 625بندی قطعات مسکونی )میانگی  

 ازمطلوبیپ فضایی شهر به لحاظ  اشت  فضاهای ب -

 %( مناسب توسعه  ر اطراف شهر.22وجو  اراضی بایر) -

 %(36)نرخ نوسازی  گرایش به ساخپ و ساز جدید -

گرایش ساخپ ابنیه با سازه های اسکلپ بتنای و فلازی  ر سااخپ و     -
 سازهای جدید 

 مطلوب بو ن  انه بندی قطعات  ر سطح شهر -

راک، کیفیپ فضایی نسبتاً مناسب قطعات مسکونی بدلیل مایی  بو ن ت -
  رصد( 75تا  25 رصد  ارای تراک،  41ساختمانی)

 برخور اری از شبکه تلف   بر  و آب) ارا بو ن اکثریپ منازل( -

 شهراطراف و جنگل های بلوط  ارتفاعات منظر مناسب شهر به -

 وجو  شبکه گازرسانی  ر سطح شهر -

 وجو  ایستگاه آتش ن انی مستقل جهپ خدمات رسانی به مر   -

 عنوان مهمترین عنصر طبیعی از مجاورت شهرعبور رودخانه ب -

 0331 ،مأخذ: مطالعات مشاور

 
 جمع بندی امکانات و محدودیت های خصوصیات ترافیکي شهر: 4 شماره جدول

0331مأخذ: مطالعات مشاور،  

 (SO)طبقه بندی امکانات و پتانسیل ها (WT)طبقه بندی مسائل و مشکالت

 شیراز –ری کازرونعد  ایمنی کافی  ر محور برون شه -
 تحقق معابر می نها ی طرح ها ی بازخص کمربندی شهرعد   -
 تکمیل بلوار اما  خمینی )ره( شهر  ر طرح ها ی می نها یعد   -
 رعایپ سلسله مراتب شبکه معابرعد   -
 و... عد  کنترل تقاطع ها بوسیله چراغ راهنما -
رانندگی و راهنماای  عد  استفا ه از عالی، ترافیکی )چراغ راهنما  راهنمایی و  -

 مسیر  خط ک ی خیابان ها  اجرای سرعتگیر و سرعتکاه(  ر سطح شهر
 میا ه روهای موجو   ر شهرنسبتاً نامناسب معابر و کیفیپ  -
 سواره روها و میا ه رو ها ک،عرض نسبتا  -
 فقدان فضای مارکینگ -
 عد  طراحی هندسی تقاطع ها -
 لی عد  یکسان سازی میا ه روها جهپ استفا ه معلو -
 عد  نورمر ازی مناسب و کافی  ر شب -
 فقدان یک سیست، حمل و نقل همگانی -

 شیراز از مجاورت شهر –عبور محور کازرون -
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 چالشهای فراروی شهر نودان -1-2

 بندی مجموع مطالعاات گروههاای مختلاو  چال اهای    با جمع نو انتفصیلی شهر  - ر ا امه مطالعات طرح جامع 

عمده فراروی شهر را  ر هر زمینه  سته بندی کر ه که  ر بخش بعدی کار بعنوان مبنای تدوی  و تنظای، چ ا، اناداز    

ها  تفکیک آنها کلی شهر  اهدافِ کالنِ شهر و همننی  رویکر های طرح شده اسپ. بر ای  اساس  ر ت خیص چالش

 سی با توجه به مالحظات ذیل مدنظر قرار گرفته اسپ: به  و گروه مسایل عاجل و حا  منطقه و مسایل بنیا ی و اسا

 مسائل و مشكالت عاجل و حاد شهر -1-2-1

ها  تنگناها و مسایل موجو ی اسپ که نیازمند ارایه راه حل و چاره اندی ای  ر خصاو    منظور آن  سته از ضعو

مینیدگی و بحرانی شادن ماهیاپ   آن  ر مقاطع کوتاه مدت می باشد و عد  چاره اندی ی و حل اینگونه مسایل موجب 

مسئله و شرایط منطقه خواهد شد. برخی از اینگونه مسایل و م کالت  ر صورت عد  توجه و نداشات  طارح و برناماه    

 م خص تبدیل به تهدیدی جدی برای شهر خواهد شد. 

 مسائل بنیادی و اساسي شهر -1-2-2

یزی و حل آن نیاز به یک طرح و برنامه  رازمادت و  شامل آن بخش از مسایل و م کالت موجو  بو ه که برنامه ر

عز  و ارا ه جدی و هماهنگی و همکاری سازمانها و  ستگاههای مختلو بو ه و به وجاوه مختلفای از توساعه منطقاه     

ه وابسته اسپ. نحوه ظهور و بروز اینگونه مسایل نیز با مسایل عاجل و حا  متفاوت بو ه و معماوزً  ر طاول زماان و با    

 علل و عوامل مختلفی شکل گرفته اسپ.  واسطه

های مختلو اقتصا ی  اجتماعی  محیطی  کالبدی و حمل و نقل و  ر زمینهنو ان  ر ا امه چال های فراروی شهر 

 ترافیک ارایه گر یده اسپ: 
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 چالشهای فراروی شهر نودان :6جدول شماره 

چالشهای 

 فرارو

 زمینه

 مسائل بنیادی و استراتژيك عاجل و حادمسائل 

ساااااختار 

اقتصااادی، 

اجتماعی و 

 طبیعی

 نرخ بیکاری باز بخصو  جوانان  •

 عد  توجه به منابع تبدیلی ک اورزی و استفا ه از الگوهای سنتی ک اورزی •

عاد   سه، مایی  بخش خدمات نسبپ به بخ های اقتصا ی  یگار بعباارتی    •

 خرید جهپ جذب جمعیپ و تقویپ اقتصا  شهروجو  مراکز و مجموعه های 

 و صنایع کارگاهی کوچک عد  سرمایه گذاری  ر بخش صنایع  ستی •

 مایی  بو ن سه، واحدها  ر م اغل تولیدی و صنعتی مایه •

عد  سرمایه گذاری  ر بخش  امداری و تولیدات  امی )صنعتی  نیمه صنعتی  •

 و خانگی(

 باز بو ن س  از واج  ر شهر •

 قرارگیری  ر مهنه بندی زلزله با خطر باز •

ضعو  ر سرمایه اقتصا ی و بضاعپ اندک خانوارها به لحاظ مالی و  ر نتیجه عد   •

 امکان م ارکپ  ر سرمایه گذاریها و  رآمدهای شهر اری 

 سه، مایی  بخش صنعپ نسبپ به بخش های اقتصا ی  یگر •

 فقدان منابع  رآمدی ثابپ و مایدار تعد  و مراکندگی منابع  رآمدی شهر اری و •

ساااااختار 

کالبااادی، 

عملکااردی 

 و ترافیکی

وجو   رصد قابل توجهی از اراضی خالی و بایر  ر شهر و عد  وجو  طرح و  •

 برنامه م خص برای آن

 وجو  کاربریهای ناسازگار )صنعتی و  امداری(  ر مهنه های مسکونی •

 اایش خادمات بصاورت    عد  شکل گیاری مراکاز محاالت و گارایش مخ     •

 محوری  ر لبه خیابانها

 عد  وجو  فضای عمومی  ر سطح شهر •

فقدان تاسیسات و تجهیزات شهری)جایگاه سوخپ  ک تارگاه و میا ی  میوه  •

 و تره بار و...(

عد  وجو  بانک اطالعاتی مدیریپ زمی  و امالک  ر شهر اری و تاسیسات  •

 شهری  ر سازمانهای وابسته 

 وابط و مقررات ترغیب کننده و م و  نوسازی  ر بافتهای فرسو ه فقدان ض •

 شیراز-طراحی نامناسب و به تبع آن ایمنی و امنیپ مایی  محور کازرون •

 

 ساخپ و سازهای مراکنده  ر شهر و وجو  فضاهای خالی بسیار  رون بافپ  •

بال  فرسو گی شدید کالبدی  ر بخ های مرکازی از شاهر و تهدیاد جادی  ر مقا     •

 سوانح و مخاطرات طبیعی 

بی نظمی و اغت اش کالبدی و سایمای بصاری شاهر و  ر نتیجاه فقادان هویاپ        •

 کالبدی و جمعی شهر

 مایی  بو ن کیفیپ محیط شهری و عد  توجه به ابعا  طراحی شهری •

 عد  وجو  ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مناسب با ساخپ و بافپ شهر  •

 عمل زز  برای کا ر فنی شهر اریعد  وجو   ستورال •

 فقدان سیست، جامع حمل و نقل ) رون و برون شهری( •

 فقدان شبکه فاضالب  ر شهر •

 ر ا اره عد  مدیرت واحد شهری و ناهماهنگی ای  ارگانها و  ستگاههای مختلاو   •

 امور شهری

 0331، مأخذ: مطالعات مشاور
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 انداز توسعه شهر نودان بیانیه چشم -1-3

مفهومی چندجانبه اسپ و بر اشت  هر گا  موثر  ر ای  امر مستلز  ظرفیاپ ساازی فضاایی      نو انتوسعه شهر 

مالی  مدیریتی  اقتصا ی  اجتماعی  سیاسی و فرهنگی  ر مقیاس شهر و شاهروندان اساپ. باه همای  جهاپ عرصاه       

اساپ و باا   نایی و به یاری برنامه و سازماندهیتوسعه  عرصه کار و تالش آرزومندانه  باورمندانه و مسئوزنه با نیروی  ا

 س و بدبینی مناسبتی ندار .حوصلگی  یأتعجیل  بی

تری  مساله فراروی توسعه شهر نو ان تدارک و تجهیاز مناابع م اتوانه تاداو  حیاات آن باا اساتفا ه از        اساسی

تیاب مهمتاری  مسائله تادوی      بادی  تر  ها و ارتقاء شارایط زیساپ شاهر اساپ.    های موجو   افزایش ظرفیپمتانسیل

راهکارهایی اسپ که منجر به تولید  رآمد مایدار شهر اری تا به تبع آن بتوان به توسعه شهری مایدار  سپ یافپ. بخش 

ایا،  فقاط بایساتی    های قابل اعتنا  ر محیط میرامونی و محیط  رونی شهر را شاناخته ها و قوتای از ای  فرصپعمده

 بر اری کنی،.مند از آنها بهرهبطور هدفمند و برنامه 

 انداز آینده توسعه شهر را ترسی، می کنی،  ما برآنی، که:ها و امکانات  چ ،بر بنیان ای  فرصپ

 فراهم شود.  عملکردی-کیفیت کالبدیء ارتقاکیفیت مطلوب زندگی شهری از طريق  -0

  م.اقتصادی پويا، بسازي -شهری توسعه يافته با تعامالت اجتماعیاز نودان  -2

 در سطح منطقه تبديل کنیم. را به مرکز خدمات شهر نودان -3

و همننی  مواهب طبیعی موجو   ر شهر از جمله جنگلهاای بلاوط    های ک اورزی   امداری با توجه به متانسیل

باز بو ن جمعیپ ورزشی و -آموزشی-ا اری-چ مه رنجان و قناتهای اطراف شهر و برخور اری شهر از مراکز خدماتی

بر ن سطح رفاه عمومی شهر بعنوان گزینه مطلوب بارای چ ا،     ر شهر نو ان  توسعه اقتصا ی  اجتماعی و باز فعال

هاای صانعتی  ر زمیناه هاای مارتبط باا       انداز آینده شهر محسوب می گر  .  ر ای  راستا توجه باه تاسایس شاهرک   

با توجه به امکان بهره بر اری از آنها   ماسه ش  وک اورزی   امداری و تولیدات مربوط به آنها همننی  احداث معا ن 

و  ر نهایپ توجه به صنایع  ستی ساکنی  شهر نو ان و مکانیزه کر ن ایا  صانایع کاه شاامل قالیباافی  گباه باافی         

رو وزیهای سنتی  معر  کاری و... به همراه برمایی نمای گاه های فصلی از هنر  ساتی مار   ایا  شاهر  ر مقیااس      

له ابزار اجرایی به منظور نیل به اهداف چ ، انداز شهر اسپ که  ر ا امه به بررسی تفصایلی هار یاک از    استانی  از جم

 گزینه ها مر اخته خواهد شد. 
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 اهداف کالن توسعه شهر -1-4

  برای تدوی  و تنظی، اهداف کالن توساعه شاهر عاالوه بار     نو انانداز تعیی  شده برای شهر حال با توجه به چ ،

رطرف نمو ن مسایل و م کالت و چال های فراروی شهر و همننی  بهره گیاری حاداکثر از فرصاپ هاا و     توجه به ب

متانسیلهای موجو   ر شهر که  ر فو  به آن اشاره شد   یدگاه و نظرات شهر اری  شاورای شاهر و  یگار ساازمانهای     

 اسپ. که ای  اهداف کالن عبارتند از:شهری  شهروندان و معتمدی  محالت نیز تاثیر بسزایی  ر تدوی  اهداف  اشته 

 های شهرستان  ر شبکه سکونتگاه تقویپ جایگاه شهر 

 به شهروندان و روستاهای اطرافه خدمات یاراجهپ    رمرکز بخش  بعنوان شهر تقویپ 

 شیراز-ساماندهی کالبدی و بصری و هویپ بخ ی به محور ورو ی شهر )اما  خمینی( و محور قایمیه 

 یی و جمعیتی شهربخ ی فضا تعا ل 

  شهر فرهنگیاجتماعی و  روابط تقویپباززنده سازی و  

 بومی تحصیلکر ه و جوان نیروهای های شغلی برایافزایش فرصپ 

 توانمندسازی سازمانهای مدیریپ شهری و شهروندان جهپ ارتقاء م ارکپ همه جانبه بخ های مختلو 

 با تأکید بر صنایع جنبی و تبدیلیو  امداری  اورزیک  زمینه  ر شهر هایمتانسیل از بهره بر اری حداکثر 

 ها و زیربناهای توسعه مایدار شهر ارتقاء کیفیپ محیطی و تدارک زیرساخپ 

 ارایه خدمات بهتار باه سااکنی      به منظورها و راهکارهایی برا ی نیل به  رآمد مایدار شهر اری تدوی  سیاسپ

 شهر

 باه منظاور  ز بررسی و تحلیل کمبو ها و برآور  آتی آنها  ر افق طارح  قابل ذکر اسپ که تدوی  اهداف کالن قبل ا

 ها و برآور ها  ر راستای ای  اهداف می باشد. هی از میش اندی یده شده ای  تحلیلجهپ
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 پیشنهادی  حلیل و تدوین مباني طرحت -2

ف کالن تعیی  شده برای و تدوی  اهدا ،SWOTبا توجه به جمع بندی کاربر ی وضع موجو  شهر نو ان  ر قالب 

برآور  کمبو ها و نیازهای آتی شهر  ر زمینه مساک   تاسیساات زیربناایی  خادمات رفااهی و ساایر       برای شهر  حال 

  که  ر فرایند تهیه سند توسعه می باشدعملکر ها و کارکر های اصلی و حیاتی شهر نیاز به برآور  جمعیپ  ر افق طرح 

(  ساپس تعادا  شاغل    1415 ار اسپ. لذا می بایسپ ابتدا جمعیپ  ر افق طرح )ساال  آتی شهر از اهمیپ وافری برخور

 مور  نیاز ای  جمعیپ را برآور  کنی،  که  ر ا امه به ای  موار  می مر ازی،:

 (Population Projection) برآورد جمعیت آتي شهر -2-1

ستند. تعیی  تعدا  جمعیپ هر منطقاه بارای   گذاری هریزی و سیاسپبرآور های جمعیتی مهمتری  مایه برای برنامه

-برآور  نیاز به مسک   امکانات رفاهی  حمل و نقل و سایر تسهیالت مرتبط با جمعیپ  اهمیپ حیاتی  ار . هیچ برنامه

 ای موفق نخواهد بو .ریزی بدون آگاهی از تعدا  جمعیپ و روند تحوزت آتی آن بویژه  ر سطوح منطقه

بخش ابتدا به منظور شناخپ مکانیز  تغییرات جمعیتی به بررسی حرکات جمعیتی مر اخته و  به همی  منظور  ر ای 

 مس از تحلیل  به برآور  جمعیپ شهر نو ان خواهی، مر اخپ. 

 1391الي  1334: تحوالت جمعیت شهر نودان از سال 7 شماره جدول

 سال 0335 0345 0355 0335 0335 0335 0331

 جمعیت 1114 1111 1447 2161 2473 2671 2574

 مرکز بهداشت نودانمرکز آمار ايران و  مأخذ:

 های مختلف سرشماری : روند تغییرات جمعیت شهر نودان در دوره2 شماره نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

18 

 1391 -1354شهر طي دوره نرخ رشد جمعیت : 4 شماره ولجد

 دوره 45-35 55-45 35-55 35-35 35-35 35-31 31-45

 نرخ سال 11 سال 11 سال 11 سال 11 سال 11 ساله 5 سال 45

 نرخ رشد جمعیت 1 2.7 4.2 1.3 1.7 -0..7 9.1

 0331مأخذ: محاسبات مشاور 

 

می باشد  جمعیپ نو ان  ر ساال   1345-71های جدول فو  که ن ان  هندۀ تحوزت جمعیتی طی سال بر اساس

 رصد  2.7نفر افزایش یافته اسپ. نرخ رشد جمعیپ  ر ای   هه بیش از  1447به  55نفر  سپس  ر سال  1111  1345

ناشای از ورو    1345-55رشاد  ر  هاه   بو ه اسپ. رق، بسیار بازی نرخ  رصد  1.7و نرخ رشد طبیعی نیز  ر ای   هه 

افرا  مختلو به ای  شهر بعلپ موقعیپ مساعد ای  شهر )وجو  چ مه  قنات  اراضی مناسب جهپ ک اورزی و مراتع( و 

 اسکان ع ایر بو ه اسپ. 

نفر افزایش یافته کاه   2473به  1375نفر و  ر سال  2161 رصدی به  4.2با نرخ رشد  1365جمعیپ شهر  ر سال 

را تاا حادو ی    55 -65خوری،. افزایش جمعیپ  ر طی  هۀ  رصد برای ای   هه برمی 1.3ای  جمعیپ به نرخ رشد  با

و افزایش  1357اجتماعی حاک، بر کل جامعه  انسپ. وقوع انقالب اسالمی  ر سال  -توان ناشی از تحوزت سیاسیمی

ل جمعیتی و حتای تاا حادو ی ت اویق افازایش      های کنترشدید نرخ رشد جمعیپ  ر کل ک ور و عد  اجرای سیاسپ

 توان یکی از  زیل ای  افزایش نرخ رشد  انسپ.جمعیپ به لحاظ امتیازات قایل شده برای خانوارهای مرجمعیپ را می

 ناو ان رسیدگی به مناطق محرو  و خصوصاً قایل شدن امتیازات ویژه بارای روساتا و روستان اینان ) ر آن زماان     

ها  ر طی ای  هایی که از سایر سکونتگاهز می توان بعنوان  زیل کمکی قضیۀ فو  برشمر . مهاجرتروستا بو ه( را نی

که علپ ای  مهاجرتها بدلیل مرکز بخش باو ن   وره به نو ان گر یده را نیز می توان بعنوان یک عامل  یگر یا  کر . 

 شهر نو ان و برخور اری از امکانات می باشد.

نفر بو ه و نرخ رشد  هه گذشاته نیاز باه     2671جمعیپ شهر نو ان برابر با  15ری  ر سال بر اساس آخری  سرشما

 رسد  نو ان  ر  هه گذشته نرخ رشد طبیعی خو  را  اشته اسپ. رصد می رسد. بطورکلی به نظر می 1.7

نفر و نارخ   2574ا جمعیپ شهر نو ان برابر ب 1371 ر سال  آمار استانداریاستعالمات گرفته شده از مرکز بر اساس 

جمعیاپ ناشای از    کااهش  رصد می باشد. که ایا    1.2و نرخ رشد طبیعی آن  رصد  -1.5گذشته نیز به  سال 5رشد 

 نز یکی به شهرهای کازرون و قایمیههمننی   روستاها و شهرهای نز یک شهر نو ان وبرخور اری از خدمات عمومی 

 .باشدمی

(  به ای  نتیجه رسیدی، که تحوزت جمعیپ 2هر نو ان  ر مرحله قبلی)جلد با توجه به شناخپ ویژگیهای جمعیتی ش

( مطابق با جداول و نمو ار ارایه شده  افزای ی و با میانگی  رشد جمعیاپ  1345 -1371ساله ) 45شهر نو ان طی  وره 

زی شهر از یک ساو و  مذیری با های متوالی و نیز مهاجر جمعیپ شهر  ر  وره  رصد بو ه اسپ. روند صعو ی میزان  2

 نفوذ به  اقتصا ی حوزه  -های محیطی بو ن ظرفیپ  بو ن رشد جمعیپ حوزه نفوذ شهر از سوی  یگر بیانگر مایی  مایی 

 باشد.  لحاظ نگهداشپ جمعیپ و باز بو ن ظرفیپ و توان شهر نو ان  ر جذب جمعیپ و مهاجر می
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P = A +Bt 

مادل  ر حاوزه    4های اخیر  چهار مادل  م اتمل بار      ر  ههحال با عنایپ به روند تغییرات جمعیتی شهر نو ان 

سال  -مدل  ر حیطه روشهای ترکیبی برآور  جمعیپ جهپ برآور  جمعیپ آتی شهر  ر افق طرح 2روشهای تجمعی و 

بکار گرفته شده اسپ که  ر ا امه به شرح مختصری از مبانی و نتایج اجرای هریک از مدلهای مذکور مر اختاه   -1417

   و  ر نهایپ گزینه جمعیتی بهتر برای آینده شهر برگزیده شده اسپ:شو  می

 در برآورد جمعیت افق طرح روشهای تجمعي -2-1-1

هاای متاوالی( باه     )کاهش نارخ رشاد  ر  وره   ها با فرض ا امه روند موجو  تحوزت جمعیتی شهر  ر ای  روش

 گر  .  سی  مبا رت میهای سنی و جن برآور  عد  جمعیپ شهر بدون نیل به جمعیپ گروه

 الگوی تغییرات جمعیت شهر بر مبنای روند تحوالت موجود: 3 شماره نمودار

 

 :عبارتند از های تجمعی مور  استفا ه مدل

 ( به روش ریاضی Linear Growth Method) مدل رشد خطی  -1

 (Gompertz Method)مپرتزمدل گُ  -2

 شده نمایی تعدیلمدل   -3

 (Quadratic Method -مدل غیرخطی )سهمی  رجه  و  -4

 

 مدل خطي به روش ریاضي -2-1-1-1

 همی  می کند. به تغییر فعلی خو  نرخ با همننان جمعیپ میزان آن  ر که کندمی توصیه را رشد از الگویی مدل ای 

به  و صاورت   مدل ر  جمعیپ  ر ای برآو . اشپ کاهش خواهد یا افزایش زمان با تراک، جمعیپ متناسب میزان ترتیب

 15و نارخ رشاد    75-15انجا  گرفته شده. مطابق با فرمول روبرو جمعیپ آتی شهر نو ان نسبپ به نرخ رشد  ه سااله  

 محاسبه و  ر جدول و نمو ار زیر آور ه شده اسپ. 75-71ساله 
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 (1517)سال  در افق طرح: برآورد جمعیت به روش خطي 9جدول شماره 

 0335جمعیت  0335جمعیت 

 

 0335جمعیت  0331جمعیت 

2333 2433 2350 2433 

B 2225 B 3023 

A 2343425- A 4034323- 

 3001 0335جمعیت  2323 0335جمعیت   

 3231 3041جمعیت  3133 0413جمعیت 

 020 نرخ رشد 123 نرخ رشد

 0331مأخذ: محاسبات مشاور 

 (1517: برآورد جمعیت شهر نودان در افق طرح به روش خطي )سال 5 شماره ودارنم

 

 

 

 

 

 

 

 0331مأخذ: محاسبات مشاور 

 مپرتزمدل گُ -2-1-1-2
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 (1517: برآورد جمعیت شهر نودان در افق طرح به روش مدل گُمپرتز )سال 4 شماره نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات مشاور

 نمایي تعدیل شدهمدل  -2-1-1-3
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 (1517نمایي تعدیل شده )سال مدل : برآورد جمعیت شهر نودان در افق طرح به روش 6 شماره نمودار
 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات مشاور

 مدل سهمي )درجه دو( -2-1-1-4
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 (1517سهمي )سال مدل : برآورد جمعیت شهر نودان در افق طرح به روش 7 شماره رنمودا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ماخذ: محاسبات مشاور
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 (1417)سال  جمع بندی از برآورد جمعیت در افق طرح -2-1-2

 اسپ.  شده ارایهو  الذکر های ف  ر جداول زیر برآور  و نرخ رشد جمعیپ شهر  ر افق طرح بر اساس مدل

 : برآورد جمعیت شهر نودان بر اساس مدلهای پیش بیني جمعیت11 شماره جدول

 نرخ رشد 0413برآورد جمعیت  (0331جمعیت سال پايه) (0335جمعیت سال) پیش بینیهای مدل

 023 3421 2534 2333 مدل خطی رياضی

 0215 3135 2534 2333 گمپرتزمدل 

 223 3330 2534 2333 مدل سهمی

 223 3333 2534 2333 مدل نمايی

 220 3331 2534 2333 مدل ترکیبی

  ماخذ: محاسبات مشاور

 ه منظور تعیی  گزینه نهایی نرخ رشد جمعیپ شهر نو ان مس از بررسی سه گزینه ب
 بطوریکاه جمعیاپ  ر افاق طارح     رصاد(   1.5نرخ رشد می نها ی طرح جامع ناحیه غرب فارس )نرخ رشاد   -1

 نفر می رسد. 3227( به 1411)

  رصد( 1.7شهر نو ان )نرخ رشد  1345 -71استفا ه از معدل نرخ رشد  -2

  رصد( 2.7تا  1)نرخ رشد بی   الذکراستفا ه از روش های برآور  فو   -3

  رصد 1.6متوسط نرخ رشد طبیعی شهر  -4

 ست: تر ابنا به داليل زير منطقی درصد 320نرخ رشد 
 311 رصد قریب به  1با توجه به اینکه جمعیپ مایه اندک و ناچیز می باشد  تغییر  ر نرخ رشد تا سرحد  حتی  -

 نفر را افزایش و یا کاهش خواهد  ا  و لذا حساسیپ  ر ای  زمینه با توجه به کمی جمعیپ مایۀ شهر غیرضروری اسپ.

ن مور  انتظار واقعی جمعیپ باشاد. چارا کاه  ر ایا      نرخ رشد انتخابی می بایسپ حتی ازمکان بیش از میزا -
رهگذر متناسب با جمعیپ خدمات زز  میش بینی می گر   و با توجه به مسایل و م کالت اجرایی خا  شهر اریها و 
عد  توانایی  ر اجرای کامل می نها ات و اجرای می نها ات طرح از نقطه نظار کمای  بادی  طریاق گریازی بساوی       

شته شو . جهپ توضیح بی تر چناننه نرخ رشد میش بینی شده کمتر از واقعیتها باشد و خدمات میش بینی واقعیتها بر ا
شده نیز تماماً اجرا نگر ند  لذا فاصله میان ظرف و مظروف بی تر می شو . اما چناننه نرخ رشد میش بینی شده بی اتر  

طرف باا توجاه باه    وح برآور  شده اجرا نگر ند از آناز واقعیتها باشد  هر چند که خدمات میش بینی شده به نسبپ سط
توان تعا ل را انتظار  اشپ و واقعیتها ضریب اطمینان بوجو  آمده شده )جمعیپ اضافی میش بینی شده( تا اندازه ای می

 را  ر آینده لمس نمو .

ه علاپ مرکاز   ا اری )با خادمات  آموزش عالی(  -برخور اری شهر از امکانات و تسهیالت آموزشی ) بیرستان -
 و ...  ر سالهای اخیر  رمانی-بهداشتیخدمات ورزشی )زمی  چم   استخر سرموشیده و ...( و خدمات بخش بو ن(  

 چ ، انداز و اهداف تدوی  شده برای شهر -

درصدی مبنای برآورد جمعیت آينده قرار گرفته کاه باا ايان     320بر مبنای داليل فوق الذکر، نرخ رشد 

 434نفر خواهد شد )افازايش   3203( معادل 3041سال ان در پايان دوره طرح )حساب جمعیت شهر نود

در آيناده  مورد نیاز شهر جهت فعالیتها و کاربريهای  مبنای محاسبات طرحدر ادامه نفری( که اين جمعیت 

 قرار خواهد گرفت. 

 ماخذ: محاسبات مشاور
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 بیني نقش و عملكرد شهر و روند توسعه اقتصادی آن در آینده پیش -2-2

برآور  جمعیپ که بخش اصلی  ر هر سیست، شهری می باشاد  بررسای گر یاد.  ر حقیقاپ  هایچ       ر بخش قبل 

اجتماعی همنون جانس  سا      -ای بدون رجوع به میزان جمعیپ و جزییات آن با توجه به ویژگیهای اقتصا یجامعه

 گروههای  رآمدی و... قابل بررسی و تحلیل نیسپ.

هاای   کند  معموزً فعالیاپ شو  و افرا  را قا ر به زندگی  ر یک شهر می عامل اصلی که موجب مایداری جامعه می

-غل  ر آن منطقه عملی میعبارت  یگر حضور جمعیپ  ر یک منطقه شهری با اشتغال و وجو  م اه اقتصا ی اسپ. ب

ر . باویژه  برای  ارتباط نز یکی بی  سطح اشتغال یا فعالیپ اقتصا ی  ر یک منطقه و ساطح جمعیاپ وجاو   ا   شو . بنا

باشد  مستقیماً با رشد یاا نازول فعالیتهاای اقتصاا ی یاک      مهاجرت که عامل مه، سو   ر تغییرات میزان جمعیپ می

 منطقه بستگی  ار .

های اقتصا ی آن ممک  نخواهد باو . لاذا  ر   به هر حال بررسی تغییرات یک سیست، شهری جدا از مطالعه فعالیپ

 مر ازی،:  آتی اشتغال  ر افق طرح میا امه به تجزیه و تحلیل و برآور

چند عملکار ی متمایال باه     هد نقش غالب اقتصا ی  ر ای  شهر نقش همانطورکه بررسیهای اقتصا ی ن ان می

  ار . خدمات

 ناو ان تاری نسابپ باه شاهر     که  ارای م توانه قوی شیرازو  قایمیه کازرونو با توجه به نز یکی ای  شهر به شهر 

 یپ خدمات م تیبان شهر را تحپ تأثیر قرار  ا ه و کوچک کر ه اسپ.اسپ  مقیاس فعال

ناچیز بو ن اقتصا  بخش خصوصی بدزیل فو  و محدو  بو ن فعالیتهای  ولتی  ر ای  شهر  تولید ناخالص  اخلی 

-نمای ای  شهر را  ر مقیاس محدو ی نگه  اشته اسپ  گویی ساختار اقتصا ی موجو  اجازه رشد اقتصا ی به شاهر را  

و  الاذکر فاو  گذاریهای جدید اسپ که ای  امر نیز بدلیل نز یکای باه شاهر     هد. رشد اقتصا ی بی تر مستلز  سرمایه

 گذاری تحقق مایینی خواهد  اشپ.جاذبیپ آنها نسبپ به ای  شهر برای سرمایه

 اما ثبات نسبی جمعیپ شهر و عد  رشد اقتصا ی آن تبعات چندی را به بار خواهد آور :

 هد که همانند کال  ن ان می کازرونزً اینکه بررسی هر  نسبی جمعیپ موجو  آتی شهر نو ان و نیز شهرستان او

اوتی استان و ک ور نیز  ارای ساختار جمعیتی جوان اسپ. ای  ساختار چناننه بیان شده  ر مقاطع مختلو  نیازهای متف

ساله متمرکز شاده اساپ.  ر    15 -34 ر گروههای سنی ر  بی تری  سه، جمعیتی شهر کند.  ر حال حاضرا ایجا  می

های جدید  آموزش و مسک  و... مطرح اسپ.  ر واقع عرضاه  ای  گروه سنی  نیازهای اشتغال  از واج و ت کیل خانوا ه

نیروی انسانی شهر یک مرتبه جهش میدا کر ه و افزایش قابل توجهی یافته اسپ.  ر صورت عد  ماسخگویی مناساب  

زا  بیکاری گستر ه شهر را فرا خواهد گرفپ. ای  امر بدلیل عاد  امیادواری باه    گذاری اشتغالیاز و عد  سرمایهبه ای  ن

 یافت  شغل  مهاجرت بی تر از شهر را  ام  خواهد ز .

های جدید  ر اثر افزایش از واج که خو  متأثر از سااختار سانی   گیری خانوا هاما نکته قابل توجه  یگر اینکه  شکل

- هد. نیاز به مسک  جدید   ر صورت سرمایهمعیتی اسپ  حتی  ر شرایط ثبات جمعیتی  نیاز به مسک  را افزایش میج
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گذاری اقتصا ی و ایجا  م اغل جدید بی تر خواهد شد.  ر غیر اینصورت  مهاجرت گستر ه از شاهر ایا  نیااز را نیاز     

 تحپ تأثیر قرار خواهد  ا .

ای نیسپ. نقاش غالاب   ورت گرفته شده  شهر نو ان  ارای نقش اقتصا ی برجسته ر ضم  مطابق با بررسیهای ص

گاذاری  ر بخ اهای اقتصاا ی ایا  شاهر و  ر      اسپ. که عد  سرمایه چند عملکر یاقتصا ی ای  شهر  همان نقش 

ز آن را صورتی که تصمی، قاطعی برای رونق بخ یدن به اقتصا  رسمی شهر اتخاذ نگر    رکو  شدید شهر و مهاجرت ا

 منجر خواهد شد. 

طرح و حداقل افزایش جمعیپ مور  انتظار برابر باا   بینی شده برای شهر نو ان  ر افق  حال با توجه به جمعیپ میش

نفر   ر ای  بخش از مطالعات به برآور  حداقل م اغل زز   به تفکیک م اغل مایه و تبعی برای تأمی  ملزومات  651

 شده اسپ. تبع وجو  م اغل مور  نیاز مر اخته ماندگاری جمعیپ  ر شهر به

 برآورد حداقل افزایش مشاغل پایه و تبعي مورد نیاز تا افق طرح -2-2-1

نظار گارفت     ( و اجرای معکاوس ایا  مادل  باا  ر    Lowryای  مرحله با استفا ه از مدل اشتغال مایه زیوری )   ر

ای از  اسپ. خالصاه  یک م اغل مایه و تبعی محاسبه گر یدهافزایش جمعیپ مطلوب  افزایش م اغل مور  نیاز به تفک

 باشد. روند محاسباتی انجا  شده  ر ا امه قابل مالحظه می

مضربی اسپ از کل اشتغال ایجا   شهر ر ای  مدل اساس کار بر ای  فرض استوار اسپ که کل افزایش جمعیپ  ر 

  پ  ر آن شهر:شده  ر  وره متناظر با افزایش جمعی

 

 

 

 

عبارتساپ ازمجماوع    شاده  اشتغال ایجاا  

شده و اشتغال تبعی )خادمات   اشتغال مایه ایجا 

 غیرمایه( شکل گرفته  

 

  ر اولی  مرحله  اشتغال مایه ایجا  شده موجد اولی  افزایش جمعیپ اسپ: 

 

مایه( برای  ماتی غیرشده و افزایش جمعیپ منتج از آن  اولی   سته از اشتغال تبعی)خد تبع اشتغال مایه ایجا ه حال ب

اساپ  بادی     واضح اسپ که ای  اشتغال ضریبی از جمعیپ افزو ه شاده  آید. مر ه خدمات به جمعیپ جدید بوجو  مییارا

  ترتیب:

  ر مدل حاضر فرض بر ای  اسپ که  امنه تغییرات ضریب بتا عبارتسپ از:
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 افزایش جمعیپ جدید خواهی،  اشپ  بدی  ترتیب:شده  ر مرحله اول یک   ر چرخه  و  بر اثر م اغل تبعی ایجا 

 نماید  لذا: نوبه خو  اشتغال تبعی خدمات  هنده به خو  را ایجا  می ازسوی  یگر ای  افزایش جمعیپ جدید نیز به

 

 

 

 

 همی  ترتیب چرخه فو  ا امه خواهد یافپ تا: به

 توان نوشپ: مس می
 

 

 

 

 اخل مرانتز یک تصاعد هندسی نزولی با قدر نسبپ کاهنده اسپ  مس  nای  رجه  گر   که چند جمله مالحظه می

 توان نوشپ: می

 

شده  ر چرخاه اول قابال    شده  ر یک منطقه و تعدا  م اغل مایه ایجا  از عبارت اخیر رابطه بی  کل اشتغال ایجا 

  میش از اجرای مدل اقدا  های خا  شهر و ترکیب م اغل  ر آن ای  مرحله با توجه به ویژگی استخراج اسپ. لیک   ر

 .اسپ توجه به آمار و اطالعات اقتصا ی و جمعیتی شهر شده به کالیبراسیون ضرایب مدل با

 کالیبراسیون محلی ضرايب مدل 

 

 نتیجه کالیبراسیون ضریب بتا بر مایه آمار شاغلی   رم اغل  سته بندی شده:

تر را برای جذب جمعیاپ مادنظر  ار  اختیاار     تخصصیضریب آلفا نیز بر اساس راهبر های طرح که م اغل مایه 

 شده  

 اجرای مدل 

 

 

 

 

 

 

تاوان   شغل تبعی می 65گیری حداقل  تبع آن شکل مایه و بهآن شغل  شغل 76شغل که  161 با ایجا  حداقلنتیجتاً 

. بعبارتی نرخ رشد نفر باشد 464شاهد افزایش جمعیتی حداقل برابر با  نو انشمسی شهر  7141انتظار  اشپ که تا سال 

 . برسد   رصد 3.1به مرز  نو انجمعیپ  ر شهر 
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 گانه اقتصاد در افق طرح برآورد توزیع اشتغال در بخشهای سه -2-2-2

تدریج کاهش یافتاه و  ه ا بیات توسعه با شروع فرآیند توسعه  ر یک منطقه سه، بخش ک اورزی  ر اشتغال ب  ر

ای هستند به سمپ . ای  فرآیند  ر شهرهایی که  ارای حوزه نفوذ گستر هیابدسه، بخش صنعپ و خدمات افزایش می

 افزایش اشتغال  ر بخش خدمات متمایل می باشد.

گارنیه  ر هایی نظیر مدل بوژه  ر بررسی تحوزت بخ های اقتصا ی و برآور  توزیع اشتغال  ر  ه ساله آتی از مدل

ای  گرفته شده اسپ. خالصهه،  ر برآور  توزیع اشتغال آتی شهر بهرهتعیی  نقش غالب اقتصا ی شهر و از مدل تغییر س

 از ای  روند  ر ا امه قابل م اهده اسپ. 

زز  به ذکر اسپ که  ر ای  بخش از مطالعات با توجه به ماهیپ مدل برآور   اشاره مجد ی به توزیع اشاتغال  ر  

غییرات توزیع اشتغال و نقش غالب اقتصا ی شاهر تساهیل   اسپ تا از ای  راه  رک روند ت  نیز صورت گرفته 1375سال 

 گر  .

 )مدل بوژگارنیه( 1344: نقش غالب اقتصادی شهر در سال 4 شماره نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1344و  1374های سه گانه اقتصادی در سال  : توزیع اشتغال در بخش 11 شماره جدول

 مأخذ: مرکز آمار و محاسبات مشاور

سه، شهر نسبپ 

 (15به شهرستان)

تفاوت اشتغال 

 (15 ر  و سطح)

بخش  شهر نودان کازرونشهرستان 

 (15) تعدا   رصد (75) تعدا   رصد (15) تعدا   رصد (75) تعدا   رصد اقتصادی

 کشاورزی 145 11.6 211 33.1 21167 27.4 11177 32.1 11.7 - 1.7

 صنعت 252 32.3 145 23.7 6217 1.6 14671 25.1 23.6 4.1

 خدمات 314 47.2 261 43.1 43616 61.6 24442 41.5 11.4- 1.7

 جمع 711 111 616 111 71737 111 51141 111 --- 1.1
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ه همانطورکه  ر جدول فو  م اهده می گر    رصد شاغلی  بخش ک اورزی و  امداری  ر شهر ناو ان نسابپ با   

 رصد کمتر اسپ  از طرف  یگر  ر ای  شهر بدلیل حوزه نفوذ باز بخش خادمات امکاان    11شهرستان کازرون حدو  

گاذاری  ر  گسترش زیا ی جهپ جذب نیروی کار مازا  بخش ک اورزی و بیکاران را  اشته  لذا می بایسپ باا سارمایه  

همننی  صنایع  ستی متانسیل جاذب افارا     گسترش بخش صنعپ و بخصو  صنایع مرتبط با ک اورزی و  امداری 

 بیکار و مازا  بخش ک اورزی فراه، گر  . 

گر    تغییرات ساختار اقتصا ی  ر شهر نو ان با افزایش قابال توجاه شااغلی     همننی  همانگونه که م اهده می

ی به شهر  ایجا  امکانات توان به ارتقائ از نقطه روستایبخش صنعپ و خدمات همراه بو ه اسپ. از جمله  زیل آن می

 ر شهر  نز یک بو ن شهر قایمیه و کارون و شیراز به نو ان و   رمانی-و تسهیالت آموزشی  ورزشی  ا اری و بهداشتی

 های اخیر و... را نا  بر .خ کسالی

  ر هر حال با  ر نظر  اشت  ای  نکات به تحلیل و آینده نگری اقتصا  شهر می مر ازی،:

  یعنی ک اورزی  ر راه رشد و توسعه خو  با محدو یتهای خاصی روبرو اسپ  که مای تاوان باه    بخش اول اقتصا

 موار  زیر اشاره کر :

 فقر مالی مر   و به تبع آن میش فروش کر ن محصوزت ک اورزی به قیمپ خیلی مایی . -

 ر اسپ.بعلپ موقعیپ آب و هوایی تقریباً نیمی از سال ک اورزان بیکارند و نی،  یگر فصل کا -

 های ک اورزی و توزیع نامناسب آنم کل کمبو  نها ه -

 های ک اورزی.مکانیزه نبو ن ک اورزی بدلیل مراکندگی قطعات اراضی مزروعی و به تبع آن افزایش هزینه -

 نبو ن جا ه مناسب بی  مزارع -

ای امکان قابل مالحظه ک اورزی شهر  تقریباًجها  و با توجه به بررسیهای بعمل آمده و نظرات کارشناسان ا اره 

جهپ توسعه کمی امر زراعپ و باغداری وجو  ندار . و تنها رشد کیفی  ر ای  بخش مطرح می باشد که ما می تاوانی،  

الذکر و همننای  بکاارگیری   انتظار  اشته باشی، که  ر آینده با استفا ه از برطرف کر ن م کالت و محدو یتهای فو 

  هی اقتصا ی  ر ای  بخش گسترش یابد. سیاستهای صحیح ک اورزی  بهره

های فعالیپ  ر بخش ک اورزی تا حد زیا ی عرصه فعالیپ بازتر اسپ. بعنوان نمونه می تاوان  اما  ر سایر زمینه

.  ر رابطه با طرحهاای فاو  و اصاوزً تماایالت بخاش      اشاره کر به گرایش مر   به ایجا  گاو اریها و مرغداری و ... 

خواهد  اشپ و بتدریج نوعی تمرکزگرایای   های تولیدکه ای  بخش  ر آینده گرایش به تغییر شیوه ک اورزی باید گفپ

ها به چ ، می خور . بنابرای  می توانی، بگویی، که ما شاهد صانعتی شادن  اماداری  ر     ر روند آتی تولید ای  فعالیپ

ها ر روند آتی شاهد رشد کمی و کیفی ای  فعالیپسطح شهر و منطقه خواهی، بو   و از اینرو می توان انتظار  اشپ که  

های شغلی را برای های  امداری تا حدی خواهد توانسپ فرصپباشی،. به ای  ترتیب با راه اندازی طرحهای فو  فعالیپ

 جمعیپ شهر بوجو  آورند  همننی  صنعتی شدن بتدریج رشد بهره وری را نیز فراه، خواهد ساخپ.

س بخش ک اورزی از امکانات رشد کمی و کیفی مناسبی بهره مند اسپ  بطوریکه بستر اما  ر بخش صنعپ برعک

اصلی رشد صنعپ نیز فعالیتهای انجا  شده  ر بخش ک اورزی و امکانات ای  بخش می باشاد. )البتاه  ر  هاه هاای     

آینده  ر شهر رشاد    اشته ولی امید می رو  که  رنسبتاً خوبی گذشته بخش صنعپ و معدن  ر اثر عوامل مختلو رشد 
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تری به خو  بگیر (. بعنوان نمونه از ای  زمینه ها می توان به تولیدات زراعی و گ شتابانسرمایه گذاریهای صنعتی آهن

 111تُا  معاا ل    311هکتار انار و مرکبات   251باغی اشاره کر . بر اساس آمار موجو   ر سطح منطقه نو ان بیش از 

بندی و همننی  واحد شو   که به ای  ترتیب زمینه های مساعدی برای ایجا  واحدهای بستههکتار برنج و... تولید می 

  تولید آب انار و مرکبات و... وجو   ار .

... تاسیس مازی گاه متروشیمی نو ان )مصوبات ریاسپ جمهوری( و همننی  امکان تاسیس معدن ش  و ماسه  و 

  ر سطح منطقه می باشد.

های مناسب و عد  رشد کافی   ای  بخش می توان گفپ که بطورکلی با توجه بوجو  متانسیل ر هر حال  ر مور 

  ر گذشته   ورنمای مناسبی برای رشد ای  بخش  ر آینده وجو  خواهد  اشپ.

اما  ر مور  بخش سو  اقتصا  یعنی خدمات انتظار بی تری جهپ ایجا  شغل می رو   چرا که با تازه شهر شادن   

ه شهر و رسیدن به آستانه جمعیتی  بتدریج زمینه برای استقرار خدمات رفاهی  ر آن نقااط مدیادار شاده و    رشد و توسع

و شیراز و ... برای رفع احتیاجات خو  خواهند  اشپ. و  ر کنار ای   کازروناهالی آنها نیاز کمتری برای مراجعه به شهر 

وجب خواهد شد که ای  شهر از لحاظ خدماتی اهمیپ خاو   مسئله موقعیپ شهر و استقرار خدمات  ولتی  ر ای  شهر م

را  ر سطح منطقه ارتقاء  هد. عالوه بر آن رشد جمعیپ شهر و استقرار سایر فعالیتهای اقتصا ی زمیناه  یگاری بارای    

 باشد.رشد ای  فعالیپ می

 به روش تغییر سهم 1417برآورد توزیع اشتغال در سال  -2-2-2-1

لیل و میش بینی شرایط اقتصا ی و اشتغال شهرستان مور  استفا ه قرار می گیر .  ر ای  روش تغییر سه، برای تح

روش مقیاس مرجع  شهرستان  ر نظر گرفته شده اسپ  که شهر نو ان با آن سنجیده می شو .  ر ک ور ما بعلپ اینکه 

 می گر  .  جز آمار اشتغال  آمار ا واری موجو  نیسپ  بنابرای  از آمار اشتغال استفا هه ب

)شهرساتان(   روش تغییر سه، تفاوت رشد بخ های اقتصا ی شهر  ر مقایسه با رشد بخ ها  ر سطح اقتصا  مرجع

را بررسی می کند. ای  تفاوت که ممک  اسپ مثبپ یا منفی باشد  بیانگر تغییر مکان یا جابجایی سه، اقتصا ی شاهر  

 عنصر زیر می تواند باشد: ر اقتصا  مرجع اسپ. ای  جابجایی سه، ناشی از سه 

عنصر رشد اقتصا  مرجع: ای  عنصار کال تغییارات اشاتغال  ر اقتصاا  مرجاع  ر طای  و  وره سرشاماری          (1

 ( را ن ان می  هد و با فرمول زیر قابل مقایسه اسپ:15-75متوالی)

 

ER= کل اشتغال  ر بخش مرجع 

رشد یا نزول نسبی هر بخش اقتصاا  را  عنصر رشد نسبی بخ های اقتصا ی  ر کل اقتصا  مرجع:ای  عنصر  (2

 ر کل اقتصا  مرجع اندازه گیری می کند. مثبپ یا منفی بو ن ای  سنجه به معنای صعو  یا نازول آن بخاش  ر کال    

 اقتصا  مرجع اسپ.

Ei =اشتغال  ر بخشi ر اقتصا  مرجع  
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موقعیاپ رقاابتی    عنصر عملکر  هر بخش  ر شهر نسبپ به عملکر  همان بخش  ر سطح مرجع: ای  سنجه (3
هر بخش اقتصا ی شهر را  ر مقایسه با اقتصا  مرجع اندهزه گیری می کند. مثبپ بو ن آن باه معناای سارعپ رشاد     

 بی تر آن نسبپ به کل اقتصا  مرجع و منفی بو ن آن به مفهو  عقب افتا گی اسپ.

Eli اشتغال بخش =i ر سطح محلی  

ERi= اشتغال بخشi ر سطح مرجع  

م خص شد می توان  مطابق با فرمول زیر اشتغال را  ر هریک از بخ های  A ،B ،C که ضرایبمس از این

 مختلو اقتصا ی بدسپ آور .

 

 1517های سه گانه اقتصادی در سال  : برآورد توزیع اشتغال در بخش 12 شماره جدول

نسبت اشتغال 
 0413سال 

 بخشها

اشتغال سال 
0413 

 شهابخ

C B A 

 شهرستان شهر نودان

 0335 0335 0335 0335 بخش اقتصادی

 کشاورزی 11177 21167 211 145 7.22 -7.9 -7..7 919 27.2

 صنعت و معدن 14671 6217 145 252 7.22 -7.0 2..9 90. 0...

 خدمات 24442 43616 261 314 7.22 ...7 -9..7 ... 9...

 کل اشتغال 51141 71737 616 711 7.22 --- ..7.7 1.2 977.7

 مأخذ: محاسبات مشاور

 : نقش غالب اقتصادی شهر در افق طرح )مدل بوژه گارنیه(9 شماره نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: محاسبات مشاور

و ه که با توجه به کمباو   ب و صنعپ روند توسعه اقتصا ی شهر نو ان از گذشته تاکنون از ک اورزی بسوی خدمات

آب  کوچک بو ن قطعات اراضی ک اورزی از یک طرف و افزایش جمعیپ و تغییر نقش سکونتگاه از روستا به شاهر و  

 ر  و صانعپ  تار و نقاش خادمات   به تبع آن توسعۀ خدمات از طرف  یگر نقش ک اورزی و  امداری بتدریج ک، رناگ 

  شده اسپ.تر رنگ راقتصا  شهر مُ

 (A+B+Cاشتغال دوره بعد= کل اشتغال سال پایه + اشتغال سال پایه * ) 

75

85

75

85

Ri

Ri

Li

Li

E

E

E

E
C 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

31 

برآورد امكانات مالي و فني شهرداریها و چگونگي رشدد درآمددها و اعتبدارات     -2-2-3

 و امكان تغییرات آن در آینده  نهای مؤثر در عمران شهر در گذشتهشهرداری و سایر سازما

 ر ای  بخش از مطالعه بطورکلی به بررسی مسایل مالی شهر اری و راهکارهای کسب  رآمد بخصو   رآمد مایدار 

 نو ان مر اخته می شو . برای شهر

 اعتبارات عمرانی استان: الف(

همانگونه که بصورت خالصه  ر مطالعات مرحله اول بیان نمو ی، با توجه به اینکاه شاهر اریها بعناوان ماسساات     

اند  فاقد اعتبارات هزینه ای بو ه و شهر اری خو  می بایساپ جهاپ تاأمی     عمومیِ غیرانتفاعی و غیر ولتی  یده شده

آزت و ماشی  آزت مور  نیاز خو  و همننی  تأمی  منابع  نه های جاری )شامل: حقو  مرسنل  خرید وسایل  ابزارهزی

 مالی جهپ اجرای مروژه های عمرانی  ر سطح شهر( اقدا  نماید.

اما با توجه به اینکه شهر اریهای شهرهای کوچک فاقد هرگونه  رآمد مایداری می باشاند   ولاپ جهاپ عماران و     

آبا انی ای  شهرها به کمک شهر اری آمده و هر سال مبالغی را  ر قالب اعتبارات عمرانای اساتانی از طریاق معاوناپ     

برنامه ریزی استانداری بعد از تأیید و تصویب  ر کمیته برنامه ریزی شهرستان و استان و همننی  بعد از مبا له موافقپ 

مرور و  فع مسماندها  ر اختیار شهر اریهای شهرهای مذکور جهپ  نامه  ر سه سر فصل: خدمات شهری  بهبو  عبور و

 اجرای مروژه های عمرانی قرار می  هد.

شهر اری باید با توجه به میزان اعتبارات فو  )معموزً هر سال تا اول مر ا ماه اعال  می شو ( نسبپ به ارایه لیسپ 

مروژه بصورت مجزا اقدا  نماید )جمع اعتبار مور  نیاز مروژه ها  مروژه های اولویپ  ار شهر همراه با اعتبار مور  نیاز هر

ریزی شهرستان و استان مروژه های فو  را همراه باا  از کل اعتبار اعال  شده باید بی تر شو ( و سپس  ر کمیته برنامه

به انتخااب میمانکاار و   اعتبار مور  نیاز مطرح نمو ه و بعد از اخذ مصوبه و طی کر ن مراحل مبا له موافقپ نامه نسبپ 

اجرای مروژه تحپ نظارت واحد عمران خو  اقدا  نماید. )قابل ذکر اسپ مروژه های فو  حتمااً بایاد عمرانای باشاند و     

شهر اری مجاز به خرید وسیله نقلیه و ماشی  آزت و لواز  ا اری و همننی  اجرای مروژه بصورت امانی نمای باشاد.(   

مبالغ تخصیص یافته هر سال تا آخر تیرماه سال بعد می باشد.  ر صورتیکه تا آخر تیرمااه  کر ِ حداکثر مدت زمان هزینه

سال بعد مبلغ اعتبارات فو  توسط شهر اری جهپ اجرای مروژه های مصوب طبق موافقپ نامه مبا له شده فی ماابی   

ه بایستی به خزانه عو ت  ا ه شاو .  ر  با معاونپ برنامه ریزی استانداری هزینه ن ده باشد  مبلغ باقیمانده و هزینه ن د

ها و قوانی  مالی بعهده ذیحساب می باشد. حسابرسی و کنترل کر  مروژه ها طبق موافقتنامهضم  وظیفه کنترل هزینه

کارکر   ستگاه اجرایی طبق موافقپ نامه ها بر عهده حسابرسان  یوان محاسبات استان می باشد. که ای  حسابرسی با 

 ستگاه اجرایی انجا  می شو . )معموزً  ر نیمه اول مر ا ماه حسابرسان با هماهنگی قبلی جهپ باز ید  حضور ذیحساب

 مروژه ها و کنترل  فاتر و اسنا  مالی به اعتبارات مذکور به شهر اری مراجعه می نمایند(

 درآمدهای شهرداری: ب(

ای  اعتباری تفاعی بو ن شهر اریها  ر اعتباراتِ هزینههمانگونه که  ر ابتدای ای  بحث ذکر نمو ی، با توجه به غیران

های جاری برای شهر اریها  ر نظر گرفته نمی شو  و به نوعی به شهر اریها ای  مجوز  ا ه شده که جهپ تأمی  هزینه
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  خریاد  های جاری ا اریای: حقو  مرسنل  تهیه ماشی  آزت  هزینهخو   رآمد کسب نمایند )منظور از اعتبارات هزینه

 ماشی  آزت غیرعمرانی و خو رو... می باشد(.

 ر ابتدای هر سال زیحه بو جه ) رآمدها و هزینه ها( بایستی توسط حسابداری شاهر اری تهیاه شاده و  ر قالاب     

تفریق بو جه سال جهپ تصویب به شورای اسالمی شهر ارسال گر   که بعد از بررسی و تصویب توسط شورای شاهر  

 گیر . مالک عمل قرار

ولی متأسفانه م اهده می شو  که ای  زیحه بو جه بعد از تصویب و عو ت از شورای شهر معموزً بایگانی گر یده 

گر   و برای تصویب باه  و یکی  و ماه مانده به مایان سال زیحه اصالحی بو جه توسط حسابداری شهر اری تهیه می

هاای شاهر اری  ر مایاان ساال معماوًز یاا توساط شارکتهای          شورای شهر ارسال می شو . کنترل  رآمدها و هزینه

حسابرسی  ارای صالحیپ که از طرف وزارت ک ور معرفی می گر ند  انجا  می شو  یا از طریق حسابرسان مور  تأیید 

شورای شهر. )منظور از تهیه و ارسال زیحه اصالحی بو جه ای  اسپ که معموزً شهر اری بار مبناای بو جاه اصالی     

کند و  ر انتهای سال با ارسال زیحه اصالحی بو جه اولیه را اصالح می نماید که ای  موضوع ن ان  هنده نمی حرکپ

 عد  حرکپ برنامه ریزی شده  ر سطح شهر اری می باشد.(

 موارد متفرقه: ( ج

تأسیساات   ر طول سال مبالغی ه، از طرف وزارت ک ور)سازمان شهر اریها( جهپ احداث یا تکمیل و یاا تجهیاز   

-شهری به شهر اریها مر اخپ می شو . )ای  اعتبارات معموزً جهپ احداث و تکمیل سرویسهای بهداشتی  آتش ن انی

ها  فضای سبز و مسایل ترافیکی و... مر اخپ می گر   که متأسفانه معموزً بابپ مر اخپ حقو  مرسنل هزینه شاده و  

کی  و سال گذشته ای  مبالغ  ر قالب اعتبارات طرح تجمیع عوارض  ر نهایپ به نحوی حساب سازی می شو .( که تا ی

% از مالیات بر ارزش افازو ه  1.5مالیات بر ارزش افزو ه  یگر اعتبارات فو  قطع شده و  %3بو  و بعد از تصویب قانون 

ریزی اصاولی از  امه)شهر اری باید با برن به حساب شهر اری شهر واریز می گر   که مبلغ نسبتاً قابل توجهی می باشد.

 (.ای  فرصپ جهپ عمران و آبا انی شهر خو  بی تری  بهره بر اری را نمایند

همننی   ر طول سال شهر اریها می توانند از سازمان شهر اریهای وزارت ک ور نسبپ به اخذ وا  اقدا  نمایند  که 

وه بر مور  فاو  شاهر اریها مای توانناد ها،      ای  مور  نیز  ر راستای تأمی  منابع مالی به شهر اری کمک نماید. )عال

بصورت م ارکتی با بانکها نسبپ به اجرای طرحهای عمرانی و غیرعمرانی اقدا  نمایند و ه، می توانناد از بانکهاا وا    

  ریافپ نمایند(.

با عنایپ به موار  ذکر شده کامالً م خص اسپ که شهر اریهای شهرهای کوچک مناابع  رآماد مایادار نداشاته و     

معموزً  ر طول سال جهپ تأمی  هزینه های جاری خو  با م کل مواجه هستند. لذا ارایه طرح و می نها ات  رآمدزا که 

مبتنی بر واقعیات بو ه و قابلیپ اجرایی  اشته باشد بسیار حایز اهمیپ و حیاتی می باشد و قطعاً از طارف شاهر اری باا    

گر   که شهر اری جهپ تهیه ماشی  آزت سنگی  و نیماه  مدزا باعث میگر  . عد  تأمی  منابع  رآاستقبال مواجه می

سنگی  مور  نیاز خو  با م کل مواجه شده و همننی   ر بکارگیری نیروهای متخصاص جهاپ نظاارت بار کارهاای      

زت عمرانی نیز نتواند خوب عمل نماید به همی   لیل اسپ که  ر ای  شهر اریها عالوه بر کمبو  امکانات و ماشای  آ 

 با کمبو  نیروهای فنی و متخصص ه، روبرو می شوی،.
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با توجه به مسایل مطرح شده به نظر می رسد اولای  قاد   رتهیاه طرحهاای جاامع بررسای  قیاق و واقاع بیناناه          

متانسیلهای منطقه و شهر اری شهر جهپ ارایه می نها  و راه حل برای تأمی  منابع  رآمد مایدار می باشد. که به تجربه 

بپ شده که اگر شهر اری امکانات و نیروهای متخصص نداشته باشد و همننی   ارای منابع  رآمدزایی نباشاد  فاقاد   ثا

کارآیی زز   ر عمران و آبا انی شهر خواهد بو . با اندکی  قپ مر واضح اسپ که یکی از بزرگتری  ضعفهای مطالعات 

یی جهپ تأمی  منابع  رآمد مایدار برای شهر اری می باشد. مور  طرحهای جامع عد  ارایه راهکارهای واقع بینانه و اجرا

می رو  عد  تعریو مروژه های عمرانی همراه باا اعتباار ماور  نیااز و      به شماربعدی که از نقاط ضعو طرحهای جامع 

جاو  و  اولویپ بندی آنها  ر افق طرح جامع می باشد. )قابل ذکر اسپ  ر صورت عد  تطابق باا شارایط و واقعیاات مو   

 متانسیلهای شهر و شهر اری قابلیپ اجرایی میدا نخواهد کر (

رسد حضور م اور و کارشناسان مروژه  ر محل و از نز یک با کمبو های شهر و م اکالت   ر ای  راستا به نظر می

ماذاکره باا   مند شدن و همننی  اهالی و مسئولی  روبرو شدن و با ساکنی  شهر به گفتگو ن ست  و از نظرات آنها بهره

تواند  ر تعریو و ارایه مروژه های عمرانی و تعیی  اولویپ آنهاا کماک مااثری    مسئولی  شهر و شنیدن نظرات آنها می

تر مطرح گر   تا قابلیپ اجرایی  اشته باشد. مور   یگر که از نظر م اور بسیار حایز اهمیاپ  نوعی واقع بینانهه نماید و ب

هاای عمرانای شاهرها  ر    طلبد  عد  کنترل و  قپ نظار  ر تصاویب ماروژه   ن را میبو ه و همپ وازی مسئولی  استا

ریزی استان و شهرستان  ر ابتدای سال جهپ تأمی  اعتبار می باشاد. کاه متأسافانه  ر ایا      های برنامهجلسات کمیته

و اولویپ بندی شده گیر . )قاعدتاً بایستی طبق مطالعات صورت گرفته جلسات طرحهای جامع مور  بی مهری قرار می

شو  طرحهای جامع اساپ و غالبااً بار    ها به تنها چیزی که توجه نمیمروژه ها تعریو شوند.( معموزً جهپ تعیی  مروژه

ای ای  مروژه ها  ر سطح شهر تعریو می شو   لذا می انها  مای گار   قبال از     مبنای مسایل سیاسی و قومی و قبیله

زی  کمیته ای بنا  کمیته تطبیق که مسئولیپ آن کنتارل و تطبیاق ماروژه هاای     ت کیل جلسات کمیته های برنامه ری

عمرانی مطرح شده با طرح جامع می باشد ت کیل شده و بعد از تأیید آن کمیته  لیسپ ماروژه هاا جهاپ تصاویب باه      

ژه هاای  گر   جهپ بررسای و تصاویب مارو   کمیته برنامه ریزی شهرستان و استان ارسال گر  . همننی  می نها  می

 عمرانی  ر کمیته برنامه ریزی از نماینده مهندسی  م اور تهیه کننده طرح جامع نیز هر سال  عوت بعمل آید.

ساله طرح نسبپ به بررسی و تطبیق عملیات عمرانای اجارا    11مرتبه  ر افق  2و  ر آخر می نها  می گر   حداقل 

یرت وضع موجاو  باا طارح جاامع  زیال ایا  مغایرتهاا        شده  ر سطح شهر با طرح جامع اقدا  گر   و  ر صورت مغا

سااله طارح بصاورت  قیاق      11م خص شده و نسبپ به اصالح و یا ممانعپ ازانجا  آن اقدا  گر   و  ر انتهای افاق  

موفقیپ و یا عد  موفقیپ طرح جامع بررسی و تجزیه و تحلیل گر   و باا ابزارهاای ت اویقی و تنبیهای باا مسائولی        

 فتار گر   تا ای  مغایرتها به حداقل ممک  برسد. ان اء اهلل...مدیریپ شهری ر
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 امكانات تأمین منابع مالي و اعتباری جدید برای رفع نیازهای عمراني شهر  -2-2-3-1

گوناه وظیفاه ای مساتلز      ها کامالً واضح و روش  اسپ که انجا  هار  با بررسی وظایو متعد  محوله به شهر اری

و بکارگیری متخصصان مربوطه می باشد  که ای  امر نیز به شرط تأمی  منابع مالی آن امکان مذیر  تأمی  امکانات فنی

ه خو  باید  ر جهپ تأمی  منابع مالی مور  نیااز خاو  با   و محوله ها جهپ انجا  وظایو قانونی  می باشد  لذا شهر اری

یک از وظایو  ایند.  ر غیر اینصورت  ر انجا  هیچصورت واقع بینانه برنامه ریزی نمو ه و بر مبنای آن برنامه عمل نم

 خو  موفق نخواهند بو . 

های مالی وزارت ک ور جهپ انجا  کارهای عمرانی  ر سطح شهر  ر غالب طارح تملاک    ر سالهای گذشته کمک

شاهر   های بهداشتی  ر سطح ای صورت می گرفپ. بعنوان مثال ای  اعتبارات جهپ اجرای: سرویس اراییهای سرمایه

اجرای نمازخانه  ر مبا ی ورو ی و خروجی شهرها  ساماندهی ترافیکی معابر  مقاو  سازی ایستگاه های آتاش ن اانی   

 و... مر اخپ می گر ید. 

از سال گذشته با توجه به اخذ مالیات بر ارزش افزو ه بخ ی از ای  مالیات جهاپ عماران شاهری باه شاهر اریها      

مر اخپ حقو  مرسنل و تأمی  هزینه های جاری مور  استفا ه قرار می گیار . ذکار    گر   که معموزً جهپمر اخپ می

ای  نکته ضروریسپ که اگر شهر اریها جهپ هزینه های جاری خو  باه فکار تاأمی  مناابع ماالی مایادار نباشاند و از        

 کمکهای  ولتی بخواهند استفا ه کنند شهرهای ما شاهد تغییر و تحول اساسی نخواهند بو . 

تأسفانه  ر شهرهای کوچک منابع  رآمد شهر اریها ه، ک، و ه، نامایدار می باشد  به همی   لیل ای  شاهر اریها  م

معموزً جهپ مر اخپ حقو  مرسنل خو  و هزینه های جاری با م کل مواجه می شوند و غالباً بدهکار می باشند. لذا با 

 مهمتری  کارهای استراتژیک شهر اری می باشد.  توجه به موار  ذکر شده تأمی  منابع  رآمد مایدار از

 ازجمله تأمی  منابع  رآمدی شهر اری می توان به موار  زیر اشاره کر : 

ریزی بلندمدت شهر اری آزت راهسازی  ر سطح منطقه   ر یک برنامهآزت زز  بخصو  ماشی با تأمی  ماشی 

آزت خریاداری  میمانی شو   که ای  امر با وجو  امکانات و ماشی  برای افزایش منابع  رآمدی خو  می تواند وار  حوزه

آزت منباع  رآمادی  ر بخ اهایی همناون     شده و  ر  سپ خریداری می تواند  ر سطح منطقه بدلیل کمبو  ماشای  

 راهسازی  تولید و فروش ش  و ماسه و آسفالپ و همننی  حمل آنها باشد. 

تفصایلی شاهر ناو ان  ر گذشاته شااغل  ر شاهر اری و  ارای       -طرح جامع همننی  با توجه به اینکه مدیر مروژه

باشد موار  ذیل را که مسئولیپ بو ه و با نحوه عملکر  و وظایو شهر اری و قوانی  مربوط به شهر اری کامالً آشنا می

ناابع ماالی   شاو  جهاپ توانمندساازی م   به تجربه ثابپ گر یده عملی بو ه و باعث  رآمدزایی شهر اریهای کوچک می

  ار :شهر اری اعال  می

 ایجا  مایانه های باربری و مسافربری و استفا ه از عایدات آنها. .1

 ایجا  میا ی  میوه و تره بار  .2

 ی گُلکاحداث گُلخانه  ر سطح شهر جهپ تولید نهال و تول .3

 و ش  و ماسهسنگ شک   احداث کارخانه آسفالپ  .4
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 م ارکپ با بخش خصوصی جهپ بازیافپ زباله  .5

 تفریحی و مجتمع های بی  راهی و ...-احداث مراکز تجاری .6

 احداث ک تارگاه نیمه صنعتی  .7

 و ....و اخذ عوارض  .1

توساعه   به منظوربا توجه به مرکزیپ خدماتی شهر نو ان  ر میان روستاهای اطراف و همننی   ارا بو ن متانسیل 

اصولی بعنوان قطب خدماتی و صنعتی  ر منطقاه   صنعتی و تاسیس معدن  ای  شهر می تواند با برنامه ریزی صحیح و

ها و همننی  م ارکپ شهر اری گذاری بخش خصوصی  ر احداث زیرساخپمطرح گر   که  ر ای  راستا لزو  سرمایه

ای قایل شدن برای مجریان اینگونه طرحها کامالً محسوس می باشاد.  ر مجماوع    ر اینگونه مروژه ها و امتیازات ویژه

ریزی )مالی و مدیریتی( و عمل نمو ن به برنامه  ر مدیریپ شهری بر هیچ کس موشیده نیسپ ولی جهپ  لزو  برنامه

 ای که مبتنی بر واقعیپ بو ه و قابلیپ اجرایی  اشته باشد رفع موانع و م کالت ذیل ضروری می باشد: تدوی  برنامه

ت مدیریپ شهر محسوب می گر   باعث و م کالمسایل   ر مجموع رفع م کل از هر یک از موار ی که از جمله

 ایجا  زمینه ای جدید  ر امر مدیریپ و برنامه ریزی مالی و مدیریتی شهر خواهد شد  از جمله ای  موار  عبارتند از:

: بدون  سترسی به اطالعات جدید  ر مور  کاربریهایی که نیااز باه برناماه ریازی     کمبود اطالعات و آمار -

 اسپ گذاری مناسب  م کل و حتی ناممک  خواهد بو . ارند  تدوی  مقررات و سی

: وجو  و یا عد  وجو  سند رسمی و... باعث خواهاد  های ناقص ثبتی و فقدان امنیت مالکیتسیستم -

شد که  ر نهایپ مالکی  بعلپ اینکه نمی توانند بطور رسمی وا   ریافپ کنند و از آن بعنوان م توانه مالی استفا ه کنند 

بنیه مالی شده و  ر نهایپ از نوسازی و بهسازی ساختمانهای خو   ساپ ک ایده و ایا  سااختمانها  ر     لذا  چار ضعو 

 مقابل بالیای طبیعی آسیب مذیر باشند.

: از  زیل عماده  ر ناکاافی باو ن خادمات زیربناایی      کمبود ظرفیت مناسب خدمات زيربنايی شهر -

 فی اسپ. استفا ه نکر ن از فناوری صحیح و فقدان منابع مالی کا

زیسپ محیطی بایساتی راه  مسایل  برای ایجا  تعا ل بی  توسعه و توسعه شهر و حفظ محیط زيست: -

 حلی انتخاب شو  که ه، از منابع حساس حمایپ کند و ه، تسهیالت زز   ر بازار زمی  تدارک  یده شو . 

اتخاذ شاده اساپ  شاهر اریها      ر نهایپ باید گفته شو  که با توجه به سیاسپ های مدیریپ شهری که  ر ک ور

هاایی  توانند جهپ تأمی  هزینه های خو   رآمد کسب نمایند  لذا باید برناماه باشند که میبعنوان نها ی غیرانتفاعی می

شاوند   منسج، برای تأمی  منابع مالی خو   اشته باشند   ر غیر اینصورت  چار م کل شاده و باا بحاران مواجاه مای     

 ر اریهای شهرهای کوچک به  و قسمپ قابل تفکیک می باشد:بطورکلی منابع مالی شه

 الف( اعتبارات عمرانی

ریزی استانداری استان جهاپ کماک باه عماران     اعتباراتی اسپ که از طریق مبا له موافقپ نامه با معاونپ برنامه

 مر اخته می شو :شهری برای مروژه های خا  تعریو شده به شهر اریها که  ر قالب سه سرفصل به شرح ذیل به آن 

 ایجا  تاسیسات حفاظتی همنون: احداث کانالهای هدایپ سیالب و احداث سیل بند و.... -
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شامل: زیرسازی و آسفالپ معابر  اجرا و کو سازی  میا ه روها  احداث نهر و تجهیز وسایل  بهبو  عبور و مرور -

احداث مل عابرمیا ه  خرید و نصب عالی، ترافیکی ک ی خیابانها و میا ه روها  های راهنمایی  خطترافیکی شامل: چراغ

  ر سطح شهر و.... 

 خدمات شهری مانند: فضای سبز  احداث و تجهیز مارکها  روشنایی و نورمر ازی  آبیاری فضای سبز  و...  -

  رآمد ناشی از عوارض عمومی ) رآمد های مستمر( -

  رآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی -

 سسات انتفاعی شهر اری بهای خدمات و  رآمدهای مو -

  رآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهر اری  -

 کمک های اهدایی  ولپ و سازمان های  ولتی -

 اعانات و کمک های اهدایی اشخا  و سازمانهای خصوصی -

 (1349ان در سالهای )های مربوط به شهرداری نودهزینه های جاری و عمراني و شاخص درآمدها و: 13 شماره جدول

 ريال(هزار هزينه عمرانی ) ريال(هزار هزينه جاری ) ريال(هزار درآمد قطعی) سال

1317 3،111،111 0،453،311 0،543،211 

 0331، مأخذ: شهرداری نودان

دی  ر کل با توجه به اینکه شهر اری نو ان برای آنکه با کسری بو جه  ر آینده مواجه ن و  باید باه مناابع  رآما   

مایدار بعنوان راهکار عملی بیاندی د  به همی   لیل برای  ستیابی شهر اری نو ان به  رآمد مایدار بایساتی ماوار  زیار    

 مور  توجه قرار گیر :

 الف( پايدارسازی درآمد

یکی از مهمتری  مسایل و م کالتی که شهر اریها با آن مواجه هستند  وابستگی بیش از حد به منابع  رآمدیسپ 

از سویی  ایمی نبو ه و از سوی  یگر متکی به رونق و رکو  اقتصا ی حاک، بر شهر و بویژه فعالیتهای ساخپ و ساز  که

 ر شهر بو ه و به تقاضای بخش خصوصی وابسته اسپ. به همی   لیل   رآماد شاهر اری  ر ساالهای مختلاو  ارای     

خاصی بدلیل از بی  رفت  ماهیپ مسئله وجو   ار .  ر نوسانات شدید شده و از سوی  یگر  احتمال قطع  رآمد از محل 

 توان به  رآمدهای حاصل از فروش تراک،  تخلفات ساخپ و ساز یا تغییر کاربری اشاره نمو .ای  رابطه می

  ر نامایداری ای   رآمدها کافی اسپ به نکات زیر توجه شو :

تاراک، بفروشاد   ر نهایاپ ماس از اتماا        ر صورتیکه شهر اری نو ان برای تما  قطعات تفکیکی منطقه   -1

 قصعات ای  کد  رآمدی به صفر خواهد رسید. )!(

تفصیلی اجرای ای  طرحها باشد   ر ای  صورت ماس از تهیاه ایا  طرحهاا       -اگر هدف از تهیه طرح جامع -2

از و فروش ایا   قاعدتاً نباید تغییر کاربری یا حتی فروش تراک،  اشپ. همننی  بسیاری از مباحث تخلفات ساخپ و س

 ای  محل به شدت کاهش خواهد یافپ. تخلفات نیز منتفی خواهد شد.  ر ای  صورت  رآمد شهر اری از

ای و نیز  خالپ  یوان عادالپ و... بادلیل عاد  قانونمناد     گذاریهای مختلو  ر سطح ملی و منطقهبا سیاسپ -3

 های شهر اری همواره وجو   ار .بو ن ای   رآمدها  احتمال نوسان ای   رآمدها و حذف آن از  رآمد
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 رصد  رآمد شهر اری   رآمدهایی اسپ که مس از تهیه طرح  احتمال کااهش زیاا ی  ار  و    51بنابرای  بیش از 

 مذیری کاهش خواهد یافپ.برخی  یگر  با رعایپ سقو جمعیپ

می  اشته باشاد کاه قابلیاپ     تواند امکان بهبو   رآمدهای شهر اری و مایدارسازی  رآمد را  رراهبر های زیر می

 گر  :اجرای هر مور  نیز بررسی می

تاوان همانناد   مذیر  ر نظر گرفته شو    رآمد حاصل از فروش تاراک، را مای  اگر تراک، بعنوان یک منبع مایان -1

 رآمد حاصل از فروش نفپ  ر نظر گرفپ. همانگونه که بو جه کل ک ور وابسته به منبع  رآمدی نفاپ کاه از ساویی    

مذیر و از سوی  یگر نوسانی اسپ  بو جه شهر اری نیز وابسته به فروش تراک، و تغییر کاربری و تخلفات بو ه که یانما

تاوان  اشاپ و ناه    موشی از  رآمد حاصل از ای  منبع می واقع  ر چنی  موار ی  نه چ ، مذیر و نوسانی اسپ.  رمایان

ای اسپ خارج شد.  ر ای  موار  بهتری  و کارآمدتری  شیوه  شیوه توان از  غدغه کاهش ناگهانی و حذف ای   رآمدمی

باید  رآمد حاصل از ایا  مناابع  رآمادی را وار  سیسات،     که  ر کل ک ور ه، سابقه  ار .  ر واقع شهر اری نو ان می

)نظیار   شاهر اری  گذاری  ر زمینه فعالیتهای مرتبط باگذاری یا صندو  سرمایهای خو  نکند و با ت کیل سرمایهبو جه

های مسکونی و تجاری  و اجاره آنها و...( ای   رآمد انبوه اما نامایدار را به  رآمد مایدار فعالیتهای بازیافپ  احداث مجتمع

اما ک، نوسان تبدیل کند. چنی  روشی  ر واقع به روشهای سازمان تأمی  اجتماعی نیز م اابهپ  ار  کاه  ر ساالهای    

سال به زمان هزینه کر ن آنها باقی اسپ  طی ای   وره  31های بازیی  ارند  اما چون حداقل گیری   رآمداولیه شکل

سال آینده حقو  بازن ستگان را نه از محل  رآمد قبلی بلکاه از محال ساو  ناشای از      31کنند و  ر گذاری میسرمایه

 کنند.گذاری مر اخپ میسرمایه

گذاری آن و آور ن سو  حاصل از ای   رآمد از چرخه بو جه و سرمایه بنابرای  راهکار اول می نها ی  خارج کر ن

باید  ر طی یک فرآیناد چناد    )قطع ارتباط  رآمد شهر اری از ای  منابع( گذاری  ر بو جه سازنه اسپ. ای  کارسرمایه

 ساله صورت گیر .

مد شهر اری اسپ  اما از سویی هرچند شیوه فو  یکی از اساسی تری  راهکارهای مایدارسازی  رآ قابلیت اجرا:

توان ای  راهکار را به اجرا  رآور  و با منع قانونی مواجه اسپ و از سوی  یگر  می نها ات شهر اری با قوانی  فعلی نمی

 ناو ان باشد و شهر اری )و حتی احیاناً مراجع بازتر( می نو ان برای اجرای ای  راهکار م روط به تصویب شورای شهر

 تواند نق ی  اشته باشد.ازی اجرای آن به جز انعکاس می نها  و میگیری نمی ر زمینه س

راهکار  و  کاهش سه، ای   رآمدها از  رآمد شهر اری با استفا ه از افزایش ساه، ساایر کادهای  رآمادی      -2

باا  اسپ. برای ای  منظور راهکار واقعی کر ن  رآمد حاصل از عوارض نوساازی  عاوارض خادمات شاهری و... باویژه      

 منطقی کر ن ارزش امالک اسپ.

هرچند ای  راهکار  از نظر اجرایی بو ن کلی قابلیپ اجرایی  ار  و موانع قانونی ندار   اما از حیطاه  قابلیت اجرا: 

 اسپ. نو انگیر اصلی  ر ای  رابطه شورای شهر وظایو شهر اری نو ان خارج بو ه و تصمی،

ر شهر اری از محل ای  کدها  رآمادی نادار : برخای کادهای     احیاء برخی کدهای  رآمدی که  ر حال حاض  -3

 رآمدی وجو   ار  که  ر وضعیپ کنونی  ر  رآمد شهر اری غایب بو ه و شهر اری نسبپ به جذب ای   رآمدها اقدامی 
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شاهر اری   تواند با ایجا  ای   رآمدها  سه،  رآمدهای نامایدار ذکر شده را  ر رسید  رآمدیکند. ای  راهکار نیز مینمی

 کاهش  هد.

ای  راهکار نیز از نظر قابلیپ اجرا وابسته به تصمی، و اقدا  شورای شهر باو ه و شاهر اری ناو ان    قابلیت اجرا: 

 تواند اقدامی انجا   هد.رأساً نمی

 ها:وابسته کر ن برخی از کدهای  رآمدی به عوارض زیرساخپ -4

تواند با باز رفت  تحقاق  رآماد برخای کادهای     اسپ  اما میبی تر  ر تحقق  رآمدها مور  توجه  اگر چه ای  امر

کند که عمومااً مار   تماایلی باه      رآمدی  به مایداری  رآمد نیز کمک کند.  ر واقع ای  راهکار از ای  نکته تبعیپ می

هزیناه   )یعنی افرا  بدون مر اخاپ  هر قدر ای  کازی عمومی  خالص تر باشد 1مر اخپ هزینه کازهای عمومی ندارند.

تواناد فار  را   بتوانند استفا ه کنند( تمایل به مر اخپ کمتر نیز خواهد بو .  ر واقع  ر مور  کازهای عمومی  کسی نمی

تاوان خیاباان را بارای کسای کاه هزیناه       )مثالً نمای  بدلیل نپر اخت  قیمپ کازی عمومی از استفا ه آن ممنوع ساز .

ی کسی که مر اخته روش  کر (.  ر اینگوناه مواقاع  یکای از راهکارهاای اخاذ      روشنایی معابر را نپر اخته تاریک و برا

هزینه  وابسته کر ن هزینه به یک کازی خصوصی تر اسپ که فر   ر صورت عد  مر اخاپ از اساتفا ه از آن کاازی    

.  ر واقع فر  توان به اخذ عوارض صدا و سیما از طریق قبض بر  اشاره کر شو .  ر ای  راستا میخصوصی محرو  می

اگر قبض بر  خو  را مر اخپ نکند  با قطعی بر  مواجه خواهد شد. اما اگر مر اخپ کند  خواه ناخواه هزینه اساتفا ه از  

صدا و سیما)عوارض صدا و سیما( را نیز مر اخته اسپ. مناسب اسپ که  رآمدهایی نظیار عاوارض نوساازی  عاوارض     

های خصوصی نظیر بر   آب و گاز و... شو  تا فر   ر صورت عد  مر اخپ  با خدمات شهری و... وابسته به یکی از کاز

)و حتای بی اتر(     رصد 11از  سپ  ا ن استفا ه از یک کاز مواجه شو . زز  به توضیح اسپ که حتی  ر نظر گرفت  

جدی مثمرثمر شو . چرا  تواند  ر تحقق ای   رآمدها بطورجایزه برای مر اخپ کننده یا جریمه برای تأخیر مر اخپ نمی

 رصد  71که بسیاری از افرا  که فعالً تصمیمی برای تغییر محل زندگی یا ساخپ و ساز ندارند  ضرورتی برای مر اخپ 

  رصد تخفیو( ندارند. 11)با اعمال 

یااز باه   ای  راهکار از نظر قابلیپ اجرا نه تنها وابسته به تصمی، و اقدا  شورای شهر اساپ  بلکاه ن   قابلیت اجرا:

 تواند  اشته باشد.تصویب مجلس شورای اسالمی نیز  ار . ضم  اینکه شهر اری شهر نو ان هیچ نق ی نمی

تواناد  ر مایدارساازی    هد که تقریباً شهر اری ناو ان هایچ تاأثیری نمای     ر واقع بررسیهای ای  م اور ن ان می

تواناد باا   اری شهر اسپ. هر چند شهر اری نو ان می رآمدهای خو   اشته باشد و ای  امر خارج از حیطه وظایو شهر 

مطرح کر ن ای  موار   ر شورای شهر و تالش برای میگیری ای  موضوع  ر مجامع بازتر   ر راساتای تصاویب ایا     

 موار   ر مجامع مربوطه ماثر واقع شو .

 ب( تحقق درآمد

 اسپ. تری  راهکار مور  توجهمایدارسازی  رآمد بعنوان اصلی 4مور   -1

                                                           
1
 اصطالح سواری مجانی در اقتصاد معروف است. - 
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مایدارسازی  ر خصو  عد  تمایل به مر اخپ وجو   ار   اما شیوه مر اخپ  4هر چند بحث مطرح شده  ر بند  -2

نیز بسیار حایز اهمیپ اسپ.  ر حال حاضر افرا  برای مر اخپ عوارض خو  همانند سایر قبوض باید باه بانکهاا رجاوع    

)بسایاری از مواقاع افارا      رت حسابها ناشی از ای  مور  اسپ.بر اسپ. حتی  لیل عد  مر اخپ صوکنند که بسیار زمان

کنند و علیارغ، آگااهی از احتماال محرومیاپ از     بدلیل شلوغی بانک حتی قبوض بر  و تلف  و... خو  را مر اخپ نمی

استفا ه  تا لحظه اجبار حاضر به حضور  ر بانک و مر اخپ نیستند تا چه رسد به قبوض عاوارض شاهر اری کاه هایچ     

 تواند بصورت زیر باشد:حرومیتی نیز  ر می ندار (. راهکارهای می نها ی برای ای  منظور میم

 ها برای امکان مر اخپ قبوض شهر اری از حساب بانکی بوسیله تلف  مر اخپ.هماهنگی بانک 

 . استفا ه از کارتهای اعتباری و امکان مر اخپ از طریق کارتهای اعتباری افرا 

 که تعریو آن با همکاری بانکها قابل اجراسپ. 2کداری الکترونیکیهای بانسایر شیوه 

چند  تواند با هماهنگی بانکهای شهر به ای  امر مبا رت ورز  هررسد شهر اری شهر میبه نظر میقابلیت اجرا: 

 بهتر اسپ ای  اقدا   ر ارتباط با شعب مرکزی بانکها صورت گیر .

 ج( منابع درآمدی جديد

توانند خارج از کدهای  رآمدی  منابع  رآمد  یگری برای خو  تعریو کنناد و ایا  امار  ر    ها نمیچند شهر اری هر

اختیار شورای شهر و حتی  ر بسیاری موار  مجامع بازتر ک وری اسپ  اما ذکار برخای ماوار   یگار  ر ایجاا  مناابع       

 رار گیر .آل کلی مور  بررسی قتواند  ر حد یک ایده رآمدی جدید برای شهر اری می

 هامالیات 

 رصد جمعیپ  61بسیاری از اهداف ذکر شده  ر تئوریهای اقتصا ی برای اخذ مالیات   ر حیطه شهری)که بیش از 

گیر ( از کانال شهر اری امکان تحقق  ار . بعنوان مثال یکی از اهداف اخذ مالیاتها و عوارض  ایجا   رآماد  را  ر بر می

های عمومی بویژه کازهای عمومی خالص اسپ که بخش خصوصی تمایلی باه ارایاه آن   ها برای ارایه کازبرای  ولپ

)ایجا  و نگهداری(  تنظیو شهر  ایجا  مارکهاا و   ندار . بسیاری از ای  کازهای عمومی نظیر معابر و شریانهای شهری

 شوند.فضاهای سبز و...  ر شهرها متمرکز بو ه و از طریق مدیریپ شهری ارایه می

ها  تأمی  عدالپ اسپ. ای  امار نیاز  ر بسایاری از ماوار   ر شاهرها قابال       سوی  یگر  از اهداف  یگر مالیاتاز 

 می گیری اسپ. بعنوان مثال  سترسی به خدمات عمومی  ر مناطق فقیرن ی  شهر.

تاوان  مای  هاسپ.  ر ای  خصاو  ها بر جامعه نیز از  یگر اهداف اخذ مالیاتهمننی  جبران اثرات منفی فعالیپ

بعنوان مثال به اخذ عوارض از سیگار یا عوارض آلو گی هوا از کارخانجات اشاره کر . جبران اثرات منفی بسیاری از ای  

هاا و فضاای سابز اساپ.  ر ایا  راساتا        فعالیتها )نظیر آلو گی هوا و صوتی و...( جزء وظایو شهر اری با ایجا  مارک

های زیا ی بارای شاهر اری ایجاا     ها و انبارها و... که هزینهمناطق نظیر ترمینال زا  راستقرار برخی کاربریهای هزینه

 باشند.کنند)هزینه تنظیو بدلیل افزایش حضور مر    هزینه آلو گیهای صوتی و هوا و...(  قابل توجه میمی

                                                           
2 - E - Bank 
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تهاا را بار   ااخاذ مالی   رصدی کل ک ور  عمالً اجرای بسیاری از اهداف 61شهر اریها بعنوان ا اره کنندگان جامعه 

  وش  ارند. ای   ر حالی اسپ که طبق قانون شهر اریها استقالل  ارند و سهمی از بو جه  ولپ ندارند.

شو   با بررسی  قیق تر موضوع  سه، شهر اریها  ر حصول به اهداف مالیاتها سنجیده شده و بخ ای  می نها  می

ه اختصا  یابد.  ر ایا  زمیناه  اخاذ عاوارض حضاور  ر شاهر بارای        از مالیاتها بعنوان  رآمد شهر اری به ای   ستگا

 کنند  برای شهر حایز اهمیپ اسپ.های بازیی برای شهر اری ایجا  می)نظیر ترمینال و...( که هزینه کاربریهای خا 

 های راهنمايی و رانندگیجريمه 

کناد.  که تخلو فر  بر  یگران ایجا  می جرای، راهنمایی و رانندگی  ر بسیاری از مواقع برای جبرانِ ضرری اسپ

هایی که مسیرشان باز اسپ  ضرر کند  با گرفت  زمان عبور اتومبیلبعنوان مثال  زمانی که اتومبیلی چراغ قرمز را ر  می

ه کنند. توانند از همدیگر مطالبساز . ای  ضرر و زیان نه قابل محاسبه اسپ و نه افرا  میو زیانی را به ای  افرا  وار  می

 ر ای  موار  راهنمایی و رانندگی با جریمه فر  خاطی  هزینه ریالی ای  ضرر و زیان را  ریافپ کر ه و با صارف آن  ر  

های شبکه)مثالً غیرهمسطح کر ن چهارراه و از میان بر اشات  چاراغ(  مطلوبیاپ افارا  متضارر را  ر      ایجا  زیرساخپ

 ی از جرای، رانندگی قابل بررسی اسپ.کند. ای  امر  ر بسیاربلندمدت ایجا  می

افتد و بخش اندکی از ها با ایجا   بهبو  و حفظ شبکه شریانی شهر اتفا  میاما جبران بسیاری از ای  ضرر و زیان

ای از  رآماد  رساد بخاش عماده   های مدیریپ بحران راهنمایی و رانندگی اسپ. به همی   لیل  به نظر میآن با روش

 نندگی باید  ر اختیار شهر اری قرار گیر .حاصل از جرای، را

 و کاهش هزینه ها هااقدامات اصالحي شهرداری در جهت رشد درآمد -2-2-3-2

  ر طول سال به مناسبتهای خا (. ایا اعمال سیاستهای ت ویقی )صدور مروانه با تخفیو ویژه  ر بعضی از  .1

جهپ ک، نمو ن فعالیتهای شهر اری های مر می با فرهنگ سازی بخصو   ر سطح مدارس جلب م ارکپ .2

ها بعنوان مثال  ر خصو  اصالح الگوی مصرف جهپ ک، نمو ن تولیاد زبالاه  ر مناازل  رعایاپ نکاات       ر آن زمینه

 خانه ما  بهداشتی  ر سطح شهر و نریخت  زباله و جمع آوری زباله ها  ر سطح شهر  ر راستای تحقق شعار شهر ما

 ختمانها جهپ صدور مایان کاراجباری نمو ن نماسازی  ر سا .3

 ها )جهپ توسعه فضاهای سبز شهری(اجباری نمو ن کاشپ  رخپ  ر معابر و حفظ و نگهداری  رخپ .4

 جلب م ارکپ مر    ر جهپ ماکسازی جداره های شهری و...  ر راستای جلب توریسپ .5

 طح مدارس ماکیزه نگه  اشت  مناطق تفریحی و گر شگری توسط خو  اهالی با فرهنگ سازی  ر س .6

 فرهنگ سازی  ر راستای تفکیک زباله های منازل  ر مبدأ .7

و هدفمند گر   که شهر اری جهپ افزایش  رآمدهای خو  و  ر نهایپ مایدار کر ن ای  منابع  رآمدی توصیه می

باا   رسااله شاه   21 ر ابتدا نیازمند گرفت  یک م اور شهرساز جهپ تهیه و تدوی  سند چ ، اناداز  کر ن اقدامات خو  

باشد و  ر وحله بعاد تهیاه و تادوی  راهکارهاای     می های محیطی و اقتصا ی موجو   ر سطح منطقهتوجه به متانسیل

بایسپ مور  توجه مسئولی  امر که می باشد.و مایدار برای شهر اری نو ان می نوی افزایش  رآمد و ایجا  منابع  رآمدی 

 بخصو  شهر اری و شورای شهر قرار گیر .
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 تعیین الگوی توسعه و محدوده شهر -2-3

 ارزیابي امكانات رشد کالبدی و توسعه شهر -2-3-1
هاای   ای  شهر باا مواناع و محادو یپ   اقلیمی شهر نو ان بیانگر ای  واقعیپ اسپ که اطراف  موقعیپ جغرافیایی و

ارتفاعات سلسله جبال زاگرس   ر شمال ای  شهر کامالً موشیده از که نحویه ب  اسپو جغرافیایی احاطه گر یده  طبیعی

می باشاد    همراه با  ره های نسبتاً عمیق که محل عبور سیالبها  رصد( 15 ارای شیب بسیار تند )بیش از  باشد  ومی

 . قرار  ار 

  اسپ امنه های ک، ارتفاع و مسطح اسپ موشیده از جنگل های بلوط   ر قسمپ شر  ای  شهر که عمدتاً بصورت

 ر قسمپ جنوب ای  شاهر  . محصور نمو ه اسپ شمال غرب ای  شهر موشش جنگلی کامالً آن راهمننی   ر قسمپ 

توجه به نقش مه، ای  محور لزو   قرار  ار  که با کازرون( -)شیراز خوزستان–فارس  استان های مه، محور ارتباطی و

ه ی جنوبی شهر اساپ کاه امکاان    مرز محدو  ای  محور ارتباطی  ر واقع. رعایپ حری، ای  جا ه کامالً ضروری اسپ

اساتان   شهرساازی توسعه شهر را از ای  جهپ محدو  کر ه  بطوری که طبق استعال  گرفتاه شاده از ا اره کال راه و    

 رحالیسپ که گرایش ساخپ و ساازهای مساکونی و احاداث فضااهای     باشد. ای   می متر 72 راهفارس  حری، قانونی 

 ده اسپ.غیره... به ای  سمپ ک یده ش ورزشی و

بدی  ترتیب با توجه به مسایل مذکور امکانات و محدو یپ هایی برای توسعه به قرار زیر چ ، انداز توسعه کالبدی 

 شهر را شکل  ا ه اند:

فرسو ه بو ن ابنیه و بافپ کالبدی شهر بعنوان یکی از متانسیل های توساعه  رونازا )توساعه از  رون( شاهر       -

 محسوب می شو .

مترمربع  ارند یکای  یگار از    121117.3موجو   ر بافپ که سطحی معا ل  اضی فاقد کاربری()ار اراضی بایر -

 متانسیل های توسعه  رونزا )توسعه از  رون( شهر محسوب می شو .

بنا به گفته مسئولی  و مطلعی  محلی کمتر رغبتی به توسعه  ر ا امه بافپ های شمال شرقی  یده مای شاو     -

   قسمپ و به تبع آن محلی برای تجمع معتا ی  می باشد.که بدلیل مخروبه بو ن ای

ها و امکانات فو  الذکر و همننی  بررسی روناد گارایش باه سااخپ و ساازهای جدیاد       حال با توجه به محدو یپ

صورت گرفته شده توسط مر   می توان گفپ ابتدا توسعه  ر  رون بافپ )توسعه از  رون( که شامل اساتفا ه بهیناه از   

های فرسو ه  رون بافپ  اراضی مسک  مهر  افزایش تراک، یا ساخپ و سااز  ر ارتفااع ) و    یر  بازسازی بافپاراضی با

 آیند.طبقه( بهتری  گزینه جهپ توسعه و رشد کالبدی شهر به حساب می

 تعیین محدوده خدماتي شهر -2-3-2

)وضاع   ر طارح هاا ی مصاوب قبلای    با توجه به آننه گفته شد جهپ توسعه آتی  ر محدو ه خدماتی تعیی  شده  

تعیی  شده اسپ. که  هکتار 165.4 موجو (  محدو ه خدماتی شهر  ر افق طرح که  ر نق ه ذیل آور ه شده  به مساحپ

مجااورت محاور    ر  متعلق به  ان گاه میا  نور و مجتماع ا ارات شاهر ناو ان   بعالوه اراضی  نو انشامل محدو ه شهر 

 سپ. شیراز  ان-کازرون
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  جدید در سطح شهر هایساز گرایش به ساخت ووضعیت  :1 مارهش نقشه
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 نودانمحدودیت ها و امکانات توسعه شهر : 2 شماره نقشه
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 نودانشهر  : محدوده پیشنهادی3 شماره نقشه
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 طرح پیشنهادی -3

ای  بخش از مطالعات  بر مایه شناخپ حاصل از مطالعات انجا  گرفته  ر بخ های می ای   ر ارتبااط باا شاهر      ر 

شهر مر اخته شده و مس  می نها ی جهپ توسعه آتی و محدو ه میرامونی آن  به ارایه الگوهای تقسیمات کالبدی نو ان

گر  . نهایتاً با  ها  به انتخاب الگوی بهینه مبا رت می از بررسی ویژگیهای هر الگو  ر قالب جداول امکانات و محدو یپ

می نها  کاربری اراضی  ر هار مهناه و کال     ریزی و توجه به الگوی منتخب  به تفکیک کالبدی شهر به محالت برنامه

 شو . شهر مر اخته می

 

 الگوهای تقسیمات کالبدی پیشنهادی -3-1

مدیریپ اسپ که باا تقسای، وظاایو و مسائولیتها باه تحقاق        مدیریپ غیرمتمرکز شهرها یکی از شیوه های جدید

اهداف مور نظر جهپ ا اره شهرها کمک می کند. اعمال تقسیمات شهری یکی از ابزارهای اجرایی مدیریپ غیرمتمرکز 

شو   اسپ. لیک  اگر انجا  ای  امر طبق اصول صحیح صورت نگیر  نه تنها باری از  وش مدیریپ شهری بر اشته نمی

رو به موجب اهمیپ ای  گر  . از ای ه صرفاً منجر به تقسی، نامتعا ل کالبدی شهر و گسسته شدن بافپ شهری میبلک

مه، بایستی  ر ارایه الگوی تقسیمات شهری نهایپ  قپ بعمل آور  تا عالوه بر فراه، آمدن امکان شناسایی نیازهاای  

 مات شهری تا افق طرح را نیز بوجو  آور . های چیدمان و توزیع بهینه خدشهری  ر وضع موجو  زمینه

های شهری به  ریزی شهری  ارای جایگاه و اهمیپ بازیی اسپ  رک سیست، و زیرسیست، فرآیند برنامه آننه که  ر

نحو صحیح و مطلوب اسپ. اما بدلیل مینیدگی باز از طرفی و گستر گی فضایی از طرف  یگر بارای تحلیال و  رک   

های ت کیل  هنده  های شهری نظیر نظا  کالبدی شهر را به زیر سیست، های آن  بایستی سیست،مناسب شهر و عملکر 

شو  شهر را باه   ریزی تالش می  ر همی  راستا  ر فرآیند طرح آن همنون ناحیه  محله و واحد همسایگی تقسی، نمو .

 بندی نمو .  های همگنی بر اساس رویکر  و هدف طرح تقسی، مهنه

هایی بعنوان ریزی کالبدی  ابتدا بایستی شاخصهای می نها ی با معیارهای طرحیابی هر یک از گزینهارز به منظور

 ها بر اساس آنها مور  ارزیابی واقع شوند.گر ند. سپس گزینهمبنای سنجش معرفی

هاای   هناه مبنای ویژگی زیر سعی شده اسپ شاهر باه م   ریزی کاربری اراضی شهر نو ان  بر بر ای  اساس  ر برنامه

ریازی منساج، و همااهنگی بار اسااس ویژگیهاا         همگنی تقسی، شو  تا بتوان بر اساس راهبر های ملحوظ  به طارح 

 های هر مهنه رسید. ها و ضعو توانایی

 توجه به سلسله مراتب  سترسیها یا بعبارتی نقش و میزان اهمیپ خیابانهای جداکننده اصلی  ر شهر 

 جمعیپ مهنه های همگ  از لحاظ مساحپ و 

 ...عوامل طبیعی  ر شهر همنون عامل توموگرافی و مسیل ها و 

 توجه به محالت عرفی و نقش آنها  ر شهر بدلیل مسایل قومی و فرهنگی ویژه هر محله 

 ویژگیهای اقتصا ی و اجتماعی جمعیپ ساک   ر شهر 

 ،ویژگیهای کالبدی بافپ و بناهای مسکونی بعنوان عامل جداکننده محالت شهر از ه 
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 نحوه توزیع خدمات یا بعبارتی جانمایی بهینه خدمات با مقیاس محلی و شهری 

 مراحل توسعه و گسترش شهر  ر وضع موجو  و آتی 

 قابلیپ به اجرا  ر آمدن طرحها 

الگو مور  ارزیابی قرار گرفته اسپ.  ر ارزیابی صورت گرفتاه    و ر الگوی می نها ی تقسیمات کالبدی شهر نو ان 

قوت و ضعو  ر سه محور کالن رفپ و آمد شهری و ساختار شبکه  توجه به محالت و عوامل طبیعی  سعی شده نقاط

 شهر صورت مذیر .

 

 گزینه اول -3-1-1

واحد همساایگی تقسای، و     ومحله برنامه ریزی و  یک ر ای  گزینه شهر از نظر کالبدی و فضایی به یک ناحیه  

سپ. از آنجا که  ر شهر نو ان محله بندی عرفی وجاو  نادار  و همننای     گرفته ا مور  بررسی و تجزیه و تحلیل قرار

تفکیک فضایی محل سکونپ قومیپ های مختلو نیز وجو  ندار   بنابرای  معیار اصلی محله بندی می نها ی وساعپ  

فاپ  محله و ساختار کالبدی با محدو ه  همگنی محدو ه به لحاظ  سترسی به خدمات  قدمپ ساختمان های موجو   ر

 بو ه اسپ. 

ده گر یتقسی،  واحد همسایگی  ویک محله و م اهده می شو   ر ای  گزینه شهر به زیر همانگونه که  ر جدول 

 اسپ.

 

 : الگوی تقسیمات کالبدی پیشنهادی )گزینه اول(15 شماره جدول

 واحد همسايگی محالت برنامه ريزی ناحیه

 کل شهر کل شهر
 : بخش غربی خیابان اما 1همسایگی احد و

 : بخش شرقی خیابان اما 2همسایگی واحد 

 0330، ماخذ: مطالعات مشاور

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

47 

 (یک: الگوی تقسیمات کالبدی پیشنهادی )گزینه 5 شماره نقشه
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 گزینه دوم -3-1-2

ر  ناحیه محسوب می شو   شهر نیز به یک محله برنامه  ر ای  گزینه علیرغ، جمعیپ مایی  شهر که  ر سطح عملک

نقاش  ی )ره( و مسایل کااریز   واحد همسایگی تقسی، شده اسپ.  ر ای  تقسی، بندی خیابانهای اماا  خمینا   3ریزی و 

 ر قالب یک  غرب مسیل کاریزمحورهای جداکننده واحدهای همسایگی را بر عهده  ارند.  ر ای  تقسی، بندی محدو ه 

اماا  خمینای   تا خیابان  مسیل کاریزمحدو ه جنوب  2 ر نظر گرفته شده اند و واحد همسایگی شماره سایگی همواحد 

شمالی مسیل کاریز و محدو ه بافاپ قادیمی   را  ر برگرفته اسپ و  ر نهایپ واحد همسایگی سو  شامل محدو ه  )ره(

 اسپ.  شهر

مراتب  سترسی ن ده   ر ای  الگو توسعه آتای شاهر نیاز    ای به تعریو سلسله  ر مور  ساختار شبکه ای  الگو توجه

 مدنظر قرار گرفته اسپ. 

 دوم(: الگوی تقسیمات کالبدی پیشنهادی )گزینه 14 شماره جدول

 واحد همسايگی محالت برنامه ريزی ناحیه

ناحیه 

 شهری
 )کل شهر(1محله 

 ز: بخش غربی مسیل کاری1همسایگی واحد 

 : بخش جنوبی مسیل کاریز و بلوار اما  خمینی2همسایگی واحد 

 : بخش شمالی مسیل کاریز و محدو ه بافپ قدی،3همسایگی واحد 

 0330، ماخذ: مطالعات مشاور

 

 منتخب( -دوم: الگوی تقسیمات کالبدی پیشنهادی )گزینه 3شماره  ریتصو

  1331مشاور،  ماخذ: مهندسین
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 (منتخب -دوم: الگوی تقسیمات کالبدی پیشنهادی )گزینه 4 شماره نقشه
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 تعیین الگوی سازمان فضایي پیشنهادی -3-2

حال با توجه به الگوی تقسیمات کالبدی منتخب  جهپ برنامه ریزی کاربری اراضی شهر می بایسپ الگویی بارای  

 که ای  امر مستلز  شناخپ ساخپ اصلی شهر می باشد.  زمان فضایی شهر می نها   ا  و سا ساختار

 مفهوم ساخت اصلي شهر  -3-2-1

هادف   کیبه  یابی ستی ها برا دهمدیآن  یکه اجزا یخاص یبکتر یها به معنا دهیدمعلو  مختلو از ساخپ  اشت  

از جملاه سااخپ   : ارناد  برخور یمتفاوت یها از ساخپ دهینیم  دهیمد کیعنوان ب زی. شهرها نندیگو یسخ  م د ارن  یمع

کاه باا     وشا  مای مطارح   زین یاصل هو  ساخپفسطور م  یا یزه .  ر زبیو ساخپ کالبد یساخپ اقتصا  ی اجتماع

ها آن  یار بدگمان نسبتاً و رابطه ،یرا مدنظر قرار  ه دهیمد کی عناصر ه اگر همه اجزا ویکمفهو  ساخپ تفاوت  ار . بطور

آنهاا مطارح     بای  رابطه زیو ن دهین مدآاجزا و عناصر   یتر یر اصلگااما   ،رسی یبه مفهو  ساخپ م دشبا مور  توجه ما

ی ساخپ اصل ی ارا زید شهرها نسر یبه نظر م ساسا  یاباشد. بر  مطرح می دهیآن مد ی ر آن صورت ساخپ اصل باشد

 شکل  هنده شهر و اجزا و عناصر  یشهر از مهمتر ی. ساخپ اصل شو یثبات آنها محسوب مو  ریاوکه عامل استباشند 

 پ. سشده ا ل کیآنها ت  یگار بندما تاًنسبرابطه 

 ،یقا ر خواه یلصساخپ ا شناخپ با رایز  گر   یشهر محسوب م یبه سازمانده ککم  ر یعامل مهم یساخپ اصل

 یفته شد ساخپ اصلگ که. چنان،یینما یو طراح یزیر برنامه ی رست هر بهش یلصا یاهعناصر و فضا  ها کهبش یبو  برا

 شو .  یم ل کیت یاصل یهایو  سترس یاصل یفضاها ی اصل یهاتیفعالی  عناصر اصل انیم وندیهر از مش

ل  کمت یتیموجو  یعن. یساخپ اسپ یارا  دهینیم دهیمد کیه شهر بعنوان ک داعتقا ن  یمر ازان بر ا هینظر تری ب

اجازا و   انیا م داریا مای ا و رابطاه   دبخ یم پیو تمام پیلک یتعامل به آن نوعو ه ارتباط کتعامل م  مرتبط یاز عناصر

 و اجازا   یر بتاوان مهمتار  هشا  کی یا خصوص  ر اگر دکهآی یم بر  یچن  موجو یها هیاز نظر. پسرماف ،کن حآعناصر 

 یو برا  رک یینرا شناسای آساخپ اصل پقی رک نمو  و  ر حق را اجزا و عناصر  یا  یماب یروابط ف  شناخپ عناصر آنرا

 یا  از او کاارکر ی   یمراتب سااخت  هلسلس  یمای یها ه شهر بعنوان ر یها قسمپ یرسا   نمو یطراح ی وزیر ن برنامهآ

 نمو .  دخواهن پیتبع یساخپ اصل

 خالاپ   ایا و  یو طراحی زیر برنامهاولیه  گیری بدلیل شکل ی موجو شهرها ر  که  یامروز طی ر شرااساس   یابر 

اعماال   و شاهر  یاک  یشاناخپ سااخپ اصال    د سا ر یبه نظار ما   مذیرو نه امکان مطلوبنه  اخپ شهر عمالًسل ک  ر

  .و تحقق نظ،  ر شهر منجر شو  یاماندهسبه  دتوان ین مآ یو طراح یزیر زز   ر جهپ برنامه یها کنترل

و انساان   یعیعوامل طب TENوه رگ ان از جملهمر از هینظر از یگروه  شهر یبخش اصل  خصو  عوامل سازنده  ر

 فقاط باه   کیوماا یکه یو فاوم   یکبا  دا مون  الکساندر توفریسکر مانند ر یگ یبرخ و اند  ا ه دنظر قرارم ماًأساخپ را تو

شاهر   یبه سااخپ اصال   ی ه لشکشهر را  ر  یخیتار ندیفرا سیآلدورو دمانن یاند. برخ انسان ساخپ توجه کر ه عوامل

 اجزا و عناصار  انیم گیتسویاند.  ر خصو  موضوع ارتباط و م جه نمو هوکمتر به آن تسایری  ه ک نندا  یر مثما اریبس

امار توجاه    یا  به ایری  از سا رتی ب سیو آلدورو ک یب دا مون کی وماکه یمانند فوم یمر ازان هیشهر نظر یاصل ساخپ

ن اجازا و عناصار و فضااهای آ   ساخپ شهر و  رک ر   ینانسا یاهرعواذهان و ش قشنچ بر نیل ی مانندکو یبرخ  نمو ه
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شاهر را   یلصا ناده سااخپ ا  ه  ل اکی ان عوامال ت ز امار  هرینظ ی ا تری که ب ییجاناز آ نی . همنارند  یتری ب کیدتأ

 شاکار اند  لاذا آ  ر همشبر یتیعمده فعال زشد و مراکهای اصلی آمدو شبکه  یعموم یاهفضا  یلصاو  بزرگ یاهساختمان

 زانیا و م ی   اجتمااع رتا ه لأمسا ایی شاو .   ی شهر توجه ویژهلصاجزا و عناصر  ر ساخپ اس  ر ایمق شه نقاسپ که ب

شاالو ه   تااً یپ. نهاسا مور  توجه ا رایشهر بس یاصل خشب رکپ آنها  رو ح ییایومو تجمع مر   و  یروز مراجعات شبانه

به تجو نمو . سشهر ج یاصل  ر بخش یدند را باار  دیبر آن تاک سینچ و آلدورویل  یهمنون کو ینیرکه محققهش  ینما 

 و زانیر نامهآگاهی بر رتوضر . ر گ یآن باز م یاصل ساخپ هب مر   از شهر یاز تصور ذهن ییا هدعم خشبهمی   لیل 

 وناه هرگشاو  کاه    یما  ینجاا ناشا  آ زاهر و عوامل سازنده آن ش یاصل ک مر   از ساخپر  و ین از تصور ذهنااحرط

گذشاپ  توجه به آنناه   اشد. ببا رتباطا  ر یانسان یمانهارو آ ازهایها  نشزربا ا دیبا هرش رحریزیط یبرا ینظر چارچوپ

. از ای  رو شناخپ و ناخپش ارهایاز مع یم خص یبند تهس  ساسا رب توان یا مرآن  هسازند و عوامل رهش یلصا ساخپ

  ترتیب که که ه، امکان  ستیابی به اهادافی مانناد   ریزی ساخپ اصلی شهر  ارای فواید زیا ی خواهد بو   بدی برنامه

 گیری قابل انعطاف شهر را محقق می نماید. ساز  و ه، شکل نظ،  ثبات  تداو  و آزا ی را فراه، می

 شهر يلصساخت ا شناختمعیارهای  -3-2-1-1

اساپ. راه   یاز نگبحاث ا  ی کیفای هاا  بر جنباه  اریبس دیبه مسایل شهرها خطاسپ و تاک نیکیکتو  یماً کصرف توجه

 پ.س هنده آن نهفته ا ل کیت یعناصر و اجزا یکم و یفیکی ها شهرها توجه توا  به جنبه یشناخپ ساخپ اصل

شاهر   یلصا اثر آنها بر ساخپ لیو تحل هیو تجز یعیو طب یطیشناخپ عوامل مح نحوهی: عیو طب یطیمح عوامل -

و  یزراعا  یهاا  پیا قابل  اچاه ی ر   خانهرو ی عیز: بستر طبا ده عبارتنکگرفپ  منج عامل صورت خواهد سیبرر قیاز طر

 ارتفاعات و مت  شهر.  ی باغدار

 زانیا م  بعناوان مثاال   ا   ه قرارا تفسرا مور  ا ریمتغ  دینچتوان  یم یشناخپ تر   اجتماع یرای: بعجتماا تر   -

 فضا. ای عنصر ات مر   به آنعاجرم

شهر و فراشهر عملکر   اشته   محله کیممک  اسپ  ر محدو ه  رهاز اجزا و عناصر ش کیهری: عملکر  مقیاس -

از  ی تریباشد و مور  استفا ه تعدا  ب تری ب یرهعنصر ش کی ی رکلعم هچه محدو  هر یاصول نظر باشند. بر اساس

.  رگیا  یما ه دعها  ر را باه ه ر ساخپ ش یتر یپ و نقش اصلسبرخور ار ا بازتری ی رکلعم سایاز مق   گیرمر   قرار 

 ونمو   صاز آنها را م خ کی هر وذفنزه توان حو یمی شهر  از اجزا یکهر  یر لکمحدو ه عم یمنظور با بررس ی بد

  فپ.ایپ سآن    یکرلعم ساقیبه م

اساتفا ه   اند ماور  تو یم یرهش یاهفضا وعناصر  زا کی ره پیاهم عیی ت یکه برا ییاهرغیمتی:  رکرکا یپاهم-

  د  ای  متغیرها عبارتند از:رسن یم رتر به نظ سیاسا غیرچند مت میانآن  زه اد کارنیبس  ر گیار قر
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  رندگی یار مقرضا ف اعنصر ین ثیر آه تحپ تاک یا فرتعدا  ا -1

 قیمپ زمی    -2

 تعدا  افرا  شاغل  ر آن  -3

    ر محدو ه آن فضا یراک، ساختمانت  -4

 .عنصر  ر شهرتعدا  آن  -5

لذا  پ وسبرخور ار ا ی تریب پیاز اهم دتر باشگفضا  ر شهر بزر ایعنصر  کیچه اندازه  رسد هر یم به نظراندازه:  -

 یغال ما شا طح شهرسرا  ر  یتررگو عناصر مه، اندازه بز فضاها تر را  ر ساخپ شهر به عهده  ار . اصوزً یلصا ینق 

 ایا عنصر  یکازه دان. گرفپد مور  توجه قرار خواه انیعرصه و اع  ساخپ صر مه،اندازه فضاها و عنا  ییتع یبرا. ندکن

 یباه آن  سترسا   یبه راحت دباشد و همه مر   بتوانن یعموم عرصه فضا ایکه آن عنصر  بو  دمالک خواه یزمان  فضا

 ند. اشته باش

  اقدا  نمو  قیتوان از چند طری ر هر شهر م  ینما  یها ارزش  ییتع یبراارزشهای نما ی :  -

  شهر  ر  یعناصر نما  پیشناخپ موقع -1

  رک و حس شهروندان  -2

  .اطراف خو  طیمح بر شاخص یفضا ایعنصر  یتیر هوثو تأ رثیتأ -3

 گیتسا سگ ای وگی وستیم زانیم یبه بررس شهر یاجزا و عناصر اصل  یب ییرابطه فضا  ییتع یبرا رابطه فضایی: -

کل شهر  و با گریکدیهر با ش یلصاخپ اس عناصر اجزا و  یب ییابطه فضار سی. برر،ی ازرم ین مآها و عناصر  مجموعه

 ر.  یدبخ ا  دخواها  ی اتر یب یغناا  یبررس  یهر به اش یلصعناصر ا انیم ارتباط تداو  و  استمرار زانیم یبررس زیو ن

  ر هاد ماو   یما  وناد یم و عناصر را باه ها،   ااجز  یکه ا یپ خطوطاس شهر زز  کیاجزا و عناصر  انیرابطه م یبررس

را  یعموم یفضاها یبکتر  هد و یکه به فضاها ساخپ م یا و شبکه یارتباطی ها نظا  راه یستجو. جر گی مطالعه قرار

 3پ.سا یضرور کامالً   هدیکل ن ان م کیبصورت 

                                                           
.
، نوشته دکتر محمدرضا بذرگر "شهرسازی و ساخت اصلی شهر"بانی نظری ساخت اصلی، از کتاب شایان ذکر است که عمده مطالب طرح شده در قالب م - 

 توان به این کتاب رجوع نمود.  اقتباس گردیده است، لذا جهت مطالعه بیشتر می
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 الگوهای سازمان فضایي پیشنهادی -3-2-2

 ر ایا    ایهر و عوامل سازنده آن اقدا  باه مرس انامه  ش یاصل ک مر   از ساخپر  و یتصور ذهنجهپ آگاهی از 

زمینه شد  و  ر نهایپ الگوی می نها ی سازمان فضایی شهر نو ان بر مبنای مفهو  ارایه شده  ر رابطه با ساخپ اصلی 

رفپ و آماد شاهری و سااختار شابکه      ها تکمیل شده از طرف شهروندان   ر سه محور کالن شهر و بررسی مرس نامه

 گرفته اسپ.  مور  ارزیابی قرار محیط زیسپ و کالبد-زمی  شهری

 ر ضم  قبل از بررسی الگوی مبنای طراحی  زز  اسپ الگوی سازمان فضایی طرح ها ی مصوب می ای  ماور    

بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شو . و سعی بر ای  اسپ  ر عی  حفظ نکات مثبپ طرح می ی    ر راستای رفاع  

 تخاذ گر  .های توسعه نگرش مناسبی ا تنگناهای ساختاری و محدو یپ

 

 الگوی سازمان فضایي پیشنهادی طرح هادی پیشین -3-2-2-1

 ر محور ساختار شبکه ای  الگو علیرغ، اینکه تالشی  ر تعریو سلسله مراتب  سترسی صورت نگرفتاه اساپ اماا    

رف شهر ط 4که محدو یتهای توسعه شهر از  اسپ چرا بندی مناسبی برخور ار ساختار شهر از انسجا  فضایی و استخوان

که  حلقوی-خطیای جنوب غربی شده اسپ با شبکه –شهر  ر محور شمال شرقی  هندسیمنجر به شکل گیری شکل 

ساختار کلی شبکه ارتبااطی شاهر را بوجاو  آور ه اناد. نحاوه ماراکنش        کمربندی شهرو  خیابان اما  خمینی)ره(محور 

 و سوی شمالی و جنوبی شهر به چ ، می خور .کاربریهای می نها ی نیز بصورتی اسپ که تجمع کاربریها  ر  

 

 ای وارده بر طرح هادی مصوب شهرنقدهالف( 

 بخصو  بخش قدیمی شهر ماک کر ن صورت مسئله ها بجای حل م کالت -1

 تثبیپ و حفظ وضع موجو  -2

 بخصو  جهپ های توسعه شهر عد  توجه به گرای ات حاک، بر شهر -3

 قایمیه-گرایش به سمپ جا ه شیراز -ی  ر سمپ جنوب شهرتمرکز گرایی خدمات محله و شهر -4

 توسعه عاملمهمتری   بعنوان کازرون –عد  توجه به جا ه ارتباطی شیراز  -5

 عد  توجه به نقش و جایگاه شهر  ر بخش )ارایه خدمات  ر مقیاس فراشهری( -6

 سیاسپ قطب رشد تاکید بر سیاسپ توسعه محدو  )تنگ کر ن عرصه بر مر  ( و عد  توجه به -7

 

 سازمان فضایي پیشنهادی طرح الگوی -3-2-2-2

 ر الگوی سازمان فضایی می نها ی سعی بر ای  اسپ  ر عی  حفظ نکات مثباپ طارح می ای    ر راساتای رفاع      

های توسعه نگرش مناسبی اتخاذ گر  . ای  الگو با تعریو سلسله مراتاب  سترسای و    تنگناهای ساختاری و محدو یپ

گار  .   هی فضایی منجر به توزیع عا زنه خدمات  ر کلیاه ساطوح شاهر مای    اختار کلی شبکه   ر عی  نظ،تکمیل س
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های توسعه آن از رویکر هاای مثباپ ایا      همننی  حداکثر همخوانی توسعه شهری با بستر طبیعی زمی  و محدو یپ

 رو . الگو به شمار می

با توجه به پراکنده رويای هاايی    اصل انسجامر از جمله: اصول کلی توسعه شه  ر ای  الگو سعی بر ای  اسپ که

، ارتقاءکیفیات  با توجه به استقرار شهر در بین اراضی جنگلای بلاوط   پايداریاصل  اتفاق افتاده در سالهای پیشین،

های  با تعریو لبه م خص کالبدی  نظ، و ساختار مناسبی به توسعهرعایپ گر   و همننی   سکونت و کارايی فضايی

شهر بخ یده شو . زز  بذکر اسپ عد  امکان همخوانی تاا  موقعیاپ مکاانی و مقیااس عملکار ی معادو ی از        آتی

 شو .  علپ تعهدات ایجا  شده  از نقاط ضعو ای  الگو محسوب میه کاربریهای می نها ی ب

 

 منتخب( -سومزینه پیشنهادی )گ سازمان فضایيالگوی دیاگرام : 5شماره  ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391ماخذ: مهندسین مشاور، 

 الف( محاسن وارده بر الگوی پیشنهادی

 محور قایمیه(موجو   ر شمر ن خدمات  پبه گرای ات حاک، بر شهر )به رسمیتوجه  -

 و نبمرکز بخش با توجه به  توجه به نقش شهر )خدمات  هی به حوزه نفوذ( -

 شهر سعهتو عامل مهمتری  بعنوان کازرون-رازتوجه به جا ه ارتباطی شی -

 تاکید بر سیاسپ توسعه مایدار -

 توسعه از  رون و بیرون -

 که قبالً به آن اشاره گر یده اسپ. توجه به امکانات و محدو یتهای توسعه -

 به شهر هویپ بخ ی و انسجا  اجتماعی -
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 ب( معایب وارده بر الگوی پیشنهادی

 محور قایمیهموجو   ر شمر ن خدمات  پرسمیبا توجه به  انسجا  کالبدیگسیختگی فضایی  عد   -

 فرسو گی بخش قدیمی شهر -

  وقطبی شدن شهر -

 کاهش ارزش اجتماعی شهر -

 تخریب اراضی جنگلی -

 

 ها: ها به قوت راهكارهای تبدیل ضعفج( 

 تکمیل و ساماندهی لبه کالبدی میرامون شهر )رینگ  ور شهری( -

 ذاری خدمات محله ای  ر مجاورت محور(گی خدمات شهری و فراشهری  ر مجاورت محور )عد  بارمکان گزین -

 شهرو قدیمی مکان گزینی خدمات شهری و محله ای  ر بخش شمالی  -

 اتصال رینگ  ور شهری به لکه خدماتی حاشیه شهر -

 ر راستای ارتقاء  محور قایمیه( ایجا  محور جهپ ساماندهی  سترسی خدمات لبه محور )عد   سترسی مستقی، از -

 ایمنی و امنیپ

 حفاظپ از حرای، )جا ه  خطوط انتقال نیرو و ...( -

و جلوگیری از قطع  رختان  ر هنگا  ساخپ و ساز )قطعاات  رشاپ  اناه و     یشناسنامه  ار کر ن  رختان جنگل -

 ساخپ الگوی مسکونی ویالیی  ر اراضی جنگلی(
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 شهر نودان: الگوی سازمان فضایي پیشنهادی 6 شماره نقشه
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 پیش بیني کمبودها و نیازهای عمراني پهنه های مطالعاتي و شهر  -4

اساس سرانه های متداول  ر وضعیپ موجاو  و ساطوح ماور  نیااز      محاسبه کاربریهای موجو  و برآور  کمبو ها بر

سوی تعریو و مهنه بندی کاربریهای می نها ی رهنمون مای سااز .   ه ما را ب برای افق طرح از جمله مولفه هایسپ که

( و میازان  1371بنابرای   ر ای  بخش به بررسی کمی و کیفی کمبو های موجو  و آتی شهر بر اساس جمعیاپ مایاه )  

وی  شده برای شهر و با توجه به چ ، انداز و اهداف تدو معیارهای استاندار  سرانه شهرهای ایران شهر جمعیپ برآور  

  ر سه زمینه مسک  و سکونپ  خدمات م تیبان سکونپ  تاسیسات و تجهیزات شهری صورت گرفته شده اسپ.

 مسكن -4-1

برای تنظی، و اجرای برنامه های مسک   باید نیاز به مسک  را برحسب کمبو  شرح  ا . بادیهی اساپ کاه بارای     

ز یعنی میزان تقاضا و عرضه مسک  مور  بررسی و تجزیه و تحلیل قرار تخمی  نیاز به مسک   باید عناصر اصلی ای  نیا

 گیرند. 

 تقاضای مسکن 

تقاضای مسک  بعنوان تعدا ی مساک  قرار ا ی یا خانه های مناسب زندگی تعریو شده اناد کاه زماانی خاا      

ی  ارند. همننی  شامل تعدا  احتیاج به ساخته شدن یا ایجا  تغییراتی برای رسیدن به سطح استاندار های قابل قبول مل

 مسکنی اسپ که نیازمند به تعمیر و یا نگهداری هستند بطوریکه  ر سطح استاندار  و  ر مدت معینی باقی بمانند.

 تقاضای بالقوه و تقاضای موثر 

منظور از تقاضای بالقوه مسک   تقاضای کلیه کسانی اسپ که تمایل به  اشت  و تصاحب واحد مسکونی مناساب  

د که شامل کلیه افرا  بی خانمان  ساکنان آلونکها  مستاجران و غیره اسپ  و منظور از تقاضای موثر  تقاضای کلیاه   ارن

کسانی اسپ که قا ر و مایل به خریداری و تصاحب مسک  هستند  یعنی عالوه بر اینکه تمایل به خرید مسک   ارناد   

 رند.قدرت اقتصا ی و یا اعتبار زز  خرید مسک  را نیز  ا

 ر امر برنامه ریزی  باید بی  تقاضای بالقوه و موثر تفاوت قایل شد. همننی  باید نسابپ باه متقاضایان شاناخپ     

کافی میدا نمو  که ای  افرا  شامل چه کسانی هستند  تعدا  آنها چقدر اسپ  چه فرهنگای  ارناد و شارایط ماالی آنهاا      

 چگونه اسپ.

 عرضه مسکن 

ن زمی   مصالح سااختمانی   ساتمز  کاارگران  زیرسااختها و اماور زیربناایی        برای عرضه مسک  عواملی همنو

اعتبارات و تسهیالت بانکی  قیمپ مسک  و زمی   هزینه ساخپ  قوانی  و مقررات سااختمانی  وضاعیپ تقاضاا بارای     

 مسک   ر بازار  مالیات و عوارض  سیاستهای  ولپ و...  خیل هستند.
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 برآورد کمبود مسكن -4-1-1

از شناخپ عوامل موثر بر عرضه و تقاضای مسک  و نحوه تقاضای مسک  زز  اسپ روشهای برآور  احتیاجات مس 

مسک  توضیح  ا ه شو . بعنوان اولی  قد   ابتدا باید اجزای اصلی احتیاج مساک  م اخص شاوند و ساپس روشاهای      

 به شرح زیر اسپ: رسیدن به برآور  کلی احتیاج مطرح گر ند. که اجزای اصلی احتیاج به مسک 

 مساک  مور  نیاز خانوارهای بدون سرمناه )بی خانمان(. -

-قابل قبول را اشغال کر ه اند )حاشیه ن ینان و زاغه مساک  مور  نیاز خانوارهایی که واحدهای مسکونی غیر -

 ن ینان(.

ی قابل قبول زندگی ارا ی با خانوارهای  یگر  ر واحدهای مسکون طور غیره نیاز خانوارهایی که ب مساک  مور  -

 کنند.می

)نسبپ افرا   ر هار اتاا  یاا فضاا بارای هار نفار(  ر واحادهای          مساک  مور  نیاز برای کاهش سطح تراک، -

 مسکونی مور  قبول و  ر سطح مطلوب.

واحدهای مسکونی که مور  قبول هستند اما احتیاج به تعمیر و تعویض  ارند )نرخ تخریب واحدهای مسکونی  -

  رصد تخمی  ز ه شده اسپ(. 1.5ران  ر شهرهای ای

 مساک  مور  نیاز خانوارهایی که  ر طول برآور  ت کیل خواهند شد. -

مساک  مور  نیاز برای تعویض واحدهای مسکونی از نوع مور  قبول که از موجو ی طول  وره برآور  حاذف   -

 خواهند شد.

 رند.واحدهای مسکونی که  ر طول  وره برآور  نیازمند نگهداری و تعمی -

با توجه به اینکه تأمی  زمی  کافی و مناسب برای کاربری مسکونی  ر چارچوب الگوی کاربری اراضی شهری هدف 

عمده طراحی کالبدی  ر طرحهای جامع اسپ. لذا برآور  تعدا  واحد مسکونی مور  نیاز ساکنان شهر  ر سال افق طرح 

 از اهمیپ زیا ی برخور ار می باشد.

 

 د مسکونی مور  نیاز از چند روش صورت می مذیر  که عبارتند از:برآور  تعدا  واح

 فرض يك واحد مسکونی برای خانوار -0

 ر ای  روش از مقایسه تعدا  خانوارهای شهر  ر افق طرح با تعدا  واحدهای مسکونی موجو  مای تاوان شاناخپ    

 کلی از کمبو  مسک  شهری میدا کر .

1


ttt
UHE 

122682804139014071407  UHE 

 

t
E :نیاز تا زمان  واحدهای مسکونی موردt. 
Hآتی : تعداد خانوار. 
Uواحدهای مسکونی موجود :. 
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واحاد   122نیاز باه   4و با  ر نظر گرفت  بعُد خانوار آل یک واحد برای هر خانوار( فو  )فرض ایدهروش بر اساس 

  که مقدار زمی  زز  برای افق طارح باا  ر نظار گارفت  حاداقل و      ( خواهی،  اشپ1417مسکونی  ر افق طرح )سال 

 مترمربع می باشد. 41111و  31511رتیب برابر با مترمربع( به ت 411مترمربع و  251متوسط تفکیک )

 روش ناقص: -2

 لیل سهولپ  سترسی به آماار ماور  نیااز کااربر      ه رو  و بای  روش برای برآور  تقریبی نیاز به مسک  بکار می

ه زیا ی  ار . یکی از معایب عمده ای  روش ای  اسپ که ضریب تراک، خانوار  ر واحد مسکونی  یک  ر نظر گرفته شد

  عمالً اندازه ای  ضریب بزرگتر از یک اسپ  هار  نو اناسپ. حال آنکه  ر شرایط خا  فعلی ک ور ما و از جمله شهر 

 گونه برنامه ریزی مسک  کاهش ای  ضریب و نز یک کر ن آن به واحد اسپ.  چند هدف هر

 

 شکل کلی ای  مدل عبارت اسپ از:

 

 

 

 

 

 نفر( صورت گرفته شده اسپ: 3211جمعیپ  ر افق طرح ) برآور  مسک  مور  نیاز بر اساس برآور  -1

2441341506826421407 E 

هپ کاربری مسکونی مطابق با ج حال با توجه به کمبو  و برآور  مسک  مور  نیاز  ر افق طرح  مساحپ مور  نیاز

اسپ. لذا باا  هکتار(  41)مترمربع  412251مترمربع  برابر با  125نفر و سرانه هر نفر  3211شهر که معا ل  جمعیپ آتی

باه زمای  مساکونی     یمترمربع فضای مسکونی  اری،  بنابرای   ر آینده نیاز 412712.2توجه به اینکه  ر وضع موجو  

 داری،.ن

 روش تعیین ضرايب :سومروش  -3

 برآورد مسکن به روش تعیین ضرایب: 16 شماره جدول

فضای تخریب شده برای ایجاد معبر ضریب فضای جایگزین برای   9.2 

 9.9 ضریب فضای مورد نیاز برای ایجاد شبکه در طرحهای تفکیکی
بصورت بایر باقی خواهد ماند احتماال ضریب فضایی که  9.9. 

 .9.7 ضریب فضای مورد نیاز خانوارهایی که به صورت اشتراکی زندگی می کنند

افق طرحسال جمعیت اضافه شده در   ... 

رانه مسکونی پیشنهادیس مترمربع 977   

هکتار ..97 فضای مورد نیاز   

 9.19ماخذ: محاسبات مشاور، 

 

t
E : واحدهای مسکونی موردنیاز تا زمانt. 

1t
Hموجود : تعداد خانوار. 

1t
Uواحدهای مسکونی موجود :. 

t
H(: تعداد خانوارهای موجود و نیاز خانوارهای جدید )خانوارهایی که در طول دوره طرح به خانوارهای موجود اضافه خواهد شد. 

t
ru واحدهایی که تا زمان : درصدt شد. د بنا خواهندنیاز به تخریب و تجدی 

ttttt
ruHUHE 
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 خدمات پشتیبان سكونت )کاربریهای خدماتي( -4-2

 .کاربریهای خدماتی از جمله معیارهایی اسپ که  ر سنجش کیفیپ زیسپ و سکونپ  ر شهر نقاش بسازایی  ار   

سرانه خادمات شاهری قابال    بر اساس  خدماتی  ر حوزه الگوهای مخ ایش و توزیعبررسی و نظا  تحلیلی کاربریهای 

های شهری همواره رابطه مستقیمی با میزان برخو اری آنهاا از خادمات شاهری     بررسی اسپ. و مطلوبیپ فضایی مهنه

مایاه مطالعاات    نمایاد  از طرفای  یگار بار      ار  و ای  مه، نقش بسزایی را  ر ارتقاء کیفیپ زیسپ و سکونپ ایفاء می

تحقیقی متعد  رابطه معنا اری میان رضایپ از محیط سکونپ و برخور ار بو ن آن از انواع خدمات شهری وجو   ار . از 

های شهری از حیث برخو اری از خدمات شهری زز  و  مناسب متناسب با ارزیابی مطلوبیپ مکانی مهنه مکانیابیرو  ای 

 ضروری اسپ.

 ( مفاهی، زیر بر وجو  رابطه مابی  کیفیات زیسپ و سکونپ و  ر 2111و همکارانش ) sirgyبا توجه به مطالعات 

 نهایپ میزان رضایپ از محیط سکونپ و برخور ار بو ن از انواع خدمات شهری تاکید شده اسپ:

اگرچه شاید شعاع  سترسی به تنهاایی    برخوداری از فضاهای خدماتی )قرارگیری در شعاع دسترسی(:برخوداری از فضاهای خدماتی )قرارگیری در شعاع دسترسی(: .1

هاای   میزان تفاوت مطلوبیپ مکانی مهنه های شهری نباشد اما از آنجاییکه می تواناد بیاانگر بخ ای از تفااوت    بیانگر 

تحلیل شبکه بر اساس  هایی که  رون شعاع  سترسی و سطح موشش خدماتی مکانی باشد  قابل مالحظه اسپ. لذا مهنه

 قرار بگیرند واجد ارزش برخور اری هستند.

کی به خدمات شهری  مولفه  یگری اسپ که بعنوان شااخص ارزیاابی مطلوبیاپ    نز ی  نزديکی و مجاورت:نزديکی و مجاورت: .2

 . بع آن مکانیابی واحدهای خدماتی  ر نظر گرفته می شو تمکانی و به 

اگرچاه  وری    ارزش جمعیتی واحدهای خدماتی )میزان تقاضا و حد بارگذاری بر فضاهای خدماتی(:ارزش جمعیتی واحدهای خدماتی )میزان تقاضا و حد بارگذاری بر فضاهای خدماتی(: .3

های شهری اسپ  اما برخور اری و نز یکی  یابی مطلوبیپ مکانی مهنهو نز یکی به خدمات شهری از عوامل موثر  ر ارز

های شهری  اشته باشد  بطوریکه  تواند تاثیر بسزایی  ر میزان مطلوبیپ مهنه به واحدهای خدماتی با کیفیات مختلو می

ر از آساتانه   آستانه جمعیتی تحپ موشش هر یک از آنها صورت مذیر   منظوبر اساس  بایستیمکانیابی خدمات شهری 

 حداقل جمعیپ زز  برای حمایپ از یک فعالیپ خدماتی اسپ.

همننی   ر مطالعات مربوط به کاربری خدمات شهری و مکان گزینی مراکز خدمات شهری ساه شااخص عماده    

  هد:وجو   ار  که  ر واقع نحوه استفا ه مطلوب و بهینه از زمی  شهری را ن ان می

تری  نوع استفا ه از یک قطعه زمی   کاه بی اتری  فایاده را باا      خیص مناسبای  هدف از طریق ت کارآيی:کارآيی: (9

 هد  حاصل می شو  و به واسطه همی  امر توسعه شهر بصورت منطقی و با  ر نظار گارفت    کمتری  هزینه بدسپ می

 شو  و سالمتی  آسایش  ایمنی و امنیپ مر   شهر نیز تضمی  می شو . رفاه عمومی انجا  می

هدف از برابری ای  اسپ که با مکانیابی مناسب و برنامه ریزی شده   سترسی تمامی گروه ها را باه   برابری:برابری: (2

تسهیالت مور  نیاز و همننی  توزیع منافع حاصل از آنها را بطور برابر و متاوازن بارای گاروه هاای مختلاو جمعیاپ       

 شهری فراه، آور . 
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از امکانات و توان بالقوه هار قطعاه زمای  چناان بهاره       مایداری  ر مکانیابی به ای  معنی اسپ که پايداری:پايداری: (.

 گیری شو  که ای  توان نه تنها کاهش نیابد و از بی  نرو   بلکه بطور مداو  بر ظرفیپ و ایستایی آن افزو ه گر  . 

عوامل تعیی  کننده  یگر مانند آسایش و راحتی بیانگر  سترسی آسان ساکنان به خدمات و امکانات شهری اسپ. 

ف سازگاری و امنیپ نیز با جنبه های ا راکی محیط شهری یا  لپذیر بو ن محیط شهری با کار و زنادگی و اوقاات   هد

  4فراغپ و تالش برای رفع مخاطرات محیط طبیعی و محیط مصنوع  ر مکان گزینی فعالیتهای مختلو ارتباط  ار .

 خدمات موشش چتر کر ن حداکثر شهریاصلی مکانیابی خدمات  حال  ر یک جمع بندی می توان گفپ که هدف

 با عمومی توسط بخش شده ارایه خدمات از معینی سطح به متقاضیان  سترسی هزینه های حداقل به نیل رسانی برای

  .اسپ بو جه یک از ای شده م خص حدو  رعایپ

همننای  اصاول و   حال  ر ا امه با توجه به مطالب فو  الذکر  به بررسی و برآور  کمی و کیفی  ر افاق طارح و   

  معیارهای مکانیابی کاربریهای خدماتی می مر ازی،:

بازشناسی نظا  توزیع و مراکنش سایر خدمات شهری مبتنی بر تدوی  سرانه های معیاار و مقایساه آن باا سارانه     

مهنه موجو  و  ر نهایپ برآور  کمبو  سطوح مور  نیاز هر یک از خدمات شهری  ر وضع موجو  و افق طرح به تفکیک 

های مطالعاتی صورت خواهد مذیرفپ. از سویی  یگر  ر سطح مهنه ها تنها به بررسی خدمات شهری  ر مقیاس محلی 

 مر اخته می شو  و  ر خدمات شهری  ر مقیاس منطقه ای تنها  ر سطح شهر بررسی می گر ند.

 خدمات آموزشي  -4-2-1

کنند و تحپ تااثیر  اعات عمر خو  را  ر آنجا سپری میآموزان بهتری  و موثرتری  سمدرسه مکانی اسپ که  انش

مذیری را  ر زمینه ها  بی تری  تاثیرهای مدرسه و همننی  تحپ تاثیر قرار گرفت   ر گروه همسازن و همبازیآموزش

یهاای  ویژگبا توجه به اینکه  آموزش  روس و عالوه بر آن تعلی، و تربیپ اجتماعی و اخالقی از مدرسه  ارند  همننی 

لاذا   آموزان شناخته شده اساپ  فضایی و کالبدی واحد آموزشی بعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان یا گیری  انش

 یابی آنها با توجه به ضوابط و معیارها واجد اهمیپ بسیار زیا ی خواهد بو . توجه به فضاهای آموزشی و مکان

وزش و مرورش  عد  برنامه ریزی صحیح  روند افزای ای تعادا    متاسفانه بعلپ محدو یپ  ر منابع مالی و فنی آم

 انش آموزان  نبو  و یا حداقل کمبو  زمی  مناسب برای ساخپ و احداث مدرسه و برخی عوامل  یگر از جملاه فقادان   

گزینی و ساخپ و ساز مدارس بدون  ر نظر گرفت  بسایاری از ضاوابط و   های گذشته مکان انش شهرسازی  طی سال

از ای  رو  ر زیر به بررسای بی اتر ایا  اصاول و معیارهاا  ر راساتای        5ارهای زز  برای ای  امر انجا  شده اسپ.معی

 مکانیابی صحیح کاربریهای آموزشی مر اخته می شو .

 معیارهای مکان يابی فضاهای آموزشی (0

 پ:گزینی مراکز خدمات آموزشی )مدارس( چهار معیار اساسی مطرح اس ر ارزیابی و مکان

                                                           
 .9.0، .چاپ دوم، سمت، صریزی کاربری اراضی شهری/ / برنامه پورمحمدی، محمد رضا -.

 9.09، ../ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، صGISفضایی مکان های آموزشی، شهر زنجان، با استفاده از  ساماندهیصالحی، رحمان / -.
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 . وابستگی4. ظرفیپ 3. مطلوبیپ 2. سازگاری 1

ساازی  منظور از مالفه سازگاری  قرارگیری کاربریهای سازگار  ر کنار یکدیگر و برعکس جادا : ( سازگاری0-0

 . 6کاربریهای ناسازگار از یکدیگر اسپ

که با کارآیی هایی اسپ : منظور آن  سته از فعالیپهای آموزشیکاربريهای سازگار با کاربری (0-0-0

توانند  ر صورت لزو  فضای موجو   ر آنها ماور  اساتفا ه   واحدهای آموزشی هماهنگی و همخوانی  ارند و یا آنکه می

  انش آموزان واقع شو   ای  گروه از کاربریها شامل موار  زیر می باشند.

هاای ورزشای و ورزشاگاهها     وعاه هاا  مجم ای  نوع از کاربریها شامل کتابخانهالو( کاربریهای فرهنگی  ورزشی: 

  .باشدها مینمای گاهها و موزه

شوند که مجاورت ها و اماک  متبرکه میها  تکایا  امامزا های  کاربریها شامل مساجد  حسینیهب( کاربری مذهبی: 

 آموزان کمک نماید. های مذهبی  انشتواند به آموزشاینگونه کاربریها می

تواند بعنوان یک کاربری مناسب محسوب شو . بز و مارک  ر همسایگی مدرسه می: وجو  فضای سج( فضای سبز

 باشند. ها بهتری  مکان برای گذراندن اوقات فراغپ جوانان و نوجوانان و بخصو  کو کان میچرا که مارک

 سازگار با کاربری آموزشیکاربريهای نا (0-0-2

 توان به موار  زیر اشاره کر :یسازگار با کاربری آموزشی ماز جمله کاربریهای نا

 : بدلیل بیماری زایی و ایجا  مخاطره برای بهداشپ و سالمپ  انش آموزان آوری زبالهکاربری محل جمع -1

 : بعلپ ایجا  آلو گی هوا و  ر بسیاری از موار  آلو گی صوتی.ها و صنایع مزاح،کاربری کارگاه -2

 : بدلیل امکان ایجا  خطر  ر صورت بروز حا ثه های ذخیره سوخپممپ بنزی  و سایر محل -3

 : بدلیل به خطر انداخت  سالمپ  انش آموزان کاربری ک تارگاه   امداری و مرغداری -4

 : بعلپ امکان ایجا  خطرات جانی برای  انش آموزان  ر صورت بروز حا ثه  کلهای بر  ف ار قوی -5

 ر ایجا  آلو گی صوتی و مخاطرات جانی برای  انش آموزان : از نظکاربری شبکه حمل و نقل و ترمینال ها -6

: بعلپ بوجو  آمدن م کالت ناشی از آمد و شد روزانه و همننای  ایجاا    مجاورت با سایر کاربریهای آموزشی -7

 از حا  بی تر   ر برابر مدرسه. 

 سازگار با کاربريهای آموزشیکاربريهای نیمه (0-0-3

هاای  واقع کاربریهایی هستند که هرچند مجاورت مستقی، و بدون واسطه آنها باا واحاد  سازگار  ر کاربریهای نیمه

شو   اما  ر عی  حال  ور بو ن آنها از کاربریهای آموزشای نیاز اماری ناامطلوب     مطلوب محسوب میآموزشی امری نا

 ی  کاربریها عبارتند از: اسپ.  ر نتیجه بهتر اسپ  ر فاصله م خصی از کاربریهای آموزشی قرار  اشته باشند. که ا

اگر چه بعلپ ایجا  آلو گی صوتی زز  اسپ از کاربری آموزشی فاصله  اشاته باشاد  اماا    ن انی: کاربری آتش -1

 بدلیل کمک رسانی  ر مواقع ضروری  بهتراسپ فاصله آتش ن انی از واحدهای آموزشی از حد معینی بی تر نباشد.

                                                           
  .9.0انتشارات دانشگاه یزد،  ریزی کاربری اراضی شهری/برنامهاهلل /زیاری،کرامت -4
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های میکروبای و شایمیایی اساپ لاذا زز  اساپ از کاربریهاای       نابع آلو گی: بعلپ آنکه از مکاربری بهداشتی -2

آموزشی فاصله  اشته باشد  اما  ر عی  حال بدلیل آنکه  سترسی سریع به مراکز بهداشتی و  رماانی بارای واحادهای    

 آموزشی امری زز  اسپ  فاصله ای  نوع از کاربریها از مدارس نبایستی از حد معینی بی تر باشد. 

های عمومی را نا  توان مراکز ملیس و مارکینگهمننی  از  یگر کاربریهای نیمه سازگار با کاربریهای آموزشی می

 نسبپ به کاربری آموزشی آور ه شده اسپ.   ر جدول زیر  حداقل شعاع حری، کاربریها 7بر .

 ت به کاربری آموزشينسب :حداقل شعاع حریم کاربریها17 شماره جدول

 )متر( حداقل شعاع حريم اماکن يا کاربريها رديف

 511-1111 صنایع با آلو گی زیا  1

 311-511 صنایع با آلو گی متوسط 2

 51-111 صنایع با آلو گی ک، 3

 251 خط راه آه  4

 151 مایانه مسافربری بی  شهری 5

 111 مراکز تجاری مر رفپ و آمد 6

 151 اتوبانهای شهریبزرگراهها و  7

 1111 فرو گاه ها 1

 211 ها و فاضالبهاها و محل تجمع زبالهمس مانده-مساب ها 7

 151 بیمارستان عا ی 11

 311 بیمارستان عفونی 11

 511 مرغداری   امداری و گورستان و ک تارگاه 12

 151 سینماها 13

 151 ممپ بنزی  14

 251 ایستگاه آتش ن انی 15

 151 کز نیروهای نظامی و انتظامیمرا 16

 151 نهرهای  ایمی و فصلی 17

 511 گسل نرمال 11

 111 خطوط بر  ف ار قوی 17

 مأخذ: دفتر فنی سازمان نوسازی مدارس

بایسپ ن ان  هد یاک واحاد آموزشای بارای بدساپ      های آموزشی میمطلوبیپ مکانی فعالیپ ( مطلوبیت:0-2

کجا و با چه امکاناتی استقرار یابند؟ و آیا مکانیابی صحیحی  ر ای  رابطه صورت گرفته  آور ن بازتری  باز ه کاری  ر

هاای  های طبیعی زمی  مور  نظر و ویژگیاسپ؟  ر ای  بخش مطلوبیپ مکانیابی واحدهای آموزشی با توجه به ویژگی

 . 1گیر و تحلیل قرار می اقلیمی و همننی  شعاع  سترسی   سترسیها و تأسیسات و تجهیزات شهری مور  تجزیه

                                                           
 9.00، 9.9ان دفتر تحقیقاتی و پژوهشی سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور، ص/ تهراصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پرورشیقاضی زاده، بهرام / -. 

(/ دانشگاه تهران، دانشکده علوم انسانی، رشته جغرافیا و برنامه ریزی ارزیابی استقرار و مکانیابی مراکز آموزشی در شهر خرم آباد)دبستان در سطح محلهعباسی، حامد /0.
  9.09، 990شهری، ص
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 ر مطلوبیپ شبکه راهها  جهات بایستی طوری مکانیابی شو  که عابران میا ه و سواره بی تری  لذت و  لپاذیری را  

.  ر ای  ماتریس سازگاری بی  کاربری و محال اساتقرار   7از مناظر شهری  حومه شهری و میرامون شهری  اشته باشند

(Siteآن ارزیابی می شو  و ب )توان گفپ که هر کاربری طبق ویژگیهای خا  آن برای محل خاصای  ر ای  اساس می

طلبد. برای تهیه ماتریس باید خصوصیات و نیازهای هر کاربری مناسب اسپ و هر محلی نیز کاربری خا  خو  را می

 با ویژگیهای محل استقرار تطبیق  ا ه شو .

اندازه و ابعا  زمی   موقعیاپ  شایب  خصوصایات فیزیکای     خصوصیات محل استقرار ممک  اسپ ای  عوامل باشد: 

 (   سترسی  تأسیسات و تجهیزات  صدا  هوا و بو و کاربریهای همجوار....)جنس خاک  توموگرافی و

شرایط محیطی بیان اوضاع طبیعی  اقلیمی  زمی  شناسی  و توموگرافی منطقه مور  ( شرايط محیطی: 0-2-0

ه استقرار واحدهای آموزشی به جهپ عملکر  خاا  آنهاا خصوصااً نقاش محوطاه بااز       باشد. چگونگی نحومطالعه می

کنند و انتخاب مکان مناسب برای واحادهای آموزشای بادون  ر نظار گارفت  شارایط       مدرسه ازعوامل فو  تبعیپ می

یی کاه  ر  هاا اناد. شااخص  ها و مایی  آمدن کارآیی و کیفیپ مدارس گ اته محیطی  ر اکثر مواقع سبب افزایش هزینه

هاا و حاری،   شوند عبارتند از: فر  زمی   شیب زمای   گسال  سایل   شرایط محیطی فضاهای آموزشی  ر نظر گرفته می

 های اقلیمی.مربوط به آنها   ید و منظر و ویژگی

شاکل   احداث ساختمانها  ر زمینهای ناهموار یا  ارای شیب زیا  و زمینهاایی کاه از  فرم زمین: توپوگرافی و 

ندسی برخور ارند سبب افزایش هزینه ها و کاهش کارآیی و همننی  بروز خطار و کااهش اصال ایمنای  ر     نامنظ، ه

 1  6. با توجه به جدول زیر حداکثر شیب مدارس برای مقاطع ابتدایی  راهنمایی و متوسطه به ترتیب 11مدارس می گر  

 باشد.باشد و شیب بی تر از ای  نامناسب می رصد می 1و 

 رعایت حداکثر شیب در مکانیابي مدارس: 14 شماره جدول

 دبیرستان راهنمايی ابتدايی دوره تحصیلی
 1 1 6 حداکثر شیب به  رصد

 مأخذ: دفتر فنی سازمان نوسازی مدارس

 بهم  و ریزش کوه می باشد. شامل سیل  زلزله مخاطرات طبیعی: 

های انسانی تأثیر بسزایی  ار  بطوریکه آب و هاوا و عناصار   عامل شرایط اقلیمی بر فعالیپ ويژگیهای اقلیمی:

های انسانی بو ه و یا بعنوان عامل مساعد و معی   ر تساریع  تواند بعنوان عاملی مانع و باز ارنده فعالیپمت کله آن می

ها نقش  اشته باشاد. محایط آموزشاگاه از نظار همجاواری باا ساایر        زایش کارایی ای  فعالیپهای انسانی یا اففعالیپ

ای باشد که امکان حرکپ و نتیجتاً تهویه هوا وجو   اشته باشد. نحوۀ استقرار ها و عوامل جغرافیایی باید بگونهساختمان

                                                           
.

 .9.0، 7./ انتشارات دانشگاه یزد، چاپ دوم، صریزی کاربری اراضی شهریبرنامهاهلل /زیاری،کرامت1
/ دانشگاه تهران، دانشکده علوم انسانی، رشته جغرافیا و برنامه ریزی ارزیابی استقرار و مکان یابی مراکز آموزشی در شهر خرم آباد)دبستان در سطح محله(عباسی، حامد /97 .
 9.09، 990ری، صشه
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های مفیاد افازایش یاباد بطوریکاه حاداکثر      آن بنحوی باشد که اثرات با های مزاح، کاهش یافته و برخور اری از با 

 . 11ها بوجو  آیداستفا ه از جریان هوای مناسب برای تهویه طبیعی کالس

ای باشاد کاه حاداقل تاابش مازاح،  ر      الو: تابش آفتاب: جهپ ساختمان مدارس نسبپ به نور آفتاب باید بگونه

 . 12تابستان و حداکثر تابش مفید  ر زمستان حاصل آید

ای باشد که بتوان از جریان با  برای تهویه هوا  ر کالسها : اگر چه بایستی ساخپ مدرسه بگونهبا  ب: جهپ وزش

استفا ه کر   اما  ر عی  حال زز  اسپ که  ر مسیر انت اار آلو گیهاای مختلاو )آلو گیهاای صانعتی  صاوتی  باوی        

 آوری زباله( قرار نگیر . ها و محلهای جمعنامطبوع فاضالب

باشاد و حتای انتخااب    برقراری ارتباط بصری  انش آموزان با طبیعپ بسیار مطلوب و ضروری مای : رديد و منظ

آموز مجبور به گذر از منظر طبیعی محلاه  شاهر  رو خاناه جااری  مساتی و بلنادی       ای که  انشمحل مدرسه  ر محله

 هد بو .آموزان بسیار موثر خواطبیعی و مناظر زیبا باشد  ر تقویپ روحی و روانی  انش

 ( شعاع دسترسی0-2-2

 ر تعیی  مکان استقرار فضاهای آموزشی توجه به شعاع  سترسی مطلوب واحدهای آموزشی ضروری اساپ بایاد   

توجه  اشپ که شعاع  سترسی یا حوزه سرویس  هی واحد آموزشی به عواملی نظیر  تراک، جمعیاپ  وساعپ مدرساه     

زان مقطع ابتدایی با توجه به س  و وابستگی بی تر باه خاانوا ه بایاد    آمو انش .13 وره تحصیلی و جنسیپ بستگی  ار 

فاصله محدو تری را برای رسیدن به  بستان مور  نظر خو  طی کنند. شعاع  سترسی برای ایا  مقطاع کاه باه صاور      

تار  ر  م 111متر و بی تری  فاصله  411 هد کمتری  فاصله می نها ی مختلو تئوری و تجربی ارایه گر یده ن ان می

  14اند.متر تاکید کر ه 511نظر گرفته شده اما عموماً بر 

 حداکثر شعاع دسترسي به کاربریهای آموزشي بر حسب جنس و مقطع تحصیلي: 19 شماره جدول

 شرح
 مقطع تحصیلی

 دبیرستان راهنمايی ابتدايی

 2111 1211 511 حداکثر فاصله تا منزل دانش آموز به متر

مدت الزم برای طی مسافت برحسب 

 دقیقه

 25 21 11 سواره

 21 15 15 پیاده

 مأخذ: دفتر فنی سازمان نوسازی مدارس

 ( شبکه دسترسی0-2-3

                                                           
 9.01، 9.شهیدبهشتی، دانشکده علوم زمین، ص/ دانشگاهشهر تبریز .مکان یابی واحدهای آموزشی ناحیه نوروزی النجق، علی /99 .
شکده علوم انسانی، گروه سنجش از / دانشگاه تربیت مدرس، دان GISتهران با استفاده از .تجزیه و تحلیل توزیع مکانی و مکان یابی مدارس در منطقه فرهادی گوگه، رودابه /92 .

  9.01، 00دور، ص
. 

 9.00، ./ اداره کل فنی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، صضوابط شهرسازی فضاهای آموزشیپیر جلیلی، ناصر /.9

  9.00، .1/ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، تهران، صاصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشیغفاری، علی / ..9
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کاربری آموزشی با توجه به فضای عملکر ی کالبدی  ر شهر با  ر نظر گرفت  شعاع  سترسی و شبکۀ  سترسای  

  15به استفا ه از انواع  سترسیها باید مور  ارزیابی و بررسی قرار گیر . متناسب با  ورۀ تحصیلی با عنایپ

هاای  سترسای باه واحادهای همساایگی و  ر نهایاپ  سترسای محلای تنهاا          های فرعی  بعبارتی شابکه خیابان

ه چنی  اماری را  آمد و شد واقع گر  . توجی ابتدایی  رآموزان تواند مور  استفا ه  انشباشد که می سترسیهای مفید می

 انساپ و شابکه  سترسای باازتر از  سترسای محلای و واحاد        های اولیاه  آموزان بویژه مایهتوان  ر س  ک،  انشمی

تنهاا  های فرعی ها و خیابانتواند امنیپ آنها را به شدّت تهدید نماید. بعبارت  یگر  ر مقطع ابتدایی کوچههمسایگی می

تواند مور  استفا ه قرار گیار  ولای   پ  ر مقطع راهنمایی شبکه  سترسی بازتر از  سترسی محله می سترسی مفید اس

های سنی  امکان استفا ه از شبکه های اصلی اسپ.  ر مقطع متوسطه با توجه به ویژگیتأکید بر عد  استفا ه از خیابان

. بنابرای   سترسی میا ه   ر شبکه معابر 16زرگراهها اسپشهری وجو   ار  اما  ر ای  مقطع نیز تأکید بر عبور نکر ن از ب

آموزان  ر زمان خروج از مدرسه  ر  ر حقیقپ مناسب تری   سترسی به واحدهای آموزشی با توجه به جمعیپ زیا   انش

 17آموزان نقش بسیار اساسی و حیاتی  ار .باشد و  ر تأمی  سالمپ  انشمناطق شهری می

  سترسی میا ه عبارتند از:موار  مور  توجه  ر 

عد  ارتباط مستقی، ورو  و خروج با خیابان اصلی  چهارراه و میادان از طریاق ایجاا  فضاای بااز  ر قسامپ        -1

 ورو ی آنها

 آموزانرو برای احتراز از استفا ه از  سترسی سواره بجای میا ه توسط  انشانتخاب عرض مناسب میا ه -2

موزشی بصورتی که  ر مواقع ضروری بر روی وسایل نقلیه مور  نیااز  وجو  یک مسیر سواره منتهی به واحد آ -3

 باز باشد.

 . 11آموزان از موار  خطرآفری  مثل  چاه  کانال  جا ه و... با ایجا  مانع ور بو ن مسیر  انش -4

 ( ظرفیت0-2-4

ساطوح مختلفای  ار  و چنانکاه  و    هر فعالیپ شهری مقیاسی  ار   همننان که ساختار یک شهر از نظر کالبدی 

مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشد  هر کاربری عملکر  مناسب خواهد  اشپ و هر سطحی از ساختار شهری نیز باه  

ای را برای هر  و مدیاده بوجاو    مند خواهد شد و اگر منطبق نباشد م کالت عدیدهنحو موثری از خدمات فعالیپ بهره

ی بعنوان یک عامل اساسی تعیی  کننده سطوح کاربری و حج، کالبدی آموزشی اسپ. اندازه ظرفیپ مکان .17خواهد آور 

و ابعا  ای  سطوح باید جوابگوی فعالیپ آموزشی  ر  و بُعد کلی و جزیی باشد.  ر بُعد جزیی ظرفیپ واحاد آموزشای باا    

                                                           
  9.00، .1/ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، تهران، صاصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشیغفاری، علی /..9

. 
 972همان، ص.9
  10همان، ص.90

. 
انسانی، رشته جغرافیا و / دانشگاه تهران، دانشکده علوم ارزیابی استقرار و مکانیابی مراکز آموزشی در شهر خرم آباد )دبستان در سطح محله(عباسی، حامد /90

 9.07، 991برنامه ریزی شهری، ص

 9.02، .99/ چاپ اول، انتشارات سمت، صریزی کاربری اراضی شهریبرنامهپورمحمدی، محمد رضا /91 .
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ی ظرفیاپ کال واحادهای آموزشای  ر     جمعیپ استفا ه کننده آن باید  ارای تناسب معقول و منطقی باشد و  ر بُعد کل

 .21سطح محله و شهر باید متناسب با جمعیپ  انش آموزان آن نقطه و همننی  فر  و شکل مناسب با شهر باشد

 توان ظرفیپ مور  نیاز را بدسپ آور .گیری تراک، جمعیپ  ر مقطع تحصیلی میبا تعیی  شعاع  سترسی و اندازه 

dr  2598/2  =E 

d =تحصیلی  ر ناحیه   تراک، جمعیپ جنس مور  نظر  ر مقطع 

r شعاع  سترسی = 

E  21= عد  ثابپ2.571= ظرفیپ مور  نیاز واحد آموزشی . 

معیارهایی که برای تعیی  تناسب فضاهای آموزشی  ر مقاطع مختلو تحصیلی با جمعیپ می توان  ر نظر گرفپ  

آموزان  ر کالس  جمعیاپ تحاپ موشاش    ه فضای باز  تراک،  انشهای فضاهای آموزشی شامل زیربنا و محوطسرانه

 شو : باشد. که  ر زیر به ت ریح هر کدا  مر اخته میمی

 ربنا و فضای باز واحدهای آموزشیسرانۀ زي (0-2-5

باشاد. کاه   های مرورشی  ا اری و... میهای تدریس  کالسمنظور از سطوح زیربنا و فضاهای مسقو از جمله کالس

باشد. که ای  فضا مطاابق اساتاندار های   های  رس میتری  معیار برای سنجش ظرفیپ فضاهای تدریس با کالسمهم

باشاد. ساطح   آماوز مای  مترمرباع بارای هار  اناش     4  مدارس و همننی  منابع شهرسازی تعیی  شده سازمان نوسازی

باشد که و قد  ز ن  زمینهای ورزشی  فضاهای سبز و غیره میفضاهای باز شامل محوطه باز مدارس مانند محل تجمع 

22باشد.آموز میمترمربع برای هر  انش 5 ر کل بعنوان فضای باز محسوب شده که ای  فضای تعیی  شده 
 

 ( تراکم دانش آموز در کالس0-2-5-0

جهاپ تحصایل اساتفا ه    آموزانی که از فضای یک کاالس  آموز  ر کالس یعنی تعدا   انشمنظور از تراک،  انش

نفار  بارای مقطاع     24نمایند. که ای  میزان از سوی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس برای مقطاع ابتادایی   می

  23نفر  ر نظر گرفته شده اسپ. 41نفر و برای مقطع  بیرستان  35راهنمایی 

 زشي و تعداد طبقات ساختمان آموزشي : ظرفیت مجاز کالس، واحد آمو21 شماره جدول

 واحد ضوابط
 راهنمايی دبستان

 دبیرستان
 روستا شهر روستا شهر

 41 31 35 21 24 نفر تعداد دانش آموز در کالس)ظرفیت مجاز کالس(

 تعدادکالس در مدرسه

 ) ظرفیت مجاز مدرسه(

 6 3 6 1 5 واحد حداقل

 25 6 24 5 21 واحد حداکثر

 1-3 1-2 1-3 1 1-2 تعداد طبقات

 مأخذ: دفتر فنی سازمان نوسازی مدارس

                                                           

 
 9.09، 1.، ص/پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانGISساماندهی فضایی مکانهای آموزشی، شهر زنجان، با استفاده از .صالحی، رحمان/ 27

 1..همان، ص21 

  9.00، .2/ سازمان های زمین و مسکن،صسرانه کاربری های شهری.حبیبی، محسن، مسائلی، صدیقه /22 

 9.00، ../ اداره کل فنی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، صضوابط شهرسازی فضاهای آموزشی.پیر جلیلی، ناصر /.2 
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 ( جمعیت تحت پوشش0-2-5-2

باشد. بررسی رابطه بی  استقرار کاربریها  ر سطح شهر نیازمند وجو  حداقل جمعیپ برای تقاضای آن کاربریها می

ر یاک از آنهاا را  ر منااطق    های جمعیپ  ر شهرهای موجو  شدت تراک، یا مراکندگی ها کاربریهای آموزشی با تراک،

  24 هد.مختلو ن ان می

 

 : آستانه جمعیتي برای هر یک از سطوح آموزشي21 شماره جدول

 سطوح جمعیت، نفر

 0311-2511کوی  3511-5511محله 3111-02111برزن  03111-22111 ناحیه آموزشی

 کودکستان *   

 ابتدايی  *  

 نمايیراه   * 

 دبیرستان    *

 0333مأخذ: حبیبی، محسن، مسائلی، صديقه، سرانه کاربريهای شهری، سازمان های زمین و مسکن، تهران، 

با ای  بررسیها فضاهای فاقد کاربریهای آموزشی که  ارای تراک، جمعیتی بازیی بو ه و یا منااطقی کاه باا تاراک،     

 گر  .ور  نیاز  ر شعاع مربوطه موجو  نمی باشد م خص میبازی فضاهای آموزشی مواجه بو ه و جمعیپ م

 ( وابستگی0-2-5-3

باشد  بارای مثاال یاک محلاه     های  یگر کاربریها میگاهی اوقات فعالیپ یک کاربری  وابسته به فعالیپ یا فعالیپ

نحوی با ساایر  مسکونی بدون وجو  خدمات آموزشی   رمانی  و تجاری ناقص اسپ و مراکز  یگر شهری نیز هر یک ب

.  ر حالیکه سه معیار اول  عد  انطبا  هار کااربری را باا کااربری     25اندهای شهری  ر ارتباطند و به آنها وابستهفعالیپ

 یگر  محل استقرار و ظرفیپ ساختار شهری مور  بررسای قارار  ا ه و ساعی  ر م اخص کار ن کااربری ناساازگار         

 هاد.  وابستگی کاربریها به یکدیگر و لزو  همجواری آنها را مد نظر قرار می نامطلوب و نامناسب  ار . ای  معیار میزان

 .26هنگامی که یک کاربری ناسازگار  نامطلوب  نامناسب و غیروابسته باشد قطعاً باید نسبپ به تغییر محل آن اقدا  نمو 

به تفکیک مقاطع آموزشی  نظا  بازشناسی الگوی توزیع و مخ ایش خدمات آموزشی  مبتنی بر جمعیپ زز  التعلی،

بر اساس استاندار های سازمان نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس ک ور صورت مذیرفته اسپ و مبتنی بار ایا  معیارهاا    

تعدا  کالس مور  نیاز  ر هر مقطع آموزشی  ر وضع موجو  برآور ه گر یده و با توجه به افزایش جمعیاپ زز  التعلای،   

وضع آتی محاسبه و  ر نهایپ میزان اراضی ماور  نیااز واحادهای آموزشای  ر مقااطع       ر افق طرح  کمبو  کالس  ر 

 مختلو آموزشی برآور  می گر  . 

اساس استاندار های سازمان نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس تراک، نفر  ر کالس  ر هر مقطاع آموزشای ذکار     بر

هر مقطع  تعدا  کالس مور  نیاز و کمبو  تعدا  کالس  جمعیپ موجو  و زز  التعلی،  ربر اساس  گر یده اسپ. از اینرو
                                                           

 9.00، 1./ سازمان های زمین و مسکن، صسرانه کاربری های شهری/.حبیبی، محسن. مسائلی، صدیقه .2 

 
 9.02، .99/ چاپ اول، انتشارات سمت، صریزی کاربری اراضی شهریبرنامه.پورمحمدی، محمد رضا /.2
 

  9.00، 910/ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفرایند طراحی شهری.بحرینی، حسین /.2
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 ر وضع موجو  محاسبه می گر  . جهپ محاسبه کمبو  کالس  ر افق طرح نیز فرآیندی م ابه طی گر یده اسپ و با 

مقایسه تعدا  کالس مور  نیاز  ر وضع آتی و میزان تعدا  کالس موجو   کمبو  تعدا  کالس و به تبع آن میزان اراضی 

 ور  نیاز واحدهای آموزشی  ر هر مقطع به تفکیک مهنه ها مختلو محاسبه گ ته اسپ.م

 زیر فرآیند کلی برآور  تعدا  کالس و اراضی مور  نیاز واحد آموزشی  ر افق طرح ن ان  ا ه شده اسپ. تصویر ر 

 ای آموزشي در افق طرح: فرآیند برآورد سطح مورد نیاز واحده4 شماره تصویر

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: مطالعات مشاور

 

 

 

ریزی و مقاطع آموزشی ابتدایی  راهنمایی و متوسطه  ر وضع موجو  و افاق  فرآیند مذکور به تفکیک مهنه ها برنامه

 طرح محاسبه گر یده اسپ که نتایج آن به شرح زیر اسپ:

  دبستان -آموزشي -4-2-1-1

کالس می باشد که با توجه به استاندار های موجاو  کاه تاراک، نفار  ر      11حدو  تعدا  کالس  ر وضع موجو   ر 

 هد. ایا   ر حاالی اساپ کاه     آموز را موشش مینفر  انش 361نفر می باشد  حداکثر  36و حداکثر  31کالس حداقل 

نیااز مای باشاد.    کاالس ماور     1نفر می باشد که  ر حدو   217جمعیپ زز  التعلی،  ر مقطع ابتدایی  ر وضع موجو  

فقط بحث مور نظر  ر ای  زمیناه اخاتالط مراکاز    بنابرای   ر وضع موجو  کمبو ی از لحاظ کالس احساس نمی شو . 

  که زز  اسپ هر یک از مراکز مجزا و )غیرفعال( یکی از مدارس می باشدآموزشی راهنمایی با ابتدایی و متروکه بو ن

ر  افزایش جمعیپ مدنظر و جمعیپ زز  التعلی،  ر مقطع ابتدایی  ر ای  طارح  شوند.  ر افق طرح با توجه به برآوفعال 

 کالس مور  نیاز اسپ. 3کالس مور  نیاز می باشد  که با توجه به تعدا  کالس موجو    13نفر اسپ  ر حادو   476که 

ضی ماور  نیااز واحادهای    تعدا  کالس مور  نیاز  ر مقطع ابتدایی  و با توجه به ضوابط مربوطه میزان ارا بر اساس

مترمربع می باشد. البته بایستی توجه  اشپ ای  محاسبات باه تفصایل و باه     3216آموزشی  ر مقطع ابتدایی  ر حدو  

تفکیک مهنه های برنامه ریزی صورت مذیرفته اسپ و برآیندهای حاکی از کمبو  سطوح آموزشی  ر سطح شهر اسپ. 

  کمبو ی از حیث تعدا  کالس  ر افق طرح با توجه به تعدا  شمالی  نظیر مهنه ای   ر حالیسپ که  ر برخی از مهنه ها

ریزی وضعیپ کامالً نگران کننده بو ه و برنامه جنوبیو  ر برخی از مهنه ها نظیر مهنه  و کالس موجو  احساس نمی ش

 جدی جهپ تأمی  نیازهای آموزشی  ر مقیاس ابتدایی را می طلبد.

سطح مورد نیاز واحدهای آموزشی 
 )براساس ضوابط طرح پیشنهادی(

 کمبود کالس در وضع موجود

 کمبود کالس در افق طرح

ضوابط سازمان نوسازی 
 وتجهیز مدارس

 تعداد کالس در وضع موجود

تعداد کالس مورد نیاز در 
 وضع موجود

رد نیاز در افق تعداد کالس مو
 طرح

 جمعیت الزم التعلیم در وضع موجود

 جمعیت الزم التعلیم در افق طرح
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 : برآورد سطوح مورد نیاز کاربری آموزشي در رده محله ای )دبستان(22جدول شماره 
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 افق طرح ودوضع موج

9.19- 9 . 220 9- . ..9 907 . 971. شمالی  

.9.2- 2 0 2.1 9- . ..9 907 . 707. جنوبی  

.29.- . .9 .0. 2- 0 200 7.. 97 901. کل شهر  
 مأخذ: محاسبات مشاور

 راهنمایي -آموزشي -4-2-1-2

ند طی شده  ر مقطع ابتدایی اسپ. فرآیند برآور  سطوح مور  نیاز واحدهای آموزشی  ر مقطع راهنمایی همانند فرآی

ایا    نفار مای باشاد. بار     41و حداکثر  31با ای  تفاوت که تراک، نفر  ر کالس  ر واحدهای آموزش راهنمایی حداقل 

اساس مقایسه برآور  جمعیپ تحپ موشش کالسها  ر مقاطع راهنمایی و تعدا  جمعیاپ زز  التعلای،  ر شاهر کمباو      

 س مور  نیاز  ر وضع موجو  ن ان نمی  هد. زیا ی را از حیث تعدا  کال

 : برآورد سطوح مورد نیاز کاربری آموزشي در رده پهنه مطالعاتي )راهنمایي(23جدول شماره 
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 افق طرح وضع موجود

120.- .- 0 90. 0- . .29 07. 92 ..09 کل شهر  
 مأخذ: محاسبات مشاور

 متوسطه  -آموزشي -4-2-1-3

نماایی  فرآیند برآور  سطوح مور  نیاز واحدهای آموزشی  ر مقطع متوسطه همانند فرآیند طای شاده  ر مقطاع راه   

اسپ. برای  اساس مقایسه برآور  جمعیپ تحپ موشش کالسها  ر مقاطع متوسطه و تعدا  جمعیپ زز  التعلی،  ر شهر 

 ه،  ر وضع موجو  و ه،  ر آینده ن ان نمی  هد.  کمبو  زیا ی را از حیث تعدا  کالس مور  نیاز

 نیاز کاربری آموزشي در رده شهر )دبیرستان( : برآورد سطوح مورد25جدول شماره 
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 افق طرح وضع موجود

.99.0- .2- 0 90. .2- . ..2 9207 2. ..9.1 کل شهر  
 محاسبات مشاور مأخذ:
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 خدمات درماني و بهداشتي -4-2-2

مکانیابی خدمات شهری یکی از هسته های اصلی برنامه ریزی کاربری اراضی محسوب می شاو  کاه  ر صاورت    

 سازیی موثرتر آرعایپ معیارها و اصول شهرسازی  عالوه بر ایجا  توازن  ر عملکر های شهری به تنظی،  تنسیق و کار

کار شهری یاری می رساند. بر ای  اساس  امروزه ضرورت مکانیابی مناسب مراکز  رمانی بعنوان یکی از خدمات مه،  و

شهری بیش از بیش احساس می شو  و تالش  ر جهپ بهبو   سترسی و رسیدن به یک  سترسای عا زناه  ر شاهر    

 ته  نبال می گر  .بعنوان یک تالش جمعی از سوی محققان شهرسازی مستمرتر از گذش

ارتباط نامناسب بی  جمعیپ ساک  یک شهر و مراکز خدماتی  از مهمتری  مسایل شهری اسپ. با توجاه باه اینکاه    

 سترسی مناسب و عا زنه به  ور از هر منفعپ اقتصا ی  اجتماعی  سیاسی و... به کاربریهای خدماتی  از الزامات یاک  

  وضعیپ استقرار و توزیع ای  کاربریها  ر مهنه شهر  اساس ای   یادگاه  شهر مطلوب و عدالپ محور محسوب می شو 

مبتنی بر رفاه اجتماعی را ت کیل می  هد. از طرفی  یگر با عطو به ای  موضوع که خدمات  رمانی بطور مستقی، باا  

 دان می یابد.کار  ار   لزو  توجه به مکان استقرار آنها  اهمیتی  وچن و سالمپ و جان افرا  جامعه شهری سر

بخ ی آنها  و   رمانی با هدف حداکثر کر ن کارآیی و اثر-بهداشتیاما رعایپ اصول و مبانی مکان گزینی واحدهای 

نیز برنامه ریزی و طراحی ای  واحدها  چندان  ر شهرهای ایران مرسو  نیسپ. ای  خالء و غفلپ بویژه  ر شرایط رشد 

برای نها های مدیریپ شهری و نیز مراجعان از یک ساو  و نقاص خادمات     شهرن ینی می تواند به هزینه های بی تر

رسانی ای  واحدها از سوی  یگر  منجر می شو . از ای  رو  ر ا امه عالوه بر انواع مراکز خدمات  رمانی  باه اصاول و   

 معیارهای مکانیابی ای  مراکز مر اخته می شو :

و امکانات )تعدا  بخ ها  تعدا  مرسنل و...( باه اناواع مختلاو و     انواع مراکز خدمات  رمانی: برحسب شعاع عملکر 

متنوعی تقسی، بندی می شو . بطورکلی تقسی، بندیهای مختلفی  ر قبال مراکز خدمات  رمانی  ر ک ورهای مختلاو  

 حاک، اسپ. یکی از رایج تری  تقسی، بندیها که  ر اکثر ک ورها رایج اسپ ب رح زیر می باشد:

کوچکتری  واحد ارایه خدمات بهداشتی که بسته به شرایط جغرافیایی از جمله امکانات ارتباطی  خانه بهداشپ: -1

و جمعیپ  یک یا چند روستا را موشش  ا ه و  ر محلی قرار می گیر  که فاصله روستاهای تحپ موشش تا آن حاداکثر  

د. اه، وظایو آن عبارتند از: سرشماری کیلومتر فاصله  اشته باش 41تا  21یک ساعپ میا ه روی بو ه و تا سطح بعدی 

ایی  بهداشپ مادارس   سالیانه  آموزش بهداشپ عمومی  مراقبپ از کو کان  تنظی، خانوا ه  آموزش و مراقبتهای تغذیه

 بهداشپ  هان   ندان و بینایی و...  ایم  سازی  بهسازی محیط و کمکهای اولیه  رمانی و غیره...

یی: ای  مرکز  ر مسیر طبیعی حرکپ جمعیپ روساتاهای  ارای خاناه بهداشاپ    مراکز بهداشتی  رمانی روستا -2

 قرار  ار  و هدایپ آنها  ر ارتباط با بیمارستان شهرستان می باشد.

 رمانی شهری: معا ل  و جزء باز  ر شهرهاسپ که وظاایو فاو    -مایگاه بهداشپ شهری و مراکز بهداشتی -3

 الذکر را  ر شهرها انجا  می  هد.
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خانوار را تحپ موشش قرار  4111خانوار و حداکثر  2111اه )کلینیک(:  رمانگاه از لحاظ جمعیپ حداقل  رمانگ -4

خانه بهداشپ به عالوه عملیات بهداشتی خانه بهداشپ و نیز  رمان بیماران سارمایی   5 می  هد. وظایو آن  نظارت بر

 ارجاعی از خانه های بهداشتی تحپ موشش محسوب می شو .

بخش  اخلی  جراحی   4واحد تخصصی مزشکی مستقر  ر شهرستان که حداقل می بایسپ  ارای  بیمارستان: -5

کو کان  زنان و زایمان و  و بخش تخصصی آزمای گاه و را یولوژی باشد. کلیه ای  بخ ها می بایسپ توسط مزشکان 

انی را انجاا   هاد.    رما -متخصص ا اره شو  و وظیفه ت اخیص و  رماان بیمااران ارجااع شاده از مراکاز بهداشاتی       

بیمارستانها  بخش مهمی از سیست، خدمات  رمانی هستند که به ارایاه خادمات تخصصای  می اگیرانه  ت خیصای و      

 15آموزشی برای متقاضیان خویش می مر از .  ر عی  حال از منظر عملکر گرایانه  بیمارستان واحدی اسپ که حداقل 

 اشد.تخپ با تجهیزات و تسهیالت و خدمات مزشکی ب

 :اصول و معیارهای مکانیابی 

 ر مجموع  با توجه به آننه گفته شد و همننی  مطالعات صورت گرفته  ر خصو  اصول و معیارهای مکانیاابی  

 عامل زیر طبقه بندی کر  که عبارتند از: 4مراکز خدمات  رمانی  می توان عوامل موثر  ر مکانیابی ای  مراکز را به 

 عوامل اقتصا ی -4عوامل اجتماعی  -3وامل زیسپ محیطی ع -2عوامل جغرافیایی  -1

 یکی از مهمتری  عوامل موثر بر مکانیابی اسپ که به  و  سته طبقه بندی می شوند:عوامل جغرافیايی:  -1

 شامل معیار  رجه بندی خاک  زلزله خیزی  وزش با   وضعیپ شیب و توموگرافی و... عوامل طبیعی:  -0-0

عوامل شامل فاصله )شعاع عملکر (  آستانه جمعیتی  قابلیپ  سترسی که از طریق  ای  عوامل فضايی: -0-2

توزیع فضایی مراکز خدماتی)تجمع و مراکندگی آنها(  سهولپ رسیدن به هر مرکز  میزان و کیفیاپ و نقاش فعالیتهاای    

 باشد.انجا  شده  ر یک مکان تعیی  می شو   مکان نسبی  فر  و شکل منطقه  همجواریها و... می 

 مهمتری  مولفه های یک موقعیپ مناسب زمی  بیمارستان به شرح زیر عنوان شده اسپ:

استقرار زمی   ر مکانی وسیع و باز که  سترس مذیر بارای مرسانل مختلاو بیمارساتان و ماراجعی  باو ه و        -

 همننی  احتیاجات روزمره مانند آتش ن انی  سترسی  اشته باشد.

 نده  تا از مضار ناشی از آلو گی صوتی و هوا مصون باشد. ور بو ن از صنایع آلو ه کن -

 لزو  توجه به جهپ با  و ساختمان بیمارستان  ر م پ به با  و  ر جهپ تابش نور خورشید. -

  ر نظر گرفت  جنس و نوع خاک زمی  برای ساخپ و احداث ساختمان. -
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 ارستان در منطقه شهری: مشخصات استقرار بیم24 شماره جدول

 اساس معیارهای عمومی مشخصات بر عنوان

 جمعیت سرويس دهنده
 هزار خانوار 14هزار و حداکثر  11حداقل  -

 هزار خانوار11تختخواب   311جمعیپ زیرموشش با ظرفیپ متوسط  -

 کیلومتر 1-1.5فاصله تا محالت مسکونی  - شعاع دسترسی

 سرانه و فضای مورد نیاز

 1.73مترمرباع و   371نفار   1111مترمربع و بطورکلی به ازای هر  51ور  نیاز برای هرتخپ حداقل سطح م -

 تخپ خواب

 مترمربع اضافه شو . 51تخپ به باز  151هکتار و بازاء هر تخپ اضافی از  1تخپ حداقل  111بازاء هر  -

 مترمربع می باشد. 25111حداقل قطعه تفکیکی برای بیمارستان  -

 راحیضوابط ط

 % کل زمی  می باشد.61% کل زمی  تجاوز نکند. حداقل سطح آزا   111سطح کل زیربنای طبقات از  -

 طبقه می باشد. 4طبقه و حداکثر  2حداقل طبقات مجاز به استثنای زیرزمی   -

 % از سطح کل زمی  به فضای سبز مخصو  بیماران باید اختصا  یابد.25حداقل  -

 km1و از کارگاه های مزاح،  km2ت مسکونی حداکثر فاصله تا محال -

 تخپ الزامی اسپ. 11میش بینی یک محل توقو به ازای هر  -

 مستقر و همننی   ر اراضی مسطح و هموار ساخته شو . 1 ر حری، خیابانهای شریانی  رجه  -

  ر محلهای تولید سر و صدا نباشد. -

 اولويت سازگاری

 ههمجواری با کاربریهای مرکز منطق -

 نز یکی با ایستگاه آتش ن انی -

 همجواری با فضاهای سبز منطقه ای و فضاهای باز -

 نز یکی به مراکز بانک  هتل و  اروخانه ها و... -

 30ص  مأخذ: سرانه کاربريهای شهری، حبیبی،

اسبه می همننی  بر اساس استاندار های موجو   ظرفیپ یک بیمارستان  ر منطقه شهری مبتنی بر فرمول زیر مح

 شو :

 

 نفر گفته می شو . 1111 ر ای  مدل  شاخص تخپ استاندار  به ازاء هر 

با توجه به معیار شاخص تخپ  مالحظه می شو  که هر چه میزان تراک، جمعیپ  ر منطقه ای بی تر باشد  از یاک  

 (121آصو زا ه    .)گر   سو امکان تعدا  بیمارستان بی تر شده و از سوی  یگر شعاع  سترسی به آنان کوتاه تر می

  عوامل زيست محیطی: -2

آلو گی صوتی و همننی  توجه باه مساماندهای بیمارساتانی اساپ. و اصاوزً کاربریهاای        و آلو گی هوا که شامل:

شهری به سه  سته حساس  نیمه حساس و غیرحساس نسبپ به آلو گی صوتی تقسی، بندی می شوند.  ر ایا  میاان   

ستانها  خانه سالمندان  کتابخانه  مارک شهری و مناطق استراحتگاه عمومی بعنوان کاربریهای کاربریهای مسکونی  بیمار

 سی بل برای شاب می انها     45 سی بل برای روز و  55حساس نسبپ به آلو گی صوتی بو ه و برای آن تراز صوتی 

 می شو .

/ )شاخص تخت(*)تعداد کل جمعیت منطقه شهری(= ظرفیت بیمارستان)تعداد تخت( 9777  
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 رآمد خانوارها  آستانه  که شامل گرای ات مر    قیمپ زمی   سطح عوامل اقتصادی: -عوامل اجتماعی -3

جمعیتی  توزیع سنی و جنسی جمعیپ  نرخ رشد  نرخ زا  و ولد و مرگ و میر و... می باشاد. بطوریکاه ساطح  رآمادی     

 مایی  ساکنی  به همراه فاصله بی تر نسبپ به بیمارستان  تمایل استفا ه از خدمات  رمانی را کمتر می کند.

 رجه نخسپ بسته به جمعیپ کافی جهاپ تاأمی  مخاارج و هزیناه هاای      واضح اسپ مکان گزینی بیمارستان  ر 

خدمات بیمارستان اسپ )آستانه جمعیتی( همننی  قیمپ زمی  بعنوان یکی  یگر از متغییرهای تاثیرگذار بر تعیی  مکان 

 بیمارستان چه از طرف بخش خصوصی و چه از طرف ارگانهای  ولتی بسیار مور  توجه می باشد.

میال ی ن ان می  هد کاه  1777(  ر سال Andrew Onkerhorayeج تحقیق آندریی اونکرهری )همننی  نتای

اجتماعی خانوار  مکان خانوار  ر رابطاه باا مراکاز موجاو       -عوامل متعد ی همنون ماهیپ بیماری  وضعیپ اقتصا ی

ر انتخاب ای  مراکز توساط مار     گرای ات و تمایالت مر    ر استفا ه از مراکز  رمانی و انواع مختلو مراکز  رمانی  

 تاثیرگذار می باشد.

 ر مور  مراکز بهداشتی و  رمانی برای شهرهای ایران  با توجه به ضوابط و معیارهای جمعیتی  سرانه معیار خدمات 

 1.65  گرماباه و توالاپ عماومی    1.5  مرکز بهداشپ 1.15   رمانگاه 1.15مترمربع )بیمارستان  1.5 رمانی و بهداشتی 

عاد   مترمربع می باشد  کاه حااکی از    3.3و...(  ر نظر گرفته شده اسپ  ای   ر حالی اسپ سرانه موجو  آن  ر حدو  

ایا   خدمات بهداشتی و  رمانی  ر سطح شهر نو ان اسپ.  ا ه هاای جادول کاامالً مویاد      ر بخش کمبو  محسوس 

  می باشد.مطلب 

 

 بهداشتي-برآورد سطوح مورد نیاز مراکز درماني :26جدول شماره 

شماره 

 پهنه

 مقیاس

 عملکردی
 تعداد

سطح 

 )مترمربع(

سرانه 

موجود 

 )مترمربع(

سرانه 

معیار 

 )مترمربع(

زمین 

موردنیاز 

 )مترمربع(

کمبود 

دروضع 

 موجود

زمین موردنیاز 

سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبودسطح 

 0411تا افق 

 )مترمربع(

کل 

 شهر

 محلی

 

7 7 7.77 
9.. 

229..2. -229..2.  2.00.2. -2.00.2.  

 ......0 .2.00.2 2..009 ..91.7 01.. 0...10 . شهری

 100.2. ....0. 002.0. 0.9. ..9 01.. 0...10 . مجموع

 1391 ،محاسبات مشاور ماخذ: حبیبي و مسایلي)سرانه کاربریهای شهری( و
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 فضاهای فرهنگي، ورزشي و تفریحي -4-2-3

هایی گفته می شو  که شخص به میل خو   برای استراحپ  تفریح  گسترش اطالعات  غپ به مجموعه فعالیپفرا

خالقیاپ   ر زماانی فاارغ از تعهادات شاغلی        و آموزش شخصی  م ارکپ آزا  و اجتماعی و کاربر  تاوان خاویش  ر  

هاایی نظیار تماشاای    ی شو  و به فعّالیپبخ ی از گذران فعالیپ  ر منزل انجا  م  هد.خانوا گی و اجتماعی انجا  می

تلویزیون  مطالعه  شنیدن موسیقی   ید و باز ید  صحبپ با  وستان و مانند اینها اختصا  می یابد. بخاش  یگاری از   

غیره  اما بخش مهمای از   ایا  فراغپ  ر فضاهای بیرون شهری سپری می شو   مانند گر ش  ر کوهستانها  ییالقها و

ن شهر   ر فضایی خارج از منزل  سپری می شو . فضاهای گذران اوقات فراغپ  ر شهر به مادیریپ  زمان فراغپ  رو

خا  خو  نیاز  ار   بنابرای  فضاها و ماسسات گذران فراغپ می بایسپ بصورت یک نها  اجتمااعی باا ت اکیالت و    

قوه موجب غناای فرهنگای جواماع    تواند بصورت بالهای شهری که میمقررات ویژه عمل کنند تا ای  بخش از فعالیپ

 شهری باشد  با کیفیپ بهتری انجا  گیر .

ارشا  اسالمی  سازمان تربیپ  مرورش  وزارت فرهنگ و )از جمله وزارت آموزش و  ر ک ورما  سازمانهای متعد ی

ایفا کنناد.  ر ایا     ای  زمینه وظایفی  ارند و باید نقش ای  مدیریپ آگاه را سیما و شهر اریها(  ر و بدنی  سازمان صدا

بخش  به مبانی برنامه ریزی و مدیریپ فرهنگی و تفریحی که احداث آنها جزء وظایو شاهر اریها قلمادا  مای شاو       

 مر اخته شده و  رباره اصول مکانیابی و معیارهای مدیریپ و برنامه ریزی ای  فضاها بحث شده اسپ.

 تفريحی -گونه شناسی فضاهای فرهنگی (0

)مارک( اسپ. مارک  فضای سبز عمومی و چند کاربر یسپ کاه   ضای گذران فراغپ  ر شهر  بوستانتری  ف رایج

آن برای همه شهروندان آزا  اسپ و هینگونه محدو یتی از نظر اجتماعی و اقتصا ی برای بهاره بار اری از    استفا ه از

راحی می شوند. تقسی، مارک ها به شهر  ای  ر مقیاسهای گوناگون طآن وجو  ندار . مارکها بصورت شبکه های زنجیره

-ای از ای  تقسی، بندی اسپ. گونه های  یگار اصالی فضااهای فرهنگای    جنگلی  مارک کو ک  محله و منطقه  گونه

 تفریحی که شهر اریها وظایفی  ر قبال آنها  ارند  به شرح زیر اسپ:

تفریح و تفن  انجا  می  هند  به منظوربه هر نوع فعالیتی که کو کان و یا حتی بزرگسازن زمینهای بازی:  -0

ای خا  تبعیپ نمی کند  بازی گفته می شو . زمی  بازی که معموزً  ر مارکها احداث می شو   و مانند ورزش از قاعده

فضایی مناسب برای ای  فعالیپ اسپ. زمینهای بازی نیز مانند مارکها سلسله مراتبی  ارند که از زمای  باازی کو کاان    

 شو  و به شهربازی که اندازه و عملکر ی به مراتب گستر ه تر  ار   خاتمه می یابد.شروع می 

به هر فعالیتی که ک، و بیش به حرکات شدید بدنی وابسته اسپ و بار اسااس قواعاد و    فضاهای ورزشی:  -2

احاث  مقررات خا  انجا  می شو  فعالیپ ورزشی گفته می شو . فضاهای ورزشی  تنوع چ امگیری  ارناد کاه  ر مب   

 بعدی  رباره آنها صحبپ خواهد شد.

کتابخانه ماسسه آموزشی عمومی اسپ که هدف آن ارایه خدمات اطاالع رساانی و آماوزش باه      کتابخانه: -3

 شهروندان اسپ. توزیع کتابخانه ها نیز از نظ، و سلسله مراتبی تبعیپ می کند.
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 به منظورشهروندان اسپ که تفرج بخ ی ازگذران اوقات فراغپ  تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهر:   -4

ارضای نیازهای فراغتی  ر فضاهای باز و محیطهای طبیعی میرامون شهر تحقق می یابد. تفرجگاهای طبیعی میراماون  

 شهرها ازآنجا که  ر محدو ه تحپ حفاظپ شهر اریها قرارمی گیرند  زیرمجموعه مدیریپ شهری محسوب می شوند.

 هنری -کاربری فرهنگي -4-2-3-1

ها و مکان مویایی فرهنگی و تمدن اقوا  می باشند و کاربریهای فرهنگای  ر ر ه  گاه فرهنگشهرها بستر و تجلی

مراتب خدماتی  ارای خصایص و ویژگیهای خا  خو  هستند. بنابرای  می بایسپ مور  توجه قرار  های مختلو سلسله

گیرند. که  ر ا امه ابتدا به بررسی کتابخانه بعنوان مهمتری  عنصر فرهنگی و سپس بطورکلی به  یگر عناصر مربوط به 

 کاربری فرهنگی مر اخته می شو .

 های شهری کتابخانه  (0

 حسب مقیاس های شهری برتابخانهمشخصات انواع ک 

)کتابخاناه  بساتان و  بیرساتان(  کتابخاناه  ان اگاهی و       انواع اصلی کتابخانه  عبارتند از: کتابخانه آموزشاگاهی 

توسط شرکتی تجاری  خصوصی  انجم   نها   ولتی یا سایر نها های خا  عالقمند به رفاع  "کتابخانه تخصصی که 

ریزی  حمایپ  و ا اره می شو . حوزه خدمات ای   ر زمینه اهداف سازمانهای مربوط مایهنیازهای اطالعاتی اعضای خو  

"کتابخانه به موضوع مربوط به سازمان ما ر یا میزبان محدو  می گر  
27 . 

مهمتری  و رایج تری  نوع کتابخانه  کتابخانه عمومی اسپ که اغلب شهر اریها و  ولاپ  ر مای ایجاا  و توساعه     

ای اسپ که بطور رایگان یا با مبلغی ناچیز  ر خدمپ افرا  یک کتابخانه عمومی کتابخانه "هایی هستند. نهچنی  کتابخا

ایساپ کاه اجارای    گستر ه آور ن خدمات جامع وجامعه یا منطقه قرار می گیر . م خصه  یگر کتابخانه عمومی فراه،

 21."بر ار  رسانی  آموزش  سرگرمی را  روظایفی مانند اطالع

 شو  که عبارتند از: ر اساس معیارهای رایج شهرسازی  چهار نوع کتابخانه  ر شهر ایجا  میب

نفر  ساطح   111,11تا  1111متر  جمعیپ تحپ موشش آن  1111تا  511: شعاع عمل آن کتابخانه محلی -0

 نفر اسپ. 25تا  21متر و ظرفیپ سال  مطالعه آن  251تا  111زیربنای آن 

نفار    111,25تاا  111,11متر  جمعیپ تحاپ موشاش آن    1611تا  1111اع عمل آن : شعکتابخانه ناحیه  -2

 نفر اسپ. 61تا  31مترمربع و ظرفیپ سال  مطالعه آن  511تا  251سطح زیربنای آن 

نفار    111,11تاا  111,25متر  جمعیپ تحاپ موشاش آن    5111تا  1511: شعاع عمل آن کتابخانه منطقه -3

 متر اسپ. 211تا  61رمربع و ظرفیپ سال  مطالعه آن مت 2111تا  751سطح زیربنای آن 

)یاا بی اتر(     نفر 111,111شعاع عمل آن تما  شهر و جمعیپ تحپ موشش آن کتابخانه مرکزی شهر:   -4

27نفر اسپ. 511تا  211مترمربع و ظرفیپ سال  مطالعه آن  1111تا  4111سطح زیربنای آن 
 

                                                           
20

 .17، ص .9.0گریشن کومار، سازمان کتابخانه، ترجمه مریم امین سعادت، سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، تهران - 
20

 پیشین - 
29

 .0.و  0.، ص ص. 9.09های شهری، شیراز ازمان برنامه و بودجه فارس، استانداری حداقل سرانه کاربری اراضی در طراحیریزی سمعاونت برنامه - 
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 معیارهای مکانیابی و توزيع کتابخانه در شهر 

کتابخانه باید  ر جایی قرار گیر  که تعدا  زیا ی از استفا ه کنندگان بتوانند به آن  سترسی  اشته باشند  اکثر مر   

هاای  هاا و ایساتگاه   ها  مدارس  مارکینگبراحتی بتوانند آن را میدا کنند. اگر کتابخانه  ر مکانی باشد که  فترها  بانک

اند  عملکر  قویتری خواهد  اشپ. به هر حال بار اسااس اطالعاات باه     دهحمل و نقل عمومی  ر اطراف آن مستقر ش

  سپ آمده  کتابخانه باید  ر جایی احداث شو  که جمعیپ بی تری بتوانند به آسانی از آن استفا ه کنند.

ا باید از استقرار کتابخانه  ر مکانهای آرا   ک، رفپ و آمد که مر   کمتر به آنجا می روند  یا برای  سترسی به آنه

وسایط حمل و نقل شخصی استفا ه کنند نامناسب اسپ. کتابخانه موزه نیسپ که سالی یک بار مور  باز ید مر   قارار  

گیر   بلکه مرکز آموزش مویایی اسپ که باید خدمات و منابع آن به آسانی  ر  سترس باشد. مراکز ا اری و تجاری شهر 

روزهای تعطیل کمتر می شو  نیز برای احداث کتابخانه عمومی مناسب نیستند.  که فعالیت ان  ر ساعتهایی از روز یا  ر

  ر مقابل  مراکز محالت شهری که بطور مستمر فعال هستند  مناسب تری  مکان برای ایجا  کتابخانه هستند.

  انتخاب موقعیت کتابخانه در محل مورد نظر 

وقعیپ  قیق آن م خص شو . کتابخاناه مای بایساپ  ر    مس از آن که محل استقرار کتابخانه انتخاب شد  باید م

جایی ساخته شو  که کامالً  ر  ید عمو  قرار  اشته باشد. ای  موقعیپ باید فضای کافی برای تر    اشاته باشاد و تاا    

و المقدور باید مارکینگی با فضای کافی برای مارک وسایط نقلیه کارمندان انداز آن توجه شو . حتیحدو ی ه، به چ ،

مراجعان  ر جوار کتابخانه باشد.  ر شرایط خا  می توان بجای گسترش افقی  گسترش عمو ی کتابخانه را ماد نظار   

 31قرار  ا  و مارکینگی  ر طبقات زیری  کتابخانه تعبیه کر .

 مارک محلی  مراکز محله و بنیا های آموزشی محله. همجواری مناسب برای کتابخانه محله:

-مارک  مراکز خریاد  مراکاز خادمات  ولتای  عناصار فرهنگای      کتابخانه ناحیه:  همجواری مناسب برای

 آموزشی.

ای  مرکز منطقه  عناصر فرهنگای و آوزشای مانناد    مارک منطقه همجواری مناسب برای کتابخانه منطقه:

  ان گاه و مراکز ا اری.

 شهر. مرکز تجمع و مراجعه اکثریپ جمعیپ همجواری مناسب برای کتابخانه مرکز شهر:

 های شهریريزی کتابخانهمعیارهای برنامه 

 های شهر باید معیارهای متعد ی را مور  توجه قرار  ا  که از آن جمله اند:ریزی کتابخانه ر برنامه

نفر جمعیپ  1111)ایفال( برای هر  المللی کتابدارانبنا به توصیه انجم  بی استانداردهای جهانی و ملی:  -1

هاای شاهری باا    مترمربع فضا  ر نظر گرفپ. بنابرای   ظرفیپ کتابخانه یاا کتابخاناه   2.5انه  ر صندلی کتابخ 1.5باید 

                                                           
.7

پروژه درسی، (، The Principle and Practice of Urban Planningر. ک: رضا احمدین و دیگران، تسهیالت اجتماعی و دولتی، ) ترجمه بخشی از کتاب:  - 
 9.09دانشگاه تهران، تهران  گروه شهرسازی
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 انای، اساتاندار    المللی اسپ و تا آنجا که مای . ای  استاندار  بی 31صندلی باشد 151نفر جمعیپ  باید حداقل 111,111

و اباالغ چنای  اساتاندار ی از ساوی     ای  ر سطح ملی  وضع ن ده اسپ. بدیهی اسپ  کاه  ر صاورت وضاع    جداگانه

 سازمانهای مساول  شهر اریها و سایر سازمانهای  ولتی و عمومی موظو به رعایپ آن هستند.

ای میان مدت تحقق می یاباد. بناابرای    احداث کتابخانه معموزً  ر برنامه جمعیت شهر و رشد آتی آن: -2

ساال   11تاا   5کنونی را  ر نظر گرفپ  بلکه باید نیازهای جمعیاپ  ها نباید تنها احتیاج های ریزی کتابخانهبرای برنامه

 ها تصمی، گرفپ.آینده را نیز برآور ه کر  و بر اساس آن  رباره ظرفیپ و تعدا  کتابخانه

های شهری بر حساب   ر بحث مربوط به م خصات انواع کتابخانه ها:سلسله مراتب عملکرد کتابخانه -3

ها  رعایپ سلسله مراتب  قاپ  ریزی برای احداث کتابخانهای شهر  بیان شد.  ر برنامههمقیاس  سلسله مراتب کتابخانه

 ها نخواهد شد. ای از ظرفیپ کتابخانهکافی ضروریسپ وگرنه استفا ه بهینه

هاای  ها مور  توجه قارار گیار  و کتابخاناه   ریزی کتابخانهها با یکدیگر نیز باید  ر برنامهچگونگی ارتباط کتابخانه

 های کوچکتر را برعهده گیرند. رگتر  به نوعی م تیبانی فرهنگی از کتابخانهبز

 بایسپ  و جنبه  ر نظر گرفته شو :برای برآور  هزینه احداث کتابخانه  می برآورد هزينه احداث: -4

 .هزینه تملک )یا خریداری( زمی  و احداث ساختمان -

 ای.هزینه خرید تجهیزات کتابخانه -

 

 مراکز فرهنگي و هنری بررسي کمبودها و نیاز آتي -4-2-3-2

 ر وضع موجو  از لحاظ برخور اری مراکز فرهنگی از وضاعیپ   نو انهمانطور که از جدول زیر م خص اسپ شهر 

 . کمبو ی از ای  حیث م اهده نمی شو  ر آینده  برخور ار می باشد. لذا مطلوبی

 

 : برآورد سطوح مورد نیاز مراکز فرهنگي و هنری27جدول شماره 

 تعداد 
سطح 

 )مترمربع(

سرانه 

موجود 

 )مترمربع(

سرانه 

 )مترمربع(معیار

زمین مورد 

نیاز 

 )مترمربع(

کمبود 

دروضع 

 موجود

زمین مورد نیاز 

سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح  

 0415تا افق 

 )مترمربع(

 ..22.7 2291.0 ..0..2 9079.0 7.0 .9.0 7.9... . کل شهر

 0331محاسبات مشاور، و کتاب سبز شهرداريها مأخذ:

                                                           
.9

 . .، ص .9.0نا، تهرانهای عمومی تهران، بیمحسن هاشمی شیرازی، طرح توسعه کتابخانهسید - 
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 مراکز مذهبي -4-2-4

نظر به نقش و اهمیپ مراکز مذهبی و با توجه به مراکندگی مساجد و اماک  ماذهبی  ر ساطح شاهرها و محاالت     

 وری اسپ.های کافی برای ای  اماک  مقدس ضر مختلو شهری  لزو  احداث و  ر نظر گرفت  مساحپ

سارانه معیاار   شهر نو ان  ر وضع موجو  از لحاظ برخور اری مراکز مذهبی از وضعیپ مطلوبی برخور ار می باشاد.  

خدمات مذهبی یک مترمربع می باشد. از اینرو با توجه به اراضی اختصا  یافته به ای   سته از خدمات  ر وضع موجو  

 . ر شهر م اهده نمی گر  کمبو  محسوسی و آینده 

 

 : برآورد سطوح مورد نیاز کاربری مذهبي24جدول شماره 

شماره 

 پهنه
 تعداد

سطح 

 )مترمربع(

سرانه 

موجود 

 )مترمربع(

 سرانه معیار

 )مترمربع(

زمین 

مورد نیاز 

 )مترمربع(

 کمبود در

وضع 

 موجود

زمین مورد نیاز 

سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح تا  

 0415افق 

 )مترمربع(

 1..79. 909. 99.1.. .2.0 9 2.0 1..090 . کل شهر

 1391 محاسبات مشاور، ماخذ: حبیبي و مسائلي، طرح تفصیلي شهر شیراز و

 

 

 

 فضای سبز پارک و کاربری  -4-2-5

 انواع فضاهای سبز (0

 اند:بندی شده ر  یاگرا  زیر  انواع فضای سبز  طبقه

 فضاهای سبز شهری 

 32شوند:فضاهای سبز شهری  به سه  سته زیر تقسی، می

 فضاهای سبز خیابانی -3یمه عمومی فضاهای سبز ن -2فضاهای سبز عمومی  -1

باشند. ای  فضاها برای عمو  مر    ر گذران فضاهایی که واجد باز هی اجتماعی می فضای سبز عمومی: -0

گار  . فضااهای یاا  شاده     اوقات فراغپ  تفرح و مصاحبپ با  وستان و گر هماییهای اجتماعی و فرهنگی استفا ه می

اند. وجو  نیمکپ  روشانایی  آبخاوری   ست اویی  کاو ساازی معاابر و       هیز شدهاساساً برای ای  منظور طراحی یا تج

 "ماارک  "روند. از ای  فضاهای سبز  معموزً بعنوانمی به شمارهای فضاهای سبز اجتماعی)عمومی(  سترسی  از مالفه

  نا  بر ه می و .

                                                           
.2

فاقد بازدهی اجتماعی هستند. به رغم اینکه بسیاری که در افزایش توان اکولوژیکی شهر دارند؛ اما آنها را در دسته بندی فضاهای "ضاهای سبز خصوصی ف"نظر به اینکه  - 
 ایم.سبز شهری منظور نکرده
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اساتفا ه کننادگان آنهاا    فضاهای سبزی که باز هی اکولوژیکی  ارند  لیک   فضاهای سبز نیمه عمومی: -2

هاای بااز   نسبپ به فضاهای سبز عمومی محدو تر هساتند  بناابرای   واجاد بااز هی تاا  اجتمااعی نیساتند. محوطاه        

 گیرند.بیمارستانها  ما گانها و ا ارات  ولتی و...  ر ای   سته قرار می

رو و صل مسیرهای میا هفضاهایی که بطور معمول  رختکاری حاشیه باریکی از حدفا فضای سبز خیابانی: -3

 هند و یا بصورت متمرکز  ر فضاهای نسبتاً کوچک میدانها و یا  ر زمینهای میرامون بزرگراهها و رو را ت کیل میسواره

 اند.ها شکل گرفتهخیابان

 : کاربری زمین با پوشش گیاهي11 شماره نمودار

 30نیا، صفضای سبز شهری، سعید ماخذ:

 فضاهای سبز غیرشهری -4

های های شهری  ر بافپفضاهای سبز غیر شهری  فضاهایی هستند که کارکر  شهری ندارند. هرچند بعلپ توسعه

گیرند. ای  بندی قرار میشهری قرار گرفته باشند  لیک  از آنجا که کارکر  آنها خا  مراکز شهری نیسپ   ر ای   سته

 ها و جنگلهای مصنوعی.و یا مصنوعی هستند مانند باغ فضاها نظیر جنگلهای طبیعی

 سطوح سبز   -5

شوند. سطوح سبز  ارای کارکر های شاهری را ساطوح   سطوح سبز نیز به  و  سته شهری و غیر شهری تقسی، می

هاا و  ها و لنکای هاای کوچک)رمپهاا  لاوپ    نامی،  نظیر: زمینهای باز ورزشی چم  کاری شده  جزیرهسبز شهری می

بخش از سطوح سابز   شوند. آنها که با انواع گیاهان موش ی  نظیر: چم  یا گل موشانده میها( کنار خیابانها و ملرفوژ

 نامی،  مانند مراتع شهر و...بدون کارکر های شهری را سطوح سبز غیرشهری می
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 اهمیت و نقش فضای سبز از بُعد شهرسازی و تکنیکی (2

تأسیسات فضای سبز ارتباط مستقی،  ار . اماروزه فضاای سابز و اصاوزً      کیفیپ محیط زیسپ شهری با امکانات و

معماری و طراحی فضای سبز  بعنوان بخ ی از شهرسازی مطرح اسپ. شهر  سیست، زنده مویایی اسپ که مارکها جزیی 

رکر  از آن هستند و به جهپ نقش ماثر آنها  ر کاهش تراک، شهری  ایجا  مسایرهای هادایتی  تکمیال و بهباو  کاا     

 33تأسیسات آموزشی  فرهنگی  مسکونی و ذخیره زمی  برای گسترش آینده شهر باارزش هستند.

  عملکردهای فضای سبز 

تری به شرح زیر فضاهای سبز شهری  افزون بر عملکر های زیبایی شناختی و اجتماعی   ارای عملکر های اساسی

 34هستند:

 عملکردهای فضای سبز در ساخت کالبدی شهر 

شو  و  ر هماهنگی با بخش  یدگاه  فضای سبز شهری بعنوان بخش جاندار ساخپ کالبدی شهری تلقی میاز ای  

تواند نقش لبه شهر   هد.  ر ای  حالپ فضای سبز میبی جان کالبد شهر  ساختار یا بافپ و سیمای شهر را ت کیل می

 تفکیک فضاهای شهری و آرایش شبکه راهها را بر عهده گیر .

 ی زيست محیطیعملکردها 

بطوریکاه   " کنناد. ای  نوع عملکر ها عمدتاً به بهبو  شرایط اکولوژیکی و کاهش میزان بار آلو گی آن کماک مای  

توان گفپ ایجا  فضای سبز یکی از راههایی اسپ که به شکلی ماثر آلو گیهای محیط زیسپ  اعا، از آلو گیهاای   می

های موجو   ر هوا و آب و خاک را کنترل کر ه  محیط  یگر آزینده ای  صوتی  ت ع عی  بوهای نامطبوع وگازی  ذره

های و از ای  روسپ که موش های گیاهی انبوه  از مناسبتری  و ماثرتری  شیوه 35."کندسالمتری برای انسان فراه، می

 شو . مقابله با آلو گیهای زیسپ محیطی محسوب می

ری  باید ارایه  هنده باز هی اکولوژیاک زیساپ محیطای از    از  یدگاه زیسپ محیطی  فضای سبز شه "بطورکلی 

قبیل بهبو  شرایط بیوکلیماتیک  ر شهر  کاهش آلو گی هوا  تأثیر مثباپ بار چرخاه آب  ر محایط زیساپ شاهری و       

 باشد. 36"افزایش کیفیپ آبهای زیرزمینی  افزایش نفوذمذیری خاک  کاهش سطح ایستایی و کاهش آلو گی صوتی

توان می بر   بعنوان نمونه  فضااهای سابز  اخال    د  به نقش و اهمیپ گیاهان  ر فضای شهر میاز آننه گفته ش

توانند  رجه حرارت را کاهش  هند. بنابرای    ر محیط شهری هر یک از فضاهای سبز نمایاانگر یاک فضاای    شهر می

فضاهای سبز زیا  باشد  از سارعپ  خنک و بهتری  شیوه برخور  با جزایر حرارتی  ر شهرها هستند. همننی  اگر تعدا  

 37ت کیل کالهک آلو گی بر روی شهر کاسته خواهد شد. ای  امر یکی از کاربر های مه، فضای سبز شهری اسپ.

                                                           
..

 دوم.، سال .و.، فصلنامه علمی فضای سبز، شماره "ریزی و طراحی فضای سبز شهریبرنامه "حسینعلی لقایی،  - 
..

 ..29 -299، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی، صص "مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی "برای اطالع بیشتر نگاه کنید به:  - 
..

 .21، ص .9.0، تابستان 0، مندرج درذ فصلنامه علمی فضای سبز، شماره "جنگلکاری ضرورت اجتناب ناپذیر محیط زیست "محمد رضا ایمانی، مقاله  - 
..

 ..، ص ...9طرح بررسی اثرات توسعه بر فضای سبز تهران، دفتر تحقیقات زیست محیطی، اسفند  "کامبیز بهرام سلطانی، - 
.0

 ..0ژان پیر موره، پیشین، ص  - 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

82 

های مه، و عمده فضای سبز می توان به افزایش رطوبپ نسبی  مقابلاه باا جزایار گرماا      بطورکلی از جمله نقش

 کاهش میزان سرب و... می باشد.

 روانی فضای سبز -های اجتماعیعملکرد 

های سبز محلی و مانند آنها(   ستیابی به آثار اجتماعی هدف اصلی  ر طراحی فضای سبز)مارکهای شهری  جزیره

هرچناد از کاارکر  فضاای سابز  ر سااخپ       -و روانی آن  ر هر چه نز یک تر کر ن انسان و طبیعپ به یکدیگر اسپ

 توان انتظار باز هی اجتماعی و روانی  اشپ.نیز می کالبدی شهر و کارکر  زیسپ محیطی آن

امروزه جامعه شناسان  روان شناسان و مزشکان بر ای  باورند که فضای سبز افزون بر تأمی  بهداشپ جو و محیط 

های مسکونی  نقش مثبتی  ر سالمتی شهروندان به عهده  ارند. فضاهای سبز  ر آن واحد  محیطی اسپ بارای  مکان

  31"مذیر اسپ.آشنایی با طبیعپ  انجا  فعالیتهایی که  ر شهر امکان استراحپ 

اشاره کر .  رختانی مانناد گار و     "فیتونسید "توان به تولیدروانی فضای سبز می -از  یگر عملکر های اجتماعی

د که ای  ماوا  روی  کنن ر فضا رها می "فیتونسید "ای به نا  کاج  بلوط فند   بید  اکالیپتوس و زبان گنج ک از ما ه

 آراماش  برقارار و حالاپ   تعا ل بی   و نیمکره مغز را بخوبی تواندای که ای  ما ه میانسان اثر فرح بخ ی  ار   بگونه
تواند ماثر باشد   ر به وجو  آور ن محیطی آرامتر می بخ ی را به انسان ارزانی کند. همننی  تقلیل صدا توسط گیاهان

  37گر  . رختان بخوبی نمایان می بنابرای  نقش آرا  بخ ی
 استفاده علمی از گیاهان  (3

 توان تقسی، کر  که عبارتند از:استفا ه علمی از گیاهان را به چهار  سته کلی می

 عناصر معماری  تقسی، فضا  کنترل و ایجا  محوطه های خصوصی. :کاربرد گیاهان در معماری 

 :ترل صدا  ماکیزگی هوا  کنترل ترافیک  کنترل انعکاس کنترل و تثبیپ خاک  کن کاربرد مهندسی گیاهان

 و نورهای مزاح،.

 :کنترل اشعه خورشید  کنترل با   کنترل باران  کنتارل  رجاه    کاربرد گیاهان برای کنترل شرايط اقلیم

 حرارت.

41کاربرد زيبايی گیاهان (4
 

ا نیز می بر . باه همای   زیال    توان به نقش و اهمیپ مارکهبدی  ترتیب  با ذکر عملکر های مه، فضای سبز می

ریزی فضای سبز جهپ ماسخگویی به نیازهای تفریحی افرا   ر سنی  و گروههای ضرورت وجو  معیارهایی برای برنامه

 شو .مختلو به شدت احساس می

 گونه شناسی کاربردی فضاهای سبز شهری -0

                                                           
.0

 ..0ژان پیر موره، هان، ص  - 
.1

 .20همان، ص  - 
.7
 ..2، سال دوم، صفحه .و.ی فضای سبز، شماره جمشید حکمتی، نقش فضای سبزو اهمیت آن در زندگی انسان، فصلنامه علم - 
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شوند. بطورکلی فضاهای لفی  سته بندی میفضاهای سبز اشکال گوناگون  ارند و بنا به کاربر  آنها به اشکال مخت

 توان به  و گروه تقسی، کر : یکی فضاهای سبز برون شهری و  یگری  رون شهری.سبز را می

 )فضاهای سبز برون شهری(:  فضاهای سبز پیرامون يا حاشیه شهر -الف

 -یگار بااز هی اکولوژیاک   ای  نوع فضاهای سبز از سویی نقش مهارکننده رشد بی رویه شهر را  ار  و از سوی  

 گر  .شان  شامل کل محیط زیسپ شهری میزیسپ محیطی

شاوند  از  یادگاه   ای  نوع فضاها که اغلاب بصاورت ماارک احاداث مای     فضاهای سبز درون شهری:  -ب

 افزایند. همننی  از نظر حفاظپ محیط زیسپ  میرامون خو  را از باز هی شهرسازی به زیبایی محیط زیسپ شهری می

اجتماعی ارایه کنند. افزون بر  -سازند و  ر صورت طراحی مناسب قا رند خدمات تفرجگاهیمند میاکولوژیک بهره های

با وجو  آنکه هدف  -های گیاهی را نیزهای ورزشی  مارکهای تفریحی کو کان و باغمارکهای شهری  میدانها  مجموعه

 41ر آور .باید  ر زمره ای  گروه به شما -ها آموزش اسپاصلی آن

 الگوهای فضای سبز حاشیه شهری)برون شهری(  -2

 شوند:فضاهای سبز حاشیه شهری و برون شهری به چند  سته تقسی، می

  کمربندهای سبز احاطه کننده 

کمربندهای سبز  برای تعیی  حدو  شهر  کنترل گسترش شهر  جلوگیری از رشد بی رویه و به ه، خور ن تناساب  

شوند. کمربندهای سبز  ر روند مویش شهر ممک  اسپ  نقش اولیه خو  را از  ساپ  ا  میساخپ مورفولوژی شهر  ایج

ها بعنوان فضای سبز تعا ل بخش و تفرجگاه شهری و شاخص زنده جهپ ت اخیص روناد   بدهند  ولی نقش بالقوه آن

 ماند.شهر  مابرجا باقی می

 کمانهای سبز 

که برای مهار رشد بی رویه شهرها و هدایپ آنهاا  ر جهاپ   باشند که کمانهای سبز  کمربندهای سبز عریضی می

چنی  برقراری میوند میان هسته اصلی و شهر و شهرکهای اقماری و جداکر ن فضای اصلی شهر از فضای  لخواه و ه،

 روند.حومه بکارمی

 محورهای سبز 

برون شهری به فضاهای محوررهای سبز  رون شهری  به فضاهای سبز امتدا  خیابانهای شهر و محورهای سبز  

 42شو .یابند  گفته میهایی که بطور مستق، یا از طریق کمربندی به  رون شهر راه میسبز حاشیه جا ه

 پارکهای ملی 

ها بطور طبیعی و  سپ نخور ه نگهداری شاده و  ر محادو ه   ای  نوع مارکها بسیار گستر ه و بزرگ هستند. آن "

باشاند.  ها  حیوانات وح ی  محلهای تاریخی مه، و احیاناً خطوط ساحلی و غیره میهها  آب ارها  کوخو   ارای رو خانه

های آمایش سرزمی  باید بصورت مساوی و متعاا ل  ر ساطح سارزمینهای یاک     چنی  کارهایی ضم  تطبیق با برنامه
                                                           

.9
 ..و.صص  "هاکارکرد فضای سبز شهری در طرحهای جامع و اصول طراحی پارک "کامبیز بهرام سلطانی، - 

.2
 ..9.0ها و فضای سبز شهر تهران، سازمان پارک "مباحثی پیرامون پارکها، فضای سبز و تفرجگاهها"ر.ک.  - 
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ی باید قابلیپ  سترسای  های ملک ور مخش شوند  تا عمو  مر   از آنها بطور مساوی استفا ه کر ه و لذت ببرند. مارک

 43."تعدا ی از شهرها را  اشته باشند

( تعاریو زیر را  رباره مارک ملی ارایاه  3/12/54آیی  نامه اجرایی قانون حفاظپ و بهسازی محیط زیسپ)مصوب 

  هد:می

هاای طبیعای  اراضای جنگلای      ای ازمنابع طبیعی ک وراع، از جنگل  مرتع  بی همارک ملی به محدو ه -2ماده

حفاظ   به منظورای از مظاهر طبیعی ایران باشد و های برجستهشو  که نمایانگر نمونه شپ  آب و کوهستان اطال  می

همی گی وضع زندگی و طبیعی آن و همننی  ایجا  محیط مناسب بارای تکثیار و مارورش جاانوران وح ای و رشاد       

 44."گیر رستنیها  ر شرایط کامالً طبیعی تحپ حفاظپ قرار می

 های جنگلیپارک 

 شوند:های جنگلی به  و  سته تقسی، میمارک

ها بصورت مصنوعی و با هدف ویژه توسط کارشناسان  ر زمینی که به همی  : ای  مارکپارکهای مصنوعی-0

 گر ند...شو   ایجا  میمنظور  ر نظر گرفته می

و طبیعی... حفظ شو .  ر ای  های طبیعی تالش بر آن اسپ که شکل حقیقی  رباره مارکهای طبیعی:پارک-2

 45ها  ر اختیار عمو  مر   قرار گیرند.شو  تا آنها تنها تغییرات جزیی  ر طبیعپ  ا ه میمارک

تفرجگاه احداث شده باشد  ضروری اسپ کاه  ر آن امکاناات و شارایط     به منظور ر صورتی که مارکهای جنگلی 

 آب آشامیدنی و سرویسهای بهداشتی فراه، شده باشد. های خانوا گی از قبیلکمپینگ)ار وگاه( و تفرجگاه

 ها(الگوهای فضاهای سبز درون شهری)پارک -3

اگر فضاهای سبز شهری را از نظر نوع مالکیپ به سه  سته عمومی  نیماه عماومی و خصوصای تقسای، نماایی،       

ای اساپ کاه تماا     ها بگوناه اصوزً طبیعپ ای  فضا "گیرند.های شهری  ر طبقه فضاهای سبز عمومی قرار میمارک

گر شگاه و محل استراحپ عمو  مار    به منظورها توانند از آنها استفا ه کنند  بعبارت  یگر  ای  مارکطبقات مر   می

شو  که تما  وسایل سرگرمی و رفاهی  تقریباً برای همه گونه سلیقه  فکار و  های عمومی سعی میباشد...  ر مارکمی

 46"..س  وجو   اشته باشد.

 های شهری در مقیاس واحد همسايگیپارک 

قارار گرفتاه و    "واحد همسایگی"های شهری  ر مقیاس واحد همسایگی عبارت اسپ  از مارکی که  ر یک مارک

ساله از  ورتری  نقطه واحد همسایگی تا ماارک   7مساحتی کمتر از نی، هکتار  اشته باشد. طبق استاندار   برای کو ک 

 ور باشد و طی مسیر از خیابان شریانی و بزرگراه ها عبور نکند.با مای میا ه مقد

                                                           
..

 .92ص  "هاکاربرد فضای سبز شهری در طرحهای جامع و اصول طراحی پارک "کامبیز بهرام سلطانی، - 
..

 ..0.،ص .9.0،گنج دانش، سال "ها و شوراهای اسالمیمجموعه قوانین شهرداری "غالمرضا حجتی اشرفی،  - 
 .92کامبیز بهرام سلطانی، همان، ص ..-
46

 ..2.ص ، 1..9، ناشر سیاه تیری، سال "طرح باغ و پارک "جمشید حکمتی، - 
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 هاپارک شهری در مقیاس محله 

قرار  ار  و مساحپ آن حدو   و برابار مسااحپ ماارک  ر مقیااس همساایگی) یاک        "ایمحله"به مارکی که  ر 

محله تا مارک باید به حادو   و   ساله از  ورتری  نقطه 7چنی  ارتباط میا ه برای کو ک شو . ه،هکتار( اسپ  گفته می

 برابر معیار واحد همسایگی برسد و طی مسیر بتواند از خیابان کندرو  شبکه  سترسی محلی عبور کند. 

 پارک شهری در مقیاس ناحیه 

قرار  اشته باشد و مساحپ آن  و تا چهار برابر مساحپ مارک  ر  "ناحیه مسکونی "شو  که  ر به مارکی گفته می

هکتار( باشد و  سترسی با مای میا ه طبق م خصات برای ساکنان از  ورتری  نقطاه تاا ماارک از نای،      4له)مقیاس مح

 ساعپ تجاوز نکند.

 پارک شهری در مقیاس منطقه 

 1قرار  اشته  حداقل  و برابر اندازه حداکثر  ر مقیاس ناحیه) "مسکونی "شو  که  ر یک منطقهبه مارکی گفته می

تواند از  ورتری  منطقه با وسایله نقلیاه  ر مادت    چنی  طبق استاندار   مراجعه کننده میه شو . ه،هکتار(  ر نظر گرفت

 47زمانی از یک چهار  ساعپ یا بی تر  خو  را به مارک یا  شده برساند.

 فضاهای سبز خیابانی 

هاای  جزایر میاانی  تقااطع  روها  ها  حاشیه میا هها  حاشیه بزرگراهفضاهای سبز خیابانی  شامل: فضای سبز میدان

 باشد.ها میها)رفیوژ( و کنار خیابانغیرهمسطح  باندهای میانی راه

های  سترسی هستند که  ارای عملکر های اکولوژیکی  اجتمااعی   فضاهای سبز خیابانی  بخ ی از ساخپ شبکه

-بز خیابانی نقش بسیار ارزندهباشند. عملکر  اکولوژیکی فضاهای سسازی ترافیک و زیباسازی فضاهای شهری میایم 

های شنیداری و آلو گی هوا ماثر باشند و از نظر توانند  ر کاهش آلو گیای  ارند. ای  نوع از فضاهای سبز شهری می

 هناد.  روی را افازایش مای  عملکر  اجتماعی  فضاهای سبز خطی  مطلوبیپ مسیرهای میا ه و جذب مر   برای میاا ه 

های  سترسای  باه فضااهای شاهری      سبز خیابانی با تنوع بخ یدن به ساخپ کالبدی شبکه ها فضاهایافزون بر ای 

 بخ ند.های خاصی میزیبایی و جلوه

 ريزی فضاهای سبز شهریمعیارهای برنامه 

ریزی برای توسعه سبز شاهری  بایاد معیارهاا و اساتاندار های توساعه فضاای سابز معای  و         بیش ازهر نوع برنامه

 یدگاه حفاظپ محیط زیسپ  از آنجا که فضای سبز شهری بخش جاندار سااخپ کالبادی شاهر را    از  "م خص شو .

جان ساخپ کالبدی نوعی تعاا ل  کند که میان بخ های جا ار و بی هد  از ای  رو  منطق طراحی حک، میت کیل می

ریزی شده و حساب شده برنامه برقرار شو . وضعیپ موجو  شهرها نه تنها بر ایجا  فضاهای سبز وسیع و مهمتر از همه

-برقراری موازنه اکولوژیکی  ر مقابل محیط به منظورکند  بلکه بیش از هر زمان  یگر خواهان فضاهای سبز حک، می

-های ساخته شده اسپ. روش معمول  ر طرحهای شهری  ا ن عنوان فضای سبز  ر نق ه کابری زمی  به قطعه زمی 

                                                           
.0

 ..0و  02ها و فضای سبز شهر تهران، صص ها، سازمان پارکها، فضای سبز و تفرجگاهمباحثی پیرامون پارک "هنریک مجنونیان، - 
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مانند  اسپ. ای  نوع برخور  با مقوله فضاای سابز    ریزی کاربر ی زمی  بی استفا ه میهایی که  ر طول فرآیند برنامه

 41."ریزی اسپفاقد هر گونه م توانه علمی و منطقی برنامه

 استانداردهای فضای سبز 

ریزی و طراحی فضای سبز شهری باه ظا ص صااحبه نظاران بادون توجاه باه مساایل و معیارهاا و          امروزه برنامه "

ریزی و طراحی فضاای  های شهری غیرممک  اسپ. بعبارت  یگر  برنامهای بهینه و بهسازی  توسعه و طرحاستاندار ه

سبز شهری یکی از موار  مه،  خالپ  ر زندگی و سازمان شهری اسپ که بر اساس شناخپ و تجزیه و تحلیل نیازهای 

شاو . بناابرای     یگر  سازمان  ا ه مای  جامعه شهری از یک طرف و امکانات و محدو یتها و نیازهای محیطی از طرف

 ای برخور ار اسپ. العا همعیارها و ضوابط استاندار های مربوط از اهمیپ فو 

ریزی فضاهای باز و سبز  چه  ر سطح محله و چه  ر مقیاس شهری  از استاندار های تاکنون بطور معمول  ر برنامه

سپ.  ر برخی موار  تنها از ضوابط کمی ساایر طرحهاای شاهری    ک ورهای  یگر بدون تعدیل و تطبیق استفا ه شده ا

 استفا ه گر یده اسپ و  ر اکثر طرحها  استاندار  م خص  رباره فضای سبز ارایه ن ده اسپ.

های گوناگون  خالاپ  ار . اساتاندار  فضااهای بااز و     ها و سلیقهاستاندار   بیانگر وضعیتی بهینه اسپ که  ر نظریه

اجتماعی  رفاهی و تکنیکی اسپ که با توجه به مکان و موقعیپ اقلیمی و فرهنگ خا  ساکنان محل سبز   ارای بعد 

 47طلبد.شو  و ابعا  خا  خو  را میهای آنان  فراه، میچنی  نیازها و ارزشمور  نظر  ه،

ی سبز ارایاه کار     واحدی را برای ایجا  فضا "استاندار  "توان برای سراسر ایران  سطح یا حج،با ای  شرایط نمی

هار منطقاه    -خصوصاً بیوکلیماتیاک  -زیرا کمیپ فضای سبز  ساخپ  انتخاب گونه و امثاله،   قیقاً به شرایطی اقلیمی

شاو   باا هماان  ر سااری     بستگی  ار . بعنوان مثال  مقدار فضای سبزی که برای شهری چون یز   ر نظر گرفته می

که بیانگر مقیاسی ایستا اسپ  استفا ه از آن  ر  "استاندار  "وجه به معنای واژهمتفاوت اسپ. بنابر آننه که گذشپ و با ت

رابطه با فضای سبز عاری از اشکال نخواهد بو . جهپ تعیی  وسعپ و حج، فضای سبز مور  نیااز  از  یادگاه زیساپ    

و م اخص  ا ه  باید شرایط زیسپ محیطی  ر شهر بررسی گر   و سپس بر اساس نیازهای معی  محیطی نخسپ می

"ارایه طریق نمو ... -تا آنجا که فضای سبز چاره ساز باشد -تعدیل شرایط ناهنجار به منظورشده 
51. 

های وزارت مسک  و شهرسازی  سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای بر اساس مطالعات و بررسی " ر همی  راستا 

مقایسه با شاخص تعیی  شده از سوی محایط زیساپ   مترمربع اسپ که  ر  12تا  7سبز شهری  ر شهرهای ایران بی  

 مترمربع برای هر نفر(  رق، کمتری اسپ. 25 تا 21) سازمان ملل متحد

آننه که از  یدگاه محیط اجتماعی از  یدگاه فضای سبز شهری اهمیپ  ار   میزان فضای سبزعمومی  " ر مجموع 

های فضای سبز را انع باشد  بدیهی اسپ که بحث سرانهها بدون ماسپ  یعنی فضای سبزی که رفپ و آمد عمو   ر آن

توان  ر ارتباط با فضاهای سبز عمومی مطرح کار   زیارا فضااهای سابز خصوصای و فضااهای سابز نیماه         صرفاً می

-ها و...( هرچند  ر باز هی اکولوژیکی فضای سبز نقش ماثری را ایفاا مای  عمومی)فضاهای سبز بیمارستانها آموزشگاه

                                                           
.0

 ..27-.-2)محیط زیست(، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی، صص  "مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی "کامبیز بهرام سلطانی، - 
49

 ..و.ریزی و طراحی فضای سبز شهری، مندرج در فصلنامه علمی فضای سبز، سال دوم، شماره برنامه "حسنعلی لقابی، مقالهدکتر  - 
.7

 ..، ص2..9، دفتر تحقیقات زیست محیطی، سال "طرح بررسی اثرات توسعه بر فضای سبز تهران "کامبیز بهرام سلطانی، - 
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بنا بر ماهیت ان فاقد باز هی اجتماعی هستند. حال آنکه  ر طراحی فضای سابز شاهری  هادف اصالی بایاد      کنند  اما 

"ساخت  فضاهای سبز عمومی باشد...
51 

تواند  ر مور  فضای سبزی بکار رو  که برای گذراندن اوقات فراغپ  ... مفهو  سرانه فضای سبز تنها می"بنابرای  

52سپ.بازی و تفرح تدارک  یده شده ا
 

 معیارهای محیطی فضای سبز 

ریزی و طراحی فضای سبز تعیی  الگوی فضای سبز مناساب بارای یاک شاهر     تر ید  مهمتری  مرحله  ر برنامهبی

 ر ای  مرحله باید م خص شو : آیا باید طراحی و توسعه فضای سبز را به سمپ زیباساازی محایط  بهساازی     "اسپ.

و تلفیقی از همه اهداف هدایپ کر . آیا با موقعیپ زیسپ محیطی شهرهای محیطی  ترمی، سیمای شهر شرایط زیسپ

های کالن  سطح شهر با گلدانهای گل مر شو  و صرفاً هدف زیبا سازی میگیری ایران   رسپ اسپ که با صرف هزینه

"شو ...
53. 

امکاناات و   توسعه فضای سبز باید بر اساس نگرشی صحیح به نیازهای زیساپ محیطای و اجتمااعی شاهر و نیاز     

  باید همواره سرلوحه "وری منابعارتقای بهره "و  "توسعه مایدار "های شهر صورت گیر .  ر ای  باره   و مقوله قابلیپ

 های توسعه فضای سبز قرار گیر .گذاریسیاسپ

 نکته مه،  ر اینجا  شناخپ ساختار اکولوژیکی و وضعیپ کیفی محیط  با توجه خا  به موار  زیر اسپ: "

تعیی  میزان نیاز اکولوژیکی محیط به فضای سبز  به منظور برقراری موازنه اکولاوژیکی میاان شاهر و بساتر      -

 طبیعی آن.

 تواند  ر اختیار فضای سبز و توسعه آن قرار گیر .شناخپ امکانات منابع آب و تعیی  مقدار آبی که می -

 شناخپ کیفیپ خاک. -

 ر طراحی فضای سبز بکار آیند  با توجه باه کمباو  مناابع آب و    توانند های گیاهی بومی که میشناخپ گونه -

 آید...های بومی بصورت ضرورتی اجتناب نامذیر ر میکیفیپ نامساعد خاک  ر اثر نقاط ک ور  استفا ه از گونه

 54شو ...بار آلو گی محیط  ر شمار عوامل محدو  کننده توسعه فضای سبز محسوب می -

هاای مختلاو شاهر را    های سنی و جنسی و تراک، جمعیپ قسامپ معیپ شهر و گروهافزون بر آن  باید میزان ج

-م خص نمو  و اطالعات  قیقی از کمیپ و کیفیپ و نیز توزیع فضایی کاربری فضای سبز را  ر شهر کسب کر . ه،

هاایی کاه از   ایجا  فضای سبز  ر مکاان  "چنی  میزان نیاز اجتماعی هر محله و ناحیه شهر را باید محاسبه کر   سپس

 55را م خص نمو . "شوند...نظر بیوکلیماتیک)زیسپ محیطی( به حداکثر تأثیر بر محیط شهر منجر می

                                                           
.9

 .292پیشین، ص  - 
.2

 ..9.0، سال پنجم، شماره هفدهم، تابستان "آبادی "مندرج در محله "پیشنهاد روش محاسبه سرانه فضای سبز شهری "، مقالهکامبیز بهرام سلطانی - 
53

 .270و .27کامبیز بهرام سلطانی، صص  - 
..

 .297همان، ص  - 
..

 همان مأخذ. - 
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 معیارهای مکانی فضای سبز شهری 

های اجتماعی ایجا  مارک اسپ  از ای  روسپ که  جی  یابی فضاهای سبز عمومی ضرورتنکته بسیار مه،  ر مکان

مارک باید  ر جایی باشد که زنادگی  ر آن ماوج    "هرسازی معاصر  معتقد اسپ که:منتقد ش (Jane Jacobs) جیکوبز

های شهری  ارای چنی  زند  جایی که  ر آن کار  فرهنگ و فعالیتهای بازرگانی و مسکونی اسپ... تعدا ی از بخشمی

 56."سندرنقاط کانونی ارزشمندی از زندگی هستند که برای ایجا  مارکهای محلی  مناسب به نظر می

و باز از ای  روسپ که  جی  جیکوبز مس از توصیو چند مارک خالی از جمعیپ)با تعدا  معدو ی استفا ه کننده(  ای  

هاا  ر  ... براستی چرا ای  چنی  اسپ که مر   اغلب  ر جایی هستند که مارک نیسپ و ماارک "کند: ساال را مطرح می

 . "جایی هستند که مر   نیستند؟...

گذرناد و تمایال باه    ها نمیهای  ارای م کل آنهایی هستند که  ر مکانهایی که مر   از کنار آنی  مارک... بدتر"

چنی  کاری نیز ندارند  قرار  ارند. یک مارک شهری که  ر چنی  مصیبتی گرفتار آمده با زمینهایی با اندازه مناسب  مانند 

ر خالصه باید گفپ: اگر یک ماارک عماومی نتواناد از راه    یک فروشگاه بزرگ  ر یک موقعیپ بد اقتصا ی اسپ... بطو

های طبیعی و گوناگونی های مجاور خو  م تیبانی و حمایپ شو   از یک مارک عمومی تبدیل باه یاک ماارک    استفا ه

"گر  ....خصوصی می
57

 

 یابی فضاهای سبز عمومی  به شرح زیر اسپ:با توجه به ای  شرایط  معیارهای مکان

المقدور باید  ر مراکز شهری  اع، از مراکز محاالت  مراکاز ناحیاه و    ری فضای سبز عمومی حتیکاربمرکزيت: 

 یابی شوند.مناطق شهری مکان

انطبا  سلسله مراتب ساختار کارکر ی فضاهای سبز عمومی با ساختار فضایی شهر: فضااهای  سلسله مراتب: 

 یابی شوند. حد همسایگی  محله  ناحیه و منطقه مکانسبز عمومی باید متناسب با موقعیپ کارکر ی خو  بر حسب وا

های شهری باید از چهار سو به شبکه ارتباطی  سترسی  اشته باشند  تا بدی  طریاق  هریک از مارکدسترسی: 

ه، امکان جذب جمعیپ بی تر فراه، گر   و ه، امکان نظارت اجتماعی و امنیپ مارک افازایش یاباد.  ر عای  حاال     

 های زیبای مارک برای رهگذران از چهار سو فراه، باشد.از جلوه "بر اری  یداریبهره "امکان

یابی فضاهای سبز عمومی باید متناسب با بررسی مطلوبیپ زمی  از نظر خااک و  ها  جانمایی و مکانافزون بر ای 

هاای فضاای   ف توسعه برناماه ها و مانع از نیل به اهداآب قرار گیر   چرا که غفلپ از ای  موضوع  سبب افزایش هزینه

 سبز خواهد شد.

 های طبیعی پیرامون شهرهاتفرجگاه (5

 خصوصیات فضاهای طبیعی)تفرجگاهی( پیرامون شهرها (0

الیپ  کمیپ باشد و مقصو  آن رسیدن به رضایپ باطنی و تجربه  رونی اسپ.  ر ای  فعتفرج  فعالیتی هدفمند می 

 زمان یا خو  فعالیپ اهمیپ ندار   بلکه کیفیپ زمان و چگونگی انجا  فعالیپ مه، اسپ. 

                                                           
56 - Jane Jacobs (Cilies the death and life of great American) 
57 - Ibide 
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 استراحپ  تفریح  خالقیپ و آموزش  تحکی، م ارکپ و روابط اجتماعی. کارکر های اصلی تفرج عبارتند از:

 طبقه بندی تفرجگاههای طبیعی (2

هاای زیباای   ها منظاره ها   ریاچهای آب گر   آب ارها  رو خانهههای طبیعی  کوهستانها  جنگلها  چ مهتفرجگاه

طبیعی  فضاهای باز مناسب برای ار و)کمپینگ(  شیبهایی که برای اسکی  ر زمستان هستند و محلهای مناسب بارای  

 شو .سوارکاری  شکار و ماهیگیری شامل می

ندی و از یکدیگر تفکیک کر  که بطور خالصه توان  ر چند نوع طبقه بتفرجگاهها و چ ، اندازهای طبیعی را می

 گیرند:مور  اشاره قرار می

اندازهایی که بطور کامل از  خالتهای انساانی  ر اماان ماناده    به چ ،انداز بدوی يا طبیعت ناب: چشم -

باه   شاو  باشند و یا بر  تأثیر  خالتهای انسانی  ر محدو ه خو  تنظیمی اکوسیستمهای طبیعی بو ه اساپ  اطاال  مای   

گر    اکوسیست، نیز خو  را ترمی، کر ه  به تکامل طبیعای خاو  ا اماه    همی   لیل زمانی که  خالپ انسانی متوقو می

  هد.می

اندازهایی که انسان  ر آنها  خالپ کار ه  ولای   چ ، بهانداز شبه طبیعی)يا نزديك به طبیعی(: چشم -

شو .  ر ایا  حالاپ طبیعاپ     پ عهده  ار هستند  گفته میهنوز محیطهای انسانی شده  نقش غالب را  ر سیمای طبیع

 کند و بدی  لحاظ قا ر اسپ سیمای واقعی خو  را همننی  به نمایش بگذار .عناصر خو  را حفظ می

غالاب  ر تکاوی     اندازهایی که  خالتهای انساانی عامال  چ ،اندازهای طبیعی فرهنگ ساخت: چشم -

انادازهای ماور    شاوند کاه چ ا،   اندازها خو  به انواع گوناگون تقسی، می،شوند. ای  قبیل چ سیمای آن محسوب می

اند( و اندازهای تخریب شده) که  ر مسیر قهقرایی قرار گرفتهبر اری قرار گرفته)سپس به حال خو  رها شده(  چ ،بهره

 اند.د( از آن جملهاندازهای آمایش یافته)که ن انگر تلفیقی مناسب از قوانی  طبیعی و خر  انسانی هستنچ ،

 انداز فضاهای طبیعیالگوی چشم (3

اندازهای طبیعی  انتخاب الگوی مناسب  اهمیپ فراوان  ار . توجه به ای  نکته  ر ریزی و طراحی چ ، ر برنامه

مقابل ایران که طبیعتی بالقوه و بسیار متنوع  ار   از اهمیتی  وچندان برخور ار اسپ  بنابرای   ر وحله نخسپ  طراح  ر 

ای که میش رو  ار   از چه الگویی گیر  که برای باززنده سازی فضاهای طبیعی تخریب شده و آلو های  مرسش قرارمی

 باید میروی کند؟  ر چنی  شرایطی  و حالپ عمومی وجو   ار :

 انداز طبیعی منطقه یا  ر حقیقپ الها  گرفت  از الگوی طبیعپمیروی از چ ، -1

 جدید اندازهایایجا  چ ،  -2

انداز طبیعی قلمرو اکولوژیک شهر را الگوی طراحی به حساب آور . ولی  ر موار ی توان چ ، ر بسیاری موار  می

اندازهای طبیعای  تواند نیازهای جامعه شهری را برآور ه کند  باید چ ،اندازهای طبیعی موجو  ه، نمیکه احیای چ ،

 جدید احداث کر .

قه بعنوان الگوی طراحی  مستلز  شناخپ  ساخپ  سایما  اکولاوژی  تااریخ و تاوان     انداز طبیعی منطانتخاب چ ،

 شو :اندازشناسی کاربر ی   و وضعیپ عمومی  ر نظر گرفته میانداز طبیعی مور  نظر اسپ. بطورکلی  ر چ ،چ ،
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 انداز طبیعی بالقوه.چ ، -1

 اندازی که ه، اکنون وجو   ار .انداز طبیعی واقعی  یا چ ،چ ، -2

 شو :انداز طبیعی بالقوه به  و مفهو  تفسیر میچ ،

  اشپ.اندازی که اگر  خالتهای گوناگون انسان بو   اکنون باید  ر منطقه مور  نظر وجو  میچ ، -1

اندازی که اگر  خالتهای انسان  ر محیط از ه، اکنون متوقو گر     ر آینده تکامل طبیعپ بوجو  خواهد چ ، -2

 آمد.

انداز طبیعی بالقوه  از نظر کاربر ی مه، اسپ.  ر حالی که بار مبناای بر اشاپ اول     مفهو  چ ، هر  و بر اشپ از

مر از .  ر بر اشپ  و   طبیعپ را به حال انداز اولیه میاندازسازی به بازسازی چ ،انسان با استفا ه از تکنیکهای چ ،

اندازهای طبیعی  معموزً بر اشاپ اول اساپ کاه    ی چ ،کند تا خو   سیمای واقعی خو  را بیابد.  ر بهسازخو  رها می

 گیر  و بر اشپ  و    ر حفاظپ و بهسازی فضاهای طبیعی حفاظپ شده کاربر ی گستر ه  ار .مور  استفا ه قرار می

 فضاهای موازنه اکولوژيکی (4

ا  آب  خااک و  موازنه  یعنی تولید مجد  آننه به مصرف رسیده  از نیروی روحای و جسامی انساان گرفتاه تاا هاو      

هاای اجتمااعی  اقتصاا ی و زیساپ محیطای       فضاهای طبیعی که عد  بازسازی و جایگزینی آن موجب بروز خسارت

 اندازسازی اسپ.میگر  . ایجا  فضای موازنه اکولوژیک نیز یکی  یگر از الزامات چ ،

اسپ.  ر مقابل فضاهای عماده   وظیفه فضاهای موازنه اکولوژیک  احیای منابع  ر زنجیره تولید  مصرف و بازسازی

مصرف کننده شهری  باید فضاهایی را بوجو  آور  که حداقل امکان احیااء و تولیاد مجاد  بخ ای از آنناه  ر نتیجاه       

رسد)هوا  آب  خاک( میسر شو  و از ای  طریق  ر روند فرآینادهای  گسترش شهرها و توسعه شهرن ینی به مصرف می

اندازهای طبیعی بعنوان فضاهای آزا  و برخور ار از کمتری  سطوح ر  . ایجا  چ ،جاری محیط زیسپ  تعا ل برقرار گ

اندازهای تازبی   ریاچه و مانند آن ساخته شده  کاریسپ  ر جهپ موازنه اکولوژیک. ایجا  مناظر جنگلی  استپی  چ ،

 اند.نیز از آن جمله

انداز را با فضایی که توساط آن  ده ارتباط اکولوژیک چ ،ای باشد که بینناندازهای جدید نیز باید بگونهطراحی چ ،

انداز طبیعی باید طوری طراحی وساخته شو  که به استثنای برخی مراقبتهای ابتادایی  ر  اشغال شده احساس کند. چ ،

ل شاو .  سالهای اولیه  به مراقبتهای  یگری نیاز نداشته باشد و به مرور زمان به یک اکوسیست، فعال و خو گر ان تبدی

 بنابرای  برای طراحی  ر محیطهای بیابانی و نیمه بیابانی  باید همواره توان اکولوژیک منطقه را مدنظر قرار  ا .

تواند بصورت اکوسیستمی ساال، و  انداز مینکته مه،  ر اینجا   ستیابی به حداقل وسعتی اسپ که  ر آن یک چ ،

 ار ه قرار اسپ وظیفه موازنه اکولوژیک شهر همجوار خو  را عهدهاندازهای طبیعی کخو گر ان عمل کند. وسعپ چ ،

شوند  باید به میزانی باشد که بعد از گذشپ زمان  فرآیندهای اکولوژیک ) ر قالب کلی تولید  مصرف و احیاء( بتوانند  ر 

 ایمای شاو  و بارای    توان استفا ه کر  مگر آنکه از آنها مراقباپ  آن جاری شوند. بدی  منظور از فضاهای کوچک نمی

 ای هنگفپ صرف شو .نگهداری آنها هزینه
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 فضای سبزپارک و بررسي کمبودها و نیازهای آتي کاربری  -4-2-5-1

شهر  نمی  لطافپ هوا و تفریح مر   و زیباسازی به منظوربا توجه به اهمیپ فضای سبز و لزو  ایجا  آن  ر شهرها 

بایسپ استاندار  م خصی برای ایجا  فضای سبز وجو   اشته باشد. زیرا هر اندازه که فضاای سابز  ر ساطح شاهرها     

توسعه یابند  کافی نخواهد بو . با وجو  ای   استاندار هایی  ر ای  زمینه وجو   ار . ای  استاندار ها  نسبپ به انواع آب 

ماک نمو ن هوای شهرها  ر نقاطی که آلو گی هوا  به آب  ر شهرها از یکسو وو هوا و خصوصیات اقلیمی و  سترسی 

بیش از حد مجاز اسپ  یکسان نمی باشد. بطورکلی سرانه فضای سبز برای شهرهای ایران با توجه به شرایط اقلیمی آن 

   شده اسپ. مترمربع و... ( می نها 2.5  مارک شهری 1.5  مارک محله 1.2مترمربع ) مارک کو ک  12تا  3

مقایسه سرانه موجو  و سرانه معیار فضای سبز  ر شهر حاکی از کمبو  شدید اراضی اختصا  یافتاه باه مارکهاا و    

مترمربع  36111مترمربع می باشد و بایستی  ر حدو   11باشد  بطوریکه سرانه معیار فضای سبز فضای سبز شهری می

مترمربع از سطح منطقه به کاربری سبز  1451 ر وضعیپ موجو  تنها  از اراضی به فضای سبز اختصا  یابد   ر حالیکه

 مترمربع می باشد.  1.5اختصا   اشته و سرانه موجو  کمتر از 

ای  تفاوت فاحش بی  سطح مور  نیاز و سطح موجو   با توجه به افزایش جمعیاپ بارآور  شاده  ر افاق طارح   ر      

ی خواهد یافپ.  ر جدول زیر سطوح مور  نیاز مارکها و فضای سابز  صورت عد  تأمی  سطوح مور  انتظار  شدت بی تر

  ر وضع موجو  و افق طرح به تفکیک مهنه های برنامه ریزی م خص گر یده اسپ. 

 

 : برآورد سطوح مورد نیاز کاربری فضای سبز29جدول شماره 

 محالت برنامه ریزی
 مقیاس

 عملکردی
 تعداد

سطح 
 مترمربع()

سرانه 
موجود 

 )مترمربع(

سرانه 
 معیار)مترمربع(

زمین مورد 
نیاز 

 )مترمربع(

کمبود دروضع 
 موجود

زمین مورد نیاز 
سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح  
 .9.7تا افق 

 )مترمربع(

209.0.- 0022 . ...7 7.2..9 9 محلی کل شهر  1.9. -07.2.0  

90790- 90790 0 7.77 7 7 شهری کل شهر  22910 -22910  

 1391ماخذ: حبیبي و مسائلي، کتاب سبز شهرداریهاو محاسبات مشاور،

می آید سطح مور  نیاز جهپ مارکها و فضای سبز با مقیاس عملکار ی شاهری    همانطور که از  ا ه های جدول بر

جهپ اختصا  باه  هکتار  3مترمربع می باشد که با توجه به سطح تأمی  شده  ر وضع موجو    ر حدو   25111حدو  

 مارکها و فضای سبز ه، با مقیاس محلی و ه، شهری مور  نیاز می باشد.
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 کاربری ورزشي -4-2-6

ورزش  ر لغپ فارسی  اس، مصدر از فعل ورزیدن اسپ و بطورکلی به معنی عمال کار ن  انجاا  کاار میاامی  باه       

 تکمیل قوای جسمانی و روحانی اسپ. منظوربه کارگماری فکری و جسمی و یا به معنی اجرای مرتب تمرینهای بدنی 

 مشخصات انواع زمینهای ورزشی (0

از زمینهای  مذیر نیسپ. اما ذکر م خصات برخیزمینهای ورزشی  تنوعی چ مگیر  ارند که بررسی تما  آنها امکان

تاب کالبادی    گر    بر اساس سلسله مراورزشی که بی تر  ر مارکها و فضاهای باز شهری توسط شهر اریها احداث می

 مفید خواهد بو .

  مرکز ورزشی واحد همسايگی 

 ر مرکز ورزشی واحد همسایگی  امکاناتی برای ورزشهای مُرطرفدار مانند فوتبال گل کوچک  والیبال  بساکتبال  و  

متر اسپ و جمعیتای   311شو . شعاع کاربری مرکز ورزشی واحد همسایگی بینی میتنیس روی میز  ر فضای باز میش

شو  و ماسخ متر  ر نظر گرفته می 511نفر را تحپ موشش قرار می  هد. حداقل مساحپ ای  مرکز  4111تا  2111 بی 

 گوی نیازهای ورزشی اولیه جوانان و نوجوانانی اسپ که محل زندگی و سکونپ آنها  ر اطراف ای  مرکزها باشد.

 شنهادی برای واحد همسایگي: عناصر ورزشي پی31 شماره جدول

 فضای باز فضای بسته نوع ورزشی رديف
 + - والیبال و بسکتبال 1

 + - تنیس روی میز 2

 + - فوتبال گل کوچک 3

 مأخذ: فضاهای فرهنگی، ورزشی، هنری، احمد سعید نیا

 مرکز ورزشی محله 

شاوند   ی واحاد همساایگی عملای مای     ر مراکز ورزشی محله  افزون بر ورزشهایی که  ر فضای آزا  مراکز ورزشا 

شاوند. بعباارت  یگار  مراکاز     سالنهای ورزشی مخصو  ورزشهای رزمی  ژیمناستیک و شطرنج و ... نیز طراحی مای 

ای  ار  که از سالنهای چند منظوره آن برای انجا  چناد ورزش  ر یاک ساال     ورزشی محله  فضای ورزشی سرموشیده

 شو .استفا ه می

 : فضاهای ورزشي و تأسیسات جانبي پیشنهادی برای محله31 شماره جدول

 فضای باز فضای بسته نوع فضای ورزشی رديف
 + - فوتبال)گل کوچک( 1

 + - والیبال و بسکتبال 2

 + - تنیس روی میز 3

 - + سال  ژیمناستیک 4

 - + سال  شطرنج 5

 - + ساختمان ا اری و تأسیسات 6

 + - فضاهای ارتباطی و فضای سبز 7

 - + بوفه 1

 مأخذ: فضاهای فرهنگی، ورزشی، هنری، احمد سعید نیا
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هازار نفار را تحاپ     11تاا   6متر اسپ و جمعیتی بای    1111تا  111شعاع عملکر ی کاربری مراکز ورزشی محله 

تا  1111شو  و گنجایش حدو  می مترمربع  ر نظر گرفته 1111موشش قرار می  هد. حداقل مساحپ ای  مرکز ورزشی 

نفر تماشاگر و بازیک  را  ار .  ر ای  مرکز ورزشی افزون بر فضاهای ورزشی  تأسیسات جانبی مانناد سااختمان    1411

 ا اری  تأسیسات  بوفه و فضای سبز احداث می شو .

 مرکز ورزشی ناحیه 

باز و ه، بار تعادا  ورزشاهایی کاه  ر فضاای       ر مرکز ورزشی ناحیه  ه، بر تعدا  ورزشهای انجا  شده  ر فضای 

شوند و  ر فضاهای ورزشی امکان برگزاری مسابقه نیز گر  . زمینها  ر ابعا ی استاندار  طراحی میسرموشیده انجا  می

 اسپ.

 : فضاهای ورزشي و تأسیسات جانبي پیشنهادی برای ناحیه32 شماره جدول

 فضای باز فضای بسته ی ورزشینوع فضا رديف

 + - فوتبال)استاندارد( 0

 + + والیبال و بسکتبال 2

 + + شنا 3

 - + ژيمنايستیك 4

 - - تنیس و تنیس روی میز 5

 + + هندبال 3

 - + کشتی و وزنه برداری 3

 + + بدمینتون 3

 - + سالن شطرنج 3

 + + ورزشهای مخصوص معلوالن 01

 + + بوفه 00

 + - رکینگ )توقفگاه(پا 02

 + + فضاهای ارتباطی وسبز 03

 - + ساختمان اداری 04

 - + تأسیسات 05

 ماخذ: فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی، سعیدنیا

 

نفر را تحپ موشش قرار می  31111متر اسپ و جمعیتی  ر حدو   3111تا  1511شعاع کارکر  مرکز ورزشی ناحیه 

نفار   7111هزار مترمربع اسپ و ظرفیپ تماشاگران و بازیکناان آن   31تا  21شی   هد. متوسط مساحپ ای  مرکز ورز

 گر  .بینی میمیش
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 : فضاهای ورزشي و تأسیسات جنبي پیشنهادی برای شهر33 شماره جدول

 رديف
نوع فضاهای 

 ورزشی

فضای 

 بسته

فضای 

 باز
 نوع فضاهای ورزشی رديف

فضای 

 بسته
 ی بازفضا

 + - قايق رانی 03 + - اسکی 0

 - + کاراته 03 - + ورزش باستانی 2

 - + کشتی و وزنه برداری 21 + + بدمینتون 3

 + - موتورسواری 20 - + زنی مشت 4

 + + والیبال 22 + + بسکتبال 5

 + - هاکی 23 + + تنیس 3

 + + هندبال 24 + + تنیس روی میز 3

 + + رپلووات 25 - + تیراندازی 3

 + - فوتبال 23 - + تکواندو 3

 23 - + جودو 01
ورزشهای مخصوص 

 معلوالن
+ - 

 - + ساختمان اداری 23 + - دوچرخه سواری 00

 - - فضاهای ارتباطی سبز 23 + - دوومیدانی 02

 + + بوفه 31 - + ژيمناستیك 03

 + - پارکینگ 30 + - سوارکاری 04

 + + تأسیسات 32 - + شطرنج 05

 + + ساختمانهای جنبی 33 + + شنا و شیرجه 03

    34 - + شمشیر بازی 03

 مأخذ: فضاهای فرهنگی، ورزشی، هنری، احمد سعید نیا

 مرکز ورزشی شهر 

مرکز ورزشی شهر تقریباً همه فضاهای ورزشی مور  نیاز شهروندان را  ر بر  ار .اگر چه احداث برخی از ای  فضاها  

یق رانی و مسیر کوهنور ی به شرایط اقلیمی و محیطی شهر بساتگی  ار  و قاعادتاً  ر بعضای از    ماند میسپ اسکی  قا

شهرها امکان احداث ای  فضاها وجو  ندار   سایر رشته های ورزشی  ر تما  شهرها قابل اجارا هساتند. انادازه  شاعاع     

بستگی  ار  و بسته به مور   تعیی  عملکر   جمعیپ تحپ موشش و ظرفیپ ای  مرکز ورزشی به جمعیپ و اندازه شهر 

 51شو .می

 

                                                           
.0

و استانداردهای حداقل سرانه کاربری اراضی در طراحی شهری، معاونت برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه فارس، شیراز  .9-92ر. ک: استانداردهای ورزشی، ص ص  - 
 .20-.2، ص ص 9.09
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 معیارهای مکانیابی زمینهای ورزشی در شهر (2

مهمتری  معیار  ر مکانیابی فضاهای ورزشی  آسانی  سترسی اسپ.  سترسی  ر مراکز ورزشی دسترسی:  الف(

کاز واحاد همساایگی و    واحد همسایگی و محله با مرکزیپ مرتبط اسپ. بعبارت  یگر  اگر ای  فضاهای ورزشی  ر مرا

یابد و معیار آسانی  سترسی  تحقق می یابد.  سترسای آساان  ر   محله استقرار یابد  شعاع متوسط  سترسی کاهش می

مراکز ورزشی ناحیه و بازتر  مستلز  برخور اری ای  مراکز از شبکه  سترسی مناسب و باا ظرفیاپ بازساپ  زیارا بار      

-ل کتابخانه  فضاهای باز  و مانند( مراجعان به ای  فضاها  افزون بار بهاره  خالف سایر فضاهای فرهنگی و ورزشی)مث

ای  ر اطاراف  شو .  ر صورت نبو  شبکه  سترسی مناسب  اختالل ترافیکای گساتر ه  بر اران شامل تماشاچیان نیز می

 آید.مرکز ورزشی به وجو  می

شاوند و اگار منااطق مساکونی      فضاهای ورزشی   ر شمار فضاهای مر سر و صادا محساوب مای    ( آسايش:ب

آموزشی و  رمانی  ر اطراف ای  فضاها قرار گرفته باشند  هیاهوی بازیگران و تماشاچیانموجب سلب آسایش شهروندان 

گر  . ای  فضاها باید  ر جایی از شهر واقع شوند که سبب اخاتالل  ر آساایش شاهروندان نگار  . ایجاا  منطقاه       می

ریهای حساس به آلو گی صوتی) فاصله گذاری بی  ای  کاربریهای ناسازگار( استفا ه از بی  مرکز ورزشی و کارب57حایل

آیاد   فضای سبز  سرموشیده کر ن فضاهای ورزشی و بکارگیری سایر راههایی که برای کاهش آلو گی صوتی بکار می

 به تحقق ای  معیار کمک می کند.

هایی مثل های ورزشی اسپ  بجز رشتهبی تر رشته  یابیشیب ک، از  یگر معیارهای مکانج( شیب کم زمین: 

 گیرند.های ورزشی  ر زمینهای ک، شیب انجا  میکوهنور ی و اسکی که به شیب زیا  نیاز  ارند.  یگر رشته

همجواریهای مناسب برای مراکز ورزشی واحد همسایگی  محله  مارک  فضای سابز و فضااهای    د( همجواری:

های مسکونی و مراکز آموزشی)البته با حفظ فاصله مناسب( اسپ. برای مراکاز ورزشای   حلهفرهنگی و تفریحی  یگر  م

ها نیز بهتری  های بزرگراهها  مناطق خوش آب و هوا  ییالقها و کوهپایهناحیه و بازتر  افزون بر موار  ذکر شده شبکه

 همجوارهای مناسب هستند.

آوری یا مراکاز  های جمع رمانی  صنعتی و کارگاهی و ایستگاه همجواریهای نامتناسب نیز  کاربریهای بهداشتی و

 فع زباله هستند. انتخاب زمی  باید مس از بررسی کاربری زمینهای همجوار و تعیی  میزان سازگاری یا ناسازگاری آنها 

 با فعالیتهای ورزشی انجا  شو .

 زشی  ر نظر گرفته شوند:یابی زمینهای ورگذشته از اینها ضروری اسپ  مالحظات زیر  ر مکان

 ای باشد که امکان توسعه و گسترش مراکز ورزشی  ر آینده فراه، باشد.انتخاب زمی  باید بگونه (3

 بینی شو .سواره به وسایط نقلیه عمومی میش -موقعیپ زمی  باید با توجه به امکان  سترسی میا ه (4

زیربنایی  مانند شابکه فاضاالب  آب  بار       ای باشد که امکان  سترسی به تأسیساتانتخاب زمی  باید بگونه (5

 تلف  و گاز فراه، باشد.
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 - Buffer Zone 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

96 

 .61بینی شو های جدید باید با توجه به شبکه ورزشی موجو   ر شهر میشموقعیپ ورزشگاه (6

 ريزی زمینهای ورزشیمعیارهای برنامه (3

اهاسپ که  ر سطور می ی  ریزی زمینهای ورزشی  توجه به نظ، سلسله مراتبی ای  فضالو: مهمتری  معیار برنامه

ای سلساله مراتبای از مرکاز ورزشای واحاد همساایگی تاا        به تفصیل بررسی شد. زمینهای ورزشی باید به شکل شبکه

 ریزی شوند.مجموعه ورزشی شهر برنامه

مترمربع به ازای هر نوجوان  برای مراکز ورزشای   2ب: سطح سرانه می نها ی برای زمی  ورزش واحد همسایگی

. تعیی  سارانه مرکاز   61مترمربع به ازای هر نفر اسپ 2.1مترمربع به ازای هر نفر و برای مراکز ورزشی ناحیه  1.4محله 

های می نها ی ذکر شده  ر مور  ساطوح ماایینتر  نیازمناد مطالعاات     ورزشی شهر و کالیبره کر ن یا تعیی   قیق سرانه

 محلی اسپ.

 رصد آنها به فضای آزا  اختصا   ار .  ر صاورت   111اند و پ: مراکز ورزشی واحد همسایگی فاقد فضای بسته

بینی شو . تعیی  سطح فضای آزا  مراکاز ورزشای   لزو   محل مارکینگ  وچرخه و موتورسیکلپ  ر محوطه زمی  میش

ناحیه و بازتر  به معیارهای هریک از تأسیسات ورزشی موجو   ر آن بساتگی  ار  و باا توجاه باه فضاای زز  بارای       

 گر  .اشاچی و نوع ورزش رعایپ میتم

بایسپ  ر قالب طرحهای توسعه شهری و  ر چارچوب نظا  کلی کاربریهاا  ت: احداث مجموعه ورزشی بزرگ  می

 انجا  گیر . 

 فضاهای بازی (4

 مشخصات انواع فضاهای بازی 

سااس گروههاای سانی    کو کان  ر هر گروه سنی  نیازهای تفریحی متفاوتی  ارند.بدی  سبب زمینهای بازی بر ا

 شو :بندی میکو کان و به شرح زیر تقسی،

 ساله 3-1الف: مشخصات محل بازی گروه سنی 

)بی اتر بصاورت فار ی و یاا      توپ بازی  بازیهای تخیلی  توجه به شناخپ اشیاء   ویدن و قد  ز نها:  فعالیت

 نظارت والدی  یا مربی(.

 های کوچک بازی  وسایل متحرک. های ماسه  مکان گل بازی  ابزارکیسه تجهیزات:

)تجهیزاتای   هاای خطرنااک  سازی شده و بدون مله و زاویاه فضای باز یا بسته  چم  کاری شده یا کو موقعیت:

 بینی شو (.برای نظارت بزرگسازن باید میش

 )حدو  یک متر برای هر کو ک(. مترمربع 111 حداقل فضا:

 متر 51 فاصله فضای بازی و محل مسکونی:
                                                           

.7
، ص .9.0، جلد دوم، سازمان برنامه و بودجه، تهران های کشورموازین فنی ورزشگاه، «معیارهای طراحی مراکز ورزشی»دجه، ر. ک: معاونت امور فنی سازمان برنامه و بو - 

2.0 
.9

 20-.2، ص ص 9.09، شیراز استانداردهای حداقل سرانه کاربری اراضی در طراحی شهریریزی سازمان برنامه و بودجه فارس، معاونت برنامه - 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

97 

 ساله 3-4شخصات محل بازی گروه سنی ب: م

 سواری و...بصورت جمعی یا فر ی با نظارت والدی .توپ بازی   ویدن  بازیهای تخیلی   وچرخهها:  فعالیت

وسایل بازی مستقر  ر زمینی مر از ماسه  ایجا  زمینی محک، برای نقاشی و بازی اسکیپ  مناهگاهی تجهیزات: 

 برای برماکر ن چا ر.

 سازی شده  بدون مله و زاویه خطرناک.ر فضای بسته یا باز  چم  کاری شده یا کو موقعیت: 

 مترمربع برای هر کو ک(. 2کو ک  ر زمان واحد)حدو   211مترمربع برای استفا ه حدو   411حداقل فضا: 

 متر. 151تا  111 فاصله فضای بازی و محل مسکونی:

 ساله 00-3پ: مشخصات محل بازی گروه سنی 

 سواری  توپ بازی  ژیمناستیک  بازیهای آزا   ر زمینهای چم  یا کو سازی شده. وچرخهها:  فعايت

مسیرهای بازی ورزشی  بازیهای ساختمانی   ر صورت امکان میسپ  وچرخه و اساکیپ کارگاههایی  تجهیزات: 

 های هنری.برای مرورش خالقیپ

 سازی.کاری شده یا  ارای کو ر فضای باز  چم  موقعیت:

 مترمربع برای هر کو ک(.3متر کو ک  ر زمان واحد) 211مترمربع برای استفا ه حدو   611 حداقل فضا:

 متر 311تا  211 فاصله فضای بازی و محل مسکونی:

 ساله 05 -02ت: مشخصات محل بازی گروه سنی 

)والیبال  فوتباال    دهسازی شسواری  ژیمناستیک  و بازیهای آزا   ر زمینهای چم  و یا کو وچرخهها:  فعالیت

 های ماجراجویانه و خالقانه.بسکتبال و...( و فعالیپ

 های هنری.زمینهای ورزشی  زمینهای ماجراجویی  کارگاه تجهیزات:

 سازی.کاری شده یا  ارای کو ر فضای باز  چم  موقعیت:

 مترمربع برای هر نوجوان(. 5نوجوان) 161مترمربع برای حدو   111 حداقل فضا:

62متر. 111تا  511 صله فضای بازی و محل مسکونی:فا
 

 طبقه بندی زمینهای بازی 

های سنی متفاوت لزوماً به مفهو  ایجا  فضاهای بازی مجزا نیسپ و هر جاا  تفکیک م خصات محل بازی گروه

شاو    وصیه مای باید بتوانند  ر یک مکان بازی کنند... ت -با سنی  متفاوت -که امکان  اشته باشد  کو کان و نوجوانان

المقدور زمی  بازی را طوری مکانیابی و طراحی کنند که محل و نوع بازی گروههاای سانی متفااوت    ریزان حتیبرنامه

باشد. ای  محلهای مجزا باید  رون یک مجموعه قرار گیرند و زمی  بازی برای استفا ه همه گروههای سانی کو کاان   

ریزیهایی وجو  نداشته باشد  فضاهای بازی گروههای سنی متفاوت  به هطراحی شو .  ر موار ی که امکان چنی  برنام

 شو :سه نوع زمی  بازی تفکیک می
                                                           

.2
 . 2.-7.ص  ،.9.0، گزارش سوم، سازمان پارکها و فضای سبز، تهران اصول و ضوابط طراحی پارکهای شهرین مشاور آمایش محیط، ر. ک: مهندیس - 
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 ساله( که مقیاس عملکر ی آن واحد همسایگی اسپ. 6-1زمی  بازی کو کان خر سال) -1

گتار و  های بزرساله( که  ر آنجا خر سازن  ر کنار بنه 15 -1زمی  بازی برای همه گروههای سنی کو کان) -2

 نوجوانان به بازی می مر ازند و مقیاس عملکر ی آن محله یا ناحیه شهری اسپ.

رو . به ای  نوع می به شمارفضای بزرگ بازی که مرکزی تفریحی برای کو کان  نوجوانان و حتی بزرگسازن  -3

توانند مطابق با ه میشو . شهربازی  مجتمعی اسپ که همه اعضای خانوا زمینهای بازی  گاهی شهربازی نیز گفته می

عالیقی که  ارند به بازی یا تفریح  ر آنجا بپر ازند. حوزه نفوذ ای  فضا  وابسته به اندازه و امکانات ناحیه  منطقاه و یاا   

 حتی شهر اسپ.

 معیارهای مکانیابی و توزيع فضاهای بازی 

 الف:دسترسی

کاه   -بازی کو ک خر سال باا همساازنش  مهمتری  معیار برای مکانیابی فضاهای بازی   سترسی اسپ. محیط 

باید  ر مجاورت ویا  سترسی مستقی،  و طرفه کو کان به خانه یا اولیاء باه کو کاان    -ضرورت  ار  خارج از خانه باشد

کر ن  اشته باشند  اما از  یدگاه کو کاان  اما  باه    بازی خواهند بیش از میش  ر محیط ام   اجازهکو کان می "باشد.

ها  ر خاارج  تری  عامل ماثر بر بازی کر ن بنهسپ که براحتی به امنیپ خانه  سترسی  اشته باشند. اصیلمعنای آن ا

  63از خانه  میزان  سترسی به محل سکونپ اسپ.

 ب: فاصله

توانند به تنهایی از منزل  ور شوند و باید زیر نظار والادی  باازی    ساله( که نمی6-1زمی  بازی کو کان خر سال)

متر با منزل ای ان فاصله  اشته باشد. معماوًز ایا  زمینهاای باازی  ر مارکهاای کاو ک یاا         351ید بیش از کنند  نبا

 شو  و شوند. استقرار فضای بازی  ر مارک  موجب تنوع عملکر ی مارک میمارکهای واحد همسایگی مکانیابی می

سااز   بلکاه   راحپ والادی  فاراه، مای   وجو  فضای سبز  ر مجاورت فضای بازی  نه تنها مکانی مناسب برای اسات 

توانند به تنهایی و بدون نظارت والادی  باازی کنناد     کو کان بزرگتر می 64شو .موجب تصفیه هوای زمی  بازی نیز می

متری خانه قرار  111مسافپ بی تری بپیمایند و قدری از منزل  ور شوند. فضای بازی ای  کو کان می تواند حداکثر  ر 

 توان  ر مارکهای محله مستقر ساخپ.  فضاهای بازی را می اشته باشد. ای

 ج: همجواری

همجواریهای مناسب برای فضای بازی کو کان: تأسیسات آموزشی  مراکز تجاری  تفریحی  فرهنگای و فضااهای   

یک  مناسب: محلهای جمع آوری زباله  تأسیسات  رمانی و بهداشتی و تأسیسات صنعتی. لسبز هستند و همجواریهای نا

 مهمتری  معیار وجو  امنیپ برای مکانیابی فضای بازی اسپ  بدی  منظور رعایپ اصول زیر ضروری اسپ:

                                                           
..

 .9.0ریزی شهری، تهران مینوش صدوقیان زاده، بلندمرتبه سازی و فضاهای شهری، مرکز مطالعات و برنامه - 
..

را در نظر داشت: نخست اینکه فضای بازی کودک باید در دیدرس و قابل نظارت باشدد و در بدین انبدوه درختدان، گدم و غیرقابدل       برای تعیین زمین بازی در پارک باید دو نکته  - 
بوجود آورد کده از  توان با استفاده از فضای سبز یا سایبان، محیطی نظارت نگردد و دوم اینکه فضای بازی نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار داشته باشد. بدین منظور نیز می

 مند باشد اما در معرض آفتاب شدید قرار نداشته باشد.نور طبیعی بهره
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 ای که والدی  بتوانند براحتی نظارت کنند و مراقب فرزندان خو  باشند.قابل نظارت بو ن زمی  بازی  بگونه (7

 اشند از خیابانهای شلوغ عبور کنند.زمی   ر جایی مکانیابی شو  که کو کان برای مراجعه به آن مجبور نب (1

 زمی  بازی نباید  ر مجاورت خیابان مکانیابی شوند   (7

 ها یا سایر نقاطی که امکان سقوط از آنجا وجو   ار   مکانیابی شو .زمی  بازی نباید بر فراز تپه (11

زز  بارای   نما  جوی آب عاریض و مرعماق وجاو   ار   بایاد تادابیر     اگر  ر اطراف زمی  بازی  استخر  آب (11

 محصور کر ن ای  عناصر  اتخاذ شو .

 

 بررسي کمبودها و نیازهای کاربری ورزشي -4-2-6-1

هماهنگی مراکز ورزشی بخصو  مراکز با مقیاس عملکر ی ناحیه ای و محلی با فضاهای سبز و مارکها  به بسط 

لذا همانطور که  ر باز ذکر گر ید یکی از راهبر های ای  طارح  بهتر و تحقق بی تر ای   و فضای شهری می انجامد  

  ر راستای تحقق بی تر تلفیق ای   و کاربری می باشد.

هکتار می باشد. از نظر مقدار زمی  شهر  1.7مقدار اراضی اختصا  یافته به خدمات ورزشی  ر وضع موجو  حدو  

 یزات ورزشی کمبو  شدیدی  ر شهر قابل محسوس اسپ.از کمبو ی برخور ار نیسپ  اما ازلحاظ تسهیالت و تجه

 

 : برآورد سطوح مورد نیاز کاربری ورزشي35جدول شماره 

 محالت برنامه ریزی
 مقیاس

 عملکردی
 تعداد

سطح 
 )مترمربع(

سرانه 
موجود 

 )مترمربع(

سرانه 
 معیار)مترمربع(

زمین مورد 
نیاز 

 )مترمربع(

ع کمبود دروض
 موجود

زمین مورد نیاز 
سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح  
 .9.7تا افق 

 )مترمربع(

9079.0- 9079.0 7.0 7.77 7 7 محلی کل شهر  2291.0 -2291.0  

9021.0- 2..0.1 ... ...2 ....0. . شهری کل شهر  97..... -..11.1  

 0331ماخذ: حبیبی و مسائلی، کتاب سبز شهرداريها و محاسبات مشاور،
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 مراکز اداری -4-2-7

مترمربع می نها  شده اسپ. از اینرو با توجه به اراضی اختصا  یافته به ای   ساته از   6سرانه معیار خدمات ا اری 

خدمات و مقایسه سرانه ها ه،  ر وضع موجو  و ه،  ر آتی کمبو  محسوسی به نسبپ سایر خدمات شاهری  ر شاهر   

مترمربع اسپ.  رضم  مخ اایش مراکاز ا اری  ر ساطح شاهر بصاورت       7.7دو  م اهده نمی گر  . سرانه موجو  ح

غیرمتمرکز می باشد. فضای ا اری از لحاظ مساحپ  ر شهر نو ان کمبو ی ندار  که علپ ای  امر بزرگ بو ن قطعات 

 زمی  اختصا   ا ه شده به کاربری ا اری می باشد. 

 رآورد سطوح مورد نیاز مراکز اداری: ب34جدول شماره 

 تعداد 
سطح 

 )مترمربع(

سرانه 

موجود 

 )مترمربع(

سرانه 

 معیار)مترمربع(

زمین 

مورد نیاز 

 )مترمربع(

کمبود 

دروضع 

 موجود

زمین مورد نیاز 

سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح  

 0415تا افق 

 )مترمربع(

 ...912. .9172 ....000 ....9 . 1 ..2.290 97 کل شهر

 مأخذ: محاسبات مشاور

 

 تاسیسات و تجهیزات شهری -4-3

 گورستان -4-3-1

 حسب مقیاس شهرها مشخصات گورستان بر 

گورستانها بدلیل زیسپ محیطی و عملکر ی   ر خارج از شهر قرار می گیر  و بار اسااس اصاول برناماه ریازی       

 یگار  اساتاندار های معینای بارای انادازه و      شهری  برای شهر تنها یک گورستان  ر نظر گرفته مای شاو . از ساوی    

م خصات کلی کارکر  گورستانها وجو  ندار . بنابرای   اندازه گورستانها  ر شهر کامالً وابسته به جمعیپ آن شهر اسپ 

و بر اساس نرخ مرگ و میر شهر تعیی  می گر    اما عملکر های هر گورستان به  و عامل بساتگی  ار : یکای انادازه    

 و  یگری فاصله گورستان از شهر. گورستان

تاری  هرچه گورستان بزرگتر و از شهر  ورتر باشد  باید تأسیسات و تسهیالت بی تر و  ر نتیجه عملکر  گساتر ه  

برای آن میش بینی شو   هر گورستان  ر وهله اول باید تأسیسات و تسهیالت مایه ای و ضروری  اشته باشد و ساپس  

ستان با توجه به  و عامل ذکر شده   ر صورت لزو  تأسیسات مور  نیاز  احاداث شاو .  ر   بر اساس بررسی تحلیلی گور

زیر ابتدا عناصر و تأسیسات م ترک گورستانها نا  بر ه می شو  و سپس تأسیساتی که بسته به مقیااس شاهرها قابال    

 گر  .توسعه اسپ  فهرسپ می

مل مقاابر عماومی و قطعاه شاهدا      شاا عناصر و تأسیسات و تسهیالت مشاترک گورساتانها    -الف 

)آب  بر   گرمایش و..(  مساجد  ورو ی و نگهباانی  مارکیناگ      )البسه سوز(  ساختمان تأسیسات غسالخانه  زباله سوز
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ای)تلف  عمومی  ظروف زباله  آبخوری  سایه بان  توالپ عمومی( راهها و فضای سبز  ساختمان ا اری و تسهیالت مایه

 و... می باشد.

شامل سال  سوگواری  فضاای سابز و فضاای    سیسات اضافی گورستان بر حسب مقیاس شهر تأ -ب

های خصوصی  سانگ تراشای  گلخاناه      بازی برای کو کان   رمانگاه  بوفه یا سال  غذاخوری  قطعه کو کان  آرامگاه

)تولید  کارگاههای تولیدی)نقاشی و تزیینات  نجاری  آهنگری  مکانیکی و...(   گلفروشی  سر خانه  کارگاههای خدماتی

 و تأسیسات تصفیه فاضالب و... می باشد. سنگ بتونی لحد  جدول و بلوک مور  نیاز گورستان(

 ضوابط مکانیابی گورستانهای شهری (2

و  یگری  "موقع"عوامل ما ثر بر مکانیابی گورستان به  و  سته تقسی، می شو :یکی عوامل مربوط به موقعیپ یا

 ."موضع"یا  عوامل مربوط به مکان

عوامل مربوط به موقعیپ  عواملی هستند که رابطه بی  شهر و گورستان را م خص و موقعیپ گورستان  ر ارتباط 

با شهر را تعیی  می نمایند. عوامل مکانی به ویژگیهای محل قرارگیاری گورساتان مارتبط مای شاو  و ایا  نکتاه را        

صرف نظر از موقعیپ آن بارای احاداث گورساتان مناساب      م خص میساز  که آیا محل انتخاب شده برای گورستان 

 هسپ یا خیر.

 عوامل مربوط به موقعیت 

 فاصله تا شهر -الف

گورستان بدزیل گوناگونی باید  ور از بافپ شهری  مکانیابی شو   از نظر فقهی حداکثر فاصله گورستان از شاهر   

ن روزه نگر  . از سوی  یگر  از آنجاا کاه مسالمانان  ر    ای باشد که موجب شکسته شدن نماز و باطل شدباید به اندازه

فواصل زمانی معینی)تقریباً هر هفته( به فاتحه خوانی برای اهل قبور می روند  فاصله گورستان نباید  ر حدی باشد که 

موجب به زحمپ افتا ن شهروندان شو . اما  ر هر حال  برای رعایپ اصول شهرسازی  فاصله بای  گورساتان و شاهر    

ضروری اسپ.  ر غیر ای  صورت م کالتی نظیر انتقال انواع آلو گیها  افسر گی مر    ایجا  ترافیک  اشاغال فضاای   

 شهری و جلوگیری از اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی را بوجو  خواهند آور .

 جهت توسعه شهر -ب

یا اینکه به هر  لیل  ر طرح توسعه  گورستان باید  ر جهتی مکانیابی شو  که امکان توسعه شهر  ر آن جهپ نرو  

کالبدی شهر   ر گستره توسعه آتی شهر قرار نگیر . بنابرای   بهتر اسپ گورستانها  ر جهااتی کاه عاواملی مانناد:کوه      

 جنگل و موانعی از ای   سپ که از توسعه شهری جلوگیری می کنند  مکانیابی شوند. 

 همجواريها-پ

سبز  خاواه خااکی و صاحرایی همجواریهاای مناساب گورساتان هساتند. ساایر         فضاهای باز خواه  رختدار و سر 

همجواریها بویژه همجواری با مراکز آموزشی  صنعتی  نظامی و... نامناسب هستند. همننی  با توجه به عالقاه ای کاه   

...  ارند  توصایه  بخ ی از مر   ک ور ما به  ف  مر گان خو   ر جوار اماک  مذهبی و مقابر مقدس نظیر: امامزا ه ها و

 می شو  ای  نوع همجواریها خیلی ک، و با توجه به شرایط  یگر  انجا  گیر .
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 جهت وزش بادهای غالب -ت

بر اثر فعل و انفعازت شیمیایی ناشی از تجزیه اجساا   همننای  ساوزاندن لباساهای مر گاان  معماوًز هاوای         

های زیساتی  ر معارض باا  گورساتان      یز قرار گرفت  مجتمعگورستان ماکیزه نیسپ. از سوی  یگر  از نظر اجتماعی ن

نامطلوب اسپ. بنابرای   جهپ وزش با  غالب باید از سوی شهر به گورستان باشد و  ر صورت قرارگیری گورساتان  ر  

 مسیر با ی که به طرف شهر می وز   بهتر اسپ میرامون گورستان با  رختان بلند و مُر شاخ و برگ محصور گر  .

 دسترسی -ث

معموزً  رفپ و آمد به گورستان بصورت  سته بندی جمعی انجا  می گیر  و  ر ایا  خاصی نظیر: شبهای جمعه و  

برخی از مناسبپ های مذهبی و ملی جمعیپ زیا ی به گورستان روی می آورند. بنابرای    سترسی مناسب و ایم  باه  

 گورستان اهمیپ خاصی  ار . 

 عوامل مربوط به مکان 

جنس خاک  ر فعل و انفعازت شیمیایی روی جسد بسیار ماثر اسپ. زمینهایی جنس و ترکیبات خاک:  -فال

 که بعنوان بستر گورستان انتخاب می شوند  باید  ارای ویژگیهای زیر باشند:

 متخلخل)نر  و جداشونده( باشند بگونه ای که هوا برای تجزیه جسد  ر جریان باشد. - 

  عبور  هند  ولی نه به آن حدی که آب باران و آبهای سطحی را سریعاً از خو  عبور  هند. آب را به نسبپ از خو -

 و قابلیپ خروج را  اشته باشند  بگونه ای که بصورت فیلتر عمل کنند.

 آب مذیری و نفوذمذیری آنها زیا  نباشد. -

 نسبتاً خ ک و همننی  نسبتاً نر  باشند. -

  ارای ترکیباتی از سیلیس باشند. -

سخپ و متوسط  زمینهای رسی  شنی  بستررو خانه ها و زمینهای باتالقی  صخره ای و  " ج" ر ضم  زمینهای 

 سنگی برای احداث گورستان مناسب نیستند.

توموگرافی گورستان باید شیب مناسبی برای تخلیه سریع و روان آبهای سطحی  اشته باشاد   شیب زمین:  -ب

برف و باران  ر  ر سطح گورستان باقی نماند. البته  ر کنار شیب مناسب باید شابکه   تا بدی  ترتیب آب ناشی از ریزش

گیر احداث شاو . همننای   ر صاورتی کاه     تخلیه آبهای سطحی نیز طراحی شو . البته گورستان نباید  ر اراضی سیل

مایی  تر از مجتمع قرار گیر  گورستان و مجتمع زیستی همجوار  ر یک شیب قرار گرفته باشند  گورستان باید  ر ارتفاع 

 تا آبهای آلو ه از سمپ گورستان به سوی شهر جریان نیابد.

با توجه به عمق قبر و سطح آبهای زیرزمینی  مکان گورساتان بایاد باه نحاوی     عمق آبهای زيرزمینی:  -ت

ز محیط زیساپ   ر  سازمان حفاظپ ا 41-45اساس  ستوالعمل شماره  بر تعیی  شو  که آبهای زیر زمینی آلو ه ن وند.

متار   5خصو  ضوابط مکان و موقعیپ گورستان  سطح سفره های آب زیرزمینی  ر محدو ه گورساتان بایاد حاداقل    

 مایی  تر از کو قبور باشد.
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گورستان نباید  ر مجاورت رو خانه  چ مه و قنات مکانیابی شاو   زیارا فاضاالب    محل آبهای سطحی:  -ث

انه بسیار آلو ه اسپ و به هیچ وجه نباید میش از تصفیه  فع گر    حتای نبایاد باا    گورستان و از جمله فاضالب غسالخ

 آبهای جاری مصرفی انسان   ا  یا ک اورزی تماس میدا کند.

مکانی که برای گورستان انتخاب می شو   باید امکان توسعه برای بهره بر اری  ر چگونگی توسعه آتی:  -ج

 سالهای آتی را   اشته باشد.

زمی  محل احداث گورستان نباید: غصبی  موقوفه امر خاا )غیر  موازين شرعی در انتخاب زمین:  رعايت 

 از گورستان( و بالتکلیو باشد. 

 ريزی گورستانمعیارهای برنامه 

اولی  گا  برای برنامه ریزی گورستان  تعیی  مساحپ گورستان اسپ. بدی  منظور   ورنمای برنامه ریزی معماوزً  

 ر نظر گرفته می شو . سپس با استفا ه از تجارب و نظر کارشناسان عل، جمعیپ شناسی  تعدا  مر گان سال  31تا 25

مترمربع سرانه به ازای هر نفر  مساحپ مور   5شهر برای تما  سالهای ای   وره میش بینی می شو . با  ر نظر گرفت  

 نیاز برای گورستان را می توان برآور  کر .

های شهری  ارای عناصریسپ که روابطی بی  آنها برقرار اسپ. بنابرای   گاا   اری از مجموعهگورستان مانند بسی 

 بعدی  ر برنامه ریزی گورستان تعیی  عناصر مور  نیازیسپ که با مقیاس گورستان همبستگی  ار .

 پ.گیری  ر مور  نحوه استقرار و ارتباط فضاهای مختلو گورستان با یکدیگر اسگا  نهایی  تصمی، 

  ر ا امه به توضیح مختصر ماره ای از عناصر مه، گورستان می مر ازی،:

 انواع پارکینگ با توجه به فضاهای گوناگون گورستان 

مارکینگ های گورستان به چهار  سته مارکینگ ویژه کارکنان و کارمندان مجموعه  مارکیناگ بارای مراجعاان و     

 رکینگ وسایط نقلیه خدماتی گورستان تقسی، می شوند.فاتحه خوانان  مارکینگ وسایط نقلیه عمومی  ما

 بررسي کمبودها و نیازهای آتي شهر -4-3-1-1

با توجه به آننه گفته شد  سرانه معیار گورستانها با عنایپ به مساحپ مربوط به قبرهاا  غساالخانه هاا  ساالنهای     

مترمربع  ر مقابل هر شهرن ی   ر نظار   4انه سوگواری و تاسیسات  یگر  و با توجه به فضاهای مور  احتیاج آینده  سر

گرفته شده اسپ. لذا  ر شهر نو ان از لحاظ زمی  کمبو  شدیدی قابل رویپ نیسپ  اما از لحاظ مکانی بعلپ قرارگیری 

 مسیر توسعه شهری با م کل مواجه می باشد و خروج آن از شهر ضرورت  ار .محدو ه شهر و  ر 

 : برآورد سطوح مورد نیاز گورستان36جدول شماره 

 تعداد 
سطح 

 )مترمربع(

سرانه 

موجود 

 )مترمربع(

سرانه معیار 

 )مترمربع(

زمین مورد 

نیاز 

 )مترمربع(

کمبود در 

 وضع موجود

زمین مورد نیاز 

سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح تا  

 0415افق 

 )مترمربع(

 ..99- 00..9 7..9 .9907 . 1... ..9.2 . کل شهر

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 آتش نشاني -4-3-2

کاار   و سااز  و قواعاد  و اصاول  تاابع  شاهر   ساطح  از خاصای  کالبادی -فضایی موقعیپ  ر شهری عنصر هر استقرار

مکاان   هماان   ر عنصار  آن عملکار ی  کاارآیی  و موفقیاپ  به شدن رعایپ صورت  ر که اسپ های( خاصی)مکانیس،

ساز  بی تر تابع شهری عناصر از بسیاری استقرار کند. بروز م کالتی بسا چه اینصورت غیر  ر و انجامید خواهد م خص

 خدمات از ای  نوع جزء نیز ن انی آتش ایستگاههای که عمومی خدمات برای اما اسپ  آزا  رقابپ و اقتصا ی کارهای و

 تصمی، ها به بازار جبران ناکارآمدیهای برای اسپ زز  بلکه کر  بسنده بازار ساز وکارهای به توان نمی باشد می شهری

 خادمات  واحادهای  استقرار و گزینی مبانی مکان و اصول رعایپ جسپ. تمسک نیز عمو  منافع بر مبتنی سیاستهای و

 ایران شهرهای  ر چندان واحدها ای  طراحی و ریزی نیز برنامه و آنها اثربخ ی و کارآیی کر ن حداکثر هدف با شهری

 جباران  منفای  تبعات اسپ ممک  آتش ن انی مانند شهری مراکز خدمات از بعضی  ر غفلپ و خالء ای  پنیس مرسو 

 .گذار  برجای شهری مدیریپ بی تر برای های هزینه همننی  و شهروندان برای را نامذیری

 و اساتقرار  جهاپ  مکانی شهرها از سویی و اورژانسی-خدماتی کاربریهای و عناصر بعنوان ن انی آتش ایستگاههای

محسوب می  شهرها  ر رسانی خدمات حیاتی و مراکز مه، جمله از امدا  از سوی  یگر  و ن انی آتش خو روهای انتظار

 نمایند. می ایفا شهرها توسعه اقتصا ی و شهروندان آسایش و ایمنی تأمی   ر مه، و حیاتی نق ی که شوند

 آنها استقرار مستلز  چیز هر بیش از ن انی آتش گاههایایست توسط مطمئ  و موقع به رسانی خدمات اسپ بدیهی 

 یک از شهری محیط و محدو یپ های موانع با شدن مواجه بدون و وقپ اسرع  ر بتوانند که اسپ مناسب مکانهای  ر

 ای اطفاء و اقدامات و رسیده حا ثه به محل  یگر طرف از شهر ساکنان زندگی روی بر منفی آثار حداقل ایجا  با و طرف

 هاا ایساتگاه  تعدا  و موقعیپ تعیی  و ن انی آتش ایستگاه های و مکانیابی جانمایی از ای  رو .برسانند انجا  به را امدا 

بینی  میش و موجو  تدارکاتی و مالی توان شهر  خصوصیات و ویژگیها به توجه با و شهروندان شهر مناسب موشش جهپ

 .باشد می زمینه ای   ر ز ز و حیاتی اقدامات از آتی  امکانات توسعۀ

 صاورت   و به که  ارند استقرار ن انی آتش تجهیزات و خو روها نیروها  آن  ر که اسپ مکانی ن انی آتش ایستگاه

 :هستند غیرمستقل و مستقل

 .باشد ن انی آتش واحد یا سازمان اختیار  ر آن ساختمان که اسپ ایستگاهی مستقل: ایستگاه

  ارای سااختمان  و باو ه  مستقر شهر اری مختلو واحدهای  ر که شو  می گفته ستگاهیای به غیرمستقل: ایستگاه

 .نباشد مجزا

 A,B,C,Dناوع   ایساتگاه  هاای  ناا   با که شوند می تقسی،  سته چهار به انواع نظر از نیز ن انی آتش ایستگاههای

  شوند. می نامیده

 نوع  ايستگاهA (ايستگاه :)سااختمانهای  باا  و مرجمعیپ و بزرگ هایشهر برای ایستگاه نوع ای  مادر 

 بارای  بهداشاتی  زیساتی و  ورزشی  امکانات و تأسیسات مترمربع و6111از  بیش نیاز  مور  زمی  اسپ  نیاز مور  بلند

 اطفااء  مانناد  فعالیتهایی  ر و هستند  چندمنظوره  ر ضم  ایستگاههای ما ر .بو  خواهد شیفپ هر  ر نفر 31 حداقل
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زلزلاه(   بهما    ویاژه )ساقوط    عملیاات  فرعی  ایستگاههای از م تیبانی می گیری  مر    ت  آموزشنجا امدا  حریق 

 کنند. شرکپ می

 نوع  ايستگاهB (ايستگاه :)ای  برای زز  مساحپ باشند. می شهرها  ر رایج ایستگاههای نوع از اصلی 

 .باشد باید شیفپ  ر هر نفر 27 حداقل برای بهداشتی و ورزشی امکانات و مترمربع هزار 3 تا 2 ایستگاه ها نوع

 نوع  ايستگاهC (ايستگاه :)یده تدارک خو رو 3 حداکثر یا خو رو  و برای ایستگاه ها نوع ای  فرعی  

 .باشد می متر 311 تا 211 حدو  ایستگاه نوع ای  نیاز مور  زمی  و شوند می

 نوع ايستگاه D:به عوامل ای  شده  حا ث مختلفی واملع اثر  ر ک ور  ر افتا ه اتفا  سوزی آتش حوا ث 

 اند. شده سایر تقس، و سیگار هت و کبریپ م تعل  مایعات بر   گاز  عامل به ترتیب به که اند شده تقسی،  سته شش

 آتاش  حاوا ث  بی تری   یگر عوامل با مقایسه  ر نسبی بطور سیگار ته و کبریپ عامل از ناشی سوزی آتش حوا ث

 .انفجار و گاز بر   م تعل  مایعات از: عبارتند نزولی ترتیب به بقیه عوامل همننی  اسپ.آور ه  بوجو  را سوزی

 آتاش  از آمارهاای  حاصله  ارند. نتایج سوزی آتش مقابل  ر متفاوتی مذیریهای آسیب مختلو   ر ضم  کاربریهای

  اشاته  ساوزی  آتش حوا ث مقابل  ر را مذیری آسیب بی تری  همی ه کاربریهای مسکونی که اسپ  ا ه ن ان سوزی

 تلفاات آتاش   بی تری  همننی  و افتد می اتفا  آنها  ر روز شبانه طول  ر انسانها فعالیپ که بی تری  مکانها ای  .اند

 از ماس  تجااری   ر کاربریهاای  اناد. بو ه ریزانبرنامه خا  توجه مور  همواره افتند می اتفا  مکانها ای   ر نیز سوزی

 کااربری  از بعاد  تولیادی  و صانعتی  و کاربری تجاری افتد می اتفا  سوزی آتش حوا ث  تری بی مسکونی کاربریهای

 قارار  بعادی  هاای رتباه   ر شهری نقل و حمل شبکه و تراک، جمعیپ  ارند. قرار بعدی هایرتبه  ر ترتیب به مسکونی

 از یکای  و کااربر   ارناد   یساتگاهها ا گزینای مکان  ر آنها  هیوزن  ر کاربری ارزشهای هر بعنوان امتیازات ای  . ارند

 .باشند می هاایستگاه استقرار محل تعیی   ر معیارها بااهمیپ تری 

 ساایر  از بایش  تجاری و مسکونی  صنعتی کاربریهای  ر حوا ث که  هد می ن ان ن انی آتش حوا ث آمار بررسی

 طرف از اسپ بو ه صنعتی %7 و جاریت % 13مسکونی   حوا ث از % 46 حوا ث کل از و اسپ افتا ه اتفا  کاربرها

 . ار  را حا ثه محل به ن انی آتش نیروهای به موقع  سترسی  ر را اصلی نقش ارتباطی شبکه  یگر

محال   باه  وساایل  و تجهیازات  رسایدن  زمان مدت به تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته  ر زمینه های مربوط از

 نظار   ر باا  وقوع حا ثه مکان به رسیدن زمان حداقل که شو  می تیجهن چنی  ایستگاه از خو روها خروج زمان و حا ثه

 ساالهای   ر شاو   گرفته نظر  ر  قیقه 7 باید خو روها نوع و شهری بافپ و ایران شهرهای  ر رانندگی فرهنگ گرفت 

 5 باه  اناد تو مای  زماان  ای  امدا   خو روهای با وظایو شهروندان آشنایی و شهری ترافیک شدن روان به توجه با آتی

 .باشد می متغیر  قیقه 11 تا 3 از شهرها  اخل  ر مختلو  نیا ک ورهای  ر زمان ای  یابد. تقلیل  قیقه

 ن انی می مر ازی،: ایستگاههای آتش لذا  ر ا امه به بررسی اصول و معیارهای مکانیابی

 نشانی آتش ايستگاههای گزينیاصول و معیارهای مکان 

 خدمات حیاتی مراکز جمله از و امدا   ن انیآتش خو روهای انتظار و استقرار جهپ مکانی بعنوان ن انیآتش ایستگاه

 .نمایند می ایفا شهرها اقتصا ی توسعه و شهروندان آسایش ایمنی و تأمی   ر مهمی نقش هستند که رسانی
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 آنها استقرار ستلز چیز م هر از بیش ن انی آتش ایستگاه های توسط و مطمئ  موقع به رسانی خدمات اسپ بدیهی

 یاک  از شاهری  محایط  محدو یتهای و با موانع شدن مواجه بدون و وقپ اسرع  ر بتوانند که اسپ مناسب مکانهای  ر

 یا اطفاء و اقدامات و رسیده حا ثه محل به  یگر طرف از شهر زندگی ساکنان روی بر منفی آثار حداقل ایجا  با و طرف

 .برسانند انجا  به را امدا 

 عوامل که  ارند ن انی  تأکید آتش ایستگاه های گزینیمکان ضوابط خصو   ر گرفته صورت مطالعات جموع م  ر

 ای   ر خصو  زز  ضوابط و تدوی  گر ند می خالصه زیر عامل 6  ر ن انی آتش ایستگاه های گزینیمکان  ر ماثر

 :از عبارتند عوامل ای  .خواهد بو  شهرها سطح  ر ایستگاه ها بهینه توزیع راهگ ای عوامل

ترافیکای   جریاان  باه  ورو  سهولپ برای ن انی آتش ایستگاههای محل  سترسی  عامل نظر از: دسترسی .1

 ایستگاه هاای آتاش   مکانیابی  ر موثر عوامل از یکی ترافیکی شبکه و شهری نقل و حمل اسپ  لذا سیست، ضروری

  ر غیاره  و باو ن خیاباان    وطرفاه  یاا  طرفه یک فیک ترا حج، و کیفیپ خیابانها  عرض چون عواملی اسپ. ن انی

 مای  تعیای   نقااطی   ر و چند خیابان تالقی محل  ر معموزً مناسب محل موثرند. ایستگاه ها استقرار محل چگونگی

 کنار  ر همننی  .نگر   ن انی آتش و اکیپ خو روها حرکپ کندکننده یا و مانع وجه هیچ به ترافیک حج، که شو 

 یاک  از بایش  باه   سترسای  امکاان  المقدور و حتی گر   ( تعیی 1 و 2 اصلی ) رجه شریانی معابر شبکه با موازی یا

 همننی  و سنگی  ترافیک  ارای خیابانهای و ها تقاطع  ر کنار ایستگاه ها مکان گزینی از گیر . قرار مدنظر خیابان 

 تلفا    بار    آب  هاای  شبکه به  سترسی یسپ ضرور گر  . مرهیز نیز محلی و یکطرفه خیابانهای موازی یا کنار  ر

 .باشد فراه، نیز جمعی ارتباط وسایل از و استفا ه و نقل حمل سرویسهای

 می عملکر ی شعاع ن انی آتش ایستگاههای مراکز گزینی مکان معیارهای از : یکیمفید عملکرد شعاع .2

بی   زمان مدت  ر کیلومتر 31 متوسط رعپس با ن انیآتش ماشی  یک که شو  می گفته مسافتی به شعاع ای  باشد 

 شاعاعی  چنی  باشد. می کیلومتر 2 الی 1.5بی   شعاع ای  نماید. که  هی سرویس را حا ثه محل بتواند  قیقه 5تا  3

باشاد  بطوریکاه    مای  تغییر قابل  یگر مسایل و کاربریها نوع و حج، جمعیپ  تراک، قبیل از متعد ی عوامل نتیجه  ر

 اصال  ن اانی  آتش ایستگاه های مکان گزینی  ر لذا و  ار  فر  با ه، نیز ایستگاه ها مفید عملکر  و خدماتی شعاع

 کوچاک  ایستگاه هر عملکر  نهایی شعاع باشد. می کننده تعیی  عامل  قیقه  5تا  3 زمانی فاصلۀ و حداکثر  سترسی

 با ایستگاه هر مفید عملکر  شعاع و باشد یم متر 7111 بزرگ ایستگاه هر و متر 3511 ایستگاه متوسط هر متر  1751

 کیلومترمربع خواهد 7 حدو  برابر مذکور مساحپ که متر 1511 حداکثر ساعپ   ر کیلومتر 31 متوسط سرعپ توجه به

 .بو 

 نظار  مد  قیقاً شهر توسعه جهپ اسپ ضروری جدید  ایستگاه های مکان گزینی :  رشهر توسعۀ جهت .3

مربوطه  ایساتگاه   ساختمانی های تراک، و آتی سال 21 تا 11  ر توسعه  نواحی مذیری یپجمع با و متناسب گیر  قرار

 کنندۀ محدو  عوامل  ر نز یکی نباید توسعه مناطق  ر جدید ایستگاه های برای انتخابی مکان گر ند. گزینی مکان ها

 کاهش را ایستگاه العملعکس عوامل  ای  که چرا قرار گیر   ...و کوهها  ک اورزی  اراضی باغات  مانند شهر توسعه

 و وضاعیپ  یاک   ر مجاور نواحی توسعه از مس ایستگاه که باشد  ر موقعیتی نباید انتخابی مکان همننی   هند. می
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 اسپ ضروری توسعه  مناطق  ر جدید ایستگاه های گزینی مکان و طراحی زز  بذکر اسپ که  ر .گیر  قرار بد مکان

 .گیر  قرار مدنظر نیز شهر توسعه نهایی الگوی

 بزرگ آینده و فعلی نیازهای برای کافی اندازۀ به باید ایستگاه برای انتخابی : مکانزمین قطعۀ ويژگیهای .5

  ر ایا   گر  . تعیی  محدو ه کالبدی و اقتصا ی اجتماعی  شرایط و ایستگاه نوع با متناسب زمی  اندازۀ قطعۀ و باشد

 متوسط برای ایستگاه های مترمربع  1511 کوچک ایستگاه های برای ستاندار  ا حد  ر تفکیکی قطعه مساحپ ارتباط

 6111 میازان  باه  نفار  751111 از جمعیپ بی تر با شهرهای بزرگ )ما ر( برای ایستگاه های برای و مترمربع 3111

 اساکان  جهپ مناسب باز فضای همننی  و برای ایستگاه ها مناسب عرض و طول حداقل باشد. رعایپ می مترمربع

 .اسپ و... ضروری زلزله بروز سیل  زمان  ر توسعه نواحی  ر بویژه مر  

 از بایاد  مروژه زمی  باشد  تُند شیب با عوارض از عاری ازمکانحتی و مناسب شیب  ارای مروژه همننی  زمی 

 باشد. بکر زمی  انازمک حتی و باشد برخور ار قبول قابل مقاومپ از باشد و زمی  شده )گسل( بدور شکسته مناطق

 ن انی آتش مراکز استقرار اراضی  کاربری و همجواری عامل نظر : اززمین کاربری تعامل و همجواری .4

 ایا  عامال   .باشاد  می بالمانع تقریباً تجاری و صنعتی مسکونی  کاربری جمله از کاربریها از تعدا ی با  ر همجواری

 و ای منطقاه  شاهری   تجاری تجاری)مراکز مراکز باشد. می طقیمنا چنی  بازی اقتصا ی و جمعیتی تراک، از ناشی

 مستعد آتش خا  بدزیل نیز صنعتی و مسکونی مناطق فروش( و و خرید عامل اقتصا ی )فعالیتهای بعلپ ای( ناحیه

 ا خ شرایط بنابر بو ه بلکه بالمانع تنها نه مناطق ای   ر ن انی آتش مراکز استقرار جهپ همی  به باشند می سوزی

 سکوت  به فضاها )نیاز ای  خا  بدزیل ویژگیهای آموزشی کاربری مور   ر .باشد می نیز نامذیر اجتناب گزینی مکان

 چنای   با ن انی آتش ایستگاه های همجواری از  ان گاهی استثنای مراکز سروصدا( به مر مکانهای از  وری آرامش 

 مهادکو ک   مانناد  کوچاک  مقیاس آموزش مراکز برای صو بخ موضوع ای  خو  اری گر  . بایستی حتما کاربریها

 آتاش  ایستگاههای همجواری و استقرار صورت باشد.  ر می برخور ار زیا ی حساسیپ از راهنمایی ابتدایی و مدارس

 شو . می تهدید نیز آموزان  انش جانی امنیپ راهنمایی و ابتدایی مدارس و چون مهدکو ک فضاهایی کنار  ر ن انی

  لیال  باه  چنی  فضاهایی  ر اینکه بدلیل نیسپ. مناسب نیز آموزشی فضاهای از معقول حد از زیا تر  وری طرفی از

 سانی  شرایط به توجه با ایمنی از مسایل آموزان  انش آگاهی سطح بو ن مایی  و آموزی  انش جمعیپ بازی تراک،

تفریحی)کتابخانه های عمومی  -فرهنگی کاربری جز کاربریها به سایر مور   ر باشد. می باز سوزی آتش موار  امکان

 کاربریهاای  نظیر  یگر کاربریهای همجواری  ر ن انی آتش ایستگاههای استقرار سینماها و فرهنگ سراها و غیره...(

 سوخپ )مراکز و تجهیزات شهری تاسیسات خطرزا  مراکز و انبارها و نقل و حمل تأسیسات ا اری   رمانی  -بهداشتی

 سوزی  آتش بازی مذیری ریسک  رجه بدلیل بر ( نیروگاههای و صنعتی  تولیدی مراکز گاز  و نفپ وطخط رسانی 

 باشد. می نیز ضروری بلکه بالمانع نه تنها

 توجاه  مختلاو  مناطق  ر جمعیپ تراک، به بایسپ می ن انی آتش گزینی ایستگاههای مکان  ر :جمعیت .6

باشاند    می جمعیپ بازی تراک،  ارای که مناطقی و  ارند تاثیر ن انی آتش مراکز شعاع عملکر ی  ر عامل کر . ای 
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 آتش مراکز ریزیو برنامه شوند. می احداث مناطق سایر به نسبپ کمتری عملکر ی شعاع با ن انی آتش ایستگاههای

 .گیر  صورت جمعیپ و اندازۀ تراک، برحسب باید شهری مناطق  ر مراکز ای  عملکر ی شعاع و ن انی

 ساطح  ساه   ر شهر  عمالً مساحپ و جمعیپ میزان به توجه با شهرها برای زز  ایستگاه های ترکیب اینکه  یتاًنها

 از کمتار  جمعیاپ  با شهرهای برای جمعیپ  عامل به با توجه شو . ریزی برنامه باید کوچک و متوسط بزرگ  شهرهای

 تا نفر 51111 از بیش جمعیپ با شهرهای برای ایستگاه  مکان یک بینی حداقل میش مصوب  طرح افق  ر نفر 51111

 باا  شهرهای برای ن انی  آتش ایستگاه  و استقرار برای مکان  و حداقل بینی میش طرح مصوب  افق  ر نفر 111111

 هازار نفار   51 هار  ازاء باه  و متوساط  ایستگاه مکان یک حداقل بینی میش طرح  افق  ر نفر 111111 از جمعیپ بیش

 بینی میش طرح   ر افق نفر 251111 بازی جمعیپ با شهرهای برای کوچک  ایستگاه یک بینی شمی اضافی  جمعیپ

 میش اضافی  جمعیپ نفر هزار 75 هر به ازاء و کوچک ایستگاه برای مکان سه و متوسط ایستگاه برای مکان یک حداقل

 و متوسط ایستگاه یک بینی میش  طرح افق  ر نفر 511111بازی  جمعیپ با شهرهای برای کوچک  ایستگاه یک بینی

 شهرهای برای کوچک  ایستگاه برای محل یک بینی میش اضافی  جمعیپ هزار نفر 75 هر ازاء به و کوچک ایستگاه 6

 ایساتگاه  یاک  هار  ازاء باه  و متوساط  ایساتگاه  برای مکان یک بینی میش طرح  افق  ر نفر 751111بازی  جمعیپ با

 ایستگاه کوچک  برای محل یک میش بینی اضافی  جمعیپ نفر هزار 75 هر ازاء به و کوچک ایستگاه 6 متوسط  حداکثر

 و جمعیاپ  نفر هزار 121موشش  با ما ر ایستگاه یک بینی میش بی تر  یا جمعیپ نفر میلیون یک  ارای شهرهای برای

 نفار   هازار  75 موشش با رعیف ایستگاه 6اصلی  ایستگاه هر ازاء به و جمعیپ نفر هزار 111 موشش با اصلی ایستگاه  و

  نفر 1111111 بر عالوه جمعیپ نفر 511111 هر به ازاء طرح  افق  ر نفر 1111111 از بی تر جمعیپ با شهرهای برای

 باازی  جمعیاپ  با شهرهای برای نهایتاً و کوچک ایستگاه 6 و ایستگاه متوسط یک احداث برای زز  مکان بینی میش

 .اسپ ضروری بزرگ ایستگاههای برای محل بینی  و میش طرح افق  ر نفر2511111

 شهری  تجهیزات و تأسیسات کاربری سرانۀ جدول تنظی، هنگا  به شهرها  ر شهری ریزی برنامه  ر اسپ ضروری

 باز اراضی برای مترمربع 1.1ایستگاه های آتش ن انی و  مکان برای نفر هر ء ازا به مترمربع 1.3 میزان به حداقل  سرانۀ

 .مترمربع یک جمعا گر    منظور ایستگاه ها حاشیۀ

 گیر : قرار توجه مور  باید زیر اصول ن انی آتش ایستگاه های استقرار و مکانیابی  ر بطورکلی

 و ترافیاک کار ه   گره ایجا  که کوچک میدانهای و چهارراه ها مجاور یا و نبش امکان حد  ر ایستگاه محل -

 .ن و  انتخاب گر    می حرکپ کندی سبب

 .باشد  ور به شلوغی و صدا سرو از ممک  جای تا ایستگاه محل -

 آموزشای   رماانی    مراکاز  زیارتگاه هاا   مذهبی  مرکز مانند جمعیتی شلوغ مراکز مجاورت  ر ایستگاه محل -

 باعاث  اساپ  ممکا   حریاق  مواقع باروز   ر ن انیآتش خو روهای سریع خروج لزوماً زیرا ن و  انتخاب ...و سینماها

  .شو  می مزاحمپ ایجا  سبب ن انیآتش آژیر خو روهای آن بر افزون و باشد آفری حا ثه و شده جمعیپ اب تصا  

 به را خو  ممک  کوتاهتری  مدت  ر بتوانند ن انی آتش اکیپ های که گیر  قرار محلی  ر بایستی ایستگاه -

 برسانند. خو  خدماتی محدو ه منطقه آخری 
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 نصاب  مکانی با چنی   ر استقرار صورت  ر لیک  گر    واقع یکطرفه خیابان ر  نباید المقدور حتی ایستگاه -

 خو روهای حرکپ لزو   ر صورت بتواند مزبور ایستگاه توسط آن کنترل و نظر مور  خیابان ابتدای  ر راهنمایی چراغ

 .گر   خیابان به  یگر ورو  خو روهای مانع خیایان مسیر خالف جهپ  ر ن انی آتش

 عارض  اطفاء حریق و توقو جهپ و  اشته عرض متر 2.5 حداقل باید ن انی آتش ماشی  عبور جهپ معابر -

 باشد.  باید متر 3 حداقل ن انی آتش ماشینهای برای عبور باشد. ارتفاع متر 3.5حداقل  باید آن

  زمی نباید شیب ساختمان  جلوی  ر توقو محل  ر و %21 ماشینها خروج و ورو  برای مجاز شیب حداقل  -

  .باشد  اشته فاصله متر 1از  بیش نباید ساختمان با اطفاء برای ماشی  توقو محل همننی  باشد. %11 از بیش

 .گر   گزینیمکان شهر مرکز  ر و شهر اری نز یک ن انیآتش ایستگاه اسپ بهتر کوچک شهرهای  ر -

  ارای نواحی  سیل معرض  ر حینوا: مانند فیزیکی موانع باید ن انی آتش ایستگاه گزینینمکا  ر همننی  -

 بزرگ استا یومهای و زمینها مانند وسیع بسیار   رو خانه ها  کانالها  فضاهایها  ره و شیب مانند طبیعی محدو یتهای

 . گیرند قرار توجه مور  متحرک ملهای و آه  راه های شهری  تقاطع وسیع مارکهای و ورزشی

 شاعاع  تعیای   و موجو  ایستگاهها مور   ر کافی مطالعه ید جد ایستگاه های مکان گزینی  ر اسپ ضروری -

 صورت موجو  عملکر  ایستگاه های شعاع و از میزان خدمات آگاهی با ریزی برنامه و مذیر  صورت آنها مفید عملکر 

 .گیر 

 هاای ایساتگاه  بارای  و مترمرباع  1511 کوچک ایستگاه های برای استاندار   حد  ر تفکیکی قطعه مساحپ -

 اندازۀ ضرورت  و لزو  صورت  ر مرشهری بافپ  ر ایستگاه ها گزینیمکان و برای .باشد می مترمربع 3111 متوسط

 .می باشد متر 1111 حداقل کوچک  ایستگاه ایجا  برای تفکیکی قطعۀ

 ماالی   ظرفیاپ  بر مبناای  عمدتاً ن انیآتش هایایستگاه گزینیمکان زمینه  ر جدید نهایپ تصمیمات  ر و -

 خطر میزان و رسانی خدمات تحپ جمعیپ  یگر  ایستگاههای با فاصله  ی و ف ارهای سیاسی شهر  معیارهایاقتصا

65باشد.  می شهر مختلو  ر قسمتهای موجو 
 

نفر از جمعیپ شهر  بایستی یک ایساتگاه آتاش ن اانی    111,11بر اساس یک ضابطه کلی و عمومی   ر مقابل هر 

مترمربع مای باشاد  و شاعاع     1.15ایران  سرانه معیار برای تاسیسات آتش ن انی وجو   اشته باشد.  ر سطح شهرهای 

 کیلومتر اسپ. 3تا  2 سترسی به مراکز آتش ن انی 

 ر مور  کوچه های ک، عرض و یا مناطقی که از نظر مستی و بلندی  ر ارتفاع قرار  ارند و بطورکلی  ر نقاطی کاه  

 ی آتش ن انی  ر نقاط مختلو شهر و محالت شهری ضروری اسپ.امکان آتش سوزی وجو   ار   ایجا  شیرها

 

 

 

                                                           
..

  .9.0 -کشور وزارت عمرانی امور هماهنگی معاونت -فنی دفتر -کشور شهرهای در نشانی آتش ایستگاههای گزینی مکان وابطض -مجید روی، بهشتی - 

 .90،9 ص تا، بی -شهر عمران داخلی نشریة -فنی فترد -نشانی آتش ایستگاههای -کشور وزارت -

 9.ص -9.07 -نه شماره ،2 سال -روش -بزرگ تهران در ایمنی خدمات و نشانی آتش ایستگاههای استقرار طنقا مکان گزینی-اردشیر احمدی،  -
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 : برآورد سطوح مورد نیاز تاسیسات آتش نشاني37جدول شماره 

 تعداد 
سطح 

 )مترمربع(

سرانه 

موجود 

 )مترمربع(

سرانه 

 معیار)مترمربع(

زمین 

مورد نیاز 

 )مترمربع(

کمبود در 

وضع 

 موجود

د نیاز زمین مور

سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح  

 0415تا افق 

 )مترمربع(

..0..- 0..9. 7.2 7.70 ...90 9 کل شهر  ....2 -..0.0  

 مأخذ: محاسبات مشاور

مترمربع می نها  شده اسپ. از اینرو با توجاه باه    1.2مطابق با جدول فو  سرانه معیار جهپ تاسیسات آتش ن انی 

 ر ساطح   ی  کمباو   ر مرکز شهر و مستقل از ساختمان شهر اری استقرار یافته اسپن انی  اینکه  ر شهر نو ان آتش

مترمربع و باا تجهیازات کامال زز      511. میزان زمی  مور  نیاز جهپ اختصا  به آتش ن انی نیسپشهر محسوس 

 میباشد.

 

 جایگاه توزیع سوخت -4-3-3

می نها  شده اساپ. و باا توجاه باه بر اشاتهای       1.25استاندار   ر مور  جایگاه توزیع سوخپ )بنزی  و گاز(  سرانه 

میدانی صورت گرفته شده شهر فاقد جایگاه توزیع سوخپ مطلوب  ر سطح شهر اسپ که زمی  مور  نیاز  ر افق طارح  

 مترمربع می باشد. 1111

 

 سوخت: برآورد سطوح مورد نیاز جایگاه توزیع 34جدول شماره 

 تعداد 
سطح 

 )مترمربع(

سرانه 

موجود 

 )مترمربع(

سرانه 

 معیار)مترمربع(

زمین 

مورد نیاز 

 )مترمربع(

کمبود 

در وضع 

 موجود

زمین مورد نیاز 

سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح  

 0415تا افق 

 )مترمربع(

...- ..... .7.2 .7.7 ..10 9 کل شهر  012.0. -.1..2.  

 محاسبات مشاور مأخذ:
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 جمع آوری و دفع زباله -4-3-4

 کلیات تعاريف و (0

انسانها بویژه ساکنان شهر  ر طول زندگی روزمره و برای رفع انواع نیازهای خو   از موا  و منابع موجو   ر طبیعپ  

ای به اشکال گوناگون استفا ه می کنند.  ر استفا ه از موا   همواره قسمتی از آن قابل استفا ه نیستند. به ایا  قسامته  

 گفته می شو . "مسمانده"غیرقابل استفا ه 

 "زاید"کنند که به آنها موا  های گوناگون ما ه  اع، از جامد  مایع و یا گاز  تو لید میشهروندان  موا ی را  ر حالپ

که از نظر گفته می شو .کلیه موا  جامدی  "زباله  "و یا  "موا  زاید جامد"می گویند. اگر موا  زاید جامد باشند به آنها 

صاحبان آنها و یا عمو  مر    زاید  بی مصرف   ورریختنی و فاقد ارزش نگهداری باشد  زباله یا موا  زاید جامد نامیاده  

می شوند. اما ای  تعریو  نسبی اسپ  زیرا ممک  اسپ که از نظر بعضی افرا  ای  موا   ورریختنی و زاید باشند  اماا از  

هداری و یا به نوعی قابل مصرف باشند. چنان که  ربسیاری از ک ورها بویژه ک ورهای نظر برخی  یگر  ارای ارزش نگ

می رفته زباله  مترا ف با موا  زاید نیسپ و نیکوسپ که ای  شعار سرلوحه کلیه فعّالیپ ها  ر مدیریپ موا  زایاد جاماد   

 غاز حرکپ به سوی بازیافپ زباله اسپ.. ای  شعار آ"نگذاريم زباله هايمان به مواد زايد تبديل شوند "قرار گیر : 

 

 انواع آن زباله و تعريف (2

به مجموعه موا  ناشی از فعّالیپ هایی که  ر محیط سکونپ انسان تولید می شو  و  سپ کا، از نظار ماالکی  آن    

 موا   بصورت جامد بو ه و ناخواسته غیرقابل استفا ه و  ور ریختنی تلقی شده اند  زباله یا موا  زاید جامد  گفته می شو . 

گیریهاای مرباوط باه     امنه ای بسیاروسیع  ار   اما از آنجا که  ر برنامه ریزیها و تصمی، بر اساس تعریو باز  زباله

موا  زاید  نوع  اندازه  میزان خطر و... ای  موا  اهمیپ زیا ی  ارند قبل از توضیح  رباره هر بحث  یگری  ای  ماوا  را  

 های شهری موا  زیر وجو   ارند: طبقه بندی کر ه  انواع آنرا شناسایی می کنی،. بطورکلی  ر زباله 

  :ای  نوع از زباله ها  زایدات غذایی باقیمانده از میوه هاا  سابزیجات  فارآور ه    پسمانده های مواد غذايی

های حیوانی و سایر خوراکیها هستند که  ر اثر جابه جایی  آما ه سازی  مخپ ومز و مصرف غذا تولید می شاوند. ایا    

ذیرند و بدلیل تخمیر و فسا  سریع  بوهای نامطلوب تولید کر ه  مکان تجماع آنهاا محلای    نوع ضایعات بسیار تجزیه م

 مناسب برای رشد و تکثیر مگس و سایر ح رات و جوندگان  محسوب می شو .

  :اجسا  حیوانات اهلی وغیراهلی)گاو  گوسفند  سگ  گربه  مرندگان و...(نیز نوعی از زباله ها اجساد حیوانات

د. جمع آوری و  فع حیوانات بزرگ نظیر گاو وگوسفند را معموزً ًصاحبان آنها انجاا  مای  هناد  اماا     محسوب می شون

زشه حیوانات کوچکتر غیراهلی اغلب  ر معابر و فضاهای  یگر شهری می ماندکه عد  جمع آوری و انتقال یا  ف  آنها 

 آلو گی محیط را افزایش می  هد.

  :ساایل نقلیاه)تایرهای فرساو ه  یاا قطعاات بازرگ و بادون اساتفا ه         زایدات وزايدات حجم دار وبزرگ

اتومبیل(  لواز  اسقاطی)یخنال مبل  صندلی( و تنه  رختان که  ر خیابانها  میا ه روها و یا فضاهای باز شهری انداخته 

 می شوند  گونه  یگری از زباله و ما ه زاید جامد قلمدا  می شوند. 
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  :لی و یا اسکلپ اتومبیل اع، از کامیون  واناپ  ساواری و... وقتای کاه  ور     بدنه اصوسايل نقلیه اسقاطی

 می رو .  به شمارریخته شد  جزء موا  زاید جامد 

 زایده های جامد و نیمه جامد ناشی از نظافپ جویهای های ناشی از آن: زايدات تصفیه خانه ها ولجن

 66ر ای   سته قرار می گیرند.کنار خیابان  تصفیه خانه های آب  فاضالب و آبهای صنعتی  

  :موا  زاید ناشی از فعّالیپ های صنعتی هستند و شامل: فلزات  ماوا  مالساتیکی  ماوا     زباله های صنعتی

شیمیایی و زباله های خطرناک می شوند. ای  زباله ها  ر کارگاه ها و کارخانه ها تولید می شوند  برخای از ماوا  زایاد    

باله های شهری  فع کر   اما بعضی  یگر از زباله های صنعتی که  ر گاروه زبالاه هاای    صنعتی را می توان همراه با ز

 خطرناک  سته بندی می شوند   ر جمع آوری  حمل ونقل و  فع  تابع ضوابط و مقرراتی ویژه هستند.

  :ه   موا  زاید جامدی که بالقو67بر اساس تعریو آژانس بی  المللی حفاظپ محیط زیسپمواد زايد خطرناک

خطرناکند و یا اینکه برای سالمتی انسان و سایر موجو ات زنده  خطرآفری  منداشته می شوند  زباله های خطرناک گفته 

 می شو . موا  زاید خطرناک موجب از یا  مرگ ومیر  بیماریهای بسیار جدی و یا حوا ث خطرناک می شوند.

ماوا   -2ماوا  را یاو اکتیاو    -1کی از آنها چنی  اساپ:  طبقه بندی های گوناگونی از ای  نوع موا  وجو   ار  که ی

 موا  زاید قابل انفجار -5موا  زاید قابل احترا   -4موا  زاید بیولوژیکی -3شیمیایی 

 

 تولید مواد زايد (3

اولی  مرحله از فرآیند مدیریپ موا  زاید جامد و کلیه فعّالیپ هایی را که طی آن  موا ی غیرقابل استفا ه و یا  تولید 

 ارزش تلقی شوند   ر بر می گیر .  بی

تولید موا  زاید به شکلهای متفاوتی صورت می گیر  و ظاهراً برنامه ریزان  جمع آوران و  فع کنندگان زباله  ر ای  

محیط نقش مستقیمی ندارند و  ر مدیریپ موا  زاید  گاهی به ای  مرحله توجه کافی ن ده اسپ. اما واقعیپ ای  اساپ  

تولید  ر کل فرآیند مدیریپ موا  زاید  نقش اساسی  ار . هر کاری  ر راه بهبو  مدیریپ موا  زاید اعا، از  که  ر مرحله 

گیری  رباره تعدا  و م خصات نیروی انسانی مور  نیاز  بازیافپ و یا انتخاب شایوه مناساب  مساتلز  شاناخپ     تصمی،

وامل ماثر  ر تولید  شیوه کاهش تولید از مبدأ  ترکیباات   قیق مرحله تولید موا  زاید اسپ.  ر ای  قسمپ نرخ تولید  ع

 می روند  بررسی می شو . به شمارموا  زاید و همننی  منابع تولید که از عناصر مه، ای  مرحله از مدیریپ موا  زاید 

 نرخ تولید 

ت، مناساب  گفتاه می او . بارای ایجاا  یاک سیسا       "نرخ تولید"به میزان تولید زباله  ر واحدهای زمانی م خص  

 61گیری کمّی موا  زاید جامد از معیارهای وزن و حج، استفا ه می او . مدیریتی  تعیی  نرخ تولید الزامیسپ. برای اندازه

اما استفا ه از حج، برای اندازه گیری کمیّپ  باعث گمراهی می شو   بعنوان مثال: یک مترمکعب از ماوا  زایاد جاماد    

                                                           
..

 ته می شود.گف "زباله های شهری"،به آن دسته از زباله هایی که تا اینجا ذکر شدند در تقسیم بندی کلی - 

67 -Environmental Protection Agency(E.P.A) 
.0

 .0عمران، - 
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موا ی که  ر کامیون ف ر ه شده اند  از نظر کمیّپ متفاوتند. ر حالی که هر  وی قبل از ف ر ه شدن  با یک مترمکعب 

آنها نیز با یک مترمکعب موا   ر محل  ف   که کامال ًمتراک، شده اسپ  متفاوت خواهند بو . بنابرای    ر صورتی که از 

. با توجه باه م اکل   67م خص شو شو  باید  رجه ف ر ه شدن )چگالی(ه، گیری کمیّپ استفا ه میحج، برای اندازه

71 روز اسپ. 1کیلوگر  بر نفر  ر "ذکر شده  برای بیان نرخ تولید  عموماً از وزن استفا ه می شو  که واحد نرخ تولید 
" 

  عوامل مؤثر در میزان تولید زباله 

اگون ساال   نرخ تولید زباله  ر شهرها یکسان نیسپ و افزون بر ای    ر محله های هر شاهر و  ر فصالهای گونا   

 متفاوت اسپ.  ر میزان تولید زباله ها عوامل زیر ماثرند:

 موقعیت جغرافیايی محل  -0

: نوع مصرف موا  غذایی به فصول سال بستگی  ار .  ر اواخر بهار و تابستان میوه و سابزیجات  فصول سال -2

 بی تری مصرف می شو  و  ر نتیجه موا  زاید بی تری تولید می شو .

: بازیافپ انواع موا  موجو   ر زباله چه بصورت رسمی وچه بصاورت غیررسامی میازان    مواد و کاال بازيافت -3

 زباله را کاهش می  هد.

: نوع و میزان موا  مصرفی  با شرایط اقتصا ی خانوا ه ها ارتباطی مستقی،  ار .  ر مناطق وضعیت اقتصادی -4

 ه موا  زاید بی تر از مناطق فقیرن ی  اسپ. ثروتمند شهری بدلیل تنوع و زیا ه روی  ر مصرف سران

: آ اب و رسو   میزان توجه شهروندان به حفظ منابع ملی  نگرش آنها بر مسایل بهداشاتی   مسائل فرهنگی -5

آگاهی به امکان و لزو  بازیافپ  وجو  تعلیمات مذهبی مانند جلوگیری از اسراف و تبذیر و قناعپ   ر میزان تولید زباله 

 پ.ماثر اس

 کنترل تولید مواد زايد جامد 

طراحای تولیاد و اساتفا ه از    "  کاهش از مبد أ را چنی  تعریو کار ه اساپ:   E.P.Aآژانس حفاظپ محیط زیسپ 

محصوزت بطوریکه وقتی ای  تولیدات به مایان عمر خو  می رسند  به کاهش کمیاپ و سامیپ زایادات تولیاد شاده       

وسط مدیریپ موا  زاید جامد چندان عملی نیسپ  به همی   لیل  اغلب  تولید را اکنون  کنترل موا  زاید ت 71."بیانجامد

کنترل تولید موا  زاید  ر کوتاه مدت و با اعمال مدیریپ  ر سطح شهر عملی نیسپ   72یک عنصر موظو نمی شناسند.

 ی  ر کنترل قرار گیرند. ای  ولی  ر  رازمدت می توان برنامه هایی را  ر سطح ملی اجرا کر  که تولید موا  زاید تا حدو

 برنامه ها عبارتند از:

 تولید کاالهای مرغوب و متناسب با نیازهای جامعه  -0

 تغییر در شبکه بسته بندی کاال  -2

                                                           
 00جرج چوبانو گلوس و دیگران، مدیریت مواد زلید جامد، ترجمه محمد عبدلی،)سازمان بازیافت وتبدیل مواد،...(جلد اول، ص  -1.

-
 7.تهران( ص  محمد علی عبدلی، سیستم مدیریت مواد زاید شهری،)سازمان بازیافت وتبدیل مواد،07

09
 ..سعادتی - 

02
 27، ص "مدیریت مواد زاید جامد" 
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های شهری را موا ی چون کاغذ  شی ه و مالستیک ت کیل مای  هناد کاه    حج، فراوانی از زباله بازيافت: -3

   موا  موجو   ر زباله را موا  زاید تلقی نکنند  قطعاً تولید ای  موا  کاهش مییابد.بالقوه قابل بازیافتند.اگر همه مر    تما

تغییر الگوی مصرف وجلوگیری از اسراف وتبذیر  شعار زیسپ محیطی روز   ر سطح جهانی  کاهش مصرف: -4

صرف کمتر تأکید اسپ.  ر جامعه ما که اسراف و تبذیر و مصرف گرایی همواره مور  نکوهش بو ه اسپ  می توان بر م

 کر  تا موا  زاید کمتری تولید می شوند.

بخ های متفاوت  ر شهر  زباله های متفاوتی تولیاد مای کنناد. حجا،   رصاد اجازای       منابع تولید زباله:  -5

گیری ت کیل  هنده  میزان خطر و سایر م خصات زباله با توجه به منبع و مکان تولید زباله متفاوت اسپ. برای تصمی،

روشها و  فعات جمع آوری زباله  بازیافپ   فع موا  زاید و... شناخپ منابع تولید زبالاه اجتنااب ناماذیر اساپ.  ر      رباره 

جدول زیر انواع منابع تولید زباله  تجهیزات و فعّالیپ های متداول و یا مناطقی که  رآن موا  تولید می شوند و همننی  

 ه اند.انواع موا  زاید جامد  ر هر منبع  معرفی شد

 منبع و فعّالیت های متداول تولید مواد زاید: 39 شماره جدول

 منبع
تجهیزات وفعالیت های متداول ويا مناطقی که در 

 آن مواد تولید می شوند
 انواع مواد زايد

 مناطق مسکونی اع، از خانه های یک یا چند خانواری مناطق مسکونی
  غذایی  آشغال  خاکستر  نخاله های مسمانده های موا

 ساختمانی

 مناطق تجاری
مغازه ها  رستوران ها  سومر مارکپ ها  موسسات ا اری  هتلها  

 تعمیرگاه ها
مسمانده های موا  غذایی  آشغال  خاکستر  زایدات 

 حجی، وگاهی موا  زاید خطرناک

 خیابان ها  کوچه ها  مارک ها و زمی  های خالی مناطق باز
شغال  زایدات حجی،  اجسا  حیوانات و موا  زاید آ

 خیابانی

مناطق بهداشتی 

 و درمانی
بیمارستان ها   رمانگاه ها  آزمای گاه ها   اروخانه ها  

  امپزشکی ها
مسمانده های موا غذایی  آشغال  خاکستر  نخاله های 

 ساختمانی  موا  زاید خطرناک

 معا ن  نیروگاه ها و کارگاه هاکارخانجات  مازی گاه ها   مناطق صنعتی
مسمانده های موا  غذایی  آشغال  خاکستر  نخاله های 

 ساختمانی  موا  زاید خطرناک

 تصفیه خانه ها
 تصفیه خانه های آب و فاضالب  فعّالیپ های 

 تصفیه خانه های صنعتی
 لج 

مناطق 

 کشاورزی
 کلیه فعّالیپ های زراعی باغداری و  امداری  ر  اخل شهر

شغال)کاه وعلو(  فضوزت حیوانی  موا  زاید خطرناک  آ
 مسمانده های موا غذایی

 55ص "سیستم مديريت مواد زايد شهری"مأخذ: کتاب 

 جابجايی و ذخیره مواد زايد جامد شهری، در محل تولید 

زمانی که زبالاه از   مرحله بعد از تولید  ر فرآیند مدیریپ موا  زاید  جابجایی و ذخیره ای  موا   ر محل تولید اسپ.

 تولید تا تحویل جمع آوری طی می کند خو  شامل  و  وره م خص اسپ:

 ر ای  مرحله  بر اشپ ظرف از تولید آغاز شده  تا انتقال آن به محلی که افرا  تی، جماع آوری زبالاه    :جابجايی

 موظو به بر اشپ آن هستند  ا امه می یابد. ای  وظیفه بعهده تولید کننده اسپ.
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مای  منطقه باقی  به مدت زمانی که ظرف تا بر اشپ و تخلیه آن توسط ماموری  خدمات شهری  ر یک :خیرهذ

 ماند  اطال  می شو .

 پردازش مواد زايد 

نیز جزیی از مرحله جابه جایی و ذخیاره ماوا     "مر ازش  ر محل  "و یا  "مروسه موا  زاید "  73 ر بعضی از منابع 

موا  زاید جامد  عبارتسپ از انجا  اعماالی روی ماوا  زایاد جاماد بنحاوی کاه  ر فار          مر ازش"زاید ذکر شده اسپ. 

فیزیکی  شیمیایی و یا بیولوژیکی آنها تغییراتی حاصل شو . ای  اعمال عبارتند از: آسایاب کار ن  جداساازی  متاراک،     

"کر ن  خر  کر ن  کمپوسپ خانگی و خمیر کاغذ سازی
اسازی اعمال مربوط به مر ازش . با توجه به اینکه غیر از جد74

 موا   ر هیچ یک از شهرهای ک ور معمول نیسپ   ر ای  بخش به موا  مربوط به آن اشاره نخواهد شد.

ای  مرحله از فرآیند مدیریپ موا  زاید  طوزنی تری   وره ای اسپ که زباله  ر  اخل محیط شهری می ماند.  فاع  

کارکنان موظو به جمع آوری و  فع آن انجا  می شو . اگر مدیریپ موا  زایاد  زباله  ر ای  مرحله  توسط شهروندان و 

نتواند همکاری شهروندان راجلب کند  ذخیره نامناسب موا  زاید  ر محل تولید آن می تواند م اکالت متعاد ی بارای    

 شهروندان  جمع آوران و مدیریپ سیست، بوجو  آور .

 مواد زايد ظرفهای نگهداری از 

بل از تولید و تحویل آن به مرسنل جمع آوری  باید  اخل ظرفهایی مخصو  نگهداری شوند. سطلهای موا  زاید ق

 می روند. به شمارزباله خانگی  سطلهای زباله کنار خیابان و کانتینرها از انواع اصلی ظروف زباله 

 دانهای مستقر در معابر و بوستانهای شهریزباله 

معابر شلوغ و یا مارکها و فضاهای عمومی نصب می شوند و بزرگی ظرفها و نوع ای  زباله  انها توسط شهر اری  ر 

آنها به خصوصیات و حج، موا  تولیدی  ر فاصله  و جمع آوری بستگی  ار . از نظر زیباایی شاناختی و رعایاپ جنباه     

  محتویاات آنهاا از   های بهداشتی ای  ظرفها را باید طوری ساخپ که از انت ار آلو گی و ن سپ شیرابه جلوگیری شو 

 سترس ح رات  جوندگان  سگ و گربه  ور باشد  محک، و با وا  باشند و  ر مقابل سرما  گرما و ناور خورشاید تغییار    

 حالپ ندهند.

زباله  انهای عمومی باید  ر جایی نصب شوندکه به راحتی قابل  سترسی باشند وگروه جمع آوری زباله بتوانناد باه   

ر وسیله نقلیه تخلیه کنند. مکان ظروف نیز باید طوری انتخاب شو  که با طی کمتری  فاصله سا گی محتویات آن را  

 ر  سترسی ساکنان باشد  مزاح، عبور و مرور و یا عابران  یگر ن و  و از نظر زیبایی و منظر عمومی  ر مکان مناسبی 

 75قرار گرفته باشد.

 ظرفهای غلتان، کانتینرها، ظرفهای چرخدار 

                                                           
0.

 .1ص  ،"مدیریت مواد زاید جامد " - 
0.

 9.ص ،"سیستم مدیریت مواد زاید شهری" 
0.

 1.ص ،"سیستم مدیریت مواد زاید شهری" - 
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های آمارتمانی  میدانهای تره بار  مکانهای تجاری شلوغ و مکانهای م ابه که میزان موا   مجتمععمومی   ر اماک  

زاید تولیدی بسیار زیا  اسپ  از ظرفهای بسیار بزرگ برای نگهداری زباله استفا ه می شو . معماوزً کاارگران مسائول    

کار ه   ر ایا  ظرفهاای بازرگ مای ریزناد و باا اینکاه          جمع آوری زباله ها  آنها را از تولید کننادگان ماوا   ریافاپ   

تولیدکنندگان موا  زاید  خو  به محل کانتینر رفته  زباله های ان را  ر آنجا می ریزند.  ر ای  زمینه باید توجه  اشپ که 

باه محال    کانتینرها از نظر زیبایی شناسی  ر محل مناسب قرار گرفته باشند و کامیونهای حمل زبالاه بتوانناد براحتای   

 استقرار آنها  سترسی یابند واندازه آنها با حج، زباله ای که هر روز  ر آن مکان جمع می شو  نیز متناسب باشد. 

 ظرفهای مخصوص مواد زايد خطرناک 

بیمارستان ها  صنایع و برخی از بخ های فعّال  ر ک اورزی  مهمتری  منابع تولید موا  زاید خطرناک هستند. برای 

 ز موا  زاید خطرناک باید با توجه به نوع خطر موا   ظرفهای مناسبی  ر نظر گرفته شوند. نگهداری ا

انتقال موا  زاید از محل تولید  به محل  ر  سترسی کارگران جمع آوری زباله  باه عهاده تولیاد    الف( جابجايی: 

 هند که خالصه آن  ر جدول زیرآمده اسپ:کنندگان موا  زاید می باشد. افرا   ای  کار را با وسایل گوناگونی انجا  می  

 : روش جابجایي مواد زاید51 شماره جدول

 وسايل وتجهیزات متداول افراد مسئوول جابه جايی منبع

 مسکونی
 سطل  کیسه  آسانسور موتینگ مستأجر  مالک  سرایدار آپارتمان

 سطل  کیسه مستأجر  ملک خانه

 چرخ  ستی  سطل  کیسه سریدار  نظافتنی  مالک مستأجر دماتیتجاری وخ

 چرخ  ستی  سطل  کیسه سرایدار نظافتنی صنعتی)صنايع داخل شهر(

 تریلی  کیسه  سطل کاخ  اری درمانگاه ها بیمارستانها و

 کیسه وسطل نظافتنی سرایدار مطب

 لچرخ  ستی  کیسه وسط کارگر مارک  مالک مناطق باز، پارک وغیره

 53،ص "سیتم مديريت مواد زايد شهری"مأخذ:

 ب( ذخیره در محل

ذخیره  ر محل  مدت زمانی که موا  زاید از محل تولیدآن خارج می شوند و  ر  سترس کارگران مسئول جمع آوری 

مرحلاه بایاد    قرار می گیرند گفته می شو .  ر ای  مرحله زباله ها  رون زباله  انها قرار  ا ه می شوند.اما آنناه  ر ایا   

 مور  توجه مدیریپ موا  زاید قرار گیر   به شرح زیر اسپ:

 زمان ذخیره  ر محل نباید طوزنی باشد.  -1

 ر بعضی شهرها  از کیسه مالستیکی برای موشاندن  رون سطل زباله  استفا ه می شو که متأسفانه جنس کیسه  -2

ا از سطل خارج کر ه   ر محل مربوط قرار می  هند.ای  حالپ نیز اغلب نامرغوب اسپ.  ر ای  شهر ها معموزً کیسه ر

موجب خروج شیرابه زباله وآلو گی کو میا ه رو یا خیابان می شو . گاهی نیز کیسه های زباله  ر حاشایه فضاای سابز    

خیابان قرار  ا ه می شوند که استمرار ای  وضعیپ موجب آلو گی خاک وفضای سابز مای شاو . ر ایا  ماوار  حتای       

 مکان باید تأکید شو  که زباله همراه با سطل   ر محل ذخیره قرار  ا ه شو .از

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

117 

کیسه های حاوی زباله  ر کنار خیابان و یا حتی  ر  رون سطل های روباز  جوندگانی چون سگ و گرباه را باه    -3

ر می شاوند. بارای   خو  جذب می کند و ای  حیوانات عالوه بر مخش زاله  ر خیابان  موجب انت ار آلو گی  رسطح شه

جلوگیری از ای  وضعیپ می توان بر قرار  ا ن زباله  ر  رون ظرف مناسب تأکید کر  یا جعبه هایی مخصو  ذخیاره  

 زباله  با فاصله های مناسب ازه،   ر مناطق مسکونی نصب کر . 

 ا  می شو .کانتینرها بطور مداو  شست و و ضد عفونی و تخلیه آنها  ر فاصله های زمانی م خص انج -4

 ذخیره زباله های خطرناک  ر شرایط کامالً کنترل شده انجا  گیر . -5

آموزشهای زز   رباره حمل و ذخیره ای  موا  به کارکنان ارایه می شو  و بر فعالیپ آنها بطاور ماداو  نظاارت     -6

 گر    محل ذخیره زباله همواره ضد عفونی شده یا از نظر میزان خطر بررسی شو .

   نقل آوری و حمل وجمع 

جمع آوری وحمل و نقل زباله  بخ ی از کارهای مدیریپ موا  زاید شهری اسپ که از بر اشپ موا  زایاد  ر محال   

 تولید شروع می شو  و تا تخلیه ای  موا   ر محل  فع ا امه می یابد. 

می شوند  اما جمع آوری و نقل  شناسایی و ت ریح   ر اینجا  اگر چه مسایل گوناگون مربوط به جمع آوری و حمل و

 حمل ونقل  جزیی بسیار مه، از مدیریپ موا   ر ای  مرحله محسوب می گر    زیرا:

 بی تری  کارگران از مجموعه مدیریپ موا  زاید   ر ای  بخش فعالیپ می کنند.  -1

 بی تری  تجهیزات مدیریپ   ر ای  مرحله به کار گرفته می شوند. -2

% از کال  11ه تری  مرحله از مدیریپ موا  زاید منداشته شده  بطوریکه حادو   جمع آوری و حمل ونقل مُرهزین -3

گیری  رسپ  ر ای  مرحله می   بنابرای   شناسایی و تصمی،76مخارج مدیریپ موا  زاید را مربوط به ای  مرحله می  انند

 تواند نقش مهمی  ر صرفه جویی و کاهش هزینه های مدیریپ  اشته باشد.

کند که مسایل بهداشتی و زیبایی شناسی نیز مور  توجه مادیریپ  ) اخل شهر( ایجاب می مورمحدو ه انجا  ا  -4

 موا  زاید شهری قرار گیر .

 وسايل حمل زباله 

شناسایی وسایل مناسب برای حمل زباله و بکارگیری آنها  با توجه به شناخپ بافپ فیزیکی شهر  و کیفیپ و کمیپ 

موا  زاید موجو   ر بخ های گوناگون  مرحله ای مه،  ر مدیریپ موا  زاید اسپ. انواع وساایل حمال ونقال زبالاه  ر     

 ر را می توان  ر سه  سته طبقه بندی نمو :سطح شه

 خو روهای سنگی   -3خو رو های سبک  -2چرخهای  ستی  -1

زمانی که امکان استفا ه از خو رو وجو   ار   نبایداز چرخهای  ساتی بارای جماع آوری زبالاه     چرخهای دستی: 

افزون بر نیاز باه نیاروی انساانی بی اتر       استفا ه کر   زیرا  ای  روش نه تنها زمان انجا  کار را طوزنی می کند  بلکه

سطح بهداشپ رانیز مایی  آور ه  زحمپ بی تری را به کارگران جمع کننده زباله وار  می کند. با ای  حال  ر بخ اهای  
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قدیمی شهرها که بدلیل نامناسب بو ن شبکه های ارتباطی امکان استفا ه از خو روها عملی نیسپ  استفا ه از چرخهای 

 تناب نامذیر اسپ.  ستی اج

 خودروهای سبك 

 ر سالهای اخیر استفا ه از خو روهای سبک برای جمع آوری زباله مور  توجه شاهر اریها قارار گرفتاه اساپ. ایا       

خو روها شامل: وانپ های معمولی و وانپ های کمپرسی می شوند. به نسبپ چرخهای  ستی  سهولپ کاار و سارعپ   

ک اسپ.  ر شبکه های ارتباطی که  ارای حداقل عارض بارای ورو  خو روهاا    عمل از خصوصیات بارز خو روهای سب

هستند  استفا ه از خو روهای سبک توصیه می شو   اما  رخیابانهای اصلی که امکاان اساتفا ه از خو روهاای بزرگتار     

کا، اساپ  روبااز     موجو  اسپ  بهتر اسپ از خو روهای مناسب تر و با گنجایش بی تر استفا ه نمو   زیرا  حج، و انتها

 بو ن آنها موجب مراکنده شدن زباله ها می شو   و اغلب فاقد مخازن مناسب برای جمع آوری شیرابه زباله هستند. 

 خودروهای سنگین 

خو روهای سنگی  برای جمع آوری زباله از مناطقی که شبکه ارتباطی مناسبی  ارند و همننی  برای حمل زباله از 

محل نهایی  فع زباله استفا ه می شوند. مهمتری  خصوصایات ایا  خو روهاا گنجاایش زیاا       ایستگاه های انتقال به 

های معمولی  کامیونهای مجهز به  ستگاه های  ور محاس  بی تری  ار . کامیونآنهاسپ که  ر حمل زباله به مسافپ

سیست، حمل ونقل موا  زاید مرس و تریلی های مخصو  حمل کانتینرهای زباله  از انواع رایج خو روهای سنگی   ر 

شهری ک ور هستند. کامیونهای مخصو  حمل زباله  مستقل بو ه  عموماً مجهز به  ساتگاه مارس و سیسات، جماع     

 آوری شیرابه هستند.از ای  رو نه تنها امکان حمل موا  را  ر حج، و وزن زیا   ارند  بهداشتی نیز هستند.

 باله باید مور  توجه قرار گیر  به شرح زیر اسپ:آننه  ر بکارگیری انواع وسایل حمل ونقل ز

از وسایل موجو   ر سیست، حمل ونقل زباله هر شهر  استفا ه مناسب به عمل آیاد)از وساایل کوچاک بارای      -9

 حمل موا  زاید سطح محالت  از وسایل نقلیه بزرگ برای انتقال موا  به فواصل  ور استفا ه شو .

 کمتری  زمان ممک  انجا  شو .انتقال موا  با حداقل قیمپ و  ر  -2

 از ظرفیپ وسایل حمل ونقل به خوبی استفا ه شو . -.

 از وسایلی استفا ه شو  که روش تخلیه موا   ر محل  فع نهایی  سا ه و سریع باشد. -.

 از ریخت  شیرابه زباله ها  ر سطح معابر جلوگیری شو . -.

ای  کار باید  ر استفا ه از ماشینهای بی سقو   از مراکنده شدن زباله ها هنگا  حمل آنها جلوگیری شو   برای -.

 حتماً روی موا  موشیده شو .

وسایل حمل ونقل  بعد از کار روزانه به  قپ شسته شوند  ای  کار را می توان  ر ایستگاه های زباله و یا محل  -0

  فع نهایی زباله انجا   ا .

  روشهای جمع آوری و حمل زباله 

ا به ضرورت و امکانات به شیوه هایی متفاوت انجا  می گیر  که  ر زیر  شیوه هاای  جمع آوری و حمل موا  زاید بن

 رایج  ر ک ور و نکات مثبپ و منفی ای  روشها م خص می گر  :
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  جمع آوری زباله از مراکز تولید و انتقال مستقیم آنها به مرکز دفع 

هند. سپس کارگران  جمع آوری و محتویات سطل  ر ای  روش تولیدکننده ها  زباله ها را جلوی  ر منازل قرار می  

ها و میپ ها و یا کیسه های مال ستیکی را  ر وسایل نقلیه)کامیون  وانپ و...( می ریزند و آنها را به محال  فاع زبالاه    

منتقل می کنند. از ای  روش  ر شهرهای کوچک که فاصله مکان  فع به شهر نز یک اسپ  استفا ه می شو  و  ر ای  

 می رو . به شمارروشی مناسب  شهرها

 جمع آوری زباله از منازل و مراکز تولید و انتقال آنها به جايگاه های موقت شهری 

تعدا  زیا ی از شهرهای ک ور که بافتی قدیمی و ارگانیک  ارند  همنون سایر زمینه های خدمات رسانی   ر جمع 

ریک و مر میچ وخ،  مانع ورو  ماشی  های جمع آوری به  اخل آوری موا  زاید نیز با م کالتی مواجه اند. کوچه های با

بافپ هستند و کارگران مجبورند زباله ها را با چرخ  ستی از سطح محالت جمع آوری کر ه  به جایگاه موقاپ انباشاپ   

نهاایی   زباله منتقل کنند. زباله ها از ای  جایگاه ها مجد اً  ر ماشی  های  یگری بارگیری می شوند و باه محال  فاع   

 حمل می گر ند. 

 تعیین مسیرهای جمع آوری 

گیری حداکثر از تجهیزات و نیروهای انسانی و همننی  بهره وری بی تر از زمان  بایاد مسایرهای جماع    برای بهره

آوری زباله تعیی  شوند. نوع و ظرفیپ وسایل مور  استفا ه  فاصله  فعات جماع آوری  کمّیاپ و کیفیاپ ماوا  زایاد و      

که های ارتباطی از مهمتری  عوامل اثرگذار  ر تعیی  مسیرهای جمع آوری هستند. بطورکلی روش انتخاب وضعیپ شب

مسیرهای جمع آوری  بر اساس سعی و خطاسپ. هیچ قانون ثابتی که  ر هماه موقعیتهاا کااربر   اشاته باشاد  وجاو        

 د عبارتند از:بعضی از فاکتورها که  ر انتخاب مسیر باید مور  توجه قرار گیرن77ندار .

 ر مناطقی که مستی وبلندی  ارند  مسیر باید از ارتفاعات بازتر شروع شده  همزمان با مایی  آمادن وسایله    -1

 نقلیه از سربازیی زباله ها جمع آوری شوند.

مسیرهای جمع آوری هر وسیله باید از  ورتری  نقطه نسبپ به محل یا ایستگاه انتقال شروع شوند تا اینکاه   -2

 وسیله   ر نز یکتری  فاصله آنها تنظی، شو .ظرفیپ 

 نقاط شروع و مایان کار بگونه ای انتخاب شو  که ظرفیپ هر وسیله  ر مایان مسیر تکمیل شده باشد. -3

آوری زباله از مناطق شلوغ و مررفپ وآمد   ر خلوت تری  انتخاب مسیر باید بگونه ای صورت گیر  که جمع -4

 زمان صورت گیر .

فاکتورهای گفته شده و ر نظر گرفت  موقعیپ خا  منطقه ای  مسیرهای جماع آوری  ر روی نق اه    با استفا ه از

 شهر م خص می شوند.

  دفعات جمع آوری 

آوری زباله بساتگی  ار . هار چاه فاصاله     مدت باقی ماندن زباله  ر محیط کار با سکونپ  به تعدا  و نوبتهای جمع

 زباله  ر محیط کمتر اسپ. توجه به ای  نکته  ر افزایش بهداشپ ماثر اسپ.  آوری کوتاهتر باشد  مدت باقی ماندنجمع
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برای کسب بهتری  نتیجه از نظر زیبایی و بهداشپ محیط می توان  ر صورت مساعد بو ن شرایط  حداقل هفته ای 

با توجاه باه حجا،     وبار  ر زمستان و سه بار  ر تابستان زباله های مناطق مسکونی را جمع آوری و  ر مناطق تجاری 

زباله ها و باز بو ن  رصد موا  فسا مذیر و همننی  شیوه نگهداری زباله  زباله ها باید روزاناه جماع آوری شاوند  لاذا     

  71ای  و بار  ر مناطق مسکونی و هر روز یک بار  ر مناطق تجاری اجرا شو .برنامه جمع آوری زباله باید هفته

  زمان جمع آوری 

ع آوری و عد  اختالل  ر رفپ و آمد روزانه  مناسب تری  زمان وقتی اسپ که خیابانها خلاوت  برای سهولپ  ر جم

ت آغازی  روز برای جمع آوری زباله از سطح شهر انتخاب می شو . ساعات آخر اهستند. ساعات آخر شب و برخی ساع

تمال هجو  حیوانات به زباله ها یا شب از ای  نظر که مدت ماندن زباله  ر سطح خیابان به حداقل کاهش می یابد و اح

مخش شدن آنها  ر سطح خیابان کمتر اسپ و همننی  از ای  نظر که خیابانها تا مایان کار خلوت هستند  بر جمع آوری 

 صبحگاهی زباله برتری  ار . اما ای  ساعپ ها نیز به نوبه خو  توأ  با م کالتی هستند:

 وار  زیر موجب بهبو  عملیات می شو : ر زمان جمع آوری زباله  به کار بست  م

اگر ساعات جمع آوری زباله  ر هر محله ثابپ باشد و شهروندان باه حضاور کاارگران جماع آوری زبالاه  ر       -1

ساعتی خا  اطمینان  اشته باشند  مدت باقی ماندن زباله  ر خیابان و یا حتی احتمال باقی ماندن آن تا مرحله بعادی  

 آوری کاهش می یابد.جمع

رای جلوگیری از حوا ث احتمالی  کارگران باید از لباسهای شب رنگ  ار استفا ه کنند و خو روها مجهز باه  ب -2

 چراغ های خطر و چراغ های گر ان بازی سقو باشند.

 تأکید می شو  که کارگران طی انجا  عملیات سکوت را رعایپ کنند. واز ایجا  سر و صدا بپرهیزند. -3

 دفع مواد زايد شهری 

یاا   مرحله از مدیریپ موا  زاید   فع آن اسپ. منظور از  فع زباله  ماک کر ن زباله از محیط زندگی انسانی و آخری 

 تبدیل آن به موا ی اسپ که  یگر خاصیپ موا  زاید را نداشته باشند. 

های زباله تگاههای  فع زباله متنوع هستند: تلنبار کر ن ) ف  سطحی(  سوزاندن  ر فضای آزا   استفا ه از  سشیوه

سوز   ف  بهداشتی زباله  کمپوسپ کر ن  بازیافپ و استفا ه  ر تغذیه  ا  و طیور  کاه از اناواع روشاهای بهداشاتی و     

غیربهداشتی  فع زباله  ر ک ور محسوب می شوند.  ر هر شهر می توان از یک یا چند روش برای  فع زبالاه اساتفا ه   

مها،   ای  فع زباله از نکات بسیار مه، مدیریپ موا  زاید محسوب می شاو  و کر   انتخاب روش یا روشهای مناسب بر

ترکیب زباله  میزان شرایط زباله و تغییرات فصلی آن  شارایط   تری  عواملی که  ر انتخاب روش نقش  ارند عبارتند از:

مکانات اقتصا ی و همننی  )آب وهوا  آبهای زیرزمینی  وجو  زمی  و...(  امکانات تکنولوژی موجو   مخارج و ا محیطی

 افکار عمومی و میزان همکاری شهروندان.

 ر ای  بخش ابتدا انواع شیوه های رایج  فع زباله معرفی مای شاوند و  ر ا اماه باا توجاه باه اهمیاپ روش  فا          

 بهداشتی  ر موقعیپ کنونی ک ور  ای  روش بطور مفصل تر ت ریح خواهد شد.
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  روشهای غیربهداشتی دفع زباله 

ای صورت گیر  که موجب بروز آلو گی )آب  هوا  خاک  چ ، انداز( ن و . هر نوع روش  فعی ع زباله باید بگونه ف

که خصوصیات فو  را نداشته باشد  غیربهداشتی اسپ. روشهای غیربهداشتی  ر هیچ شرایطی نباید بعنوان روش  فاع  

بهداشاتی   بارکر ن زباله از متداول تری  روشاهای  فاع غیار   مور  استفا ه قرار گیرند. سوزاندن زباله  ر فضای باز و تلن

 هستند.

  دفن بهداشتی زباله 

 ف  بهداشتی از شیوه های رایج و کنترل شده زباله اسپ.  ر ای  روش  زباله بصورت زیاه  ر ساطح زمای  و یاا     

می موشانند. ای  اعمال به   اخل گو الهای طبیعی و مصنوعی مخش و متراک، می شو   و روی آنرا با خاک یا سایر موا 

 شرطی بهداشتی تلقی می شو  که طی آن خطری متوجه محیط زیسپ نباشد.

 ر هر حال روش  ف  مکمل سایر روشها می شو   زیرا بازیافپ  کمپوسپ و یا سوزاندن همه زبالاه هاای شاهری    

 ستگاه های زبالاه ساوز  اساتفا ه از    امکان مذیر و یا اقتصا ی نیستند. عالوه بر ای    ر شرایط خا   نیز خراب شدن 

  ف  بهداشتی اجتناب نامذیر اسپ.

 برخی محاس  شیوه  ف  بهداشتی زباله چنی  اسپ:

تری  روش  ف  محسوب مای  ای  روش  بویژه  ر جایی که زمی  مناسب  ر سترس باشد  همننان اقتصا ی -

 شو .

 گرفت  شرایط خا (  ف  کر .  ر یک گو ال  ف  بهداشتی  می توان همه زباله را)با  ر نظر -

 روش  ف  بهداشتی  ر مذیرش مقا یر مختلو موا  زاید  قابلیپ انعطاف  ار . -

از زمی   فع  مس از طی یک  وره م خص می توان  رکارکر های گوناگونی نظیر مارکینگ اتومبیل  ماارک   -

 بازی  زمی  ورزشی و...استفا ه کر .

 نیز فاقد نکات منفی نیسپ. بعضی از ای  معایب به شرح زیر اسپ: به رغ، خصوصیات برشمر ه شده  ای  روش

 ر شهرهای مُرجمعیپ که به زمی   ف  وسیعتری نیازاسپ  گاهی زمای  مناساب  ر فاصاله نز یاک موجاو        -

 نیسپ و  ر چنی  شرایطی هزینه اقتصا ی حمل و نقل زباله بسیار اسپ.

داشتی انجا  نگیر   به روش غیربهداشتی تلنبار  ر فضاای  روش  ف  بهداشتی اگر همواره با استاندار های به -

 باز تبدیل می شو .

 مجاورت زمینهای  ف  بهداشتی از مناطق مسکونی  برای ساکنان مناطق مزاحمپ هایی ایجا  می کند. -

 زمی  های  ف  تکمیل شده مس از مدتی ن سپ می کنند و احتیاج به مرمپ  ارند. -

 ده  احداث بنا  ر آن بدون  قپ و ظرافپ  م کالتی به بار می آور .به سبب ن سپ زمینهای تکمیل ش -

 ر نتیجه تجزیه بی هوازی موا  زاید  گاز متان  که قابل احترا  اسپ و گازهای  یگری تولید مای شاو  کاه     -

 77خطرناک بو ه و ممک  اسپ موجب آتش سوزی شوند.
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گرفت  مسایل تکنولوژی  اقتصا ی و وجو  زمی  کافی  ر طرحهای جامع بازیافپ و  فع موا  زاید شهری  با  ر نظر 

و مناسب  ر میرامون شهرهای ک ور  روش  ف  بهداشتی برای بسیاری از شاهرها مایش بینای شاده اساپ. تنهاا  ر       

شهرهایی که بعلپ باز بو ن سطح آبهای زیرزمینی   فا  بهداشاتی  رآنهاا باه ساهولپ امکاان ماذیر نیساپ  روش         

 ار گرفته اسپ. کمپوسپ  ر اولویپ قر

 مديريت عملیات دفن بهداشتی 

 ر  ف  بهداشتی زباله  سه مرحله  ر نظر گرفته می شو . ر زیر مهمتری  عواملی که باید  ر هر مرحله مور  توجاه  

 قرار گیرند  معرفی می شوند:

 مکانیابی محل دفن -0

و ا ارات محلی نظیر: ا اره حفاظپ  ر انتخاب مکان مناسب برای  ف  بهداشتی  باید  قپ  اشپ. همکاری سازمان 

محیط زیسپ  مسک  و شهرسازی  شرکتهای آب منطقه ای  سازمان منابع طبیعای  ا اره ک ااورزی و... سابب بهباو      

روش می شو . مکانیابی نامناسب برای  ف   ر مراحل بعدی م کالت عدیده اقتصا ی  عملیاتی  اجتمااعی و زیساپ   

 آور .  محیطی را برای مدیریپ  ر می می

 ر مکانیابی محل  ف  باید به عواملی همنون قیمپ زمی   فاصله محل  ف  تا شهر  جا ه های قابال  سترسای    

میزان و نوع موا ی که  ر مکان  ف  می شو   طول عمر جایگاه  موقعیپ زمی  نسبپ به جهپ توسعه شهر  ماذیرش  

ن موا  از  ید عابران  کاربری زمینهای همجوار  امکاان  محل انتخابی از سوی مر    زیبایی شناسی  حفظ و منهان بو 

استفا ه مجد  از زمی   ف   قابلیپ  سترسی به آب  بر  و تسهیالت تصفیه فاضالب  شرایط زمی  شناسی و وضاعیپ  

 نفوذ مذیری خاک  خصوصیات خاک و توموگرافی  وضعیپ نهرها  رو خانه ها و آبهای سطحی  وضعیپ آبهای زیرزمینی

ایستایی و جهپ جریان آب(  مسیر با های غالب  وجو  خاک برای موشش زباله  شرایط زیسپ محیطای توجاه   )سطح 

  اشپ.

 آماده سازی محل دفن -2

مس از انتخاب جایگاه مناسب برای  ف  بهداشتی  باید محل انتخاب شده برای ماذیرش زبالاه آماا ه شاو . انجاا       

شتی کر ن  فع زباله  ر تما  طول سال  آماا ه ساازی محال  فا      سهل کر ن و بهدابه منظورعملیاتی  ر محل  ف  

 گویند. مهمتری  عواملی که  ر آما ه سازی محل  ف  مور  توجه قرار می گیرند عبارتند از:

تهیه نق ه از مکان  ف  و منطقه بندی آن)مناطق  ف  انواع موا   جا ه های  اخلی  موقعیاپ تساهیالت و    -9

 تجهیزات و...(.

 منطقه  ف  از موانع موجو .تمیز کر ن  -2

 بهسازی جا ه های ارتباطی به جایگاه و احداث جا ه های  اخلی. -.

 طراحی و احداث سلولهای  ف . -.

 زهک ی جایگاه و ایجا  شبکه های جمع آوری گاز و شیرابه. -.

 میش بینی نوع خاک و سایر موا  موش ی. -.
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   مزاح، برای جلوگیری از مخش زباله.حصارک ی میرامون جایگاه برای ممانعپ از ورو  حیوانات وافرا -0

 ایجا  تجهیزات فنی)ایجا  انبار و مارکینگ  تهیه وسایل آتش ن انی  و...(. -0

 تهیه تجهیزات مربوط به توزی  زباله. -1

 ایجا  جایگاه مناسب برای شست وی مداو  ماشینها وابزار و همننی  تمیز کر ن چرخ ها. -12

 احداث اتاقهای نگهبانی وکنترل.-13

 عملیات اجرايی در محل دفن  -3

 مس از عملیات آما ه سازی  جایگاه برای  ف  زباله اسپ. عملیات  ف  بهداشتی شامل چهار مرحله زیر اسپ:

 ریخت  زباله  ر یک وضع کنترل شده -1

 متر( 2مراکندگی و ف ر گی زباله  ر یک زیه نازک  برای کاهش حج، موا ) به ضخامپ حدو   -2

 سانتیمتر( 21یه نازک)به ضخامپ حدو  موشاندن موا  با یک ز -3

  11سانتیمتر( با خاک.61موشش زیه نهایی زباله )به ضخامپ حدو   -4

 ر ای  قسمپ ابتدا انواع روشهای  ف  به اختصار معرفی می شوند و  ر انتها مطالبی  رباره مرحله انجاا  عملیاات   

  ف  بیان می شو .

  انواع روشهای دفن 

  از تصمی، های مه، مدیریپ موا  زاید  ر ای  مرحله اساپ. ایا  انتخااب باا  ر نظار      تعیی  روش  ف   ر جایگاه

 گرفت  خصوصیات مکان  فع انجا  می شو . سه روش اصلی برای  ف  بهداشتی زباله عبارتند از:

زباله  ر سطح زمی   مخش  متراک، و موشانده می شاوند.   های گوناگونزیه  ر ای  روش روش سطحی: -0

 مانی از ای  روش استفا ه می شو  که امکان حفر زمی  فراه، نباشد.معموزً ز

 ر ای  روش با توجه به م خصات زمی  و موا  زاید شهری  گو الهایی با  ای يا گودالی:روش ترانشه  -2

ی های زباله بترتیب روی ه،  ر  اخل گو ال مخش  متراک، و موشانده می شوند. معموزً زمانابعا  م خص حفر و زیه

از ای  روش استفا ه می شو  که سطح آبهای زیرزمینی بقدر کافی مایی  بو ه   سترسی به اعما  خااک امکاان ماذیر    

 11اسپ.

و  مخش  متاراک،  های گوناگون زباله  ر سطوحی شیب  ار نسبپ به ه،  ر ای  روش زیه روش شیبی:  -3

کا،  کاه مقادار کمای خااک بارای موشاش زبالاه          موشانده می شوند. از ای  روش غالباً  ر مناطق کوهستانی با شیب

 12 ر سترس اسپ  استفا ه می شو .

                                                           
07

  20کرمان، ،عمرانی- 
09

 2.2ص  ،عمرانی- 
02

 221؟، ص  - 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

124 

افزون بر روشهای باز  گااه از گو الهاای طبیعای) ره هاای عمیاق و تناگ  ر منااطق کوهساتانی( و گو الهاای          

توجاه   مصنوعی)معا ن متروک و خاک بر اری شده( نیز برای  ف  بهداشتی زباله استفا ه می شو  که  ر روش  ف  با

 به م خصات طبیعی و محیطی منطقه و همننی  م خصات موا  زاید  طراحی و می نها  می شو .

  ر کنترل عملیات  ف  باید به موار  زیر توجه شو :

 زباله ها بعد از مخش شدن  ر محلهای  ف  باید به خوبی ف ر ه شوند. -1

ایدات میدانهای میوه و تره بار(  ر بستر ساینه  زایدات بُوزا و مسأله ساز)موا  غذایی گوشتی  زشه حیوانات  ز -2

 کار و نز یک به مرکز گو ال قرار  ا ه شوند و  ر اسرع وقپ به وسیله  یگر زایدات موشانده شوند.

 روی زیه های زباله  هر روز با مقدار مناسبی خاک یا موا  مناسب موشانده شوند. -3

 بینی شو .امکاناتی برای کنترل نزوزت جوی  ر سطح زمی  میش  -4

بررسی امکان الو گی آبهای زیرزمینی)نوع  میزان و شعاع آلو گی( صورت گیر   به منظورآزمای های مداو   -5

 و اقداماتی برای کاهش آلو گی  ر نظر گرفته شو .

 اقدامات ماثر برای کنترل هجو  ح رات  مرندگان  جوندگان و سایر حیوانات صورت گیر . -6

های گوناگون مور  توجه قرار گیر   و سعی شو  که مکان  ف  همی ه ظاهری  شناسی از جنبهموار  زیبایی -7

 تمیز و آراسته  اشته باشد.

 اقداماتی برای می گیری ازآلو گی صورت گیر  تا هرنوع آتش سوزی احتمالی به سرعپ کنترل و مهار شو . -1

 از محوطه جلوگیری شو .از مخش شدن اشیا و زباله های سبک  ر  اخل محوطه ومراکندگی آنها  ر خارج  -7

 ماشی  ها  ر هر رفپ وبرگ پ به جایگاه شسپ و شو شوند. -11

 کارگران از لباسهای مناسب برای )روموش   ستکش و موتی ( استفا ه کنند. -11

 از انجا  هرگونه عملیات بازیافپ و جداسازی زباله  ر محل  ف  جلوگیری شو . -12

 کمپوست -4

از تجزیه موا  عالی موجو   ر زباله های فساا مذیر   ر شارایط خاا  و    کمپوسپ )تولید کو  از زباله( عبارت اسپ 

کنترل شده که از ای  طریق موا  عالی به موا ی مفید مانند هوموس و... تبدیل می شوند. تهیه کو  از زبالاه  بازیافاپ   

ری  عوامال توجاه   موا  فسا مذیر و  سترسی به منابع اقتصا ی که از طریق فروش ای  موا  حاصل می آیاد  از مهمتا  

 می رو . به شمارشهر اریها به ای  روش  ر سالهای اخیر 

 دستگاه های زباله سوز استفاده از -5

گاز  یکی از روشهای  فع موا  زاید شهری استفا ه از  ستگاه های زباله سوز اسپ که طی آن موا  زاید جامد  مایع و

 ر اخل  ستگاهها و  ر شرایط خا  سوزانده و به گاز یا خاکستر تبدیل می شوند. ای  شیوه  فع که از شیوه های گران 

قیمپ و مُرهزینه محسوب می شو   ر شرایطی از آن استفا ه می گر   که برای بهره گیری از سایر شیوه ها محدو یتی 

 ف  ویا استفا ه از سایر روش های  فع با بروز م کالت بهداشتی همراه وجو   اشته باشد)مثالً  محدو یپ زمی  برای 

 باشدمانند   فع زباله های بیمارستانی(.
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 بازيافت -3

 ر کار  فع زباله  اولی  اقدا   امحا و  ورکر ن زباله از محیط زندگی انسان اسپ. اما چون  ر  اخل زباله ها ماوا ی  

طاالی  "جد اً استفا ه کر   برخی کسانی که نگاهی اقتصا ی  ارند  زبالاه را  یافپ می شوند که می توان از ای  موا  م

مای   "بازیافپ"نامیده اند. برای  اساس  به فرآیند استفا ه مجد  از موا ی که عنوان زباله را به خو  می گیرند   "کثیو

ای که بتاوان  صرف شده را بگونهگویند. بعبارت  یگر فرآیند جمع آوری  اصالح  و به جریان  ر آور ن مجد  تولیدات م

  13از آنها مجد اً استفا ه کر   باز یافپ گویند.

 مواد قابل بازيافت در زباله  -3

کاغذ  مالستیک  شی ه و فلزات هر کدا  جداگانه قابل بازیافپ هستند.از موا  زاید فسا مذیر  بارای کمپوساپ  و از   

توان برای بازیافپ انرژی ه کر . از کلیه موا  قابل اشتعال نیز میهای ساختمانی برای احیای زمی  می توان استفا نخاله

استفا ه نمو . بدیهی اسپ که ای  گفته به آن معنا نیسپ که صد  رصد زباله های موجو  هر شهر را می توان بازیافپ 

صایات اجتمااعی    نمو   اما  ر هر شهر می توان با شناخپ کمّیپ و کیفیپ زباله  بازیابی موا  و همننای  ساایر خصو  

 اقتصا ی و زیسپ محیطی منطقه  بعضی از توانهای بالقوه ذکر شده را عملی کر .

 مواد زايد بیمارستانی -3

بخ ی از موا  زاید جامد شهری را موا  زاید خطرناک ت کیل می  هند. ای  موا  خصوصیاتی  ار  کاه مای تواناد    

 یگر خصوصیات موا  زاید خطرناک ای  اسپ کاه تکنولاوژی    سالمپ انسان و سایر موجو ات زنده رابه خطر انداز . از

 14 فع و جمع آوری اینگونه موا   تابع ضوابط و معیارهای خاصی اسپ که فقط توسط متخصصان ویژه اجرا خواهد شد.

 موا  زایدی که  ر ای  گروه قرار  ارند عبارتند از: بافپ های بدخی، که طی جراحی بدسپ می آیناد  ماوا  آلاو ه مثال    

  15سوزنهای زیر جلدی  باندها و  اروهایی که تاریخ مصرف ان گذشته اسپ.

 نظافت شهری -3

حرکپ و فعالیپ  ر عی  حال که ززمه حیات اسپ  عوارضی از خو  برجای می گذار  کاه گااه مطلاوب نیساپ و     

حرکپ با   ذرات ریز  ای حذف کر .انسان برای ا امه حیات  ر شرایط محیطی مطلوب  ناگزیر باید آن عوارض را بگونه

کند. برگ  رختان  ر کو خیابان می ریز   موا زاید خاک را از نواحی اطراف شهر روی ساختمانها و خیابانها مراکنده می

موجو   رآب از طریق جویها  ر سطح شهر مراکنده می شوند و انسان با فعالیپ خو  بطور ماداو  اناواع موا زایاد را  ر    

گذار   از اینرو نظافپ محیط  شرط زز  برای ا امه حیات اساپ. نظافاپ   د می کند و بجا میمحیط های گوناگون تولی

ای اسپ که مخل بهداشپ عمومی شهر هساتند. طبیعتااً   شهری  ز و ن سطوح شهر از انواع موا  و موجو ات ناخواسته

همننان که  ر اوایل فصل  صورت می گیر . اما -خصوصی یا  ولتی -نظافپ  ر هر عرصه شهری  توسط مالکان آنها

)قانون شهر اریها( نه تنها مساول جماع آوری و  فاع اناواع زایادات  ر     1334گفته شده  شهر اریها طبق مصوبه سال 

                                                           
0.

 .97، ص ، ترجمه دکتر کرباسی، تهران،سازمان بازیافت شهرداری تهران"دفن بهداشتی در دره زنبور عسل"فرانک آر. باور من، - 
 .91عمرانی - .0
 70.گلوس- .0
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محیط شهری هستند  بلکه نظافپ سطوحی را که به عمو  شهروندان تعلق  ار  و شهر اری ملز  به ایجا  و نگهداری 

با ای  حال نباید انتظار  اشپ که نظافپ شهری فقط توسط نها ی خا  صورت گیار   از آن اسپ  نیز بر عهده  ارند. 

 بلکه چون همه از آن منتفع می شوند همه نیز باید  ر ای  راه بکوشند.

 سطوحی که توسط شهرداری نظارت می شود -

اختمانها و سطوح شهر توسط کسانی که آنها را  ر تصرف  ارند نظافپ می شوند. شهر اری افازون بار نظافاپ سا    

تأسیساتی که  ر اختیار  ار   نظافپ سطوحی را که بر اساس قانونی  ایجا  و نگهداری از آن بعهده شهر اری اسپ  نیز 

های ارتباطی و مارکها  بخش اصلی فعّالیپ شهر اری  ر ای  زمینه اسپ که مسایل مربوط عهده  ار اسپ. نظافپ شبکه

 به آنها مور  بررسی قرار می گیر :

های ارتباطی از کوچه های بُ  بسپ تا بزرگراه های  رون شهری را ر بار مای   شبکههای ارتباطی: بکهش -

 گیرند. 

اند بایاد بطورمیاامی و مرتاب    : خیابانهایی که مراکز خرید   رآنها واقع شدهخیابانهای بازار و مراکز خريد -

و ویترینهای باز قرارمی  هند و ن ست  گار  و غباار    خوانهاماکسازی شوند  زیرا برخی مغازه ها  اجناس خو  را  ر میش

ای  خیابانها روی موا  غذایی بهداشپ و سالمپ را به خطر می انداز . افزون بر ای   خیابانهایی که تعدا  زیا ی مغازه و 

خای از  مرکز خرید  ر آنها واقع اسپ باید چنان تمیز باشند که که م تری بی اتری را جلاب کنناد. لایک  متأسافانه بر     

فروشندگان و کسبه مجاورخیابانها زباله های خو  را  ر جوی آب و اطراف خیابانها می ریزند و بوی بد تولید شده همراه 

 هد. برای از بی  بر ن ای  عا ات و تمیز نگهداشات  همی اگی   ای زشپ و نامسند به خیابانها میبا کثیفی محل  چهره

ش ماکیزگی معابر  ر نواحی تجاری ومراکز فروش  م اارکپ شااغالن  ر واحادهای    خیابانها باید با تأکید و تبلیغ بر نق

تجاری راجلب کر . الزا  فروشندگان و صاحب مغازه ها به نگهداری زبالاه  ر  رون مغاازه و گذاشات  ظرفهاای زبالاه      

 مناسب برای م تریان   ر ماکیزه نگهداشت  خیابانها و جویهای ای  نواحی بسیار ماثر اسپ.

نظافپ جویها و جداول کنار خیابان که برای جمع آوری آبهای افت جويها و جدولهای کنار خیابان: نظ -

 سطحی و انتقال آنها به مسیلهای منتهی به خارج از شهر احداث می شوند بعهده شهر ایهاسپ.

 موار ی که  ر نظافپ جویها و جداول باید مور  توجه قرارگیر  به شرح زیر اسپ:

 ها باید بگونه ای باشد که آب به آسانی به سمپ مایی  جاری شو .شیب کو جدول  -

کو جویها وجدول ها همواره باید با سیمان یا موا  مناسب  یگر  موشانده شو .  ر غیر ای  صورت با نااهموار   -

 شدن کو جدول و ایجا  شیار و چاله  آب  ر حالپ سکون باقی می ماند و زمینه ت کیل لج  فراه، می شو .

ت  زباله  ر جدول عامل اصلی آلو گی جدولها محسوب می شو . عد  انجا  ای  کار باا تمهیاداتی نظیار    ریخ -

تبلیغ مستمر  ربی  شهروندان  نصب سطل های مناسب زباله  ر کنار خیابان و الزا  واحدهای تجاری و خدماتی حاشیه 

 کان مذیر اسپ.خیابان به نگهداری زباله  ر ظرفهای مناسب  ر  اخل واحد تجاری  ام

تأکید می شو  که رُفتگران  زباله جارو شده از سطح خیابان را  اخل خیابان نریزند و ضم  آماوزش آنهاا  بار     -

 چگونگی کار ای ان نظارت شو .
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 لج  ها و زباله های تخلیه شده از  اخل جویها به سرعپ جمع آوری شوند. -

اری م ه و مگس فراه، شده باشد  اخل جوی باید گذ ر صورتی که بعلپ ماندن آب راکد و لج   زمینه تخ، -

بالفاصله مس از انتقال لج  و آب راکد  ضدعفونی و سمپاشی شو .  ر استفا ه از موا  آفاپ ز ا بایاد توجاه شاو  کاه      

 خطراتی برای حیوانات یا عمو  افرا  جامعه میش نیاید.

 تا از مخش آنها  ر خیابان جلوگیری شو .انتقال لجنها و زباله های  اخل جوی با وسایل مناسب صورت گیر   -

 نظافت ديوارها -

 یوارهای شهرحل مناسبی برای ارایه انواع میا  هاا  شاعارها و تبلیغاات محساوب مای شاوند و افارا   شارکتها و         

سازمانهای رسمی و غیررسمی تمایل  ارند از ای  امکان برای انتقال میا  های ان استفا ه کنند. از سوی  یگار  نصاب   

واع اعالمیه ها  تراکتها و یا نوشت  شعارها  ر صورتی که با برنامه ریزی قبلی و توأ  با نظ، نباشد موجب بوجو  آمدن ان

اغت اش بصری و زشتی بدنه خیابانها می شو . برای جلوگیری از ای  آلو گی بصری  افرا  و سازمانها باید باا اساتفا ه   

ا  رسانی منع گر ند و هر گونه اقدا   ر ای  زمینه   ر چارچوبهاای تعیای  شاده    خو سرانه از بدنه خیابانها برای انواع می

انجا  گیر . قبل از اعال  عمومی ای  موضوع  شهر اری باید محل هایی مناسب برای ای  کار  ر نظر بگیر  و ضاوابط  

 استفا ه از آنرا نیز م خص نماید.

  اغلب م کالت فنی خاصی به هماراه نادار .  رشاهرهای    ماک کر ن شعارها و اعالمیه های موجو  از روی  یوار

ای که بخار  اغ با ف ار به  یوارها می ماشد  استفا ه می کنند. بزرگ برای ای  نوع نظافپ معموزً از  ستگاه ماک کننده

هها را ندار . معموزً هیچ اعالمیه یا شعاری که روی  یوار نقش بسته اسپ  تاب مقاومپ  ر برابر ف ار بازی ای   ستگا

 تنها اشکال ای  روش ماشیدن گل وگر  و غبار و آب کثیو روی خیابان  اتومبیلها  و  یوارهای اطراف اسپ.

 فضاهای غیرقابل دفاع و نظافت شهری  -01

 ر همه شهرها  فضاهایی نیز هستند که بعلپ برخور اری از بعضی خصوصیات  ر معرض انواع آلو گیهای اجتماعی 

ی گیرند. به اینگونه فضاها  فضاهای غیرقابل  فاع گفته می شو . تجمع زباله و عد  ماکسازی محال   و محیطی قرار م

بسیاری اوقات  ر اینگونه فضاها به چ ، می خور . برای نظافپ کامل شهری فضاهای غیرقابل  فاع نیاز بایاد ماور     

 توجه قرار گیرند:

 فضاهایی که مالک آنها مبه، یا ناشناس اسپ. -1

 که مالک  ارند اما بعلپ عد  استفا ه از فضا تحپ کنترل و سرمرستی قرار ندار . فضاهایی -2

 فضاهایی که  ر معرض  ید نیستند. -3

 فضاهای بدون کارکر  یا بدون کارکر  متناوب. -4

 فضاهایی که  ر آنها طرحهایی  رحال اجراسپ.  -5

 16شکل ناشی از عقب ن ینی زمینهای حاشیه خیابان. Uو Lفضاهای -6

                                                           
0.

،)پایان نامه کارشناسی ارشد( گروه شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، "فضاهای بدون دفاع" ای غیرقابل دفاع، ر.ک: مصطفی پودرانچی،برای اطالعات بیشتر درباره فضاه- 
 9.02دانشگاه تهران، 
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شده خصوصیاتی  ارند که باعث می شو  نه تنها بطور مداو  نظافپ ن وند  بلکه به محل تجمع اناواع  فضاهای ذکر

زباله و نخاله های ساختمانی تبدیل شوند. عد  ماکیزه سازی ای  فضاها نیز افزون بر آلو گی بصاری  همننای  اناواع    

رو  اغلب  ر  یوارهای اطراف ای  فضااها  جمالتای   آلو گیها و مزاحمتها را برای زمینهای مجاور بوجو  می آور . از این

 ه داری   رباره ریخت  زباله و نیالو ن محیط به چ ، می خور .

اینگونه فضاها  ر سطح شهر باید شناسایی شوند تا برای محصاور کارن زمای    ر نظرگارفت  کاارکر  مناساب و       

ر زمینهای تحپ تملک و...  ر نهایپ مراجعه مداو  مستمر  نمایان کر ن فضا  ملز  کر ن مالکان به کنترل و نظارت ب

 و مستمر کارگران مسئول نظافپ و جمع آوری زباله  ر ای  مناطق تمهیداتی مناسب اتخاذ شو .

حال با توجه به آننه گفته شد با توجه به حفظ بهداشپ شهری و نظافپ شهر  امااک   فاع زبالاه بایساتی از نظار      

از اماک  مسکونی و خارج از شهر قرار گیرند. فاصله مناسب محل  فع زبالاه تاا شاهر     بهداشتی  ر نقاط مناسب و  ور 

کیلومتر با شهر فاصله  اشته باشد. و با توجه به استعالمات صورت گرفتاه شاده محال     25تا  11بطور متوسط بایستی 

واقاع شاده و ظرفیاپ    ناو ان   بی  روستای مامیون وکیلومتری شهر  4هکتار  ر فاصله  5 ف  زباله با وسعتی  ر حدو  

 سال آینده برآور  شده اسپ  لذا شهر از ای  جنبه نیاز به مکان جدید ندار . 31 – 41سایپ مذکور تا 

 

 گاه کشتار -4-3-5

 مشخصات کلی عملکرد کشتارگاه های کشور (0

ها فقط  ر حد تذکرات  ر گذشته مسئولی   ولتی یا شهر اری  ر کار ک تار  ا   خالتی نداشتند و یا اینکه  خالپ آن

بهداشتی بو   بنابرای   هر قصابی  ا  خو  را بدون رعایپ موازی  بهداشتی ذبح می کر  و گوشپ آن را به فروش مای  

رساند.ای  شیوه ک تار  ه، سالمپ مر   را به خطر می افکند ه، مو جب نابسامای فضای شهری مای شاد.به همای     

ی برای ک تار  ا  اعمال نمو ند و ساعی کر ناد  مزاحتهاای ناشای از ک اتار       لیل شهر اریها به تدریج محدو یپ های

 مراکنده را به حداقل برسانند.

ک تارگاه ها به  و  سته سنتی و غیرسنتی تقسی، بندی می شوند. البتاه طبقاه بنادی ک اتارگاه هاا باه سانتی و         

ر  ک تارگاه  بدی  ترتیب که ک اتارگاه هاایی   غیرسنتی مبی  روش فرآوری مور  استفا ه  ر ک تارگاه اسپ  نه استاندا

که بعنوان سنتی طبقه بندی می شوند  از روش ک تار سنتی میروی کر ه و  ر نتیجه تما  عملیات ک اتاری از جملاه:   

ذبح شرعی  خونگیری  جدا کر ن کله و ماچه و موسپ و  ر آور ن اح اا  روی زمای  انجاا  مای شاو . بطاورکلی  ر       

ی متعلق به شهر اریها  نها های مدیریتی بسیار ک، اسپ و معموزً تا حاد نگهاداری اساتاندار های    ک تارگاه های سنت

 بهداشتی و جمع آوری عوارض شهر اری محدو  می شوند.

توان گفپ: ک تارگاه سنتی  ساختمان مححصور و سا ه ایسپ برای ک اتار  ا    ر تعریو ک تارگاه های سنتی می 

ماهیپ وجو ی و عملیاتی ای  ک تارگاه بگونه ای  تازه مور  نیاز جمعیپ محلی  بکار می رو .و به منظور تأمی  گوشپ 

اسپ که بسیاری از تجهیزات و تأسیسات زز  برای استاندار  مطلوب عملیاتی )مثل آغل  ا   چیلر  سار خانه زشاه و   

شوند که  ر آنها از تکنیکهای ک تاری روی  هایی بعنوان غیرسنتی طبقه بندی می ر آنها وجو  ندار . ک تارگاه فریزر(
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-ریل استفا ه شو . سالخ  ر طول ریل برای انجا  عملیات خا  بر روی زشه  ر نقاط معی  قرار می گیر . ک تارگاه

های غیرسنتی از تجهیزاتی مانند:سیست، وسیع ریل آویز بصورت مکانیکی یا اتوماتیک  الکتروشوک  تله ک تار  سکوی 

بعلپ وجو  وسایل م اخص و از مایش تعیای  شاده  ر ایا         تهای مخصو  بازرسی اح ا بهره می برند.ک تار و ت

ک تارگاه ها  میزان ظرفیپ اسمی از طریق نوع تجهیزات بکار رفته و نحو ه استفا ه از آنها قابل محاسبه اسپ. بی اتر  

خانه های  ولتی اسپ. بعلپ وجو  وساایل  ک تارگاه های غیرسنتی  ر مالکیپ و تحپ مدیریپ سازمان گوشپ یا وزارت

 سازمان یافته فرآوری تجاری گوشپ را  ر مور  بخش اندکی از ک تار روزانه بعمل می آورند.

 معیارهای مکانیابی کشتارگاه  -00

اولی  اقدا  اجرایی برای احداث ک تارگاه  انتخاب محل مناسب بارای ایجاا  آنساپ.انتخاب مکاان مناساب بارای       

سیپ ویژه ای  ار  چرا که ک تارگاه از جمله کاربریهایی هستند که اگر جانمایی آنهاا نا رساپ صاورت    ک تارگاه  حسا

 گیر   آسیبهای فراوانی به محیط زیسپ وار  می کنند.  ر مکانیابی ک تارگاه باید شرایط زیر را  رنظر گرفپ.

ی شهر باشد. همننی  نبایاد  : محل زمی  ک تارگاه باید  ر خارج از محدو ه قانونموقعیت نسبت به شهر -1

 ک تارگاه را  ر جهپ توسعه شهر مکانیابی کر .

 6: فاصله محل ک تارگاه تا لبه محدو ه قانونی شهر برای ک اتارگاه هاای بازرگ حاداکثر     فاصله تا شهر -2

 کیلومتر  ر نظر گرفته شو . 2کیلومتر و برای ک تارگاه های کوچک  3کیلومتر  برای ک تارگاه های متوسط 

: زمی  ک تارگاه باید کنار یکی از جاا ه هاای اصالی    قعیت زمین در ارتباط با شبکه های ارتباطیمو -3

منتهی به شهر قرار گیر   یا اینکه بوسیله جا ه فرعی اختصاصی کوتاه به جا ه اصلی مرتبط گر  .  ر شهرهای کاه  ر  

. و  ر صورت امکان  ایجا  خط فرعی رعایپ آه  انتخاب شو مسیر راه آه  واقع شده اند  بهتراسپ نز یک به خط راه

 شو .

: ک تارگاه باید  ر مکانی احداث شو  که ارتفاع آن مایی  تر از ارتفاع سایر نقاط شهر باشد. بدی  ترتیب شیب -4

 آلو گیهای ایجا  شده به وسیله ک تارگاه به سایر نقاط سرایپ نمی کند.

 قرار گیر . باد غالبک تارگاه نباید  ر مسیر  -5

: زمی  ک تارگاه باید  ر جایی انتخاب شو  که امکان تأمی  آب مور  احتیاج  ر آن مورد نیاز کشتارگاه آب -6

موجو  باشد.  ر ک تارگاه ها بدلیل مصرف زیا  آب  استفا ه از آب لوله ک ی شهرها توصیه نمی شو   بهتر اسپ با حفر 

 چاه عمیق یا نیمه عمیق آب مور  نیاز تأمی  شو .

زیرا  تأسیسات ک اتارگاه   ان به شکل مستطیل باشد ک: زمی  ک تارگاه باید حتی ازمی زمینشکل هندس -7

  ر جهپ طولی قرار می گیر .

: موقعیپ زمی  باید بگونه ای باشد که تصفیه فاضاالب و تخلیاه فاضاالب ک اتارگاه باه      تصفیه فاضالب -1

 سهولپ انجا  مذیر . برای ای  موضوع نکات زیر باید رعایپ شو :

لو( اگر شهر  ارای تأسیسات فاضالب اسپ  زمی  ک تارگاه باید  ر محلی انتخاب شو  که فاضالب ک تارگاه وار  ا

 شهر شو . اگوی)فاضالب رو(
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می توان مس از تصفیه فاضالب  ب( ر صورتیکه شهر  ارای اگو نباشد و ک تارگاه  رکنار رو خانه قرار گرفته باشد 

به رو خانه ریخپ. چناننه رو خانه ه، نباشاد  بایاد باا وساایل مخصاو   فاضاالب        ک تارگاه  مازا  آب بی ضرر را

ک تارگاه را تصفیه و مس از حصول اطمینان  آب اضافی را  ر زمینهای مجاور برای استفا ه ک اورزی قرار  ا  و یاا  ر  

 زمینهای اطراف بصورت آزا  رها کر .

ید  ر معرض آلو گیهای ناشی از فعالیاپ صانایع  گار  و    : ک تارگاه نباموقعیت نسبت به صنايع آالينده-7

 خاک   و  و خاکستر و... باشد.

 زمی  ک تارگاه باید  ور از مسیل ها باشد و قابلیپ می ریزی و ستون بندی خوب را  اشته باشد. -11

 ک تارگاه باید مکانی جانمایی شو  که محل عبور  امداران و به تبع آن اح ا  باشد.-11

 ی برنامه ريزی و ساماندهی فضايی کشتارگاه معیارها (2

 مساحت مورد نیاز برای تأسیس کشتارگاه -

 اندازه سطوح زز  برای زیربنای ک تارگاه بر حسب جمعیپ شهر بطور تقریبی  ر جداول زیر ذکر گر یده اسپ:

 جمعیت : سطوح الزم برای زیربنای کشتارگاه برحسب51 شماره جدول
 تعداد جمعیت شهر مساحت الزم در ازای هر نفر)به مترمربع(

 نفر 01111 تا 1.16

 نفر 21111 تا01110 1.55

 نفر 31111تا 21110 1.45

 نفر 51111 تا 31110 1.31

 نفر011111تا 51110 1.35

 نفر به باال 011111 از 1.11

 40موسوی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ص ماخذ:

ه برای تعیی  مساحپ ک تارگاه  افزون بر جمععیپ شهر باید جمعیپ حوزه نفوذی که ک تارگاه به آن سارویس  البت

می  هد را نیز  ر نظر گرفپ. همننی  نحوه سازماندهی فضایی ک تارگاه  محدو یتهای زمی   اعتبار و... نیز می تواند 

 بر مساحپ  ر نظر گرفته شده تأثیر گذار .

 داد اتومبیل های مخصوص حمل گوشت شهرهانحوه محاسبه تع -

گوشپ مصرفی شهر محاسبه می شو .گوشپ مصرفی شهر نیز باه ازای  بر اساس  تعدا  اتومبیلهای حمل گوشپ 

 گر   ر روز منظور می شو    ر نتیجه: 111هر نفر 
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 بر حسب ظرفیتهای مختلف و تعداد دفعات حمل گوشت در روزنیاز، تعداد اتومبیل حمل گوشت مورد: 52 شماره جدول

 تعداد جمعیت شهر)به نفر( ظرفیت اتومبیل)به تُن( تعداد دفعات حمل گوشت)در روز( تعداداتومبیل حمل گوشت موردنیاز

 3111تا  1.3 2 1

 02111تا  1.3 2 2

 03111تا  1.1 2 1

 32111تا  1.1 2 2

 41111تا  1 2 2

 31111 تا 1.5 2 2

 31111تا  2 2 2

 011111تا  2.5 2 2

 021111تا  3 2 2

 031111تا  5و  3 2 1و 1

 211111تا  5 2 2

 241111تا  1و 5 2 2و 2

 311111تا  5 2 2

 40ماخذ: موسوی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ص

 توضیحات:

اتومبیلهای ذکر شده  ر جداول   و برابر   ر شهرهایی که امکان حمل گوشپ  و بار  ر روز میسر نباشد  تعدا  -1
 خواهد شد.
تُ  به تعدا  اتومبیل های ذکر شده  ر جاداول   2.5نفر یک  ستگاه 111,31نفر اضافه بر 111,51به ازای هر  -2

 اضافه می شو .
ت  باه تعادا  اتوبیلهاای ذکار شاده  ر       5نفر اضافه بر جداول فو  یک  ستگاه اتومبیل  111111به ازای هر -3

 داول اضافه می شو .ج
 فاع مسااب و    باه منظاور  بطورکلی موقعیپ و محل ک تارگاه  بایستی  ر محل مناسبی از شهر قرار  اشته باشد و 

فاضالب بهداشتی خو   محیط اطراف و حتی رو خانه هاای شاهری را آلاو ه نساازند. سارانه معماول بارای مسااحپ         

بعلاپ  اشات   ا  و طیاور     قابل هر نفر اسپ. که برای منطقه نو انمترمربع  ر م 1تا  1.4ک تارگاه  ر شهرهای ایران 

 می نها  می شو . مترمربع 1سرانه 

 : برآورد سطوح مورد نیاز کشتارگاه53جدول شماره 

 تعداد 
سطح 

 )مترمربع(

سرانه 

موجود 

 )مترمربع(

سرانه 

 معیار)مترمربع(

زمین 

مورد نیاز 

 )مترمربع(

مبود در ک

وضع 

 موجود

زمین مورد 

نیاز سقف 

جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح  

 0415تا افق 

 )مترمربع(

 10..- 10.. 21.9- 21.9 9 7.77 7 7 کل شهر

 ماخذ: محاسبات مشاور
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 شبكه ارتباطي -4-3-6

شاهرها قابال   راهها عامل ارتباط  هنده کاربریها و تاسیسات مختلو شهری اند و از ای  نظر اهمیت اان  ر ساطح   

  رصد از سرانه های شهری اختصا  به راه ها و شبکه های ارتباطی  ارند.  31تا  21توجه و مالحظه اسپ.معموزً 

 پارکینگ (0

مدیریپ و هدایپ جابجایی انسان و کاز  ر سطح معابر شهر  با هدف افزایش سرعپ  امنیپ و کاهش هزینه حمل 

نقل شهری اسپ  و کارکر  ای  سیست، وابسته به وجو  زیرسااختهای   و نقل مهمتری  هدف ایجا  سیستمهای حمل و

زز  و نیز قرارگیری مناسب اجزاء مختلو آن و نیاز همااهنگی ایا  اجازا باا یکادیگر اساپ. لاذا یکای از مهمتاری            

شاد  زیرساختهای سیست، حمل و نقل مارکینگهای عمومی هستند  که با توجه به افزایش سریع جمعیپ و به  نبال آن ر

و توسعه بی رویه شهرها  ر  هه اخیر و افزایش تعدا  خو روها از یک طرف و عد  توجه به مقوله مارکینگ  ر توساعه  

شبکه معابر  ر سیست، حمل و نقل و ترافیک شهری از  یگر سو  باعث بروز معضل  ر تر   روزانه شهروندان و ایجاا   

میش تالش بی وقفه و اقدامات موثر برای حل ای  معضل صورت ترافیک و آلو گی شدید هوا شده که بایستی بیش از 

گیر . مس واضح اسپ که مارک خو روها و تأمی  تقاضای مربوط مارکینگ یکای از مساایل مها، و کلیادی  ر بحاث      

ترافیک و حمل و نقل اسپ و ایجا  مارکینگهای عمومی  ر حد کافی سبب کاهش توقو های حاشیه ای و خلوت شدن 

 هی  ر جهپ روانی ترافیک خواهد بو .معابر و گا

احداث مارکینگهای عمومی زمانی با افزایش کارآیی و  ستیابی به اهداف مور  نظر همراه اسپ که کلیه مارامترهای 

موثر  ر احداث مارکینگها مدنظر قرار گیر . بنابرای   ر ا امه به بحث عوامل و مارامترهای موثر  ر مکانیابی مارکینگهای 

 می مر ازی،:عمومی 

 :عوامل موثر در مکانیابی پارکینگهای عمومی 

مکانیابی مارکینگ یعنی میدا کر ن محلی مناسب برای احداث مارکینگ که بعضی از شرایط مور  نظر استفا ه کننده 

ا  گذار را فراه، نماید که مهمتری  آنها عبارتند از:  سترسی آسان  حداقل فاصله تاا مقصاد سافر  عاد  ایجا     و سیاسپ

تداخل  ر ترافیک معابر اطراف  حداقل بو ن هزینه های ساخپ و مناسب بو ن هزینه هاای مارکیناگ بارای اساتفا ه     

 کنندگان و غیره...

با توجه به تعریو مذکور و از آنجایی که ایجا  و احداث مارکینگهای عمومی جدید مستلز  صرف هزینه های زیاا   

کان بنحوی که همه شهروندان از خدمات آن بهره مند شوند  بسیار مها، اساپ.   می باشد  بنابرای  تعیی  بهینه تری  م

 لذا توجه به مارامترهای موثر  ر تعیی  مکان بهینه مارکینگهای عمومی امری ضروریسپ.

معیارهایی که  ر مکانیابی مارکینگ موثرند  بر حسب بر اشپ افرا  مختلو و شرایط منطقه متنوع اند   ر تحقیقات 

Weant (1717 م خص شده اسپ که ظرفیپ مارکینگهای فعلی یا بعبارتی کلی تر میزان عرضه و تقاضای بالفعل و )

بالقوه مارکینگ  هدف سفر  مدت زمان مارک و فاصله میا ه روی از مارکینگ تا مقصد نقش مهمی  ر تعیی  مکانهاای  

 مارکینگهای آتی  ارند.
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 weantمعیارهای اصلي مکانیابي پارکینگ از دیدگاه : 55 شماره جدول

 زيرمعیارها معیارها

 ا اری  توریستی  مارک  بیمارستان  مراکز آموزشی و.... -مراکز تجاری فاصله از مرکز جذب سفر

 خیابان با سطح سرویس مختلو و عرضهای مختلو نزديکی به خیابان ها

 میزان ارزش امالک ارزش ملك

 یزان جمعیپ شب و روز  ر منطقه  جمعیپ ساک م جمعیت

مارکینگهای طرح جامع  خرابه ها  گاراژها  مدارس و فضای سبز طرح جامع  حیاط مدارس بازرگ   کاربری مناسب برای پارکینگ

 فعلی  فضای سبز فعلی و...

کااااربری نامناساااب بااارای  

 پارکینگ

و...(  بیمارستانها و اماک  توریساتی و   ا ارات  مراکز تجاری عمده  مراکز فرهنگی)مسجد  حسینیه

 محدو ه های ممنوع اطراف آنها و...

 

 همانطور که  ر جدول باز بطور خالصه ذکر شده اسپ اه، معیارها عبارتند از:

فاصااله از مراکااز جاااذب ساافر عمااده شااامل مراکااز تجاااری و خاادماتی  مراکااز ا اری و  ولتاای  مراکااز     -1

زیارتی  بیمارستان  مایانه های اتوبوسرانی و مراکز آموزشی  بطوریکه فاصله از ایا    توریستی تفریحی  فرهنگی  اماک 

 مارکینگها تا مراکز جاذب سفر برای شهروندان جهپ رسیدن به مقصد مناسب باشد.

 فاصله مناسب برای پیاده روی از پارکینگ تا مراکز جاذب سفر :54 شماره جدول

 فاصله مناسب )برحسب متر( کاربرینوع 

 351تا  111 تجاری و خدماتی

 311تا  151 اداری

 351تا  211 ساير موارد مانند تفريحی، بهداشتی، آموزشی و...

ضم  آنکه حداکثر فاصله میا ه روی قابل قبول حد فاصل مارکینگ و مراکز جذب سفر بنابر نوع سافر و جمعیاپ   

 اسپ: شهرها  ر جدول زیر ذکر شده

 حداکثر پیاده روی قابل قبول حد فاصل پارکینگ و مراکز جذب سفر: 56 شماره جدول

 ساعت(125پارک طوالنی مدت )بیش از  ساعت(125پارک کوتاه مدت )کمتر از  جمعیت شهر و نوع پارک

 متر 211-321 متر 66-121 هزار نفر( 251کم جمعیت )زير 

 متر 331-511 متر 166-266 هزار نفر(251)بیش از  پرجمعیت

شبکه  سترسی: ارزیابی  سترسی اوز ًبر اساس توزیع مکانی مارکینگها  مور  نیاز اساپ. لاذا مارکیناگ بایاد      -2

باشاد. از آنجاایی کاه     "حداکثر کیفیپ  ر سرویس  هی به تقاضای مارک  ر حداقل فاصله مجاز ممکناه " ارای اصل 

کینگ رانندگان هستند  بنابرای  بایستی مارکینگ  ر محل هایی باشند که به سیست، راه شاهری  استفا ه کنندگان از مار

متصل باشد. لذا نز یکی به خیابانهای مرتر    که ای  امر  ر صورتی که با عد  مارک حاشیه ای  ر خیابانها همراه باشد  
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ابانهای مجاور می گر  . همننی  می بایساپ از  باعث مارک وسایل نقلیه  ر مارکینگ و  ر نهایپ  سهولپ تر    ر خی

 احداث مارکینگهای عمومی  ر خیابانهای یک طرفه و ک، عرض مرهیز شو .

هزینه تملک زمی  یا بعبارتی ارزش زمی  مور  نظر یکی  یگر از مهمتری  مارامترهای ویژه از نظر مسائولی    -3

 محسوب می شو .

یهای زمی  بعنوان یاک همجاواری ساازگار مای تاوان از شارایط       کاربری زمی : با  اشت  انواع مختلو کاربر -4

زمینهای محل به نحو مطلوب تری جهپ ایجا  یک مکان مارکیناگ بهاره جساپ.کاربریهای مناساب بارای احاداث       

مارکینگ شامل مارکینگها  مدارس و فضای سبز می نها ی طرح جامع و تفصیلی که تا به حال اجرا ن ده اند و خرابه ها 

مانهای فرسو ه و متروکه و بعبارتی بهتر ساختمانهایی با کیفیپ ابنیه مایی )به اصطالح کلنگی( و از همه مهمتر یا ساخت

فضاهای باز و زمینهای بایر بهتری  نوع زمی  جهپ ساخپ مارکینگ محسوب می شو . و کاربریهاای نامناساب بارای    

...(  مراکاز آموزشای  ساطح خیابانهاای فعلای       احداث مارکینگ شاامل مراکاز فرهنگای و زیارتی)مساجد  حساینیه و     

بیمارستانها  فضای سبز  باغات و اماک  توریستی و محورهای ممنوع اطاراف آنهاا و... مای باشاند. )حاداقل فاصاله از       

 متر می باشد.( 111تا  51بیمارستانها  مناطق باستانی  مساجد و حسینیه ها 

های ف ار قوی از مارامترهای اساسی  ر تعیی  مکان بهینه کل وری از حری، رو خانه ها  مسیلها  گسلها  و   -5

 می آیند. به شمارمارکینگ عمومی 

 تعیی  میزان نیاز به مارکینگ )تقاضا و عرصه مارکینگ(: -6

هایی که جذب یک کاربری خا  می شوند که میزان تقاضاای توقاو  ر هار    کنندهتقاضای مارکینگ  تعدا  مارک

تعدا  وسایل نقلیه شخصی که  ر یک  وره زمانی م خص با اهاداف مختلفای )باه غیار از     ناحیه را می توان برحسب 

بازگ پ به منزل( به آن ناحیه سفر و برای مدتی  ر آنجا توقو می نمایند  محاسبه نمو . و منظور از عرضه مارکیناگ  

ن برحسب تعدا  خو روهاایی  نیز م خص نمو ن امکانات مارکینگ  ر هر ناحیه ترافیکی اسپ. میزان عرضه را می توا

ای و که می توانند بطور بالقوه از مکانهای مارکینگ استفا ه نمایند  بیان می شو . ای  مکانها شامل مارکینگهای حاشیه

غیرحاشیه ای از انواع مختلو مثل طبقاتی و غیره و مارکینگهای خصوصی   ولتی و عمومی می باشد. بنابرای  توجه به 

قبل از احداث و مکانیابی مارکینگ یکی از مهمتری  کارها  "و برآور  میزان تقاضا و عرضه مارکینگبررسی "ای  عامل 

 می باشد.

همننی   اشت  توجیه اقتصا ی  تناسب م خصات زمی  برای احداث  شایب مطلاوب  نز یکای باه مایاناه هاای       

باا سیاساتهای ساازمان ترافیاک و      های آتش ن انی  وسعپ کافی زمی  و مطابقاپ شهری  مناطق مرجمعیپ  ایستگاه

 غیره... از  یگر مارامترها جهپ مکانیابی بهینه مور  توجه بایستی قرار گیر .
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 تهیه طرح توسعه کالبدی شهر -5

 مقدمه
های مختلو اختصا  مای یاباد.   فضایی شهر اسپ که به فعالیپ -سیست، فضایی شهر مت کل از سیست، کالبدی

که  ر شهر موجو  می باشاد. شاامل    های شهری می باشد. فعالیتهای عمدهنجا  فعالیپکاربری اراضی شهری  مکان ا

مسکونی اسپ.  ر نواحی مسکونی کااربری مساکونی باه هماراه     های غیرهای مسکونی و فعالیپلیپ و  سته کلی فعا

ای تولیدی و فعالیاپ رفااه   هها اع، از فعالیپ  سایر فعالیپونیخدمات مور  نیاز ساکنان وجو   ار .  ر نواحی غیرمسک

 گر ند. عمومی واقع می

 ر بخش بررسی وضعیپ موجو  شهر نو ان  کلیه کاربریهای مسکونی و خدماتی ماور  بررسای قارار گرفاپ و  ر     

بخش تجزیه و تحلیل  کمبو ها و نیازهای آتی برآور  گر ید. حال  ر ای  قسمپ از مطالعات با توجه به چ ا، اناداز و   

 ده برای شهر به ارایه می نها ات  ر زمینه های اهداف تعیی  ش

 کاربری اراضی  ر  اخل محدو ه شهر و همننی   ر حری، شهر -1

 شبکه معابر شهر  -2

 و تدوی  ضوابط و مقررات می مر ازی،. -3

 

 نوع استفاده از اراضي شهر -5-1

-های قبلی ارایه گر یاد همانطور که  ر بخش - نو ان ر زمینه نظا  محله بندی و سلسله مراتب شهری  بطورکلی

واحد  3محله شهری و  1ناحیه شهری و  1و شامل نفر جمعیپ  3211باید توجه  اشپ که ای  شهر  ر افق طرح  ارای 

 خواهد بو . همسایگی 

هزار نفر خواهاد   1 معا ل واحد مسکونی با جمعیتی 4111الی  2111براساس ای  تقسی، بندی  ناحیه شهری  اری 

محله عملکر ی را  ر بر خواهد  اشپ. هر محله شهر نیز چند محله فرهنگی شهر  ر قالب واحدهای  3 و ای  ناحیهبو . 

 همسایگی را شامل خواهد شد. 

اقتصا ی واحدهای خدماتی مستقر  ر محله تعیی  شده اناد.  عملکر  اساس کارکر  مناسب و  اندازه محالت شهر بر

همتری  عامل تعیی  مقیااس محلاه اساپ. مقیااس خادماتی محلاه       میزان تراک، جمعیپ و عملکر  خدماتی محالت م

اساس عناصر خدماتی که  ارای عملکر  میا ه هستند تعریو  مقیاس میا ه تعریو شده و به اعتباری  انسجا  محالت بر

مهمتری  عناصار خادماتی محلاه    و مارک و فضای سبز مدرسه   های خرید روزانهمغازه  می شو .  ر ای  زمینه مسجد

  بستان بعنوان عنصر شاخص خدماتی تعریو می شو . مسجد و ای  میان   محسوب می گر ند که  ر

متار   511 ر هر صورت  چناننه عملکر  خدماتی محله با مقیاس میا ه تعریو شو   حداکثر شعاع  سترسی مطلوب 

 وسعپ قابل اندازه گیری اسپ.خواهد بو . بر ای  اساس  وسعپ محله با توجه به شکل فیزیکی و تراک، آن به لحاظ 

با توجه به اینکه شکل محالت  ر بهتری  حالپ نز یک به مربع و  ر بدتری  حالپ به شکل مستطیل ک یده اسپ  

هکتاار متغیار اساپ و باا توجاه باه تاراک،         51تا  41متر وسعپ محله بی   511معمول برای شعاع  سترسی  پ ر حال
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نفر  3111تا  2511نفر  ر هکتار برای محالت میزان جمعیپ محله بی   31زان به می نو انناخالص جمعیپ مایی  شهر 

محلاه   یاک شاهر   همتغییر خواهد بو . بر ای  اساس و با توجه به تغییر میزان جمعیپ نواحی شهر  تعدا  محاالت ناحیا  

 خواهد بو . 

لکر ی  ر مقیاس شهر و یا حتی مبه خدمات  یگری نیز نیاز  ار  که عموماً  ارای ع شهر نو انزز  بذکر اسپ که 

توریستی و تفریحای   شهری هستند و نیازهای حوزه نفوذ را نیز شامل می شو . خدماتی مانند گورستان  سایپ های فرا

 ای   سته از خدمات محسوب می شوند.  ءاشتغال زا)صنعتی(  زمینهای ورزشی بزرگ و... جزسایپ 

 وقعیپ استقرار آنها  ر زیرتقسیمات کالبدی به شرح زیر خواهد بو : مبر اساس  بنابرای   خدمات مور  نیاز شهر

ای   سته از خدمات عموماً  ر اوقات فراغپ مور  استفا ه قرار می گیرند و خدمات واحدهای همسايگی:  -0

  شامل فضاهای سبز  بازی کو کان و محل تجمع اهالی همراه با مغازه های عرضه کننده نیازهای روزانه می باشد.

ای   سته از خدمات  نیازهای اهالی را از طریق  سترسی میا ه تامی  می نمایند و عموماً ای: خدمات محله -2

ساله  مارک محلاه و... مای شاو .     11شامل خر ه فروشی  ر حد خریدهای روزانه و هفتگی  فضای آموزش کو کان تا 

  متر اسپ. 511شعاع  سترسی برای ای   سته از خدمات 

ای   سته از خدمات شامل واحدهای تجاری خرید هفتگی و ماهانه  کتابخانه  مساجد   احیه: خدمات رده ن -3

مارک   رمانگاه  و... می شو  و عموماً نیازهای بزرگسازن را تامی  می نماید. شعاع  سترسی به ای   ساته از خادمات   

  متر اسپ. 2111تا  1511

تجاری مرباوط باه نیازهاای فصالی و ساازنه      ای  خدمات شامل مجموعه واحدهای خدمات مرکز شهر:  -4

بیمارستان  مراکز ا اری و تفریحی و خدمات عمومی می شو .  سترسی باه ایا     1شهروندان و نیازهای  رمانی سطح 

  خدمات بر اساس  سترسی سواره طراحی می گر  .

حاوزه نفاوذ    ای  نوع خدمات  از نوع خدمات با عملکر  شهری می باشند کاه باه شاهر و   خدمات عمومی:  -5

  مستقر خواهند شد. )بلوار اما ( نو انورو ی و محور  قایمیه-شیرازنو ان  ر نواحی جا ه  خدمات می رسانند. که  ر شهر

ای   سته از خدمات  ارای  و ویژگی عمده هستند: یکی اینکه  ر مقیاس شاهر و  خدمات پیرامون شهر:  -3

ها  ر کنار بافپ های مسکونی موجب خسارت و سلب آسایش و ایمنای  یا فراشهر عملکر   ارند و  یگر اینکه استقرار آن

از شهروندان می شو . مراکز سوخپ رسانی  مراکز نظامی  گورستان ها  محل  ف  زباله و... جزء ای   سته از خادمات  

  محسوب می گر ند.

ت اکیل   همساایگی  واحاد  3از  محلاه کاه ایا    تقسی، شده اسپ. و یک محله ناحیه  یکبه  نو انبطورکلی  شهر 

عناصر شاخص خدماتی  ر سطح واحاد همساایگی  محاالت و ناواحی شاهر را       زیر ر ای  زمینه جدول  گر یده اسپ.

اساس  ا ه های ای  جدول  هر یک از کاربریهای توزیعی یا شاخص  ر سطح محالت  ناواحی   بر م خص کر ه اسپ.

 بدی  شرح میش بینی شده اسپ:  نو انشهر 
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 نودان: عناصر تشکیل دهنده تقسیمات کالبدی شهر 57 شماره جدول

 ت مشاورطالعاماخذ: م

 

 ر وضاع موجاو  محادو ه    نفار    3211 :(1417جمعیپ می نها ی )ساال   نفر  2574 :(1371جمعیپ موجو  )سال 

نفار   2574حاضر  ارای جمعیتای معاا ل   هکتار می باشد. با توجه به اینکه ای  شهر  ر حال  165.5 نو انقانونی شهر 

مترمربع می باشد. کمبو ها و نیازهای آتی شهر با  514.1فعلی شهر سرانه هر نفر از زمی  با توجه به مساحپ  میباشد و

مال  ر  اتوجه به جمعیپ آن  ر افق طرح نیز  ر محدو ه می نها ی جانمایی گر یده اسپ. با توجه به ای  ماوار  و باا ت  

ل مختلو کالبدی شهر مور  بحث قرار گرفته به بررسی ویژگیهای کااربری اراضای می انها ی    یتباط با مساآننه  ر ار

 شهر مر اخته می شو .

ایجا  نواحی عملکار ی و توزیاع    مسئله مالکیپ زمی   تاکید بر نو ان ر تهیه طرح کاربری اراضی می نها ی شهر 

و سه عملکر ی  محله یکنیاز بو ه اسپ. لذا شهر به حاضر نیز مور مناسب خدمات بویژه ایجا  کاربریهایی که  ر حال 

تار  و تقسیمات  ر سطوح مایی  محله یکگر یده اسپ و نیازهای مختلو خدمات بر مبنای ای   تقسی،واحد همسایگی 

  بخاش   ر فصول قبل  ر ای با توجه به محاسبات انجا  شده  ر زمینه کمبو ها و برآور های آتی م خص گر یده اند.

 از مطالعات بصورت خالصه کمبو های آتی  ر جدول زیر آور ه شده اسپ:
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 نودان: برآورد سطوح مورد نیاز کاربریهای مختلف در سطح شهر 54دول شماره ج

 تعداد  کاربری
سطح 

 )مترمربع(

سرانه 
موجود 

 )مترمربع(

سرانه 
 معیار)مترمربع(

زمین مورد 
نیاز 

 مترمربع()

کمبود در 
 وضع موجود

زمین مورد نیاز 
سقف جمعیتی 

 )مترمربع(

کمبود سطح تا افق 
 )مترمربع( .9.7

 100.2. ....0. 002.0. 0.9. ..9 01.. 0...10 . کل شهر درمانی-بهداشتی

 ..22.7 2291.0 ..0..2 9079.0 7.0 .9.0 7.9... . کل شهر هنری-فرهنگی

 1..79. 909. 99.1.. .2.0 9 2.0 1..090 . کل شهر مذهبی

 فضای سبزپارک و 
209.0.- 0022 . ...7 7.2..9 9 محلی  1.9. -07.2.0  

90790- 90790 0 7.77 7 7 شهری  22910 -22910  

 ورزشی
 -.1.. ..9.1 -2.. 0097 2 9.00 7 7 محلی

9079.0- 9079.0 7.0 7.77 ....0. . شهری  2291.0 -2291.0  

 ...912. .9172 ....000 ....9 . 1 ..2.290 97 کل شهر اداری

 ..99- 00..9 7..9 .9907 . 1... ..9.2 . کل شهر گورستان

..0..- 0..9. 7.2 7.70 ...90 9 کل شهر آتش نشانی  ....2 -..0.0  

...- ..... .7.2 .7.7 ..10 9 کل شهر جایگاه سوخت  012.0. -.1..2.  

 10..- 10.. 21.9- 21.9 9 7.77 7 7 کل شهر کشتارگاه

 ماخذ: برداشت و محاسبات مشاور
 

 : برآورد سطوح مورد نیاز کاربری آموزشي59جدول شماره 
زشی

آمو
 

زی
ه رب

رنام
نه ب

په
 

حت
مسا

الس 
ک

 

شش
ت پو

ت تح
جمعی

 

علیم
زم الت

ت ال
جمعی

ورد  
س م

کال
داد 

تع
نیاز

الس 
ود ک

کمب
علیم 

زم الت
ت ال

جمعی
ورد  

س م
کال

داد 
تع

ازنی
الس 

ود ک
کمب

نیاز 
ورد 

حت م
مسا

 

 افق طرح وضع موجود

 ابتدایی
9.19- 9 . 220 9- . ..9 907 . 971. شمالی  

.9.2- 2 0 2.1 9- . ..9 907 . 707. جنوبی  

.29.- . .9 .0. 2- 0 200 7.. 97 901. کل شهر  
120.- .- 0 90. 0- . .29 07. 92 ..09 کل شهر راهنمایی  
.99.0- .2- 0 90. .2- . ..2 9207 2. ..9.1 کل شهر دبیرستان  

 مأخذ: برداشت و محاسبات مشاور
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 پذیرایي و جهانگردی -

تفریحی  چ ، انداز مناسب شهر -نو ان  بدلیل  اشت  شرایط توریستیسرانه کاربری مذیرایی و جهانگر ی  ر شهر 

شاو    منظور می و فرا شهری  ر مقیاس شهربرای هر نفر می نها  شده اسپ. عملکر  ای  کاربری ه پ مترمربع  و ...

مجااور  و مناسب تری  مکان برای استقرار واحدهای آن  کنار چ ، اندازهای شهری  مارکها و فضاهای سبز شاهری و  

 به شمار می روند.  رو خانه و اراضی جنگلی بلوط

 حمل و نقل و انبارداری -

و میادان   هباربری و انبارهای مور  نیاز شهر  سار خان  فضاهای حمل و نقل و انبار شامل ترمینال های مسافربری و

مترمربع  ر نظر گرفته شده اساپ. ایا  فضااها عملکار ی  ر      2.5 نو انکه سرانه آن  ر شهر  باشدمیوه و تره بار می 

 مقیاس شهر  ارند. 

 خدمات پیشنهادی مكانیابيراهبردهای اساسي در  -5-1-1

 راضی )نوع مالکیپ(توجه به تامی  بهره مالکانه صاحبان ا -

 توزیع نسبتاً متعا ل -

 انطبا  با سلسله مراتب  سترسی -

 انطبا  کارکر های خدماتی با زمی  می نها  شده )مقیاس عملکر ی خدمات( -

 تناسب سطح زمی  می نها ی با جمعیپ بهره بر ار -

 اصالح الگوی ساختار شبکه معابر  ر جهپ تقویپ  سترسی به خدمات شهری -

 ه های شهری  ر چگونگی  سترسی و بهره بر اری از خدمات ر نظر گرفت  لب -

تنظای،   زیر  جدول نو انبا توجه به سرانه های  ر نظر گرفته شده برای هر یک از سطوح محله  ناحیه و شهر حال 

شده اسپ که بیانگر کاربری اراضی محالت و نواحی شهر می باشد. ای  جدول مبنای طرح ریازی شاهر قارار گرفتاه     

انجا  شده اسپ و سطوح  قیق میش بینی  نو ان ای  جدول  توزیع کاربریهای مور  نیاز افق طرح شهراساس  بر اسپ.

 و شهر ن ان  ا ه شده اسپ.  ناحیهشده نیز به تفکیک 

 اراضای  را ن ان می  هناد )کااربری   نو اننحوه استفا ه از اراضی طرح  ر افق طرح شهر  زیرعالوه بر ای   نق ه 

 می نها ی(. 
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 پیشنهادات افق طرح ودر وضع موجود نحوه استفاده از اراضي شهر نودان : مقایسه 41 شماره جدول

  کاربری
سرانه شورایعالی شهرسازی و   نفر( 290.طرح پیشنهادی  )جمعیت :   نفر( .2.0وضع موجود )جمعیت : 

  سرانه  درصد  مساحت  سرانه  درصد  مساحت معماری

 7. 2..90 ..0. 2..12. ..900 ..20 02192.  مسکونی
غیرانتفاعی(و  خدماتی)انتفاعی –تجاری   92....2 7.0 ..0 11...2 7.. ..9 2..<  

..7-..7 ..2 ..7 00.0.0 2.0 ..7 1..090  مذهبی  
هنری -فرهنگی   ...7.9 7.. 9.0 ...... 7.. 2.7 7.0.-7..  

گردشگری -تفریحی  ..0.1 7.7 7.. .0..... ..9 29.2 7.2<  

9-..9 0.0 9.0 ..202.2 99 ..9 ..202.2  ورزشی  
..9-2 ... 7.0 2.0..99 ... 7.1 9..7..9  انتظامی و اداری  

9-..9 7.0 7.9 2292.0 0.. ..7 0...10  درمانی  

 آموزشی

 2.. ..7 ..97911 ..2 ..7 900.0.  ابتدایی

.-.  
 9.. 9 .2..9 ... 7.0 0..99.7  راهنمایی
 2.0 ..7 0..000 ... ..7 0..000  متوسطه

 99 2.9 .1... ..97 ..9 0.2...2 مجموع

دانشگاه خارج از  .0.7. آموزش، تحقیقات و فناوری
مترمربع.97بازای هر دانشجو  ..99 2.2 .0.7. محدوده می باشد.  

 - 0.. 7.1 ..99..9 7.1 7.9 .....2  حمل و نقل و انبارداری
..7-...7 9.0 ..7 20.0.. ..7 7.9 9...92  شهریتأسیسات   

..7-...7 ..7 7.9 27.0.0 0.9 9.7  9...9902...902  تجهیزات شهری  

پارک و فضای 
 سبز

ناحیه ایپارک   7 7.7 7.7 0..27.0 ..9 2... 

9.-0  29.9 . 0020.0. ..7 7.9 7.2..9  محله ایپارک  
 .... ..92 0..29.00 ..7 7.9 7.2..9 مجموع

 طبیعی
 - .... 1.. 990.21 7.7 7.7 7  سبز حفاظتی

 - 9.9 7.2 ...0.. 0... ..1 ..221..9 اراضی جنگلی
 - 9.9 7.2 .1.. 7 7 7 باغات و کشاورزی

 - ...2 . ...1..0 ...2 ... 7.1....  یمحر
اراضی مخروبهاراضی مخروبه   .0....2.0....2  ..1 2... 77  7.7 7.7 - 

 - 7.7 7.7  77 .27 21.1  1.2..1.2.20..20.  اراضی فاقد کاربریاراضی فاقد کاربری
 - 0...9 ..20  .017...017.. 920.0 ..90  1....1.20....20.    شبکه معابرشبکه معابر

 - 9..9. 977 2.....9 ...0. 977 9..72..90  جمع کل شهر
 مأخذ: محاسبات مشاور
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 شهر نودان اربری اراضي پیشنهادینظام ک :7 شماره نقشه
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 تراکم مناطق و محالت مختلف شهر -5-1-2

تعیی  تراک،  ر هر شهری و نقاط مختلو آن به عوامل متعد ی  ار . عواملی نظیر ویژگیهای فرهنگی  اجتمااعی   

اقتصا ی  اقلیمی و جغرافیایی و کالبدی از قبیل نوع قطعات  محل قرارگیری آنها  ک ش بازار  میزان تقاضای موجاو   

سیاسپ تعیی  تراک، تاثیر می گذارند و برنامه ریز و طراح شهری را  ر تفکیک مناطق و محدو ه ... که  ر مجموع بر .و

با توجه بوجو  باغات متعد   ر بی  ساخپ و سازهای شهری  نو انهای تراکمی هدایپ می کنند.  ر ای  زمینه  ر شهر 

 ، می نها  می گر  . نوع تراک  وو همننی  با توجه به عوامل تاثیرگذار که  ر باز ذکر شد  

برای اراضی موجو   ر  رون بافپ ها که  ر واقع بافپ  رونی محالت را  ر بر می گیرند  تراک، : تراکم کم -الف

ک، می نها  گر یده اسپ  ر ای  نواحی تعدا  طبقات می نها ی بی  یک تا  و طبقه می باشد. اتخاذ ای  سیاسپ نتایج 

 زیر را به  نبال خواهد  اشپ:

 ک به انسجا  کالبدی شهر و جلوگیری از مراکندگی شهر  ر بافتهای  رونی شهر کم -

 ایجا  هماهنگی بافپ شهر با سیمای طبیعی آن -

 صرفه جویی  ر هزینه های شهر اری -

نفر  ر هکتار  ر نظر گرفته شده اسپ.  ر ای  اراضی حاداقل تفکیاک بارای     51 ر اراضی تراک، ک،  تراک، خالص 

  رصد  ر نظر می نها  شده اسپ. 121مترمربع و حداکثر تراک، ساختمان  211کونی واحدهای جدید مس

 21خیابانهای اصلی شهر تا عماق   رموجو   ر بَ و تجاری ای  تراک، شامل مناطق مسکونی: تراکم متوسط -ب

قل تفکیاک بارای   باشد.  ر ای  اراضی حدا طبقه می 3تا  2 باشد. طبقات می نها ی  ر تراک، متوسط متری از آنها می

نفار  ر هکتاار مای باشاد. و تاراک،       75مترمربع و تراک، خالص مسکونی  ر ای  نواحی  211واحدهای جدید مسکونی 

 زیل عمده می نها  تراک، متوسط  ر نواحی مذکور می توان به ماوار    می نها  شده اسپ. از% 111 ساختمانی  ر آنها

 زیر اشاره نمو :

 رشد عمو ی می باشد. شیه خیابانهای اصلی که خو  به نوعی م و  افزایش تراک، وقیمپ بازی زمی   ر حا -

وجو  کاربریهای تجاری و خدماتی موجو  و می نها ی  ر حاشیه خیابانهای اصلی که نقاش بسازایی  ر سااختار     -

  خدماتی شهر  ارا می باشند.

  ممانعپ از رشد و توسعه افقی شهرها -

 ه تراک، ساختمانی می نها ی شهر  ر قسمپ مربوط به ضوابط و مقررات شهر آمده اسپ.زز  به توضیح اینکه نق 
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 محدوده و حریم پیشنهادی شهر -5-2

 محدوده پیشنهادی شهر -5-2-1

برای ای  شهر می نها  گر یده اسپ.  1311 محدو ه ای اسپ که  ر طرح ها ی  ر سال نو انمحدو ه موجو  شهر 

  محدو ه  همواره  ر زمینه گسترش و افزایش آن بو ه اسپ و همی  امر نیز موجاب قارار   اصالحات اعمال شده  ر ای

 ر  اخل محدو ه و افزو ه شدن آنها به ای  بافپ شاده و انگیازه تخریاب     جنگلیگرفت  وسعپ قابل توجهی از اراضی 

 بخش عمده ای از ای  اراضی و تبدیل آنها به کاربریهای شهری را بوجو  آور ه اسپ. 

شهر و به تبع آن  حفظ  جنگلیمنظور می گیری از تداو  و روند تخریب اراضی ک اورزی و ه ب تفصیلی -جامعطرح 

محیط زیسپ شهر و میرامون آن و همننی  کاهش مسئولیپ های سنگی  شهر اری و سایر سازمانهای شهری  با تایید 

ضی ک اورزی را از  اخل محدو ه الزامی  انساته  شورایعالی شهرسازی و معماری ک ور خروج بخش قابل توجهی از ارا

 ناو ان اسپ و تنها استقرار ساخپ و سازها و کاربریهای شهری را  ر  اخل ای  محدو ه مجاز می  اند. از آنجا که شهر 

اراضای  نیازمند یک مهنه فرهنگی  اجتماعی  زیسپ محیطی و فراغتی یکپارچه هویپ ساز و وحدت بخش مای باشاد    

شده از محدو ه شهر که  ارای متانسیلهای بسیاری می باشند   ر طرح می نها ی باه منطقاه اکولوژیاک    خارج  جنگلی

شهر جلوگیری به عمل  آتی  لیل توسعهه  ر طول زمان ب ای  اراضیمبدل گ ته اند. ای  امر عالوه بر اینکه از تخریب 

   خواهد  ا .توریستی نیز سو -می آور  عملکر  شهر را بگونه ای به سوی گر شگری

 رسیده اسپ.  هکتار 165.4از اینرو زز  به ذکر می باشد که سطح محدو ه جدید شهر به حدو  

 نو ان به نمایش گذار ه شده اسپ.شهر  ر ا امه نق ه مقایسه محدو ه می نها ی با محدو ه می نها ی طرح ها ی 
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 نودانشهر شنهادی با محدوده پیشنهادی طرح هادی مقایسه محدوده پی: 4 شماره نقشه
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 شهرپیشنهادی حریم  -5-2-2

برای انجا  خدمات شهری و اقدا   ر جهپ تاسیس سااختمانها  فضااهای شاهری و برناماه هاای عماران        معموزً

مات مر اخپ. سپ که بتوان  ر آن حدو  به انجا  خدمات شهری و برنامه ریزی  ر زمینه ای  خدا شهری  حدو ی زز 

اماور شاهری و   محلای  لذا  حدو ی را برای انجا  ای  خدمات تعیی  می کنند و معموزً ای  حدو  از طارف مسائولی    

شهر اریها م خص می شو   تا بتوان  ر یک برنامه زمانی م خص به نوسازی و گساترش شاهر مر اخاپ و خادمات     

ای سبز   رمان و مانند آن تامی  کر . ای  حدو  را محادو ه  شهری مور  نیاز آن را اع، از بر   آب  تلف   مسک   فض

شهر گویند. اما  ر صورتی که شهر  ر تما  ای  محدو ه گستر ه ن ده و تنها  ر قسمتهایی از آن توساعه یافتاه باشاد     

ساخته مقدار اراضی ساخته شده را  ر  اخل ای  محدو ه شهری   محدو ه ساخته شده شهر گویند.  ر حقیقپ  محدو ه 

 شده شهر عبارتسپ از مساحپ محدو ه شهر  منهای اراضی ساخته ن ده  ر  اخل ای  محدو ه. 

همننی   ر جهپ توسعه های بعدی شهر  ر مراحل زمانی آینده   ر اطراف محدو ه شهرها حدو ی  یگار تعیای    

اخاپ.  ر حقیقاپ ایا  اراضای     می شو . که به حری، شهر معروف اسپ  ولو آنکه  ر آن نتوان به احداث ساختمان مر 

جهپ گسترش های بعدی شهر  ر نظر گرفته می شو . طبق ضوابط شاهری ایاران   ر اراضای حاری، مای تاوان باه        

ولی به کارهای  یگر عمرانی شهری  مثل توسعه مسک  نمی توان  ک اورزی و یا فعالیتهای غیر شهری  یگر مر اخپ.

اختمان یا توسعه یک قسمپ از شهر  ر  اخل حری، گرفته شاو   ضاوابط   اقدا  نمو .  ر صورتی که تصمی، به ایجا  س

- یگری  ار  که تحپ عنوان شهرک سازی م هور اسپ و م خص اسپ که خدمات شهری آن  طبق برنامه جداگانه

ای می باشد و به خدمات شهر اصلی مربوط نمی گر  . حری، شهر را به مفهو   یگری نیز می توان تعریو نمو  و آن 

ای که تحپ نفوذ مستقی، گسترش شهر قرار  ار  و یا ای  کاه حاری، شاهر    بارتسپ از همان خط کمربندی یا منطقهع

عبارتسپ از: اراضی و امالک متصل به حد خارجی محدو ه قانونی شهر که حدو  آن طبق ت اریفات مقارر  ر قاانون    

   محدو ه می باشند.شهر اریها تعیی  می شو  و شهر اریها موظو به اعمال نظارت  ر ای

حری، شهر عبارت اسپ از قسمتی از اراضی بالفصل میرامون محدو ه شهر که نظارت و کنترل شهر اری  ر ( 2ما ه

 آن ضرورت  ار .

منظور حفظ اراضی زز  و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایپ اولویپ حفظ اراضی ک اورزی  باغاات و  ه ب

رای احداث ساختمان و تاسیسات  ر  اخل حری، شهر تنها  ر چاارچوب ضاوابط و مقاررات    گونه استفا ه ب ها  هر جنگل

 مذیر خواهد بو . مصوب طرحهای جامع و ها ی امکان
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گونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب  ر  اخل حاری، شاهر مجااز     نظارت بر احداث هر

های صنعتی )که  ر هر حال از محدو ه قاانونی و حاری، شاهرها و     شناخته شده و حفاظپ از حری، به استثنای شهرک

وسااز غیرمجااز  ر ایا  حاری،      باشد  هرگونه ساخپ می هباشند( به عهده شهر اری مربوط قانون شهر اریها مستثنی می

  می گر  .محسوب  غیرمجاز

( نخواهند  اشپ و 2( و )1 )هیچ یک از شهرها محدو ه و حری،  یگری به جز محدو ه و حری، موضوع موا( 11ما ه

  ”حاوزه شاهر اری  “  ”حاری، قاانونی  “  ”محدو ه قاانونی ”عناوی  یا  شده جایگزی  کلیه عناوی  متناظر آنها از جمله 

حاری،  “  ”حاوزه اساتحفاظی  ” ”محادو ه اساتحفاظی  “و نظاایر آنهاا  ر ماور  محادو ه شاهر       ” حدو  مصوب شاهر “

 یگری کاه   عریوگر   و هر ت و نظایر آنها  ر مور  حری، شهرها می” وذیمحدو ه نف“  ”محدو ه نهایی”  ”استحفاظی

 ر مور  تعاریو محدو ه و حری، شهر و نحوه تعیی  آنها با هر عنوان  یگری  ر قوانی  و مقررات قبلی مقرر شده باشد  

 با تصویب ای  قانون ملغی خواهد بو .

یکی از ماموریتهاای طارح   و  تعیی  نگر یده اسپهای می ی    ر طرح نو اناز ای  رو با توجه به اینکه حری، شهر 

 نو ان اسپ که ضرورت آن عبارتند اسپ از: جامع تعیی  و تدقیق حری، شهر

 نو ان شهر کالبدی –هدایپ و کنترل تحوزت کالبدی شهر و حفظ هویپ و ت خیص فضایی  -1

 ی  باغات و جنگلها(حفاظپ از گستره های زیسپ محیطی میرامون شهر )اراضی ک اورز -2

 سامان بخ ی به اسکان و استقرار جمعیپ و فعالیپ. -3

حاری،   که تقریبااً ( هکتار( 165.4محدو ه شهر ))  ر نظر گرفته شده اسپ هکتار 711حری، شهر  طرح  لذا  ر ای  

 شهر می باشد.می نها ی  برابر محدو ه 3.3حدو   می نها ی 
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 شهر نودان حریم پیشنهادی: 9 شماره نقشه
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 شهرپیشنهادی شبكه ارتباطي  -5-3

)گزارش شناخپ وضع موجو ( توضیح  ا ه شد که شبکه ارتبااطی شاهر بادلیل     نو انبررسی وضع موجو  شهر   ر

 و شاعاعی  یشبکه ای با الگوی خطبافپ و ساختار شهر و همننی  به لحاظ عوامل طبیعی و  روازه های ورو ی شهر  

ت اکیل مای    قایمیاه -شیرازو جا ه    شهید حاج علی مرا  تندراما  خمینیمحورهای اصلی ای  شبکه را خیابان  اسپ.

  هند  ای  محورها  ر وضعیپ موجو   اصلی تری  خیابان های شهر محسوب می شوند. 

همگی  ارای عملکار  محلای   اری و ... افراسیابی  شهید زارعی  ساسانی  شهر خیابانهای شهید  بعد از ای  خیابانها 

 یادگاه اصالی    .برقرار می سازند اصلی بو ه و جریان آمد و شد)ترافیک( را بی  خیابان های جمع و مخش کننده اصلی

و همننی  تهیه طرح شبکه می نها ی آن را  تامی  سلساله مراتاب تعریاو شاده  ر      نو اناصالح شبکه موجو  شهر 

 ر سلسله مراتب می نها ی  تفکیک ترافیک عبوری از محلی و تامی  نیازهای ترافیکای  ر   ارتباط شبکه  تداو  حرکپ

ه ( ب ه ساله ر می نها های خو  برای )افق  تفصیلی –طرح جامع  هد.  بافپ موجو  و اراضی  ارای توسعه ت کیل می

 قایمیه -نو ان -شیرازبوری شهر محلی  محور عای و عبوری شهر با ترافیک منظور جلوگیری از تداخل ترافیک منطقه

که از شمال شهر عبور میکند  ستیابی به هدف مذکور را میسر می ساز .  رینگ  ور شهری میش بینی نمو ه اسپ که با

می نها ی همننی  سعی شده اسپ که ضم  اعمال معیارها و ضوابط طرح هندسی شبکه  با توجه به ساطح و    ر افق

موجو  و هزینه اجرایی مروژه ها  تعریض محورهای موجو  و همننی  احداث شبکه های شبکه  ر وضعیپ  مایی سرانه 

  .صورت مذیر جدید 

 اهداف کالن در شبکه معابر پیشنهادی 

  تنظی، نظا  حرکپ و سلسله مراتب شبکه معابر 

  تامی   سترسی مناسب مهنه های عملکر ی می نها ی 

  تامی  نفوذمذیری مناسب بافپ 

 بپ بر رشد و توسعه شهرتاثیرگذاری مث 

   تامی  امکان امدا رسانی وجابجایی مناسب  ر مواقع بحران 

 

  رویکرد طراحي و مداخله در شبکه معابر 

  رعایپ نظا  حرکپ و سلسله مراتب 

  حداکثر امکان تحقق مذیری می نها ات 

   حداقل تخریب کاربریهای موجو 

   تامی  ایمنی عابران میا ه و ساکنی 

 و امنیپ محیط سکونپ  تامی  آسایش 

 ب و م تیبانی فعالیپ های می نها یتامی  محیط مناس 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

149 

 نقل راهکارهای توسعه شهر از منظر ترافیک و حمل و 

 تنظی، ترافیک عبوری  ر  رون محالت  

 تنظی، و بازتعریو سلسله مراتب  سترسیها و ایجا  نظ، ترافیکی  ر  سترسیها 

   ر حوزه اتصال به محور اما  خمینیکاهش تداخل جریانهای حرکتی و شلوغی  

 ایجا  مسیرهای ام  میا ه  ر اطراف کاربریهای اصلی و محورهای  رونی بافپ  

 تغییر نحوه کنترل گره های ترافیکی و تجهیز آنها به وسایل مناسب کنترلی  

   و حیاتی خدماتی اصلیایجا  فضای مارک مناسب برای مراجعی  به کاربریهای 

 رکتی  ر جمع و مخش کننده ها کاهش مانورهای ح 

 تعریو و ساختار بخ ی به  روازه های ورو ی به شهر 

 شیراز و محور ورو ی )اما  خمینی( –ساماندهی کالبدی و ایم  سازی محور کازرون 

 

 سلسله مراتب و عرض شبكه معابر پیشنهادی -5-3-1

 ی و عرض آنها به تفکیک ماور  بحاث و   می نها معابرو سلسله مراتب شبکه گزارش  رجه بندی  ای  مبحث از  ر

 گیر .  بررسی قرار می

 پیشنهادی معابرشبكه  سلسله مراتب -5-3-1-1

 شبکه حمل و نقل  و وظیفه مه، و اساسی بر عهده  ار  که عبارت اسپ از:  بطورکلی

 جابجا کر ن افرا  و کازها  ر طول شبکه  -1

 ا به مقصد سوار کر ن افرا  و کازها  ر مبداء و رساندن آنه -2

ای   و وظیفه  ر واقع ن ان  هنده  و خاصیپ مه، شبکه های ارتباطی یعنای خاصایپ تاامی  حرکاپ و تاامی        

 پ:بدی  شرح  ر نظر گرفته شده اسنو ان  سترسی اسپ. بر همی  اساس  طبقه بندی شبکه معابر شهر 

 9های شریانی درجه راه -9
آنها  به خاصیپ حرکپ و جابجایی وسایل نقلیه موتوری برتری  ا ه راههایی هستند که  ر طراحی و بهره بر اری از 

می شو . برای رعایپ ای  برتری   سترسی وسایل نقلیه موتوری و همننی  عبور عابری  میا ه از عارض راه کنتارل و   

نترل و  ارای عملکر  برون شهری هستند. با اعمال  رجه های مختلو  ر ک 1محدو  می شو . راه های شریانی  رجه 

  ناو ان به آزا راه  بزرگراه و راه عبوری  سته بندی می شاوند.  ر شاهر    1راه های شریانی  رجه   محدو یپ  سترسی

ضم  ایجا  ارتباط بی  متر از طرفی   31و حری، تاسیساتی متر )بصورت راه عبوری(  76با عرض  کازرون-شیرازجا ه 

 یاک  بایش از گیر . ای  راه با طاول  فرهای نسبتاً  ور شهری نیز قرار  روازه های اصلی شهر می تواند مور  استفا ه س

 کیلومتر از قسمپ جنوبی شهر عبور می کند. 
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 قائمیه با ورودی شهر نودان –طراحي هندسي تقاطع محور شیراز : 6شماره  ریتصو

 9.12، ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

 اصلی 2ی شریانی درجه راهها -2
راههایی هستند که  ر طراحی و بهره بر اری از آن  به جابجایی و  سترسی وسایل نقلیه موتوری برتاری  ا ه مای   

 ارای  2هاای شاریانی  رجاه    از عرض خیابان کنترل می شو . راهشو . برای رعایپ ای  برتری  حرکپ عابری  میا ه 

بار   2راه های  رون شهری را ت کیل می  هند. خیابانهای شریانی  رجاه  عملکر   ورن شهری هستند و شبکه اصلی 

 نوع و میزان  سترسی به آن به  و گروه زیر تفکیک می شوند: اساس 

* خیابانهای توزیع کننده و جمع کننده اصلی که خاصیپ حرکپ  ر ای  معابر حداکثر و  سترسای  ر آنهاا حاداقل    

 اسپ. 

 ع کننده فرعی که خاصیپ حرکپ و  سترسی  ر ای  معابر تقریباً به یک میزان اسپ. * خیابانهای توزیع کننده و جم

خیابان اتصالی خیابان شهید علی مرا  تندر و خیابان اما  خمینی)ره(  شامل  نو انخیابانهای شریانی  رجه  و شهر 

متر متغیر می باشد و عرض  35تا  21بی   هاخیابان ر شهر واقع شده اند. عرض ای  می باشد که  قایمیه-محور شیرازبه 

 متر می باشد. 35می نها ی برای خیابان اما  خمینی 

 خیابان های جمع و پخش کننده -.
نقش اصلی ای  نوع خیابانها انتقال جریانهای ارتباطی به خیابانهای محلی و از آنها به خیابانهای شریانی می باشاد.  

ترافیک را انتقال می  هناد.  بی  خیابانهای شریانی و محلی عمل کر ه و  بعبارتی  یگر ای  خیابانها بعنوان مل ارتباطی

هاای  متر تعریاو شاده اناد. خیابان    24 تا 16تفصیلی خیابان های جمع و مخش کننده با عرض متغیر  – ر طرح جامع 
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شاهر  جازء خیابانهاای جماع و مخاش کنناده      صاحب الزمان )عج( و رینگ  ور شهری   زارعیشهید   شهید افراسیابی

 متر متغیر اسپ. 16تا  11بی   ر وضع موجو  محسوب می شوند که عرض آنها 

 خیابانهای دسترسی محلی -.
نقش اصلی ای  خیابانها  تامی   سترسی مستقی، به ساختمانها و مناطق کوچک مسکونی و خدماتی اسپ.  رطارح  

سترسی نقش اصالی را ایفاا مای نمایناد.     ای  خیابانها  سرعپ وسایل نقلیه  رحد مایی  فرض می شو  و عامل تامی   

 متغیر اسپ. متر 11الی 3بی  ر وضع موجو  ای  محورها  عرض و متر 51عابرحداقل فاصله بی  تقاطعات  رمور  ای  م

برای تعیی   رجه بندی خیابانها  ر بافپ موجو   با توجه به نقش و عملکر  اراضی همجوار  نیازهای ترافیکی منطقاه و  

 های مور نیاز تعریض شده اند. حداقلبر اساس  عملکر ی شبکه  برخی معابر موجو سلسله مراتب 

می باشد. ای  امر ناشای از محادو یتهای توساعه     حلقوی-بصورت خطی نو انساختار فضایی شبکه معابر  ر شهر 

لی تاری   اصا  قسمپ غرب و شر  می باشد که منجر به توسعه شهر از شمال به سمپ جنوب گر یده اسپ. 2شهر  ر 

قسمپ شارقی و   2را به   ر مسیر خو  شهرای  خیابان می باشد که  و خیابان اما  قایمیه-شیرازمعبر شهر جا ه عبوری 

 غربی نیز تقسی، کر ه اسپ.

متر می باشد. عرض ای   2611)ره( از شمال به جنوب شهر ک یده شده اسپ  که طول آن برابر  خیابان اما  خمینی

باشاد. عارض    مای  ورو ی شاهر متر متغیر اسپ  که بی تری  میزان عرض آن  ر  35تا  1  بی  خیابان  ر وضع موجو

 متر اسپ. 35تا  11از می نها ی م اور برای ای  خیابان 

 

 معابرپیشنهادی شبكه عرض  -5-3-1-2

بار آتی با توجه به وضعیپ موجو  ترافیک و افزایش  ورو ی شهرمی نها ی بی   و  روازه  رینگ  ور شهریمحور 

نقاش  فرعی )جماع و مخاش کنناده(     2متر می باشد. ای  محور بعنوان یک محور شریانی  رجه  21آن   ارای عرض 

  خواهد  اشپ. هاز سطح شهر به عهدمحالت مهمی  ر انتقال ترافیک 

 21لای  ا 11 و 35 ارای عرض  اصلی به ترتیب 2شریانی  رجه  با نقشو شهید علی مرا  تندر  اما  خمینیخیابان 

 متر می باشند.

 –طارح جاامع   متر می باشند. عارض ایا  معاابر  ر     21تا  12 ارای عرض متغیر  محلی اصلیبا نقش  خیابانهای

عرض محورها  ر وضع موجو   نیازهای ترافیکی مناطق و انجا  حداقل تعریض و اصالح هندسی  ر بر اساس   تفصیلی

  شبکه موجو  می نها  و توصیه شده اسپ.

را  ر بافپ موجو  و بافپ  ارای  تفصیلی –طرح جامع عرض معابر و مقاطع عرضی شبکه های می نها ی  زیرنق ه 

 توسعه منعکس می نماید. 
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 سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی :11 شماره نقشه
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 شهر نودان نهادیپیش معابرشبکه عرض : 11 شماره نقشه
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 شبكه معابرمرحله بندی اجرای  -5-3-2

سااله   5سااله اول و   3  مرحله بندی اجرای مروژه خیابانها به تفکیک  وره هایشهر نو ان ر زمینه شبکه ارتباطی 

 و اولویپ اجرایی آنها به شرح زیر تعیی  و می نها  می شو :   و  و سو 

 جراي خيابان ها شامل مراحل زير مي باشد:اظهار داشت فرآيند امی توان  بطورکلی

 رينگ دور شهري با توجه به تملک اراضي آناحداث  -1

 احداث خيابان هاي جديد -2

 تعريض تدريجي معابر موجود -1

 اصالح هندسي تقاطع ها و احداث ميادين -4

 مراحل اجرای خیابان ها در دوره های طرح: 41 شماره جدول

 ژه هاشرح پرو
 فرآیند اجرا در دوره های طرح

 متولی اجرا ساله سوم .دوره  ساله دوم .دوره  ساله اول .دوره 
قائمیه و تقاطع -محورشیراز

 غیرهمسطح ورودی شهر
 اداره راه تکمیل فرآیند اجرا شروع عملیات اجرایی تملک و بازگشایی مسیر

 شهرداری تکمیل فرآیند اجرا ملیات اجراییشروع ع تملک و بازگشایی مسیر رینگ دور شهریاحداث 
 شهرداری احداث معابر جمع و پخش کننده 2و  9احداث شریانی های درجه  تملک و بازگشایی مسیر و احداث تدریجی معابر احداث معابر جدید

 شهرداری تکمیل فرآیند اجرا شروع عملیات اجرایی تملک و بازگشایی مسیر تعریض معابر موجود
 شهرداری تکمیل فرآیند اجرا شروع عملیات اجرایی تملک و بازگشایی مسیر یادین و اصالح هندسی تقاطع هااحداث م

 ماخذ: مهندسین مشاور
و  تقااطع غیرهمساطح ورو ی شاهر     قایمیه-جا ه شیرازکه نظر اولویپ اجرای خیابانها نیز می توان اظهار نمو   از

از آن نیز تعریض خیابان اما  خمینی و ارتقاء کیفیپ آن  ر اولویپ  و   مس می باشد. اول اولویپ  ر رینگ  ور شهری

که به نوعی به رینگ شاهری و یاا    ( ان گاه میا  نور)خیابان اتصال به  احداث خیابان های جدید سپس قرار می گیر .

و مراحل مربوطه تعریض معابر اصلی و شریانی شهر بصورت تدریجی مس از انجا  فرآیند  کمربندی متصل می گر ند 

 از قبیل تملک و بازگ ایی مسیر و عملیات اجرایی بایستی  ر  ستور کار قرار می گیر . 
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 : اولویت بندی اجرای شبکه معابر پیشنهادی12 شماره نقشه
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 شیب خیابانها و نحوه دفع آبهای سطحي شهر -5-3-3

شهر را  ر بر گرفته اند  ارای شیب های متفاوتی  شمالامنه ارتفاعاتی که قسمپ بدلیل واقع شدن  ر   نو انشهر 

اساپ   شمال به جناوب و شار  باه غارب     اسپ. عمده تری  شیبی که شهر را تحپ تاثیر قرار می  هد شیبی با جهپ

ل موجاو   ر  و وار  مسای  با توجه به شیب شهر و معابر از شمال به جنوب شهر حرکپ می کنندآبهای سطحی شهر را .

   ر جنوب شهر می شوند. شامورشهر و رو خانه 

 ر  بطاورکلی  ر حال حاضر فاقد نظا  و سیست، جمع آوری آبهای سطحی اسپ و آبهاای جااری شاده     نو ان شهر

 ر  سطح شهر و همننی  مناطق مسکونی جریان می یابند که عالوه بر منظره ناخوشایند  عباور و مارور شاهروندان را   

 ی سال با م کل مواجه می ساز .ل بارانوفص

 نهرهاای از نظر آزا ی و ایمنی عبور و مرور میا ه ها از عرض خیابان و همننی  زیبایی معاابر و بهداشاپ محایط     

متداول بویژه برای خیابانهای محلی  نامطلوب اسپ. نظا  مناسب برای تخلیه آب بارش  ر خیابانهاای محلای  جریاان    

و کانیو می باشد و  ر خیابانهای اصلی ای  کار می بایسپ توسط جوی و جدول انجا  گیر .  ا ن ای  آبها توسط کانال 

 م کالت شبکه  فع آبهای سطحی شهر را  ر حال حاضر می توان به شرح زیر جمع بندی کر : 

 فقدان شبکه  فع فاضالب و اختالط فاضالب های خانگی با آبهای سطحی  ر برخی نقاط  الو(

 ها  ر مواقع بارندگی شدید می شو . ر که اغلب موجب مس ز گی آب کانالاصولی کانالها با یکدیگب( تبا زت غیر

های فرعی کاه باا فرساایش اراضای و م اکالت      ی  برای هدایپ آب  ر برخی خیاباناستفا ه از بستر طبیعی زم ج(

 سرریز برای اهالی همراه اسپ. 

را با م کل مسئله ساازی مواجاه    نو ان آبهای سطحی شهرشده  ر وضع موجو   شبکه  فع  اگر چه م کالت یا 

نساخته اسپ  لیک  با  ر نظر گرفت  توسعه آتی شهر و انجا  ساخپ و سازهای آتی  مطالعه  قیق حج، آبهای سطحی 

 و کنترل ظرفیپ کانالهای موجو  و تهیه طرح سیست،  فع آبهای سطحی شهر  ارای اولویپ خواهد بو . 

  زز  اسپ که شهر با توجه به توموگرافی و شیب معابر به شهر نو انمع آوری آبهای سطحی  ر طراحی سیست، ج

میزان حج، رواناب حاصل از هار حاوزه و شایب معاابر اصالی       بر اساس  حوزه های اصلی تقسی، بندی شو  و سپس

 روابط هیدرولیکی به  سپ آید. بر اساس  م خصات کانالهای مور  نیاز

تاوان هیادرولیکی    مهمتری  م خصه های یک سیست، شبکه جمع آوری مناسب  عالوه بر از توجه  اشپ که باید

 کانالها  آشغالگیرها و  رینه های آ   روهای آن اسپ که  ر طراحی سیست، باید  ر فواصل معی  تعبیه شوند. 
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پدددیش بیندددي نحدددوه ایجددداد و توسدددعه تجهیدددزات شدددهری )گورسدددتان،   -5-4

 دفع زباله،آتش نشاني و...( غسالخانه،کشتارگاه، سیستم

و سیست،  فع زباله می شو   عمدتاً ه شامل فضای گورستان ها  غسالخانه  ر وضع موجو  ک نو انتجهیزات شهری 

زیسپ محیطی نیز م کالت و خطراتی را فراه، مسایل  با کمبو  و جانمایی غیراصولی مواجه اسپ که همی  امر از نظر

 ر راستای اهداف توسعه و بهسازی شاهر   ر مایش بینای هاای خاو  ضام  تاامی          تفصیلی-طرح جامع آور ه اسپ.

ه کمبو ها و نیازهای جمعیپ افق طرح  رعایپ ضوابط زیسپ محیطی را نیز  ر ای  زمیناه ضاروری  انساته اساپ. با     

 شو . منظور شناخپ جزییات ای  میش بینی ها  موار  مربوط به هر یک از تجهیزات یا  شده به تفکیک بررسی می

 کشتارگاه -5-4-1

 ر گذشته مسئولی   ولتی یا شهر اری  ر کار ک تار  ا   خالتی نداشتند و یا اینکه  خالپ آنها فقط  ر حد تذکرات 

رسااند.   بدون رعایپ موازی  بهداشتی  ذبح و گوشپ آن را به فروش مای  بهداشتی بو   بنابرای   هر قصابی  ا  خو  را

ا به خطر می افکند  ه، موجب نابسامانی فضای شهری می شد. به همی   لیل شهر اریها ای  شیوه ه، سالمپ مر   ر

های ناشی از ک تار مراکنده را باه  به تدریج محدو یپ هایی برای ک تار  ا  اعمال می نمو ند و سعی کر ند  مزاحمپ

 حداقل برسانند.

ای اسپ برای ک تار  ا  و باه  محصور و سا ه ر تعریو ک تارگاه سنتی می توان گفپ: ک تارگاه سنتی  ساختمان 

 منظور تامی  گوشپ تازه مور  نیاز جمعیپ محلی  به کار می رو .

هایی بعنوان غیرسنتی طبقه بندی می شوند که  ر آنها از تکنیکهای ک تاری روی ریل انجا  مای شاو .   ک تارگاه

 معی  قرار می گیر .سالخ  ر طول ریل برای انجا  عملیات خا  بر روی زشه  ر نقاط 

 معیارهای مکانیابی کشتارگاه -

اولی  اقدا  اجرایی برای احداث ک تارگاه انتخاب محل مناسب برای ایجا  آن اسپ. انتخاب مکاان مناساب بارای    

ایی آنها نا رسپ صاورت  ها از جمله کاربریهایی هستند که اگر جانمای  ار . چرا که ک تارگاهک تارگاه  حساسیپ ویژه

 ه بايد شرايط زير را در نظر گرفت:کنند. در مكانيابي کشتارگافراواني به محيط زيست وارد ميهای آسیب گیر  

موقعيت نسبت به شهر: محل زمين کشتارگاه بايد در خارج از محدوده قانوني شهر باشدد، همچندين    -1

 نبايد کشتارگاه را در جهت توسعه شهر مكانيابي کرد.

 1هاي بزرگ حداکثر تارگاه تا لبه محدوده قانوني شهر براي کشتارگاهفاصله تا شهر: فاصله محل کش -2

 کيلومتر در نظر گرفته شود. 2هاي کوچک کيلومتر و براي کشتارگاه 1هاي متوسط کيلومتر، براي کشتارگاه

هداي اصدلي   هاي ارتباطي: زمين کشتارگاه بايد کنار يكدي از جداده  موقعيت زمين در ارتباط با شبكه -1

 شهر قرار گيرد، يا اينكه بوسيله جاده فرعي اختصاصي کوتاه به جاده اصلي مرتبط گردد.  منتهي به

شيب: کشتارگاه بايد در مكاني احداث گردد که ارتفاع آن پايين تر از ارتفاع ساير نقداط شدهر باشدد.     -4

 بدين ترتيب آلودگيهاي ايجاد شده به وسيله کشتارگاه به ساير نقاط سرايت نمي کند.
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 اه نبايد در مسير باد غالب قرار گيرد.کشتارگ -1

آن موجود باشدد. در   زمين کشتارگاه بايد در جايي انتخاب شود که امكان تامين آب مورد احتياج در -1

ها به دليل مصرف زياد آب، استفاده از آب لوله کشي شهرها توصيه نمي شود، بهتر اسدت بدا حفدر    کشتارگاه

 امين شود.چاه عميق يا نيمه عميق آب مورد نياز ت

زمين کشتارگاه بايد حتي االمكان به شكل مستطيل باشد، زيرا، تاسيسات کشتارگاه در جهت طدولي   -1

 قرار مي گيرد.

اي باشد که تصفيه فاضالب کشتارگاه به سدهولت انجدام پدذيرد. بدراي ايدن      موقعيت زمين بايد بگونه -8

 موضوع نكات زير بايد رعايت شود:

اضالب اسپ  زمی  ک تارگاه باید  ر محلی انتخاب شو  که فاضالب ک تارگاه وار  الو( اگر شهر  ارای تاسیسات ف

 )فاضالب رو( شهر شو . اگوی

ب(  ر صورتی که شهر  ارای اگو نباشد و ک تارگاه  ر کنار رو خانه قرار گرفتاه باشاد  مای تاوان ماس از تصافیه       

صاو   خباشاد  بایاد باا وساایل م    نه رو خاناه ها،   فاضالب ک تارگاه  مازا  آب بی ضرر را به رو خانه ریخپ. چنانن

فاضالب ک تارگاه را تصفیه و مس از حصول اطمینان  آب اضافی را  ر زمینهای مجاور برای استفا ه ک اورزی قرار ا  

 صورت آزاد رها کرد.و یا  ر زمینهای اطراف به 

 دود و خاکستر باشد.هاي ناشي از فعاليت صنايع، گرد و خاک، کشتارگاه نبايد در معرض آلودگي -1

 ها باشد و قابليت پي ريزي و ستون بندي خوب داشته باشد.زمين کشتارگاه بايد دور از مسيل -14

کشتارگاه بايد مكاني جانمايي شود که محل عبور دامداران و به تبدع آن احشدام باشدد. البتده ايدن       -99

 معيار در نقاطي اهميت دارد که رفت و آمد به صورت پياده انجام پذيرد.
  ر حال حاضر شهر نو ان فاقد ک تارگاه می باشد.

 

 گورستان و غسالخانه -5-4-2

و  یگری  مترمربع 3111و به مساحپ  خیابان صاحب الزمانعد  که یکی نز یک  سه نو انشهر  هایتعدا  گورستان

ساال   111ن می باشد. قدمپ ایا  گورساتا  تحپ عنوان گلزار شهدا مترمربع  11111به مساحپ  زمی  چم  شهرکنار 

اسپ و ظرفیپ آن تا  ه سال آینده اسپ. از جمله م کالت آتی مربوط به آن نباو  حصاار  ر اطاراف گورساتان هاا و      

 همننی  نبو  آمبوزنس  ر آن می باشد.

کاه   مترمربع می باشاد.  117.7 هاآند که مساحپ نغسالخانه  ارهمننی  هر کدا  از ای  قبرستانها بطور مجزا یک 

نفر می باشد. غسالخانه ها  ر حال حاضر فاقاد مرسانل    2ای  غسالخانه ها  ارای سر  خانه ای به ظرفیپ  تنها یکی از

باه هار حاال      کند که گورستان شهر به محلی مناسب  یگر انتقال یابد. می نها  می تفصیلی –طرح جامع  می باشند.

عیارهاای شهرساازی  انتقاال گورساتان و     به منظور رعایپ بهداشپ محیط و رعایپ اصاول و م  تفصیلی –طرح جامع 

غسالخانه از  اخل محدو ه شهر به خارج از آن را توصیه کر ه اسپ و  ر ای  زمینه به منظور تامی  اراضای ماور  نیااز    
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گورستان افق محدو ه فو  الذکر را معرفی و تعیی  کر ه اسپ. گفتنی اسپ که با تعیی  یکی از گزینه های یاا  شاده    

طول  وره طرح  گورستان موجو  به تدریج تعطیل شوند تا  ر  وره های بعدی به فضاهای سبز و  و  که  رزز  خواهد ب

 عمومی شهر تبدیل گر ند.

زز  به توضیح اسپ که  ر انتخاب محدو ه جدید به منظور احداث گورستان شهر نکات و معیارهای زیار ماد نظار    

 است: قرار گرفته 

 شهر و داخل حريم شهر استقرار در خارج از محدوده  -1

 داشتن فاصله مناسب از شهر و سهولت دسترسي به آن  -2

 جهت باد غالب  -1

 کاربري زمين در وضع موجود و ترجيحاً باير بودن آن -4

 موقعيت اراضي پيشنهادي نسبت به مسير آب هاي سحطي  -1

 امكانات توسعه براي افق هاي بعدي  -1

اقادا  شاو      ن که  ر سالهای آتی نسبپ به رفع آنها حتماً بایدشهر نو ا هایاز جمله کمبو های موجو   ر گورستان

 می توان موار  زیر را مطرح کر :

 کمبود سالن جهت برپايي نماز ميت -1

 کم بودن تعداد غسالخانه و سردخانه -2

 نداشتن منبع آب  -1

 نبود سرويس بهداشتي در محوطه گورستان -4

 عدم لوله کشي آب و انتقال برق به گورستان -1

 ر اطراف گورستاننبود حصار د -1

 هت انتقال جسد به بيمارستان شهرجکمبود آمبوالنس  -1

 

 دفن زباله -5-4-3

 کارگر  ر روزهای شنبه  یک نبه  چهارشنبه و 3عد  گاری و   و و کامیونتوسط یک  ستگاه  نو انزباله ها  ر شهر 

کیلومتری جنوب  7 ف  زباله  ر  ت  زباله جمع آوری می شو  محل 3منج شنبه جمع آوری می شوند. که روزانه حدو  

 می باشد. روستای روستای اسال  آبا  تنگ شیب ر نز یکی  قایمیه -شیراز غربی شهر  ر جا ه 

 ر تعیی  ای  محدو ه برای  ف  زباله های شهر  نکات و معیارهاای زیار را    تفصیلی –طرح جامع گفتنی اسپ که 

 است: مدنظر  اشته 

 هاي آن نسبت به شهر  م و يا نزديكياستقرار در داخل محدوده حري -1

 سهولت دسترسي و داشتن فاصله مناسب از شهر و ساير نقاط زيستي  -2
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 کاربري زمين و ترجيحاً باير بودن آن  -1

 جهت باد غالب  -4

 داشتن فاصله مناسب از مسير جريان آبهاي سطحي  -1

آن عدالوه بدر ايدن،    برخورداري از ظرفيت براي توسعه آتي و توان پاسخگويي به نياز شدهر و حدوزه    -.

شود که در سطح شهر نيز اقدامات الزم تبليغي و تشويقي براي استفاده از کيسه هاي زباله توسط  توصيه مي

ساکنان محالت مختلف شهر و تفكيک از مبدأ به عمل آيد. همچنين الزم اسدت کده شدهرداري بده منظدور      

بر و اماکن عمومي، اقدام به تعبيه سطل ها و پاکيزگي بيشتر شهر و پيشگيري از ريختن زباله ها در سطح معا

 سطح شهر و محالت آن نمايد. سبدهاي جمع آوري زباله در

 
 آتش نشاني -5-4-4

  لاذا   ر حال احاداث مای باشاد   آتش ن انی یک ایستگاه  م خص شده اسپ که  ر شهر نو انبر اشتها مطابق با 

  ر ای  شهر تجهیزات کاملستگاه آتش ن انی به همرا  ای تکمیلبنابرای   .نمی باشد ر سطح شهر محسوس  یکمبو 

 زز  می باشد.

بار اسااس    واحدهای آتش ن انی شهر تاسیس و تجهیزبا توجه به موقعیپ حساس شهر توصیه می شو  که ضم  

معیارهای اعال  شده  شیرهای آتش ن انی مور  نیاز نیز  ر سطح محالت شهر میش بینی و تعبیه شو .  ر عی  حاال   

سازمانها و تأسیساتی نیز که  ر سطح شهر با خطر آتش سوزی بی تر مواجهند و یاا  ر صاورت باروز حا ثاه  خساارت      

 سنگینی به آنها تحمیل می گر   باید موظو به نصب و تعبیه سیست، مستقل آتش ن انی شوند. 

 

 پمپ بنزین -5-4-5

  ناو ان منظور رفع ایا  م اکل  ر شاهر    ه یلی بتفص –طرح جامع شهر نو ان  ر حال حاضر ممپ بنزی  ندار .  ر 

نظر ماتریس  سترسی و مطلوبیاپ  ر   ممپ )بنزی  و گاز( تا افق طرح را برای شهر  ر نظر گرفته اسپ که از 2احداث 

 موقعیپ مناسبی قرار  ارند.

شهروندان  م کل بر ای  اساس با توجه به برآور های انجا  شده  به نظر می رسد که تا افق طرح ضم  تامی  نیاز 

شاهر  مجموع موقعیپ تجیهزات شهری می نها ی و تثبیپ شده  اخل   ر پ بنزی   ر ای  شهر بر طرف گر  .مم نبو 

  ا ه شده اسپ.  افق طرح  ر نق ه زیر ن انتا  نو ان
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 موقعیت تاسیسات و تجهیزات شهری پیشنهادی شهر نودان: 13 شماره نقشه
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کلي در زمینه چگونگي اسدتفاده از اسدتعدادها و امكاندات رشدد و     رائه پیشنهادات ا -5-5

 چه بیشتر پیش بینیهای طرح منظور تكمیل و تحقق هره توسعه اقتصادی شهر ب

 به شرح زیر قابل توجیه می باشند:  هستانمهمتری  فرصپ های توسعه و عمران ای  

 الف( موقعیت نسبی شهر
بزرگتری  شهرهای  هستان می باشد. از اینرو تعادا ی از جمعیاپ  هساتان ناچارناد بارای خریاد و       از  شهر نو ان

سفرهای عمده به ای  شهر مراجعه نمایند. ای  موقعیپ نسبی مناسب  موجب مراجعه اکثر اهالی و  ر نتیجه جلب مازا  

 اقتصا ی  هستان به ای  شهر می شو . 

 ب( موقعیت جغرافیایی
و  اراضی جنگلای بلاوط  های طبیعی و از زیبایی امکانات آب و هوایی و همننی  برخور اری توجه به با شهر نو ان

از موقعیپ مناسب گر شگری  ر هر  و فصل گر  و سر  برخاور ار اساپ و ایا      اراضیعبور نهرهای روان از  ل ای  

 هر تلقی شو . ویژگیها می تواند امتیاز قابل توجهی برای جذب سرمایه و گر شگری به ای  ش

 ج( تولیدات کشاورزی
به اقتصا ی ک اورزی اساپ. از ایا  رو    طقی اسپ که از لحاظ اقتصا ی متکیاز جمله منا کوهمره نو انستان  ه

ای  شهر با  اشت  محصوزت ک اورزی مناسب می تواند موجب استقرار صنایع تبدیلی ک ااورزی و ایجاا  اشاتغال و    

  رونق شهر از ای  طریق باشد.

 توریستی-جاذبه های تفریحید( وجود 
وجو   ار  که  ر  (چ مه رنجان  جنگلهای بلوط و رو خانه شامور) توریستی-جاذبه های تفریحیستان  ه ر سطح 

ستان باشد که ایا  امار خاواه نااخواه      هبه ای   انمناسب می تواند موجب جذب گر شگر صورت برنامه ریزی و تبلیغ

 نیز موثر باشد.  نو انشگری شهر میتواند  ر تقویپ نقش گر 

 

گزارش توجیهي، جداول و نمودارهای مربوط به طرحها و نقشه های فوق بده   -5-5-1

 تفكیک وضع موجود و پیشنهادی

شهر بنا  تفصیلی –طرح جامع یک از مباحث عنوان شده  ر شرح خدمات   ر گزارش وضع موجو  و می نها ی  هر

ر  جداول و یا نق ه های مرتبط ارایه و تبیی  شده اساپ.  ر ایا  زمیناه همننای      به ضرورت موضوعی همراه با نمو ا

توضیحات و توجیهات کافی از سوی طرح نیز ارایه گر یده اسپ که بیانگر استنتاج ها  تحلیل ها و نگرش برنامه ریزی 

توصیه مای شاو  کاه مباحاث      منظور آشنایی با چنی  استنتاج ها و  یدگاه هایی ه ای  رو ب و می نها ی طرح اسپ. از

  مخلتو گزارشهای طرح که مبتنی بر شرح خدمات مصوب تنظی، و تدوی  شده اسپ  مور  مطالعه و بررسی قرار گیر .
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 تهیه برنامه توسعه و عمران شهر -6

چند که بعنوان یک نقطه شهری شناخته شده اسپ  اما با وجو  احداث شبکه های ارتباطی عاریض بای     هر نو ان

اط مختلو آن  محالت ت کیل  هنده شهر به ویژه محالت قدیمی  از بافپ روستایی برخور ارند.  ر ایا  محاالت    نق

 اکثر معابر بصورت کوچه های تنگ با بافتی ارگانیک خو  نمایی می کنند. 

اتومبیل به  باید توجه  اشپ که  گرگونی  هه های اخیر  ر زمینه امکانات و نحوه زندگی  ر شهرها  ورو  بطورکلی

زندگی روزمره شهروندان  توسعه و گسترش شهرها و تنوع خدمات و نیاز به امکاناات مختلاو شاهری چاه  ر زمیناه      

استفا ه از کاربریها و چه تأسیسات و تجهیزات می رفته امروزی  ضرورت تغییر و تحول شهرها را ب دت مطرح و آشکار 

ای قدیمی که هنوز به حیات خو  ا امه مای  هناد و چاه  ر شاهرهای     ساخته اسپ. تامی  ای  نیازمندیها چه  ر شهره

جدیدی که ناشی از مدیده توسعه شهرهای موجو  شکل می گیرند  مسایل نو و خاصی را  ر زمینه سازماندهی شهرها و 

هااجرت  توسعه و عمران آنها به میان می آور . مسئله رشد جمعیپ و تغییر  ر سازمان زندگی مر   مناطق مختلاو و م 

روستاییان به شهرها و همننی  افزایش جمعیپ ساک   ر شهرها  رشد چ مگیری را  ر جمعیپ اکثار شاهرها بوجاو     

آور ه و موجب افزایش قیمپ اراضی و تقاضا برای زندگی  ر شهرها و استفا ه از امکانات خدماتی و تأسیساتی آنها شده 

ی را تهدید می کند و موجب آلو گی و نابو ی تادریجی عناصار   اسپ. ای  امر  ر موار ی محیط زیسپ و مراکز جمعیت

 محیطی بدون توجه به ضرورت نگهداشپ آنها  ر محیط و فضای زیستی می شو . 

نیز طی سالیان گذشته  توسعه بی رویه و کنترل ن ده شهر موجب مدیاد آمادن م اکالتی از قبیال      نو ان ر شهر 

انجاا   آن  به وجو  آمدن فضاهای خاالی و مخروباه  ر  اخال بافاپ       فرسایش بافپ  عد  بهسازی و نوسازی مناسب

هماهنگ  عد  تامی  خدمات رفاهی و عمومی  ر برخای از زمیناه هاا و گساترش مراکناده شاهر        ساخپ و سازهای نا

 و تحمیل آن به شهر اری را می توان نا  بر .  و ایجا  بار و هزینه های سنگی  جنگلهامی روی  ر جهپ تخریب 

ای  رو  ر برنامه های توسعه و عمران شهر آننه  ر اولویپ قرار گرفته اسپ  ابتدا کنترل حوزه گساترش شاهر و    از

سپس اولویپ  ا ن به ایجا  و تامی  مراکز اصلی خدماتی شهری  ایجاا  مراکاز اشاتغال و فعالیاپ و سااماندهی آن و      

شهر بو ه اسپ. از آنجا که برنامه های عمرانی ارایاه  سپس بهسازی و نوسازی و توسعه بافپ موجو  و افزایش انسجا  

شده باید قابلیپ آنرا  اشته باشد که  ر چهارچوب مفا  قانون نوسازی و عماران شاهری و قاوانی  جاایگزینی مربوطاه      

 تفصایلی  –طرح جاامع  کامالً م خص و قابل اجرا گر    لذا ضروری اسپ که  ر مور  هر یک از بخ های می نها ی 

تری  ر طرحهای تفصیلی و اجرایی انجا  مذیر . چرا که ضرورت و قابلیپ اجرایای آن صارفاً از طریاق تهیاه      قپ بی 

ای  مبحث از مطالعات  تاکید می شو  کاه   می گر  . بدی  منظور  ر طرح تفصیلی طرحهای اجرایی م خص و محقق

راضی محدو  و میرامون شهر انجاا  ماذیر  تاا    منظور تهیه طرح تفصیلی زز  اسپ که ابتدا نق ه بر اری  قیقی از اه ب

 تهیه طرح تفصیلی و طرحهای اجرایی بر مایه آن میسر گر  . 

ز ه ساله منظور شده اسپ  برنامه های عمرانی شهر  واکه بصورت یک طرح  نو انشهر  تفصیلی –طرح جامع  ر 

ساله میان مدت تعریو شده  5ه مدت و  و  وره ساله کوتا 3اع، از امور مربوط به شهر اری و سایر سازمانها  وره های 

 اسپ.
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 برنامه عمراني میان مدت شهر -6-1

شهر باید به وسیله شهر اری  سازمانهای  ولتی و سایر  تفصیلی –طرح جامع شامل کلیه کارهای عمرانی که طبق  

 بخ ها  ر شهر به مرحله اجرا  رآید.

توسط سازمانهای مسئول  ر فعالیاپ هاای عمرانای از جملاه       انشهر نوهای عمرانی که باید  ر  مهمتری  فعالیپ

انجا  ... و ارشا  اسالمی و  بدنی  آموزش عالی  فرهنگشهر اری و ا ارات آموزش و مرورش  بهداشپ و  رمان  تربیپ 

 به شرح زیر اسپ:  مذیر 

می نها اتی کاه  بر اساس  صدور مجوز قانونی و نیز ترغیب و ت ویق بخش خصوصی برای ایجا  مراکز فرهنگی  -

  ر نق ه کاربری اراضی طرح  ر نظر گرفته شده اسپ. 

تملک اراضی برای احداث واحدهای آموزشی  بهداشاتی و  رماانی و ساایر واحادهای می انها  شاده  ر جادول         -

وقعیاپ  ها و می نها ات و طرح می نها ی  ر نقاط م خص شده و  یگر نقاطی که  ارای شارایط و م  زمانبندی اولویپ

 م ابه اسپ. 

ساله شهرداری( با توجه به مفاد قانون نوسازی و  3برنامه عمراني کوتاه مدت ) -6-2

 عمران شهری، با قوانین جایگزین آن

  و : نی  موجو   ر ای  زمینه ارایه میمنظور آشنایی با قوانی  مربوط به نوسازی و عمران شهرها  بخ هایی از قواه ب

 با اصالحیه های بعدی  1347آذر  7شهری مصوب  قانون نوسازی و عمران

نوسازی و عمران و اصالحات اساسی و تامی  نیازمندیهای شهری و احداث و اصالح و توسعه معابر و ایجا   -1ما ه 

ها )توقفگاه( و میدان ها و حفظ و نگهداری مارکها و باغهای عمومی موجو  و تامی  سایر تأسیساات   مارکها و مارکینگ

و موزون شهرها از وظایو اساسای شاهر اریها اساپ و     بنیاز عمومی و نوسازی محالت و مراقبپ  ر رشد متناومور  

 شهر اریها  ر اجرای وظایو مذکور مکلو به تهیه برنامه های اساسی و نق ه های جامع هستند. 

زارت ک ور تعیای  و اعاال    و  ر سایر شهرها از تاریخی که و 1341 تاریخ اول فرور ی  تهران از شهر  ر -2ما ه 

محدو ه قانونی شهر عوارض خا  سازنه به ماخذ منج  ر هزار  کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع  ر بر  کند

مقررات ای  قاانون  بر اساس  شو . شهر اریها مکلفند شد برقرارمی بهای آنها که طبق مقررات ای  قانون تعیی  خواهد

مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصال از اجارای   ه ب  ه و منحصراًوصول کر عوارض مذکور را

 اموال  ولپ خواهد بو .  ای  قانون  ر حک، تصرف غیرقانونی  ر موار  مطرح  ر ای  قانون  ر غیر

بساتان  ای  قانون رقمی باه سااختمان     2شهر اریها می توانند  ر عملیات نوسازی از محل  رآمد ما ه  -6تبصره 

 اختصا   هند. 

صاورت متاروک  رآیاد  آن قسامپ     هر اری تما  یا قسمتی از معابر بهرگاه  ر نتیجه اجرای طرحهای ش -17ما ه 

گاه شهر اری قصد فروش آن را  اشته باشد  مالک مجاور  ر خرید آن حق تقدی، خواهد  هر متعلق به شهر اری بو ه و

  اشپ. 
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لکیپ خو   ر می آورند )به استثناء اراضی و اامالکی را که طبق ای  قانون به م وشهر اریها مجازند اراضی  -22ما ه

ای  قانون( به منظور نوسازی به موجب قرار ا  و  ر قبال اخذ تضمینات کافی به شرکپ هاا و   24امالک موضوع ما ه 

 موسساتی که با سرمایه کافی و صالحیپ فنی ت کیل یافته اند واگذار کند. 

توانند  ر موقع تنظی، و اجرای طرحهای نوسازی و همننی  توسعه یا احداث معابری کاه   هر اریها میش -24ما ه 

سپ متر باشد با رعایپ نق ه جامع یا نق ه ها ی شهر طرحهای مربوط را به تناسب موقعیپ محل یعرض آنها حداقل ب

ر  احتیاج طرح تنظی، و اجرا نموه و اراضای  و ضوابطی که وزارت ک ور تعیی  و اعال  خواهد کر  وسیع تر از میزان مو

مازا  را  ر صورت عد  احتیاج از طریق مزایده و با رعایپ آیی  نامه معامالت شهر اری به فروش رسانیده  وجوه حاصله 

 را به حساب  رآمد نوسازی و عمران شهری موضوع ای  قانون منظور کنند. 

 توان به شرح زیر نا  بر : براساس ای  مصوبات اه، وظایو شهر اری را می 

 تملک اراضی محدوده کنونی تا حد نهایی  -الف
زز  اسپ که نسبپ به تملک اراضی بیرون از محادو ه اولیاه تاا حاد نهاایی )شاامل        31ما ه بر اساس  شهر اری

 نماید. اراضی می نها  شده برای توسعه شهر  اراضی منطقه کارگاهی و  یگر کاربریهای می نها ی عمومی( اقدا  

 تشکیل حساب جداگانه بنام درآمد حاصله از فعالیتهای اقتصادی ساختمانهای شهری -ب
 7/2/1366مصاوبه ماورخ   بار اسااس    زز  اسپ ک ای  حساب« 24ما ه»و « 17ما ه»  «1ما ه»برای انجا  مفا  

 ار . ت کیل شو  که تاکید   17/11/1364شورایعالی شهرسازی تحپ عنوان اصالحیه ای بر مصوبه 

یک از قطعات اراضای   شهر اریهایی که  ارای طرح جامع می باشند  می توانند  ر قبال اصناف ارزشی که برای هر

شهر بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیی  تراک، های سااختمانی و کااربری اراضای بایش از قیماپ اراضای  ر منااطق        

قانون ت کیل شوراهای اسالمی( و  35ما ه  1تند به بند مسکونی با تراک، ک، ایجا  می شو  با تعیی  شورای شهر )مس

قانون شهر اریها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناساب میازان    45ما ه  1تایید وزارت ک ور  مستند به تبصره بند 

ای اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نمو ه و  ر حسابی جداگانه بنا   رآمد حاصله از فعالیتهای اقتصا ی  ر ساختمانه

شهری و اجرای آنها با نظر شورایی و عاملیپ  ستگاه  تفصیلی –جامع شهری نگهداری کر ه و صرفاً  ر تهیه طرحهای 

 های مربوطه به مصرف برسانند. 

 99ماده بر اساس  تملک اراضی -ج
  ر زمینه تملک چنی  صراحپ  ار :  11ما ه 

های شهری باه آن اطاال    اختمان اساسی بو ه و یا باغاقد سنسبپ به اراضی واقع  ر محدو ه شهر که ف -11ما ه 

مالکی  یا قای، مقا  یا نمایندگان قانونی آنان م خصات و  5صورتیکه یکسال بعد از مایان مهلپ مقرر  ر ما ه  ن و    ر

صارف  ای  قانون مکلفند ای  گونه امالک را به ت 2بهای ملک خو  را به شهر اری اعال  نکنند شهر اری م مول ما ه 

قیماپ منطقاه ای باه    بر اساس  آور ه و قای، مقامی مالک از طریق مزایده با رعایپ آیی  نامه معامالت شهر اری و  ر

 رصد قیمپ ملک به ساو  برناماه    5فروش برسانند و مطالبات خو  را به انضما  جرای، و هزینه های متعلقه به اضافه 
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 ر حساب سپر ه ثابپ شهر اری  ر باناک نگهاداری کنناد تاا  ر      نوسازی از محل بهای ملک بر اشپ نمو ه مابقی را

صورت مراجعه مالکی  یا نمایندگان قانونی آنان  ر مقابل اخذ رسید به آنها مر اخپ شو  و هرگاه ظرف  ه سال مالاک  

 ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور به حساب  رآمد نوسازی منظور خواهد شد. 

سال مذکور  ر ای  ما ه از تاریخ صادور حکا، نهاایی     11هرگاه مالکیپ ملک محل اختالف باشد مدت  -1ره تبص

 مبنی بر رفع اختالف شروع می شو . 

ضاوابط  بار اسااس    ساختمان اساسی مذکور  ر ای  قانون به ساختمانی اطال  می گار   کاه ارزش آن   -2تبصره 

بیسپ  رصد بهای کل زمی  باشد مرجع رسیدگی به اختالف حاصاله  ر ایا    ای  قانون برابر حداقل  4مندرج  ر ما ه 

 ای  قانون اسپ.  1مور  کمیسیون مذکور  ر ما ه 

شهر اری مکلو اسپ وضع امالک م مول ای  ما ه را قبل از انت ار آگهی مزایاده باا حضاور نمایناده      -3تبصره 

  ا ستان شهرستان صورتمجلس کند. 

مالکی  اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعای ملاک م خصاات بهاای ملاک خاو  را باه         ر صورتی که  -4تبصره 

شهر اری اعال   ارند و عوارض و جرای، مربوط را نقداً بپر ازند. عملیات شهر اری  ر هر مرحله ای کاه باشاد متوقاو    

 خواهد شد. 

 تشکیل دایره شهرسازی شهرداری -د
( و یاا مهنادس   یا طراحای شاهر  یا مهندس شهرساز )برنامه ریازی  ای   ایره حداقل زز  اسپ به سرمرستی یک 

کارشناس )با  رجات لیسانس برنامه ریزی شهری و  2سال سابقه کار  ر شهرسازی ت کیل شو  و زاقل  11معماری با 

 ر سال تجربه شهرسازی(  5تکنیسی  شهرسازی )فو   یپل، و یا  یپل، با  4سال کار  ر شهرسازی( و  11یا معماری با 

 کا ر خو   اشته باشد. 

سازمان برناماه و   12قرار ا  تیپ  6 ر صورت عد  امکان ت کیل ای  کا ر می توان از روش ارایه شده  ر میوسپ 

 بو جه سو  جسپ. 

 چارت سازمانی  ایره شهرسازی شهر اری را ن ان می  هد.  زیر ر مجموع  نمو ار 
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 : تشکیالت اداری شهرسازی شهرداری11 شماره نمودار

 
صدور پایان کار

 مشاورین شورایعالی شهرسازی سازمان عمران شهر

 اداره شهرسازی شهرداری

طرحهدایت اجرای   اداری و مالیبرنامه ریزی

تهیه طرحهای اجرایی

نگهداری شناسنامه ساختمان

هماهنگی سازمان ها

پیگیری مطالعات طرح

نظارت بر اجرای طرحها

توضیحات طرح جامع

تفکیک اراضی

صدور پروانه ساختمان

نظارت بر ساخت

امور اداری

امور مالی

امور حقوقی
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ساله تفكیک شده، مربدوط بده سدایر سدازمانهای      5برنامه عمراني کوتاه مدت ) -6-3

 و غیره( تربیت بدنيموثر در عمران شهر، مانند آموزش و پرورش، 

ل نسبپ به حل حا تری  مسایل بخش خو  اقدا  ساله او 5سازمانهای مسئول  ر عمران شهری باید  ر طول برنامه 

 نمایند. از عمده تری  برنامه هایی که باید توسط ای  سازمان ها انجا  مذیر   می توان به موار  زیر اشاره کر : 

 آموزش و پرورش -6-3-1

 فعالیپ ا اره آموزش و مرورش  ر زمینه برنامه های عمران شهری به شرح زیر قابل معرفی اسپ: 

 کل کمیته نظارت بر سهمیه آموزش و مرورش ت  -1

 زیحه قانونی نظارت  ر سهمیه فرهنگ از  رآمد شهر اریهاسپ: بر اساس  ت کل ای  سازمان

  1334خر ا   21ها مصوب  ر سهمیه فرهنگ از  رآمد شهر اریزیحه قانونی نظارت 

، فرهنگ( که  ارای شخصایپ حقاوقی    ر مرکز هر حوزه شهر اری کمیسیونی به نا  )کمیسیون ناظر سه -1ما ه

اسپ مرکب از رییس فرهنگ  رییس انجم  شهر و یا نماینده آن انجم  و سه نفر ازمعتمدی  محل بنا به می نها  ا اره 

فرهنگی و تصویب فرماندار یا جان ی  او برای نظارت  ر مصرف سه، فرهنگ ت کیل می شو   انجا  ای  وظیفه ملی 

 مه ندار . افتخاری اسپ و حق الزح

تبصره:  ر صورتی که محلی فاقد انجم  شهر باشد  باه جاای ریایس انجما   شاهر ار محال و یاا نمایناده او  ر         

 کمیسیون مزبور عضویپ خواهد  اشپ. 

ریاسپ کمیسیون با رییس فرهنگ خواهد بو  و کمیسیون موظو اسپ که  ر اولای  جلساه یکنفار را باه      -2ما ه 

 رصد صاا ر مای شاو  بایاد باه       5عضا خو  انتخاب نماید و تما  حوالجاتی که از محل عواید عنوان خزانه  ار از بی  ا

 امضای رییس فرهنگی و خزانه  ار باشد. 

 تبصره:  ر تهران نمایندگی فرهنگ و ریاسپ کمیسیون به عهده مدیرکل ا اری وزارت فرهنگ خواهد بو . 

مخصوصی  ر بانک ملی به نا  سه، فرهنگ باز کند و  کمیسیون ناظر سه، فرهنگ هر محل باید حساب -3ما ه 

هاای م اترک را  ر    نقانون شهر اریها مصوب کمیسیو 61% از کلیه  رآمد خو  موضوع ما ه 5شهر اری مکلو اسپ 

 آخر هر ماه به حساب مزبور تحویل  هد. 

 قانون نوسازی و عمران شهری  2ما ه  6تماس مستمر با شهر اری برای انجا  تبصره  -2

قانون نوسازی و عمران شهری عبارت اسپ از: شهر اری ها می توانند  ر عملیات نوسازی از محل  2ما ه  6تبصره 

 ( ای  قانون رقمی به ساختمان  بستان اختصا   هند. 2 رآمد )ما ه 

بهسازی شهر و جذب سهمی از اراضی و عایادات بارای   عمران و تماس با شهر اری برای همکاری با سازمان  -3

 اث مدارس احد

ای  طرح عالوه بر ای   باا مطالعاه   بر اساس  برای هماهنگ نمو ن برنامه های خو  تفصیلی –طرح جامع مطالعه 

   وظایو و امکانات ای  نها  برای احداث واحدهای مربوطه  ر نقاط م خص شده  تعیی  می گر  . طرح
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 فرهنگ و ارشاد اسالمي -6-3-2

 می  ر چارچوب برنامه های عمرانی شهر به شرح زیر قابل معرفی اسپ: وظایو ا اره فرهنگ و ارشا  اسال

 به اجراء  رآور ن قانون تأسیس کتابخانه های عمومی  -1

 قانون تأسیس کتابخانه عمومی  ر تمامی شهرها چنی  صراحپ  ار .

 با اصالحیه های بعدی  1344 ی  27قانون تأسیس کتابخانه عمومی  ر تما  شهرها مصوب 

شهر اری ها مکفلند هر سال قبل از تقسی، اعتبارات شهر اری یک و نی،  رصد از کل  رآمد خو  را برای  -1ما ه 

تأسیس کتابخانه عمومی و قرایتخانه  خرید کتاب و ا اره کتابخانه هر شهر اختصا   هند و اگر کتابخانه عمومی شهر 

ر    صرف یک و نی،  رصد مزبور با رعایپ مفا  ایا    ر حال حاضر موجو  باشد و به انجم  کتابخانه عمومی واگذار گ

 قانون برای کمک و توسعه و تکمیل همان کتابخانه مجاز اسپ. 

برای نظارت  ر ساخت  کتابخانه و خرید کتاب و لواز  مربوط و ا اره آن  ر هر شهر انجم  کتابخانه که  -1تبصره 

ب خواهند بو  از رییس فرهنگ و هنر نماینده انجم   ارای شخصیپ حقوقی اسپ ت کیل می شو  اعضای انجم  مرک

شهر و نماینده شهر اری و چهار نفر از  ان مندان و معتمدی  آن شهر که باا می انها  ریایس ا اره فرهناگ و هنار و      

ای  قانون انتخاب می شوند رییس فرهنگ و هنر باه سامپ ریاساپ و  و نفار از      2تصویب هیئپ امنا مذکور  ر ما ه 

سمپ خزانه  ار و  بیر انتخاب خواهند شد. تصمیمات انجم  که به تصویب اکثریپ اعضاء رسیده باشد قابال   اعضاء به

 خواهد بو .  2اجرا خواهند بو . ا اره امور انجم   ر شهر تهران با هئیپ امناء مذکور  ر ما ه 

عضویپ  اشته باشاند  ر  خدمپ چهار نفر منتخب که ممک  اسپ  ر شورای آموزش و مرورش شهر نیز  -2تبصره 

سال اسپ. هرگاه یکی از اعضاء فوت یا استعفا کند یا محکومیتی میادا نمایاد    4انجم  کتابخانه افتخاری و برای مدت 

انتخااب   1که مستلز  محرومیپ او از حقو  اجتماعی باشد  جان ی  وی برای بقیه مدت باه ترتیاب مقارر  ر تبصاره     

 می و . 

و سایر وجوه حاصاله  ر   %1.5مارت مناسب برای کتابخانه فراه، نباشد اعتبار از محل  ر هر شهر که ع -3تبصره 

 حساب مخصو  نگهداری می شو  که زیر نظر انجم  کتابخانه منحصراً به مصارف تعیی  شده  ر ای  قانون برسد. 

ایادات بارای   تماس با شهر اری برای همکاری با سازمان بهسازی و عمران شهر و جذب سهمی از اراضی و ع -2

 احداث مکان فرهنگی 

ای  طرح با مطالعه ای  طرح  وظایو بر اساس  تفصیلی برای هماهنگ کر ن برنامه های خو  –مطالعه طرح جامع 

 و امکانات ای  ارگان برای احداث واحدهای می نها ی  ر نقاط مختلو شهر م خص می شو . 

 تربیت بدني -6-3-3

 امه های توسعه شهری به شرح زیر قابل معرفی اسپ: وظایو تربیپ بدنی  ر چارچوب برن

زیحه قاانونی نظاارت  ر ساهمیه فرهناگ از      5تامی  و تهیه زمی  های ورزشی از طریق بند ج تبصره ما ه  -1

  رآمد شهر اریها 
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تماس با شهر اری برای همکاری با سازمان بهسازی و عمران شهر و جذب سهمی از اراضی و عایدات بارای   -2

 ن ورزشی احداث مکا

 قانون نوسازی  11 ریافپ زمی  از طریق اراضی مندرج  ر ما ه  -3

طرح جامع با مطالعه ای  طرح بر اساس  تفصیلی شهری برای هماهنگ کر ن برنامه های خو  –مطالعه طرح جامع 

 .   وظایو و امکانات ای  ارگان برای احداث واحدهای می نها ی  ر نقاط مختلو شهر م خص می شو تفصیلی –

 درمان و بهداشت و دیگر سازمان های شهری -6-3-4

منطقه بندی شهری برای هماهنگ کر ن برنامه های خو   وظایو ا اری بهداشپ و  تفصیلی –طرح جامع مطالعه 

 رمان و سایر سازمانهای مسئول  ر عمران شهری را م خص می ساز .  ر ای  زمینه تمامی ای  سازمانها ملز  خواهند 

نامه های خو  را با هماهنگی شهر اری انجا   هند و فضاهایی که متولی آن فضا آنها هستند را  ر چاارچوب  بو  که بر

 طرح و با هماهنگی شهر اری اجرا نمایند. 

 

 

مربدوط بده زمانبنددی برنامده هدا،       اولگزارشهای توجیهي، نمودارهدا و جدد   -6-4

جرایدي و همنندین سدازمان و    ااعتبارات و تقسدیم آنهدا در بخشدهای    اولویتها پیش بیني 

 هانیاز برای اجرای طرحنیروی انساني مورد

بینی اعتبارت و تقسی، آنها  ر بخ ها و  وره های اجرایای بصاورت گازارش جداگاناه ای     های میشپمبحث اولوی

عکس ارایاه و مان   تفصیلی –طرح جامع تدوی  و تبیی  شده اسپ که  ر آن میش بینی اعتبارات مربوط به می نها های 

 شده اسپ. 

های مجاری آن و  ه بندی برنامه هاا و تعیای  ساازمان   منظور سهولپ طبقه از اینرو  ر ای  بخش از مطالعات طرح ب

های عمرانای  ر هار یاک از    رانی شهر  جدول زمان بندی فعالیتهای عمیی  نقش شهر اری  ر انجا  فعالیتهمننی  تع

سااله اول )کوتااه    3شده اسپ تا چارچوب کلی فعالیپ  ر مراحل  زمینه های مربوط به سازمانهای مختلو شهر تنظی،

های مختلو و سیاسپ کلی فعالیپ م خص گر  . ای  جدول  خو  فعالیتساله های  و  و سو  )میان مدت(  5مدت( و 

قیق آنهاا  یات بی تر  ر زمینه انجا  فعالیتهای مور  نیاز و ویژگیهای  عمران شهر را بیان می  ار . بدیهی اسپ که جزی

 های مختلو قابل تبیی  اسپ. امکانات اجرایی شهر اری و ارگان های اجرایی با توجه بهاز طریق طرح
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 شهر نودان یحیطه عملکرد سازمانهای مسئول عمران شهر: 15 شماره نقشه
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برنامه زمانبندی و تعیین اولویت برنامه های پیشنهادی طرح به تفکیک دوره های اجرایي و سازمانهای : 42جدول شماره 

 مسئول مجری

 ماخذ: مهندسین مشاور 

دیف
ر

 

ولیت ها و مسئ
 برنامه های اجرایی

 فعالیت عمران

 سازمان مسئول
 ساله یا میان مدت 97برنامه  ساله یا کوتاه مدت .برنامه های 

سایر سازمانهای  شهرداری
 دولتی

بخش خصوصی 
 و تعاونی

 احداث مسکن 9
مدیریت و 

 هدایت
 و راه

 شهر سازی

بخش خصوصی 
بانک ها و 

موسسات مالی و 
 تعاونی

ث و بهسازی اراضی ساخته احدا -
 شده و مخروبه مسکونی درون بافت

تشویق به پر شدن اراضی درون  -
 شهر

تهیه طرح های آماده سازی و  -
تفکیک اراضی و طرح های اجرایی 

 واگذاری اراضی مسکونی

2 
 ساختمان های

 خدماتی -تجاری
مدیریت و 

 هدایت
- 

بخش خصوصی 
بانک ها و 

موسسات مالی و 
 تعاونی

 -ا و تکمیل مراکز خدماتیاحی -
 تجاری درون بافت

تهیه طرح های آماده سازی و  -
اجرایی خدماتی )محله، ناحیه و شهر( 

و واگذاری و اجرای قسمت های 
 مستقر در بافت موجود

خدماتی در -داحداث مراکز تجاری
 سطح عملکردی ناحیه

تجاری -د احداث مراکز خدماتی
 بزرگ

. 
خدمات و مراکز 

 آموزشی
یت و مدیر

 هدایت
آموزش پرورش 

 و آموزش عالی
 بخش خصوصی

تامین فضاهای آموزشی در مقاطع  -
 عملکرد واحدهای همسایگی و محله

احیا و بهسازی واحدهای موجود در  -
 بافت شهر

تملک اراضی آموزشی بر اساس  -
طرح های تفصیلی، اجرایی و آماده 

 سازی

د احداث مراکز آموزشی در سطح 
از قبیل مراکز  عملکرد ناحیه ای

آموزش فنی و حرفه ای )اولویت 
 اول(

د احداث مراکز آموزشی در سطح 
عملکردی شهر دانشگاه )اولویت 

 دوم(

 خدمات مراکز .
 مذهبی -فرهنگی

مدیریت و 
 هدایت

فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و 

 سازمان اوقاف

بخش خصوصی 
و مراکز 

 سرمایه گذاری

 -پیگیری و تملک اراضی فرهنگی -
 مذهبی

ایجاد مراکز فرهنگی و مذهبی  -
 موجود در بافت موجود شهر

احداث مراکز فرهنگی د مذهبی در 
سطح عملکردی ناحیه و شهر 
 )مجموعه فرهنگی د هنری(
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فکیک دوره های اجرایي و سازمانهای برنامه زمانبندی و تعیین اولویت برنامه های پیشنهادی طرح به ت: 43جدول شماره 

 مسئول مجری

 ماخذ: مهندسین مشاور

 

دیف
ر

 

مسئولیت ها و 
 برنامه های اجرایی

 فعالیت عمران

 سازمان مسئول
 ساله یا میان مدت 97برنامه  ساله یا کوتاه مدت .برنامه های 

سایر سازمانهای  شهرداری
 دولتی

بخش خصوصی 
 و تعاونی

. 
 مراکز ورزشی و

 تربیت بدنی
مدیریت و 

 ایتهد
سازمان تربیت 

 بدنی

بخش خصوصی 
و مراکز 

 سرمایه گذاری

پیگیری و تملک اراضی ورزشی و  -
 تربیت بدنی و تهیه برنامه توسعه

احداث مراکز ورزشی موجود در 
بافت در مقیاس های عملکردی 

 واحدهای همسایگی و محله
احداث مراکز ورزشی در مقیاس 
عملکردی شهر از قبیل سالنهای 

 بزرگ ورزشی

. 
مراکز درمانی و 

 بهداشتی
مدیریت و 

 هدایت
اداره بهداشت و 

 بخش خصوصی درمان
تملک اراضی مراکز بهداشتی  -

 تفصیلی –درمانی طرح جامع 

احداث مراکز درمانی در سطح 
عملکردی ناحیه و شهر از قبیل 

 درمانگاه با تسهیالت زایمان

 مراکز اداری 0
مدیریت و 

 هدایت
 - تمامی ادارات

 اراضی اداری پیشنهادی طرح  تملک -
تکمیل احداث ساختمان های اداری  -

 موجود در بافت شهر

 اقدام به احداث مراکز اداری
تجهیز و بهره برداری از ادرات 

 ساخته شده

0 
پارک و فضای 

 سبز
مسئولیت و 

 - - اجرا
 تملک اراضی پارک و فضای سبز -
بهسازی کالبدی پارک های موجود  -

 زیباسازی و انجام اقدامات

احداث پارک های کودک در  -
 سطح واحدهای همسایگی

احداث و تکمیل پارک های شهر و  -
 پارک های مرکز ناحیه شهری

1 
 

مراکز توریستی 
 گردشگری –

مسئولیت و 
اجرا و 
 هدایت

فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

بخش خصوصی 
و مراکز 

 سرمایه گذاری

 -تملک اراضی توریستی -
 گردشگری بر اساس طرح 

 احداث مراکز گردشگری -
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برنامه زمانبندی و تعیین اولویت برنامه های پیشنهادی طرح به تفکیک دوره های اجرایي و سازمانهای : 45جدول شماره 

 مسئول مجری

 ماخذ: مهندسین مشاور

 

 

دیف
ر

 

مسئولیت ها و 
 برنامه های اجرایی

 فعالیت عمران

 سازمان مسئول
 ساله یا میان مدت 97برنامه  ساله یا کوتاه مدت .رنامه های ب

 شهرداری
سایر سازمانهای 

 دولتی
بخش خصوصی 

 و تعاونی

97 
 -مراکز نظامی

 انتظامی
مسئولیت و 

 اجرا
نیروهای 

 انتظامی و نظامی
- - - 

99 
مراکز صنعتی و 

 کارگاهی
مسئولیت و 

 اجرا
- 

بخش خصوصی 
و مراکز 

 سرمایه گذاری

تهیه طرح آماده سازی مراکز  -
 کارگاهی و آغاز اجرای آن

ایجاد کارگاههای و صنایع سنگین در 
 خارج از شهر

92 
تاسیسات شهری 
 آب، برق و گاز

- 
ادارات آب و 

فاضالب، برق، 
 گاز و مخابرات

- 
تملک اراضی تاسیسات شهری بر  -

 تفصیلی –اساس طرح جامع 

تامین و تجهیز و احداث شبکه های  -
لی و تکمیل شبکه های داخل بافت اص

 موجود
 احداث و تکمیل تاسیسات شهری -
احداث و تکمیل تمامی تاسیسات و  -

 تامین نیازهای آتی شهر

 تجهیزات شهری .9
مسئولیت و 

 بخش خصوصی - اجرا
تملک اراضی تجهیزات شهری بر  -

 تفصیلی –اساس طرح جامع 

 تکمیل و تجهیز گورستان شهر -
 فن زبالهتجهیز محل د -

احداث ساختمان آتش نشانی با  -
 تجهیزات الزم و مورد نیاز روز

 حمل و نقل و انبار .9
مسئولیت و 

 اجرا
اداره راه و جهاد 

 کشاورزی
 بخش خصوصی

تمک اراضی حمل و نقل و انبار بر 
 تفصیلی –اساس طرح جامع 

 احداث پایانه مسافربری -
احداث و تکمیل تمامی گاراژها و  -

 ی پیش بینی شده در طرحانبارها

 شبکه معابر .9
مسئولیت و 

 اجرا
 - اداره راه

تعریض و بهسازی معابر شهر و خط 
 کشی

 ایجاد و احداث معابر پیشنهادی
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