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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :مقدمه 

دربرگرفتن فعاليتي معين وبراي پاسخگوئي به نيازها وخواسته هاي استفاده كننـدگان   هرفضاي كالبدي به منظور   

محدود شدن توسط عوامل مزبور،تحت تأثيرعوامل متعدد ديگري ازجمله ويژگيهاي  پديد مي آيد وشكل آن عالوه بر

بنابراين . فرهنگ حاكم برجامعه وخالقيت طراحان قرارمي گيردمحيط طبيعي، مصالح موجود در منطقه، امكانات فني، 

به همين ترتيب، . هنگام توسعه وتغيير پذيري خود منعكس مي كند هرفضاي كالبدي عوامل مزبور را درزمان پيدايش و

 رك ومتنوع وپيچيده أي است، نه تنهـا نمـي توانـد ازعوامـل محـ      كاركردهاي بسيار يك شهركه دربرگيرنده فعاليتها و

عواقب آن بركنار باشد بلكه تأمين فضـاهاي مناسـب جهـت     تغييرپذيري پديده هاي اجتماعي تاثير نپذيرفته و از نتايج و

ارگانيـك پابـه پـاي تحـوالت      حالـت مطلـوب و   در كاركردوفعاليت هاي نوين ، تغيير شكل هاي  الزم  را مي پذيرد و

اجتماعي همواره به گونه اي است كـه  –بدي وتحوالت اقتصادي ارتباط متقابل فضاهاي كال. اجتماعي حركت مي كند

  .آيد، عوارض آن برديگري منعكس مي شود يكي پديد نقصي كه در هرگونه كاستي و

درايـن  . كنترل توسعه فيزيكي وتنظيم نحـوه اسـتفاده از اراضـي مـي باشـد      و تفصيلي،جامع هدف اصلي طرحهاي 

. ومقررات مناسب، دستيابي بـه هـدف فـوق نيزتاحـد امكـان تسـهيل گـردد       طرحها سعي برآن است تا با تدوين ضوابط 

همچنين كمبودها ونارسائي هاي موجود درشهريكي ديگراز اهداف طرحهاي فوق الذكر بوده كه بررسي آنها تـوأم بـا   

  .پيشنهادهاي الزم جهت مرتفع ـ نمودن اين نارسائي ها ازاولويت اساسي درطرحهاي برخوردارمي باشد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :قسمت اول 

  

  

  

  
تعيين و بررسي حوزه خدمات گير روستايي براي تدقيق  

  موقعيت و نقش شهر
  )در اين مرحله از اطالعات طرح هاي فرادست ناحيه اي مصوب يا در دست تهيه استفاده مي گردد( 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 موقعيت عمومي استان كردستان

دقيقـه   30درجـه و   36دقيقه تا  44درجه و  34ين ستان كردستان در غرب ايران و در مجاورت خاك عراق با

اين . دقيقه حوال شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد 16درجه و  48دقيقه تا  31درجه و  45عرض شمالي و 

استان از شمال به استان آذربايجان غربي و بخشي از استان زنجان، از جنوب به استان كرمانشاه از شرق بـه اسـتان   

با توجـه بـه وضـعيت    . گرددسمت ديگري از استان زنجان و از طرف مغرب به كشور عراق محدود ميهمدان و ق

روسـتا بـوده    1903دهستان،  84بخش،  27شهرستان،  10استان كردستان داراي  1388تقسيمات كشوري، در سال 

  .روستا خالي از سكنه است 161داراي سكنه و  آنروستاي  1742كه 

  يمات سياسي استان كردستانتقس: )1( شماره جدول

  تعداد دهستان  تعداد بخش  تعداد شهر  شهرستان
  84  27  23  كل استان

  8  4  4  بانه
  11  3  3  بيجار

  9  3  2  ديواندره
  11  3  2  سقز

  10  2  2  سنندج
  9  3  4  قروه

  7  2  2  كامياران
  6  3  2  مريوان
  8  2  1  سروآباد
  5  2  2  دهگالن

  1386سال ،استان كردستاناري سالنامه آم: مأخذ              

 28203  با برابر  مساحت استان كردستان

درصد از وسعت كل  7/1حدود ومتر مربع و لكي

كشور را شامل مي گردد كه از نظر وسعت رتبه 

  .دارددر بين استانهاي كشور شانزدهم را 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 شهرستان قروه موقعيت عمومي -

دقيقه طول  12درجه و 48دقيقه  7درجه و47دركيلومتر مربع 7/4338 باقروه درجنوب شرقي استان كردستان شهرستان 

مركز شهرستان قروه شهر قروه . دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است 38درجه و  35دقيقه تا  56درجه و  34شرقي و 

  .است

  ـ بررسي حدود و تقسيمات سياسي شهرستان قروه 

ه شهرستان دهگالن، از شرق به استان همدان و از جنوب به استان شهرستان قروه از شمال به شهرستان بيجار،  ازغرب ب

 3بر اساس آخرين تقسيمات سياسـي و كشـوري شهرسـتان مـذكور داراي     . محدود مي شود) شهرستان سنقر(كرمانشاه 

دهستان به نامهاي بدر، پنجـه علـي شـمالي،     4بخش مركزي به . چهاردولي استو  آباد سريشبخش به نامهاي مركزي، 

بخش چهار و نهايتاً دهستان به نامهاي يالغوزآغاج، لك و قصالن  3داراي  آباد سريشبخش نجه علي جنوبي و دلبران، پ

  . باشد ميدهستان چهاردولي غربي و چهاردولي شرقي  2دولي داراي 

كنه مـي  آبادي خالي از سـ  9آبادي داراي سكنه و  48آبادي وجود دارد كه از اين تعداد  57 آباد سريشدر بخش 

در . آبـادي خـالي از سـكنه مـي باشـد      2آبادي داراي سكنه و  43آبادي وجود دارد كه  45در بخش چهار دولي . باشد

در . باشـد  آبـادي خـالي از سـكنه مـي     5آبـادي داراي سـكنه و   54آبادي وجود دارد كه از اين تعداد  59بخش مركزي 

  .آبادي خالي از سكنه مي باشد 14آبادي داراي سكنه و  145آبادي در اين شهرستان قرار گرفته است كه  159مجموع 
  )1388(قروه تقسيمات سياسي شهرستان ): 2( شماره جدول

  شهرستان بخش دهستان روستاي داراي سكنه خالي ازسكنه
  بالغوز آغاج 15 2

   آباد سريش
 
 
 
 
  
  

 قروه

  لك 17 6
  قصالن 16 1

   چهار دولي غربي 28 2
  چهار دولي شرقي 15 0 چهار دولي

  بدر 11 0
 

  مركزي
 

  پنجه علي شمالي 17 3
  پنجه علي جنوبي 14 2
  دلبران 12 0
 جمع 3 9 145 14

  1383سالنامه آماري استان كردستان، : مĤخذ    

  تعيين روستاهاي خدمات گير مستقيم روزانه از شهر -1

ه بـ  .مـي گيرنـد   بـر  در شهرها محدود نبوده وسطح وسـيعتري را  درابعاد فضايي، نظامهاي شهري تنها به مرزهاي فيزيكي

اجتماعي مراكز شهري نيازمنـد   لذا بررسي تحوالت اقتصادي و عبارت ديگر شهركانون توسعه مناطق عملكردي بوده و
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اين محدوده جغرافيائي كه اصـطالحاً حـوزه نفـوذ مراكـز     . وسعت بخشيدن به محدوده جغرافيائي منطقه مطالعاتي است

نظامهاي شهري است  بلكه بوسيله سياستهاي توسعه شهري  تحوالت در نه  تنها منشاء بسياري از. شهري ناميده مي شود

مي شود لذا نظام بخشيدن به تحوالت اقتصادي واجتماعي نظامهاي شهري نيزبايدكل منطقه حوزه نفوذ رادر بر  متأثر نيز

بـا مشـكالتي مواجـه     لحـاظ اجرائـي نيـز    از غيرعلمـي داشـته و  اينصورت، طرحهـاي شـهري مـاهيتي     غير در. مي گيرد

   .خواهدبود

درابتـدامي بايسـت   . مطالعات حوزه نفوذ كه گام نخست درمطالعات شهري اسـت ،بـه سـه بخـش تقسـيم مـي گـردد       

طريق آن تشخيص مرز حوزه نفوذ مستقيم شهرتسـهيل   مشخصات كلي محدوده پيراموني حوزه نفوذ را بازشناخت تا از

استفاده ازنتايج مطالعات مربوط به كـل منطقـه وهمچنـين درنظـر داشـتن روابـط فضـاي         سپس سعي مي شود تابا. دگرد

اجتمـاعي وكالبـدي منطقـه     –درنهايت الزم است تـا تحـوالت اقتصـادي     . بالقوه، محدوده اصلي حوزه نفوذتعيين شود

موقعيت ونقش شهردرمنطقه، شناخت كالبدي حوزه مورد بررسي قرارگيرد، بطوريكه دراين بررسي ضمن  روشن شدن 

  .نسبت به امكانات ومحدوديتهاي توسعه منطقه فراهم شود

در اين طرح به دو روش اصلي . شناخت حوزه نفوذ يك سكونتگاه با استفاده از روشهاي مختلف امكان پذير است

ي يكي از آنها انتخاب و مورد بررسي قرار رود اشاره و پس از ارزياب كه به طور معمول براي تعيين حوزه نفوذ به كار مي

  .گيرد مي

  روش تحليل گرانشي* 

اين روش مبتني بـر مـدل جاذبـه نيـوتني     . يكي از روشهاي تعيين حدود مناطق عملكردي روش تحليل گرانشي است

نيـوتن، دو   براساس قانون جاذبه عمومي. ريزي شده است است كه از طريق استدالل قياسي وارد علوم اجتماعي و برنامه

. كننـد  شان از يكديگر جـذب مـي   ضرب جرمشان و معكوس مجذور فاصله جسم در جهان يكديگر را به نسبت حاصل

  :بيان رياضي جمله فوق به شرح زير است

2

21

D

MGM
F =  

رابطه دو منطقه ميان دو جسم به عنوان ميزان   اي، جاذبه هاي شهري و منطقه در كاربرد مفهوم جاذبه در تحليل سيستم

شـود كـه    در مـدل سـاده جاذبـه چنـين فـرض مـي      . شود ها به صورت ميزان جاذبه مناطق سنجيده مي تفسير و جرم جسم

تأثيرات متقابل دو مركز جمعيت داراي نسبتي مستقيم با تـوده ايـن مراكـز و نسـبتي معكـوس بـا فاصـله بـين آنهاسـت،          

روند به ماهيت مسئله مورد مطالعه و آمار و ارقام قابل دسترسـي   كار ميمتغيرهايي كه به عنوان شاخص توده و فاصله به 

تواننـد بـراي نشـان دادن مقـدار تـوده و       و مصـرف مـي   درآمـد متغيرهايي كه به عنوان جمعيـت، اشـتغال،   . بستگي دارد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ن فاصـله مـورد   هـاي از دسـت رفتـه نشـان داد     متغيرهايي چون فاصله، كيلومتر، زمان سفر هزينه حمل و نقل و يـا هزينـه  

  :بيان رياضي و كاربردي اين مدل در شهرسازي به صورت زير است. استفاده قرار گيرند

)( 2dij

Pij
KTij =  

  iو  jتوده دو مركز = Pij    قدرت جاذبه بين دو مركز= Tij    در فرمول باال 

      Dij = فاصله بينj  وI      K =عدد ثابت  

  ها روش تحليل جريان* 

هاي موجود بين يك مركز جمعيتي و واحدهاي جمعيتي و پيرامـون تعيـين كننـده     و شدت جريان در اين روش جهت

هر جريان با دور شدن از يك مركز از شدتش كاسته شده و يا با نزديك شدن به . حدود و ثغور منطقه كاركردي است

هـاي   ب در برگيرنـده فعاليـت  باشـد ولـي اغلـ    هـا از انـواع مختلـف مـي     جريـان . شود مركز ديگر به شدت آن افزوده مي

اقتصادي، اجتماعي متنوعي از قبيل جريانات اقتصادي حمل و نقل، سياسي، خدمات اجتماعي، تعداد مسـافران اتوبـوس   

توان روي نقشه مشخص كـرد و شـدت و ضـعف     كه جهت و شدت جريانات فوق را مي. باشند مي... مكالمات تلفني و 

  .را براي آن محدوده مشخص نموداين جريانات را تعيين و حوزه نفوذ 

لـذا  . اي كمتـري دارد  تـر بـوده و نيـاز بـه اطالعـات پايـه       اي سـاده  دهد كه روش جاذبـه  بررسي دو روش فوق نشان مي

اما با توجه به اينكه در اين روش فقط از دو شاخص توده و فاصـله بهـره گرفتـه    . تر است آوري اطالعات نيز آسان جمع

ها به دليل جامعيـت متغيرهـاي مـورد     در مقابل روش تحليل جريان. ي كمتري برخوردار استشده از جامعيت و فراگير

  .باشد لذا براي تعيين حوزه نفوذ روستاي مورد مطالعه از آن استفاده خواهد شد بررسي از اهميت بيشتري برخوردار مي

طراف اثر بگذارد و هر قدر شهر توان شهر كوچك و يا بزرگ اندام مي تواند در پيرامون خود به ويژه در روستاهاي ا

بيشتري در هدايت ناحيه داشته باشد ، به همان اندازه منطقه نفوذ بيشتري خواهد داشـت و شـعاع پرتـو افشـاني در زمينـه      

  .هاي مالي،حمل و نقل و ارتباطات و ساير خدمات برد بيشتري مي يابد 

ي و آماري و يا روشهاي جغرافيايي عمل مـي گـردد   براي شناخت آهنگ تاثير گذاري يك ثقل جمعيتي به روش كم

با توجه به محدويتهاي آماري و شرايط طبيعي منطقه در اينجا كاربرد روشهاي .،كه هر كدام نتايج خاص خود را دارند 

  .جغرافيايي مفيدتر بنظر مي رسد 

ؤسسـات خـدماتي و توليـدي و    با تنظـيم پرسشـنامه و انجـام پرسشـگريهاي مسـتقيم و دسـتيابي بـه اطالعـات ادارات و م        

در اين روش نيز كم وبيش بـا داده آمـاري سـرو كـار     . مشاهدات كارشناسي حوزه نفوذ يك مركز استخراج مي گردد 

  .خواهيم داشت 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :توان در الگوهايي بشرح زير خالصه نمود  روش جغرافيايي شناخت حوزه نفوذ را مي

  )حوزه عمل اداري (ـ در زمينه خدمات اداري  1

  ) متوسطه به باال  تحصيالت(در زمينه خدمات آموزشي  ـ2

  امكان پذير است »  منحني هاي همزمان«ـ از نظر ارتباطات و جابجائي جمعيت كه با تهيه 3

  .ـ مطالعه منشاء جغرافيايي مهاجران روزانه اي كه در مقياس منطقه نفوذ براي منظورهاي متفاوت وارد مي شوند 4

  …ي ،بازرگاني و خرده فروشي و ـ از نظر روابط توليد5

البته بايد متذكر شد كه يك نقطه مسكوني داراي حوزه نفـوذ كـامالً مشخصـي نبـوده و در مـورد خـدمات مختلـف        

كه در يك جمع بندي كلي مي توان تـا حـدودي بـه    . بصورت طيف هاي متفاوتي در زمانهاي مختلف مطرح مي باشد 

بررسي شرايط جغرافيائي و عوامل انسـاني موجـود در منطقـه    . العه دست يافتحوزه نفوذ مستمر و پايدار شهر مورد مط

اسـفند  شهر در دشـت   استقرار .مي كند نديكته   آباد سريشمحدوده جغرافيايي خاصي را در خصوص حوزه نفوذ شهر 

  .محدوده گسترده اي را تحت حوزه نفوذ خود قرار داده است  آباد،

بـا وجـود     آبـاد  سـريش منطقه مورد مطالعه جهت تعيـين دقيـق حـوزه نفوذمسـتقيم     بعد از بررسي موقعيت جغرافيايي 

مطالعات اوليه در محدوده اي فراتر از حوزه نفوذ مستقيم شهر ،اقدام به تكميـل پرسشـنامه هـايي در خصـوص شـكل و      

نهايت محـدوده   نحوه مراجعات روستاها و شهر هاي پيرامون جهت تعيين محدوده نهايي حوزه نفوذ شهر گرديد كه در

بوده واز خدمات آن سـرويس مـي گرفتنـد      آباد سريشروستاها و شهر هاي پيراموني كه بطور مستمر در ارتباط با شهر 

  :بشرح ذيل مي باشد   آباد سريشعوامل مؤثر در تعيين حوزه نفوذ شهر  .استخراج گرديد

بودن منطقه نمي تـوان محـدوده حـوزه نفـوذ     ر و تپه ماهودشت  شكلي است كه با وجوده موقعيت طبيعي منطقه ب ـ 1

منطقـه ارتفاعـات موجـود كـه حـد محـدوده        شمال شرفيشهر را به عوامل طبيعي محدود و يا تعيين نمود تنها در ضلع 

مي توان   آباد سريشوجود دارد را بعنوان حد محدوده حوزه نفوذ شهر  شرقو همدان در دستان شهرستان بين استان كر

  . متصور بود 

با شهرها و روستاهاي پيرامـون در سـطح منطقـه حـوزه      آباد سريشبا توجه به جميع جهات روابط تناوبي و موردي 

شـهر  .نفوذي بيش از آنكه به روابط ميان بخشهاي اقتصادي مربوط باشد به نيازهـاي اداري ـ رفـاهي مربـوط مـي گـردد      
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

منطقـه در ارتبـاط   ي ايه مي دهد با تمامي روسـتاها ار بخشواسطه خدماتي كه در حد ه ب بخشبعنوان مركز  آباد سريش

  .مي باشد 

برخي از خدمات سازمان يافته در سطح شهرستان شامل مراكز آموزشي در سطح آموزش عالي، مراكز بهداشـتي ـ   

درماني ، مراكز اداري سياسي و ساير خدمات در مركزيت شهرستان و يك ارتباط موردي تا تناوبي را در سطح منطقـه  

  .ه مي نمايد ديكت

در خصوص ساير خدمات سازمان يافته در سطوح پايين تر شامل خـدمات پسـت و مخـابرات ، درمانگـاه ، مراكـز      

  .بهداشتي و غيره قلمروئي محدودتراز نظر تعداد روستاهاي سرويس ـ گير مطرح مي باشد

لـذا حـوزه نفـوذ مسـتقيم هـر شـهر        نجائيكه شهرهاي شهرستان به فاصله نسبتاً كمي از يكديگر قرار گرفته انـد  از آ

بنابر آنچه كه گفته شد شهر هاي . هرشهر اتفاق مي افتد كيلو متر به مركز 30 تا 10معموال در عرصه اي به شعاع تقريبي 

هر كدام داراي حوزه نفوذي هستند كه پاسخگوي نيازهاي سطح پايين بوده و در خصوص خدمات سطح  قروهپيرامون 

  .مراجعه مي نمايندشهرستان و يا استان  شهر مركزته بطور تناوبي و موردي به باالتر و سازمان ياف

  :  آباد سريشتعيين محدوده حوزه نفوذ شهر *

به پيروي از شاخص هاي موجود در روش جغرافيايي به بررسي جريانات موجود در سطح منطقه كـه جهـت   

محصوالت كشاورزي و تهيه ارزاق عمومي و يا ، فروش   آباد سريشسرويس گيري ازخدمات مختلف موجود در شهر 

  .ديگر امورات صورت مي پذيرد ، اقدام به تعيين حوزه نفوذ شهر مورد مطالعه گرديده است 

در اين الگو با مراجعه به روستاها و شهر هاي پيرامون و همچنين مراكز خدماتي موجود با توجه به شاخص هايي از قبيل 

ر ماني ـ بهداشتي ـ مراجعات اداري ـ انتظامي ، فروشگاه تعاوني ، مراجعات مربـوط بـه      مراجعات آموزشي ـ مراجعات د 

  .استفاده از خدمات معين اقدام به تعيين ميزان وابستگي خدماتي روستاهاي حوزه نفوذ اقدام گرديده است 

بـا   آبـاد  سـريش ش در محـدوده بخـ   روسـتا   48 حـدافل  بر اساس نتايج حاصله از بررسي شاخص هاي مورد نظر تعـداد 

  ستقيم با اين شهر ارتباط دارند وجود دارد كه بطور مستقيم و غير م  آباد سريشمركزيت شهر 

با توجه به ماهيت اينگونه طرح ها كه بصورت توامان طـرح جـامع و تفصـيلي در يـك شـرح خـدمات تهيـه مـي شـود          

ه و بر اسـاس نتـايج مطالعـات طـرح مـذكور مـورد       مطالعات حوزه نفوذ شهر را به استناد نتايج مطالعات طرح جامع ناحي

بررسي قرار خواهد گرفت و بصورت تفصيلي در اين طرح بررسي حوزه نفوذ شهر ضرورت ندارد به همـين دليـل ايـن    

مشاور عالوه بر مطالعات ميداني و آشنايي كارشناسان به منطقه نتايج مطالعات طرح توسعه و عمران ناحيه شرقي اسـتان  

  .ددارائه مي گر
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

را به شرح ذيل تعيين نموده اسـت كـه     آباد سريشنتايج مطالعات طرح فرادست  محدوده حوزه نفوذ مستقيم شهر 

  . در نقشه حوزه نفوذ مستقيم شهر موقعيت و حدود كلي هريك از روستاهاي محدوده مشخص شده است 

  آبـاد  سـريش ا بعنـوان روسـتاهاي منظومـه    ر آباد سريشروستاهاي واقع در بخش ، )بيجار و قروه(طرح جامع ناحيه شرق 

، حسن خان حوزه  چهاربا  حسن خانمجموعه پيش بيني شده شامل مجموعه سه معرفي نموده است كه در اين منظومه 

،  جعفـر  شـيخ آبـاد ،   اسـالم ،  قصالنحوزه به نام هاي  5با   آباد سريشو مجموعه  فرهادآبادو  هزاره اوچ بالغ، شوراب

قرارگرفته  حاجي شورابو   قصالنحوزه  بين در  آباد سريشكه در اين ميان شهر   )آباد سريش(يژهوو  حاجي شوراب

عالوه بر و  باشد ميروستاي مستقيم حوزه نفوذ جهت دريافت خدمات روزانه  خود داراي جهار  آباد سريششهر . است 

آبـاد  منتـزع شـده هنـوز      ان، از بخش سريشگچي گرد و بايتمر نيز كه با تبديل بخش دهگالن به شهرستاين روستاهاي 

و در طرح فرادست هم بـه صـورت روسـتاهاي    استفاده مي كنند   آباد سريشبطور مستقيم و روزانه از خدمات شهر هم 

و بنا به گفته مسئولين قرار است دوباره بـا توجـه بـه درخواسـت مـردم رسـماٌ بـه        . شمار آمده استه اقماري فرهاد آباد ب

و حـوزه هـاي واقـع در مجموعـه در طـول هفتـه بـا مركـز          بخـش شايان ذكر است تمام روستاهاي به .بخش ملحق شود

  . در ارتباط هستند   آباد سريشمجموعه يعني شهر 

  چگونگي عملكردهاي اصلي اقتصادي روستاهاي خدمات گير -2

تفـاق مـردان در ايـن    ، شغل اكثريت قريب بـه ا   آباد سريشروستاهاي خدمات گير مستقيم و غير مستقيم شهر 

باشند  الزم به ذكر است كه زنان نيز اغلب به فعاليتهاي خانه داري و نيزكمـك بـه    حوزه، كشاورزي و دامداري مي

كشاورزي در اين حوزه به علت وجود اراضـي حاصـلخيزكافي   . مردان درامور باغداري و دامداري مشغول هستند

همچنـين دامـداري و اتكـا خانوارهـاي     .  منطقه برخوردار اسـت  جهت كشاورزي از قابليتهاي بااليي براي توسعه

ي مـردم  درآمـد روستايي اين حوزه به آن به عنوان فعاليت دوم در كنار فعاليتهاي كشاورزي خود از مهمترين منابع 

  .باشد در اين منطقه مي

  جمعيت در روستاهاي خدمات گيرتوزيع نحوه  -3

بـه   75و  65، 55، 45سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن سـالهاي      تعداد جمعيت شهرستان قروه با توجه به 

مطـابق سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن       1385و در سـال   199834و  170535، 111206، 101376ترتيب 

درصـد   59/1، 36/4، 92/0نرخ رشد جمعيت شهرستان طي اين سالها به ترتيب .  نفر گزارش شده است 199622

  . ره طي سالهاي مختلف با افزايش رشد جمعيت روبرو بوده استمي باشد كه اين شهرستان هموا

اين تراكم در . نفر در هر كيلومتر مربع است 46، تراكم نسبي اين شهرستان 1385بر اساس آمار سرشماري سال 

  .شهرستان قروه از نظر تراكم در جايگاه ششم قرار دارد. نفر در هر كيلومتر مربع مي باشد 51سطح استان 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1385جمعيت استان به تفكيك شهرستان در سال  مساحت و ):3( مارهش جدول

  سروآباد  مريوان  كامياران  قروه  سنندج  سقز  ديواندره  بيجار  بانه  كل استان  

  6/969  5/2259  17/1897  7/4338  04/2906  3/4370  43/4203  9/5805  30/1542  9/28202  مساحت

  832/54  271/153  895/105  622/199  177/417  425/208  741/82  913/97  667/118  543/438/1  جمعيت

  5/56  8/67  8/55  46  5/143  7/47  7/19  17  9/76  51  تراكم نسبي

    مديريت و برنامه ريزي ––––آمارنامه استان : مأخذ

  1385جمعيت ومساحت شهرستانهاي استان درسال ): 1(نمودار شماره                               
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جمعيـت   1385درسـال آمـاري   . آن نسـبت بـه كـل اسـتان در جـدول زيرآمـده اسـت       تغييرات جمعيت و درصـد   

  .درصد بوده كه با توجه به دهة قبل تغيير چنداني نداشته است 8/14شهرستان نسبت به كل استان 

    جمعيت  شهرستان و مقايسه با استان در دوره هاي مختلف سرشماري):  4(شمارهجدول 

هرستانجمعيت ش درصد نسبت به كل استان   

1385 1375 1365 1355 1345 1385 1375 1365 1355 1345 

 استان  583/619  440/782  415/078/1  383/346/1  543/348/1 100  100  100  100  100

8/14  84/14  81/15  21/14  36/16  قروه 101376 111206 170535 199834 199622 

  مديريت و برنامه ريزي  ––––آمارنامه استان : مأخذ

  مقايسه جمعيت استان و شهرستان قروه درطي سالهاي آماري سرشماري): 2(شماره نمودار
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، در اين شهرستان سه نقطه شهري به نـام  1385بر پاية اطالعات حاصله از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  

 36/51حـدود  . سـت آبادي خالي از سكنه قرار داشـته ا  14آبادي داراي سكنه و  145و  دزجو   آباد سريشهاي قروه،  
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در . درصـد از كـل جمعيـت شهرسـتان در روسـتاها سـاكن هسـتند        64/48درصد از كل جمعيت شهرستان در شهرها و 

  . در روستا بوده است% 5/40در شهر و % 5/59حاليكه اين ميزان براي استان در همين سال آماري 

  1385ين  استان و شهرستان قروه در سال جمعيت شهرنشين و روستا نش): 5( شماره جدول                     
  
  

جمعيت در سال 
1385 

 روستا نشين شهرنشين

 درصد جمعيت درصد جمعيت
543/438/1 استان  819/855  50/59  582724 50/40  
36/51 102526 199622 قروه  97096 64/48  

  مديريت و برنامه ريزي –آمارنامه استان : مأخذ 

بعد خانوار در . خانوار گزارش شده است 47278، 1385بر اساس آمار سرشماري سال  قروهتعداد خانوار شهرستان  

خـانوار در روسـتا    22311خـانوار در شـهر و    24967از ايـن تعـداد خـانوار،    . نفر بدست آمده است 22/4اين شهرستان 

نفـر جمعيـت    97096از . شـد نفر مي با 35/4نفر و در مناطق روستايي  10/4بعد خانوار در مناطق شهري . ساكن بوده اند

  .نفر را زنان تشكيل مي دهند 49067نفر را مردان و  48029در نقاط روستايي 

  1385سال  قروهميزان جمعيت، خانوار شهري و روستايي شهرستان ): 3(شماره نمودار 
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جمعيت شهري جمعيت روستايي خانوارشهري خانوار روستاي

  
نفـر و   13442برابـر   1385در سال  آباد سريشبر پايه اطالعات مركز آمار ايران جمعيت روستاهاي مجموعه بخش 

جمعيـت   قصـالن خانوار بوده است كه ايـن ارقـام بـه ترتيـب در دهسـتان هـاي        3198تعداد خانوارهاي اين بخش برابر 

خانواربوده است ميزان بعـد خـانوار در ايـن دهسـتان برابـر       1375نفر و تعداد خانوار هاي آن برابر  5421برابر  ييروستا

نفر بوده است كه تعداد خانوار هاي اين دهستان  3961ن لك جمعيت آن برابر در دهستانفر  در خانوار بوده است  94/3

در دهسـتان  . نفر در هر خـانوار اسـت   65/4خانوار و بنابراين ميزان بعد خانوار اين دهستان برابر  852برابر 1385در سال 

خـانوار  و   971برابر  1385سال  نفر بوده است كه تعداد خانوار هاي اين دهستان در 4060يالغوزآغاج جمعيت آن برابر 

متوسط بعد خـانوار در نقـاط روسـتايي بخـش     نفر در هر خانوار است  18/4بنابر اين ميزان بعد خانوار اين دهستان برابر 

  . نفر در خانوار است  28/4نفر است و متوسط بعد خانوار در نقاط روستايي شهرستان برابر  20/4برابر 
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١٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  زير بنايي ، خدمات رفاهي و تجهيزات روستاهاي خدمات گير كمبودهاي تاسيسات شناخت -4

منـاطق  . گيـرد  مطالعات حوزه نفوذ سكونتگاههاي شهري و روستايي به منظـور تعيـين منـاطق عملكـردي صـورت مـي      
اي از نـواحي اقتصـادي، توريسـتي،     تواند مجموعـه  اي است كه هر كس مي عملكردي به لحاظ مفهومي مبتني بر انديشه

اصـول  . و غيره را از طريق بررسي الگوهاي مختلف جريان كاال و خدمات و سفرهاي شخصـي شناسـايي كنـد   فرهنگي 
بندي عملكردي بر ارتباط دروني بين ساختار فضايي و الگوهاي حركت در درون يك سيستم فضايي استوار  اوليه منطقه

هـا،   اي ماننـد حركـت اتوبـوس    منطقـه  بدين معني كه اگر حركات كاال يا مردم براي يـك فعاليـت خـاص درون   . است
اي را كـه يـك نقطـه بـه آن سـرويس       را تحليل نمـود و بـدين ترتيـب محـدوده    ... استفاده از خدمات خريد و فروش و 

  .مشخص كرد. دهد مي
هـاي مختلـف    هـا بـه صـورت    در اين روش، جريـان . ها است ن روش مورد استفاده در مطالعه حاضر، روش تحليل جريا

  .شوند تصادي، سياسي، خدماتي و غيره ديده مياجتماعي، اق

هـا،   در روش تحليل جريـان . شوند ها در ارتباط ما در شهر و يا يك شهر بزرگ با اقمار آن مشاهده مي البته اين جريان

  :1تواند حوزه نفوذ يك مكان در شهر را مشخص كند به شرح زير است جرياناتي كه مي

  : سفرهاي روزانه به قصد كار -1

  : مقدار و مسير ارتباطي -2

ارتباطات تلفني، روابط تلفني به مقصد شهري معين روشنگر ميدان نفوذ شهر است كه كم و بـيش يـا ميـدان نفـوذ      -3

  .بازرگاني شهر مطابقت دارد

هاي انتخاباتي روشنگر فضاي مهاجرپذيري و مهاجر فرستي شـهر و   ها و فيش مطالعه در ليست: هاي انتخاباتي ليست -4

  .ر نتيجه ميدان نفوذ و جاذبه شهر استد

حركت روزانه نيروي فعال ناحيه به شوي شهر با درنظر گـرفتن وسـايل و زمـان جابجـايي     : هاي ميزان تنظيم منحني -5

  .تواند بيانگر ميدان نفوذ شهر باشد مي

ني ماننـد ميـوه،   محصوالت كشاورزي به ويـژه محصـوالت فاسـد شـد    : هاي توليدات كشاورزي ناحيه تعيين كانون -6

  .تواند ميدان جاذبه شهر را مشخص كند شود مي سبزي، شير كه روزانه به شهر فرستاده مي

آينـد و   مطالعه در منشاء جغرافيايي خريداران، فروشگاههاي بزرگي كه به شـهر مـي  : خريد از فروشگاههاي بزرگ -7

تواند تعيين حوزه  اند مي مختلف ناحيه پراكنده هاي اي شهر كه در بخش تعيين شعب نمايندگي فروش توليدات كارخانه

  .نفوذ كمك كند

هـا،   منشـاء جغرافيـايي بيمـاراني كـه از خـدمات درمـاني از درمانگاههـا بـه بيمارسـتان         : استفاده از خدمات درمـاني  -8

  .توان در تعيين حوزه نفوذ مؤثر باشد شوند نيز مي مند مي بهره... ها  داروخانه

                                                 
 جغرافيا و شهرشناسي -يداهللا ،فريد -1
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١٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هايي اسـت   استفاده از مراكز اداري، آموزشي، فرهنگي نيز از جمله شاخص: فرهنگي، آموزشيحوزه عمل اداري،  -9

  .تواند حوزه نفوذ را مشخص نمايد كه مي
  به تفكيك زمينه هاي سه گانه موثر در تعيين محدوده آباد سريشتعيين محدوده حوزه نفوذ شهر ) 6(شمارهجدول 

  زمينه هاي تعيين
  محدوده حوزه نفوذ

  تمستندا
  نتايج مربوط

   آباد سريششهر به 
  سطح خدماتي

  پيشنهادي

  طرحهاي فرادست

  طرح جامع توسعه
  قروه و عمران ناحيه

كليه روستاهاي بخش به اضافه روستاهاي گچي گرد و 
  از شهرستان تازه تأسيس دهگالن بايتمر

  منظومهمركز 

طرح ساماندهي سكونتگاههاي 
  روستائي جهاد كشاورزي 

  -  ين محدوده تهيه نشده استاين طرح در ا

  الگوي مراجعه خدماتي
  بين روستاهاي

  منطقه در وضع موجود

  مطالعات ميداني
  مشاور

  مركز بخش   گزارشطبق 

پيشنهاد مشاور بر اساس تلفيق 
و در نظرگرفتن 2و1موارد 

  استاندارد خدمات رساني
  

  ضوابط مصوب
  شوراي عالي
  شهرسازي و

  معماري كشور 

به شوراي عالي شهرسازي و معماري، و طبق ضوابط مربوط 
ايجاد شده است ،   آباد سريشخدماتي كه تاكنون در شهر 

بين شهر و ) واسطه ( مي تواند نقش يك شهر   آباد سريش
  .را به خوبي ايفا كندروستا 

  منظومه و مجموعهمركز 

مطالعات مشاور بر مبناي اطالعات محلي و طرحهاي فرادست: ماخذ  
ــر مر ــهر   عــالوه ب ــه و حــوزه ، در محــدوده اطــراف ش اكــز مجموع

ــريش ــاد   س آب

ــار  چهـــــــــ

ــتاي  روســـــ

خدمات گيـر  

مســـــــــتقيم 

وجــــود دارد 

ــهر     ــش از ش ــدوده بخ ــتاهاي مح ــتقيم روس ــر مس ــور غي ــي بط ول

آباد  خدمات دريافت مي نمايند كه حدود و مشخصات هريك از روستاها و مراكز حـوزه و مجموعـه در طـرح     سريش

بنابراين براي تعيين خدمات مورد نياز روستاها به . عمران ناحيه تعيين و مشخص شده است  فرادست يعني طرح توسعه و

 . طرح مذكور مراجعه شود 

  شهر و پهنه بندي آن حريمتعيين  -5

را بعنوان حريم شهر انتخاب نموده   آباد سريشمحدوده حوزه نفوذ شهر   آباد سريشدر مطالعات طرح هادي شهر 
 و بنـا بـه ضـوابط و    باشـد  ميهكتار  150در وضع موجود كه برابر  آباد سريشتوجه به محدوده شهر  در حاليكه با. است

برابـر محـدوده موجـود شـهر باشـد       7مقررات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران محدوده حريم شهر تا حـداكثر  
در محـدوده حـريم شـهر    مظفرآباد  هكتار باشد كه در اين صورت روستاي 1369بنابراين حريم شهر نمي تواند بيش از 

   .قرار خواهد گرفت 
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١٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  بررسي و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن ؛ :قسمت دوم

  :خصوصيات اقليمي و زيست محيطي شهر -1

  مكانها و فرصت هاي گردشگري ، شناخت ارزشهاي زيست محيطي و مواهب طبيعي شهر و حريم آن -1-1

به يـك منطقـه ديگـر     شه به منظور سرگرمي و استراحت و در كل جهت گردكساني ك تعدادشايد تا چند دهه قبل 

زيرا مسافرت اغلب طوالني و ناراحت كننده بود و وسايل  غير از منطقه مسكوني خود سفر مي كردند بسيار محدود بود

قديم فقط بـه   ياگردشگري در دني.حمل و نقل سريع و راحت وجود نداشت و مسافرت بسيار هزينه بردار و نا امن بود 

گروه خاصي از افراد اختصاص داشـت مسـافرتهاي ماجراجويـان  و يـا سـفرهاي علمـي بعضـي از افـراد بـراي كشـف           

امـا امـروزه   .سرزمينهاي ناشـناخته و يـا بـا انگيـزه هـاي تجـاري و مـذهبي اشـكال عمـده گردشـگري را تشـكيل ميـداد            

گردشگري زمينه شناسايي فرهنگها و تفاهم .به سفر ميپردازندگردشگري جايگاهي باال يافته است و هر ساله مليونها نفر 

 بين ملتها را فراهم آورده است زيرا هر يك از گردشگران فرهنگ خاص خود را دارند و بر فرهنگهاي ديگر تاثير مـي 

ري گگردشـ .اين تاثيرات را مي تواند در رفتار نحوه لباس پوشيدن نوع غذا و زبان آنها به خوبي تشخيص داد  .گذارند 

ايجاد زمينه هاي جديـد اشـتغال       درآمداز بعد اقتصادي نيز بسيار سودمند است از مهمترين آثار آن مي توان به افزايش 

  .تسريع در گردش پول و شكوفايي صنايع دستي و خانگي اشاره كرد

ولي عدم توجه بـه آن    باشد ميبا آنكه استان كردستان يكي از مستعد ترين استانهاي كشور جهت توسعه گردشگري 

 -اقامتكاهـه  -عدم سرمايه گذاري دولت در اين زمينه و عدم توجه به زير ساختهاي گردشگري همچون احـداث راههـا  

سبب شده كه توسعه گردشگري در اين استان متناسـب بـا پتانسـيلها و توانهـاي     ... مراكز تفريحي ورزشي    -رستورانها

ستان داراي جاذبه هاي بسيار زيادي در زمينه گردشگري اسـت كـه در صـورت    استان كرد.گردشگري اين استان نباشد

توان به مـوارد ذيـل اشـاره     از جمله اين جاذبه ها مي .ان زمينه هاي توسعه اين صنعت را فراهم آوردوتوجه به آنها مي ت

  :كرد

ي نگـل و قـرآن   روستا -چشمه آب معدني بابا گرگر -غار كرفتو -زريوارهاي طبيعي چون درياچه  جاذبه_

  . رودها و ساير مناظر بكر و زيباي استان -جنگلها -دشتها -كوهها -مناظر زيباي اورامانات -تاريخي آن

مقبـره پيرشـاليار در    -غمارتهـاي شـهر سـنندج    -تـاريخي همجـون قلعـه زيويـه     فرهنگـي جاذبه هاي _

  ...جشنهاو  -اعياد -ليلباسهاي مح -صنايع دستي -موسيقي اصيل كردي -كتيبه تنگي ور -اورامانات
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١٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

و جاذبه هاي فرهنگي تاريخي همچون پل  آبـاد  سريشجاذبه هاي طبيعي چون كوه سياه واقع در يخش 

  ....هاي تاريخي و قلعه  و) قرار دارند آباد سريشكه هر سه در يخش (قصالن  و تپه و حمام فرهادآباد

  نقشه گردشگري استان كردستان

 
 

 
عوامل طبيعي، عوارض زميني، وضع توپوگرافي، شيبهاي اصلي ( هر و حريم موقعيت جغرافيايي ش -2-1

  )......موثردر طرح و منطقه بندي آنها در سطح شهر و اطراف آن و 

  :موقعيت جغرافيايي  -

شهرسـتان   مجتمع زيسـتي بزرگترين بعد از شهر قروه استان كردستان و  كوجك شهرهاييكي از  آباد سريششهر 

ثانيـة   2.دقيقـه و   15درجه و  35و بر روي عرض جغرافيايي  متري از سطح دريا 1835ن شهر در ارتفاع اي.باشد قروه مي

النهـارگرينويچ واقـع شـده     ثانيـة شـرقي از نصـف    45دقيقـه و   46درجـه و   47شمالي از خط اسـتوا و طـول جغرافيـايي    

  .استقرار گرفته  )مركز شهرستان(قروه  شهر شمالاليه جنوبِ شرق استان كردستان و  در منتهي آباد سريششهر .است

از شـرق بـا   ، شرقي با روستاهاي عسگرآباد و آجي چايشمال از ، مهديخانبا روستاي  از جهت  شمال آباد سريششهر 

از غرب با روستاهاي آونگان، شيخ تقه ، با روستاي مظفرآباد و اراضي عرفي قروه جنوباز ، روستاهاي قصالن و زيويه

  . همجوار استشوراب حاجي و شوراب خان روستاهاي االخره از شمال غربي با و چهارگاه و ب
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١٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

به جادة اصلي همـدان   آسفالتهكيلومتر جادة  7اين شهر توسط . واقع شده استبيجار  – قروهاين شهر بر سر راه آسفالتة 

  .باشد كيلومتر مي 100 سنندجمتصل است و در مجموع فاصلة زميني آن از  )مركز شهرستان(و شهر قروه سنندج  -

  مطالعات توپوگرافي -

توپوگرافي و يا به عبارت ديگر شكل ظاهري زمين نمايانگر پستي و بلندي و شيب زمين بوده كه به عنوان يكي از 

عوامل تعيين كننده و موثر در نحوه پراكندگي فعاليتهاي انساني و استقرار سكونتگاه هاي شهري و روستايي شناخته مي 

مل در مطالعات و بررسيهاي عمراني  و توسعه و نحوه گسترش شهرها و ايجاد بناهاي اقتصادي همانند راهها، شود اين ع

عملكـرد  . ساختمانها و مكانيابي ساير فعاليتهاي انساني و در كل نحوه تقسيم بندي كاربريهاي شهري نقش بسـزايي دارد 

الب اشكال توپوگرافي يـا همـان پسـتي و بلنـديهاي زمـين      نيروهاي دروني و همچنين عوامل بيروني مانند فرسايش در ق

.... در نقشه هاي توپوگرافي براي نمايش اين اشكال معموالً از خطوط ميزان ، رنگهـا و يـا هاشـور و    . نمود پيدا مي كند

  .استفاده مي شود

حداكثر بطور عمـده توسـط    آستانه. از ديدگاه توسعه شهري مي توان دو آستانه حداكثر و حداقل براي ارتفاع قائل بود

تجربه نشان داده است كه بـه ازاي هـر   . محدوديت زيست محيطي و محدوديت دسترسي. دو محدوديت تعيين مي شود

به همـين دليـل نظـام توپوگرافيـك     . درجه سانتي گراد از دماي هوا كاسته مي شود 6/0متر افزايش ارتفاع ، حدود  100

آسـتانه پـائين ارتفـاع    . متر است 2000مراكز بزرگ تجمع در ارتفاعات پايين تر از  مراكز زيستي در ايران مبين استقرار

  .است داراي محدوديت از نظر آبگرفتگي، تبديل به باتالق و باالترين سطح ايستايي آبهاي زيرزميني عمدهبطور 
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١٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

واري است كه حـداقل ارتفـاع   همنسبتاً ، سرزمين مرتفع و آن شمالي، صرف نظر از حاشية آباد سريشاراضي شهر 

و بـي خيـر   بطـرف كـوه   (آناراضـي پيرامـون    شهر و حداكثر آن در غرب )دره باغچه(متر 1923آن  شرق شمالآن در 

 .باشـد  مـي  در مركـز شـهر   متـر   50/1834 آباد سريشهمچنين ارتفاع متوسط اراضي . رسد متر مي 1855به )  جاده بيجار

به  يغربجنوب جهت شيب عمومي منطقه نيز از . است درصد 14تا2حدود تا در شيب متوسط ساير اراضي پيرامون روس

در اراضي نسبتاً همـواري   آباد سريشبافت .باشد مي درصد 5تا  1در حدود  شهرسط داخل شيب متو. است يشرقشمال 

  .باشد  ميدرصد شيب  6با ) داش خرمن( آباد سريش شرققرار گرفته كه بارزترين عارضة آن، تپة 

 شـهر از ميـان  كـه   غازي چاييرودخانة كوچك فصلي . باشد آبريز درياي خزر مي حوزةجزء  سيبررقة مورد منط

 اسـت  آباد سريشعرفي اراضي  شرقي شرق و جنوب هاي رودخانة شور واقع در گذرد، يكي از سرشاخه مي آباد سريش

و در نهايت با نام سـفيد رود بـه دريـاي خـزر     شود  اوزرن ملحق مي كه پس از پيوستن به رودخانة تلوار، به رودخانة قزل

همچنـين شـيب متوسـط سـاير اراضـي پيرامـون       .رسـد  مـي  درصـد 20بـيش از  ي بـه  برجنوب غشيب ارتفاعات . ريزد مي

  .است يشرقشمال به  يغربجنوب شيب عمومي منطقه نيز از  جهت. درصد است 5تا2حدود در  آباد سريش

باشـد،كه   مـي رق شـهر  شـ  داش خرمنگرفته كه بارزترين عارضة آن، تپة  همواري قرار نسبتاًدر اراضي  شهربافت 

  .  استطبيعي يك تپة 

ناحيـه اي   يبايد در برنامه ريـزي هـا   كهيكي از عوامل محيطي  :آباد سريشطبقه بندي شيب و جهت شيب در شهر  - 1
پديـده هـاي طبيعـي و عوامـل      باشد، شيب به عنوان يكي از مهمترين و تاثير گذارترين  مورد توجه قرار گيرد شيب مي

 .زيادي است بسيارژئومورفولوژيكي در مطالعات محيطي و پايه اي داراي اهميت 
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١٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

براي تهيه نقشه شيب يك ناحيـه از خطـوط   . شناخت و آگاهي از ميزان آن مي توان موارد استفاده متعددي داشته باشد

وضـعيت شـيب در شـهر    . باشد، استفاده مي شـود  تغييرات شيب نيز ميميزان بر روي نقشه هاي توپوگرافي كه نمايشگر 

  .و نحوه دفع آبهاي سطحي نشان داده شده است اراضيت شيب اجه نقشهدر آباد   سريش

  

جنس خاك، نوع اراضي و پوشش گياهي ، زمين لغزش و زلزله، سيل و ساير ( مسائل زمين شناسي-3-1

  )حوادث غير مترقبه

  سيمطالعات زمين شنا -

با اينكه مطالعات كامل و جامعي در مورد زمـين شناسـي اسـتان كردسـتان صـورت نگرفتـه اسـت امـا بـا مطالعـه و           

بررسيهاي انجام شده در مورد زمين شناسي منطقه كردستان ، مشخص است كه در دوران دوم ، زمين شناسي اين منطقه 

از اواخـر دوران دوم زمـين   . نها بر جاي مانـده اسـت  زير آب بوده است و در حال حاضر رسوبات قابل مالحظه اي از آ

زمين شناسي ، قسمتي از رسوبات آهكي در منطقه كردستان به شـكل وسـيع و يـا جزايـر متعـدد و پراكنـده سـر از آب        

در پايـان دوره دوم زمـين شناسـي بـا عقـب      . بيرون آورده ولي قسمتهاي عمده اي از آن همچنان به زير آب بوده است 

اها ، قسمتهاي شمال كردستان از زير آب خارج شدند ولي پيشروي آنها در پايان آئوسن مجدداً شروع شد و نشيني دري

درياهاي اين دوره وسعت زيادي از كردستان شرقي و شهرستان قروه فعلي را پوشانده ولي قسمتهاي غربي كردستان در 

وايل ميوسن به علت حركات زمين سـاختي ، درياهـاي   در پايان دوره اليگوسن و ا. اين دوره ، خارج از آب بوده است 

موجود عقب نشيني كرده و برخي از رسوبات اين دوره سر از آب بيرون آورده و سپس چين خورده اند كه از آثار بـه  

  .جاي مانده از اين دوره مي توان به سنگ مرمر قصالن اشاره كرد

سيرجان قرار  –مال غربي قلمرو ساختاري رسوبي ، سنندج از نظر ساختاري بخش بيشتر استان كردستان در پايانه ش

دارد با وجود اين ، بخش كـوچكي در جنـوب غربـي اسـتان متعلـق بـه زاگـرس و نيمـه شـمال شـرقي آن بـه صـورت             

ساختارهاي فرو افتاده متعلق به حاشيه غربي ايران مركزي است به همين دليل ساختار زمين شناسـي اسـتان تـا حـدودي     

سنگهاي آهكي بيسـتون اسـت كـه تغييـرات      -بخش متعلق به حوضه زاگرس عمدتاً شامل سنگهاي بلند. شدبا ميمتنوع 

سيرجان در استان كردستان از نوع راندگيهاي هم آغوشي است  -پهنه سنندج . سني آنها از ترياس تاكرتاسه پسين است

  .ضخامت پوسته شده است  كه عموماً در اثر جابجايي و راندگي ورقها بر روي يكديگر موجب افزايش

اگر چه در هسته تا تاقديس ها ، رخنمونهايي از . حاشيه شرقي استان كردستان ويژگي هاي زمينهاي فرو افتاده دارد

بنابراين با توجه به شواهد زمين شناسي و مطالعات ادواري ، ساختار زمين در شرق .  سنگ هاي مزوزوئيك برونزد دارد

  .ي با ايران مركزي دارداستان رابطه بسيار نزديك
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١٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در حال حاضر فعاليتهاي آتشفشاني در شهرستان قروه وجـود نـدارد و اثـرات تكتـونيكي بيشـتر بـه صـورت ايجـاد         

چشمه هاي آب گرم در حوالي آتشفشان هاي خاموش قروه خود را نشان مي دهد بنـابراين در آخـرين مراحـل فراينـد     

مين به شكل خروج گازها و فوران چشـمه هـاي معـدني و گـدازه هـاي      خارج شدن منطقه از زير آب اتفاقات دروني ز

در حال حاضر نيز چشمه هايي . باراني ظاهر شد كه هم اكنون نيز در برخي از قسمتهاي اين منطقه اين مورد جريان دارد

شـش  در حال جوشيدن هستند كه مهمترين اين چشمه ها بصورت دايره شكل مي باشند كه آب آن زرد رنگ و بـا جو 

در . از مهمترين بقاياي ديگر فعاليتهاي آتشفشاني همين دوره ، مي توان به كـوه شـيدا اشـاره كـرد    . گاز خارج مي شود

اطراف كوه شيدا رسوبات ريز دانه با ضخامت زياد و به صورت مطبق وجود دارند و مشخصات ظاهري ، رنگ ، جنس 

از خصوصيات عمـده فيزيـوگرافيكي شهرسـتان قـروه ايـن      . د و بافت آنها اين طبقات را از رسوبات ميوسن جدا مي كن

  .متر است 2000درصد و ارتفاع آن تا  10تا  5است كه بيشتر مساحت آن داراي شيب 

تشكيل سفره آبهاي زير زميني را محدود ) مانند آبرفتي بلند و رسوبات قديمي نسبتاً بلند(خصوصيات زمين شناسي 

ه به صورت تپه ماهور سفره آبهاي زير زميني  محلي و كوچك داخل دره ها و يـا  كرده و رسوبات آبرفتي جديد هم ك

  .باشد ميبين رسوبات آبرفتي تپه را تشكيل داده و نيز عموماً بصورت دره اي تشكيل شده و بدون ارتباط هيدروليكي 

يـه تحـت تـاثير    سنگهاي موجود در ايـن ناح . سيرجان قرار گرفته است –بخش جنوبي دشت قروه در زون سنندج 

شدت دگرگوني در . فشارهاي تكتونيكي و نفوذ سنگهاي آذرين دروني قرار گرفته و رسوبات آن دگرگون شده است 

در اين ناحيه فيليت ، ميكاشيست ، گنـيس ،  . اين ناحيه بسيار زياد بوده و شيستهاي دگرگونه به گنيس تبديل شده است 

گـاهي بـر روي شيسـتها ،    . به دوره پركـامبرين نسـبت داده شـده اسـت     گرانيت و ديوريت مشاهده مي شود كه سن آن

رخنمـون سـازندهاي  زمـين شناسـي يـاد شـده گـاه        . دولوميتي كه به مرمر تبديل شده اند قـرار دارد   -سنگهاي آهكي 

ديده مي ) ركوه ابراهيم عطا(آهكهاي كرتاسه در جنوب غرب قروه . بصورت تپه ماهور تا ميانه دشت امتداد يافته است

  .شود

در ارتفاعات شرقي قروه شيلهاي سبز رنگ كرتاسه در حاشيه دشت رخنمون دارد كه به نوبه خـود توسـط آهـك    

كـوه  ( آهك اليگوميوسن در شرق وجنوب شـرق روسـتاي وينسـار    . ماسه اي بخش زيرين سازند قم پوشيده مي شوند

ن  مستقيماً روي آهك قم  قرار گرفته و بقاياي تراورتن كنگلومرا و ماسه سنگهاي ميوپليوس. ديده مي شود ) كمر زرد 

  .، كواترنر نيز در حوالي زنگ آباد قابل رويت است
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٢٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

و اطـراف آن توسـط درياهـاي ايـن دوران پوشـيده شـده و        آبـاد  سـريش ي ، شهر شناس در دوران دوم و سوم زمين

رسـوبات  ) اواخـر دورة ميوسـن  (دوران سوم  در اواخر.رسوبات زيادي از اين دوران در سطح منطقه بر جاي مانده است

  .اين دوره در منطقة مورد تحقيق، از زير آب خارج شده است

شرق منطقه تشكيل  و شمالكيلومتري  20مربوط به دوران چهارم بر روي اين سازندها در  جوانهاي بازالتي  گدازه

در . .ربوط به دوران چهـارم پوشـيده شـده اسـت    هاي جديد م منطقه نيز توسط الية نسبتاً نازكي از آبرفت .گرديده است

پايان دوره اليگوسن و اوايل ميوسن به علت حركات زمين ساختي ، درياهـاي موجـود عقـب نشـيني كـرده و برخـي از       

رسوبات اين دوره سر از آب بيرون آورده و سپس چين خورده اند كه از آثار به جاي مانده از ايـن دوره مـي تـوان بـه     

  .اشاره كرد ررق شهش داش خرمنپة تو ايه قزل قسنگ مرمر 

ولـي در فاصـله   شود  مشاهده نمي آباد سريشاراضي عرفي هاي آتشفشاني جديد در  اثري از فعاليت نوعضمناً هيچ 

) گسـل (خـط شكسـت   دچنـ  نـين چمو هديده مـي شـود   چند ويران دهانه آتشفشان شرقي منطقه شمالدر كيلومتري  20

   .وجود دارد آباد سريشغربي كوه بي خير در جنوب فرعي در 

  مطالعات خاك شناسي -

قسـمت  . كه بيشتر كوههـاي آن در نيمـه غربـي اسـتان متمركـز هسـتند      . استان كردستان منطقه اي كوهستاني است 

  .اعظم مناطق شرقي استان را سرزمينهاي  نسبتاً پست و بلندي در بر مي گيرد كه محل اصلي زراعت ديم است 

زندگي جانوران و نيز حيات بشر بـر روي   –ابع طبيعي است كه در چگونگي حفظ و رشد گياهان خاك از مهمترين من

زمين نقش بسزايي داشته و بدين جهت در مطالعات مختلف از جمله بررسي هاي مربـوط بـه طرحهـاي توسـعه شـهري      

تر زمان در حال تغيير و تحول در واقع خاك محيط پيچيده اي است كه بطور دائم در بس. جايگاه و اهميتي ويژه مي يابد

منـابع   -ناهمواريهـا  -بوده و شكل گيري آن به عوامل متعددي چون نوع آب و هوا نوع گياهان و جانوران و نوع سنگ

بطور كلي هر محدوده جغرافيايي داراي نوع خاصـي از آب و هـوا ، پوشـش گيـاهي و گونـه      . آب وانسان بستگي دارد

بـه همـين   . پوگرافي، منابع آب و ساير عوامل محيطي با منـاطق مجـاور تفاوتهـايي دارد   هاي جانوري بوده و از لحاظ تو

بر اساس مطالعات متفاوتي كه . باشد ميدليل شرايط خاكزايي و خاكشناسي و منابع اراضي در مناطق مختلف ، متفاوت 

ن ناحيه بـا ايـران مركـزي وجـود     در منطقه صورت گرفته رابطه بسيار نزديكي بين فرآيند ها و تاريخچه زمين شناسي اي

دولوميت  –دارد قديمي ترين تشكيالت مشهود در اين ناحيه شامل تشكيالت دوره پرمين است كه از سنگهاي كربناته 

رخنمون هاي دوران دوم زمين شناسي به وسعت زيادي قسـمت  . شيستهاي دگرگون شده تشكيل يافته است –آهك  –

 -كوارتزيـت  -شيسـتهاي كـم دگرگونـه    -اين رخنمونها عمدتاً از رخساره هاي شـيلي  .جنوبي اين ناحيه را پوشانده اند
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٢١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

جوانترين نقشه هاي رسـوبي دوران سـوم   . مرمريت و سنگهاي آهكي تشكيل شده اند –ماسه سنگ و سنگهاي كربناته 

صورت ايجاد يك حركات انتهاي ميوسن ب. متعلق به پليوسن است كه عمدتاً از مارنهاي خاكستري و قرمز روشن است 

  .سري آتشفشان خود را نشان مي دهند ، قسمت وسيعي از ناحيه نيز از رسوبات دانه ريز دوران چهارم است

بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمينه خاكشناسي و قابليت اراضي در شهرستان قروه ، كه در مطالعات جامع توسعه 

  .و خاكشناسي آمده استاقتصادي استان و در قسمت منابع اراضي  -اجتماعي

( عمدتاً در اطراف شهر قروه و يا در حاشيه رودخانه  IIاراضي درجه . در اين ناحيه مشخص نشده است  Iاراضي درجه

محـدوديت  . طبقه بندي شـده انـد   IISTو يا  IIT – IISكه به صورت . وجود دارد) اطراف تلوار و سرشاخه هاي آن 

  .يل سنگيني بافت و نفوذپذيري نسبتاً آهسته آنها استموجود در مشخصات خاك عمدتاً به دل

در قسمت وسيعي . با محدوديت شيب وتوپوگرافي توام با فرسايش است IIIبخش وسيعي از ناحيه شامل اراضي درجه 

در قسـمتي از  . طبقـه بنـدي شـده انـد     IVTاز اراضي كه عمدتاً به ديم كاري غالت اختصاص دارند اراضي در كـالس 

  .هستند IVSمطالعه شده نيز به دليل عمق كم خاك و سنگريزه زياد اراضي در كالس  محدوده هاي

بر اساس اين مطالعات در مجموع در جنوب شرقي قروه ، زمينها ، داراي محـدوديت خيلـي زيـاد تـا شـديد، شـوري و       

  .قليايي است كه در بعضي از قسمتها توام با محدوديت آب زير زميني است  

  زلزله  -

بـه ويـژه در   . باشـد  مـي خصوصيات زلزله خيزي زمين از ديگر كاربردهاي فيزيكي مطالعات زمين شناسـي  شناخت 

تجارب تلخ به جاي مانده از ضايعات جاني و مالي ناشي از عدم توجه بـه  . ايران كه دو خط مهم زلزله از آن مي گذرد

  . ربرد فيزيكي آن آگاه مي سازداين نكته ، به خوبي ما را از اهميت مطالعاتي زمين شناسي و ارزش كا

زمين لرزه نشانه عدم تعادل پوسته زمين و در نتيجه تغيير و تحوالت ژئوديناميكي  بعدي آن است بنابراين بين زمين لرزه 

  .و تكتونيك هر ناحيه رابطه مستقيم وجود داشته كه با پي بردن به آن مي توان مناطق زلزله خيز را تعيين نمود

بطوريكه از اين نظـر اسـتان كردسـتان را مـي تـوان بـه       . از نظر زمين ساختي وضعيت ويژه اي دارد استان كردستان

در جنوب غربي استان برخورد صفحات عربستان و ايران در راستاي روراندگي زاگـرس بـر   . چندين منطقه تقسيم كرد 

و عليرغم بازشناسي ناحيه در يك منطقه  هيچ زمين شناسي پوشيده نيست، اين منطقه فاصله ناچيزي با لبه برخورد داشته

با زلزله خيزي متوسط ولي مي توان آن را با تاكيد بر تكتونيك صفحه اي جـزء نـواحي بـا ضـريب احتمـال تقريبـاً بـاال        

  . پيشنهاد كرد
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٢٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

سيرجان نيز از نظر تكتونيكي داراي ويژگي هاي خاصي است ، هر چند كه از ناحيه قبلي ضريب  –قسمت زون سنندج 
  .حتمال كمتري داردا
  

  درجه بندي خطر نسبي زلزله در شهر ها و ساير نقاط مهم استان كردستان ):7(جدول شماره 

  شهرستان  رديف
  خطر نسبي زلزله

  پائين  متوسط  باال

      *  بانه  1

    *    بيجار  2

    *    سقز  3

    *    سنندج  4

    *    قروه  5

      *  مريوان  6

      *  كامياران  7

    *    دهگالن  8

  مهندسين مشاور بوم نگار پارس: مأخذ                   
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٢٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

خيـز بـه منظـور رعايـت ايـن عامـل در طراحـي         زلزلـه  نـواحي نمـودن   مشـخص اي در جهت  ساخت لرزه مطالعات زمين

و مطالعـات  هـا   اي را بررسـي  اساس و پايه پژوهشـها و مطالعـات لـرزه   .ساختمانها و تأسيسات،امري كامالً ضروري است

اي انجام شده بيشتر  دهد كه با توجه به تكميل نبودن اين دو مسئله، مطالعات لرزه ساخت تشكيل مي شناسي و زمين زمين

ازآنجائيكـه مطالعـات   .كند و در مورد علل بسياري از وقايع قطعيت كاملي به همـراه نـدارد   جنبة بررسي تاريخي پيدا مي

  . نمائيم د،لذا مطالب را با كلياتي در مورد استان كردستان شروع ميگير بصورت كلي مورد بررسي قرار مي

هاي حادث شده در استان كردسـتان را   لرزه زمين. گردند منطبق مي مشخصي ساختارهايلرزها بر  بطوركلي توزيع زمين

  : توانيم نسبت دهيم ساخت عمومي مي به دو زمين

هـاي زيـادي از    در اين قسـمت گسـل  .كند جنوب گسترش پيدا ميبه  استانهايي كه از شمال غربي  لرزه زمين) الف

  .جمله گسل پيرانشهر كه تا نزديك كامياران و صحنه در استان كرمانشاه امتداد دارد، قرارگرفته است

تكانهايـي از نـوع متوسـط تـا كمـي     . سيرجان -واقع در زون ساختماني سنندج  اختصاصيزمين ساختهاي غير ) ب

  .ساختها دانست توان مرتبط با اين زمين پيوندند، مي خط راندگي زاگرس بوقوع ميقوي را كه در شرق 

هـاي   دهانـه  هاي آنها كـه در مجـاورت ويـران    باشندو مهلرزه قروه كه داراي شدت كمتري مي منطقةهاي  لرزه زمين

هاي كواترنر  زير نهشتههاي جوان كواترنر واقع شده است، احتماالً در نتيجة حركات گسل جواني است كه در  آتشفشان

  .هرچند اين انگاره جاي سئواالتي دارد. مدفون شده است

از قـرن چهـارم   ) شهرستان قروه مخصوصـاً (  بر اساس نقشه هاي تهيه شده توسط سازمان زمين شناسي ، منطقه كردستان

  .تقبل از ميالد تا آغاز قرن بيستم از نظر وضعيت لرزه خيزي پهنه اي نسبتاً آرام بوده اس

بر اساس آمار منتشر شده توسط پايگاه ملي داده ها ي علوم زمين ، قديمي ترين زمين لرزه رويداده در استان كردسـتان  

. ثبت شده است كه بزرگترين زمين لرزه روي داده در استان كردستان بوده است 21:32:2ساعت  20/1/1970در تاريخ 

و  باشـد  مـي  5بزرگي آن در مقيـاس امـواج درون زمينـي     باشد مي 19/35و  9/46طول و عرض جغرافيايي آن به ترتيب 

  .منبع ثبت كننده آن مركز بين المللي زلزله شناسي انگلستان بوده است

جنوب شرق كه شـهر   –بنابراين باالترين ريسك زلزله هاي استان كردستان به صورت نواري با امتداد شمال غرب 

ا توجه به درجه بندي خطر نسبي زلزله استان در جدول فوق كالً شهرستان قروه ب. باشد ميمريوان در وسط آن قرار دارد 

به عبارت ديگـر خطـر وقـوع ، زمـين لـرزه ، بـا شـدت متوسـط         .  باشد ميبه لحاظ خطر نسبي زلزله داراي خطر متوسط 
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٢٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اردها و تمهيدات الزم شهرستان قروه را به صورت ضمني تهديد مي كند ، بنابراين در اين راستا رعايت ضوابط ، استاند

  .در ساخت و سازها مي بايستي بطور جدي مورد توجه قرار گيرد

در  آبـاد  سريشتوسط ادارة كل معادن و فلزات استان كردستان و با توجه به موقعيت شهر  شدههاي انجام  مطابق بررسي

  : باشد به شرح زير مي ها اي اين شهر بر روي هر يك از نقشه هاي ضميمة گزارش مذكور،خصوصيات لرزه نقشه

درجـة   8جـزء منـاطق بـا شـدت      آبـاد  سـريش ،شـهر  )1977قرن قبل از ميالد تا  4( شدت بندي نواحي هم در نقشة تقسيم

 شـهر ميگردنـد،در   قابل توجهيكه باعث خرابي  ويرانگرهاي متوسط تا  مركالي مشخص شده است وبيانگر وقوع زلزله

و نـواحي   1900-1977هـاي   شـدت بـراي زلزلـه    بنـدي نـواحي هـم    لفيق نقشة تقسيمالبته اطالعات اين نقشه از ت.باشد مي

قرن قبل از ميالد تا قرن بيستم كه در تواريخ ذكري از آن به ميان آمده،تهيـه   4هاي حادث شده در  شدت براي زلزله هم

  .تواند كامالً دقيق باشد شده است كه اين نقشه به نوبة خود به دليل كمبود اطالعات نمي

باشـد كـه وبيـانگر     مي آباد سريشدرجة مركالي در شهر 6هايي با  بيانگر وقوع زلزله 1900-1977 شدت نقشة نواحي هم

گردند ليكن ويرانگري زيادي را به همـراه نداشـته و اغلـب     هاي بسيار شديد مي هاي ضعيفي كه باعث تكان وقوع زلزله

باشـد   هـا،داراي اشـكاالتي مـي    لرزه اين نقشه از لحاظ مه. گردند باعث ايجاد تركها و شكافهائي در بناهاي مسكوني مي

  .اي دستگاهي،نه دقيق است نه كامل اطالعات لرزه 1960زيرا تا سال 

  .و يا اطراف نزديك به آن باشد وجود نداشته است آباد سريشآن در  كانوناي كه  زلزلهتا كنون هيچگونه 

اي كـه از ايـران تهيـه شـده اسـت،آماده       هـاي لـرزه   تلفيـق تمـامي نقشـه   استان كردسـتان،كه بـا    اي در نقشة ريسك لرزه

هـايي بـا شـدت     لـرزه  و نواحي اطراف آن،جزء زون ضعيف آورده شده است كـه احتمـال زمـين    آباد سريشگشته،شهر 

هـايي بـا حـداقل شـدت      خوردة زاگرس كـه مسـتعد وقـوع لـرزه     زيرا كمربند چين. درجة مركالي در آنجا وجود دارد6

  .گذرد مي آباد سريشباشد،از جنوب غربي  ط ميمتوس

هـاي   يعني احتمال وقـوع زلزلـه  .درجة مركالي است 6و حوالي آن  آباد سريش اي در همانطوركه گفته شد ريسك لرزه

هـا شكسـته    ها و شيشه ها اين است كه درها و پنجره از مشخصات اين زلزله.ضعيف در اين شهر و اطراف آن وجود دارد

دارند و باعث ترس و وحشت مردم  شوندو بعضي از ساختمانهاي سست ترك برمي ها جابجا مي ل و صندليشوند، مب مي

با توجه به اين خصوصيات و شدت، الزم است در ساخت بناهاي مسكوني و طراحـي سـاختمانها وتأسيسـات    . گردد مي

  .هاي الزم صورت گيرد بيني در اين روستا، پيش
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٢٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  در منطقه ……زلزله،سيل و:انندبررسي چگونگي سوانع طبيعي م

پديدة سيل در چند نوبت ، اين شهر آباد سريشاز مركز شهر   محل، به دليل عبور رودخانه معتمدينمطابق اظهارات 

زيـادي  و سيالبها به ميزاني بوده است كه به اماكن مسكوني رخ داده  1366 سالكه آخرين آن در پائيز خود ديده  را بر

ي حوزة نفوذ هيچ نوع خسارت جزئي يا هاهمچنين تاكنون زلزله در روستا. سازدمي ارات وارد خس مركز شهرواقع در 

سابقة بروز حـوادث  . كلي در بر نداشته و در سالهاي پيش تنها بصورت تكانهاي محسوسي در منطقه احساس شده است

  .دنيز در روستاهاي حوزة نفوذ وجود ندار...... لغزه و  زمين :طبيعي ديگري مانند

ن در شهر و سيستم حركت و دفع آبهاي سطحي و آمين أمنابع سطحي و زير زميني آب و نحوه ت -4-1

  وضعيت مسيل ها و رودخانه ها در شهر

  آبهاي سطحي -

 –سـيروان   –زاب  –استان كردستان از نظر هيدرولوژيكي بطور عمده  در حوضه آبريز رودخانه هـاي قـزل اوزن   

  .آن در ناحيه جنوبي در حوضه آبريز رودخانه كرخه قرار گرفته است زرينه رود و بخش كوچكي از

، از سرشـاخه هـاي رودخانـه تلـوار ، در جنـوبي تـرين حـد        شوردشت قروه و چاردولي در حوضه آبريز رودخانه 

  .در شرق دهگالن قرار دارد) قزل اوزن ( حوضه سفيد رود 

جنـوبي و شـمالي ، از جنـوب شـرق قـروه       امتـداد ، بـه  كيلـومتر مربـع    2223رودخانه شور با وسعت حوضه آبريـز  

پريشان و كمـر   -حسن بيگ -سنگ سفيد -كوههاي ابراهيم عطار. سرچشمه مي گيرد و به طرف شمال جريان مي يابد

وسـعت سـازنده هـاي زمـين     . شمال شرق و جنوب شرق اين دشت واقـع شـده انـد    -شمال غرب -زرد در جنوب غرب

متر مربع و سطح نهشته هاي آبرفتي آن كه دشتهاي قروه و چاردولي را در بر مي گيـرد،   كيلو 1638شناسي اين حوضه 

منطقه چاردولي توسط تپه ماهورهاي غرب حاجي آباد از دشت قروه جدا مي شـود و وسـعت   . كيلومتر مربع است 585

و ميانگين بارش سـاليانه در   متر 1890چاردولي از سطح دريا  –ارتفاع ميانگين دشت قروه . كيلومتر مربع است 415آن 

  .ميلي متر برآورد شده است 350آن حدود 

شاخه مهم  5فروه محدود به رودهاي جاري در آن است كه شبكه اي متشكل از  شهرستاندر كل حوضه هاي آبي 

ت پايين نبودن اين شبكه با تنوع و تعداد باال و انشعابات مختلف  تمام بخشهاي اين منطقه را پوشانده اس.را شامل ميشوند

بستر لين رودها نسبت به اراضي اطراف دايمي بودن جريان در بيشتر شاخه هاي اصلي و كيفيت مناسب آن نيز در زمـره  

حجم جريان ساالنه آب در رود تلوار در ايستگاه دهگـالن هفـده ميليـون و ده هـزار متـر      .قابليتهاي آبي اين ناحيه است 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بيست مليون و نهصد و بيست و چهار هزار متر مكعب و در ايستگاه حسـن آبـاد    مكعب در ايستگاه شادي آباد چم شور

   .باشد يكصد و بيست و هفت مليون و ششصد و پنجاه هشت هزار متر مكعب مي

  آبخيز استان كردستاننقشه حوضه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  : محدوديتها و تنگناهاي منابع آب سطحي-

از نظام اقليمي ناحيه نوسانات شديدي از خود نشان مي دهد كه جهـت   يم آب دهي رودخانه ها با تاثيرپذيريژر  

وجود دو دوره كم آبي و يك دوره پرآبي در دياگرام آبدهي كليـه   .اين نوسانات در تباين با تقويم زراعي منطقه است

اييز ادامـه دارد  رودههاي شرق استان قابل مشاهده است كه با توجه به اينكه دوره هاي كـم آبـي از خـرداد تـا اواخـر پـ      

  .بخشي از اين دوره مصادف با نياز آبي سيستمهاي زراعي منطقه است

هر چند كه شاحه هاي اصلي رودها در تمام ايام سال داراي آب هستند اما با تمام شدن ذخيره بـرف در ارتفاعـات   

شده متوسط حداقل دبـي آب   اندازه گيري انجام.دهد  در اواخر تابستان دبي آب رودها را به ميزان ناچيزي كاهش مي

متـر مكعـب نشـان     18/0متر مكعب و در ايستگاه دهگالن 35/0را در ماه شهريور براي رود تلوار در ايستگاه حسن آباد 

بطـور كلـي آبهـاي جـاري در شـرق      .باشـد  ميمتر مكعب  003/0همچنين براي چم شور در ايستگاه شادي آباد . ميدهد

و بيش در معرض آلودگيهاي ناشي از فاضالبها و آلودگيهاي جزيي روسـتايي و  استان بخصوص در شهرستان قروه كم 
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 معماري و شهرسازي

كننـد بـا وجـود     از نظر آلودگيهاي شهري نيز آبهاي سطحي آلودگيهايي را تحمل مـي .فعاليتهاي كشاورزي قرار دارند 

مـي نوانـد ميـزان     اين هر چند آلودگيهاي فوق تا كنون كيفيت آب ايـن رودهـا را قـرار نـداده امـا تـداوم و تشـديد آن       

  .آلودگي اين رودها را به شدت باال ببرد

  :آبهاي زير زميني-  

از نظر آبهاي زيرزميني در اين ناحيه به علت دارا بودن درز و شكاف و شكستگي هاي فراوان نفوذپـذير محسـوب   

ها ظـاهر شـده و مـورد    به صورت چشمه سارهاي متعدد بويژه در حاشيه دره  -مي شوند آبهاي نفوذ يافته در اين سنگها

سنگهاي متامورفيك منطقه نيز در قسمتهاي سطحي تحت تاثير فرايند هوازدگي ، خـرد شـده و   . استفاده قرار مي گيرند

سازنده هاي زمين شناسي دوران سوم به علت دارا .  چشمه هاي متعدد كوچكي با آبدهي ضعيف از آنها منشأ مي گيرد

  ايي آبهاي زير زميني داراي اثر منفي استبودن نمكهاي تبخيري بر كيفيت شيمي
آبرفتي كه سطح دشتهاي وسيع شهرستان قروه را فرا گرفته بصورت پادگانه هاي آبرفتي بلند بـا آبرفتهـاي    رسوبات 

رسوبات آبرفتي جديد نيـز كـه   .قديمي است كه نسبتا بلند بوده و عموما در آنها سفره آب زير زميني تشكيل شده است

هور سفره آب زير زميني محلي و كوچك در داخل دره ها يا بين رسوبات آبرفتي تپه ها را تشـكيل داده  بصورت تپه ما

دشـتهاي قـروه چـاردولي نسـبتا همـوار بـوده و سـطح آنرارسـوبات         .عموما بدون ارتباط هيدروليكي با هم مي باشند.اند

امـور آب اسـتان كردسـتان    . پوشـانده اسـت  متـر   70با ضخامت حدود ... آبرفتي جوان شامل قلوه سنگ و شن و ماسه و

متـر و در   7/1ميزان افت سـطح آب در دشـت قـروه    :وضعيت آبهاي زير زميني اين ناحيه را چنين توصيف نموده است

دهند بخش غالب از سـازندهاي شهرسـتان قـروه را     ارزيابيهاي هيدرولوزيكي نشان مي.متر است  0.98دشت چاردولي 

سازندهايي با .پاگانه هاي آبرفتي با وضعيت متوسط و كيفيت آب عموما خوب تشكيل ميدهد واريزه هاي دامنه اي و يا

عنوان رسوبات سخت نشده يا ميان دشتي با وضعيت بسيار خوب و كيفيت آب نيز بصورت نـواري در شـرق و جنـوب    

نظـر آبـدهي ضـعيف     شرق شهرستان گسترده شده اند و ساير سازندها بـه اسـتثناي سـازندههاي سـخت غيـر كربناتـه از      

هـر چنـد كـه ايـن خصوصـيات       .ساير سازنده حداقل داراي شـرايط ضـعيف تـا متوسـط مـي باشـند        .ارزيابي شده اند 

هيدرولوزيكي بر قابليتهاي باالي اين شهرستان از نظر جـذب و نگهـداري آب تاكيـد دارد امـا بـه علـت قـديمي بـودن         

ي جديد سفره هـاي آب زيـر زمينـي فقـط بصـورت هـاي محلـي و        رسوبات آبرفتي و تپه ماهوري بودن  رسوبات آبرفت

بـه ايـن ترتيـب عـدم ارتبـاط      .كوچك در داخل دره ها و يا در بين رسوبات آبرفتـي تپـه هـا امكـان تشـكيل يافتـه انـد        
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 معماري و شهرسازي

از سوي ديگر گستردگي اراضـي  .هيدروليكي سفره ها جدي ترين محدوديد در زمينه آبهاي زير زميني اين ناحيه است

  .قابليت كشت آبي به عدم تعادل بين نيازها و ظرفيت هاي قابل استحصال انجاميده استداراي 

اقتصادي استان كردستان به منظور انـدازه گيـري   –بر اساس گزارشات ارايه شده در بخش آب مطالعات اجتماعي 

ناهمواريهـاي سـنگ    بـه علـت  . نوسانات سطح آب زير زميني تعدادي چاه مشاهده اي نيز در اين منطقه حفر شده است

كف و تپه ماهوري بودن سطح دشت، ضخامت آب زير زميني در قسمتهاي مختلف منطقه ناهماهنگ و متغيير اسـت و  

  .متر در بخش مركزي دشت برآورده شده است 150حداكثر آن  حدود 

برخـورد   عمـق ) شهاب الدين -صندوق آباد -آباد حسن -سوتپه -آهوتپه( در منطقه وسيعي از بخش شرقي دشت 

  .تا حدود يك متر است 5به آب كمتر از 

بـر  . چاههاي عميق و نيمه عميق و چشمه ها و قنوات صورت مي گيـرد  توسطبهره برداري از منابع آب زير زميني 

. تپـه شـده اسـت    1375اساس گزارش مطالعات توسعه اقتصادي اجتماعي استان كردستان بخش منابع آب كـه در سـال   

نيمه عميق در منطقه چاردولي حفر شده كه مقداري از آبهاي زير زميني اين ناحيـه را مـورد بهـره    تعدادي چاه عميق و 

بوده كه نسبت به تعـداد   1375رشته  در سال 102برداري قرار مي دهند تعداد قنوات موجود در منطقه قروه و چاردولي 

همـين گزارشـات تعـداد چشـمه هـاي دشـت       بـر پايـه   . تعداد آنها كـاهش يافتـه اسـت   ) رشته  118( 1363آنها در سال 

 .ميليون متر مكعب برآورد شده است 95/9دهنه بوده و تخليه ساليانه آنها به  147چاردولي حدود 

ميليـون   923حجـم آبهـاي زيرزمينـي در شهرسـتان قـروه ،       1385در سـال  كردستان  استان آماريبراساس سالنامه 

 ميليـون مترمكعـب بـوده كـه     347طحي در ايـن شهرسـتان   هـاي سـ   همچنـين كـل منـابع آب    مترمكعـب بـوده اسـت   

  .ها برداشت شده است ميليون مترمكعب از اين آب 53.856 حدود

  مطالعات زيست محيطي منطقه -

ي زيست محيطي را نمي توان در يك محدوده كوجك بدون توجه به محيط پيرامون بررسي كـرد زيـرا   اپارامتره

هاي اطراف قـرار مـي گيـرد از ايتـرو شـرايط زيسـت محيطـي شـهر          ر محيطكه مسايل زيست محيطي كامال تحت تاثي

هـا و مطالعـات    بحـث اكوسيسـتم  .را در ارتباط با شراط حاكم بر كل شهرستان مورد بررسي قرار مي دهـيم  آباد سريش

شـش  براي شناخت بيومها از سه شـاخص اقلـيم خـاك و پو   .شود  زيست محيطي غالبا از تعريف و تبيين بيومه آغاز مي

انتخاب اين سه شاحص به عنوان مبتا بر پايه اين اصل استوار است كه ميان ساخت اقتيمي  فراينـد  .گياهي استفاده ميشود

تشكيل خاك و تكوين جامعه گياهي و به پيروي از آن چگونگي شكل گيري اجتماع جانوري رابطـه علـت و معلـولي    
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 معماري و شهرسازي

مـورد    آبـاد  سـريش استان و مخصوصا شهرسـتان قـروه و بخـش    اگر چكيده اين عوامل در ارتباط با شرق  .برقرار است

  :توجه قرار گيرد و در صورتي كه با ساير نقاط استان مورد مقايسه قرار گيرد نتايجي به شرح ذيل دربردارد

سنندج و در  -بيجار -سقز -بانه –از نظر ساخت بيوكليماتيك ترتيب توانمندي شهرستانهاي استان بصورت مريوان 

  .ترين موقعيت را در مقياس استان دارد به اين ترتيب شهرستان قروه ضعيف.وه استنهايت قر

از نظر تاثيرات باد بر شرايط زيست محيطي بايد اشاره كرد شهرستان قروه همانند ساير نقاط استان با توجه به بـاال بـودن   

تندباد اين مناطق را تهديد نميكند اما  فراواني بادهاي  آرام با ضعف در پااليش طبيعي هوا مواجه است هر چند كه خطر

  .طوفان شديد در حد خسارات به ساختمانهاي ضعيف محتمل به نظر ميرسد

بنابراين منـابع    آباد سريشباتوجه به عدم استقرار صنايع و كارخانه هاي بزرگ در اين ناحيه و تعداد پايين جمعيت شهر 

شديد هوا شوند و مي توان گفت اين ناحيـه مشـكل آلـودگي هـوا     آلوده كننده هوا در حدي نيستند كه باعث آلودگي 

  .وجود ندارد

شايد تنها مشكل زيست محيطي موجود در اين منطقه مربوط به زباله ها و فاضالبهاي شهري و روستايي باشـد كـه   

جمـع آوري زبالـه هـاي روسـتايي بـه نـدرت       .در آلودگي آب و خاك نقش مهمي دارنـد  در آلودكي هوا و بخصوص

ورت ميگيرد و نابساماني در جمع آوريزباله هاي شهري به دليل كمبود وسايل مناسب و نافي بـودن نيـروي انسـاني و    ص

 .حمل نامناسب زباله ودر نهايت عدم رعايت و همكاري مردم است

اال بـه  محدوديت تنوع و عدم توازن و تعادل اكوسيستمهاي طبيعي ايـن منطقـه را عالرغـم داشـتن پتانسـيلهاي بـاالقوه بـ       

زيسـت محيطـي     حنطقه اي آسيب پذير بدل نموده بطوريكه برنامه ريزي در راستاي كاهش اين محدوديتها يك اجبار

در غير اينصورت هر گونه دخالت انسان فشار بيشتري بر اكوسيستمها و تشديد اخـتالل در نظـام آنهـا را بـه دنبـال      .است

  .خواهد داشت

بـه همـين دليـل    .بطور مثال حتي كل شهرستان قروه فاقد جنگـل اسـت   .وع استاين بخش از استان داراي محدوديت تن

اين خصوصيات بر آسيب پذيري شـديد منطقـه از   .سيما و ساخت اكوسيستمها ساده و از نظر بيو كليمايي ضعيف است 

  .نطر زيست محيطي تاكيد دارد

تمهاي كشـاورزي اسـت كـه    موضوع ديگر در رابطه با مسايل زيسـت محيطـي ايـن محـدوده گسـتردگي اكوسيسـ      

مصرف كودها و سموم دفع آفات را مطرح نموده است كه اگر حساسيت الزم در تعين حد و حدود مصرف اين نهـاده  

ها اعمال نشود و بدون كنترل افزايش بابد ظهور بحرانهاي ديگري نيز محتمل است كه مهمترين آنهـا تشـديد آلـودگي    

  .ست استها و به خطر افتادن حيات زيكخا –آبها 
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  )دما، رطوبت، باد، تابش آفتاب( هواشناسي -5-1

هدف از مطالعات آب و هوايي شـناخت ويژگـي هـاي محيطـي متـاثر از شـرايط آب و هـوايي حـاكم بـر محـيط           

ويژگي هاي آب و هوايي از خصوصيات كمي و كيفي برخوردار بوده و عوامل و عناصر اقليمـي در تغييـرات   . باشد مي

در بررسي و مطالعـات آب و هـوايي ابتـدا بـر اسـاس      . اوضاع محيطي را تحت تاثير قرار مي دهند كمي و كيفي خود ، 

داده هاي موجود تصويري از اوضاع اقليمي ارائه مي شود ، پس از نتايج حاصل دامنه تغييرات معين شده و روابط علت 

اطالعات بدست آمـده از يكسـوحدود   و معلولي در مقياس هاي مختلف روشن مي گردد و سرانجام با جمع بندي كلي 

در اين ميان آب و هـوا  . دامنه اثرات بررسي شده و از سوي ديگر عملكردهاي كاربردي براي آينده انتخاب مي گردند

شناسي كاربردي در مطالعات شهري و شهرسازي جايگاهي خـاص مـي يابـد ، چـرا كـه شـهر هـا محـل پديـدار شـدن           

ل توانايي و صالحيت انسـان بـراي شـروع ضـروري و كنتـرل  تغيـرات در مكـان        اكوسيستم هاي جديد بوده نمونه كام

از اين رو مطالعات آب و هوايي مي توانند در طراحي ساختمانها ، برنامه ريزي  شهر هـا و نيـز   . طبيعي به شمار مي آيند

كـاهش شـديد دمـا     افـزايش يـا   -خشكي –طوفان  –شيل ( محاسبه و پيش بيني مخاطراتي كه شهرها را تهديد مي كند

  .بطور كلي در برنامه ريزي ، ساختمان سازي و اسكان بكار گرفته شوند.....) و

كوههاي زاگرس كـه در گسـتره   . كيلو متر مربع در غرب ايران  قرار دارد 28230استان كردستان با وسعتي حدود 

ايـن  . ني و شـرقي جـدا سـاخته اسـت    اي از شمال غربي به جنوب شرقي كشور كشيده شده ، اين استان را از قلمـرو ميـا  

ارتفاعات سلسله جبالي به هم پيوسته نيست ، بلكه مشكل از رشته ارتفاعات جداگانه اي است كه قلمرو استان كردستان 

را در مسيرهاي متعدد قطع كرده و از اين رو در ميان كوه ها و تپه هاي گسترده دره هاي عميق و دشت هاي كوچك و 

  .بزرگ شكل گرفته است

موجـب  ) تغييرات شـديد ارتفـاعي  (قرار داشتن استان در معرض جريانهاي غربي مديترانه اي و شرايط توپوگرافي 

عالوه بر اين وجود ارتفاعات متعدد كه دره هـا و كـوه پايـه هـا را از هـم جـدا       . تنوع اقليمي در فضاي استان شده است

ميـانگين سـاالنه دمـا در    .زير اقليمهاي متمايز شـده اسـت   كرده در هر يك از محدوده هاي اقليمي نيز ، موجب پيدايش

 13درجه سانتي گراد و در محدوده هاي  پست جنوب و جنوب غربي منطقه حـدود   8ارتفاعات استان كردستان حدود 

ميلي متـر و   800حداكثر و متوسط بارندگي ساالنه در ارتفاعات غربي و شمال غرب به ميزان . درجه سانتي گراد است 

عمـده بارنـدگي اسـتان كردسـتان متـاثر از      . ميلـي متـر مـي رسـد      3200قل آن در نواحي دره اي شـمال شـرقي بـه    حدا

رشته كوه هاي زاگرس همچون ديواره . جريانهاي مديترانه اي است كه از سمت غرب كشور وارد اين منطقه مي شود 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

از اين رو استان كردستان در زمره مناطق نيمـه   اي ، باعث ريزش بخش قابل توجهي از ابرهاي باران زاي اين جبهه شده

  .مرطوب كشور محسوب مي شود

به طور كلي جريانها آب و هوايي كه منطقه مورد مطالعه را تحت تأثير خود قرار مي دهند به طور اختصار عبارتند 

 :از

ود روي كوهسـتانهاي  اين توده هوا داراي درجه حرارت و رطوبت باالست كه در اثر صع: توده هواي مديترانه اي

غرب و شمال باعث بارندگي هاي زياد مي گردد كه معموالً با سيستمهاي كم فشار همـراه بـوده و در فصـول زمسـتان،     

اصـوالً همـين تـوده هواسـت كـه اكثـراً       . بهار و پاييز بيشتر از تابستان منطقه مورد مطالعه را تحت تـأثير قـرار مـي دهنـد    

  . ي آوردبارندگي غرب كشور را به وجود م

همراه با ايـن تـوده هـوا، در بهـار و     . اين قبيل توده ها بيشتر از شمال غرب كشور وارد مي شود: توده هاي اروپايي

ايـن تـوده هـوا گـاهي داراي درجـه      . باشـد  مـي پاييز رگبارهاي موقت و رعد و برق و در زمستان ريزشهاي موقتي برف 

ده هـوا نسـبت بـه تـوده هـواي مديترانـه اي بسـيار كمتـر و درجـه          بارندگي اين تو. حرارت و رطوبت بسيار كمي است

  .حرارت آن نيز نسبتاً پايين تر است

اين توده هوا از شمال آفريقا و صحراي عربسـتان بـه ايـران وارد مـي شـود و در منـاطق       : توده هواي گرم و خشك

عه را تحت تأثير قرار مـي دهـد و درجـه    اين توده هوا در فصل تابستان منطقه مورد مطال. كويري ايران تشديد مي گردد

در منطقه مورد )  فصل تابستان(اين توده هوا سه تا چهار ماه از سال .حرارت آن بسيار زياد و رطوبت آن بسيار كم است

 . مطالعه و ساير نقاط استان حاكم مي گردد

ايـن هـواي   . بري اسـت از شمال شرقي كشور وارد مي گردد و منشأ آن هواي سـرد سـي  : توده هواي سرد و خشك

در . سرد و خشك از اواسط پاييز تا اواخر زمستان و در بعضي مواقع تا اوايل بهار به طور متنـاوب وارد ايـران مـي شـود    

صورتي كه بين توده هواي سرد و خشك با يك توده هواي گرم و مرطوب نظير توده هواي دريـاي مديترانـه برخـورد    

هـواي سـرد و خشـك    . نقاط استان و به ويژه منطقه مورد مطالعه پديـد مـي آيـد   كند، ريزشهاي شديد برف را در اكثر 

سيبري در صورتي كه با توده هواي گرم و مرطوب مديترانه اي برخورد نكند هيچگونه بارندگي ايجاد نمي كند، فقـط  

 .هواي سرد و خشك آن باعث ناراحتي مي شود

ي رويم بر ميزان رطوبت هوا در استان كردستان افزوده به طور كلي بايد گفت هرچه از شرق به طرف غرب پيش م

مي شود و علت آن اين است كه ابرهاي مديترانه اي در برخورد با نخستين كوههاي سلسله جبال زاگرس مقدار بيشتري 

 .از رطوربت خود را از دست مي دهند
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  بارش  -1-5-1

زيرا ريزشـهاي جـوي بـيش از هـر     . است بررسي و شناخت وضع بارندگي در يك حوضه داراي اهميت بسزايي  

بررسيهاي انجام شده در مورد ويژگـي هـاي   . عنصر آب و هوايي در تمام شئون زندگي اجتماعي انسانها اثر مي گذارد

بارش و مقدار آن در اين ناحيه حاكي از آن است كه ميانگين بارندگي سـاليانه طـي يـك دوره آمـاري ايسـتگاه قـروه       

كه از نظر مطلق بارش داراي شرايط خوب در مقياس ملي و متوسط در مقياس منطقـه  . بوده است ميليمتر  4/362معادل 

ضمن اينكه محاسبات انحراف از ميانگين در دوره هاي آماري نشان مي دهد كه هيچگـاه نوسـان   بارنـدگي در    .  است

ضوع ضريب اطمينان بااليي را جهت ميليمتر كاهش يابد اين مو 3000حدي نبوده است كه كل بارندگي ساليانه به زير 

  .كشت محصوالت ديم به دست مي دهد

رژيم بارش در اين منطقه بدين صورت است كه از مهر و اوايل آبان با پيدايش شرايط جبهه زايي و ميكلون زايـي  

نـي  روند افزايش بارش شروع و در اسفند و فروردين مـاه بـه اوج خـود مـي رسـد، سـپس تـا اواخـر دوره بارنـدگي يع         

البته بايد توجه داشت كه اين روند يكنواخت نيست و در بعضي . ارديبهشت يا خرداد ماه، اين روند كاهش پيدا مي كند

بارش در ماه هاي سرد سال اغلب به صورت برف بوده و ايـن مسـئله از نظـر    . از ماهها و سالها تغييراتي را نشان مي دهد

ارش ها به جاي جاري شدن در سطح حوضه و خروج از آن ، بر روي آن هيدرولوژي داراي اهميت فراوان است، زيرا ب

  .باقي مي ماند و نقش عمده اي در سيالبها ايفا مي كند

نكته ديگر اينكه در ارديبهشت به بعد بارندگي كاهش قابل مالحظه اي پيدا مي كند و به مدت چهار ماه بارنـدگي  

  .نقصان پيدا مي كند كه ديگر تأثير آن چناني در پي نمي تواند داشته باشدتقريباً و يا كامالً قطع مي شود و يا به قدري 

بارنـدگي مـداوم از   . مطالعه شدت بارش از نظر سيل زايي آن اقدام و فرسايش خاك داراي اهميـت زيـادي اسـت   

بـر  طريق تغذيه خاك و سفره هاي آب زير زميني در فصول كم آبي در تامين كسـري آب منطقـه بسـيار مـوثر اسـت،      

. عكس بارندگي هاي شديد از نقطه نظر هيدرولوژي باعث بسته شدن منافذ خاك شده و سبب عدم نفوذ آب مي شـود 

در منطقه شدت بارش زياد نيست و بارانها كمتـر بـه صـورت    . و زمان اوج سيالب را نزديكتر و آن را عظيم تر مي كند 

ستاني است و رگبارهاي شديد ويژه نواحي پست و خشك است زيرا منطقه يك ناحيه تقريباً كوه. رگبار اتفاق مي افتد

كه بارندگي در آن به صورت اتفاقي است در حاليكه در منطقه مورد مطالعـه بارنـدگي داراي آهنـگ خـاص و تقريبـاً      

  .منظمي است

. اسـت ميليمتـر بـوده    4/362همانطوريكه اشاره شد متوسط ساليانه بارندگي در ايستگاه قروه طي يك دوره آماري 

مسـير نزولـي بارنـدگي از اواخـر فـروردين      . توزيع متوسط بارندگي ماهيانه و فصلي در اين منطقه بسيار متفـاوت اسـت  

در . سير صعودي بارندگي از مهر آغاز مي شود و تا پايان اسفند ادامه دارد. شروع مي شود و تا آخر شهريور ادامه دارد

درصد از كل بارندگي سـاليانه در ايـن فصـل     08/2ق مي افتد بطوريكه تنها ماههاي تابستان كمترين ميزان بارندگي اتفا

  .ميليمتر بارش، كمترين ميزان بارندگي را در ميان ساير ماههاي سال داشته است 22/0باريده و شهريور ماه با 
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  ساله30توزيع ماهيانه و فصلي بارندگي در ايستگاه قروه در يك دوره  -8جدول شماره 

  )ميليمتر( كثر بارندگيحدا  فصل -ماه
  متوسط بارندگي

  درصد  ميلي متر

  بهار

  فروردين 

  ارديبهشت 

  خرداد

79  

42  

19  

18  

5/97  

7/58  

2/33  

6/5  

9/26  

2/16  

16/9  

5/1  

  تابستان 

  تير

  مرداد

  شهريور

3/59  

3/12  

17  

30  

6/7  

4/4  

4/2  

8/0  

08/2  

2/1  

66/0  

22/0  

  پائيز

  مهر 

  آبان

  آذر

111  

22  

66  

23  

1/102  

5/17  

4/51  

2/33  

2/28  

8/4  

2/14  

2/9  

  زمستان

  دي 

  بهمن 

  اسفند

132  

41  

36  

55  

2/155  

39  

9/43  

3/72  

8/42  

7/10  

1/12  

20  

  

فصل زمستان پر باران ترين فصـل سـال محسـوب مـي     

درصـد از كـل بـارش طـي يـك دوره       8/42بيش از . شود 

اسفند ماه با متوسـط  . آماري در فصل زمستان اتفاق مي افتد

ميليمتر بيشترين ميـزان بارنـدگي را در ميـان     3/72بارندگي 

ميزان بارش . ساير ماههاي سال به خود اختصاص داده است

ــاييز  ــل پ ــار   2/28در فص ــل به ــد و در فص  9/26درص

  .باشد ميدرصد از كل بارش 
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 معماري و شهرسازي

  دما -2-5-1

ا اسـت كـه در تغييـرات    زيـرا دمـا عنصـر اصـلي آب و هـو     . بررسي دما در مطالعات ناحيه اي اهميت فراواني دارد

دمـاي  . هيدرولوژي و بيولوژيكي و بارش منطقه و در نتيجه در  نوع معيشت و اقتصاد حاكم بر منطقه نقش اساسـي دارد 

محاسبه تغييرات دما به صورت متوسط روزانـه هـر مـاه    . محيط تاثير بسزايي در شكل گيري اكوسيستم هاي حياتي دارد

دو عامل مهم تعيين كننده  دما يعني . ماه و حداكثر و حداقل مطلق انجام مي گيردمتوسط حداكثر و متوسط حداقل هر 

عرض جغرافيايي و ارتفاع از جمله عوامل ثابت شرايط آب و هوايي مي باشند و به همين دليل هـر گونـه تغييـر در ايـن     

غيير ارتفاع و يا قرار گيري يك به اين معني كه با كاهش يا افزايش مت. عوامل ، تفاوتهاي چشمگيري بر جاي مي گذارد

  .نقطه در عرض جغرافيايي  پائين يا باال ، تابع دما نيز دچار نوسان مي شود
  ساله 30درجه حرارت در ايستگاه قروه طي يك دوره  -9جدول شماره 

  ماه
  سانتي گراد

  متوسط  حداقل  حداكثر

  1/10  - 5/9  4/25  فروردين
  8/14  - 2/0  31  ارديبهشت

  5/20  6  35  خرداد
  6/24  4/9  38  تير

  5/24  8/7  37  مرداد
  4/19  3/3  2/34  شهريور

  2/13  -6/2  27  مهر
  7/6  -13  21  آبان
  2/1  -27  8/20  آذر

  - 2/3  - 8/2  8/11  دي
  - 9/1  - 8/20  13/ 6  بهمن
  9/2  -6/22  4/18  اسفند

  6/10  -5/6  26  متوسط در ماه

ايـن  در . باشـد  مـي درجه سانتي گراد  6/10يانه درجه حرارت بر اساس داده هاي آماري در اين ايستگاه متوسط سال

درجـه  ) اسـفند ( ايستگاه از اواخر فصل زمسـتان 

حرارت به تدريج شروع  به افزايش نموده و در 

 24با بيش از ) تير و مرداد( اواسط فصل تابستان

درجه سانتي گراد به حداكثر مي رسد و مجدداً 

ي و رونـد صـعود  . شروع به كاهش مـي نمايـد   

ــوده و    ــارن ب ــاً متق ــي درجــه حــرارت تقريب نزول
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 معماري و شهرسازي

درجه سانتي گراد از  -2/3در اين ميان دي با . متوسط درجه حرارت در ماههاي دي و بهمن به زير صفر درجه مي رسد

   .كمترين دما برخوردار است

كـه بـاالترين   . باشد يمدرجه سانتي گراد  -5/6و  26متوسط حداكثر و حداقل ساليانه دما در اين ايستگاه به ترتيب 

همچنـين  . درجه سانتي گراد بـه دي اختصـاص دارد   8/1درجه سانتي گراد به تير و كمترين آن با  38متوسط حداكثر با 

مربـوط بـه دي مـاه     -8/26درجه سانتي گراد و پائين متوسط حداقل با  4/9طي اين دوره باالترين متوسط حداقل تير با 

درجـه   -5/6و متوسـط  حـداقل    26متوسط حداكثر ) 6/10(ار فوق ميانگين دماي ساليانه در كل با توجه به آم. باشد مي

  .باشد ميسانتي گراد 

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبه رابطه بارش و دما  -3-5-1

رابطه ميان ميزان بارش . باشد ميدر مطالعات اقليمي محاسبه كمبود يا مازاد بارش در يك ايستگاه نيز حايز اهميت 

و دما و فرايند حاصل از آن يعني تبخير يكي از مسائل مهم اقليم شناسي به شـمار مـي رود و اهميـت اكولـوژيكي ايـن      
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٣٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

دو پارامتر آب و هوايي يعني بارش و دما رابطه تنگـاتنگي بـا يكـديگر    . رابطه يكي از نكات مهم مطالعات اقليمي است

و پارامتر در جهت عكس همديگر عمل كنند اثر آنها بر محـيط  دارند و بطور مدام عكس العمل نشان مي دهند، وقتي د

با در نظر گرفتن اين دو پارامتر و مطالعه يك جاي آنها مي توان محدوده هاي بسيار مرطوب ، مرطوب ، . شديدتر است

 بـر ايـن اسـاس جائيكـه    . خشك و نيمه خشك را بررسي نمود كه براي اين كار از روش گوسن مي توان استفاده نمـود 

منحني دما پائين تر از منحني بارندگي قرار گيرد دوره مرطوب و جائيكه منحني دما باالتر از منحني بارندگي قرار گيرد 

  .دوره خشك سال به حساب مي آيد

  ميزان متوسط بارش و دما در ايستگاه قروه - 10جدول شماره 

  اسفند  منبه  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  ماه

  72.3  43.9  39  33.2  51.4  17.5  0.8  2.4  4.4  5.6  33.2  58.7  متوسط بارش

  2.9  -1.9  -3.2  1.2  6.7  13.2  19.4  24.5  24.6  20.5  14.8  10.1  متوسط دما

  

 –دي  -آذر -آبـان  –نمودار آمبروترميك قروه نشان مي دهد كه فصل مرطوب منطقه بيشـتر شـامل ماههـاي مهـر     

مرداد و شهريور را شامل مي  –تير  -و فصل خشك تنها ماههاي خرداد باشد ميارديبهشت  –ردين فرو -اسفند –بهمن 

  .شود

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  باد -4-5-1

) آنتـي سـيكلون   ( باد از جمله عناصر مهم آب و هوا شناسي است ، باد جريان هوايي است كه از مركز فشار زيـاد  

هر اندازه تفاوت فشار بين دو نقطه بيشتر باشـد ،  . ت در مي آيدبه طرف مراكز فشار كم و در جهت شيب فشار به حرك

از داده هـاي    آبـاد  سـريش به منظور بررسي و مطالعه ويژگي هـاي بـاد در شـهر    . شدت جريان هوا نيز بيشتر خواهد بود

  .ايستگاه قروه استفاده شده است
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٣٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

سمت جنوب ، جنوب غرب و جنوب بررسي جهت وزش باد در اين ايستگاه مشخص مي نمايد كه بادهايي كه از 

شرق مي وزند بادهاي غالب را تشكيل مي دهند و در ميان اين بادها ، باد جنـوب ، بـاالترين درصـد را طـي يـك دوره      

بعد از آن بادهاي جنوب غربي و جنوب شرقي از حيـث فراوانـي در مرتبـه دوم و سـوم     . مورد مطالعه تشكيل داده است

درصد از كل ديده باني هاي انجام شده  12ساير جهات قابل توجه نبوده و در مجموع حدود فركانس باد در . قرار دارند

  .را اشغال نموده اند ، كه در اين ميان بادهاي شمال غربي و غرب از فراواني بيشتري برخوردار هستند

رنـد، بعـد از آن بادهـاي    متر بر ثانيـه از حيـث فراوانـي در مرتبـه نخسـت قـرار دا       6تا  4از نظر سرعت بادهاي با سرعت 

 1تـا   3بادهاي با سـرعت  . متر بر ثانيه در مرتبه دوم قرار گرفته اند 10تا  7ورزيده شده از جهات مختلف داراي سرعت 

متر بر ثانيه به لحاظ فراواني در مرتبه سوم واقع شده اند اطالعات بدست آمده در مورد سريعترين بادها و سمت و زمان 

  .متر بر ثانيه بوده اند 19تا  18ره آماري نشان  مي دهد كه سريعترين بادها داراي سرعت وزش آنها طي يك دو

  رطوبت نسبي   -5-5-1

رطوبت نسبي عبارت است از نسبت مقدار رطوبت موجود در هوا در واحد حجم هوا به حداكثر رطوبتي كـه هـوا   

ولي  باشد ميان سهم نسبي برابر و يا كمتر از واحد مسلم است كه ميز. مي تواند در آن دماي  معين  در خود جاي دهد 

بطور كمي ميزان سهم نسبي در روي خشكي هاي كره زمين در زمستانها . براي بيان آن ، درصد آن را در نظر مي گيرند

سهم نسبي از يك طرف در ارتباط با ميزان رطوبـت هـوا و از طـرف ديگـر در رابطـه بـا درجـه        . بيشتر از تابستانها است

رارت تغيير مي كند زيرا در يك حجم معين از هوا به موازات افزايش دما ميزان قابليت جذب رطوبت هوا نيز فزونـي  ح

  .مي گيرد

بدين ترتيب هر چه بر ميزان حرارت هوا افزوده مي شود، از ميزان سهم نسبي كاسته مي گردد و هـر چـه از ميـزان    

تغييرات رطوبت نسبي در طول ساعات مختلف روز و در . مي شود حرارت كاسته مي شود ، بر ميزان درصد آن افزوده

  .ماههاي مختلف اندازه گيري شده و نوسانات آن با تغييرات دما و ميزان بارش ارتباط تنگاتنگي دارد

  )سالنامه آماري استان كردستان (  1380رطوبت نسبي ايستگاه قروه در سال  -11جدول شماره 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  دخردا  ارديبهشت  فروردين  ماه
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٣٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

درصـد و   78بر اساس بررسي هاي به عمل آمده بيشترين رطوبت نسبي مربوط بـه فصـل زمسـتان و مـاه بهمـن بـا        

  .باشد ميرطوبت نسبي مربوط به فصل تابستان و ماه مرداد كمترين 

نمودار رطوبت نسبي در ايستگاه قروه به تفكيك ماه
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  روزهاي يخبندان  - 1- 5- 6

روز يخبندان روزي است كه دماي هوا حتي براي يك لحظه در آن روز به زير صفر درجه سانتي گراد نزول پيـدا  

ايـي كاربردهـاي    وقـوع يخبنـدان حاصـل نوسـانات دمـايي بـوده و آگـاهي از آن در مطالعـات شـهري و منطقـه          . كند 

 –انتخاب مصالح ساختماني مناسـب   –اثرات آن در حمل و نقل و آمد و شدها  -گوناگوني از قبيل طول دوره يخبندان

همچنين آگاهي از روزهاي يخبندان براي حفاظت از تاسيسـات ماننـد لولـه كشـي     . تعيين نوع آسفالت و نظاير آن دارد

زمينه هاي ديگري نيز داراي اهميت است زيرا در اين حالت رشد و نمو  روزهاي يخبندان در. آب بسيار ضروري است

فعاليتهاي روزمره دچار اشكال شده و از همه مهمتر اكثر بارنـدگيهاي  . گياهان متوقف مي شود و يا بسيار كند مي شود 

  .شده استدر جدول زير ميزان روزهاي يخبندان در ايستگاه قروه آورده . جوي بر سطح زمين باقي مي ماند

  )سالنامه آماري استان( 1380تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه قروه در سال  - 12جدول شماره 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  ماه

ــداد  تعـــــ

روزهـــــاي 

  يخبندان 

1  0  0  0  0  0  0  5  18  19  28  14  
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٣٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  

  

  

  

  

  

روز بوده است  85برابر با  1380تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه قروه در سال  بر اساس اطالعات جدول مذكور

روز بيشترين روزهاي يخبندان را داشته و ماههاي ارديبهشت تا مهر فاقد روز يخبندان بوده اند بر اين  28كه ماه بهمن با 

روز يخبنـدان داشـته    61فصل زمسـتان  روز و  23فصل تابستان بدون يخبندان و فصل پائيز  –اساس فصل بهار يك روز 

  . اند

  روزهاي آفتابي  - 1- 5- 7

  تعداد ساعات آفتابي در ايستگاه قروه -13جدول شماره 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  ماه

تعداد 

ساعات  

  آفتابي

4/274  2/310  3/392  4/387  3/353  345  5/270  3/216  6/155  4/147  3/175  4/236  
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٤٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ساعات و كمترين در فصل  4/387با  باشد ميبر اين اساس بيشترين ساعات آفتابي سال مربوط به فصل تابستان و تير ماه 

  .ساعت آفتابي در اين ماه 4/147زمستان و مربوط به ماه دي با 

  طبقه بندي آب و هوايي و شيبهاي هوايي حاكم بر منطقه  -8-5-1

ترين كارها در مطالعات آب و هوايي تعيين و تشخيص تيپ هواي غالب در يك حوضه جغرافيايي  يكي از اساسي

  .است

زيرا هر تيپ هوا، داراي مشخصاتي  است كه آنرا از ساير تيپهاي هوا متمايز مي نمايد با مشخص شدن تيپ هـواي  

ي با مشخص شدن تيپ هوايي غالب از طرف تغالب مي توان فهميد كه چه شرايط آب و هوايي بر حوضه حكم فر ماس

انتظار مي رود شرايط خاص ، بيشتر از ساير شرايط تكرار شود، لذا در برنامه ريزيهاي منطقـه اي و محلـي مـي تـوان بـا      

  .بينش و اطمينان بيشتر اقدام نمود

ن شيب جهت مشخص شدن  هر چه بيشتر تيپ هاي آب و هوايي حاكم بر منطقه ، در اينجا بر اساس روش دومارت

  . هاي حاكم بر منطقه را مشخص مي نمائيم 

و نزديكـي آن بـه قـروه جهـت انجـام ايـن كـار از داده هـاي           آبـاد  سـريش با توجه به نبود ايستگاه هواشناسـي در  

  . هواشناسي ايستگاه قروه استفاده شده است

    آباد سريشطبقه آب و هوايي 

  

دوري -ارتفـاع   –دارند كه مهمترين آنها عرض جغرافيايي  در شكل گيري اقليم هر منطقه عوامل متعددي دخالت

موقعيت محل نسبت به ارتفاعات و جريانات بـاران زا   -توده هاي هوايي موثر بر هر منطقه –و نزديكي به منابع رطوبتي 

  .در اين منطقه عوامل گوناگوني وضعيت آب و هوايي آن را مشخص نموده اند . ست 

ن به ارتفاعات ، موقعيت محل نسـبت بـه كوههـا ، عـرض جغرافيـايي ، ورود جريانـات       از جمله اين عوامل مي توا

با توجه به پارامترهاي بدست آمده مي توان گفت كه آب و هواي ناحيه سردسـير  . بري بودن منطقه اشاره كرد  –غربي 

  زمستانهاي بسيار سرد و طوالني و تابستانهاي معتدل و كوتاه است  باشد مي

ماه بوده و سردترين ماههاي سال دي ، بهمن مي باشـند كـه در ايـن ماههـا ريـزش       5-6ساالنه حدود دوره سرماي 

  باشد مياكثراً بصورت برف سنگين 
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٤١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  در تقسيمات اقليمي شهروضعيت  -9-5-1

وجود عوامل طبيعي مؤثري همچون ارتفاع از سطح دريا و عرض جغرافيـايي نسـبتاً بـاال و فـالت موجـدار و نسـبتاً       

اين منطقه كـه  . ماهور ، شرايط خاص آب و هوائي را در منطقه بوجود آورده است تفع و اراضي بصورت دشت و تپهمر

هـاي جـوي آن    شود،در فصل زمستان بسيار سرد و ريـزش  هاي هوائي اقيانوس اطلس و درياي مديترانه متأثر مي از توده

اختالف دما در فصول مختلف سال در اين . فرماستبصورت برف بوده و در اين فصل يخبندان شديدي بر منطقه حكم

 .منطقه زياد است و درتابستانها، هواي نسبتاً گرمي در منطقه حاكم است

ايـن روش عليـرغم   . گيـرد  جزء اقليم خشـك سـرد قـرار مـي     آباد سريشبندي به روش آمبروژه، شهر  مطابق تقسيم

. باشـد  وصيف نواحي مختلف اقليمي در استان كردستان نميتناسب آن با بسياري از مناطق ايران شاخص مناسبي براي ت

، در اقليم نيمه خشك شديد قرار آباد سريشدر اين روش شهر . روش سيليانف از لحاظ كشاورزي كاربرد مطلوبي دارد

 بندي اقليمـي  اي براي تقسيم هاي مختلف روش دومارتن به داليل خاص منطقه ولي با اين وجود از ميان روش. گيرد مي

اي، نيمـه مرطـوب، مرطـوب،     در اين روش اقاليم به شش اقليم نيمـه خشـك، مديترانـه   . باشد استان كردستان مناسب مي

در اقليم  آباد سريشبندي، شهر  بر اساس اين تقسيم .تقسيم شده است) نوع ب(و بسيار مرطوب) لفانوع (بسيار مرطوب

 .              گيرد خشك قرار مي نيمه
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٤٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر -2

هر جنبه اي از زندگي انسان معاصر را تحت تاثير قرار مي  امروزه تحوالت جمعيتي به گونه اي است كه تقريباً      

دهد تغييرات جمعيتي يكي از نيروهاي اصلي موثر بر دگرگوني هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، در سراسر جهـان  

نقش فزاينـده ي پديـده    ،پرداختن به جمعيت و مسائل مرتبط با آن به خاطر مقتضيات و شرايط جهانياز اين رو . است 

هاي جمعيتي در زندگي اقتصادي و اجتماعي انسان معاصر ، محوريت جمعيت و مسائل مـرتبط بـا آن در بررسـي هـاي     

  .اقتصادي و برنامه ريزيهاي  ملي و منطقه اي ، اهميتي دو چندان يافته است 

سال پيش تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها آغاز شـد و بـراي نخسـتين بـار جمعيـت بـه        40در ايران از حدود 

در طرح ريزي كالبدي شهرها نه تنها تعداد جمعيت بلكـه سـاخت و   . عنوان مهمترين عامل برنامه ريزي تجلي پيدا كرد 

مان و بر اثر افزايش سريع جمعيت كشور و گسـترش  اين اقدام با گذشت ز. خصوصيات آن نيز مورد توجه قرار گرفت 

شهرها اهميت فزاينده اي يافت و به تبع آن جمعيت و مسائل مـرتبط بـا آن حضـور خـود را در اغلـب برنامـه ريزيهـاي        

اقتصادي و اجتماعي تثبيت كرد ، به طوريكه امروزه نمي توان بدون يـاري جسـتن از آن برنامـه هـاي مـوفقي در زمينـه       

منطقه اي تدارك ديد اين امر متخصصان و متوليان برنامه ريزي را بر آن داشـت تـا در فراينـد برنامـه هـاي       طرح ريزي

اقتصادي و اجتماعي اطالعات جمعيتي را مورد مداقه، ارزيابي ، و تجزيه و تحليل قرار دهند و از آنها بـه نحـو مطلـوبي    

  .بهره گيري كنند 

وضع جمعيت در گذشته و حال، ميـزان و وضـعيت   ( ت آن خصوصيات جمعيتي و تركيب و تحوال -1-2

  )مهاجرت  ، جنس، گروه هاي سني، بعد خانوار، سواد، شاغلين و غيره

به عنوان بخشي از مجموعه ارگانيك اقتصادي و اجتماعي شهرستان قروه در استان كردستان بـه    آباد سريششهر   

لـذا بررسـي همـه    . پذيرفته و به سهم خود بر آنها تاثير نهاده است طور قطع از تحوالت جمعيتي استان و شهرستان تاثير 

ساخت و تركيب آن مستلزم مطالعه اجمالي سير تحوالت جمعيـت شـناختي    جانبه تحوالت جمعيت شهر ، ميزان رشد ،

  .باشد مياستان كردستان ، شهرستان قروه و ديگر شهرستانهاي آن 

  خصوصيات جمعيتي و تركيب آن  -1-2-1

بـه   1345در سـال  ) درصـد جمعيـت كشـور    4/2بـا  (نفـر   619573ت استان كردستان در چهل سـال اخيـر از   جمعي

باالترين نرخ رشد جمعيت استان ماننـد كـل كشـور    . مي رسد  1385در سال ) درصد جمعيت كشور  2( نفر  1440156

اسالمي و مقتضيات خاص دوران جنگ اجتماعي  كشور متاثر از انقالب  –تحت تاثير تغييرات بنيادي ساختار اقتصادي 

از نرخ )  65-75( در مقايسه با كل كشور ، اين استان به استثناي دوره . باشد مي) درصد 2/3با ( 1355-65مربوط به دهه 

  .رشد جمعيت كمتري نسبت به كل كشور برخوردار بوده است
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دقيقاً در همين مقطـع زمـاني نـرخ    . ست مربوط به ده سال اخير ا) درصد 66/0با (كمترين نرخ رشد جمعيت استان 

از دالئل اين كاهش چشمگير نرخ رشد جمعيت مي توان . نرخ رشد جمعيت كشور بوده است  4/0رشد جمعيت استان 

به كاهش زاد و ولدهاي استان تحت تاثير برنامه هاي كشوري تنظيم خانواده ، ارتقـاء بـر سـطح زنـدگي مـردم اسـتان ،       

  .ستان و به تبع آن كاهش ميزان مرگ و مير و مهاجر فرستي استان اشاره كردارتقاء سطح سالمت در ا

بطور قابل مالحظه اي نرخ رشد جمعيتي بيشـتري نسـبت بـه نقـاط     ) 1345-1375(ساله  30نقاط شهري استان طي  

الحظه اي از بطور قابل م) 1375 -1385(اما بر عكس در دوره بعد . داشته است ) برابر 5/1بطور متوسط (شهري كشور 

  برخوردار بوده است ) برابر 7/0در حد (رشد كمتري نسبت به نقاط شهري كشور 

به بعد كاهش رشد جمعيت آن  1355رشد مثبت داشته است اما از سال )  45-55( نقاط روستايي استان در ده ساله 

بـه بعـد رونـد     1365از سـال   بـه عبـارت ديگـر   . درصد به حداقل مي رسـد   -%91شروع شده بطوريكه در دوره اخير با 

  .مهاجرتهاي روستايي استان شروع مي شود و در دوره اخير به اوج خود مي رسد

رتبه دوم را به خود اختصاص ) درصد جمعيت استان 36/16(نفر جمعيت  101408با  1345شهرستان قروه در سال 

. به رتبه سـوم تنـزل مـي يابـد     ) ت استاندرصد جمعي 9/13( 199622با  1385جمعيت اين شهرستان در سال . داده است

اين شهرستان به استثنايي دوره  ده ساله اخير ، از رشد مثبت و قابل توجهي برخوردار بوده است به نحويكـه در طـي ده   

  .درصد مي رسد 32/3به اوج خود يعني  1355-65ساله 

از رشـد جمعيـت مثبـت برخـوردار      1385تا  1345در ارتباط با نقاط شهري شهرستان ، ضمن اينكه در چهار دوره 

  .بوده است اما دو دوره قابل ذكر است

درصد در تاريخ خود برخوردار بـوده اسـت و از داليـل آن مـي      16كه از باالترين نرخ رشد  1355-65ابتدا دوره 

روستايي تحت توان به افزايش قابل توجه زاد و ولد اين منطقه تحت تاثير سياستهاي ملي افزايش جمعيت و مهاجرتهاي 

  .اجتماعي كشور متاثر از انقالب اسالمي اشاره كرد –تاثير تغييرات سياستهاي اقتصادي 

از داليل اين كاهش مي . درصد در تاريخ خود است  02/2با كمترين نرخ رشد  1375-85دوره دوم ده سال اخير 

  . ردتوان به موفقيت برنامه هاي تنظيم خانواده در كاهش زاد و ولدها اشاره ك

برخـوردار  ) درصـد  5/1(از باالترين نرخ رشد جمعيت ) 1345-55( نقاط روستايي اين شهرستان در دوره ده ساله 

بـه بعـد    65 سـال داشـته و از  تداوم درصد كاهش50در دوره ده ساله بعد روند رشد مثبت جمعيت با بيش از . بوده است

به عبارت ديگر بعد از انقالب اسـالمي بـا تغييـر بنيانهـاي     . اردو تا كنون نيز ادامه د ه روند رشد منفي جمعيت شروع شد
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 -76/1(شروع مي شود و در دوره اخيـر بـه اوج خـود     كم اجتماعي مهاجرتهاي روستايي اين شهرستان كم –اقتصادي 

  .برابر دوره قبل مي رسد 5بيش از ) درصد 
  ر در چهل سال اخيرجمعيت شهرستان قروه ، استان كردستان و كل كشو): 14(جدول شماره 

جمعيت 

  سال

  شهرستان قروه  استان كردستان  كشور

  روستايي  شهري  جمع  روستايي  شهري  جمع  روستايي  شهري  جمع

1345  25788722  9794246  15994476  619573  102398  517175  101408  5256  96152  

1355  33708744  15854680  17854064  782440  190375  591065  122996  11515  111481  

1365  49445010  26844561  22349351  1078398  42213  650185  170535  50878  119657  

1375  60055488  36817789  23026293  1346383  705715  640668  199834  83919  115915  

1385  70472846  48245075  22123054  1440156  855819  584337  199622  102526  97096  

 وس و مسكن كشورنتايج سرشماري عمومي نف:  Ĥخذم
  

  نرخ رشد جمعيت كل كشور ، استان كردستان و شهرستان قروه در چهل سال اخير): 15(جدول شماره 

  نرخ رشد جمعيت
  شهرستان قروه  استان كردستان  كشور

  روستايي  شهري  كل  روستايي  شهري  كل  روستايي  شهري  كل

1355-1345   71/2  93/4  10/1  36/2  39/6  34/1  95/1  15/8  5/1  

1365- 1355  9/3  40/5  27/2  26/3  4/8  95/0  32/3  16  7/0  

1375- 1365  96/1  2/3  29/0  24/2  12/5  14/0 -  59/1  13/5  3/0 -  

1385- 1375  6/1  73/2  39/0 -  67/0  94/1  91/0 -  01/0 -  02/2  76/1-  

1385- 1345  5/2  06/4  81/0  12/2  45/5  29/0  70/1  7/7  02/0  

  و مسكن و محاسبات مشاور  نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس: Ĥخذم
  

  :جمعيت شهرستان قروه در مقايسه با ساير شهرستانهاي  استان كردستان  -

درصد از جمعيت استان را بـه خـود اختصـاص داده     36/16نفر جمعيت ،  101376با  1345شهرستان قروه در سال 

و 84/14، 81/15، 71/15ب بـه  بـه ترتيـ  ) 85، 75، 65، 55(درصد جمعيـت ايـن شهرسـتان در سرشـماريهاي بعـد      . است

  .درصد مي رسد 86/13

  تغييرات جمعيت شهرستانهاي استان كردستان در چهل سال اخير): 16(جدول شماره 

  1345  1355  1365  1375  1385  
  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت

  24/8  118667  84/7  105606  56/6  70798  49/6  50858  92/5  36697  بانه

  8/6  97913  48/8  114235  62/10  114573  25/14  111510  46/15  95802  بيجار

  85/5  84354  3/6  85367  7/6  72501  2/8  64678  6/8  53342  ديواندره

  47/14  208425  48/14  194998  2/15  163878  3/14  112523  8/14  91946  سقز

  94/28  417177  73/26  359990  31/27  294523  97/19  156280  34/17  107445  سنندج

  86/13  199622  84/14  199834  81/15  170535  71/15  122996  36/16  101376  قروه

  35/7  105895  52/7  101237  8/6  74129  1/7  55771  6/7  47578  كامياران

  64/10  153271  75/13  185116  1/14  152813  3/15  120451  2/14  88510  مريوان

  8/3  54832  -  -  -  -  -  -  -  -  سرو آباد

  نتايج تفضيلي سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مشاور :  مأخذ
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  نرخ رشد جمعيت شهرستانهاي استان كردستان در چهل سال اخير) : 17(  جدول شماره

  سروآباد  مريوان  كامياران  قروه  سنندج  سقز  ديواندره  بيجار  بانه  استان  سال

55-1345  36/2  31/3  52/1  94/1  04/2  6/2  95/1  6/1  12/3  -  

65 -1355  26/3  36/3  27/0  14/1  83/3  39/4  32/3  8/2  40/2  -  

75-1365  24/2  07/4  02/ -  64/1  75/1  5/1  59/1  16/3  24/3  -  

85-1375  67/0  17/1  52/1 -  12/0 -  66/0  48/1  01/ -  45/0  87/1 -  81/3  

85-1345  13/2  97/2  054/0  15/1  06/2  44/3  70/1  02/2  38/1  -  

  محاسبات مشاور -3گزارش اقتصادي اجتماعي كردستان              -2رشماري عمومي  نفوس و مسكن      نتايج س -1:  مأخذ
  

  :دهد كه نشان مي 4و  3بررسي اطالعات مندرج در جدول هاي شماره 

 بعد از شهرستان سنندج ، دومين شهرستان پر جمعيت اسـتان بـوده   1375تا  1345شهرستان قروه در فاصله سال هاي  -1

محـل تالقـي محـور    ( است كه از داليل آن عالوه بر ساير فاكتورهاي جمعيتي مي تـوان بـه موقعيـت چهـار راهـي آن      

گرفتن شهرسـتان سـقز    ياشاره كرد و متعاقب آن در دوره بعد با پيش) سنندج  –بيجار و محور همدان  ،سقز 0كرمانشاه 

  .به رتبه سوم استان تنزل مي يابد

بعد از ) 1345-1355(عيت ، در بين شهرستانهاي استان كردستان اين شهرستان در فاصله ده ساله از نظر نرخ رشد جم -2

در ده ساله بعـد  . قرار مي گيرد)درصد  95/1با (در رتبه سوم ) درصد  6/2با (و سنندج ) درصد  3/3با(شهرستانهاي بانه 

 83/3بـا  (قبل افزايش مي يابد امـا شهرسـتان سـقز    برابر دوره  7/1علي رغم اينكه  نرخ رشد آن بيش از ) 1355 -1365(

از آن پيش گرفته و به رتبه چهارم تنزل مي يابد و در بيست ساله پاياني دوره علي رغم تثبيت رتبه ششم آن در ) درصد 

استان ، نرخ رشد جمعيت آن به شدت كاهش مي يابد به نحويكه در دوره هاي سه ساله اخيـر بـا رشـد منفـي جمعيـت      

  .شود ميمواجه 

  توزيع جمعيت شهرستان قروه و استان كردستان بر حسب نقاط شهري و روستايي -

استان كردستان همانند ساير استانهاي كشور ، به موازات بهبود شرايط اقتصادي و تغيير تدريجي شيوه هاي سنتي به 

. كامل يافته تري پيش مي رودبه سمت الگوي زيست اجتماعي ت. مدرن كه از فرايند اجتناب ناپذير رشد و توسعه است

الگوي زيست روستايي جمعيت آن به سمت شهر نشيني متمايل مي شود و نسبت شهر نشيني جمعيت ، با مـازاد نيـروي   

كاري كه در نظام اقتصادي روستايي، خواه به دليل عدم تجهيز متناسب منابع و عوامل توليد و خواه به سبب بهبود شيوه 

طبيعي باالي جمعيت تبلور مي يابد و ناگزير روانه شهر ها مي شوند، به تدريج افزايش مي يابد هاي كار و توليد و رشد 

و بر اثر روند سريع تر شكل گيري مازاد نيروي كار نسبت به روند  توسعه امكانات توليدي ، از تعادل و توازنهاي مورد 

ت شهر نشين بر اثر اين عوامل طي نيم قرن اخيـر  نسبت جمعي. لزوم با ظرفيتهاي تجهيز شده اقتصادي خود دور مي شود

در . ارتقـاء پيـدا مـي كنـد     1385درصد سال  42/59به  1335درصد در سال  24/11برابر مي رسد، و از  28/5به بيش از 
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شـده و الگـوي اسـتقرار جمعيـت بيشـتر بـه مراكـز         1335برابـر سـال    7/13اين سالها ، شهر هـا  داراي جمعيتـي حـدود    

درصد كل جمعيت شهرنشين منطقـه   4/36متمايل مي شود كه در حال حاضر ) سنندج ( و بويژه مركز استان شهرستانها 

درصـد   7/7را شامل مي شود و مركز شهرستان قروه بعد از شهرستانهاي سنندج ، سقز، مريوان و بانـه در رتبـه پـنجم بـا     

  .جمعيت شهر نشين قرار مي گيرد

تغيير و تبديل الگوي زيست منطقـه از روسـتايي بـه شـهر نشـيني در آينـده نيـز تـداوم          در نهايت ، فرايند اجتناب ناپذير

خواهد داشت و چگونگي آن به نحوه و ميزان تحوالتي بستگي خواهد داشت كه در تجهيـز و كـاربري منـابع طبيعـي ،     

  .عوامل توليدي و آهنگ رشد جمعيت آن معمول مي شود

  وي زيست اجتماعي استان كردستان در نيم قرن اخيرتحول جمعيت و الگ) : 18(  جدول شماره

  سال
  )0/0(الگوي زيست   )نفر ( تعداد جمعيت 

  روستايي  شهري  روستانشين  شهرنشين  استان

1335  

1345  

1355  

1365  

1375  

1385  

555413  

619573  

782440  

1078398  

1346383  

1440156  

62460  

102398  

190375  

428213  

705715  

855819  

492953  

517175  

951065  

650185  

640668  

582724  

24/11  

52/16  

33/24  

70/39  

41/52  

42/59  

76/88  

48/83  

67/75  

3/60  

59/47  

58/40  

  يلي سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مشاور صنتايج تف:  أخذم

  تغييرات جمعيت و الگوي زيست اجتماعي شهرستان قروه: ) 19( جدول شماره

  سال
    )نفر ( تعداد جمعيت 

  روستايي  شهري  روستايي  شهري  شهرستان

1345  

1355  

1365  

1375  

1385  

101408  

122996  

170535  

199834  

199622  

5256  

11515  

50878  

83919  

102526  

96152  

111484  

119657  

115915  

97096  

18/5  

36/9  

77/29  

42  

36/51  

2/94  

64/90  

23/70  

58  

64/48  

تغييرات  1385-1345

  چهل ساله
98124  97270  944  18/46+  56/45-  

  يلي سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مشاورصنتايج تف: أخذم

با  1345نفر در سال  5256همانطوريكه اطالعات جدول فوق نشان مي دهد جمعيت مناطق شهري اين شهرستان از 

ن مي دهد كه تـا قبـل از   بررسي اطالعات جدول مذكور نشا. مي رسد 1385نفر در سال  102526برابر به  5/19بيش از 

بعد از . روستايي بوده است) درصد  90با بيش از ( انقالب اسالمي الگوي غالب زيست اجتماعي ساكنان اين شهرستان 

انقالب تحت تاثير سياست هاي افزايش جمعيت و مهاجرت هاي روستايي ، الگوي زيست اجتمـاعي  مـردم شهرسـتان    
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٤٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

مـي رسـد و متعاقـب آن در دوره     65درصد در سال  77/29درصد به  16رشد متحول شده و ضريب شهر نشيني با نرخ 

برابر شدن ضريب شهر نشـيني در شهرسـتان نقـاط     10درصد مي رسد و با نزديك به  36/51درصد و  42هاي بعدي به 

بـه  . درصد از جمعيت اضافه شده به شهرستان را در طول چهل سال اخير در خـود جـاي داده اسـت     99شهري بيش از 

  .سال اخير بيش از نيمي از جمعيت شهرستان در مناطق شهري ساكن شده اند  10نحويكه در 

  .جدول زير تغييرات شهرنشيني و تحول الگوي زيست اجتماعي ساير شهرستانهاي استان را نشان مي دهد
  تغييرات شهر نشيني ساير شهرستانهاي استان طي چهل سال اخير):  20(جدول شماره 

  سروآباد  ديواندره  كامياران  مريوان  سنندج  سقز  بيجار  بانه  سال
1345  48/23  30/12  40/19  80/50  90/4  74/2  42/3  -  

1355  58/30  45/15  25/27  55/38  30/11  65/10  17/5  -  

1365  84/43  78/29  64/49  45/81  84/20  67/33  34/14  -  

1375  49/52  35/42  18/59  17/77  44/34  43/41  36/22  -  

1385  17/63  98/52  78/64  25/76  12/61  50/47  74/29  14/8  

تغييرات چهل 
  ساله

69/39  68/40  38/45  45/25  22/56  76/44  32/36  -  

  نتايج تفضيلي سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مشاور:  أخذم

   آباد سريشتحوالت شهرنشيني دراستان و جايگاه شهر -

نيروي كار بر روند پيدايش ظرفيتهاي شغلي در جامعه روستايي اسـتان   به علت پيش افتادن روند شكل گيري مازاد

 855819بـه   1335نفر در سال  62460برابر مي شود و از  28/5) 1335-1385(سال اخير 50، جمعيت جامعه شهري طي 

بـه  . وددرصد از افزايش جمعيت استان در شهر ها محقـق مـي شـ    6/89بدين ترتيب بيش از . مي رسد 1385نفر در سال 

 52/16بـه   1335درصـد در سـال    24/11موازات اين تغييرات ضريب شهر نشيني جمعيت به سرعت متحـول شـده و از   

 1365درصـد در سـال    70/39و سپس با جهش قابل مالحظه اي به  1355درصد در سال  3/24، به 1345درصد در سال 

درصد جمعيت استان در شهر ها ساكن  60يك به نزد 1385مي رسد به نحويكه در سال  1375درصد در سال  41/52و 

بطور قطع خرابي ها و نابسامانيهايي كه جنگ تحميلي به مباني معيشت كانونهاي جنگ زاده استان وارد كرد و . شده اند

باعث جا به جا شدن الزامي ساكنان  اين نقاط و مهاجرت آنها به نواحي مياني منطقه شد تا حدود زيـادي در ايـن رونـد    

از كـل تحـوالت جمعيـت شـهري سـالهاي      ) حـدود چهارصـد هزارنفـر   ( درصـد   68تقريباً بيش از .الت داشته است دخ

از تغيير و تبديل نقـاط  ) هزار 91حدود ( درصد  5/15استان از عامل مهاجرتهاي داخل و خارج استاني و  1345 -1375

. ناشي مـي شـود  ) ، كامياران ، ياسوكند و سروآبادآباد سريشديواندره ، دهگالن ، ( كانون شهري جديد  6روستايي به 

برون كوچي هاي جمعيت روستايي تماماً به استقرار در شهر هاي استان منجر نشده بلكـه بخشـي    آن هم در شرايطي كه

  .از آن به خارج از منطقه سرايت كرده است
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٤٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هـزار   55برابر شده و از  5ال بيش از س 30از اين مهاجرتها به سنندج ، جمعيت آن ظرف   زير شدن قسمت زياديبا سرا

 6نفر جمعيت رسيده است اما نقش آن در نگهداشت جمعيت شهرنشين استان به واسـطه پديـدار شـدن     هزار 278نفر به 

درصـد ابتـداي    53نقطه جديد شهري و تشديد روند شهرنشيني شهرهايي چون ، مريوان ، قروه ، سقز و بانـه از بـيش از   

  .درصد در پايان دوره تعديل شده است 40دوره به كمتر از 

با خنثي شدن رشد طبيعي جمعيت در تحوالت جمعيت شهري بـه واسـطه مهـاجر    ) 1375-1385( در ده سال اخير 

نفـر نيـز مـي     815819نقطه روستايي به شهر هاي جديد جمعيت شهر هـاي اسـتان بـه     11فرصتي استان و تغيير و تبديل 

و مهاجرت ) سال ابتداي دوره  20باالخص در ( ير با تشديد نرخ رشد طبيعي جمعيت به هر حال در چهل سال اخ. رسد

در ابعاد جمعيـت و شـمار كانونهـاي شـهري اسـتان تغييـرات چشـمگيري        ) سال پاياني دوره  20باالخص در ( روستايي

افـزايش مـي    1385 نقطـه در سـال   23بـه   1345نقطه در سال  6حاصل مي شود به نحويكه تعداد مراكز شهري استان از 

هـزار   311سـنندج بـا   . مضافاً اينكه در طيف جمعيتي نقاط شهري نيز تغييرات قابـل مالحظـه اي ايجـاد مـي شـود      . يابد

شهر كاميـاران   2شهر سقز و مريوان و بانه و قروه به جرگه شهرهاي مياني مي پيوندند و  4جمعيت به شهرهاي بزرگ و 

اين تغييرات را به خوبي نشـان   9و8جدول هاي شماره . ن طيف جمعيتي قرار مي گيرندو بيجار نيز در آستانه ورود به اي

  .دهند مي
  تعداد كانونهاي شهري، جمعيت شهرنشين و ضريب شهرنشيني): 21(جدول شماره

  شهرستان
  )0/0(نسبت شهرنشيني   )نفر(جمعيت شهر نشين   تعداد كانونهاي شهري

45  55  65  75  85  45  55  65  75  85  45  55  65  75  85  
  75/8  85/7  95/3  17/8  41/8  74960  55433  16932  15552  8617  4  1  1  1  1  بانه

  06/6  85/6  97/7  9  5/11  51874  48380  34123  17224  11780  3  2  1  1  1  بيجار

  93/2  7/2  -  -  -  25082  19089  -  -  -  2  1  -  -  -  ديواندره

  135034  115394  81351  30661  17834  2  1  1  1  1  سقز
41/
17  

1/16  19  
35/
16  

78/15  

  56  48/53  3/53  318091  277808  239889  101813  54578  2  1  3  2  1  سنندج
36/
39  

17/37  

  05/6  13/5  102526  83919  50878  11515  5256  5  3  3  1  1  قروه
88/
11  

89/
11  

98/11  

  87/5  94/5  -  -  -  50303  41945  -  -  -  2  1  -  -  -  كامياران

  95/10  03/9  17/1  15/7  23/4  93686  63747  5039  13610  4333  2  2  1  1  1  مريوان

  49/0  -  -  -  -  4263  -  -  -  -  1  -  -  -  -  سروآباد

  100  100  100  100  100  855819  705715  428213  190375  102398  23  12  10  7  6  جمع

  نتايج تفضيلي سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مشاور:  أخذم

تاني منطقه ، فرصتي براي شكل گيري يـك سلسـله مراتـب زنجيـره اي از     در مجموع گرچه به علت شرايط كوهس

شهر ها و با فاصله مكاني كوتاه در منطقه فراهم نشده است و كانون هاي شهري بيشتري در حاشيه جنوبي اسـتان شـكل   

ر نظام شهر نشـيني  گرفته اند، اما با اين وجود تا به حال پديده سلطه تر شهري و ناموزوني سلسله مراتب جمعيتي رايج د

ين و هم چنين بـ ) سقز(و دومين شهر آن ) سنندج(به نحويكه جمعيت اولين شهر. كشور در اين منطقه مشاهده نمي شود

  .جمعيتي قابل توجه و غير متعارفي ديده نمي شوددومي و سومين نقطه شهري فاصله 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  معيتيتحول شهرها و جمعيت شهر نشين بر حسب طبقه بندي ج): 22(جدول شماره 
طبقه بندي جمعيتي 

  )هزار نفر ( 

  )0/0(نسبت شهرنشيني   )نفر(جمعيت شهر نشين   تعداد كانونهاي شهري

45  55  65  75  85  45  55  65  75  85  45  55  65  75  85  

  5/2  05/1  -  -  23/4  21290  7418  -  -  4333  12  2  -  -  1  )روستا( 5كمتر از 

 -روستا(  25تا  5
  )شهر 

4  5  6  3  4  43487  63842  70746  41489  55735  47/42  5/33  52/16  88/5  52/6  

شهر (  25-50
  )كوچك

-  1  2  2  2  -  30661  71579  86191  92916  -  1/16  72/16  
21/
12  

86/10  

شهر ( 50-200
  )متوسط

1  1  2  4  4  54578  95872  285888  292809  358490  3/53  
36/
50  

76/66  
49/
41  

89/41  

شهر  500 -200
  بزرگ

-  
  

-  -  1  1  -  -  -  277808  311446  -  -  -  
36/
39  

39/36  

  100  100  100  100  100  855819  705715  428213  190375  102398  23  12  10  7  6  كل

  نتايج تفضيلي سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مشاور:  أخذم
  

  تغييرات جمعيت و نرخ رشد شهر هاي استان كردستان در چهل سال اخير): 23(جدول شماره 

  شهر
  (%)نرخ رشد  يت نفرجمع

1345  1355  1365  1375  1385  55 - 45  65- 55  75 - 65  85  - 75  

  9/1  16/4  9/8  9/6  )2( 855819   705715  469122  200041  102398  كل استان
  42/2  97/5  15/7  08/6  69635  55433  31038  15552  8617  )1( بانه

  -67/1  89/6  -46/0  -  2062  2441  1253  1312  -  آرمرده
  14/1  039/0  8/10  -  1131  1010  1006  360  -  سور كاني

  6/0  32/0  83/5  -  1069  1007  975  553  -  بوئين سفلي
  82/0  64/2  07/7  87/3  46156  44246  34123  17224  11780  بيجار

  - 1/5  3/1  99/0  -  481  812  713  646  -  بابارشاني

  - 73/0  - 22/0  45/1  46/2  3268  4134  4225  3660  -  ياسوكند
  15/2  27/6  01/12  26/6  22842  19089  10394  3368  -  ديواندره
  46/2  6/3  8/2  -  1272  997  700  531  -  زرينه
  44/1  69/3  11/10  57/5  131349  115394  81351  30661  17834  سقز

  1/4  86/2  3  -  1489  996  751  558  -  صاحب

  32/1  11/3  87/7  80/5  311446  277808  204537  95872  54578  سنندج
  7/1  53/0  51/3  -  1136  957  908  643  -  شويشه
  74/0  19/5  52/15  16/8  65842  61519  37456  11515  5256  قروه

  14/3  85/7  76/14  06/5  20226  15100  7089  1789  -  دهگالن

  -26/0  21/1  40/3  82/1  6958  7143  6333  4534  3785  آباد سريش
  3/0  -36/0  53/2  07/3  2292  2224  2306  1795  1326   دزج

  38/0  2  7/4  48/2  6104  6341  5197  3271  2559  دلبران
  16/1  33/5  43/15  4/16  46760  41945  24958  5941  -  كامياران
  13/1  64/6  6/2  -  2950  2637  1386  1068  -  موچش

  4/4  62/6  87/8  12/12  91664  60463  31843  13610  4333  )1( مريوان
  - 7/3  47/3  03/10  -  433  633  450  173  -  چناره

  63/2  01/3  59/10  74/2  3707  3284  2441  892  -  سروآباد

  اين شهر ها جزء مناطق جنگي بوده اند و بخشي از جمعيت آن ها در روستاها سرشماري شده اند  1365در سال ) 1(
  است اختالف در سرجمع مربوط به خانوارهاي دسته جمعي ) 2(

  اورنتايج تفضيلي سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن و محاسبات مش:  أخذم
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٥٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

نقطـه جديـد شـهري ، جمعيـت      4در شهرستان قروه به سبب رشد طبيعي جمعيت ، مهاجرتهاي روستايي و شكل گيري 

 102526به  1345نفر در سال  5256شود و از  برابر مي 23كانونهاي شهري اين شهرستان در چهل سال اخير نزديك به 

درصـد در   12بـه حـدود    1345درصـد سـال    5بيش از  نسبت شهرنشيني در اين شهرستان از. مي رسد1385نفر در سال 

  .مي رسد  1385سال 

  حوزة نفوذ  جمعيت 1-5-2-1

 1355،  1345،  1335هاي عمومي سـالهاي   دهة گذشته ، يعني در سرشماري پنججمعيت حوزة نفوذ شهر  در طي 

  .نفر بوده است 13442 و 16869، 18228،  15528، 13536،  12443به ترتيب برابر با 1385و  1375،  1365، 

  نرخ رشد 2-5-2-1

درصد، دهة  38/1برابر  1345 - 55درصد، دهة  85/0برابر  1335 - 45نرخ رشد جمعيت حوزة نفوذ شهر  در دهة 

درصـد و بـاالخره در    -25/2برابر  1375 - 85درصد، دهة  -77/0برابر  1365 - 75درصد، دهة  62/1برابر  1355 - 65

  .درصد بوده است 15/0نيز برابر  1335 - 85سالة  پنجاهدوره 

از نرخ رشد قابل توجهي برخوردار بـوده و يـك رونـد افزايشـي      1365بطوركلي جمعيت حوزة نفوذ شهر  تا سال 

  . از رشد آن بشدت كاسته شده است) 65-75(هة اخير د دوداشته ولي در 

  حوزة نفوذ بعد خانوار -

به ترتيب ) كه قيد نشده است 1335بجز سال (الذكر  هر در سالهاي فوقهمچنين تعداد خانوارهاي حوزة نفوذ اين ش

هــاي  خــانوار بــوده كــه بــر همــين اســاس متوســط بعــد خــانوار بــراي دوره 3198و  3060،  3285،  2940،  2616برابــر 

بـه بعـد    1365از سـال  كـه بعـد خـانوار آن ،   . نفر خواهـد بـود    20/4و   51/5، 55/5،  28/5،  17/5الذكر به ترتيب  فوق

  .باشد به ميزان قابل قبولي مي كاهش يافته

  تركيب جنسي حوزة نفوذ -

باشـد،    كه اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن مـي  1335در سال  آباد سريشنسبت جنسي در حوزة نفوذ شهر 

يافتـه   كاهش 2/96به  1375مرد وجود داشته،كه اين ميزان در سال  110نفر زن  100يعني در برابر هر . بوده است 3/110

  .است

 355،   1385نفري حوزة نفوذ در سال  13442، از جمعيت 1385بر اساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

است كه ايـن ميـزان در مقايسـه بـا      7/89بنابر اين نسبت جنسي حوزة نفوذ در اين سال . باشد نفر زن مي 7087نفر مرد و 

اين در حـالي اسـت كـه نسـبت     .،كاهش قابل توجهي داشته است 1375سي سال و نيز نسبت جن) 105(ميزان طبيعي آن 

  .كاهش فاحشي نشان مي دهد 1335نيز نسبت به سال  1375جنسي سال 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  مهاجرت و روند رشد جمعيت در گذشته -

هاي عمومي نفوس و مسكن، آمـار سرشـماري عمـومي جـاري      جمعيت حوزة نفوذ شهر  بر اساس آمار سرشماري

بـه ترتيـب برابـر بـا      1385 و 1375،  1365،  1355،  1345،  1335در طي پنج دهة گذشـته در سـالهاي   ) 1370(جمعيت

  :و رشدي معادل جدول زير داشته است نفر بوده 13442و  16869، 18228،  15528، 13536،  12443

  1385 -1335روند جمعيت شهر در طي سالهاي  )24(جدول شماره 

  1335  1345  1355  1365  1375  1385  

  13442  16869  18228  15528  13536  12443  جمعيت
  نرخ رشد

  )به درصد(
85/0  38/1  62/1  77/0-  25/2-  

15/0  
  مركز آمار ايران: ماخذ 

با توجه به نرخ رشد طبيعي باالي سه دهه اول مهاجرت قابل توجهي را به خود بطوركلي جمعيت حوزة نفوذ شهر  

برخـوردار   مثبتـي از نـرخ رشـد   همچنان  1365تا سال ولي ) 45تا  42يعني از سال بويژه  بعد از اصالحات ارضي (ديده 

بر اساس اظهـارات  . از رشد آن بشدت كاسته شده است) 65-85(دهة اخير  دوبوده و يك روند افزايشي داشته ولي در 

بـوده   تهـران و  همـدان ، قروه ، سنندجمعتمدين محلي، مقصد مهاجرت كنندگان از حوزة نفوذ به شهر، عمدتاً شهرهاي 

  .است

  شهربررسي ويژگيهاي جمعيتي * 

  جمعيت -

 1335تا قبل از سال  آباد سريش .باشد شهرستان قروه مي مجتمع زيستيبزرگترين بعد از شهر قروه  آباد سريششهر 

 پـس از شـهرهاي   1335و در اولين سرشـماري رسـمي كشـور در سـال       بزرگترين مركز جمعيتي منطقه بشمار مي آمد

مريوان، ديوان دره، كامياران، دهگـالن، سـروآباد،   و باالتر از ) نفر2920(جمعيتي برابر با قروهسنندج ، سقز، بيجار، بانه، 

 آمـارگيري و  گذشـته ، يعنـي در   هـاي  جمعيت اين شهر در طي دهة .داشته است حسن آباد ياسوكند، دلبران و موچش

،  2921،  3200به ترتيب برابر بـا   1385و  1375،  1365،  1355،  1345،  1335 ، 1328 هاي عمومي سالهاي سرشماري

  .نفر بوده است 6958و  7143،  6333، 4534،  3785
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  خانوار -

به ) قيد نشده است در نشريات سرشماري كه 1335بجز سال (الذكر  همچنين تعداد خانوارهاي اين شهر در سالهاي فوق

هـاي   خانوار بوده كه بر همين اسـاس متوسـط بعـد خـانوار بـراي دوره      1742و  1447،   1145،  875،  708 ترتيب برابر

  .نفر خواهد بود  99/3و  94/4 ، 53/5،  18/5،  35/5 الذكر به ترتيب فوق

  نرخ رشد و تحوالت جمعيتي -

بـر  برا 55 - 65درصد، دهة  82/1برابر  45 - 55درصد، دهة  63/2برابر  35 - 45در دهة  آباد سريشنرخ رشد شهر 

 35 - 85سالة  پنجاهدرصد و باالخره در دوره  -26/0برابر  75 - 85درصد، دهة  21/1برابر  65 - 75درصد، دهة  40/3

  .درصد بوده است 75/1نيز برابر 

هـة  دبرخوردار بوده و يك روند افزايشي داشـته ولـي در    قبولياز نرخ رشد قابل  1375بطوركلي جمعيت شهر  تا سال 

  . رشد آن بشدت كاسته شده است از) 75-85(اخير 

  

  :ساختمان جمعيت -

به علت نقش و اهميت سن و جنس در مطالعات جمعيتي ، از تركيب سـني و جنسـي جمعيـت هـا بـراي تشـخيص       

   .جنسي جمعيت ها استفاده مي شودنحوه توزيع جواني و سالخوردگي جمعيت ها و همچنين 

  : ساخت و تركيب جنسي جمعيت -

 .نشان مي دهد)  1375 -85( سال اخير  10بت جنسي استان كردستان و شهرستان قروه را در جدول زير تغييرات نس
  1385و  1375نسبت جنسي استان كردستان و شهرستان قروه در سال هاي  )25(جدول شماره 

  شهرستان قروه  استان كردستان  سال

1375  104  82/99  
1385  7/102  8/97  

  محاسبات مشاور-2     1385و 1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن -1: منابع                        

  

ارتقـاء   ، تحت تاثير دقت بيشـتر سرشـماري فـوق    1375شود نسبت جنسي استان  در سال  همانطوريكه مشاهده مي

 فرهنگ عمومي ، ارتقاء سطح معيشت و مراقبت هاي بهداشتي و توجه بيشتر جامعه به نوزادان دختر و كم رنـگ شـدن  

نفر كـاهش بـه    3/1به علت مهاجر فرستي استان با  1385اما در سال . باشد مي خودجنسي، نزديك به حد طبيعي جيح تر

سرشماري مورد مطالعه نسبت جنسي شهرستان قروه با حـد طبيعـي فاصـله داشـته      هر دو اما در . كاهش  مي يابد 7/102

  .مردان و زنان و هم چنين مهاجرت پذيري شهرستان باشد است كه مي تواند ناشي از تفاوتهاي رفتارهاي بهداشتي بين
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  شهر تركيب جنسي جمعيت-

 8/100باشد،   كه اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن مي 1335در سال  آباد سريشنسبت جنسي در شهر 
 كاهش 5/93به  1375مرد وجود داشته، كه اين ميزان در سال  100 نيز تقريباً نفر زن 100يعني در برابر هر . بوده است
  .يافته است

 3435  ، 1385نفري ايـن شـهر در سـال     6958، از جمعيت 1385بر اساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

است كه اين ميزان در مقايسه  5/99در اين سال  آباد سريشبنابر اين نسبت جنسي شهر . باشد نفر زن مي 3523نفر مرد و 

 افزايشي معادل ميـزان كـاهش دوره گذشـته   ، 1375جنسي سال به نسبت نسبت  ليوه، كم بود) 105(با ميزان طبيعي آن 

در ميـان گروههـاي سـني بـه ايـن نكتـه بـر         جنسـي در بررسـي تركيـب   .اسـت رسـيده   1335و تقريباً به عدد سال داشته 

بـه ترتيـب    سال تعداد مردان نسـبت بـه زنـان    15-19سال و  5-9سال، 0-4در گروههاي سني بطور كلي خوريم كه  مي

بعبارت ديگـر  . زن است 533مرد در مقابل  582زن و باالخره  209مرد در مقابل  254زن و  238مرد درمقابل  257برابر 

تنها در ميان گروه مذكور به علت وجود دو  بوده و باال محسوسيسال ،بطور  19تا  0نسبت مردان به زنان در گروه سني 

سـال بـر خـالف بقيـه       10-14در ايـن شـهر نسـبت جنسـي گـروه سـني       ) مدارسخوابگاه دخترانه (خانوار دسته جمعي

در  .باشـد  مـي  7/72اسـت و نسـبت جنسـي در ايـن گـروه       گروههاي سني تعداد زنان بطور قابل توجهي بيشتر از مـردان 

و  1/91به ترتيـب برابـر   كمتر بوده و نسبت جنسي سال تعداد مردان نسبت به زنان  25-29 و سال20-24گروههاي سني 

مهاجرت مردان جهت يافتن كار اعزام به خدمت سربازي و يا تحصيل و نيز تواند ناشي از  علت اين امر مي. است  7/85

وميـر مـردان    تواند ناشي از مرگ سال مي 50-59در گروه سني  90همچنين نسبت جنسي .بيشتر به شهرها باشد درآمدو 

 45-49عكس اين مطلب در گروههاي سني . گي در ميان آنها دانستبه دليل كار كشاورزي زياد و عدم وجود بازنشست

و علـت  ) 8/107نسبت جنسـي  (بطور كلي در اين دو گروه سني نسبت زنان به مردان كاهش يافته. شود سال مشاهده مي

يـل قـواي   به دليل كـار و زايمـان و تحل   )دارد روستاكه معيشتي همانند (در اين شهر اين امر ناشي از طول عمر كم زنان 

همانطوريكـه  . سال اخير نشـان مـي دهـد     6را در   آباد سريشجدول زير تغييرات نسبت جنسي شهر .جسماني آنها است

  .حد طبيعي قرار داردبيش از مشاهده مي شود نسبت جنسي اين شهر در دوره مورد مطالعه با اندك تغييراتي 

  سال اخير 6در   آباد سريشنسبت جنسي شهر ) : 26(جدول 

  نسبت جنسي  تعداد زنان  تعداد مردان  الس

1383  

1387  

1388  

3735  

4326  

4094  

3502  

4019  

3768  

6/106  

6/107  

6/108  

  محاسبات مشاور -2   آباد سريشمركز بهداشت شهر -1:  مأخذ
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ساخت و تركيب سني جمعيت  -

ازهـاي اقتصـادي ،   تركيب سني جمعيت به دليل نقش مهم آن در تعيين نوع ساختمان سـني جمعيـت ، تشـخيص ني   

جمعيت ، اهميـت ويـژه اي در برنامـه ريـزي      آيندهاجتماعي و آموزشي جمعيت ، پيش بيني ها و برآوردهاي مربوط به 

  . شهري و روستايي دارد

  تركيب سني جمعيت -

در  شـهر بندي كنيم ،تركيب سني جمعيـت   را در گروههاي عمدة سني طبقه آباد سريشاگر بخواهيم جمعيت شهر 

ســال  64 - 15درصــد، در گــروه ســني  42/24نفــر معــادل  1699) كودكــان و خردســاالن (ســال  15ي زيــر گــروه ســن

تنهـا  ) سـالخوردگان (ساله و بيشتر  65درصد و باالخره در گروه سني  09/69نفر معادل  4807) ميانساالن و بزرگساالن(

  .درصد از جمعيت كل روستا خواهد بود 50/6نفر، معادل  425

  1385سال  آباد سريشطبقات سني و نسبت جنسي شهر  ):27(جدول شمارة 

مرد   گروه سني

  وزن

درصد مرد و 

  زن
  نسبت جنسي  درصد زن  زن  درصد مرد  مرد

 108.0 6.8 238 7.5 257 7.1 495  ساله 0 - 4

 121.5 5.9 209 7.4 254 6.7 463  ساله 5 - 9

 72.7 12.2 429 9.1 312 10.6 741  ساله 10 -14

 109.2 15.1 533 16.9 582 16.0 1115  هسال 15 - 19

 91.1 11.2 395 10.5 360 10.9 755  ساله 20 -  24

 85.7 9.7 342 8.5 293 9.1 635  ساله 25 - 29

 105.0 8.0 282 8.6 296 8.3 578  ساله 30 -  34

 105.4 5.7 202 6.2 213 6.0 415  ساله 35 - 39

 97.0 5.7 200 5.6 194 5.7 394  ساله 40 -  44

 107.8 4.4 154 4.8 166 4.6 320  ساله 45 - 49

 89.7 4.1 146 3.8 131 4.0 277  ساله 50 -  54

 90.5 2.4 84 2.2 76 2.3 160  ساله 55 - 59

 90.4 2.4 83 2.2 75 2.3 158  ساله 60 -  64

 100.0 6.4 226 6.6 226 6.5 452  ساله و بيشتر65

 97.5 100.0 3523 100.0 3435 100.0 6958  جمع

  1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن :مأخذ

با اين باشد  مي شهروضعيت تركيب سني و نمودار هرم سني اين شهر با گستردگي پاية هرم، بيانگر جواني جمعيت 

تفاوت كه اجراي موفق برنامه هاي كنترل جمعيت در اين شهر در پنجسال پيش از سرشـماري بسـيار چشـمگير بـوده و     

بـه صـورت   ) سـال  4تـا   0در گـروه سـني   (روند گستردگي پايه هرم به هم خورده و انتهـاي هـرم   باعث گرديده كه اين

جـواني   سال هنوز مي توان شـاهد  14تا  5در گروههاي سني گستردگي پاية هرم،با اين حال به دليل و تورفتگي در آيد 

رائي جمعيت هـر جامعـه، امكانـات و    نيازي به تكرار اين مطلب نخواهد بود كه جوانگ ديگرمسلماً  و  دبو شهرجمعيت 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

تـوان بـه    عالوه بر جوان بودن اين جمعيـت، مـي  . كند را در آينده طلب مي......خدمات زير بنائي، آموزشي، بهداشتي و 

درصـد از   09/69نفر از مردان و زناني اشاره كرد كه در سـن فعاليـت اقتصـادي هسـتند و ايـن ميـزان كـه         4807وجود 

شود كه قادر است بـار بسـياري از امـور     اي انساني تلقي مي شود، بصورت بالقوه بعنوان سرمايه يرا شامل م شهرجمعيت 

  .را به دوش بكشد شهرتوليدي و اقتصادي 

  1385سال ماه ارديبهشت در  آباد سريشنمودار هرم سني جمعيت شهر 

  

  .اخير نشان مي دهد هايرا در سال  آباد سريشجدول زير توزيع سني جمعيت 

  1383 سال در ارديبهشت ماهآباد  طبقات سني و نسبت جنسي شهر سريش):28(ول شمارة جد

  نسبت جنسي  درصد زن  زن  درصد مرد  مرد  درصد مرد و زن  مرد وزن  گروه سني

 ١٢٢.٦ ٨.٢ ٢٨٧ ٩.٤ ٣٥٢ ٨.٨ ٦٣٩  ساله 0 - 4

 ١٤٤.٨ ٤.٩ ١٧٢ ٦.٧ ٢٤٩ ٥.٨ ٤٢١  ساله 5 - 9

 ١٠٢.٥ ١٢.٦ ٤٤٠ ١٢.١ ٤٥١ ١٢.٣ ٨٩١  ساله 10 -14

 ٩٥.٤ ١٦.٨ ٥٩٠ ١٥.١ ٥٦٣ ١٥.٩ ١١٥٣  ساله 15 - 19

 ١٠٢.٢ ١١.٩ ٤١٧ ١١.٤ ٤٢٦ ١١.٦ ٨٤٣  ساله 20 - 24

 ١٠٩.٢ ٩.٩ ٣٤٨ ١٠.٢ ٣٨٠ ١٠.١ ٧٢٨  ساله 25 - 29

 ١٠٨.٣ ٦.٩ ٢٤٢ ٧.٠ ٢٦٢ ٧.٠ ٥٠٤  ساله 30 - 34

 ٩٨.٤ ٥.٣ ١٨٥ ٤.٩ ١٨٢ ٥.١ ٣٦٧  ساله 35 - 39

 ١٣٢.١ ٤.٦ ١٦٢ ٥.٧ ٢١٤ ٥.٢ ٣٧٦  ساله 40 - 44

 ٩٢.٤ ٤.١ ١٤٤ ٣.٦ ١٣٣ ٣.٨ ٢٧٧  ساله 45 - 49

 ٦٦.٠ ٤.٠ ١٤١ ٢.٥ ٩٣ ٣.٢ ٢٣٤  ساله 50 - 54

 ١١٨.٨ ٢.٣ ٨٠ ٢.٥ ٩٥ ٢.٤ ١٧٥  ساله 55 - 59

 ١٠٨.٠ ٢.١ ٧٥ ٢.٢ ٨١ ٢.٢ ١٥٦  ساله 60 - 64

 ١٣١.٤ ٢.٩ ١٠٢ ٣.٦ ١٣٤ ٣.٣ ٢٣٦  ساله 65 - 69

 ٩٠.٥ ١.٨ ٦٣ ١.٥ ٥٧ ١.٧ ١٢٠  ساله 70 - 74

 ١٢٧.٠ ١.١ ٣٧ ١.٣ ٤٧ ١.٢ ٨٤  ساله 75 - 79

 ٨٠.٠ ٠.٤ ١٥ ٠.٣ ١٢ ٠.٤ ٢٧  ساله 80 - 84

 ٢٠٠.٠ ٠.١ ٢ ٠.١ ٤ ٠.١ ٦  ساله و بيشتر85

 ١٠٦.٧ ١٠٠.٠ ٣٥٠٢ ١٠٠.٠ ٣٧٣٥ ١٠٠.٠ ٧٢٣٧  جمع

  آباد   سريشپايگاه بهداشت  :مأخذ                
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٥٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1387آباد سال  سريش در ارديبهشت ماهطبقات سني و نسبت جنسي شهر  :)29(جدول شمارة 

  گروه سني
مرد 

  وزن

درصد مرد و 

  زن
  نسبت جنسي  درصد زن  زن  درصد مرد  مرد

 ١٠٤.١ ١١.٥ ٤٦١ ١١.١ ٤٨٠ ١١.٣ ٩٤١  ساله 0 - 4
 ١٥٣.٨ ٤.٩ ١٩٥ ٦.٩ ٣٠٠ ٥.٩ ٤٩٥  ساله 5 - 9
 ١٠٣.٢ ١١.٧ ٤٧٠ ١١.٢ ٤٨٥ ١١.٤ ٩٥٥  ساله 10 -14
 ٩٧.٧ ١٤.٩ ٦٠٠ ١٣.٥ ٥٨٦ ١٤.٢ ١١٨٦  ساله 15 - 19
 ١٠٣.٢ ١١.٦ ٤٦٥ ١١.١ ٤٨٠ ١١.٣ ٩٤٥  ساله 20 - 24
 ١١٢.٦ ٩.٣ ٣٧٣ ٩.٧ ٤٢٠ ٩.٥ ٧٩٣  ساله 25 - 29
 ١٠٤.٦ ٦.٤ ٢٥٩ ٦.٣ ٢٧١ ٦.٤ ٥٣٠  ساله 30 - 34
 ١٠٢.٥ ٤.٩ ١٩٨ ٤.٧ ٢٠٣ ٤.٨ ٤٠١  ساله 35 - 39
 ١١١.٥ ٥.٨ ٢٣٤ ٦.٠ ٢٦١ ٥.٩ ٤٩٥  ساله 40 - 44
 ٩٧.٧ ٤.٣ ١٧٢ ٣.٩ ١٦٨ ٤.١ ٣٤٠  ساله 45 - 49
 ١١٤.٨ ٢.٩ ١١٥ ٣.١ ١٣٢ ٣.٠ ٢٤٧  ساله 50 - 54
 ١٢٩.٧ ٢.٣ ٩١ ٢.٧ ١١٨ ٢.٥ ٢٠٩  ساله 55 - 59
 ١١٣.٥ ٢.٤ ٩٦ ٢.٥ ١٠٩ ٢.٥ ٢٠٥  ساله 60 - 64
 ١١٣.٧ ٣.٣ ١٣١ ٣.٤ ١٤٩ ٣.٤ ٢٨٠  ساله 65 - 69
 ١٠٦.٨ ١.٨ ٧٣ ١.٨ ٧٨ ١.٨ ١٥١  ساله 70 - 74
 ٩٦.١ ١.٣ ٥١ ١.١ ٤٩ ١.٢ ١٠٠  ساله 75 - 79
 ٧٩.٣ ٠.٧ ٢٩ ٠.٥ ٢٣ ٠.٦ ٥٢  ساله 80 - 84
 ٢٣٣.٣ ٠.١ ٦ ٠.٣ ١٤ ٠.٢ ٢٠  ساله و بيشتر85

 ١٠٧.٦ ١٠٠.٠ ٤٠١٩ ١٠٠.٠ ٤٣٢٦ ١٠٠.٠ ٨٣٤٥  جمع

  آباد   سريشپايگاه بهداشت  :مأخذ                

  1388سال  در ارديبهشت ماهآباد  بقات سني و نسبت جنسي شهر سريشط ):30(جدول شمارة 

  گروه سني
مرد 

  وزن

درصد مرد و 

  زن
  نسبت جنسي  درصد زن  زن  درصد مرد  مرد

 ٩٣.٨ ٨.١ ٣٠٤ ٧.٠ ٢٨٥ ٧.٥ ٥٨٩  ساله 0 - 4
 ١٢١.٦ ٦.٤ ٢٤١ ٧.٢ ٢٩٣ ٦.٨ ٥٣٤  ساله 5 - 9
 ١١٨.١ ٦.٣ ٢٣٧ ٦.٨ ٢٨٠ ٦.٦ ٥١٧  ساله 10 -14
 ١٠٧.٤ ١٠.٨ ٤٠٨ ١٠.٧ ٤٣٨ ١٠.٨ ٨٤٦  ساله 15 - 19
 ١١٢.٨ ١٣.٩ ٥٢٥ ١٤.٥ ٥٩٢ ١٤.٢ ١١١٧  ساله 20 -  24
 ١٠٥.٥ ١٠.٦ ٤٠٠ ١٠.٣ ٤٢٢ ١٠.٥ ٨٢٢  ساله 25 - 29
 ١٠٢.٤ ٩.٠ ٣٤٠ ٨.٥ ٣٤٨ ٨.٨ ٦٨٨  ساله 30 -  34
 ١٠٥.٦ ٨.٠ ٣٠١ ٧.٨ ٣١٨ ٧.٩ ٦١٩  ساله 35 - 39
 ١٠٩.٠ ٥.٦ ٢١٠ ٥.٦ ٢٢٩ ٥.٦ ٤٣٩  ساله 40 -  44
 ١١٥.٨ ٤.٩ ١٨٣ ٥.٢ ٢١٢ ٥.٠ ٣٩٥  ساله 45 - 49
 ١٠٢.٥ ٤.٢ ١٥٧ ٣.٩ ١٦١ ٤.٠ ٣١٨  ساله 50 -  54
 ٩٤.٩ ٣.٦ ١٣٦ ٣.٢ ١٢٩ ٣.٤ ٢٦٥  ساله 55 - 59
 ١٠٤.٢ ١.٩ ٧١ ١.٨ ٧٤ ١.٨ ١٤٥  ساله 60 -  64
 ١٢٤.٤ ٢.١ ٧٨ ٢.٤ ٩٧ ٢.٢ ١٧٥  ساله 65 - 69
 ١٢٦.٧ ٢.٤ ٩٠ ٢.٨ ١١٤ ٢.٦ ٢٠٤  ساله 70 -  74
 ٨٣.١ ١.٧ ٦٥ ١.٣ ٥٤ ١.٥ ١١٩  ساله 75 - 79
 ٢٠٦.٣ ٠.٤ ١٦ ٠.٨ ٣٣ ٠.٦ ٤٩  ساله 80 -  84
 ٢٥٠.٠ ٠.٢ ٦ ٠.٤ ١٥ ٠.٣ ٢١  ساله و بيشتر85

 ١٠٨.٧ ١٠٠.٠ ٣٧٦٨ ١٠٠.٠ ٤٠٩٤ ١٠٠.٠ ٧٨٦٢  جمع

  محاسبات مشاور  -2آباد   سريش بهداشتپايگاه  -1 :مأخذ
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٥٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 29تـا   10مربوط بـه فاصـله سـني    شود بيشترين درصد جمعيت شهر در سال مورد بررسي  همانطوريكه مشاهده مي

  .باشد  1373تا  1368ناشي از تاثيرات سياست هاي افزايش جمعيت سال هاي است كه مي تواند  سالگي

بـه گـروه   1388در سـال    آبـاد  سـريش همانطوريكه مشاهده مي شود بيشترين درصد جمعيت گروه هاي سني شهر 

اشـاره   1372لغايـت   1361ولدهاي سـال هـاي    وساله تعلق دارد كه از داليل آن مي توان به تاثيرات زاد  29تا  15ي سن

  .كرد

  بر اساس گروه هاي بزرگ سني   آباد سريشتوزيع جمعيت شهر  -

 نفـر و   4813نفـر ،   1951ساله و باالتر اين شـهر بـه ترتيـب     65ساله ،  65تا  15ساله ،  14-0جمعيت  1383در سال 

  .نفر رسيده است  568نفر و  5654نفر ،  1640به ترتيب به  1388نفر بوده است كه در سال  473

  سال اخير 5بر اساس گروه هاي سني بزرگ در  آباد سريشتوزيع جمعيت شهر ): 31(جدول شماره 

گروه 

  سني

1383  1385  1387  1388  

  صددر  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

14-0  

  

64 - 15  

  

65 +  

  

1951  

  

4813  

  

473  

96/26  

  

51/66  

  

54/6  

  

1699  

  

4807  

  

452  

42/24  

  

09/69  

  

50/6  

2391  

  

5351  

  

603  

  

65/28  

  

12/64  

  

23/7  

1640  

  

5654  

  

568  

  

86/20  

  

92/71  

  

22/7  

  100  7862  100  8345  100  6958  100  7237  جمع 

  1385نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  -2     آباد سريشبهداشت شهر  پايگاهاطالعات  -1: أخذم

  محاسبات مشاور -3

  

دهد علي رغم اختالف ناچيز اطالعات مركز بهداشت و مركز آمار بررسي اطالعات جمعيتي جدول فوق نشان مي 

ز درصـد كـاهش ا   8ا بسال روند كاهشي داشته است و  15سال  مورد بررسي درصد جمعيت زير  3، در  1385در سال 

در حقيقـت بـه همـين انـدازه جمعيـت      . كاهش يافته است  1388درصد در سال  86/20به  1387درصد در سال  65/28

از مهمتـرين داليـل ايـن امـر مـي تـوان بـه        . سالخوردگي حركت كرده اسـت   هشهر از جوان بودن فاصله گرفته و رو ب

  .ه هاي تنظيم خانواده اشاره كردتحت تاثير اجراي برنام اخيرسال هاي  هر طيكاهش زاد و ولدهاي ش

 شـدن  ساله با اندك تغييراتـي بـه صـورت تـدريجي تحـت تـاثير سـالخورده تـر         65تا  15در مقابل درصد جمعيت 

افزايش يافته است  1388درصد در سال  92/71به  1387درصد سال  12/64درصد افزايش از  8/7جمعيت با نزديك به 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٥٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

به صورت تدريجي تحت تاثير سالخوره شدن جمعيت اندك افزايشـي را نشـان    يباًتقرساله و باالتر  65درصد جمعيت . 

   .مي دهد 

  بعد خانوار -

 26/4خانوار داراي متوسط بعد خـانوار   337370نفر جمعيت در قالب  156/440/1با 1385استان كردستان در سال 

نفـر ،   23/5ترتيب بـا   به 1365تا  1345هاي تغييرات متوسط بعد خانوار استان  نشان مي دهد كه طي سال .  باشد مينفر 

نفر تحت تاثير سياست هاي كلي افزايش جمعيت باالخص بعد از انقالب اسالمي روند افزايشي داشته  53/5نفر و  30/5

تحت تاثير برنامه هاي ملي كنترل مواليد و جريانات مهـاجر   1385و  1375است و دقيقاً از اين تاريخ به بعد طي سالهاي 

  .نفر كاهش مي يابد 26/4نفر و  2/5 به  تي استان باالخص در دوره پاياني به ترتيبفرس

به ترتيـب   1365تا  1345تغييرات متوسط بعد خانوار شهرستان قروه عيناً شبيه استان كردستان بوده و طي سال هاي 

به  1385و  1375به بعد طي سالهاي  نفر روند افزايشي داشته است و برعكس از اين تاريخ 5/5نفر و  24/5نفر ،  11/5با 

جدول زير تغييرات متوسط بعد خانوار در استان و شهرستان قروه و شهر . نيز كاهش مي يابد  17/4نفر و  27/5ترتيب به 

  .را نشان مي دهد  آباد سريش

 1742و  1447،   1145،  875،  708 بـه ترتيـب برابـر    85تـا   45در سـالهاي   آبـاد  سريشتعداد خانوارهاي اين شهر 

و  94/4 ، 53/5،  18/5،  35/5 الـذكر بـه ترتيـب    هاي فـوق  خانوار بوده كه بر همين اساس متوسط بعد خانوار براي دوره

  .ه استنفر بود  77/3

  طي چهل سال اخير  آباد سريشمتوسط بعد خانوار استان كردستان ، شهرستان قروه و شهر ): 32(جدول شماره 

  تغييرات چهل ساله  1385  1375  1365  1355  1345  سال

  - 97/0  26/4  2/5  53/5  3/5  23/5  استان كردستان

  - 94/0  17/4  27/5  5/5  24/5  11/5  شهرستان قروه

  - 95/0  99/3  94/4  53/5  18/5  35/5   آباد سريششهر 

  محاسبات مشاور -2نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن  -1:  أخذم

  

  :د كه فوق نشان مي دهبررسي اطالعات جدول 

به استثناي دوره (طي چهل سال اخير ميانگين بعد خانوار   آباد سريشعلي رغم افزايشي عدد مطلق خانوارهاي شهر 

روبه كاهش بوده است بطوريكه بيشترين و كمتـرين متوسـط بعـد خـانوار مربـوط بـه سـالهاي        ) 1365تا  1355ساله  10

  .باشد ميمطالعه  مورد  و انتهاي دوره ييابتدا
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٥٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

سه تغييرات چهل ساله بعد خانوار استان، شهرستان و شهر  نشان مي دهد كه تاثير سياست ها و برنامه هاي ملـي  مقاي

ايـن   ودر شهرستان همانند اسـتان بـوده    1385و  1375به بعد طي سالهاي 1365كنترل مواليد وافزايش جمعيت از تاريخ 

  .بوده است باً همانند استان و شهرستاننيز تقري آباد سريشدر كاهش بعد خانوار در شهر تأثيرات 

  حركات جمعيتي و تحوالت آن  -

براي سنجش سطح باروري يك جامعه و مقايسه آن با جوامع مختلـف و هـم چنـين بررسـي تغييـرات آن در بسـتر       

فاده زمان معموأل از روش هاي مستقيم و غير مستقيم استفاده مي شود در اين مطالعه به علت محدوديت هايي كه در است

از اين روش ها وجود داشته است و هم چنين مسائل و مشكالت خاص آمارهاي سازمان ثبت احوال ، مركز بهداشت و 

پس از حجم آوري آمارهاي فوق و بررسي و تعديل هاي صورت گرفته و با لحاظ   آباد سريشوضعيت مهاجرتي شهر 

  باروري به شرح زير برآورد شده استشاخص هاي  1385كردن نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

      CCBRميزان خام مواليد -1

اين ميزان فراواني و شدت باروري را نسبت به كل جمعيت مي سنجد و از تقسيم تعـداد مواليـد زنـده متولـد شـده      

رين زان ساده تيك جامعه  در طول يك سال تقويمي به ميانگين جمعيت آن جامعه در همان سال بدست مي آيد اين مي

زيـرا ايـن ارقـام    . اين ميزان تنها يك داوري عملي در رابطه با باروري امكان پذير است مقياس باروري است به كمك 

هيچگونه تفاوتي در نسبت دو جنس ، تفاوتهاي موجود در توزيع سني جمعيت ، دير رسي يا پيش رسي ازدواج و غيره 

  .نشان مي دهدجدول زير اندازه اين شاخص را . را روشن نمي سازد 

  1387لغايت  1383طي سالهاي    آباد سريشميزان خام مواليد استان كردستان ، شهرستان قروه و شهر ): 33(جدول شماره 

  شرح
  ميزان خام مواليد

1383  1384  1385  1386  1387  

  49/16  82/15  7/15  53/15  92/15  استان كردستان 

  16  10/15  17/15  4/14  02/15  شهرستان قروه

  46/9  -  -  -  58/16    آباد سريشر شه

  محاسبات مشاور2داده هاي مركز بهداشت   -1:  أخذم

  :بررسي تغييرات اطالعات جدول فوق نشان مي دهد 

دامنه و ميانگين تغييرات اين شاخص در سطح استان كردستان و شهرستان قروه مشابه ، نزديك به هـم و نـاچيز    -1

  .بوده است

تفاوت فاحشي با اسـتان كردسـتان و شهرسـتان      آباد سريشيرات اين شاخص در سطح شهر دامنه و ميانگين تغي -2

از داليل اين امر  باشد مي 1383و  1387قروه دارد به نحويكه كمترين و بيشترين اندازه اين شاخص مربوط به سال هاي 

  .اشاره كرد شهر موفقيت چشمگير برنامه هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در اينمي توان به 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٦٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   GFR ميزان باروري عمومي 

اين ميزان فراواني و شدت باروري را نسبت به زنان واقع در سنين باروري مـي سـنجد بـراي محاسـبه ايـن ميـزان ،       

تعداد مواليد زنده متولد شده يك جامعه در طول يك سال تقويمي را بر ميانگين تعداد زنان واقع در سنين بـاروري آن  

سال تقسيم مي كنند اين شاخص تا حدودي نابهنجاريهاي ميزان خام مواليد را اصالح مي كنـد جـدول    جامعه در همان

  .زير اندازه اين شاخص را نشان مي دهد

  87 - 83طي سالهاي   آباد سريشميزان باروري عمومي استان كردستان ، شهرستان قروه و شهر ): 34(جدول شماره 

  شرح
  ميزان باروري عمومي

1383  1384  1385  1386  1387  

  استان كردستان

  

  شهرستان قروه

  

   آباد سريششهر 

95/56  

  

17/52  

  

47/57  

21/54  

  

77/52  

  

-  

50/53  

  

34/49  

  

-  

3/53  

  

57/51  

  

-  

64/55  

 

72/54  

 

33/34  

  محاسبات مشاور- 2داده هاي مركز بهداشت   - 1:  أخذم

ستان و شهرستان قروه ناچيز و نزديـك بـه هـم    دقيقاً مانند شاخص قبلي ، تغييرات اين شاخص در سطح استان كرد

سـال  ( 1387تغييرات قابل توجهي داشته است و تا سـال    آباد سريشاما بر عكس اين شاخص در سطح شهر  .بوده است

بـاالترين انـدازه ايـن     1383بـه نحويكـه سـال    . به صورت تدريجي روند كاهشي قابل مالحظه اي داشـته اسـت   ) پاياني

براي يافتن علل و عوامل موثر در اين رفتار جمعيتي قابـل توجـه ، ضـمن لحـاظ     . ختصاص مي دهد شاخص را به خود ا

اجتماعي و تغييرات آن در  –، مطالعه ويژگي هاي اقتصادي برنامه هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده كردن وضعيت 

  . سال مورد بررسي توصيه مي شود

   ميزان باروري كل -

تعداد فرزنداني است كه يك زن در طول سال هاي زناشويي خود به دنيا مي آورد ايـن  ميزان باروري كل متوسط 

. برابر ميزان باروري عمومي بر عدد هزار بدست مي آيد  35ميزان تفاوتهاي توزيع سني جمعيت را اصالح مي كند و از 

  .جدول زير اندازه اين شاخص را  طي سال هاي مورد مطالعه نشان مي دهد

  87- 83طي سالهاي   آباد سريشميزان باروري كلي استان كردستان ، شهرستان قروه و شهر ): 35( جدول شماره

  1387  1386  1385  1384  1383  ميزان باروري كلي 

  استان كردستان

  شهرستان قروه

    آباد سريششهر 

99/1  

8/1  

01/2  

89/1  

84/1  

-  

87/1  

72/1  

-  

66/1  

54/1  

-  

95/0  

91/1  

20/1  

  محاسبات مشاور2مركز بهداشت    داده هاي- 1:  أخذم
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٦١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بـه  1383نسـبت بـه سـال     1387سال  در  آباد سريشتغييرات اين شاخص نشان مي دهد كه اندازه شاخص در شهر  

و كـاهش رشـد    مي باشدبرخوردار قروه نسبت به شهرستان  بهترياز موقعيت  وداشته است  كاهش چشمگيريصورت 

  .در سالهاي  بعد با تداوم وضعيت فعلي باروري جامعه دور از انتظار نيست) آباد بويژه در شهر سريش(طبيعي جمعيت 

  ميزان تجديد نسل  -

اين شاخص قابليت جانشيني دختران  به جاي مادرانشان را بررسي مي كند و نشان مـي دهـد كـه از كـل فرزنـدان       

 فرزندان يك زن در ضريب متولد شده يك زن چه تعداد دختر جانشين مادر مي شود  اين شاخص از ضرب تعداد كل

علي رغم تغييرات اندك اين شاخص طي سال هاي اخير در هر سه جامعه مورد مطالعه ، اندازه  .به دست مي آيدتانيث 

اين شاخص از يك كمتر بوده و بطور قطع با تداوم وضع فعلي باروري طي سال هاي بعد كاهش رشد طبيعـي جمعيـت   

  .رات اين شاخص را نشان مي دهدجدول زير تغيي. اتفاق خواهد افتاد 

  

  85- 83طي سالهاي   آباد سريشميزان تجديد نسل استان كردستان ، شهرستان قروه و شهر ): 36(جدول شماره 

  ميزان تجديد نسل  شرح

1383  1384  1385  1386  1387  

  استان كردستان

  

  شهرستان قروه

  

   آباد سريششهر 

97/0  

  

87/0  

  

93/0  

92/0  

  

89/0  

  

-  

91/0  

  

83/0  

  

-  

82/0  

  

74/0  

  

-  

95/0  

 

93/0  

 

97/0  

  محاسبات مشاور -2داده هاي مركز بهداشت    - 1:  أخذم

   

  مرگ و مير و سطح اميد به زندگي  -

مختلف و هم چنين بررسي تغييرات آن در طول   جوامعبراي سنجش سطح مرگ و مير يك جامعه و مقايسه آن با 

عيناً مانند باروري عدم دسترسي بـه اطالعـات دقيـق ،     .قيم استفاده مي شودزمان معموالً از روش هاي مستقيم و غير مست

در ايـن مطالعـه بـه علـت      .مطمئن و موثق از مشكالت اساسي مطالعـه مـرگ و ميـر و ميـزان هـاي مربـوط بـه آن اسـت        

 محدوديت هايي كه در استفاده از اين روش ها وجود داشـته اسـت و هـم چنـين مسـائل و مشـكالت خـاص آمارهـاي        

و با لحاظ كردن نتايج سرشـماري    آباد سريشسازمان ثبت احوال و مراكز بهداشتي و درماني و وضعيت مهاجرتي شهر 

عمومي نفوس و مسكن و بررسي و تعديل آمارهاي جمع آوري شده ميزان هاي مرگ و مير به شرح زير بـرآورد شـده   

  .است
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٦٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ميزان مرگ و مير عمومي  -

خص مرگ و مير است كه از تقسيم متوفيات يك جامعـه در يـك سـال تقـويمي بـر      ساده ترين و ابتدايي ترين شا

اين شاخص بـه شـدت متـاثر از سـاختمان سـني و جنسـي جمعيـت        . جمعيت همان جامعه در همان سال بدست مي آيد 

جدول زير تغييـرات ايـن شـاخص را در    . هاست و از اين نظر شاخص خوبي براي مقايسه مرگ و مير محسوب نميشود 

  .نشان مي دهد  آباد سريشسطح استان ، شهرستان قروه و شهر 

  1387لغايت  1383طي سالهاي   آباد سريشميزان مرگ و مير عمومي استان كردستان ، شهرستان قروه و شهر ): 37(جدول شماره 

  شرح
  ميزان مرگ و مير عمومي

1383  1384  1385  1386  1387  

  استان كردستان
  شهرستان قروه

   آباد سريششهر 

64/4  
44/3  
42/4  

75/4  
86/3  
-  

7/4  
56/3  
-  

32/3  
81/3  
-  

04/3  
6/3  

11/3  

  محاسبات مشاور- 2داده هاي مركز بهداشت   -1:  مأخذ
  

اسـتان  تقريباً در حد  طي دوره مورد مطالعه  آباد سريشهمانطوريكه مالحضه مي شود اندازه اين شاخص در شهر  

كه مي تواند بـه   است  1383به نحويكه بيشترين اندازه آن مربوط به سال  استشهرستان قروه بوده كمتر از كردستان و 

  .شهر باشد وضعيت مهاجرفرستيو مرگ و مير شهر  آمار دليل تغييرات

  ميزان مرگ و مير اطفال -

اين ميزان از تقسيم تعداد مرگ هاي افراد كمتر از يك ساله جامعه در طول يك سال تقويمي به تعداد كل مواليـد  

اين ميزان از مهمترين شاخص هاي مرگ و ميـر در جامعـه   . ده متولد شده همان جامعه در همان سال بدست مي آيد زن

ايـن شـاخص نشـان مـي      انـدازه . است و به كمك آن مي توان ساير مشخصه هاي مربوط به مرگ و مير را برآورد كرد

 نسـبت بـه   از موقعيـت بـدتري   1387و  1383اي سـال هـ  در  اطفال و نوزادان شهرستان قروه و اسـتان كردسـتان  دهد كه 

مـرگ هـاي شـهر     آمـار  كه از داليل آن مـي تـوان بـه تغييـرات     بوده اندبرخوردار   آباد سريششهر  همساالن خود در 

جدول زير اين تغييرات را نشـان  . تحت تاثير وضعيت مهاجرتي شهر و كاهش زاد و ولد هاي آن اشاره كرد آباد سريش

  .مي دهد

  1387الي  1383طي سال هاي   آباد سريشميزان مرگ و مير اطفال استان كردستان ، شهرستان قروه و شهر ): 38(اره جدول شم

  شرح
  ميزان مرگ و مير اطفال

1383  1384  1385  1386  1387  

  استان كردستان

  شهرستان قروه

  آباد سريششهر 

54/17  

28/18  

0  

16/17  

82/21  

-  

70/15  

18/24  

-  

4/15  

23/14  

-  

7/12  

2/12  

0  

  محاسبات مشاور- 2داده هاي مركز بهداشت   -1:  أخذم

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٦٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  سال  5ميزان مرگ و مير كودكان زير  -

اجتماعي محسوب مي شود و از تقسيم تعداد مرگ   –اين شاخص يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه اقتصادي 
جدول زير اندازه ايـن  . لعه بدست مي آيدساله جامعه مورد مطا 5ساله  به ميانگين جمعيت كمتر از  5هاي افراد كمتر از 

  .نشان مي دهد آباد سريششاخص  را در سطح استان كردستان ، شهرستان قروه و شهر 

  1385در سال  آباد سريشسال استان كردستان شهرستان قروه و شهر  5ميزان مرگ ومير كودكان زير ): 39(جدول شماره 

  مرد  زن   هر دو جنس  شرح 

  استان كردستان

  ستان قروهشهر

    آباد سريششهر 

88/3  

67/5  

04/4  

43/3  

45/4  

40/8  

3/4  

8/6  

0  

  محاسبات مشاور-3داده هاي مركز بهداشت    - 2سرشماري عمومي نفوس و مسكن   -1:  أخذم

سال اين شهر از وضعيت بهتري نسبت به گروه همسـاالن خـود در سـطح     5زير  پسراناندازه اين شاخص نشان مي دهد 
مشابه خود در سطح شهرستان  هاي برابر گروهدر  دختران،در مقابل  .ه و استان كردستان برخوردار هستندشهرستان قرو

مـرگ و  برابـر   2در برابر گروههاي  مشابه خود در سطح استان كردستان اندكي بـيش از  و برابر  2اندكي كمتر از قروه 
  .ر و تغييرات آمارهاي مرگ اين شهر باشداين امر مي تواند ناشي از وضعيت مهاجرتي شه.  اندمير داشته 

  اميد به زندگي در بدو تولد -

اين شاخص ساده ترين و بهترين شاخص سطح مرگ و مير و مقايسه آن بين جمعيتهاي مختلف است و نشـان مـي   
دهد كه در صورت ثابت ماندن شرايط زيست در سطح سال تولد ، هر يك از افراد متولد شده جامعه چند سال شـانس  

با توجه به ميزان بازماندگي جمعيت و ميزان هاي مرگ و مير كودكان و اطفـال سـطوح اميـد بـه     . نده ماندن  را دارند ز
بـه  ) منـي  ( و ) كول (بر اساس جداول تنظيمي  آباد سريشزندگي مردان و زنان استان كردستان ، شهرستان قروه و شهر 

  :شرح زير برآورد شده است

  1385در سال  آباد سريشاستان كردستان ، شهرستان قروه و شهر  بدو تولدبه زندگي در اميد ): 40(جدول شماره 

  اميد به زندگي   شرح

  زن  مرد  هر دو جنس 

  استان كردستان

  شهرستان قروه

   آباد سريششهر 

5/65  

4/63  

1/61  

63/63  

5/61  

8/58  

5/67  

6/65  

5/63  

  ورمحاسبات مشا- 2سرشماري عمومي نفوس و مسكن   -1: أخذم

  مهاجرت  -

عمومي نفوس و مسكن و داده هاي مركز بهداشت شـهر متوسـط رشـد واقعـي جمعيـت      بر اساس نتايج سرشماري 

انـدازه متنـاظر آن بـراي رشـد     . درصـد بـوده اسـت    -787/5در حدود ) 1387-1388(سال اخير يكطي  آباد سريششهر 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٦٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در ايـن دوره مهـاجر فرسـت بـوده      آبـاد  سريشدرصد است بدين ترتيب مشخص  مي شود كه شهر  838/0طبيعي شهر 

  .درصد بوده است -949/4است و تاثير مهاجرت در تغييرات جمعيتي شهر در حدود 

بررسي تغييرات جمعيتي شهر قروه نشان مي دهد كه تاثير مهاجرت در افزايش جمعيت شهر بيشتر از اثر رشد طبيعـي  

هر چند شدت فزونـي تـاثير   . ي تاكنون مصداق داشته است اين ويژگي در همه دوره هاي زمان. جمعيت شهر بوده است

مهاجرت در قياس با رشد طبيعي در افزايش جمعيت شهر در اين دوره ها با يكديگر فرق مـي كنـد بـه نحويكـه شـدت      

 10بيشتر از دوره هـاي ديگـر بـوده اسـت و در      1355-1365نسبي تاثير مهاجرت در افزايش جمعيت شهر قروه در دهه 

كمتر از ساير دوره ها بوده است بررسي اين تغييرات نشان مي دهد كـه شـهر قـروه يكـي از     ) 1385تا  1375( سال اخير

شاخص هـا و ويژگـي   . بوده است آباد سريشبويژه مهاجرين بصورت گسترده از شهر كانون هاي مهم جذب مهاجران 

  :به شرح زير است  آباد سريشهاي مهاجران وارد شده و خارج شده از شهر 

   آباد سريششاخص هاي مهاجرتي شهر  -الف 

از سوي ديگـر  . نفر متولد همين شهر مي باشند 5935درصد برابر با  3/85 آباد   سريشنفري شهر  6958از جمعيت 

با توجه به نرخ رشد منفي اين شهر و نرخ رشد طبيعي نسـببتاً بـاالي آن در دهـه هـاي گذشـته، مشـخص مـي شـود كـه          

مهاجرفرست مي باشد كه جمعيت مهاجر از آن عمدتاً متوجه شهرهاي قروه، سـنندج، همـدان و   يك شهر  آباد   سريش

خـانوار   385نفـر در شـهر قـروه،     6000خـانوار در قالـب   1500مطابق بر آوردهاي غير رسـمي در حـدود   . تهران هستند

نفـر در شـهر    240وار معـادل  خـان  60نفر در شهر همدان و در حدود  300خانوار معادل  75در شهر سنندج، ) نفر1500(

عمـدتاً از  ) درصد جمعيت شهر مي باشند 1/6نفر معادل  424كه (بيشتر مهاجرين وارده به اين شهر . تهران ساكن هستند

كه از نظر فرهنگي قرابت بيشتري با اين شهر دارنـد، هسـتند و   آباد  سريشخانوارهاي كم درآمد آباديهاي شمال بخش 

 6/12بطوريكـه  . كه داراي كم ارزش ترين زمينهاي شهر هستند، مـي باشـند  ) محله پائين(بخش عمده آن در محله يك

كه از نظر ارزش معـامالتي زمـين، بـاالي شـهر      4محله . درصد ساكنين اين محله را مهاجرين روستائي تشكيل مي دهد

در ميان محالت شهر به  كه كمترين نسبت را. درصد از جمعيت آن مهاجرين روستائي هستند 2محسوب مي شود، تنها 

درصد ساكنين اين شهر متولد شهرهاي ديگر مي باشند، ولي بايد توجـه داشـت    2/4اگر چه . خود اختصاص داده است

كه اين جمعيت بيشتر شامل فرزندان بومي هـاي شـهر هسـتند كـه مـدتي در قـروه و يـا شـهرهاي ديگـر سـاكن بـوده و            

بيانگر اين است كه در دهه هاي گذشته اين شهر بطـور كامـل    1365با سال  1385مقايسه آمار سال . بازگشت نموده اند

متولد خارج از كشور .درصد از ساكنين اين شهر متولد همين شهر بوده اند 4/94مهاجر فرست صرف بوده به نحوي كه 

  . تقريباً در اين شهر وجود ندارد
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٦٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1385س محل تولد جمعيت بررسي وضعت مهاجرت شهر سريش  آباد بر اسا): 41(جدول شماره 

 اظهار نشده خارج ازكشور آبادي ديگر شهرديگر همين شهر نام محله

 142 0 247 86 1,493 محله يك

 94 0 93 88 1,467  محله دو

 26 1 47 59 1,243 محله سه

 41 0 37 62 1,732 محله چهار

 303 1 424 295 5,935 كل شهر

 
  1385 به تفكيك محالت در ساليش  آباد بر اساس محل تولد وضعت مهاجرت شهر سرنمودار مقايسه اي 

  
  

 به درصد1385بررسي وضعت مهاجرت شهر سريش  آباد بر اساس محل تولد جمعيت  )42( جدول شماره

 اظهار نشده خارج ازكشور آبادي ديگر شهرديگر همين شهر نام محله

 7.2 0.0 12.6 4.4 75.9 محله يك

 5.4 0.0 5.3 5.1 84.2 محله دو

 1.9 0.1 3.4 4.3 90.3 محله سه

 2.2 0.0 2.0 3.3 92.5 محله چهار

 4.4 0.0 6.1 4.2 85.3 كل شهر

  )به درصد( 1365بررسي وضعت مهاجرت شهر سريش آباد بر اساس محل تولد ساكنين شهر در سال  )43( شماره جدول

        اظهار نشدهاظهار نشدهاظهار نشدهاظهار نشده خارج ازكشورخارج ازكشورخارج ازكشورخارج ازكشور آبادي ديگرآبادي ديگرآبادي ديگرآبادي ديگر شهرديگرشهرديگرشهرديگرشهرديگر همين شهرهمين شهرهمين شهرهمين شهر

96.4 0.4 2.6 0.1 0.6 

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٦٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   
  

  بررسي وضع سواد -

باسـواد   آبـاد  سريشساله و باالتر شهر  6جمعيت  درصد از 8/61تنها ، 1365در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
مطابق همـين  .افزايش پيدا كرده است درصد 1/78به  1375اند كه اين ميزان در سرشماري عمومي نفوس و مسكن  بوده

. د گزارش شـده اسـت  نفر باسوا 4771،  1375در سال  آباد سريشساله و باالتر شهر  6عيت نفر جم 6107سرشماري ،از 
  .داشته است 1365، افزايش قابل توجهي نسبت به سال  1375در سال  آباد سريشبدين ترتيب درصد باسوادي در شهر 

باسواد  آباد سريششهر ساله و باالتر  6درصد از جمعيت  8/80، 1385نفوس و مسكن بر اساس  سرشماري عمومي 
مطـابق همـين   .داشـته اسـت  قابل تـوجهي  ، افزايش 1375و نيز سال  1365 سالاند كه اين ميزان نسبت به سرشماري  بوده

نفر باسواد گـزارش شـده اسـت     4825،  1385در سال  آباد سريشساله و باالتر شهر  6نفر جمعيت  5975سرشماري ،از 
بـدين ترتيـب   . درصد بوده اسـت  4/72درصد و در ميان زنان  2/89در ميان مردان ضمناًدرصد با سوادي در همين سال .

پوشش نسبتاً كامـل جمعيـت الزم   روند رو به رشدي داشته و اين امر بيشتر ناشي از  آباد سريشدرصد باسوادي در شهر 
  .باشد جذب سوادآموزان در كالسهاي نهضت سوادآموزي ميالتعليم و 

و  1375را در سـال هـاي     آبـاد  سـريش باسوادي مردان و زنان استان ، شهرستان قـروه و شـهر    جدول زير تغييرات ميزان
  :نشان مي دهد 1385

  1385و  1375طي سال هاي   آباد سريشساله و باالتراستان  كردستان ، شهرستان قروه و شهر  6ميزان باسوادي جمعيت ): 44(جدول شماره 

  آباد سريششهر   شهرستان قروه  استان كردستان  ��ل

  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن

1375  

1385  
3/68  
9/69  

7/78  
3/76  

4/57  
4/63  

89/69  
67/75  

91/80  
59/84  

02/59  
04/67  

1/78  
8/80  

7/86  
2/89  

7/69  
4/72  

  +7/2  +5/2  +7/2  +02/8  +68/3  +78/5  +6  -4/2  +6/1  ميزان افزايش

  محاسبات مشاور -2مومي نفوس و مسكن نتايج سرشماريهاي ع -1:  أخذم

بررسي ميزان باسوادي مردان و زنان منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد كه ميزان باسوادي در سطح اسـتان ، شهرسـتان و   

 بيشـتر از  زنان افزايش يافته است به نحويكه ميزان افزايش درصد باسوادي در بين 85تا  75طي سالهاي  آباد سريششهر 

  .ده شده استمشاه مردان
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٦٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

تحصيلي آموزان اين شهر در سال  آباد ،تعداد دانش سريش و پرورش منطقة آموزشاداره طبق اظهارات مسئـولين 

 523در مقطع ابتدائي ، . نفر ديگر دختر هستند 58نفر از آنها پسر  و  57باشدكه  نفر مي 115،  آمادگيدر مقطع  89-88

آمـوزان مقطـع راهنمـائي شـهر      همچنين تعداد دانش. نفر ديگر دختر هستند 250 نفر از آنها پسر  و 273دكه نباش نفر مي

، مقطـع راهنمـائي   دختـر آمـوزان   نفر از اين دانـش  125نفر دختر هستند و  232نفر از آنها پسر و  135نفر ميباشدكه  367

تعـداد   ضمناً .صيل هستندمشغول به تحاين شهر  در بخش هاياز روستا كه استمربوط به مدرسه راهنمائي شبانه روزي 

نفر پسر و  144نفر دختر هستند و كه  246نفر از آنها پسر و  295باشدكه  نفر مي 541شهر  دبيرستانآموزان مقطع  دانش

ايـن شـهر    در بخـش  هاياز روسـتا  شـبانه روزي اسـت كـه    دبيرسـتانهاي ، مربوط به آموزان  نفر دختر از اين دانش 117

 75نفر از آنهـا پسـر و    85نفر ميباشدكه  160شهر  هنرستانآموزان مقطع  نين تعداد دانشهمچ .مشغول به تحصيل هستند

از  هنرسـتان، مربـوط بـه هنرسـتان شـبانه روزي اسـت كـه       مقطـع   دختـر آمـوزان   نفر از اين دانـش  46نفر دختر هستند و 

نفـر   83نيـز  شـهر   شـگاهي پـيش دان آمـوزان مقطـع    تعداد دانـش  .مشغول به تحصيل هستنداين شهر  در بخش هايروستا

  .مشغول به تحصيل هستند در سه رشتهنفر دختر هستند و  32نفر از آنها پسر و  51ميباشدكه 
  در مقطع ابتدائي به تفكيك جنس و پاية تحصيلي آباد سريشآموزان شهر  تعداد دانش :)45(جدول شمارة 

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  ابتدائي  آمادگي  جنس

  101  97  94  105  126  523  115  دختروپسر

  52  62  39  56  64  273  57  پسر

  49  35  55  49  62  250  58  دختر

  تحصيلي آباد به تفكيك جنس و پاية تحصيلي در مقطع راهنمائي آموزان شهر سريش تعداد دانش :)46(جدول شمارة 
  سوم  دوم  اول  تحصيلي راهنمائي  جنس  
  119  114  134  367  دختروپسر  
  33  49  53  135  پسر  
  86  65  81  232  خترد  

  دبيرستانپاية تحصيلي در مقطع ، رشته و آباد به تفكيك جنس آموزان شهر سريش تعداد دانش :)47(جدول شمارة 
 دوم  اول  دبيرستان   جنس  

  انساني
 دوم

  تجربي
 دوم

  رياضي
 سوم

  انساني
 سوم

  تجربي
 سوم

  رياضي
  35  78  56  14  60  86  212  541  دختروپسر  
  20  36  37  14  25  53  110  295  پسر  
  15  42  19  0  35  33  102  246  دختر  

  نفر 117خوابگاهي دختر                        نفر 144خوابگاهي پسر

  هنرستانپاية تحصيلي در مقطع ، رشته و آباد به تفكيك جنس آموزان شهر سريش تعداد دانش :)48(جدول شمارة 
  

  هنرستان  جنس
 دوم

  كامپيوتر
 دوم

  كشي نقشه
 دوم
  برق

 دوم
تراش
  كاري

تعمير  دوم
موتور خودرو 

  و تراكتور

 دوم
جوشكار

  ي

سوم 
  كامپيوتر

سوم 
كامپيوتر 

ك نقشه
  شي

سوم 
مكانيك 
  تراكتور

سوم 
جوشكاري 

  برق

 سوم
  تراشكاري

  5  7  9  15  47  3  14  5  3  14  38  160  دختروپسر  
  5  7  9  1  22  3  14  5  0  0  19  85  پسر  
  0  0  0  14  25  0  0  0  3  14  19  75  دختر  

  نفر  46 هي دخترخوابگا
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٦٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  پيش دانشگاهيتحصيلي در مقطع و رشته  آباد به تفكيك جنس آموزان شهر سريش تعداد دانش :)49(جدول شمارة 
  رياضي  تجربي  انساني  پيش دانشگاهي  جنس  

  12  37  34  83  دختروپسر  
  12  17  22  51  پسر  
  0  20  12  32  دختر  

  

نفر در  13مشغول به تحصيل هستند كه  367شهر رستان ايثارگران اين نفر در دبي 91تعداد عالوه بر موارد فوق همچنين 
  .نفر در پايه سوم رياضي قرار دارند 5نفر در پايه سوم تجربي،  27نفر در پايه سوم انساني،  46پايه انساني، 

   
  بررسي وضع فعاليت و اشتغال  -

بيكـار ،   درصد 70/5درصد شاغل ،  40/29 ، 1385در سال   آباد سريشساله و باالتر شهر  10نفر جمعيت  6000از 
 درصد وضع فعاليت خود 78/2درصد خانه دار و  13/29بدون كار ،  درآمددرصد داراي  67/4درصد محصل ،  08/27

  .را اعالم نكرده اند جدول زير وضع فعاليت و اشتغال اين شهر را به تفكيك جنس نشان مي دهد

1385بر اساس وضع فعاليت و جنس در سال  آباد سريشو باالتر شهر  ساله 10توزيع جمعيت ): 50(جدول شماره   

 زن مرد  كل  وضع فعاليت 

 شاغل
 بيكار

 محصل

بدون كار درآمدداراي   

 خانه دار
 اظهار نشده

ساله و بيشتر 10  

1764 

342 

1625 

280 

1748 

167 

6000 

1621 

266 

783 

163 

9 

56 
2924 

143 

76 
842 
117 
1739 
111 
3076 

محاسبات مشاور -2نتايج سرشماري عمومي و نفوس مسكن       - 1: أخذم  
  

  1385بر اساس وضع فعاليت و جنس در سال  آباد سريشساله و باالتر شهر  10جمعيت  درصد): 51(جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبات مشاور - 2نتايج سرشماري عمومي و نفوس مسكن       -1:  أخذم  
 

  تراكم جمعيت در شهر و تغييرات آن در مناطق و محالت مختلف -2-2

يفيت زندگي ، نحوه تاسيس و ارائه خدمات شهري تاثير مـي گـذارد تـراكم    يكي از ويژگي هاي جمعيتي كه بر ك

به دليل انبوهي جمعيت در شـهر هـا   . اين رقم از تقسيم تعداد جمعيت بر مساحت منطقه به دست مي آيد. جمعيت است

كوني را جدول زير تراكم ناخالص جمعيت و تراكم خالص مس. معموالً تراكم جمعيت آنها بر حسب هكتار مي سنجد 

 زن مرد  كل  وضع فعاليت 

65/4  44/55  40/29 شاغل  

47/2  10/9  70/5 بيكار  

37/27  78/26  08/27 محصل  

بدون كار درآمداي دار  67/4  57/5  80/3  

13/29 خانه دار  31/0  53/56  

78/2 اظهار نشده  92/1  61/3  
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٦٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

جمعيـت بـه دليـل    با بيشترين ) 1(كه محله شماره  به نحوي. نشان مي دهد   آباد سريشگانه شهر چهاردر سطح محالت 

برخـوردار   تمحـال سـاير  پايين بودن مساحت سطوح مسكوني از تراكم خالص مسكوني باالتري نسبت به كـل شـهر و   

محلـه   همچنـين  .باشـد  مـي سـاير محـالت   متعادل تـر از  نا) 1(است به عبارت ديگر نحوه توزيع جمعيت در محله شماره 

تـري  پـائين  مساحت سطوح مسكوني از تـراكم خـالص مسـكوني    نسبي بودن  باالترين جمعيت به دليل كمبا ) 3(شماره 

متعادل تر از ) 3(نسبت به كل شهر و ساير محالت برخوردار است به عبارت ديگر نحوه توزيع جمعيت در محله شماره 

    .باشد ميحالت ساير م

  آباد سريشتراكم خالص و ناخالص جمعيتي در سطح محالت شهر )  52(جدول شماره 

 تراكم ناخالص )هكتار(مساحت كل  جمعيت محله
سطح مسكوني 

 )هكتار(

 تراكم خالص

 مسكوني

1 1968 56/30  39/64  08/11  61/177  

2  1742 31/43  22/40  68/13  33/127  

3  1376 34/27  32/50  04/13  52/105  

4  1872 38/43  15/43  33/15  11/122  

61/144 6958 كل شهر  11/48  14/53  93/130  

  88نتايج محاسبات مشاور سال :  ماخذ

  نقشه تراكم خالص
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٧٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه تراكم ناخالص

  

  

  
  خصوصيات اجتماعي و فرهنگي شهر و محالت آن، و چگونگي تاثير آنها در توسعه كالبدي شهر -3-2

  زناشويي وضع ازدواج و  -

 .حداقل يكبـار ازدواج كـرده انـد      آباد سريشساله و باالتر شهر  10درصد از جمعيت  54، بيش از  1385در سال 

 جـداول زيـر شـاخص هـاي ازدواج و وضـع     . مشـاهده شـده اسـت     زنانبيشتر از اندكي  مردانعموميت ازدواج در بين 

  .نشان مي دهد را در مقايسه با شهرستان قروه  آباد سريشزناشويي شهر 

  1385بر اساس وضع زناشويي در سال   آباد سريشتوزيع جمعيت شهرستان قروه و شهر ) 53(جدول شماره 

  منطقه           وضع زناشويي
حداقل يكبار 

  ازدواج كرده

داراي 

  همسر

بي همسر بر اثر 

  فوت و طالق

هرگز ازدواج 

  نكرده
  اظهارنشده

شهرستان 

  قروه

  35/0  13/40  4/4  55  61/59  مرد و زن

  35/0  37/43  47/1  78/54  27/56  مرد

  35/0  01/37  22/7  21/55  62/62  زن

شهر 

  آباد سريش

  80/0  18/39  95/4  88/54  83/59  مرد و زن

  85/0  83/41  47/1  81/55  28/57  مرد

  75/0  67/36  26/8  00/54  26/62  زن

  ت مشاورمحاسبا -2نتايج سرشماري عمومي و نفوس مسكن        -1:  أخذم
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٧١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1385در سال   آباد سريششاخص هاي ازدواج شهرستان قروه و شهر ): 54(جدول شماره 

  حداقل يكبار ازدواج كرده
  آباد سريششهر   شهرستان قروه

  زن  مرد  زن  مرد

  26/62  28/57  62/62  27/56  ساله و باالتر 10

  0      0  38/0  35/0  ساله 14-10

  61/25  96/10  81/12  86/11  ساله 19-15

  محاسبات مشاور -2     1385نتايج سرشماري عمومي و نفوس مسكن  سال -1: منابع 

  :بررسي اطالعات جدول فوق نشان مي دهد كه 
سـاله   10-14ازدواج كه از طريق درصد افـراد حـداقل يكبـار ازدواج كـرده گـروه سـني        شاخص پيش  رسي  -1

از موقعيـت بهتـري نسـبت بـه       آبـاد  سـريش از اين نظر شـهر  مشاهده نشده است و   آباد سريشدر شهر  شودمحاسبه مي 

  .ي است آباد سريششهرستان قروه قرار مي گيرد و در واقع دال بر ارتقاء فرهنگ ازدواج در بين  مردان و زنان 

ساله محاسبه مي شود  15-19زود رسي اردواج كه از طريق درصد افراد حداقل يكبار ازدواج كرده گروه سني  -2

در بين زنان بيشتر از مردان مشاهده شده اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه انـدازه ايـن شـاخص در بـين زنـان شـهر            ع در مجمو

بيشتر از زنان شهرستان قروه مشاهده شده است اما بر عكس اندازه اين شاخص در بين مردان شهرستان قروه   آباد سريش

  .بوده است  آباد سريشبيشتر از مردان شهر 

لت شرايط كوهستاني منطقه، فرصتي براي شكل گيري يك سلسله مراتب زنجيره اي از شهرها و در مجموع گرچه به ع

با فاصله مكاني كوتاه در منطقه فراهم نشده است و كانون هاي شهري بيشتري در حاشيه جنوبي استان شكل گرفته انـد،  

عيتي رايج در نظـام شهرنشـيني كشـور در    اما با اين وجود تا به حال پديده سلطه تر شهري و ناموزوني سلسله مراتب جم

و همچنـين بـين دومـي و    ) سـقز (و دومين شهر آن ) سنندج(به نحويكه جمعيت اولين شهر . اين منطقه مشاهده نمي شود

  .سومين نقطه شهري فاصله جمعيتي قابل توجه و غيرمتعارفي ديده نمي شود
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٧٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :خصوصيات اقتصادي  -3

  مقدمه  

وسعه شهري در پي يافتن چگونگي رشد و توسعه شهر در آينده و هدايت آن بسـوي توسـعه بهينـه    برنامه هاي ت     

بـراي  . اين توسعه شامل شكل گيري و گسترش فيزيكي و تحول و دگرگوني اجتماعي و اقتصـادي شـهر اسـت    . است 

توسـعه شـهردر گذشـته    دريافتن ، پيش بيني و هدايت توسعه شهر به سمت انچه كه مطلوب است ، نخسـت بايـد نحـوه    

آنچه برنامه ريزي شهري بايد بداند چگونگي شكل گرفتن هر واحد جمعيتي ، شناخت عواملي كه در اين . روشن شود 

  . شكل گيري دخيل اند و نيز يافتن مراتب اهميت اين عوامل است 

ز جمعيتي اغلب در كنار مراك. عوامل اقتصادي ، زمينه اصلي ظهور و توسعه واحد هاي جمعيتي را تشكيل ميدهند 

اهميت عوامل اقتصادي و لزوم انجـام آن در  . فضاهاي كه امكان توليد واشتغال وجود داشته باشد شكل خواهند گرفت 

طرح هاي توسعه شهري بدون شك مورد قبول قـرار گرفتـه اسـت لـيكن در مرحلـه عمـل در بيشـتر طرحهـا از مرحلـه          

مرحله هاي بعدي بصورت تجريدي و از ساير مطالعات جدا ميگـردد ولـي    ودر. شناخت وضع موجود فراتر نرفته است 

در اين بخش . چون شهر واحدي پويا و تجزيه ناپذير است و مستلزم ارتباط تمام قسمت هاي مطالعات با همديگر است 

ده گزارش سعي ميشود ابتدا شناخت كلي از وضعيت اقتصادي شهر و شهرستان بدسـت اورد و سـپس مولفـه هـاي عمـ     

اقتصادي شهر مانند فعاليت و اشتغال و نحوه توزيع اشتغال مورد بررسي قرار گرفته  و در نهايت منجـر بـه شـناخت پايـه     

 . اقتصادي شهر شود 

  آباد سريششهر و تفصيلي تعاريف مرتبط با مطالعات اقتصادي طرح جامع : تعاريف و مفاهيم اوليه  -

  كار -

انجام شود ) نقدي يا غير نقدي( درآمداست كه به منظور كسب ) فكري يا بدني(ادي هاي اقتص كار، آن دسته از فعاليت
 .و هدف آن توليد كاال يا ارائه خدمت باشد

  وضع فعاليت  -

هر يك از افراد از اين نظر و با . مأمور سرشماري موردنظر است  در اين سرشماري، وضع فعاليت افراد پيش از مراجعه
 .گيرند هاي زير قرار مي يكي ا زگروهتوجه به تعريف كار، در 

  شاغل -

روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري، كار كرده، هر چند در شغل  7فردي كه مطابق با تعريف كار و مصاديق آن در 
  .معمولي خود كار نكرده باشد

  بيكار -

  .اند اراي شغلي نيز نبودهاند و د روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري حداقل يك ساعت كار نكرده 7افرادي كه در 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٧٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

صـنعت،  (ميزان توليد و نوع آن درهـر يـك از بخشـهاي اقتصـادي      اوضاع كلي اقتصادي شهر، -1-3

  )كشاورزي، خدمات

بالقوه در اين ناحيه از استان، كشاورزي از ديربـاز   امكاناتبا توجه به شرايط آب و هوايي مساعد و به دليل وجود 

مان اين ديـار را فـراهم   دامپروري مورد توجه ساكنان بوده است و زمينه اصلي فعاليت مردبه عنوان فعاليت مهم در كنار 

  :بهره برداري هاي كشاورزي بر حسب نوع فعاليت به اين شرح است. كرده است

  )زراعت(زراعي  �

 باغداري �

 توليد گلخانه اي  �

 )مرغ، خروس، اردك، غاز و بوقلمون(پرورش طيور خانگي  �

 پرورش زنبور عسل  �

 )گاو و گوساله، گاوميش و بچه گاوميش، شتر و بچه شتر(ورش دام بزرگ پر �

 )گوسفند و بره و بز و بزغاله(پرورش دام كوچك  �

  پرورش كرم ابريشم �

        آباد شهر سريش برداريهاي بهره تعداد)55(جدول شماره 

 برداريهاي بهره تعداد

ور
كت

را
 ت

لر
تي

 

ن
اي

مب
 ك

ي
ريل

 ت

گر
رو

ن  د
چي

ف 
عل

)
ور

مو
(

 

گ
جو

و 
م 

ند
 

ن 
آه

او
گ

ي
ور

كت
را

 ت

ك
س

دي
 

ير
رو

فا
 

ن
 ك

هر
 ن

ور
وات

تي
ول

 ك

ش
پا

د 
كو

 

ش 
پا

سم

ي
ور

كت
را

 ت

ي
ور

وت
 م

ش
پا

سم
 

ي
شت

ش پ
پا

سم
 

پ
پم

ور
وت

م
 

ب
آ

 

پ
پم

ور
وت

وم
تر

لك
 ا

 1 1 27 141 369 275 2 5 1 517 523 412 2 9 507 503 1 557 كشاورزي ادوات و ازماشينها ازهريك كننده استفاده

هكنند استفاده زمين داراي   كشاورزي ادوات و ازماشينها ازهريك 
 خود به متعلق

41 0 5 32 2 0 11 43 37 1 1 1 4 13 3 9 0 1 

 0 1 19 139 357 271 1 4 0 480 481 401 2 7 476 498 1 517   ديگران به كشاورزي متعلق ادوات و ازماشينها ازهريك كننده استفاده

 

 آباد سريشدر شهر  آنها دام تعداد و دام يدارا برداريهاي بهره تعداد)56(جدول شماره 

 كل  فقط دام كوچك  فقط دام بزرگ  دام كوچك و بزرگ توام 

  يارتعدادبهره برد تعداد دام كوچك  تعداد دام بزرگ   يتعدادبهره بردار تعداد دام كوچك   يتعدادبهره بردار تعداد دام بزرگ   يتعدادبهره بردار تعداد دام كوچك  تعداد دام بزرگ 

63  498  33  73  31  2480  167  136  2977  231  

 
 آباد سريشدر شهر  آنها دام تعداد و كوچك دام برداريهاي بهره تعداد)57( جدول شماره

 كل  فقط گوسفندوبره  فقط بزوبزغاله  گوسفندوبره بزبزغاله توام 

تعداد دام 

 بزوبزغاله 

تعداد دام 

 گوسفندوبره 

تعدادبهره 

  برداري

تعداد 

 بزوبزغاله 

تعدادبهره 

 برداري 

تعداد 

 گوسفندوبره 

تعدادبهره 

 برداري 

تعداد دام 

 بزوبزغاله 

تعداد دام 

 گوسفندوبره 

تعدادبهره 

  يبردار

440  969  91  162  26  1407  83  602  2376  200  
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٧٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 آباد سريشدر شهر  آنان برداري وتعدادبهره نوع برحسب 3 و 1 نوع برداران بهره)58(جدول شماره 

 داراي بهره برداري اختصاصي  فاقد بهره برداري اختصاصي 

بهره برداري 3با  بهره برداري 2با   بهره برداري 4با  جمع  بايك بهره برداري   بهره برداري 3با   بهره برداري 2با    جمع  بايك بهره برداري  

0  0  43  43  0  0  44  665  709 

 

  آباد سريششهر در  بردار بهره  نوع برحسب  شده سرشماري كشاورزي بردايهاي بهره)59(جدول شماره 
 
 
  

  

 
 

 آباد سريشدر شهر  زمين با  يبرداريها بهره مساحت و تعداد )60( هجدول شمار

 كل  اراضي زراعي  باغ وقلمستان 

 تعدادبهره برداري  مساحت  تعدادبهره برداري  مساحت  تعدادبهره برداري  مساحت 

92  531  5962  542  6055  683  

  
   آباد   سريشدر شهر  آبي زمين با  برداريهاي بهره مساحت و تعداد) 61(شماره  جدول

آبي -تان باغ وقلمس آبي -اراضي زراعي    كل  

  يتعدادبهره بردار مساحت   يتعدادبهره بردار مساحت   يتعدادبهره بردار مساحت 

90  521  192  57  282  529  

 

 آباد سريشدر شهر  ديم بازمين  يبرداريها بهره مساحت و تعداد )62(شماره  جدول
 

 
                                                     

 آباد سريشدر شهر  زراعي اراضي داراي  برداريهاي بهره مساحت و تعداد)63( شمارهجدول 

 كل  زيركشت  آيش 

ساحت م يتعدادبهره بردار مساحت   يتعدادبهره بردار مساحت   يتعدادبهره بردار   

2973 490  2989 501  5962 542  

  

 

   آباد   سريشدر شهر  مقدارتوليدآنها و  تعداددرخت- ساده كاشت مساحت-  انگور ديم دائمي  كشت دارائ برداريهائ بهره) 64(شماره جدول 

مخلوط  كاشت كاشت پراكنده  كل   كاشت مجتمع ساده  

 توليد 
تعدادبهره 

 بردارئ 
 توليد 

تعداد درخت 

 نهال 

تعداد درخت 

 بارور 

تعدادبهره 

 بردارئ 
 توليد 

تعداد درخت 

 نهال 

تعداد درخت 

 بارور 

تعدادبهره 

 بردارئ 
 توليد 

تعداد درخت 

 نهال 

تعداد درخت 

 بارور 

سطح 

 كاشت 

تعدادبهره 

 بردارئ 

171 533  4  //  //  120  0  0  0  0  166 1  144  69  509  

 
 

 آباد سريشدر شهر   كشت دارائ برداريهائ بهره گندم توليد  ميزان  و كاشت سطح )65(شماره جدول 

 كل  آبي  ديم 

 تعدادبهره بردارئ  سطح كاشت  توليد  تعدادبهره بردارئ  سطح كاشت  توليد  تعدادبهره بردارئ  سطح كاشت  توليد 

2587 2824  486  342 85  17  2929 2909  491  

 جمع   1نوع  2نوع  3نوع  4نوع

 كل بي زمين  كل  بي زمين  كل  بي زمين  كل  بي زمين  كل  بي زمين 

0  0  0  0  0  0  75  758 75  758 

ديم -باغ وقلمستان  ديم -اراضي زراعي    كل  

احت مس   يتعدادبهره بردار مساحت   يتعدادبهره بردار مساحت   يتعدادبهره بردار 

2  12  5770 533  5772 536  
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٧٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 در شهر  كشت دارائ يبرداريها بهره)خشك( اسپرس و يونجه توليد ميزان و كاشت سطح): 66(شماره جدول  

 كل  آبي  ديم 

دارئ تعدادبهره بر سطح كاشت  توليد  تعدادبهره بردارئ  سطح كاشت  توليد  تعدادبهره بردارئ  سطح كاشت  توليد   

W  W  2  201  32  23  210  40  24  

 
 

آباد سريشدر شهر  كشت يدارا يبرداريها بهره  جو توليد ميزان و كاشت سطح ): 67(جدول شماره   

 كل  آبي  ديم 

 تعدادبهره بردارئ  سطح كاشت  توليد  تعدادبهره بردارئ  سطح كاشت  توليد  تعدادبهره بردارئ  سطح كاشت  توليد 

22  26  18  7  3  4  29  29  22  

 

توليدات باغي: )68(جدول شماره   

 

شـاخص ضـريب   . براي شناسايي ميزان تمركز بهره برداري هاي مختلف از شاخص ضريب مكاني اسـتفاده شـده اسـت   

عاليت مذكور مكاني نسبت نسبت هاست، به اين نحو كه براي شناسايي ميزان تمركز يك فعاليت در يك منطقه، سهم ف

اگـر نسـبت مـذكور    . از كل فعاليت هاي منطقه را بر سهم فعاليت مورد نظر از كل فعاليت هاي جامعه تقسيم مـي كنـيم  

بر اين اساس تمركز بهره برداري هاي مختلـف در  . بزرگتر از يك بود، بيانگر تمركز فعاليت مذكور در آن منطقه است

براي محاسـبه ضـريب مكـاني بـراي شهرسـتان و شـهر،       . ن محاسبه گرديدشهرستان و شهر نسبت به سطح استان كردستا

  . سهم هر يك از بهره برداري ها در شهرستان قروه به سهم هر يك از بهره برداري هاي در استان تقسيم شده است

  ها به تفكيك آبي و ديم برداري تعداد و مساحت اراضي زراعي بهره : )69(  شماره جدول

  سطح زير كشت ديم  سطح زير كشت آبي  سطح زير كشتكل   آباد سريششهر 

  5772  283  6055  )هكتار(تعداد
  67/4  33/95  100  درصد

  ).1383(كشاورزي شهرستان قروه  سرشماري: مأخذ                  

هكتار و كل سـطح زيـر    5772كل سطح زير كشت ديم   آباد سريشهكتار زمين زير كشت در شهر  6055از كل 

 چندان  آباد سريشدهد شهر باشد كه نشان ميكشت آبي ميزير  درصد 5يعني حدود . باشدهكتار مي 283كشت آبي 

 شرح
بهره 

 برداري ها
  اغداريب راعتز

  وليدت

گلخانه 

  اي

رورش پ

 ماكيان

پرورش 

  زنبورعسل

پرورش 

دام 

 بزرگ

پرورش دام 

 كوچك

پرورش 

كرم 

 ابريشم

 تعداد

استان 

 كردستان
1263487527 58967 27 57133 8083 51627 55737 --- 

 -- 11363 8610 396 10506 3 8844 19893 3763 شهرستان قروه
  سهم
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٧٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

باشد، يعني بـه نسـبت   حلقه مي 15عميق هاي چاهتعداد . داشته استنهاي كشاورزي پيشرفت در جهت آبي كردن زمين

ناسب يك كشاورزي به سـمت صـنعتي   م چندانهكتار زمين كشاورزي يك چاه عميق وجود دارد و اين نسبت  18هر 

  .باشدمينشدن 

 171، انگـور  تـن  210 ، جـو تن  2929به ميزان توليد گندم با   آباد سريشترين محصوالت كشاورزي شهر از عمده

هكتـار از توليـدات    تـن در  30برداشت سيب زميني با متوسط  همچنين. باشدمي سالدر  تن 171تن، و يونجه و اسپرس 

  . كه بطور متناوب كشت مي شود باشدمي  آباد سريشوري باال در شهر ا بهرهمهم و اساسي ب

در بخش كشـاورزي وجـود دارد كـه بـر روي      بهره بردارنفر  683،  آباد سريشنفر جمعيت شهر  6958از مجموع 

بخـش   سرانه اراضي قابـل كشـت بـراي فعـالين ايـن      بطور متوسط. هكتار اراضي كشاورزي مشغول به كار هستند 6055

 گـذاري گيرد و بنابراين بـا انجـام سـرمايه   را در بر مي شهراطراف كه سطح قابل توجهي از اراضي  باشد ميهكتار  86/8

هايي در بخش امكانات و ماشين آالت كشاورزي و توسعه سيستم هاي آبرساني بهينه در منطقه مـي تـوان ميـزان توليـد     

  .مر باعث تقويت بنيه اقتصادي شهر مي شودمحصوالت را تا حد بااليي افزايش داد كه اين ا

سطح زيـر كشـت، آب، نيـروي    (از نظر عوامل توليد بخش كشاورزي  آباد سريشتوان گفت شهر به طور كلي مي

  آبـاد  سـريش انداز آينده بخش كشاورزي در رتبه مناسب و بااليي در شهرستان قروه قرار دارد و در چشم) كار، سرمايه

  . شدن درصد بااليي از توليدات اين بخش بودتوان شاهد صنعتي  مي

  منابع آب آشاميدني

ليتـر آب در    30بـا دبـي    متـر    80و   65به عمق  دو حلقه چاهوجود  آباد سريشآشاميدني شهر  آباز منابع اصلي 

ز حفـر  ليتـر آب در ثانيـه،  نيـ     30ديگـر بـا دبـي     قيـ عم حلقه چـاه عالوه بر اين، يك . استثانيه، در سمت جنوب شهر 

  . گرديده و آماده بهره برداري است

  :)معدن، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان(بخش صنعت

اي در رشد و توسعه اقتصـادي جوامـع   هاي عمده اقتصادي نقش مهم و تعيين كنندهصنعت به عنوان يكي از بخش

-هاي منطقـه ريزيو تفصيلي و برنامههاي جامع هاي مطالعاتي، طرحبه همين منظور بايد در تمامي طرح  كند وبازي مي

ريـزي قـرار گرفتـه و بـا درك و شـناخت درسـت از       و برنامـه  ارزيـابي اي و بخشي، جايگاه صنعت به طور دقيق مـورد  

هاي موجود سعي در ارائه راهكاري داد كـه بتوانـد بـه رشـد و توسـعه اقتصـادي در ايـن منـاطق         ها و محدوديتتوانايي

  .، شاهد رشد و توسعه اقتصادي در اين جوامع بوداقتصاديميزان توليد در بخش هاي مختلف كمك كند و با باال بردن 
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٧٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

به طور كلي در محدوده استان كردستان از نظر وجود صنايع بزرگ و كارگاه هـاي عمـده توليـدي انـدك اسـت و در      

در بازماندگي اسـتان بـراي جـذب    عوامل متعددي . مقايسه  با ساير استان ها و كل كشور در سطح بسيار پايين قرار دارد

سرمايه گذاري در طول ادوار مختلف وجود داشته است كه بخش خصوصي و دولتي كمتر راغب بـه سـرمايه گـذاري    

  . شده اند

هاي اقتصادي و نيز فراهم نبودن زمينه و زيرساخت هاي الزم  محدوديتبه داليل مختلفي از قبيل   آباد سريششهر 

متأسفانه از لحـاظ توسـعه صـنعتي در جايگـاه      نيز نزديكي به مراكز جمعيتي و نسبتاً صنعتي،و  براي توسعه بخش صنعت

البته اين پايين بودن سطح توليد و توسعه در ساير بخش هاي اقتصادي مانند كشـاورزي و  . پاييني قرار گرفته است بسيار

هاي آتي در سطوح مختلف برنامـه ريـزي بايـد     ريزيبنابراين در اين برنامه و برنامه. خدمات نيز تا حدودي وجود دارد

هـاي  هاي موجود در منطقـه در ارتقـاء توانـايي بخـش    ها و استعدادسعي داشت كه با شناخت درست و كامل از توانايي

در جهـت رشـد و توسـعه اقتصـادي ايـن       بويژه در زمينه صنايع تبديلي و تكميلـي بخـش كشـاورزي     مختلف اقتصادي

  .شهرگام برداشت

شهرك صنعتي واحدي ندارد، طبـق سرشـماري رسـمي مركـز آمـار        آباد سريششهر ) 1388سال (ال حاضردر ح

هاي صنعتي اشـتغال  نفر در بخش فعاليت 287 تعداد   آباد سريششهر  نفر شاغل  1764 ، از مجموع 1385ايران در سال 

  .نفر بوده است 40نفر و تعداد زنان  247دان دهند كه تعداد مردرصد اين جمعيت را تشكيل مي 16دارند، تقريباً معادل 

  آبـاد  سـريش همچنين بر اساس آمار و اطالعات سازمان صنايع و معادن استان تعداد شاغلين در بخش معـادن شـهر   

مشـخص و   كارخانهوجود دارد و معدن سنگ مرمر  دودر محدوده و حريم شهر فقط   در حال حاضر .باشدنفر مي 81

  .فعالي ندارد

توان قاليبافي، را نام برد كه هم جنبه مصرفي دارد و هم بـراي عرضـه بـه بـازار     مي  آباد سريشايع دستي شهر از صن

اما در چند سال اخير با پايين آمـدن تقاضـا بـراي    . باشندشود و تعدادي از اهالي شهر به اين فعاليت مشغول ميتوليد مي

براساس اطالعـات سـالنامه آمـاري    . گيري كاهش يافته استچشم اينگونه صنايع از تعداد شاغلين در اين صنعت تا حد

  .باشندنفر مشغول به فعاليت مي 28در بخش توليد فرش دستباف حدود  1385استان در سال 

  خدمات -

اصلي اقتصاد است كه همزمان با توسعه و پيشرفت منطقه، اين بخش نيز توسـعه و   بخشبخش خدمات يكي از سه 

در سـال  . ن بخش بعنوان پشتيبان و حمايت كننده دو بخش كشاورزي و صنعت نام برده مي شـود از اي. يابدگسترش مي

  . درصد از كل جمعيت شاغل شهر بوده است 60نفر، تقريباً  1067تعداد شاغلين اين بخش  1385
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٧٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  درماني  - خدمات بهداشتي  -

 -بهداشـتي هروندان داراي يـك مركـز   درماني مورد نياز براي ش -ز نظر داشتن خدمات بهداشتيا آباد سريششهر 

درماني داراي تسـهيالت   -مركز بهداشتي . است 115، اورژانس پايگاه بهداشت و يك مركز فوريتهاي پزشكيدرماني 

يك پزشك مـرد، يـك پزشـك زن، يـك      باو نيز يك دستگاه آمبوالنس زايماني، آزمايشگاه، راديولوژي و داروخانه 

،كاردان مبارزه با بيماريها، يك بهيار زن ، يك متصدي آزمايشگاه، يك نفركاردان و )روز 4هفته اي (دندانپزشك مرد

نفـر تعرفـه نـويس، يـك نفـر       3نفر مامـا،   2يك نفر كارشناس  بهداشت محيط، يك نفركاردان بهداشت خانواده مرد، 

بهيار شيفت  3ورژانس آن نيز با به ارائه خدمات مي پردازد و ا 14:30تا  7:30از ساعت كه  استنفر سرايدار  2راننده و 

بهـورز زن   5پايگاه بهداشت شهر نيز با  .باشدمشغول به فعاليت ميروز بعد  7:30تا  19:30شب و يك پزشك از ساعت 

نيـز در محـل درمانگـاه سـابق بـا يـك دسـتگاه         115مركـز فوريتهـاي پزشـكي   . به فعاليتهاي مربوطه مي پـردازد ) بومي(

  .در سالهاي اخير مستقر شده است) پرستار(ن فوريتهاننده و يك تكنسيآمبوالنس به همراه يك را

  خدمات آموزشي  -

هاي دو و مدرسه با شيفت 14در قالب تعداد مدارس و كالس درس تنها شامل   آباد سريشخدمات آموزشي شهر 

  .باشندنفر مشغول به فعاليت مي 130باشد، كه حدود مي يك

  خدمات داد و ستد -

كه در دادو ستد شهر مشغول به   آباد سريشبانكها ، نانوايي ها و ساير خدمات تجاري شهر  هاغازهمهمچنين تعداد 

  . باشندنفر شاغل بوده و مشغول به فعاليت مي 444واحد است، كه در آن حدود  375فعاليت هستند، 

  خدمات دفاع و امنيت شهر -

نفـر درآن مشـغول بـه فعاليـت و      27الـي   24داراي يك مركز انتظامي شـهري اسـت كـه حـدود       آباد سريششهر 

  .باشندبرقراري امنيت در اين شهر مي

  :بيكاري در بخش هاي مختلف اقتصادي جمعيت فعال ، اشتغال و -2-3

و نحوه پراكنش جمعيـت در    آباد سريشدر اين بخش از گزارش به بررسي وضعيت جمعيت فعال و غيرفعال شهر 

اطالعـات آمـاري   . شـود رسي وضعيت اشتغال و بيكاري در سطح شهر پرداخته مـي و نيز بر اقتصاديهاي مختلف بخش

مركز آمـار  ( 1385و همچنين آمار مربوط به سرشماري سال  1385 اين بخش بر اساس اطالعات تفصيلي آمارنامه سال 

  .باشد مي) ايران و سالنامه آماري استان كردستان
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٧٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ميزان فعاليت عمومي) الف

به اين معني كه بـا اسـتفاده از ايـن    . باشد مينيروي كار در يك منطقه  مشاركتن دادن ميزان اين شاخص براي نشا

شاخص مي توان فهميد كه در يك منطقه به نسبت ميزان كل جمعيت منطقه چند درصـد يـا چـه نسـبتي از جمعيـت بـه       

به كـل جمعيـت را   ) غل و بيكارشا(نسبت جمعيت فعال .مي باشند) بيكار(و يا در پي يافتن شغل) شاغل( فعاليت مشغول

  .ميزان فعاليت عمومي مي گويند

  ميزان فعاليت واقعي جمعيت) ب

وارد شده به بازار كار و در حـال فعاليـت در فعاليـت هـاي اقتصـادي شـهر و        افراداندازه اين شاخص بيانگر ميزان 

  .باشد ميمحاسبه آن نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت 

  : از نظر اقتصادي جمعيت فعال و غير فعال) ج

جويـاي  (ا بيكار مأمور آمارگيري شاغل ي  تر خانوارها كه در هفت روز قبل از مراجعه تمامي اعضاي ده ساله و بيش

چـه  نبـدون كـار چنا   درآمـد  داران و دارنـدگان   اند محصالن، خانـه  به شمار آمده“ فعال از نظر اقتصادي « اند،  بوده) كار

  .ندامحسوب شده»فعال از نظر اقتصادي ” اند  ودهنيز ب) جوياي كار(شاغل و يا بيكار 

  :جمعيت فعال به دو گروه از نيروي كار شاغل و بيكار تقسيم مي شود

  :شاغل

  :افراد زير طبق تعريف كار، شاغل به حساب مي آيند

 .كساني كه در هفت روز پيش از مراجعه مأمور آمارگيري كار مي كرده اند )1

تند ولي در هفت روز گذشته به عللي از جمله موارد زير كار نكرده اند و پس از رفـع  كساني كه داراي شغلي هس )2

 :علت به كار خود ادامه خواهند داد

 مرخصيص ساالنه، مرخصي بدون حقوق ، مرخصي زايمان، مأموريت هاي آموزشي و تحصيلي  •

يكي، كمبـود مـواد خـام،    تعطيلي موقت محل كار به خواست كارفرما مطابق با قـانون يـا بـه علـت نقـص مكـان       •

 تعطيلي موقت بدون پرداختي

 .مشكالت فردي مربوط به محل كار مانند حل اختالفات، غيبت بدون مرخصي •

 نامساعد بودن شرايط آب و هوايي •

 يا مصدوميت  بيماري •

 .شركت در فعاليتهاي مذهبي، اجتماعي ، سياسي •
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٨٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 .و روز كار كرده اندكساني كه شغل مستمر نداشته ولي در هفت روز گذشته حداقل د •

كساني كه داراي شغلي هستند ولي در هفت روز گذشته به اقتضـاي فصـل و ماهيـت فصـلي كـار خـود، كـار         •

 .، مشروط بر آن كه در جستجوي كار ديگري هم نبوده باشند)بيكاران فصلي(نكرده اند 

 .افرادي كه به انجام خدمت وظيفه عمومي مشغول هستند •

دوره هاي آموزشي در دانشكده ها و آموزشگاههاي مربوط بـه نيـروي نظـامي و     كساني كه در حال گذراندن •

 .انتظامي هستند

كساني كه براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با وي نسبت خويشاوندي نيز دارند، كـار مـي كننـد و از ايـن      •

 .بابت مزد و حقوق دريافت نمي كنند

كنند و در قبال آن تعهد خدمت دارند و مدت تحصـيل  كساني كه از كمك هزينه تحصيلي دولتي استفاده مي  •

 .آنان جزو سابقه خدمتشان به حساب مي آيد

كساني كه در بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب اسالمي مشغول خدمت بوده اند، و خدمت آنان در بسيج  •

 .شغل آنان به حساب مي آيد و بابت آن حقوق مستمر دريافت مي كنند

روز گذشته به عنوان كـارآموز اشـتغال داشـته انـد در صـورتي كـه بـه طريـق نقـدي و يـا            كساني كه در هفت •

غيرنقدي مزد دريافت مي كنند و يا فعاليت آنان در ارتباط با توليد كاال و خدمات باشد، به عنوان شاغل تلقي مي 

 .شوند

  :بيكار

حسوب مي شـوند و در هفـت روز قبـل از مراجعـه     كساني كه به طور بالقوه توانايي كار دارند اما شاغل نيستند بيكار م

  :مأمور آمارگيري داراي سه خصوصيت زير باشند

 ).داراي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي نباشد(فاقد كار  -1

 ).براي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي آمادگي داشته باشد(آماده براي كار  -2

ل مزدبگيري و يا خوداشتغالي بـه عمـل آورده   اقدامات مشخصي را به منظور جستجوي اشتغا(كار جوياي  -3

 ).باشد

همچنين كساني هم كه در هفت روز گذشته به اقتضاي فصل و ماهيت فصلي كـار خـود بيكـار بـوده انـد، چنانچـه در       

  .محسوب مي شوند "بيكار"جستجوي كار ديگر باشند 
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٨١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  جمعيت غير فعال) د

ي مـأمور آمـارگيري شـاغل يـا بيكـار       روز قبـل از مراجعـه  تر خانوارها كـه در هفـت    تمامي اعضاي ده ساله و بيش

انـد بـه    بندي شده بدون كار و ساير طبقه درآمد هاي محصل، خانه دار، داراي  اند و در يكي از گروه نبوده) جوياي كار(

  اند به شمار آمده” غير فعال از نظر اقتصادي “ عنوان جمعيت 

  :مي شوندجمعيت غير فعال كه به گروه هاي زير تقسيم  

  :محصل -

ي مـأمور آمـارگيري در حـال تحصـيل      شوند و در هفـت روز پـيش از مراجعـه    كساني كه شاغل يا بيكار محسوب نمي

  .شوند محسوب مي“ محصل” اند  بوده

  : خانه دار -

ي مـأمور   آيند و بنـابر اظهـار پاسـخگو، درهفـت روز پـيش از مراجعـه       كساني كه شاغل، بيكار و محصل به حساب نمي

  .شوند محسوب مي” دار  خانه” اند،  داري مشغول بوده گيري به خانهآمار

  ):بازنشسته و غير بازنشسته(بدون كار  درآمد داراي  -

مسـتمري ماننـد حقـوق بازنشسـتگي، حقـوق       درآمـد  شـوند و   دار محسوب نمي كساني كه شاغل، بيكار، محصل و خانه

  .     شوند محسوب مي” بدون كار  درآمد داراي “ ، دارند …امالك و مستغالت، سود سهام و  درآمد وظيفه، 

  :ساير -

هـاي بـاال قابـل     ي مأمور آمارگيري در هيچ يـك از گـروه   كساني كه از نظر وضع فعاليت در هفت روز پيش از مراجعه

  .گيرند قرار مي“  ساير” بندي نيستند، در گروه طبقه

  )بارتكفل(ميزان سرباري جمعيت شاغل) ه

افـراد   درآمـد اين امر با فرض اينكـه  . هاي چند نفر باشد بايد متكفل هزينه شاغلدهد كه هر فرد  بار تكفل نشان مي

 درآمـد ، از  درآمـد  كه فرض غير محتملي است و معموالً افراد فقير به دليل فعاليت در مشـاغل كـم  (شاغل يكسان باشد، 

تواند در تعيين خانوارهـاي فقيـر    شته باشد كه خود ميتواند دا نشان از توان اقتصادي خانواده مي) پائيني نيز برخوردارند

  . بسيار مؤثر باشد

يكسان يك ميليون ريالي باشـد، در صـورتي كـه فـرد اول      درآمد دارايبه عبارت ديگر، اگر دو فرد شاغل هر دو 

افراد   صرف هزينه خود را درآمدچرا كه فرد دوم . باشد، فرد دوم فقيرتر از فرد اول است 7و فرد دوم 4داراي بار تكفل 

بار تكفل واقعي يا ميزان خالص بار تكفل نسبت جمعيت غيرمولـد و مصـرف كننـده را بـه ازا هـر فـرد       . كند بيشتري مي

  .شاغل نشان مي دهد
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٨٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   آباد سريشوضع فعاليت در شهرستان قروه و شهر  -

باشد، از ايـن  نفر مي 169041قروه  ساله و بيشتر شهرستان 10طبق اطالعات اخذ شده از مركز آمار ايران تعداد جمعيت 

در جـدول زيـر بـه    . باشـند جمعيت غيـر فعـال مـي   ) درصد 58(نفر  97806جمعيت فعال و ) درصد 42(نفر 70460ميزان 

  :تفكيك جنس و شهري و روستايي وضعيت شهرستان قروه انعكاس يافته است
  1385قروه بر حسب جنس، شهري و روستايي و وضع فعاليت در سال ساله و باالتر شهرستان  10توزيع تعداد جمعيت   ):70(شماره  جدول

  كل  
  روستايي  شهري

  زن  مرد  كل  زن  مرد  كل
ساله و  10جمعيت 

 41828 40301 82129 44308 42604 86912 169041  بيشتر

  70460  جمعيت فعال
  56632  مرد

32740 28091 4649 37720 28541 11642 
  13828  زن

  97806  الجمعيت غيرفع
  25948  مرد

53684 14306 39378 44122  9179 32480 

  78858  زن
  .مركز آمار ايران ،1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن: مأخذ

درصد است كه اين نسبت نشان دهنده عدم مشاركت بخـش بزرگـي از    35ميزان فعاليت واقعي در شهرستان قروه 

شـود كـه نيـروي    ، همچنين در بسياري از موارد يافت ميباشدميدي شهرستان جمعيت در سن كار و فعاليت نظام اقتصا

توان آنها را جزء مشاغل وارد كرد و يا به صورت انواع بيكاري كاذب و پنهـان  باشند كه  نميكار به فعاليتي مشغول مي

در جـدول  . روشـن نباشـد  است؛ باالخص در مناطقي كه كمتر توسعه يافته باشد و مشاغل براي آن به درستي تعريف و 

  :زير به تفكيك جنس ، شاخص هاي آماري مربوط به فعاليت و اشتغال در سطح شهرستان  قروه نشان داده شده است
  

  1385هاي ميزان فعاليت و اشتغال جمعيت شهرستان قروه در سال اندازه شاخص ):71(شماره جدول 

  زن  مرد  مرد و زن  شاخص

 0.14 0.57  20.4  ميزان فعاليت عمومي

 0.11 0.49  0.35  ميزان فعاليت واقعي

 0.82 0.85 0.84  )از جمعيت فعال(ميزان اشتغال

 0.18 0.15 0.16  )از جمعيت فعال(ميزان بيكاري

  3.37ميزان سرباري جمعيت                                                                                                   
  .منبع همان: ذمأخ

ميـزان  . كنـد كسـب مـي   درآمدنفر  37/3در جدول باال ميزان سرباري جمعيت نشان از اين است كه يك نفر براي 

درصـد، كـه ايـن     16و ميزان بيكـاري از جمعيـت فعـال     باشدميدرصد  84اشتغال در ميان جمعيت فعال شهرستان قروه 
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٨٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

باشـند و از ايـن   درصد از كل جمعيت در جمعيت فعـال مـي   35ا تنها زير. باشدنشان از بيكاري باالي شهرستان قروه مي

  .درصد بيكار دارد 16ميزان نيز 

 46در نقاط روستايي شهرسـتان  . باشددرصد متفاوت مي 10ميزان فعاليت عمومي در نقاط شهري و روستايي در حدود 

 اخص فعاليـت عمـومي بيشـتر اسـت، مـي     دليل اينكه در مناطق روستايي ش. باشدميدرصد  38درصد و در نقاط شهري 

تواند درصد باالي محصلين و خانه داران در شهر، همچنين مهاجرت نيروي كاري كـه در روسـتا امكانـات كشـاورزي     

همچنين ميزان فعاليت واقعي . براي آنها فراهم نيست، به شهر باشد، كه موجب افزايش بيكاري بيشتر در شهر شده است

درصد بيشتر از نقاط شهري است؛ به همين دليل ميزان سـرباري جمعيـت در نقـاط شـهري      10در نقاط روستايي حدود 

  :توان اين تفاوت را تشخيص داددر جدول زير مي. بيشتر از نقاط روستايي است

  1385هاي عمومي جمعيت شهرستان قروه به تفكيك شهري و روستايي در سال شاخص): 72(جدول شماره 

  روستايي  شهري  شاخص

 0.46 0.38  ان فعاليت عموميميز

 0.40 0.30  ميزان فعاليت واقعي

 0.87 0.81  ميزان اشتغال

 0.13 0.19  ميزان بيكاري

  3  3.87  ميزان سرباري جمعيت

  .منبع همان: مأخذ
  

  )مقايسه درصدي(نمودار شاخص هاي ميزان فعاليت و اشتغال شهرستان قروه

  
 .مركز آمار و محاسبات محقق: مأخذ
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٨٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 بخشي و رشته فعاليتي اشتغال ساختار -

زايـي آنهـا بـراي    هاي اقيصادي نشان دهنده ظرفيت اشـتغال ها و رشته فعاليتالگوي توزيع شاغالن بر حسب بخش

هاي بازار نظام شغلي براي آنان است و يكي از مشخصه هايفرصتد شده به بازار كار و ايجاد جذب نيروي انساني وار

اقتصـادي در نظـام   هـاي  ه جايگاه و نقش نسـبي رشـته فعاليـت   و تعيين كنند توسعه است دهنده سطحنشان كه اقتصادي 

  .باشداشتغال جامعه مي

سـبتر از نظـام اشـتغال روسـتايي اسـت؛      هاي اقتصادي در نظام اشتغال شهري شهرستان منااهميت نسبي رشته فعاليت

شهرسـتان  و اين ويژگي در اشتغال روستايي شهرستان بوده  شهريبخش غالب اقتصادي در نظام اشتغال بخش خدمات 

 .باشدمربوط به بخش كشاورزي مي

ضمن آن كه سهم نسبي اشـتغال   ؛هاي خدماتي در نظام اشتغال روستايي بسيار محدود استاشتغال نسبي در فعاليت

دمات عمومي هاي خر فعاليتصنعتي هم در اقتصاد شهري و هم در اقتصاد روستايي شهرستان محدود است و اشتغال د

 .در نظام اشتغال شهري حائز اهميت زيادي است) دولتي(و اداري

كشاورزي شامل زراعت، باغداري، دامپروري، شكار، جنگلداري و ماهيگيري و صـنعت شـامل اسـتخراج معـدن،     

ل فروشي، تعمير وساي فروشي و خرده صنعت، ساختمان، تأمين آب و برق و گاز و در نهايت بخش خدمات شامل عمده

شخصـي و خـانگي، هتـل و رسـتوران، حمـل و نقـل، انبـارداري، ارتباطـات،          كاالهـاي نقليه موتوري، موتورسيكلت و 

هـاي كسـب و كـار، آمـوزش، بهداشـت و مـددكاري اجتمـاعي،         هـاي مـالي، مسـتغالت، اجـاره و فعاليـت      گري واسطه

نـوارهاي معمـولي داراي مستخــدم، اداره امــور   مـرزي، دفـاتـر و ادارات مـركـزي، خـا هاي بـرون ها و هيئـت سـازمـان

  .اجتماعي تأمين  و  عمـومـي، دفاع 

قـروه كـه    ل كـل شـاغالن سـاكن شهرسـتان    در اين سـا  1385بر پايه نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

، حـدود  غيـره و دامپـروري و  هاي بخش كشـاورزي  در فعاليت) درصد 42(نفر 24969نفر است، حدود 59216درحدود

بخـش   هـاي فعاليـت در ) درصـد  32.5(نفر19347در فعاليت هاي بخش صنايع و معادن و حدود ) درصد 25(نفر 14580

بخش كشاورزي شهرستان قروه به نسبت . نيز در گروه اظهار نشده هستند) درصد0.5(نفر 304خدمات مشغول و حدود 

ش خدمات شهرستان به نسبت اسـتان اشـتغال كمتـري را    استان بيشتر اما دربخش صنعت تفاوت چنداني ندارند و در بخ

در جـدول زيـر وضـعيت بخـش هـاي مختلـف اسـتان كردسـتان و شهرسـتان قـروه و شـهر            . در خود جـايي داده اسـت  

 :با هم مقايسه شده است  آباد سريش
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٨٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1385سال  توزيع جمعيت شاغل در استان و شهرستان و شهر بر اساس گروه هاي عمده شغلي در): 73(شماره جدول 

  آباد سريششهر   شهرستان قروه  كردستان  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  گروه هاي عمده فعاليت
  8/22 402 42 24969 29 113873  بخش كشاورزي

  3/16 287 25 14580 26 101300  بخش صنعت

  5/60 1067 32.5 19347 44 172099  بخش خدمات

  4/0 8 0.5 304 1 4997  اظهار نشدهساير و 

  100  1764  100 59216  100 392593  جمع

  .منبعهمان : مأخذ

باشـند و ايـن   مشغول به فعاليـت مـي   خدماتاز كل شاغلين در بخش ) درصد 5/60(نفر 1067 آباد  سريشدر شهر 

. در اين شهر توانسته بيشترين سـهم اشـتغال را ايجـاد كنـد     هابه دليل ضعف ساير بخش خدماتدهد كه بخش نشان مي

صـنعت و  مـابقي شـاغلين در بخـش    . شـود از كل جمعيت شاغل را شـامل مـي  ) درصد 8/22(نفر 402 كشاورزيخش ب

مقايسـه  . باشـد درصـد از كـل جمعيـت شـاغل مـي      85/57نفـر يـا    287باشند كه حـدود   مشغول به فعاليت ميساختمان 

  :ر آمده استدر نمودار زي  آباد سريشوضعيت اشتغال استان كردستان، شهرستان قروه و شهر 

  
 .مركز آمار و محاسبات محقق: مأخذ

درصـد از   14باشـد، يعنـي كمتـر از    در شهرستان قروه بخش كشاورزي در روستا از سـهم بيشـتري برخـوردار مـي    

اما بخش صنعت در شهر از سهم بيشتري از اشتغال برخوردارند، . باشندفعاليت كشاورزي مي بهشاغالن در شهر مشغول 

بخـش خـدمات شـهري از اهميـت     . باشـند از كل شاغالن بخش صنعت در شهر مشغول به فعاليت مـي درصد  53حدود 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٨٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

گيري به نسبت خدمات روستايي برخوردار است، و تفاوت زيادي بين اشتغال خدمات شـهري و روسـتايي وجـود    چشم

  .درصد بخش شهري شاغلين در بخش خدمات را در خود جايي داده است 75دارد، تقريباً 

  1385 ساختاربخشي اشتغال در سطح شهرستان قروه به تفكيك شهري و روستايي در سال ):74(شماره جدول 

  روستايي  شهري  جمع  بخش
 21545 3424 24969  بخش كشاورزي

 6829 7751 14580  بخش صنعت

 4193 15186 19363  بخش خدمات

 144 159 304  اظهار نشده

 32711 26505 59216  جمع

  .استان كردستان 1385مي نفوس و مسكن وسرشماري عم: مأخذ
  

شود، تفاوت كم ميـان اشـتغال بخـش صـنعت شـهري و روسـتايي       ها بهتر مشاهده و درك ميدر نمودار زير اين تفاوت

باشـد، كـه سـهم بيشـتر اشـتغال شـهري در بخـش خـدمات و سـهم          سهم كم اين بخش در اشتغال شهرسـتان قـروه مـي   

  .باشدرزي ميبيشتراشتغال روستايي در بخش كشاو
  

  1385نمودار ساختار بخشي اشتغال در سطح شهرستان قروه به تفكيك شهري و روستايي در سال 

 
  .مركز آمار و محاسبات محقق: مأخذ                 
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٨٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  آباد سريشوضع فعاليت در شهر  -

 10در سن بـاالي  ) رصدد  23/86( نفر 6000باشد، نفر مي 6958كه   آباد سريششهراز كل جمعيت  1385در سال 

 3894 از نظر اقتصـادي جمعيـت فعـال بـوده و مـابقي حـدود      ) درصد 35(نفر 2106 برابراز اين تعداد رقمي  سال بوده و

ــر ــد 65(نف ــوده  ) درص ــادي ب ــال اقتص ــدغيرفع ــدود   . ان ــال ح ــت فع ــر 1764از جمعي ــد 7/83(نف ــاغل و ) درص  342ش

  .باشندبيكار مي) درصد3/16(نفر

 حـدود (نفـر   1625 دار وآنها خانه) درصد 45 حدود(نفر 1748  آباد سريشت غير فعال اقتصادي شهراز تعدادكل جمعي

 حـدود (نفـر  167ن كـار بـوده انـد و سـايرين كـه      بدو درآمدنيز داراي ) درصد 7 حدود(نفر  280محصل و ) درصد 42

هستند كه يا اشـتغال خـود را معرفـي     باشد، جزء افراديمي افراد اظهار نشده) درصد 2 حدود(نفر 74 به عالوه) درصد4

  . انديا در اين دسته بندي جايي نگرفتهننموده و 

  آباد سريشساله و بيشتر شهر  10وضع فعاليت جمعيت  ):75(جدول شماره 

  شــــــــــــهر
  آباد سريش

 10جمعيـــت 
  ساله و بيشتر

ــر   ــال از نظـ ــت فعـ جمعيـ
  جمعيت غير فعال از نظر اقتصادي  اقتصادي

اظهــار 
  نشده

  دار خانه  محصل  جمع  بيكار  اغلش  جمع
داراي 

ــد  درآمــ
  بدون كار

ــا سـ
  ير

  74 167 280  1748  1625 3894 342 1764  2106  6000  جمعيت

 2 4 7 45 42 65 3/16 7/83 35  100  درصد

  .؛ و محاسبات محقق1385مركز آمار ايران : مأخذ

 به تفكيك جنس آباد سريشررسي وضعيت اشتغال در استان كردستان و شهر ب): 76(شماره  جدول

  وضعيت اشتغال
  آباد سريششهر   استان كردستان

  زن  مرد  كل  زن  مرد  كل

 143 1621 1764  46615  345980  392595  شاغل

 76 266  342  21816  77544  99360  بيكار

 842 783  1625  120821  136051  256872  محصل

 117 163  280  19059  25769  44828  بدون كار درآمدداراي 

 1739 9  1748  367515  1601  369116  ارخانه د

 111 56  167  23191  26360  49551  ساير

  48 26  74  4161  3909  8070  اظهار نشده
 3076 2924 6000 603178 617214 1220392  جمع

  .؛  و محاسبات محقق1385سالنامه آماري استان سال : مأخذ
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٨٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 )مقايسه درصدي( آباد سريشتان و شهر بررسي وضعيت اشتغال در استان كردس  ):77(جدول شماره 

  )درصد( آباد سريششهر   )درصد(استان كردستان  وضعيت اشتغال

  زن  مرد  كل  زن  مرد  كل
  شاغل

٤.٦٥ ٥٥.٤٤ ٢٩.٤٠ ٧.٧٣ ٥٦.٠٦ ٣٢.١٧ 

  بيكار
٢.٤٧ ٩.١٠ ٥.٧٠ ٣.٦٢ ١٢.٥٦ ٨.١٤ 

  محصل
٢٧.٣٧ ٢٦.٧٨ ٢٧.٠٨ ٢٠.٠٣ ٢٢.٠٤ ٢١.٠٥ 

  بدون كار درآمدراي اد
٣.٨٠ ٥.٥٧ ٤.٦٧ ٣.١٦ ٤.١٨ ٣.٦٧ 

  خانه دار
٥٦.٥٣ ٠.٣١ ٢٩.١٣ ٦٠.٩٣ ٠.٢٦ ٣٠.٢٥ 

  ساير
٣.٦١ ١.٩٢ ٢.٧٨ ٣.٨٤ ٤.٢٧ ٤.٠٦ 

  اظهار نشده
١.٥٦ ٠.٨٩ ١.٢٣ ٠.٦٩ ٠.٦٣ ٠.٦٦ 

  جمع
١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ 

  .؛  و محاسبات محقق1385سالنامه آماري استان سال  :مأخذ

  آباد مقايسه درصدي جمعيت فعال و غير فعال بر حسب وضعيت اشتغال استان كردستان و  شهر سريش نمودار

  
  ؛  و محاسبات محقق1385سالنامه آماري استان سال  :مأخذ                             

  

   آباد سريشگروه هاي عمده فعاليت در شهر  -

  آبـاد  سريشساله و باالتر شهر  10نفر از شاغالن  1764ت از فعالي عمدهدر طبقه بندي شاغالن بر حسب گروه هاي 

  .درصد در بخش خدمات مشغول به فعاليت مي باشند 57درصد در بخش صنعت و  23درصد در بخش كشاورزي،  18
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٨٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1385بر اساس گروه هاي عمده فعاليت درسال  آباد سريشتوزيع جمعيت شاغل شهر  ):78(جدول شماره 

  درصد  تعداد  ليتگروه هاي عمده فعا

  8/22 402  بخش كشاورزي

  3/16 287  بخش صنعت

  5/60 1067  بخش خدمات

  4/0 8  اظهار نشده

  100  1764  جمع

  1385نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ

  

  
  1385نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : أخذم                  

  
  1385-1365بر اساس گروه هاي عمده فعاليت درسال  آباد سريشغال شهر توزيع سهم اشت ):79(جدول شماره 

  1385  1375  1365  عمده فعاليتبخش هاي 
 402  263 316  بخش كشاورزي

 287  340 203  بخش صنعت

 1067  840 753  بخش خدمات

 8  9  6  ساير

  1764  1452  1278  جمع

  مركز آمار ايران: أخذم
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٩٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  )به درصد( 1385- 1365آباد  بر اساس گروه هاي عمده فعاليت درسال  شتغال شهر سريشتوزيع سهم ا ):80(جدول شماره 

  1385  1375  1365  عمده فعاليت بخش هاي 
  8/22  11/18 7/24  بخش كشاورزي

  3/16  42/23 9/15  بخش صنعت

  5/60  85/57 9/58  بخش خدمات

  4/0  62/0  5/0  ساير

  100  100  1  جمع

  مركز آمار ايران: أخذم

  
  آباد سريشهاي مربوط به اشتغال و فعاليت در شهر  شاخص -

  ميزان فعاليت عمومي) الف

ايـن شـاخص بـراي شـهر     در حالي كـه   درصد بوده، 42حدود  1385شهرستان قروه در سال ميزان فعاليت عمومي 

ر و مشاركت بخش بزرگي از جمعيت در سن كا عدمدرصد است، كه اين نسبت نشان دهنده  30 در حدود آباد سريش

تواند ناشي از  عملكرد نظام باورهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه، نظـام      مي. هاي اقتصادي آن استفعاليت در فعاليت

  .نسبت به شهرستان قروه باشد  آباد سريششهر ... و  ، تحركات جمعيتيآموزشي، ساختار سني و جنسي جمعيت

  ميزان فعاليت واقعي) ب

 100به بيان ديگر از هـر  . استدرصد  25  آباد سريشيت واقعي جمعيت در شهر بر پايه اطالعات موجودميزان فعال

بيشـتر  . نفر آنان شاغل مي باشـند و در توليـد كـاال و خـدمات مشـاركت دارنـد       25جمعيت در سن كار و فعاليت از نفر

ند و باشـ درصد از جمعيت شهر است در گـروه مصـرف كننـدگان خـالص مـي      75كه حدود   آباد سريشجمعيت شهر 

كـه بـه مراتـب بهتـر از شـهر       باشـد  مـي درصـد   35اين شاخص در شهرستان قـروه  . هيچگونه  مشاركتي در توليد ندارند

  .باشدمي  آباد سريش

  :ساختار جمعيت غير فعال) ج

داري در ميان زنان و اشتغال به تحصـيل در ميـان دختـران و پسـران نوجـوان و جـوان از مهمتـرين        پرداختن به خانه

ايـن  . باشـد عملي عدم ورود جمعيت در سن اشتغال به بازار كار و پايين بودن سطح ميزان فعاليت عمـومي مـي   مصاديق

  آباد سريشدرصد جمعيت شهر  65درصد در شهرستان قروه و  58شود تا عوامل در كنار برخي عوامل ديگر موجب مي

  .گيرند در خارج از بازار كار قرار در سن كار و فعاليت غيرفعال بوده و 
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٩١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ميزان اشتغال و بيكاري جمعيت فعال) د

. باشـند يابند و بيكار درجست وجـوي كـار مـي   اند شغلي را بشده به بازار كار شهر، نتوانسته بخشي از جمعيت وارد

دي شـهر  هاي شغلي موجود در واحدهاي توليـدي خـدماتي نظـام اقتصـا    يت ناشي از كمتر بودن تعداد فرصتاين وضع

قاضاي هاي نيروي انساني مورد تقاضي شغل و نيز عدم انطباق ويژگيشده به  بازار كار و مت انساني وارد نسبت به نيروي

ه شده يا وارد شده به بازار كـار اسـت، بـه عبـارتي ديگـر نيـروي       هاي نيروي انساني عرضواحدهاي اقتصادي  با ويژگي

از سـوي   هاي ديگر ندارنـد و اي وارد شدن به بخشصص الزم را برانساني آزاد شده از روستاها يا بخش كشاورزي تخ

ح طميـزان اشـتغال از جمعيـت فعـال در سـ     . زيـاد قابـل توجـه نيسـتند      آباد سريشها در شهر ديگر بازار كار ديگر بخش

درصـد   16.3 درصـد و  16درصد  و ميزان بيكاري نيز به ترتيـب   83.7  آباد سريشدرصد و در شهر  84شهرستان  قروه 

  .باشد مي

  )بار تكفل(ميزان سرباري جمعيت) ه

ننـده بـه ازاي هـر نفـر جمعيـت      همانطور كه بيان شد ميزان سرباري جمعيت، نشان دهنده تعداد جمعيت مصرف ك

ايـه  بـر پ . شـود ت بـه تعـداد جمعيـت شـاغل محاسـبه مـي      كل جمعي نسبتكننده است و به صورت اندازه مقداري توليد

  3.37روه اين شاخص در شهرستان قـ .  نفر است 4  آباد سريشمعيت در شهر اطالعات موجود اندازه ضريب سرباري ج

  .باشدمي  آباد سريشاز شهر  تراندكي پائينكه  باشد مينفر 

  1385با شهرستان قروه در سال   آباد سريشمقايسه شاخص هاي ميزان فعاليت و اشتغال شهر  - 81جدول شماره 

   آباد سريششهر   شهرستان قروه  شاخص

 %30  %42  ن  فعاليت عموميميزا

 %25  %35  ميزان فعاليت واقعي

 %83.7 %84  ميزان اشتغال

 %16.3 %16  ميزان بيكاري

 4 3.37  به نفر ميزان سرباري جمعيت

  .مركز آمار ايران و محاسبات محقق: مأخذ
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٩٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  )مقايسه درصدي( آباد سريشنمودار شاخص هاي ميزان فعاليت و اشتغال شهرستان قروه و شهر 

  

  .مركز آمار ايران و محاسبات محقق: مأخذ         

  
  هاي اصلي فعاليت نيروي انسانيتحليل گروه -

هاي شغلي در شهر و ميزان دسترسي  ريزي شهري، پراكنش فرصت هاي شناختي در برنامه يكي از مهمترين ويژگي

كونت و فعاليـت از طـرف ديگـر    هاي سـ هاي شغلي از يك سو و تشخيص پهنه و برخورداري مناطق مختلف به فرصت

و نحـوه پـراكنش     آبـاد  سـريش هاي مختلف اقتصادي شهر هاي بخش در اين بخش از گزارش، به بررسي فعاليت. است

كل فعاليت هاي اقتصادي شهر به سه دسته اصلي كشـاورزي، صـنعت و   . هاي اقتصادي در شهر پرداخته مي شود فعاليت

درصـد شـاغل بخـش     23درصـد شـاغل در بخـش كشـاورزي،      18غل شهر خدمات تقسيم مي شود از كل جمعيت شا

درصد را شامل مـي شـوند بيشـتر     23كل شاغلين بخش صنعت كه . درصد شاغل بخش خدمات مي باشند 57صنعت و 

شاغلين واحدهاي صنعتي كوچك و كارگاه هاي كوچك و پراكنده سـطح شـهر هسـتند و شـهر فاقـد هرگونـه واحـد        

تنها بخش كشاورزي   آباد سريشي شهر يزادهد پايه اقتصادي اشتغالدر كل اين آمار نشان مي .باشد ميصنعتي بزرگي 

  . باشد و بخش خدمات به نسبت ساير نقاط استان تعريف چنداني ندارداست و بخش صنعت بسيار ضعيف مي

 ارزش زمين وساختمانهاي مسكوني وغير مسكوني وتغييرات آنهـا در منـاطق مختلـف شـهر و     -3-3

   عواملي كه در تغييرات نقش كننده دارند

هاي رشد و ها و برنامهگذاريبه طور كلي مسائل مربوط به ارزش زمين و نوسانات آن به ساختار اقتصادي، سياست

توسعه در سطح كشور بستگي دارد، ضمن آنكه اهميت نقاط جمعيتي از لحاظ موقعيت مكـاني، سلسـله مراتـب ملـي و     

يكـي از  . طات و دسترسي ساير پارامترهاي موثر ديگر نقـش بسـزايي در ايـن زمينـه ايفـا مـي كننـد       خدماتي، نحوه ارتبا
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٩٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هـاي  عواملي كه در چند سال اخير تاثير زيادي بر بازار زمين و مسكن داشـته اسـت كـاهش نـرخ سـود در سـاير بخـش       

مسـكن و زمـين را فـراهم آورده    هاي عمده در بازار باشد كه پيدايش بورس بازياقتصادي نسبت به بخش ساختمان مي

نيـز ماننـد بيشـتر شـهرهاي       آبـاد  سريششهر . است و موجب باالرفتن قيمت زمين و مسكن با سرعت نجومي شده است

هـاي مربـوط بـه زمـين و سـاختمان افـزايش       ايران از اين امر مستثني نبوده و تحت تاثير عوامل ياد شده، در بخش هزينه

  . چشمگيري داشته است

گردد، هرچه از معـابر بـه عمـق حركـت كنـيم ارزش زمـين       مي تعيينمين و امالك با توجه به معابر اصلي ارزش ز

بـه طـرف قـروه قـرار بگيـرد        آباد سريشچه ملك به سمت مسيرهاي خروجي  هردر محدوده شهر كمتر خواهد شد و 

  .ارزش آن بيشتر خواهد بود

اي اراضي در ارزش معامالتي يا قيمت منطقهاول،  گروه .كرد تقسيم گروه دو توان بر ارزش زمين را در شهرها مي

برابـر اعـالم دارايـي شهرسـتان قـروه ارزش      . تعيـين شـده اسـت    ييداراكه به وسيله اداره امور اقتصادي و  باشد ميشهر 

  .ريال اعالم گرديده است 2500براي هر متر مربع  1387در سال  ها شهريمعامالتي زمين

ايـن  . شـود  تعيـين مـي   موثر بر اقتصاد زمـين و مسـكن،   عواملوز زمين كه با توجه به مجموعه ارزش ر دوم، گروه 

هـاي معـامالت    مصـاحبه بـا بنگـاه   قيمت به صورت مدون قابل دسترسي نيست، و از طريق مراجعات محلي، به خصوص 

ريال  120000انگين مي  آباد سريشارزش روز زمين در سطح شهر . گرددمشخص ميرفتن اطالعات محلي گامالك و 

  . باشدريال مي 1500000تا 

و امكانات مختلف ) قميت تمام شده، وضع خريد و فروش، اجاره و غيره(هزينه هاي مربوط به مسكن  -

  سرمايه گذاري در زمينه مسكن در شهر 

مسـكن  . ردگيـ ها در برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي قرار مـي بخش ترينترين و ضروريمسكن در زمره اساسي

چيزي بيش از يك سرپناه صرفاً فيزيكي است و كليه تسهيالت و خدمات عمومي الزم براي بهتر زيستن انسان را شامل 

در زمره نيازهاي زيستي و اجتمـاعي قـرار مـي گيـرد و نبايـد       انسانمسكن به عنوان يكي از احتياجات اساسي . مي شود

اي تلقـي شـود؛ امـا    از دست داده و به صورت يك كـاالي سـرمايه   هاي كيفي و كمي خود راتحت هيچ شرايطي جنبه

متاسفانه به دليل وجود يك سري عوامل از جمله رشد فزاينده جمعيت، پايين بودن سود حاصـل از سـرمايه گـذاري در    

ه و ددرآمـ اي ها،  مسكن به صـورت كـااليي سـرمايه   اي منسجم براي تامين نيازمنديها و عدم داشتن برنامهديگر بخش
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٩٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ها را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داده و تامين مسكن را به يكي از دغدغه هاي اصلي مردم تبديل كـرده  زندگي انسان

  . است

در بلندمدت از قابليت جايگزيني  داردچون مسكن يك كاالي مصرفي محسوب نمي شود و ارزش سرمايه اي نيز 

عمـده  . ازارها، عرضه كننده و مصرف كننده خاص خود را دارنـد برخوردار است ولي در كوتاه مدت هر يك از اين ب

   ترين پارامترهايي كه در تعيين قيمت بازار مسكن نقش ايفا مي كنند به سه دسته عمده تقسيم مي شوند

 بازار مسكن  -3فرآيند توليد              -2بازار عوامل توليد         -1

  بازار عوامل توليد

... ود شامل عواملي از قبيل زمين، مصالح ساختماني، تاسيسات زيربنايي و نيروي انسـاني و  بازار عوامل توليد كه خ

خود  نقشاين عوامل به طور مستقيم در قيمت تمام شده مسكن تاثير دارند هريك بطور جداگانه عمل كرده و . باشدمي

رايط متفاوت، قيمت بـازار مسـكن و نوسـانات    مجموع عوامل باال و تاثير ساير پارامترهاي ديگر و در ش. كنندرا ايفا مي

  . آن را مشخص مي سازند

تحـت   بيشـتر اما . در بين عوامل فوق الذكر، زمين و مصالح ساختماني داراي دو قيمت رسمي و غيره رسمي هستند

ن مسـكوني  نيز مانند بيشتر ديگـر شـهرها زمـي     آباد سريشدر شهر . تاثير قيمت غيررسمي در بازار آزاد معامله مي شوند

باشد و در بيشتر موارد قسمت اعظـم  بسته به موقعيت قرارگيري از نظر موقعيت جغرافيايي داراي قيمت هاي متفاوتي مي

  . هاي ساخت مسكن به قيمت اختصاص داردهزينه

قيمت زمين در اين شهر در مناطق مسكوني در حال حاضر سطح نسبتاً مطلوبي برخوردار است و دامنه قيمت زمـين  

ارزش  داراير بهترين محالت تا ساخت و سازهاي حاشيه اي كه در نزديكي اراضي كشاورزي صورت مـي گيـرد و   د

هم ماننـد سـاير     آباد سريش، هزينه هاي مربوط به زمين مسكوني در ساخت مسكن در باشد ميكمي مي باشند متفاوت 

  .مي شودشهرها در مجموع هزينه هاي ساختماني درصد نسبتاً بااليي را شامل 

  مصالح ساختماني 

هزينـه  . باشد ميهاي مربوط به ساخت و ساز مصالح ساختماني نيز يكي ديگر از عوامل عمده و تاثيرگذار در هزينه

مربوط به مصالح ساختماني خود تحت تاثير عواملي از قبيل دوري و نزديكي به محل توليد و هزينه هاي مربوط به حمل 

  . دو نقل و انبارداري مي باشن
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 معماري و شهرسازي

  نيروي كار

نيـروي  . باشـد  مـي مربوط به آن  هاييكي ديگر از عوامل مهم و تاثيرگذار در ساخت مسكن نيروي كار و هزينه    

و هر شخص بسته به نـوع و مقـدار كـاري كـه      باشد ميكار برخالف قيمت زمين و مصالح ساختماني كمتر مورد نوسان 

جهـت   1387مت هاي مربـوط بـه مصـالح اصـلي سـاختماني در سـال       انجام مي دهد دستمزد دريافت مي كند در زير قي

  .برآورد هزينه مسكن ارائه مي گردد

  ريال 800000آجر هر هزار عدد  �

 ريال10000گچ هر پاكت  �

  اجرت نيروي كار

  : با توجه به مطالعات ميداني بدين شرح است  آباد سريشاجرت نيروي كار ساختماني در شهر 

  ريال  300000بناي ماهر  �

  ريال150000اگرد بنا ش �

  ريال150000كارگر �

البته اين قيمت هـا  . واحدهاي مسكوني به شرح زير است زمينبا توجه به قيمت هاي ذكر شده، قيمت هر متر مربع 

بسته به نوع مصالح بكار برده شده در ساخت ساختمان و نيز با توجه به موقعيت قرار گيري سـاختمان، تعـداد طبقـات و    

  .باشد ميبيل متفاوت مواردي از اين ق

  .ريال است 1400000تا  1000000طبقه با ديوار باربر بي  2هزينه ساخت يك مترمربع زيربناي مسكوني تا  �

  .ريال است 1900000تا  1600000هزينه ساخت يك مترمربع زيربناي مسكوني با اسكلت بتوني بين  �

  .ريال است 2500000تا  2000000هزينه ساخت يك مترمربع زيربناي مسكوني با اسكلت فلزي  �

به ازاي هـر متـر      آباد سريشتوان گفت، قيمت تمام شده مسكن نيز به طور متوسط در سطح شهر به طور كلي مي

  .باشدريال مي 1700000تا  1200000مربع 

با استناد به برداشت هاي ميداني صورت گرفته، خريد و فـروش مسـكن در منـاطق مختلـف شـهر كـه هنـوز بافـت         

كه اين امر معلول عوامل بسياري است؛  باشد ميه و قديمي خود را نيز تا حدي حفظ كرده است در سطح پاييني فرسود
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 معماري و شهرسازي

از جمله اين عوامل مي توان به پايين بودن قيمت زمين، عدم توانايي مالي ساكنين، عدم رغبت سرمايه گذاران به سرمايه 

  .اشاره كرد... گذاري در شهر، كمبود خدمات و 

  اجاره بها وضعيت 

،  وسـعت سـاختمان،   )نوساز و يا كهنه بودن(بطور كلي وضعيت اجاره مسكن در شهر با توجه به كيفيت ساختمان 

تعداد اطاق، تاسيسات و همچنين محل قرار گيري ساختمان از نظـر دسترسـي بـه امكانـات و خـدمات شـهري متفـاوت        

و در محـدوده خـوبي از شـهر بـا دسترسـي خـوب بـه         به طوركلي اجاره يك واحد مسكوني با كيفيت خـوب . باشد مي

وپانصـد هـزار    هـزار تومـان همـراه يـك ميليـون     200ماهيانه ) مقداربيشتر و كمتر از اين (خدمات شهري به طور متوسط

  .باشدنيز ميزان وديعه پايين تر از مبلغ ذكر شده  ممكن استالبته . باشد ميتومان وديعه 

هزار تومان اجاره و نيز ده ميليون ريال وديعه  70مسكوني نسبتا خوب ماهيانه  در مناطق ديگر شهر بابت يك واحد

حـداقل اجـاره در منـاطق      آبـاد  سـريش هاي مختلـف مسـكوني در    واحدبا توجه به موقعيت قرارگيري . گرفته مي شود

تر اهـالي شـهر در سـطح    اما به طور كلي نرخ اجاره نشيني به دليل بومي بودن بيشـ  باشد مي هزار تومان 30-40نامرغوب 

  .پايين تري نسبت به شهرهاي بزرگ است

  نقشه قيمت زمين 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  . شاخصهاي سرمايه گذاري بخش عمومي ، خصوصي ، تعاوني و دولتي در زمينه مسكن  -4-3

هاي آتي دولت و ارگان هاي محلي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي شهر ، به تفكيك بخش هـاي  برنامه

   رزي، و خدمات با تعيين سرمايه گذاري الزم در هر بخشمختلف صنعت، كشاو

سند آمايش سرزمين استان كردستان،  برنامه هايي را در زمينه رشد و توسعه بـراي نقـاط مختلـف اسـتان و دركـل      

زمينه نيز مستثني از اين برنامه نبوده و ساير برنامه هايي كه در   آباد سريشبراي تمام استان تدوين گرديده است كه شهر 

رشد و توسعه استان و سطح شهرستان ها وشهرها در استان كردستان تدوين مي گردند  در راستاي دسـتيابي بـه اهـداف    

اصول كلي توسعه استان كه تمـام ادارات و ارگـان هـاي     زيردر . موجود در برنامه آمايش سرزمين استان صورت گيرد

  .اي مختلف اقتصادي آورده شده استدولتي موظف به پيشبرد آن هستند به تفكيك در بخش ه

  صنعت و معدن 

  افزايش سهم سرمايه گذاري و اختصاص اعتبارات بيشتر از محل منابع داخلي سيستم بانكي؛  �

گسترش و اعالم معافيت هاي مالياتي، تسهيل در واگذاري زمين و اعمال مشوق هاي سـرمايه گـذاري در بخـش     �
  صنعت و معدن؛ 

  رداري از پروژه هاي نيمه تمام صنعتي با اعطاء تسهيالت بانكي؛اولويت به اجرا و بهره ب �

  ايجاد زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري بمنظور جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي؛  �

  ايجاد شهرك هاي بسته بندي آب معدني؛  �

  ايجاد شهرك هاي جديد صنعتي؛ �

  . توجه به اصول زيست محيطي �

  كشاورزي 

  زايش راندمان توليدات؛ اي و افتوسعه كشت گلخانه �

  كنترل و مهار آب هاي سطحي بمنظور توسعه اراضي كشاورزي زراعي و باغي؛  �

  مكانيزه كردن كشاورزي، استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار و برقي كردن چاه هاي كشاورزي؛ �

  فاده از روش هاي مكانيزه؛استفاده از پتانسيل هاي موجود كشاورزي توسعه باغات و اراضي زراعي با تاكيد بر است �

  جلوگيري از كشت آبي در اراضي ديم؛  �
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٩٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  استفاده از دام هاي سنگين وزن بجاي سبك وزن و تبديل دامداري هاي سنتي به صنعتي؛  �

تــالش در جهــت افــزايش و بــاال بــردن ســطح كيفيــت و اســتاندارد و اســتفاده صــحيح از ادوات و ماشــين آالت   �
  كشاورزي؛

  زراعي و باغي؛ معرفي ارقام پر محصول �

 .استفاده از كودهاي بيولوژيكي و حيواني جايگزين كودهاي شيميايي �

  خدمات 

  هتل، مهمانسرا و اقامتگاه هاي موقتي در مناطق داراي پتانسيل؛ : تجهيز و توسعه اقامت گاه ها مانند �

  افزايش سطح استاندارد خدمات رساني در بخش ايرانگردي و جهانگردي؛  �

  ايي از جمله گسترش راه هاي دسترسي به مناطق توريستي؛ توسعه امور زيربن �

  برپايي فروشگاه ها و نمايشگاه هاي صنايع دستي؛  �

  تالش در جهت فعال كردن بخش خصوصي در بخش گردشگري؛  �

 .پيگيري و مطالعه شهرك هاي گردشگري استان �

ان هاي مـوثر در عمـران   فني و اداري شهرداري و ساير سازم ،مسايل وامكانات مالي ، اعتباري  – 5-3

  . شهر در صورت وجود

  امكانات مالي و فني شهرداري ها -3- 1-5

مديريتي هر شهري مسئوليت نهاد عمومي و غيردولتي شهرداري، نسبت به ساير دسـتگاه هـاي اجرايـي     - در امور اجرايي

ظـارت بـر امـور شـهري در بخـش هـاي       شهر، با اهميت تر و در اولويت است و نهادهاي ديگر غالباً در نظام تصميم گيري و ن

اين نهاد بر حسب جمعيت و وسعت هر شهر موظف به انجام وظايفي است كه بـه موجـب   . مختلف به ايفاي نقش مي پردازند

از اين رو هرچـه جمعيـت و وسـعت شـهر افـزايش      . قانون شهرداري ها و ديگر قوانين مربوط، بر عهده آن گذاشته شده است

  . ي هم گسترده تر مي گردديابد، مسئوليت شهردار

، كه همراه با ديگر ادارات، سهم مهمـي  باشدميهاي موثر در امر توسعه و عمران شهري از ارگان  آباد سريششهرداري 

وظـايف مختلفـي كـه بـر عهـده دارد، سـعي در بهبـود         انجـام نمايـد و بـا   ي شهر در ابعاد وسيع ايفا ميدر امور مربوط به اداره

  .هاي مختلف خواهد داشتمي شهر در زمينهوضعيت كيفي و ك
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٩٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

و امكانات مالي شهرداري از عوامل و پشتوانه هاي پراهميت هر شهري است كه همراه با ديگر فعاليت ها، عمـران   درآمد

به همين سبب شهرداري به عنوان نهادي مردمـي مسـئوليت اداره و مـديريت شـهري را بـر عهـده       . شهري  را تحقق مي بخشد

ايـن  . تامين گردد و به طور مستقل عمل نمايند دولتيجه و امكانات مالي و اعتباري آن نيز بايد از منابعي غير از منابع بود. دارد

و عمـالً در   باشد ميامر كه در سال هاي اخير بيشتر بر آن تاكيد شده مستلزم شرايط و عواملي است كه هر شهري با آن مواجه 

ا مسايل و مشكالت عديده اي رو به روست كه بر حسـب موقعيـت مكـاني هـر شـهر و      مورد ساير شهرها تحقق اين موضوع ب

  . جايگاه آن در منطقه متفاوت است

اي در ساالنه شهرداري هـا كـه سـهم عمـده     درآمد ميزانهاي ابالغي از وزارت كشور،  از اين رو و برطبق دستور العمل

ي تقسـيم مـي شـوند كـه     درآمـد تامين مي گردد و به هفت كد  هاي مختلفينحوه خدمت رساني به شهروندان دارد، از بخش

  : عبارتند از

 عوارض عمومي،  �

 ، )خصوصي(عوارض اختصاصي �

 هاي موسسات انتفاعي شهرداري، درآمدبهاء خدمات و  �

 هاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري، درآمد �

 كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي،  �

 .و ساير منابع تامين اعتبار هااعانات و هدايا و دارايي �

اي عمـومي و غيردولتـي اسـت كـه در امـر حفـظ و         موسسـه   هـا، شـهرداري   مطابق قوانين و مقررات مربوط به شهرداري

آوري و دفـع   و سـاماندهي و جمـع   شـهري  تجهيـزات معابر، بهبود ترافيك شهري،  ثهداري تأسيسات عمومي شهر، احداگن

  .كه بخشي اعظمي از اعتبارات آن در اين امور هزينه مي گردد م داردوليت مستقيسئم يهاي شهر زباله

ي شهرداري طي سالهاي اخيـر پرداختـه خواهـد شـد وضـمن بررسـي       درآمددر اين قسمت از گزارش به وضعيت 

 درآمـد عالوه بـر  . ي شهرداري به تفكيك فصول و سال و مقايسه اي بين آنها انجام مي گيرددرآمدتحليلي از وضعيت 

   . گيرد يت هزينه هاي و نحوه مديريت شهرداري و چارت سازماني آن مورد بررسي قرار ميوضع
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١٠٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  هاي شهرداري درآمدبررسي وضعيت  - 

 1387در سال  ي شهرداري به تفكيك بخش هاي مختلفدرآمدمنابع   )82(جدول شماره 

  شهرداري1387سال ) تفريغ بودجه(يدرآمدمنابع 

  رصدد  مبلغ كل يدرآمدمنابع  رديف

 10.0 477308642 )درآمدهاي مستمر(درآمدهاي ناشي از عوارض  عمومي  1

 38.0 1815548474 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 2

 19.2 915337343 بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري  3

 8.7 417051120 درآمدهاي حاصل از وجوه و  اموال شهرداري 4

 0.0 0 دولت و سازمان هاي دولتيكمك هاي اعطايي  5

 1.2 58408250 اعانات، هدايا و دارايي ها 6

 22.9 1094528244 ساير منابع تامين اعتبار  7

  جمع  
٤٧٧٨١٨٢٠٧٣ 100 

  . آباد سريششهرداري : مأخذ             

داد پروانـه هـاي   تعـ نسـبي  به داليل متعددي نظير پايين بودن سطح مسـتغالت خـود، كمبـود     آباد سريششهرداري 

قابل توجهي ندارد و اين در حالي است كـه مقايسـه ميـزان اعانـات و كمـك       درآمد... صادره و اخذ عوارض مربوط و

نشان مي دهد كـه از ايـن نظـر هـم     ) با ديگر شهرهاي استان(هاي اعطايي دولت، به اين شهرداري در سال هاي مختلف 

ا جذب نمايد و بنابراين وضعيت فعلي شهرداري در حالتي است كـه  شهرداري نتوانسته است كمك هاي قابل توجهي ر

از نظر مالي و تامين بودجه نيز از طرف دولـت بـه طـور كامـل و قابـل توجـه        نه نه كامالً به طور مستقل عمل مي كند و

تـوان  وع ميباشد كه در مجمدر شهرهاي بزرگ محروم مي پايداري درآمدشهرداري از بسياري منابع  .شودمند ميبهره

هاي اعتباري شهرداري ابراز داشت تمامي اين مسايل باعث كاهش و تداوم اين روند در زمينه كمبود امكانات و توانايي

  .شده است

درصـد از كـل    0/38ي خـود را بـا   درآمـد بيشترين سهم  1387ي خود درسال درآمدمنابع شهرداري از ميان انواع 

مربوط به ساير  درآمداختصاصي به دست آورده است و پس از آن بيشترين ، از وصولي هاي حاصل از عوارض درآمد

منابع تامين اعتبار مانند فروش اموال و مستغالت مربوط به شـهرداري و فعاليـت هـاي سـودآور و ديگـر منـابع اعتبـاري        

انتفـاعي   بها خدمات و درآمـدهاي موسسـات  . هاي شهرداري را شامل مي گردددرآمددرصد از كل  9/22كه  باشد مي

منبـع   سـه . درصد از كل درآمد، را به خود اختصاص مي دهـد  2/19ديگر منبع درآمدي شهرداري است كه شهرداري 

تـرين بخـش   پـايين . بـر عهـده داشـته انـد     1387ي مذكور بيشترين سهم را در تامين اعتبارات شهرداري در سـال  درآمد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

را نشان مي دهد و شهرداري از اين ريال  صفركه عدد  مربوط به كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي است

درصـد،   10)درآمدهاي مسـتمر (عوارض  عمومي هاي شهرداري ناشي از درآمدكل . منبع درآمدي كسب ننموده است

اعانـات، هـدايا و   درصد، و  باالخره درآمدهاي شهرداري ناشـي از   7/8 درآمدهاي حاصل از وجوه و  اموال شهرداري

  .درصد از كل درآمد، را به خود اختصاص مي دهند 2/1نها ت  دارايي ها

  
  

  :توان موارد زير را نام بردمي  آباد سريشهاي عمراني آتي شهر از فعاليت

 ؛واحد هاي مسكوني مسكن مهراحداث  )1

 ؛متري جنوب 45و تكميل كمربندي احداث  )2

 ورودي از طرف بيجار  تقاطع احداث )3

 5شـامل  باشد، امكانات اداري كم مي ،به نسبت ساير شهرهاي قروه و استان  بادآ سريشامكانات در دسترس شهرداري 
قبيـل بايگـاني، مكاتبـات اداري و     شـبكه از  افزارهـاي همچنـين نـرم   . باشنددستگاه رايانه كه به صورت شبكه متصل مي

  .باشداي ميسيستم مالي رايانه
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  87الي  84آباد به تفكيك بخش هاي مختلف از سال  شهرداري سريش) جهتفريغ بود(منابع درآمديوضعيت   ):83(جدول شماره 

  شماره
  طبقه بندي

  مواد و سرفصل درآمدي
1384  1385  1386  1387  

  مبلغ به ريال  مبلغ به ريال  مبلغ به ريال  مبلغ به ريال

  هاي ناشي از عوارضدرآمد  01
 )هاي مستمردرآمد(عمومي 

204548707  330836338  487431534  477308642  

  هاي ناشي از عوارضدرآمد  02
 اختصاصي

1457559000  1878980000  1338570000  1815548474  

  هايدرآمدبها خدمات و   03
 موسسات انتفاعي شهرداري

1180810850  1173225290  1430947934  915337343  

هاي حاصل از وجوه ودرآمد  04
 اموال شهرداري

82574058  173743800  183010590  417051120  

  كمك هاي اعطايي دولت و  05
 سازمان هاي دولتي

0  0  270000000  0  

  58408250  31223921  20795000  32895815 اعانات، هدايا و دارايي ها  06

  1094528244  1295980715  2214821247  1533417601  ساير منابع تامين اعتبار  07

 4778182073 5037164694 5792401675 4491806031  جمع

  شهرداري: خذما     

  87الي  84هاي شهرداري از سال درآمدوضعيت :  )84(جدول شماره 

  درصد افزايش نسبت به سال قبل  ريال ميليونمبلغ  به   سال

1384  ٤٤٩١.٨١ - 

1385  ١٢٨.٩٥ ٥٧٩٢.٤٠ 

1386  ٨٦.٩٦ ٥٠٣٧.١٦ 

1387  ٩٤.٨٦ ٤٧٧٨.١٨ 

  ٥٠٢٤.٨٩  متوسط

  شهرداري: ماخذ                                             
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  بررسي وضعيت هزينه هاي شهرداري   -  

با توجه به نوع فعاليت و شرح كار ووظايف شهرداري در ارائه خدمات به شهروندان از يك طرف و مسئول كنترل 

ساخت وساز و هدايت آن بر اساس طرح مصوب و بنا به خود گرداني شهرداري در طي سالهاي اخير  و تصميم گيـري  

ي شوراي شهر همواره مديريت شهرداري بعنوان يكي از مشكل ترين سيسـتم هـاي مـديريتي مطـرح اسـت و تـامين       ها

  . باشد  هزينه هاي شهرداري در طول دوره مديريت هر شهردار ازجمله وظايف اصلي عمده وي مي

  ميزان هزينه شهرداري به تفكيك بخش هاي مختلف -  

 69/40معـادل  ) 1387(در آخـرين سـال مـورد بررسـي       آبـاد  سريشرداري براساس اطالعات به دست آمده از شه

هـاي   مبلغ كل هزينـه ). ريال942821583حدود (شهري اختصاص يافته است  عمرانهاي شهرداري به  درصد از كل هزينه

ر بـالغ بـ  1387سـال   درباشد، كه شامل چهار فصل خدمات اداري و شهري، بيست ماده و خدمات عمراني ميشهرداري 

  .ريال بوده است3711734573

 1387ميزان هزينه شهرداري به تفكيك بخش هاي مختلف خدمات اداري، شهري و عمراني سال  )85(جدول شماره  

  درصد  هاهزينه   وظايف  عنوانرديف
 25.40  942821583  خدمات اداري  خدمات اداري  1

 40.69  1510479284 خدمات شهري  خدمات شهري  2

 0.00  0  سطحي داخل شهري نامه هدايت و دفع آب هايبر  عمران شهري  3

 6.69  248407720  برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري

 0.00  0  ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها

 18.26  677665296 برنامه بهيود محيط شهري

 0.00  0  برنامه ايجاد اماكن و فضاهاي شهري، تفريحي و توريستي

 0.81  29900340  تسهيالت شهري وايجاد ساير تاسيسات برنامه 

 8.15  302460350  زادرآمد برنامه ايجاد تاسيسات    

 0.00 0  هزينه هاي پيش بيني نشده و ديون عمراني    

 100 3711734573  ع كلجم

   آباد سريششهرداري  :ماخذ 

  66اي جـاري و اداري شـهر بـيش از    دهد كه در طي سال مجموع هزينـه هـ   اطالعات جداول فوق نشان مي امار و

اين امر بيانگر . درصد از كل بودجه شهرداري را تشكيل داده است 34درصد بوده و هزينه هاي عمراني شهر نيز حدود 

   .آن است كه انجام فعاليت هاي عمراني در شهر در اولويت كاري سيستم شهرداري قرار ندارد
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 معماري و شهرسازي

  

  87الي  84آباد به تفكيك بخش هاي خدمات اداري، شهري و عمراني از سال  سريش ميزان هزينه شهرداري ):86(جدول شماره 

ن
وا

عن
  

  وظايف

  شماره
طبقه 
  بندي

1384  1385  1386  1387  

  مبلغ به ريال  مبلغ به ريال  مبلغ به ريال  مبلغ به ريال

  942821583  817492516  546794938  673293703    خدمات اداري

  1510479284  1372619482  1172713305  1079234641   خدمات شهري

ري
شه

ان 
مر

ع
  

  برنامه هدايت و دفع آب هاي
  0  690000  0  840000  302  سطحي داخل شهري 

  برنامه حمل و نقل و بهبود 
  248407720  598698030  1733601166  1193511129  303  عبور و مرور شهري

  0  419000  0  8754070  304  ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها

  677665296  1060960277  223813141  349032010  305 مه بهيود محيط شهريبرنا

  برنامه ايجاد اماكن و فضاهاي
  0  0  167325800  0  306  شهري، تفريحي و توريستي 

  برنامه ايجاد ساير تاسيسات 
  29900340  21355600  1114310  22329500  307  تسهيالت شهري و

  302460350  755534036  846129300  349913550  308  زادرآمد برنامه ايجاد تاسيسات

  
  هزينه هاي پيش بيني نشده و 

  0  0  608829000  0    ديون عمراني

 ٣٧١١٧٣٤٥٧٣ ٤٦٢٧٧٦٨٩٤١ ٥٣٠٠٣٢٠٩٦٠ ٣٦٧٦٩٠٨٦٠٣  ع كلجم

    شهرداري : ماخذ     
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٠٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  87الي  84وضعيت هزينه هاي شهرداري از سال  )87(جدول شماره 

  درصد افزايش نسبت به سال قبل  ريال مبلغ  به ميليون  سال

1384  ٣٦٧٦.٩١  

1385  ١٤٤.١٥ ٥٣٠٠.٣٢ 

1386  ٨٧.٣١ ٤٦٢٧.٧٧ 

1387  ٨٠.٢١ ٣٧١١.٧٣ 

  ٤٣٢٩.١٨  ميانگين

  شهرداري : ماخذ                                     
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٠٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   بررسي ساختار سازماني شهرداري  - 

طراحي شده كه با شرايط موجود و كارهـاي اجرايـي  و فعاليـت هـاي      سازمان و تشكيالت شهرداري به گونه اي 

 :ندارد در اين ساختار شهردار در راس تصميم گيري قراردارد و داراي  پست هـاي بـه شـرح ذيـل    شهرداري همخواني 

حراست، مسئول امور مالي، متصدي خدمات شـهري، متصـدي امـور اداراي، راننـده آتـش نشـان، اصـناف و انبـاردار،         

نفـر در پسـت هـاي     10صدي شهرسازي، متصدي وصول درآمد، متصدي امور دفتـري و بايگـاني،  جمعـاً بـه تعـداد      مت

بدين ترتيب جمع كل نيروهاي شـاغل  . فر كارگران شركتي مي باشندن 18نفر كارگران رسمي و 11مشاغل كارمندي و 

  .نفر است 38در شهرداري 

  . ني شهرچگونگي مشاركت مردم در فعاليتهاي عمرا -6-3

  مباني مفهومي و نظري 

، ) تعـاون (، ) همكـاري (، ) وحـدت (مشاركت مردمي سهل و ممتنع است ، اين مفهوم از سويي پايه مفاهيمي چون 

از اين رو مفهـوم كلـي مشـاركت در ريشـه هـاي هـر اجتمـاع و جامعـه اي،         . است ... و ) انسجام اجتماعي(، ) همياري(

ساساً موجودي اجتماعي به شمار آورده اند و اين تلقي از انسان به هزاران سال قبل باز انسان را ا. موجود فرض مي شود 

بررسي جامعه انساني و به ويژه زندگي خانوادگي مشخص مـي كنـد كـه بـدون همكـاري و هميـاري ادامـه        . مي گردد 

همكـاري و مشـاركت   وجه سهل مفهوم مشاركت را مي توان بـه ضـرورت   . حيات انسان اجتماعي نا ممكن بوده است 

پدر و مادر در شكل دهي به خانواده و بزرگ كردن فرزندان و رفع نياز هـاي خـانواده بـازگو كـرد و نيـاز چنـداني بـه        

استدالل ندارد و تصور همگاني بر آن است كه مشاركت را مي شناسند ، اما وقتي موضوع دقيق تر بررسي شـود ، روي  

خود را نشان مي دهد و اينجاسـت كـه مفهـوم مشـاركت بـه ويـژه مشـاركت        ديگر سكه مشاركت يعني ممتنع بودن آن 

  .شهروندي به يكي از پيچيده ترين واژه ها و مفاهيم علوم اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و انساني تبديل مي شود 

با هـم  (ساده ترين تعريف مشاركت كه معتبر است به جاي آن از واژه همكاري و همياري استفاده شود ، به معناي 

به اين معنا ، انسان ها از بام تا شام با هـم در هـزاران عرصـه و دههـا مشـكل      . است ) شريك شدن ، شركت كردن با هم

وقتي سخن از انواع مشاركت به ميان مي آيد سادگي اوليـه رنـگ   . مشاركت مي كنند ، اما مسئله به اين سادگي نيست 

ليـت هـاي جمعـي از هـر نـوع و بـراي هـر هـدفي در برگيرنـده نـوعي           در حقيقت اكثريت قريب به اتفاق فعا. مي بازد 

نهادهـا ، و  ( مفهوم مشـاركت بـه دليـل كليـدي بـودن آن در زنـدگي ،بـا مهمتـرين مفـاهيم اجتمـاعي           . مشاركت است 

ن در رابطـه اسـت و بـه همـي    ...) سازمانها، جامعه مدني ، همبستگي يا وفاق اجتماعي ، گروه اجتماعي ، رفتار گروهي و 

جهت مي توان گفت كه مشاركت في نفسه نوعي از انواع رابطه يا كنش و واكنش هاي اجتماعي است كه براي وقـوع  
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٠٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بـا ايـن   .آن مشاركت حداقل دو نفر الزم است كه اين تعداد در دل گروه اجتماعي ممكن است تا ميليون ها نفـر برسـد   

مـاعي الزم اسـت و عـالوه بـر ايـن بـا شـكل گـرفتن         بحث منحصر مي شود كه براي مشاركت ميزاني از همبستگي اجت

مشاركت ، قواعدي سرگروه اجتماعي و رابطه اجتماعي بين اعضاي گروه ، حاكميت مي يابد كه سبب بـروز نـوعي از   

باالخره بايد توجه داشت كه بخش اعظـم مشـاركت هـاي جمعـي در درون     . رفتار هاي گروهي و يا رفتار جمعي است 

رخ مـي دهـد در بحـث حاضـر مـراد و تاٌكيـد بـر        ... از جمله خانواده ، اقتصاد ، سياست ، مذهب و نهادهاي اجتماعي ، 

منابع و متون ، مشاركت را فرايندي اجتماعي مي دانند . مشاركت اجتماعي در مكان شهري و در قالب شهروندي است 

  .انجام است ، پذيرش فرايند بودن مشاركت نشان دهنده اين است كه مشاركت داراي آغاز و 

ضمناً مشاركت فرايندي هدفمند است و اعضاي شركت كننده در مشاركت تصور هـدفي مشـترك و ضـروري را    

در ذهن دارند از اين رو مشاركت با نوعي آگاهي همراه است و اداره و خواستي در آن مطـرح و نهايتـاً انتخـاب افـراد     

ه هاي اختصاصي ديگر است مشاركت شهري ، تنها در است اما مشاركت در عرصه شهري و محله اي داراي پيش شرط

در غيـر ايـن صـورت    . زماني رخ مي دهد كه ساكنان شهر به شهروندان صاحب حقوق و موظف و مسئول تبديل شوند 

گرچه ممكن است همكاري بر پايه روابط عشيره اي ، قبيله اي و حداكثر محله اي شكل گبرد ، اما مشاركت در عرصه 

  .ممكن مي شود هاي شهري غير 

اگر مفهوم مشاركت را همبستگي ميان افراد و كوشش  دسته جمعي آنـان جهـت رسـيدن بـه يـك نظـام عادالنـه         

جلب مشارك مردم مستلزم صـرف  . اجتماعي بدانيم ، ميبايس در جهت تحقق آن اقدام هاي همه جانبه اي انجام گيرد 

بديهي نيل به هدف خـود كـافي شـهرداريها    .  هرداريها است وقت زياد  و ايجاد دگرگوني اساسي در ساختار كنوني ش

مستلزم جلب مشاركت مردم خواهد بود و در شرايط كنوني ساختار اين سـازمان محلـي بيشـتر مشـابه تشـكيالت اداري      

ايجـاد شـوراهاي مشـورتي شـهر در     . و سازمان محلي تلقي شده آن توسـط مـردم بسـيار ضـعيف اسـت      . دولتي ميباشد 

و نظر ... ا دعوت از معتمدان ، روحانيون ، دانشگاهيان ، دانشگاهيان ، كارمندان ، تجار و كسبه ، فرهنگيان و شهرداري ب

  .  خواهي از آنان در زمينه امور شهر  در جلب اعتماد و همكاري آنان و گروهاي مرتبط بسيار موثر خواهد بود 

، آمـار گيـري نمونـه اي در سـطح     1388، در تابسـتان   يادآب سريشدر مورد ميزان تمايل و نحوه ، مشاركت شهروندان 

خانوار در سطح شـهر مراجعـه و اضـافه بـر سـواالتي در       500در اين آمار گيري به حدود . شهر توسط مشاور انجام شد 

پرسش هائي نيز درباره مشكالت و كمبودهاي شهر و محل زندگي و هم چنين ميـزان  ... و درآمدمورد مسكن ، شغل ، 

وه تمايل خانوارهاي مورد پرسش براي مشاركت در حل و رفع اين مشكالت انجام شد كه نتايج آن در اين بخش و نح

  .از گزارش بررسي خواهد شد 
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١٠٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

درصد آنـان بـه پرسـش هـاي مربـوط بـه مشـاركت جـواب داده و           5/94از كل خانوارهاي مورد پرسش ،  بالغ بر 

دداري كرده اند تمام خانوارهاي مورد پرسش كه به سوال مربوط به درصد آنان از جواب به اين پرسش خو 5/5حدود 

مشاركت جواب داده اند ، تمايل خود را به مشاركت براي حل مشكالت و معضالت شهر و محل زنـدگي خـود ابـراز    

داده ، جواب  هايخانوار به طوري كه از . كرده اند و بخش بزرگي از آنها حاضر به مشاركت مالي در اين امر شده اند 

درصد از آنان به نحوي حاضر به مشاركت هاي مالي براي حل مشكالت شهر بوده اند كه اين رقم نشـان    28در حدود 

درصد از خانوارها نيز  46در اين آمار گيري در حدود . از تمايل باالي مشاركت مالي مردم براي حل مسائل شهر دارد 

دن در اين راه نبوده و بيشتر تمايل به مشاركت هـاي فكـري و اجرائـي    تمايل به مشاركت داشته ولي حاضر به هزينه كر

  . دارند 

  توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب نحوه مشاركت آنان در حل مسائل و مشكالت شهر  - )88( جدول شماره

  درصد  شـــرح

  100  تعداد كل خانوارهاي مورد پرسش

  5/94  تعداد كل خانوارهاي پاسخ داده

  5/5  رهاي پاسخ ندادهتعداد كل خانوا

  5/94  تعداد كل خانوارهاي حاضر به مشاركت

  28  فقط مشاركت مالي

  32  فقط مشاركت اجرائي

  14  فقط مشاركت فكري

  5/9  مشاركت مالي ، اجرائي، فكري

  5/6  ساير انواع

  آمارگيري نمونه اي انجام شده توسط مشاور: ماخذ 
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١٠٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

:خصوصيات كالبدي  -4  

  :ابي طرح هادي مصوب قبلي شهر و محدوده ها ونتايج آنهاارزي - 1-4

در   آبـاد  سريشكاربري اراضي شهر ارزيابي طرح هادي مصوب و تعيين محدوده آن با در اين بخش از مطالعات، 

در بررسي وضـعيت كيفـي، سـاخت و سـازمان عملكـردي      . گيردبه تفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي وضع موجود 

و تشخيص ساخت اصلي نظام كاربري ارزيابي هدف از بررسي هاي بعمل آمده تعيين . ي و توجه استشهر مورد بررس

   .باشد مي  آباد سريشها در سطح شهر 

شـناخت   شهري و تعيين كمبودها و نيازهاي كنـوني مسـتلزم   گوناگونهاي  كاربريبررسي وضعيت كمي و كيفي 

  .به گذشته همچنين مقايسه آنها با وضع موجود است ها نسبتتغييرات در كميت و كيفيت اين كاربري 

هاي شهري در اين شـهر از وضـعيت    سرانه كاربري  آباد سريشدر كل با توجه به نرخ پايين رشد جمعيت در شهر 

ها در وضع موجود با مساحت و سرانه طـرح  و سرانه هر يك از كاربري  مساحتدر اين بخش  .مناسبي برخوردار است

  .ها برسيماي سيستماتيك در تحليل وضعيت كاربري  مقايسه شده است تا به يك شيوه) ليطرح قب(مصوب

  :كاربري مسكوني -

متر مربع و طبق مطالعات مشـاور سـرانه    60 سرانه كاربري مسكوني به ازاي هر نفر هاديبه مطالعات طرح  با توجه 

متر  -248558 اين كاربريميزان تغييرات سطح . فر استبه ازاي هر ن مربعمتر  60/67برابر موجود وضع  اين كاربري در

متر مربع   60/7حدود و در مقايسه با سرانه پيشنهادي طرح هادي  كاهش يافته استطرح هادي  پيشنهاديمربع نسبت به 

   .افزايش دارد

  :مراكز تجاري -

ر خيابان اصلي منشعب از آن ميدان مركزي و چهابه طور عمده در اطراف   آباد سريشهاي تجاري در شهر فعاليت

تجاري در خيابانهاي اصلي به طرف ميدان مركزي بيشـتر بـوده و    مراكزتراكم . شكل گرفته استبويژه خيابان صدوقي 

 هـاي شـهيد چمـران و شـهيد محالتـي     خيابان بعد از اين. هر چه از آن دورتر مي شويم از تراكم تجاريها نيز كم مي شود

  .اري شهر را تشكيل مي دهندمحورهاي هاي عمده بدنه تج

واحد در صدر قرار دارد و بعد از  163با  3وجود دارد كه محله آباد   در سريشداير واحد تجاري  375در مجموع 

 ،واحـد تجـاري   139عالوه بر اينها . واحد در رتبه هاي بعدي قرار دارند 33و  81،  98با  4و  1، 2آن به ترتيب محالت 

مـورد اسـتفاده پاركينـگ يـا انبـاري قـرار       و بعضي از آنها بصورت مقطعي ممكن است  .هستند خالي از هرگونه فعاليت

   .گيرند
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١١٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

متـر مربـع بـوده اسـت كـه       5/2با  ربراب  آباد سريشبر اساس مطالعات طرح هادي، سرانه پيشنهادي تجاري در شهر 

كـاهش  سـرانه بـا   نظر كمـي ايـن ميـزان     از. باشدمترمربع مي 59/1، 1388 هاي مشاور سرانه تجاري در سالطبق بررسي

به خصـوص كـه مسـاحت آن نيـز نسـبت بـه سـطح پيشـنهادي          باشد ميمتر مربعي نسبت به طرح هادي مطلوب ن -91/0

مسـاحت كـاربري تجـاري در وضـع موجـود جوابگـوي       . متر مربع در وضع موجود كاهش پيـدا كـرده اسـت    -19962

كـاربري مقيـاس خـرده     ايـن به حومه خود نيز خدمات رسـاني كنـد بيشـتر    و نمي تواند  باشد ميشهر ن نيازهاي اقتصادي

   .فروشي دارد

  :مراكز آموزشي -

گوناگون آموزشي  فعاليتهايمشتمل بر فضاهاي اختصاص داده شده به   آباد سريشهاي آموزشي در شهر كاربري 

  . است موزشيساير فضاهاي آ و دبستان، راهنمايي، دبيرستانكودكستان و مهد كودك، همانند 

هاي انجام گرفته توسط كارشناسان اين مشاور و اطالعات دريافـت شـده از اداره آمـوزش و پـرورش     طبق بررسي

  .باشد ميبه شرح ذيل   آباد سريشوضعيت كمي مراكز آموزشي شهر   آباد سريششهر 

رسـتان دخترانـه شـبانه    بـاب دبي  1واحد بوده كه مشـتمل بـر    18تعداد واحدهاي آموزشي موجود در شهر مجموعا  

بـاب دبيرسـتان    1بـاب دبيرسـتان پسـرانه ،    2بـاب دبيرسـتان دخترانـه ،     1روزي ،  باب دبيرستان پسـرانه شـبانه   1روزي ، 

بـاب پـيش دانشـگاهي     1باب هنرستان پسرانه ، باب پيش دانشگاهي دخترانـه ،   2باب هنرستان دخترانه ،  1بزرگساالن، 

باب مدرسه  1 ،پسرانه باب مدرسه ابتدايي 2 ، باب مدرسه راهنمايي پسرانه  2،دخترانه  ييباب مدرسه راهنما 2پسرانه ، 

باب ساختمان فعاليـت مـي نماينـد كـه بـه       14مراكز فوق در . ( مختلط مي باشدباب مدرسه ابتدايي  1و  دخترانهابتدايي 

  .)صورت شيفتي هستند

)  آمـادگي (پـيش دبسـتاني    واحـد  2در داخـل دبسـتان و     )آمـادگي (پيش دبستانيواحد  3 داراي  آباد سريششهر 

  .تاسخصوصي بصورت مستقل و در مكان استيجاري 

واحـد خوابگـاه دخترانـه و يـك واحـد       يـك شامل ،در وضع موجود   آباد سريشساير فضاهاي آموزشي در شهر 

مان در دسـت سـاخت بـزرگ و    باب سـاخت  2با خوابگاه  1داراي ضمناً . خوابگاه پسرانه بصورت شبانه روزي مي باشد 

  .كه نياز حوزه نفوذ شهر در دهسال آتي را تأمين خواهد كرد .استمجهز 
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١١١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

متـر   53/7مربع بوده است، در وضـع موجـود    متر  4/4برابر  پيشنهاديهادي مقايسه سرانه اين كاربري كه در طرح 

بـا مسـاحت   ) مترمربـع  57200(دي هـا  طـرح ميزان تفاوت مساحت كاربري آموزشي در طرح پيشـنهادي  . باشد ميمربع 

   .باشد ميمتر مربعي  2012 برابر ،)مترمربع 59212(جود وضع مو

  :هنري -مراكز فرهنگي -

و از كـانون فرهنگـي و هنـري     اسـت عبارت   آباد سريشفضاهاي اختصاص داده شده به كاربري فرهنگي در شهر 

ــان   ــرورش فكــري كودكــان و نوجوان ــاكــانون پ ــزار ســاماندهي شــده شــهدا و ســاختمان   شــامل(شــهداء  نو يادم گل

 مترمربع را تشـكيل  02/1اندازه اي به نموده اند، و سرانه اشغالمترمربع را  7999كه سطحي به مساحت )جديداالحداث 

  .دهدمي

بـر ايـن اسـاس    . متـر مربـع در نظـر گرفتـه شـده اسـت       7/0ميزان سرانه كاربري هاي فرهنگي در طرح هادي برابـر  

بري متر مربع و اختالف سرانه اين كـار  1099برابر  ) 6900(با طرح هادي) 7999(آن در وضع موجود  اختالف مساحت

  .يافته است افزايش 32/0

  :مراكز مذهبي -

طبـق مطالعـات مشـاور سـرانه ايـن       .شـوند مي گرفتهمساجد، حسينيه ها به عنوان فضاهاي با كاربري مذهبي در نظر 

  .ع استمرب متر 97/0، 88كاربري در سال 

بر . باشد مي 47/0اختالف سرانه . متر مربع در نظر گرفته شده است  5/0 ميزان سرانه كاربري مذهبي در طرح هادي

  .باشد ميمتر مربع  1572برابر  ) 6020(با طرح هادي) 7592(اختالف مساحت آن در وضع موجود  ،اين اساس

  :مراكز درماني -

 8/0 بـه طـوري كـه سـرانه آن از     . اسـت  طرح هادي افزايش يافتهمصوب  كاربري درماني در مقايسه با سرانه هاي

 بيشـتر متـر مربـع    656پيشـنهادي طـرح   رسيده و مساحت آن در مقايسه با مسـاحت   88در سال  مترمربع 41/1به مترمربع 

  .تحقق يافته است

  :مراكز بهداشتي -

علت ايـن امـر گـرايش مـردم بـه      . است تههادي كاهش يافكاربري بهداشتي در مقايسه با سرانه هاي مصوب طرح 

از به طوري كه سـرانه آن  . حمام هاي خصوصي در منازل به جاي گرمابه هاي غيربهداشتي عمومي در سطح شهر است
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

متـر مربـع    -1439طرح رسيده و مساحت آن در مقايسه با مساحت پيشنهادي  88در سال  مترمربع 07/0به مترمربع  15/0

  .تحقق يافته است كمتر

  :مراكز  ورزشي -

زمـين چمـن و   (استاديوم ورزشـي  عبارت است از   آباد سريشفضاهاي اختصاص يافته به كاربري ورزشي در شهر 

برابـر سـرانه اي در    متـر مربـع   30085مقايسه وضعيت اين كاربري در وضع موجود كه مساحتي معـادل   ).سالن ورزشي

  6/3برابر سـرانه  46800معادل  كه مساحتي هاديعيت آن در طرح مترمربع براي هر نفر داشته است، با  وض 83/3حدود 

  .تحقق يافته است كمترر مربع مت -16715نشان مي دهد كه  مترمربع براي هر نفر است،

  :مراكز اداري -

برابـر   88 سال طبق برآوردهاي مشاور سرانه اين كاربري در .اداري زيادي نياز داردبه فضاهاي   آباد سريششهر    

همچنـين   متر مربع به ازاي هر نفر پيشنهاد داده شـده اسـت،    3 كه با سرانه طرح هادي كه برابر باشد ميمتر مربع  20/2با 

 39000(متر مربع است، با پيشنهادي طرح هادي  17302بررسي اختالف مساحت اين كاربري در وضع موجود كه برابر 

ضـمناً از   .مساحت اين كاربري نسـبت بـه طـرح هـادي اسـت      اهشكو حاكي از  متر مربع بوده -21698برابر ) متر مربع

  .متر مربع آن اجاره اي است 386 ،مساحت وضع موجود

  : گردشگري-تفريي -

متـر   01/0سرانه اي معادل خود اختصاص داده كه متر مربع را به  90، سطحي در حدود 1388اين كاربري در سال 

شده بود كه بر اين اساس اختالف مساحت ندر طرح هادي در نظر گرفته  اين كاربري. مربع را براي هر نفر بيان مي كند

 باشد متر مربع مي 01/0،  90و سرانه به ترتيب برابر 

  :انتظامي -

 69/1خود اختصاص داده كه سرانه اي معادل متر مربع را به  13309، سطحي در حدود 1388اين كاربري در سال 

در نظر گرفتـه شـده بـود     متر مربع 13000 و 1 سرانهاين كاربري در طرح هادي با . متر مربع را براي هر نفر بيان مي كند

  .باشد ميمتر مربع  69/0،  309كه بر اين اساس اختالف مساحت و سرانه به ترتيب برابر 

  :گروه الفمراكز صنعتي  -

 ايـن در . باشـد  ميع مترمرب 24/1) 88سال (در وضع موجود   آباد سريشسرانه كاربري صنعتي و كارگاهي در شهر 

اختصـاص يافتـه بـه كـاربري     سـطح  . اسـت  بـوده  متر مربع  5/2هادي حالي است كه مقدار سرانه اين كاربري در طرح 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

متر مربـع بـوده اسـت كـه بيـانگر اخـتالف         32500باشد، اما در طرح هادي، مترمربع مي 9769در وضع موجود صنعتي 

   .باشد ميمتر مربعي  -22731

واحد در صدر قرار دارد و بعد از  37با  2آباد  وجود دارد كه محله  داير در سريشكارگاهي احد و 59در مجموع 

  . واحد در رتبه هاي بعدي قرار دارند 6و  7،  9با  4و  1، 3آن به ترتيب محالت 

  :و تجهيزات شهري مراكز تاسيسات -

پمپ گـاز، شـعبه نفـت،     گاز، تقليل فشار هايستگايك  عبارتند از  آباد سريشتأسيسات و تجهيزات شهري در شهر 

مترمربع  49/0اي به اندازه را اشغال نموده است و سرانهمترمربع  3846مساحت كه جمعاً سطحي به غسالخانه ومخابرات 

كـه اخـتالف    بـود  در نظر گرفته شده 2و  76000برابر هادي اين سطح و سرانه به ترتيب  اما در طرح. دهدرا تشكيل مي

  .باشد ميمتر مربع در سطح  -72154سرانه و  متر مربع در- 51/1برابر اين دو 

 :)پارك(تجهيز شده كاربري فضاي سبز -

. شـده اسـت  تشـكيل   )پـارك (محلـه اي شـهري و  از چند فضاي سبز   آباد سريشدر شهر  تجهيز شدهفضاهاي سبز 

طـرح   كـه در  باشـد  مـي  مترمربـع  03/4و   31673 به ترتيب برابـر  1388 در سال تجهيز شدهمساحت و سرانه فضاي سبز 

مقايسه سـرانه وضـع موجـود بـا طـرح       .مترمربع داشته است 58500مترمربع و مساحتي برابر  5/4هادي، سرانه اي حدود 

بـه عـدم تحقـق بـيش از پنجـاه       لـي بـا توجـه   و )مترمربـع  -47/0با اختالف سـرانه  (بوده تقريباً برابرمصوب از نظر سرانه 

يكي ديگـر   كه باشد ميمتر مربعي  -26827دهنده عدم تحقق نشان  نفرييشنهادي طرح هادي، 13000درصدي جمعيت 

  .از علل پايين بودن سرانه فضاي سبز در سطح شهر در وضع موجود و اختالف آن با طرح هادي سابق است

 :داريانبارحمل و نقل و كاربري  -

 باشـد  مي مترمربع 5/1و 19500به ترتيب برابر  هاديرح در ط كاربري حمل و نقل و انبارها سطوح و سرانه كاربري

اخـتالف ايـن دو برابـر     .باشـد  ميمتر مربع  06/4و  26632 برابراما در وضع موجود سطح و سرانه اين كاربري به ترتيب 

  .باشد ميمتر مربع در سطح  7132مربع در سرانه و  متر 56/2

  :معابرشبكه كاربري  -

از لحاظ كيفيت و عملكرد در بخـش مطالعـات حمـل و نقـل بـه تفصـيل         آباد ريشسوضعيت شبكه ارتباطي شهر 

شـهر    .گيـرد  و مساحت مورد بررسـي قـرار مـي    در اين بخش وضعيت شبكه ارتباطي از لحاظ سرانه. تشريح شده است

 393699 ابـر بر  آبـاد  سـريش نيز در سـطح شـهر    هامسيراين سطوح اختصاص يافته به است  معبر 173داراي   آباد سريش
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

كـه در طـرح هـادي     باشـد  مـي اين امر در حالي   .كندمترمربع را ايجاد مي 08/50اي به اندازه باشد كه سرانهمترمربع مي

طرح نسبت به  مساحتميزان تغيير سرانه و . باشد ميمترمربع  532080و مساحتي حدود  مترمربع 9/40كاربري سرانه اين 

  .باشد مي -138381 ، 9/40هادي 

  :كاربري اراضي باير -

متر مربع  189222دارد كه مساحت آن برابر  مترمربع براي هر نفر 07/24برابر ، سرانه اي 1388اين كاربري در سال 

اخـتالف   در نتيجـه  شـده اسـت،  ن قيـد نگرديده و  محاسبهدر وضع موجود اين كاربري در طرح هادي  مساحت.باشد مي

  .شدبا مينيز قابل  محاسبه نسطح و سرانه 

  :كاربري مخروبه -

متر  11010كه در كل مساحت آن برابر  داردمترمربع براي هر نفر  40/1، سرانه اي برابر 1388اين كاربري در سال 

 در نتيجـه  شـده اسـت،  ن در وضـع موجـود محاسـبه نگرديـده و قيـد     اين كاربري در طرح هـادي   مساحت. باشد ميمربع 

  .باشد نمينيز قابل  محاسبه اختالف سطح و سرانه 

 :كاربري باغات -

 در نتيجـه  شـده اسـت،  ن در وضـع موجـود محاسـبه نگرديـده و قيـد     در طرح هـادي   كاربري باغاتسطوح و سرانه 

، سطحي معـادل  1388اما طبق محاسبات مشاور، اين كاربري در سال  .باشد نيز قابل  محاسبه نمياختالف سطح و سرانه 

از ايـن   .باشـد  مـي متر مربع براي هـر نفـر    11/2سرانه اي برابر است كه داراي  مترمربع را به خود اختصاص داده 16572

متر مربع تاكستانهاي تخريب شده است كه به داليل مختلف از جمله خشك شدن چشمه ها غير قابل احياء  2443مقدار 

  . باشد مي

 :اراضي زراعيكاربري  -

شده است اما طبـق  پيش بيني ن  آباد سريشهادي شهر طرح  محدوده در كاربري مزارع اي براي سطح و سرانههيچ 

مترمربع را به خود اختصاص داده است كـه داراي   12738، سطحي معادل 1388محاسبات مشاور، اين كاربري در سال 

  .باشد ميمتر مربع براي هر نفر  62/1سرانه اي برابر 
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 معماري و شهرسازي

  هادي مقايسه سطح موجود شهر و سطح پيشنهادي طرح )  89(جدول شماره 

  محاسبات مشاور: ماخذ 
  

  كاربري
سرانه طرح 

 هادي

سطح طرح 

 هادي

مساحت در وضع 

 موجود

تفاوت موجود با طرح 

 هادي

-248558 531442 780000 60 مسكوني  

 0  0  .  0  ، تحقيقات و فناوريآموزش 

-19962 12538 32500 5/2 تجاري  

 2012 59212  57200  4/4 آموزشي

-21698 17302 39000 3 اداري  

 309 13309 13000 1 ظاميتنا

-16715 30085 46800 6/3 ورزشي  

 656  11056  10400  8/0 درماني

-1439 511 1950 15/0 بهداشتي   

 1099 7999 6900  7/0 هنري-فرهنگي 

-26827 31673 58500 5/4 )پارك(تجهيز شدهفضاي سبز   

-93521 3979 97500 5/7 فضاي سبز   

 1572 7592  6020  5/0 مذهبي

-72154 3846 76000 2 شهري و تجهيزات تاسيسات  

 7132 26632  19500  5/1 داريانبارحمل و نقل و 

 16572 16572 0 0  باغات

 12738 12738 0 0  زراعي

 90  90 0 0  گردشگري  -تفريحي

-22731 9769 32500 5/2 گروه الفصنعتي    

 11010 11010 - -  مخروبه

 189222  189222 - -  بايراراضي 

 138381- 393699 532080 9/40 معابر 

 55826 55826 0 0 گورستان

-363738 1446112 1809850 21/139  شهرمحدوده   
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١١٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

. با توجه به اطالعات ارائه شده سعي بر اين بود كه كاربري ها و كاركرد هاي اصلي شهر مورد ارزيابي قرار گيـرد 

نتيجه اين بررسي به اين امر منتج شد كه اوالً سرانه كاربري هاي ارائه شده در طرح هادي با همديگر همپوشـاني نـدارد   

اگـر مجمـوع جمعيـت را در    . انه انتخاب شده مسـاحت متغيـر اسـت   يعني اينكه با توجه به جمعيت پيش بيني شده و سر

مقايسـه جـدول فـوق    . بـود ه متفـاوت خواهـد   درآمدسرانه يك كاربري ضريب گردد مساحت پيشنهاد شده با مساحت 

  .هادي قبلي تحقق نيافته استفعاليت هاي وضع موجود نسبت به طرح حاكي از آن است كه در اغلب ) 91شماره (
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١١٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  مقايسه سرانه طرح هادي با سرانه وضع موجود) 90(ل شماره جدو

 سرانه موجود  كاربري
سرانه طرح 

 هادي

اختالف سرانه با طرح 

 هادي

60/7 60 60/67 مسكوني  

 0  0  0  ، تحقيقات و فناوريآموزش 

13/3  4/4 53/7 آموزشي  

  -11/0 4  89/3 و انتظامي اداري
-91/0 5/2 59/1 تجاري  

 23/0 6/3 83/3 ورزشي

69/0  95/0  48/1  درماني  
32/0  7/0  02/1 هنري -فرهنگي   

-46/7  12  54/4 پارك و فضاي سبز  
47/0  5/0  97/0 مذهبي  

 -51/1 2 49/0 و تجهيزات شهري تاسيسات

 89/1  5/1 39/3 داريانبارحمل و نقل و 

  *  *  73/3  باغات و كشاورزي
 01/0 0 01/0  گردشگري -تفريحي

 -26/1 5/2 24/1 گروه الفصنعتي  

 x x 40/1  مخروبه

 x x 07/24  بايراراضي 

18/9 9/40 08/50 معابر   

 x x 10/7 گورستان

73/44 21/139 94/183  محدوده شهر  

  نتايج طرح هادي مصوب ، بررسيهاي مشاور: مأخذ 

  

  

  

  

  

  

  

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١١٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  سطح مورد نياز شهر بر اساس سرانه طرح هادي مصوب :)91(جدول شماره 

 كاربري

 مساحت

در  موجود

 طرح هادي

مساحت 

در پيشنهادي 

 طرح هادي

سرانه در 

طرح 

 هادي

سرانه در  

وضع 

 موجود

مساحت در 

وضع 

 موجود

تفاوت موجود 

 با طرح هادي

اختالف 

 سرانه

درصد 

تحقق 

 پذيري

-248558 531442 60/67 60 780000 509963 مسكوني  60/7  21/104 

  - 0 0  0  0  0  0  0  آموزش ، تحقيقات و فناوري

13/3 2012 59212 53/7  4/4  57200  33982 آموزشي  24/174  

-21389 30611  89/3 4 52000 29550 اداري و انتظامي  11/0-  59/103 

-19962 12538 59/1 5/2 32500 5750 تجاري  91/0-  05/218 

-16715 30085 83/3 6/3 46800 31200 ورزشي  23/0 42/96 

-783  11567  48/1  95/0  12350  3812  درماني  69/0  43/303  

32/0 1099 7999  02/1  7/0 6900 25 هنري -فرهنگي  31996  

-120348 35652 54/4 12 156000 14100 پارك و فضاي سبز  46/7- 85/252 

47/0 1572 7592  97/0  5/0  6020  1820 مذهبي  14/417 

-72154 3846 49/0 2 76000 150 تاسيسات و تجهيزات  51/1- 2564  

 66/405 89/1 7132 26632 39/3  5/1  19500  6565 رداريحمل و نقل و انبا

 - - - X  -    73/3 29310  باغات و كشاورزي

 - 01/0 90  90 01/0 0 0 0  گردشگري -تفريحي

-22731 9769 24/1 5/2 32500 2250 صنعتي  گروه الف  26/1- 05/30 

 - - - X - - 40/1 11010  مخروبه

  -  - -  189222 07/24  -  -  89816  اراضي باير

-138381 393699 08/50 92/40 532080 129502 معابر  16/9 99/73 

 X گورستان
پنج هكتار خارج 

 از محدوده
- 10/7 55826 - - - 

-X 94/183 1446112 311738 1757850 888035  محدوده شهر  x  26/82 

  هاي مشاور نتايج طرح هادي ، بررسي: مأخذ 

  

  

  

  

  

  

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m
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١١٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه تحقق پذيري

 
 
 

) فضا، سازمان بصري،توده والگو و بافت شهر( هرنماي ش دور -4- 2  

   آباد سريشپهنه هاي عملكردي شهر   -1-2-4

منـاطق مسـكوني كـه داراي تمركـز     . پهنه عملكردي تشكيل شـده اسـت   2با ديدي كل نگرانه از   آباد سريششهر 

  .باشد ميشهر و شرق جنوب  مسكوني، تجاري و اداري بوده و پهنه دوم، پهنه اراضي زراعي در شمال، غرب و

دسترسي هاي كه از لحاظ عملكرد و تعداد مراجعات در درجه بعدي  سايرپس از دسترسي هاي سواره عمده شهر، 

  .اهميت قرار دارند، بعنوان شريان هاي فرعي در نظر گرفته شده اند

است كـه عمـده آن در سـطح    عالوه بر دسترسي هاي سواره، به ندرت روابط فضائي پياده در شهر پيش بيني شده 

ها و در محدوده قديمي شهر در قسمت تجاري آن قابل طرح است ولي در حال حاضر دسترسي هاي پياده اي در  كوچه

  .شهر وجود ندارد
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١٢٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   آباد سريشسازمان بصري شهر  -2-2-4

اصـل گشـت كـه    به وسيله معيارهاي نه گانه و تشخيص سـاختار آن، ايـن نتيجـه ح     آباد سريشپس از بررسي شهر 

ايـن سـاختار از دو جهـت حـائز اهميـت      . عناصر شاخص و معابر اصلي شهر و محالت عرفي، ساختار شهر را مي سازند

نخست آنكه بي توجهي به ساختار چه عواقبي در بر خواهد داشت و ديگر آنكه با توجـه بـه شـرايط كنـوني چـه      . است

   .داكثر كارايي باشدو توسعه شهر داراي ح ساماندهيروندي مي تواند براي 

  :با توجه به معيارهاي نه گانه به شرح زير است  آباد سريشعناصر شاخص شهر 

با توجه به معيارهاي پايداري، تردد  )آزاديميدان ( و تا حدودي هم ميدان ورودي قروه معلمو ميدان  شهداميدان  -

ابطه فضايي از مهمترين عناصر شاخص شهر اجتماعي، مقياس عملكردي، اهميت كاركردي، عرصه عمومي، اندازه و ر

منشعب از آن  يبخصوص كه بدنه تجاري و اداري شهر نيز منطبق با اين ميادين و بلوارها و خيابانها باشد مي  آباد سريش

  .باشد مي

بـه لحـاظ   و تـا حـدودي هـم تكيـه     و حسينيه صاحب الزمان  حضرت، )ع(، امام رضا)ع(جامع، امام حسينجد امس -

  .، تردد اجتماعي و مقياس عملكرديپايداري

  .به لحاظ اهميت كاركردي و مقياس عملكردي و مراكز اداري ديگر بخشداري و شهرداري  -

  .ورزشي به لحاظ مقياس عملكردي استاديوم -

  .درماني به لحاظ اهميت كاركردي و مقياس عملكردي -مركز بهداشتي -

  .شبانه روزي به لحاظ مقياس عملكردي و اهميت كاركرديمراكز آموزش دبستان ، راهنمايي و دبيرستان  -

  .ظ اهميت كاركردي و مقياس عملكرديو شوراي حل اختالف به لحا دادگاه عمومي بخش كالنتري،   -
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١٢١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  

  مخابرات           

  

  آزاديميدان 

  

  

  

  آباد سريششهرداري 

  صاجب الزمان مسجد                                                                   

  

  

  

  

 

  

  

  

  ميدان معلم                                                                   مسجد جامع
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١٢٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  الگو و بافت شهر -3-2-4

 يريـز بافت ارگانيك و بافـت از پـيش برنامـه    : در مطالعه بافت كالبدي شهرها دو الگوي كلي قابل تشخيص است

بافت ارگانيك بافتي است كه در طول زمان و بدون طرح و برنامه قبلي به وجود آمده اسـت و در واقـع مطـابق بـا     . شده

در شهرهاي ما اين گونه بافتها متعلق به بافتهاي شـهري شـكل گرفتـه تـا سـال      . مقتضيات زمان و مكان رشد كرده است

فرم نظم هندسي خاصـي وجـود نـدارد و بافـت آن در هـم       در اين. هجري شمسي است 1300، بخصوص تا سال 1320

   .طوالني است يتنيده همراه با معابر تنگ و باريك و گاه

به بافتهـاي شـهري و تسـهيل     يبافت شهري از پيش طراحي شده پس از ورود مدرنيسم و توجهات رضا خان به نظم ده

ا اولين اقدامات براي تهيه طرحهـاي هـادي و جـامع    و همزمان ب استدر اين بافتها شكل گرفته ) 1320(حركت اتومبيل 

از مهمترين ويژگيهاي اين بافتها نظم هندسـي مشـخص، عـرض بيشـتر     . در ايران كاربرد عام يافته است 40و  30در دهه 

  . معابر و تفكيك منظم قطعات است

توسـط مشـاور    آبـاد  شسـري  شـهر طرح هادي در قالـب   اولينكه  1364از ابتداي پيدايش تا سال   آباد سريششهر 

اقـدامات عمـران شـهري در     ولـي آغـاز   . تهيه گرديد، بدون برنامه رشد يافته اسـت  )محمدعلي دامغاني(شخص حقيقي

معـروف بـه   ) نوه مظفرالـدين شـاه  (زماني كه اسماعيل ميرزا ملك منصور. دانست 20را مي توان اواخر دهه  آباد  سريش

را براي باغ و عمارت مجلل خويش ساماندهي و يا ايجاد كرد و به خيابـان   دسترسي هاي اتومبيل رو و منظمي "شازده"

در تـاريخ   1349سال . معروف بود و خيابان شهيد چمران كنوني و چند كوچه منظم جنوب آن يادگار آن دوران است 

مرحـوم  (تانشود زيرا در اين سال استاندار با كفايـت كردسـ   اين آبادي اوج تحوالت در عمران شهري آن محسوب مي

ميـدان  ،  20با الهام از خيابانهاي چليپايي شكل دهـه  و پي گيري قاطع انجمن روستا و با مشاركت بي نظير مردم ) رئوفي

دري آن را در مركز آبادي و در دل بافت اصلي و قديمي بدون در نظر گرفتن معابر موجود بمركزي و چهار خيابان ضر

 1372در سـال  .دج در هيچ نقطه استان بـا ايـن ويژگـي صـورت نپذيرفتـه اسـت       و اين اتفاق پس از شهر سننايجاد كرد 

اين طرح نسبت به  انجام گرديد )جهاد دانشگاهي علم و صنعت ايران( توسط مشاور آباد سريشطرح هادي شهر دومين 

گرديـد و ايـن    ضعيف و بدون در نظر گرفتن طرح قبلي تهيه شد و بيشتر معابر شهر بدون طراحي رهـا  طرح قبلي بسيار 

و نيـز عـدم شـناخت كـافي      مناسـب  طراحي بسيار ضعيف و نداشتن ضوابط. چيزي بود كه در طرح قبلي ديده شده بود

ساخت و سـازهاي اطـراف اكثـر معـابر شـهر بـويژه        گرديداز شهر موجب  )جهاد دانشگاهي علم و صنعت ايران(مشاور

شـهرداري از طريـق    يـك و نـامنظم شـكل گيـرد و نظـارت     معابر فرعي بدون عقب نشيني و تعريض و به صـورت ارگان 

   .شته باشدامعابر دنترل شده شكل گيري منظم و كثير كمي در أتصدور پروانه هاي ساخت و ساز 
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١٢٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

از آنجا كه در شهرها يك محله در دوره زماني خاصي شكل گرفته است و از ويژگيهاي كالبـدي نسـبتاً همگـوني    

. ، مطالعات بافت كالبدي شهر به تفكيك محالت صورت پذيرددقيقترحصول نتايج برخوردار است، شايسته است براي 

در مطالعـات  . محله تقسيم گشته بود، از اين تفكيك در مطالعات اسـتفاده مـي شـود    4 به  آباد سريشو از آنجا كه شهر 

تـوده و فضـا، دانـه بنـدي،     : زاين سه معيار عبارتند ا. بافت كالبدي سه معيار در تعيين وضعيت بافت كالبدي نقش دارند

  .پيوستگي و گسستگي

   آباد سريشتوده و فضاي شهر  -4-2-4

چقـدر از سـطح زمـين بايـد بـه فضـا       . در بحث مربوط به توده و فضا مسأله اصلي چگونگي تركيب ايـن دو اسـت  

منظـور از  . ن هسـتند شهر دو عنصر مهم فضاي شهر، خيابان و ميـدا  رد. اختصاص يابد و چقدر با توده ساختماني پر شود

ميدان و خيابان از اين منظر، عبارت است از فضا و بناها و فعاليت هاي محصور كننده و در برگيرنده فضا و ديگر اجزاء 

در اين مفهوم حياط نيز جزئي از توده در نظر گرفته مي شود اما زماني كـه بخـواهيم مباحـث    . توده را تشكيل مي دهند

مطرح مي شوند كه در اين صـورت فضـاي     ي پيوند زنيم فضاهاي ساخته شده و ساخته نشدهكالبدي را به مباحث اقليم

  .باز منازل جزئي از فضاي خالي محسوب مي شود

به عبارت ديگر مي توان گفت كه در مطالعات توده و فضاي شهري هرگونـه كـاربري داراي سـاختمان بـه عنـوان      

از قبيل فضاي سبز، پاركها، باغهـا، زمينهـاي متروكـه،     ساختمانهاي فاقد شود؛ در مقابل كاربري توده در نظر گرفته مي

با اين تعريف حياط منازل و فضاهاي باز ساختمانها جـزء تـوده محسـوب    . گيرندميادين و خيابانها در زمره فضا قرار مي

فضا اختصاص يافته اسـت  در مطالعات كالبدي مسئله اصلي نسبت اين دو پارامتر است؛ چقدر از زمين شهر به . شوندمي

  و چقدر با توده ساختماني پر شده است؟

براي تعيين چگونگي قرار گيري توده و فضاي شـهر پـس از برداشـت هـاي مشـاور و تكميـل        آباد سريشدر شهر 

پايگاه داده اطالعات مربوطه، كاربري هايي كه داراي حجم ساختماني هستند، همگي در رده توده و ساير كـاربري هـا   

به اين منظور كاربري هاي فضاي سبز، زمين هاي باير و دسترسي ها در رده  فضا قـرار داده  . ده فضا قرار مي گيرنددر ر

بافت شهر از لحاظ توده و فضا به سه نوع بافت تقسيم شده است؛ بافت با غلبه توده بر فضا، بافت با غلبه فضا بر . شده اند

  .باشد ميبتي متوازن از لحاظ توده و فضا توده و بافت با تركيب متعادل كه داراي نس
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه توده و فضا

  
  

  به متر مربع) عرصه،معابر و فضاهاي باز و اراضي خالي(و فضا)ساختمان(مساحت توده: )92( جدول شماره

  فضا  توده  مساحت كل محله  نام محله

  234384  71232  305616  يك
  350708  82451  433159  دو
  197030  76454  273484  سه

  343238  90614  433852  چهار
 1125360 320751 1446111  كل شهر
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١٢٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  آباد   سريشدر شهر ) عرصه،معابر و فضاهاي باز و اراضي خالي(به فضا)ساختمان(نمودار نسبت توده

  

  

  آباد   سريشنمودار مقايسه اي نسبت توده به فضا در محالت شهر 
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١٢٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

از جمله مناطقي هستند كه در آنها غلبه با توده بر فضـا   چمران ي وشهيدصدوق، اصفهانياشرفي ، مدنيخيابان هاي 

  .باشد مي

  

  

خيابان 

  چمران شهيد

  

  اصفهانيشرفي اخيابان 

                     

  خيابان صدوقي

  

  

  

  

  بوعلي سينا خيابان

  

  )بلوار بسيج(قروه سمتورودي از  بلوار)                                                    ع(بلوار امام علي
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١٢٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

فضا  داراي بافت متعادل بين توده و و شهيد دده جاني جابر شمالي و جنوبي، بوعلي سيناخيابانهاي بلوار امام خميني و
  .مي باشند

، محالتـي شـمالي، پاسـداران و    سـينا ، سعديهاي  خيابان) بلوار بسيج(قروه سمت، بلوار ورودي از )ع(بلوار امام علي
داراي  باشـد  مـي ساير قسمت هاي شهر كه اكثراً زمين هاي كشاورزي و باغات با فضاهاي مسكوني پراكنـده   و يرودك

  . بافت با غلبه فضا بر توده مي باشند

   آباد سريشردگي بافت شهر شف -5-2-4

ر قبـل اسـت از   اين پـارامتر كـه برآينـد دو پـارامت    . دسته تقسيم شده است 4به لحاظ اين پارامتر به  آباد سريششهر 
هكتـار   رواحد د 10تا  5واحد را فشردگي كم،  5به اين ترتيب كه تا . محاسبه تعداد قطعات در هكتار به دست مي آيد

واحد در هكتار و بيشتر را به عنوان بافت بـا   20واحد در هكتار را فشردگي نسبتاً زياد و  20تا  10را فشردگي نسبتاً كم، 
  .استفشردگي زياد در نظر گرفته 

  1388آباد در سال  ميزان فشردگي بافت محالت شهر سريش :)93(جدول شماره  

)فشردگي بافت(تعداد قطعات در هكتار   
1محله   74/13  
2محله   88/9  
3محله  67/16  
4محله   22/11  

شهركل   38/12  

مـي  نسـبتاً زيـاد   بـا فشـردگي   داراي بافـت    3و  1،  4، محله نسبتاً كم داراي بافت با فشردگي  2بر اين اساس محله 

  .باشد مينسبتاً زياد باشند در مجموع كل شهر داراي بافت با فشردگي 
   آباد سريشپيوستگي و گسستگي شهر  -6-2-4

اين معيار نشان دهنـده  فشـردگي و   . تواند به دو صورت كلي پيوسته و گسسته باشددر كل توسعه بافت شهري مي

از  حـد  دهـد كـه تـا چـه    اين معيار نشان مـي . دهدمي نشاناستفاده از زمين را در شهر  باشد و نحوهانسجام بافت شهر مي

در ايـن معيـار   . زمينهاي شهر به خوبي استفاده شده است و چقدر زمينهاي خالي و باير در داخل بافت شـهر وجـود دارد  

  .شوده ميهاي گسسته در نظر گرفتتوسعه هاي جدا افتاده از كالبد اصلي شهر به عنوان توسعه

در شـمال بلـوار    از شهرتنها قسمتهايي . شكل گرفته است پيوستهبه صورت   آباد سريشكل بافت ساخته شده شهر 

جزئـي  بـه صـورت   كه گرايش به ساخت و سازهاي جديد در اين سمت قرار دارد، ) بيجار –كمربندي قروه (متري  45

  .افت شهر مشاهده نمي شودجدايي در بگسستگي و ، اما اين . گسستگي مشاهده مي شود
   آباد سريشنفوذ پذيري شهر  -7-2-4

بر اين . عرض معابر، شيب معابر و كف سازي معابر: اين پارامتر با سه معيار سنجيده شده است  آباد سريشدر شهر 

  :به سه دسته تقسيم مي گردد  آباد سريشاساس نفوذ پذيري شهر 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

    

 نفوذ پذيري ضعيف -

    
 وسطنفوذ پذيري مت -

    
 نفوذ پذيري خوب -

  
  زيادنفوذ پذيري 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٢٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   آباد سريشمحالت شهر  -8-2-4

. باشـد  مياز ويژگي هاي عمده شهرها تشكيل آنها از سلسله مراتب فضايي است كه به ترتيب منطقه، ناحيه و محله 

زاء اصلي سلسله مراتبـي  شود محله يكي از اج هر منطقه از يك يا چند ناحيه و هر ناحيه از يك يا چند محله تشكيل مي

كه به علت دارا بودن ويژگيهاي خاص در طول تاريخ همواره بـه صـورت نيمـه مسـتقل بـه       باشد ميتشكيل دهنده شهر 

در ساده ترين تعريف، محله از خانه هاي همجوار هـم در يـك فضـاي جغرافيـايي خـاص      . حيات خود ادامه داده است

همان احساس خانه مسكوني خود را دارند و بـا ورود بـه محلـه خـود را در      خانواده ها نسبت به محله،. تشكيل مي شود

 .يك محيط آشنا و خودي مثل خانه روبرو مي بينند

كالبدي است كه به نظر مي رسد در مرحله خاصي از تحوالت شهر به وجود مي آيد  –يك واحد اجتماعي  محله

انسـاني اسـت كـه از روابـط اجتمـاعي و اشـتراكات و       كالبـدي گروههـاي    –محله تبلور فضـايي   .و گسترش مي پذيرد

ي محـالت متناسـب بـا اقلـيم محـيط طبيعـي و       شكل گيري فضاهاي سـاخته شـده  . همبستگي هاي ويژه اي برخوردارند

به همين دليل است كـه شـكل و سـطح روابـط محـالت در هـر       . تمايالت، سليقه ها و نيازهاي ساكنان به وجود مي آيد

 .تفاوت استجايي با جاي ديگر م

از آنجـا  . است و تعاريف متفاوتي در اين زمينـه وجـود دارد   بودهمفهوم واحدهاي همسايگي محل بحثهاي زيادي 

كه اين تعاريف حوزه هاي مختلفي را شامل مي شود، سعي شده است تا مهمتـرين تعـاريف از واحـد همسـايگي ارائـه      

  :شود

به عبارت ديگـر واحـد همسـايگي بـر يـك      . ندگي مي كنندواحد همسايگي مكانهايي هستند كه مردم در آنها ز �

  .احساس تعلق به مكاني مشخص كه خاطرات و زندگي هاي مردم در آن ثبت شده داللت دارد

واحدهاي كالبـدي متوسـط انـدازه    . واحدهاي همسايگي يكي از واحدهاي تشكيل دهنده شهر به شمار مي روند �

دهند و محيطي را كه مردم هر روز در آن زندگي مـي كننـد شـكل مـي     اي كه فعاليت مسكوني هر شهر را آرايش مي 

  .دهند

اقتصادي با دارا بودن ويژگيهاي منحصر به فرد اسـت   -واحد همسايگي يك موجوديت متنوع و پوياي اجتماعي �

  .كه به وسيله ساكنين محله و افراد اجتماع محله اي تشخيص داده مي شود

شده به همراه تلفيقي متوازن از فعاليتهاي انساني مي باشد كه حـول يـك   محله يك محدوده شهري برنامه ريزي  �

  .مركز تعريف شده، سازماندهي شده است
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

محله محدودهاي از شهر است كه يك شهروند بتوانـد بـه راحتـي پيـاده رفـت و آمـد كنـد و داراي ويژگيهـاي          �

عث تميز آن از ديگر واحدهاي همسايگي كالبدي، تاريخي، اقتصادي، معماري و اجتماعي منحصر به فردي است كه با

  .مي شود

يك واحد همسايگي اكوسيستمي است كه براي سكونت و زيست محلي انسان مورد نياز است و نه تنها پناهگـاه   �

و فرصـت هـاي اجتمـاعي بـراي گسـتره وسـيعي از فعاليتهـاي فراغتـي، فرهنگـي و           ابلكه شبكه اي است از حمايـت هـ  

 2.اجتماعي

مگن و متجانس اجتماعي است كه باعث برقراري ارتباطات نزديك و تقويت همبسـتگي بـين   محله يك واحد ه �

افراد محل مي شود؛ همچنين محلي است براي كاهش تضادها، رفع بي هويتي و خود بيگـانگي هـاي ناشـي از زنـدگي     

  شهري

اي داده اسـت و  محله زير سيستمي است از سيستم كلي شهر كه سطحي از خـدمات و نيازمنـديها را در خـود جـ     �

 .مكاني است براي سكونت، آرامش و دوري از ترافيك

محله كوچكترين بخش از تقسيمات شهري است كه بستر شكل گيري آنرا محيط فيزيكي تشكيل مي دهد و اين  �

-محيط داراي خصايص اجتماعي و مردمي است و به همين دليل روابط منسجم اجتماعي قابليت حضـور در آن را مـي  

 .يابند

  :توان چند ويژگي نسبتاٌ مشترك براي محالت شهري تشخيص دادتوجه به ديدگاههاي مطرح شده مي با

  نام محدوده -1

 محيط فيزيكي -2

 گروه اجتماعي تعريف شده -3

 كنش متقابل كاركردي -4

  3كنش متقابل اجتماعي -5

نوسـان شـعاع   بـا دامنـه   ) نفـر  3500-6250در حـدود  (خـانوار   700-1250در ايران، محله كالبد سكونت و اشتغال 

گيري آن نقش  در اين تعريف، محله داراي عناصر اصلي است كه در شكل. شود تعريف مي) دقيقه 4-5(دسترسي پياده 

نظير مراكز (و عناصر توزيعي ) نظير مدرسه ابتدايي و مسجد(اين عناصر در دو سطح عناصر شاخص . تعيين كننده دارند

اسـتخوانبندي محلـه را تشـكيل    ) هـاي ورزشـي و واحـدهاي بهداشـتي     مكـان  -اي پارك محله -هفتگي -تجاري روزانه

                                                 
  1385معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي،  ريزي پايدار محالت شهري، پايان نامه كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشكدهشيعه، عباس، برنامه   2

  1378محمدي، نادر، پايان نامه كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت،  3
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ها از نظر اداري با ديوار، راه و يا مرزهاي  براي مثال، محله. نيز تعريف شود مختلفتواند از نظر ابعاد  محله مي. دهند مي

ات محلـي؛ از نظـر   هاي خدم تعيين شده و مشخص؛ از نظر اجتماعي با ادراك ساكنين محلي؛ از نظر عملكردي با حوزه

هاي مشخص يا عمر  زيست محيطي با خصوصيات ترافيكي، كيفيت و امنيت، و باالخره از نظر زيبايي، با داشتن ويژگي

  .شوند و سن توسعه تعريف مي

وجـود و تـداوم محـور    . تواند يكي از محورهاي كليدي در تعريـف محلـه باشـند    سازمان و استخوانبندي محله مي

اي از مراكــز فرعــي محلــه و وحــدت شــكلي آن را بايــد چــارچوب و  ا گــذرهاي پيــاده، شــبكهاصــلي محلــه همــراه بــ

هاي  ها و عرصه ها براي ايجاد وحدت فضايي، وجود نشانه و فعاليت عملكردهاتركيب . استخوانبندي اصلي محله دانست

هـاي   تمـاعي نيـز از ويژگـي   مختلف نيمه خصوصي، نيمه عمومي و عمومي به عنوان بستر اصلي در تعامالت و روابط اج

ها سـاخت و بافـت اصـلي شـهرها را      توان گفت كه محله در رابطه با جايگاه محله در شهر، مي. شوند محله محسوب مي

زندگي روزمره مردم در مقياس محله به طـور محسوسـي قابـل درك بـوده و آن را تحـت تـأثير قـرار        . دهند تشكيل مي

ها، تجهيزات و خـدمات شـهري موجـود در مقيـاس محلـه، فاصـله سـفرها و         ساختاين تأثير از طريق نوع زير . دهد مي

ريزي و طراحي شهري در مقياس محلـه اتفـاق    تصميمات برنامه. گيرد تعامالت اجتماعي ساكنين و همسايگان شكل مي

هـا و   كـان پـارك  هاي مختلـف، م  ها، كاربري هاي توسعه شهري، طراحي معابر، اندازه بلوك براي مثال، پروژه. افتند مي

سطح مباحـث موجـود در مقيـاس     .ها را شكل دهند توانند بافت محله فضاهاي عمومي به عنوان عناصر تعيين كننده، مي

هـاي سـاختماني در يـك     بلـوك  گـرفتن بـراي برخـي، قـرار    . هاي مختلف بسيار متفاوت باشد تواند از ديدگاه محله مي

اما اين ديـدگاه كـه فضـاي فرهنگـي و اجتمـاعي مـردم       . ه مطرح شودمحدوده براي برخي ديگر، اندازه و مساحت محل

توان گفت همانگونه كـه در   به طور كلي، مي .كنند شايد غلبه داشته باشد ساكنين محله كه در كنار يكديگر زندگي مي

راي آنهـا  هاي خود متفاوت هستند و قطعيـت انـدازه بـ    ويژگي مقياس جهاني، شهرها برحسب اندازه، فرم، تراكم و ساير

در مقابـل، عـواملي نظيـر    . هايي نظير جمعيت، سطح و شكل، معرف آنها نيستند ارائه نشده است، براي محله نيز شاخص

بـراي مثـال، در شـهر تهـران     . هـا هسـتند   هويت قابل تشخيص، ادراك ساكنين، نـام و مرزهـاي كالبـدي، معـرف محلـه     

بريانـك و بسـياري ديگـر، بـا هيچيـك از      ) گيشـا (نصـر   آبـاد، كـوي   پـارس، نارمـك، يوسـف    تهـران هـايي نظيـر    محله

ها به تنهايي بسيار فراتر از جمعيـت   جمعيت هر يك از اين محله. سازگار نيستند) جمعيت و اندازه(هاي معمول  شاخص

  4.اي از هر يك از آنها شناخته شده است با اين حال، ادراك محله. بسياري از شهرهاي شناخته شده كشور هستند

                                                 
  1385عزيزي، مهدي، نشريه هنرهاي زيبا،  4
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١٣٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

دگاه ديگر بايد ذكر نمود كه به لحاظ تقسيم بندي محالت در شهرهاي ايران به دو نوع تقسيم بنـدي بـر مـي    از دي

محالت رسمي آن نوع از تقسـيم بنـدي اسـت كـه در     . نوع اول محالت رسمي و نوع دوم محالت عرفي است. خوريم

مشـاور از آنهـا بـه عنـوان     كـه   1385ل تقسيم بندي سرشماري سا يا و استطرح جامع پيشين مورد تصويب قرار گرفته 

در صورتي است كـه بـراي    اين نوع محالت داراي مرز قطعي جدا كننده هستند و اين. محالت برنامه ريزي نام مي برد

مرز مطلقي نمي توان تعريف كرد و اين مناسبات قـومي، اجتمـاعي، مـذهبي و اقتصـادي      در تمام جهات محالت عرفي

، معموالً محالت برنامـه  باشد ميتفاوت ديگر اين دو در مقياس و اندازه . مشخص مي كنندهستند كه حدود محالت را 

  .ريزي، محدوده اي وسيعتر از محالت عرفي را در بر مي گيرند

آغاز عمليات عمران شهري به معني امروزي (1349تا سال توسعه در حد  قدمت قابل توجه آن به علت  آباد سريششهر 

توسعه هاي بعد از آن يا فاقد نامگذاري عرفي است و يا به دليل همجواري با  درولي . باشد ميفي محالت عر داراي )آن

امـا   باشـد  ميبا همان نام شناخته مي شوند و يا اينكه با نام معابر جديد، اماكن عمومي و نام باغات انگور محالت قديمي 

در بررسـي وضـع موجـود، تقسـيم      ، لذا مشاور استمي براي محاسبه به عنوان محالت رس الزماين مناطق فاقد كارايي 

محلـه تقسـيم نمـوده اسـت      4محالت رسمي طرح هادي شهر را به . مالك عمل بوده است 1385بندي سرشماري سال 

  .باشد ميكه در نقشه محالت حدود آنها قابل مالحظه 

شـرق بـه زمـين هـاي كشـاورزي و       ايـن محلـه از شـمال و   . قرار گرفته است شهرشرقي شمال در قسمت  1محله شماره 

كاربري هاي عمده محله شماره .منتهي مي شود 2و  3و  4 تبه محالو غرب باير، از جنوب و اراضي ) تاكستانها(باغات

دبسـتان  ، دبيرسـتان و راهنمـايي،   ، مركـز بهداشـتي و درمـاني و اورژانـس    ورزشياستاديوم كاربري هاي مسكوني،  را 1

عمده بافت محلـه  . تشكيل مي دهد ها مغازه و مخابرات ،ايستگاه تقليل فشاربانك تكيه ، دجامسخوابگاه شبانه روزي ، 

 لـه نيـز داراي تـراكم   بافت محبافت عمده محله ريز دانه بوده و . را نيز زمين هاي خالي و باير و مخروبه تشكيل مي دهد

بـر   تـوده با در آن  نسبي غلبه. باشد ميه در هكتار قطع 7/13متوسط تعداد قطعات در هكتار آن برابر . باشد مي زياد نسبتاً 

   .باشد مي فضا

به  غرباين محله از شمال و . قرار گرفته است) بيجارورودي از طرف (  آباد سريششهر  يغربشمال در  2محله شماره 

عـالوه بـر    دمنتهي مـي شـو   3و  1محالت  بهو جنوب  شرق، از و اراضي باير و زمين هاي كشاورزي ) تاكستانها(باغات

كاربري هاي مسكوني، كه كاربري عمده ايـن محلـه را تشـكيل مـي دهـد، سـاير كـاربري هـاي عمـده آن عبارتنـد از           

از لحاظ فضا و توده داراي . باشد مي ها و مغازه بانكمسجد، فضاي سبز، ، دبيرستان و دبستان ، پايگاه خدمات بهزيستي
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 معماري و شهرسازي

بافـت محلـه نيـز داراي تـراكم نسـبتاً كـم        . قطعات آن اكثرا درشت دانه استبافت با غلبه فضا بر توده بوده و دانه بندي 

  باشد  قطعه در هكتار مي 8/9متوسط تعداد قطعات در هكتار آن برابر . باشد مي

، 2شـماره  هـاي   اين محله از شمال و شرق به محله. آباد   قرار گرفته است در مركز و جنوب شهر سريش 3محله شماره 

عالوه بر كاربري هاي مسكوني، كه كاربري  .زمينهاي باير منتهي مي شود و نيز به) تاكستانها(باغاتبه  وبجن، از  4و  1

و ، مدرسـه راهنمـايي   نفت ، دبيرستان  شعبه از هاي عمده آن عبارتند  كاربريهد، ساير عمده اين محله را تشكيل مي د

از لحاظ فضـا و تـوده داراي   . باشد ميها و مغازه بانك ، )پارك شهر(فضاي سبز حسينيه، دبستان ، آتش  نشاني، مسجد،

محله نيز داراي تـراكم نسـبتاً زيـاد      بافت. ريز دانه است نسبتاٌقطعات آن و دانه بندي  بوده بر فضا توده نسبي با غلبهبافت 

   باشد قطعه در هكتار مي 6/16متوسط تعداد قطعات در هكتار آن برابر . باشد مي

به  غرباين محله از شمال و . قرار گرفته است) ورودي از طرف قروه(آباد   شهر سريش جنوب شرقي در 4محله شماره 

 .منتهـي مـي شـود    اراضي بايرهاي كشاورزي ، از شرق به و زمين ) تاكستانها(باغاتبه  جنوباز  ، 3و  1شماره  تمحال

عبارتند از دهد، ساير كاربري هاي عمده آن عالوه بر كاربري هاي مسكوني، كه كاربري عمده اين محله را تشكيل مي 

و  آب ادارهآموزش و پرورش، نيروي انتظامي، سـيلو، كتابخانـه    اداره، شهرداريشركت تعاوني روستايي ، بخشداري، 

 مهديـه و فاطميـه،   ،، پايگاه فوريتهاي پزشـكي تسهيالت زايمانيو دبستان ،  مركز  ، مدرسه راهنمايي، دبيرستانفاضالب

بنـدي  و دانـه   غلبه فضا بـر تـوده بـوده   از لحاظ فضا و توده داراي بافت با . باشد و مغازه مي دادگاهضاي سبز،  ف پارك و

آن برابر  متوسط تعداد قطعات در هكتار. باشد بافت محله نيز داراي تراكم نسبتاً زياد  مي. ريز دانه است نسبتاٌقطعات آن 

  .باشد قطعه در هكتار مي 2/11

   اي و مراكز محله عرفيمحدودة محالت  شناخت و تعيين -

جانقايه،  محلةپائين،  محلة باال، محلةقينرجه،  محلةبازار،  محله بنامهاي محلة يازدهاز از نظر عرفي  آباد سريششهر 

شـامل   بازار محلة. ه استتشكيل شدقلعه  محلةو  انسه محلة،  محله ، شوره محله طالب، داغ محلة، )سوران(سبالن محلة

كه در حال حاضر نيز عملكرد قالب آن تجـاري  قديمي و ميدان مركزي شهر و حواشي آن ) تخريب شده( باز ر  سربازا

بازار و اطراف چشـمه قينرجـه بـه سـمت بـاال دسـت آن شـكل گرفتـه و مسـجد امـام            محلةقينرجه در كنار  محلة. است

رش و توسعه آبادي از مركـز بـه سـمت جنـوب     در راستاي گست باال محلة .بنا شده است اين محله جنوبدر   )ع(حسين

در راستاي گسترش و توسـعه آبـادي از مركـز بـه سـمت       پائين محلة .قينرجه شكل گرفته است محلةپس از ) قبله(غربي

محلـه بنـا   ايـن  در ) ع(و مسجد امام رضا. طول شكل گرفته استدر   بازار محلةپس از ) در امتداد رودخانه(شمال شرقي

در  طالب محلةو ) سوران(سبالن محلة .مخروبة قابل توجهي است و داراي اماكن فرسودهو  قديمين آبافت  .شده است
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 معماري و شهرسازي

گسـترش هـاي بعـدي    . بازار  ايجاد گرديده است محلةراستاي گسترش و توسعه آبادي از مركز به سمت شمال پس از 

شده است مسـجد  مشهور  جانقايه ةمحلدر قديم به ) كردستان(شهر در اطراف جاده خاكي مالرو دروازه ورودي سنندج

گسترش و توسعه  .است بنا شدهو مدرسه قديمي خاقاني در مركز آن  اين محله وروديدر ) عج(حضرت صاحب الزمان

محلـه مشـهور    داغآنسوي رودخانه به دليل وجود صخره هاي بزرگ و ارتفاع اندك آن به نام آبادي از مركز به سمت 

در راسـتاي گسـترش و توسـعه     )شوره محله(شوره محلة  .است بنا شدهآن  انتهاير د كورش كبيرمدرسه قديمي  .است

ايـن محلـه بـه دليـل بـاال بـودن       . شرقي شكل گرفته استشمال به سمت  محله  داغدر ادامه  آنسوي رودخانه،آبادي از 

 و  امـاكن  فرسـوده و  قديميآن بافت  .شهرت پيدا كرده است سطح آبهاي زيرزميني و خاك نمناك آن به شوره محله

جنوب شهر قـرار دارد   درهمچنين محله قلعه . محله انسه در شرق داغ محله ايجاد شده است. داردمخروبة قابل توجهي 

ايـن محلـه بـه دليـل قـرار داشـتن سـاختمان اربـابي، بـه ايـن           . كه گسترش اخير آن با نام محله بهداري شناخته مي شـود 

  .مشهور است) قلعه(اسم

، فاقـد هـر نـوع ويژگـي     شـهر  ري است كه اين محالت تنها جنبه نامگذاري داشته و بدليل كوچك بـودن الزم به يادآو

بـه نـام ميـدان در مركـز      مركز مشخص در سطح آبادي يكو وجود شعاعي  گسترشهمچنين بدليل  .باشند اي مي محله

سهل و و تعيين مركز عمدة تجمع  تشخيص باشد، مي اهميت و مركزيت آبادي در گذشته ،كه بيشتر ناشي از بازار قديم

 .اً منطبق با ميدانچه قديم ايجـاد گرديـده مـي باشـد    قيدان منظم فعلي كه دقيبيشترين تجمع در حوالي م و است صمشخ

  .آن قرار دارد نزديكي درجامع و مسجد منشعب شده اند از آن  شهربر اصلي امع

  نقشه محالت عرفي
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ر حسب كاربري هاي مختلف موجود و محاسبه سطوح ، درصد و نحوه استفاده از اراضي شهر ب -4- 3

 سرانه آنها ،در كل شهر 

ايـن فعاليتهـا نيـاز جوامـع شـهري،      . شهر اساساً مكاني جهت تبلور فعاليتهاي متنوع، مختلف و در هم آميخته اسـت 

ليتها بازگو كننده كيفيت و تمركز، پراكندگي، مقياس و ميزان تنوع فعا. درجه مدنيت و تحول پذيري آنرا نشان مي دهد

از طـرف ديگـر  نقـش    . چگونگي ساخت كالبدي شهر، اساس تقسـيم بنـدي شـهر بـه مراكـز و نـواحي مختلـف اسـت        

همچنـين،   .عملكردي شهر و بنيان اقتصادي آن بر اساس ميزان فعاليت هـا و نحـوه تعامـل آن بـا محـيط پيرامـوني اسـت       

ار اجتماعي، شكل گيري مشـاغل و نهايتـاً جـذب جمعيـت در عرصـه      گستردگي و مقياس فعاليت ها موجبات تقسيم ك

ماحصل مطالب نشاندهنده اين واقعيت است كه شـناخت تركيـب و سـاخت فعاليتهـا كـه در قالـب كـاربري        . شهر است

   .اراضي شهري بازگو مي گردد، بنيان و اساس محيط كالبدي، اقتصادي و اجتماعي شهر محسوب مي گردد

  . است طرح هاي شهريريزي  هاي مطالعات و برنامه ترين بخش از مهمترين و اصليكاربري زمين يكي 

از آن زمان كه  .باشد ميبه معني استفاده از زمين و انگليسي در  Land Useكاربري زمين معادل فارسي اصطالح 

  . است گشتهه ئراريزي وارد و بطور وسيعي استفاده شد، تعاريف مختلفي از آن ا اين اصطالح در ادبيات برنامه

اين مطالعه . شود ريزي كاربري زمين محسوب مي مطالعه و شناخت كاربري زمين، زير بناي تجزيه و تحليل و برنامه

ها در الگـوي كـاربري زمـين     شامل گردآوري كليه اطالعات در زمينه نحوه استفاده از زمينهاي موجود و انواع كاربري

  .دهند توسعه شهري ، بخشي از مطالعات كالبدي را تشكيل ميهاي   اين مطالعات، در طرح. شهر است

بدانيم در وضع موجود، پراكندگي انـواع فعاليتهـاي شـهري     آنكهبطور كلي نحوه استفاده از زمين عبارت است از 

 مانند مسكوني، درماني، راه ها و معابر آموزشي، اداري و مانند آنها به چه صورتي است و از كل مساحت شهري نسبت

هر يك از كاربري هاي زمين چقدر است، به چه نحو در سطح شهر پراكنده شده اند، رابطه آنها با يكديگر چيست و تا 

  . چه ميزان داراي يك ارتباط منطقي و كارا هستند

سرانه ها گونه اي . سرانه كاربري زمين يكي از مفاهيم حساس و پر استفاده در برنامه ريزي هاي توسعه محلي است

سـرانه در يـك   . هاي فضايي هستند كه به دو منظور خاص در مطالعه و كاربري زمـين اسـتفاده مـي شـوند     استاندارداز 

تعريف به معني مقدار زميني از كل اراضي شهر يا فقط اراضي ساخته شده شهر يا روستا، به ازاي هر نفـر سـاكن در آن   

ستا بر تعداد جمعيت آن تقسيم مي شود و ارزش عددي بـه  در اين تعريف كل اراضي شهر يا رو. باشد ميشهر يا روستا 

سرانه در تعريف و مفهوم ديگر، معياري بـراي پـيش بينـي    . دست آمده نشانگر سرانه هر فرد از كل اراضي شهري است

حساسيت استانداردهاي فضايي يا سـرانه، از اسـتفاده   . نيازهاي آينده يك مكان شهري به انواع كاربري هاي زمين است
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 معماري و شهرسازي

مبنـاي  . امناسب برنامه ريزان از سرانه هاي مرسوم، بدون تطبيق و هماهنگ سازي آنها با شرايط محلي، ناشي مـي شـود  ن

. اصلي تدوين سرانه هاي مطلوب، سرانه هاي وضع موجود و معيارها و استانداردهاي انساني مرتبط با فضا و زمين اسـت 

تعيين استانداردهاي فضايي بايد بـا توجـه بـه    . مكانها يكسان نيست استانداردهاي فضايي يا سرانه كاربري زمين، در همه

استفاده وسيع از سرانه هـاي كـاربري زمـين كـه مبنـاي      . شرايط خاص طبيعي، اجتماعي و اقتصادي هر مكان انجام شود

دات شديدي در دهه هاي اخير در اروپا و آمريكا و بعضي كشورهاي ديگر انتقا. كارشناسي متقل و قابل توجيهي ندارد

با وجود اين، هنوز در برنامه ريزي هاي توسعه شهري ايران از سرانه هاي يـاد  . از سرانه هاي كاربرهاي زمين شده است

مبناي تعيين اين سرانه ها در عين تنوع نظرات ارائه شده در باره آنهـا اغلـب مهـم    . شده به طور وسيعي استفاده مي شود

معاصر، اكثر كارشناسان ضرورت بومي سـازي سـرانه هـاي كـاربري زمـين تاكيـد        در ادبيات برنامه ريزي شهري. است

دارند عالوه بر اين در اكثر منابع برنامه ريزي، به تاثير پذيري كـاربري زمـين و سـرانه هـاي آن از سلسـله اي از عوامـل       

واقعيـت ايـن   . مانده استولي همه مباحث در سطح كليات باقي . اشاره مي كنند طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

است كه تا كنون با وجود انتقاداتي كه بر اين استانداردها وارد شده، مطالعه جامع و مشخصـي در زمينـه تعريـف سـرانه     

در . هاي مطلوب كاربري زمين يا امكان سنجي تغيير تفكر مبنا بر سرانه ها در ادبيات برنامـه ريـزي، انجـام نشـده اسـت     

تجربه طـوالني در تهيـه طرحهـاي توسـعه شـهري سـبب شـكل گيـري         . هاستروستاتر از  نقاط شهري وضعيت پيچيده

الگوهايي از سرانه هاي كاربري زمين شده است كه در عين احتمـال عـدم انطبـاق بـا واقعيـت، مبنـايي بـراي مطالعـات         

  .  شهري محسوب مي شود تفصيليجامع و طرحهاي 

تبـديل بـه شـهر گشـته      1362اين شهر در سال . قابل قبول است عموماً نوساز و  آباد سريشساخت و سازهاي شهر 

   .است بنابراين بافت كالبدي بدليل توسعه و رشد مستمر آن تاثير پذيرفته است

 1388سال  جمعيتي زيادي را تجربه كرده است چنانكه جمعيت بطي سالهاي گذشته فراز و نشي  آباد سريششهر 

  .نفر بوده است 7862  بادآ سريشبهداشت  پايگاهبر اساس اعالم 

توسعه نسبي كالبدي را نيز به همراه داشته است بـه طـوري كـه در حـال       آباد سريشرشد متوسط جمعيتي در شهر 

توسـعه هـاي كالبـدي طراحـي      قابل توجـه اي از  بخش . باشد ميداراي دو بافت قديم و جديد   آباد سريشحاضر شهر 

   .است گشتهن محققشده در طرح هادي در زمينه هاي مسكوني 

اساس  بر اين. متر مربع را در بر مي گيرد  666/1446112محدوده مطالعاتي در بررسي كاربري اراضي شهر برابر با

 36/54 تراكم ناخالصي جمعيتي متوسط ايـن شـهر   ، 88در سال   آباد سريشنفري شهر  7862با در نظر گرفتن جمعيت 
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 معماري و شهرسازي

سطوح مـورد   و مقدار، درصد، سطح و اتفصيل وضعيت هر يك از كاربري هدر  ذيل به . نفر در هكتار بدست مي آيد

و برآورد هاي مشاور  سرانه هر كـاربري بـه نسـبت جمعيـت      تبهداش پايگاهو بنا به آمار  1388اشغال هر يك  در سال 

   .كل ارائه مي گردد

  :كاربري مسكوني -

اي از  ها گونـه  سرانه. هاي توسعه محلي است ريزي مهسرانه كاربري زمين يكي از مفاهيم حساس و پراستفاده در برنا

سـرانه در  . شـوند  ريزي كاربري زمين استفاده مـي  استانداردهاي فضايي هستند كه به دو منظور خاص در مطالعه و برنامه

در ساخته شده شهر يا روستا، به ازاء هر نفر سـاكن   اراضييك تعريف به معني مقدار زميني از كل اراضي شهر يا فقط 

و ارزش عـددي   .شـود  در اين تعريف كل اراضي شهر يا روستا بر تعداد جمعيت آن تقسيم مـي . آن شهر يا روستا است

   .بدست آمده نشانگر سرانه هر فرد از كل اراضي شهري يا روستايي است

 هااواني از آنهاي توسعه محلي استفاده فر امروزه در طرح كهبيني ديگري است  هاي كاربري زمين مبناي پيش سرانه

 .هاست مهمترين ايراد اين روش، روشن نبودن مباني تعيين سرانه. شود مي

درصد  75/36كه طوري به  داراست  آباد سريشاين كاربري باالترين سهم را در ميان كاربري هاي شهري در شهر 

با توجه بـه   .را شامل مي شودمتر مربع  531442دوده شهر  به اين كاربري اختصاص يافته و مساحتي معادل مح زمينهاي

 60/67سرانه كاربري مسكوني برابر با  نفر در هكتار و 94/147  آباد سريشاين مساحت تراكم خالص مسكوني در شهر 

تراكم و سرانه مسكوني بدست آمده نمايانگر وضعيت نسبتاً مناسبي از بكارگيري زمين بـراي  . مترمربع به دست مي آيد

   .است  آباد سريشدر شهر  امر سكونت و ساخت مسكن

از ديرباز بصورت روستا بوده و به مرور زمان تكـوين    آباد سريشالبته شايان به ذكر است كه با توجه به آنكه شهر 

فاقـد نظـم هندسـي بـوده داراي بـافتي سـنتي اسـت و در         بويژه در بافت قـديم  يافته است، كاربري هاي واحد مسكوني

   .ر بوده استطراحي آنها نياز مردم  مد نظ

  : كاربري تجاري -

. در كاربري اراضي جهت خدمات تجاري، وضعيت شـبكه معـابر و بافـت كالبـدي شـهر بسـيار مـؤثر بـوده اسـت         

ميـدان مركـزي و چهـار خيابـان     به طور عمده در اطـراف   آباد  سريشدر شهر  )بويژه بانك ها(بيشترين خدمات تجاري

تراكم مراكز تجاري در خيابانهاي اصلي به طـرف ميـدان   . كل گرفته استشاصلي منشعب از آن بويژه خيابان صدوقي 

  . مركزي بيشتر بوده و هر چه از آن دورتر مي شويم از تراكم تجاريها نيز كم مي شود
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طبـق برداشـت هـا در    . شهر از سطح و سرانه تجاري موجود در شهر قابل استنباط اسـت  نسبتاً پايين تجاريعملكرد 

كـه بـا    متـر مربـع را در بـر گرفتـه انـد       12538 مساحت محدوده شهر معادل درصد 87/0ي تجاري كاربري ها 88سال 

  .مربع به دست مي آيد متر  59/1برابر با ، سرانه تجاري در اين شهر   آباد سريشنفري شهر  7862احتساب جمعيت 

  :كاربري آموزشي -

بـر ايـن   . درصد را در برگرفته است 09/4معادل   آباد سريشمتر مربع از سطح شهر  59212كاربري هاي آموزشي 

در ايـن ميـان فعاليتهـاي    . باشـد  ميمتر مربع براي هر نفر  53/7برابر با   آباد سريشاساس سرانه متوسط آموزشي در شهر 

متـر مربـع را بـه خـود اختصـاص        10280باالترين سطح معادل  پيش دانشگاهي پسرانه شهيد مدرسگوناگون آموزشي 

 42153مربع و ساير فضاهاي آموزشي سطحي معادل متر  6779نيز سطحي معادل  دبيرستان پسرانه دده جاني .داده است

   .مترمربع، از كاربري هاي آموزشي را اشغال نموده است

 55/0متر مربع مساحت دارد كه سطحي معادل   7999  آباد سريشكاربري هاي فرهنگي در شهر : كاربري فرهنگي -

متر مربع بـه   02/1بنابراين سرانه فرهنگي برابر . را اشغال نموده است  آباد سريشواقع در محدوده شهر درصد از اراضي 

  .باشد ميازاي هر نفر 

را بـه    آبـاد  سريشمتر مربع از اراضي سطح شهر  7592درصد معدل  53/0كاربري هاي مذهبي : كاربري مذهبي -   

  .باشد ميمتر مربع  97/0برابر   آباد سريشنفر در شهر سرانه مذهبي براي هر . خود اختصاص داده است

محدود قديمي در سطح شهر عمومي به حمام هاي   آباد سريشفضاهاي بهداشتي در سطح شهر  :كاربري بهداشتي -

درصد سطح  اراضي شـهر را اشـغال    04/0 تنها متر مربع است كه  511 آباد سريشدر شهر مساحت اين كاربري . ميشود

  .باشد ميمتر مربع  07/0به ازاي هر نفر  آباد سريشبهداشتي شهر كاربري هاي سرانه كل . تنموده اس

 پايگـاه و  115درمـاني، واحـد تسـهيالت زايمـاني، مركـز فوريتهـاي پزشـكي        –مركـز بهداشـتي   : كاربري درماني  -

متر مربـع اسـت    11056  آباد سريشدرماني در شهر مساحت كاربري هاي  .انددر رده اين كاربري قرار گرفته  بهداشت

بـه ازاي هـر     آباد سريشدرماني شهر كاربري هاي سرانه كل . درصد سطح  اراضي شهر را اشغال نموده است 76/0كه 

  .باشد ميمتر مربع  41/1نفر 

 اسـتاديوم و سـالن ورزشـي    منحصـر بـه   مجموع فضاهاي اختصاص داده شده به كاربري ورزشي :كاربري ورزشي  -

سرانه . درصد از محدوده شهر را در بر مي گيرد 08/2متر مربع مساحت دارد و  30085است كه  خل استاديومواقع در دا

  .باشد ميمتر مربع  83/3به ازاي هر نفر   آباد سريشكاربري ورزشي در شهر 
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 20/1كه سـطحي معـادل     باشد ميمتر مربع  17302برابر   آباد سريشمساحت كاربري اداري شهر  :كاربري اداري -

براي هـر نفـر     آباد سريشبدين ترتيب سرانه اداري در شهر . را در بر مي گيرند  آباد سريشدرصد از زمينهاي كل شهر 

  .باشد ميمتر مربع  20/2برابر 

كـه در سـطحي    باشـد  ميمتر مربع  69/1براي هر نفر   آباد سريشسرانه كاربري انتظامي در شهر : انتظاميكاربري  -

آباد  به  اين كاربري شامل فرماندهي انتظامي بخش سريش .درصد جاي گرفته است 20/1مربع معادل  متر 13309معادل 

  .شهري و پايگاه نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران است 13انضمام كالنتري 

 متر مربع مساحت دارد كـه  9769زمينهاي اختصاص داده شده به فعاليتهاي كارگاهي  :) گروه الف(كاربري صنعتي  -

از متـراژ فـوق    .درصـد را ايجـاد مـي كنـد     68/0درصد مساحت كل محدوده شهر بوده و سرانه اي معـادل   24/1معادل 

و مـابقي   .مترمربع نيز به يك واحد سـنگبري متروكـه اختصـاص دارد    6136مترمربع به يك واحد ريخته گري و  1182

از اينها كه نام برده شد شهر فاقد هـر نـوع كـاربري    را واحدهاي كارگاهي تشكيل مي دهد و به غير ) مترمربع 1633(آن

  .صنعتي است

 ، ايسـتگاه تقليـل فشـار    پمپ گازكاربري هاي تاسيسات و تجهيزات شهري اعم از :و تجهيزات كاربري تاسيسات -

درصد از كل مسـاحت شـهر، معـادل     27/0سطحي برابر ) شعبه نفت و مرده شويخانه) ITمركز تلفن و (مخابرات ، گاز 

ايسـتگاه  . باشـد  مـي مترمربع براي هر نفر در سطح شهر  49/0مترمربع را به خود اختصاص داده كه نمايانگر سرانه  3846

عالوه بـر ايـن تنهـا    . و در مساحت فوق الذكر نيامده است باشد ميآتش نشاني در داخل ساختمان شوراي اسالمي شهر 

روستاهاي بخش هم خدمات مي دهد، نيز به دليـل قـرار گـرفتن    مترمربع كه به  1750پمپ بنزين شهر با مساحتي بالغ بر 

  .بايد لحاظ شود ها در اين محاسبات نيامده است كه در برنامه ريزيدر خارج از محدوده شهر 

متـر مربـع    26632 برابـر بـا  مسـاحتي    آباد سريشدر شهر  داريحمل و نقل و انبار :داري انبارحمل و نقل و كاربري  -

از  .اسـت متـر مربـع    39/3و سرانه آن نيز براي هـر نفـر برابـر     باشد ميدرصد از كل مساحت شهر  84/1دارند كه معادل 

مترمربع نيز به انبار شركت تعـاوني   13492همچنين . مترمربع به پايانه مسافربري سواري اختصاص دارد 2190متراژ فوق 

مترمربـع و سـوله متروكـه     10052بـا   )اري سابقمرغد(انبار متروكه لجستيك سپاه . روستايي قدس اختصاص يافته است

را ) مترمربع 619(مابقي آن . مترمربع بخش قابل توجهي از اين كاربري است كه بالاستفاده مانده است 277شهرداري با 

 انبار مركز خريد گنـدم شـركت تعـاوني روسـتايي    عالوه بر اين . تشكيل مي دهديك واحد انبار آهن آالت خصوصي 

مترمربع كه به روستاهاي بخش هم خدمات مي دهد، نيز به دليل قـرار گـرفتن در    10000با مساحتي بالغ بر آباد   سريش

  .خارج از محدوده شهر در اين محاسبات نيامده است كه در برنامه ريزي ها بايد لحاظ شود
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٤٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

كنـار گورسـتان   در  تجهيز نشده اي است كـه منظور از فضاي سبز در اين مطالعات فضاهاي سبز  :كاربري فضاي سبز

متر مربع مي   3976به   آباد سريشمجموع اين سطوح در شهر . .كه بخشي از آن نيز اخيراً تخريب شده استوجود دارد

متـر  51/0سرانه فضاي سبز در ايـن شـهر   . را اشغال كرده است  آباد سريشدرصد از مساحت شهر  28/0 درسد كه حدو

   .مربع به ازاي هر نفر است

پخش كننده و محلي  –شبكه ارتباطي متشكل از شريانهاي درجه يك و دو ، خيابانهاي جمع كننده  :عابركاربري م -

هر گونه معبر كه دسترسي به قطعات را تامين مي كند و همچنين زمين هاي خالي و بـاز در  . هاي درجه يك و دو است

متـر مربـع    393699  آبـاد  سريشدر شهر  با اين حساب سطح كاربري. آمده است  محاسبه سطح اين كاربري به حساب

  .متر مربع براي هر نفر خواهد بود  08/50درصد كل محدوده شهر مساحت داشته و سرانه آن نيز  22/27 معادل

 76/0معـادل  تنهـا    آباد سريشمتر مربع از كل اراضي شهر  11010كاربري مخروبه سطحي معادل :كاربري مخروبه -

اين مساحت شامل تك . مترمربع مي شود 40/1ده اند كه به اين ترتيب سرانه هر نفر برابر اختصاص دا درصد، را به خود

  .بناهاي با كيفيت ابنيه مخروبه داخل پالك هاي مسكوني داير نمي شود

 08/13معـادل    آبـاد  سـريش از كـل اراضـي شـهر     مربعمتر  189222اراضي باير سطحي معادل :كاربري اراضي  باير -

  . مترمربع مي شود 07/24ود اختصاص داده اند كه به اين ترتيب سرانه هر نفر برابر درصد، را به خ

اختصـاص دارد  پـذيرائي وچهـانگردي   درصد از اراضي شهر به  01/0حدود تنها در  :گردشگري -تفريحيكاربري  -

متـر مربـع    90سـاحتي معـادل   ايجاد مي كنند و در م  آباد سريشمتر مربع براي هر نفر را در شهر  01/0كه سرانه اي برابر

  .باشد ميمنطقه  اين كاربري فقط يك باب خانه معلم وابسته به آموزش و پرورش.شده است نشان داده 

به بعـد بـه زيـر توسـعه      49اگر چه بخش اعظم اراضي داخل محدوده شهر كه از سال :  باغاتكشاورزي و كاربري  -

در داخل بافت زراعي  و هاي باغ، اراضي زيادي با كاربري ه هاخشك شدن چشمبه علت شهر رفته،تاكستان بوده است 

-اين اراضي كه غالباً در پيرامون محدوده كالبدي شهر قرار گرفته  .ه استدرآمدبرجاي نمانده و بيشتر آن بصورت باير 

 11/2ه ازاء هـر نفـر   سرانه اين اراضي بـ . اند اشغال نمودهدرصد از محدوده  موجود را  15/1متر مربع معادل  16572اند 

مترمربع  2443مترمربع به گلخانه اختصاص يافته و  6453البته الزم به يادآوري است كه از مقدار فوق  .باشدمتر مربع مي

 3025نيز به داليل مختلف تاكستان غير قابل احياء ميباشد و تنها مي توان در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي، در حـدود  

  . كردمترمربع آن را حفظ 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٤١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هكتـار    2738/1وجود ندارد وتنها آباد  سطح اراضي زيركشت آبي  الزم به ذكر است كه در محدوده شهر سريش

خارج از محدوده ساير فضاهاي كه به كاربري باغات و اراضي زراعي اختصاص يافته . باشد مي، اراضي زيركشت ديم 

   .شهر هستند

  نقشه كاربري موجود

  

در سطح ) غيره  خرده فروشي و ، )پارك(فضاي سبز بهداشتي ، آموزشي ،( نحوه توزيع خدمات -4-4

  شهر با در نظر گرفتن گنجايش و شعاع دسترسي هر يك از خدمات 

هدف از ارائه اين بخش از گزارش در اين مرحله ارزيابي محله شهر از حيث  توزيع و مقيـاس عملكـردي خـدمات    

  . است 

در بخش قبل وضعيت كلـي كمـي و كيفـي كـاربري هـاي شـهري       . شده استمحله تشكيل  4از   آباد سريششهر 

خـدمات محلـه اي   . مورد بررسي قـرار مـي گيـرد    يدر اين بخش نحوه توزيع خدمات محله ا. مورد مطالعه قرار گرفت

شعاع عملكرد و حـوزه نفـوذ ايـن خـدمات بـر      . سطحي الزم از خدمات شهري براي تأمين نيازهاي ساكنين محله است

  .گرددامكان دسترسي پياده و همچنين مقياس آنها بر اساس نيازهاي روزمره تعيين مي اساس
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٤٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

آستانه در . در بررسي نظام توزيع خدمات محله اي توجه به دو مسئله آستانه و شعاع عملكرد فعاليتها ضروري است

د نظر،  به عبارت ديگر هر است از حداقل ميزان جمعيت الزم براي پايدار سازي خدمات مور خدمات محله اي عبارت

از سـوي ديگـر هـر سـطحي از     . نوع از خدمات شهري جهت ماندگاري و پايداري نياز به سطح حداقلي از تقاضـا دارد 

خدمات شهري شعاع عملكرد خاصي دارد، شعاع عملكرد حداكثر جمعيتي است كه يك فعاليـت خـاص امكـان ارائـه     

دهـد متفـاوت   مـي  د فعاليتهاي گوناگون بسته به مقياس خدماتي كـه ارائـه  آستانه و شعاع عملكر. خدمات به آن را دارد

مطالعـه خـدمات   . مقياس مختلف ارائه خدمات شهري عبارت است واحد همسايگي، محله، ناحيه، منطقه و شـهر . است

ك از فعاليتهـاي محلـه اي هـر يـ    . شهري در اين بخش اختصاص به فعاليتهايي دارد كه مقياس عملكرد آنها محله اسـت 

  :كاربري هاي شهري عبارتند از

  .، خواربار فروشي، ميوه فروشي، قصابي و نانواييفروشي واحدهاي خريد روزانه مانند خرده: تجاري •

  .مهد كودك، دبستان، راهنمايي و دبيرستان: آموزشي •

  .مسجد و حسينيه: مذهبي •

 .پارك هاي محله اي: تفريحي -فضاي سبز •

  مانگاه و مراكز بهداشت در: مراكز بهداشتي و درماني  •

هـر  توزيع خدمات در محالت بايد سطوح و شعاع عملكردي هر يك از خدمات را در سـطح  براي بررسي وضعيت 

  .شود به چگونگي وضعيت خدمات تحليلمحله مورد بررسي قرار گيرد و بر اساس اين سطوح نسبت 

، خواربـار فروشـي، ميـوه    فروشـي  ند خـرده سطح اين نوع خدمات شامل واحدهاي خريد روزانه مان:خدمات تجاري 

بـه    آباد سريشميزان زمين اختصاص يافته جهت اين نوع كاربري در سطح شهر . مي باشد... فروشي، قصابي، نانوايي و 

اين كاربري در سطح محالت بايد عنوان كرد كه گرايش عمـدتاً بـه    راز نظر نحوه استقرا. متر مربع است  12538 ميزان

. اسـت  هـاي منتهـي بـه آن   و خيابان شـهدا د در اطراف محورهاي اصلي بين محله اي بـه خصـوص در ميـدان    سوي امتدا

متر مربع مربوط  1322مترمربع و كمترين آن نيز با  4538با  3بيشترين ميزان پراكنش اين خدمات مربوط به محله شماره 

  .باشد مي 4به محله شماره 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٤٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ربري آموزشي در سطح محالت  پراكنش ميزان كا) 95(جدول شماره               پراكنش ميزان كاربري تجاري در سطح محالت) 94(جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

                        

  نتايج محاسبات مشاور:  ماخذ                         نتايج محاسبات مشاور                                                                       :  ماخذ
 

  :خدمات آموزشي 

پراكنش اين نوع خدمات . باشد ميراهنمايي و دبيرستان و ساير مراكز آموزشي سطح اين نوع خدمات شامل  دبستان  ، 
 26231بـا   1بيشترين ميزان پراكنش اين خـدمات مربـوط بـه محلـه شـماره      بطوري كه . استناموزون در سطح محالت 

  .باشد مي 2متر مربع مربوط به محله شماره  3623مترمربع و كمترين آن نيز با 

  پراكنش ميزان كاربري فضاي سبز در سطح محالت )97(راكنش ميزان كاربري مذهبي در سطح محالت         جدول شماره پ) 96(جدول شماره 

  

  

  

  

  

                  

  

  مشاورنتايج محاسبات : ماخذ                                                                            نتايج محاسبات شاور         : ماخذ 

  

  :خدمات مذهبي

 اًسـبت نپـراكنش ايـن نـوع خـدمات در سـطح محـالت       . شـد مي با ها سطح اين نوع خدمات شامل مساجد و حسينيه

متر  935مترمربع و كمترين آن نيز با  3965با  1بيشترين ميزان پراكنش اين خدمات مربوط به محله شماره . موزون است

  .باشد مي 4مربع مربوط به محله شماره 

 درصد آموزشي محله

1 26231 25/45 

2  3623 25/6 

3  8364 43/14 

4  19746 07/34 

 100 57963 كل شهر

 درصد  كاربري تجاري محله

1 2540 26/20 

2  4139 01/33 

3  4538 19/36 

4  1322 54/10 

 100 12538 كل شهر

 درصد مذهبي محله

1 3965 23/52 

2  1232 23/16 

3  1460 23/19 

4  935 32/12 

 100 7592  كل شهر

 درصد )پارك(فضاي سبز محله

1 9750 78/30 

2  1381 36/4 

3  13736 37/43 

4  6806 49/21 

 100 31673  كل شهر

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m
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١٤٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

حـالت بـه هـر يـك از فضـاهاي      كه در باال مشاهده مي شود، ميزان سـطوح اختصـاص يافتـه م    96در جدول شماره 

  .مذهبي آمده است

  :)پارك(خدمات فضاي سبز

داراي وضـعيت    آباد سريشدر اين زمينه شهر . مي باشد )پارك(سطح اين نوع خدمات شامل فضاي سبز محله اي

 بـه  .محالت ناموزون و تراكم اين كاربري در سطح شهر با كمبود مواجه اسـت پراكنش اين خدمات در . ستنيمطلوبي 

بـه  (مترمربـع   13736بـا   3بيشترين ميزان پراكنش اين خدمات مربوط به محلـه شـماره   طوريكه ميزان تراكم فضاي سبز 

  .باشد مي 2متر مربع مربوط به محله شماره  1381و كمترين آن نيز با ) دليل واقع شدن پارك شهر در اين محله

   .يك از فضاهاي سبز آمده است ميزان سطوح اختصاص يافته محالت به هر 97در جدول شماره  

از نظـر    آبـاد  سـريش محلـه شـهر    چهـار مجموع مطالب ذكر شده ميزان برخـورداري و عـدم برخـورداري هـر      در

دسترسي به امكانات محله اي را نشان مي دهد كه اين امر خود با ميزان جمعيت پذيري و رفاه ساكنان محـالت ارتبـاط   

   .مستقيم دارد

كه در هر شهر، محالتي كه از درصد باالي خدمات محله اي برخوردارنـد داراي جمعيـت    به طور كلي بايد گفت

از   آبـاد  سريشمحله شهر  چهاراما . هستند و تقاضا براي سكونت در اين محالت بيشتر استبيشتر و بالطبع رفاه بيشتري 

يت هاي عمده اي روبرو بوده و ورزشي با محدود ، اداريفرهنگي ،نظر خدمات محله اي بخصوص امكانات فضاي سبز

توزيع خـدمات در سـطح شـهرهاي كوچـك ماننـد       هر چند نحوه.  و نيازمند توسعه اين سطح از خدمات شهري هستند

هستند زياد تفاوت ندارد زيرا فاصله خـدمات محلـه اي در ايـن     ركه از وسعت و پراكندگي كمي برخوردا  آباد سريش

ز نظر ضوابط و مقررات شهرسازي و بنا به شعاع عملكردي اينگونه خدمات بطور و ا باشد ميشهر كمتر از يك كيلومتر 

كه در ذيـل آمـده ، اطالعـات كـاملتري را در       98جداول شماره . معمول براي محدوده كل شهر نيز جواب خواهد داد

  .اختيار قرار مي دهند
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١٤٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در وضع موجود آباد سريششهر  نحوه پراكنش خدمات محله و ميزان سطوح مربوطه : )98(جدول شماره   

 كل شهر 4محله  3محله  2محله  1محله  كاربري

 مسكوني
 531442 153339 130455 136814 110835 سطح
 100 28.85 24.55 25.74 20.86 درصد

 تجاري
 12538 1322 4538 4139 2540 سطح
 100 10.54 36.19 33.01 20.26 درصد

 آموزشي
 59212 20995 8364 3623 26231 سطح
 100 35.46 14.12 6.12 44.30 درصد

 مذهبي
 7592 935 1460 1232 3965 سطح
 100 12.32 19.23 16.23 52.23 درصد

 فرهنگي
 7999 6055 251 1693 0 سطح
 100 75.70 3.14 21.17 0 درصد

 درماني
 11056 2417 0 239 8400 سطح
 100 86/21 0 2.16 75.98 درصد

 بهداشتي
 511 0 0 227 284 سطح
 100 0 0 44.48 55.53 درصد

 ورزشي
 30085 0 0 0 30085 سطح
 100 0 0 0 100 درصد

 اداري
 17302 16454 372 67 410 سطح
 100 10/95 2.15 0.39 2.37 درصد

 جهانگردي و پذيرايي
 90 0 0 0 91 سطح
 100 0 0 0 100 درصد

 صنعتي و كارگاهي
 9769 262 76 8952 480 سطح
 100 68/2 0.78 91.63 4.91 درصد

 انتظامي
 13309 9531 0 3779 0 سطح
 100 71.61 0 28.39 0 درصد

 حمل و نقل و انبارها
 26632 14112 2190 10331 0 سطح
 100 99/52 8.22 38.79 0 درصد

 تأسيسات و  تجهيزات
 3846 1289 1155 170 1232 سطح
 100 33.52 30.03 4.41 32.04 درصد

 ي سبزفضا
 3979 0 0 3979 0 سطح
 100 0 0 100 0 درصد

 )پارك(فضاي سبز تجهيز شده 
 31673 6806 13736 1381 9750 سطح
 100 21.49 43.37 4.36 30.78 درصد

 مخروبه
 11010 1241 3295 1532 4942 سطح
 100 11.27 29.93 13.92 44.89 درصد

 باغات
 16572 3476 1174 9479 2443 سطح
 100 0.17 0.15 0.16 0.13 درصد

 زراعي
 12738 0 0 12738 0 سطح
 100 0 0 100.00 0 درصد

 اراضي باير
 189222 65181 27501 79040 17501 سطح
 100  45/34 14.53 41.77 9.25 درصد

 معابر
 393699 130438 78916 98827 85518 سطح
 100 33.13 20.04 25.10 21.72 درصد

 گورستان
 55826 0 0 54917 909 سطح
 100 0 0 98.37 1.63 درصد

 محدوده شهر
 1446112 433853 273484 433160 305616 سطح
 100 30.00 18.91 29.95 21.13 درصد

  نتايج محاسبات مشاور: ماخذ
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١٤٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

روند رشد و توسعه كالبدي شهر و محالت آن از ادوار گذشته تا كنون  تاريخچه ،علل پيدايش، -4- 5  

  ونت در منطقه تاريخچه سك -

استان كردستان يكي از استانهاي واقع جوار غرب ايران و قسمت عمده آن بر روي كوههـاي زاگـرس واقـع شـده     

هـر چنـد كـه  قبـل از ورود     . هزار سال پيش بر مي گردد 12تا   10سابقه سكونت در كوههاي زاگرس به حدود . است

در مـورد  . باشـد  مـي جايگاه اصلي زندگي كردهـا در ايـن كوههـا    آرياييها به منطقه اقوامي در آنجا زندگي مي كردند، 

اما در اين بين دو نظريه از . ريشه آنها و چگونگي ساكن شدن اين قوم در كوههاي زاگرس نظرات متفاوتي وجود دارد 

  :مأر -ژ -اهميت بيشتري برخور دارند ، يكي نظريه مينورسكي و ديگري نظريه ن

او مي گويد براي كردها كه در فضـاي وسـيعي پراكنـده انـد و از     . منشاء اكراد است مينورسكي معتقد به ماد بودن

نظر جسماني اختالف قابل مالحظه اي با هم دارند، عوامل اصلي الزم بـراي تشـخيص خصـايص ملـي آنهـا عبارتنـد از       

كتـاب كـرد و   ( داردنحوه زندگي و از آن باالتر زبان كردي است كه بدون شك به زبانهاي ايراني شـمال غـرب تعلـق    

در جنوب درياچه اروميه بـراي  ) 1366انتشارات نيلوفر چاپ دوم  –ترجمه محمد قاضي  –واسيلي نيكيتين  –كردستان 

مرحله  نكشوري اشاره مي كند به نام پارسوا كه به عنوان قديمي تري پيش از ميالد مسيح به 844نخستين بار در سال 

پيش از ميالد نام پارسوا از خاطره هـا محـو مـي شـود ،      714مدتي بعد از سال  .پيدايش ايرانيان به شمار مي رود 

. نام مـي بـرد  ) ماتي ها يا مادها ( بودند ، در جنوب غربي پارسوا از مديها  كردهچون ايرانيان به سمت جنوب كوچ 

را نيز كه از آثار نويسندگان  پيش از اسالم ، اسم مادها 615 -542در فاصله سالهاي ) منيها ( همچنين قبايل ديگري مثل 

هزار نفري گزنفون مورد حمله گروهي از ايرانيان قـرار   10يوناني يافت مي شود اضافه مي كند ، از اين قرار كه نيروي 

  .نام مي برد) كورتوييها ( گرفتند كه از مادها تشكيل شده  بودند ، استرابون ضمن اشاره به قبايل چادر نشين از مادها و 

  .بوده اند) كورتيوييها(ته هاي بطلميوس نيز مادها همسايه در نوش

از آن واژه بـاقي مـي مانـد در     آنچـه در تركيـب  ) كرمـانج (از اين رو مينورسكي فرضيه خود را داير بر تفسير اسم 

د مـي  را كه بايد به مديها يا مناييهـا مربـوط باشـد و بعـ    ) مان(را مي بينيد و در قسمت دوم   Kur(d)) د(قسمت اول كر

( از ديدگاه واقعيتهاي تاريخي و جغرافيايي بسيار احتمال دارد كه ملتي به نام كرد از اخـتالط دو قـوم يعنـي    : گويد كه 

كه هر دو با لهجه محلي بسيار نزديك به هم حرف مي زدند تشكيل شـده  باشـند از طرفـي    ) كوريتوييها ( و ) مادوييها 

  .به سمت مغرب بسياري  از عوامل محلي و بومي را با خود در آميخته اند روشن است كه كردها در بسط و توسعه خود

بـه عقيـده او   . ارائه شده معتقد به بومي بودن اصـل و مبـدأ كردهاسـت   )  maar( مأر  -ژ -فرضيه دوم كه توسط ن

رات اجتمـاعي و  كردها از بوميان كوهستاني آسياي صغير  هستند و زبان كردي همان جا تركيب يافته است، بر اثر تغييـ 
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١٤٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اقتصادي دارندگان اين زبان و نيز تحت تاثير بي چون و چراي  كانونهاي تمدني كه جانشين يكديگر مي شوند وكردها 

در جابجايي آنها سهم نسبتاً فعاالنه اي داشته اند ، زبان كردي تغييرات اساسي يافـت و از حـالتي نزديـك بـه گرجـي و      

  .روميه به سمت حالت هند و اروپايي سوق يافت خالدي از قبيله اي نرديك درياچه ا

مـي  ) هند و اروپايي ( از طرف ديگر واسلي نيكيتين معتقد است كه اين دو نظريه كه يكي از آنها كردها را ايراني 

ا داند و معتقد است كه در قرن هفتم قبل از ميالد جابجا شده اند و ديگري كه اعتقاد بر بومي بودن كردها دارد و آنها ر

از . شاوند مي داند يكديگر را از جميع جهات نفي نمي كننديارمنيها خو –با ساير  ملتهاي  آسياي صغير مانند گرجي ها 

نيـز  )  maar( يك سو منيورسكي امكان نفوذ زبانهاي آسياي صغير را روي زبان كردي مي پذيرد و از سوي ديگر مأر

تواند از قبول اين نكته سرباز زند كه آنان از اعقاب مديها هسـتند بنـا   ضمن اينكه بر بومي بودن كردها اصرار دارد نمي 

براين هر چند از نظر تاريخي در باب منشاء كردها بين پژوهندگان بحث و گفتگو زياد است ،امـا تـا ايـن انـدازه مسـلم      

( ا گرفتـه انـد   بزرگ كـه در جلگـه هـاي پديـد آمـده انـد و پـ        ياست كه سوابق و اسناد بدست آمده از امپراطوري ها

هـم آكنـده از شـرح جنـگ قبايـل سـاكن كوهسـتانهاي كردسـتان غربـي و          ) آشـور   –بابـل   -سـومر  يامپراطوري هـا 

در هزاره دوم پيش از ميالد شاخه اي از خانواده هنـد و اروپـايي بـه جلگـه هـا و      . لشكركشي هاي اين قبايل بوده است 

برخي معتقدند كه پارسها پيش از مادها در سـده   ،ني پارسها و مادهارشته كوههاي زاگرس آمدند كه ايرانيان باشند ، يع

آمده و پيش از حركت به سوي پارس سه سده يا بيشتر در اينجا ماندند و پـس از   سرزميندوازدهم پيش از ميالد به اين 

كي اخشارش ( 617-612آنها مادها به شمال فالت ايران مركزي آمده بودند ، بر كوههاي زاگرس تسلط يافتند در سال 

به عنوان  رئيس اتحاديه اي شناخته شد كه شمار اقوام ديگر آن بيش از خود ) خشته ريسه ( مدتي پس از فرار اورتس ) 

پيش از ميالد با  بابليها متحـد شـد و نينـوا را ويـران كـرد و امپراطـوري آشـور را         612مادها بودند، اين شخص در سال 

اظهار مي دارد كه مرز غربي ماد، رودهـاليس يعنـي قـزل اوزن كنـوني بـوده      )  74-72كتاب پنجم ( برانداخت هردوت 

م در زمـان كـوروش كردسـتان    . ق 550است و اكباتان در اين دوره شاه نشين بوده است ، تا اينكه در حـوالي سـالهاي   

خالفـت اعـراب و سـلجوقيان    جزء امپراطوري هاي شد كه از پي هخامنشيان برآمدند ، سلوكيها ، اشكانيان ، ساسانيان ، 

  ........... و

چون حمداهللا مستوفي ، علي اكبـر وقـايع    جغرافيدانياطالعاتي كه در مورد كردستان در اين دوران است از  ربيشت 

  .بدست آمده است... و) كتاب صديقه ناصري ( نگار

در نيمـه  دوم قـرن   . بـوده اسـت    كردستان جزئي از جبال) نرهه القلوب ( بنا به گزارش حمداهللا مستوفي در كتاب 

ششم هجري سلطان سنجر سلجوقي قسمت غربي ايالت جبال را كـه از توابـع كرمانشـاه بـوده ، جـدا مـي كنـد و آن را        
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١٤٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

سليمانشـاه شـهر بهـار را مركـز خـويش      . را فرمانرواي آنجا مي كند) سليمان شاه ( كردستان مي نامد، و برادرزاده خود 

لطان سنجر و با تضعيف حكومت سلجوقيان به تدريج از اقتدار حكومت مركزي كاسـته مـي   قرار مي دهد اما پس از س

شود در نتيجه حكامي كه از جانب حكومت مركزي تعيين شده بودند ، نيز اقتدار سـابق خـود را از دسـت مـي دهنـد و      

بر دامپروري بوده است و  زندگي مردم كردستان در اين دوره به طور عمده مبتني. حكام محلي جايگزين آنها مي شوند

شيوه زندگي يكجا نشيني غالباً در دره هـاي عميـق و در   . زندگي عشيره اي و كوچ نشيني در كردستان رايج بوده است

آباديهـايي كـه بـدين طريـق از     . كنار باغات و زمينهايي كه حاصل عبور رودخانه هاي پرآب بوده ، وجود داشته  است 

آمده بودند ، هرگز نتوانستند خود را  تا سطح يك شهر ارتقاء دهنـد ضـمن آنكـه حكـام      قرنها پيش در منطقه به وجود

چنين چيزي را نمي خواستند و سعي مي كردنـد كـه دارالحكومـه  خـود را      خودمحلي نيز براي حفظ امنيت و استقالل 

ه ايجـاده قلعـه هـاي مهمـي در     ايـن فراينـد منجـر بـ    . بيشتر در باالي كوههاي بلند و به صورت قلعه هاي نظامي بنا كننـد 

ابتدا قلعه هـاي  حكـومتي در غـرب    ... و) سنه دژ) ( حسن آباد) ( مريوان ) ( پالنگان) ( زلم (كردستان شد از جمله قلعه 

بعـد دارالحكومـه بـه    . پسر اردالن كه حكمران كردستان بوده اسـت  كلول در زمان  –زلم : استان بنا شده  بوده اند مانند

و قلعه حسن آباد ، تغيير قلعه حكومتي از منطقه غربي كردستان به مركز و بر روي قلل، صرفاً به دليل امكان  قلعه پالنگان

  .مقاومت بيشتر و حفظ امنيت و استقالل دارالحكومه بوده است

)  مريـوان  –زلم  –پلنگان ( شاهان ايران مي خواستند چنين قلعه هايي را ) مخصوصاً شاه صفي ( در دوران صفويه 

شده بودند نابود سازند و مراكزي ايجاد كنند كه با گماردن حاكمين  وفادار به  تبديلكه به مراكزي براي مخالفان آنان 

ق سليمان پسر -بنابراين در اوايل قرن يازدهم ه. خود در آنجا ، حضور حكومت مركزي در كردستان را استمرار بخشند

اكم كردستان كردند در مقابل سليمان خان متعهد شد كه چون بـه حكومـت   مير علم الدين بن تيمور خان اردالني را ح

چـون بـه   . كردستان برسد دارالحكومه را از قلعه هاي پالنگان و حسن آباد تغيير داده و به سـنندج امـروزي منتقـل كنـد    

نندج به عنوان يـك  كردستان آمد به موجب عهد خود سنندج را آباد و قالع نامبرده را ويران نمود، بدين ترتيب شهر س

  . مركز اداري و سياسي و نظامي ايجاد شد

استان كردستان نيز جدا از سـاير بخشـهاي اسـتان نيسـت ايـن       جنوب شرقتاريخچه شهرستان قروه يا بخش 

علـي شـكر يكـي از امـراي جهانشـاه ميـرزا       . معـروف بـوده اسـت    ) علي شكر(منطقه از قرن نهم به بعد به قلمرو 

لت نامگذاري آن به علي شكر به اين دليل است كه جهانشاه ميرزا بعـد از درگذشـت شـاهرخ    ع. قراقونيلو است 

قزوين تا قم را متصرف شد و ايالت همدان را به امير علي شـكر   - ميرزا به همت امير علي شكر سلطانيه ، همدان
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١٤٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

) شهرسـتان قـروه كنـوني     (ق است منطقه اسفند آباد  -ه 860تا  850و از اين تاريخ كه حدود آن . واگذار كرد

ق عثماني هـا  -در اوايل قرن يازدهم ه. معروف است ) علي شكر ( كه جزئي از همدان آن روز بوده ،  به قلمرو 

به كردستان حمله  مي كنند و تا سنندج پيش روي مي نمايند در اين زمان اهالي اسفند آباد به امر شـاه صـفي بـه    

اسـفند آبـاد را در   : ي كه در دوره ناصر الدين شاه مي زيسـته مـي نويسـد    ميرزا شكراهللا سنندج. همدان مي روند

در طرف شرقي سنندج به فاصله دوازده فرسـخ واقـع بـه خـاك همـدان      . عهد قديم  قلمرو علي شكر ناميده اند 

ريه و دارالحكومه آن ق. نفوذ آن بيست هزار نفر است . حاال تخميناً يكصد و ده پارچه آبادي دارد . متصل است

مستندات تاريخي نشانگر آن است كه قروه نه تنها در اين سالها به عنـوان يـك شـهر    . بوده است )قسالن(قصالن

نيز در اطراف آن وجود داشته اند كـه   آباد   سريشهمچون مطرح نبوده ، بلكه مراكز جمعيتي روستايي ديگري 

-مان و با احداث و اهميـت يـافتن جـاده سـنندج    اما به مرور ز. از اهميت و مركزيت بيشتري برخوردار بوده اند 

طه همـين موقعيـت و   سـ اومـي يابـد و بـه     يهمدان روستاي قروه كه بر سر اين راه قرار داشته موفقيتي ميـان راهـ  

كـز و نهادهـاي   او با دخالـت دولـت و اسـتقرار مر    ه پهلويدور اوايلوجود زمين هاي حاصلخيز  كشاورزي در 

 1338در سـال   وتبـديل  مـي شـود     مركـز بخـش قـروه سـنندج    بـه   1325در سـال  دولتي و بين راهي به تـدريج  

و به مركزيـت شهرسـتان   تبديل شهرستان قروه از تركيب دو بخش قروه و ئيالق تشكيل و روستاي قروه به شهر 

   .مي شودقروه انتخاب 

 تاريخچه و وجه تسمية شهر -

قبـر هـاي گورسـتان قـديمي موجـود       بر اساس اطالعات بدست آمـده از تـاريخ قيـد شـده بـر روي سـنگ      

دارد و  ههشتصـد سـال   قدمتيآباد  با توجه به موقعيت آن  سابقه شهر سريش معتمدين محل، و) شمال غربي(شهر

بـر اسـاس اطالعـات بدسـت     . برابر بررسي هاي انجام گرفته تاريخ اين شهر به دوره پيش از صفويه بر مي گردد 

آباد سه دوره آبادي به خـود ديـده اسـت و     ر قيد حيات نيستند، سريشآمده از ريش سفيدان محلي كه اكنون د

پـس از هـر ويرانـي و خـالي از سـكنه       اين گفته فقط سينه به سينه نقل شده و در خصوص اين سـه دوره آبـاديِ  

و حتي در مورد اين شهر در منابع تاريخي مربوط به كردستان و منطقـة اسـفندآباد، مطلـب خاصـي يافـت       ،شدن

و )  شـمال غربـي  (توجه به بررسي تاريخ حك شده بر روي سنگ قبر هاي گورستان قديمي موجود شهر با .نشد

بطـور قطـع و يقـين مـي تـوان      نحوه پراكندگي آنها و استمرار اين تدفين هـا، و پـذيرش ايـن سـه دوره اسـكان،      

بررسـي تـاريخ   البتـه  . دوره اسكان پـذيرفت ) سومين(را براي آخرين) حداقل سابقه شهر(تاريخچه هشتصد ساله 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

و همزمان با اقتـدار  ويه سنگ قبرها و فراواني تدفين ها نشان مي دهد كه اوج شكوفايي اين استقرار در دوره صف

و قدرت دولت مركزي ايران و باال رفتن ضريب امنيتي در شهرها و روستاهاي بـزرگ بـويژه در زمـان سـلطنت     

چشـمه  (توجه بـه سـفالينه هـاي بدسـت آمـده در سرچشـمه       بايد توجه داشت كه با. شاه عباس بزرگ بوده است

اگر چـه بـراي   . دانگرد مي برسابقه اسكان را به دوره ايلخاني  )در يك كيلومتري جنوب شهرآباد  سريشبزرگ 

سـينه بـه سـينه نقـل      گفته هايي كهبجز اطالعات بدست آمده از ريش سفيدان محلي و (دوره هاي اسكاناثبات 

نشد ولي حاصلخيزي اراضـي زراعـي، وجـود منـابع آب و مسـاعدت اقليمـي منطقـه، از         هيچ دليلي يافت) شده

و سـابقه اسـكان    ديرباز تاكنون شرايط مناسبي را جهت اسكان گروههاي انساني در اين شهر فراهم آورده است

گزارشاتي  آباد قرار دارد از يك سو، و كيلومتري شرق سريش 5/2در تپه باستاني هفت هزار ساله قسالن كه در 

از سوي ديگر، همگي داليلـي  ) تدفين هاي پيش از اسالم(كه توسط بعضي از اكابر در مورد گورهاي خمره اي

امكان استقرار جمعيت در دوره هاي پيش از هشتصد سال و حتي قبـل از اسـالم را محتمـل مـي سـازد       است كه

ورستان قديمي تر ديگري نيز در محله داغ گورستان قديمي موجود در شمال غربي شهر، گ بويژه اينكه عالوه بر

سال پيش به زير توسعه شهر رفته است البته اين گورستان قـديمي سـواي    150و شوره محله وجود داشته كه در 

گورستان قديمي است كه در دهه اخير تخريب شد و به پـارك و مدرسـه تبـديل گشـت و بخشـي از آن هنـوز       

  .وجود دارد

تاريخي مربوط به كردسـتان و منطقـة اسـفندآباد، مطلـب      منابعمورد اين شهر در  درهمانگونه كه گفته شد  

قول وجود دارد كـه هيچكـدام از    دودر مورد وجه تسمية آن  مطابق اظهارات معتمدين محل. خاصي يافت نشد

نـرا  آباد توسط سه ريش سفيد آبـاد گشـته و بـه همـين دليـل آ      عده اي معتقدند كه سريش. آن قابل استناد نيست

حالـت چسـبندگي دارد و   آبـاد بـه دليـل آنكـه خـاكش       آباد  ناميده اند عده اي ديگر معتقدند كه سريش سريش

هر دو نظريه  بيشتر حاصل كنجكاوي و تفكر عاميانه بـراي يـافتن   . آباد  ناميده اند سريش سريش مانند است،آنرا

همانند بيشتر وجه تسميه هـايي اسـت كـه    پاسخي براي پرسش هاي است كه هيچ منبعي براي آن وجود ندارد و 

زيرا نه نظريه اول وجه مناسبي براي ناميدن يك آبـادي اسـت و نـه     .مردم عامي براي شهرها و روستاها مي بافند

زيرا اگر ويژگي خاصي در خـاك آن  . تفاوتي بين خاك اين مكان با ديگر نقاط دارد كه نظر دوم را قبول كرد

از سوي ديگر وجود دو . ش خاك يا سريش دشت و يا چيزي مشابه آن مي ناميدندمي بود، مي بايست آنرا سري
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

) سرشـاباد (هم نيز هسـتند، و هـر دو بـا گـويش محلـي آن      متناقض كه هر دو به يك اندازه شهرت دارد و نظريه 

 البته تحقيق ديگري در اين خصوص صـورت گرفتـه  . نمي توان هيچ كدام را پذيرفت ،همخواني چنداني ندارند

       . كه تا كامل شدن آن از ذكر آن خودداري مي شود

  علل پيدايش و مراحل گسترش شهر  -

گشـته   همانند بسـياري از نقـاط شـهري و روسـتايي منطقـه      شهر ايناساساً امنيت باعث پايداري و پديداري 

  :را مي توان چنين بيان كرد  آباد سريشمراحل توسعه و گسترش تاريخي شهر . است 

چشـمة   دو  و در حـوالي جـامع   كنـار مسـجد  تحقيقات محلي، هستة اولية شـهر در مركـز آن و در    بر اساس

كه در حال حاضر نيز مركز شهر محسوب مـي  ( و در محله بازار) چشمه عباس(قينرجه و آوا بالغي( بزرگ شهر

بسـيار آرام  هجـري بـه صـورت     ششماز سده  آباد   سريشپيدايش و توسعة تاريخي شهر . واقع شده است) شود

بطرف ابتدا از هستة اوليه  به صورت بسيار آرامباگسترش شهر . مرحله صورت گرفته است پنجدر شروع شده و 

 1320مرحلـة اول توسـعة شـهر تـا سـال       و سپس با نفوذ به آنسوي رودخانـه  آبادي، يجنوب غربشمال شرقي و 

جهات مختلف بويژه جهات شرق و غـرب   تتمايالهمان توسعه،گسترش شهر با  دومدر مرحلة . گيرد شكل مي

توسـعة تـاريخي    ةبـر روي نقشـ   1335تـا سـال   به استناد عكس هاي هوايي شهر را شامل گرديده و اين گسترش 

جهـات مختلـف در    تتمـايال بـا همـان    ز هـم توسعه،گسترش شهر بـا  سومدر مرحلة . شهر دقيقاً پياده شده است

بـه اسـتناد عكـس هـاي     شامل گرديده و اين گسـترش  نيز ر را شهمرحله قبل بويژه جهات شرق و غرب، جنوب 

 1349و پايـان ايـن مرحلـه در سـال     . شهر دقيقاً پياده شده استتوسعة تاريخي  ةبر روي نقش 1347تا سال هوايي 

مي باشد كه با شروع عمليات ايجاد خيابانهاي چهارگانه و ميدان مركزي شهر  مرحله چهـارم توسـعه آغـاز مـي     

ليل تخريب گسترده اماكن واقع در مسير خيابانهاي چهارگانه و ميدان، روند توسعه شـهر سـريع تـر و    شود و به د

كـه تـاكنون   ) بويژه در جنـوب، جنـوب شـرقي و شـرق    (جهات توسعه نيز الجرم متوجه تاكستانهاي اطراف شهر

مرحله پنجم توسعه كـه  . ادامه داشته است 1357و اين روند تا اواخر سال . دست نخورده باقيمانده است مي شود

آخرين مرحله محسوب مي شود، پس از انقالب و در طي سه دهه انجام شده و اين همزمـان بـا مهـاجرت هـاي     

بـوده اسـت و    پيرامـون  شـهر  اين گسترش آرام ، پراكنده و تقريباً ازگانيك . وسيع بويژه به شهر قروه بوده است

  . ه صورت گرفته استبيشترين گسترش در جهت جنوب و به سمت جاده قرو
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 معماري و شهرسازي

همزمان با ساخت امـاكن مسـكوني ، فضـاهاي سـبز و باغـات در ميـان سـاختمانهاي شـهر محصـور شـده و           

عميق و استفاده غيرمجاز از آنها در باالدسـت چشـمه    چاههايبه دليل صدور مجوزهاي غيرقانوني حفر انه متاسف

ا در اثر بي آبي بسيار بيشتر از نياز شهر بـه  هاي بزرگ شهر و خشك شدن كامل اين چشمه ها، تخريب تاكستانه

آمـده و   ساختمانهاي بافت قديمي شـهر، بصـورت تـدريجي و پراكنـده بصـورت مخروبـه در       .توسعه بوده است

تواند در داخل همين اراضـي صـورت    توسعة آتي شهر ميبخشي از است كه قابل توجهي داراي فضاهاي خالي 

  .گيرد

  نقشه مراحل گسترش

  
آباد  از ديرباز به صورت آبادي بوده و به مرور به قصبه تبديل شده و تا قبل از انقالب با اسقرار  شهر سريش

مركزي قروه بحساب مي آمد و پس از انقالب با انتقـال   بخشبخشداري مركزي قروه در آن عمالً بعنوان مركز 

آبـاد  از تركيـب سـه     ي سـريش كـه بخشـدار   22/12/75بخشداري مركزي به داخل فرمانداري قروه، و تا تاريخ 

آباد  با تصـويب هيـات    اين در حالي است كه سريش. دهستان تشكيل مي شود، فاقد مركزيت سياسي بوده است

  .   به شهر تبديل شده و در آن شهرداري داير مي شود 1361وزيران در سال 
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 معماري و شهرسازي

  عوامل مؤثر در شكل گيري شهر -

اي  اي شكل گرفته و تا سالهاي اخيـر نيـز بـه شـكل هسـته      هسته در ابتداي پيدايش به صورتآباد  سريشبافت شهر 

تاكستانهاي تخريب شـده   ، اين گسترش در اراضي جنوبيبدليل وجود اراضي نسبتاًمسطح در بخش . است گسترش يافته

  .خورد فضاهاي خالي و باز فراواني به چشم مي ادامه پيدا كرده است و در اين ميان، 

ده و بافت قديمي آن بصورت متراكم ولي شكل بافت بخشـهاي جديـد شهربصـورت    اين شهر بصورت متمركز بو

واحـدي، تشـكيل    چنـد هاي متعددي تشكيل يافته و واحدهاي ساختماني آن بيشتر بصـورت   هسته ازباشد و  پراكنده مي

  . اطراف اين بلوكها نيز به معابر و يا فضاهاي باز اختصاص يافته است. دهنده يك بلوك مسكوني هستند

  شهربررسي چگونگي مالكيت اراضي  -

در سـالهاي قبـل از اصـالحات     باشـد،  هكتـار مـي   8000كه بالغ بـر   شهرنوع مالكيت اراضي زراعي اطراف 

در به همراه روستاهاي مظفرآباد و نارنجك در منطقه دانگ  ارضي بصورت عمده مالكي بوده كه بصورت شش

پـس از   .قرار داشـته اسـت  از فرزندان مظفرالدين شاه قاجار  -هشعاع السلطن -لك منصورميرزامشاهزاده مالكيت 

شاهزاده فتح اله ميـرزا، شـاهزاده   (كور ايشانذبصورت مشاع در مالكيت فرزندان  آباد   سريشفوت وي، اراضي 

شـاهزاده اميرحسـين    شـاهزاده اكبـر ميـرزا،    شاهزاده كيكاوس ميرزا، شاهزاده ملك ايرج ميرزا، ابوالحسن ميرزا،

بـا ايجـاد   ) معروف به شـازده (ميرزا  اسماعيلشاهزاده  ميان اينكه از  .قرار مي گيردميرزا  اسماعيلشاهزاده  ا،ميرز

در جريان اصالحات ارضي رژيـم   1341از سال  بعد. ساكن بود آباد   سريشچند باغ و عمارت بيشتر اوقات در 

نسـق، واگـذار شـد و مـابقي در دسـت       گذشته، بخشي از اراضي مالك به نسبت نسق زراعي به زارعان صـاحب 

پس از انقالب ، بخـش ديگـري از اراضـي مالـك توسـط هيئــت هفـت نفـره         . مالك و سپس ورثة او باقي ماند

  . نشين شهر، واگذار گرديده است واگذاري زمين بصورت موقت به خانوارهاي خوش

اضي باير حاشـية  شـهر   است و ار اهاليبصورت خصوصي و در تملك  شهرهمچنين مالكيت اراضي داخل 

  .باشد آن ،جزء اراضي موات بوده و در مالكيت دولت مي شرقيو جنوب  شماليو نيز اراضي باير ارتفاعات 

دانه بندی بافتهای شهر دانه بندی بافتهای شهر دانه بندی بافتهای شهر دانه بندی بافتهای شهر     - - - - ٤٤٤٤- - - - ٦٦٦٦     

دانه بندي بافت شهري به معني ريزدانگي و يا درشت دانگي قطعات زمين است آن چنان كه از روي نقشه به چشم 

اين معيار كيفيتـي بصـري را بـه نمـايش     . توان آن را از متوسط مساحت قطعات زمين استنتاج كردمي آيد و به خوبيمي

دانـه بنـدي  پـارامتري نسـبي اسـت و ميـزان آسـتانه        . گذارد كه در درك خوانايي بافـت شـهري بسـيار مـؤثر اسـت     مي
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 معماري و شهرسازي

سـتگي بـه مسـاحت و فراوانـي     ريزدانگي، درشت دانگي و يا حد متوسط آن در شهرهاي گوناگون متفاوت است كـه ب 

  .قطعات گوناگون دارد

براساس متوسط مساحت قطعات ساخته شده در محدوده مطالعاتي مورد بررسي قرار گرفت و بـه    آباد سريششهر 

متر به عنوان بافت ريز دانـه، محـدوده داراي قطعـات بـين      300محدوده اي كه داراي قطعات تا زير . دسته تقسيم شد 3

متر و بيشتر مساحت داشته باشند به عنوان بافت درشـت   500ر به عنوان بافت متوسط و قطعاتي كه داراي مت 500تا  300

 متوسـط داراي بافت   آباد سريشنتايج به دست آمده به طور كلي گوياي اين مطلب است كه شهر . دانه محسوب شدند

   .است

ريخت شناسي ادواري معماري شهر  -7-4  

معماري بـه جـاي مانـده    . است) ارگانيك(ساخت و سازهاي آن نشأت گرفته از معماري معماري اين شهر و نحوه 

مفاهيم نقش اساسي را در اين گونه معمـاري  . داراي ارزش هاي بصري خاص خود بوده و طي سالها پا برجا مانده است

ه و معمار زمان از اين مفاهيم هر كدام داراي عملكردي خاص بود... دارند بطوريكه وروديها، بيروني، اندروني، ايوان و 

  . به نحوه بسيار خوبي بهره جسته است

  .حياط هاي مركزي عموماً مركز يك كانون خانواده بوده و اتاقها در كنار جداره بيروني آن بنا شده است

ري در معمـا . اعيان خانه عموماً مرتبط دهنده بيرون و درون است و عرصه خانه ارتباطات داخلي را حل مـي نمايـد  

با توجه به نوپا و در حال توسعه بودن شهر و با نظر به اينكه معماري گذشته آن بافت روستايي داشته و   آباد سريششهر 

ه است، در واحدهاي جديد معماري گذشته كمتر تـاثير  درآمدمخروبه اكثر ابنيه هاي قديمي بر اثر مرور زمان بصورت 

ر، ساباطها، حياط مركزي، اندروني، بيروني، همه و همـه از يـاد رفتـه و بـه     نشينها، كلونهاي دخواجه گذار بوده امروزه 

معماري امروز ما الگوهاي جديد و اكثراً بدون مفهوم به خود گرفته و جاي خـود را در دل  . فراموشي سپرده شده است

يگي اثـري بـه جـا    ديگر از حيـاط مركـزي و واحـد همسـا    . ديگر از تنوع وروديها خبري نيست. ساكنين باز نموده است

نمانده و ياد و خاطره آنها تنها چيزي است كه بافت شهر را نگه داشته و فرسودگي بر پشت ايـن معمـاري سـنگيني مـي     

  .نمايد

در اينجا ما به معماري مسكوني شهر مـي پـردازيم، زيـرا ادارات و دوايـر دولتـي پالنـي مشـخص دارنـد و بعـالوه          

نسـبتاً  داراي يك بافت   آباد سريششهر . عماري شهر را به نمايش مي گذاردفضاهاي مسكوني است، كه بافت كلي و م

واحد همسايگي عبارتست . واحدهاي همسايگي به عنوان يك سلول معماري در شهر خودنمايي مي كند. است متراكم
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ن از نظـر  مسـاك . از يك مجموعه افراد كه در كنار يكديگر زيست مي نمايند و از فضاهاي مشترك اسـتفاده مـي كننـد   

   .تيپولوژي به دو گونه هستند

زيست و توليد در كنار هم عمل مي نمايد، يعنـي از مسـكن هـم بـه عنـوان انبـار، هـم بـه عنـوان محـل           ) تيپ الف

   .باشد مياكثريت بافت قديم از اين توع .نگهداري دام و هم به عنوان فضاي قابل زيست استفاده مي شود

تنها خانوارهاي جديد و خوش نشـين    آباد سريشعمل مي نمايد، كه در شهر فقط به عنوان مكان زيست ) تيپ ب

  .داراي فضاي مسكوني تيپ ب هستند و اكثر تيپولوژي مساكن همان تيپ الف است

  .غالباً خانه ها بصورت مربع و يا مربع مستطيل ديده مي شود بويژه توسعه هاي جديد آباد سريشدر معماري شهر 

  ب فضاهاي مسكوني و واحدهاي همسايگيبررسي معماري و تركي -

كه برگرفته از شرايط اقليمي و طبيعي منطقـه   كند ميشرايط محيطي و توپوگرافي منطقه، معماري خاصي را ايجاد 

شهر بافت قديمي در . است يتعداد اتاقها در ارتباط با وضع اقتصادي خانوار شهر آباد   سريشدر مساكن شهر . باشد مي

بيشتر مساكن يك طبقه است ولـي بنـدرت در   . ثنائي، ساختمانها شباهت بسيار زيادي به يكديگر دارندجز در موارد است

نفـوذ كشـاورزي   . ، پشت بامها ممكن است در يك سطح قرار گرفته باشـند خانوارمورد دو اتاق مجاور و متعلق به يك 

ها در مناطق قـديمي   خانه. ورد استفاده است، واحدهاي معدود ولي جديدي به مساكن افزوده كه بعنوان گاراژ ممكانيزه

ساخته شده و با توجـه بـه نـوع احتيـاج در قالـب امكانـات       ) بصورت چهارديواري با سقف(ترين صورت ممكن به ساده

  .ها افزوده شده و واحد مستقلي به نام خانه براي خود بوجود آورده است موجود به تعداد چهار ديواري

توان به دو صورت انسـاني و حيـواني تقسـيم نمـود كـه مشـتركاً واحـد مسـتقلي را          يشهر را مبافت قديمي مساكن 

داراي حيـاط بـوده و   تقريباً تمـام مسـاكن   . نمايد اند و عوامل متعددي ضرورت اين پيوستگي را توجيه مي بوجود آورده

نترين و ارزانترين آنها يعني از فراوا آباد   سريششهر بافت قديمي  در مصالح ساختماني.نفوذ معماري شهري ناچيز است

پوشش سقفها نيز از تيـر چـوبي   . شود است و الشه سنگها در پي بناها استفاده مي) سنگ و چوببصورت خشت و (گل

هاي ساختمانها اكثراً چوبي بـوده   در و پنجره. باشد كه بيشتر از چنار تبريزي بوده و در محل پرورش داده شده است، مي

ساختمانهاي جديد دولتي و بعضي از بناهـاي جديـد بـه    . آهني نيز استفاده شده است هاي پنجره ولي در دو دهة اخير از

ضـمناً اغلـب   . سـيمان، تيـرآهن و آجـر سـاخته شـده اسـت      : سبك معماري شهري و با مصـالح سـاختماني عـالي ماننـد    

  .ساختمانهاي مسكوني به يكديگر چسبيده و متمركز هستند
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قرار گرفته هردو واحد درمحله پايين  

 

ساختار و سازمان شهري همراه با تعيين محدوده محالت مختلف شهر و چگونگي روابط آنها با  -8-4

 يكديگر 

  ساختار شهري -1-8-4  

اساس برنامه ريـزي مـوثر و    .ريزي شهري دانستشناخت بافت و سازمان شهر را بايد در ارتباط با علم و هنر طرح 

ه شهري دامنه وسيع تـري يافتـ   طرح ريزياين ديدگاه بويژه در حيطه  .قرار داردشهر  » ساخت اصلي« شناخت  ، بركارا

و عناصـر شـهر و رابطـه     ءي مهمتـرين و اصـلي تـرين اجـزا    و در آن ساخت اصلي به مفهوم تركيبي در  برگيرنـده  است

  .ه استماندگار بين آنها بكار گرفته شد

مـدلهاي گونـاگوني   . دانست -باغشهر -رد با طرح شهر جنجاليش توان ابنزر هاواريزي شهري را مي آغازگر طرح

توان به طـرح تـوني   از جمله اين طرحها مي. براي طرح سازمان كالبدي شهر توسط انديشمندان مختلف ارائه شده است

ا گارنيه براي شهر صنعتي، طرح لوكوربوزيه براي شهر سه ميليون نفـري، طـرح رايـت بـراي شـهر برادايكـر سـيتي و يـ        

اي اشاره كرد كه بيشتر بر اساس واقعيات بافتهـاي موجـود شـكل گرفتـه      رويي مانند شهر شعاعي يا ستاره مدلهاي ميانه

  5.است

تـوان اجـزا و   برهـايي  ااست كه با تدوين معي به روش شناسي صحيح و منطقي شهر نياز براي شناخت ساخت اصلي

در كل ساخت اصلي شهر را  مـي تـوان    .ي آن را مشخص نمودي كالبدرا شناخت و ويژگي ها و محدوده شهر عناصر

ادموند بيكن معتقد است كه شـهر از دو قسـمت    .شبكه اصلي ارتباطي، مراكز عمده فعاليتي و عناصر اصلي شهر دانست

 به اعتقاد بيكن به دليل اندازه و جغرافياي شهرهاي امروزي، طراحان قادر بـه طراحـي  . اصلي و فرعي تشكيل شده است

                                                 
  1370ريزي كالبدي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، ريزي شهري و تبيين چند مفهوم تازه، مجموعه مقاالت طرحمزيني، منوچهر، طرح 5
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 معماري و شهرسازي

ي ارتبـاطي و سـاختمان    او معتقد است كه چنانچه طراح به جاي طراحي كل شهر، تنها شـبكه . همزمان كل شهر نيستند

به نظر بيكن سـاخت اصـلي،   . هاي اصلي آن را طراحي كند، شهر ها قابليت انعطاف، گسترش و اصالح را خواهد يافت

حي آن بپردازد در كـار طراحـي موفقيـت بيشـتري كسـب      نيروي سازمان دهنده ي شهر است و اگر طراح عمدتاً به طرا

  .خواهد نمود

كوين لينج معتقد است كه شهر داراي يك شالوده نمادين است كه بايد با شناخت عوامـل و عناصـر اصـلي آن بـه     

كوين لينچ در كتاب معروف خود با نام سـيماي شـهر، پـنج عامـل لبـه،      . اين شالوده وحدت بخشيد و آن را سازمان داد

دكتر محمد رضا بذرگر اسـتاديار  . كندره ، راه، محله و نشانه را به عنوان عوامل اصلي در درك سيماي شهر ذكر مي گ

معيار در شناخت ساخت اصلي شهر ذكر مي  9، »شهرسازي و ساخت اصلي شهر«دانشگاه شيراز در كتاب خود با عنوان 

شود با استفاده از سعي مي در اين بخش. عناصر شهر پرداخت ترين اجزا وتوان به بررسي اصليكه بر اساس آن مي دكن

معيـار   9. پرداختـه شـود    آبـاد  سـريش به بررسي و شناخت عناصر و ساختار اصلي شهر  طرحالگوهاي ارائه شده در اين 

  :اصلي تشخيص ساختار شهر به صورت خالصه بدين شرح است

  عوامل محيطي و طبيعي: معيار اول

آنچـه در ايـن عامـل    . يعي در شكل گيري كانون زيستي و شهر نقش اساسـي داشـته اسـت   عناصر محيط زيست طب

ساخت اصلي يـك  . است اهميت دارد، تأثير قطعي آن بر شكل گيري كالبدي و تظاهرات فضايي كانون زيستي و شهر

كـالن طبيعـي،   در برخي از شهرهاي جهان يك يا چنـد عنصـر   . شهر نيز به شدت متأثر از عوامل محيطي و طبيعي است

در . ساخت اصلي شهر را هويت مي بخشند و موجبات به هم پيوستگي ساير اجزاء و عناصـر شـهر را پديـد مـي آورنـد     

پاريس رودخانه سن، لندن رودخانه تايمز، اصفهان زاينده رود و تهـران بسـتر طبيعـي و جالـب آن بخصـوص كوههـاي       

  .شرقي و شمالي، اين نقش را بازي مي كنند

  پايداري:  معيار دوم

بر اساس اين معيار، عناصر سازنده ساخت اصلي شهر اعم از توده و فضاي فعال، عناصري هسـتند كـه پايـدار و بـا     

به تعبير . فضائي هستند و كمتر تغييرپذير هستند–فرهنگي دارند، داراي ارزشي كالبدي  –دوام تر بوده، اهميت تاريخي 

گفته مي شود كه از بعد كالبدي و عملكردي در طول اعصار بـه حيـات خـود    ديگر عناصر پايدار به عناصر يا فضاهايي 

عناصر دست ساخت بشر مانند بازارها و عناصر تركيب كنندة آن، راهها و گذرهاي اصلي و اوليه اي كه . ادامه داده اند

  .قرار مي گيرند شهر را به ساير نقاط پيراموني متصل مي كنند و نيز عناصر مذهبي و موارد مشابه در اين گروه
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  تردد اجتماعي : معيار سوم

اجتماعي جنبه عملكردي عناصري است كه بيشتر مورد نياز مردم هستند و تراكم نسبي فعاليـت بـر    ترددمقصود از 

اين عناصر يا فضاها مي توانند شامل مكـان هـاي خريـد، بازارهـا،     . اساس ميزان مراجعات مردم به آن ها تعيين مي شود 

دمات عمومي و دولتي، فضاهاي شهري عمومي، شبكه اصلي رفت و آمد، راسته ها و پارك هـاي اصـلي   مكان هاي خ

  .باشند

  مقياس عملكردي: معيار چهارم

. ي سـاخت اصـلي شـهر از عملكـرد بزرگتـري برخوردارنـد      بر اساس اين معيار، اجزاء، عناصر و فضـاهاي سـازنده  

وردارند در سطح كل شهر و فراشهري عمل مي نمايند و كليه مردم س عملكردي بزرگتري برخافعاليت هايي كه از مقي

معموالً بازارهـا، مسـاجد   . شهر و يا ساير شهرهاي مجاور جهت رفع نيازهاي خود به اين گونه مكان ها مراجعه مي كنند

وند كـه  جامع، راسته هاي پر رفت و آمد شهر و حوزه ي فعاليت هاي اصلي از جمله عناصر و فضاهايي محسوب مي ش

  .از مقايس عملكردي وسيعي برخوردارند

  اهميت كاركردي : معيار پنجم 

اهميـت فعاليـت هـر محـل از     . منظور آن دسته از عناصر و فضاهاي شهري است كه داراي عملكـرد مهمـي هسـتند   

كلـي فعاليـت    به طـور . طريق تعداد افرادي كه تحت تأثير آن محل قرار گرفته و همچنين ميزان اين تأثير تعيين مي شود

محل هايي كه از نظـر  . خدمات دهي وسيع تري داشته و جمعيت بيشتري را در بر مي گيرند ههاي مهمتر، ميدان يا حوز

  .تصميم گيري اهميت زيادتري دارند محل هايي هستند كه تصميمات مهم سياسي با اقتصادي در آن گرفته مي شود

  عرصه عمومي : معيار ششم

اين عناصر و فضاها در دسترس كليـه   .ء و عناصر و فضاهاي اصلي شهر، عمومي بودن استويژگي بسياري از اجزا

مشهود و برجسـته هسـتند و بـه     آشكار،عناصر عمومي، . مردم شهر قرار  دارند و صرفاً جنبة ناحيه اي يا محله اي ندارند

  .مردم از آن استفاده مي كنند كن عمومي، قاطبهاعنوان ام

  زه اندا: معيار هفتم

ايـن عناصـر عمومـاً فضـاي وسـيعي را در شـهر       . عناصر و فضاهاي اصلي شهر عموماً از اندازه بزرگي برخوردارند

از آنجايي كه هماهنگي و همبستگي زيادي بين . اين فضا ممكن است ساخته شده و يا فضاي باز باشد. اشغال مي نمايند

ه فعاليت هاي مهمتر از نظر كالبدي اندازة بزرگتري را به خود مي توان گفت ك ،ي فضا و نوع فعاليت وجود دارداندازه

  .مي دهند اختصاص
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٥٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ارزشي هاي فضايي كالبدي و جنبه هاي نمادين: معيار هشتم

، ادر بسياري از شهرها در غيبت عناصر طبيعي كالن، برخي ساختمان ها، خيابان ها و ميدان ها يا مجموعه اي از آنه

اين عناصر بـه تـدريج در   . دن به يك مكان يا حوزه شهري يا حتي كل شهر عمل مي كنندمانند عنصري براي هويت دا

مانند بـرج ايفـل بـراي پـاريس و ميـدان نقـش جهـان بـراي         . آمده اندجريان شكل گيري شهر در طول تاريخ به وجود 

مـردم از شـهر قـرار مـي     اين نوع اجزاء و عناصر داراي قدرتي هستند كه در زمره خاطره هـا يـا تصـاوير ذهـن     . اصفهان

  .گيرند

  فضائيرابطه: معيار نهم 

ي آن ها بـا يكـديگر نيـز    ي رابطهنحوه ،ي ضمن تعيين و تعريف اجزاء و عناصر يك مجموعهاردر مطالعات ساخت

اگـر  . ي اسـت ارنظـر مطالعـات سـاخت    در حقيقت چگونگي تركيب اجزاء و عناصر نيز مـد . مورد بررسي قرار مي گيرد

صر با يكديگر رابطه نداشته باشند نمي توان از يك ساخت مشخص بحث نمود بلكه در آن اجـزاء منفـردي   اجزاء و عنا

بـين اجـزاء و عناصـر آن وجـود     كـه  در نتيجه در ساخت شهر روابطـي  . در يك فضا استقرار مي يابند يكديگردر كنار 

  .معني بخش كل مجموعه است ،دارد

  

   آباد سريشساختار فراشهري  -2-4-6-3

وپس از قـروه   بخش، اين شهر پرجمعيت ترين سكونتگاه اين  باشد مينيز  آباد سريشمركزبخش   آباد سريششهر 

 -آن و نسبت به جـاده همـدان   غربيقروه و در ضلع  مالكيلومتري ش 7در فاصله  و شهرستان پرجمعيت ترين سكونتگاه

  .آن قرار دارد شمالقروه در 

از ، شرقي بـا روسـتاهاي عسـگرآباد و آجـي چـاي     شمال از ، وستاي مهديخانبا ر آباد از جهت  شمال شهر سريش

از غرب با روسـتاهاي آونگـان،   ، با روستاي مظفرآباد و اراضي عرفي قروه جنوباز ، شرق با روستاهاي قصالن و زيويه

  . همجوار استشوراب حاجي و شوراب خان روستاهاي شيخ تقه و چهارگاه و باالخره از شمال غربي با 

، زمينهـاي بـايري    آبـاد  سـريش در بخش شرقي شهر . توسط زمينهاي مزروعي محصور شده است  آباد سريششهر 

وسـعه  ت ايشات ساخت و ساز بـا توجـه بـه نقشـه     شهر به چشم مي خورد وجود دارد ، گر دولتيكه در داخل آن بناهاي 

  . باشد ميشهر  بيرجنوب غو  جنوببه سمت  تاريخي
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١٦٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   آباد سريشهر ساختار ش -3-4-6-3

  :به صورت زير بيان مي گردد  آباد سريشبا توجه به معيارهاي بيان شده مساحت شهر 

از (  جنـوبي خروجـي اصـلي    -ورودي 2داراي قـرار گرفتـه،    بيجار  -از آنجا كه شهر در مسير جاده ارتباطي قروه

از طـرف  (  يو شـرق ) مهـديخان ف از طـر ( شـمالي  فرعيخروجي  -ورودي 2 و ) بيجاراز طرف (  غربي، ) طرف قروه

به طـرف شـهر شـكل گرفتـه     و مزارع از روستاهاي اطراف  خاكيهمچنين تعدادي جاده هاي فرعي و . باشد مي) قسالن

  .اند

 مـي كنـد  نترافيك عبوري از خيابان اصلي شهر عبـور  ) و جنوب غربدر (به علت اجرا شدن كمربندي هاي شهر 

از طـرف بيجـار   ورودي شهر تا از طرف قروه ناخته مي شود اين بلوار از ورودي شهر ش عليكه در شهر با نام بلوار امام 

فهاني به صورت چهار بانـده اجـرا و   ورودي تا ابتداي خيابان اشرفي اصميدان بخش نخست آن از  احداث گرديده كه 

و بانده اجرا و مورد بهـره  ابتداي خيابان اشرفي اصفهاني به صورت د و از تكميل شده است و در ادامه بخش دوم آن از

  . برداري قرار گرفته ولي تكميل نشده است

شـهيد مـدني، شـهيد دسـتغيب،      خيابان هـاي  كه عبارتند از.را بهم مرتبط مي سازد شهرمحور اصلي  4شهدا ميدان 

بـا بلـوار    خيابان شهيد مـدني حورها را از طريق شهيد صدوقي همچنين ميدان معلم ارتباط اين م اشرفي اصفهاني و شهيد

شـهيد محالتـي   شـهيد چمـران،   محورهاي فوق الذكر به همراه خيابانهاي . و خيابان ابن سينا برقرار مي سازد امام خميني

  . اولويت هاي ارتباطي شهر را تشكيل مي دهندشمالي و جنوبي و جابر شمالي و جنوبي 

) شـهيد صـدوقي   ، شهيد اشـرفي اصـفهاني،  شهيد مدني، شهيد دستغيب(چهار گانه بلوار امام خميني و خيابان هاي 

  .داراي اهميت ارتباطي و عملكردي مي باشند) ميدان مركزي شهر(منشعب از ميدان شهدا

شهر شكل گرفته است از عناصر شـاخص طبيعـي شـهر     مركزيدر قسمت  شمالبه جنوب مسيل سيالب در امتداد 

خيابـان جـابر شـمالي و جنـوبي     آن بصـورت  ه قسـمت عمـد  كه در حال حاضر با سرپوشيده كردن  .محسوب مي گردد

  .شناخته مي شود

عناصر عملكردي بطور كلي به دسته هاي اداري، تجاري، آموزشي، درماني، مذهبي، فرهنگـي و تفريحـي تقسـيم    

بندي شده اند كه بر حسب قدمت، ميزان مراجعـه، مسـاحت و مقيـاس عملكـردي در شـهر بـه عنـوان عناصـر شـاخص          

  .رح شده اندعملكردي محسوب و مط
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١٦١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

چند شاخص مهم عملكردي وجود دارد كه از ميان آنهـا مـي تـوان بـه       آباد سريشدر ميان عناصر عملكردي شهر 

 در در سـمت شـرق   مربـوط بـه آن  ) سيلو(و انبار  شركت تعاوني روستايي وورزشي  استاديومدرماني،  -مركز بهداشتي

تربيتـي،   –كـانون فرهنگـي    آمـوزش و پـرورش،  اداره ، عدالتايي راهنم ، مدرسهغديردبيرستان  ، مسير خيابان ابن سينا

 بلـوار امـام  شهرداري و بخشداري در ورودي شـهر  بـر مسـير     اداره آب و فاضالب شهري،كالنتري،  ،كتابخانهدادگاه، 

جـزء عناصـر عملكـردي اصـلي شـهر       مدنيدر مسير خيابان شهيد و مهديه شكل گرفته اند و همچنين مخابرات  خميني

  . سوب مي شوندمح

  . باشد ميشهر فاقد عناصر عملكردي همچون بازار روز  الزم به ذكر است

حسـينيه و   چهارگانـه  جدا، مسو پايانه مسافربري بسيج ،مقاومت عالوه بر عناصر فوق عناصر ديگري چون ، پايگاه 

عـالوه بـر عناصـر    . ام بـرد نـ و مدارس مختلف در مسير خيابانهاي صدوقي، اشـرفي اصـفهاني و دسـتغيب و جـابر       تكيه

ايـن تقسـيمات بـه لحـاظ عرفـي در ميـان       . شاخص، عرصه ها كه در واقع تقسيمات كالبدي شهر نيز هستند وجود دارند

رايج است و قوميت، عملكرد و يا گاهي عنصري شاخص در نام گذاري و تعيين حدود آن مؤثر   آباد سريشمردم شهر 

  .مرزي قائل شد، همچون محالت زمين شهري است چه در مورد محالت عرفي نمي توان

در مطالعه ساخت كالبدي عالوه بر عناصر شاخص عملكردي و محالت، رابطه ي ميـان آنهـا بسـيار حـائز اهميـت      

بطوريكـه بوسـيله آن ميتـوان    . در واقع به كمك اين معيار چگونگي تركيب اجزاء و عناصر قابل تشـخيص اسـت  . است

  .صر و اجزاء شهر را سنجيدميزان پيوستگي و گسستگي عنا

در بررسي رابطه ميان اجزاء و عناصر يك شهر الزم است خطوطي كه اين اجزاء و عناصر را بهم پيوند مـي دهنـد،   

 دنظام راههاي ارتباطي و شبكه الزم است خطوطي كه اين اجزاء و عناصر را بهم پيوند مي دهن. مورد مطالعه قرار گيرند

نظام راههاي ارتباطي و شبكه به فضا ساخت مي دهند و تركيب فضاهاي عمومي را به صورت . مورد مطالعه قرار گيرند

  .يك كل نشان مي دهد

و بلـوار امـام   ) ع(علـي  بلـوار امـام  اصـلي تـرين دسترسـي هـا و عناصـر ارتبـاط دهنـده عبارتنـد از           آبـاد  سريشدر شهر 

 ومحسوب مـي گردنـد   نيز  همترين بلوارهاي شهراز اين ميان م كه)ورودي و خروجي اصلي شهر به سمت قروه(خميني

و عالوه بر نقش دسترسي به ورودي و خروجي هاي شهر  امتداد داشته خيابانهاي اصليتا ) ورودي شهر(شهر  جنوباز 

شهيد مـدني، شـهيد دسـتغيب، شـهيد اشـرفي      (و خيابان هاي چهار گانه  .دنعملكردي نيز مي باش-داراي نقش ساختاري

  .مي باشند) ميدان مركزي شهر(منشعب از ميدان شهدا) صدوقيشهيد  اصفهاني،
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١٦٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 يدسترسـ -خيابـان سـاختاري   5 آزاديميـدان  و  معلـم ، ميـدان  شهداميدان اصلي  3داراي   آباد سريشبدين ترتيب شهر 

خيابـان دسترسـي صـرف شـامل      5 خيابانهاي شهيد مدني، شهيد دستغيب، شهيد اشرفي اصفهاني، شـهيد صـدوقي  شامل 

  .اي شهيد چمران، شهيد محالتي شمالي و جنوبي و جابر شمالي و جنوبيخيابانه

  
  )ميدان مركزي شهر( ميدان شهدا

  
  )كه پس از سر پوشيده شدن به اين صورت در آمده است(چشمه قينرجه

حريم آن پدافند غير عامل و نيازهاي كالبدي آن در شهر و -4- 9  

انـد و تهديـدات متعـددي جوامـع بشـري را درگيـر كـرده         بـوده  جوامع بشري همواره با عوامل تهديدزايي مواجـه 

  .شود غيرطبيعي تقسيم مي) 2طبيعي ) 1بندي كلي تهديدات به دو دسته  در يك تقسيم.است
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١٦٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هـاي سـهمگين و امثـالهم اسـت و تهديـدات       تهديدات طبيعي شامل سيل، زلزله، آتشفشـان، رانـش زمـين، طوفـان    

  .دارندنغيرطبيعي عمدتا منشأ انساني 

  .تهديدات عمدي و تهديدات غيرعمدي: كنند تهديدات غيرطبيعي را نيز به دو دسته تقسيم مي

اي انفجاري به صورت حادثه اتفاق بيافتد كه منشأ انساني دارد، يا خطا و اشكالي در فراينـد   ممكن است در كارخانه

شـود   اگرچه خسارتي وارد مي. بوده استبرداري روي داده كه تعمدي در پيش ن و طراحي پيش آمده يا اشكال در بهره

  .اما كسي كه اين خسارت را موجب شده دشمن نيست و قصد دشمني نداشته است

به هر . شايد بتوان جنگ را مصداق اين موضوع مطرح كرد. ولي مبناي تهديدات غيرطبيعي عمدي بر دشمني است

  .مخاطرات استحال عامل بقا در جوامع بشري، دفاع در مقابل مجموع تهديدات و 

انسان براي اينكه به حيات خود ادامه دهد و در اين حيات آرامش و اطمينـان داشـته باشـد بايـد بتوانـد خـود را در       

آوردهـاي بسـيار    بشـر امـروزه در مقابـل تهديـداتي مثـل سـيل و زلزلـه بـه دسـت          .مقابل مجموعه تهديدات حفظ كنـد 

بقـا در   .رامش و اطمينان را در مقابل اين حوادث به ارمغان بياوردچشمگيري دست يافته است و توانسته تا حد زيادي آ

بينيم كشورها يا  با نگاهي گذرا به تاريخ مي. مقابل تهديد به عنوان يك بينش مطرح است و سابقه ديرينه و تاريخي دارد

  .ل پيدا كردنداند كه در مقاطعي از زمان از بين رفته، نابود شده و يا تغيير شك ها و جوامعي بوده حكومت

اي با خشونت، كشتار و خرابي اسـت   جنگ پديده. ها از آن نفرت دارند موضوع جنگ، موضوعي است كه انسان 

به هر حال . ناپذير است اي اجتناب ولي پديده. و با پيامدهاي طوالني مدت، جوامع بشري را مورد آسيب قرار داده است

جـو   امع خود از هيچ كاري رويگردان نيستند و جنگ را بر جوامع صلحطلب هستند براي رسيدن به مط كساني كه افزون

  .كنند تحميل مي

، تاسيسـات،   )مسـتحدثات (هـا    اي كه موجب كاهش آسيب پذيري نيروي انساني، سـاختمان  هر اقدام غير مسلحانه

طبيعـي و اتفاقـات    و يا سـوانح تجهيزات حياتي ، اسناد و شريان هاي كشور در مقابل عمليات خصمانه و مخرب دشمن 

ها و خدمات زير بنايي و تـامين نيازهـاي حيـاتي و     استمرار فعاليت آنهدف از  .گردد، پدافند غيرعامل خوانده مي شود

  .تداوم اداره كشور در شرايط بحراني است

لي در حـا . در پدافند عامل مثل سيستم هاي ضد هوايي و هواپيماهاي رهگير، فقط نيروهاي مسلح مسـئوليت دارنـد  

. كه در پدافند غيرعامل تمام نهادها، نيروها، سازمان ها، صنايع و حتي مردم عادي مي توانند نقش مؤثري بر عهده گيرند
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٦٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

شكل تهاجم دائما در  .ترين و مهمترين اصل در پدافند غيرعامل ديناميك و پويا بودن پدافند غيرعامل است شايد جدي

  حال تغيير است

آن محـيط زيسـت متناسـب، مصـونيت و ايمنـي در مقابـل خطرهـاي طبيعـي و         شهر خـوب، شـهري اسـت كـه در     

  .ها با زندگي و كار كليه ساكنان وجود داشته باشد اجتماعي، تناسب ابعاد و مقياس

هاي مختلف در شهر  يعني مكان. باشد» قابل درك«و شهر خوب بايد » قابل زيست«يعني شهر خوب، شهري است 

اي  ها و عملكردهـاي فضـاهاي شـهري بـراي تمـام شـهروندان بـه گونـه         ري ميان شكلهويت و ساختار شهري و سازگا

  .انگيز باشد مشترك شفاف، نمايان و خوانا طراحي شده و قابل فهم و خاطره

. كنـد  و بكـارگيري اصـول پدافنـد غيرعامـل نقـش مهمـي را ايفـا مـي        » انطبـاق مناسـب  «در يك شهر خوب عامل 

هـا بـه    هـا و سـاختمان   هـا، ابنيـه   هاي تجمع عمومي و مكـان  هاي معابر عمومي، محل سازگاري شكل و عملكرد در شبكه

ترين نكته در امر طراحـي فضـاهاي شـهري مناسـب بـا قـوانين        بخشد و اين درست حساس پديده انطباق مناسب معنا مي

بايد بيشـتر مـورد   پدافند غيرعامل براي همه شهروندان است و به خصوص حفظ جان و اموال شهروندان در اين رهگذر 

  .توجه باشد

بايسـت بـا    هـا مـي   هاي دسترسي مطابق بـا الگوهـاي پدافنـد غيرعامـل و بحـران      در يك شهر خوب ابعاد اصلي نظام

هـايي از قبيـل    و سرانجام اين كه يك شهر خوب قابل كنترل بودن در زمان بحران. استانداردها زمان دفاع رعايت گردد

و كنترل از فضاهاي شهري، تنظيم نحوه مراقبت و استفاده از آن فضاها در زمان بحـران  در قالب مراقبت ) جنگ، زلزله(

  .و نيز حق امكان ايجاد تغييرات در فضاهاي شهري در يك شهر خوب براي همه شهروندان وجود دارد

در .در سطح ملي، اسـتاني و حتـي در سـطح شهرسـتان ميباشـد      فاقد هر نوع مركز حساس و حياتي آباد شهر سريش

و شـبكه آبرسـاني، ايسـتگاه تقليـل فشـار      ) ع در حـريم در جنـوب غربـي شـهر واقـ    (سطح شهر و حريم آن نيز منبـع آب 

در ( CNG، پمپ گاز )واقع در حريم شهر(پمپ بنزين  خطوط انتقال نيرو، و شبكه گازرساني،) واقع در مركز شهر(گاز

شهر  ي پزشكي از جمله مراكز حساس و حياتي در سطحمركز بهداشتي و درماني، اورژانس، و فوريتهاو  )ورودي شهر

صورت ميگيرد، جهت استحصال و پمپاژ به منبع بتني، وابسته به تامين آب شهر كه توسط دو حلقه چاه عميق . مي باشند

پمپ بنزين در موقيت مناسب و پمپ گاز در موقعيت نسـبتاً مناسـبي   . نيروي برق ولي توزيع آن در شبكه ثقلي مي باشد

در حـال حاضـر   اگـر چـه   . ايستگاه تقليل فشار گاز در در مركز شهر و در مسير كانال مهار سيالب قـرار دارد . رار داردق

متري در آمده ولي به منظور جلوگيري از خطر سيالب بايد تدابيري جهـت ممانعـت از    16روي كانال بصورت خيابان 
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١٦٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ضد زلزله درمانگاه و اورژانس به عنوان يكي از مراكز حياتي ساختمان پيش ساخته و . گرفتگي دهانه كانال اتخاذ گردد

و آموزشي و مذهبي كه با رعايـت  ) مديريتي(وجود ساختمانهاي اداري. و حساس شهر از نقاط قوت آن بشمار مي آيد

زلزله ساخته شده و نيز وجود چشمه ها و چاههاي دستي و تنور هـاي پخـت نـان در بعضـي از محـالت      اصول مهندسي 

ضمناً وابستگي نانوايي هاي شهر به سوخت گـاز شـهري از دغدغـه    . مي از ديگر نقاط قوت سهر محسوب مي شودقدي

    . هاي موجود در اين زمينه است

طبقات ساختماني در مناطق ، نواحي و محالت مختلف شهر بررسي تراكم و - 10-4  

  : آباد سريشجمعيت، مساحت و تراكم جمعيت محالت شهر   -2-10-4

اين محالت از لحـاظ جمعيـت، مسـاحت و    . محله تفكيك شده است 4به   آباد سريشوده تعيين شده در شهر محد

اي به شعاع پذيري محله را محدوده در كل از لحاظ ابعاد و جمعيت . نسبت متفاوتندبه همچنين سطح ساخته شده با هم 

ايـن در حـالي اسـت كـه جمعيـت و       6.دانندنفر مي 7000هكتار و جمعيتي حدود  75تا  50متر، به مساحت  500تا  450

با آنچه كه به عنوان مساحت و جمعيت الزم بـراي يـك محلـه ذكـر شـده       آباد سريشمساحت بسياري از محالت شهر 

  .متفاوت مي باشند

  آباد  تراكم ناخالص و خالص جمعيتي در سطح محالت شهر سريش)  99(جدول شماره 

 راكم ناخالصت )هكتار(مساحت كل  جمعيت محله
سطح مسكوني 

 )هكتار(

 تراكم خالص

 مسكوني

1 1968 56/30  39/64  08/11  56/177  

2  1742 32/43  22/40  68/13  33/127  

3  1376 35/27  31/50  05/13  48/105  

4  1872 39/43  15/43  33/15  08/122  

61/144 6958 كل شهر  12/48  14/53  93/130  

  88نتايج محاسبات مشاور سال :  ماخذ

ت ديگراست هكتار پر جمعيت تر از محال  56/30نفر جمعيت و  مساحت  1968با   آباد سريششهر  1حله شماره م

شـهر   2محله شماره و سپس هكتار   38/43نفر جمعيت و  مساحت  1872با  آباد  سريششهر  4محله شماره و بعد از آن 

بـا   3شماره  محله ت ديگرجمعيت تر از محالكم . اردقرار دهكتار   31/43نفر جمعيت و  مساحت  1742با  آباد  سريش

                                                 
  78، صفحه 1381هاي كاربري خدمات شهري، جلد اول، سازمان شهرداريهاي كشور، تدوين سرانه ٦
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١٦٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 محـالت دهد كه رابطه متعـادلي ميـان جمعيـت    باشد اين مسئله نشان ميهكتار  مي 34/27نفر و مساحت  1376جمعيت 

  . باشد ميبرقرار   آباد سريششهر 

  مسكوني  تمانيتراكم كلي ساخ -2-10-4

رين عامل در تشديد مسايل كالبدي شهرها مطرح بوده و همچنـين  امروزه موضوع تراكم ساختماني به عنوان مؤثرت

از مهمترين مباحثي كه در ارتباط . تراكم مي تواند به عنوان عامل مهار كننده و حل مشكل گسترش شهرها لحاظ گردد

  :با تراكم شهري مطرح مي گردد مي توان به موارد زير اشاره كرد

  هزينه هاي زير ساختي؛ -الف

  فشردگي بافت، ازدحام و -ب

  دسترسي به تسهيالت و امكانات عمومي، -ج

  .ناسازگاري ها و تبعات زيست محيطي آن -د

ميزان عمومي تـراكم سـاختماني عمـدتاً چگـونگي و نحـوه      . تراكم ساختماني بخشي از مقوله تراكم در شهر است

در توسـعه افقـي شـهر در    . بدي مـي يابنـد  اصوالً شهرها به دو طريق توسعه كال. شكل گيري كالبد شهر را بيان مي نمايد

ايـن موضـوع عمـدتاً ناشـي از ارزان تـر      . سطح گسترش مي يابد اين توسعه معموالً در شهرهاي كوچك اتفاق مي افتد

بدين لحاظ احتمال گسترش شـهر در تمـامي   . باشد ميبودن قيمت اراضي مسكوني و تجاري نسبت به شهرهاي بزرگتر 

وجـود داشـته و معمـوالً بخـش قابـل تـوجهي از       ) باشد ميا محدوديت هاي توسعه مواجه بجز بخش هايي كه ب(جهات 

  .باشد ميساختمان هاي مسكوني شهر يك يا دو طبقه 

بـدين لحـاظ   . در شهرهاي بزرگ و متوسط، توسعه شهر عمدتاً ناشي از تراكم فعاليت اقتصادي و اجتمـاعي اسـت  

ت ويژه و صرفه جويي هاي ناشـي از مقيـاس امكـان افـزايش تـراكم      شهر در مناطق و محورهاي خاص به لحاظ تسهيال

  .ساختماني را داشته و گرايش به توسعه عمودي وجود دارد

  :آنچه كه در بحث مسكن در باب تراكم ساختماني قابل توجه است، عبارتند از

  تراكم خالص مسكوني -الف

  تراكم ساختماني -ب

،  آبـاد  سريشوضعيت ساختمانهاي مسكوني در محدوده مطالعاتي شهر  در همين راستا و به منظور شناخت دقيق از

  . ارائه شده است كه در آن شاخص هاي اصلي مربوط به مسكن آمده است
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٦٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  آباد در وضع موجود ميزان سطوح واعياني و سطح اشغال كاربري هاي محالت مختلف شهر سريش) 100(جدول شماره 

 ل شهرك 4محله  3محله  2محله  1محله  كاربري

 مسكوني

 531442 153339 130455 136814 110835 سطح

 271429 77487 67787 67718 58437 اعيان

 51.1 50.5 52.0 49.5 52.7 سطح اشغال

 آموزشي

 59212 20995 8364 3623 26231 سطح

 11707 3702 2157 1717 4131 اعيان

 19.8 17.6 25.8 47.4 15.7 سطح اشغال

 اداري
 

 17302 16454 372 67 410 سطح

 3597 3088 226 67 216 اعيان

 20.8 18.8 60.8 100.0 52.7 سطح اشغال

 انتظامي

 

 13309 9531 0 3779 0 سطح

 836 490 0 346 0  اعيان

 6.3 5.1  9.2   سطح اشغال

 تجاري

 12538 1322 4538 4139 2540 سطح

 12538 1322 4538 4139 2540 اعيان

 100 100 100 100 100 سطح اشغال

 ورزشي

 30085 0 0 0 30085 سطح

 1731 0 0 0 1731  اعيان

 5.8    5.8  سطح اشغال

 درماني

 11056 2417 0 239 8400 سطح

 1948 834 0 130 984  اعيان

 17.6 34.5  54.4 11.7  سطح اشغال

 بهداشتي

 511 0 0 227 284 سطح

 511 0 0 227 284  اعيان

 100   100 100  سطح اشغال

-فرهنگي

 هنري
 

 7999 6055 251 1693 0 سطح

 2600 1503 253 844 0 اعيان

 32.5 24.8 100.8 49.9  سطح اشغال

 3979 0 0 3979 0 سطح فضاي سبز
فضاي سبز تجهيز 

 )پارك(شده 
 سطح

9750 1381 13736 6806 31673 

 مذهبي

 7592 935 1460 1232 3965 سطح

 4830 602 1150 1060 2018 اعيان

 63.6 64.4 78.8 86.0 50.9 سطح اشغال

  برداشت مشاور : مأخذ                 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٦٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  آباد  در وضع موجود شهر سريشكاربري هاي محالت مختلف  واعياني و سطح اشغال ميزان سطوح :)106(جدول شماره ادامه 
 كل شهر 4محله  3محله  2محله  1محله  كاربري

تأسيسات و  

 تجهيزات

  

 3846 1289 1155 170 1232 طحس

 913 271 158 164 320  اعيان

 23.7 21.0 13.7 96.5 26.0  سطح اشغال

حمل و نقل و 

 انبارداري
 

 26632 14112 2190 10331 0 سطح

 4776 1053 109 3614 0  اعيان

 17.9 7.5 5.0 35.0   سطح اشغال

 16572 3476 1174 9479 2443 سطح باغات

 12738 0 0 12738 0 سطح زراعي

صنعتي گروه 

 الف

 9769 262 76 8952 480 سطح

 3243 262 76 2425 480 اعيان

 33.2 100.0 100.0 27.1 100.0 سطح اشغال

-تفريحي

 گردشگري

 91 0 0 0 91 سطح

 91 0 0 0 91 اعيان

 100    100 سطح اشغال

 11010 1241 3295 1532 4942 سطح مخروبه

 189222 65181 27501 79040 17501 سطح اراضي باير

 393699 130438 78916 98827 85518 سطح معابر

 55826 0 0 54917 909 سطح گورستان

 مساحت كل

 شهر

 1446112 433853 273484 433160 305616 سطح

 320751 90614 76454 82451 71232 اعيان

 22.2 20.9 28.0 19.0 23.3 سطح اشغال

  برداشت مشاور : ذمأخ                 

  

  تراكم مسكوني و ساختماني -3-10-4

        تراکم ناخالصتراکم ناخالصتراکم ناخالصتراکم ناخالص    ----٤٤٤٤----١٠١٠١٠١٠----٣٣٣٣----١١١١

 بـر . باشـد  ميابزاري جهت تعيين پراكنش افراد در محدوده مورد مطالعاتي بوده و واحد سنجش آن نفر در هكتار  

راكم ناخالص ايـن  ، مقدار ت)نفر 6958( آن 1385و جمعيت سال ) هكتار 61/144(  آباد سريشاساس مساحت كل شهر 

و ) نفر در هكتار 39/64با ( 1بر اين اساس بيشترين تراكم مربوط به محله شماره . باشد مينفر در هكتار  12/48 شهر برابر

  .باشد مينفر در هكتار  22/40با  2كمترين تراكم مربوط به محله شماره 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٦٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

        تراکم خالصتراکم خالصتراکم خالصتراکم خالص    ----٤٤٤٤----١٠١٠١٠١٠----٣٣٣٣----٢٢٢٢

اين شاخص از طريق تقسـيم  . معيت در اراضي  مسكوني مي باشداين شاخص ابزاري جهت تعيين ميزان ازدحام ج

  .جمعيت سال پايه بر اراضي خالص مسكوني به دست آمده و واحد سنجش اين شاخص نفر در هكتار است

معـادل    1385هكتار بـوده و بـر طبـق جمعيـت سـال       14/53معادل   آباد سريشكل مساحت اراضي مسكوني شهر 

  .نفر در هكتار است 93/130برابر  ساس تراكم خالص مسكونينفر است كه بر اين ا 6958

 بـا  كمترين تراكم مسـكوني نيـز   .نفر در هكتار بيشترين تراكم خالص مسكوني را دارا مي باشند 56/177با  1محله 

  . باشد مي 3نفر در هكتار مربوط به محله شماره  48/105
  

  

  

جهت سنجش ازدحام جمعيت در بخش هـاي مختلـف    عمدتاً به عنوان معياري "تراكم خالص مسكوني"شاخص 

ازدحام جمعيت در محالت شهر به وسيله درجاتي همچون تراكم كم، متعادل، و زياد . شهر مورد استفاده قرار مي گيرد

  .باشد مينشان دهنده دامنه تراكمي درجات و محالت تحت پوشش آن  102جدول شماره  .مورد سنجش قرار مي گيرد

  1388به تفكيك محالت، سال   آباد سريشپهنه بندي تراكم خالص مسكوني محدوده شهر  :)102(جدول شماره 

)نفر در هكتار(دامنه تغييرات   محالت در جه تراكم 

نفر در هكتار 250كمتر از   4 ,3 ,2 , 1 كم 

نفر در هكتار 400تا كمتر از  250  - متوسط 

نفر در هكتار و باالتر 400  - زياد 
  مشاور محاسبات: مأخذ

نفر در  250متعلق به دامنه تراكمي كمتر از   آباد سريشبررسي پهنه بندي مورد نظر نشان مي دهد كه محالت شهر 

   .است)كم تراكم(هكتار 

  تراكم ساختماني و سطح اشغال -3-3-10-4

زير بنا بر اين شاخص از طريق تقسيم ميزان سطح . باشد ميابزاري جهت شناسايي شدت استفاده از عرصه مسكوني 

همچنين شاخص ديگري تحت عنوان سطح اشغال ساختمان مطرح اسـت كـه بـه    . كل عرصه مسكوني به دست مي آيد

ميزان اشـغال سـطح زمـين از طريـق تقسـيم      . تواند ساخته شود، اطالق مي گردد حداكثر درصدي از زمين است كه مي

سـطح اشـغال در تعـداد طبقـات نشـان      . مـي شـود  سطح كل زيربناي طبقه اول بر سطح كل قطعه زمين مسكوني حاصل 

  . باشد ميدهنده تراكم ساختماني 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٧٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

درصـد، در   5/49برابـر   2، در محلـه  درصد 7/52 برابر 1مسكوني در محله سطح اشغال زمين ضريب بر اين اساس 

كوني در شـهر  ميزان كلي سطح اشغال زمين هاي مس. باشد مي درصد 5/50برابر  4و در محله  درصد 0/52برابر  3محله 

   .باشد ميدرصد  1/50برابر   آباد سريش

مقدار پـايين تعـداد طبقـات    دارد كه بيانگر  درصد 18/60 با برابر مقداري  آباد سريشمقدار تراكم ساختماني شهر 

 73/58برابـر   2درصـد، در محلـه    75/61برابر  1در محله مقدار تراكم ساختماني . باشد مي آباد سريشمسكوني در شهر 

  .باشد مي درصد 92/58برابر  4درصد و در محله  86/61برابر  3رصد، در محله د

  1388آباد   شاخص هاي اصلي مسكن جهت بررسي تراكم ساختماني در شهر سريش ): 103(جدول شماره 

  كل شهر  4محله  3محله   2محله  1محله   شاخص

 144.61 43.39 27.35 43.32 30.56 مساحت كل به هكتار

 53.14 15.33 13.05 13.68 11.08  وني به هكتارمساحت مسك

 4.65 2.28 2.37 2.28 2.37  زير بنا به هكتار

 6958 1872 1376 1742 1968 جمعيت به نفر

 1742 509 366 420 447 تعداد خانوار

 3.9 3.67 3.75 4.14 4.4 بعد خانوار

 1791 487 456 428 420 تعداد قطعات

مسكوني تعداد واحد  410 367 335 440 1552 

 130.93 122.08 105.48 127.33 177.56  تراكم خالص مسكوني

 48.12 43.15 50.31 40.22 64.39  تراكم ناخالص

 76.38 81.91 94.81 78.54 56.32 سرانه زمين مسكوني

 39.0 41.4 49.3 38.9 29.7 سرانه زير بناي مسكوني

 296 314 286 319 263  متوسط مساحت زمين مسكوني

 151.5 159.1 148.6 158.2 142.5  وسط مساحت زير بنامت

مسكوني متوسط تعداد طبقات  1.24 1.26 1.33 1.34 1.29 

 4.4 4.2 4.1 4.7 4.8 نفر در واحد مسكوني

 1.12 1.16 1.09 1.14 1.09 خانوار در واحد مسكوني

 51.1 50.5 52.0 49.5 52.7  ضريب سطح اشغال مسكوني

 60.18 58.92 61.86 58.73 61.75  *تراكم ساختماني

، هر مسكوني تعداد طبقاتمتراژ دقيق بلوكهاي ساختماني بر حسب طبقات بوده در صورتيكه در محاسبه متوسط  ساختمانيمبناي محاسبه تراكم *
  . واحدي كه دو يا چند طبقه بوده و يا حداقل يك اتاق دو يا چند طبقه داشته مالك عمل بوده است

  شاورمحاسبات م: مأخذ
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٧١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  سرانه زير بنا و زمين مسكوني -4-10-4

بيانگر ميزان سهم هر يك از افراد  احت كاربري هاي محاسبه مي شوند وسرانه ها با توجه ميزان جمعيت شهر و مس

  .باشد ميجامعه از آن كاربري 

  سرانه زمين مسكوني -1-4-10-4

محله شماره  دراين نسبت . باشد مير براي هر نفر متر مربع در كل سطح شه 38/76مسكوني معادل با  يسرانه اراض

كمترين سـرانه  مربع به ازاي هر نفر  متر 32/56با  1محله شماره  ين سرانه و دربيشتر  متر مربع به ازاي هر نفر 81/94با  3

  .دنباش ميمسكوني را در بين محالت دارا 

  سرانه زير بناي مسكوني -2-4-10-4

و كمتـرين سـرانه   متـر مربـع بـه ازاي هـر نفـر       3/49 با 3در محله شماره نيز اي مسكوني ميزان سرانه زيربن بيشترين 

بوده و ميزان كلي سرانه زير بناي مسكوني در شـهر  متر مربع به ازاي هر نفر  7/29 با 1زيربناي مسكوني در محله شماره 

  .باشد ميبه ازاي هر نفر  متر مربع 00/39برابر   آباد سريش

  مساحت زير بنا و زمين مسكونيمتوسط  -5-10-4

  متوسط مساحت قطعات مسكوني -1-5-10-4

بوده و حكايت از  باالييكه رقم  باشد ميمربع متر  296 برابر  آباد سريشمتوسط مساحت قطعات مسكوني در شهر 

 263ابر بر 1محله   آباد سريشميانگين مساحت قطعات مسكوني در محالت شهر . در سطح شهر دارد متوسطدانه بندي 

   .باشد ميمتر  314،  4و محله متر  286،  3محله  ،متر  319،  2محله  ،متر 

  توسط مساحت زير بناي مسكوني م -2-5-10-4

 1كمترين زير بنا مربوط به محله شماره . باشد مي  آباد سريشمتر مربع متوسط زير بناي منازل مسكوني شهر  5/151

  . باشد ميمتر مربع  1/159با  4نيز مربوط به محله شماره مترمربع و بيشترين زيربنا  5/142با 

  نفر و خانوار در  واحد مسكوني  -3-5-10-4

طبـق اطالعـات بـه دسـت     . اين دو شاخص بيانگر ميزان تراكم جمعيتي و خانوار در واحدهاي مسكوني مي باشـند 

 خـانوار در واحـد   دداتعـ ، )1388سـال  (در وضـع موجـود   آبـاد  سـريش آمده از برداشت ها و محاسبات مشـاور از شـهر   

اما مقدار شـاخص نفـر در واحـد مسـكوني     . همخواني  كامل دارد 1/1تا  1كه با استاندارد  باشد مي 12/1مسكوني برابر 

  .دارد آباد سريش، حكايت از ميزان باالي اين شاخص در شهر باشد مي 4/4كه برابر 
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١٧٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

) 4محلـه شـماره   ( 16/1و ) 3و1محلـه ( 09/1از   بـاد آ سـريش شاخص خانوار در واحد مسكوني براي محالت شهر 

  .باشد ميمتفاوت 

تـرين  كمو همچنـين   باشـد  مـي نفـر در واحـد    8/4بـا   1بيشترين مقدار نفر در واحد مسكوني مربوط به محله شماره 

  آباد سريشاين شاخص براي شهر  .باشد مينفر در واحد  1/4با  3مقدار نفر در واحد مسكوني نيز مربوط به محله شماره 

  .باشد مينفر در واحد مسكوني  4/4در مجموع برابر 

  متوسط تعداد طبقات -6-10-4

. باشـد  ميكه نشانگر كم ارتفاع بودن شهر  باشد مي 21/1برابر   آباد سريشمتوسط تعداد طبقات در كل سطح شهر 

   .باشد مي 22/1،  21/1،  22/1،  21/1به ترتيب برابر  چهارگانهدر سطح محالت 

  1388محالت ، تعداد و به تفكيك   آباد سريششهر  مسكونيمشخصات طبقاتي ساختمان هاي  :)104(جدول شماره 

 مجموع چهار طبقه سه طبقه دو طبقه يك طبقه طبقات محالت

  1محله 
 420 1 2 94 323  تعداد

 100 0.2 0.5 22.4 76.9 درصد

  2محله 
 428 0 1 111 316 تعداد

 100 0 0.2 25.9 73.8 درصد

  3محله 
 456 1 3 140 312 تعداد

 100 0.2 0.7 30.7 68.4 درصد

  4محله
 487 1 7 148 331 تعداد

 100 0.2 1.4 30.4 68.0 درصد

  كل شهر
 1791 3 13 493 1282  تعداد

 100 0.2 0.7 27.5 71.6 درصد

  برداشت هاي مشاور: مأخذ
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١٧٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  1388آباد  به تفكيك مساحت و محالت ،  اي مسكوني شهر سريشمشخصات طبقاتي ساختمان ه :)105(جدول شماره 

 مجموع چهار طبقه سه طبقه دو طبقه يك طبقه طبقات محالت

  1محله 
 58437 60 352 9120 48905  مساحت

 100 0.1 0.6 15.6 83.7 درصد

  2محله 
 67718 0 160 12314 55244 مساحت

 100 0.0 0.2 18.2 81.6 درصد

  3محله 
 67787 27 219 12389 55152 مساحت

 100 0.0 0.3 18.3 81.4 درصد

  4محله
 77487 119 623 11259 65486 مساحت

 100 0.2 0.8 14.5 84.5 درصد

  كل شهر
 308213 206 1354 45082 261571  مساحت

 100 0.1 0.4 14.6 84.9 درصد

  برداشت هاي مشاور: مأخذ

  بر اساس محله بنديآباد   هاي مسكوني شهر سريش مشخصات طبقاتي ساختمان): 106(جدول شماره 

 كل شهر محله چهار محله سه محله دو محله يك  

 چهار طبقه

 مسكوني
 

 3 1 1   1 تعداد واحد

 206 119 27   60 مساحت طبقه

 آموزشي
 1 1       تعداد واحد

 315 315       مساحت طبقه

 سه طبقه

 مسكوني
 13 7 3 1 2 تعداد واحد

 1354 623 219 160 352 مساحت طبقه

 آموزشي
 1   1     تعداد واحد

 886   886     مساحت طبقه

 تجاري
 4   2 2   تعداد واحد

 469   216 253   مساحت طبقه

 مذهبي
 1       1 تعداد واحد

 883       883 مساحت طبقه

 دو طبقه

 مسكوني
 493 148 140 111 94 تعداد واحد

 45082 11259 12389 12314 9120 مساحت طبقه

 آموزشي
 5 2   1 2 تعداد واحد

 2276 556   458 1262 مساحت طبقه

 تجاري
 7   2 2 3 تعداد واحد

 623   62 336 225 مساحت طبقه

 اداري
 3 3       تعداد واحد

 1291 1291       مساحت طبقه

 مذهبي
 5 1 2 2   تعداد واحد

 2309 350 947 1012   ساحت طبقهم

 گردشگري-تفريحي
 1       1 تعداد واحد

 90       90 مساحت طبقه
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١٧٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  *1388محالت تعداد و به تفكيك  آباد  سريشمشخصات طبقاتي ساختمان هاي شهر  :)107(جدول شماره 

 كل شهر محله چهار محله سه محله دو محله يك طبقه

 4 2 1 0 1 چهار

 19 7 6 3 3 سه

 514 154 144 116 100 دو

 1461 349 362 380 370 يك

كل تعداد قطعات 

 **شهر

474 499 513 512 1998 

  .هر واحدي كه حداقل يك اطاق دو، سه و چهار طبقه داشته است، دو، سه و چهار طبقه محسوب شده است*                   

  بدون احتساب مخروبه ها**                   

  *به درصد 1388محالت تعداد و به تفكيك  آباد  سريشمشخصات طبقاتي ساختمان هاي شهر  :)108(ل شماره جدو

 كل شهر محله چهار محله سه  محله دو محله يك طبقه

 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 چهار

 1.0 1.4 1.2 0.6 0.6 سه

 25.7 30.1 28.1 23.2 21.1  دو

 73.1 68.2 70.6 76.2 78.1 يك

  .هر واحدي كه حداقل يك اطاق دو، سه و چهار طبقه داشته است، دو، سه و چهار طبقه محسوب شده است*                   
  بدون احتساب مخروبه ها**                   

  1388محالت مساحت و به تفكيك  آباد  سريشمشخصات طبقاتي ساختمان هاي شهر  :)109(جدول شماره 

 كل شهر محله چهار ه سهمحل محله دو محله يك طبقه

 521 434 27 0 60  چهار طبقه

 2519 946 540 499 534 سه طبقه

 51671 13456 13398 14120 10697 دو طبقه

 266040 75778 62489 67832 59941 يك طبقه

 320751 90614 76454 82451 71232 اعيان شهر كل مساحت
  

  به درصد 1388محالت مساحت و به تفكيك  آباد  سريشهر مشخصات طبقاتي ساختمان هاي ش :)110(جدول شماره 

 كل شهر محله چهار محله سه محله دو محله يك طبقه

 0.2 0.5 0.0 0.0 0.1 چهار طبقه

 0.8 1.0 0.7 0.6 0.7 سه طبقه

 16.1 14.8 17.5 17.1 15.0 دو طبقه

 82.9 83.6 81.7 82.3 84.1 يك طبقه

، نشان مي دهد كه بـه طـور   باشد مي آباد سريشاط با مشخصات طبقاتي شهر كه در ارتب 110بررسي جدول شماره 

را ساختمان هاي يك طبقه به خود اختصاص داده شهر توده از كل سطح  درصد 9/82،  آباد سريشكلي در سطح شهر 
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١٧٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

و طبقه  2ان هاي تعداد ساختم. باشد ميشهر و تمايل به گسترش افقي از ادوار گذشته تا كنون اند كه نشانگر ارتفاع كم 

طبقـه تنهـا    3بوده و سـاختمان هـاي    درصد 1/16قطعه يا  514شهر طبقه دارند در  2يا واحدهايي كه حداقل يك اطاق 

درصد  2/0واحد با  4طبقه  4ضمناً تعداد ساختمان هاي .شهر را به خود اختصاص داده اندتوده درصد از كل سطح  8/0

  .باشد ميشهر توده از كل سطح 

را سـاختمان هـاي يـك طبقـه بـه خـود        درصـد  1/84كـه  نشان مي دهد   آباد سريشدر شهر  1محله ها در بررسي 

و يا واحدهايي كـه حـداقل   طبقه  2تعداد ساختمان هاي . باشد مياختصاص داده اند كه نشانگر ارتفاع كم در اين محله 

درصد  7/0كه قطعه  3طبقه تنها  3تمان هاي بوده و ساخ درصد 0/15يا قطعه  100در اين محله طبقه دارند  2يك اطاق 

درصـد از كـل    1/0واحـد بـا    1طبقه  4ضمناً تعداد ساختمان هاي  .داده اندرا به خود اختصاص  توده محلهاز كل سطح 

  .دباش مي توده محله سطح

د اختصـاص  را ساختمان هاي يك طبقه به خو درصد 3/82كه نشان مي دهد  آباد  سريشدر شهر  2محله بررسي ها در 

 2و يا واحدهايي كه حداقل يك اطاق طبقه  2تعداد ساختمان هاي . باشد ميداده اند كه نشانگر ارتفاع كم در اين محله 

درصد از كل سطح  6/0كه قطعه  3طبقه تنها  3بوده و ساختمان هاي  درصد 1/17يا قطعه  116در اين محله طبقه دارند 

  .در اين محله وجود نداردطبقه  4ضمناً ساختمان  .دداده انرا به خود اختصاص  توده محله

را ساختمان هاي يك طبقه به خود اختصـاص   درصد 7/81كه نشان مي دهد  آباد  سريشدر شهر  3محله بررسي ها در 

 2و يا واحدهايي كه حداقل يك اطاق طبقه  2تعداد ساختمان هاي . باشد ميداده اند كه نشانگر ارتفاع كم در اين محله 

درصد از كل سطح  7/0كه قطعه  6طبقه تنها  3بوده و ساختمان هاي  درصد 5/17يا قطعه  144در اين محله بقه دارند ط

تـوده   درصـد از كـل سـطح    03/0واحد با  1طبقه  4ضمناً تعداد ساختمان هاي  .داده اندرا به خود اختصاص  توده محله

را ساختمان هاي يـك طبقـه بـه     درصد 6/83كه نشان مي دهد  آباد  سريشدر شهر  4محله بررسي ها در .دباش مي محله

و يـا واحـدهايي كـه    طبقـه   2تعداد ساختمان هـاي  . باشد ميخود اختصاص داده اند كه نشانگر ارتفاع كم در اين محله 

 0/1 كهقطعه  7طبقه تنها  3بوده و ساختمان هاي  درصد 8/14يا قطعه  154در اين محله طبقه دارند  2حداقل يك اطاق 

درصد از  5/0واحد با  2طبقه  4ضمناً تعداد ساختمان هاي  .داده اندرا به خود اختصاص  توده محلهدرصد از كل سطح 

  .دباش مي توده محله كل سطح
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٧٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه طبقات ساختماني

  

در مناطق مختلف شهر وضعيت كلي ساختمانها -11-4  

  آباد سريشدر شهر  ساختمانهاكيفيت كالبدي  -1-11-4 

  مصالح ساختماني -1-1-11-4

از ايـن رو بررسـي مصـالح    . نوع مصالح ساختماني يكي از عوامل عمده در تعيين كيفيت ابنيه محسوب مـي گـردد  

بطـور كمـي مـي تـوان     . را شامل مـي گـردد    آباد سريشساختماني بخشي از مطالعات وضع موجود ساختمان هاي شهر 

  :ه به شاخص نوع مصالح به كار رفته به شرح زير تقسيم بندي كردشهر را از حيث بنا با توج ساختمانيواحدهاي 

بتني و و اسكلت و سيمان آهن  ،بناهاي ساخته شده با مصالح بادوام كه شامل واحدهاي ساخته شده با مصالح آجر 

 .باشد ميفلزي 

 .است نگس و -مالت -آهن -آجربناهاي ساخته شده با مصالح كم دوام كه شامل واحدهاي ساخته شده با 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٧٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

چوب  -خشت بناهاي ساخته شده با مصالح بي دوام كه شامل واحدهاي مسكوني ساخته شده با مصالحي همچون 

 . باشد مي سنگ و گل–

ارائه مي گردد كـه در بردارنـده اطالعـات وضـعيت مصـالح       19به منظور بررسي دقيقتر از اين مهم جداول شماره 

  :باشد ميبراساس  اين جدول نتايج زير قابل ارائه . باشد ميم دوام و بي دوام ساختماني بناهاي شهر به تفكيك بادوام، ك

از  درصـد  49/45 قطعه را شامل مي گردد كه اين رقم معادل با  933جمعاً كل بناهاي ساخته شده با مصالح با دوام 

 51/61بـا   4ز محلـه  نيـ در سـطح محـالت    .در بر مي گيـرد  1388را در سال   آباد سريشكل واحدهاي موجود در شهر 

الزم به ذكر است كه محله شـماره  . باشد مي تدرصد سهم از بناهاي با  مصالح بادوام نسبت به ساير بناهاي ديگر  محال

   .باشد ميكمترين درصد مصالح بادوام در سطح شهر را دارا  تدرصد نسبت به ساير بناهاي ديگر محال 99/26با  1

را در بـر مـي     آبـاد  سريششهر  ساختمانياز كل واحدهاي  واحد 668وام جمعاً كم دبناهاي ساخته شده با مصالح 

با مصالح كـم دوام   ساختمانيواحدهاي  درصد 45/38، 1شماره در محله . درصد است 57/32اين رقم معادل گيرد كه 

سـهم محلـه    .شـد با دوام در سطح شهر را دارا مـي كم ترين درصد مصالح بيشمحالت احداث شده اند كه نسبت به ساير 

دوام در كـم  مصـالح  سـهم  كمتـرين درصـد    محـالت كه نسبت به ساير است درصد  43/28از اين نوع مصالح  4شماره 

با مصالح بي دوام سـاخته شـده انـد      آباد سريششهر ساختماني واحد از كل واحدهاي  450 .باشد سطح شهر را دارا مي

   .را شامل مي شود  آباد سريششهر اني ساختمدرصد از كل واحدهاي  94/21 كه درصدي برابر

با مصالح سـاختماني بـا دوام     آباد سريششهر  ساختمانياز واحدهاي  درصد 49/45جمعاً گرچه طبق آمار موجود 

ساخته شده اند، اما به علل مختلف همچون ضعف در مديريت سازه ها، پايين بودن سـطح فنـاوري سـاخت سـازه هـا و      

 .ها فاقد استاندارد هاي الزم بوده و با عدم پايداري فيزيكي مواجه مي باشندگذشت زمان بعضاً اين واحد

  از نظر دوام تعدادبه تفكيك   آباد سريشكيفيت مصالح به كار رفته در محالت شهر ) 111( جدول شماره

 كل شهر محله چهار محله سه محله دو محله يك كيفيت مصالح

 
 بادوام

 933 318 273 210 132 تعداد واحد

 45.49 61.51 51.61 40.70 26.99 درصد

 كم دوام
 668 147 146 187 188 تعداد واحد

 32.57 28.43 27.60 36.24 38.45 درصد

 بي دوام
 450 52 110 119 169 تعداد واحد

 21.94 10.06 20.79 23.06 34.56 درصد

  1388محاسبات مشاور،: مأخذ
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٧٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بر حسـب نـوع مصـالح      آباد سريشدر سطح شهر  ساختمانياحدهاي جهت دقت نظر در ارتباط با توزيع قطعات و

بـه تفكيـك    سـاختماني اين جداول نشان دهنـده تعـداد و درصـد قطعـات     . ارائه مي شود 112ساختماني، جدول شماره 

اسكلت فلزي، آجر و چوب، آجر و آهن، گـل و آجـر، چـوب و خشـت و     (محالت و برحسب نوع مصالح ساختماني 

  :باشد ميبررسي جدول فوق الذكر نشانگر موارد زير . مي باشند  آباد سريشحدوده مطالعاتي شهر در م) گل و خشت

 -آهـن  -آجربيشترين سهم قطعات از حيث مصالح ساختماني در محدوده مورد مطالعه متعلق به مصالح ساختماني 

  . باشد مي سنگ -گل -مالت

بـه سـاير    كمتـرين مقـدار را نسـبت     آبـاد  سريشسطح شهر در  )اسكلت بتني و فلزي(استفاده از مصالح ساختماني 

  .باشد ميمصالح دارا 

 111با  4ساخته شده با اسكلت فلزي در سطح محالت شهر مربوط به محله شماره ساختماني بيشترين سهم قطعات 

يـن تيـپ مصـالح    قطعه بوده و سهم عمومي شهر از ا 42با  1ر مربوط به محله شماره اقطعه ساختماني و كمترين اين مقد

   .باشد ميدرصد  29/14برابر 

از اختالف نسبي در سطح محـالت شـهر برخـوردار     وسيمان توزيع قطعات برحسب مصالح ساختماني آجر و آهن

پراكنش اين شاخص در  .ساخته شده اند وسيمان قطعات با آجر و آهن درصد 20/31كه به طور كلي بايد گفت  .است

واحد  152 ، 3ساختماني در محله شماره  واحد 191،  4احد ساختماني در محله شماره و 207  آباد سريشمحالت شهر 

   .قرار دارد 1واحد ساختماني در محله شماره  90 تنها  و 2ساختماني در محله شماره 

. باشـد  مـي  درصـد  57/32برابـر    آبـاد  سـريش در شهر  )سنگ -گل -مالت -آهن -آجر(مصالح بلوك استفاده از 

واحـد سـاختماني در    187 ، 1واحد ساختماني در محلـه شـماره    188آباد   شاخص در محالت شهر سريش پراكنش اين

  . قرار دارد 4واحد ساختماني در محله شماره  147و  3واحد ساختماني در محله شماره  146،  2ماره محله ش

  وع و مساحت واحد  آباد  به تفكيك ن مشخصات مصالح ساختماني بناهاي شهر سريش :)112(جدول شماره 

 كل شهر محله چهار محله سه محله دو محله يك مشخصات مصالح 

 اسكلت بتني و فلزي
 164495 63032 26130 23151 52182 مساحت واحد

 21.11 28.01 17.04 13.22 23.12 درصد

 سيمان - آهن -آجر
 268982 80913 56871 48929 82269 مساحت واحد

 34.52 35.95 37.10 27.94 36.46 درصد

 - گل - مالت - آهن -آجر

 سنگ

 215146 62434 41041 65856 45815 مساحت واحد

 27.61 27.74 26.77 37.61 20.30 درصد

 -گل-چوب  - خشت 

 سنگ

 130515 18681 29267 37171 45396 مساحت واحد

 16.75 8.30 19.09 21.23 20.12 درصد

  1388محاسبات مشاور، : مأخذ
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١٧٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  انينقشه مصالح ساختم

  

پـراكنش  . ساخته شده انـد  )سنگ -گل-چوب  -خشت (با مصالح ساختماني   آباد سريششهر  درصد ابنيه 94/21

واحد ساختماني  119 ، )بيشترين سهم(1واحد ساختماني در محله شماره  169آباد   اين شاخص در محالت شهر سريش

كمتـرين سـهم در   (4واحد ساختماني در محله شـماره   52 و 3واحد ساختماني در محله شماره  110 ، 2در محله شماره 

   .قرار دارد )ميان محالت

 آباد  به تفكيك نوع و تعداد مشخصات مصالح ساختماني بناهاي شهر سريش :)113(جدول شماره 

 كل شهر محله چهار محله سه محله دو محله يك   مشخصات مصالح

 اسكلت بتني و فلزي
 293 111 82 58 42 تعداد واحد

 14.29 21.47 15.50 11.24 8.59 درصد

 سيمان -آهن -آجر
 640 207 191 152 90 تعداد واحد

 31.20 40.04 36.11 29.46 18.40 درصد
 - گل -مالت -آهن -آجر

 سنگ
 668 147 146 187 188 تعداد واحد

 32.57 28.43 27.60 36.24 38.45 درصد
 - گل-چوب  -خشت 

 سنگ
 450 52 110 119 169 تعداد واحد

 21.94 10.06 20.79 23.06 34.56 درصد
  1388محاسبات مشاور، : مأخذ
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٨٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

كه همواره آجر و  نشان مي دهد  آباد سريشبررسي توزيع قطعات مسكوني از حيث مصالح ساختماني در محالت شهر 

  .استتيپ مصالح ساختماني را دارا بوده  پركاربردترين  آهن
  

  كيفيت ابنيه -2-1-11-4

نشان  21جدول شماره . ه مسكوني شاخص مهمي در سنجش كيفيت كالبدي مسكن محسوب مي گرددكيفيت ابني

و ديگـر   در اين جداول تعداد قطعات مسكوني. دهنده كيفيت ابنيه محدوده مطالعاتي به تفكيك محالت شهر مي باشند

. ارايه گرديده است " مخروبه نوساز، قابل نگهداري و مرمتي، تخريبي و "يو سهم قطعات برحسب معيارها كاربري ها

  :با بررسي جداول مورد نظر به اين نتايج دست مي يابيم كه

از   آبـاد  سـريش محـالت شـهر   ميزان بناهاي نـو سـاز   . باشد ميصد در 23/45ابر بر  آباد سريشميزان بناهاي نو ساز شهر 

   .متغير است ابنيه نسبت به ساير 4درصد در محله شماره  12/61 تا 1درصد در محله شماره  14/27

  آباد  به تفكيك محالت در وضع موجود مشخصات كيفيت ابنيه شهر سريش) 114(جدول شماره 

تعدادو  مساحت  كيفيت ابنيه  كل شهر 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  

 نوساز
 390227 144007 82886 66137 97197 مساحت

 929 316 271 209 133 تعداد

 قابل نگهداري
 215207 62477 41045 65868 45817 مساحت

 668 147 146 187 188 تعداد

 تخريبي
 113294 16522 24279 32761 39732 مساحت

 401 49 96 103 153 تعداد

 مخروبه
 24052 2565 5469 10350 5668 مساحت

 56 5 18 17 16 تعداد

  1388محاسبات مشاور، : مأخذ

  آباد به تفكيك محالت در وضع موجود به درصد شهر سريشمشخصات كيفيت ابنيه ) 115(جدول شماره 

 كل شهر 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  درصد كيفيت ابنيه

 نوساز
 45.23 61.12 51.04 40.50 27.14 تعداد

 52.54 63.84 53.93 37.77 51.59 مساحت

 قابل نگهداري
 32.52 28.43 27.50 36.24 38.37 تعداد

 28.97 27.70 26.71 37.61 24.32 مساحت

 تخريبي
 19.52 9.48 18.08 19.96 31.22 تعداد

 15.25 7.32 15.80 18.71 21.09 مساحت

 مخروبه
 2.73 0.97 3.39 3.29 3.27 تعداد

 3.24 1.14 3.56 5.91 3.01 مساحت

  1388محاسبات مشاور، : مأخذ
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٨١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

درصـد يـا    52/32رقـم معـادل   اين . مي باشندتي و مرمبخش قابل توجهي از محالت شهر داراي ويژگي قابل نگهداري 

 50/27از  آبـاد   سـريش محـالت شـهر    و مرمتـي قابل نگهداري ميزان بناهاي  .باشد مي ....، تجاري و قطعه مسكوني 668

  .متغير استنسبت به ساير ابنيه  1در محله شماره  درصد 37/38تا  3درصد در محله شماره 
  

 آبـاد   سريشمحالت شهر  تخريبيميزان بناهاي . باشد ميدرصد  52/19برابر   بادآ سريشميزان بناهاي تخريبي شهر 

  .است متفاوتنسبت به ساير ابنيه  1شماره  درصد در محله 22/31تا  4درصد در محله شماره  48/9از 

 آبـاد   سـريش محالت شـهر   تخريبيميزان بناهاي . باشد درصد مي 73/2برابر  آباد  سريششهر  مخروبهميزان بناهاي 

  .متفاوت استنسبت به ساير ابنيه  3شماره  درصد در محله 39/3تا  4درصد در محله شماره  97/0از 

  نقشه كيفيت ابنيه

  
  

  

  عمر بناها -3-1-11-4

متوجـه شـاخص عمـر      آبـاد  سـريش بخشي از مطالعات مربوط به سنجش ميزان كيفيـت كالبـدي مسـكن در شـهر     

ور كمي رابطه اي غير مستقيم و معكوس بين شـاخص عمـر سـاختمان بـا كيفيـت      بنظر مي رسد كه به ط. ساختمان است

  .به عبارتي با افزايش عمر ساختمان از كيفيت ابنيه كاسته مي گردد. ابنيه وجود دارد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
١٨٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

كه رابطه مورد نظر عمدتاً شامل توسعه هاي برنامه ريزي شده يا گسترش هايي اسـت كـه از    باشد ميالزم به تذكر 

گسترش هاي شهري خود انگيختـه و لجـام گسـيخته كـه فاقـد      . باشد ميدر امر ساخت و ساز برخوردار  نظارت حداقل

كوچكترين نظارت و صرفاً به منظور سرپناه شكل يافتـه، علـي رغـم آنكـه از حيـث عمـر سـاختمان از قـدمت چنـداني          

ين فـن آوري سـاخت و سـاز، ابنيـه از     برخوردار نيستند، ليكن به دليل استفاده از مصالح ساختماني نامرغوب و سطح پاي

  .ضعف و ناپايداري فيزيكي مفرط برخوردار است

اين جداول نشـان  . ارايه مي گردد 116جدول شماره  غير مسكونيبه منظور بررسي عمر ساختمان هاي مسكوني و 

تي شـهر  دهنده تعداد قطعات و سهم آن از كـل قطعـات بـر حسـب عمـر ابنيـه و تفكيـك محـالت در محـدوده مطالعـا          

سـال، از   30-10سـال،   10مقاطع زماني به كار رفته در شاخص مورد نظر به شكل زير . است 1388در سال   آباد سريش

   .باشد ميسال باالتر  30

قطعـه، مربـوط بـه مقطـع زمـاني       970و به تعداد  درصد 25/47به ميزان بيشترين سهم قطعات در محدوده مطالعاتي 

 .باشد ميسال  10ن مقدار بناها مربوط به مقطع زماني كمتر از و كمتري باشد مي سال 30-10

   .باشد ميدرصد  33/23قطعه معادل  479برابر   آباد سريشسال در شهر  10مقدار بناهاي با عمر زير 

  1388آباد  به تفكيك محالت،  مشخصات عمر بناهاي مسكوني و غير مسكوني شهر سريش :)116(جدول شماره 

 كل شهر 4ه حلم 3ه حلم 2ه حلم 1ه حلم سال ساخت

 سال 10-0
 202293 71784 33682 32272 64555 مساحت

 479 162 116 116 85 تعداد

 سال 30-10
 350071 101762 82087 102910 63312 مساحت

 970 272 264 257 177 تعداد

 سال 30باالي 
 189705 51934 37646 40069 60056 مساحت

 604 84 149 143 228 تعداد

  محاسبات مشاور: مأخذ

  به درصد1388آباد به تفكيك محالت،  مشخصات عمر بنا هاي مسكوني و غير مسكوني شهر سريش :)117(جدول شماره 

 كل شهر 4ه حلم 3ه حلم 2ه حلم 1ه حلم درصد سال ساخت

 سال 10-0
 27.26 31.84 21.95 18.41 34.35 مساحت

 23.33 31.27 21.93 22.48 17.35 تعداد

 سال 30-10
 47.17 45.13 53.51 58.72 33.69 مساحت

 47.25 52.51 49.91 49.81 36.12 تعداد

 سال 30باالي 
 25.56 23.03 24.54 22.86 31.96 مساحت

 29.42 16.22 28.17 27.71 46.53 تعداد

  محاسبات مشاور: مأخذ
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١٨٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه عمربنا

  
  

  نماي ساختمان -4-1-11-4

بصري و زيباشناسـي مبلمـان شـهر، نمـاي سـاختمان هـا بخصـوص سـاختمان هـاي           يكي از عوامل مهم در ساخت

نماي ساختمان ها مي تواند از سنگ گرانيت تا كـاه گـل  و خشـت و يـا آجـر معمـولي خـود سـازه         . باشد ميمسكوني 

و جغرافيايي مؤثر تا عوامل طبيعي  باشد مياين تفاوت در ايران بيشتر متأثر از اقتصاد و تيپ فرهنگي مردم . متفاوت باشد

به طور مثال در اين مورد مي توان به استفاده از شيشه هاي رفلكس در . در تخريب و يا حفظ و نگهداري نماي ساختمان

  .نماي ساختمان ها، به خصوص ساختمان هاي تجاري و اداري در سطح وسيع اشاره كرد

يد ميداني به عمل آمده و اطالعـات حاصـله   بازد  آباد سريشبه منظور بررسي واضح و دقيق از سطح محالت شهر 

سنگ، سيمان، سيمان سـفيد، آجـر نمـا و    (ارائه شده است كه در بردارنده نوع نماي ساختمان ها  118در جدول شماره 

  .باشد ميبه تعداد و درصد و تفكيك محالت ) عدم نما
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١٨٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :باشد مينتايج زير حاصل بررسي هاي فوق الذكر 

شـهر   هـاي  كـل سـاختمان   درصـد  46/47مقـدار برابـر   ايـن  . ني شهر بدون نما مي باشندبيشتر ساختمان هاي مسكو

و  درصـد  17/51با  4نما به ترتيب در محالت شماره  ندر سطح محالت بيشترين و كمترين ساختمان هاي بدو .باشد مي

 . وجود دارند درصد 87/39با  1در سطح محله 

از ايـن لحـاظ،     آباد سريشمحالت شهر . باشد مي درصد 90/25برابر   آباد سريشميزان بناهاي با نماي سيمان شهر 

درصـد   65/26و  3درصد در محله شـماره   42/27، 2درصد در محله شماره  15/26 ،1درصد در محله شماره  21/23از 

   .باشد مينسبت به ساير ابنيه  4در محله شماره 

آبـاد  از ايـن    محـالت شـهر سـريش   . باشد ميدرصد  58/17برابر   آباد سريشدر شهر  كاهگلميزان بناهاي با نماي 

 78/7و  3درصـد در محلـه شـماره     33/16، 2درصد در محله شماره  79/16، 1درصد در محله شماره  38/30لحاظ، از 

  .باشد نسبت به ساير ابنيه مي 4درصد در محله شماره 

آبـاد  از ايـن    محـالت شـهر سـريش   . باشـد  مـي  درصد 02/8برابر   آباد سريشسنگ تزييني شهر ميزان بناهاي نماي 

 65/12و  3درصـد در محلـه شـماره     65/6، 2درصـد در محلـه شـماره     87/6، 1درصد در محله شـماره   70/5لحاظ، از 

مـي   وزيـت پآجرنمـا و كام ساختمان هاي مسـكوني شـهر    كمترين .باشد نسبت به ساير ابنيه مي 4درصد در محله شماره 

  .باشد ميدرصد كل ساختمان هاي شهر  05/0و  00/1برابر رتيب به تاين مقدار . باشند

  1388آباد ،  مشخصات نوع نماهاي به كار رفته در ابنيه شهر سريش ):118(جدول شماره 

 كل شهر 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه   نمانوع 

 كامپوزيت
 

 50 0 50 0 0 مساحت

 1 0 1 0 0 تعداد

 آجرنما
 

 85065 30045 8040 2725 44255 مساحت

 20 9 4 3 4 تعداد

 سنگ
 

 50516 24710 8020 11727 6059 مساحت

 161 65 33 36 27 تعداد

 سيمان
 

 191949 60551 40059 44626 46713 مساحت

 520 137 136 137 110 تعداد

 كاهگل
 

 103046 13493 22058 29895 37600  مساحت

 353 40 81 88 144 تعداد

 بدون نما
 

 299321 104380 63506 84094 47341 حتمسا

 953 263 241 260 189 تعداد

  برداشت هاي مشاور: مأخذ
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١٨٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  به درصد- 1388، آباد  مشخصات نوع نماهاي به كار رفته در ابنيه شهر سريش :)119(جدول شماره 

 كل شهر 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  درصد انمنوع 

 كامپوزيت
 

 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 مساحت

 0.05 0.00 0.20 0.00 0.00 تعداد

 آجرنما
 

 11.65 12.88 5.67 1.57 24.32 مساحت

 1.00 1.75 0.81 0.57 0.84 تعداد

 سنگ
 

 6.92 10.60 5.66 6.78 3.33 مساحت

 8.02 12.65 6.65 6.87 5.70 تعداد

 سيمان
 

 26.30 25.97 28.26 25.79 25.67 مساحت

 25.90 26.65 27.42 26.15 23.21 تعداد

 كاهگل
 

 14.12 5.79 15.56 17.27 20.66 مساحت

 17.58 7.78 16.33 16.79 30.38 تعداد

 بدون نما
 

 41.01 44.76 44.81 48.59 26.02 مساحت

 47.46 51.17 48.59 49.62 39.87 تعداد

  برداشت هاي مشاور: مأخذ
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١٨٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  قطعه بندي زمين مسكوني -5-1-11-4

ين مسكوني و مختلط سهم مهمي جهت شناسـايي و ارزيـابي بافـت مسـكوني محـدوده      مطعه بندي زبررسي نظام ق

به نظر مي رسد كه فشردگي بافت مسكوني رابطه معكوس با سهم بهره مندي بافت از . از حيث فشردگي دارد يمطالعات

تي ديگر محالتـي كـه از سـهم    به عبار. تعداد قطعات بزرگ مسكوني و يا ميزان ميانگين مساحت قطعات مسكوني دارد

بيشتري در توزيع قطعات بزرگ مسكوني برخـوردار اسـت و يـا از ميـران بيشـتري از حيـث ميـانگين مسـاحت قطعـات          

  .باشد ميمسكوني نسبت به ساير محالت دارد، از فشردگي كمتري نسبت به ساير محالت برخوردار 

ر تعداد كل قطعـات مسـكوني، مسـاحت كـل اراضـي      تهيه گرديده است كه بيانگ 120بر اين اساس جدول شماره 

  .باشد ميمسكوني، متوسط مساحت زمين مسكوني و سرانه زمين مسكوني براي هر نفر به تفكيك محالت 
  

  به تفكيك محالت آباد سريشتوزيع قطعات مسكوني بر حسب تعداد قطعات، متوسط مساحت و سرانه در شهر  :)120(جدول شماره 

كل سهم از مسكوني شاخص  سرانه زمين متوسط مساحت قطعات سهم از كل تعداد قطعات 

1محله   110834 20.86 420 23.45 263 56.32 

2محله   136814 25.74 428 23.90 319 78.54 

3محله   130454 24.55 456 25.46 286 94.81 

4محله   153338 28.85 487 27.19 314 81.91 

 76.38 342 100 1791 100 531442 شهر

  1388محاسبات مشاور، : أخذم

  

  :باشد ميجدول فوق حاوي نتايج زير 

تعـداد كـل   . باشد ميقطعه  487درصد و به تعداد  19/27با  4 بيشترين سهم قطعات مسكوني مربوط به محله شماره

 قطعه كمتـرين تعـداد قطعـات    420درصد، معادل  45/23با  1كه محله شماره  باشد ميعدد  1791قطعات مسكوني شهر 

  .مسكوني را در سطح شهر دارد

پراكندگي بافت ها در سطح محالت و همچنين مساحت آنها باعث گشته است تا متوسط مساحت زمين در سـطح  

  بـر . باشـد  مينزيادي  چندانمتر مربع باشد، كه اختالف  56داراي اختالفي در حدود   آباد سريشمحالت مختلف شهر 

كمترين و بيشترين اين مقدار مربوط به محله هـاي  . باشد ميمتر مربع  342ر اين اساس متوسط مساحت زمين در كل شه

 .باشد ميمتر مربع  319با متوسط  2متر مربع و محله شماره  263با متوسط  1شماره 

محلـه  . باشـد  ميبر اساس آمار فوق سرانه زمين مسكوني براي هر نفر در سطح شهر و محالت مختلف آن متفاوت 

متـر مربـع  كمتـرين     32/56بـا   1متر مربع به ازاي هر نفر بيشترين سرانه زمين مسكوني و محله شماره  81/94با  3شماره 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

سرانه زمـين مسـكوني در كـل سـطح شـهر برابـر        .سرانه زمين مسكوني را در مقايسه با ساير محالت شهر دارا مي باشند

  .باشد ميمتر مربع  38/76

  : جهت استقرار بنا در زمين  -

. لوب فضاهاي شهري مستلزم هماهنگي و سنخيت فضاهاي سه بعدي و نحوه استقرار بنا در زمين اسـت  سيماي مط

به تناسب شرايط جغرافيـاي و جهـت تـابش نـور خورشـيد از يـك طـرف و        استقرار بنا در زمين و نحوه قرار گيري آن 

بـا    آبـاد  سـريش در شـهر  . تـاثير دارد  عملكرد هاي معابر جانبي و عرض و نقش كاربريهاي اطراف در نحوه استقرار بنا 

توجه به بررسي هاي صورت گرفته و متناسب با بافت خودرو اكثر شهر ها و روسـتاهاي منطقـه و بناهـا كـه متناسـب بـا       

لزومـاً اسـتقرار بنـا و اهميـت آن     . شرايط فرهنگي و مذهبي شكل گرفته داراي وضعيت مشخصي از استقرار بنـا نيسـت   

اهد بود كه احداث بنا در ارتفاع افزايش يابد و به دليل اينكه در گذشته ارتفاع بنا در حد معقول زماني مطرح و مهم خو

براي پالك هاي مجاور نداشته است ولي امروزه اين .... بوده بنابراين استقرار بنا تاثيري در همجواري ها و ايجاد سايه و 

. داراي چند نوع استقرار بنا در پالك است   آباد سريششهر . مسئله بسيار مهم و براي ساكنين نيز قابل توجه شده است 

در قسمت هاي قديمي شهر نحوه استقرار بنا بصورت مركزي است يعني فضاي خالي بافت در قسـمت مركـزي پـالك    

قرار گرفته بنا در چهار طرف پالك ساخته شده است ولي در قسمت هـاي ديگـر شـهر حالـت بينـابيني دارد در بعضـي       

اسـتقرار بنـا در پـالك هـاي      جديـد ر قسمت غرب يا شرق و بلعكس و يا بخش از هر طرف بنا ولي در بناهـاي  موارد د

غربـي نيـز    –شمالي در قسمت شمال پالك و در پالك هاي جنوبي نيز در قسمت شمال پالك ودر پالك هاي شرقي 

  . در استقرار بنا در قسمت غربي پالك قرار گفته است 

  مباحث مربوط به كيفيت كالبدي مسكن جمع بندي  -6-1-11-4

اين سنجش شامل بررسي  .است  آباد سريشاين بخش شامل سنجش كيفيت كالبدي مسكن در وضع موجود شهر 

در ايـن سـنجش عـالوه بـر اطالعـات پايـه       . مصالح ساختماني، عمر ابنيه، كيفيت ابنيه و قطعه بندي زمين مسكوني است

  .در سطح محالت استفاده گرديده است 1388، از مطالعات ميداني سال 1385

جهت جمع بندي نتايج حاصل از بررسي هاي جداگانه شاخص هاي سطوح، از رتبه بندي و امتيـاز دهـي محـالت    

بـه منظـور پهنـه بنـدي     . ارايه مـي گـردد   121به منظور تشريح روش هاي مورد نظر، ابتدا جدول شماره . استفاده گرديد

كيفيت كالبدي مسكن به ترتيب از چهار شاخص كيفيت ابنيه، مصالح ساختماني، عمـر  محالت از حيث برخورداري از 

جهت سنجش ميزان برخورداري از كيفيـت كالبـدي مسـكن در    . ابنيه و ميانگين مساحت قطعه مسكوني استفاده گرديد

  :سطح محالت از چهار شاخص به شكل زير استفاده گرديد
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١٨٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هم مورد نظر از كل قطعات در هـر  براساس ميزان س. ت محاسبه گرديددر سطح محال نوسازسهم قطعات با كيفيت 

 درصـد  14/27بـا   1درصد واجد بيشترين سـهم و رتبـه اول و محلـه     12/61با  4محله  .محله، رتبه بندي صورت گرفت

بـه   نوسـاز  بدين ترتيب ميزان سهم برخورداري از تعداد قطعات با كيفيت ابنيه. باشد ميداراي كمترين سهم و رتبه آخر 

 .عنوان مبنا و اساس رتبه بندي محالت قرار گرفت

 .در سـطح محـالت محاسـبه گرديـد    ) و سـيمان  آجـر  ،فلـزي، آهـن   بتني و اسكلت (سهم قطعات با مصالح با دوام 

 درصـد  51/61بـا   4محلـه   .كل قطعات در هر محله، رتبه بندي محالت صورت گرفت براساس ميزان سهم مورد نظر از

. را بـه دسـت مـي آورد   )آخـر (م چهاررتبه  درصد 99/26با  1اول و محله با مصالح ساختماني با دوام رتبه سهم قطعات 

بدين ترتيب ميزان سهم برخورداري از تعداد قطعات با مصـالح سـاختماني بـا دوام بـه عنـوان مبنـا و اسـاس رتبـه بنـدي          

   .محالت قرار گرفت

براساس ميزان سهم مورد نظر از كل قطعات مسكوني در هر . سهم قطعات با عمر در سطح محالت محاسبه گرديد

را بـه  )آخـر (م چهـار رتبـه   درصد 35/17با  1درصد رتبه اول و محله  27/31با  4محله . محله، رتبه بندي صورت گرفت

س رتبه بدين ترتيب ميزان سهم برخورداري از تعداد قطعات با مصالح ساختماني با دوام به عنوان مبنا و اسا. دست آورد

  .بندي محالت قرار گرفت

ميانگين مساحت قطعات مسكوني در سطح محالت محاسبه گرديد و بر ايـن اسـاس رتبـه بنـدي محـالت صـورت       

بـدين  . قرار گرفـت  )آخر(م چهارر مقام متر مربع د 263با  4متر مربع حائز مقام اول شده و محله  319با  2له مح. گرفت

  .ي به عنوان مبنا و اساس رتبه بندي محالت قرار گرفتترتيب ميانگين مساحت قطعات مسكون

   آباد سريشرتبه بندي شاخص هاي كالبدي مسكن شهر :)121(جدول شماره 

  محالت

ابنيه با كيفيت 

  نوساز

قطعات ساخته شده با مصالح با 

  دوام
  ميانگين مساحت مسكوني  سال 10تا  0قطعات با عمر 

  درصد
رتبه 

  بندي
  رتبه بندي  مقدار  رتبه بندي  درصد  رتبه بندي  درصد

  4 263  4 17.35  4  26.99  4 27.14  1محله 

  1 319  2 22.48  3  40.70  3 40.50  2محله 

  3 286  3 21.93  2  51.61  2 51.04  3محله 

  2 314  1 31.27  1  61.51  1 61.12  4محله 

  محاسبات مشاور: مأخذ
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١٨٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 4براساس روش امتياز دهي  رتبه اول . فاده گرديدبه منظور كمي نمودن رتبه بندي محالت از روش امتياز دهي است

  .است امتياز ، 1 چهارمامتياز، رتبه  2 سومرتبه   ،امتياز  3امتياز ، رتبه دوم 

   آباد سريشامتياز دهي و رتبه هاي محالت شهر  :)122(جدول شماره 

  محالت
  امتياز دهي بر اساس

  كيفيت ابنيه

  امتياز دهي بر اساس

  مصالح با دوام

  ياز دهي بر اساسامت

  عمر بنا

  امتياز دهي بر اساس

  ميانگين مساحت

جمع كل 

  امتيازات

  4  1  1  1  1  1محله 

  11  4  3  2  2  2محله 

  10  2  2  3  3  3محله 

  15  3  4  4  4  4محله

  محاسبات مشاور: مأخذ

امتيـازات  در اين جدول جمع . است  آباد سريشنشان دهنده امتياز دهي رتبه هاي محالت شهر  122جدول شماره 

نشـان دهنـده    123جـدول شـماره   . محالت كه از جمع امتياز دهي به رتبه هاي چهارگانه محالت است، محاسبه گرديد

اين پهنه بندي به شـكل يـك طيـف از    . باشد ميپهنه بندي محالت شهر از حيث برخورداري از كيفيت كالبدي مسكن 

 . مطرح مي گردد "بمقياس مناسب، نسبتاً مناسب، نسبتاً نامناسب و نامناس

پهنــه  .سـت تشــكيل پهنـه برخـورداري مناسـب داده ا    4شـماره   لـه نمايـان مــي سـازد كـه مح   بررسـي جـدول فـوق    

پهنـه  . تشكيل پهنه برخورداري نسبتاً نامناسب داده است 3محله شماره  .مي شود 2برخورداري نسبتاً مناسب شامل محله 

  .مي گردد 1برخورداري نامناسب نيز شامل محله 

  از حيث برخورداري از كيفيت  آباد سريشپهنه بندي محالت شهر  :)123(جدول شماره 

  پهنه بندي  جمع كل امتيازات  محالت

 مناسب  15  4محله 

 نسبتاً مناسب  11  2محله 

 مناسبنانسبتاً   10  3محله 

 نامناسب  4  1محله 

  محاسبات مشاور: مأخذ
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١٩٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :مسايل كمي و كيفي مربوط به مسكن  -2-11-4

اين بخش از مطالعـات مسـكن   . است   آباد سريشمطالعات وضع موجود بيانگر نقاط مثبت و منفي مسكن در شهر 

  .  باشد مي آباد سريشمتعلق به مسايل كمي و كيفي مربوط به بافت مسكوني شهر 

  :مسايل كيفي  -1-2-11-4

اين .  مصالح با دوام استساخته شهر از   آباد سريشبخش قابل توجهي از ابنيه مسكوني در محدوده مطالعاتي شهر 

بخش باقي مانده ابنيه مسـكوني نيـز نشـان     .باشد مي  آباد سريشكل ابنيه مسكوني شهر  درصد 49/45دربرگيرنده ميزان 

بـا  . فيزيكي برخوردار اسـت  ناپايدارياز  تمحالساير نسبت به  1محله  .دهنده ضعف در فن آوري ساخت و ساز است

تاباني داشته چهره اي جديد به خود گرفته است ليكن در بخش هايي از بافت مسـكوني آن بـه لحـاظ    آنكه شهر رشد ش

  :موارد زير از ضعف هاي عمده برخوردار است

  ؛ شهر  عمق مركزشمال و از ناپايداري مفرط در بخش هايي  -

بافـت بـه لحـاظ الگـوي      عدم وجود برنامه منسجم جهت بهسازي ، مرمت و نوسازي بافت كه منجر به نـاهمگوني  -

  ساخت و ساز گرديده است؛ 

  اماكن داميوجود ناسازگاري ها و آلودگي هاي محيطي در بافت به جهت وجود انبارها و  -

  ضعف در دسترسي ها و تاسيسات شهري بافت؛  -

  كمبود خدمات محله اي  -

، ...) پـارك كـودك و   (ه بافت مسكوني از حيث برخورداري خدمات محله اي بـه ويـژه فضـاي سـبز تجهيـز شـد      

  . دچار كمبود محسوسي است...) زمين بازي محله اي و(فضاهاي ورزشي 

  :مسايل كمي -2-2-11-4

  :تراكم نازل ساختماني -الف

متوسـط تـراكم سـاختماني در شـهر     . ردار اسـت از ميـزان نـازلي برخـو     آباد سريشبه لحاظ تراكم ساختماني شهر 

 1/51با توجه به ضريب سطح اشـغال  . باشد ميمترمربع  296زمين مسكوني معادل درصد بوده و متوسط مساحت  18/60

توان بر كم  مي  آباد سريشهاي اصلي و بارز شهر  ، بايد ذكر كرد كه از مشخصه29/1درصدي و متوسط تعداد طبقات 

شي و در نتيجه توسعه از عوامل عمده چنين وضعيتي مي توان به گسترش بي مورد شهر در حوا. ارتفاعي آن تأكيد نمود

  .اشاره نمود  آباد سريشافقي شهر 
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١٩١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  بافت مسكوني به ويژه در حاشيه شهرنسبي گسيختگي و عدم يكپارچگي ) ب

در بخش هاي مختلـف  . شهر برخوردار نيست يبافت مسكوني در حاشيه شهر از انسجام و يكپارچگي با بافت اصل

د و اين امر موجب گسستگي و انفصال بافت مسكوني را فراهم مي شهر وجود اراضي خالي، باير، متروكه عمل مي كنن

  .سازد

    
  گسيختگي نسبي بافت مسكوني در حاشيه شهر

مالكيت اراضي در شهر  -12-4  

بجـز مجتمـع   (انتظـامي، ادارات و مـدارس    امـاكن . باشـد  مـي شـهر داراي مالكيـت خصوصـي     و اراضـي  بيشتر ابنيه

، كانونهاي فرهنگي، )موسسه خيريه بوده و زمين آن توسط يك فرد خير اهدا شده آموزشي رستگاران كه متعلق به يك

 ،) مرغـداري سـابق  (انبـار سـپاه   ،و انبارها و تأسيسات مربوطـه  بانكهاي دولتي شركت تعاوني روستايي كتابخانه عمومي،

داخـل محـدوده شـهر    ) نابع مليم(اراضي باير شهرداري و اماكن مربوط به شهرداري مانند پمپ بنزين و گاز و ترمينال، 

و جـاخرمني هـاي   ) معروف به تپـه هـاي عمـه خـاور    (شهر غربمانند اراضي باير داش خرمن و تپه هاي شمال و شمال 

زندگي و معيشت كشـاورزي  ء ������  اگر چه با توجه به ادامه حياط و عملكرد روستايي شهر بعنوان جز(اطراف شهر

  . بوده كه به طور نسبي در سطح شهر پراكنده اندداراي مالكيت دولتي ) محسوب مي شود

ورودي ، سـادات ، شـهر از جملـه پـارك   عمـومي  فضاهاي سبز  مهمترين مالكيت عمومي شهر متعلق به پارك ها و

تكيـه،   حسـينيه هـا   چهارگانـه،  مسـاجد  .استو جديد و چشمه ها  قديمو حمامهاي عمومي، غسالخانه ... ، وشهدا، قروه

شهر نيز داراي مالكيـت  عمومي ر نيز جزء مالكيت وقفي محسوب مي شوند و تجهيزات و تأسيسات شه مهديه و فاطميه

  .عمومي مي باشند
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١٩٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  نقشه مالكيت اراضي

  

وضع بناها و محوطه هاي تاريخي -13-4  

طبق جوابيه استعالم گرفته شده از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، هيچ گونه بنـاي تـاريخي و   

، اما مطالعات مشاور گسترش تاريخي شهر را در ادوار مختلـف  نداردوجود   آباد سريششهر محدوده تاني در سطح باس

  .باشد ميو استفاده  هنشان مي دهد كه با رجوع به بخش تاريخچه و نحوه گسترش، قابل مشاهد

  بافت فرسوده بر اساس شاخص ها و معيارهاي آن
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١٩٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

آب ، فاضالب ، ( ش و كيفيت مراكز و شبكه هاي تاسيسات شهري خصوصيات ، موقعيت ، گنجاي - 14-4

سرانه ها ، كمبودها ، محدوديت ها و امكانات آنها) برق مخابرات ،اينترنت ، گاز وغيره   

در زمينـه آب،    آبـاد  سـريش جهت بررسي ويژگي هاي  تأسيسات شهري و شـناخت كمبودهـا و مشـكالت شـهر     

  .طالعاتي به شرح زير انجام گرفته استم... فاضالب، برق، تأسيسات گاز و

 آب -1-14-4

شـهر   منبـع تـامين آب  . توسط سيستم منبع زميني و شبكه لوله كشي انجام مـي پـذيرد    آباد سريشآب رساني شهر 

عالوه  .استدر سمت جنوب شهر ليتر آب در ثانيه،   30با دبي  متر  80و   65به عمق  چاهدو حلقه طريق از   آباد سريش

آب از . نيز حفر گرديـده و آمـاده بهـره بـرداري اسـت      ليتر آب در ثانيه،   30با دبي  ديگر قيعم قه چاهحلبر اين، يك 

انتقـال يافتـه   متـري   1950بـه ارتفـاع    در ارتفاعات كوه بي خير مترمكعب 2000با حجم بتني بزرگي منبع  طريق لوله به 

) متـر پـائين تـر از منبـع آب شـهر      100يعنـي  (متر  1850باالترين ارتفاع شهر در وضع موجود و اراضي پيشنهادي . است

كيلومتر شـبكه   9كيلومتر است كه از اين ميزان،  56در وضع موجود   آباد سريششهر كل طول شبكه آبرساني به . است

كل . آب را تشكيل مي دهد كيلومتر طول شبكه انشعاب 15كيلومتر شبكه فرعي و  7كيلومتر شبكه اصلي،  2/25انتقال، 

متـر مكعـب بـوده اسـت كـه كـل         541241بـه ميـزان    )  1/10/88لغايت  1/1/88(1388يد آب در ده ماهه اول سال تول

مشـكل قطعـي و يـا     اين شهر در حال حاضر .متر مكعب بوده است 281620مصرف گزارش شده در تاريخ فوق الذكر 

  . كمبود آب ندارد

بهـره منـد   بهداشتي از نعمت آب آشاميدني   نفر، 7862با جمعيت  آباد سريشدرصد واحدهاي مسكوني شهر  100

  .انشعاب مي باشد 2047  ،آباد سريشآب شهر  انشعاباتتعداد . مي باشند

  

  سيستم دفع فاضالب -2-14-4

  .دو دسته تقسيم كرد بهرا مي توان   آباد سريشفاضالبهاي شهر 

داراي شبكه جمع آوري آبهاي سـطحي   فاضالب ناشي از نزوالت جوي، در حال حاضر بعضي از معابر شهر) الف

اين سيستم بهداشتي نبـوده  . مي باشند كه در نهايت به مسيلهاي اصلي و خارج از شهر هدايت مي گردند) كانال، جوي(

  .زيرا در مواردي مشاهده شده كه در قسمتهايي آبهاي سطحي به صورت مانداب در سطح جويها باقي مانده است

و هنوز به اتمام احداث شده  هاي اخيرالب توسط سيستم فاضالب شهري كه در سالدفع فاض: فاضالب خانگي) ب

 88در سـال    آبـاد  سـريش شـهر   جمعيـت از كل . مي گيرد از شهر صورت ايو تنها در محدوده . انجام مي شودنرسيده 
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١٩٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 وضـع موجـود  در  آباد  سريششهر كل طول شبكه فاضالب . تحت پوشش شبكه فاضالب قرار دارند% ) 35(نفر  2485

و  سـت ابهداشتي فاقد تصفيه خانه شهر ناقص بوده و بهر حال سيستم فاضالب كيلومتر است  14 بصورت مدرن به ميزان

بـه  توسـط مشـاور   شهر  تصفيه خانه بهداشتيمطالعات مربوط به طرح . در شمال شهر وارد رودخانه فصلي شهر مي شود

كه سيسـتم لجـن   تصفيه خانه اين . در كنار رودخانه تعيين شده است ل شهرامشكيلومتري  2اتمام رسيده و مكان آن در 

  .احداث خواهد شد 1392هكتار  تا سال  2فعال است در مساحتي به مقدار 

  پست -3-14-4

مركـز شـهر قـرار     خيابان شهيد مدني و تقريباً در  و آن هم در باشد ميخدمات پستي يك دفتر داراي  آباد سريششهر 

  . است براي كل شهر امكان پذيربه آن ان آسدارد و دسترسي 

  برق -4-10-6-3

از طريـق شـهر قـروه در      آبـاد  سريشتنها اطالعات به دست آمده از برداشت هاي مشاور نشان مي دهد كه  شبكه برق 

  .باشد ميداراي برق   آباد سريشدرصد واحدهاي مسكوني شهر  100به شبكه سراسري وصل شده است  1362سال 

  بكه تلفنش -4-14-4

داراي   آباد سريشدرصد مساكن شهر  97.  است 0872542با پيش شماره  خودكار اين شهر مجهز به سيستم تلفن 

  مي باشندثابت خط تلفن 

  :پايداري سكونت  -2-11-4

  :تسهيالت  –الف 

بـه  . تسهم قابل توجهي از ميزان رضايت مندي و پايداري سكونت متوجه ميزان تسهيالت و امكانـات مسـكن اسـ   

لـذا بخشـي از شـناخت    . نحوي كه با افزايش سطح تسهيالت، ميزان رضايت مندي ساكنين ارتقـاي محسـوس مـي يابـد    

متوجه بررسي تسهيالت و امكانـات واحـدهاي مسـكوني موجـود در       آباد سريشوضعيت ساختمان هاي مسكوني شهر 

  . است 1388در سال   آباد سريششهر 

  شهري  وضع كمي و كيفي تجهيزات -15-4

. شهري عبارتند از آتش نشاني، كشـتارگاه، غسـالخانه، گورسـتان، مركـز جمـع آوري زبالـه       تجهيزاتعمده ترين 

در خـارج از محـدوده شـهر    ) مركـز جمـع آوري زبالـه   (بعضي از اين تجهيزات بدليل داشتن پيامد هاي زيست محيطي 

  .رج محدوده شهر زير نظر شهرداري اداره مي گردنداما كليه تجهيزات چه در داخل و چه در خا. مكانيابي مي گردند
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١٩٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :و غسالخانهگورستان  -1-15-4

كه باشـد  مـي گورسـتان   1در وضع موجـود شـهر داراي   . باشد ميگورستان يكي از ضروري ترين تجهيزات شهري 

  .شهر قرار دارد بافت حاشيه

    

متر مربـع   12155گورستان ، مساحت فته استشهر و در ورودي بيجار قرار گر اليه شمال غربمنتهي گورستان در 

متر مربـع اسـت و در    1345بصورت پر مي باشد و اراضي باير  حاشيه آن كه بمرور جهت دفن اموات استفاده مي شود 

اگر چه توصيه مي شود گورستان به مكان پيش بينـي شـده دور    .، قرار داردباشد مي كه آن هم نوسازغسالخانه ديكي نز

بـه داليـل اجتمـاعي    شده انتقال يابد، ولي در صورتي كه انتقال گورستان  مشخضعيت آن بر روي نقشه از شهر كه موق

  . فعالً مقدور نباشد، عالوه بر اراضي باير فوق الذكر، امكان توسعه در غرب آن نيز وجود دارد

  :كشتارگاه  -2-15-4

هاي قبـل در داخـل پـارك شـهر كشـتارگاه      البتـه در سـال   .باشـد  مـي فاقـد كشـتارگاه   بطور مستقل  آباد سريششهر 

شهرداري قرار داشت و از لحاظ مالحظات زيست محيطي و بهداشتي مناسب نبود كه با احداث كشـتارگاه مشـترك و   

 3آبـاد   فاصله كشتارگاه مشترك از سـريش . آباد در فاصله بين دو شهر اين كشتاركاه تعطيل شد بهداشتي قروه و سريش

  كيلومتر ميباشد

  :آتش نشاني -3-15-4

در ) 3مربوط بـه محلـه   (كه محل استقرار آن در مركز شهر  استداراي يك ايستگاه آتش نشاني   آباد سريششهر 

ساختمان شوراي اسالمي در نزديكي ميدان مركزي شهر و  به دليل استقرار  باشد ميقسمتي از ساختمان شوراي اسالمي 

كامل اين ساختمان براي احـداث يـك ايسـتگاه آتـش نشـاني،        صاصاختدسترسي راحت و يكسان به تمام نقاط شهر ، 

  .باشد مناسب ميشهر و حتي روستاهاي بخش 
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١٩٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :نحوه  دفع زباله  -4-15-4

مركز مستقلي جهت جمع آوري و دفع زباله در شهر وجود ندارد و اين مهم بر عهده مركز خدمات و امور شـهري  

ماشـين   بوسيله يـك دسـتگاه  توسط شهرداري و   آباد سريشله در شهر سيستم جمع آوري و دفع زبا. باشد ميشهرداري 

. شـهر منتقـل مـي شـود     شـمال  كيلـومتري  1/2زبالـه شـهري بـه فاصـله     . شهرداري انجام مي شودمخصوص حمل زباله 

  :اشكاالت فعلي موجود در سيستم دفع زباله شهر به شرح زير است

  .باشد يمماشين مخصوص حمل زباله تنها يك  دارايسيستم  -

  .سيستم فاقد دستگاههاي مجهز دفع زباله است -

  كمبود پرسنل جهت جمع آوري -

  

  ) :ميوه و تره بار ( ميدان بار  -5-15-4

   .در وضع موجود اهالي به شهر قروه مراجعه مي كنند. باشد ميبار  هفاقد مركز ميوه و تر  آباد سريششهر 

آباد در فاصـله بـين دو    قروه و سريش ميدان دام با احداث و  .باشد مي ميدان دام فاقد آباد بطور مستقل  سريششهر 

و ميدان دام مذكور با فاصـله  . آباد نيازي به احداث آن نيست از سريشكيلومتر  4/4فاصله  و باكشتاركاه در جنب شهر 

  .مناسب از هر دو شهر به هردو خدمات مي دهد

  :پايانه مسافربري  -6-15-4

آباد  به شهر قروه قبالً توسط چند  دستگاه ميني بوس صورت مي گرفت ولي  ي از سريشسرويس دهي برون شهر

تاكسـي انجـام مـي شـود و     دسـتگاه   هدبـه شـهر قـروه توسـط       آباد سريشدر حال حاضر سرويس دهي برون شهري از 

ش شخصـي نيـز   و تعدادي سواري متفرقه به عنوان مسـافرك  نيز داير استسرويس سواري بصورت آژانس شبانه روزي 

 مسـافري در خيابـان جـابر در مركـز شـهر      فضاي مناسب حمل و نقل و پايانه داراي  آباد سريششهر . فعاليت مي نمايند

  .عموماً سرويسهاي مسافربري در نقطه اي مشخص از شهر توقف و مسافرگيري مي كنندبا توجه به مطالب فوق، است و 

  : مراكز توزيع سوخت -7-15-4

بنـزين و پمـپ   شعبه نفـت و پمـپ   كه از  باشد مي... د استفاده اهالي شهر نفت سفيد، گازوئيل و سوخت غالب مور

متعلق به شهرداري بـوده   تامين مي شود و در سطح شهر توزيع مي گردد و نزديكترين پمپ بنزينآباد   سريششهر گاز 

  .ردقرار داقروه  -آباد   سريشمتري شهر در جاده  500در  و خارج از محدوده و
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١٩٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  
آباد پمپ گاز شهر سريش  

برآورد كمبودها و نيازهاي عمراني شهر  -4- 16  

از شناخت حدود توسعه، برآورد جهات مطلوب و ارزيابي امكانات و پتانسيلهاي توسـعه كالبـدي شـهر، الزم     پس

كيفيت زندگي و  است نيازهاي كمي و كيفي شهر در ارتباط با هر يك از كاربريهاي شهري كه كه به گونه اي تأثير در

  .همچنين كيفيت محيط شهري دارند شناخته شوند

اين بخش در ارتباط مستقيمي با بخش مطالعات كالبدي وضع موجود و بخش ارزيـابي امكانـات رشـد كالبـدي و     

در واقع در اين بخش سعي مي شود با توجه بـه اطالعـات وضـع موجـود و وضـعيت      . حدود توسعه آتي شهر قرار دارد

  .ده و بر پايه امكانات ارزيابي شده توسعه شهر، نيازها و ملزومات عمراني آتي شهر شناخته شوندمطلوب آين

  .يكي از پارامترهاي اصلي در برآورد كمي نيازهاي آتي شهر استفاده از سرانه هاي شهري است

نــه اي از ســرانه هــا گو. ســرانه يكــي از مفــاهيم حســاس و پراســتفاده در برنامــه ريــزي هــاي توســعه محلــي اســت 

سـرانه در  . استانداردهاي فضايي هستند كه به دو منظور خاص در مطالعه و برنامه ريزي كاربري زمين استفاده مي شوند

يك تعريف به معني مقدار زميني از كل اراضي شهر يا فقط اراضي ساخته شده شهر، به ازاء هر نفر ساكن در آن شـهر  

د جمعيت آن تقسيم مي شود و ارزش عددي بدست آمـده نشـانگر سـرانه    در اين تعريف كل اراضي شهر بر تعدا. است

  .هر فرد از كل اراضي شهري است

  
  متري نيمه تمام جنوب شهر 45بلوار كمربندي 
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١٩٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   آباد سريشمقايسه سرانه كاربري ها براي نيازها و كمبودهاي شهر ) 124(جدول شماره 

  كاربري
سرانه 
وضع 
  موجود

سرانه 
طرح 
  هادي

اندارد سرانه است
) شهرهاي كوچك(

  هزار نفر 10زير 

سرانه 
پيشنهادي 

  مشاور
  توضيحات

    76  60 60 60/67  مسكوني

    8  6  4/4 53/7  آموزشي

    3  5/1 3  20/2 اداري

وضع موجود حقظ با رعايت حداقل حد نصاب   5/1  1/2 1 69/1 انتظامي
  شده و پيشنهاد نشده است

  بطور شناور برابر ضوابط به اضافه مساحتي  4/1  5/2 5/2 59/1  تجاري

  عدم وجود زمين مناسب در داخل محدوده  4/3  4 6/3 83/3 ورزشي

    1/1  1/1  8/0  41/1  درماني

  0.1  65/0 15/0 07/0  بهداشتي
 در حال حاضر به دليل رواج گسترده حمام

خصوصي در داخل ساختمانها، گرمابه  هاي
  هاي عمومي از رونق افتاده است

با رعايت حداقل حد نصاب و احتساب   2  7/0  7/0  02/1  فرهنگي
  پيشنهاد شده ساماندهي گلزار شهدا

   9/7 5/7 5/7 51/0 فضاي سبز

فضاي سبز 
 )پارك(تجهيزشده

  با ديد فراتر از افق طرح 5/5 5/4 5/4 03/4

    95/0  7/0  5/0  97/0  مذهبي

ج از پمپ بنزين، كشتارگاه، منبع آب، در خار  8/0  2 2 49/0 تاسيسات و تجهيزات
  محدوده شهر قرار دارد 

انبار شركت تعاوني و برخي شركتها در خارج   1/3  7  5/1 39/3 حمل و نقل و انبارها
   از محدوده شهر قرار دارد

    3/0  25/0 0 01/0  گردشگري-تفريحي

    3/2  5/0 5/2 24/1  گروه الفصنعتي  
        40/1  مخروبه

        11/2  باغات

        62/1  زراعي

         07/24  باير

         08/50 معابر

  .به فضاي سبز تبديل شده است  -  - X 10/7 گورستان

  .براي خدمات مختلف در چارچوب ضوابط  2/1  - --   002/0 خدمات

    X -  15/228 94/183  محدوده شهر
  نتايج بررسي مشاور: ماخذ
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١٩٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

شناخت نيازهاي بخش مسكن -1-16-4  

ترين معيار برآورد كاربري مسكوني در آينـده   اربري مسكوني اصليريزي شهري، سرانه ك الگوي مرسوم برنامه در

ن دهنـده وسـعت كـاربري     رقم بدست آمـده نشـا  . شود است كه از ضرب تعداد جمعيت برآورد شده در آن حاصل مي

براي تبديل آن به تعداد واحدهاي مسكوني، معموالً از طريق تعيين مسـاحت قطعـي و دقيـق هـر واحـد      . مسكوني است

با وجود اين بعد خانوار . دشو مي قسيمتمقدار كلي اراضي برآورد شده بر اين مساحت  ،ريزي  ني در دوره برنامهمسكو

تري براي برآورد تقريبي تعداد واحدهاي مسكوني  مبناي مناسبمي تواند و الگوي تراكم خانوار در هر واحد مسكوني 

دستيابي به برآوردي نزديك بـه واقعيـت از تعـداد خـانوار در      بر اين اساس. دشاب شهرمورد نياز در وضع موجود و آتي 

در راسـتاي   مطمـئن تـري  در دوره اجراي طـرح، گـام    مسكونيافق طرح و شناسايي الگوي تراكم خانوار در هر واحد 

مي توان از طريق مطالعـه   در اين رويكرد .شود محسوب مي شهربرآورد مناسب تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز در 

  :بررسي محورهاي موضوعي زير به نتيجه بهتري دست يافت و

  تراكم خانوار در واحد مسكوني و استخراج روند تغييرات آن در گذشته؛ كنوني بررسي دقيق الگوي •

  بيني تمايالت آينده؛ اي و گسترده و پيش روند تغييرات الگوي خانواده شامل هسته  بررسي •

  . دوره طرح تا افقبيني روند تغييرات آن در آينده و نيز  پيشبررسي تغييرات بعد خانوار در گذشته و  •

به گونه اي . روشهاي برآورد تعداد خانوار و نيز روند تغييرات تراكم خانوار در واحد مسكوني عمدتاً كيفي هستند

اين بعضي روشهاي با وجود . اي داردتعيين كننده نقش  ريز، متناسب با قدرت وتوانايي او،  تجزيه و تحليلهاي برنامه كه

ترين اين روشها كه به اطالعات اندكي نياز دارد ولـي   ساده. كمي و محاسباتي نيز براي برآورد تعداد خانوار وجود دارد

  كند، عبارت است از ؛ مبناي استواري فراهم مي

S

P
=H  

بر ميانگين بـرآورده شـده بعـد خـانوار     ) P(از طريق تقسيم جمعيت برآورده شده ) H(كه در آن تعداد خانوار آينده 

)S (7.آيد بدست مي  

بيني مقدار زمين الزم براي توسعه مسكوني بايد برآوردي از تعداد در مطالعات نيازهاي بخش مسكن عالوه بر پيش

 ،  1385 بر اساس اطالعات به دست آمده از سرشماري عمـومي نفـوس و مسـكن   . واحدهاي مسكوني نيز صورت گيرد

بـر ايـن اسـاس ضـريب سـكونت      . انـد سكونت داشـته   آباد سريشواحد مسكوني در شهر  1552خانوار در  1742اد عدت

كن مـي  اسـ  بـيش از يـك خـانوار   برخي از واحدها در به اين دليل كه . گرددمي 12/1خانوار در واحد مسكوني برابر با 

  .باشند
                                                 

، صـص  1376تهران، سازمان برنامه و بودجه؛،  زاده، فاطمه تقي: اي؛ مترجم ريزي شهري و منطقه بيني در برنامه فيلد، برايان ومك گرگور برايان؛ فنون پيش: ك.ر. 1

  .81ـ87
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٢٠٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 1791برابـر    آبـاد  سـريش د هـاي مسـكوني موجـود شـهر     تعداد واح،  88سال  نتايج مطالعات مشاور در ولي برابر  

مار نشان مـي دهـد كـه در شـهر     آاين . خانوار نيز وجود داشته است  1742كه در همان سال تعداد  بودهواحد مسكوني 

خـانوار و   1742كـه برابـر    1388خانوار هاي سـال   تعدادبا در نظر گرفتن البته . كمبود مسكن وجود ندارد   آباد سريش

واحـد هـاي خـالي از سـكنه و در حـال      (ي سـاكن اسـت   ااد واحد هاي مسكوني موجود كه بيش از تعداد خانوارهـ تعد

   )تخريب محاسبه شده استساخت و يا 

  :نحوه تصرف واحدهاي مسكوني -

، نحوه تصرف واحدهاي  آباد سريشاز ديگر شاخص هاي مطرح در بررسي وضعيت ساختمان هاي مسكوني شهر 

كـه نشـان    125بـدين منظـور جـدول شـماره     . اين بخش انواع تصرف و ميزان آن مشخص مي گردد است درمسكوني 

  . است، ارائه مي گردد) 1385سال (در وضع موجود   آباد سريشدهنده تصرف واحدهاي مسكوني شهر 

ملكي تعداد مالكيت هاي  نبيشتري. تندداراي مالكيت ملكي هس  آباد سريششهر  درصد واحدهاي مسكوني 85.04

  .باشد مي 1و كمترين اين مقدار مربوط به محله شماره  4مربوط به محله شماره 

درصـد واحـدهاي    5.82. داراي مالكيـت اسـتيجاري هسـتند     آبـاد  سـريش درصد واحـدهاي مسـكوني شـهر     8.93

اي واحـده  درصـد سـاكنين   0.21تنهـا   بصورت رايگان يا در برابـر خـدمت در تصـرف سـاكنين قـرار دارد و      مسكوني 

 نحـوه  درصـدي  5بيـانگر كـاهش    1365مقايسه اين آمار بـا آمـار سـال     .تصرف خود را اظهار نكرده اند نحوه مسكوني

  .و افزايش مسكن استيجاري استآباد  شهر سريشدر  واحدهاي مسكوني تصرف ملكي

  است )سازماني( فاقد مساكن مسكوني دولتيآباد   شهر سريش

  1385و  1365آباد  در سال  دهاي مسكوني شهر سريشنحوه تصرف واح)  125(جدول شماره 

 سال
 )به درصد(نحوه مالكيت 

 نشده اظهار  رايگان يا در برابر خدمت استيجاري  ملكي

1365 90.5 4.3 4.7  0.5 

1385 85.04 8.93 5.82  0.21 

  1385و  1365سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : مأخذ
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٢٠١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  فرهنگي و مذهبيبخش هاي موجود در نياز   -2-16-4

پرورش فكري كودكان و نوجوانـان  كـانون   عبارت است از كانون  آباد سريشكاربريهاي فرهنگي عمده در شهر 

و ساماندهي گلزار شهدا و سـاختمان و   آباد سريششهر كتابخانه عمومي و هنري  تربيتي آموزش و پرورش  –فرهنگي 

جوابگـوي نيـاز هـاي جمعيـت شـهر      مراكـز در جايگـاه خـود    ايـن   ،با توجـه بـه جمعيـت موجـود     است  بناهاي مربوطه

در سطح منطقه بعنـوان مركزيـت بخـش و ارائـه      آباد سريشرا مي دهد ولي با توجه به نقش و جايگاه شهر   آباد سريش

از جملـه يـك   ديگـري  كز فرهنگـي  امر ،عالوه بر اين مراكز ،دهنده خدمات به جمعيت حوزه نفوذ در سطوح پايين تر

اي را شـهري و منطقـه   ايـن كـاربري كـه نقـش    كمبود . باشد مينياز  نيز مورد) آمفي تئاتر(نگسرا و سالن اجتماعات فره

  .شودبتواند بر عهده گيرد، به شدت احساس مي

بـه ازاء هـر نفـر     مترمربع 2بايد به انداز طرح مربع است كه در چشم متر 02/1معادل سرانه كنوني كاربري فرهنگي 

متـر مربـع از    22418، بايـد ميـزان    آبـاد  سـريش ساس اين تغيير سرانه و با توجه به افزايش جمعيت آتـي شـهر   بر ا. برسد

  .گردداراضي توسعه آتي شهر به كاربري فرهنگي اختصاص يابد، پيشنهاد مي

 مناسـك ايـام  فاتحـه خـواني و    مراسـم  تكيه، و فضاهاي برگزاريحسينيه ها، جد، اكاربري مذهبي كشور شامل مس

وسعت هر يك از اين واحدهاي عملكردي متناسب بـا جمعيـت   . ن دين بخصوص در دهه عاشورا استاعزاداري بزرگ

مساحت مطلوب اين واحدها در ارتباط بـا نيازهـاي جامعـه شـهري و تغييـرات آن در       .متفاوت است شهر و محالت آن

سـت و  شـهر ا در ارتباط بـا نيـاز سـاكنان    همچنان كه شكل گيري چنين واحدهاي عملكردي . شود طول زمان تعيين مي

تعداد آن به خصوصيات اعتقادي گروههاي مذهبي مختلف ارتباط دارد، وسعت تحـت اشـغال هـر يـك از واحـدهاي      

   .شوند تعيين مي ساكنين شهر و محلهمذهبي نيز در ارتباط با نياز 

مراكـز عمـده    .باشـد خـوردار مـي  از وضـعيت مطلـوبي بر   آباد سريشدر حال حاضر سرانه كاربري مذهبي در شهر 

) ع(مسجد جامع در مركز شهر، مسجد امام رضا: توان به اين صورت بر شمردرا مي  آباد سريشكاربري مذهبي در شهر 

صـاحب   حسـينيه و ) عـج (مسـجد صـاحب الزمـان    در محلـه بـاال،   حسينيهو ) ع(و تكيه در محله پائين، مسجد امام حسين

ي هاپـراكنش ايـن فضـا    وشـهر هسـتند   جديـد  واقع در بافت كالبدي كه  مهديه و فاطميه در محله جانقايه، ) عج(الزمان

اسـت   متـر مربـع   9/0است با برابر   آباد سريش سرانه كنوني كاربريهاي مذهبي در شهر. مذهبي بر اساس محله اي است

انـداز توسـعه آتـي شـهر     مچشـ  مترمربـع بـراي   95/0معـادل  اي ، سـرانه ديگركه به منظور ايجاد مساجد و مراكز مذهبي 

ميـزان سـرانه وضـع     .متر مربـع را ايجـاد خواهـد نمـود      10648در نظر گرفته شده است كه فضايي به ميزان  آباد سريش

  تا افق زماني طرح نيازهاي مذهبي شهر را تأمين خواهد نمودو پيشنهادي موجود 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  برآورد فضاهاي الزم براي كاربري ورزشي - 4- 16- 3

-لـذا در برنامـه  .  اي شهري و زيستي يكي از كاربري هاي مهم شهري مجموعه هاي ورزشي اسـت اصوالً در پالنه

توانـد عامـل   ريزي تخصيص اراضي الزم است توجه خاصي به كاربريهاي ورزشي صورت گيرد چنانكه اين مسئله مـي 

  .توسعه مهمي براي شهر باشد

    

  نمايي از تنها ورزشگاه شهر

سـرانه كنـوني كـاربري    . ايد كالبد، امكانات و تسهيالت مـرتبط بـا آن نيـز فـراهم گـردد     براي رسيدن به اين مهم ب

متـر   4/3بـه   آتي شـهر  براي تأمين نيازهاي كالبدي مترمربع كه الزم است 8/3برابر است با   آباد سريشورزشي در شهر 

وجـه بـه افـزايش جمعيـت آتـي شـهر       با ت ،1406اين بدين معني است كه تا سال . برسدجمعيت آتي  مربع به ازاء هر نفر

اين مقدار زمـين  . به كاربري ورزشي اختصاص يابد  آباد سريشمتر مربع از اراضي شهر  11209 ، بايد ميزانآباد  سريش

و ميـزان سـرانه وضـع موجـود      .عمدتاً براي توسعه كاربري ورزشـي و ديگـر ملزومـات آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت       

  شهر را تأمين خواهد نمود ورزشييازهاي تا افق زماني طرح نپيشنهادي 

  برآورد سطح مورد نياز آتي شبكه ارتباطي - 16-4- 4

هاي پيرامـوني  و دسترسي اهبر تقويت كمربندي  آباد سريشسياست اصلي در ارتباط با سيستم شبكه ارتباطي شهر 

دسترسي و گذردهي ترافيك بـه  در ايجاد   آباد سريشگر چه در حال حاضر شبكه شعاعي شكل مركز شهر . قرار دارد

از سـوي  . كند، اما اين وضعيت و سطح عملكرد با رشد و توسعه شهر به اين گونه تداوم نخواهد داشـت خوبي عمل مي

بخش هاي اروستبيجار و و اهميت آن به عنوان پل ارتباطي ميان شهرهاي قروه و  آباد سريشديگر، موقعيت خاص شهر 

  .شهر را همراه خواهد داشتجريان عبوري به  در شمال آن،
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هـا و ايجـاد   بر اساس مسائل ذكر شده و براي كنتـرل و رويـارويي بـا مشـكالت محتمـل آتـي، سـاخت كمربنـدي        

  .ناگزير خواهد بود  آباد سريشهاي پيراموني در شهر دسترسي

ل نقليـه  هاي ذكر شده كه عمدتاً نقش جابجايي و گذردهي جريان عبـوري بـه خصـوص وسـاي    عالوه بر كمربندي

براي تأمين . دسترسي و ارتباط ميان محالت ايجاد خواهد شد دهايي براي ايجاسنگين را به عهده خواهد داشت، خيابان

تا افق طرح بايـد از    آباد سريشها و خيابانهاي ذكر شده سرانه كنوني شبكه ارتباطي در شهر فضاي مورد نياز كمربندي

مترمربـع ايجـاد خواهـد     566054سطحي به انـدازه  در مجموع  ،، اين افزايش سرانهافزايش يابدمتر مربع  5/50به   1/50

  .به كار خواهد رفت آباد سريشهاي آتي براي تأمين ميزان فضاي مورد نياز شبكه ارتباطي شهر نمود كه در توسعه

  نياز هاي موجود در بخش اداري  -5-16-4

بخشـداري، شـهرداري، اداره آمـوزش و پـرورش،     سـت از  آبـاد  عبـارت ا   كاربريهاي اداري عمده در شهر سريش

در محـل ملكـي   (دادگاه عمومي بخش، دفتر پست شهري، دفتر شركت تعاوني روستايي، دفتر شـوراي اسـالمي شـهر،    

و اداره آب و فاضالب شهري، دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان، اداره برق بخش، نمايندگي كميته ) خود

و با توجه به جمعيت موجود، اين مراكـز در جايگـاه   ). در محل اجاره اي(حل اختالف، مجتمع بهزيستي امداد، شوراي 

آباد  در سطح  آباد  را مي دهد ولي با توجه به نقش و جايگاه شهر سريش خود جوابگوي نياز هاي جمعيت شهر سريش

و  ر سطوح پايين تر، عالوه بـر ايـن مراكـز،   منطقه بعنوان مركزيت بخش و ارائه دهنده خدمات به جمعيت حوزه نفوذ د

اداره ثبـت احـوال، اداره ثبـت اسـناد و مركـز      مراكز اداري ديگري از جمله فضاي مناسب براي ادارات مستأجر،  تأمين

اي را بتوانـد بـر   كمبود اين كاربري كه نقش شهري و منطقـه . باشد كشاورزي بخش، نيز مورد نياز ميخدمات و ترويج 

  .شودبه شدت احساس ميعهده گيرد، 

از زمينهاي  درصد 20/1كه سطحي معادل   باشد ميمتر مربع  17302برابر  آباد  سريششهر  اداريمساحت كاربري 

 متر مربـع  20/2برابر براي هر نفر آباد  سريشبدين ترتيب سرانه اداري در شهر . را در بر مي گيرند آباد  سريشكل شهر 

   .اداري زيادي نياز داردضاهاي به ف آباد سريششهر  .باشد مي

   آباد سريشبرآورد فضاي سبز مورد نياز شهر  - 4- 16- 6

، از  آبـاد  سريشسياستهاي توسعه شهر . در حال حاضر از سرانه فضاي سبز پاييني برخوردار است  آباد سريششهر 

نمايد تا عه پايدار الزم ميجمله بهسازي محيط شهري  و در كل باال بردن كيفيت زندگي شهري و پيروي از اصول توس

تـوان چنـين   را مـي   آبـاد  سـريش سياستهاي اصلي آتي در ارتباط با فضاي سبز شـهر  . در اين شهر فضاي سبز توسعه يابد

   .ايجاد باغ ها ، پارك و فضاهاي سبز جديد :تشريح كرد
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 معماري و شهرسازي

. مترمربع برسـد  12كه بايد به است  مترمربع 1/4است با برابر  آباد سريشدر شهر و پارك  سرانه كنوني فضاي سبز 

اين محاسبات شامل  .اضافه گردد  آباد سريشمتر مربع به فضاي سبز شهر  134508انداز طرح، بايد بر اين اساس تا چشم

  .مترمربع فضاي سبز حفاظتي نمي گردد 208747

  
 

ا عملكردهاي شهري نظام سلسله مراتب شبكه راههاي درون شهري وبرون شهري و ارتباط آن ب -17-4

 از لحاظ شبكه بندي 

انتظـار مـي رود   . هرساله بر تعداد وسايل نقليه در جاده هاي كشور و خيابان هاي شهر هاي كشور افزوده مي شـود  

افـزايش تعـداد وسـيله نقليـه در     . نيز از اين قاعده مستثني نيست   آباد سريشكه اين روند در آينده نيز ادامه يابد  و شهر 

تگي به عوامل متعددي مانند رشد جمعيت، اوضاع اقتصادي  و اجتماعي، تحـوالت فرهنگـي و چگـونگي بهـره     شهر بس

اين عوامل  كه باعث افزايش اتومبيل در شهر مي شود مسائلي را به بار مي آورد كه هم اكنون با آن . وري از زمين دارد

  . روبرو هستيم
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٠٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ي جديـد جامعـه شـهري نظيـر قابليـت حركـت ماشـين، همـاهنگي         با توجه به وضعيت موجود شبكه معابر و نيازها

خصوصيات فضايي معابر با شدت عملكردي كاربري هاي مجاور، مشكالت خاصي در شـبكه معـابر شـهري بـروز مـي      

كند كه طرح جامع شهر در پي نظم بخشيدن به شبكه معـابر و برطـرف كـردن محـدوديت هـاي فيزيكـي معـابر و رفـع         

  .اكنان استمشكالت رفت و آمدي س

معابر داراي ويژگي هايي است كه تحت تاثير عوامل مختلفي نظير نياز اسـتفاده كننـدگان و ويژگـي هـاي طبيعـي      

در برنامه ريزي شبكه معابر، نيازها شامل نيازهاي موجود و نيازهاي آينده جامعه استفاده كننـده  . شهري شكل مي گيرند

مداخالتي در شبكه معابر همراه است كه اصالح و تعريض معـابر، نمونـه    است و برطرف كردن آنها در شهرها عمدتاً با

مهمترين خصوصيت معابر كه در چارچوب مداخله اصالح و تعريض معابر مي تواند هزينه . هايي از اين مداخالت است

بررسـي هـايي   براي تعيين عرض مطلوب معابر، انجام . هاي زيادي را به همراه داشته باشد، عرض مطلوب هر معبر است

با وجـود  . در زمينه ميزان رفت و آمد در معبر، نيازهاي فضايي جامعه استفاده كننده و عملكردهاي اصلي معبر نياز است

اين، رويكرد مرسوم در تهيه طرح جامع شهري، نشانگر تبعيت مشاوران از سلسله اي از مقادير عرضي براي معابر شهري 

عدم دقت و توجه آنها به ساير عوامل مؤثر در وضـعيت معـابر كـه در    . ن مي شونداست كه براساس نيازهاي ماشين تعيي

، تاثيرات دراز مدتي به وضعيت شبكه معابر شهرها داشته اند، بروز مشكالتي در اجـراي  )ارگانيك(شكل توسعه طبيعي 

  . برنامه توسعه معابر شهري مي شود

و خصوصـيات كالبـدي ـ فضـايي آنهـا و توجـه بـه عوامـل          مسايل اصلي مربوط به تعيين سلسله مراتب شبكه معابر

مختلف تاثيرگذار در تهيه طرح اصالح و توسعه شبكه معابر شـهرها، ضـرورت فـراهم كـردن الگوهـاي مناسـب بـراي        

. كمك به مشاوران طرحهاي جامع شهري در برنامـه ريـزي واقعـي و منطقـي شـبكه معـابر شـهرها را مطـرح مـي سـازد          

به مشكالتي خاص ناشي از تجربه و امكانات محدود و  هقي نيز در تهيه طرح هاي شهري، با توجهمكاري مشاوران حقي

براين اساس هدف اصلي مطالعـات حاضـر، تهيـه و ارايـه     . تنوع رشته هاي تحصيلي آنها بر اين ضرورت تاكيد مي كند

اهداف فرعـي ايـن بخـش    . است  بادآ سريشالگويي مناسب براي مطالعه و برنامه ريزي شبكه معابر در طرح جامع شهر 

تهيه و گردآوري مباني نظري مرتبط بـا برنامـه ريـزي و طراحـي شـبكه معـابر شـهري، هماهنـگ كـردن          : نيز عبارتند از

الگوهاي مرسوم طراحي و برنامه ريزي شبكه معابر شهري با شرايط مربوط به عوامل مؤثر در وضعيت شبكه معابر، جنبه 

بر عوامل تاثيرگذار و مبنا قراردادن بررسي هاي گسترده براي برنامه ريزي و طراحي شبكه معـابر  هاي متغير معابر در برا

  . شهري است
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٠٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

عمران شهري و ايجاد خيابانهاي چليپايي شكل همـراه   ساله  40عالوه بر سابقه  آباد سريشبا توجه به اينكه در شهر 

و تا حـدود زيـادي شـبكه    بوده است )1364از سال (شهري هاديبا ميدان مركزي در مركز بافت قديم، داراي دو طرح 

معابر و كاربريهاي اصلي در شهر بوجود آمده است و رعايت حقوق مكتسبه ايجاد شده در طرح اوليه را الزامـي نمـوده   

است و ممكن است اين مراعات تا جايي پيش رود كه براي كنترل سفر هاي توليد شـده بهتـر اسـت دامنـه كـاربري هـا       

اين امر بدين معني است كه توليد ترافيك در بخش هاي مختلـف كنتـرل   . و يا شبكه هاي جديد طراحي گرددمحدود 

دو مجموعه اصلي در اين بخش قابل بررسي است يكي كاربري ها هستند كه ارتباط بين آنها نياز بـه محـور هـاي    . شود

و ميزان كاربريها دخالت مـي كننـد و ايـن    دسترسي دارند و دوم محور هاي دسترسي با ظرفيت خود در محيط و حجم 

  . تاثيرات متقابل همواره در طول روند مطالعات دنبال مي شود

مشاور به اين نكته اعتقاد دارد كه بحث ايجاد شبكه هاي شهري، بحث فرهنگي نيست بلكـه يـك مبحـث عينـي و     

اسـاس   كارفرمـا نيـز بـر   . ينده استمشخص كه مربوط به گذشته و مربوط به ايجاد تصميم و عزم براي حركت بسوي آ

  : بايد  آباد سريششبكه ارتباطي در شهر . بزاعت علمي و توان اجرايي سعي دارد بهترين راه حل را بدست آورد

  داراي كارايي معقول از طريق انتخاب ظرفيت هاي الزم باشد؛ -

  كم هزينه باشد و هم عملكرد در آن به صرفه اقتصادي ترافيك باشد، -

  ان ترافيك در شبكه ايمن باشد،جري  -

  .مسائل زيست محيطي در تمام موارد و شرايط رعايت گردد -

  :بنديشبكه  مسيستكليات  -1-17-4

 -نشـان از تمايـل آن بـه پيـروي از الگـوي تركيبـي شـعاعي          آبـاد  سريشبندي معابر شهر بررسي نظام كلي شبكه 

لهاي اخيـر بيشـتر در راسـتاي محورهـاي مواصـالتي بـا شـهرهاي        حلقوي دارد بدين معني كه روند توسعه شهري در سا

اين ساختار الگوي شعاعي شبكه ارتباطي به بهترين نحوي براي عبور ترافيك و ايجاد دسترسي . اطراف قرار داشته است

بـراي  توانـد  اين الگو مي. آورددر شهر مناسب است و الگويي مطلوب را براي شبكه ارتباطي در يك شهر به وجود مي

هاي جديد در اطراف شهر كاهش ترافيك  همراه با توسعه آتي شهر كاركرد مناسب داشته باشد و با ساخت كمربندي 

   .مناطق مختلف شهر را به هم ارتباط داد

و  دروازه شـهر  چهـار حلقوي آن به دليل  قرارگيري شهر در راستاي  -الگوي تركيبي شعاعي  آباد سريشدر شهر 

ايـن  . ايجـاد شـده اسـت   مرتبط مي سازد،  قسالن  –مهديخان  – بيجار -كه شهر را به قروه، چهارگانه خيابانهاي قديمي
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٢٠٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ساختار اصلي شبكه ارتباطي داخـل شـهر   . شوندهاي شبكه ارتباطي داخل شهري نيز محسوب ميورودي ،دروازه چهار

امـام در امتـداد محـور     ربلـوا . اسـت ) ع(علـي م اما و بلوار امام خيابانهاي چهارگانه منشعب از آن و ميدان شهدا و :شامل

  .كند را بازي مي بيجار-نيز نقش كمربندي قروه) ع(عليامام  ربلوا .باشد مي معلمورودي از سمت قروه تا ميدان 

محورهاي ذكر شده به  .رعايت شده است نقاط شهر  بيشتردر ارتباطي ظم سلسله مراتبي شبكه ن آباد سريششهر در 

   .دهندرا تشكيل مي  آباد سريشدر كل سيستم شبكه ارتباطي درون شهري  1اصلي و درجه  عنوان شرياني

شبكه بندي خياباني يكبار از ديد طراحي هندسي و استقرار قطعات خياباني در جغرافيـاي منطقـه مـدنظر قـرار مـي      

  . گيرد و يكبار هم از لحاظ عملكرد ترافيك در روي آن

به الگوي شعاعي اشاره دارد كه عمدتاً متـأثر از چنـد محـور پـر       آباد سريششهر سيماي هندسي شبكه خياباني در 

  .باشد ميظرفيتي در مركز شهر ، متصل به هم در آن 

را  شعاعيقرار دارد و براي اين قسمت شكل   آباد سريشاز يك محور پر ظرفيت كه در مركز شهر  :الگوي اول

  . تشكيل داده است

  .يدان شهدا و خيابانهاي چهارگانه منشعب از آنم :اين محور عبارت است از

توسعه هاي  فوق استخوان بندي اصلي شهر را در اين الگو تشكيل داده اند كه شهر به طور جا افتاده در رهايمحو

  .دو طرف آن رشد نموده است جديد در

ساختار نيز  اشند چند محور مهم پر ظرفيتي به مركز اصلي شهر متصل مي ب  آباد سريشدر شهر  :الگوي دوم

شعاعي را براي شهر تشكيل داده است و در اطراف شهر با گسترش شهر اين محورهاي اصلي كه از شهر دور مي شوند 

چند نمونه از اين معابر را شاهد هستيم اين معابر الگوي حلقوي دارند   آباد سريشبه هم متصل مي شوند كه ما در شهر 

  . ي تركيبي تأثير پذيرفته است كه در ذيل تشريح داده مي شوندشبكه ارتباطي در اين بخش از الگو

  :كه خيابانهاي زير از آن جدا شده اند آزادي، ميدان معلمميدان 

 بلوار امام −

 سينا بوعليخيابان  −

 خيابان شهيد چمران −

  .)ع(بلوار كمربندي امام علي
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٢٠٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

حيـث المجمـوع ماننـد يـك شـبكه       در توضيحات فوق آنچه كه مورد نظـر بـود، معرفـي خيابانهـايي بـود كـه مـن       

  .نگهدارنده، باقي خيابانها به طور مستقيم و يا غير مستقيم به آنها اتصال دارد و ارتباطات داخلي شهر را تأمين مي كنند

  :سلسله مراتب شبكه ارتباطي -17-4- 2

هـا   دسـته شـرياني   3بـه   توانهاي درون شهري را ميراه» اشتو«بر اساس استانداردهاي تعيين شده به وسيله سازمان 

(ARTERIALS)ها  كننده ، جمع(COLLECTORS) و محلي(LOCALS)  بندي كردطبقه.  

هاي نسبتاً كنترل شده هسـتند و وظيفـه ارتبـاط بـين نـواحي مختلـف       هاي شهري با دسترسيها قسمي از راهشرياني 

اهاً نقشهاي ديگري از جمله دسترسي، تجاري و نقش غالب اين راهها نيز جابجايي است كه گ. شهري را به عهده دارند

تـوان بـه دو دسـته شـرياني درجـه يـك و       راههاي شرياني را نسبت به اهميت آنها مي. شونددار ميكالبدي را نيز عهده 

، سلسله مراتب شبكه معابر به  آباد سريشبايد توجه داشت كه به علت كوچك بودن شهر . شرياني درجه دو تقسيم كرد

هـا بـه دو دسـته    با چشم پوشي از برخي شرايط قابل تفكيك است و تفكيك سلسله مراتبـي همچـون شـرياني     سختي و

  .باشدهاي آتي ميريزي درجه يك و دو راهبردي براي طراحي و برنامه 

  : تقسيم بندي راههاي شهري به شرح ذيل است

  شرياني . 1

 محلي . 2 

  .درجه دو تقسيم مي شوندراههاي شرياني خود به دو دسته درجه يك و 

  خيابان  شرياني درجه يك به سه دسته تقسيم مي گردد: شرياني درجه يك   

  آزاد راه : الف   

  بزرگراه : ب 

  راه عبوري :  ج 

  اين معابر  به دو دسته تقسيم مي شوند؛: شرياني هاي درجه دو 

  خيابان هاي شرياني اصلي، :  الف 

  ).نقش جمع و پخش كننده دارند( خيابانهاي شرياني فرعي  : ب 

  :خيابان هاي محلي نيز به دو دسته تقسيم مي گردند

  خيابان محلي اصلي، : الف 

  ). انشعابي( خيابان محلي فرعي : ب 

هـاي  به ويژگيهايي همچـون ارتبـاط بـا راههـاي بـين شـهري، اسـتفاده از تقـاطع         دوهاي درجه در تعريف شرياني 

چنـين محورهـاي ارتبـاطي بـا چنـين      . ه و نقـش غالـب جابجـايي اشـاره شـده اسـت      هاي كنتـرل شـد  همسطح، دسترسي
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٢٠٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

هاي درجه دو خيابانهاي اصلي منشعب از شرياني هاي درجه يك شرياني . وجود ندارد  آباد سريشدر شهر مشخصاتي 

تـوان  را مي )ع(علي  امامكمربندي بلوار   آباد سريشهستند و وظيفه ارتباط بين مناطق شهري را به عهده دارند در شهر 

شـهيد دسـتغيب و    چهارگانه شهيد مدني، شهيد اشرفي اصفهاني، شهيد صـدوقي، اصلي و خيابان هاي درجه دو  شرياني

  .شبكه ارتباط درون شهري دانستشرياني درجه دو فرعي  بلوار امام خميني 

هاي محلي و بـالعكس  به دسترسيها پخش كننده وظيفه هدايت جريان ترافيك از شرياني  -خيابانهاي جمع كننده

و خيابان شهيد دده جـاني   شهيد چمران شهيد محالتي شمالي و جنوبي و جابر هاي شهيد چمرانخيابان. را به عهده دارند

بقيه معـابر موجـود در   . كنند عمل مي  آباد سريشپخش كننده سيستم شبكه معابر شهر  -به عنوان مسيرهاي جمع كننده

  .هاي محلي قرار دادتوان در دسترسيرا مي  ادآب سريشمحدوده شهر 

شده است، ندهد كه سلسله مراتب دسترسي در شبكه ارتباطي شهر به خوبي رعايت مطالعات به عمل آمده نشان مي

  . شوندهاي محلي مستقيماً به مسيرهاي شرياني متصل ميدسترسيي به طوري كه گاه

نقش كاركردي معابر  -18-4  

در طراحي راههاي شهري، اصالح معابر و تعيين اجزاء آن، . شوندنقشهاي گوناگوني را پذيرا ميخيابانهاي شهري 

در بسياري از مواقع ممكن است يك خيابان بيش از يك نقش را به عهده داشته باشد . شناخت اين نقشها ضروري است

اي نقشها و هدايت آنها به گونه  شناخت اين ريز وظيفه يك برنامه. كه گاهاً اين نقشها با هم در تناقض و تعارض هستند

  :نقش قابل تعريف و تشخيص است 6براي خيابانهاي شهري . است كه اين تناقضات و تضادها مرتفع گردد

 فراهم آوردن امكان جابجايي براي وسايل نقليه موتوري: نقش جابجايي •

 ايجاد امكان دسترسي به بناها، قطعات و تأسيسات شهري: نقش دسترسي •

 ايجاد بستر مناسب براي تعامالت گوناگون اجتماعي مانند گردش، بازي، مالقات: نقش اجتماعي •

 تاثيرگذاري در ساختار اقتصادي شهر: نقش اقتصادي •

 دادن فرم معماري شهري به ساختار كالبدي و فيزيكي شهر و پيرامون راه): كالبدي(نقش معماري  •

 8و هوا و كيفيت زيست محيطي پيرامون راه تاثيرگذاري در تلطيف آب: محيطي نقش زيست •

در شناخت نقش خيابانهاي شهري معيارهاي گونـاگوني همچـون حجـم و سـرعت ترافيـك، كـاربري اراضـي و شـيوه         

نقش اصلي خيابانهاي شهري درجـه  . انددسترسي قطعات مجاور، اجزاء سطح مقطع و طرح هندسي خيابان تعيين كننده 

                                                 
  1374مباني، وزارت مسكن و شهرسازي،  1، بخش طراحي راههاي شهرينامه مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي ايران، آيين 1

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢١٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

-پذيرا مياي معمولتر نسبت به شرياني هاي درجه يك نقشهاي ديگر را ست اما به گونه جابجايي و دسترسي ااصلي  2

  . شوند به عنوان نمونه بلوار امام عالوه بر نقش دسترسي و جابجايي ، نقش اقتصادي به عهده دارد

اي محلي را پخش كننده غالباً نقش جابجايي، اجتماعي و دسترسي به قطعات و دسترسي ه -كنندهخيابانهاي جمع 

توانند نقشهاي ديگري همچون اقتصادي، زيست محيطي و معماري را به اين خيابانها همچنين مي. تندبرابر دارا هس  بطور

  . به عنوان نمونه خيابان فرهنگ عالوه بر نقش جابجايي و دسترسي، نقش اقتصادي را نيز به عهده دارد. عهده بگيرند

جـدول زيـر چكيـده بررسـي نقـش      . ي و دسترسي به قطعات و ساختمانهاستنقش غالب خيابانهاي محلي، اجتماع

  .خيابانهاي شهري است

  نقشه شبكه معابر 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

نقش غالب برخي از خيابانهاي شهر) 126(جدول شماره   

محيطي زيست اقتصادي اجتماعي دسترسي جابجايي نقش  معماري 

محيطي زيست  اجتماعي دسترسي جابجايي  بلوار امام خميني  معماري 

محيطي زيست    جابجايي  )ع(عليبلوار امام    

محيطي زيست    جابجايي  ورودي بيجاربلوار   معماري 

محيطي زيست    جابجايي  بلوار ورودي قروه  معماري 

محيطي زيست  اجتماعي دسترسي جابجايي  بوعلي سينابلوار   معماري 

ياقتصاد اجتماعي دسترسي جابجايي  خيابان مدني  معماري  

 معماري  اقتصادي اجتماعي دسترسي جابجايي  خيابان اشرفي اصفهاني

 معماري  اقتصادي اجتماعي دسترسي جابجايي  خيابان صدوقي

 معماري  اقتصادي اجتماعي دسترسي جابجايي  خيابان دستغيب

 معماري  اقتصادي اجتماعي دسترسي جابجايي  خيابان شهيد چمران

 معماري  اقتصادي اجتماعي دسترسي جابجايي  خيابان محالتي جنوبي

 معماري   اجتماعي دسترسي جابجايي  خيابان محالتي شمالي

 معماري  اقتصادي اجتماعي دسترسي   خيابان جابر جنوبي

    اجتماعي دسترسي   خيابان جابر شمالي

     دسترسي   خيابان شهيد دده جاني

     دسترسي   خيابان پاسداران

     دسترسي   كيخيابان رود

     دسترسي   خيابان سعدي

   اقتصادي   جابجايي  خيابان سينا

     دسترسي   خيابان جام جم

 
 

مسائل مربوط به عبور ومرور عمومي و خصوصي -19-4  

  :اجزاء سيستم ارتباطي -1-19-4

  :ارتباط در شهر به روش يك سيستم مركب از اجزاء زير صورت مي گيرد

  :انيسيستم اتوبوس ر -

  .فاقد سيستم اتوبوس راني بوده و با توجه به وسعت و جمعيت خود نياز به اين سيستم ندارد  آباد سريششهر 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  :سيستم ميني بوس راني -

سيستم ميني بوس راني براي سرويس دهي به روستاهاي اطراف استفاده مي شود و شهر داراي سيسـتم مينـي بـوس    

  .باشد مينراني داخلي نبوده  و نيازمند به آن 

  :سيستم تاكسي راني -

دستگاه جهت سرويس دهي به خارج   10كه در وضع موجود  باشد ميسيستم تاكسي راني  داراي  آباد سريششهر 

  . كه شبانه روزي كار مي كند باشد مياز شهر فعال 

  :سيستم وسيله نقليه شخصي -

وسـيله نقليـه    دسـتگاه  720حـدود    آبـاد  سـريش بر اساس پرسشي كه از درب منازل صورت پذيرفته است در شهر 

   .شخصي وجود دارد
  

  :حجم عبوري در محورها -2-19-4

سيسـتم شـبكه تاكسـي رانـي و      داراي مينـي بوسـراني    وبا توجه به عدم وجود سيستم اتوبوسراني   آباد سريششهر 

آنهـا شـهر قـروه و بلعكـس      مسافراني كـه مقصـد بيشـتر    سرويس دهي بهكه وظيفه  باشد ميفعالي آزانس تاكسي تلفني 

مـي  و به ندرت اين تاكسي ها در داخل شهر و يا براي مراجعه به شهرهاي ديگر و روستاها مورد استفاده قـرار   .باشد مي

    .گيرد

صورت گرفته اسـت، تعـداد سـفر هـاي     به روش نمونه اي   آباد سريشاز درب منازل در شهر  كهبراساس پرسشي 

  .باشد ميسفر در شبانه روز متفاوت  5تا  4اول روزانه مردم بين 

  : آباد سريشنفري شهر  7862سفر اول و جمعيت  5/4بر اين اساس و با احتساب متوسط سفر روزانه 

 .باشد ميسفر  35379كل سفرهاي انجام گرفته در روز برابر  −

  .نفر را جابجا مي كنند 6768درصد سفر هاي روزانه برابر  13/19سواري هاي شخصي  −

  .درصد سفر هاي روزانه، به صورت پياده انجام مي گيرد 87/80سفر برابر  28611ميزان  −

فقط ايـن نكتـه   . اين كه اين آمار حقيقتاً مي تواند مبناي يك قضاوت صحيح قرار بگيرد يا خير، محل بحث است  

ه ساليان طوالني ادامه را بدون ورود به بحث هاي نظري  مي توان عنوان كرد و آن اينكه  يك روز آمار از يك روند ك

آمار تردد فقط يك دور نهائي با يك فضـاي اسـتراتژيك را نمـايش    . دارد نبايستي به عنوان يك برهان قاطع اقامه شود

لذا عالوه بر آمـار ، استفسـار از آشـنايان بـه محـل و كارشناسـان و       . مي دهد و يا بهتر است چنين چيزي را نمايش دهد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ايـن مـورد   . ارشناسانه بخصوص براي پي بردن به درجه اشباع خيابانهاي بسيار مهـم اسـت  مديران محلي و بازديدهاي ك

  .اتفاق افتاده است  يعني اينكه عالوه بر آمار از نظرات كارشناسانه مديران افراد مطلع به موضوع استفاده شده است
  

  

  :حجم عبوري در گره هاي مهم شهري -1-2-19-4

ترافيك گره ها يا نقاطي كه مسيرهاي ارتبـاطي يكـديگر را قطـع مـي كننـد در      در بررسي هاي مربوط به مهندسي 

به مورد اجرا در مي آيد محاسبه ورودي هاي به يك تقاطع  عملبرآورد كارايي شبكه داراي اهميت است آنچه كه در 

  :اين كه يك تقاطع داراي چه ظرفيتي است بستگي به چند عامل دارد. است 

  ورودي به تقاطع؛ تعداد شاخه هاي  –الف 

  هندسه تقاطع شيب كم و زياد،  -ب

  تعداد حركات كهن ورودي و خروجي كه يك طرفه بودن خيابان در آن موثر است،  -ج

  وجود چراغ راهنمايي يا عدم وجود آن، -د

  تعداد نوارهاي عبوري خيابانها، -ه

بيجار كه قابل توجه مـي باشـد،    –روه بجز ترافيك عبوري بين شهري قاز لحاظ ترافيك عبوري،   آباد سريششهر 

بـا    آبـاد  سـريش الزم است كه شبكه معابر شهر  نكتهذكر اين . گذرد ترافيك كمي از اين شهر به روستاهاي اطراف مي

عمران شهري و ايجاد خيابانهاي چليپايي شكل همراه با ميدان مركزي در مركـز بافـت قـديم، و     ساله  40سابقه توجه به 

 باشـد  مياز وسعت مناسبي برخوردار زيادي شبكه معابر  بسيار تا حدود ،)1364از سال (شهري هاديطرح  نيز داشتن دو

عبور مي كند  در حال حاضر چـون ترافيـك سـنگيني نـدارد و تعـداد      ) ع(علي و ترافيك عبوري از شهر، از بلوار امام 

  .و تا افق طرح نيز مشكلي نخواهد داشت ه استمشكلي ايجاد ننمود ،در سطح شهر وجود دارد يكمنسبتاً وسايل نقليه 

هـا و  ضروري و نتايج حاصل از آن تأثير بسيار مهمي در طراحـي  اصليمحورهاي بررسي حجم ترافيك عبوري از 

  .هاي آتي خواهد داشت يبرنامه ريز

بوس و كاميون ، وسايل نقليه به پنج دسته سواري، وانت، ميني محورهاي اصلي براي سرشماري ترافيك عبوري از 

در ايـن آمـارگيري هـر    . سبك اسـت  (Private)هرگونه وسيله شخصي  سواريمنظور از . تقسيم شدو موتورسيكلت 

هرگونه خودرو حمل و نقل جمعي بزرگتر از سـواري  . نوع وانت با شماره شخصي و عمومي در رده وانت شمارش شد

هر نوع وسيله باري همانند كاميون تك واحدي . حساب آمد بوس در اين آمارگيري در زمره ميني بوس بهاعم از ميني 

(Single Unit) و بزرگتر از آن به عنوان كاميون  محسوب شده است.  
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 معماري و شهرسازي

 بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ) 127(جدول شماره 

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري محل برداشت

 بلوار ورودي قروه
 236 11 20 24  181  به ميدان آزادي ورودي

 253 13 5 52  183  از ميدان آزادي خروجي

 بلوار امام خميني
 159 4 7 33  115  به ميدان آزادي ورودي

 165 4 15 13  133  از ميدان آزادي خروجي

) ع(بلوار امام علي
  }كمربندي{

 121 13 5 19  84  ديبه ميدان آزا ورودي

 98 11 12 11  64  از ميدان آزادي خروجي

 بلوار امام خميني
 215 4 15 16  180  به ميدان معلم ورودي

 142 4 8 18  112  از ميدان معلم خروجي

  بلوار بوعلي سينا
 30 1 0 2  27  به ميدان معلم ورودي

 39 3 0 5  31  از ميدان معلم خروجي

  خيابان شهيد مدني
 175 6 8 28  133  ه ميدان معلمب ورودي

 240 4 15 24  197  از ميدان معلم خروجي

به طرف (خيابان 
  )گورستان قديمي

 34 0 0 2  32  به ميدان معلم ورودي

 33 0 0 1  32  از ميدان معلم خروجي

  خيابان شهيد مدني
 169 4 4 33  128  به ميدان شهدا ورودي

 121 2 3 9  107  از ميدان شهدا خروجي

بان شهيد اشرفي خيا
  اصفهاني

 146 2 0 32  112  به ميدان شهدا ورودي

 199 4 3 40  152  از ميدان شهدا خروجي

  خيابان شهيد صدوقي 
 174 4 4 27  139  به ميدان شهدا ورودي

 206 4 3 43  156  از ميدان شهدا خروجي

  خيابان شهيد دستغيب
 107 3 3 24  77  به ميدان شهدا ورودي

 70 3 2 24  41  ن شهدااز ميدا خروجي

  خيابان شهيد صدوقي
 75 16 4 24  31  به سه راهي بيجار ورودي

 65 16 3 15  31  از سه راهي بيجار خروجي

) ع(بلوار امام علي
  }كمربندي{

 73 17 8 7  41  به سه راهي بيجار ورودي

 82 24 3 17  38  از سه راهي بيجار خروجي

  جاده بيجار
 69 15 2 16  36  به سه راهي بيجار ورودي

 70 8 8 15  39  از سه راهي بيجار خروجي

  1388نتايج مطالعات ميداني مشاور در سال : ماخذ 

و به شـيوه دسـتي    آزادي، معلم، شهدا و سه راهي بيجاردر برداشت حجم تردد ترافيك، آمارگيري از ميدان هاي  

عصر بـه مـدت يـك     18الي  17بعد از ظهر و  13الي  12شده براي شمارش از ساعت  هزمان در نظر گرفت. انجام گرفت

دليل انتخاب اين ساعت اين بود كه طبق بررسيهاي به عمل آمده حجم ترافيـك در ايـن   . ساعت تمام در نظر گرفته شد

  .يا ترافيك متوسط روزانه دارد ADTساعت بيشترين شباهت را به
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر  نسبت به كل بار  18الي  17نسبت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك )128(جدول شماره 

 )به درصد(ترافيكي هر مسير

 كاميون ميني بوس وانت سواري محل برداشت

 بلوار ورودي قروه
 4.66 8.47 10.17 76.69 ورودي به ميدان آزادي

 5.14 1.98 20.55 72.33 خروجي از ميدان آزادي

 بلوار امام خميني
 2.52 4.40 20.75 72.33 ه ميدان آزاديورودي ب

 2.42 9.09 7.88 80.61 خروجي از ميدان آزادي

 }كمربندي{) ع(بلوار امام علي
 10.74 4.13 15.70 69.42 ورودي به ميدان آزادي

 11.22 12.24 11.22 65.31 خروجي از ميدان آزادي

 بلوار امام خميني
 1.86 6.98 7.44 83.72 ورودي به ميدان معلم

 2.82 5.63 12.68 78.87 خروجي از ميدان معلم

 بلوار بوعلي سينا
 3.33 0.00 6.67 90.00 ورودي به ميدان معلم

 7.69 0.00 12.82 79.49 خروجي از ميدان معلم

 خيابان شهيد مدني
 3.43 4.57 16.00 76.00 ورودي به ميدان معلم

 1.67 6.25 10.00 82.08 خروجي از ميدان معلم

 )به طرف گورستان قديمي(يابان خ
 0.00 0.00 5.88 94.12 ورودي به ميدان معلم

 0.00 0.00 3.03 96.97 خروجي از ميدان معلم

 خيابان شهيد مدني
 2.37 2.37 19.53 75.74 ورودي به ميدان شهدا

 1.65 2.48 7.44 88.43 خروجي از ميدان شهدا

 خيابان شهيد اشرفي اصفهاني
 1.37 0.00 21.92 76.71 ن شهداورودي به ميدا

 2.01 1.51 20.10 76.38 خروجي از ميدان شهدا

 خيابان شهيد صدوقي
 2.30 2.30 15.52 79.89 ورودي به ميدان شهدا

 1.94 1.46 20.87 75.73 خروجي از ميدان شهدا

 خيابان شهيد دستغيب
 2.80 2.80 22.43 71.96 ورودي به ميدان شهدا

 4.29 2.86 34.29 58.57 شهدا خروجي از ميدان

 خيابان شهيد صدوقي
 21.33 5.33 32.00 41.33 ورودي به سه راهي بيجار

 24.62 4.62 23.08 47.69 خروجي از سه راهي بيجار

 }كمربندي{) ع(بلوار امام علي
 23.29 10.96 9.59 56.16 ورودي به سه راهي بيجار

 29.27 3.66 20.73 46.34 خروجي از سه راهي بيجار

 جاده بيجار
 21.74 2.90 23.19 52.17 ورودي به سه راهي بيجار

 11.43 11.43 21.43 55.71 خروجي از سه راهي بيجار
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢١٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

باشد  بعد از ظهر مي 18الي  17اطالعات به دست آمده بيشترين مقدار ترافيك عبوري از محورها مربوط به ساعت 

بعـد از   18الي  17هاي هر يك از ميادين و محورهاي منتهي به آنها در ساعت  بنابراين در ادامه نتايج مربوط به برداشت

  .ظهر شرح داده مي شود

  ):دروازه ورودي شهر از طرف قروه(آزاديحجم عبوري در محورهاي منتهي به ميدان  -1-1-2-19-4

وسيله  236اعت است كه وسيله نقليه در س 489حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :بلوار ورودي قروه

عمـده حجـم   . تـردد مـي كنـد   ) مسير برگشت(خروجي از ميدان دروسيله نقليه  253و ) مسير رفت(نقليه به طرف ميدان 

كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري از مسير رفـت نيـز   . است شدهدرصد تشكيل  69/76ترافيكي مسير رفت از سواري با 

درصد  33/72تعداد وسيله هاي نقليه را سواري با  ندر مسير برگشت نيز بيشتري. اشدب مي درصد 47/8با  كاميونمتعلق به 

  .درصد تشكيل مي دهند 98/1با  ميني بوسو كمترين تعداد را 

 بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ) 129(جدول شماره 

وسـيله   159وسيله نقليه در سـاعت اسـت كـه     324ين خيابان برابر حجم تردد ترافيك عبوري در ا :بلوار امام خميني

عمـده حجـم   . تـردد مـي كنـد   ) مسير برگشت(وسيله نقليه درخروجي از ميدان  165و ) مسير رفت(ه طرف ميدان نقليه ب

يـز  كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري از مسير رفـت ن . درصد تشكيل شده است 33/72ترافيكي مسير رفت از سواري با 

درصد  61/80تعداد وسيله هاي نقليه را سواري با  ندر مسير برگشت نيز بيشتري. باشد مي درصد 52/2متعلق به كاميون با 

  .درصد تشكيل مي دهند 42/2با كاميون و كمترين تعداد را 

 ترافيكي شهر بعد از ظهر در محورهاي مهم 18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ) 130(جدول شماره 

وسيله نقليه در سـاعت اسـت    219م تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر حج :}كمربندي{) ع(بلوار امام علي

. تـردد مـي كنـد   ) مسير برگشت(خروجي از ميدان دروسيله نقليه  98و ) مسير رفت(وسيله نقليه به طرف ميدان  121كه 

ليـه عبـوري از   كمتـرين تعـداد وسـايل نق   . درصد تشكيل شده است 42/69با  سواريمسير رفت از عمده حجم ترافيكي 

ودي قروهبلوار ور محل برداشت  جمع كاميون ميني بوس وانت سواري 

  به ميدان آزادي ورودي
 236 11 20 24  181  تعداد

 100 4.66 8.47 10.17 76.69  درصد

  از ميدان آزادي خروجي
 253 13 5 52  183  تعداد

 100 5.14 1.98 20.55 72.33  درصد

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري بلوار امام خميني محل برداشت

  به ميدان آزادي ورودي
 159 4 7 33  115  تعداد

 100 2.52 4.40 20.75 72.33  درصد

  از ميدان آزادي خروجي
 165 4 15 13  133  تعداد

 100 2.42 9.09 7.88 80.61  درصد
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢١٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

تعـداد وسـيله هـاي نقليـه را      ندر مسـير برگشـت نيـز بيشـتري    . باشد مي درصد 13/4با  ميني بوس مسير رفت نيز متعلق به 

  .درصد تشكيل مي دهند 22/11 كاميون و وانت هر كدام بادرصد و كمترين تعداد را  31/65سواري با 

 بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17ترافيك برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ) 131(جدول شماره 

  

  :حجم عبوري در محورهاي منتهي به ميدان معلم -2-1-2-19-4

وسـيله   215وسيله نقليه در ساعت است كـه   357حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :بلوار امام خميني

عمـده حجـم   . تـردد مـي كنـد   ) گشتمسير بر(خروجي از ميدان دروسيله نقليه  142و ) مسير رفت(نقليه به طرف ميدان 

كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري از مسير رفـت نيـز    .درصد تشكيل شده است 72/83سواري با ترافيكي مسير رفت از 

 87/78تعـداد وسـيله هـاي نقليـه را سـواري بـا        ندر مسير برگشت نيـز بيشـتري  . باشد مي درصد 86/1با  كاميون متعلق به 

  .درصد تشكيل مي دهند 88/2با نيز كاميون  درصد و كمترين تعداد را

 بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ) 132(جدول شماره 

بـه  وسـيله نقليـه    30وسيله نقليه در ساعت است كه  69حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :بلوار بوعلي سينا

عمـده حجـم ترافيكـي    . تردد مـي كنـد  ) مسير برگشت(ميدان  وسيله نقليه درخروجي از 39و ) مسير رفت(طرف ميدان 

كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري از مسير رفت نيز متعلـق بـه   . درصد تشكيل شده است 00/90مسير رفت از سواري با 

 درصـد و  49/79تعداد وسيله هاي نقليـه را سـواري بـا     ندر مسير برگشت نيز بيشتري. باشد مي صفر درصدبا  ميني بوس 

  .درصد تشكيل مي دهند صفرميني بوس با  نيز كمترين تعداد را

  

  

}كمربندي{) ع(بلوار امام علي محل برداشت  جمع كاميون ميني بوس وانت سواري 

  به ميدان آزادي ورودي
 121 13 5 19  84  تعداد

 100 10.74 4.13 15.70 69.42  درصد

  از ميدان آزادي خروجي
 98 11 12 11  64  تعداد

 100 11.22 12.24 11.22 65.31  درصد

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري بلوار امام خميني محل برداشت

  به ميدان معلم ورودي
 215 4 15 16  180  تعداد

  درصد
١.٨٦ ٦.٩٨ ٧.٤٤ ٨٣.٧٢ 100 

  از ميدان معلم خروجي
 142 4 8 18  112  تعداد

  درصد
٢.٨٢ ٥.٦٣ ١٢.٦٨ ٧٨.٨٧ 100 
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢١٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ): 133(جدول شماره 

 

وسيله  175وسيله نقليه در ساعت است كه  415حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :خيابان شهيد مدني

عمـده حجـم   . تـردد مـي كنـد   ) مسير برگشت(خروجي از ميدان درنقليه  وسيله 240و ) مسير رفت(نقليه به طرف ميدان 

كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري از مسير رفـت نيـز   . درصد تشكيل شده است 00/76سواري با ترافيكي مسير رفت از 

 08/82بـا   تعـداد وسـيله هـاي نقليـه را سـواري      ندر مسير برگشت نيـز بيشـتري  . باشد ميدرصد  43/3متعلق به كاميون با  

  .درصد تشكيل مي دهند 67/1درصد و كمترين تعداد را ميني بوس با 

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ): 134(جدول شماره   

 

وسيله نقليه در ساعت است  67حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :)به طرف گورستان قديمي(خيابان 

. تـردد مـي كنـد   ) مسـير برگشـت  (خروجي از ميدان دروسيله نقليه  33و ) مسير رفت(ف ميدان وسيله نقليه به طر 34كه 

كمتـرين تعـداد وسـايل نقليـه عبـوري از      . شده است تشكيلدرصد  12/94سواري با عمده حجم ترافيكي مسير رفت از 

تعداد وسيله  نرگشت نيز بيشتريدر مسير ب. باشد ميدرصد  صفربا  و ميني بوس هر كدام ر رفت نيز متعلق به كاميون مسي

درصـد تشـكيل مـي     صـفر با   نيز كاميون و ميني بوس هر كدامدرصد و كمترين تعداد را  97/96هاي نقليه را سواري با 

  .دهند

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر 18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ): 135(جدول شماره   

  

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري بلوار بوعلي سينا محل برداشت

  به ميدان معلم ورودي
 30 1 0 2  27  تعداد

 100 3.33 0.00 6.67 90.00  درصد

  از ميدان معلم خروجي
 39 3 0 5  31  تعداد

 100 7.69 0.00 12.82 79.49  درصد

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري خيابان شهيد مدني محل برداشت

  به ميدان معلم ورودي
 175 6 8 28  133  تعداد

 100 3.43 4.57 16.00 76.00  درصد

  از ميدان معلم خروجي
 240 4 15 24  197  تعداد

 100 1.67 6.25 10.00 82.08  درصد

)به طرف گورستان قديمي(ابان خي محل برداشت  جمع كاميون ميني بوس وانت سواري 

  به ميدان معلم ورودي
 34 0 0 2  32  تعداد

 100 0.00 0.00 5.88 94.12  درصد

  از ميدان معلم خروجي
 33 0 0 1  32  تعداد

 100 0.00 0.00 3.03 96.97  درصد
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢١٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ):ميدان مركزي شهر(حجم عبوري در محورهاي منتهي به ميدان شهدا -3-1-2-19-4

وسـيله   169وسيله نقليه در ساعت است كـه   290حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :خيابان شهيد مدني

عمـده حجـم   . تـردد مـي كنـد   ) مسير برگشت(خروجي از ميدان دروسيله نقليه  121و ) مسير رفت(نقليه به طرف ميدان 

كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري از مسير رفـت نيـز   . شده است صد تشكيلدر 74/75ت از سواري با ترافيكي مسير رف

تعداد وسيله هـاي نقليـه را    نبرگشت نيز بيشتريمسير  در. باشد ميدرصد  37/2با  و ميني بوس هر كدام متعلق به كاميون 

  .تشكيل مي دهند درصد 65/1با  كاميوندرصد و كمترين تعداد را  43/88سواري با 

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ): 136(ه جدول شمار  

 

وسيله نقليه در ساعت است كـه   345حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :خيابان شهيد اشرفي اصفهاني

. تـردد مـي كنـد   ) مسـير برگشـت  (خروجي از ميـدان  دروسيله نقليه  199و ) مسير رفت(وسيله نقليه به طرف ميدان  146

كمتـرين تعـداد وسـايل نقليـه عبـوري از      . درصد تشكيل شده است 71/76ترافيكي مسير رفت از سواري با ه حجم عمد

تعـداد وسـيله هـاي نقليـه را      ندر مسـير برگشـت نيـز بيشـتري    . باشد ميدرصد  صفربا  ميني بوس مسير رفت نيز متعلق به 

  .درصد تشكيل مي دهند 51/1ميني بوس با  نيز درصد و كمترين تعداد را 38/76سواري با 

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ): 137(جدول شماره   

 

 174وسيله نقليـه در سـاعت اسـت كـه      380حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :صدوقيخيابان شهيد 

عمـده  . تـردد مـي كنـد   ) مسير برگشت(ميدان خروجي از دروسيله نقليه  206و ) مسير رفت(وسيله نقليه به طرف ميدان 

كمترين تعـداد وسـايل نقليـه عبـوري از مسـير      . تشكيل شده است درصد 89/79ي با رفت از سوار مسيرحجم ترافيكي 

تعداد وسيله هاي  ندر مسير برگشت نيز بيشتري. باشد ميدرصد  30/2  هر كدام باكاميون ميني بوس و نيز متعلق به رفت 

  .دهند درصد تشكيل مي 46/1كمترين تعداد را ميني بوس با و  درصد 73/75ي با نقليه را سوار

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري خيابان شهيد مدني محل برداشت

  به ميدان شهدا ورودي
 169 4 4 33  128  تعداد

 100 2.37 2.37 19.53 75.74  درصد

  از ميدان  شهدا خروجي
 121 2 3 9  107  دادتع

 100 1.65 2.48 7.44 88.43  درصد

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري خيابان شهيد اشرفي اصفهاني محل برداشت

  به ميدان  شهدا ورودي
 146 2 0 32  112  تعداد

 100 1.37 0.00 21.92 76.71  درصد

  از ميدان  شهدا خروجي
 199 4 3 40  152  تعداد

 100 2.01 1.51 20.10 76.38  درصد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٢٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ): 138(جدول شماره   

 

 107وسيله نقليـه در سـاعت اسـت كـه      177حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :خيابان شهيد دستغيب

عمـده  . تـردد مـي كنـد   ) مسـير برگشـت  (خروجي از ميدان دروسيله نقليه  70و ) مسير رفت(ن وسيله نقليه به طرف ميدا

كمترين تعـداد وسـايل نقليـه عبـوري از مسـير      . تشكيل شده است درصد 96/71سواري با حجم ترافيكي مسير رفت از 

تعداد وسيله هاي  ننيز بيشتريدر مسير برگشت . باشد مي درصد 80/2با  ميني بوس و كاميون هر كدام رفت نيز متعلق به 

  .مي دهند درصد تشكيل 86/2را ميني بوس با و كمترين تعداد  درصد 57/58سواري با نقليه را 

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ): 139(جدول شماره   

  

  ):بيجاردروازه ورودي شهر از طرف (حجم عبوري در محورهاي منتهي به سه راهي بيجار  -4-1-2-19-4

 75وسـيله نقليـه در سـاعت اسـت كـه       140در اين خيابان برابـر   عبوريحجم تردد ترافيك  :خيابان شهيد صدوقي

عمـده  . تـردد مـي كنـد   ) مسـير برگشـت  (خروجي از ميدان دروسيله نقليه  65و ) مسير رفت(وسيله نقليه به طرف ميدان 

كمترين تعـداد وسـايل نقليـه عبـوري از مسـير      . ه استتشكيل شد درصد 33/41سواري با حجم ترافيكي مسير رفت از 

تعداد وسيله هاي نقليه را سـواري بـا    نبرگشت نيز بيشتريدر مسير . باشد مي درصد 33/5با  ميني بوس رفت نيز متعلق به 

  .درصد تشكيل مي دهند 62/4ميني بوس با باز هم درصد و كمترين تعداد را  69/47

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17فيك عبوري در ساعت اوج ترافيك برداشت ترا): 140(جدول شماره   

 

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري خيابان شهيد صدوقي محل برداشت

  هدابه ميدان  ش ورودي
 174 4 4 27  139  تعداد

 100 2.30 2.30 15.52 79.89  درصد

  از ميدان  شهدا خروجي
 206 4 3 43  156  تعداد

 100 1.94 1.46 20.87 75.73  درصد

انتو سواري خيابان شهيد دستغيب محل برداشت  جمع كاميون ميني بوس 

  به ميدان  شهدا ورودي
 107 3 3 24  77  تعداد

 100 2.80 2.80 22.43 71.96  درصد

  از ميدان  شهدا خروجي
 70 3 2 24  41  تعداد

 100 4.29 2.86 34.29 58.57  درصد

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري خيابان شهيد صدوقي محل برداشت

  ورودي به سه راهي بيجار
 75 16 4 24  31  تعداد

 100 21.33 5.33 32.00 41.33  درصد

  سه راهي بيجار خروجي از 
 65 16 3 15  31  تعداد

 100 24.62 4.62 23.08 47.69  درصد
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٢١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

وسيله نقليه در سـاعت اسـت    155حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :}كمربندي{) ع(بلوار امام علي

. تـردد مـي كنـد   ) مسـير برگشـت  (خروجي از ميدان دروسيله نقليه  83و ) مسير رفت(وسيله نقليه به طرف ميدان  73كه 

كمتـرين تعـداد وسـايل نقليـه عبـوري از      . تشكيل شده است درصد 16/56سواري با يكي مسير رفت از عمده حجم تراف

تعداد وسيله هاي نقليه را سواري بـا   ننيز بيشتري برگشتمسير در . باشد ميدرصد  59/9با   وانتمسير رفت نيز متعلق به 

  .هنددرصد تشكيل مي د 66/3درصد و كمترين تعداد را ميني بوس با  34/46

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ): 141(جدول شماره   

 

وسيله نقليـه بـه    69وسيله نقليه در ساعت است كه  139حجم تردد ترافيك عبوري در اين خيابان برابر  :جاده بيجار

عمـده حجـم ترافيكـي    . ردد مـي كنـد  ت) مسير برگشت(خروجي از ميدان دروسيله نقليه  70و ) مسير رفت(طرف ميدان 

كمترين تعداد وسايل نقليه عبوري از مسير رفت نيز متعلـق بـه   . درصد تشكيل شده است 17/52مسير رفت از سواري با 

درصـد و   71/55تعداد وسيله هاي نقليه را سـواري بـا    نبيشتريدر مسير برگشت نيز . باشد ميدرصد  90/2با  ميني بوس 

  .تشكيل مي دهند درصد 43/11با هركدام  و كاميون ي بوسكمترين تعداد را مين

بعد از ظهر در محورهاي مهم ترافيكي شهر   18الي  17برداشت ترافيك عبوري در ساعت اوج ترافيك ): 142(جدول شماره   

  

  :تصادفات ترافيكي -3-19-4

در . تصادف از نظر راهنمايي و رانندگي به آن دسته از تصادفات اطالق مي شود كـه نيـاز بـه تهيـه كروكـي دارد      

كليـه تصـادفاتي كـه بـدون دخالـت      . سه تصادف با شرايط فوق به مراجع ذيصالح اعالم مي شود بين يك تا طول هفته

كارشناس راهنمايي و يا با دخالت افسر كارشناس بدون تنظيم كروكي منجر به سازش مي شود، در مرز تصادفات شهر 

علي رغم مراجعات مكرر بـه  . استع مطرح نمي شوند و تعداد آنها معين نيست و پليس راهنمايي از تعداد آنها بي اطال

}كمربندي{) ع(بلوار امام علي محل برداشت  جمع كاميون ميني بوس وانت سواري 

  ورودي به سه راهي بيجار
 73 17 8 7  41  تعداد

 100 23.29 10.96 9.59 56.16  درصد

  سه راهي بيجار خروجي از 
 82 24 3 17  38  تعداد

 100 29.27 3.66 20.73 46.34  درصد

 جمع كاميون ميني بوس وانت سواري جاده بيجار محل برداشت

  ورودي به سه راهي بيجار
 69 15 2 16  36  تعداد

 100 21.74 2.90 23.19 52.17  درصد

  سه راهي بيجار خروجي از 
 70 8 8  15  39  تعداد

 100 11.43 11.43 21.43 55.71  درصد
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٢٢ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

در اختيار مشاور گذاشته نشده   آباد سريشاداره راهنمايي و رانندگي شهرستان قروه، اطالعاتي از ميزان تصادفات شهر 

رفت كه تصادفات در اين شهر اما طبق برداشت هاي مشاور از سطح شهر و بررسي هاي انجام شده چنين نتيجه گ. است

  . ر هم رخ بدهد خسارت آن بسيار ناچيز استخيلي كم است و اگ

  :پاركينگ -4-19-4

 21/ 9 داراي تاسيسات پاركينـگ هسـتند برابـر     آباد سريشبر اساس نتايج بدست آمده، تعداد ساختمانهايي كه در 

 حياطاز مسئله پاركينگ را با استفاده   آباد سريششهر . درصد مي باشند 1/78درصد و ساختمانهايي كه فاقد آن هستند 

  :حاشيه خيابانها حل كرده استمنازل و  هاي بزرگ

براين اساس اين نتيجه حاصل مي شود كه در حال حاضر ضريب مالكيت پاركينگ براي ساختمان هـاي مسـكوني   

  آبـاد  سريشكه در آينده و با افزايش تعداد اتومبيل ها در سطح شهر و با توجه به اين مسئله كه شهر  باشد ميبسيار پايين 

، در آينده مشكالت خاصي در سطح شهر به وجود خواهد آمد كه يكي از عـواملي كـه   باشد ميفاقد پاركينگ عمومي 

مي تواند سبب كاهش آن گردد، صدور پروانه ساختماني مشروط به وجـود پاركينـگ در سـاختمان باشـد كـه توسـط       

  . شهرداري مي تواند انجام پذيرد
  

  :ضريب مالكيت اتومبيل -5-19-4

 85/2بـه ازاي هـر    1388براساس آمار برداشت شـده مشـاور در سـال      آباد سريشريب مالكيت اتومبيل در شهر ض

  .باشد مينفر، يك اتومبيل  88/12خانوار يا هر 
  

توسعه شهر  ارزيابي امكانات رشد كالبدي و -4- 20  

ايـن  . توسعه كالبدي آن است جهات اصلي و حدود تعيينريزي شهر و ارائه طرح پيشنهادي، نخستين گام در طرح

پارامترها گرچه كالبدي صرف به نظر مي رسند اما خود تابعي از تحوالت اقتصادي و جمعيتـي شـهر در مقيـاس كـالن     

 با وجود گذشت نزديك به چهار دهه از تاريخچه تصويب طرحهاي هادي و جامع در شـهرهاي مـا، اكنـون مـي    . است

لـذا  . د و جهات گسترش، حاصل تصميم سازي هاي طرحهاي پيشين دانسـت توان اين شهرها را بخصوص از منظر حدو

 بدون مراجعه به طرحهاي پيشين آن امـري غلـط و غيـر ممكـن مـي       آباد سريشتعيين جهات و حدود توسعه آتي شهر 

العه قرار مورد مط  آباد سريشلذا در اين بخش ابتدا آراء طرحهاي پيشين در ارتباط با حدود و جهات توسعه شهر . نمايد

گـردد و نهايتـاً شـيوه مطلـوب     خلـق مـي   كالبـدي هاي گوناگون توسعه گيرد و سپس با برآورد حدود توسعه، گزينهمي
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٢٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

زمينهاي باير و ابنيه مخروبـه بعنـوان اولـين فضـاهاي توسـعه فيزيكـي        .شودبرگزيده مي  آباد سريشتوسعه كالبدي شهر 

  .باشد ميو شرق شهر  جنوبت و ساز در گرايشات ساخ. بافت مورد استفاده قرار گيرند

  بررسي طرحهاي پيشين -

كه براي بررسي امكانات و جهات و حـدود توسـعه الزم     آباد سريشطرحهاي پيشين مرتبط با توسعه كالبدي شهر 

  .كردستاندفتر فني استانداري استان  1364است مورد مطالعه قرار گيرد عبارت است طرح هادي مصوب سال 

و  شـمال غـرب  و  را در جهت شمال  شهرسعي داشته است كه توسعه كالبدي آتي  1364صوب سال طرح هادي م

   . سوق داده و هدايت كندجنوب  

شايد هم بـي اطـالع از   (ايجاد شده در طرح قبلي  تعهداتبدون توجه به الزامات و  1372طرح هادي مصوب سال 

در جهت شمال  و شمال غرب و جنـوب  سـوق   د طرح قبلي هماننسعي داشته است كه توسعه كالبدي آتي شهر را ) آن

شمال  شهر بسيار كمتر از طرح قبلي و در  جهت شمال  و شمال غرببا اين تفاوت كه اين توسعه در  داده و هدايت كند

همچنين اين طرح نسبت به طرح قبلي عـالوه برجهـات    .بيشتر از طرح قبلي پيش بيني شده استشهر و غرب جنوب  و 

  .پيش بيني نموده است شمال شرقي نيزجهت ر توسعه در فوق د

هـاي  گرچه تمامي توسعه كالبدي برآورد شـده در طـرح    دهدميبررسي وضعيت كنوني وضع كالبدي شهر نشان 

در واقع بسياري از . باشدتحقق نيافته است اما جهت كلي توسعه همان جهت تعيين شده در طرح هادي ميهادي گذشته 

عليـرغم   يافتـه و بويژه در جهت شـمال  و شـمال غـرب شـهر تحقـق ن     نظر گرفته شده براي توسعه آتي به اين اراضي در 

 بسـيار جهت جنوب ، به دليل مهاجر فرستي و رشد منفي و نيـز رشـد طبيعـي    در ساخت و ساز مردم به  و گرايش تمايل

  .پيدا ننموده استحقق ز پيش بيني هاي صورت گرفته تين)  بجز سمت ورودي قروه(كم، در جهت جنوب ، 

  محدوديت و موانع رشد و توسعه  -1-4-20

و موانع رشد عبارتست از آن گونه عناصر و يا عواملي كه در جهت رشد و توسعه مي تواند مانع  منظور از محدوديت ها

ا موانع  رشد و بنابراين تعريف محدوديت ها و ي. خواه اين رشد و توسعه كالبدي باشد يا اقتصادي اجتماعي. ايجاد كند

  :توسعه شامل دو قسمت است 

يكي محدوديت هاي رشد كالبدي مانند حرايم راه، رودخانه، چاه، قنات، بافت تاريخي، اماكن مقدس فرهنگـي و   ����

و محله بندي كه اگر چه به خودي خود محدوديت نيستند ولي در طـرح هـاي پيشـنهادي بايـد موقعيـت و       يتاريخ

يك سلسله عوامل ديگـر وجـود دارد كـه از نظـر توسـعه كالبـدي بافـت بـه عنـوان          . ودآنها در نظر گرفته ش محراي
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   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٢٤ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

محدوديت محسوب مي شوند مانند گورستان، صنايع آلوده كننده هوا و صدا ، مراكز دفن زبالـه، باغـات،  مـزارع،    

  .شيب هاي تند، اراضي پست و سيل گير  و امثال آنها

، درآمداعي مانند محدوديت بودجه هاي عمراني شهر، طبقات كم ديگري محدوديت هاي توسعه اقتصادي و اجتم ����

كمي سواد يا تخصص، بيكاري، گرايش هاي اجتماعي كه بر حسـب شـهر و مراكـز زيسـتي مختلـف بـا يكـديگر        

 متفاوت است

  :عمده ترين محدوديتهاي و موانع رشد و توسعه در بخش كالبدي عبارتند از   آباد سريشدر سطح شهر 

 هاي درون بافت  حريم مسيل -

. باشـد  مـي مسيل از عوامل موثري است كه داراي سهم بسزايي در ايجاد فضاي زيسـتي و منـاظر و مزايـاي شـهري     

مزارع و محل دفع آبهـاي سـطحي شـهر  مـي      آبمحل عبور شهر عبور ميكنند كه به شمال  جنوب  از  كوچكي مسيل

شيب عمومي اين مسيل بـه طبعيـت از شـيب    . پر از آب شود اين مسيل فصلي بوده و در مواقع بارش ممكن است باشند 

مانع توسـعه درون  كم بوده  حريم اين مسيلها  .بوده و وارد اراضي كشاورزي مي شوندجنوب  به شمال از عمومي شهر 

  .و در حال حاضر بصورت كانال سرپوشيده است.آيند مينبافت شهر به شمار 

 :حريم اماكن تاريخي و فرهنگي -

  . است در محدوده شهر و بافت تاريخي و قديمي  آثارفاقد هرگونه   آباد شسري شهر

  : و شيب ارتفاعات -

با وجود ايـن ارتفـاع، محـدود كننـده توسـعه      . متر از سطح دريا ارتفاع دارد 1835 متوسطبه طور   آباد سريششهر 

ت كه شيب بسيار ماليمي بـه  ع شده اسواق تپه ماهوريتوان گفت شهر در و در كل مي نياوردهكالبدي خاصي به وجود 

مشـكل  با  ، تواند توسعه ساخت و ساز را از لحاظ دفع فاضالبمينكم نسبتاًاين شيب . دارد%) 2/1حدود ( شمالسمت 

   .سازد مواجه

  : جنس خاك-

آن  اطـراف جزء خاكهاي مرغوب به لحـاظ كشـاورزي محسـوب شـده و زمينهـاي        آباد سريشجنس خاك شهر 

اين زمينها به عنوان يكي ديگر از موانع توسعه از لحاظ طبيعي محدوديتهايي را بـراي   .باشندكشاورزي ميداراي ارزش 

  .شهر ايجاد كرده اند

  :صنايع آلوده كننده هوا -

  . شهر با مانع عمده اي روبرو نيست ،وجود صنايع آلوده كننده در محدوده اطراف عدمبا توجه به 
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٢٢٥ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ماعيمحدوديت هاي اقتصادي و اجت -

محـدوديت بودجـه هـاي    : در زمينه اقتصادي و اجتماعي عبارتنـد از   آباد سريشمحدوديت هاي شهر  ترينعمده  

عمراني شهر، سطح پايين در آمد ساكنين، كمي تخصص، بيكاري، گـرايش هـاي اجتمـاعي كـه بـر حسـب محـالت و        

 .مراكز زيستي مختلف با يكديگر متفاوت است

  عه امكانات رشد و توس -2-4-20

مترادف با محدوديتهاي رشد و توسعه شهر، عواملي نيز به عنوان امكانات رشد و توسـعه وجـود دارد، امكانـات نيـز بـر      

  :حسب كالبدي يا اقتصادي و اجتماعي تقسيم مي شود

امكانات كالبدي يعني آن گونه عواملي كه براي رشد و توسعه بافت شهري ، طراحي و رفـع نيازمنـديهاي شـهر در     ����

در اين زمينه ميتوان از اراضي باير مناسـب، نـوع مالكيـت اراضـي كـه      . شهر و اراضي اطراف آن وجود داردسطح 

ماننـد دامنـه هـاي    (مناسب براي توسعه شهري اند، قطعات مختلف مناسب زمين به منظور ايجاد نقطه نظري خـاص  

و ) براي ايجاد يك فعاليت اقتصادييك كوه يا كنار يك رودخانه براي توسعه فضاي سبز يا هر نوع زمين ديگري 

 .يا استفاده از شرايط مناسب طبيعي براي طراحي بافت

موقعيت . در حقيقت در اين مورد بايد به قابليت سنجي اراضي در ارتباط با عوامل بالقوه و بالفعل كالبدي پرداخت

ي را مشـخص كـرد   شبكه راههاي برون شهري و درون شهري، حدود و موقعيـت قطعـات، همجـواري هـاي شـهر     

در عين آن كه بسياري از آنها ممكن . بديهي است اين قابليت سنجي ها در جهت نيل به اهداف مورد توجه ميباشد

است بسته به شهر و موقعيت اقتصادي و اجتماعي شهر خود در جهت گرايش به نوع خاصي از اهداف مـوثر واقـع   

  .شود

قتصادي محيط كه ممكن است از ديـدگاهي محـدوديت محسـوب    نوع فرهنگ ها، سليقه ها و شرايط اجتماعي و ا ����

 .شود از ديدگاه ديگر دريچه اي را به سوي آينده شهر ، تعيين اهداف  و نيل به آنها مي گشايد

  :عمده ترين امكانات رشد و توسعه در بخش عبارتند از  آباد سريشدر سطح شهر 

  منابع آب -

كه آب آنها  به مخزني  باشد مي عميق چند حلقه چاه  آباد سريششهر  عمده ترين منبع تامين كننده آب آشاميدني

منتقل و از آنجا به منازل فرستاده مي شود منبع تامين آب كشاورزي نيز عمدتاً از طريـق   ارتفاعات كوه بي خيرواقع در 

بـزرگ شـمال   زيـرا چشـمه هـاي بسـيار      .نزوالت جوي و چاههايي است كه اهالي در زمينهـاي خـود حفـر نمـوده انـد     

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



   شناخت وضع موجود: جلد اول                                                   آباد شيسرشهر   و تفصيلي طرح جامع    

       

 
٢٢٦ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

آباد به علت حفر چاههاي عميق در باال دست آن بكلي خشك گرديده و به منظـور نجـات بخشـي از تاكسـتانها       سريش

   . اخيراً يك حلقه چاه عميق و يك استخر بزرگ ايجاد شده كه در كوتاه مدت مفيد باشد

بـا  .  باشـد  مـي ميليمتر   350بيش از نه آن همانطور كه ميدانيم بافت خاك منطقه نفوذ پذير بوده و بارندگي متوسط ساال

توجه به اين كه بغير از مقدار آب تبخير شده اكثر آبها ي حاصل از برف و باران به زمين نفوذ مي كند لذا مقدار آبهاي 

منتهي بايد مقدار و كيفيت بهره برداري از روي اصول باشد . زير زميني مناسب بوده و هيچگونه محدوديتي وجود ندارد

وجود آب آشاميدني مناسب و كافي تا افق طـرح   .تا اين مواهب الهي بتواند نيازهاي فعلي و آتي منطقه را برآورد سازد

افـق   در است كه محدوديتي از نظر تامين آن وجود نداشته و نيازهاي شـهر را آباد  سريشيكي از پتانسيلهاي باالي شهر 

  .طرح تامين مي كند

  اراضي باير درون بافت  -

وجـود فضـاهاي خـالي و بـاير در درون بافـت        آبـاد  سريشاز پتانسيلهاي موجود در بافت كالبدي شهر  ديگركي ي

  .موجود است كه از آنها مي توان به عنوان يكي از اولويت هاي توسعه كالبدي استفاده بهينه كرد

  منابع انساني  -

واناييهـاي شـهر بـراي توسـعه و رشـد خـود در       وجود منابع انساني فراوان در سطح منطقـه و شـهر يكـي ديگـر از ت    

 .درازمدت است كه از نيروها مي توان در بخشهاي مختلف از جمله مسكن و ساخت و ساز استفاده كرد

  شبكه ارتباطي -

مركـزي و  و ترانزيت كاالهاي مختلف از اسـتانهاي   سنندجبه  همدانمحور بين شهري  نزديكقرارگيري شهر در 

اسـتقرار   .عنوان يكي از پتانسيلهاي اين شهر در جهت رشد و توسعه همه جانبـه  مطـرح اسـت    به سنندجبه سمت  شرقي

شهر در مسير  محور بين شهري قروه به بيجار و ترانزيت كاالهاي مختلف از استانهاي شمال غرب به سمت محـور بـين   

وجود اين .همه جانبه  مطرح است شهري همدان به سنندج به عنوان يكي از پتانسيلهاي اين شهر در جهت رشد و توسعه

آباد  ايجاد كـرده اسـت كـه در آينـده باعـث رشـد شـهر         مسير امكاناتي براي رشد و توسعه منطقه بالفصل شهر سريش

   .خواهد شد

  منابع اقتصادي -

وجود چندين معدن در اطراف شهر و همچنين وجود اراضي زراعي غني به عنـوان منـابع و پتانسـيلهاي اقتصـادي شـهر      

  .طرح بوده و نقش عمده اي در جهت دهي رشد و توسعه شهر و جذب جمعيت اطراف ايفا مي كنندم
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٢٢٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  منابع محيطي -

كم زمين، بـارش مناسـب،   نسبتاًشيب : عبارتند از   آباد سريشموجود در سطح شهر  محيطيعمده ترين پتانسيلهاي 

  ... جهت مناسب باد غالب و 

  نقشه امكانات و محدوديت توسعه

  

طرح و نقشه  جمع آوري و بررسي نقشه هاي مصوب تفكيك اراضي ، طرح هاي مصوب قبلي و -21-4

فضا هاي شهر و به هنگام كردن نقشه ها بر اساس پروانه هاي صادره شهرداري هاي مربوط به معابر و  

مربـوط  ب نقشه تفكيكي مصو يك و دفتر فني استانداري آباد سريشبر اساس اطالعات دريافت شده از شهرداري 

وجود دارد كه با بررسي نقشه مذكور نشان مي دهد كه در تهيه طرح ها اساس طرح مصـوب  به اراضي بنياد مستضعفان 

ضمناً به دليل وجود مالكيت هاي خرد، نقشه هاي كوچك تفكيكي مصوب در رعايت نشده است در مورد كاربري ها 

بر اسـاس اطالعـات دريافـت شـده از      .رح لحاظ شده استشهر وجود دارد كه همگي مورد بررسي قرار گرفته و در ط

مصوب شـده مربـوط بـه     1388سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان يك نقشه تفكيكي ديگر كه در اواخر سال 
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٢٢٨ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اراضي سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان وجود دارد كه مريوط به مسكن مهر مي باشد و بررسي نقشه مذكور 

اساس طرح مصوب در مورد كاربري ها و معـابر پيشـنهادي نسـبتاٌ رعايـت شـده       مذكوردر تهيه طرح  نشان مي دهد كه

 .طرح مذكور در طرح جامع و تفصيلي لحاظ شده است. است

بررسي و برداشت دقيق شبكه خيابانها تا حد كوچه هاي دسترسي موجود  -22-4  

د به شناخت ظرفيت ترافيكي و كيفيت سرويس دهي آن توانگيري ابعاد اجزاء مقطع عرضي يك خيابان مي اندازه

روهـا، حـريم سـبز جـدا     پيـاده  : باشـد مقطع عرضي تيپ يك خيابان معمولي شامل اجزايي به اين شرح مي. كمك كند

  .يك جزيره مياني يكننده، كانال هدايت آبهاي سطحي، سواره روها و گاه

بررسي اين اجزاء . ابعاد آنها به صورت ميداني برداشت شد و  آباد سريشاجزاء مقطع عرضي خيابانهاي اصلي شهر 

در واقع در اندكي . باشنداز كانال هدايت آبهاي سطحي برخوردار مي  آباد سريشدهد كه اكثر خيابانهاي شهر نشان مي

م ظرفيت ساده ك از خيابانها اين كانال به صورت يك جوي مناسب است و در بقيه موارد يا كانال به صورت يك كانيو

سواره رو و پياده رو نيز در  هحريم سبز جدا كنند. يا بيشتر از ظرفيت طراحي شده است است يا اينكه اصالً وجود ندارد

  .متر طراحي شده است 25و يا در معابر كمتر از  . وجود ندارداز خيابانها  برخي

شود مشكل مشاهده نمي  آباد سريششهر  در ارتباط با عرض پياده رو خيابانهاي اجرا شده طبق طرح هادي قبلي در

رو ايـن خيابانهـا هـم مناسـب     رو كليه خيابانها از عرض نسبتاً مناسبي برخوردارند و همچنين عرض بخش سواره  و پياده

و يـا بـا كيفيـت بـدي     از معابر شـهر آسـفالت نشـده     برخياست، تنها مشكلي مي توان در حال حاضر به آن اشاره نمود 

ا يو براي ساكنان شهر در تردد مشكل ايجاد مي نمايد و خيابانهايي كه اجرا شده  باشد ميخاكي  ست و ياآسفالت شده ا

عرض مناسب دارند از نظر پياده رو كف سازي نشده است بنابراين عابران پياده از قسمت سواره رو تردد مي نمايند و به 

  . ناچار امنيت آنها به خطر مي افتد 

  :در جدول صفحه بعد نشان داده شده استو ابعاد آن   آباد سريشابانهاي اصلي شهر اجزاء مقطع عرضي خي
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٢٢٩ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

   آباد سريشمشخصات مقطع عرضي بعضي از خيابانهاي مهم شهر ) 143(جدول شماره 

شماره 

  مقطع
  محل برداشت  نام خيابان

عرض 

  كل
  رو پياده

فضاي 

  سبز

  \جوي

  كانيوو

سواره 

  رو

رفوژ 

  وسط

سواره 

  رو

  \جوي

  نيووكا

فضاي 

  سبز

 پياده

  رو

  35/5  -   65/0  10  4  10  65/0  -   35/5  36  ميدان معلم  بلوار امام خميني  1

  85/6  -   65/0  13  4  13  65/0  -   85/6  45 ميدان آزادي  )ع(عليبلوار امام   2

  85/3  -   65/0  5/12  4  5/12  65/0  -   85/3  م 38 بلوارورودي   ورودي بيجاربلوار   3

  60/8  -   65/0  11  5/4  11  65/0  -   60/8  45 آزادي  نميدا  بلوار ورودي قروه  4

  4  -   65/0  6/6  50/1  6/6  65/0  -   4  24 معلمميدان   بوعلي سينابلوار   5

  4  -   65/0  -   -   14.7  65/0  -   4  24 شهداميدان   خيابان مدني  6

  4  -   65/0  95/6  80/0  95/6  65/0  -   4  24 شهداميدان   خيابان اشرفي اصفهاني  7

  4  -   65/0  95/6  80/0  95/6  65/0  -   4  24 شهدادان مي  خيابان صدوقي  8

  4  -   65/0  95/6  80/0  95/6  65/0  -   4  24 شهداميدان   خيابان دستغيب  9

  3  -   65/0  -   -   11  35/0  -   3  18 ورودي خيابان   خيابان شهيد چمران  10

  85/1  -   65/0  -   -   11  65/0  -   85/1  16 ورودي خيابان   خيابان محالتي جنوبي  10

  6/2  -   65/0  -   -   5/9  65/0  -   6/2  16 ورودي خيابان   محالتي شماليخيابان   10

  15/2  -   35/0  -   -   11  35/0  -   15/2  16 خيابان  خروجي  خيابان جابر جنوبي  10

  85/1  -   65/0  -   -   11  65/0  -   85/1  16 ورودي خيابان   خيابان جابر شمالي  10

  5/2  -   35/0  -   -   8  65/0  -   5/2  14 ورودي خيابان   خيابان شهيد دده جاني  10

  3  -   35/0  -   -   9  65/0  -   3  16 ورودي خيابان  خيابان پاسداران  10

  35/1  -   65/0  -   -   8  65/0  -   35/1  12 ورودي خيابان   خيابان رودكي  10

  5/3  -   35/0  -   -   10  65/0  -   5/3  18 خيابان  انتهاي  خيابان سعدي  10

  4  -   65/0  -   -   14.7  65/0  -   4  24 ورودي خيابان   خيابان سينا  10

  65/1  -   35/0  -   -   10  35/0  -   65/1  14 ورودي خيابان   خيابان جام جم  10

  1388محاسبات مشاور، : مأخذ
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٢٣٠ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

ضوابط طراحي راههاي محلي شهري طراحي شبكه راههاي شهري  ):144(شماره جدول   

نوع 

 معبر
 

حداقل 

عرض پياده 

)متر(  

حداقل 

عرض 

سواره در 

هر جهت 

)متر(  

 عملكرد راه

عرض 

ط خ

)متر(  

عرض راه 

)متر(  

حداكثرشي

ب طولي 

)درصد(  

نوع كاربري 

 همجوار

نقش 

 اصلي

سرعت 

 مجاز 

به (

)كيلومتر  

ي
ه ا

حل
ه م

اد
پي

ي
ه ا

حل
ه م

اد
پي

ي
ه ا

حل
ه م

اد
پي

ي
ه ا

حل
ه م

اد
پي     

پياده (كوچه 
)فرعي  

متر 4   

ـ برقراري ارتباط بين مراكـز  
 واحدهاي همسايگي

ـــ دسترســي پيــاده و امــن بــه 
 كاربريهاي مسكوني

 4 10 

 ـ مسكوني
ـ مراكزواحد 

 همسايگي
پارك كودكـ   

 دسترسي
 اجتماعي

 ــ

پياده (گذر 
)اصلي  

متر 5/2  

متر در  5/2
يك نوار 

عبور 
 اضطراري

ـ برقراري ارتباط بين مراكـز  
واحــــدهاي همســـــايگي و  
 مراكز محله اي

ــ ايجـاد ارتبــاط بـين مراكــز    
گـــذران اوقـــات فراغـــت و 
 مراكز تفريحي

5/2  6 10 

 ـ مسكوني
ـ مراكزواحد 

ومحله همسايگي  
 ـ پارك و

 دبستان

 دسترسي
 اجتماعي

در  10ـ20
مواقع 

 اضطراري

ي
ه ا

حل
ي م

رس
ست

د
ي

ه ا
حل

ي م
رس

ست
د

ي
ه ا

حل
ي م

رس
ست

د
ي

ه ا
حل

ي م
رس

ست
د     

خيابان محلي 
سواره درون (

در ) اي محله
مقياس واحد 

 همسايگي

متر در  1ـ5/1
 هر طرف

در  75/2
يك نوار 

عبور در هر 
 5/5(جهت 
)متر  

ـ دسترسي مستقيم به كاربريهاي 
 مسكوني و خدمات وابسته
 ـ ارتباط بين واحدهاي همجوار
 ـ ارتباط بين مراكز محله اي

75/2  

حداقل 
متر 10

متر 5/5(
سواره به 
اضافه 

)2/25*2(  

10 
ـ مسكوني و 
 خدمات وابسته

 30 جابجايي

جمع و پخش 
سواره (كننده 

) برون محله اي
در مقياس (

)محله  

متر در  5/1ـ2
 هر طرف

متر در يك 3
نوار عبور در 

هر جهت 
)متر6(  

اي ـ برقراري ارتباط بين خيابانهـ 
 اصلي و فرعي
 ـ ارتباط بين محله هاي مجاور
ـ برقراري ارتباط بين خيابانهـاي  
 فرعي با يكديگر
 ـ ارتباط بين مراكز برزن

3 

 15حداقل 
 متر

 18حداكثر
 متر

متر 12(
سواره به 

3*2اضافه   
متر پياده 

رو 
دوچرخه 

)رو  

8 

ـ مسكوني و 
خدمات وابسته در 

 مقياس محله
ـ تجاري هفتگي  ـ 

رزنماهانه ب  
 

 دسترسي
 اجتماعي
 جابجايي

30 

  ....١٣١٣١٣١٣٧٧٧٧٥٥٥٥، اجزاي نيمرخ هاي عرضي، ، اجزاي نيمرخ هاي عرضي، ، اجزاي نيمرخ هاي عرضي، ، اجزاي نيمرخ هاي عرضي، ٣٣٣٣آئين نامه طراحي راه هاي شهري ، بخش آئين نامه طراحي راه هاي شهري ، بخش آئين نامه طراحي راه هاي شهري ، بخش آئين نامه طراحي راه هاي شهري ، بخش : : : : مأخذ مأخذ مأخذ مأخذ 

 متر: واحد         معابرنيمرخ عرضي  تشكيل دهنده اجزا   ):145(شماره  جدول

  نوع عنصر
خط حركت 

  سواره
 جدول  پياده

پاركينگ 

  اي حاشيه
  دوچرخه رو  حاشيه

عرض 
 مطلوب

5/2ـ3 5/1ـ2   75/0 2ـ5/2   5/1  5/1  

.1375، اجزاي نيمرخ هاي عرضي، 3آئين نامه طراحي راه هاي شهري ، بخش : مأخذ   
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٢٣١ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

تهيه دستور العمل هاي الزم براي كادر فني شهرداري وساير مجريـان و نظـارت كننـدگان بـر      -23-4

   اجراي طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي

اسالمي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و احكام صـادره از سـوي مراجـع     به موجب قوانين مصوب مجلس شوراي �

قضايي كشور، قوانين و مقررات و آراء و رويه هايي در ارتباط با وظايف شهرداري ها و سازمان هاي مجـري عمليـات   

بوط عمران شهري وضع گرديده است كه اجراي كليه آنها از وظايف حتمي و روزمره كليه دست اندر كاران مسائل مر

 .به شهرداري و ساير موسسات عمومي و خصوصي مي باشد

از سوي ديگر شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در دوران انقالب مصوبات فراوانـي را در جهـت بهبـود اداره     �

امور شهرها و مسائل شهرسازي و ساختماني تصويب نموده اسـت كـه رعايـت آنهـا از سـوي مسـئولين شـهرداري الزم        

 .باشداالجرا مي 

افزون بر آن شورايعالي شهر سازي و معماري و نيز كميسيون ماده پنج طرح تفصيلي شهر ججوكار دفترچه ضوابط  �

و مقررات طر ح هاي جامع و تفصيلي را كه درباره كليه كاربري ها اعم از مسـكوني و خـدماتي تعيـين تكليـف نمـوده      

ر و ساير سازمان هاي اجرايـي و مـردم ملـزم و مكلـف بـه      است را مورد تصويب قرار داده اند كه شهرداري شهر جوكا

 .رعايت آنها مي باشند

تفصيلي شهر سـريش آبـاد عـالوه بـر آن كـه شـهرداري رأسـاَ مجـري بسـياري از تأسيسـات و            -در اجراي طرح جامع 

توسـط  تجهيزات خدمات شهري و احداث معابر اصلي و فرعي شهر است، سازمان ناظر و مسئول بر حسن اجراي طرح 

بنابراين توصيه هاي زير مي توانـد پـس از   . ساير سازمان ها و موسسات عمومي و شهروندان ساكن در شهر نيز مي باشد

، به عنوان دستورالعمل هاي اجرايي در زمينه بهبود سازمان شهرداري و روش هـاي انجـام    5تصويب در كميسيون ماده 

  . ران الزم االجرا گرددامور فني، اداري و مالي براي كليه دست اندر كا

شهرداري شهر سريش آباد به موجب قوانين و مقررات مصـوب از جملـه قـانون     :تشكيالت بانك اطالعات اراضي •

زمين شهري و آيين نامه هاي مربوطه و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران، سـهمي از اراضـي بـاير و     

اي داخل شدن در محدوده طرح هاي جـامع و تفصـيلي بهـره منـد مـي      را كه از مزاي... موات و كشاورزي و باغات و 

گردند را مالك مي شود تا به عنوان قطعات معوض به آن دسته از شهروندان كه خانه و مالكيت آنهـا در اثـر اجـراي    

يي و طرح تغيير كاربري مي يابد واگذار شود به موجب قوانين و آيين نامه هاي ذيربط اين قبيـل اراضـي بايـد شناسـا    

تعيين وضعيت گرديده و توسط شـهرداري از مراجـع ذيـربط دريافـت و بـراي واگـذاري قطعـات معـوض در بانـك          
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اطالعات امالك نگهداري نموده و بهره برداري از اين اراضي به صورت ديگر و يا فروش بـه سـاير اشـخاص مجـاز     

 .اي برخوردار شده باشد نبوده مگر آنكه به موجب برخي از قوانين جاري شهرداري از چنين اجازه

نظـارت و كنتـرل بـر امـور سـاخت و سـاز اجـراي طـرح          :تجهيز واحد حقوقي و فني به منابع اطالعاتي و علمـي  •

تفصيلي زماني ميسر خواهد بود كه كارشناسان و كاركنان شهرداري از آخرين دستاوردهاي علمي و فني و ضوابط و 

در جهـت ايجـاد و انباشـت چنـين     . مطلـع باشـند  ... وقي، اجرايـي و  مقررات و آيين نامه هاي فنـي و سـاختماني، حقـ   

 اطالعاتي اعمال تمهيدات زير ضروري به نظر مي رسد؛

غني ساختن كتابخانه شهرداري از طريق خريد كتب و نشريات معماري و شهرسـازي، آيـين نامـه هـا و ضـوابط       −

  .ساخت و ساز

  .ور مربوط به تصدي و اداره امور شهرخريد كتب و نشريات فني و ساختماني در كليه ام −

  .خريد كتب الزم در زمينه ايجاد و نگهداري فضاي سبز شهري −

  .خريد كتب و نشريات مربوط به حفاظت محيط زيست −

جمع آوري كليه نشريات شهرسازي و معماري و ساختماني و ضوابط اجرايـي كـه توسـط سـازمان  مـديريت و       −

سازي، وزارت كشور و ساير سازمان هاي كشوري و لشكري در ارتبـاط بـا مسـائل    برنامه ريزي، وزارت راه و شهر

شهري منتشر مي شود و مندرجات آنها جنبه و الزامات اجرايي و قانوني دارد و يـا حـداقل از نظـر آمـوزش ضـمن      

  .خدمت كاركنان تأثير دارد

و خـدمات فنـي مـي تواننـد بطـور       با استفاده از كتب و نشريات فوق كاركنان واحد هاي شهرسـازي و معمـاري   −

مرتب در جريان آخرين دستاوردهاي علمي و روش هاي اجرايي و نظارتي قرار گرفتـه و توفيـق خـود رادر انجـام     

  .وظايف اداري و فني و خدمات مهندسي و مسئوليت هاي محوطه در امر اداره امور شهر بهبود بخشند

ه شهرداري در تشخيص ميزان عوارض و وصول آن از شهرواندان با اعمال تمهيدات فوق مي توان اميدوار بود ك −

با استفاده بهينـه  . و اخذ كمك هاي دولت براساس سرانه هاي مداول و درجه محروميت منطقه توفيق بيشتري يافته 

از منابع مالي و مصرف صحيح آن وظايف مورد تصدي خود را به نحو شايسته تري انجام داده و رضايت حق تعالي 

  .به دنبال خواهد داشت فراهم نمايدرا 
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 :دستورالعمل هاي فني •

  .تفصيلي-اجراي كامل ضوابط و مقررات طرح جامع  −

رعايت كامل ضوابط توسعه معابر در هنگام صدور پروانه ساختماني و تشخيص ميزان عقب نشـيني هـا و اعـالم      −

  .آن به متقاضيان به منظور رعايت كامل مفاد آن

  .ميزان پخي ها براساس ضوابط و مقررات ذيربطرعايت كامل  −

  .رعايت كامل تراكم هاي ساختماني  −

  .رعايت آيين نامه هاي مربوط به مقاومت در برابر زلزله  −

  .رعايت كامل مصوبات عمومي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران −

  .ه روهارعايت آيين نامه و مقررات مربوط به معلولين در طراحي معابر و پياد −

  ؛...رعايت كليه مسائل مربوط به ايمني سساختمان ها در برابر خطرات احتمالي سيل و زلزله و −

  .19رعايت آيين نامه ملي ساختمان مبحث  −

رعايت حريم هاي قانوني تأسيسات و تجهيزات و مكان هاي طبيعي و غير طبيعـي حـريم دار چـون حـريم هـاي       −

  ؛...دگان هاي نظامي و تأسيسات آب و برق رودخانه و پا

موظف ساختن طراحان و سازندگان با تأمين ايمني الزم در اراضي شيب دار كه خاصـيت و خصوصـيت رانشـي     −

ضـمنأ  . دارند با رعايت اين مورد مي توان به توفيق در اجراي صحيح طرح تفصيلي شهر سريش آبـاد اميـدوار بـود   

ي از قوانين و مقررات و دستورلعمل هـاي الزم االجـرا بـه ميـان     الزم به ياد آوري است كه چنانچه ذكري از بسيار

  .نيامده است مانع از اجراي آنها كه جزء وظايف مسلم شهرداري است، نمي شود
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