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 و صرفاً برای آموزش ارائه شده است** فایل دانشجویی )غیر قابل استناد(**
 
 سراب چنارعلیا طرح هادي روستاي
 شهرستان الشتر هنام از توابع بخش 
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 عناوین 
 مقدمه

 

 فصل اول :شناخت و ارزیابي وضع موجود 
 

 الف:معرفي اجمالي شهرستان 
 بررسي موقعيت شهرستان در استان -1
 بررسي جغرافيايي و منابع طبيعي حمدوده شهرستان شامل :مجعيت ،رودها،كوه ها، -2

  …مراتع،طول و عرض جغرافيايي و راه هاي ارتباطي و پوشش گياهي و
 

 ب:شناسایي منطقه )حوزه نفوذ(
 ارائه روش تعيني حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعيت جغرافيايي،راه هاي ارتباطي و حنوه استفاده از خدمات با-1
 …بررسي وضعيت اقليمي منطقه شامل درجه حرارت ،رطوبت ،بارندگي باد و -2
 بررسي امجايل منابع طبيعي خصوصاً آب در حوزه نفوذ روستا -3
 بررسي چگونگي سوانح طبيعي نظري :زلزله ،سيل و ساير حوادث طبيعي در حوزه نفوذ -4
حوزه نفوذ آن شامل :ميزان مجعيت،نرخ رشد،بعد خانوار، ساختار  بررسي ويژگي هاي انساين و دموگرافيك روستا و-5

 جنسي و سين مهاجرت و روند رشد مجعيت در گذشته )با توجه به آخرين آمار رمسي مركز آمار ايران( 
بررسييييي چگييييونگي و حنييييوه عمل ييييرد خييييدمات در حييييوزه نفييييوذ روسييييتا شييييامل:خدمات  داشيييي  ،آموزشييييي ، يييياري و -6

 تأسيسايت .
 ي موقعيت ايالت و عشاير در حوزه نفوذ و تأثريات ناشي از آهنا بررس-7
 

 ج : شناسایي روستا:
 معريف روستا به حلاظ موقعيت جغرافيايي-1
 تعيني حمدودهاراضي كشاورزي و حوزه منابع طبيعي روستا -2
 بررسي منابع تأمني آب آشاميدين و كشاورزي روستا -3
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 (…اد،بعد خانوار ،آموزش،سواد و بررسي ويژگي هاي مجعي  روستا)تعد-4
 بررسي وضع فعاليت در روستا : فعاليتهاي كشاورزي ، دامداري ، صنايع ، خدمات -5
 شناخت و بررسي علل پيدايش روستا -6
شناخت عوامل موثر در ش ل گريي روستا نظري شرياهناي آب،توپوگرايف زمني و عوارض و عوامل طبيعي و -7

 وستااجتماعي و مراحل توسعه ر 
  شناخت و تعيني حنوه كاربري فضاهاي موجود اعم از مس وين ، اداري ، خدمايت و-8

 رفاهي و حماسبه سطوح مربوطه.
 شناسايي مراكز تفرجگاهي و جاذبه هاي توريس  و بررسي اثرات آن بر توسعه روستا-9
 بررسي چگونگي مال يت اراضي روستا-11
 .…ي ابنيه خترييب ، مرم  ، نوساز وتارخيي شناخت كيفيت ابنيه روستا شامل بررس-11
 بررسي شب ه هاي ارتباطي شامل :سطح بندي شب ه ها ، تعيني طول و عرض معابر ،  -12

 چگونگي شيب ها و نوع عمل ردهر يك در بافت روستا
 شناخت و تعيني حمدوده حمالت و بررسي نطفه ها و مراكز حمالت-13
 ق،سيستم فاضالب وحنوه دفع آ اي سطحي در روستابررسي تأسيسات آب آشاميدين،بر -14
 بررسي مصاحل ساختماين موجود و كاربرد آهنا-15
 بررسي معماري و تركيب فضاهاي مس وين و واحد هاي مهسايگي-16

 

 فصل دوم : تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات 
 آهنا  أسيسات و سطح بنديرفاهي ،ت نفوذ در روستا در زمينه خدماتبرآورد كمبودهاي اساسي حوزه -1
 پيش بيين عمل رد اقتصادي روستا در آينده-2
  زيه و حتليل و پيش بيين مجعيت آينده روستا-3
 بررسي مش الت موجود در توزيع خدمات عمومي و زير بنايي در سطح روستا-4
ز حمالت و تعيني تنگنا هاي  زيه و حتليل شب ه هاي ارتباطي داخل روستا با توجه به نقش و حنوه عمل رد   مراك-5

 ارتباطي موجود و پيش بيين ارتباط صحيح و منطقي در كليه نقاط روستا. 
 بررسي سرانه هاي موجود ،پيشنهادي و تعيني كمبود هاي خدمايت و مس ن .-6
 تعيني حمدوديت ها و ام انات توسعه فيزي ي و پيش بيين جهت توسعه فيزي ي روستا-7
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ضوابط كلي طراحي كالبدي روستا اعم از بافت و مس ن با توجه به مطالعات طبيعي و  پيشنهاد معيار ها و-8
 سياسي
 

 فصل سوم : ارائه طرح
  تعيني حنوه كاربري روستا بطور مشروح در ده سال آينده و مراحل خمتلف توسعه -1
 نقشه شب ه معابر تا حد كوچه هاي دسرتسي ،مهراه با مشخص منودن حنوه تعريض -2
 ائه طرح هاي مربوط به مجع آوري و هدايت آ اي سطحي و پيشنهاد اصالح ار  -3

 تأسيسات زير بنايي
 ارائه طرحهاي توسعه و تعريض معابر روستا-4
 ارائه طرح پيشنهادي از مراكز حمالت ،ميادين و گره هاي اصلي روستا-5
 تعيني اولويتهاي اجرائي-6
 ضوابط و مقررات اجرائي-7
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  مقدمه :                                                                                     
             طر ح هادي روستا

طرح هادي روستا عبارت است طرح  ديد حيات و هدايت روستا به حلاظ ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و  
كنون داراي طرح هادي يا  سازي مي باشند از قرهنا كالبدي روستا ها به غري روستا هاي كه ا –فيزي ي 

پيش تاكنون بدون هيچ گونه ضابطه و نقشه اي خبود روستائيان واگذار گرديده ،اين توسعه بعلت عدم 
وجود برنامه ، نا آگاهي و فقر روستائيان به ش ل بسيار ابتدايي و غري اصويل اجرا شد . به مهني دليل 

طرح  سازي و طرح هادي روستا ها كه در آن جهت توسعه  ، حمدوده و  امهيت و ضرورت فوري هتيه
حنوه استفاده  ينه اراضي هر چه بيشرت احساس   مي گرديد. لذا دو هناد انقاليب ي ي جهاد سازندگي و 

موظف گرديدند تا طرح هاي هادي و  1366و1365ديگري بنياد مس ن انقلتاب اسالمي در ساهلاي 
 ا به منظور هدايت و كنرتل رشد و توسعه فيزي ي آهنا به اجرا در آوردند . سازي روستاها ر 

 در حال حاضر بنياد مس ن انقالب اسالمي متويل هتيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي است.
 

 خطوط كلي اهداف طرحهاي هادي روستایي بدین شرح است :
 و اجتماعي نگي ، اقتصادي به شرايط فرهبا توجه  اجياد زمينه توسعه و عمران روستا ها -1
 تأمني عادالنه ام انات از طريق اجياد تسهيالت اجتماعي ، توليدي و رفاهي  -2
 هدايت وظيفه فيزي ي روستا  -3
   اجياد تسهيالت الزم جهت  بود مس ن روستائيان و خدمات زيست حميطي و عمومي   -4
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 فصل اول :

 

 وجودشناخت و ارزيايب وضع م
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 معرفي اجمالي شهرستان،بخش و دهستان-1
 موقعیت و وسعت شهرستان-1-الف

 51درجه  47 مشايل و دقيقه 22درجه و  34تا  دقيقه 38درجه و  33بني دو عرض جغرافيايي سلسله شهرستان 
از مشال با رشته  .اين شهرستان  دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويج واقع شده است 31درجه و  48 دثيقه تا 

مهسايه است. وسعت  هم مرز وطکوه گرين از جنوب و شرق با شهرستان خرم اباد و از غرب با شهرستان دلفان 
 .نفر در هر کيومرترا دارا می باشد 41و تراکم نسبی باشدمی كيلومرتمربع   1493شهرستان 

ابادی می  258بادی مسکونی و غري مسکونی ا 312دهستان و  6شهرو  2خبش  2ستان سلسه دارای شهر  
مرتی از سطح  1851حدودا در ارتفاع كيلومرت،   54خرم ابادبوده و فاصله آن تا سلسلهمركز شهرستان  باشد.الشرت

 تراز دريا می باشد.
 
 بررسي جغرافیا و منابع طبیعي محدوده شهرستان -2-الف
 تقسیمات سیاسي-1-2–الف 

مي باشد. در جمموع اين  مرکزی و فريوز اباد خبش به نامهاي 2يت شهر خرم آباد داراي شهرستان خرم آباد به مركز 
 روستاست. 268دهستان و 6خبش  2شهرستان داراي 

 جمعیت -2-2-الف
ساله و  6نفرمجعيت  39875 نفر و71586مجعيت شهرستان بالغ بر 75مطابق سرمشاري نفوس و مس ن سال 

خانوارساكن در    4143 درصد(در قالب  6/32نفر ) 23122كه از اين تعداد بوده   بيشرت نقاط روستای و شهری
خانوار در نقاط روستايي ساكن مي باشند و معادل  7788  درصد(در قالب  38/67نفر ) 47564نقاط شهري و 

ل مي باشد و از نسبت جنسي معاد 6خانوار نيز مجعيت غري ساكن دارد . بعد خانوار متوسط اين شهرستان  595
سال  64برخوردار مي باشد. از نظر تركيب سين مجعيت روستايي شهرستان را تش يل مي دهد و سهم مجعيت  113
درصد مي  9/3نفر معادل  7168سال به باال  64تا  15درصد مي باشد و مجعيت  9/3نفر معادل  7168به باال 

 درصد بوده است.  8/51معادل  نفر 96381سال كه در سن اشتغال قرار دارند  64تا  15باشد و مجعيت 
 نیروي انساني و اشتغال -3-2-الف

نفر     مي باشد. از اين ميزان تعداد        ساله و بيشرت شهرستان در نقاط روستايي 11مجعيت  1375در سال 
ه آن را زنان تش يل مي دهد.اجراي سياست هاي اقتصادي در دو برنام       آن را مردان و     شاغل بوده كه 
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شده  75درصد در سال  8/6به  65درصد در سال  7/11توسعه گذشته منجر به كاهش نرخ رشد بي اري از 
است. كاهش نرخ رشد بي اري در نقاط شهري و روستايي ناشي از مهاجرت تعدادي مجعيت فعال به نقاط شهري 

اورزي در اشتغال گرديده بوده است .نرخ رشد منفي مجعيت روستايي و مهاجرت به شهرها باعث كاهش سهم كش
است. بازده اقتصادي اندك اين خبش عامل موثري در مهاجرت روستائيان به شهرها مي باشد.الگوي غالب فعاليت 
انساين شاغل در شهرستان خرم آباد كشاورزي ،در دو خبش زراعت و دامداري به ترتيب اولويت مي باشد و پس از 

 را تش يل مي دهد. آن خدمات و صنعت الگوي فعاليت شهرستان
 وضعیت اراضي شهرستان -3-الف

 نشان مي دهد:  1375جدول زير وضعيت اراضي شهرستان در سال 
اراضي  مرتع جنگل اراضي باغي شهرستان

 مس وين
كل اراضي  
 كشاورزي

 مجع

  61911  45929 46211 58167 سلسه
 مأخذ :سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان 

 رستنیها -4-الف
انواع رستنيها را بوجود آورده است،كه از ميان آهنا مي  سلسلهشهرستان کوهستانی و نيمه مرطوب  سردهواي آب و 

توان به درختان بلوط ،كي م،بادام كوهي،پسته وحشي )بنه(،ارغوان، گاليب وحشي    ،اجنري كوهي،زبان  
ی شود در کنار مسيل ها نيز راکنده کشت م÷مهچنني درختان ميوه سيب گردو بصورت گنجشك،سيب ،زالزالك، و 

منود .در نواحي خمتلف شهرستان گياهان با كاربري دارويي و صنع  هم يافت  بيد تربيزی و ساير درختان را می توان
مي شوند كه عبارتند از:شريين بيان،خارزرد،ختمي ،شنگ ،كنگر ،و گون كتريا پوشش گياهي جهت چراي دام نيز به 

 حد كايف موجود مي باشد.
ی و علفزلر )اسرتگالوس( می باشد و مناسبرتين دوره جهت  رهربداری از اين ÷وشش اين منطقه از نوع است÷اتع:مر 

پوشش گياهی در  ار و تابستان است که بيشرتين استفاده اين گياهان به صورت چرای دام می باشد و اين اراضی 
 دارای قابليت متوسط مرتعی می باشند.

 گان جانوران و پرند -5–الف 
بدليل طبيعت گوناگون و تنوع آب و هوايي انواع جانوران و پرندگان در شهرستان خرم آباد زندگي مي كنند كه 

:كل، بز، قوچ و ميش ، آهو، خرگوش، مسور،شغال، روباه ،گرگ،خرس ،گراز ،كفتار، جوجه تيغي تشي،   عبارتند از
 گربه وحشي، سگ آيب ،سنجاب، گوركن،

 ، غاز، لك لك ، حواصيل ،بوتيمار و پرستو. انواع مرغايب ، كبك دريرچني، كبك، تيهو ،فاخته،بلد
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 معادن -6-الف
 .گرفته اند نمورد  ره برداري قرار  خاصی معادن سلسلهدر شهرستان 
 بررسي اقلیم شهرستان -5-الف
 آب و هوا -1-5-الف

طوب غريب  كه از مديرتانه مي آيد و در وجود رشته كوه هاي مرتفع به فشرده زاگرس با جهت عمودبر وزش بادهاي مر 
روز خيبندان و تابستان های  111بطوريکه دارای زمستان های سرد با فصول معيين با خود رطوبت بسيار مي آورد 

 معتدل می باشد.
 ناهمواریها-2-5-الف

قشه طبيعي شهرستان ايران است. با يك نظر امجايل به ن از پر عارضه ترين و كوهستاين ترين نواحي سلسلهشهرستان 
مشخص مي گردد كه بيش از نيمي از اراضي را كوههاي مرتفع و صعب العبور با دره هاي تنگ اشغال كرده است. 

جنوب شرقي سراسر شهرستان را در برگرفته و -مركز شهرستان رشته طويل مهچون ديواري عظيم با جه  مشال غريب
 .با رشته كوهها به خرم اباد منتهي ميگرددي پيوندد و از طرف جنوب ادامه آن از طرف مشال به كوه هاي كرمانشاه م

 ایستگاه هواشناسي موجود-3-5-الف
مرت از سطح دريا در  1567و با ارتفاع  قله مظفری واقع در دهستان سلسله اصلی ايستگاه هواشناسي سينوپتيك

 تأسيس شده است. 13 76سال
و كيف اجزاءاقليم شهرستان در پي خواهد آمد از ايستگاه هواشناسي  آمار و اعداد و ارقامي كه جهت اطالع از كم

 مزبور اختاذ گرديده است.
 بارندگي-4-5-الف 

ميليمرت است. فصل بارندگي از مهر ماه كم كم آغاز شده و تا ارديبهشت سال  1/561مجع كل بارش ساالنه معادل 
 ابانميليمرت مي باشد. بعد از آن به ترتيب  4/131ل بعد ادامه دارد.حداكثر بارش مربوط به دمياه است كه معاد

ميليمرت قرار دارند. فصل خشك سال معموالً از خرداد ماه آغاز و تا 95 من ماه  96/ 4اذر ماهميليمرت، 3/113
 پايان شهريور ادامه دارد .
 و در2/34فروردين ماه با  ميليمرت است. پس از آن 5/35ماه اتفاق مي افتد و معادل  ابانحداكثر بارش روزانه در 

 ميليمرت در مرتبه هاي بعدي قرار مي گريند. 27با  دی ماهو  7/28 من ماه با9، 8/31با  اذر ماه
 درجه حرارت-5-5-الف
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درجه سان  گراد است. كمرتين درجه حرارت ميانگني در دمياه و معادل 6/12 سلسلهميانگني درجه حرارت روزانه 
 ماه است.  دادر مدرجه و مربوط به  27/36 درجه و بيشرتين آن -6/11

درجه نيز مي گذرد . -18+ درجه و زمستان ها از مرز 41گرماي تابستان هاي منطقه گاه در بعضي از ساهلا از مرز 
 البته احتمال چنني گرما و سرمايي در طول چند روز بيشرت مني باشد.

درجه  8/27و در مهر ماه  9/34 تري ماهمطلق گرما در آغاز و تا مهر ماه ادامه دارد. حداكثر  تريفصل گرما از 
است. ارقام ارائه شده از حداقل و حداكثر مطلق نشان مي دهند كه شهر خرم آباد در طول سال نوسان حراريت 

 درجه را  ربه مي كند. 8/46
 تعداد روزهاي یخبندان و برفي  -6-5-الف
آغاز و گاهي تا ابان داراي خيبندان است. روزهاي خيبندان از ساعته(  24روز ) 111در طول سال مجاً  سلسلهشهر 

 روز مي باشد.  22با  دی روز و بعد از آن 26با   من ماهادامه دارد. حداكثر روزهاي خيبندان مربوط به ارديبهشت 
باد -7-5-الف

 مرت بر ثانيه بوده  23متوسط سرعت باد 
 است.  نات در نوسان 6وتري و من كه بادهاي غالب بني

 میانگین درجه حرارت و رابطه آن با میزان بارش -8-5-الف
ميليمرت كسري بارش  4/6ميليمرت فقط  5/567ميليمرت باران ساالنه و نياز آيب  1/561با داشنت  سلسلهشهرستان 

تواند موجب   ساالنه دارد كه اگر بطور جمرد و بدون ارتباط با ديگر اجزاء اقليم در نظر گرفته شود چنني كمبودي مني
 كم آيب گردد. 

 بررسي منابع آب -9-5-الف
از منابع غين آ اي سطحي و آ اي زيرزميين برخوردار  سلسلهبعلت شرايط خاص توپوگرايف منطقه،شهرستان 

است.وجود كوهستاهناي مرتفع و شرايط آب و هوايي منطقه،رودخانه هاي زيادي را در دامنه هاي آهنا بوجود آورده 
 ي در منطقه موجب اجياد چشمه هاي كارستيك با آبدهي قابل توجه گرديده هريف تش يالت گسرتده آاست .از ط

شهرستان از ام انات بلقوه زيادي برخوردار است كه چگونگي آن در خبش هاي زير مورد  اين است. بطور كلي
 بررسي قرار مي گريد.

 آبهاي سطحي -1-9-5-الف
خبش عمده اي از حوزه آبريز رودخانه كرخه و  سلسلهوجود در حمدوده شهرستان رودخانه م زياديا بطور كلي تعداد 

 خبش كمي از حوزه آبريز دز را تش يل مي دهند و بدين جهت از منابع غين آ اي سطحي به مشار مي روند.
 آبهاي زیرزمیني-2-9-5-الف
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و ميزان كلر موجود آهنا در حد قابل منابع آ اي زيرزميين از نظر كيفي وضع مساعدي داشته و هدايت ال رتي ي 
قبويل قرار دارد. بنابراين مصرف آب از نظر آبياري و كشاورزي هيچگونه حمدودي  نداشته و وضع رضايت خبشي 

 دارد.
شهرستان شامل چاههاي عميق و نيمه عميق ،چشمه ها و قنوات مي باشد.بررسي هاي  اينمنابع آ اي زيرزميين در 
بر طبق بررسي هاي تغيريات سطح آب زير زميين براي دشت هاي شهرستان  اين شهرستان اياجنام شده از دشت ه

 در حد تعادل قرار دارد.
 وضعیت پوشش گیاهي شهرستان -11-5-الف

برخوردار  متنوع معتدل جلگه ای از آب و هوا سلسلهمهانطور كه در خبش مربوط به آب و هوا گفته شد شهرستان 
اي متنوع و مهچنني رشته كوهها و دره ها طيف وسيعي از انواع پوشش گياهي را بوجود است. وجود اين آب و هو 

آورده است. درختاين از قبيل بلوط،كي م ،بادام كوهي،پسته وحشي ،ارغوان، گاليب وحشي،اجنري كوهي،زبان  
يان،خارزرد،گل ختمي گياهان با كاربرد دارويي و صنع  از قبيل:شريين ب  ....گنجشك،سيب ،زالزالك،كنار و كهور و

،شنگ ،كنگر و گون كتريا در نواحي اين شهرستان ديده مي شود. پوشش گياهي جهت چراي دام نيز به حد كايف 
 موجود است.

 راههاي ارتباطي-11-5-الف
داراي راههاي ارتباطي آسفالته با متام شهرستاهناي اطراف مي باشد. جدول زير فاصله اين شهر را با  سلسلهشهر 
 اي ديگر استان لرستان نشان مي دهد.شهره

 نورآباد كوهدشت دورود دخرت پل  بروجرد اليگودرز خرم اباد ازنا نام شهر

فاصله از 
شهر خرم 

 آباد
 )كيلومرت(

 
165 

 
54 

 
189 

 
154 
 
 

 
154 

 
129 

 
144 

 
32 
 

 
 بررسي بخش و دهستان-6-الف
 بخش مركزي-1-6-الف

دهستان بنام  6 خبش بنام فريوز اباد و مرکزی و 2 داراي سلسلهرستان خبش مركزي شه 1375مطابق سرمشاري سال 
 يوسفوند می باشد. 6-هنام 5-قلعه مظفری 4-دو اب-3قالئی 2-فريوزاباد -1هاي 
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 75روستاي داراي س نه مي باشد و در سال  258براساس سرمشاري عمومي نفوس و مس ن خبش مركزي داراي 
 27268بوده كه از اين مجعيت  6خانوار با بعد  9141نفر در قالب  53782مجعيت اين خبش در نقاط روستايي 

 زن است. 111مرد در مقابل  113نفر زن مي باشد. به اين ترتيب نسبت جنسي آن  26514نفر مرد و 
 درصد است. 11/68ميزان باسوادي اين خبش حدود  1375مطابق سرمشاري 

  هنامدهستان -2-6-الف
 ه نفوذ(شناسایي منطقه )حوز -2

حوزه نفوذ يك س ونتگاه اعم از شهر يا روستا شامل نقاطي است كه ساكنني آهنا به صورت روزمره مستقيم يا مداوم 
جهت دريافت نيازمنديهاي خود به آجنا مراجعه مي منايند.نيازهاي خدمايت متعدد و متنوع بوده و مم ن است شامل 

ز اينها باشد. در مطالعات منطقه اي مطالعات حوزه نفوذ از آن نيازهاي خدمايت،اقتصادي ،سياسي،اداري و غري ا
جهت حائز امهيت است كه در ارائه برنامه هاي هنايي پيش بيين هاي الزم جهت تأمني و ختصيص فضاهاي الزم براي 

 آهنا به عمل آورده شود.
نتگاه هاي ديگر (يا به الزم به ذكر است كه حوزه نفوذ مم ن است به صورت عام )اختالط با حوزه نفوذ س و 

صورت خاص )مناسبات روزمره و نيازهاي جاري(باشد. آنچه در اين ميان مهم تلقي مي شود و به عنوان معيار برنامه 
ريزي تلقي مي شود،حوزه نفوذ خاص مي باشد.عوامل موثر در تعيني حوزه نفوذ متعدد و متنوع بوده و عواملي مانند 

الها و خدمات،نقش سياسي و اداري ،مرتبه س ونتگاه در نظام سلسله مراتب نقش س ونتگاه از حلاظ عرضه كا
س ونتگاه ها به عوامل جغرافيايي ،فاصله تا س ونتگاه مهم بعدي،شب ه ارتباطي و عوامل اجتماعي و فرهنگي نقش 

 تعيني كننده اي دارند.
كه با مراجعات حملي و چنار عليا و سفلی   سراببا توجه به مطالعات صورت گرفته در زمينه تعيني حوزه نفوذ روستاي 

های مهوار کوليوندشرت مل  مراد اباد پرسشگري از مردم و شوراي اسالمي روستا به عمل آمده مشخص گرديد روستا
حيدر اباد دره جنی چشمه بيد منصور اباد گاو پت دار ماهی رمحت اباد مهت اباد دار مرجان سراب سقا بيد قطار 

 وزه نفوذ آن قرار قرار دارد .در حعليا و سفلی 
با توجه به موارد ياد شده موضوعايت كه در قالب بند فوق )شناسايي منطقه( به خصوص از حلاظ جغرافيايي بايس  

 واقع مي شوند. )شناسايي روستا(مورد بررسي بررسي قرار گريند،در مبحث بعديمورد 
 
 شناسایي روستا-3
 موقعیت جغرافیایي-1-3
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از خبش مركزي قرار گرفته  هنام كه در دهستان  سلسله می باشنداز روستاهاي شهرستان چنار عليا سراب روستاي 
کييلومرت جاده اصلی   18کيلومرت جاده فرعی و   14و در واقعا كيلومرتي مشال شهر خرم آباد   32است.اين روستا در 

از سراب سراب سقا و تپه روستاي  از طرف مشال به ، از نظر موقعيتسراب چنار عليا واقع شده است. روستاي 
عوارض طبيعي منطقه منتهي مي شود.الزم به ذكر است اين مهچنني و سرلب چنار سفلي طرف جنوب به روستاي 

مرت از  1461دقيقه طول جغرافيايي قرار داشته و    درجه و    دقيقه عرض جغرافيايي و    درجه و    روستا در 
بوده و باد غالب از مشال به جنوب مي  یشرق جنوب به یغرب مشالروستا از  سطح دريا ارتفاع دارد.شيب عمومي

الشرت به شهر خرم آباد –باشد. مهچنني از نظر دسرتسي و پوشش آن،توسط جاده فرعي از حمور اصلي خرم آباد 
 در جاده فرعي نيز اخريا اسفالت گرديده است. ارتباط مي يابد كه نوع پوشش آن

 را در سطح منطقه نشان مي دهد. سراب چنار عليايت روستاي موقع 1-1نقشه مشاره  
 تعیین محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبیعي روستا -2-3

زراعي تش يل مي دهند كه در اطراف روستا ودر  مرتعی و را اراضيسراب چنار عليا بيشرت اراضي كشاورزي روستاي 
اكنان اين روستا كشاورزي است. لذا زمينهاي مزروعي به حاشيه بالفصل آن واقع شده اند.فعاليت عمده و اصلي س

اراضي كشاورزي حمسوب مي  که  صورت اراضي ي پارچه به موازات عوارض توپوگرايف در اطراف آن گسرتده شده است
شود. الزم به ذكر است دركوهپايه ها و جاهايي كه اراضي كشاورزي مرغوب نداشته و اراضي به صورت مرتعي است، 

 راي استفاده دامها به كار گرفته مي شود. بيشرت ب
 بررسي منابع آب آشامیدني و كشاورزي روستا -3-3

 آب شرب 
.آب آن كه در مسري های اصلی لوله کشی شده است سراب چنار عليا از اب سراب استفاده می گردد.روستاي 

ين آب ذخريه شده در منبع ،بوسيله توسط پمپ آب به منبع كه در مشال غريب روستا واقع است.بعد از عمليات كلر ز 
هدايت مي شود.در برخي از ماه هاي سال مهچون ماه هاي  ار سطح روستا منازل حموطه  سيستم لوله كشي به

 مردم دچار كمبود آب مي شوند.  گاهی اوقاتتابستان
  آب كشاورزي

 رودخانه فصلي در سطح سراب واقع در قسمت مشال غربی روستا و هچننيروستا ،كساورزي   مهمرتين منبع آب
آب كشاورزي آن مي باشد. لذا آب مصريف كشاورزي بوسيله موتور آب مورد استفاده اراضي كشاورزي انتقال  روستا 

 مي يابد. 
  بررسي ویژگي هاي جمعیتي روستا-4-3
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جهت بررسي و  زيه حتليل ويژگي هاي مجعي  روستا از اطالعات دوره هاي خمتلف سرمشاري 
 (استفاده شده كه در ادامه ابعاد خمتلف آن مورد بررسي قرار مي گريد.1375ايل1355)
 تعداد جمعیت و بعد خانوار -

مجعيت اين  1365درسال بودهخانوار  52نفر با  246به  1355مطابق سرمشاري عمومي نفوس و مس ن در سال 
درصد در اين دهه  39/1رشد معادل  افزايش پيدا كرده، كه نشان دهنده نرخ 47با بعد خانوار نفر 256روستا به 

پيدا  5/ 8خانوار با بعد 32در قالب نفر  186مجعيت روستا به  1375( بوده است. مهچنني در سال 65-1355)
 ( نشان مي دهد. 1365-75درصد را براي دهه مذكور ) -15/3 كرده، كه نرخ رشدي معادل

پيدا   افزايشنفر  218مجعيت آن به  ، وستا اخذ شدهاز خانه  داشت اين ر  1385مطابق آخرين آماري كه در سال 
 نشان مي دهد . 1375-85درصد را بني ساهلاي  -6/1كرده كه نرخ رشدي معادل 

 
را در دوره هاي خمتلف سراب چنار عليا مجعيت،تعداد خانوار و نرخ رشد مجعيت روستاي  34-1جدول مشاره 

 سرمشاري نشان مي دهد.
 1385 1375 1365 1355 سال                شاخص

 218 186 256 246 تعداد مجعيت
 49 32 47 52 تعداد خانوار
 4.4 5.8 5.4 4.7 بعد خانوار

 6/1 -3.15 39/1 _ نرخ رشد نسبت به دهي قبلي
و  1375، شناسنامه آباديهاي شهرستان خرم آباد در سال 1355-65مأخذ:مركز آمار ايران:فرهنگ آباديهاي استان لرستان از سال 

 1385خانه  داشت در سال 
خانوار افزايش  49نفر و  218به  85خانوار بوده است كه در سال  34نفر و  218مجعيت روستا معادل  81سال 

 مي باشد. 94/1يافته است كه مبني نرخ رشد قابل مالحظه 
 
 ساختار سني و جنسي جمعیت -

 1385مجعي  خانه  داشت اين روستا در سال  جهت بررسي ساختار سين و جنسي مجعيت روستاي از اطالعات
 61سال ، 14درصد از كل مجعيت را افراد زير  39استفاده شده است. در مورد ساختار سين بر اساس ارقام مربوطه 

سال تش يل مي دهند. آمار فوق گوياي  65درصد كل مجعيت را افراد باالي  5درصد آن را مجعيت فعال و 
 ل توجهي از ساكنان روستابه مجعيت فعال مي باشد.اختصاص يافنت درصد قاب
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درصد  99نشان مي دهد كه نسبت جنسي در اين روستا  1385روستاي در سال اين بررسي تركيب جنسي مجعيت 
 مي باشد.

 سواد-
و يا طبق تعريف مركز آمار ايران افراد باسواد شامل كليه كساين هستند كه مي توانند منت ساده اي را به زبان فارسي 

هر زبان ديگري خبوانند و بنويسند و نسبت باسوادي در هر حامعه از تقسيم افراد در يك سن يا گروه سين به مجعيت 
آن سن يا گروه سين بدست مي آيد و معموالًبه درصد بيان مي شود ومطابق آمار سرمشاري ها نسبت باسوادي در 

 ساله و باالترحماسبه مي شود . 6افراد 
 199سراب چنار علياسال روستاي  6تعداد افراد باالي  1385اري عمومي نفوس و مس ن در سال طبق آمار سرمش

درصدي مجعيت روستاست. مهچنني  81نفر بوده اند ،كه نشانگر ميزان باسوادي  159نفر و تعداد افراد باسواد 
 درصد بوده است   2/75درصد ودر ميان زنان  83ميزان باسوادي در ميان مردان 

 
 سراب عليا:وضعيت سواد در روستاي  3-1ول مشاره جد

 6مجعيت 
 ساله و بيشرت

تعدادافراد 
 باسواد

نسبت با 
 سوادي

 ساله و بيشرت زن 6مجعيت  ساله وبيشرت مرد 6مجعيت 
نسبت  افراد باسواد تعداد

 باسوادي
نسبت  افراد باسواد تعداد

 باسوادي

199 159 81 111 92 84 84 67 75 
  1385در سال  امار شب ه  داشت مقيم در روستا مآخذ مركز

داده هاي جدول فوق نشان دهنده باال بودن نسبت باسوادي در ميان مردان نسبت به زنان است.اين موضوع بيشرت 
به حلاظ فرهنگي،بيانگر حمروميت زنان و فقدان فضاي اجتماعي جهت حتصيل است. البته الزم به ذكر است امروزه 

 رنگ خود را از دست داده است.  اين مهم بيشرت
 
 خصوصیات قومي ، مذهبي و فرهنگي-
 

در بررسي فرهنگ مردم روستا ،جمموعه اي از سنن ديرين و باستاين مهانند ساير نقاط استان به چشم مي خورد . 
فرهنگ فرهنگي كه بيشرت بر مبناي اصول اعتقادي و ايدئولوژي اسالمي ش ل گرفته است و مي توان گفت اين نوع 

جزء فطرت مردم روستا و منطقه گرديده است. از اين رو در حفظ و نگهداري آهنا تاكيد دارند .دين رمسي مردمان 
اين روستا اسالم و مذهب آن شيعه است .الزم به ذكر است ساكنان اين روستا از احرتام ويژه اي به اها عصمت و 
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گويش ،ساكنان اين روستا هلجه ول ي بوده و به اين زبان ت لم مي  ائمه اطهار برخوردارند.از نظر زبان ارتباطي و نوع  
 مي باشند. کوليوند، ،بسطام طوايفكنند. بر اساس اطالعات اخذ شده بيشرتين ساكنان اين روستا از 

 
 بررسي وضع فعالیت در روستا-5-3
 
 اشتغال-
 

،مجعيت باالي  1375طابق آمار سال معادل نفر بوده است. از طريف م 1375تعداد افراد شاغل روستاي در سال 
درصد مي باشد. عدد  48/51نفر بوده كه بر اين اساس درصد اشتغال در اين روستا معادل  53سال روستا  11

 اشتغال نسبت به بي اري در اين روستا است . پاينيفوق گوياي رقم 
 

 سراب چنار سفلیوضع فعاليت در روستاي   4-1جدول مشاره 
 1375سال 

 11مجعيت  
 ساله وبيشرت 

مجعيت فعال  افراد بي ار  افراد شاغل 
 اقتصادي 

نرخ اشتغال 
 *)درصد(

 فل بار ت
 **خاص

115 53 52 115 48/51 52/2 
 1375مركز آمار ايران ،شناسنامه آباديهاي شهرستان خرم آبادسال -1382مأخذ :مركز آمار ايران ،آمارخانه استان لرستان 

 .1375سال  GISاستان لرستان ،اطالعات كامپيوتريسازمان برنامه وبودجه -
فعاليييت اقتصييادي غالييب روسييتا بيير پايييه كشيياورزي اسييتوار بييوده اسييت ،درفصييول بي يياري جوانييان اييين روسييتا بييه شييهرهاي 

 بزرگ مهچون خرم آباد و هتران مراجعه كرده و به فعاليت هاي كارگري مشغول مي شوند.
 
 
 
 بت جمعيت شاغل بر جمعيت فعالميزان اشتغال عبارت است از نس-*

 
 بار تكفل خالص عبارت است از نسبت تفاضل جمعيت كل و جمعيت شاغل بر جمعيت شاغل**
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 زراعت -

بييه صييورت آيب و دت اسيت و مهچنان ييه در قييبالً اشيياره شييد ، عمييده تييرين فعاليييت  سييراب چنييار عليييا زراعيت در روسييتاي 
بنابر اطالعات درافت شده از شوراي اسيالمي و منيابع مربوطيه مقيدار  كشاورزي شامل فعاليت كشت و زرع مي باشد .

ه تيار آن  411ه تار آن به صيورت آيب و  111ه تار مي باشد كه   511كل اراضي كشاورزي در اين روستا برابر 
ه تيييار از اراضيييي كشييياورزي ايييين روسيييتا بيييه اراضيييي بييياغي اختصييياص دارد.  71بيييه صيييورت دت كشيييت ميييي شيييود.مهچنني 

تييرين حمصييوالت كشيياورزي اييين روسييتا را گنييدم)دت و آيب( ،جييو ، عدس،سيييب زميييين و صيييفي جييات تشيي يل مييي  عمييده
 دهند كه در ميان آهنا گندم از جايگاه ويژه اي به حلاظ مقدار توليد برخوردار است.

 دامداري -      
ي استوار اسيت.از ايين رو عيده اي مهچنان ه در مبحث قبلي عنوان گرديد فعاليت غالب روستا بر فعاليت هاي كشاورز 

از مردم توأم با فعاليت كشاورزي به دامداري مبادرت مي ورزنيد و بير مهيني اسياس عيده اي داراي دام هياي قابيل تيوجهي 
رأس گوسيييفند و بيييز در ايييين روسيييتا  ---رأس گييياو و گوسييياله و ---ميييي باشيييند. طبيييق اطالعيييات دريافيييت شيييده مقيييدار 

 رسيانده و از آن اميرار معياشرا بيه فيروش  فيراورده هياي دامييتا بعيد از مصيرف داخليي خيود موجود است كه ساكنان ايين روسي
 مي كنند.

 شناخت و بررسي علل پیدایش روستا -6-3
سال پيش بر مي گردد . بنا به گفته افراد معتمد و قيدميي وجيود عواميل مهميي  311ايل  211سابقه اجياد اين روستا به 

زي موجب متركز و استقرار عده اي در اين روستا شده اسيت كيه بعيدها بيه ميرور زميان چون آب و اراضي مساعد كشاور 
بيير مجعيييت آن افييزوده شييده و اسييتقرار يافتييه انييد. بنييابر گفتييه هيياي سيياسندان و معتمييدان حملييي  اسييت.مهچنني نزدي ييي بييه 

 شهر ي ي از عوامل جذب و متركز مجعيت در آن بوده است.
 ل گیري و مراحل توسعه آن شناخت عوامل موثر در شك-7-3

مهانطوري ييييه اشيييياره شييييد وجييييود ام ييييان كشييييت و زرع بييييه عنييييوان عمييييده تييييرين عامييييل پيييييدايش و توسييييعه روسييييتا تلقييييي مييييي 
شود.هسته اوليه روستا قسمت مشال شرقي روستا بوده كه در حال حاضر نيز سياكنان قيدميي روسيتا در ايين حميل زنيدگي 

بياف  ارگانييك مييي باشيد،در فراينيد شي ل گيريي اولييه خيود از عواميل توپييوگرايف و ميي كننيد.بافت قيدميي روسيتا كيه دراراي 
در مرحله بعدي قسيمت هياي جنيويب و غيريب بافيت قيدميي ميذكور شي ل گرفتيه و بعيد از  . جغرافيايي تبعيت كرده است

حلييه چهييارم قسييمت آن غييريب تييرين و جنييويب تييرين بافييت فعلييي روسييتا در مرحلييه سييوم شيي ل گرفتييه اسييت، كييه هنايتيياًدر مر 
هاي نوساز بافت جنوب و غرب شي ل گرفتيه اسيت . ميي تيوان گفيت بافيت هياي جدييد كيه در چنيد سيال اخيري شي ل  
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مينظم تير از بافيت قيدميي بيوده و مبتيين بير ب يارگريي شييوه هياي خانيه سيازي شيهري در احيداث آهنيا بيوده  ، گرفته است
موقعيييت اسييتقرار منييابع طبيعييي مهمييرتين فاكتورهييا در شيي ل گييريي اسييت.بنابراين عوامييل توپييوگرايف و زمييني سيياخ  و نيييز 

 بافت فعلي قلمداد مي شوند.
 
 
 
 شناخت و تعیین نحوه توزیع كاربري فضاهاي موجود-8-3

از حليياظ توزيييع و كميييت وكيفيييت آن متفيياوت اسييت.كاربري هيياي سييراب چنييار عليييا كيياربري هيياي موجييود در روسييتاي 
كيييه در اداميييه بيييه   …مسييي وين ، ييياري ،ميييذهيب ،درمييياين ،آموزشيييي ،انبيييار ،تأسيسيييات و اصيييلي روسيييتا عبارتنيييد از سيييطوح 

 بررسي كميت و كيفيت هر كدام مي پردازت
 كاربري مسكوني -

درصد از كل اراضيي را بيه خيود اختصياص داده و سيرانه اي معيادل  69/51مرت مربع معادل  11399كاربري مس وين 
مييرت مربييع  326-و سييطح متوسييط قطعييات  35اد واحييد هيياي مسيي وين روسييتا مييرت مربييع را شييامل مييي شييود. تعييد 3/52

 مي باشد.
 4/1مييي باشييد.اين رقييم بيييانگر زنييدگي  35خييانوار در واحييد مسيي وين  49بييا توجييه بييه تعييداد خييانوار موجييود كييه برابيير 

خييالص را فضيياي مسيي وين و مهينطييور تييراكم مسيي وين نا  5-1خييانوار در يييك واحييد مسيي وين مييي باشييد. جييدول مشيياره 
 نشان مي دهد.

 
 سراب چنار علياسرانه فضاي مس وين و تراكم مس وين ناخالص در وضع موجود روستاي  5-1جدول مشاره

 
متغري 
نوع  
 كاربري

تعداد  مجعيت
واحد 
 مس وين

مساحت 
ناخالص

 مرت مربع()

 شاخص هاي مربوط به تراكم سرانه فضاي مس وين

 
 خانوار

 
 نفر

براي هر 
 خانوار

 مرت مربع()
 

براي 
 هر نفر

 مرت مربع()

نفر در 
 احدو 

خانوار 
 در واحد

واحد در 
 ه تار

1139 35 218 49 مس وين
9 

233 3/52 4/4 4/1 7/31 
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 ي اراضي وضع موجودكاربر
 در واقع مدرسه ابتدائي بصورت مرتوكه ميباشد. -كاربري آموزشي-
 وين ميباشد.داراي يك واحد  اري در ي ي از منازل مس  -  كاربري تجاري-
 فاقد كاربري مذهيب ميباشد. - كاربري مذهبي-
 121ايييين روسيييتا فاقيييد فضييياي  داشييي  فعيييال ميباشيييد البتيييه داراي ييييك محيييام تروكيييه بيييه مسييياحت  -كااااربري بهداشاااتي-

 .مرتمربع در ضلع شرقي ميباشد كه بال استفاده است
 41رد ولييي ن مركييز خمييابرات بييه مسيياحت در حمييدوده روسييتا تاسيسييات خاصييي وجييود نييدا –تأسیسااات و تجهیاازات - 

 مرت مربع در مشال روستا اخريا احداث گريده است.كه در جدول كاربري اراضي حمابه نگرديده است.
مرتمربيع را بيه خيود اختصياص  4741اراضي بياير در سيطح روسيتا پراكنيده ميباشيند و مسياحت بيالغ بير –اراضي بایر -

 داده است.
 .ي ورزشي ميباشدروستا فاقد كاربر  – ورزشي-
   مرت مربع را در برگرفته است. 5414شب ه معابر روستا مساح  بالغ بر  – معابر-

 .سرانه و سهم كاربري ها و نقشه مشاره       در وضع موجود را نشان ميدهد 6-1جدول مشاره 
مساحت  نوع كاربري ردیف

 )مترمربع(
 سرانه
 )مترمربع(

 سهم

 51269 5223 11399 مسكوني 1
 - - - تجاري 2
 - - - درماني 3
 1233 1234 75 **آموزشي 4
 24213 24278 5413 معابر 5
 1226 1218 41 تأسیسات و تجهیزات 6
 - - - صنایع وكارگاههاي غیر مزاحم 7
 3233 3243 748 باغ 8
 21218 21275 4741 بایر 9
 - - - ورزشي 11
 - - - زراعي 11



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 - - - اداري 12
 1253 1255 121 حمل و نقل و انبارداري 13
 111 113215 22486 جمع كل 14

 سرانه ها بر حسب جمعیت وضع موجود محاسبه گردیده است. ●
 در واقع مدرسه ابتدائي بصورت متروكه میباشد -كاربري آموزشي  **
 
 بررسي نحوه مدیریت و اداره روستا-11-3

اسييالمي و بييه عهييده شييوراي مركييب لييز سييه تيين از معتمييدين در حييال حاضيير اداره روسييتا طبييق قييانون تشيي يل شييوراهاي 
روسييتا ميباشييد. مهچنييني هنادهيياي ماننييد جهادسييازندگي و كشيياورزي و مهچنييني بنييياد مسيي ن انقييالب اسييالمي مهمييرتين 

 نقش را اداره امور روستا بعهده دارند.
 بررسي چگونگي مالكیت اراضي روستا-11-3

 يت هاي خمتلف )اعم از دول ،شخصي،وقفي وعمومي(در حمدوده روستا انواع اراضي با مال 
وجييود دارد .در بييني انييواع مال يييت هييا ،مال يييت خصوصييي كييه متييام اميياكن مسيي وين را شييامل مييي شود،بيشييرتين تعييداد 

و معيابر نييز ار مال ييت مشياع و عميومي  نييز در حيوزه مال ييت وقفيي اسيت.دبسيتان مرتوكيه سطح را شيامل ميي شيود. 
 ميباشد.
 اخت كیفیت ابنیهشن-12-3
 كیفیت ابنیه-

و  دسته قرار دارند كه عبارتنيد از:سياختمان هياي نوسياز ،مرم ،ختيرييب 4از حلاظ كيفيت ابنيه،ساختمان هاي روستا در 
معموالًكيفيييت ابنيييه ارتبيياط مسييتقيمي بييا قييدمت بنا)سييال سيياخت(دارد.يعين هيير چييه سييال سيياخت بنييا  قابييل نگهييداري.

وده تر ميي باشيد.لي ن ايين ارتبياط مهيشيه صيادق نيسيت و در ميواردي سياختمان هياي قيدميي بيشرت باشد ساختمان فرس
اسيتوار وجييود دارنييد كيه مم يين اسييت از حليياظ مقاوميت در دوره سيياختمان هيياي نوسيياز و قابيل نگهييداري قييرار بگرينييد.در 

 كيفيت ابنيه روستا را به تف يك تعداد ودرصد نشان مي دهد.   7-1هر حال جدول 
 سراب چنار علياكيفيت ابنيه روستاي     7-1مشاره جدول  

 خترييب مرم  قابل نگهداري نوساز كيفيت ابنيه
     تعداد
     درصد
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 بررسي شبكه هاي ارتباطي -13-3

ويژگي هاي شب ه هاي ارتباطي روستا از جهات خمتلفي قابل بررسي است كيه در اداميه بيا توجيه بيه نيوع پوشيش ،عيرض 
 هر يك از آهنا مورد بررسي قرار مي گريند.،شيب و عمل رد 

 پوشش معابر -
 اشد.شين شوسه ميببيشرت شب ه معابر و سيستم دسرتسي اين روستا به حلاظ پوشش 

 -شیب معابر-
 از شيب عمومي روستا تبعيت مي ند كه از جهت مشال شرقي به مست جنوب غريب ميباشد كه در نقشه مشاره    
 
  عملكرد معابر-

 دسته تقسيم منود. 4به موارد ذكر شده شب ه ارتباطي روستا را مي توان به با توجه 
 معبر اصلي درجه دو:-1
 معابر فرعي درجه یك :-2
 : 2معابر فرعي درجه -3
 دسترسي ها:-4
 شناخت و تعیین محدوده محالت و بررسي نطفه ها و مراكز محله-14-3

 .اين روستا فاقد مركزيت و حمله بندي ميباشد
 بررسي تأسیسات آب آشامیدني ،برق،سیستم فاضالب و نحوه دفع آب هاي سطحي و تأسیسات -15-3
 آب آشامیدني -
 
 روستا به شب ه سراسري برق متصل ميباشد و اين حيث مش ل خاصي وجود ندارد.-برق-
 سیستم فاضالب و نحوه دفع آب هاي سطحي -

ده و اب سييطحي معييابر بييا تبعيييت از شيييب عمييومي زمييني سيسييتم خاصييي وجييود نييدارد منييازل از چيياه جييذيب اسييتفاده منييو 
دفيييع ميگردد.كيييه در فصيييل زمسيييتان چيييون پوشيييش معيييابر خييياكي ميباشيييد مشييي الت زييييادي در زمينيييه رفيييت و اميييد اجيييياد 

 مينمايد.
 بررسي مصالح ساختماني موجود و كاربرد آنها -16-3
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 سایر خشت و چوب  آجر و چوب  آجر و اهن  نوع مصالح 
     تعداد 
     درصد
 بررسي معماري و تركیب فضاهاي مسكوني و واحد هاي همسایگي-17-3

مس ن به عنوان ي ي از نيازمنديهاي اساسي و اوليه انساين ،كيوچ رتين عنصير سي ونتگاه هيا را تشي يل ميي دهيد.واژه 
تييييا بييييه صييييورت مسيييي ن تنهييييا بييييه بناهييييايي كييييه بييييه صييييورت اقامتگيييياه مييييورد اسييييتفاده قييييرار مييييي گييييريد)از سيييياده تييييرين شيييي ل 

مييدرن(اطالق منييي شييود،بل ه مهييه بناهيياي  اري،صيينع ،مذهيب،نظامي،فرهنگي و تفرنييي و غييري از آن را كييه جهييت رفييع 
 احتياجات انسان ها بنا گرديده اند نيز در بر مي گريد.

هياي عوامل متعددي در ش ل گريي گونه هاي خمتلف واحيد هياي مسي وين روسيتايي دخييل هسيتند كيه منيود آن تفياوت 
چشييمگري واحييد هيياي مسيي وين در نقيياط خمتلييف كشييور و حيي  جهييان اسييت.از ميييان عوامييل مييوثر در انييواع و اشيي ال 
واحييد هيياي مسيي وين سيي ونتگاه هيياي روسييتايي نقييش عييواملي ماننييد نييوع مصيياحل موجييود در حمييل ،اقليم،توپوگرايف،عوامييل 

 ي و رواين از مهه مهمرتند.زمني شناسي و زمني ساخ  ،شرايط اقتصادي و مسايل اجتماعي،تارخي
 تأثیر شرایط جغرافیایي بر مسكن-

عمييده تييرين تييأثري شييرايط جغرافيييايي بيير ويژگييي هيياي مسيي ن در روسييتاي مييورد بررسييي را مييي تييوان بييه عامييل اقليييم مربييوط 
دانسييت.با توجييه بييه آب و هييواي منطقييه،جهت وزش بيياد هيياو شييرايط تييابش آفتيياب نييوع واحييد هيياي مسيي وين را متييأثر 

اخته است.مهانند ديگر نقاط شهرستان پشت بام متام ابنييه صياف ميي باشيد و بيراي جليوگريي از تيابش شيديد آفتياب س
مهه ساختمان ها با زاويه اي تقريباً مشخص قرار گرفته اند تيا كميرتين مقيدار انيرژي را كسيب مناينيد.ي ي ديگير از عواميل 

وان در زمينيه مصياحل سياختماين دانسيت كيه ب يار گيريي مصياحلي تأثري گذار حميطي بر ويژگي هاي مس ن روسيتا را ميي تي
درصد سياختمان هيا از آهين و آجير سياخته  43از قبيل آهن وآجر است كه در دسرتس مي باشد،به طوري كه بيش از 

 شده اند.
 تأثیر شرایط اقتصادي بر شرایط مسكن-

سيراب چنيار علييا نشياء درآميد سياكنني روسيتاي مهچنان ه در مباحث قبلي عنوان گرديد فعالييت كشياورزي عميده تيرين م
وضيييعيت ميييردم و ام يييان خمتصيييري در اسيييت. بييياال رفييينت ارزش افيييزوده تولييييدات در سيييال هييياي گذشيييته و در نتيجيييه  بود

از سياختمان  چهلدرصيداستفاده از مصياحل مقياوم يعيين آهين و آجير رونيد صيعودي داشيته اسيت. ليذا بيه تنهيايي بييش از 
 آهن ساخته شده اند هاي روستا از آحر و 

 
 ویژگي هاي معماري اماكن و فضاهاي مسكوني-
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در جمميوع بييا توجييه بييه عواميل در پيييش گفتييه شييده يعييين عواميل در پيييش گفتييه شييده يعيين عوامييل جغرافيييايي و حميطييي و بييه 
ييار هياي خصوص اقليم و شرايط اقتصادي و نيز شرايط اجتمياعي و فرهنگيي سياكنني را ميي تيوان بيه عنيوان مهميرتين مع

 تأثريگذار در شرايط معماري واحدهاي مس وين و بافت روستا تلقي منود.
بييا توجييه بييه معيييار و مشخصييه هييايي كييه فضيياهاي مسيي وين بايييد دارا باشييند تييا تشيي يل واحييد مهسييايگي معييين پيييدا كنييد 

از هيييچ نقطيييه اي از روسييتا چنيييني شييرايطي وجيييود نييدارد. تقريبييا يط هييياي شييهري ييييا معمواًلواحييدهاي مهسيييايگي در حميي ًً
حداقل در س ونتگاه هاي بزرگ ش ل ميگريند كيه مشخصيه اصيلي آهنيا داشينت تقسييمات كالبيدي خمتليف بيه خصيوص 

بييه طييوري كييه هيير كييدام از حمييالت خييود بييه چنييدين واحييد مهسييايگي تقسيييم مييي شييوندكه عمييده تييرين  حملييه بنييدي اسييت،
اشيينت دسرتسيي مشييخص و بيدور از ترافيييك عبييوري و يعيين د مشخصيه آن متييايز كالبيدي از حليياظ شيب ه دسرتسييي اسييت.

در حيال حاضير عميده تيرين .حداقل خدمات )در حدود خدمات روزمره( از مشخصه هاي واحد هياي مهسيايگي اسيت
 مشخصه كالبدي واحدهاي مس وين روستا ارتفاع مهگون آهناست.

 :عمده ترين ويژگي هاي واحدهاي مس وين روستا را مي توان به شرح ذيل دانست
تيا خانه هاي نوساز وسطوح جديد روستا كه در حواشيي آن قيرار دارنيد داراي حيياط و دييوار ميي باشيندو تعدادي از ت-

 حلاظ سبك معماري بنا مهانند ساختمان هاي تقريبًاشهري اند.حدي از 
 و حمل نگهداري دام در ضلع ديگر حياط و با مصاحل نامرغوب بنا گريده است.طويله -
ي مسيي وين نوسيياز كييه مطييابق نقشييه )هيير چنييد غييري مهندسي(سيياخته شييده انييد واحييد هيياي مسيي وين بييرع س واحييدها-

قييدميي بييدون طييرح از پيييش انديشيييده شييده شيي ل گرفتييه انييد.از اييين رو واحييدهاي سيي ونت غييري منسييجم هسييتند بناهيياي 
 قدميي از خشت و چوب و فضاهاي جديد از آجر و آهن ساخته شده اند.

 يد و قدت حياط ها عموماًبه معابر باز مي شوند.در واحد هاي مس وين جد -
بيرع س واحيد هياي مسي وين جدييد كيه فضياها تعرييف شيده هسيتند واحيدهاي مسي وين قيدميي بيراي عمل يرد هيياي  -

 تفاده قرار مي گريند.   سخمتلفي به طور مشرتك مورد ا
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 فصل دوم :
 
 
 
 
 
 

 تجزیه وتحلیل و ارائه پیشنهادات
 
 
 

 
 
 

 یل و ارائه پیشنهادات تجزیه وتحل -5
 برآورد كمبودهاي اساسي حوزه نفوذ روستا-1-4
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روستا جماور خود يعين سراب چنار  حوزه نفوذ  سراب چنار عليا در  مهانطوري ه در فصل قبل اشاره گرديد در روستاي
 مي باشد سفلي 

 
 پیش بیني عملكرد اقتصادي روستا در آینده -2-4

واي مساعد و مهچنني خاك حاصلخيز در اين روستا كه بيانگر قابليت هاي  با توجه به وجود داشنت آب و ه
كشاورزي آن مي باشد،در صورت اختاذ تدابريي در جهت ارائه خدمات مناسيب جهت خريد ماشني آالت مدرن و 
 م انيزه،ارائه خدمات بيمه اي در جهت تضمني اقتصاد كشاورزي و مهچنني جلوگريي از هدر رفنت آ اي سطحي و

تأمني منبع آب كشاورزي ،پيش بيين مي شود اين روستا در افق طرح،توسعه پيدا كرده و اقتصاد خود را ارتقاء خبشد.بر 
 طرف منودن بي اري و تأمني شرايط كار براي روستائيان از جنبه هاي مهم تقويت اقتصاد تلقي مي شود.

  قتصادي ساكنني روستا عبارت است از:با توجه به موارد ذكر شده مهمرتين ام انات و حمدوديت هاي ا
  محدودیت و نارسایي ها-الف-
 حمدوديت دربرداشت آب هاي زيرزميين به علت افت سطح آب هاي زيرزميين به خصوص در مواقع كم آيب-
 حمدوديت زمني هاي زراعي-
 حمدوديت در آب مصريف كشاورزي و شرب-
 فقدان خدمات بان ي و بيمه اي -
 ت مدرن و م انيزهفقدان ماشني آال-
 امكانات -
 ام ان  ره گريي از آب هاي زيرزميين با حفر چاه هاي عميق و نيمه عميق با توجه به سطح مهوار روستا-
 وجود داشنت نريوي كار فعال-
 وجود زمينهاي كشاورزي مساعد با آب و هواي مطلوب-
 وجود آب رودخانه نسبتاً دائم براي اراضي كشاورزي -
 تحلیل و پیش بیني جمعیت آینده روستا تجزیه و -3-4

 65-75مهچنني در دهه بعدي  داشته است. 39/1بوده كه نرخي برابر 55-65رشد مجعيت روستا در دهه كاهش 
بوده است. كه مبني مهاجرت روستاييان  -15/3اين كاهش چشمگري تر مي باشد كه نرخ رشد ان منفي بوده بربر با 

 د.در حد قابل مالحظه اي مي باش
 در صد رسيده است. 6/1به افزايش يافته 1385-75اين نرخ در بني ساهلاي 
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خانوار و مجعت كنوين كه در سه ماهه  36نفر در قالب  218كه   81و از طرف ديگر با بررسي مجعيت در سال 
ت مي را گواهي ميدهد كه مبني افزايش مجعي 94/1خانوار مي باشد كه نرخ رشد  49نفر در قالب  218اول سال 
 باشد.

بييا اسييتفاده از ويژگييي هيياي مطالعييه شييده و خصوصيييات افييزايش پيييدا كييرده 85تييا  75نييرخ رشييد مجعيييت روسييتا از سييال 
در صيورت مطليوب اگير اجتماعي و اقتصادي روستا پيش بيين شده است كه نرخ رشد مجعيت روسيتا در دهيه آيت طيرح،

 نفر را در بر خواهد گرفت.  255ادل درصد و در افق طرح مجعي  مع 6/1مشابه دهه اخري باشد 
 

 1الرتناتيو در سال هاي گذشته و پيش بيين براي افق طرح سراب چنار عليا مجعيت روستاي   2-1جدول مشاره 
 

 1395 1385 1375 1365 1355 سالپارامرتها        
 255 218 186 256 246 تعداد مجعيت
 53 49 35 47 52 تعداد خانوار
 4.8 4.4 3/5 5.5 4.7 بعد خانوار

 6/1 6/1 -15/3 1.39 - نرخ رشد به دهه قبلي 
 

 2الرتناتيو در سال هاي گذشته و پيش بيين براي افق طرح سراب چنار عليا مجعيت روستاي   2-2جدول مشاره 
 ساله اخري 31بر اساس نرخ رشد 

 
 1395 1385 1375 1365 1355 سالپارامرتها        
 219 218 186 256 246 تعداد مجعيت
 43 49 35 47 52 تعداد خانوار
 4.8 4.4 3/5 5.5 4.7 بعد خانوار

 -4/1 6/1 -15/3 1.39 - نرخ رشد به دهه قبلي 
 ساله اخريو پيشبيين بر اساس نرخ رشد طبيعي 5مجعيت روستاي سراب چنار عليا در    2-3جدول مشاره   

 نرخ رشد طبيعي مهاجرت مرگ تولد بعد خانوار عيتمج 
1395 246 51 8/4 - -  2/1 
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1385 218 49 4/4 - -  2/1 
1384 213 44 8/4 2 - 3+  
1383 217 41 2/5 - 1 2+  
1382 213 37 5/5 1 -  99/1 
1381 217 36 75/5 1 1 3- 1 
1381 218 34 1/6 2 1+ 2- 99/1 
1379 212 35 16/6 4 1 4- 98/1 
 

 
 1گزينه–در سال هاي گذشته و پيش بيين براي افق طرح چنار سفلی  سرابمجعيت روستاي  2-4جدول مشاره 

 1395 1385 1375 1365  سالپارامرتها        
 258 245 349 211  تعداد مجعيت
 52 41 49 39  تعداد خانوار
 5 85/5 12/7 5.1  بعد خانوار

 1 -9/3 67/5 -  نرخ رشد به دهه قبلي 
 
سياله در نظير گرفتيه بيا توجيه بيه مييزان زاد و وليد و ميرگ ميري ميتيوان نيرخ  5ا بيه صيورت چنانچه نرخ رشد دههاي اخيري ر  

رشييدطبيعي بييا فييرض حالييت تعيياديل مجعيييت روسييتا پييس از حراهنييا و اجييراي طييرح هييادي روسييتا و  بودوضيييعت مهييه جانبييه 
 زايش خواهد يافت.نفر اف 258روستاقريب به واقع را در خواهد بود.كه در اينصورت ار افق طرح مجعيت به 

 2گزينه–در سال هاي گذشته و پيش بيين براي افق طرح سراب چنار سفلی مجعيت روستاي  2-5 جدول مشاره
 1395 1391 1385 1381 1375 سالپارامرتها        
 211 211 234 246 349 تعداد مجعيت
 41 42 41 44 31 تعداد خانوار
 5 5 85/5 6/5 87/5 بعد خانوار

 -1 -2 -1 -8/6 - نرخ رشد به دهه قبلي 
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با توجه به نرخ رشد طبيعي را به عنوان انتخاب  ينه و واقعي جهت پيش بيين مجعييت در افيق بيا تقرييب ييك را در نظير  
 خانوار افزايش خواهد يافت. 51نفر با  246گرفت.كه در افق طرح مجعيت به 

 
 
 بنایي در سطح روستا بررسي مشكالت موجود در توزیع خدمات عمومي و زیر4-4

صرف نظر از وضعيت كمي خدمات موجود در روستا كيه نسيبت بيه شيرايط معميول بسييار نياچيز اسيت،حنوه توزييع آهنيا 
نييييز نامتناسيييب اسيييت،كه عليييت آن پراكنيييدگي بافيييت روسيييتا در دوره هييياي متفييياوت ميييي باشيييد.پراكنش فضيييايي كييياربري 

 آموزشي نامناسب بوده،بطوري ه 
 ل شبكه هاي ارتباطي داخل روستا با توجه به نقش و عملكرد مراكزتجزیه و تحلی-4-5

در بييني مسيياحت كيياربري سيي ونتگاهها اعييم از شييهر يييا روسييتا شييب ه معييابر در برنامييه ريييزي كالبييدي طييرح هيياي خمتلييف 
فيي در توسعه فيزي ي امهيت بسزايي دارد.شب ه هاي معابر بيا عواميل خمتلفيي سيروكار دارنيد و در جمميوع نقيش هياي خمتل

حييييييات اجتمييييياعي روسيييييتا ايفيييييا ميييييي مناينيييييد كيييييه عبارتنيييييد از نقيييييش دسرتسيييييي )بيييييراي وسيييييايل نقلييييييه موتيييييوري بيييييه بناهيييييا و 
)اجيييياد بسيييرتي بيييراي ارتبييياط  ،حييييات اجتمييياعي )تيييأمني ام يييان جاييييايي بيييراي وسيييايل نقلييييه( تأسيسيييات(،نقش جاييييايي

عمييياري(و تيييأمني نيييور و انرژي)تيييأثريات آب و اجتمييياعي نظيييري كيييار،گردش و نقيييش معمييياري )شييي ل دادن بيييه سييياختار م
 هوايي(.

با توجه به موارد باال ،هر معرب ارتباطي مي تواند حاوي يك نقش يا نقش هاي خمتلفي باشد كه در عني حال ايين نقيش 
 ها مم ن است متفاوت باشند و در تعارض با ي ديگر قرار بگريند. البته اين تعيارض در ميورد شيب ه ارتبياطي مربيوط بيه

 مگر در صوريت كه شب ه منطقه اي يا ناحيه اي از داخل آن عبور منايد. روستا ها چشمگري نيست،
منيود بيشيرتي دارد يب نظميي و ارگياني ي بيودن شيب ه معيابر آن  سراب چنار عليا-آنچه در مورد شب ه ارتباطي روستا ي

آن تبعيييت مييي كنيد بطوري ييه در ابتييداي ورودي ميي باشييد. برخييي معيابر موجييود در اييين روسيتا كييامالًاز عييوارض توپيوگرايف 
روسييتا معييابر داراي شيييب بيشييرتي هسييتند در حالي ييه در انتهيياي آن از شييدت آن كييم مييي شييود.به غييري از معييرب اصييلي 

 غريب آن گسرتده شده ،بقيه معابر نيز از وضعيت نامناسيب برخوردار مي باشد.–در جهت شرقي تقريبا روستا كه 
 اد شده معيارها و اهداف مورد نظر در زمينه تأمني شب ه دسرتسي روستا عبارتند از :با توجه به موارد ي

 جلوگريي از فرسودگي كالبدي و ختليه مجعي  با تأمني شب ه و تقويت شب ه ارتباطي-
 حداقل ختريب در طراحي معابر -
 رعايت سلسله مراتب در شب ه دسرتسي ها-
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-كنيييوين و آيت شيييب ه آهنيييا از حلييياظ جايايي،دسرتسيييي،اقليم،حيات اجتمييياعيتعييييني نقيييش معيييابر بيييا توجيييه بيييه عمل يييرد  -
 .…فرهنگي و 

 متر از اكس مي باشد كه در طرح لحاظ گردیده است. 5/122بر اساس استعالم اداره راه و ترابري حریم راه روستاي 
 
 بررسي سرانه هاي موجود ،پیشنهادي و تعیین كمبودهاي خدماتي و مسكن -6-4

ربري هياي موجيود در روسيتا چيه از حلياظ كميي و چيه از حلياظ كيفيي نارسيايي دارد،بيه طيوري كيه كياربري ماننيد بررسي كا
معييابر سييرانه و درصييد بيياال حيي  فراتيير از اسييتانداردهاي معمييول دارنييددر حالي ييه بسييياري از خييدمات مييورد نييياز سيياكنني 

 روستا يا وجود ندارند يا از حد معمول پايني تر هستند.
 عبارتند از: سراب چنار عليارين حمدوديت ها و نارسايي ها در مورد كاربردهاي موجود روستاي عمده ت

 پراكنش فضاي باير در بافت داخلي روستا مي باشد.-
فقيييييييييدان برخيييييييييي از كييييييييياربري هييييييييياي خيييييييييدمايت و ميييييييييورد نيييييييييياز سييييييييياكنني از مجليييييييييه در زمينيييييييييه هييييييييياي فرهنگي، داشييييييييي  -

 .…ي سبز،محل و نقل و ،آموزشي،تأسيسات و  هيزات،اداري،فضا
قبييل از اييين كييه بييه تعيييني سييرانه كيياربري هيياي خمتلييف و كمبودهييا و ميييزان آن پرداختييه شييود،الزم بييه چنييد ن تييه اساسييي در 
مورد تأمني نيازهاي خدمايت ساكنني اشاره شيود.ن ته اول ايين اسيت كيه طبيق اسيتانداردها و ضيوابط خيدمات رسياين در 

و معمياري ايران(عمييده  شيوراي عيايل شهرسييازي 6/11/78ييز مراكييز روسيتايي )مصييوبه حمييط روسيتايي كشييور و حنيوه  ه
تييرين معيييار واگييذاري و جييذب خييدمات بييه روسييتا هييا بييه تعييداد مجعيييت آهنييا بسييتگي دارد و آسييتانه هيياي مجعييي  الزم در 

 فراهم بوده باشد. مورد خدمات خمتلفي بايس 
قبليي قيرار دارد ايين اسيت كيه بيا توجيه بيه خصوصييات حياكم بير نيواحي   ن ته دوم در اين خصوص كه در ارتباط با ن ته

.(تعميييم آن بييه …ومنيياطق خمتلييف كشييور از حليياظ مجعيييت روسييتاها )مييثاًلدر جنييوب كشييور،مناطق بيابيياين و كوهسييتاين و 
ان از متام س ونتگاه هاي روسيتايي اصيويل بيه نظير منيي رسيد. از ايين رو در طيرح حاضير سيعي بير ايين اسيت تيا حيد ام ي

ضوابط و استانداردهاي مذكور تبعيت شود.ضمن اين كه ويژگي هاي خدمات موجود در روسيتا و شيرايط حياكم بير آن 
 از حلاظ موقعيت در شهرستان و حمدوده نيز مدنظر قرارگريد.

 مي پردازت. سرانه هاي پيشنهادي كاربري هاي خمتلف موجود ،در ادامه بررسيبا توجه به توضيحات فوق
 ه كاربري مسكونيسران-

 ه تار مي باشد  23/1مهچنان ه اشاره گرديدكل اراضي اختصاص يافته به كاربري مس وين 
 كاربري هاي تجاري -
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مييرت مربييع  ---سييرانه كيياربري  يياري وضييع موجييود كييه عمومًاشييامل خييدمات روزمييره سيياكنني )خواربارفروشي(روستاسييت،
در افييق طييرح كيياربري هيياي  نييازل يييك واحييد بقييايل موجييود ميباشييد.و دري ييي از م اسييت كييه رقييم قابييل تييوجهي منييي باشييد.

 اري وضع موجود حفظ و در نقاط مناسب سطوح جديدي نيز پيشنهاد مي شود.الزم به ذكر اسيت كيه كياربري هياي 
 اري از مجله كاربري هاي طيرح هياي توسيعه روسيتايي اسيت كيه م يان ييايب قطعيي آن چنيدان منطقيي منيي مناييد چيرا كيه 

ع اين قبيل از كاربري هيا قبيل از ايين كيه تيابع طيرح هياي توسيعه باشيد تيابع تقاضيا و شيرايط م يان هاسيت.از ايين رو توزي
در ضييوابط و مقييررات طييرح حمييدوديت خيياص در اجييياد يييا حمييدوديت اجييياد اييين قبيييل كيياربري هييا مييدنظر  واهييد گرفييت و 

ت استقرار و به عنيوان عاميل جهيت دهنيده بيراي اجيياد م ان هاي پيشنهادي صرفاًبه عنوان نقاط مناسب از حلاظ موقعي
 اين قبيل كاربري ها پيشنهاد شده اند.

 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-سرانه فضاي آموزشي-
فرهنگي لحاظ  در وضع موجود فاقد این كاربري میباشد میبایست و الزم است فضاي جهت كاربري -كاربري هاي فرهنگي-

 گردد.
 مسجد لحاظ گردد. -در وضع موجود فاقد این كاربري میباشد میبایست و الزم است فضاي جهت كاربري مذهبي -مذهبي-
در وضع موجود فاقد این كاربري میباشد میبایست و الزم است فضاي جهات انجاام ایان قبیال اماور  -تجهیزات وتأسیسات-

 لحاظ گردد.
 موجود فاقد این كاربري میباشد میبایست و الزم است فضاي جهت خدمات بهداشتي لحاظ گردد.در وضع  كاربري درماني-
 الزم است كه شبكه معابر ساماندهي گدیده و با توجه به سلسله مراتب دسترسي انجام پذیرد.–شبكه معابر -
انجااام ایاان قبیاال امااور و  در وضااع موجااود فاقااد ایاان كاااربري میباشااد میبایساات و الزم اساات فضاااي جهاات -كاااربري اداري-

 دهداري روستا لحاظ گردد.
 متر از اكس مي باشد كه در طرح لحاظ گردیده است. 5/122بر اساس استعالم اداره راه و ترابري حریم راه روستاي 

 
 تعیین محدودیت ها و امكانات توسعه فیزیكي و پیش بیني جهت توسعه فیزیكي روستا-7-4

كالبييدي هيير سيي ونت گيياه از جهييات خمتلفييي مييي توانييد مطييرح باشييد از مجلييه از حليياظ حمييدوديت هييا و ام انييات توسييعه  
كييه در اييين روسييتا شيييب تنييد در قسييمت جنييويب و عييوارض فرهنگي،طبيعي،كالبييدي و غييري از آن.-اقتصييادي،اجتماعي

ز حلييياظ توپيييوگرايف ار قسيييمت مشيييايل و مهچنيييني باغيييات و ميييزارع در مسيييت شيييرقي از مجليييه حميييدوديت هييياي توسيييعه روسيييتا ا
 فيزي ي ميباشد كه در نقشه مشاره:      مشهود ميباشد. ام انات توسعه فيزي ي روستا نيز در جهت 

پیشنهاد معیارها و ضوابط كل طراحي كالبدي روستا اعم از بافت و مسكن با توجه به مطالعاات طبیعاي و -8-4
 سیاسي
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روسييتا از اصييول اوليييه و مهييم در رونييد هتيييه طييرح  تعيييني ضييوابط و معيارهيياي مناسييب بييراي طراحييي و سيياماندهي كالبييدي
كالبييدي روسييتا از سيسييتم هيياي -ام فضيياييظيينتگاه هييا حمسييوب مييي شييود.با توجييه بييه اييين كييه نو هيياي خمتلييف توسييعه سيي 

ليييذا الزم اسيييت معيارهيييا و شييياخص هييياي خمتليييف ب يييار گرفتيييه شيييده در ايييين زمينيييه بيييا ابعييياد و  خمتليييف تشييي يل ميييي شيييود،
الزم بييه ذكيير اسييت كييه سيسييتم هيياي خمتلييف تشيي يل دهنييده نظييام  در يييك راسييتا قييرار بگرينييد.سيسييتم هيياي مييورد نظيير 

 كالبدي مورد نظر عبارتند از:-فضايي
 نظام يا سيستم جغرافيايي-
 نظام يا سيستم كالبدي-
 نظام يا سيستم اقتصادي -
 نظام يا سيستم محل و نقل و شب ه معابر -
 فرهنگي–نظام يا سيستم هاي اجتماعي -

با توجه به سيستم هاي ياد شده معيارهاي هدايت روند توسيعه كالبيدي روسيتا را ميي تيوان در شيش زمينيه كليي زيير ارائيه 
 داد :
 معيارهاي مربوط به ويژگي هاي كالبدي –الف   
 معيارهاي مربوط به ويژگي هاي عمل ردي –ب 
 معيارهاي مربوط به ويژگي هاي دسرتسي و شب ه راه ها –ج 
 اقتصادي – اي مربوط به ابعاد اجتماعي معياره–د 
معيارهاي مربوط به روابط متقابل شاخص هاي چهارگانيه كالبدي،دسرتسيي و راه هيا ،عمل ردهيا و ابعياد اقتصيادي  –ه 
 اجتماعي در ادامه معيارهاي مورد نظر در هر مورد هر كدام از موارد ياد شده ارائه مي شود .–
 ي كالبدي معیارهاي مربوط به ویژگي ها-الف
توجه به موقعيت جغرافيايي روستا از حلاظ استقرار )عنايت به قابليت ها و تنگناهياي رشيد(، شيرايط اقليميي منطقيه و -

 مس ن  خصوص از حلاظ ويژگي هاي خبشغريه در ساماندهي بافت كالبدي به 
نسييب آن از جياده هياي ارتبياطي توجه به هسته مركزي روستا به عنوان عاميل انتظيام خبيش بافيت هياي جمياور و انفصيال -

 عمده و اصلي 
استفاده از ساختار كالبدي موجود جهت تداوم رشد روستا و جلوگريي از گسرتش يب رويه روستا بيه طيرف زميني هياي  -

 كشاورزي
 توجه به بافت و هسته مركزي روستا و  ره گريي از عناصر كالبدي بارز آن جهت ساماندهي كالبدي روستا -
 ز ابعاد فضاها و م ان هاي بدون عمل رد و بدون استفاده در درون بافت جلوگريي ا-
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 جلوگريي از گسرتش يب ظابطه و يب برنامه روستا -
 كالبدي  اولويت  ست طرح ريزيعنوان  داخل روستا جهت توسعه به ره گريي از اراضي مناسب -
 معیارهاي مربوط به ویژگي هاي عملكردي )كاربري ها(–ب 

ربري اراضي و كميت و كيفيت آن موضوعات بسيار حساس در توسعه كالبدي روستاست كه اعميال و تيأمني معموالًكا
و كنرتل آن ساير ابعاد روستا را اعم از اقتصادي ، اجتماعي، زيست حميطي و ح  سياسي حتت تيأثري قيرار ميي دهيد بيا 

 اين زمينه عبارتند از : توجه به موارد مذكور و شرايط حاكم بر روستا معيارهاي مورد نظر در
توجه به تأمني نيازهاي اساسي روستا با توجه به تعداد مجعيت و فاصله آن به مراكز س ون  عمده منطقه شيهر )خيرم -

 (  …الشرتآباد و 
 توجه به الگوي توزيع و رابطه مناسب كاربري ها با ي ديگر و با بافت جماور -
 و دوره زماين استفاده از آن  كارايي كاربري مورد نظر از حلاظ استفاده-
 ام ان  ره گريي مناسب و سهولت دسرتسي به عمل رد براي نقاط خمتلف روستا -
 توجه به انعطاف پذيري استفاده و اجياد كاربري هاي  اري در سطح روستا-
 معیارهاي مربوط به ویژگي هاي دسترسي و شبكه راه ها –ج 

 رتباطي پيشنهادي مبنا قراردادن معابر موجود در شب ه ا -
 توجه به سلسله مراتب راه هاي دسرتسي و مهپوشاين آهنا  -
 توجه به حتوالت مجعيت كنوين در سطح شب ه دسرتسي  -
 (…و  زلزله ، آتش سوزي) شب ه معابر در مواقع عادي و مواقع بروز خطردر  سرعت و مطلوبيت تردد -
 كفايت و مطلوبيت تردد در حمدوده مركزي روستا -
 ن ،امتداد يا باز منودن كوچه هاي بن بست و اجياد گشايش الزم در آهنا تا حد مم  -
 نقليهختريب بيشرت بافت و ساختمان ها ضمن تأمني حداقل نيازهاي دسرتسي افراد و وسايل  جلوگريي از -
 اقتصادي–معیارهاي مربوط به ابعاد اجتماعي –د 
 ليت هاي متش له روستا حفظ ارزش هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي فضاها و فعا-   
                                      توجييييييييييه بييييييييييه قابليييييييييييت م ييييييييييان هييييييييييا بييييييييييراي ارتقيييييييييياء موقعيييييييييييت اجتميييييييييياعي و فرهنگييييييييييي )بييييييييييه خصييييييييييوص در مييييييييييورد                                                  -   

 هسته مركزي روستا(
 عي و اقتصادي ارزيايب نقاط و فضاهاي قابل احياء از حلاظ اجتما-  
 توجه به نقش فضاها و عمل ردهاي موجود و آيت در حيات اجتماعي و اقتصادي روستا -  
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 توجه به تأثري مناسبات اجتماعي و گرايشات فرهنگي در ش ل گريي فضاهاي خمتلف - 
ي سيياكنني اجييياد گشييايش هييا و م ييان هيياي ويييژه بييه عنييوان فضيياي سييبز و بيياز جهييت ارتقيياء ابعيياد اجتميياعي و فرهنگيي- 

 روستا 
 توجه به ارزش زمني هاي كشاورزي از حلاظ تضمني شغل اقتصادي غالب مردم - 
 توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي ساكنني و ابعاد و مشخصات واحد هاي مس وين - 
معیارهاااي مربااوط بااه ارتباااط متقاباال مشخصااه هاااي مااورد بررسااي )كالبدي،دسترسااي و راه هاااي  –ه 

 اجتماعي (–د اقتصادي عملكردي و ابعا
 ارزيايب انطباق مقياس كالبدي و عمل ردي- 
ارزيييايب كيفيييت و كفايييت مهجييواري راه هييا بيير اسيياس سلسييله مراتييب و نييوع عمل ييرد راه هييا بييا فعاليييت هييا و عمل ييرد - 

 هاي جماور
 توجه به نقش عناصر منادين روستا در فرهنگ عامه - 
 فضاهاي س ون  در مراودات اجتماعي سازگاري و تناسب ويژگي هاي كالبدي و- 
فرهنگي ،اقتصادي در زندگي اهايل و نييز شيرايط اقليميي و طبيعيي در جهيت – ره گريي از اصول و قواعد اجتماعي - 

 تدوين نظام فضايي روستا 
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 فصل سوم:
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 ارائه طرح هادي
 
 

 ارائه طرح هادي -5
 توزیع و محل استقرار فضاهاي خدماتي و تأسیساتي زیر بنایي در حوزه نفوذ پیش بیني نحوه-1-5

روسيتاي جمياور خيود يعيين سيراب چنيار  حيوزه نفيوذ سراب چنار سيفلي درمهچنان ه در فصول پيش عنوان گرديدروستاي 
 است  سفلي قرار دارد.

 احل مختلف توسعه تعیین نحوه كاربري اراضي روستا به طور مشروح در ده سال آینده و مر -2-5
با توجيه بيه مباحيث مطيرح شيده در فصيل پيشيني بيه خصيوص در ميورد سيرانه كياربري هيا و معيارهياي طيرح رييزي كالبيدي 

ارائييه شييده اسييت .قبييل از آن كييه بييه تف يييك   3-1و جييدول مشيياره  ----حنييوه توزيييع انييواع كيياربري هييا در نقشييه مشيياره 
آيت روسيتا مييورد بررسييي قييرار ميي گييريد .الزم اسييت ،جمييدداً بيه اييين ن تييه توجييه انيواع كيياربري هييا پرداختيه شييود ،حنييوه توسييعه 

 شود كه با توجه به شرايط حاكم بر حنوه توسعه روستا ،توسعه سطح روستا در داخل حمدوده مي باشد.
 كاربري مسكوني-

ه تيار در افيق  14/1 به  و با توجه به افزايش مجعيت در افق طرح ،كاربري مس وين در روستا افزايش پيدا خواهد كرد
 خواهد رسيد .  9/56-مرت مربع به   3/52طراح خواهد رسيد .با توجه به افزايش سطوح مس وين سرانه آن نيز از 
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 كاربري تجاري -
 كاربري  اري يبه صورت سيال در نظر گرفته شده است.  

 كاربري مذهبي
ميرت مربيع را در نظير گيرفنت مهجيواري هياي مناسيب  128در وضع موجود فاقد اين كياربري ميباشيد ليذا مشياور مسياحت 

 مرت مربع به ازاي هر نفر را جهت احداث مسجد  پيش بيين گرديده است. 53/1با سرانه 
 
 كاربري فرهنگي-

ميييرت مربيييع را بيييا در نظييير گيييرفنت مهجيييواري هييياي  174در وضيييع موجيييود فاقيييد ايييين كييياربري ميباشيييد ليييذا مشييياور مسييياحت 
 رت مربع به ازاي هر نفر را پيش يين گرديده است.م 53/1مناسب با سرانه 

 كاربري آموزشي -
كيه بصيورت مرتوكيه و غيري   مرت مربيع 75سطوح آموزشي موجود روستا )يك باب مدرسه ابتدايي و يك باب با مساحت 

 نيازهاي  مرت مربع جهت كاربري اموزشي در نظر گرفته شده است. 886قابل استفاده ميباشد كه مساحت 
 ارتباطي  شبكه-

مييييرت مربييييع مسيييياحت بيشييييرتين سييييطح كيييياربري هييييا را بعييييد از كيييياربري مسيييي وين بييييه خييييود   5414بييييا  سييييطح معييييابر روسييييتا
مرت مربيع را بيه خيود اختصياص داده اسيت . بيا توجيه بيه تعيريض و   78/24اختصاص داده است ،كه سرانه اي معادل 

مربييع خواهييد رسيييد كييه ناشييي از تعييديل حمييدوده  مييرت  6182اصييالح سييطوح مربييوط بييه معييابر مسيياحت اييين كيياربري بييه 
 مرت مربع حواهد شد . 65/25روستا و اصالح عرض معابر است . سرانه اين كاربري در افق طرح 

 تجهیزات و تأسیسات -
با توجه به اين كه در سطح روسيتا كمبودهياي كميي و كيفيي از حلياظ تأسيسيات بيه چشيم ميي خيورد ،ليذا سيطح آهنيا از 

البتييه مييرت مربييع (ارتقيياء داده شييده اسييت.  3/1مييرت مربييع )سييرانه   73مييرت مربع(بييه  18/1كنييوين )بييا سييرانه مييرت مربييع   41
كه تاسيسات در وضع موجود ميدبوط بيه سياختمان خميابرات ميباشيد كيه چيون خيارج از حميدوده قيانوين شايان ذكر است  

 .روستا ميباشد در حماسباات حلاظ نگريده است
 كاربري درماني-

ربري در وضيع موجييود و پيشينهادي فاثيد ايين كيياربري ميباشيد كيه بييه عليت نزدي يي بيه روسييتاي جمياور سيراب چنييار ايين كيا
 سفلي ميباشد.
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 فضاي سبز
 1/3ميييرت مربيييع و سيييرانه  748در واقيييع مربيييوط بيييه بييياش موجيييود ميباشيييد كيييه بيييا مسييياحت در وضيييع موجيييود در روسيييتاي 

 ميبتشد.
 كاربري ورزشي-

مرت مربع جهيت ايين كياربري در طيرح حلياظ   395و سطحي معادل فاقد كاربري ورزشي بوده اين روستا در وضع موجود 
 گريده است.

 كاربري صنعتي-
 76/1مرت مربيع بيا سيرانه اي معيادل  424روستاي مذكورفاقد كاربري صنع  مي باشد . به مهني منظور سطحي معادل 

 مرت مربع براي افق طرح پيشنهاد شده است .
 

 ل  نحوه توزیع كاربري اراضي موجود و پیشنهادي روستاي سراب چنار علیاجدو  فصل دوم :
سااااااااااااااااااااااااااطح  وضع موجود               نوع كاربري

 پیشنهادي     
 وضع موجود پیشنهادي 

 سرانه درصد سطح                 افزایش كاهش سرانه درصد سطح                

 9/56 6/58 13715 +2316  3/52 81/51 11399 كاربري مس وين 
/65 42/26 6182 +799 78/24 18/24 5413 شب ه معابر

25 
 68/3 79/3 886 _75+886 34/1 33/1 75 دبستان* آموزشي

 - - - - - - - راهنمائي
 - - - - - - - دبريستان

خيييييييييييييييييييييييدمات 
فرهنگييييييييييييييي و 

 مذهيب 

 53/1 55/1 128 +128 - - - مسجد
 72/1 74/1 174 +174 - - - فرهنگي

 
 درماين

 - - - - - - - درمانگاه

خانييييييييييييييييييييييييييييه   داش  
  داشت

- - - - - - - 

 - - - -121 55/1 53/1 121 محام
انتظاااااااااااااااااااامي )پایگااااااااااااااااااااه 

 *مقاومت(
- - - 21+ 21 18/1 18/1 

 6/1 62/1 +145 +145 - - - كاربري اداري 
 64/1 69/1 395 +395 - - - خدمات ورزشي

 76/1 81/1 424 +424 - - - هيكارگا صنايع
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 3/1 31/1 73 +73 18/1 18/1 41 تاسيسات و  هيزات**
 - - - - - - - زراعي فضاي سبز

 1/3 2/3 748 - 43/3 33/3 748 باغات
 - - - - - - - سبز

 2/2 27/2 531 +531 - - - حرت راه هنر
 - - - -4688 5/21 9/21 4688 اراضي خايل

        
 1/97 111 23411 +968 18/113 111 22433 جمع

 
 پايگاه مقاوت جز مسجد حماسبه گرديده است. -كاربري انتظامي-*

 **.تاسيسات خمابرات خارج از حمدوده روستا مي باشد و حماسبه نگرديده است.
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نقشاه شابكه معاابر تاا حاد كوچاه هاااي دسترساي،همراه باا مشاخه نماودن نحاوه تعاری  ارائااه -3-5

 هاي توسعه و تعری  معابر طرح 
باتوجه به مواردي كه در زمينه شب ه ارتباطي روستا به حلاظ ضيوابط و معيارهياي ارائيه شيده در طراحيي كالبيدي و نقشيه 
شييب ه ارتبيياطي روسييتا ارائييه شييده اسييت . مهچنان ييه در نقشييه پيشيينهادي نيييز مشييخص اسييت، شييب ه دسرتسييي روسييتا از 

 حلاظ سلسله مراتب عبارتند از:
 : 2معبر اصلي درجه -

 ---از طييرف مشييال بييه  ----كييه از وسييط بافييت كالبييدي روسييتا عبييور مييي كنييد و در امتييداد خييود بييه طييرف روسييتاي 
هيدايت مييي شييود . بييه دليييل عمل يرد بييرون روسييتايي و ارتبيياط چنييدين روسييتا از طرييق آن و نيييز بييه حليياظ مراعييات امنيييت 

مييرت  12ز حييوادث بيير اسيياس ظييوابط و مقييررات راههيياي روسييتايي بيياعرض عبييور و مييرور وسييائط نقليييه و جلييوگريي از بييرو 
 پيشنهاد شده است.

 : 1معبر فرعي درجه -
مييييرتي فييييوق الييييذكر منشييييعب و در جهييييت مشييييايل 6مييييرتي داخييييل بافييييت روسييييتا مييييي باشييييد كييييه از حمييييور  11شييييامل معييييابر 

 دسرتسيهاي روستايي را مهيا مي سازد.
 : 2معبر فرعي درجه -

مييرتي در نظيير گرفتييه شييده اسييت . اييين معييرب جهييت تسييهيل رفييت و آمييد  8ت روسييتا بييه عنييوان معييابر كييه در داخييل بافيي
 سواره و هدايت آهنا در سطوح باالتر و پايني تر ايفاي وظيفه مي منايد. 

 دسترسي ها -
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بسييت مييرتي وكليييه معييابر بيين  6اييين معييابر بعنييوان آخييرين سييطح عمل ييردي سلسييله مراتييب شييب ه ارتبيياطي ،شييامل معييابر 
 روستا را شامل مي شود كه وظيفه دسرتسي به تك تك منازل روستايي را ايفا مي منايند. 

در تعيني ميزان و حنوه تعريض معابر ضمن مالك قيراردادن معيارهياي مربيوط بيه طراحيي شيب ه ارتبياطي چنيد ن تيه ميدنظر 
 قرار گرفته اند كه عبارتند از :

 اجتناب گرديده است . تا جائي ه مقدور بوده ،از اجنام ختريب-
جهييت ختريييب و اصييالح معييرب از وجييود اراضييي بيياير يييا خمروبييه و سيياختمان هيياي بييا كيفيييت نامناسييب  ييره گرفتييه شييده -

 است .
 سعي گرديده است تا قسمت عرصه ساختمان ها به معرب افزوده شود.-
حميييور معيييرب موجيييود جهيييت در صيييورت عيييدم وجيييود شيييرايط فيييوق سيييعي شيييده اسيييت از دو طيييرف معيييرب بيييه ييييك مييييزان از -

 تعريض معرب كمك گرفته شود .
 عمل رد كنوين و آيت معابر مدنظر قرار گرفته است. -
 به سلسله مراتب شب ه دسرتسي توجه شده است. -
 
ا رائاااه طااارح هااااي مرباااوط باااه جماااع آوري و هااادایت آب هااااي ساااطحي و پیشااانهاد اصاااالح -3-5

 تءسیسات زیر بنایي
 جمع آوري آب هاي سطحي -الف

مهچنان ه در فصل اول اشاره گردييد روسيتاي اصالنشياه فاقيد شيب ه مجيع آوري آب هياي سيطحي اسيت و هيدايت آب 
ها با تبعيت از شيب عمومي زمني صورت مي گريد . لذا پيشنهاد مي شود كه اين امر با اجياد و احيداث سيسيتم كيانيو 

 و كانال صورت پذيرد . 
 آب –ب 

تأمني مي شود،در حال حاضير كمبيودي در ايين زمينيه در سراب نني از طريق روستاي با توجه به اين كه آب شرب ساك
فصيييل گرميييا وجيييود دارد،بايسييي  تأسيسيييات زيييير بنيييايي الزم در ايييين خصيييوص حلييياظ شيييود و بيييه طيييور ميييداوم آب از حلييياظ 

خصيوص تأسيسيات   داش  كنرتل گردد.با توجه به امهيت موضوع كيه جنبيه حييايت دارد ،تيأمني آب و متهييدات الزم در
 ساله اول قرار دارد.  5زير بنايي روستايي در اولويت 

 تلفن –ج 
 .منازل تلفن شخصي مي باشند اکثر مي باشد و  و مركز خدمات انتقال داراي دفرت خمابرايتسراب چنار عليا روستاي 
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 برق –د 
 ورد مشاهده مني شود . به شب ه سراسري متصل است و كمبود خاصي در اين م 6113روستاي در سالاين  برق
 فاضالب –ه 
مانند ساير نقاط منطقه سيستم دفع فاضالب اسيت و فاضيالب منيازل بيه چياه هياي جيذيب دفيع ميي شيود  روستاياين  

. در شييرايط كنييوين و در ميييان مييدت ام ييان اجييياد و احييداث شييب ه فاضييالب مقييدور منييي باشييد . از اييين رو ضييمن لييزوم 
و احيييداث چييياه هييياي جيييذيب ،الزم اسيييت از ختلييييه فاضيييالب منيييازل بيييه معيييابر و اراضيييي   رعاييييت شيييرايط الزم بيييراي اجيييياد

 كشاورزي ممانعت شود .
  ارائه طرح پیشنهادي از مراكز محالت ،میادین و گره هاي اصلي روستا -5-5

 مهچنان ه در فصل قبل نيز توضيح داده شد ،روستاي مورد مطالعه فاقد حمله وحمله بندي بوده  د 
 ین تكلیف فضاهاي تاریخي با توجه به برنامه هاي سازمان هاي مربوطهتعی-5-5

 توريسم است. مربوط به صنعتو مناظر طبيعي  روستا فاقد فضاي تارخييبراساس مطالعات ميداين اين 
 تعیین تكلیف فضاهاي تاریخي با توجه به برنامه هاي سازمان هاي مربوطه-6-5

 سطح روستا بافت تارخيي و باارزشي وجود ندارد. مهچنان ه در فصل اول اشاره گرديد در
 تعیین اولویت هاي كوتاه مدت و میان مدت در تمامي ابعاد طراحي -7-5

روش هاي خمتلفي جهت اولوييت بنيدي و پيشينهادات در قاليب طيرح هيادي روسيتايي ميي گنجيد،تعيني اولوييت طيرح هيا 
 بر اساس دو روش مي باشد كه عبارتند از :

 ندي بر اساس ذات طرحاولويت ب-الف
 اولويت بندي بر اساس مقدار هزينه و نيازهاي سرمايه گذاري -ب

 اصواًلدر اولويت طرح ها بر اساس ذات طرح پيشنهادات از دوقالب خاص مي تواند پريوي منايند.
 –پيشيييينهاد يييييا پيشيييينهادايت كييييه بييييراي حييييل مسييييائل و مشيييي الت حيييياد موجييييود در زمينييييه تقويييييت و توسييييعه اقتصييييادي -1

 اجنماعي و نيازهاي عمراين حمدوده مناسب مي باشد )مانند تأسيسات زير بنايي ،خدمات رفاهي و نظاير اينها (
اجتمياعي و اقيدامات عميراين ميورد نيياز ارائيه  –پيشنهاد يا پيشنهادايت كه بيراي ارتقياء سيطح رشيد و توسيعه اقتصيادي -2

 مي شوند.
ف دوم داراي اولويت بيشرتي هستند،چرا كه اين پيشنهادات با كياهش پيشنهادات رديف اول نسبت به پيشنهادات ردي

مشيي الت توسييعه اي حمييدوده مييي تواننييد زمينييه هيياي رشييدو توسييعه بييالقوه را اجييياد مناينييد.لي ن اجييراي پيشيينهادات دوم بييا 
السيييري وجيييود مشييي الت حييياد توسيييعه اي،نيييه تنهيييا توسيييعه ميييورد نظييير را مهييييا  واهيييد سييياخت،بل ه تنهيييا هزينيييه هييياي با
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اجتميياعي و اقتصييادي آهنييا بيير جيياي خواهييد مانييد .بييه عبييارت ديگيير پيشيينهادات گييروه اول بسييرت مناسييب را بييراي اجييراي 
سيياير برنامييه هييا بييه وجييود مييي آورد و بييدون توجييه بييه آهنييا برنامييه هيياي ديگيير در صييورت عملييي شييدن تييأثري الزم را  واهييد 

 داشت و يا با ش ست مواجه خواهند شد .
ضيير جهييت اولويييت بنييدي طييرح هيياي پيشيينهادي سييعي مييي شييود صييرف نظيير از مقييدار هزينييه مييورد نييياز كييه در حييال حا

جزءالينفك قابليت اجرا و ييا عيدم اجيراي طيرح هيا حمسيوب ميي شيود بيه ام انيات تسيهيالت ميورد نيياز و ضيروري توجيه 
 بيشرتي شود .
 در برنامه پنج ساله ارائه مي شود. به تف يك  اجرايي طرح پيشنهادي موارد ياد شده اولويتبا توجه به 
 برنامه هاي كوتاه مدت یا میان مدت )پنج ساله (–الف 

 طرح هاي پيشنهادي كه در اولويت قرار دارند و الزم است در كوتاه مدت يا ميان مدت به اجرا درآيند عبارتند از :
 (1متلك اراضي مشخص شده براي كاربري عمومي )-
 د تأسيسات آبرساين و تأمني آب شرب و رفع كمبودهاي آنتوجه به برنامه هاي اجيا-
 مشخص شده  ساخت و ساز در خارج از حمدودهمشخص منودن حمدوده روستا و جلوگريي از اجنام -
نظيييارت و كنيييرتل بيييراي فعالييييت هييياي سييياختماين بيييا رعاييييت ضيييوابط حميييدوده ساخت،ضيييوابط عقيييب نشييييين از معيييابر و -

 ضوابط اميين ساختمان 
 در تأمني نياز هاي مربم پيش بيين شده طرح سهولت -
 ساخت واحد هاي آموزشي و شوراي اسالمي پيش بيين شده در روستا-
 اصالح و تعريض معابر اصلي كه عمل رد اصلي را ايفا مي دارند. -
 اولویت اجرایي برنامه پنج ساله دوم )بلند مدت ( –ب 
 اصالح و تعريض ساير معابر روستا-
 فرهنگي،تفرني و فضاي سبزاحداث فضاهاي -
 ساخت واحدهاي اداري-
 احداث تأسيسات و  هيزات مورد نياز -

الزم بييه ذكيير اسييت چييه در مييورد برنامييه پيينج سيياله اول و چييه در مييورد برنامييه پيينج سيياله دوم نظييارت و كنييرتل كليييه امييور 
 ساخت و ساز در رعايت ضوابط و مقررات ارائه شده اولويت دارد.
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تي كه مشكالتي در جهت تملك زمین هاي تعیین شده وجود داشته باشد،تأمین زمین مناسب در صورتي كه مناطق ضاوابط و مقاررات در صور -(1)

 مورد نظر نباشد در نزدیكترین فاصله از محل تعیین شده مقدور است.

 
 

ظااوابط و مقااررات اجرایااي مربااوط بااه نحااوه اسااتفاده از اراضااي ،ساااختماني ،تفكیااك اراضااي، -8-5
 شبكه معابر ،فضاهاي عمومي و غیره 

 ضوابط و مقررات و توصیه هاي مربوط به نحوه استفاده از اراضي –الف 
واحييدهاي بييراي اجييراي پيشيينهادات و رفييع كمبودهييا در آينييده چييه در خصييوص واحييدهاي مسيي وين و چييه در خصييوص 

 ريد .كه بايس  مورد توجه جمريان طرح قرار گ  خدمايت ضوابط و مقررايت طرح شده
 كليات اين ضوابط و مقررات شامل داخل حمدوده خدمايت و خارج حمدوده خدمايت مي گردد.-
حدود مشول ضوابط و مقررات طرح در حمدوده مصوب طرح بوده و به طيور كليي در برگرينيده اقيدامات خمتليف از قبييل -

 تف يك زمني و استفاده از انواع ساختمان ها و اراضي خواهد بود.
ه تيييار ميييي باشيييد كيييه بييير روي نقشيييه كييياربري اراضيييي پيشييينهادي بيييا خيييط حميييدوده  3/2 دمات روسيييتا حيييدودحميييدوده خييي-

 مشخص گرديده است و جزئيات آن در ادامه اين مبحث به تفضيل خواهد بود.
در خييارج از حمييدوده خييدمايت نيييز رعايييت ضييوابط و مقييررات الزامييي اسييت .اراضييي بييريون از حمييدوده خييدمايت خييارج از -

 سوب مي گردد و ساخت و ساز در آن ممنوع مي باشد.بافت حم
واحدهاي مس وين خيارج از حميدوده پيشينهادي جيزو طيرح فعليي حمسيوب منيي گيردد و توسيعه در اطيراف آهنيا حتيت هير -

 عنواين كه باشد ،ممنوع است.
از مراجييع  : احييداث تأسيسييات بييرق ،آب، گيياز و تلفيين در داخييل حمييدوده بافييت روسييتا در صييورت كسييب جمييوز1تبصييره 

 ذيصالح آزاد است.
: احيييداث م يييان هييياي ورزشيييي نظيييري زميييني زييين ورزشيييي و سيييالن ورزشيييي در خيييارج از بافيييت بيييا جميييوز مراجيييع  2تبصيييره 

 ذيصالح بالمانع است.
 مرت مربع مي باشد. 431حد نصاب قطعات تف ي ي )حداقل تف يك(در كاربري مس وين -
 جنويب است.-ي مس وين در جهت مشايلبا توجه به اقليم منطقه قرار گريي واحد ها-
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: واحييدهاي مسيي وين كييه جهييت غييريب و شييرقي دارند،مسييتين از اييين قاعييده مييي باشييند،ويل اسييتقرار بازشييو بايييد  3تبصييره 
 طوري باشد كه بتواند از حداكثر نور خورشيد استفاده منايد.

 مرت است. 7حداكثر ارتفاع جماز ساختمان از شيب متوسط معرب جماور ،-
نانچه تف ييك قطعيات بيزرگ شيامل كاربريهياي خيدمايت گيردد، ضيروري اسيت كلييه سيطوح تسيهيالت عميومي منظيور چ-

 شده در طرح هادي در قطعه زمني مزبور منظور گردد.
 در تف يك قطعات بزرگ مقررات گذربندي طرح هادي بايس  رعايت شود.-
 

 مقررات و ضوابط احداث ساختمانهاي مسكوني
 درصد از ساخت كل قطعه مي باشد. 61ال در طبقه مه ف حداكثر سطح اشغ-
 طبقه مي باشد.  2حداكثر تعداد طبقات در تراكم مصوب -
 درصد مساحت كل قطعه مي باشد. 61حداكثر سطح زيرزمني -
 تأمني پاركينگرباي هر يك از واحدها الزامي است.-

 :پاركينگ مي تواند در زير زمني يا پيلوت تأمني شود.4تبصره 
 كليه اتاقها ح  اسقدور دراي نور كايف و ام ان هتويه طبيعي باشد.-
 شود. در اتاقهايي كه ام ان نورگريي وجود ندارد ،از طريق حيات خلوت و يا پاسيو بايد نور كايف تأمني-

 مرت مربع پيش بيين مي گردد. 11:حداقل مساحت حياط خلوت ، 5تبصره 
 جمموع عرض دو معرب جماور خواهد بود.  1/1و ميزان آن  رعايت پخي در مقاطع دو معرب الزامي-

:اگر ساختمان در حمل تقاطع دو معيرب احيداث گيردد، رعاييت پيا تنهيا بيراي طبقيه اول الزاميي اسيت و طبقيات  6تبصره 
 باال مي توانند بدون پا احداث شوند. 

 ند. مواردي ه قبل از هتيه طرح فعلي احداث شده اند به قدرت خود باقي مي ما-
بيييا عناييييت بييير امهييييت زلزليييه خييييزي ،متيييام بناهييياي مسييي وين بايسييي  بيييا روش صيييحيح و بيييا اسيييتفاده از مصييياحل بيييا دوام و -

 زلزله (. 2811مستح م و با رعايت ضوابط مقاوم سازي در برابر زلزله احداث شوند)آيني نامه 
 ضوابط و مقررات ساخت واحدهاي مسكوني-1-8-5  

 الف:مقررات تفكیك اراضي
 مرت مربع مي باشد. 2111حد نصاب قطعات تف ي ي )حداقل تف يك( در كاربري مس وين -
 درصد مي باشد. 121تراكم ساختماين در روستا با توجه به حمدوديت گسرتش فيزي ي روستا،-
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 طول قطعات تف ي ي نبايد بيش از سه برابر عرض قطعه باشد-
مرتمربيع(  121ميي باشد،مسيتثين از ضيابطه فوق)حدنصياب  قطعات تف ي ي موجود كه كميرت از حيد نصياب ميذكور -

 مي باشد.
 جنويب است.-با توجه به اقليم منطقه قرارگريي واحدهاي مس وين در جهت مشايل-

: واحييدهاي مسيي وين كييه جهييت غييريب و شييرقي دارند،مسييتين از اييين قاعييده مييي باشييند،ويل اسييتقرار بازشييو بايييد  3تبصييره 
 اكثر نور خورشيد استفاده منايد.طوري باشد كه بتواند از حد

 مرت باشد. 7حداقل عرض قطعات تف ي ي نبايد كمرت از -
 مرت است  7حداكثر ارتفاع جماز ساختمان از شيب متوسط معرب جماور ،-
چنانچه تف ييك قطعيات بيزرگ شيامل كاربريهياي خيدمايت گيردد، ضيروري اسيت كلييه سيطوح تسيهيالت عميومي منظيور -

 قطعه زمني مزبور منظور گردد. شده در طرح هادي در
 در تف يك قطعات بزرگ مقررات گذربندي طرح هادي بايس  رعايت شود.-
 

 ب: مقررات و ضوابط احداث ساختمانهاي مسكوني
 درصد از ساخت كل قطعه مي باشد. 61حداكثر سطح اشغال در طبقه مه ف -
 ميباشد.%121تراكم  حد اكثرطبقه مي باشد.  2حداكثر تعداد طبقات در تراكم مصوب -
 درصد مساحت كل قطعه مي باشد. 61حداكثر سطح زيرزمني -
 تأمني پاركينگرباي هر يك از واحدها الزامي است.-

 :پاركينگ مي تواند در زير زمني يا پيلوت تأمني شود.4تبصره 
 كليه اتاقها ح  اسقدور دراي نور كايف و ام ان هتويه طبيعي باشد.-
 شود. م ان نورگريي وجود ندارد ،از طريق حيات خلوت و يا پاسيو بايد نور كايف تأمنيدر اتاقهايي كه ا-

 مرت مربع پيش بيين مي گردد. 11:حداقل مساحت حياط خلوت ، 5تبصره 
 جمموع عرض دو معرب جماور خواهد بود.  1/1رعايت پخي در مقاطع دو معرب الزامي و ميزان آن -

قاطع دو معيرب احيداث گيردد، رعاييت پيا تنهيا بيراي طبقيه اول الزاميي اسيت و طبقيات :اگر ساختمان در حمل ت 6تبصره 
 باال مي توانند بدون پا احداث شوند. 

 مواردي ه قبل از هتيه طرح فعلي احداث شده اند به قدرت خود باقي مي ماند. -
تفاده از مصييياحل بيييا دوام و بيييا عناييييت بييير امهييييت زلزليييه خييييزي ،متيييام بناهييياي مسييي وين بايسييي  بيييا روش صيييحيح و بيييا اسييي-

 زلزله (. 2811مستح م و با رعايت ضوابط مقاوم سازي در برابر زلزله احداث شوند)آيني نامه 
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 ضوابط و مقررات اجرایي واحدهاي آموزشي -2-8-5
 

 الف:ضوابط و مقررات تفكیك زمین
 ايت و اجرا گردد.رع مربوط به ضوابط آموزش پرورش بايس حداقل استانداردهاي داخلي ساختماين 

 ب:مقررات احداث ساختمان هاي آموزشي
درصييد سييطح كييل زميني مييي باشييد .سييطح زيير بنييا در هيير يييك از طبقييات  41حيداكثر سييطح زييير بنييا در طبقيه مه ييف، -

 درصد سطح كل زمني مي باشد . 41اعم از سطح زمني )زير زمني(يا باالتر از سطح زمني معادل 
ميرت از حيرت شيب ه ارتبياطي فاصيله  11ش، سياختمان هياي يياد شيده ، بايسي  حيداقل از نظر حفاظيت و امييين و آرامي-

 داشته باشد.
 طبقه تعيني مي گردد. 2حد مطلوب و متوسط طبقه  3حداكثر تعداد طبقات براي احداث دبريستان -
ش در احييداث :اسييتفاده از طييرح هيياي تيييپ سييازمان نوسييازي و  هيييز مييدارس كشييور و وزارت آمييوزش و پييرور  7تبصييره -

 واحدهاي آموزشي بالمانع ،و ضوابط و مقررات سازمان نوسازي بر ضوابط ارائه شده ارجحيت دارد.
 دولتي–ضوابط و مقررات اجرایي در حوزه اراضي اداري -3-8-5

 الف: مقررات تفكیك اراضي
 است.ير مورد نياز سازمان مربوطه ام ان پذ تف يك اراضي جهت كاربري اداري با توجه به ظرفيت-
ساختمان هاي دول  مي بايست در جوار حمورهاي اصلي روستا مستقر شوند و از طريق شيب ه اصيلي مسيتقيماً قابيل -

 دسرتسي باشد.
 ب: مقررات احداث ساختمان

 له داشته باشد.صمرت از حرت شب ه ارتباطي فا 5دول  بايد حداقل -ساختمان اداري-
 داشته باشد.مرت فاصله با بناهاي جماور  3و اميين بايس  ظت جبهه ي جانيب ساختمان به منظور حفا-
 مرت است. 7حداكثر ارتفاع جماز ساختمان از شيب متوسط معرب جماور ،-

 بود. در صورت ارائه ضوابط و مقررات از طرف سازمان با اداره مربوط بر ضوابط ارائه شده ارجح خواهد
 تجاري  ضوابط و مقررات اجرایي در حوزه اراضي-4-8-5
واحيييدهاي  ييياري در كلييييه سيييطوح سلسيييله ميييراتيب بايسييي  از دسرتسيييي بيييه وسيييايل نقلييييه و شيييب ه عيييابر پيييياده برخيييوردار -

 باشند.
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ميرت مربيع اسيت كيه مسياحت قسيمت هياي اصيالحي و معيابر جيزء آن  12حد نصاب تف يك زمني در اراضيي  ياري -
 مني باشد.

 اي هر نفر در افق طرح در نظر گرفته شده و طبق مرت مربع بر  1سرانه  اري به صورت شناور -
 نظر مسئولني ذيربط و با رعايت ضوابط فوق قابل اجرا مي باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 واحدهاي  اري موجود كه تا تاريا ابالش اين طرح،گواهي پروانه ساختمان و عدم خالف و پايان كار مراجع ذيصالح را -1

 ابطه مني شوند.كسب كرده اند ،مشمول اين ض
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 مقررات و ضوابط اجرایي در حوزه فضاهاي سبز و پارك هاي عمومي -5-8-5
 كليه فضاهاي مربوط به پارك عمومي و فضاهاي سبز شهري تنها مطابق برنامه طرح مي تواند تأمني شوند.-
احيداث قسيمت  درصيد از سيطح كيل قطعيه ميي باشيد كيه جهيت 5حداكثر سطح زير بنياي جمياز در ايين حيوزه معيادل -

 مديريت، گلخانه، سرويس  داش  و رستوران پيش بيين شده است.
 تبصره :احداث جمموعه فرهنگي و هنري و تفرني در داخل فضاي سبز با موافقت مراجع ذيصالح بالمانع است.

 ضوابط و مقررات گذربندي-6-8-5
ت. در ميورد معيابري كيه عيرض آهنيا در نقشيه شب ه ارتباطي روستا در نقشه شب ه معابر پيشنهادي مشخص گرديده اس

 مشخص نشده اند و در آينده اجياد خواهند شد،ضوابط ذيل الزم االجرا است
 مبناي گذربندي و اجياد راه هاي جديد الگوي شب ه ارتباطي موجود است .-
 مرت مني تواند بن بست باشد. 151گذرگاه هاي با طول بيش از -
 است. اجياد دوربرگردان الزاميمرت دارند ، 51ت كه طويل بيش از در انتهاي گذرگاه هاي بن بس-
شيب عرضي خيابان ها و معابر اصلي از حمور خيابان به طيرف كانيال هياي دفيع آب هياي سيطحي پييش بييين و اجيرا -

 شود.
 
 سایر ضوابط و مقررات-7-8-5
ه سيييازمان جميييري طيييرح هيييادي بيييا در ميييواردي كيييه جمموعيييه مقيييررات و ضيييوابط نسيييبت بيييه آن سييياكت اسيييت ،مقيييررات وييييژ -

 رعايت مقررات ساختماين مالك عمل است.
چنانچه مغايريت در ضوابط طرح و قوانني جاري اجياد گردد،ضوابط مغياير صيرفاً ميي بايسيت از طرييق كميتيه فيين اسيتان -

 و ساير مراجه قانوين مورد بررسي و اصالح جمدد قرارگريد.
اشته باشد و طرح تفضييلي هتييه و تصيويب شيود ،ضيوابط طيرح تفضييلي مقيدم چنانچه مغايريت در ضوابط طرح وجود د-

 خواهد بود.
 را مشخص مي منايد. و مقرراتخارج از اين ضوابط و مقررات ،كميسيون تغيري كاربري ضوابط -
در  هر نوع تغيري كاربري بر خالف نقشيه تفصييلي طيرح هيادي روسيتايي،جماز نبيوده و بيه عنيوان خيالف اجراييي بايسي  -

 كميسيون مغايرت ها مطرح شود. 
 ضوابط و مقررات مربوط به كاربري هاي اداري  ●
 درصد تعيني مي گردد. 61سطح اشغال بنا در كاربري هاي اداري -
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 در احداث بنا در كاربري هاي اداري رعايت ضوابط و مقررات اداره مربوطه الزامي مي باشد.-
 رابر زلزله( الزامي است.)مقاوم سازي در ب 2811رعايت آئني نامه -
 مرت تعيني مي گردد. 111حداقل حدنصاب تف يك در كاربري هاي اداري -
 ساير ضوابط و مقررات تابع ضوابط ادارات مربوطه مي باشد.-
 ضوابط و مقررات مربوط به كاربري هاي ورزشي  ●
 باشد. احداث بنا در كاربري هاي ورزشي تابع ضوابط و مقررات اداره تربيت بدين مي-
مييرت سييطح اشييغال بنييا مييي توانييد صييد در صييد  111در صييورت احييداث بنييا در اراضييي داراي كيياربري هيياي ورزشييي زييير -

 تعيني گردد.
در مسييتحدثات ورزشييي ضييروري اسييت و بايييد بييه تصييويب  2811رعايييت ضييوابط و مقييررات اميييين از مجلييه آيييني نامييه -

 مراجع ذيصالح برسد.
 ربري هاي فرهنگيضوابط و مقررات مربوط به كا ●
 مرت تعيني مي گردد. 51حداقل حدنصاب تف يك در كاربري هاي فرهنگي -
 كاربري هاي فرهنگي مي تواند در كنار كاربري هاي مذهيب احداث گردد.-
 رعايت ضوابط اميين در احداث مستحدثات كاربري هاي فرهنگي الزامي است.-
 الزامي است. مي در احداث كاربري هاي فرهنگيفرهنگ و ارشاد اسال ضوابط و مقررات وزارترعايت -
 ضوابط و مقررات مربوط به كاربري هاي آموزشي  ●
 رعايت ضوابط اميين در احداث مستحدثات آموزشي الزامي است.-
 است. مدارس در كاربري هاي آموزشي ضروري رعايت ضوابط و مقررات سازمان  هيز و نوسازي -
 بري هاي بهداشتيضوابط و مقررات مربوط به كار  ●
 مرت تعيني مي گردد. 51حداقل حدنصاب تف يك در كاربري هاي  داش  -
رعايييت ضييوابط زيسييت حميطييي در كيياربري هيياي  داشيي  از مجلييه حنييوه دفييع  داشيي  فاضييالب كيياربري هيياي  داشيي  -

 ضروري است.
 
 ضوابط و مقررات مربوط به كاربري هاي درماني  ●
 احداث كاربري هاي درماين الزامي است.رعايت ضوابط اميين در -
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توجه به مسائل زيست حميطي در حنوه مجع آوري زباله هياي كياربري هياي درمياين و دفيع  داشي  فاضيالب تولييد شيده -
 در كاربري مذكور الزامي است.

 ساير ضوابط و مقررات تابع ضوابط و مقررات وزارت  داشت و درمان مي باشد. -
 ربوط به نحوه مكان یابي گورستان و غسالخانهضوابط و مقررات م ●
 باشد. بايد در خارج از حمدوده مصوب و حمدوده پرياموين به حلاظ زيست حميطيگورستان و غساخلانه احداث -
 باشند. كه در معرض توسعه احتمايل آيت قرار دارند بايد در خارج از مناطقي گورستان و غساخلانهاحداث -
 د داراي دسرتسي مناسب باشند.حمل جديد گورستان باي-
 درصد داشته باشد . 15حمل جديد گورستان نبايد شيب بيشرت از -
 حمل جديد گورستان نبايد در اراضي انتخاب شود كه سطح آ اي زير زميين باال باشد.-
 حمل جديد گورستان نبايد در مسري وزش بادهاي غالب به مست روستا باشد.-
 ربند سبز احداث گرديده و خود گورستان بايد حموطه سازي شود.در اطراف گورستان بايد كم-
 غساخلانه گورستان بايد به سيستم تصفيه فاضالب جمهز گردد.-

 


