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 طرح هادی و گردشگری روستای علیصدر همدانمطالعات 

 تعریف طرح -الف

علیصدر طرحی است که به منظور توسعه کالبددی اتتصدادی و گردشدگری و طرح هادی و گردشگری روستای 

تقویت آن در جهت بهبود شرایط و اسدتااد  بهینده اج جاهبده هدای گردشدگری و و شناسایی پتانسیل های موجود 

اج طریق سداماندهی ععالیتهدا و توجده بده اید   ات بهتر و تقویت و حاظ آثار با ارجش و مکانهای دیدنیمارائه خد

 مکانهای با ارجش که جمینه اشتغالزایی را در سطح روستا و روستاهای حوج  ناوه آن عراهم می آورد.

 هدف کلی طرح (ب

کالبددی و اجتاداعی مراکدز تاریودی و گردشدگری بدا تاکیدد بدر تابلیتهدا و  -بستر ساجی توسعه پایدار اتتصدادی

و بهبود و تقویت آنها و استااد  بهینه اج ای  امکانات برای اشتغال جایدی و اسدتااد  اج طبیعدت و  ظرعیتهای موجود

 جاهبه های دیدنی و گردشگری.

 مطالعات پایه در سطح شهرستان و استان -1

شناسایی و تعیین راهبردها، سیاستها و نتایج طرحهای فرا دست مرتبط با موضوو  طورح  -1-1

 (عه اجتماعی استان، طرح کالبدی...طرح توسایش استان، مطرح آ)

تدوان بده طدرح توسدعه و مدی اج طرحهای عرداست در مورد شناسایی و تعیی  راهبردها در سدطح اسدتان و منطقده 

 .اشار  کردعاران )جامع( ناحیه شاال هادان و طرح ساماندهی عضا و سکونتگاههای روستایی 

 یر مصوب(غهمدان )طرح توسعه عمران )جامع(ناحیه شمال  -1-1-1

ای  طرح توسعه مشاوران آمایش مویط تهیه شد  و مراحل اول تصویب آن انجام گردید  است. طبق اید  طدرح 

روستای علیصدر به عنوان مرکز مجاوعه بود  که در منظومه گل تپه و در جیر ناحیه کبودر آهنگ ترار گرعتده و 

عه، چاله کند، سولیجه، تلیچ بدایی، خبرارخدی، آت ده لروستاهای توت مجاوعه علیصدر طبق ای  طرح، کای  ت
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ان و زوتیاور، آق بالغ، وصله، گاوجبان، کند تپه، جتیه، حس  آباد، خواجه کندی، طراتیه، کلب حصاری، حس  

 ی باشد.م واشور

 

 

 صدرجدول سطح بندی روستاهای توت حوج  ناوه علی:  1جدول شاار  

 آبادی وعهمرکز مجا مرکز منظومه مرکز جیر ناحیه

 علیصدر گل تپه کبودر آهنگ

کای  تطعه، چاله کند، 

سولیجه، تلیچ بایی، 

خبرارخی، آت ه تیه، حس  

آباد، خواجه کندی، 

طراتیه، کلب حصاری، 

حس  تیاور، آق بالغ، 

وصله، گاوجبان، کند تپه، 

 ان و واشورزوج

 

 مآخذ: طرح توسعه و عاران ناحیه شاالی هادان )ییر مصوب(

 

 طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستای ) مصوب( -1-1-2

 ه گل تپهمعلیصدر در خرد  ناحیه کبودر آهنگ، منظو یطبق ای  طرح روستا

مجاوعه علیصدر و حوج  علیصددر واتدع شدد  اسدت. روسدتاهای تودت حدوج  نادوه علیصددر طبدق اید  طدرح 

 ی باشند. ه تیه مسولیجه، تلیچ بایی، و آتروستاهای، علیصدر، چاله کند، 

 ست بویژه طرح جامع گردشگری استانبررسی طرح های باال د -2

یدار  یطرح جامع توسدعه گردشدگرو   روستا طرح جامع گردشگری استان هادان یطرح عرادست گردشگری ا

 علیصدر می باشد.
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 طرح جامع گردشگری استان همدان ) مصوب( -1-2

طقه کبودر آهنگ را به دلیل وجدود یدار منوصدر بده عدرد ای  طرح که توسط مهندسان مشاور گنو تهیه شد  ، من

علیصدر به عنوان منطقه ویژ  گردشگری بر شارد  و نوع ععالیت توریستی اید  منطقده را بدر مبندای گردشدگری 

 عرهنگی و اکوتوریسم و ژئوتوریسم معرعی کرد  است. -تاریخی

ژئوتوریسم و برنامده توریسدم دهکدد  ای و ید  طبق ای  طرح پنج برنامه و پروژ  توسعه اکوتوریسم، سه برنامه 

است. مودود  یار علیصدر در برنامه پیشنهادی به عنوان منطقه ای دارای  را معرعی کرد برنامه توریسم کاروانی 

  و جهت اعزایش مشارکت بومی و منطقه ای و در راستای سیاسدتهای ملدی در دتوان بالقو  عراوان گردشگری بو

ی نیروی انسانی برنامه آموجشی دور  هدای کوتدا  مددت و میدان مددت را در نظدر گرعتده جهت ارتقاء سطح کیا

 است.

 بررسی طرح جامع گردشگری غار علیصدر ) غیر مصوب( -1-2-2

اسدت.  شدد تهیه شد  و مراحل اولیده تصدویب آن انجدام  68در سال  دای  طرح توسط مهندسان مشاور شرق آین

و یکدی اج مهاتدری  د  یدار ناایشدی جهدان  ین میراث طبیعی و ارجشاند ایرانطبق ای  طرح یار علیصدر به عنوا

جهدان  کارسدتی کیلومتر راهرو، طوالنی تری  یار ایران و بزرگتری  یدار آبدی  22/11معرعی شد  که با داشت  

 معرعی شد  است. در ای  طرح خواسته های مردم به شرح هیل معرعی شد  است:

 شرکت و روستا ائلحبرداشته شدن دیوار  -

 استخدام اعراد بیشتری برای کار در یار -

 استااد  مجدد و باجساجی تاسیسات گذشته جهت گردشگری -

 مشارکت بیشتر مردم در مدیریت یار با شرکت سیاحتی علیصدر  -

 امکانات و تسهیالت دولتی برای را  انداجی طرح های گردشگریتوسعه  -
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 یی در کنار توسعه سایر ععالیتهاتوسعه امکانات و تاسیسات روستا -

 ساجی و بهساجی خانه های روستاییواختصاص بخشی اج درآمد یار برای ن - 

در ای  طرح پیشنهاداتی در جمینه ساماندهی و جون بندی ععالیتهای گردشگری در مودود  یار علیصددر معرعدی  

 شد  که در هیل به آن پرداخته می شود:

توسعه آتی یار به عنوان ی  مقصد طبیعت گردی و علای نیاجمند دانش عایدق در  استااد  پایدار، حااظت و  -

 مورد سیستم یارهای کارستی  دارد.

و آب و خددا ، بسددتر سددنگ و  ژیکارسددت سیسددتم یکپارچدده و پویددا اج اشددکال جمددی  شددناختی، حیددات، انددر -

 گاجهاست.

 ی می گذارد.اختالل در هر ی  اج اشکال و اجزاء عوق بر کل سیستم اثر منا -

یارها و کارست ها جزء سیستم های آسیب پذیر هستند. بنابرای  حااظت و مدیریت موثر آنها نیاج به اتددام در  -

 سطوح مختلف مولی و مکانی دارند.

اتدامات آگاهانه در جهت حااظت و توسعه آتی، اسدتااد  پایددار اج یدار علیصددر را ماکد  مدی سداجد و بدر   -

 توتف توسعه طبیعت گردی را عراهم می آورد. عکس جمینه تخریب و

 :و راهبردهای پیشنهادی طرحاصول 

 :راهبردهای جیست مویطی

 رسیدگی و تصایم گیری در مورد آسیب رسانی ساخت و ساجهای موجود  -

 باجنگری وسیع در طرح توسعه پیشنهادی -

 توتف ععالیتهای ناساجگار درون یار -

 مدیریت باجدیدکنندگان  -



 طرح هادی  و گردشگری روستای علیصدر                                 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

5 

 ترل و پایش مسائل مربوط به آب کن -

 کنترل و پایش مسائل مربوط به نور -

 :راهبردهای مدیریت بهر  برداری

 طراحی ساختار و تشکیالت متناسب برای ادار  سایت -

 وری جهت پایش و ارجیابی مولاه های جیست مویطی یار عاتدام  -

 رد باجدید کنندگان رعایت ظرعیت بُ -

 گیری اتتصادی، مالحظات اجتااعی و جیست مویطی  ایجاد تعادل بی  جهت -

 ایجاد انگیز  بیشتر در باجدیدکنندگان جهت اتامت طوالنی -

 راهبردهای برنامه ریزی توسعه یار:

 بسط توسعه به سطوی عراتر اج یار و به کارگیری سایر جاهبه ها در بهینه ساجی خارج اج سایت -

 موجوداساس ظرعیت بینی ععالیتها بر طراحی سایت و پیش  -

   در مورد کایت و کیایت منابع آبتوجه به مسائل مربوط به منابع به ویژ -

 رای دعع صویح عاضالب و مواد جایدبرنامه ریزی دتیق ب -

 برنامه ریزی جهت تسهیل دسترسی به سایت و درون سایت -

 حااظتی موارد برنامه ریزی طرح کالبدی و پهنه بندی 

اج سوی هیات دولت به عنوان منطقه ناونه گردشگری بی  الاللی معرعی شد   1/2/1365ریخ یار علیصدر اج تا -

 است.

مدی     گردشگری معاوالً در پیرامون جاهبه های طبیعی بدا تداریخی عرهنگدی خاصدی تعیدی   عضاهایمناطق و  -

 شوند.
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 و تجهیز می شوند. مناطق ناونه گردشگری در سطح بی  الالل با هدف جذب گردشگران خارجی طراحی -

، خریدد، مناطق ناونه گردشگری به مراکز خدماتی، رعاهی، عرهنگی و گردشدگری اج جالده اتدامتی، پدذیرایی -

 تولید و عرضه صنایع دستی... مجهز می شوند.

 هکتار جمی  نیاج خواهد داشت. 333منطقه ناونه گردشگری بی  الاللی به  -

 برنامه های شهر  توریستی:

 انات جیر در آن پیش بینی شد  استدارای طرح شهر  توریستی که امک 1336در اج سال یار علیص -

هتل چهار ستار ، مهاانسرا، ویالهدای اتدامتی رسدتوران هدا، گلخانده، پارکیندگ هدا، هتدل، کاپیندگ، مدوج  و  -

هنگدی چایخانه، میدان اسب دوانی، جمی  عوتبال، جمی  هدای ورجشدی، سدال  هدای ورجشدی، مسدجد و مرکدز عر

 شهرباجی، سرویس های بهداشتی، تعایرگاهها، پاپ بنزی ، پدهلیکوپتر

 هکتار می باشد.  133تا  113اراضی پیش بینی شد  برای شهر  توریستی  -

 ت گردشگری یار علیصدر:یپهنه بندی حااظتی سا

 ناحیه حااظت کامل -

 م یار(ناحیه حااظت کامل در رخناون های آهکی ترار می گیرد ) مودود  با -

رخناون های آهکی به دلیل عراهم آوردن درجها و شکاف های تامی  کنند  منابع آب یار و تداثیر مسدتقیم بدر  -

 عرآیند یار جایی به حااظت کامل اختصاص داد  شد  است.

 ععالیت های یار:

ی گیرندد مانندد مدتدرار  ردر ناحیه حااظت کامل ععالیتهای مجاج است که در ارتبداط مسدتقیم بدا یاجدیدد اج یدا -

ورودی یار ساختاان تاسیر و آموجش، ععالیتهای ایانی یار، سایه بان، سدایر ععالیتهدای تاسیسدات موجدود کده اج 

 تعارض با حااظت کامل هستند و باید تدریجاً اج ای  ناحیه خارج شوند.
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ی شد  اندد بایدد جابجدا ععالیتها و تاسیسات پیش بینی شد  در طرح شهر  توریستی که در ای  ناحیه مکان یاب -

 شوند. 

 پهنه بندی کالبدی سایت:

   حااظت کاملدیار( مودو ماراضی )روی پشت با -

 تاسیسات گردشگری موجود ) دامنه شرتی بام یار( مودود  حااظت کامل -

 اراضی کشاورجی دیم ) سرتاسر پیرامون یار( مودود  پیکر بندی حااظتی  -

 -حادظ باجسداجی سداختاانهای تددیای -و  علیصدر( حاظ باعدت روسدتاییسکونتگاههای روستایی ) شاال ک -

 اتامتگاههای خانگی -ععالیت و مهاان پذیر ها روستوران ها، عروشگاهها

 بایات) شاال روستا علیصدر( مجاج برای تولید موصوالت بایی، گسترش عضای سبز  -

 تاسیسات پیشنهادی در طرح توسعه گردشگری -

ز و را  انداجی سیستم جاع آوری عاضالب و دعع جباله در درجه هیشگری، تجتجهیزات گردأسیسات و ایجاد ت -

الگدوی جدیددی بدرای مددیریت   ی اول اهایت برای دستیابی به گردشگری پایدار و بلند مدت یار علیصدر با

ر رسداندن مطرح شود که هدف آن به حداتل رساندن اثرات عیزیکی و مویط جیست به منابع یار ضا  به حداکث

 بهر  مندی و لذت باجدیدکنندگان باشد.

شناسایی برنامه های دستگاههای بخشی، مسئولین و نهادهای محلوی در روسوتای موورد  -1-3

 مطالعه، مرتبط، با وضعیت اقتصادی، کالبدی و اجتماعی طرح

صدادی عرهنگدی اید  طبق استعالم اج بخشداری و دهیاری روستای علیصدر برنامه پنج سداله توسدعه اجتاداعی اتت

 روستا طبق هیل برنامه ریزی شد  است:

 علیصدر -شیری  سو -تکایل موور ارتباطی جنجان -
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 و علیصدر اصالح و تکایل موور ارتباطی جاد  کبودر آهنگ -

 یل موور ارتباطی کبودر آهنگ، کند تپه، چاله کند و علیصدرااصالح و تک -

 تپه وعلیصدر  اصالح و تکایل موور ارتباطی هادان، گل -

 توجه به برنامه های آبرسانی روستا و اصالح شبکه -

 باب مدرسه و توسعه آن. 3نیاج به مقاوم ساجی  -

 تکایل ساجی ساختاان درمانگا  -

 لزوم توسعه پایدار و ایجاد باجارچه مولی جهت توریسم در روستا. -

 شی ورجشی و عرهنگی لزوم پیش بینی مکان های جهت استقرار ععالیتهای اداری آموج -

 لزوم ایجاد ی  واحد کتابخانه -

 لزوم ساماندهی گورستان و ساماندهی گلزار شهدا ولزوم ایجاد ععالیتهای گردشگری در ای  منطقه -

بهسداجی و اصدالح توسدعه و لزوم توجه به صنعت توریسم در روستا و اشتغال هر چه بیشتر اعراد در ای  بخدش  -

 شبکه معابر.

 ی گاج شهری به روستای علیصدر برای دائم الاصل ناودن گردشگری یار گاجرسان -

 ایجاد ایستگا  آتش نشانی و امداد و نجات -

 تهیه و احداث مویط و مکان مناسب برای دعع پسااند  ها  -

 ایجاد سالنهای ورجش چند منظور  -

 احداث خانه عالم برای حضور دائم روحانی -

 اتوسعه شبکه مخابراتی روست -

 ایجاد شرکت تعاونی برای مشارکت هاه جانبه مردم -
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 ایجاد پار  تاریوی روستایی برای استااد  اهالی روستا -

 توجه به حاظ میراث عرهنگی و تعایر و مرمت تنوات -

 ایاب ههاب ایجاد ترمینال و پارکینگ ) پایانه( خودرو برای ساماندهی وسایل  -

 ویض جداولعآساالت و ت -

 : مطالعات پایه و شناخت وضع موجودمرحله اول 

 و پیشینه و زمینه1

 بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن  -1-1

مدی         روستای علیصدر یکی اج روستاهای دهستان علیصدر اج توابع بخش گل تپه شهرسدتان کبدودر آهندگ 

دتیقه واتع شدد  و ارتاداع اج سدطح  16درجه و  35جغراعیایی  دتیق و عرض19درجه و  26د. طول جغراعیایی باش

 متری باشد. 1963دریا 

 موقعیت جغرافیایی روستا -

موتعیت ترار گیری روستا به صورت دشتی بود  و اراضدی 

آن دارای شیب جنوب یربدی و یدرب بده شداال شدرتی و 

شرق می باشد. ای  شیب در مجاورت کو  تند و متغیر ولی 

                                                                                           می باشد.    درصد  2تا  5/1اضی به طور متوسط باتی اردر 

 موتعیت ترار گیری روستا اج ناای دور( :1)عکس شاار 

 13در  در جنوب و کدو  گیتدومتر اج سطح دریا  2933ه به ارتااع تیی رسا  مهاتری  ارتااعات اطراف روستا کو

و هدوای سدرد و خشد   بمتر می باشد. آب و هوای روستای علیصدر آ  2383کیلومتری شرق روستا به ارتااع 

 می باشد. 

 موقعیت نسبی روستا -
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اج شرق به اراضی کشداورجی روسدتای  -هتیاراضی کشاورجی ای  روستا اج شاال به باعت عیزیکی روستای آت ه 

ب به روستای تلیچ بایی و اج جنوب به مودود  یار علیصدر ختم می شود. روستای علیصدر در حس  آباد اج یر

، عظدیم تیده ارخی، آت دهلی ه، گزل ابدال، تلیچ بایی، خبرموتعیت دشتی بود  و روستاهای سراب چاله کند، سو

اید  روسدتا واتدع  جی  طراتیه، حس  آباد، خواجه کندی، طراتیه، کلب حصاری، حس  تیاور در مجداورت ،در 

 شد  اند.

 موقعیت ارتباطی روستا   -

کیلدومتری شداال  35روستای علیصدر در عاصدله 

یربی شهری هادان واتع شد  اسدت وجدود یدار 

عرد علیصدر باعد  ایجداد ید  جداد   منوصر به

 است.انوصاری برای ای  روستا اج هادان شد  

 هادان(  -علیصدر انوصاری: جاد  2)عکس شاار                                                                                                          

 پیشینه تاریخی روستا -

تسایه روستا اج شورای آبادی و اهالی روستا بعال آمد  در جمانهای گذشدته  هوجبه پرسشی که در مورد با توجه 

می کردندد و      ستانها بارندگی جیاد بود  و ای  بارندگی را در یار جاع اسم روستا علی سرد بود  و چون در جم

با توجه به سرد بودن یار، آب آن سرد می شد  و در تابسدتان اج اید  آب بدرای آبیداری جمدی  هدای کشداورجی 

د کدردن به عبارتی س ،استااد  می کردند. نظریه دیگر در مورد وجه تسایه به دلیل انبار کردن آب چشاه در یار

 آب بود  که در تابستانها مورد استااد  ترار می گرعته و به های  دلیل نام آن را علی سد خواند  اند.

 بررسی طرحهای فرا دست مصوب 2و  1

نقش و جایگاه روستا در طرح فرداست ) به عنوان مرکو  ممموعوه، حووزه، روسوتای  -1-2-1

 مستقل( 
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. طبدق اید  طدرح مدی باشددساماندهی عضا و سکونتگا  روستایی  طرح ،ی  جایگا  روستاعیمرجع مصوب جهت ت

روستای علیصدر در خرد  ناحیه کبودر آهنگ، به منظومه گل تپه مجاوعه علی صدر و حوج  علیصدر واتع شد  

است. روستاهای توت حوج  علیصدر طبق ای  طرح روستاهای علیصدر، چاله کند، سولیجه، تلدیچ بدایی، آت ده 

 تیه می باشد.

 

 : سطح بندی روستای علیصدر2جدول شاار  

 آبادی حوج  مجاوعه منظومه خرد  ناحیه

 خبرارخی،کای  تلعه، آق بالغ خبرارخی علیصدر گل تپه کبودر آهنگ

 

 طرتیه
طراتیه، خواجه کندی، حس  تیاور،کلب 

 حصاری

 علیصدر
علی صدر چاله کند، سولیجه، تلیچ بایی، آت ه 

 هتی

 السراب گزب ابد سراب

 مآخذ: طرح ساماندهی عضا و سکونتگاههای روستایی استان هادان

 

ارائه فهرست پیشنهادهای طرح مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشونهادی بورای  -1-2-2

 این روستا

 طبق طرح جامع توسعه جامع ناحیه شاال استان هادان برنامه های توسعه ای  روستا عبارتند اج:

 ساختهای گردشگری روستالزوم توسعه در جیر  -

 لزوم بهساجی باعت که  -

 لزوم مقاوم ساجی و بهساجی مسک  روستایی -

 لزوم گاجرسانی -



 طرح هادی  و گردشگری روستای علیصدر                                 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

12 

 لزوم اصالح و مرمت معابر روستا -

 توسعه عضاهای سبز -

 توسعه و ایجاد عضاهای ورجشی -

 خشی اتتصادی بلزوم ایجاد واحدهای تجاری و توریستی در جهت تقویت  -

 ع در شبکه انتقال آب آشامیدنی روستالزوم تسری -

 لزوم ایجاد عضاهای عرهنگی نظیر کتابخانه -

 )نیازسنمی مقودماتی توسط مسئولین محلی(ارائه دیدگاههای روستاییان  و 3و  1

 معرعی مسائل و مشکالت روستا اج نظر ساکنی  -

 معرعی و اولویت بندی پروژ  های عارانی مورد نیاج روستا -

م اج شورا و بخشداری و دهیاری روستا عاوم مسائل و مشکالت و اولویت بندی پروژ  ها کده توسدط طبق استعال

 دهیاری روستا تدوی  شد  معرعی می گردد.

 ررسی مسائل و مشکالت روستا: ب3جدول شاار 

ردی

 ف

 مسائل و مشکالت روستا

 عدم بهساجی و اصالح توسعه شبکه معابر تاکنون  1

 تایی علیصدر تاکنونعدم گاجرسانی روس 2

 نیاج تامی  آب شرب و تکایل لوله کشی آب روستا 3

 عدم وجود ایستگا  آتش نشانی و امداد و نجات در علیصدر 2

 عدم کانال کشی عاضالب روستایی و ایجاد سپتی  5

 عدم مویط و مکان مناسب برای احداث و دعع پسااند  ها 8

 نبودن مدارس تدیای نبود دبیرستانهای دخترانه و مقاوم  3

 نبود سدّ مناسب برای مهار آب کشاورجی در تاام عصول  6

 نیاج به خانه عالم برای حضور دائم روحانی در روستا 9

 نبود باجارچه مولی و سنتی مناسب و دائم الاصل برای اشتغال جایی هایشگی 13
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 استخر، مسقف و ییر ( جمی  عوتبال، والیبال،وجود سالنهای ورجشی چند منظور  )عدم  11

 عدم توسعه شبکه مخابراتی مناسب 12

 ساماندهی نشدن گورستان و یسالخانه و نبود تاسیسات و تجهیزات مربوطه 13

 عدم توسعه گردشگری و اماک  اتامتی و پذیرایی، متناسب با حضور باجدید کنندگان اج یار 12

 شهداء ساماندهی نشدن امامزاد  هاشم جید )ع( و گلزار 15

 نبود مجتاع عرهنگی چند منظور )کتابخانه، سالنهای ناایشی، هاایشی و ییر ( 18

 نبود تعاون برای مشارکت هاه جانبه مردم برای رعع مشکالت علی الخصوص برای توسعه و اشتغال جوانان  13

 نبود تاسیسات و ایا  حااظتی در روستا برای جلوگیری اج خسارت سیل و ییر  16

 دم توسعه و ساماندهی مساجد و حسینیه ها و جینبیه ها متناسب با رشد جاعیت ع 19

 نبود پار   تاریوی روستایی برای استااد  مردم و گردشگران با توجه به مویط توریستی 23

 عدم توجه به میراث عرهنگی بودن تنوات الخصوص تنات معروف به آب شور 21

یانه( جهت ساماندهی وسایل ایاب و دهاب با توجده بده توریسدتی بدودن و ترمینال )پاعدم وجود پارکینگ  22

 علیصدر

 مأخذ: دهیاری روستا          
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  ارائه برنامه ها و اولویت بندی پروژ  ها: جدول 2جدول شاار 

ردی

 ف

 اولویت بندی مسائل و مشکالت روستا

 صدرعلی بهساجی و اصالح توسعه شبکه معابر روستای 1

 گاج شهری( روستای علیصدرگاجرسانی) 2

 تامی  آب شرب روستا و تکایل لوله کشی آب روستا 3

 ایجاد ایستگا  آتش نشانی و امداد و نجات  2

 تهیه و احداث مویط و مکان مناسب برای دعع پسااند  ها 5

 ساماندهی گورستان و ساخت یسالخانه و ایجاد تاسیسات و تجهیزات مربوطه 8

 ی دخترانه و مقاوم نبودن مدارس تدیای ساخت دبیرستانها 3

 ایجاد سدّ مناسب برای مهار آب کشاورجی برای استااد  بهینه در تاام عصول  6

 ایجاد باجارچه مولی وسنتی دائم 9

 ایجاد سالنهای ورجشی چند منظور  ) جمی  عوتبال، والیبال، استخر، مسقف و ییر ( 13

 روحانی در روستا احداث خانه عالم برای حضور دائم 11

 امتی و پذیرایی در روستای گردشگری علیصدرت توسعه گردشگری و ایجاد اماک  اتتقوی 12

 توسعه شبکه مخابراتی مناسب 13

 کانال  کشی آب و عاضالب و ایجاد سپتی  روستا 12

 احداث مجتاع عرهنگی چند منظور  )کتابخانه، سالنهای ناایشی، هاایشی و ییر ( 15

 ماندهی و تکایل و گسترش عضای مساجد و حسینیه ها و جینبیه ها متناسب با اعزایش جاعیت سا 18

 ایا  ساجی و ایجاد  تاسیسات حااظتی در روستا اج تبیل سیل بند و ییر  13

ایجاد تعاون برای مشارکت هاه جانبه مردم برای رعع مشکالت علی الخصوص برای توسعه و اشتغال  16

 جوانان

 اد پار   تاریوی روستایی برای استااد  اهالی و  گردشگران ایج 19

شدهر  توجه به میراث عرهنگی و تعایر و مرمت تنوات الخصوص تنات معروف بده آب شدور متصدل بده  23

 توریستی 

ایجاد  پارکینگ و ترمینال )پایانه(خودرو برای ساماندهی وسایل ایاب و دهاب با توجه به توریستی و ععدال   21

 دن یار بو

 بهساجی شد  است  1333آساالت و تعویض جداول و نوساجی خیابانی که در اجرای طرح هاد سال  22

 مأخذ: دهیاری روستا          
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 شناسایی پایه -2

 شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ -2-1

موورد  بررسی و تعیین الگوی مراجعه خدماتی و مبادله کاال بین حوزه نفوذ روستایی -2-1-1

 استفاده از اطالعات محلی و تنایج طرحهای فرداستمطالعه با

روستای علیصدر به عنوان مرکز دهستان بود  و در طرح عرادست به عنوان مرکز حوج  و مجاوعده معرعدی شدد  

است. به لواظ خدمات و سایر ععالیتها، روستای علیصدر روستاهای توت حوج  ناوه خددمات مدی دهدد کده در 

 نها پرداخته می شود:هیل به آ

 خدمات آموزشی -

آق بالیدی،  -روستاهای تلدیچ بدایی، خبرارخدی

حس  تیادور، سدولیجه و چالده کندد اج دبیرسدتان 

 کنند.پسرانه موجود در روستا استااد  می 

 : دبیرستان پسرانه موجود روستا(3)عکس شاار                                                                                                       

                                                           خدمات معین -

سلیم سرائی و گزل ابددال  ،در دو سال تبل روستاهای چاله کند، سراب، خبرارخی، تلیچ بایی، آالن سالی و علیا

د ولی در حال حاضر هیچ خدماتی به لواظ شرکت تعداونی اج خدمات شرکت تعاونی علیصدر استااد  می کردن

 به سایر روستاها داد  نای شود.
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 خدمات درمانی -

در حال حاضدر روسدتای حسد  آبداد اج خددمات خانده 

بهداشدددت روسدددتای علیصددددر اسدددتااد  مدددی کنندددد و 

 خی، آت ه تیه، روستاهای چاله کند، تلیچ بایی، خبرار

  : خانه بهداشت روستا(2)عکس شاار                 مرکز     خدمات حس  تیاور، طراتیه، حس  آباد اج

 بهداشت درمان که در حال حاضر در مکان شرکت سیاحتی علیصدر واتع شد  سود می برند.

بررسی تحوالت جمیعتی آبادیهای حوزه نفوذ با استفاده از نتایج طرحهای فرادست و  -2-1-2

 آخرین سرشماری جمعیتی 

حصاری  ت حوج  ناوه علیصدر روستاهای طراتیه، حس  آباد، خواجه کندی، حس  طراتیه، کلبروستاهای تو

 و حس  تیاور می باشد. جاعیت و خانوار روستاهای توت حوج  ناوه در ی  دهه آماری گذشته

 بررسی شد  و نرخ رشد آنها مواسبه شد  است. 65-35یعنی سال 

 ت حوج  ناوهتغییرات جاعیتی روستاهای تو: 5جدول شاار 

 65خانوار 65جاعیت  35خانوار  35جاعیت سال  آبادی
نرخ رشد در ی  دهه 

65-35 

 -8/1 33 312 82 383 جی  طراتیه

 -3/1 31 152 31 163 حس  آباد

 -9/2 55 252 55 233 خواجه کندی

 +8/3 131 832 132 831 طراتیه

 -5/3 36 186 21 239 کلب حصاری

 -3/1 39 152 22 162 حس  تیاور

 مآخذ: ساجمان آمار ایران
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بررسی تعداد زن و مرد و جمعیت باسواد و بی سواد روستاهای تحت حوزه نفوذ سال  -2-1-3

58 

، جاعیت جن و مرد و تعداد باسوادی روستاهای توت حوج  ناوه طبق جدول سال هیدل آورد  65طبق آمار سال 

 می شود.

 ج  ناوهمیزان باسوادی روستاهای حو :8جدول شاار 

 آبادی

 

 بی سواد باسواد جاعیت

 مرد جن کل مرد جن کل مرد جن کل

 53 23 33 93 113 233 152 183 312 جی  طراتیه

 22 13 33 23 55 96 33 35 152 حس  آباد

 51 28 33 65 33 182 121 111 252 خواجه کندی

 63 26 126 213 253 232 325 323 832 طراتیه

 35 23 55 26 53 131 93 36 186 کلب حصاری

 31 13 26 23 52 92 63 32 152 حس  تیاور

 مآخذ: ساجمان آمار ایران

بررسی منابع عمده معیشت روستاهای حوزه نفوذ بر اساس اطالعوات محلوی و نتوایج  -2-1-4

 طرحهای فرداست

طراتیه، حس   طبق بررسی و اطالعات مولی و شورا و دهیاری روستاهای توت حوج  ناوه یعنی روستاهای جی 

عاد  معیشت آنها اج را  کشاورجی و دامداری و  بود  آباد، خواجه کندی، طراتیه، کلب حصاری و حس  تیاور

 ه صورت جزیی بایات انگور می باشد.ب بود  و

عالکدرد به دلیل وجود آب کاعی در منطقه، متاساانه کشاورجی در ای  روسدتاها اکثدراً بده صدورت دیدم بدود  و 

اورجی و بهر  وری آن پایی  می باشدد. دامدداری در اید  منطقده بیشدتر بده صدورت دام سدب  و موصوالت کش

پرورش گوساند و بز می باشد. بایداری در سطح روستاهای حوج  ناوه به صورت بایات انگور و گردو و سیب 
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اهای عوق الذکر در بخشهای کشاورجی و دامداری اج ویژگی اتتصادی روستمی باشد. پایی  بودن بهر  اتتصادی 

 می باشد.

بررسی تاثیر طرح بر ایماد اشتغال، کمک به اف ایش درآمود سواکنین و ارتقوای زیور  -2-1-8

 ساختهای اقتصادی و گردشگری موجود در محدوده مورد مطالعه و منطقه

عصل ایجاد جیرساختهای مناسب در بخش صنعت توریسم در روستای علیصدر می تواند به لواظ ایجاد شغلهای  

. ای  شغلها می تواند به صورت اشتغال در بخش صنایع دستی، عروش  صنایع دستی، باشدو دائای در منطقه موثر 

 ، نگهداری عضاهای سبز، تایق رانی و سایر بخشها باشد. تعایرات ماشی

گذاری به باغ ویال پیشنهاد شد  است. ای  باغ ویالها در صورت وا 23در طرح توسعه گردشگری در ای  روستا، 

مردم روستا و مردم اهالی توت حوج  ناوه می تواند اشتغال جایی مناسب در جهت جذب توریسم ایجاد نااید. اج 

نیز به تبع آن توت تاثیر ترار گرعته و می طرف دیگر با توی شدن تاسیسات گردشگری در روستا، سایر روستاها 

ی حوج  ناوه ایجاد کرد که به صورت مستقیم اج درآمد توان امیدوار بود که توریسم روستایی در سطح روستاها

 توریسم برای روستاهای عوق الذکر بهر  جست.

بررسی و مطالعه تاثیرات طرح بر ایماد زیر ساختهای فی یکوی و اجتمواعی جدیود و  -2-1-6

بهبود و ارتقای زیر ساختهای اقتصادی گردشگری موجود در محودوده موورد مطالعوه و سوطح 

 حوزه نفوذ

با توجه به طرح هادی گردشگری در روستای علیصدر عاالً عضاهای جیادی جهدت توسدعه عضداهای مسدکونی، 

 خدماتی و توریستی در نظر گرعته شد  است.

ای  توسعه هم در داخل باعت و هم در تساتهای خارجی باعدت تداثیر عادد  در جهدت آبدادانی و بهسداجی خدود 

 ایلوت عاد  خدمات برای سایر روستاهای توت حوج  ناوه مطرح باشد.روستا داشته و می تواند به عنوان ی  پ
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توسدعه عضداهای آموجشدی اداری ، ، توسعه جیر ساختها نظیر توسعه جاد ، توسدعه مخدابرات و ایجداد عیبدر ندوری

خدماتی، گاجرسانی به روستا، ایجاد سیاست ویژ  گردشگری، هاگی اج پتانسیل ها و جیر ساختهای جدیدد بدرای 

صددر و سدایر ذب توریسدم بیشدتر بدرای روسدتای علیکه تاثیر عادد  در معیشدت اتتصداد روسدتا و جد  ا بودروست

 روستاهای توت حوج  ناوه خواهد داشت.

بررسی و مطالعه پتانسیل ها و ارزشهای جاذب گردشگری، اعم از تاریخی، اجتمواعی،  -2-1-7

 در سطح حوزه نفوذ و حوزه مستقیم -فرهنگی

هنگ به ویژ  منطقه گل تپه با توجه به دارا بودن سابقه تاریخی که  و داشت  مناظر بدیع طبیعی و منطقه کبودر آ

مدی باشدد.        در دارای توان پتانسیل بالقو  در جهت جذب توریسدم داخلدی و خدارجی را دارا صخود یار علی

صدر و در روستای سراب وجود چند یار طبیعی در مجاورت یار علی -جانوری -وجود گونه های خاص گیاهی

 هاگی اج ویژگی های خاص و ویژ  گردشگری در منطقه می باشد.

 شناسایی پایه در سطح روستا -2-2

 بررسی های محیطی -2-2-1

بررسی کلیات ویژگی های محیطی روستا با استفاده از طرح و اطالعات موجوود و  -2-2-1-1

 طرح نظیر توپوگرافی و اقلیم نی  شناخت تفضیلی زمینه های اصلی و تاثیر گذار بر

جهت بررسی کلیات آب و  هوا و اتلیم نیاج به بررسدی پارامترهدای اتلیادی مدی باشدد. طبدق اسدتعالم اج سداجمان 

 هواشناسی استان هادان، پارامترهای اتلیای روستای علیصدر به شرح جیر می باشد:

 بارندگی -

میلیاتر بود  و آمار  2/135بوط به عروردی  ما  و میزان آن بیشتری  بارش مر 68طبق آخری  آمار مربوطه به سال 

 68ما  آخر سدال  8ارش شد  است. ها نی  مجاوع بارندگی در زمیلیاتر گ 2/69ما  اول  8دراج مدت آن برای 
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میلیاتر گذارش شد  است. ها نی  کل میدانگی   1/236،  65میلیاتر و برای سال  123برای منطقه کبودر آهنگ 

 میلیاتر بود  است. 2/319بارندگی ساالنه 

 باد -

آماری در اید  عصدل بر اساس آمارهای اخذ شد  وجش باد در عصل بهار مداومت بیشتری دارد و عراوانی حالت 

متر بر ثانیه است  32کاتر اج سایر عصول است. سرعت وجش باد در خرداد ما  به حداکثر می رسد که سرعت آن 

 متر بر ثانیه است که اج ماههای دیگر کاتر است.  13  و سرعت وجش باد در شهریورما

 روزهای یخبندان   -

  روج می باشد. 129آن  دانی سختی بود  و تعداد روجهای یخبنشهرستان کبودرآهنگ دارای جمستانها

 بررسی تاثیر اقلیم و محیط بر بافت روستاها -2-2-1-2

وستا به صورت یکنواخت شد  و در موارد اند  که وجود سرجمی  سطح در منطقه باع  ایجاد و شکل گیری ر

روستا به طرف کو  ساری تیه توسعه پیدا کرد ، عاالً سایر بخشهای روستا دارای باعدت یکنواخدت دارد. وجدود 

آب و هوای سرد کوهستانی در منطقه باع  شکل گیری معااری درون گرا شد  و اکثر کوچه ها در باعت تدیم 

. استااد  اج مصالح با ضریب حرارتی باال نظیر خشت و چوب بده عندوان اصدلی تدری  دارای عرض کم می باشند

عناصر ساختاانی در باعت تدیم اج دیگر عوامل موثر در تاثر گذاری اتلیم بر باعت و مسک  روستایی علیصدر می 

ی مسدطح جهدت بامهداو بندا  شرقباشد. اج دیگر عوامل اتلیای روستا می توان به جهت گیری باجشوها در جهت 

استااد  حداکثر انرژی خورشید و مصادیق دیگر بده عندوان تکنید  هدای مطدرح بدرای کسدب اندرژی طبیعدی و 

 ساجگاری با طبیعت می باشد.

بررسی منابع تامین آب اعم از شرب و کشاورزی و می ان آبدهی و تغییرات تقریبی -2-2-1-3

 در طی دهه های اخیر
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 آب شرب -

مدی       ایشدلی گدل اسدت تدامی  یاج طریق چشاه ای که در باال دست روستا با نام  آب شرب آشامیدنی روستا

گردد. ای  آب بعد اج استخراج وارد منبع جمینی که در مجاورت گورستان می باشد پاپاژ شد  و اج آنجدا توسدط 

کده آب روسدتای لوله کشی وارد خانه می باشد. در حال حاضر ای  آب کااف اعراد روستا را نداد  و ترار است 

اینج مدی  3علیصدر به صورت شبکه مجتاع آب رسانی طراحی و اجرا شود. میزان آبدهی چشاه در حال حاضر 

 باشد.

 آب کشاورزی -

حلقه تنات و ی   2حلقه چا ،  13با توجه به استعالم اج ساجمان جهاد کشاورجی، آب کشاورجی روستا اج طریق 

 جیر جمینی و خشکسالی اخیر باع  کاهش آب استعاالی شد  است. چشاه عاومی تامی  می شود. اعت آبهای

 قابلیتهای روستا در بخش گردشگری و سایر بخشهای اقتصادیبررسی  -2-2-1-4

روستای علیصدر به خاطر هاجواری با یار منوصر به عدرد علدی صددر، وجدود منداظر جیبدای طبیعدی در اطدراف 

روستا دارای تابلیت گردشگری طبیعدی را داراسدت. در صدورت  روستا، وجود چند خانه با ارجش در باعت که 

 ایجاد عضای مناسب در سطح روستا و یار، تاثیرات عاد  در بخش اتتصادی خواهد داشت.

ب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آبهوای سوطحی محول بررسی نظام حرکت آ -2-2-1-8

 تخلیه آن

تا و که اج باال دسدت روسددر حال حاضر ی  چشاه طبیعی 

 بایات نزدیکی گورستان سرچشاه گرعته و بعد اج آبیاری 

                                     روستا اج سات جنوب خارج می شود.

 : نظام حرکت آب در سطح باعت(5)عکس شاار                                         
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رگانی  شد  اسدت. وجدود ید  حلقده تندات در ای  نظام حرکتی باع  شکل گیری عضای سبز و ایجاد معابر ا 

 در و ضلع شاالی روستا اج دیگر منابع آب جاری در سطح روستا می باشد.صمجاورت یار علی

 دفع آبهای سطحی -

متاساانه در حال حاضر هیچ گونه سیستم طراحی شد  دعع آبهای سطوی در روستا به چشم نای خورد البته جهاد 

ری اج روستا را آساالت کرد  و جوی اجرا کرد  است. بده ییدر اج اید  معدابر کده کشاورجی در دهه گذشته معاب

جاع آوری آب های سطوی را تا حدودی انجام می دهند در سایر بخشها و معابر روستا عاالً سیستم ناتص بود  

 ندگی وضعیت نابسامانی دارد.رو معابر در با

 بررسی اجتماعی  -2-2-2

 عتی روستا در دوره های مختلف سرشماریبررسی تحوالت طبی -2-2-2-1

باتوجه به اطالعات خانه بهداشت و آمار موجود در کتاب ه های مرکز آمار ایران، جاعیت روسدتای علیصددر در 

گذشته مثبت بود  است.  نواتروستا در طی س دخانوار بود  است. نرخ رش 221نار و در تالب  1382، 1336سال 

 ت روستا و تووالت آن آمد  شد  است.میزان جاعی 3در جدول شاار  

 تووالت جاعیتی روستا :3جدول شاار 

 سال
 تعداد

 جاعیت

 تعداد

 خانوار

 بعد

 خانوار

 نرخ رشد

 

 نرخ رشد

 ساله22

 تووالت خانوار تووالت جاعیت

 کاهش اعزایش کاهش اعزایش

1325 223 93 3/2 
2/2+ 

16/2+ 

- - - - 

1355 522 132 5 132 - 12 - 

2/2+ 

1385 635 122 8/5 261 - 23 - 

3/3+ 

1335 628 183 9/2 21 - 23 - 

6/1+ 
1365 999 229 2 133 - 62 - 
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1/3+ 

 6 - - 85 2/2 221 1382 1363 ساله 2نرخ رشد 

 مأخذ: شناسنامه آبادیهای کشور و خانه بهداشت روستا

ی ویژگی های جمعیت روستا در وضع موجود، تعدا خانوار، سواخت سونی و بررس -2-2-2-2

یتی مرگ ومیر، موالید، مهاجر فرستی، مهاجر پوذیری، جمعیوت فعوال، جمعیوت شواغل، معج

جمعیت بیکار، الزم التعلیم، ....با استفاده از آمارخانه بهداشوت و آخورین سرشوماری عموومی 

 نفوس و مسکن و مقایسه آنها با هم

 عیت خانوارجم -

 229نادر و در تالدب  999جاعیت روستای علیصدر  65سرشااری رسای ناوس و مسک  سال  مارطبق آخری  آ

خدانوار  221نادر و در تالدب  1382طبق آمار خانه بهداشدت  1336خانوار بود  است. جاعیت ای  روستا در سال 

 می باشد. 2/2بود  و بعد خانوار ای  روستا 

 ساخت سنی و جمعیتی -

ساله  85درصد،  83نار وبا  316سال  15-82درصد،  28نار و با  232سال  3-12طبق آمار خانه بهداشت جاعیت 

 درصد می باشد.  3نار و با  32و بیشتر 

 آمار سنی و جاعیتی :6جدول شاار 

 درصد اج کل نسبت جنسی جاع تعداد جنان تعداد مردان گرو  عاد  سنی

 28 138 232 133 121 سال 12-3

82-15 383 351 316 132 83 

 3 69 32 36 32 سال و بیشتر 85

 133 299 1382 522 522 جاع

 

 مرگ ومیر موالید -
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مدورد گدزارش  3مورد و مرگ ومیدر  15تعداد جاد و ولد  68طبق آمار خانه بهداشت روستای علی صدر در سال 

 در هزار می باشد. 61/2خام موالید در هزار و میزان  9/12شد  است. طبق ای  آمار میزان جاد و ولد 

 هرم سنی جمعیت روستا  -

نار  522نار را مردان و  522ناری  1382با توجه به پرسشی که اج خانه بهداشت روستا بعال آمد  اج کل جاعیت 

 را جنان تشکیل می دهند. 

 : هرم سنی جاعیت 9جدول شاار  

 جاع جن مرد گرو  سنی

 23 23 23 کاتراجیکسال

 51 22 29 سال 1د 2

 83 28 33 سال 5د 9

 123 85 55 سال 13د  12

 153 31 62 سال 15د  19

 129 86 81 سال 23د  22

 113 51 82 سال 25د  29

 85 31 32 سال 33د  32

 61 39 22 سال 35د  39

 83 31 32 سال 23د  22

 39 22 13 سال 25د  29

 31 12 13 سال 53د 52

 29 15 12 سال 55د  59

 15 9 8 سال 83د  82

 23 18 3 سال 85د 89

 18 3 9 سال 33د  32

 13 5 12 سال 35د  39

 12 6 2 سال 63د  62

 2 2 2 ساله وباالتر65

 1382 522 522 جاع

 علیصدرمأخذ : خانه بهداشت روستای      
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 غل و الزم التعلیماجمعیت فعال و جمعیت ش -

 در با توجه به استعالم اج خانه بهداشت و مراجعه به آمار هرم جاعیت ععال روستای علیص جمعیت فعال:

 نار می باشد. 636سنی 

نار در بخش کشاورجی و  263نار بود  که اج ای  تعداد  863تعداد جاعیت اعراد شایل روستا  جمعیت شاغل:

 نار در بخش صنعت مشغول به کارند. 83نار و در بخش خدمات و  123دامداری 

طبدق گدزارش خانده  63جاعیدت اعدراد الجم التعلدیم روسدتای علیصددر در سدال  زم التعلیم:جمعیت افراد ال

 بهداشت به ترار هیل بود  است:

 : جاعیت اعراد الجم التعلیم روستای علیصدر13جدول شاار 

 جنسیت                     

 مقطع              
 جاع جن مرد

 82 29 35 ابتدایی

 318 132 212 راهناایی

 122 - 122 دبیرستان

 مأخذ: خانه بهداشت روستا                    

 

 122ستان شبانه روجی ئدر روستا مستقر می باشد تعداد الجم به هکر است که با توجه به اینکه در حال حاضر دبیر

تیاور مدی  نار مجاوع کلی دانش آموجان دبیرستانی اج روستای چاله کند، تلیچ بایی، خبرارخی، طراتیه و حس 

 باشد. 

 مهاجرفرستی ها و مهاجر پذیری -
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میزان مهاجر پذیری و مهاجر عرستی بر اساس تااضل نرخ رشد مطلق اج نرخ رشد طبیعی حاصل می شود. جواب 

ای  معادله اگر منای باشد روستا مهاجر عرست و اگر مثبت باشد مهاجر پذیر باشد. طبق استعالم اج خانه بهداشدت 

 نار بود  است. 25نار و تعداد مهاجران به داخل  23به خارج  تعداد مهاجران

بود  و تااضل ندرخ رشدد مطلدق اج ندرخ رشدد طبیعدی نار  196میزان نرخ رشد طبیعی روستا در ی  دهه گذشته 

 عنایت به مثبت بودن جواب روستا مهاجر پذیر می باشد.با + می باشد. لذا 62/3

 شد مطلقنرخ ر –نرخ مهاجرت = نرخ رشد طبیعی 

62/3      +=     96/3   -    6/1 

بررسی ویژگی ها و تفاوتهای اجتماعی موجود بین ساکنین روسوتا و تواثیر آن در  -2-2-2-3

 شکل گیری محالت و استقرار خدمات موجود

 روستای علیصدر دارای دو موله پایی   و باال بود  که عاالً باعت کالبدی را به دو بخش تاکی  کرد  است.

ی  نظام، موله بندی به صورت کالبدی بود  ولی عاالً به لواظ مراودات اجتاداعی و عرهنگدی مدردم روسدتا بده ا

بیشتری  عامدل تداثیر گدذار در شدکل  در شکل گیری باعت نداشته است.صورت هاگ  بود  و تااوتهای عاحشی 

 دهی و جایگزینی خدمات در روستا معابر می باشند.

اجورای  فنی و اقتصوادی سواکنین در و ا و نحوه مشارکت اجراییبررسی زمینه ه -2-2-2-4

 طرح و نقاط ضعف و قوت طرح

صدر در جمینه طرح های عاران روستایی و بهساجی روستا مثبت بود  و بررسی میزان مشارکت مردم روستای علی

ستاییان و میدزان توقیدق سوابق تاریخی آن نشان اج استقبال مردم دارد. جهت پی بردن به خواسته ها و نیاجهای رو

طرح و عالته مندی آنها در طرحهای عاران روستایی، پرسشدنامه ای در اختیدار آنهدا تدرار گرعتده. در اکثدر اید  

پرسشنامه مردم روستا عالته مندی خود را در جهت طرح هادی و سرمایه گذاری در بخش صنعت توریسم اعالم 
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صددر را در تالدب مشدارکت نیروهدای ح بهسداجی روسدتای علیت مردم در طرناود  اند. در کل می توان مشارک

 انسانی در اجرای طرح هادی، استااد  اج استادکاران مولی و کا  های مالی جستجو کرد.

مطالعه طرح از جنبه توسعه گردشوگری داخلوی و توسوعه امکانوات گردشوگری و  -2-2-2-8

 استانی

الً آمادگی الجم در جهت پذیرایی اج گردشگران داخلی صدر به لواظ اجتااعی و عرهنگی کاممردم روستای علی

و خارجی را دارا می باشند. ای  آمادگی به دلیل سابقه دیرینه در جمینه پذایرایی توریسم و گردشگری می باشدد. 

ساله را نشان می دهد. ای  آمادگی در شرایط  23یصدر سابقه لدر ی  نگا  به تاریخ ه توریسم در روستا و یار ع

مناسب بود  و در صورت برگزاری کالسهای آموجشی در جمینه پذیرایی اج گردشگران داخلی و خارجی  حاضر

 پتانسیل توسعه گردشگر داخلی و خارجی اعزایش خواهد یاعت. -برای مردم روستا

 

 

 

 بررسی های اقتصادی -2-2-3

 بع درآمدشناخت منا -بررسی وضعیت اقتصادی روستا به تفکیک بخشهای اقتصادی -2-2-3-1

 روستاییان ونی  تعیین حمم ونو  مبادبات اقتصادی با دیگرمراک 

کده  ،عاد  معیشت مردم روستا در حال حاضر به تاکی  در بخشهای کشاورجی، خدمات و دامداری می باشدند

 در ادامه به آنها پرداخته می شود.

 می ان و نو  اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی -2-2-3-2

 هکتار می باشد. 2353م جهاد کشاورجی شهرستان کبودرآهنگ میزان اراضی کشاورجی با توجه به استعال
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 : اراضی  کشاورجی و منابع طبیعی روستای علی صدر )واحد هکتار(11دول شاار ج

 اراضی دائای اراضی سالیانه

جاع کل 

اراضی 

 کشاورجی

اراضی 

 منابع طبیعی

اراضی 

جراعی 

 دائای

اراضی 

جراعی 

 دیم

 جاع آبی

ات بای

مثار 

 آبی

باغ 

مثار 

 دیم

باغ ییر 

مثار 

 آبی

باغ ییر 

مثار 

 دیم

  2353 جاع

53 833 533 1153 53 - 83 - 53   

 مأخذ: ساجمان جهاد کشاورجی و ادار  منابع طبیعی شهرستان کبودر آهنگ 

 

 مهاتری  موصوالت جراعدی و بدایی روسدتا گنددم، سدیب جمیندی و تدا  انگدور مدی باشدد. میدزان عالکدرد و 

 ت  در هکتار می باشد. 53ت  در هکتارسیب جمینی  8موصوالت آبی گندم 

 بخش خدمات -

دومی  منبع درآمد مردم روستا در بخش خدمات بود  که بیشتر در تالب نیروهای کارگر در یار علیصدر به کدار 

توجیدع مدواد لیت نار به ععا 33عروش موصوالت صنایع دستی مشغول می باشند. طبق آمار شورای موترم روستا، 

نادر بده صدورت دائادی در  23توجیع مواد سوختی، تصابی و نانوایی مشغول می باشدند. ها ندی  تعدداد  -یذایی

 مجاوعه سیاحتی علیصدر مشغول به کار می باشند.

 

 بخش دامداری -

 233دارای تعداد دام روستا با توجه به استعالم اج ساجمان جهاد کشاورجی شهرستان کبدودر آهندگ، اید  روسدتا 

 راس گاو و گوساله می باشد. 13گوساند و بز و 

 : تعداد دامهای روستا 12جدول شاار 

 کندوی عسل گاو و گوساله گوساند و بز نوع دام
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 - 13 233 تعداد

 مأخذ: ساجمان جهاد کشاورجی شهرستان کبودرآهنگ

 

 63وضعیت اشتغال روستا در سال  :13جدول شاار 

 جاع بخش صنعت بخش خدمات بخش کشاورجی و دامداری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

93 26 36 22 16 13 168 133 

 مآخذ: مطالعات میدان مشاور

 

 ر اجرای طرح بر ایماد اشتغال و کمک به اف ایش درآمد مشاغل مرتبطیثأمطالعه ت -2-2-3-3

و گسدترش جدذب توریسدم در روسدتا و منطقده و  با توجه به گسترش عضاهای توریستی و ایجاد خدمات جدیدد

درصدد  22ن بخش خددمات اج الاعزایش جذب تعداد گردشگران می توان امیدوار بود که در دهه آن تعداد شای

الب ایجاد باجارچه تو بخش خدمات در درجه اول اشتغال روستا مطرح باشد. ای  اعزایش مشایل در  بداعزایش یا

 ، صنایع دستی، مشایل گردشگری در یار وسایر ععالیتهای مرتبط مطرح باشد.مولی، پذیرایی اج گردشگران

ربط از جمله سازمان میراث فرهنگوی و یمطالعه می ان تمایل سازمانها و نهادهای ذ -2-2-3-4

 از پروژه به همراه اسناد معتبر مرتبط یگردشگری در اجرای بخش

مدی     دشگری علیصدر در حال حاضر مشغول به ععالیدت اج نهاد و ساجمانهایی که به صورت مواجی در طرح گر

باشد شرکت سیاحتی علیصدر وابسته به ساجمان میراث عرهنگی و گردشگری می باشد. لذا در مطالعات اسدتعالم 

انجدام گردیدد  و  و شرکت سیاحتی علیصددرهای مربوطه اج ساجمان میراث عرهنگی و گردشگری استان هادان 

هت اعاال در طرح انجام شد  است. در حال حاضر شرکت سیاحتی علیصدر در مودود  اسناد و مدار  آنها ج

هکتدار خریدداری و طراحدی عضداهای توریسدتی را انجدام داد  و در طدرح  113یار علیصدر جمینی بده مسداحت 



 طرح هادی  و گردشگری روستای علیصدر                                 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

33 

پیشنهای و هااهنگی کاملی جهت انطبداق دو طدرح بدا هدم لوداظ شدد  اسدت. در جمینده اجدرای طدرح هدادی و 

ی شرکت سیاحتی علیصدر تاایل کامل در جهت اجرای طرح هدادی روسدتای علیصددر اعدالم نادود  گردشگر

 است.

مطالعه می ان تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی و نحوه بهره برداری این بخش  -2-2-3-8

 همراه با ارائه اسناد معتبر

اایل جیدادی بدرای سدرمایه با توجه به تابلیت بسیار توی علیصدر در جهت جذب گردشگری، بخش خصوصی ت

گذاری در روستا را اعالم ناود  اند. ای  سرمایه گذاری در شکل های مختلف به صورت سدرمایه گدذاری کدل 

مجاوعه با بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری بخش خصوصی و با شرکت مردم روستا و یا سرمایه گدذاری بدا 

ه گذاری، بخش خصوصی تاایل خدود را بدرای شرکت سیاحتی علیصدر مطرح شد  در کل ای  شکلهای سرمای

سرمایه گذاری اعالم ناود  است. در مورد نوو  بهر  برداری بهتری  شکل ایجاد ی  شرکت تعاونی برای مردم 

روستا جهت سرمایه گذاری در منطقه گردشگری و با شرکت بخش خصوصی بود  و درصد سود بهر  برداری با 

   می گردد.توجه به میزان سرمایه گذاری تعیی

بررسی و تعیین ارزش اقتصادی زمین و ساختمان در روستا و شناخت عوامل تواثیر  -2-2-3-6

 گذار بر آن بویژه در سطح محالت مختلف بر اساس اطالعات محلی

 16و  18در حال حاضر با توجه به بهساجی انجام گرعته توسط ساجمان جهاد کشاورجی در معابری که عرض آنها 

آساالت شد ، تیات جمی  متری یکصد و پنجا  هزار تومان می باشد. در مورد سایر جمینها و امدال  متری بود  و

هزار تومان معامله شد  است. در مدورد جمینهدای اطدراف روسدتا، تیادت  133هزار تومان تا  53تیات جمی  متری 

دی، میدان ورودی روستا و مغاج  هزار تومان رسید  است. اج باالتری  مناطق به لواظ ارجش اتتصا 33جمی  متری 

 های تجاری اطراف آن می باشد.
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 بررسی های کالبدی  -2-2-4

 موثر در شکل گیری و استقرار روستا صنوعیا میشناخت عوامل طبیعی  -2-2-4-1

اعتهای روستایی بود  و تاثیر بسزایی در شکل گیری آن بعوامل طبیعی و مویطی اج عوامل اصلی در شکل گیری 

اج ای  عوامل مویطی و طبیعی می توان به جمی  روستا عوارض طبیعی، آب و هوا، میدزان تدابش خورشدید، دارد. 

رطوبت، جهت باد، میزان یخبندان و سایر عاکتورها ارتباط دارد. وجود جمی  تقریباً سطح در روستا باعد  شدکل 

تااعات یار کشید  شد ، باعدت گیری باعت به صورت یکنواخت شد  و در مواردی که باعت روستا به صورت ار

کالبدی نیز به تبع شکل جمی  به صورت پله ای ایجاد شد  است. وجدود آب و هدوای سدرد باعد  شدکل گیدری 

باعت عشرد  و مسک  درون گرا شد  است. ها نی  عدم استااد  اج باجشوها در ضلع یرب بنا باع  جلوگیری اج 

بود  که باع  استااد  اج حداکثر  جنوبیدر جهت شرتی و شدت حرارت و انرژی شد  است. شکل گیری معابر 

 انرژی خورشید و عدم ایجاد یخبندان در کوچه ها و معابر می شود.

 گسترش کالبدی روستا جهت گسترش آنشناخت مراحل  -2-2-4-2

باعت اولیه روستا در پدای ارتااعدات جندوبی و در مسدیر 

ر آب چشداه جدداری اج آن در نزدیکددی دهاندده ععلددی یددا

شکل گرعته است. ای  باعت به دلیل شرایط اتلیای باعتی 

متراکم و در هم رعته داشته و دارای ی  مسیر دسترسی 

اصلی و چند کوچه کم عرض و کم طول و ی  مسجد 

 اولیه روستا( باعت: 8)عکس شاار                            در ابتدای ورودی آن را تشکیل می دهد.

مدی شدود.       شاالی ویربی معبر اصلی با باعتی نظیر هسته اولیه ساخته و به روستا اضاعه  در مراحل بعدی طرعی 

مسیر شاالی، جنوبی یرب روستای اولیه که مسیر عبور آب روستا نیز بو  است. اج ابتددای آن مجداور مسدجد بده 
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دی روستا اج یرب بده جداد  اصلی دسترسی های روستا شد  است. در مرحله بع رشاال ادامه یاعته، تبدیل به موو

طراتیه و اج شاال به جاد  سولیجه مودود می شود و گذر شاالی جنوبی مودور اصدلی روسدتا شدد  و دو مودور 

 شرتی یربی به عنوان موورهای عرعی معرعی شد  است.

اد  در مرحله بعد و با اهایت یاعت  یار علیصدر و احداث مهاانسرا و برخی خددمات جدانبی اید  یدار، مسدیر جد

سولیجه در شاال روستا منشعب اج جاد  طراتیه نیز مهم شد  و واحدهای آموجشی و خدماتی جنوبی در کنار آن 

 مستقر می شوند.

در حال حاضر روستا اج ی  بخش مرکز مودود  به جاد  های طراتیه در یرب و سولیجه در شدرق و ارتااعدات 

 طراتیه و شاال جاد  سولیجه تشکیل شد  است.جنوبی و بخشهای تاج  توسعه یاعته در یرب در جاد  

 شناخت بناها و بافتهای با ارزش احتمالی موجود در روستا -2-2-4-3

ی ییر متعارف و استااد  اج مصالح ییر بومی عاالً باعت ارگانید ، دارای هادر حال حاضر به دلیل ساخت و ساج

ر داخل مودود  مرکزی وجود دارد که در صدورت ا به چشم نای خورد و عقط چند بنا دتباعت با ارجش در روس

مرمت آن مدی تواندد تغییدر کداربردی داد  و بده 

ارجش مطرح شوند. اید  بناهدا  صورت بناهای با

دارای معادداری بددرون گددرا بددود  و دارای یدد  

داشدته و دارای سدتونکهای  رایوان به سات معبد

 باشد.چوبی می 

 ارجش که دارای معااری برون گرا می باشد( : بنای با3)عکس شاار                                                                                         

 اج دیگر آثار با ارجش موجود در روستا، وجود ی  امام جاد  می باشد.

 حاضر عالیات ساخت بقعه توسط ساجمان اوتاف و هایاری مردم روستا انجام شد  است.در حال 
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بررسی و شناخت کیفیت ابنیه روستا ) شوامل ابنیوه مخروبوه، مرمتوی، نوسواز،...( و  -2-2-4-4

 مصالح به کار رفته در آنها

به دلیل وجود پتانسیل های مناسب توریستی و وجود مشایل مرتبط  به ای  بو  و ایجاد درآمدد مناسدب توسدط 

شد  اسدت. خانده هدای مخروبده در باعدت در موددود   اهالی، تقریباً به ییر اج باعت مرکزی اکثر خانه های نوساج

درصدد کدل اج باعدت را  3متر مربع بود  که تنها  3538مرکزی بود  و عضاهای مخروبه دارای مساحتی در حدود 

د و صددر 93/28متدر مربدع و دارای  33263اشغال کرد  است. میدزان بناهدای نوسداج دارای مسداحتی در  حددود 

 می باشد. 1/33متر مربع و دارای درصد  68522احت عضاهای مرمتی دارای مس

                                             : ناونه ای اج خانه های نوساج در باعت(                                                                             9)عکس شاار                                 (: ناونه ای اج خانه های مرمتی در باعت6)عکس شاار      

 

بیشتری  مصالح مدورد اسدتااد  آجدر و سدنگ مدی باشدد در باعدت مرکدزی روسدتا اسدتااد  اج خشدت و انددود و     

 کاهگل مرسوم می باشد.

 : کیایت ابنیه روستا12جدول شاار  

 جاع مخروبه مرمتی  نوساج نوع کیایت

 12323 3538 68522 33263 سطح)متر(

 133 3 1/33 93/28 درصد

 63سال  -مأخذ: برداشتهای میدانی مشاور
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 شناخت سیمای روستا -2-2-4-8

روستای علیصدر بر اساس ی  معااری بومی و ارگانی  بود  که کدامالً بدا شدرایط مویطدی و  باعت و معااری 

نطقده و پتانسدیل هدای مناسدب طبیعی ساجگار می باشد. البته در چندد دهده اخیدر بده لوداظ وجدود توریسدت در م

اتتصادی تغییرات گسترد  ای در کالبد و سیاای روستا ایجاد شد  که باع  برهم خوردن نظم حداکم در روسدتا 

شد  است. معااری بومی روستا مبتنی بر معااری خشتی و گلی است. بطوریکه اکثر خانه ها در باعت تدیم روستا 

 است. اج خشت و گل و آجر و با پوشش تیر چوبی

ب ترمز رندگ کده اج خدا  رس بدسدت مدی آیدد گل استااد  شد  و اج ی  دویاد کاهجهت نااساجی اج اندو

ود جسته اند. معااری بناها درون گرا بود  و خانه ها دارای ورودی جیبایی می باشند. ترکیب سساجی  البتجهت 

در ورودی اج دیگدر ویژگدی هدای معاداری انواع توس ها و سردرهای تخت در نااها و اج استااد  اج پیرنشی  ها 

 روستا می باشد.

بررسی شبکه معابر روستا شامل سطح بندی معابر،تعیین طول وعور  آنهوا ،شوی   -2-2-4-6

معابر وتعیین نو  وسائل نقلیه وحمم تقریبی ترددآنها درمعابر اصولی بوا اسوتفاده از اصوالعات 

 محلی

متری می  18تقسیم بندی شد  است. معبر درجه ی  روستا شامل معبر درجه  2روستا در تقسیم بندی درجه معابر 

باشد که در وسط روستا ایجاد شد  و به صورت ی  کاربند دور موور مرکزی را دور می جند. معبدر درجده دو 

متری است که در حال حاضر اجرا  13معابر  3متری منشعب شد  و معبر درجه  18متری بود  که اج معبر  12معبر 

روسدتا  ر  است. معابر دسترسی ها و ب  بستها اج دیگر معابر و اج نوع درجه چهار می باشند. شیب عاومی معابنشد

 .ت هدایت می شونداشرتی یربی بود  و به سات بای
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 ه ی  موجود در روستا(                                                : معبر درج11)عکس شاار                                              (: معبر دو موجود در روستا13)عکس شاار         

 حمل و نقل و ترافیک -2-2-4-7

در حال حاضر حال و نقل وسایلی که اج معدابر روسدتا عبدور مدی کنندد در حدد تراکتدور، میندی بدوس و موتدور 

سیکلت، سواری شخصی می باشدند و عادالً معدابر 

اشدند. اج آنجاییکده روستا عاتد تراعی  خاص می ب

راتیده، حسد  طای  روستا در مسیر راههدای اصدلی 

آباد و گل تپه بود  وماشی  های سنگی  تدردد مدی 

ی بایستی ی  کار بند مناسدب مکنند لذا در طرح 

و ای  وسدایل وارد روسدتا در اطراف روستا ایجاد گردد که باع  هدایت ماشی  های سنگی  در کار بندی شد  

صدر می باشند. ای  منطقه ورودی روستا و در مجاورت یار علینقاطی که دارای تراعی  می باشد  دیگرنشود. اج 

ضدا  سداماندهی لدذا در طدرح  .به خصوص در روجهای تعطیل بسیار شلوغ شد  و عاالً را  بندان اتااق می اعتد

ان تراعی  حاصل را می تو  میدان ورودی و ایجاد پارکینگ های مناسب و ی  طرعه کردن ورودی و خروجی 

 : میدان ورودی روستا(12)عکس شاار                                                    ناود.کنترل 

 بررسی امکانات تاسیسات و تسهیالت گردشگری -2-2-4-5 

در حال حاضر خدمات تاسیسات و تسدهیالت گردشدگری در ابتددای روسدتا و در مجداورت یدار علیصددر و در 

ورودی روستا استقرار یاعته اند. البتده شدرکت سدیاحتی علیصددر در کندار یدار مجاوعده هتدل، مهاانسدرا،  میدان

سرویس های بهداشتی، باجارچه را ایجاد کرد  ولی آن ه که مربوط به روستا می شود در حد چند واحد مغاج  و 

گردشدگری کده در ضدلع یربدی سیسات أسوپر مارکت و چند واحد یذاخوری بیشتر نای باشد. البته ی  سری ت
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اسدتااد  بال     و در حدال حاضدر  روستا وجود داشته با تغییر مسیر یار اج ناحیه شرکت سیاحتی عاالً متروکه شدد

می باشند. در صورت تعریف مجدد موور ورودی اج ناحیه گورستان ای  ناحیه نیدز تقویدت شدد  و مدی تدوان بدا 

 و تاسیساتی روستا اعزود.سیسات به عضاهای گردشگری أنوساجی ای  ت

 بررسی و مطالعه نحوه تامین پارکینگ مورد نیاز باتوجه به می ان تقاضا -2-2-4-9

و گردشگران داخلی و خارجی اج مجاوعه علیصدر و استااد  آنها اج وسایل با توجه به استقبال روبه عزونی مردم 

می رسد. لذا        داخل باعت الزامی به نظر  در خارج و چند در هشخصی لزوم ایجاد عضاهایی برای پارکینگ چ

در ای  راستا عضاهایی در موور ورودی روستا اج ناحیه یار و کاربندی روستا باید در جهدت پارکیندگ در نظدر 

. با توجه به پرسشنامه ایی که در اختیار شرکت سیاحتی و دهیداری تدرار گرعتده روجانده بدیش اج هدزار ه شودگرعت

 پارکینگ در مجاوعه یار و روستا الزامی به نظر می رسد. 533ردد می کنند که لزوم طراحی خودرو در منطقه ت

تعیین تعداد واحدهای مسکونی و ابعاد و قطعوات مسوکونی بور اسواس اطالعوات  -2-2-4-11

  موجود

ی متدر مربدع مد 353واحد بود  و متوسط تطعات مسدکونی  223در حال حاضر تعداد خانه های موجود در روستا 

متر مربع مسداحت دارد. خانده هدای موجدود در  163متر مربع و کوچکتری  آن  353باشد. بیشتری  مساحت خانه 

جدیدداً سداخته شدد  دارای مسداحت جیدادی مدی  هباعت مرکزی معاوالً دارای مساحت کم بود  و خانه هایی ک

 باشند.

های کارگاهی، تولیدی،  موقعیت استقرار فعالیتهای اقتصادی روستا شامل فعالیت -2-2-4-11

 تماری 

ععالیتهای اتتصادی در میدان ورودی روستا و اج طرف ورودی یار علیصدر مجتاع شد  اند. سایر ععالیتها بیشتری  

متری که اج میدان ورودی به سات پاسگا  کده در داخدل روسدتا واتدع شدد   18و کاربریهای اتتصادی در موور 
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علیصدر و در طرف معبر حد عاصل روسدتا و یدار نیدز چندد واحدد مغداج  شدکل  استقرار یاعته اند. در اطراف یار

گرعته اند. ای  واحد ها یالباً به صورت مغاج ، مهاانپذیر، یذاخوری می باشند. عاالً کارگدا  تولیددی در روسدتا 

 وجود ندارد و کارگاههای دیگر به صورت تعایرات موتور و تعویض روی  می باشند.

 گردشگری محدوده مورد مطالعهمطالعات  -2-2-8

 بررسی تعداد، نو  اهداف گردشگران و افراد بازدید کننده از روستا -2-2-8-1

جهت استااد  اج نقطه نظرات گردشگران داخلی و خارجی پرسشنامه ای در اختیار شدورا و دهیدار موتدرم روسدتا 

 6/92اج شد  است. در ای  بررسی در حددود استخرو نتایج آن ترار گرعته و آنها را در اختیار گردشگران گرعته 

دید اج یار علیصدر ها نی  هدعهای اصلی گردشگران باجدرصد اج گردشگران داخلی و مابقی خارجی بود  اند. 

و مویط اطراف آن بود  است. تعداد گردشگران مدورد باجدیدد یدار علیصددر در ایدام پید  بسدیار جیداد بدود  و 

هدزار نادر در ایدام  53صدر در حددود ی علیید نای شوند. طبق آمار موجود در دهیاربسیاری اج اعراد تادر به باجد

 نوروج به مجاوعه یار علیصدر مراجعه کرد  اند.

 سعه امکانات استانیومطالعه گردشگری طرح بر اساس گردشگری داخلی وت -2-2-8-2

ت و جیرسداختهای مناسدب جهدت در نتایج پرسشنامه، عدم وجود امکانات رعاهی و خدماتی، عدم وجود تاسیسدا

گردشگران داخلی و خارجی ، عدم وجود ساماندهی مناسب در عرضه مواد یذایی و مهاانپذیر و یذاخوری هدا 

و سایر مسائل اج نکاتی بود  که گردشگران به آن اشار  ناود  اند. هاه ای  موارد نشان اج وجود گردشگران جیاد 

 تاسیسات مناسب می باشد. برای ای  یار و عدم وجود جیرساختها و

تعیین فعالیتهای گردشگری، تفریحی، فراغتوی و ورزشوی امکوان پوذیر بور اسواس  -2-2-8-3

 مطالعه و نیازهای جمعیت پشتیبان قابلیتهای محدود مورد
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با توجه به طرح عرادست که توسط مهندسان مشاور شرق آیند  تعریف شد  مودودیتهای در جهت ایجاد صنایع 

صدر نیز شامل آن می شود. لذا با حادظ حدریم ر علیصدر بر شارد  که روستای علیتوریستی برای یاو تاسیسات 

  :ها و عاصله های مناسب اج یار ععالیتهایی نظیر

 ایجاد کاپینگ -

 یالیی در مجاورت روستاایجاد واحدهای اتامتی و و -

 باجارچه مولی -

 سرویس های بهداشتی -

 پارکینگ -

 هاعضای باجی ب ه  -

 رستوران -

 آالچیق -

 چایخانه سنتی -

 عضاهای دوچرخه سواری -

 آب ناا -

 نااجخانه پیشنهاد شد  است. -

 و بیش از یک روز برای بازدید کنندگان هبررسی امکان اقامت یک روز -

با توجه به حجم جیاد گردشگران اج مجاوعه یار علیصدر پاسخگوی یار در جهت تبول آنها برای ورودی یدار، 

االً در اوتات شلویی بیش اج نصف آنها در بیرون اج یار منتظر شد  و دست خالی بر مدی گردندد. در صدورت ع

ایجاد ی  مجتاع خدماتی و رعاهی عاالً ای  حجم اج گردشگران می توانند اج سایر عضاهای توریسدتی اسدتااد  
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اج ی  روج کامالً عدراهم بدود  و مدی کرد  و اتامت گزینند. لذا توجیه طرح به لواظ اتامت گردشگران در بیش 

 بایستی در ای  راستا برنامه ریزی گردد.

 مرحله دوم: تحلیل و استنتاج از بررسی ها و تدوین چشم اندازها

 تحلیل و استنتاج مطالعات مربوطه به حوزه نفوذ  1-1

توا تحلیل استنتاج از بررسی های جمعیتی حوزه نفوذ و برآورد و پیش بینی جمعیوت  -1-1-1

 سال افق طرح با توجه به پیش بینی مطالعات طرحهای فرادست

ساله، نشان اج متغیر بدودن جاعیدت اید   33و نرخ رشد مطلق آنها در طی دور   65و  35، 85با توجه به آمار سال 

الب روستاهای منطقه کبودر آهنگ و بویژ  در بخدش کبدودر آهندگ بده دلیدل عددم وجدود یروستاها دارد. در 

های مناسب اتتصادی، نرخ رشد روستاها منای بود  و در دهه آتی، با توجه به توجه دولت به امر معیشت  پتانسیل

و اتتصاد روستاییان، نرخ رشد آنها تا حدودی مثبت شد  است. لذا در بررسی نرخ رشد روستاهای تودت حدوج  

وسدط ساله و مت 33ت، نرخ رشد ناوه علیصدر ای  تناوب نرخ رشد نیز به چشم می خورد، جهت پیش بینی جاعی

و اج بی  ای  دو نرخ رشد ید  گزینده متوسدط در جهدت پدیش بیندی در نظدر   دنرخ رشد مطلق در نظر گرعته ش

 .به آن اشار  می شود 15گرعته شد  که در جدول 

 

 

 

 

 

 )پیش بینی جاعیت( گزینه پیشنهادی نرخ رشد: 15شاار  جدول 
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 تعداد اعراد اضاعه شد  95جاعیت سال  ینرخ رشد پیشنهاد 65جاعیت سال روستا

 133 339 +5/1 832 طراتیه

 33 322 +1 312 جی  طراتیه

 15 183 +1 152 حس  آباد

 25 233 +1 252 خواجه کندی 

 18 162 +1 186 کلب حصاری

 15 189 +1 152 حس  تیاور

 مأخذ: مشاور طرح

 

فوذ و تودوین چشوم انوداز آتوی تحلیل وضعیت منابع عمده معیشت ساکنین حوزه ن -1-1-2

 مبادله کاال بین حوزه نفوذ روستاالگوی مراجعه 

با توجه به توسعه شبکه حال و نقل و بهبود وضع جاد  ها بیشتر روسدتاها خریدد و عدروش و تعامدل بده شدهرهای 

بزرگ و نزدی  تری  شهرهای اطراف خود مراجعه می کنند. در حال حاضدر عادد  معیشدت روسدتاهای تودت 

ی  طراتیه ، حس  آباد، خواجده کنددی، طراتیده، کلدب حصداری و حسد  جصدر یعنی روستاهای ج  ناوه علیوح

و آبیداری تودت عشدار  ه کشاورجی مدرنتیاور اج را  کشاورجی، دامداری و خدمات می باشند. با توجه به توسع

اعراد می تدوان امیددوار  مداری صنعتی در منطقه و توسعه بخش خدمات در جهت اشتغال جاییاها نی  توسعه د

به شدهر مراجعده جهت مبادله کاال و خدمات مربوطه عته و بود که نرخ اشتغال در روستاهای عوق الذکر اعزایش یا

صددر ستاهای توت حوج  ناوه روستای علی. لذا با توجه به توسعه راهها در آیند  عاد  تبادالت کاال اج روناایند

 با شهر گل تپه خواهد بود.

تحلیل خدمات پیشنهاد داده شده در طرحهای فرادست در موورد روسوتاهای تحوت  -1-1-3

حوزه نفوذ و ارزیابی اجرای پیشنهادهای یاد شده در تغییر الگوی مراجعه و با تغییر محودوده 

 فوذ تا سال افق طرححوزه ن
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 ودر آهنگدر حال حاضر تنها منبع مصوب در مورد روستاهای توت حوج  ناوه، طرح جامع شهرستان کب

نادی         می باشند. البته طرح دیگری توت نام طرح ناحیه ای شداال اسدتان در دسدت مطالعده بدود  و مصدوب 

باشند. در طرح جامع شهرستان کبودرآهنگ نیاجهای آتی روستاها را طبق جدول خدمات سدطح بنددی مصدوب 

با توجه به جاعیت روستا های تودت  18شورای عالی معااری و شهرساجی بر شارد  است. لذا در جدول شاار  

حوج  ناوه خدمات و مورد نیاج برشارد  شد  است. می توان امیدوار بود که در صورت اجرای ای  طرحها، نیداج 

وسدتا اج نزدید  روستاها به لواظ خدمات تا حد جیادی در خود روستاها مرتاع شد  و نیاجهای خارج اج تدوان ر

 ی  گردد.متری  روستا که علیصدر باشد تأ

 خدمات مورد نیاج با توجه به جدول سطح بندی خدمات روستایی: 18شاار  جدول 

 روستاهای توت پوشش مسیر مراجعه ندارد دارد نوع خدمات

 ------ داخل روستا   دبستان

 ------ داخل روستا   راهنااییمدرسه 

 داخل روستا   دبیرستان
تلددیچ بددایی، خبرارخددی، آق بالیددی، حسدد  

 ، سولیجه، چاله کندتیاور

 حس  آباد داخل روستا   خانه بهداشت

 داخل روستا   مرکز بهداشتی درمانی
چاله کندد، سدولیجه، تلدیچ بدایی، خبرارخدی، 

 آت ه تیه، حس  تیاور، طراتیه

 ------ داخل روستا   مسجد

 ------ داخل روستا   یصالخانه و گورستان

 ------ داخل روستا   شرکت تعاونی مصرف

 ------ داخل روستا   دعتر مخابرات

 ------ داخل روستا   عروشگا  توجیع سوخت

 68ماخذ :برداشتهای میدانی مشاور سال

 

 به روستا تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط -2
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ارزیابی ویژگی های محیطی موجود در روستا به ویژه در زمینه آب شرب و کشاورزی و  -2-1

 توسعه آتی روستا تا سال افق طرح ر گذاری درتحلیل محلی می ان تاثی

سطح و بایر در اطراف روستا، توسعه به راحتی می تواند انجدام گیدرد. در مدر حال حاضر به لواظ وجود اراضی 

کبدودر       حال حاضر تهدید خاصی که به لواظ مویطی روستا را تهدید می کند مسدلله آب مدی باشدد. منطقده 

در سدالهای اخیدر بخصدوص در ع آب جیر جمینی عقیدر بدود  و مدردم لواظ وجود مناب آهنگ و بخش گل تپه، به

دوران خشکسالی مشکالت عراوان را متوال شد  اند. لذا مسدلله بودران آب در منطقده وجدود دارد. لدذا جهدت 

اج  توسعه آتی در بخش کشاورجی باعت کالبدی،به مسلله تامی  آب باید توجه کامل ناود. آب کشاورجی روستا

طریق چشاه ها و چاههای آب انجام می گیرد لذا جهت جلوگیری اج هدر رعت  آبها لزوم جلوگیری اج گسترش 

ی توت عشار الزامی می باشد. آب شرب روستا در حدال یارپر آب، لزوم سرمایه گذاری در بخش آبموصوالت 

ولی به کرد  است  برسانی مجاوعه ایی اتدام به ایجاد آیای روستااحاضر دچار کابود می باشد. البته شرکت آب

لواظ مشکالتی ای  اتدام با سرعت کم در حال حاضر اجرا می باشد. در صورت انجدام اید  لولده کشدی کده بده 

روستا را حداتل تا ی  دهه آتی  صورت مجتاع بود  و الیروبی تنات موجود در روستا می توان آب توسعه آتی

 می  کرد.تأ

سونمی کواهش  ندی خطر بروز سووانح طبیعوی در روسوتا و امکوانارزیابی و اولویت ب -2-2

 پیامدهای سوانح طبیعی

 جهت ارجیابی خطرات طبیعی و مویطی، تولیل مربوطه در مورد خطر سیل جلزله و رانش بررسی می گردد. 

 سیل -
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لقو  سدیل موتعیت روستا به صورت دشتی بود  و دارای شیب مالیم اج یرب و شرق دارد. در حال حاضر خطر با

 ه سیل گیری در روستا نبود  است ولدی لدزوم اخدذ تددابیر الجم در جهدت خروستا را تهدید نای کند وتتی تاری

 طرف یرب روستا ضروری به نظر می رسد.اج ایجاد مهاربند با ایجاد پشته خاکی 

  زل له -

منطقه با خطر باال ترار گرعته، لذا منطقه کبودر آهنگ طبق نقشه پهنه بندی خطر جلزله خیزی در با توجه به اینکه 

اخذ تدابیر الجم در خصوص مقاوم ساجی بناها و نوساجی آنها الزامی به نظر می رسد. بدا توجده بده بررسدی نقشده 

بدود  کده مرکدز گسدل یدا  های گسل در منطقه، گسل های اصلی در ای  بخش در مودود  ارتااعدات سوباشدی

 باشد.کیلومتر می  3صدر در حدود روستای علی

 

 رانش -

وجود الیه های سنگ در منطقه، عاالً خطدر راندش در اید  روسدتا و به لواظ ترار گیری روستا در منطقه دشتی  

 منتای می باشد.

 تا تحلیل ویژگی ها و برآوردهای جمعیتی روس -2-3

تحلیل روند تحول جمعیت و می ان مهواجر فرسوتی و مهواجر پوذیری در بور اسواس  -2-3-1

 لیاطالعات مح

 بررسی تحول جمعیت -

با نگاهی در روند نرخ رشد روستا، در دهه های گذشته، جاعیت روستای علدی صددر دارای سدیر صدعودی مدی 

درصد بود  که علت آن را می توان حاصل اج نرخ رشد  2/2، نرخ رشد آن 55تا  85باشد. بطوریکه بی  دهه های 

ب اتتصادی به لواظ اراضی مناسدب کشداورجی و درآمددهای طبیعی و جادو ولد جیاد روستا و پتانسیل های مناس
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درصدد بدود  کده نتیجده آن  3/3هم ندرخ رشدد  35تا  85یار علیصدر بود  و کاتری  نرخ رشد در بی  دهه های 

حاصل اج کنترل که اج درآمد مربوطه به یار دارای وضعیت مناسب اتتصادی نشدد  و در جهدت ایجداد وضدعیت 

 بهتر مهاجرت کرد  اند.

 وضعیت مهمانپذیری و مهاجر فرستی -

تااضل ای  معادلده در  با توجه به اینکه میزان مهاجرت حاصل تااضل نرخ رشد رشد طبیعی اج مطلق می باشد لذا

مهاجر پذیر بدودن آن مدی باشدد. طبدق آخدری  آمدار  ربم ک+ بود  و مثبت بودن جواب ح62/3ر صدروستای علی

نادر اج  25ه علدت اجدواج بده خدارج اج روسدتا بدود  و مهداجرت بده داخدل نادر بد 32مربوطه به مهاجرت روسدتا 

 روستاهای اطراف مثل آق بالیی، دمق، ترو ، موالت، و خبرارخی بود  است.

 ارزیابی پیش بینی طرح فرادست در مورد جمعیت آتی روستا و تعداد شاغلین -2-3-2

ا بد+ بدود ، بطوریکده 5/1رسدتان کبودرآهندگ ارجیابی پیش بینی جاعیت روستای علیصدر طبق طرح جدامع شه 

 خواهد رسید.خانوار  263نار با  1232 به توجه به ای  نرخ رشد جاعیت روستا، در ی  دهه آتی

ارائه و ارزیابی گ ینه های مختلف برآورد جمعیت روستا تا سال افق طرح و انتخواب  -2-3-3

 گ ینه های مناس 

ی  گزینه به عنوان گزینه منتخب برگزیدد  شدد  ارائه شد  و جاع جهت پیش بینی جاعیت گزینه های مختلف 

 است.

 دهه اخیر 4گ ینه اول : نرخ رشد در طی  -

+ درصد می باشد. طبق ای  نرخ رشد جاعیت 16/2ساله مد نظر بود  و نرخ رشد  25تا  63بر ای  اساس نرخ رشد 

 د.خانوار خواهد رسی 333نار در تالب  1323به  93روستا در سال 

 گ ینه دوم:رشد طبیعی -
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در ای  گزینه عرض بر عقدان هر گونه برنامه ریزی در راستای توسعه روسدتایی و اسدتارار وضدع موجدود بدود  و 

درصدی می باشد واید  ندرخ رشدد  62/3روند مهاجر عرستی نیز با شدت کاتری ادامه یاعته و مبنای مواسبه رتم 

 خانوار خواهد رسید.  282لب و در تا 1152به  93جاعیت روستا در سال 

 و در قال  سیاستهای حمایتی دولت گ ینه سوم: روش تاثیر اجرای طرح هادی -

چون اراضی حاصلخیز منابع آبی نسبتاً مناسب در بخدش کشداورجی و  موثردر ای  گزینه با در نظر گرعت  عوامل 

مهداجر عرسدتی ندرخ رض توتف پدید  ها نی  سیاستهای حاایتی دولت و پروژ  های اجرایی طرح هادی و با ع

خدانوار خواهدد  339نادر در تالدب  1382بده  93+ پیشنهاد می شود که با ای  نرخ رشد جاعیت در سال 5/2رشد 

 رسید.

 : پیش بینی جاعیت روستا13دول شاار  ج

 خانوار 1339جاعیت سال  نرخ رشد پیشنهادی عرضیات انتخابی برای تعیی  نرخ رشد  

 333 1323 +16/2 دهای گذشته جاعیتی روستارون گزینه اول

 282 1152 62/3 رشد طبیعی جاعیت روستا گزینه دوم

رشد بر اساس اجرای طرح هادی و  گزینه سوم

 اعاال سیاستهای توسعه

5/2+ 1382 339 

 مأخذ: مشاور

 

 ال افوق طورح وارائه و ارزیابی گ ینه های مختلف برآورد تعداد شاغلین روستا تا سو -2-3-4

 انتخاب گ ینه مناس 

 روش کلی پیش بینی در بخش اشتغال -

و با هددف  1398، ابتدا بر اساس جاعیت پیش بینی شد  در اعق طرح سال روش کلی پیش بینی متغیرهای اشتغال

در هر مقطع اج حاصدل ضدرب ندرخ ععالیدت )هددف گدذاری شدد ( در  جاعیت ععال گذاری روی نرخ ععالیت،
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کاهش نرخ بیکاری به سدات ندرخ بدست می آید پس اج آن با توجه به هدف گذاری جاعیت )پیش بینی شد ( 

( در جاعیت ععال بدست می آید که در اینجا نرخ بیکداری n-1طبیعی، شایلی  روستا اج حاصل ضرب )بیکاری 

در نهایت بر اساس علل کاهش و یا اعزایش سدهم بخشدها در سدال پایده و اعدق طدرح و  است.هدف گذاری شد  

اوعه الزامات و سیاستهای مورد نظر جهت ساجگاری حرکت بخشها با راهبردهای بلند مددت توسدعه روسدتا، مج

حاصل ضرب هددف گدذاری شدد  آن  هدف گذاری سهم بخشهای صورت گرعته و تعداد شایلی  هر بخش اج

 کل شایلی  روستا بدست آمد  است.بر بخش

 پیش بینی تعداد جمعیت فعال -

روستا اج حال ضرب جاعیت در هر مقطع نرخ ععالیت برنامه ریزی شد  را می توان اج تقسدیم تعداد جاعیت ععال 

 جاعیت ععال بر کل جاعیت در سال پایه بدست آورد و آن را تا سال اعق طرح ثابت عرض ناود.

 1363= جاعیت ععال در سال پایه 636

 1363= کل جاعیت در سال پایه 1382

 جاعیت ععال در سال پایه         636                                     

 =    نرخ ععالیت در سال پایه   ___________=            ___    =  36/3          

 کل جاعیت در سال پایه          1382                                   

 

 نرخ ععالیت  = جاعیت ععال در اعق طرح× جاعیت اعق طرح 

 جاعیت ععال سال در اعق طرح   36/3×     1382=   1332                             

 نار اضاعه خواهد شد. 232سال آتی تعداد  13بنابرای  به جاعیت ععال در 

 پیش بینی کل شاغلین -

 هدف گذاری نرخ بیکاری
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سدتااد  شدد  اسدت در جاعیت ععدال ا (n-1)اج آنجا که در روش پیش بینی کل شایلی  روستا اج حاصل ضرب 

هدف گذاری نرخ اشتغال اج هدف گذاری نرخ بیکداری بدسدت خواهدد آمدد. بدرای هددف گدذاری اج ماهدوم 

بیکاری طبیعی در روستا شد  است. بطوریکه نرخ بیکاری روستا در اعق برابر با بیکاری طبیعی در روسدتا در نظدر 

بدود  و نادر  156برابدر 63ان ای  روستا در سدال جهاد کشاورجی تعداد بیکاررعته شد  است. بر اساس اطالعات گ

درصدد در 12به  1363درصد در سال پایه  16هدف ای  بخش ،گرایش نرخ بیکاری اج  است. درصد 16نرخ آن 

در نظر گرعته شد  است. درای  را  با استااد  اج عرمول بندی رشد کاهند  نرخ بیکاری بصورت مطلدق  1393سال

 درصد بدست آمد  است.2برابر1393  برای سال ،نرخ بیکاری ،پیش بینی شد

 پیش بینی تعداد شاغلین: -

 با توجه به نرخ بیکاری در مقاطع مختلف ،تعداد شایلی  روستا بصورت جیر بدست می آید.

1396P ×1396)α1396n-= (11396AP×)1396n-= (11396L 

923= 1332 ×2)10/-= (11396L 

  L د شایلی  =تعدا  AP ×جاعیت ععال = α ×نرخ ععالیت

 پیش بینی شاغلین بخشها -

 هدفگذاری سهم بخشها:

بر اسداس مجاوعده الزامدات وسیاسدتهای مدورد نظدر در سداماندهی 1393هدعگذاری سهم بخشها در سال هدف 

وععالیتهای روستا اج دیدگا  آمایش بیرونی و درونی تعیی  شد  اسدت. اید  هدعگدذاری بده دلیدل لوداظ نادودن 

می تواند در طول دور  طراحی بده ایجداد هاداهنگی  1363شی وبر پایه سهم بخشها در سال پایه تعادلهای بی  بخ

میان حرکت بخشها وساجماندهی عضایی ععالیتها منجر شود در اینجا به اختصار به ارائده سدهم هدر ید  اج بخشدها 

 .انتخاب ای  گزینه ها می پرداجیم ودالیل
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 هدفگذاری سهم بخش کشاورزی

 .اعزایش می یابد1393تا سال 1363سهم بخش کشاورجی اج سال 

 عاد  تری  دالیل در ای  را  عبارتند اج:

 وجود منابع مرتعی اطراف روستا  -

 عالکرد ونقش یالب اتتصادی روستا در وضع موجود وپیشنهادی بر پایه کشاورجی می باشد -

 توان باالی برای مراتعداری ودیم کاری -

 جی و حاظ منابع آب و خا  توسعه کشاور -

 توسعه آبیاری توت عشار و باال بردن راندمان آبیاری  -

 توسعه موصوالت استراتژی  و جود باجد  کشاورجی -

 خرید مستقیم موصوالت اج کشاورجی و حذف واسطه -

 توسعه دامداری صنعتی و توجه به دام سنگی  در روستا -

 نی وامهای اصیل اصالح نژاد دامهای کم باجد  و جایگزی -

 درصد در سال هدف تعیی  می گردد.23بدی  ترتیب سهم بخش کشاورجی  -

 هدفگذاری سهم بخش صنعت ومعدن

تورسیم و خدمات رسانی سهم بخش صنعت با عنایت به وجود پتانسیلهای مناسب در روستا جهت توسعه صنعت 

 درصد پیش بینی می شود.12در ای  جمینه  آنوامکان گسترش 

 و تورسیم اری سهم بخش خدماتهدفگذ

 :ر روستا عبارتند اجدالیل عاد  در اعزایش سهم بخش خدمات د

 اجرای طرح هادی در روستا ودر نتیجه اعزایش جاعیت در روستا -
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 و تورسیم توسعه وبهر  برداری اج حداکثر ظرعیت روستا در بخشهای اتتصادی -

 یت گردشگریو ایجاد سابهبود کیای وکای شبکه معابر روستا  -

 و تعامل آن در مدیریت سایت گردشگری شوراء ودهیاری وتوسعه آن درآیند  -

 درصد شایلی  پیش بینی می شود.26سهم ای  بخش در روستا معادل

 تا به تفکیک جنس و مقاطع تحصیلی برآورد جمعیت الزم التعلیم روس -2-3-8

نادر پسدر در داخدل روسدتا بدود   35نار دختدر  29 درحال حاضر تعداد دانش آموجان مدرسه رو درمقطع ابتدائی

بود  که اج روستاهای مجاور بده پسر نار  122نار پسر ودرمقطع دبیرستان   212و  نار دختر 132درمقطع راهناائی 

خواهد رسدید طبدق اید  آمدار 1382+ جاعیت روستا به 5/2طبق نرخ رشد پیشنهادی ای  روستا مراجعه می کنند. 

نادر،  23جاعیت روستا اضاعه خواهد شد لذا در ی  دهه آتی تعداد اعراد نیاج به مدرسه ابتدایی  نار به 296تعداد 

 نار می باشد. 11نار و در مقطع دبیرستان  12مدرسه راهناایی 

 سال= جاعیت الجم التعلیم اعق طرح8سال پایه+ جاعیت جیر 2متولدی  بعد اج 

 = جاعیت الجم التعلیم اعق طرح91+ 119=213

 

ارزیابی زمینه های مشارکت فنی، اقتصادی و اجتماعی روستاییان در اجرای طرح هوای  2-4

ی و نگهداری پروژه هوای عمرانی در گذشته و تعیین روش مشارکت آنها در اجرای بهره بردار

 طرح روستا

اری مردم روستای علیصدر در جمینه هاکاری و تعامل با دستگاههای دولتی در جهت اجدرای طدرح هدادی هاکد

 مناسب داشته اند.

 :اج ععالیت هایی که اج گذشته روستائیان جهت مشارکت در طرح ها داشته اند به ترار هیل می باشد
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 مشارکت در امر بهساجی روستا به صورت پرداخت خودیاری -

 مشارکت در ساخت مسجد روستا -

 مشارکت در ساخت حسینیه در حال ساخت -

 صورت اهداء جمی مشارکت در ساخت خانه عالم به  -

 مشارکت مردم در طرح پذیرایی اج توریست -

 مشارکت مردم در الیروبی تنات -

 مشارکت مردم در امر ساخت مدرسه -

 رسانی به روستا مشارکت در جهت برق -

در مجاوع موارد مذکور نشان می دهد که روستائیان هاوار  در اجرای طرح های عارانی مورد نیاج برای روستا 

ته مشارکت ناود  و مشارکت آنها در طرح های عارانی گذشته موجب شد  که برنامه ریزان درصدد در گذش

ارانه طرح ها و پیشنهادهای بهتری برای آیند  روستا باشند. بنابرای  با توجه به مطالب هکر شد  پیش بینی می 

گهداری طرح هادی نیز مشارکت ن بهر  برداری و اج تهیه طرح هادی در جمینه اجرا و شود که اهالی روستا بعد

بر آن است که در انجام پروژ  های آتی روستا اج خود اهالی روستا جهت  رکته باشند. پیشنهاد و مشاداشت

احداث و نگهداری بهر  گیری شود که باع  اشتغال روستائیان در کوتا  مدت و بلند مدت خواهد شد و 

ا جهت حاظ و نگهداری امکانات و تجهیزات پیشنهادی بکار ها نی  پیشنهاد می شود اعرادی اج اهالی روست

 گاارد  شوند تا حس مالکیت نسبت به آن اموال در اهالی تقویت و مشارکت آنها در هاه امور برانگیخته شود.

تحلیل تغییر و تحول منابع درآمدی روستائیان و فعالیت های اقتصادی )کشاورزی،  -2-8

 داز آتی آنهامات( و تدوین چشم انصنعت و خد
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صدر اج ناحیه کشاورجی و خدمات بود  و دامداری در جایگا  حاضر عاد  معیشت مردم روستای علیدر حال 

سوم ترار دارد. با توجه به جمی  های کشاورجی مودود و کابود منابع آب در منطقه کشاورجی در روستا رو به 

ایگا  ویژ  ای پیدا کرد  است. در حال حاضر اعول بود  و به جای کارکرد خدماتی و گردشگری در روستا ج

می       درصد  13درصد و صنعت  22درصد و در بخش خدمات  26تعداد درصد شایالن در بخش کشاورجی 

باشد لذا با توجه به رویکرد و استقبال مردم اج بخش خدمات و با گرایش توریسم در دهه آتی پیش بینی می شود 

درصد اج مشایل روستا را به خود اختصاص داد  و ععالیت های کشاورجی  83که بخش خدمات و گردشگری تا 

 و دامداری در جایگا  بعدی ترار گیرد.

 لذا جهت توقق امر اعزایش نقش شایالن در بخش خدمات و گردشگری برنامه های هیل پیشنهاد می شود:

 خدمات گردشگری  احداث شهر  توریستی در کنار روستا و به مالکیت مردم روستا برای توسعه

 اعزایش عضای تجاری در جهت خدمات توریستی

 اعزایش تعداد شایالن در خدمت یار

 ایجاد و توسعه صنایع دستی و استخدام اعراد جهت تولید و عروش

 ایجاد خدمات جانبی گردشگری در روستا و ایجاد شغل جهت اعراد روستا

و اولویت سات و حدود منطقی توسعه تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی و جل-2-6

 بندی آن تا سال افق طرح

 بررسی محدودیت ها

صدر شامل یار علیصدر و بایات و اراضی مریوب کشاورجی ای توسعه باعت عیزیکی روستای علیمودودیت ه

جمی     علیصدردر ضلع یربی و شاالی بود  و باشد. یارو جمی  های توت مالکیت شرکت سیاحتی علیصدر می 

ضلع دی روستا تنها مربوط به بهای توت مالکیت شهر  سیاحتی در جنوب شرتی می باشد. امکانات توسعه کال
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اتیه می باشد. ای  جمی  ها در حال حاضر بایر بود  و مربوط به طرصدر به طرف شرتی روستا در مسیر جاد  علی

 منابع طبیعی می باشند.

ش بینی جمی  برای ایجاد شهر  توریستی ای  جمی  ها برای لذا جهت توسعه کالبدی جهت خدمات روستا و پی

 توسعه مد نظر گرعته شد  است.

 قاوت بناها ارزیابی می ان فرسودگی بافت روستا، نو  مصالح، م -2-7

میزان عرسودگی باعت روستا ارتباط تنگاتنگ با تدمت روستا دارد که بیشتر اج مصالح بومی اج جاله خشت و 

 ست. خاطرنشان می ساجد واحدهای مخروبه روستا ایلب اج خشت و چوب احداث شد  اند.چوب و آجر بود  ا

واحد مخروبه در ای   3پیش بینی واحدهای مخروبه در باعت مرکزی روستا بود  بطوریکه در حال حاضر تعداد 

متر  68522درصد اج کل باعت را شامل شد  و مساحت آن  3منطقه وجود دارد. خانه های مرمتی نیز در حدود 

مترمربع و  33263مربع می باشد. درصد خانه های نوساج که بیشتر در حاشیه روستا ساخته شد  اند دارای مساحت 

 درصد  اج کل باعت را شامل می شوند. 93/28

 

برآورد نیاز به شغل در روستا بر اساس نتایج مطالعات مربوط به کیفیت ابنیه، سطح و  -2-5

 برآورد مسکن مورد نیاز در روستا خانوار پیش بینی شده روستا جمعسرانه مسکونی، جمعیت و 

نظیر کابود واحد مسکونی به تعداد خانوار، واحد مسکونی واتع در حریم تانونی  یبرررسی عاکتورها و عوامل 

را ، واحد مسکونی واتع در حریم تأسیسات را ، حریم میراث عرهنگی، حریم رودخانه و یا سیل، واحدهای 

ق نی واتع در تعریض را  و تعداد خانوار اضاعه شد  در نتیجه نرخ رشد پیشنهادی مورد نظر می باشد. طبمسکو

صدر عاکتورهایی که جهت مواسبه مسک  برشارد  شد  واحدهای مسکونی موارد عوق الذکر در روستای علی

طبق مواسبات تعداد ی باشد. تیجه نرخ رشد پیشنهادی مواتع در تعریض معابر و تعداد خانوار اضاعه شد  در ن
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خانه و تعداد خانوار اضاعه شد  در اعق طرح  133واحد های مسکونی که در معرض تعریای معابر ترار گرعته اند 

متر مربع برای هر خانه مساحت کل  353واحد و با مواسبه  93خانوار می باشد. لذا در اعق طرح نیاج شغل  33

  .مربع می باشد متر 31533واحد مسکونی در اعق طرح 

ارزیابی کمبودهای خدماتی موجود سرویس دهنده به روستا و حوزه نفوذ آن بر اساس  2-9

 الگوی سطح بندی خدمات روستایی 

کرد توریستی به آن حار  ناوه بود  و در دهه آتی کارصدر مرکز دهستان و دارای با توجه به اینکه روستای علی

 ظ خدماتی کابودهای هیل وجود دارد:لوااضاعه می شود لذا در حال حاضر به 

 عدم وجود مرکز آموجشی پیش دبستانی -

 عدم وجود مرکز بهداشت ودرمان )در حال مساعت( -

 عدم وجود داروخانه و مطب پزش  -

 عدم وجود رایانه -

 عدم وجود کتابخانه-

 عدم وجود بان  -

 عدم وجود عضاهای ورجشی سرپوشبد  -

 عدم وجود پار  -

 ود دعتر ترویج کشاورجی عدم وج-

 عدم وجود خانه عالم 

 عدم وجود عضاهای مناسب در جهت پذیزایی اج گردشگر 

 لذا با توجه به جدول استاندارها و ضوابط خدمات رسانی در مویط های روستائی 
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 خدمات هیل جهت توسعه آتی روستاها توت حوج  ناوه  پیشنهاد می شود 

 د  پیشنهاد عضاهای ورجشی سر پوشی -

 اصالح و ساماندهی عضای ورجشی جمی  عوتبال     -

 پیشنهاد ایستگا  آتش نشانی و امداد نجات  -

 احداث خانه عالم  -

 احداث کتابخانه  -

 احداث پار  و سرویس های بهداشتی -

 احداث شهر  توریستی و خدمات جانبی  -

 احداث رستوران و چایخانه سنتی  -

 احداث کاپتگ  -

 انه احداث پای -

 تکایل مرکز بهداشت و درمان  -

 ان تاحداث یسالخانه و ساماندهی گورس -

 احداث بان   -

 درمانگا احداث داروخانه و تأسیس  -
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 : استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در مویط روستایی کشور و نوو  تجهیز مراکز روستایی  16جدول شاار  

گرو  کلی 
 مرکز عرضه خدمات خدمات

 سطح منطقه روستایی
 آستانه جاعیت )نار(

 حوج  مجاوعه منظومه

 آموجشی

 *1333-15333 باالی + + + مرکز آموجشی تبل اج دبستان
 153-233باالی  + + + دبستان

 1333-15333باالی  + + + مدرسه راهناایی
 2533-3333باالی  + + + دبیرستان

 23333باالی    + هنرستان عنی و حرعه ای و کشاورجی
  + + + کالس نهضت سواد آموجی

بهداشتی و 
 درمانی

 533-1533باالی  + +  خانه بهداشت
 833-1333باالی   + + شتی درمانیمرکز بهدا

  + + + داروخانه 
   + + مطب پزش 

   + + کشتارگا  بهداشتی سنتی
    + کشتارگا  بهداشتی صنعتی

 3333-2333باالی  + + + مجتاع بهزیستی

 ارتباطات

    + دعتر شرکت حال و نقل 
 633-1333باالی    + ترمینال وسایل حال و نقل

 133تا  + + + ت صندوق پس
 533-2533باالی  + - - ناایندگی پست

 533باالی  + + + دعتر پست و مخابرات
 2533باالی  +   دعتر مستقل پستی
 253-533باالی  +   دعتر مخابراتی
 5333-13333باالی  + + + مرکز تلا 

 عرهنگی
 1533-2333باالی    + مجاوعه عرهنگی و هنری

 33333-23333ی باال   + سیناا

مالی، اتتصادی و 
 پشتیبانی تولید

 13333باالی  + + + بان 
  + + + شرکت تعاونی روستایی 
  + + + عروشگا  تعاونی روستایی
  + + + مرکز خرید و عروش کاال 

   + + مرکز خدمات روستایی و عشایری
  + + + دعتر ترویج کشاورجی
  + + + دعتر خدمات دامپزشکی

  + + + تعایرگا  ماشی  آالت کشاورجی و نقلیه
    + مرکز آموجش و ترویج صنایع دستی و خانگی

    + مرکز آموجش عنی و حرعه ای
   + + جهاد دهستان
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صالح و تحلیل مشکالت موجود شبکه معابر و امکان سنمی می ان ضرورت اارزیابی و  2-11

 تعریض معابر اصیل روستا

 اکثر روستاهای ایران دارای وضعیت نامناسب به لواظ معابر بود  و اکثراٌ به لواظ کشاورجی و دعع آبهای

 هیل می باشد. سطوی دارای مشکالت عراوان می باشند. مشکالت عاد  روستا به لواظ معبر به ترار 

 معابر موجود در روستا اج نظم خاصی برخوردار نای باشند.  -

 بعضی اج عرض معابر روستا بسیار کم می باشند  -

 امناسب معبر و عدم وجود کاساجی مناسب پوششی ن -

 وجود گل و الی در عصل بارش مشکالت عدید  ای را برای ساکنی  روستا به دنبال دارد.  -

 وستا را با مشکل مواجه کرد  است. ساکنان ر -سطوی معابر جریان آبهای  -

 در سطح معابر عالو  بر مشکالت بهداشتی حرکت سوار  و اماعاضالبهای حاصل اج شستشو و استوجریان  -

 .پیاد  را بامشکل مواجه کرد  است

یر به نظر می رسد لذا با توجه به مشکالت مذکور به اصالح و تعریض معابر روستا امری ضروری و اجتنا ب ناپذ

شد  که حداتل تخریب صورت گیرد و نقش عالکرد معابر در جهت ی در طراحی شبکه معابرای  روستا سع

 یف و طراحی گردد.رحاظ و پویایی باعت اج نو تع

 : وجه شد  استبه هر حال در تعریض معابر به موارد هیل ت 

و تسات عرصه یا عضای ساخته نشد   روبه، متروکهانجام تعریضی با اولویت استااد  اج سطوح بایر، مخ -

 کاربریها 

 رعایت عدالت در تعریض معابر به طوری که اج طرعی  تعریض صورت گیرد  -
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 ایجاد گر  و میدان در مول تقاطع معابر  -

 ها نی  برای طراحی شبکه معابر و وایجاد ارتباط صویح بی  کلیه نقاط روستایی نکات هیل رعایت شد  است: 

 بهبود وضع موجود و تقویت نقش عالکرد معابر  -

 نها آساندن تداخل راتل تاکی  عالکردی معابر به حد-

 ایجاد امکان تردد وسایل نقلیه به درون روستا و اتصال آن به کلیه تساتهای روستا -

 رعایت حداتل تخریب واحد های مسکونی-

 دیوارائه طرح ها تعیین برنامه ها ، پروژه های پیشنهادی و مرحله سوم:

 برنامه ها، پروژه های پیشنهادی تعیین  -1 -1

نیاز سنمی برنامه و پروژه های مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتایج طرح های  -1-1-2

 روستائیان و مطالعات مرحله دوم فرادست دیدگاه

عات اج آنها توسط پرسشنامه و با توجه به طرح جامع شهرستان کبودر آهنگ و دیدگا  مردم روستا و اخذ اطال

 دهیار روستا نیاجهای عاد  روستا به شرح هیل بر شارد  شد  است.  اججاع آوری اطالعات 

 وستا ربهساجی و اصالح و توسعه شبکه معابر  -

 گاج رسانی به روستا   -

 می  آب شرب و تکایل لوله کشی آب روستا تأ -

 دعع پسااندتهیه و احداث مویط و مکان مناسب برای  -

 ساماندهی گورستان و ساخت یسالخانه  -

 ایجاد سد مناسب جهت مهار آب کشاورجی  -

 ساخت دبیرستان دخترانه  -
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 ایجاد شهر  توریستی در تالب سوئیت های پذیرائی  -

 ایجاد باجارچه مولی و سنتی  -

 ایجاد سالنهای ورجشی  -

 احداث خانه عالم  -

 توسعه شبکه مخابراتی  -

 تی  پنال کشی آب و عاضالب و ایجاد سکا -

 ایجاد پار  تاریوی  -

 نوساجی خیابان  آساالت و تعویض جداول و -

 احداث کتابخانه  -

 زاد  وگورستان ساماندهی امام -

نیازهای اساسی در سطح اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با توجه به  -1-2

 روستا

برنامه ها وپروژه های مربوط به ایمن سازی و کاهش خطر تعیین و اولویت بندی  1-2-1

 سوانح طبیعی

در معرض  ادر روستا مانند برنامه بهساجی و مقاوم ساجی بناها، برنامه جابه جایی واحدهای کشاورجی که شدید 

 ...  خطر سوانح ترار دارند ، احداث سیل بند و دیوار ساحلی برنامه های پیشنهادی کاهش خطر لغزش در روستا

  :برنامه ها و اولویت بندی برنامه های پروژ  های ایا  ساجی به ترار هیل می باشند

 لزوم نوساجی در مورد عضاهای مخروبه  -

 لزوم مقاوم ساجی و بهساجی  خانه های مرمتی و بخصوص در باعت تدیم و مرکزی  -
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 ظری جابجایی واحدهای تجاری در مودود  یار علیصدر جهت رعایت حریم من -

 ع جنوب یربی روستا واتع شد  اندلضلزوم جابجایی واحد هایی که در سیل موجود در  -

یربی روستا و هدایت و لزوم ایجاد و ایا  ساجی و ایجاد تأسیسات حااظتی روستا اج تبیل سیل بند در ضلع  -

 مهار آبها سطوی 

رتبط با طرح مانند تعیین تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های زیست محیطی م 1-2-2

حدود کلی مکان دفع بهداشتی زباله، برنامه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و فاضالب، 

 یابی و یا توسعه محدوده گورستانبرنامه مکان 

 با توجه به ایجاد عضاهای توریستی و گردشگری در روستا لزوم ایجاد برنامه های جیست مویطی الزامی بود 

 :مه های آن عبارتند اجرخی اج برناکه ب

 الزامات ضوابط و مقررات جیست مویطی د ر جاناائی کاربریها  -

 ر ضلع شرتی روستا پیش بینی گرددمول دع  بهداشتی جباله در عاصله مناسب و در خالف جهت باد و د -

 آب آشامیدنی در هاته باجرسی کامل انجام گیرد  -

 داری گردد خود ر مودود  طرحسطوی و جیر جمینی داج آلود  کردن آبها  -

 مول تعویض روی  ماشی  در عاصله ی  کیلومتری طرح مانوع است .  -

متری در ضلع شاال شرتی روستا  1533گورستان موجود به عضای سبز تبدیل و گورستان پیشنهادی به عاصله  -

 منتقل گردد. 

 الب ایجاد شبکه جاع آوری و دعع بهداشتی جباله و نیز دعع صویح عاض -

 جاع آوری و دعع آبهای سطوی  -

 متری روستا  533گون بیولوژی  در عاصله الایجاد  -
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تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های اقتصادی با تأکید بر برنامه های اشتغال  1-2-3

   انزائی و امکان اف ایش درآمد روستائی

، ویت بود  و درسایر بخشها کشاورجیاولوستائیان بخش خدمات و گردشگری در مد رجهت اعزایش درآ

 ترار می گیرند. در اولویت های بعدی صنعت  ودامداری 

 لذا برنامه های اشتغال جائی برای ای  روستا عبارتند اج : 

 ایجاد باجارچه تولید و عروش موصوالت صنایع دستی -

 ایجاد شهر  توریستی در روستا واشتغال درداخل یار و تایق رانی  -

  ل در جمینه خدمات جانبی گردشگری اد اشتغاایج-

 ایجاد اشتغال در جمینه خدمات جاد  ای نظیر رستوران ، چایخانه و.... -

 گاهای کوچ  اج ناحیه دولت در جهت ایجاد کار ایجاد و تخصیص اعتبارات -

 ر عروشی ایجاد تعاونی های مول خرید موصوالت جراعی و به تبع آن توویل به موتع موصوالت باجا  -

 داران در جهت بهبود وضعیت موجودحاایت اج دام -

ارائه پیشنهاد های الزم جهت تقویت و نهادینه شدن فعالیتهای مشارکتی روستائیان در  -1-2-4

ابعاد اجتماعی فرهنگی اقتصادی و فنی و اجرائی جهت بهره وری بیشتر و مداوم طرحهای 

 سازی در مفابل خطر سوانح طبیعی( نی و پروژه ایمدعمران روستا )بویژه طرح ها

 یکپارچه ، جامع ، پویا، هابسته، چند بعدی و چند عرهنگی به عبارت دیگر ،مشارکت عرآیندی است اجتااعی

مشارکت توسعه ای می خواهد که هاگان درمراحل توسعه درگیر شوند. لذا در توسعه روستائی به ای  نوع 

 مشارکت تأکید می گردد. 
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جویانه به صورت نهادی روی می دهد و ساجمانهای اجتااعی معینی برای آن الجم است. وجود رعتار مشارکت 

جمینه الجم را  های مول یا شغل و....های منسجم تعاونیها، شورا  گروهای اجتااعی میانی مثل گرو  صنای، گرو

کاری و تقویت هویت برای رشد مشارکت عراهم می کنند. اعتااد اجتااعی، رعایت تواعد اخالتی، روحیه ها

خواهد   های وسیع آجاد و داوطلبانه سر برجاعی عراگیر اج درون تقویت مناسبات اجتااعی و شکل گیری گرو

، رعتار مشارکت جویانه مستار نی  گروهایی است در ییر ای  صورتکشید. تنها را  اعزایش مشارکت وجود چ

مشارکت روستائیان در تاامی جمینه ها پیشنهاد هایی به نخواهد بود. بدی  ترتیب به منظور تقویت و ساماندهی 

 ئه می گردد:اترار هیل ار

 تشویق مردم به مشارکت در ادار  امور روستا      -

 شناخت نیاجها و خواسته های اهالی و اتدام در جهت برآورد آنها       -

 گسترش عضاهای عرهنگی اجتااعی  -

 ه روستائیان و باال بردن احساس مسولیت آنها سپردن بخشی اج ععالیتهای اجرائی ب - 

 بهر  وری و بهر  گیری اج امکانات بالقو  روستا  -

 توجه به اصول توسعه پایدار  -

 ش در جهت تارکز جدائی و حرکت به سوی امور اهالی روستا      تال -

ار هیل در دو مرحله صورت ترنیز اتداماتی به  یعجی روستا در مقابل خطر سوانح طبیها نی  به منظور ایا  سا

 می گیرد:

 وصیه های ایانی برای کاهش حوادثمرحله اول : انجام اتدامهای پیشگیرانه هاانند آموجشی و ت
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بسیج باید صورت گیرد و روها ، روستا و نیارسمرحله دوم : مقابله با حادثه که بدی  منظور ساجماندهی در مد

ن اهالی روستا انتخاب ناود  و آموجش های الجم در جمینه پیشگیری به صورت داوطلب اج میارا یکسری نیروها 

 و مقابله به آنها را ارائه دهیم.

عالو  بر ای  آموجش هاگانی اهالی روستا برای پیشگیری و یا مقابله با خطراتی مثل جلزله و سوانح طبیعی اج 

بهر  گیری        در جمینه بهبود مویط روستا  دیگر اتدامات نهادینه ناودن ععالیتهای مشارکتی روستائیان می باشد.

 اج مشارکت مردمی بهتری  گزینه می باشد. 

فرهنگی شامل پیشنهاد کتابخانه، مکان  -تعیین اولویت بندی پروژه های  اجتماعی -1-2-8

 ات مربوط و مقرر بطهای ورزشی مذهبی و.... بر اساس ضوا

عضاهای اجتااعی عرهنگی موردنیاج روستا  جهت اعق طرح روستا  با توجه به الگوی سطح بندی خدمات در

در روستا پیشنهاد شد  است.  ودزاد  موجئی نظیر کتابخانه ، عضاهای ورجشی، خانه عالم، ساماندهی امامعضاها

 2/1مترمربع اعزایش یاعته و سرانه آن  5826متر به  252طبق ای  پیشنهادات کاربری عرهنگی مذهبی با توسعه 

درصد اج کل  1/2بود  و  23/9مترمربع پیشنهاد شد  که سرانه آن  12932در مورد عضاهای ورجشی شد  است 

را دارا می  3/13مترمربع بود  که سرانه آن  16132باعت را اشغال کرد  است. پار  مورد پیشنهاد در روستا 

 باشد.

وزشی، تعیین و اولویت بندی پروژه های خدماتی، رفاهی شامل واحدهای آم -1-2-6

.. بر بهداشتی، درمانی، اداری، انتظامی، پست و مخابرات، بانک، جایگاه سوخت آتش نشانی و .

 اساس ضوابط و مقررات مربوط

 ه های آموزشیژپرو-
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عضاهای پیشنهادی جهت کاربری آموجش شامل پیشنهاد عضای پیش دبستانی، اعزایش مدرسه راهناایی و 

 3232دبیرستان برای دختران می باشد. عضای وضع موجود ای  کاربری  دبیرستان وضع موجود و پیشنهاد عضای

 مترمربع خواهد رسید. 12622مترمربع اعزایش جیربنا داشته و عضای نهای به  5822مترمربع بود  که در اعق طرح 

 درمانی -

تی ای  عضاهای درمانی موجود در حال حاضر عضای خانه بهداشت، و مرکز بهزیستی می باشد. جهت طرح آ 

متر مربع داد  شد  که  3152 حدودکاربری عضای مرکزی بهداشت و درمان پیشنهاد شد  که اعزایش عضائی در 

 مترمربع خواهد رسید. 2331با توجه به ای  اعزایش عضای نهائی درمانی به 

 اداری انتظامی -

می باشد. جهت توسعه عضای عضای اداری انتظامی موجود شامل عضای پاسگا  نیروی انتظامی و مرکز دهیاری 

بزرگ دارای می باشد. طبق ای  کاربری مساحت موجود  مرکزاداری انتظامی گسترش عضای دهیاری، پیشنهاد 

 خواهد رسید. 1/1مترمربع و با سرانه  1538مترمربع بود  که در اعق طرح به  1339آن 

 پست و مخابرات، بانک، جایگاه سوخت، آتش نشانی .... -

عه در ای  بخش شامل پیشنهاد و عضای توسعه عضای پست و مخابرات پیشنهاد ایستگا  آتش نشانی عضاهای توس

در روستا مترمربع مساحت داشته که مراکز  2132و پیشنهاد شرکت نات بود  است ای  کاربری در حال حاضر 

ای  کاربری در متر بود  که مساحت کل  253. مساحت پیشنهادی جهت گسترش ای  کاربری مستقر می باشند

 مترمربع برای هر نار خواهد رسید. 3/1مترمربع و با سرانه  2359اعق طرح به 
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 :کاربری اراضی موجود وپیشنهادی روستای علیصدر19جدول شاار  

 توضیوات  +5/2نرخ رشد پیشنهادی    درصد 

 

 

 

 کاربری 

 1382 1393جاعیت پیشنهادی 1382 1363جاعیت موجود

 تمساح توسعه
 سرانه

 مساحت
 هسران

 درصد مترمربع درصد مترمربع

 59223 139 36/23 129335 13/62 33/23 69585 مسکونی 1
 هخیر  شهری

55332 

  153 1/1 22/3 1538 29/1 81/3 1339 انتظامی-اداری 2

  ----- ----- ----- 363 38/3 13/3 363 بهداشتی 3

  2582 1/2 66/3 5826 1 23/3 1382 مذهبی -عرهنگی 2

  5822 2/9 2 12622 38/8 21/3 3232 آموجشی 5

  3152 35/3 8/3 2331 62/3 39/3 639 درمانی 8

  223 26/3 33/3 365 15/3 33/3 182 خدمات معی  3

  ----- ----- 22/3 1256 33/1 85/3 1256 تجاری 6

  253 3/1 33/3 2359 2 93/3 2132 تاسیسات وتجهیزات 9

  163 8/3 18/3 919 3/3 33/3 339 تیبهزیس 13

  12932 23/9 1/2 12932 ----- ----- ----- ورجشی 11

  13952 2/13 2/2 13952 ----- ----- ----- عضای سبز 12

 باغ مسکونی -132 9/9 1/2 13563 92/12 12/8 13355 بایات 13

  -3538 ----- ----- ------ 32/3 53/1 3538 خرابه های باعت 12

  96338 3/128 3/33 199938 26/95 39/25 131833 عضای باج و معابر 15

  1269 92/3 2/3 1269 ----- ----- ----- چند منظور         18

  16132 3/13 6/2 16132 ----- ----- ----- پار  13

  2331 3/1 3/3 2331 ----- ----- ----- پارکینگ  16

  1235 1 2/3 1235 ----- ----- ----- کف ساجی پیاد  19

  332 5/3 1/3 332 ----- ----- ----- جهانگردی و پذیرائی 23

  191262 2/123 1/33 191262 ----- ----- ----- کاپ توریستی 21

  553 2/3 36/3 553 ----- ----- ----- امامزاد  22

  5236 6/3 6/3 5236 ----- ----- ----- گورستان 23

  218396 2/285 133 839928 32/213 133 223626 جاع 

 

 مأخذ: مشاور طرح
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ها بر اساس نیازهای  اولویت بندی نهائی برنامه ها وپروژه های پیشنهادی در کلیه زمینه -1-3

 اساسی روستا

برنامه های کلی در جمینه باعت کالبدی و عیزیکی روستا و تأسیسات و جیر ساختهای روستا به شرح هیل اولویت 

 ست:بندی شد  ا

ساماندهی میزان ورودی روستا در عاصل ورودی شرکت و خود روستا هم به لواظ شکل و هم به لواظ  -

 ترارگیری کاربریها

ا اج میدان ورودی تا نزدیکی ساماندهی و کاساجی معبر حد عاصل مجاوعه سیاحتی یار علیصدر و خود روست -

 زاد  و احیاء مسیر گردشگری ورودی یارامام

 دن دیوار حائل حد عاصل شرکت سیاحتی و روستا و استااد  اج عضای سبزبرداشته ش -

 برداشته شدن کلیه کاربریها که در مجاورت و نزدیکی یار ایجاد شد  اند. -

ساجماندهی معابر موجود در باعت تدیم و ارائه برنامه تعریض معابر کاساجی مناسب و ایجاد تأسیسات الجم و  -

 مناسب

 ش در باعت تدیم و مرمت آنها و تغییر کاربری در جهت استااد  اج خدمات توریستیحاظ بناهای بارج -

 جدار  ساجی در معابری که دارای هویت ویژ  و ارجش عضایی دارند. -

 ایجاد عضای پارکینگ در جاهای مختلف باعت و باالخص در مودود  باعت تدیم -

ور باعت تدیم هم به لواظ کاساجی و هم به لواظ ر سوار  و پیاد  در کاربندی دور تا دیساجماندهی مس -

 کاربریهای توریستی
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 ایجاد عضای ویژ  توریستی در ضلع جنوبی روستا -

 حاظ بایات موجود در باعت و ساماندهی جدار  بایات -

به صورت الگوهای بومی و  یت های پذیراییئاستااد  اج خرابه های موجود در بایات در جهت ساخت سو -

 اییسنتی روست

 در ایجاد عالیات جیرساختی روستا نظیر گاج و نوساجی  تسریعلزوم  -

 لوله کشی آب و تقویت شبکه تلا  -

 باعت جهت استااد  مردم و توریست لزوم ایجاد و عضاهای بهداشتی در داخل -

 اضالب بویژ  در مودود  باعت تدیملزوم ایجاد و احداث شبکه دعع بهداشتی ع -

 استااد  اهالی الیات بهساجی ساجمان آبرسانی روستا و تأمی  آب مناسب و کاعی جهتلزوم تسریع در ع -

مطالعه می ان تمایل سازمانها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان میراث فرهنگی و  -1-4

 روژه به همراه ارائه اسناد معتبرگردشگری در اجرای بخشی از پ

بهساجی با طرح هادی گردشگری علیصدر ساجمانهای میراث  ساجمان های مواجی با بنیاد مسک  در ارتباط با

عرهنگی و گردشگری و شرکت سیاحتی علیصدر می باشد. جهت هااهنگی با دستگا  های عوق الذکر در 

تصویب کلیه طرحها انجام  گردید  و اسناد و مدار  طرح به تأثیر آنها رسید  است. در جمینه اجرای پروژ  

مورد مرمت چند خانه موجود در روستا اعالم آمادگی ناود  و شرکت سیاحتی  ساجمان میراث عرهنگی در

علیصدر نیز عالته خود را جهت اجرای شهر  توریستی که در ضلع شرتی روستا پیشنهاد شد  اعالم کرد  

 است.

 و تدوین ضوابط و مقررات 2

 ضوابط ایمن سازی در روستا در مقابل سوانح طبیعی:  1و  2
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 درکوتا  مدت نیاج به تعایر و مرمت نداشته باشد.  کهحدی تا باشند مستوکم بایستیمی واحدها -

 دربرابر بالیایی چون جلزله و سیل مقاوم باشند -

 آبها و بروج سیل در روستا  شدناججاعجلوگیریبرایسطویآبهایدععبرایمناسبمعابرشیب -

 ارشناس )عادتاً کارشناس بنیاد مسک ( صورت پذیرد. نظارت بر ساخت و ساج واحدهای مسکونی توسط ک -

 طول ساختاان اج سه برابر عرض آن تجاوج نکند.  -

 پس آمدگی و پیش آمدگی نامناسب وجود نداشته باشد.  -

 سانتیاتر استااد  شود. 33سانتیاتر و عرض 25درپی ساجی اج کالف بتنی به ارتااع  -

 باجشوها در تسات مرکزی دیوار باشد.  ر برسد و حتی الاقدورباج شوها به حداتل خود در سطح دیوا -

 ساختاانی باشد.2633هر گونه ساخت و ساج و رعایت مسائل ایانی و انتخاب سیستم ساختاانی باید آیی  نامه  -

 استااد  اج مصالح مناسب و مقاوم در بنا  -

 عی: ضوابط و مقررات زیست محیطی به نحوة استفاده از عناصر طبی 2و  2

 دپوعضوالت حیوانی  -

 الگون بیولوژی  -

 دعع بهداشتی هباله  -
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 احداث یسالخانه وگورستان  -

 توجه به عضای سبز -

آوری و دع  باشد. مشکل جاعکه در ایران ی  معضل اساسی می وامل موثربرمویط جیست جباله باشد،یکی اج ع

بهداشتی دزیست مویطی در مقیاس نقاط مسکونی است جباله در کنار عاضالب روستایی اج جاله مهاتری  مسائل 

و در کنار اعزایش جاعیت در کنار اعزایش سطح رعا  عادومی و تغییدر الگدوی مصدرف در جریدان توسدعه ملدی 

 شود. شود و اعزایش مصرف سرانه به اعزایش میزان جباله ختم میمنجربه باال رعت  مصرف سرانه می

ای اج جباله بیش اج آنکه ید  موضدوع جیسدت مویطدی تلقدی شدود، مسداله آوری و دعع بهداشتی و اصولیجاع

کیلو گرم درروج متغییدر اسدت( بدر  32/1گرم تا  863بهداشتی است ) متوسط تولید جباله برای مصارف روستایی 

ه نار(باید به شبک133خانوار )حدوداً  23های ساجمان مویط جیست روستاهای بیش اج اساس توانی  و دستورالعال

حاکی اج آن است که حتدی روسدتاهای بداالی  آوری ودعع بهداشتی جباله مجهز باشند در صورتیکه واتعیتجاع

 ای موروم هستند. خانوار اج وجود چنی  شبکه 133

آوری ، دعع بهداشتی جباله نیز حائز اهایت خاصی اسدت. در مدورد انتخداب امکدان نادایی صرعنظر اج شبکه جاع

ای که ضام  حااظت اج منابع مویط جیست وبهداشت باشدد صدورت گیدرد. تاها مطالعات اولیهجباله بویژ  درروس

دود  خدماتی و حدریم روسدتا در نظدر وبدی  ترتیب با توجه به مطالعات و توقیقات میدانی مولی در خارج اج م

تری  انجام شد  مناسدبمنطقی مکانیابی شد  است. با توجه به مطالعات و توقیقات  گرعته شد  است که با عاصله

متری جنوب شرتی مودود  روستا در نظدر گرعتده  1533های روستای نشر، مولی در عاصله مکان برای دع  جباله

 شد  است. 
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عالو  بر مکانیابی مول دع  جباله ، الجمست که سیستم دعع عاضالب نیز دراولویتهدای اجدرای طدرح تدرار گیدرد 

باشدد.  بدا توجده بده مطالعدات و توقیقدات لیتدری می 93دگی پایی  روستاها سرانه عاضالب برای اجتااعات با جن

متری اج حریم روستا درجنوب یربی روسدتا در نظدر گرعتده  533میدانی مول الگون بیولوژی  روستا در عاصله 

 شد  است. در جیر مختصری در مورد الگون و انواع آن توضیح داد  خواهد شد. 

 الگون : 

گیدری اج اکی یا بتنی است که با عاق معیندی کده در اندواع الگونهدا متاداوت اسدت بدا بهر ای خالگون حوض ه

استخر،نور خورشید به منظور توسعه ععالیتهای الگها اج طریق عتوسنتز وتولید اکسیژن کاعی برای ععالیتهای حیداتی 

 دهد. تصایه عاضالب، عال تصایه را انجام می

 

 شود. بعنوان مثالهواجی میاکنون شامل باکتریهای هواجی وبیعوامل موثر در تصایه عاضالب هم 

ها در حضور اکسیژن مولدول باعد  کسدید  شددن آلدود  هاانطورکه در روشهای تصایه هواجی ععالیت باکتری

گردد. در روشهای مدرن تصایه اکسیژن مورد نیاج اجطریق هدوادهی بده عاضدالب تزریدق های عاضالب میکنند 

ه اج طریق الگون نیز اکسیژن مولول عامل مهدم ععالیدت باکتریهدای هدواجی اسدت، منتهدی اید  شود در تصایمی

اکسیژن اج طریق تااس الگون، اتاسار وععل و اناعاالت عتوسنتز الگهای سبز داخل الگون در برابر نور خورشید 

 تأمی  خواهد شد. 

 انوا  الگون :  -

 هواجی د الگون بی 1

 د الگون هواجی  2
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 گون اختیاری د ال 3

ای که در تخلیه به مویط جیسدت ماک  است در تصایه عاضالب برای تصایه کامل و داشت  عاضالب تصایه شد 

مشکالتی به بار نیاورد  اجچندی  عدد الگون مختلف به طور سری استااد  شود. در اید  صدورت تسدات اعظدم 

  جالل سداجی عاضدالب کده اصدطالحاً بده آن حذف و متالشی شدن آلودگیهای در الگونهای اول و دوم و پدید

Maturation دهد. گویند ودر الگون سوم رخ میمی 

کند بطوریکه سطح تااس با اتاسار بیشتر و سطح الگونهای هواجی مساحت بیشتری و عاق کاتری را اشغال می

بده حدداکثر رسدید  و  نور خورشید توان عبور اج آن را دارد. در ای  صورت ععالیت عتوسنتز توسط الگهدای سدبز

درصدد  99و  Bopدرصد در کاهش  63اکسیژن مولول در عاضالب بیشتر خواهد شد. الگون هواجی با راندمان 

شدود. هدوادهی در جا موثر است و ایلب توام با الگون جالل ساج بطور سری بکدار بدرد  میکاهش عوامل بیااری

 گیردالگونهای مکانیکی صورت می ها در سطح اشغال کاتر توسط موتورهایاینگونه حوض ه

 گیرد دو نوع ععالیت باکتری در آناختیاری که در حال حاضر در تصایه عاضالب مورد استااد  ترار می

 های عوتانی که نور کاعی برای تولید اکسیژن موجود است ععالیت باکتریها هواجی است. جریان دارد. در الیه

 عوامل موثر در فعالیت الگونها : 

د عوامل عیزیکی مثل عاق الگون، تعداد و انداج ، جمان توتف عاضالب در الگون، درجه حرارت ، میزان نور،  1

  د ومیزان اختالط عاضالب در الگوناثربا

 د عوامل شیایایی مانند وجودکرب  آلی ، اجت ،عسار ، نیترات، ترکیبات گوگردی ، مواد سای 2
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اجی، باکتریهای مولد اسیدهای آلی ، باکتریهای تولید متدان، باکتریهدای د عوامل بیولوژیکی مثل باکتریهای هو 3

 گوگردی ، عوامل بیااریزا، الگها  پالنکتونها. 

در مورد دع  و مول دپوی عضوالت حیوانی باید گاته شود که در جهت جنوب یربی روستا در نظر گرعته شد  

 اشد. است تا اج لواظ بوی نامطبوع و بیااریها خطری نداشته ب

با توجه به اینکه در اکثر نقاط روستایی بعلت نبود یسالخانه مردم مُردههای خود را در منزل و حیداط خاندخ خدود 

باشد لذا بدا توجده بده اید  برند منطقی نایناایند و سپس به گورستان میمورد شستو ترار داد  و آماد  تدعی  می

و اج احداث عضدای سدبز در گورسدتان و دیگدر عضداهای باشد مطلب احداث یسالخانه در گورستان ضروری می

روستا باع  جلوگیری اج تجاع اشغال و عضوالت در اطراف روستا شد  و بده مودیط جنددگی روسدتا طدراوت و 

 دهد. شادابی خاصی می

 ط به نحوة ساخت و ساز در روستا ضوابط مربو 3و  2

  مسکونی -

دیگدر بده ویدژ  آن دسدته اج کاربریهدایی کده بده بهداشدت مودیط در ای  کاربری احداث هر نوع بنا با کاربردی 

باشد. بطور مثال احداث کارگاههایی که به لواظ دود ، سرو صدا  عاضالب ، لرجش و جنند مانوع میای میلطاه

سداجد، در مدورد خانوارهدای کشداورج احدداث مودل نگهدداری دام بالمدانع اسدت. امثال آن مویط را آلدود  می

بایست تدابیری بیاندیشند تا حد امکان اینگونده واحددهای در بخشدهای کنداری روسدتا ی مجری میامادستگاهها

 احداث شوند تا تداخل مویط جندگی انسان و دام به حداتل ماک  کاهش یابد. 

 باشد. د تاکی  اراضی کشاورجی و بایها بانظور استااد  مسکونی مجاج نای 1
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مترمربدع  1533ونی بصورت باغ د مسکونی برای استااد  مالد  بداجاء هدر د در اراضی بایها احداث واحد مسک 2

 باشد. جمی  ی  واحد مسکونی مجاج می

مترمربع باشدد، حدداکثر تاید  واحدد مسدکونی  1533چنان ه مساحت باغ در وضع موجود کاتر اج  یادآوری:

 باشد. مجاج می

درصدد مسداحت آن بیشدتر  23غ د مسدکونی اج د حداکثر جیر بنای در هاکف )سطح اشغال( ی  ساختاان بدا 3

 نباشد. بهرحال مساحت جیر بنای در هاکف سطح باتایاند  باید بصورت بای ه حاظ گردد. 

 درصد مساحت تطعه بیشتر نباشد.  33د حداکثر مساحت جیر بنای طبقات در ی  تطعه باغ د مسکونی اج  2

 باشد. مجاج نای طبقه 2د درتطعات باغ د مسکونی احداث ساختاان تا  5

سدکونی مجداج مباشد.دامداری یا باغ د طبقه مجاج نای 2د بانظور احیای باعت تدیم روستا احداث ساختاان تا  8

باشد. در ای  بخش تطعات بخش مسکونی و بخش دام باید باید اج هم جددا سداخته شدد  و شدرایط بهداشدت می

 مویط رعایت شود. 

باشد. حدداتل مسداحت جمدی  متر مربع می 2333مختلط مسکونی و دامداری د حداکثر مساحت جمی  ساختاان  3

 گردد.مترمربع تعیی  می533ساختاان مختلط مسکونی د دامداری 

 د احداث ساختاان مختلط مسکونی د دامداری در باعت جدید روستا مجاج نیست. در باعت جدید عقط 6

 ج است. واحدهای مسکونی )بدون عضای دام( وباغ د مسکونی مجا

 متر مربع نیز تاکی  شد .  233مترمربع و حداتل 533د حداکثرمساحت تطعات جمی  مسکونی معاولی  9
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درصد مساحت تطعه جمی  23متر مربع یا  233د حداکثرمساحت جیر بنای یکواحد مختلط مسکونی د دامداری  13

 گردد. تعیی  می

درصدد مسداحت تطعده جمدی  مجداج اسدت. بقیده  23د حداکثر جیربنای ی  واحدد مسدکونی معادولی معدادل  11

 درصد مساحت جمی  بعنوان حیاط و بای ه و مریداری استااد  شود. 83

 د احداث کارگا  تالیباعی در کلیه تیپهای مسک  پیشنهادی با رعایت اصول بهداشتی مجاج است.  12

 است.  طبقه مجاج 2حداکثرتعداد طبقات در ساختاانهای مسکونی تیپ معاولی   13

 ( عقط ی  طبقه مجاج است. طویله و  -تعداد طبقات در بخش ییر مسکونی )انبار  -12

د احداث گاراژ تراکتور و یا پارکینگ سرپوشید  در ساختاان مسکونی مجاج است. مساحت آن جدزء تدراکم 15

 گردد. ساختاان مواسبه نای

 تماری  -کاربری مختلط اداری -

تلط پیش بینی شد  در حد ی  پال  واحدهای تجاری و یدا اداری بالمدانع اسدت. هایی که کاربری مخدر مول

در عی  حال در ای  نوع کاربری احداث واحدهای مسکونی هارا  و یدا بددون واحددهای تجداری امکدان پدذیر 

 باشد. باشد نوع واحدهای تجاری در ای  کاربری تابع ضوابط و مقررات مربوط به کاربریهای تجاری میمی

 هنگی مذهبی و فر -

 

 ای  کاربری اختصاص به مسجد ، کتابخانه و دیگر تأسیسات عرهنگی دارد. با توجه به اهایت ای  کاربری
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احداث آن در کاربری مسکونی نیز بالمانع است. بشرط اینکه اج نظر داشت  دسترسی مناسب مورد تأیید دسدتگا  

 گردد. جشی پیشنهاد و توصیه میمجری طرح ترارگیرد. احداث کتابخانه در عضاهای آمو

متر عقب نشینی اج بر معاول داشته باشدد کده بصدورت عضدای سدبز  3در مورد احداث مساجد الجم است حداتل 

 خواهند بود. 

 گردد.د حداکثر ارتااع ساختاان عرهنگی )کتابخانه( و خانه شورای روستا دو طبقه می 1

 دی مجاج نیست.د تاکی  و تغییر کاربری عرهنگی در طرح ها 2

 درصد مساحت جمی  تعیی  میگردد. 33د میزان تراکم ساختاانی در اراضی عرهنگی  3

 آموزشی  -

های آموجشدی روسدتا باشدد. بایدد هااهندگ بدا برنامدهاحداث واحدهای آموجشی در عضاهای پیش بینی شد  می

 بال مانع اسدت. ل  اجتااعات و احداث عضاهای جنبی در عضاهای آموجشی اج جاله سرایداری، کتابخانه ، سا

 درصد سطح جمی  در طبقه هاکف اشغال شود.  53اما در هر حال نباید بیش اج 

متدری و بداالتر ایجداد  22در مورد عضاهای آموجشی نیز ، بویژ  در مدورد عضداهای آموجشدی مجداور خیابانهدای 

 ردد. گمتر عضای سبز عالو  بر عرض معبر در مول ورودی توصیه می 3حداتل 

د احداث ساختاان آموجشی در عضاهای آموجشی موجود و پیشدنهادی بدر روی نقشده طدرح هدادی بدا رعایدت  1

 ضوابط ساجمان نوساجی، توسعه وتجهیز مدارس استان هادان مجاج است. 
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درصدد سداختاان 83درصد کل مساحت جمی  آموجشی بیشتر نباشد.  23د مجاوع سطوح جیر بنای آموجشی اج  2

 عضای حیاط و مووطه اختصاص یابد.  باید به

 د احداث ساختاانهای آموجشی در جمی  آموجشی مجاج نیست.  3

 د تعداد طبقات ساختاان آموجشی عقط ی  طبقه مجاج است.  2

 د تاکی  جمی  با کاربری آموجشی مجاج نیست.  5

 درمانی : -

 باشد.د ساختاان خانه بهداشت موجود پاسخگوی نیاجهای آتی روستا می 1

 هادی عضای درمانی جدیدی پیشنهاد نشد  است. د درطرح 2

 د تغییرکاربری و تاکی  جمی  خانه بهداشت مجاج نیست.  3

 باشد. د حداکثر تعداد طبقات درمانگا  ی  طبقه می 2

 د سایر ضوابط با هااهنگی ادار  بهداشت و درمان استان هادان انجام گردد.  5

 تماری  -

 گردند: های جیر تقسیم میاج نظر نوع به گرو واحدهای تجاری 

 کنند مانند نانوایی، بقالی ، میو  عروشی و تجاری که در سطح موله کار میالف( واحدهای

 کنند.ب ( واحد تجاری که در سطح روستا کار می
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وع )الدف( شود احداث واحدهای تجاری نج ( واحدهای تجاری که خدمات آنها شامل روستاهای مجاور نیز می

در ییر اج مناطق تجاری پیش بینی شد  در طرح نیز مجاج است بشرط آنکه اجنظر دسترسدی و مودل مدورد تأییدد 

 متر کاتر نباشد.  12یابد عرض معبر برای ای  کاربری اج دستگا  مجری باشد. اما در هر حال می

د  طدرح احدداث گردندد بدا هدای پدیش بیندی شددرمورد واحدهای تجاری ندوع )ب( الجم اسدت کده در تجاری

متر عرض واحدهای تجاری نوع )ج( در ای  روستا به نددرت وجدود دارد امدا در هدر حدال  16خیابانهای حداتل 

تری داشدته و هدم امکدان بایست در موور اصلی و بویژ  در مرکز روستا ساخته شدوند تدا هدم دسترسدی سدهلمی

 تری را عراهم آورند. برخورد مناسب

 تاان تجاری طبق طرح هادی پیشنهادی مجاج است. د احداث ساخ 1

متدر تدرار 13د تجدید بنای تجاری واحدهای تجاری موجود که در اثر تعریض در بر معدابر بدا عدرض بیشدتر اج  2

 باشد.گیرند، بالمانع میمی

 (3 × 5مترمربع کاتر نباشد )ابعاد  15د حداتل مساحت ی  واحد تجاری اج  3

 گردد. متر تعیی  می 13د تجاری د حداتل عاق ی  واح 2

د احداث واحدهای تجاری در مناطق تعیی  شد  بر روی نقشه طرح هادی با رعایت ضوابط و پدس اج دریاعدت  5

 باشد. پروانه ساختاانی اج بنیاد مسک  انقالب اسالمی مجاج می

 باشد. متر می 5/2متر وحداکثر  3د حداکثر ارتااع ساختاان تجاری  8

 متر کاتر مجاج نیست.  3ل عرض ی  واحد تجاری )ی  دکان( اجد حدات 3
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 تراکوم  -

در ای  ضوابط تراکم عبارتست اج سطح اشغال شد  طبقخ هاکف نسبت به سطح جمی  تبل اج اصالحی ای  تراکم 

 شود: بصورت جیر تعریف می

 درصد سطح جمی  در طبقه هاکف ساخته شود.  3تراکم جیاد حداکثر 

 درصد سطح جمی  در طبقه هاکف ساخته شود 83حداکثر تراکم متوسط 

 متری و باالتر را  داشته باشند و یا کاربری مختلط 16تاامی پالکهایی که حداتل اج ی  طرف با خیابانهای 

 باشند دارای تراکم جیاد و بقیه تراکم متوسط دارند. 

 ارتفا   -

که با آن ارتباط دارد تعیی  گردید  بصورت جیر تعریدف تری  خیابانهای ارتااع هر ساختاان در ارتباط با عریض

 شود: می

 حداکثر ارتااع ی  ساختاان عبارتست اج : 

 متر  5/11متری و باالتر  22برخیابانهای 

 متر  5/6متری و باالتر  16برخیابانهای 

 متر  5/8ترمتری و پائی  12برخیابانهاب 

 اید اج عرض معبر آن بیشتر باشد. در هر حال در هیچ مورد ارتااع ی  ساختاان نب
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 سیستم ساختمانی  -

 2633بایدد تدابع آیدی  نامده شداار  هر گونه ساخت و ساج و رعایت مسائل ایانی و انتخاب سیستم ساختاانی می

 ساختاانی باشد.

 پارکینگ  -

متر مربدع  133یا  واحد به اجای هر واحد تجاری و 1درمورد واحدهای تجاری و اداری تأمی  پارکینگ به انداج  

 باشند. باشد در مورد واحدهای مسکونی احداث پارکینگ اجباری نایاداری الزامی می

 دسترسی  -

 متری و باالتر حتی االمکان خود داری شود ها نی  22الجم است اج ایجاد دسترسی سوار  اج بر خیابانهای 

مول نگهداری دام دارند نیدز بده هادی  ترتیدب که  دستگا  مجری باید ضا  تأمی  ای  مساله درمورد واحدهائی

تالش نااید تا جای ماک  اج ایجاد دسترسی اج خیابانهای اصلی خودداری شد  و عبور و مرور دام اج جبهه پشت 

 صورت گیرد. 

 تفکیک  -

 83متدر مربدع و در تدراکم متوسدط )  225درصدد(  33حداتل مساحت ی  تطعه برای تاکی  در تدراکم جیداد )

 باشد. مترمربع می 333درصد( 

 ورزشی و فضای سب   -
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تاکی  و تغییر کاربری اراضی ورجشی و عضای سبز عاومی مجاج نیست. احداث ساختاان در اراضی ورجشی با 

 هااهنگی ادار  تربیت بدنی و با رعایت تراکم مجاج ، بالمانع است. 

 رصد بیشتر نباشد.د13د حداکثر سطح اشغال وتراکم ساختاانی در اراضی ورجشی اج  1

 د احداث ساختاان در اراضی عضای سبز عاومی مجاج نیست.  2

 گیرندباید بتدریج حذف و جابجا گردند. د ساختاانهای موجود که در طرح عضای سبز ترار می 3

 صنایع کوچک  -

 نع است. تغییر کاربری اراضی صنایع کوچ  با پیشنهاد شورای اسالمی و تصویب کایته عنی طرح هادی بالما

شود برای استااد  بهینه اج اراضی برای آن طرح مجاوعده تاکی  اراضی صنایع کوچ  مجاج نیست. توضیه می

 صنعتی تهیه گردد. 

 د حداکثر تعداد طبقات ساختاان صنایع کوچ  ی  طبقه مجاج است.  1

 گردد. درصد تعیی  می 33د میزان تراکم ساختاان صنایع کوچ   2

 گردد. متر در اطراف مجاوعه تعیی  می 5وصی حداتل با عرض د حریم سبز خص 3

 د احداث بنا در حریم سبز مجاج نیست.  2

 جهانگردی و پذیرایی  -

 د تغییرکاربری اراضی جهانگردی وپذیرایی مجاج نیست .1
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 د تاکی  اراضی جهانگردی و پذیرایی مجاج نیست.2

 معابر  -

 باشد:معابر بر دو گونه می

 گردد: ب  بست : عرض معابر ب  بست بر اساس طول آن تعیی  و بصورت جیر تعریف مید معابر  1

 متر  8متر و عرض  53معابر ب  بست با طول حداکثر 

 متر  6متر و عرض  133معابر ب  بست با طول حداکثر 

 متر  13متر و عرض  153معابر ب  بست با طول حداکثر 

 باشده بصورت ب  باج میباشد کمتر می 153معابر با طول بیش اج 

 معابر باز:  -

 باید بصورت ب  بست در آمد  و عقط برای عبورمعابر ب  باج کنونی که در طرح دارای خط پروژ  نیستند می

 گردد، درها تعیی  میپیاد  مورد استااد  ترار گیرند در اینصورت عرض ای  معابر با توجه به ضوابط ب  بست

 باشد. متر می 12باید بصورت ب  باج باشد حداتل عرض متر که می 153معابر با طول بیش اج 

مگر آنکه در طرح تاضیلی دارای خط پروژ  باشد که درآن صورت خط پروژ  طرح تاضیلی مال  عرض معبر 

 باشد. می
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ای های پیشنهادی برای معابر عرض حداتل بود  وچنان ه دستگا  مجری بنا به دالیلی اج جاله عبور مسیرهعرض

 اصلی کانال و تأسیسات جیر بنایی الجم بداند نسبت به اعزایش عرض معبر تا حد مطلوب اتدام نااید. 

 معیارها و ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا 4و  2

خدوریم  گورستان موجود در روستا دارای ارجش تاریخی می باشد ولی اجلواظ باعت با بناهای بداارجش بدر نادی

اظ اصالتها، باعت طبیعی و انسجام و یکپارچگی سیاای روستا تاهیداتی در نظر گرعته شد  است که ولی برای ح

روستا بر اساس اصدول طراحدی و  گردد. تعیی  باعت مسکونی و اراضی مورد نیاج جهت توسعه و گسترشبیان می

انات، عالکرد و نیاجهای کای مکانیابی به منظور جلوگیری اج گسترش ییر اصولی و ایجاد تعادل بی  عضاها، امک

 و کیای جاعیت ساک  در روستا است.

 در ای  رابطه هکر معیارها و ضوابط طراحی جیر، الجم است مورد توجه ترار گیرد: 

 حااظت اج اصالتهای موجود در باعت روستا مثل هسته مرکزی ) ساماندهی و اصالح باعت روستا( -

 شد و اعزایش جاعیت در د  سال آیند  ساخت کاربریهای مختلف بر اساس نرخ ر -

 اعزایش نار در هکتار  -

 اعزایش تراکم در سطح  -

 حاظ اراضی جراعی اطراف باعت -

 مرکز روستا  تارکز خدمات در -
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رعایت اصول اولیه هاجواری در خصوص کاربریهای مختلف )مثالً ارتباط آموجشی با مسدکونی ، ورجشدی بدا  -

 (مسکونی ، اداری با آموجشی

 حاظ و اعتالء مرکز تجاع ععلی و اصلی در روستا 

 جلوگیری اج احداث بناها بامصالح نامریوب  -

 تخریب ابنیه تخریبی و تاکید بر استااد  اج مصالح مریوب  -

 عراهم ناودن تسهیالت کاعی به منظور استااد  اهالی اج مصالح مقاوم در ساخت ابنیه  -

 بایر ، موات حداکثر استااد  اج اراضی ملی،  -

 جایی باعت روستا ) توسعه در اراضی بایر و باج روستا( تاکید بر توسعه درون -

مناسب بودن شکل جمینی اج نظر مردم وجود ناهاواری، عدم ترارگیری بر روی گسل با شدیب کدم ) کاتدر اج  -

 درصد( 13

جهت تابش آعتاب، جاد  ارتباطی  هااهنگی با شرایط آب و هوایی و اتلیای ) جهت شیب عاومی، باد یالب ، -

 باشد(اج دیگر عوامل در نظر گرعته شد  در طراحی می

 رعایت حریم تانونی شبکه و تأسیسات  -

 های مصوب ها و طرحهااهنگی با سایر پروژ  -

 حاظ پیوستگی توسعه یاعته با باعت موجود -
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 هااهنگی و انطباق بی  وضع موجود و طرح مطلوب  -

 خطی شدن باعت و ها نی  عدم توسعه شعاعی آنجلوگیری اج -

ای و داخل باعت کاتر شود به هادی  خداطر خددماتی کده مدورد اسدتااد  اهدالی منطقده تداخل بی  تردد منطقه -

 باشد سعی شد  است که در دسترس مناسب و به دور اج باعت داخل روستا باشد. می

مدثالً مراکدز اداری وتجداری در ارتبداط هدم و مراکدز  هااهنگی و ارتباط مناسب بدی  کاربریهدا رعایدت شدود -

ساج در جهت مخالف باد یالدب نسدبت آموجشی، عرهنگی ، ورجشی و عضای سبز در ارتباط با هم و مراکز آلود 

 اند. شد به باعت روستا مکان یابی

 حاظ اراضی و بایات و بیشه جارهای اطراف باعت  -

 ستا ) توسعه اراضی بایر و باج روستا( تأکید بر توسعه درون جائی باعت رو -

 آلدر طراحی باعت روستا هم بایستی اج وضع موجود باعت تبعیت ناود و هم سعی شود که طرح اید  -

درباعت روستا جایگزی  شود. بعبارت دیگر طراحی باعت روستا هنر ایجاد هااهنگی بدی  وضدع موجدود و وضدع 

 باشد. مطلوب می

مناسب روستائیان بهتری  روش استااد  اج مصالح موجود در منطقه است و یدا روشدهایی  هایبرای احداث خانه -

 که اج نظر عنی برای نیروهای موجود تابل اجراء باشد.

 ضوابط و مقررات تفکیک اراضی 2-8

 د تاکی  اراضی کشاورجی و بایات داخل روستا مانوع است.1
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تا با رعایت ضوابط و مقررات سداجمان جهداد کشداورجی د تاکی  اراضی کشاورجی و بایات بیرون باعت روس2

 مجاج است.

د بطور کلی تاکی  اراضی مسکونی)اعم اج بایر یا ساخته شد ( با تطعات کوچکتر با رعایت شرایط جیر مجداج 3

 است:

 متر 8د تأمی  را  دسترسی مستقل برای هر تطعه با عرض حداتل 

 شود.متر توصیه می 13-15ض مناسب تطعات تاکی  متر کاتر نباشد عر 9د عرض تطعه تاکیکی اج 

 متر کاتر باشد3د نسبت طول به عرض تطعه تاکی  اج 

 متر مربع کاتر نباشد 233د حداتل مساحت تطعه تاکیکی اج 

 د اج بی مصرف ماندن عضاها در داخل باعت جلوگیری شود.

 تعیین ضوابط اصالح معابر روستا 2-6

بندی معابر پیش بینی شود. طول و عدرض معدابر بدا توجده بده تدردد رواجنده و درجهد در طراحی معابر نظم سلسله 

 شود.عالکرد کار بریها طراحی می

 د برتراری دسترسی مناسب اج مرکز روستا به عاق موالت

 های دسترسی با توجه به نیاج موجود و توسعه آیند د تعیی  عرض شبکه

 عرعی بههای دسترسی)اصلی به اصلی، اصلی به عرعی،د رعایت ضوابط مربوط به سلسله مراتب شبکه

 عرعی(

ای بود  تا تری  معبر جاد  ارتباطی منطقهاند که عریضد اج لواظ شبکه دسترسی، شبکه معابر طوری طراحی شد 

 اج شدت تراعی  کاسته شود.
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ر ی  به مرکز باعت دسترسی درجه دوم پخش کنند  تراعی  اج جاد  اصلی به تساتهای مختلف روستا بود  و ه

و واحدهای مسکونی نزدیکتر شویم اج عرض معابر کاسته شد  تا آسایش و آرامش و امنیت نقاط مسکونی حاظ 

 شود.

 های قانونی و ضوابط آنهاحریم 2-7

 حریم روستا -

اج د مطابق مصوبه ستاد مرکزی واگذاری و احیاء اراضی، حریم روستا عبارت است اج مقددار جمدی  مدوات) اهدم 

مرتع و ییر ( اطراف روستا که صرعاً به مصالح آن وابسته است و جهت کاال انتااع و رعع نیاجهای طبیعدی مدورد 

 گردند.استااد  اهالی ترار گیرد. بنووی که اگر استااد  اج آن منع شود عادتاً به جحات اعتاد  و دچار مشکل می

 یا هیأت واگذاری جمی  است. د مرجع تشخیص حریم روستا، طرح هادی روستایی مصوب و 

باشد و اهالی تنها حق اولویت در حریم روستا در حکم امال  عاومی روستا است و یا احیائ تابل تال  نای -

 برداری اج آن دارند. بهر 

 د نووة استااد  اج اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج اج مودودة تانونی و حریم

 تا، حریم آن حکم عاومی حریم را نخواهد داشت. با مخروبه با مترو  شدن روس -

 د شهرها، صدور پروانه ساختاان و اعاال نظارتهای الجم برای اینکه ساختاان طبق مشخصات و شرایط

 و ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد بعهد  مرجعی خواهد بود که در هر ناحیه توسط استانداری تعیی 

 باشد.اان و اعاال نظارت در آنها الزامی است به شرح هیل میگردد. مناطقی که صدور پروانه ساخت

الف( مناطق مجاور شهرهای بزرگ یا حدعاصل شهرهای نزدی  بهم امکان توسدعه و اتصدال آنهدا بده یکددیگر 

 وجود دارد و ها نی  اراضی مجاور و نزدی  به راههای مواصالتی کشور.
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اسدت سداخت و سداج را  ماک الیده ندوار حاداظتی تدانونیب( مناطق حساسی کده در طدول راههدا بعدد اج منتهدی

االنتشدار ای  آیی  نامه با اعالم تبلی و انتشدار آگهدی در روجنامده کثیر 13ترارگیرند و نه تشخیص کایسیون ماد  

 گردد.میمولی و مرکز احداث تاام یا بعضی اج انواع ساختاانها در آنها مشاول دریاعت پروانه 

 ستاییحریم راههای رو -

سدداجد و بطددور معاددول اج رعددت و آمددد بسددیار کاددی راههددای روسددتایی، ارتباطددات بددی  روسددتایی را برتددرار می

کیلومتر است، حریم راههای روستایی براسداس  53برخوردارند، سرعت حرکت در ای  راهها نیز عاوماً کاتر اج 

 است:( به شرح هیل تعیی  شد 23/2/1389مصوبخ هیأت وجیران)

متدر  5/12را  تا عاصدله  ( عبارت است اج اراضی بی  حدنهایی بدنه3و2و1کلیه راههای روستایی) درجه  د حریم1

 متر شود. 23اج موور را  در هر طرف به تساتی که مجاوع عرضی بدنه را  و حریم طرعی  آن 

اراضدی واتدع بدی  حدد د در مواردیکه را  روستایی اجباراً اج داخل روستا عبور نااید حریم آن عبارت اسدت اج 2

متر اج موور را  در هر طرف به تساتی که مجاوعه عرض بدنده و حدریم طدرعی  آن  5/3نهایی بدنه را  تا عاصله 

 متر شود. 13

 بایدددست جایگزی باشند اجاج  نوساجی بنا را نداشته و پس اج تخریب میبناهایی که در ای  حریاها می

 د. هر چند هر گونه ساخدددت و ساج در ای  موددددود  مشددروط بهگردشد  و جمی  به حریم را  اعزود 

 استعالم و هااهنگی با ادار  را  و ترابری استان هادان است. 

 های هکر شد  تقلیل یا اعزایش یا بند بنا به پیشنهاد کایسیوندر مواردیکه الجم است حریم : 1تبصره

مه بودجه بده ریاسدت معداون عاراندی اسدتانداری بده تصدویب متشکل اج ناایندگان جهاد ساجدگی و ساجمان برنا

 اکثریت وجراء عضو کایسیون جیربنایی وضعیت دولت خواهد رسید.
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کشاورجی در حریم راههای روستایی، در صورتیکه به تشخیص وجارت جهاد ساجندگی بر حجم را  :  2تبصره 

 آسیب نزند مجاج است 

 انتقال نیروهای برق حریم خطوط -

طدددوط هدددوایی عشدددارتوی نیدددروی بدددرق در خدددارج اج موددددود  شدددهرها براسددداس مصدددوبخ هیدددأت حدددریم خ

 شود:( نسبت به ولتاژ به دو درجه تقسیم و به شرح جیر تعیی  می6/13/1332وجیران)

متر در هدر طدرف مسدیر  3ولت، برابر با  23333تا  1333الف( حریم درجه ی  خطوط هوایی نیروی برق، ولتاژ 

 متر اج موور خط است. 5در هر طرف به عاصله  2خارجی حریم درجه خطوط بود  و حد 

متر در هر طرف مسدیر خدط  13هزار ولت برابر  33ب( حریم درجه ی ، خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ 

 متر اج موور خط است. 23در هر طرف به عاصله  2بود  و حد خارجی حریم درجه 

متدر در هدر طدرف مسدیر  13هدزار ولدت برابدر  132ق، ردیف ولتاژ ج( حریم درجه ی  خطوط هوایی نیروی بر

 متر اج موور خط است. 33در هر طرف به عاصله  2خطوط بود  و حد خارجی حریم درجه 

 متر در هر طرف مسیر خط بود  23هزار ولت، برابر  253د( حریم درجه ی  خطوط هوایی نیروی برق، ولتاژ 

 متر اج موور خط است. 53به عاصله  در هر طرف 2و حد خارجی حریم درجه 

متر در هر طرف مسیر خطوط بود   13برابر هزار ولت، 233هد( حریم درجه ی  خطوط هوایی نیروی برق، ولتاژ 

 متر اج موور خط است. 23در هر طرف به عاصله  2و حد خارجی حریم درجه 

متر در هر طرف مسدیر خدط بدود  و 25 هزار ولت، برابر353ر( حریم درجه ی  خطوط هوایی نیروی برق ولتاژ 

 متر اج موور خط است. 83در هر طرف به عاصله  2حد خارجی حریم درجه 

 : حریم خطوط انتقال برق بر حسب ولتاژ23جدول شاار  

 ولتاژ خط انتقال جریم درجه ی  2حریم درجه 

 کیلووات 1-23 متر 3 متر 5
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 کیلووات 33 متر 5 متر 15

 لوواتکی 83 متر 13 متر 23

 کیلووات 132 متر 15 متر 33

 کیلووات 233 متر 13 متر 13

 کیلووات 233 متر 23 متر 53

 کیلووات 533 متر 23 متر 53

 کیلووات 353 متر 25 متر 83

 

گونه عالیات ساختاانی و ایجاد تأسیسات مسدکونی و دامدداری یدا اتدام به هر  ،های درجه ی در مسیر و حریم

ار چا  و تندات  حو انبارداری تا هر ارتااع مانوع است و عقط ایجاد جراعت عصلی و سطوی و باغ و درختکاری 

آبیاری، مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد. با رعایت  و راهساجی و شبکه

 اصول حااظتی و اجاج  کتبی بالمانع است.

اانی اعم اج مسکونی صنعتی و مخاجن سوخت تا هدر ارتاداع ماندوع عقط ایجاد تأسیسات ساخت 2در حریم درجه 

متر اج موور کابدل و تدا 5/3شود در هر طرف باشد. حریم کابلهای جیر جمینی که در معابر و راهها گذاشته میمی

ل بدا سدایر تأسدیات شدهری اج تبیدل لولده کشدی آب و بمتر اج سطح جمی  خواهد بود و در مواردیکه کا 2ارتااع 

های انتقال و توجیدع نیدروی بدرق بایدد ضالب و کابل تلا  و نظایر آن تقاطع نااید، استانداردهای متداول شبکهعا

 رعایت شود.

 

 ضوابط و مقررات حفظ باغات م ار   -

هر گونه ساخت و ساج داخل بایات و یا مزارع که موجب صدمه دیدن به ای  عضاها گردد مانوع بود  و شورایی 

 ها و مزارع را دارند.با هاکاری نهادهای جیربط وظیاه ماانت اج تخریب باغاسالمی روستا 

 حریم رودخانه و مسیل   -



 طرح هادی  و گردشگری روستای علیصدر                                 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

69 

های آبیاری و جهکشی است که بعندوان حریم آن تسات اج اراضی رودخانه، سیل یا نهر طبیعی واحداثی یا شبکه

بسدتر تدرار دارد، درصدورتیکه در اثدر حق ارتااق برای کاال انتااع و حااظت آن الجم است وباال عاصله پدس اج 

دیوار ساجی با طرعی  رودخانه یا سیل یا نهر طبیعی تساتی اج بستر در پشت دیوار احداثی بداتی بااندد، باتیااندد  

 بستر کااالن مل  دولت است. 

بده عبدور  دیوار ساجی باید به نووی انجام شود که حداکثر طغیان معاولی در رودخانه یا نهر طبیعی یا سدیل تدادر

 های مربوط به دیوار  ساجی باید تبالً به تصویب وجارت آب و برق )نیرو( رسید  باشد. باشد. طرح و نقشه

متدر خواهدد بدود کهبدر  133تدا 23ها و مسیلها اعم اج اینکه دائای یا عصلی باشند اج حریم انهار طبیعی یا رودخانه

ا سیل اج ی  طرف یا طدرعی  بسدتر بده وسدیله وجارت آب و حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی ی

های آبیاری و جهکشدی بدا توجده بده ظرعیدت آنهدا طبدق گردد. حریم کانالها و انهار احداثی وشبکهبرق تعیی  می

های گردد. حریم کانالها و انهار احداثی و شدبکهموارد جیر اج طرف وجارت آب وبرق برای ی  طرف تعیی  می

کشی با توجه به ظرعیت آنها طبق موارد جیر اج طدرف وجارت آب و بدرق بدرای ید  طدرف تعیدی  آبیاری و جه

 شود. گردد و ای  حریم اج منتهی الیه دیوار آن تعیی  میمی

 متر   15تا  12متر مکعب در ثانیه ، میزان حریم اج هر طرف  15آبدهی )دبی( بیش اج  -

 متر 12تا  6در ثانیه ، میزان حریم اج هر طرف متر مکعب  15تا  13آبدهی )دبی( بیش اج  -

 متر 6تا  8متر مکعب در ثانیه ، میزان حریم اج هر طرف  15تا  13آبدهی )دبی( بیش اج  -

 متر 8تا  2متر مکعب در ثانیه ، میزان حریم اج هر طرف  5تا  2آبدهی )دبی( بیش اج  -

 متر 2تا  1یه ، میزان حریم اج هر طرف متر مکعب در ثان 2لیتر تا  153اج بیشآبدهی )دبی( -

لوله آبرسانی حریم -متر اج هر طرف نسبت به موور لوله(  3متر )  8میلیاتر کالً  533لوله آبرسانی تا تطر حریم -

تددا  633لولدده آبرسددانی اج حریم -نسددبت بدده موددور لولدده( متراجهرطرف 2متددر ) 6میلیاتددر کددالً   633تددا  533اج 
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متدر 12میلیاتربه باالکالً  1233اجآبرسانیلولهحریم-موور لوله( بهمتراج هر طرف نسبت 5متر )13 میلیاترکال1233ً

متر اج هر طرف نسبت به موور لوله(  در صورتیکه لوله آبرسانی به مواجات ودر حریم یکدیگر نصب کردندد  8)

 شود. اعتبار تطر آخری  لوله منظور میها،حریم لوله بزرگتر خواهد بود و حد خارجی حریم به واتع ما بی  لوله

 حریم استقرار صنایع   -

طبقه بندی صنایع و ضوابط حاکم بر آنها بر اساس توانی  و مقررات حااظت مویط جیسدت در صدنعت بده شدرح 

 باشد: هیل می

 صنایع چرم - 3  د صنایع نساجی                    2   د صنایع یذایی  1

 د صنایع کانی ییر علزی8        د صنایع علزی  5   د صنایع سلولزی 2

 د صنایع برق و الکترونی  9  د صنایع دارویی  6   د صنایع شیایایی  3

 د مراکز خدماتی 11   د صنایع کشاورجی  13

صنایع ومراکز خدماتی بر اساس شدت و صنعت عوامل آلودگی و سایر مسائل جیست مویطی در گروههدایی بدا 

 گیرند: می مشخصات جیر ترار

 گروه الف (

) موددود    مصدوب شدهری اسدتقرار یابندد باشند تادر مناطق صنعتی یا تجاری مودودصنایع ای  گرو  مجاج می

هایی که طبق نظر دعتر استانداری و یا ادار  کل مسک  و شهرساجی استان مصوب شهری عبارت است اج مودود 

 گردد(.در تالب طرحهای هادی و جامع تعیی  می

 گروه ب ( 

متدر( اج 233صنایع ای  گرو  مجاج نه تا داخل حریم جیست مویطی شهرها، مشروط بده رعایدت حدداتل عاصدله )

 متر( اج مراکز نظامی و انتظامی استقرار یابند. 133مراکز مسکونی و )
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ی ود  مصدوب شدهری بدرادکیلومتر که بعد اج مود 5ای است به عرض )حریم جیست مویطی عبارت اج مودود 

 233333تا  35333کیلو متر برای شهرهای بی   3نار و  233333شهرهای بزرگ با جاعیت بیش اج 

 شود( نار تعیی  می 35333کیلومتر برای شهرهای جیر  2نار و 

 گروه ج( 

ویطی مباشند تا در مناطق داخل حریم جیست مویطی هر شهر یا خارج اج حریم جیست صنایع ای  گرو  مجاج می

متر اج مراکز مسکونی، آموجشی ، درمانی ورعایدت حدریم تدانونی جداد  اسدتقرار  533یت حداتل عاصله و با رعا

 یابند. 

 گروه د(

باشند تا در خارج اج حریم جیست مویطی هر شهر مشروط بده رعایدت عواصدل الجم اج صنایع ای  گرو  مجاج می

 مراکز حساس مطابق جدول ضایاه استقرار یابند. 

 گروه و (

پشنهادی جهت استقرار صنایع ای  گرو  با توجه به اثرات جیست مویطدی آنهدا، اصدول کداربردی جمدی  و مول 

 ظرعیت پذیرش مویط توسط ساجمان حااظت مویط جیست ارجیابی و اعالم نظر خواهد شد. 

 : حداتل عاصله صنایع د ، و ،   اج مراکز حساس 21جدول شاار  

 مودود  مناطق ردیف

 مختلف به مترعاصله اج مناطق 

 گرو  صنایع   گرو  صنایع د

 5333 3333 حریم جیست مویطی شهر 1

 1533 1333 مراکز مسکونی 2

 133 533 مراکز درمانی و آموجشی 3

 253 253 ترانزیت )عاصله اج موور(بزرگرا  و جاد  2
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 153 53 جاد  اصلی )عاصله اج موور( 5

 1333 1333 پار  ملی ، تالب ، دریاچه 8

 333 233 وتنات دائردائایرودخانهوحشحیاتپناهگا  3

 ضوابط و مقررات ساختمانی  5 -2

باشدند، عام دارند و درکلیه شرایط الجم الرعایده می ای اج ضوابط و مقررات ساختاانی در طرح تاضیلی جنبهپار 

 شد  است.  ز پیش بینیضا  اینکه برای بخشهائی اج روستا بدالیل مختلف ضوابط و مقررات خاصی نی

هیالً ابتدا به شرح ضوابط و مقررات عام پرداخته و سپس ضوابط و مقررات خاص مورد دتت ترار خواهد گرعت 

در عی  حالیکه در توضیح هر دو بخش اولویت به ترتیب اهایت به ضوابط و مقدررات کلدی و اصدلی داد  شدد  

 است. 

 تراکم ساختمانی  -

انی در طرح تاضیلی مبتنی بر رابطه حجم ساختاان نسبت به سطح تطعده جمدی  مدورد اساس ضابطه تراکم ساختا

باشد. یکی اج عوامل ای  حجم تاعد  و یا به عبارت دیگر حداکثر سطح اشغال شد  تطعه جمدی  ساخت و ساج می

باشد که متناسب بدا تدراکم جاعیدت در مودالت تناسدب کداربری و ضدرورتهای خداص هدر توسط ساختاان می

گدردد کده اربری ای  نسبت تعیی  گردید  است. عامل دیگر تعیی  کنند  حجم یعنی ارتااع اج عواملی منتج میک

 شود. بر حسب استقرار سطح تاعد  ساختاان در مواسبه و تعیی  عاق ساختاان بکار بسته نای

 ضوابط استقرار سطح اشغال  9 -2

مول ساختاان در جمی  نقش اساسدی و تعیدی  کنندد  دارد، هر چند که مکانیزمهای عرضه خود به خود در تعیی  

 باشد. ولی جهت تسهیل در ای  امر ضوابط جیر بر حسب شرایط گوناگون جمی  بر امر انتخاب حاکم می

جمی  در بر معابری ترار دارد که ارجشهای ملکی بر معابر، ارجشهای ناشی اج جهدت مطلدوب ندورگیری را تودت 

نااید. در ای  حالت بددون توجده بده تر ساختاان تاام طول بر معبر را اشغال میه بیانی عینیدهد، بالشعاع ترار می
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شود و درصد تابل اشغال جمی  متناسب با طول بر یا برهای مرج شروع ساختاان موسوب می طول و عرض جمی ،

شدود.به عندوان عیدی  میبر و یا برهای اشغال شد  توسط ساختاان تعیی  و عاق ساختاان بر حسب سایر اضدالع ت

درصد، در صورت تجاری بودن نودو  اسدتااد   53مثال در جمی  با ابعاد و موتعیت جیر حداکثر سطح تابل اشغال 

اج جمی ، مال  و یا طراح دو ضلعی را که در بر معبر ترار دارند به عندوان مدرج شدروع سداختاان اختیدار خواهدد 

تاان متناسب با حداکثر سطح تابدل اشدغال جمدی  اج روی دو ضدلع ناود. در ای  حالت بدیهی است که عاق ساخ

 دیگر انتخاب خواهد شد. 

 حداکثر ارتفا  مماز  -

اصل رعایت حداکثر ارتااع مجاج متناسب با 



  متوسط طدول اصدالعی اج تطعده جمدی  کده در مواسدبه عادق

ناایدد اج ست. روش تعیی  آن ضا  اینکه اج اصل عوق تبعیدت میآیند الجم الرعایه و الزامی اساختاان بکار نای

نااید. لذا با توجه به اصدول هکدر شدد  هدر اصل ترار دادن حداکثر امکان ساخت در اختیار ساجند  نیز پیروی می

ل چند که حداکثر ارتااع مجاج را بشود در شرایط متااوت با تعابیر مختلف مواسبه ناود، آن تعبیر مبتنی بدر اصدو

هائی، حداکثر ارتااع مجاج را مواسبه خواهیم تر شدن موضوع برای ناونهباشد. برای روش هکر شد  پذیرعته می

 ناود. 

متدر جمدی  بندا بدر ضدرورت شدکل  15متر و  25درحالت متناسب با وضع مثال تسات تبل اج آنجا که هر دو ضلع 

 توان به دو صورت عال ناود: د میاناستقرار ساختاان در مواسبه عاق ساختاان دخالت ناود 

روش اول اینکه ارتااع ساختاان بر حسب  -


  متوسط دو ضلع دیگر در مواسبه عاق ساختاان بکار گرعته 

 اند، مواسبه شود یعنی : نشد 








 


/ متر 
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 شود. متر مربع می353در ای  حالت جاع جیر بنای تابل ساخت برابر با حداکثر 

متدری نیدز  15مواسدبه گدردد و بخدش مجداور ضدلع  متری جددا 25روش دوم اینکه ارتااع بخش مجاور ضلع  -

شدود بدا متدری برابدر می 25مستقالً مواسبه گردد. لذا بر اید  اسداس حدداکثر ارتاداع مجداج بخدش مجداور ضدلع 




  متر مربع، حدداکثر ارتاداع مجداج بخدش مجداور  858ثر برابر با متر و یا سطح جیر بنای کلی حداک

شود با متری نیز برابر می15ضلع 



   متر مربدع کده در  232متر و یا سطح جیر بنای کل حداکثر برابر با

روش دوم  متر مربع بدیهی است که693شود با جاع سطح جیر بنای کل طبقات در هر دو بخش حداکثر برابر می

 گردد.باشد ومال  عال واتع میمواسبه دتیقاً منطبق با اصول هکر شد  می

باشدد وحدداکثر گیری مطلوب نسبت به جهات جغراعیائی اسداس ارجش ملکدی میدربعضی حاالت دیگر سات 

متدر مربدع  5/582دهد و نتیجتاً حداکثر سدطح مجداج کدل سداختاان اج متر تقلیل می 6ارتااع مجاج ساختاان را به 

 نااید. تجاوج نای

متر تطعه جمی  تدرار  25درمورد وضع متناسب با موتعیت هکر شد ، چون عاق ساختاان در جهت اضالع با طول 

گدردد در حالیکده اگدر جهدت گرعته ،حداکثر ارتااع مجاج ساختاان بر اساس متوسط دو ضلع دیگر مواسدبه می

متر تطعه جمی  15یعنی جهت عاق ساختاان هم جهت با اضالع  عاق ساختاان عاود بر وضع تبلی اختیار گردد،

 گردیدند. ارتااع مجاج ساختاان بر اساس متوسط اضالع دیگر مواسبه می توانست باشد، حداکثرمی

 محدودیت حداکثر ارتفا  مماز  -

ارتاداع  ریان هوا، مودودیتی به شرح جیر برای حدداکثرجدر جهت پیش گیری اجمسدود شدن تابش خورشید و 

 مجاج در نظر گرعته شد  است. 
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باشد و بیش اج ای  تدا رسدیدن متری می 6حداکثر ارتااع در ساختاان در صورتی که چسبید  به مرج خیابان باشد 

درجه نسبت به صاوه نااهای سداختاان  25به حداکثر ارتااع مجاج طبقات عوتانی اج مرج عضائی سطوی با جوایه 

 نباید تجاوج بناایند. 

 گردد. بدیهی است در عصل مشتر  ساختاانها با یکدیگر ای  مودودیت رعایت نای

متدری  8متری و 6متری و 13متر به ترتیب برای ب  بستهای  12حداکثر ارتااع بر ساختاانها درمجاورت معابر جیر 

 باشد. متر می 5/2

 ضوابط پیش آمدگی ساختمانها در معابر  11  2

بر حسب مقررات طرح توسعه و عادران )جدامع( مودل آنهدا و کلیدات ضدوابط آن  های خاصی کهبجز مودود 

متر اج روی پیاد  رو به میزان جیر  5/3آمدگی ساختاانها روی معابر و پس اج ارتااع حداتل تعیی  شد  ایجاد پیش

باشدد. سدطح یرو ممتر و یا ی  سوم عرض پیداد  23/1آمدگی برابر با باشند، حداکثر عاق پیشتابل احداث می

 آمدگی در هر طبقه اج پنج درصد سطح کل هاان طبقه نباید تجاوج بنااید. کل پیش

 ها ضوابط نورگیرها و حیاط خلوت 11 2

گردند جیرا در واتع بنا به تعریف آنها در داخل حجدم ها جزء جیر بنا موسوب میسطح نورگیرها و حیاط خلوت

متر مربع کاتر نباشدد و کدوچکتری  ضدلع  25ر اینکه حداتل سطح آنها اج اند مگکلی مودود کنند  بنا واتع شد 

 متر کاتر نباشد.  5آن اج 

در ای  حالت ضا  رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تعیی  حجم کلی مودود کنند  بندا و حدداتل 


  سدطح

کردندد. ارتاداع نورگیرهدا و حیداط عایت میییر تابل ساختاان بصورت یکپارچه خودبخود ضوابط و مقررات ر

ها تا بام ساختاان در مقطع اعقی هر طبقه در هیچ شرایطی بیشدتر اج مجدذور بزرگتدری  تطدر نبایدد تجداوج خلوت

 بنااید. 
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 پارکینگ  -

 برای ساختاانهای مختلف، متناسب با نوع استااد  اج جمی  آنها )کاربری( میزان پارکینگ مورد نیاج طبدق شدرایط

 باشد: هکر شد  در های  بند برای انواع کاربریهای روستائی به میزان تید شد  در جدول جیر می

احداث پارکینگ برای واحدهای مسکونی طبق شرایط جیر اجباری است ولی سایر اماک  به اجاء پارکینگ مورد 

اندداری پرداخدت ناایندد و نیاج خود و بنا به تشخیص عرماندداری میتوانندد عدوارض مربدوط بده پارکیندگ را عرم

 های عاومی نااید. عرمانداری مکلف است اج مول ای  درآمد اتدام به احداث پارکینگ

متر مربع  15سطح هر واحد پارکینگ بطور خالص و بصورت تکی بدون احتساب راههای دسترسی به آن برابر با 

متر مربدع بایدد باشدد و وضدعیت  25ابر با باشد. هر واحد پارکینگ جاعی بااحتساب راههای دسترسی به آن برمی

ای باید باشد که حداکثر ی  بار و جلو و عقدب رعدت  واحدهای پارکینگ نسبت به راهها دسترسی به ان به گونه

 وسیله نقلیه تادر به پار  گردد. 

خروج به ناایند. برای ورود و های جاعی اج مقررات و ضوابط جیر پیروی میهای پارکینگها و ورودیخروجی

 باشد. ها اج معابر روستا عقط امکان ی  دسترسی ماک  میپارکینگ

دسدتگا  ید  خروجدی و ورودی بده مووطده مجاوعده بدرای  53های جاعی سرپوشید  با ظرعیدت تدا پارکینگ

ها و ورودیها به مووطه مجاوعه به لواظ ایاندی های جاعی با بیش اج تعداد عوق متناسباً تعداد خروجیپارکینگ

 گردد. تکرار می

 ضوابط و مقررات ساختمانی در بافت ویژه  2-12

هاانگونه که در گزارش تاریخی روستا و ها نی  در گزارش مربوط به کلیات ضوابط و مقررات طرح توسعه و 

عاران )جامع( آمد  است، برای مناطق تاریخی روستا و مناطقی که اج جهات منظر روستا و یا عالکدرد روسدتائی 
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شود اعاال ای هستند و باید ضوابط خاصی که توت نظر مراجع هیصالح در نظر گرعته میمشخصات ویژ واجد 

 گردد.

 

 


