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 مقدمه

طرح هادي روستا عبارت است طرح تجديد حيات و هدايت روستا به لحاظ ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و  

ي كه اكنون داراي طرح هادي يا بهسازي مي باشند از قرنها يبه غير روستاها. هاكالبدي روستا–فيزيكي 

ده ،اين توسعه بعلت عدم پيش تاكنون بدون هيچ گونه ضابطه و نقشه اي بخود روستائيان واگذار گردي

وجود برنامه ، ناآگاهي و فقر روستائيان به شكل بسيار ابتدايي و غير اصولي اجرا شد. به همين دليل 

، محدوده و نحوه روستاها كه در آن جهت توسعهاهميت و ضرورت تهيه طرح بهسازي و طرح هادي 

يد. لذا دو نهاد انقالبي يكي جهاد گردهرچه بيشتر احساس مي گرددمعلوم مي استفاده بهينه اراضي

موظف گرديدند تا طرح هاي  5633و5631سازندگي و ديگري بنياد مسكن انقالب اسالمي در سالهاي 

 هادي و بهسازي روستاها را به منظور هدايت و كنترل رشد و توسعه فيزيكي آنها به اجرا در آوردند .

 ه و اجراي طرحهاي هادي روستايي است.در حال حاضر بنياد مسكن انقالب اسالمي متولي تهي

 

 خطوط كلي اهداف طرحهاي هادي روستايي بدين شرح است :

 با توجه به شرايط فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي  روستاهاايجاد زمينه توسعه و عمران  -5

 تأمين عادالنه امكانات از طريق ايجاد تسهيالت اجتماعي ، توليدي و رفاهي  -2

 ستاهدايت فيزيكي رو وظيفه -6

 ايجاد تسهيالت الزم جهت بهبود مسكن روستائيان و خدمات زيست محيطي و عمومي   -4
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 مرحله اول

 موجود یتوضع مطالعات پايه و تشخیص
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 پیشینه و زمینه-1

 بررسي اجمالي موقعیت سیاسي و جغرافیايي روستا و پیشینه تاريخي آن-1-1

 موقعیت سیاسي -

دهستان بنام  3 بخش بنام فيروز اباد و مركزي و 2 داراي سلسلهشهرستان  5651مطابق سرشماري سال  

 يوسفوند مي باشد. 3-هنام 1-قلعه مظفري 4-دو اب-6قالئي 2-فيروزاباد -5هاي 

روستاي داراي سكنه مي باشد و در  215براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن بخش مركزي داراي 

بوده كه از اين  3خانوار با بعد  1445نفر در قالب  16552ي جمعيت اين بخش در نقاط روستاي 51سال 

 544مرد در مقابل  546نفر زن مي باشد. به اين ترتيب نسبت جنسي آن  23154نفر مرد و  25235جمعيت 

 زن است.

 درصد است. 54/35ميزان باسوادي اين بخش حدود  5651مطابق سرشماري 

 

 موقعیت جغرافیايي -

درجه  45 شمالي و دقيقه 22درجه و  64تا  دقيقه 65درجه و  66و عرض جغرافيايي بين دسلسله شهرستان 

از دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويج واقع شده است .اين شهرستان  64درجه و  45 يقه تا فد 14

متري از سطح تراز دريا قرار  5514حدودا در ارتفاع  همسايه است. شمال با رشته كوه گرين هم مرز و

 گرفته است.

از شمال با رشته كوه گرين از جنوب و شرق با شهرستان خرم اباد و از غرب با شهرستان اين شهرستان 

،هرسين از كرمانشاه همسايه مي از سمت غرب با شهرستان هاي نورآباد همسايه است دلفان هم مرز و

 .  باشد
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  ر هر كيومتررا دارا مي باشدنفر د 44و تراكم نسبي باشدمي كيلومترمربع  5416وسعت شهرستان 

،كه در سيم شده استمركزي و فيروز اباد تق به نامهايستان سلسه به دو بخش شهردر تقسيم بندي سياسي 

ابادي مي  215ابادي مسكوني و غير مسكوني  652دهستان و  3 ،شهر 2 اين تقسيم بندي داراي 

  است.كيلومتر  14ابادخرم  بوده و فاصله آن تا سلسلهمركز شهرستان  باشد.الشتر

 

 :بررسي طرحهاي فرادست مصوب و استخراج نتايج زير-2-1

نقش و جايگاه روستا در طرح فرادست)بعنوان مركز مجموعه، حوزه، روستاي -1-2-1

 مستقل و. . .(

 مي باشند.  دوآب دهستاناز روستاي مستقل چغالكان  براساس مطالعات طرح ناحيه خرم آباد روستاي

 خرم آباد هاي همگن، هم پیوند شهري و روستايي ناحیهحوزه-1-1-2-1جدول 

 زير ناحيه اصلي
زير ناحيه اصلي 

 فرعي

 منظومه

 روستايي -شهري
 روستاييمجموعه

عمران حوزه

 روستايي

 دوآبدهستان  الشتر الشتر خرم آباد خرم آباد

 خرم آباد ماخذ: طرح جامع ناحيه

 

 ارائه ديدگاه روستايیان شامل:-1-3

 چغالکان روستاي مسائل و مشکالت روستا از نظر ساكنین معرفي-1-3-1

 عدم سلسه مراتب تعريف شده در شبكه معابر-5

 عدم نظم تعريف شده در بافت روستا-2

 عدم يكپارچگي و پيوستگي در بافت روستا-6
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 مجاورت دامداري ها در كنار بافت مسكوني روستا-4

 وستانوسازي اماكن و بناهاي عمومي ر-1

نياز به تاسيسات و خدمات فرهنگي و زير بنايي در -3

 روستا

 

راني مورد نیاز روستا كه به وسیله طرح ممعرفي و اولويت بندي پروژه هاي ع-1-3-2

 هادي قابل رفع مي باشند. 

 نوسازي بافت با توجه به ضوابط و مقررات تعريف شده در طرح هادي روستايي -

براي جلوگيري از ساخت و سازهاي پراكنده و نا منظم و ايجاد تعريف بافت و محدوده روستا  -

 يكپارچگي در بافت

 مشاركت اهالي روستا براي نوسازي اماكن و بناهاي عمومي روستا -

 رعايت ضوابط تعريض براي معابر روستا -

- . . . 

 

 ويژگي هاي اقتصادي-5-4

و حتي در سطح ملي مي باشد.  اقتصاد يک ناحيه، شهرستان و شهر از عوامل تاثير گذار در سطح خود

نواحي كالن شهري بعنوان قطب هاي رشد به مكش سرمايه از حاشيه و همچنين باز توليد سرمايه در 

داخل خود به ايجاد فرصت هاي شغلي در فضاي دروني خود مي پردازند. اين نكته سبب مي شود 

از شهر ها و روستاهاي پيرامون جمعيت ساكن را در خود نگه داشته و از سوي ديگر سبب موج مهاجرت 

 مي شود. بنگاههاي اقتصادي بعنوان عامل موثر در جذب جمعيت عمل مي كنند.
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 ابتدا به بررسي صنايع مستقر در سطح شهرستان سلسله، سطح و گسترش آن مي پردازيم.

 صنايع ريسندگي و بافندگي 

اعطاي معافيت هاي  برگردد.دور  صنعت ريسندگي و بافندگي در سلسله مي تواتد به دوران هاي بسيار

مالياتي براي سرمايه گذاري و نوسازي اين صنعت در سطح كارگاه و كارخانه ها اهميت گسترش و 

 كيفيت باالي محصوالت توليدي مي شود.

 گردشگري 

مناطق و شهر هايي كه براي گردشگري خارجي و داخلي جذابيت دارند بايد در ساير زمينه هاي علمي، 

 ناهاي تاريخي و مناظر طبيعي از برتري نسبي به ساير مناطق پيرامون داشته باشند.تفريحي، ب

 وجود طبيعت زيباي شهرستان هرساله گردشگران داخلي زيادي را پذيراست.

 كشاورزي 

 در بررسي بخش كشاورزي دو نگاه حائز اهميت مي باشد.

 ميزان ارزش اقتصادي بخش كشاورزي .5

 از محيط زيست نقش فعاليت كشاورزي در حفاظت .2

ديدگاه دوم كه جزء مباحث اكولوژيک و زيست محيطي مي باشد ذكر اين نكته ضروري است كه اگر 

بخش كشاورزي بتواند در حفاظت از محيط زيست موثر افتد ارزش چندين برابر اقتصاد و سود حاصل از 

در اثر گسترش  فروش محصوالت كشاورزي را در بر خواهد داشت. از بين رفتن زمينهاي كشاورزي

فعاليتهاي صنعتي و كاربرهاي مسكوني در حومه هاي شهر كه بصورت غير مجاز رشد مي كنند بسيار 

 نگران كننده است.

در محصوالت زراعي در مناطق پر آب گرايش به سمت كشت هاي جاليزي، سبزيجات و علوفه در 

 مناطق كم آب به سمت غالت و حبوبات گرايش وجود دارد.
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به دليل نزديكي به بازار ولزوم انتقال سريع محصوالت به شهر و نيز لوازم بهره وري باال تراز  اين گرايش

 اراضي زراعي مرغوب تر و گران قيمت تر نزديک شهر شكل گرفته است.

باغداري در اطراف شهر تراكم بيشتري را نشان مي دهد. اين گرايش مي تواند به دليل نزديكي به بازار و 

سريع ميوه ها به شهر به دليل الزامات بازارهاي عمده فروشي و دارا بودن قدرت رقابتي بيشتر  لزوم انتقال

 در اين بازار شكل گرفته است.

دامداري در مناطق كم آب بيشتر به سوي ريز گرايش دارد. بر عكس در مناطق پر آب گوسفند داري 

 و نوع تغذيه دامها دارد.بيشتري وجود دارد اين گرايش ها بسته به درجه بندي مراتع  

 دامداري درمنطقه مركزي ناحيه به سمت گوسفند داري و گاو داري صنعتي گرايش دارد.

بزرگترين محدوديت بر سر راه كشاورزي عامل آب است. ه دليل نزديكي آب با قيمت پائين به دست 

شود و نه به  كشاورزان مي رسد، به همين دليل الگوي كشت بيشتر به قيمت هاي فروش متكي مي

 عملكرد و توليد نهايي آب، همچنين آبهاي سطحي افزوده مي شود. 

هجوم جريان مهاجرت و اسكان غير رسمي و فعاليت اقتصادي در زمينهاي كشاورزي از ديگر موارد 

 تهديد كننده زمين هاي كشاورزي مي باشد .

 صنعت 

انسان خود، اعم از متخصص و غير سرمايه گذاري صنعتي با اين اطمينان آغاز مي شود كه نيروي 

در صنعت سابقه زيادي ندارد و در اين شهرستان متخصص را به سادگي از همين محيط تامين مي كند.

 مبادالت كاال رابطه نسبتاً مناسبي با نقش هاي توليدي، از جمله صنعت برقرار كرده است.
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 شناسايي پايه در سطح حوزه نفوذ -2

عم از شهر يا روستا شامل نقاطي است كه ساكنين آنها به صورت روزمره حوزه نفوذ يک سكونتگاه ا

مستقيم يا مداوم جهت دريافت نيازمنديهاي خود به آنجا مراجعه مي نمايند.نيازهاي خدماتي متعدد و 

متنوع بوده و ممكن است شامل نيازهاي خدماتي،اقتصادي ،سياسي،اداري و غير از اينها باشد. در مطالعات 

اي مطالعات حوزه نفوذ از آن جهت حائز اهميت است كه در ارائه برنامه هاي نهايي پيش بيني هاي منطقه 

 الزم جهت تأمين و تخصيص فضاهاي الزم براي آنها به عمل آورده شود.

الزم به ذكر است كه حوزه نفوذ ممكن است به صورت عام )اختالط با حوزه نفوذ سكونتگاه هاي ديگر 

)مناسبات روزمره و نيازهاي جاري(باشد. آنچه در اين ميان مهم تلقي مي شود و به (يا به صورت خاص 

،حوزه نفوذ خاص مي باشد.عوامل موثر در تعيين حوزه نفوذ متعدد و استعنوان معيار برنامه ريزي تلقي 

تبه متنوع بوده و عواملي مانند نقش سكونتگاه از لحاظ عرضه كاالها و خدمات،نقش سياسي و اداري ،مر

سكونتگاه در نظام سلسله مراتب سكونتگاه ها به عوامل جغرافيايي ،فاصله تا سكونتگاه مهم بعدي،شبكه 

 ارتباطي و عوامل اجتماعي و فرهنگي نقش تعيين كننده اي دارند.

با توجه به موارد ياد شده موضوعاتي كه در قالب بند فوق )شناسايي منطقه( به خصوص از لحاظ 

 ي مورد بررسي قرار گيرند،در مبحث بعدي )شناسايي روستا(مورد بررسي واقع مي شوندجغرافيايي بايست

داراي  گي هاي اقتصادي و اجتماعي محيطژاقامتگاههاي مختلف با توجه به موقعيت استقرار و وي

تگاه و مكان عملكردهاي مختلف و متعاقباً حوزه هاي نفوذ متفاوتي مي باشند و يا تحت حوزه نفوذ اقام

 گري قرار مي گيرندكه مي توانند در سطح حوزه نفوذ تأثيرگذار باشد. دي
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 :حوزه نفوذ شناسايي پايه در سطح-2-1

 براي تعيين حوزه  نفوذ دو ديدگاه وجود دارد.

ديدگاه اول نسبتاً سنتي است و مناطق را به عنوان يک پديده طبيعي و يک واقعيت قابل تعيين و تشخيص 

جه به عوامل طبيعي از قبيل توپوگرافي زمين، پوشش گرافي و اقليم و ساير عوامل مي مي بيند لذا، با تو

 توان محدوده مناطق را تعيين نمود.

بر اساس ديدگاه دوم، تعيين مناطق تعيين مرز مناطق هدف نمايي نمي باشد و ارتباط نوع كاربري با منطقه 

دف و نوع استفاده از مناطق مي توان محدوده هاي و استفاده مشخص و تعيين مي نمايد. بنابراين بنا به ه

متفاوتي را مشخص نمود. همچنين در اين عوامل اجتماعي و اقتصادي در تعيين حوزه نفوذ مورد تاكيد 

 است.

عواملي از قبيل پراكندگي، ميزان خدمات بهداشتي، فرهنگي و آموزشي، تاسيسات و غيره در تعيين حوزه 

 نفوذ موثر مي باشد.

 

بررسي و تعیین الگوي مراجعات خدماتي و مبادله كاال بین حوزه نفوذ و -2-1-1

 روستاي مورد مطالعه با استفاده از اطالعات محلي و نتايج طرحهاي فرا دست 

با بررسي هر يک از معيارهاي فوق محدوده هاي متفاوتي براي حوزه نفوذ يک مكان و اقامتگاه و يا نقطه 

عنوان مثال ممكن است. اقامتگاهي براي استفاده از خدمات درماني به يک  تحت نفوذ تعيين مي شود. به

 مركز و براي استفاده از خدمات آموزشي به مركز ديگر مراجعه كند.

علت فقر امكانات در اقامتگاهها و روستاهاي ه البته تعيين نقطه تحت حوزه نفوذ آسانتر مي باشد. ب

وزه نفوذ و يا مركز حوزه نفوذ براي روستاها آسان تر مي كوچک و همچنين بررسي بعد فاصله تعيين ح

 باشد.
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وجود جاذبه جمعيتي بين يک اقامتگاه مركزي و  ،با توجه به ويژگي هاي و فضاهاي اطراف دليلمين ه به

 مهم و ساير اقامتگاههاي پيرامون تا حدودي گوياي روابط اقتصادي و اجتماعي مي باشد.

ي و مهاجرت تا حدود زيادي وضعيت اقتصادي و اجتماعي و فضايي نقطۀ با توجه به ويژگي هاي جمعيت

 مبدا و مركز را مشخص مي نمايد.

 

بررسي و تدقیق محدوده حوزه نفوذ مستقیم روستا با استفاده و تلفیق اطالعات -2-1-2

  طرح هاي فرادست مصوب و اطالعات برداشت میداني 

مطابق نقشه برداري تفاوتي وجود ندارداما به دليل عدم  دات ميداني و اطالعات موجودمشاه دربررسي و

 در طرح هاي فرادست تدقيق محدوده حوزه نفوذ امكان پذير نمي باشد.اطالعات كافي 

 

بررسي تحوالت جمعیتي آبادي هاي حوزه نفوذ با استفاده از نتايج طرح هاي -2-1-3

 فرادست و آخرين سرشماري جمعیتي صورت گرفته

بررسي تحوالت جمعیتي آبادي هاي حوزه نفوذ طالعات در طرح هاي فرادست به دليل عدم ا

 امكان پذير نمي باشد.با استفاده از نتايج طرح هاي فرادست 
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 آخرين سرشماري جمعیت  تعدادي از آبادي هاي حوزه نفوذ براساس  -2-1-3-1

نام 

 روستا

 تعداد بي سواد تعداد باسواد جمعيت خانوار

 زن مرد كل زن مرد كل زن مرد كل

 12 66 51 521 561 234 555 555 631 35 آهنگران

ميوله 

 سفلي

1 65 52 51 5 1 2 24 3 54 

 53 1 21 41 545 12 32 34 522 24 چغالكان

مؤمن 

 آباد

51 615 254 555 255 515 564 55 65 41 

 46 25 55 55 56 534 523 522 245 11 رضاآباد

 44 24 34 52 555 244 562 543 255 14 علم آباد

فيض 

 آباد

14 255 565 564 552 544 52 36 21 65 

 مأخذ: سازمان آمار
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بررسي منابع عمده معیشت روستاهاي حوزه نفوذ براساس اطالعات محلي و -2-1-4

 نتايج طرح هاي فرادست.

 اكثر درآمد روستاييان از  طريق كشاورزي تأمين مي گردد.

 

 ح روستاشناسايي پايه در سط -2-2

 بررسي هاي محیطي -2-2-1

بررسي كلیات ويژگي هاي محیطي روستا با استفاده از طرحها و اطالعات  -2-2-5-5

موجود و نیز شناخت تفصیلي زمینه هاي اصلي و تاثیرگذار بر طرح هادي نظیر 

 توپوگرافي ، اقلیم و . . . 

 

 وضعیت طبیعي و جغرافیايي روستا -الف

  وضعیت اراضي شهرستان-

  1358وضعیت اراضي شهرستان در سال - 5-5-5-2-2جدول

 كل اراضي كشاورزي مرتع جنگل اراضي باغي شهرستان

 34144 41121 43244 15535 سلسه

 مأخذ :سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

 رستنیها -

ت،كه از انواع رستنيها را بوجود آورده اس سلسلهشهرستان كوهستاني و نيمه مرطوب سردآب و هواي 

ميان آنها مي توان به درختان بلوط ،كيكم،بادام كوهي،پسته وحشي )بنه(،ارغوان، گالبي وحشي    ،انجير 

راكنده كشت مي ÷همچنين درختان ميوه سيب گردو بصورت كوهي،زبان گنجشک،سيب ،زالزالک، و

ي مختلف شهرستان گياهان نمود .در نواح شود در كنار مسيل ها نيز بيد تبريزي و ساير درختان را مي توان
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با كاربري دارويي و صنعتي هم يافت مي شوند كه عبارتند از:شيرين بيان،خارزرد،ختمي ،شنگ ،كنگر ،و 

 گون كتيرا پوشش گياهي جهت چراي دام نيز به حد كافي موجود مي باشد.

وره جهت ي و علفزلر )استرگالوس( مي باشد و مناسبترين د÷وشش اين منطقه از نوع استپ مراتع:

بهرهبرداري از اين پوشش گياهي در بهار و تابستان است كه بيشترين استفاده اين گياهان به صورت چراي 

 دام مي باشد و اين اراضي داراي قابليت متوسط مرتعي مي باشند.

 جانوران و پرندگان -

خرم آباد زندگي مي دليل طبيعت گوناگون و تنوع آب و هوايي انواع جانوران و پرندگان در شهرستان ه ب

:كل، بز، قوچ و ميش ، آهو، خرگوش، سمور،شغال، روباه ،گرگ،خرس ،گراز  كنند كه عبارتند از

 ،كفتار، جوجه تيغي تشي، گربه وحشي، سگ آبي ،سنجاب، گوركن،

 كبک، تيهو ،فاخته،بلدرچين، انواع مرغابي ، كبک دري ، غاز، لک لک ، حواصيل ،بوتيمار و پرستو.

 معادن -

 .گرفته اند نمورد بهره برداري قرار  خاصي معادن سلسلهر شهرستان د

 

 بررسي اقلیم شهرستان -

 آب و هوا -

وجود رشته كوه هاي مرتفع به فشرده زاگرس با جهت عمودبر وزش بادهاي مرطوب غربي  كه از 

ن هاي سرد با بطوريكه داراي زمستامديترانه مي آيد و در فصول معيني با خود رطوبت بسيار مي آورد 

 روز يخبندان و تابستان هاي معتدل مي باشد. 555

 

 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین               ی چغالکانروستا يطرح هاد
www.shahrsazionline.com 

14 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 

 ناهمواريها-

ايران است. با يک نظر اجمالي به نقشه طبيعي  از پر عارضه ترين و كوهستاني ترين نواحي سلسلهشهرستان 

شهرستان مشخص مي گردد كه بيش از نيمي از اراضي را كوههاي مرتفع و صعب العبور با دره هاي تنگ 

جنوب شرقي -اشغال كرده است. مركز شهرستان رشته طويل همچون ديواري عظيم با جهتي شمال غربي

سراسر شهرستان را در برگرفته و ادامه آن از طرف شمال به كوه هاي كرمانشاه مي پيوندد و از طرف 

 .با رشته كوهها به خرم اباد منتهي ميگرددجنوب 

 ايستگاه هواشناسي موجود-

متر از سطح دريا  5135و با ارتفاع  قله مظفري واقع در دهستان سلسله اصلي ناسي سينوپتيکايستگاه هواش

 در 

 تأسيس شده است.5653سال

آمار و اعداد و ارقامي كه جهت اطالع از كم و كيف اجزاءاقليم شهرستان در پي خواهد آمد از ايستگاه 

 هواشناسي مزبور اتخاذ گرديده است.

 بارندگي- 

ميليمتر است. فصل بارندگي از مهر ماه كم كم آغاز شده و تا  5/135ساالنه معادل  جمع كل بارش

ميليمتر مي باشد. بعد  4/565ارديبهشت سال بعد ادامه دارد.حداكثر بارش مربوط به ديماه است كه معادل 

سال معموالً  ميليمتر قرار دارند. فصل خشک11بهمن ماه  13/ 4اذر ماهميليمتر، 6/556 اباناز آن به ترتيب 

 از خرداد ماه آغاز و تا پايان شهريور ادامه دارد .

فروردين ماه با  ميليمتر است. پس از آن 1/61ماه اتفاق مي افتد و معادل  ابانحداكثر بارش روزانه در 

 ميليمتر در مرتبه هاي بعدي قرار مي گيرند. 25با  دي ماهو  5/25بهمن ماه با1، 5/64با  اذر ماه و در2/64
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 درجه حرارت-

درجه سانتي گراد است. كمترين درجه حرارت ميانگين در 3/52 سلسلهميانگين درجه حرارت روزانه 

 ماه است.  دادرمدرجه و مربوط به  25/63درجه و بيشترين آن  -3/54ديماه و معادل 

درجه نيز مي -55+ درجه و زمستان ها از مرز 44گرماي تابستان هاي منطقه گاه در بعضي از سالها از مرز 

 گذرد . البته احتمال چنين گرما و سرمايي در طول چند روز بيشتر نمي باشد.

 5/25و در مهر ماه  1/64 تير ماهآغاز و تا مهر ماه ادامه دارد. حداكثر مطلق گرما در  تيرفصل گرما از

د در طول سال درجه است. ارقام ارائه شده از حداقل و حداكثر مطلق نشان مي دهند كه شهر خرم آبا

 درجه را تجربه مي كند. 5/43نوسان حرارتي 

 تعداد روزهاي يخبندان و برفي  -

آغاز و ابان ساعته( داراي يخبندان است. روزهاي يخبندان از  24روز ) 555در طول سال جماً  سلسلهشهر 

با  دي و بعد از آن روز 23با  بهمن ماهادامه دارد. حداكثر روزهاي يخبندان مربوط به ارديبهشت گاهي تا 

 روز مي باشد.  22

 باد -

 متر بر ثانيه بوده  26متوسط سرعت باد 

 نات در نوسان است.  3وتير وبهمن كه بادهاي غالب بين

 

 میانگین درجه حرارت و رابطه آن با میزان بارش -

ميليمتر كسري  4/3ميليمتر فقط  1/135ميليمتر باران ساالنه و نياز آبي  5/135با داشتن  سلسلهشهرستان 

بارش ساالنه دارد كه اگر بطور مجرد و بدون ارتباط با ديگر اجزاء اقليم در نظر گرفته شود چنين 

 كمبودي نمي تواند موجب كم آبي گردد. 
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 بررسي منابع آب -

از منابع غني آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني  سلسلهبعلت شرايط خاص توپوگرافي منطقه،شهرستان 

ست.وجود كوهستانهاي مرتفع و شرايط آب و هوايي منطقه،رودخانه هاي زيادي را در دامنه برخوردار ا

كي در منطقه موجب ايجاد چشمه هاي ههاي آنها بوجود آورده است .از طرفي تشكيالت گسترده آ

شهرستان از امكانات بلقوه زيادي برخوردار  اين كارستيک با آبدهي قابل توجه گرديده است. بطور كلي

 ست كه چگونگي آن در بخش هاي زير مورد بررسي قرار مي گيرد.ا

 آبهاي سطحي -

بخش عمده اي از حوزه آبريز  سلسلهرودخانه موجود در محدوده شهرستان  زياديا بطور كلي تعداد 

رودخانه كرخه و بخش كمي از حوزه آبريز دز را تشكيل مي دهند و بدين جهت از منابع غني آبهاي 

 مي روند.سطحي به شمار 

 آبهاي زيرزمیني-

منابع آبهاي زيرزميني از نظر كيفي وضع مساعدي داشته و هدايت الكتريكي و ميزان كلر موجود آنها در 

حد قابل قبولي قرار دارد. بنابراين مصرف آب از نظر آبياري و كشاورزي هيچگونه محدوديتي نداشته و 

 وضع رضايت بخشي دارد.

شهرستان شامل چاههاي عميق و نيمه عميق ،چشمه ها و قنوات مي  نايمنابع آبهاي زيرزميني در

بر طبق بررسي هاي تغييرات سطح آب زير زميني  اين شهرستان باشد.بررسي هاي انجام شده از دشت هاي

 براي دشت هاي شهرستان در حد تعادل قرار دارد.

 وضعیت پوشش گیاهي شهرستان -
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 متنوع معتدل جلگه اي از آب و هوا سلسلهگفته شد شهرستان همانطور كه در بخش مربوط به آب و هوا 

برخوردار است. وجود اين آب و هواي متنوع و همچنين رشته كوهها و دره ها طيف وسيعي از انواع 

پوشش گياهي را بوجود آورده است. درختاني از قبيل بلوط،كيكم ،بادام كوهي،پسته وحشي ،ارغوان، 

گياهان با كاربرد دارويي و  ....گنجشک،سيب ،زالزالک،كنار و كهور وگالبي وحشي،انجير كوهي،زبان 

صنعتي از قبيل:شيرين بيان،خارزرد،گل ختمي ،شنگ ،كنگر و گون كتيرا در نواحي اين شهرستان ديده 

 مي شود. پوشش گياهي جهت چراي دام نيز به حد كافي موجود است.

 راههاي ارتباطي-

آسفالته با تمام شهرستانهاي اطراف مي باشد. جدول زير فاصله اين  داراي راههاي ارتباطي سلسلهشهر 

 شهر را با شهرهاي ديگر استان لرستان نشان مي دهد.

 فاصله شهرستان سلسله با شهرستان هاي ديگر -2-5-5-2-2جدول

 ازنا نام شهر
خرم 

 اباد
 بروجرد اليگودرز

 پل 

 دختر
 نورآباد كوهدشت دورود

فاصله به كيلومتر تا 

 م آبادخر
531 14 551 514 514 521 544 

 

62 

 

 

بررسي منابع تامین آب از آب شرب و كشاورزي و میزان آبدهي و تغییرات  -2-2-1-2

 تقريبي آن در طي دهه اخیر براساس اطالعات محلي

 آب شرب 
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.آب آن كه در مسير هاي اصلي لوله كشي شده است ندكنب سلسله استفاده مي آاز  چغالكان روستاي

سط پمپ آب به منبع كه در شمال غربي روستا واقع است.بعد از عمليات كلر زني آب ذخيره شده در تو

هدايت مي شود.در برخي از ماه هاي  ار سطح روستا منازل محوطه  وسيله سيستم لوله كشي بهه منبع ،ب

 مردم دچار كمبود آب مي شوند.  گاهي اوقات سال همچون ماه هاي تابستان

 آب كشاورزي 

وسيله موتور آب مورد استفاده اراضي ه ب ازطريق احداث چاهروستا ،كشاورزي  مهمترين منبع آب

 كشاورزي انتقال مي يابد. 

 

بررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آبهاي سطحي و -2-2-1-3

 محل تخلیه آن

به سوي زميت هاي كشاورزي با توجه به شيب روستا مسير حركت آبهاي سطحي از شيب تبعيت نموده و 

 هدايت مي شوند.

 

 بررسي هاي اجتماعي-2-2-2

 بررسي تحوالت جمعیتي روستا در دوره هاي مختلف سرشماري-2-2-2-1

 1388-58جمعیت رو ستاي چغالکان طي سالهاي -1-2-2-2-2جدول 

 خانوار جمعيت سال

5611 564 25 

5631 521 51 

5651 541 25 

5651 522 24 
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5655 551 22 

 مأخذ: سازمان آمار

 

بررس ويژگي هاي جمعیتي روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعد خانوار -2-2-2-2

، ساخت جنسي و سني ، مرگ و میر و موالید ، مهاجر فرستي و مهاجر پذيري ، جمعیت 

 فعال و شاغل و بیکار و جمعیت الزم التعلیم

 ويژگیهاي جمعیتي -

بنابر نرخ رشد مختلف، افزايش يافته  چغالكانشود، جمعيت روستاي يده ميهمانطور كه در جدول فوق د

 باشد.مي منفي 5651تا  5611است. نرخ رشد از سال 

 1358درسال چغالکانروستاي میزان سواد در  -1-2-2-2-2جدول

 تعداد               

 روستا      
 كل

 باسواد

 مرد

 باسواد

 زن

 باسواد

 كل

 بي سواد

 مرد

 بي سواد

 زن

بي 

 سواد

جمعيت 

الزم 

 التعليم

 52 53 1 21 41 45 12 چغالكان

 آمارمأخذ: مركز

 در مردان بيش از زنان است. دو برابربا توجه به جدول فوق ميزان باسوادي با تفاوت 

 چغالکانتولد و فوت و مهاجر فرستي و مهاجر پذيري روستاي -2-2-2-2-2جدول 

 فوت متولدين جمعيت سال
كوچ 

 وارده

چ كو

 خارجه
 خانوار

5654 525 4 4 - 4 51 

5651 526 4 2 4 4 51 

5653 551 5 5 5 1 51 
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5655 551 5 4 6 6 51 

 ماخذ : خانه بهداشت

 

 چغالکانجمعیت فعال و شاغل و بیکار روستاي -3-2-2-2-2جدول 

 بيكار شاغل فعال جمعيت

 8 22 80 تعداد

 5 15 80 درصد

 ماخذ برداشت ميداني مشاور

 

بررسي ويژگي ها و تفاوت هاي اجتماعي بین ساكنین روستا و تاثیر آن در  -2-2-2-3

 شکل گیري محالت و استقرار خدمات و امکانات موجود

تفاوت هاي خاص فرهنگي و اجتماعي كه سبب تاثيرگذاري بر نحوه استقرار و تنوع  چغالكاندر روستاي 

 و مذهب تشيع مي باشد.خدمات گردد وجود ندارد. دين ساكنين روستا اسالم 

در بررسي فرهنگ مردم روستا ،مجموعه اي از سنن ديرين و باستاني همانند ساير نقاط استان به چشم مي 

خورد . فرهنگي كه بيشتر بر مبناي اصول اعتقادي و ايدئولوژي اسالمي شكل گرفته است و مي توان 

ست. از اين رو در حفظ و نگهداري آنها گفت اين نوع فرهنگ جزء فطرت مردم روستا و منطقه گرديده ا

تاكيد دارند .دين رسمي مردمان اين روستا اسالم و مذهب آن شيعه است .الزم به ذكر است ساكنان اين 

عصمت و ائمه اطهار برخوردارند.از نظر زبان ارتباطي و نوع گويش لي روستا از احترام ويژه اي به اها

 ه و به اين زبان تكلم مي كنند. لكي بود زبان آنها ،ساكنان اين روستا
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بررسي زمینه ها و نحوه مشاركت اجرايي ، فني ، و اقتصادي روستايیان در -2-2-2-4

اجراي طرح هاي عمراني گذشته در سطح روستا و تعیین نقاط قوت و ضعف مشاركت 

 روستايیان

هاي ها و برنامهطرح اشد.بطرح هاي هادي روستايي به عنوان مهمترين طرح تأثيرگذار در سطح روستا مي

 پيشنهادي اثرات اجتماعي، اقتصادي و كالبدي در سطح روستا خواهد گذاشت.

تواند كمک شاياني در پيشبرد تهيه طرح هادي داشته مشاركت شوراي روستا در مراحل تهيه طرح مي

موجود با باشد. بررسي مشكالت و نيازهاي روستاييان و ارائه پيشنهادات براي رفع معضالت وضع 

گرايانه به دور از پذير نخواهد بود. ارائه طرحها و راهكارهاي آرمانمشاركت و همكاري روستاييان امكان

اي جزء عدم اجراء و غير قابل دسترس بودن طرح نخواهد داشت. بررسي ديدگاه و بينش روستاييان نتيجه

تواند پرده از مشكالت وستا نميمشكالت روستا فقط از ديدگاه كارشناس و بصورت بررسي موقت از ر

 دروني و زيرين روستا كه فقط از ديد ساكنين پيداست بردارد.

از جمله مشاركت هاي ساكنين در مرمت مسجد و همچنين برگزاري شوراي اسالمي  روستا نيز مي توان 

 اشاره كرد.

ين همكاري آنها در هاي ارائه شده و همچنمشاركت و هم فكري با روستاييان براي پيشنهادات و طرح

 بندي طرحها در هرچه كاراتر بودن طرحهاي هادي موثر خواهد بود.اولويت
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 بررسي هاي اقتصادي -2-2-3

بررسي وضعیت اقتصادي روستا به تفکیک بخش هاي اقتصادي ، منابع درآمد  -2-2-3-1

ات رسمي و روستايیان و نیز تعیین حجم مبادالت اقتصادي با ديگر مراكز استفاده از اطالع

 محلي

 

 كشاورزي -

پردازيم. همانطور در بررسي كشاورزي روستا به بررسي سطح زير كشت، نوع كشت و نوع محصول مي

ذكر شد. بزرگترين محدوديت بر سر راه كشاورزي عامل  الشتركه در بررسي اوضاع كشاورزي شهرستان 

هاي زود بازده و ديل آنها به كاربريآب است. همچنين معضل ديگر از بين رفتن زمينهاي كشاورزي و تب

 توان ذكر كرد.خدماتي مي

 باشد.كشاورزي مي اين روستافعاليت عمده در 

طور كه ذكر شد به علت مشكل كمبود بارش كشت در زمينهاي كشاورزي بصورت آبي صورت همان

شود. مي گيرد در كشت ديم وجود ندارد. همچنين سطح قابل توجهي از اراضي بصورت آيش كشتمي

 باشد.كشت غالب بصورت آبي و گندم مي

عالوه بر گندم، جو، چغندر قند، يونجه و تره بار در سطح روستا و همچنين يونجه، جو و چغندرقند كشت 

 مي شوند. 

كه اشاره شد ، عمده ترين فعاليت  به صورت آبي و ديم است و همچنان چغالكانزراعت در روستاي 

و زرع مي باشد .بنابر اطالعات درافت شده از شوراي اسالمي و منابع  كشاورزي شامل فعاليت كشت

مربوطه مقدار كل اراضي كشاورزي مي شود. اراضي كشاورزي اين روستا به اراضي باغي اختصاص 
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دارد. عمده ترين محصوالت كشاورزي اين روستا را گندم)ديم و آبي( ،جو ، عدس،سيب زميني و صيفي 

 در ميان آنها گندم از جايگاه ويژه اي به لحاظ مقدار توليد برخوردار است.جات تشكيل مي دهند كه 

زراعي تشكيل مي دهند كه در اطراف روستا ودر  مرتعي و بيشتر اراضي كشاورزي روستاي را اراضي

حاشيه بالفصل آن واقع شده اند.فعاليت عمده و اصلي ساكنان اين روستا كشاورزي است. لذا زمينهاي 

 كه صورت اراضي يكپارچه به موازات عوارض توپوگرافي در اطراف آن گسترده شده استمزروعي به 

اراضي كشاورزي محسوب مي شود. الزم به ذكر است دركوهپايه ها و جاهايي كه اراضي كشاورزي 

 مرغوب نداشته و اراضي به صورت مرتعي است، بيشتر براي استفاده دامها به كار گرفته مي شود. 

 

 دامداري -

گاو  5دارند. وجود گاو  رأس 51 چغالكان هاي عمده در روستا دامداري است. در روستاييكي از فعاليت

 باشد.شيرده مي

 آمد خانوار روستاييانمنابع در -

 به شرح زير مي باشد .چغالكان براساس اطالعات محلي گروههاي عمده شغلي در روستاي 

 چغالکان ايگروههاي عمده شغلي در روست-1-1-3-2-2جدول 

 صنعت خدمات كشاورزي گروههاي شغلي

 8 22 80 تعداد

 5 15 80 درصد

 ماخذ برداشت ميداني مشاور

در بخش كشاورزي محصوالت اصلي روستا گندم، جو، ذرت، يونجه و علوفه مي باشد. محصول عمده 

دارند. با توجه به در سال توليد  تن 244در حدود چغالكان در دو روستا گندم مي باشد. كه در روستاي 
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 23444چغالكان متوسط درآمد ساليانه هر خانواده در روستاي  اطالعات به دست آمده از شوراي روستا

هزار ريال مي باشد. البته با توجه به عدم اظهار درآمد دقيق از روستاييان اين ميزان درآمد تقريبي مي 

 باشد.

 ذكر گرديده است. گروههاي عمده شغلي با اولويت به شغل اصلي ساكنين

 

بررسي و تعیین ارزش اقتصادي زمین و ساختمان در روستا و شناخت عوامل  -2-2-3-2

 ويژه در سطح محالت مختلف براساس اطالعات محليه تاثیر گذار بر آن ب

اند هايي كه در بافت جديد قرار گرفتهزمين چغالكانبا توجه به مطالعات صورت گرفته در سطح روستاي 

-544باشند. ارزش اين زمينها معادل )ترين ارزش زمينهاي مسكوني در سطح روستا برخوردار مياز باال

 شود.شويم به ارزش زمين افزوده ميچه قدر به جاده اصلي روستا باشد. همچنين هر( هزار ريال مي544

 

 بررسي هاي كالبدي -2-2-4

یري و استقرار روستا شناخت عوامل طبیعي يا خاک مصنوع موثر در شکل گ -2-2-4-1

 اعم از منابع آب و خاک مناسب ، توپوگرافي ، پوشش گیاهي ، جاده ، معدن و . . . 

از عوامل استقرار  روستا را مي توان خاک مناسب جهت اشتغال به كار كشاورزي، تمايل به استقرار در 

الشتر و توپوگرافي مناسب  كنار زمين هاي كشاورزي ، نزديكي به شهر، دسترسي به جاده، نزديكي به شهر

 جهت كار كشاورزي  ذكر نمود.
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 شناخت مراحل توسعه كالبدي روستا و جهت گسترش فعلي آن -2-2-4-2

با بررسي نقشه روستا و همچنين قدمت و كيفيت ابنيه در سطح روستا مراحل گسترش روستا در ابتدا 

شاهد يک فاصله بين بافت جديد و  جنوببصورت متراكم بوده است. البته با گسترش روستا به سمت 

توان به آن متذكر شد، گسترش دامداري در سطح روستا پس از بافت قديم روستا هستيم. از نكاتي كه مي

 باشد. ر كشاورزي ميكا

 

بررسي و شناخت كیفیت ابنیه روستا شامل تعیین نسبت ساختمان هاي غیر  -2-2-4-3

تعیین نوع مصالح بکار رفته در ساختمانهاي  قابل سکونت )مخروبه( ، مرمتي و نوساز ،

 موجود در روستا )بادوام و نیمه بادوام و كم دوام(

 بررسي و شناخت كیفیت ابنیه روستا -

باشند. مي تخريبيبسياري از واحدهاي مسكوني بافت قديم روستا  چغالكان علت قدمت باالي روستايه ب

هستند و البته در  مخروبهها ابنيه بعضي ازمي باشند. ، واحدهاي ساخته شده در قسمت بافت جديد نوساز 

 باشد.باشد و سطح اراضي نوساز بيشتر ميتمايل براي ساخت و ساز بيشتر مي

 سطح كیفیت ابنیه روستاي  -1-3-4-2-2جدول

كيفيت واحد 

 مسكوني
 مخروبه مرمتي قابل نگهداري نوساز

تخريبي و غير 

 قابل سكونت

 6 1 55 4 5 تعداد

 4/.41 4/.53 4/.61 .52/4 4/.21 صددر

 ماخذ : برداشت ميداني مشاور
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با توجه به اطالعات به دست آمده  سطح بيشتر روستا را بناهاي با كيفيت نيمه بادوام مي باشند. كه از 

مصالح سنگ و آجر استفاده شده است. ساختمان هاي كم دوام نيز از مصالح خشت و گل مي باشند. البته 

 ز هاي جديدي كه در دو روستا صورت گرفته است داراي اسكلت بتني و يا فلزي مي باشند.ساخت و سا

 چغالکان نوع مصالح واحدهاي دو روستاي -2-3-4-2-2جدول

 كيفيت ابنيه    

 روستا
 درصد كم دوام درصد نيمه با دوام درصد بادوام  

       چغالكان

 ماخذ : برداشت ميداني مشاور

 

ن تعداد واحد هاي مسکوني و ابعاد قطعات مسکوني براساس اطالعات تعیی -2-2-4-4

 موجود

با توجه به موقعيت روستا در محدوده آب و هواي مديترانه ايي و نوع مصالح موجود در اين مناطق بيشتر 

واحدهاي قديمي با كيفيت مرمتي و يا تخريبي از خشت و گل است. در روستاي چغالكان بيشتر 

باشند. البته در قسمت بافت جديد ساختمان نوساز در بافت قديمي از خشت و گل ميواحدهاي موجود 

 باشد. آجر و آهن و تعداد واحد بتوني مي

/. درصد واحدها تخريبي است. كه از خشت و گل 43در روستاي چغالكان همانطور كه گفته شد حدود 

 باشند.ر و آهن ميباشد. البته واحدهاي نوساز در حال ساخت جديد بيشتر از آجمي

درصد واحدها تخريبي است. كه از خشت و گل 34همانطور كه گفته شد حدود  چغالكاندر روستاي 

 باشند.باشد. البته واحدهاي نوساز در حال ساخت جديد بيشتر بتوني و تعداد آجر و آهن ميمي
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-214حت هر قطعه واحد مسكوني در وضع موجود كه بطور متوسط مسا 51تعداد  چغالكاندر روستاي 

 متر مربع مي باشد.  644

 

 شناخت بناها و بافتهاي با ارزش احتمالي موجود در روستا -2-2-4-8

 مي شوند . نثبت شده و ثبت نشده ديده  بناهاي شهر در گوشه گوشهشهرستان با توجه به جايگاه 

فت قديمي روستا بناهايي هيچ بناي ثبت شده ي ميراث فرهنگي وجود ندارد. در محدوده با اين روستادر 

با مصالح ، خشت و گل به چشم مي خورد . درست است كه بناهاي بافت فرسوده شده اند اما خود 

 كه خود حاكي از قدمت و پيشينه ي روستا مي باشد . ،گوياي قدمت و هويت روستا مي باشند 

 

عرض آنها ، بررسي شبکه معابر روستا شامل سطح بندي معابر ، تعیین طول و  -2-2-4-6

شیب و تعیین نوع وسايل نقلیه و حجم تقريبي تردد آنها در معابر اصلي با استفاده از 

 .اطالعات محلي 

.  براي دسترسي و ورود و خروج به ستاقرار گرفته خرم آباد  –تردد الشتر  در مسيرچغالكان روستاي 

 باشد. مييک راه فرعي موجود داخل روستا 

 كرد:توان به دسته به شرح زير تقسيم ود روستا را ميشبكه راه هاي وضع موج

 اصلي درجه يک روستايي -

 اصلي درجه دو روستايي -

 فرعي درجه يک روستايي -

 فرعي درجه دو روستايي -

 دسترسي -
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-  

در سطح معابر روستا تردد عمده اي وجود ندارد و تردد بصورت وسايل نقليه سواري، وانت و ادوات 

ورزي بيشتر در معابر انتهايي روستا و در نزديكي زمين هاي كشاورزي مي باشد. ادوات كشا

كشاورزي تردد دارند. تردد وسائط نقليه در معابر روستا ناچيز مي باشد. و تردد عمده اي كه سبب 

 بروز مشكل شود وجود ندارد. 
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 نقشه وضع موجود

معابر                                                               



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین               ی چغالکانروستا يطرح هاد
www.shahrsazionline.com 

31 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 

 شناخت و تعیین محدوده محالت و مراكز آنها -2-2-4-7

توان در روستا به بندي و مركز محله تعريف شده اي وجود ندارد. بصورت ضمني ميدر اين روستا محله

بندي به بندي بافت جديد و بافت قديم در نظر گرفت. البته اين تقسيمعلت دو نوع بافت يک تقسيم

  .نداردوجود  الكانچغصورت محله در سطح روستاي 

 

بررسي و نحوة توزيع خدمات زير بنايي )تاسیسات و تجهیزات عمومي( و  -2-2-4-5

رفاهي )اجتماعي و اقتصادي(در سطح روستا و تعیین شعاع عملکرد هر يک از آنها در 

 مقیاس درون روستايي يا برون روستايي

سيسات و تجهيزات زيربنايي شامل آب ، أتچغالكان با توجه به اطالعات به دست آمده در سطح روستاي 

برق ، تلفن و گاز در سطح روستا گسترده مي باشد. با توجه به منابع آب روستا از كيفيت مناسبي 

برخوردار مي باشد. البته روستاييان با توجه به نوع اقليم روستا با مشكالت كم آبي براي كشاورزي مواجه 

 مي باشد.   سلسلهوستا آب لوله كشي شهرمي باشند. اما از لحاظ آب آشاميدني ر

از لحاظ امكانات رفاهي روستا دچار مشكل مي باشند با توجه به گسترش جمعيت در روستا امكانات 

رفاهي نظير پارک ، فضاي بازي كودكان ، كاربري هاي خدماتي مورد نياز براي روستاييان ضروري مي 

 براي روستا بايد در نظر گرفته شود. باشد. فضاهاي فرهنگي و اجتماعي شامل كتابخانه

مراجعه مي روسناي آهنگران مي باشد و دانش آموزان اهالي روستا به  تعطيلدبستان روستا در حال حاضر 

 كنند.  
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شناخت و تعیین كاربري اراضي در روستا اعم از مسکوني ، آموزشي ،  -2-2-4-9

 بهداشتي و . . . و محاسبه سطح و سرانه آنها

كند. البته به از الگو و سلسله مراتب خاصي پيروي نمي چغالكانها در سطح روستاي يكاربر استقرار

واحدهاي مسكوني  ليكند. وصورت طبيعي مردم در گزينش محل سكونت خود عواملي را رعايت مي

 شود. همچنين واحدهاي مسكوني به صورت متراكم در كنار هم و بهدر ميان واحدهاي دامداري ديده مي

 فاصلۀ تعريف شده با زمينهاي كشاورزي قرار دارند. 

 مي پردازيم چغالكان روستاي وضعيت كاربري ها ي وضع موجود در حال به بررسي 

از سطح كل    1/34بر اساس مطالعات و برداشتهاي صورت گرفته توسط مشاور سطح مسكوني در حدود

متر مربع محاسبه  552ري مسكوني اين روستا روستاي را به خود اختصاص داده است. همچنين سرانه كارب

 شده است.

 ها به كل ذكر شده است.جدول ذيل سطح و سرانه و درصد كاربري
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 )وضع موجود(ي چغالکانروستا ياراض يكاربر-1-9-4-2-2جدول 

 نوع كاربري      رديف

 551 جمعيت طرح هادي روستايي

 مساحت كل

 )متر مربع(

 سرانه

 )متر مربع(

 درصد به

 كل  

46/52555 مسكوني 1  552 1/34  

56/4565 معابر 2  15/61  41/51  

63/11 دبستان 3  53/4  43/4  

23/261 مسجد 4  44/2  5/5  

54/535 گاوداري 5  35/3  3/6  

66/25 6544 اراضي باير 6  55/54  

25/25231 جمع كل 7  - 544 

 ماخذ : برداشت ميداني مشاور
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 كاربري نقشه وضع موجود
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 بررسي چگونگي مالکیت اراضي 

مالكيت در اين روستا شخصي، دولتي ، عمومي و وقفي مي باشد. مالكيت اراضي شبكۀ معابر عمومي، 

ها شخصي است. زمين هاي مسكوني و واحدهاي صنعتي و دامداريمالكيت دبستان دولتي، و مالكيت

 باشد.راي روستا ميمسجد نيز وقفي مي باشد. مديريت روستا نيز زير نظر شو

 چغالکان جمعیت،تعداد خانوار و نرخ رشد جمعیت روستاي -2-9-4-2-2جدول شماره 

 را در دوره هاي مختلف سرشماري

 5655 5651 5651 5631 5611 شاخص                سال

 551 522 541 521 564 تعداد جمعيت

 22 24 25 51 24 تعداد خانوار

 22/1 5/3 1/3 3/3 3/1 بعد خانوار

 -5 -2 5 -5 - قبل هنرخ رشد نسبت به ده

 مأخذ:مركز آمار ايران
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 تحلیل و استنتاج از بررسي ها و تدوين چشم اندازها
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 اج مطالعات مربوط به حوزة نفوذتتحلیل و استن-1

 مباني نظريه اي و پايه توسعه پايدار در منطقه-

هايي در بستر طبيعت همراه ت كه زندگيش همواره با دگرگونيانسان به عنوان يک عنصر در بستر طبيع

كند و هم در گيرد و آن را به ميل و دلخواه خود دگرگون مياست. همانگونه كه انسان از محيط بهره مي

 تأثيرپذيري از محيط و هم در تأثيرگذاري بر محيط دخالت دارد.

زمين، منابع غذايي، شيالت و بطور كلي  استفاده از منابع تجديد پذير منابع همچون فضاي سبز،

شود. به پذير جزء توسعه پايدار محسوب مياكولوژيک و طبيعت پيرامون انسان به عنوان منابع تجديد

شود چون باعث انهدام عنوان مثال زمين كشاورزي كه به ساختن خانۀ مسكوني يا واحد صنعتي داده مي

د. ولي اگر با ايجاد تأسيسات و حفظ رودخانه و طراحي و زمين شده است، نمي تواند قابل برگشت باش

گذاري باعث جذب توريست شده و سرمايۀ قابل برگشت مي باشد. روستاها به عنوان نقاط با سرمايه

 اي دارد.فعاليت اصلي كشاورزي در توسعه پايدار نقش عمده

هاي كشاورزي و باغات به علت شود. تغيير كاربري زميناي كه امروزه در سطح روستاها ديده مينكته

كم سود بودن فعاليتهاي كشاورزي استر كه ناشي از عدم استفاده از علوم روز در فعاليت كشاورزي 

باشد. كشاورزي صنعتي به علت بازده كم ، هزينۀ باالي نيروي انساني كم كم در بين روستاييان رنگ مي

هاي اطراف اشتغال ها و كارخانهشهرها و يا كارگاه بازد. و روستاييان به كارهاي موقت و خدماتي درمي

 شود. يابند. كه سبب از هم گسيختگي در بافت و عدم يكپارچگي فرهنگي در سطح روستا ميمي

در طرح هادي پيشنهادي در سطح روستا نكته اي كه به عنوان اصل قرار گرفته است حفظ زمين هاي 

 كشاورزي ، باغات تا حد ممكن مي باشد . 
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تحلیل و استنتاج از بررسي هاي جمعیتي حوزه نفوذ و برآورد و پیش بیني جمعیت -1-1

 آبادي هاي موجود در آن تا سال افق طرح با توجه به پیش بیني طرح هاي فرادست .

 قرار دارد.  دوآب در بخش مركزي و دهستان چغالكانهمانطور كه گفته شد روستاي 

خانوار  5416باشد. كه نفر مي 1453دوآب  معيت دهستانج 5651بر اساس نتايج سرشماري سال 

 باشد.روستا مي 16باشد. اين دهستان در بخش مركزي شامل مي

 بي سواد باسواد جمعيت كل خانوار دهستان

 زن مرد كل زن مرد كل زن مرد كل

 541 416 5215 5554 2452 6542 2564 2512  1453 5416 دوآب

 مأخذ :مركز آمار ايران
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ي حوزه روستاهاتحلیل خدمات پیشنهاد شده در طرح هاي فرادست در مورد  -1-3

نفوذ و ارزيابي اجراي پیشنهاد هاي ياد شده در تغییر الگوي مراجعه و يا تغییر محدوده 

 حوزه نفوذ تا سال افق طرح 

 

ارائه فهرست پیشنهادهاي طرح هاي مذكور در مورد خدمات و امکانات -5-3-1

 اي روستاپیشنهادي بر

 هاي جمعيت استاندارهاي خدماتيبندي پيشنهادي فضاها و مراكز روستايي بر حسب آستانهسطح5-2-2-5جدول 

فضاهاي 

 توسعه

آستانه 

 جمعيتي

 )نفر(

جمعيت 

 مركز
 خدمات مورد نياز در مراكز

منظومه 

 روستايي

44444-

24444 
1444 

خانه -حمام-ايو حرفهركز آموزش فنيدبيرستان م -راهنمايي -دبستان -آموزش قبل از دبستان

 -مركزبهداشتي و درماني روستايي با تسهيالت زايماني و بهداشت كار دهان و دندان -بهداشت

شبكه آب آشاميدني  -مجتمع بهزيستي -غسالخانه -كشتارگاه بهداشتي -بيمارستان كوچک -داروخانه

كتابخانه  -ناحيه صنعتي -فن طرح بهسازيدفتر پست و شبكه تل -برق -پايانه مسافربري -راه آسفالته

رستوران و سالن  -بازي كودكانپارک -مجموعه ورزشي -سينما -مجموعه فرهنگي و هنري -عمومي

تعميرگاه  -دفتر دامپزشكي -مركز خدمات روستايي -صنايع سبک -بنزينپمپ -بانک -پذيرايي

مراكز خريد و  -ايع دسي و خانگيمركز آموزش و ترويج صن -آالت كشاورزي و وسايل نقليهماشين

 شوراي اسالمي -نمايندگي آموزش و پرورش -شهرداري -داريبخش -فروشگاه تعاوني -فروش كاال

مجوعه 

 روستايي

54444-

5444 
1444-2444 

مركز بهداشتي و  -خانه بهداشت -حمام -دبيرستان -مدرسه راهنمايي -دبستان -آموزش قبل از دبستان

 -راه روستايي -آب آشاميدنيشبكه -مجتمع بهزيستي -غسالخانه -تارگاه بهداشتيكش -درماني روستايي

 -بانک -بازي كودكانپارک -مجموعه ورزشي روباز -طرح بهسازي كتابخانه -دفتر پست و مخابرات

 دفتر دامپزشكي. شوراي اسالمي. -دفتر ترويج كشاورزي -پمپ بنزين -شركت تعاوني روستايي

عمران حوزه

 يروستاي
1444 2444 

حمام  -آب آشاميدني -بهداشتخانه -دبيرستان -مدرسه راهنمايي -دبستان -آموزش قبل از دبستان

طرح  -مركز تلفن -نمايندگي يا صندوق پست -برق -راه روستايي -دفتر ترويج كشاورزي -عمومي

 شوراي اسالمي. -امكانات ورزشي روباز -هادي

 ماخذ: طرح جامع ناحيه خرم آباد
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 ین فضاهاي نیازمند نوسازي يا بهسازي احتمالي در روستاتعی

اجتماعي و فيزيكي روستا بر اساس يک طرح  -بنا به تعريف بهسازي عبارت است از اصالح اقتصادي

جامع يا طرح هادي به نحوي كه آن حالت ركود و كمبودها را از بين ببرد. اين برنامه ممكن است شامل 

ها و راههاي سازي جادها منطبق ساختن با استاندارهاي قابل قبول ساختمانتغييرات اساسي )نوسازي( و ي

 روستايي و امكانات رفاهي و زيربنايي و تأسيسات خدماتي و كشاورزي و صنعتي باشد.

باشد. كه صرفاً در در حقيقت نوعي ساماندهي و سازماندهي نظام كالبدي و سازمان فضايي روستايي مي

گردد و بلكه بندي شده خالصه نميت توزيع عناصر و نحوه ارائه خدمات سطححد تعيين مكان و كيفي

گردد كه طبعاً گسترده بهبود شرايط محيطي سكونتگاههاي روستايي نيز بعنوان جزئي از آن محسوب مي

خدماتي، ميزان جمعيت، ميزان مشاركت  –سازماندهي كالبدي روستاها، بستگي به نوع عملكرد اقتصادي 

تواند طبعات گسترده اي، ولت در ايجاد تحول و سازماندهي كالبدي روستا خواهد داشت كه ميمردم و د

ها نظير اصالح كمي و كيفي واحدهاي مسكوني و بافت روستايي ... در برداشته باشد. با تأكيد از فعاليت

در مناطق توان گفت مجموعه فعاليتهاي بهسازي و نوسازي باعث بهبود بخشيدن به شرايط زندگي مي

روستايي، از طريق سازماندهي توزيع فضايي عناصر و ارائه خدمات اقتصادي اجتماعي روستاييان و نهايتاً 

 گردد.ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي مي

 

 تحلیل و استناج اطالعات مربوط به روستا-2

آب شرب و ويژه در زمینه منابع ه ارزيابي ويژگي هاي محیطي موجود در روستا ب-2-1

 كشاورزي و تحلیل كلي میزان تاثیرگذاري آن در توسعه آتي روستا تا سال افق طرح

فاقد شبكه جمع آوري آب هاي سطحي است و هدايت آب ها با تبعيت از شيب عمومي زمين اين روستا 

 پذيرد . صورت مي گيرد . لذا پيشنهاد مي شود كه اين امر با ايجاد و احداث سيستم كانيو و كانال صورت 
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تأمين مي شود،در حال حاضر كمبودي در اين زمينه در چاه با توجه به اين كه آب شرب ساكنين از طريق 

فصل گرما وجود دارد،بايستي تأسيسات زير بنايي الزم در اين خصوص لحاظ شود و به طور مداوم آب 

د ،تأمين آب و تمهيدات از لحاظ بهداشتي كنترل گردد.با توجه به اهميت موضوع كه جنبه حياتي دار

 ساله اول قرار دارد.  1الزم در خصوص تأسيسات زير بنايي روستايي در اولويت 

.آب آن كه در مسير هاي اصلي لوله كشي شده است چغالكان از آب سلسله استفاده مي كنند روستاي

ذخيره شده در توسط پمپ آب به منبع كه در شمال غربي روستا واقع است.بعد از عمليات كلر زني آب 

هدايت مي شود.در برخي از ماه هاي  ار سطح روستا منازل محوطه  وسيله سيستم لوله كشي بهه منبع ،ب

 مردم دچار كمبود آب مي شوند.  گاهي اوقات سال همچون ماه هاي تابستان

 آب كشاورزي 

فاده اراضي وسيله موتور آب مورد استه ب ازطريق احداث چاهروستا ،كشاورزي  مهمترين منبع آب

 كشاورزي انتقال مي يابد. 

 

ارزيابي و اولويت بندي خطر بروز سوانح طبیعي در روستا و امکان سنجي كاهش -2-2

 پیامدهاي سوانح طبیعي

/. ريشترخطر زلزله خيزي وجود دارد . اما خطر 1/.تا 4براساس نقشه پهنه بندي زلزله روستاي چغالكان بين 

وجود دراين روستا مي توان با رعايت حريم و گسترش فضاي سبز با درخت بروز با توجه به كانال هاي م

 سيل و كاهش آسيب هاي ناشي از سيل گرديم.  كاري انبوه در اطراف كانال ها مانع از گسترش
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 تحلیل ويژگي هاي و برآوردهاي جمعیتي روستا شامل  -2-3

پذيري براساس تحلیل روند تحول جمعیت و میزان مهاجر فرستي و مهاجر -2-3-1

 اطالعات محلي

ديده مي  اد مهاجرين وارد شده و خارج شده همانطور كه در جداول ذيل ديده مي شود. اختالف تعد

شود .  البته با گسترش امكانات و تجهيزات زير بنايي مانند گاز و تلفن در سطح د روستا و باال رفتن 

ه به روستا مي باشيم. با توجه به فاصله اندک كيفيت زندگي شاهد بازگشت بسياري از مهاجرين خارج شد

تا مركز استان همچنين پايين بودن هزينه مسكن در روستا، ترجيح به اسكان در روستا و اشتغال در شهر 

 سبب بازگشت مهاجرين به روستا شده است. 

 چغالکان مهاجر فرستي و مهاجر پذيري روستاي-1-1-3-2جدول 

 جمعيت سال
و تفاوت مهاجر فرستي 

 مهاجر پذيري

5654 525 - 

5651 525 - 

5653 551 4 

5655 551 - 

 چغالكانماخذ : خانه بهداشت 

 

 ارزيابي پیش بیني طرح فرادست در مورد جمعیت آتي روستا و تعداد شاغلین -2-3-2

با بررسي طرح فرادست ، مطالعه روستا و مطالعات صورت گرفته در مورد خاک روستا در  بيشترقسمتهاي 

شهر قابليت كشاورزي گزينه پيشنهادي با توجه به پتانسيل موجود براي اشتغال روستاييان كشاورزي مي 
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باشد. البته در مورد تعداد شاغلين با توجه به جمعيت كم روستا نسبت به تعداد شاغلين اشاره اي نگرديده 

 است. 

 

سال افق طرح و  ارايه و ارزيابي گزينه هاي مختلف برآورد جمعیت روستا تا -2-3-3

 انتخاب گزينه مناسب

 پردازيم:مي چغالكان هاي جمعيتي در روستايحال به بررسي ويژگي

 فرض بر اساس رشد مطلق 

در سال هاي گذشته و پیش بیني  چغالکان جمعیت روستاي 1-3-3-2جدول شماره 

 5الترناتیو براي افق طرح 

 5655 5651 5651 5631 5611 سال

 551 522 541 521 564 جمعيت

 22 24 25 51 24 خانوار

 22/1 5/3 1/3 3/3 1/1 بعد خانوار

 مطلق نرخ رشد

 قبل هنسبت به ده
_ 5- 5 2- 5- 

 ماخذ : محاسبات مشاور

بيني افق طرح باشد كه براي پيشمي -5ساله رشد مطلق برابر با  44بر اساس نتايج بدست آمده در دورة 

 اهد رسيد.نفر در افق طرح خو 544جمعيت آن به 

 فرض دوم بر اساس رشد نسبي 
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ساله اخیرو پیش بیني بر اساس  8در  چغالکانروستاي جمعیت  2-3-3-2جدول شماره 

 نسبي نرخ رشد

 كوچ خارجه كوچ وارده مرگ تولد بعد خانوار جمعيت سال

5654 525 51 6/3 4 4 4 4 

5651 526 51 4/3 2 4 4 4 

5653 551 51 2/3 5 5 5 1 

5655 551 51 3 4 5 - 6 

 ماخذ : محاسبات مشاور

ساله در نظر گرفته با توجه به ميزان زاد و ولد و  1چنانچه نرخ رشد دههاي اخير را به صورت 

مرگ مير ميتوان نرخ رشدطبيعي با فرض حالت تعادلي جمعيت روستا پس از بحرانها و اجراي 

. در اينصورت داشتع را خواهد طرح هادي روستا و بهبودوضيعت همه جانبه روستاقريب به واق

 .داشتخواهد كاهش نفر 14ه ب -2ا رشد ار افق طرح جمعيت ب

  وم بر اساس رشدطبيعيسفرض 

 نفر خواهد رسيد. 524براي افق طرح جمعيت اين روستا به  54/4بر اساس رشد طبيعي با رشد 

 فرض نهايي بر اساس رشد مطلوب و كارشناسانه 

ه همچنين گسترش خدمات و تاسيسات در سطح روستا و بررسي رشد با توجه به نتايج به دست آمد

 در نظر گرفته است. 2/5 چغالكان جمعيت دهستان نظر كارشناسانه براي تعيين رشد جمعيت براي روستاي

 .رسيدنفر خواهد 521عيت پيشنهادي براي افق طرح هادي بر اساس اين نرخ رشد، جم
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تلف برآورد تعداد شاغلین روستا تا سال افق ارايه و ارزيابي گزينه هاي مخ -2-3-4

 طرح و انتخاب گزينه مناسب 

با توجه به موقعيت روستا و همچنين زمين هاي كشاورزي درون روستا گزينه اقتصادي پيشنهادي مشاور 

 گزينه اشتغال كشاورزي مي باشد. چغالكان براي

 چغالکان اشتغال روستاي-1-4-3-2جدول 

 نرخ اشتغال فرضيه

 ت فعالجمعي

 درصد تعداد

 51/4 51 2/15 اول : كشاورزي

 22/4 22 34/21 دوم : دامداري

 56/4 56 2/54 سوم : خدمات

 51/4 51 2/15 گزينه پيشنهادي مشاور : كشاورزي

 ماخذ : محاسبات مشاور
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برآورد جمعیت الزم التعلیم روستا به تفکیک جنس و مقاطع تحصیلي در سال  -2-3-8

 افق طرح

 55-3با توجه به دبستان پيشنهادي و موجود ، براي گروه سني چغالكان جمعيت الزم التعليم براي روستاي 

  سال تعريف مي گردد.

 در سال افق طرح چغالکانجمعیت الزم التعلیم روستاي -1-8-3-2جدول

 نام روستا

 سال

 چغالكان روستاي

 - 5651جمعيت الزم التعليم 

 1 5651ليم جمعيت الزم التع

 5 جمعيت الزم التعليم افق طرح

 محاسبات مشاور _ماخذ : خانه بهداشت 

 

ارزيابي زمینه هاي مشاركت فني ، اقتصادي و اجتماعي روستايیان در اجراي  -2-4

طرحهاي عمراني در گذشته و تعیین روش مشاركت آنها در اجرا ، بهره برداري و 

 نگهداري پروژه هاي طرح هادي روستا 

مشاركت شوراي روستا به عنوان نماينده اهالي روستا در تهيه طرح هاي عمراني و هادي روستا بسيار حائز 

تواند كمک شاياني در اهميت مي باشد. ارتباط نزديک و همكاري شوراي روستا در مراحل تهيه طرح مي

روستا و اهالي روستا مي پيشبرد تهيه طرح هادي داشته باشد. شوراي روستا با توجه به آشنايي كامل با 

تواند به بررسي مشكالت و نيازهاي روستاييان و ارائه پيشنهادات براي رفع معضالت وضع موجود و ارائه 

 طرحها و راهكارهاي مناسب در تهيه طرحي جامع براي تمامي روستاييان، مشاور را ياري رساند. 
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ي ارائه شده و همچنين همكاري آنها در هامشاركت و هم فكري با روستاييان براي پيشنهادات و طرح

 بندي طرحها در هرچه كاراتر بودن طرحهاي هادي موثر خواهد بود.اولويت

 

تحلیل تغییر و تحول منابع درآمدي روستايیان و فعالیتهاي اقتصادي )كشاورزي ، -2-8

 صنعت و خدمات( و تدوين چشم انداز آتي آنها

 پیشنهادات و رفع كمبودهاي اقتصادي-

 باشد. كشاورزي و دامپروري مي چغالكانمانطور كه گفته شد. فعاليت عمده اقتصاد در روستاي ه

باشد. از مشكالت عمده در دامپروري بصورت سنتي و همچنين دام پرورش يافته در سطح روستا گاو مي

 باشد. مي

باشد با دامداري ميهاي روستاها شود. از ديگر پتانسيلبه علت منابع آب گسترش كشاورزي توصيه مي

توجه به تمايل به اين صنعت در روستاها با آموزش و تسهيل امكان استفاده از تجهيزات، مي توانيم سبب 

با توجه به وجود داشتن آب و هواي مساعد و همچنين خاک حاصلخيز  سنتيدامداري صنعتي را بجاي 

ورت اتخاذ تدابيري در جهت ارائه در اين روستا كه بيانگر قابليت هاي كشاورزي آن مي باشد،در ص

خدمات مناسبي جهت خريد ماشين آالت مدرن و مكانيزه،ارائه خدمات بيمه اي در جهت تضمين اقتصاد 

كشاورزي و همچنين جلوگيري از هدر رفتن آبهاي سطحي و تأمين منبع آب كشاورزي ،پيش بيني مي 

د را ارتقاء بخشد.بر طرف نمودن بيكاري و شود اين روستا در افق طرح،توسعه پيدا كرده و اقتصاد خو

 تأمين شرايط كار براي روستائيان از جنبه هاي مهم تقويت اقتصاد تلقي مي شود.

  با توجه به موارد ذكر شده مهمترين امكانات و محدوديت هاي اقتصادي ساكنين روستا عبارت است از:
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  محدوديت و نارسايي ها-

زميني به علت افت سطح آب هاي زيرزميني به خصوص در مواقع محدوديت دربرداشت آب هاي زير-

 كم آبي

 محدوديت زمين هاي زراعي-

 محدوديت در آب مصرفي كشاورزي و شرب-

 فقدان خدمات بانكي و بيمه اي -

 فقدان ماشين آالت مدرن و مكانيزه-

 امکانات -

عميق با توجه به سطح هموار امكان بهره گيري از آب هاي زيرزميني با حفر چاه هاي عميق و نيمه -

 روستا

 وجود داشتن نيروي كار فعال-

 وجود زمينهاي كشاورزي مساعد با آب و هواي مطلوب-

امداري سنتي گسترش دهيم. كه خود باال رفتن وجود آب رودخانه نسبتاً دائم براي اراضي كشاورزي -

 بازده و حجم باالي توليدات دامي ناشي مي گردد. 

 باشند. روستاييان به فعاليت هاي خدماتي در كارگاههاي مجاور  مشغول مي همچنين درصدي از

خورد و تعدادي از روستاييان در كارگاههاي اطراف اشتغال كاربري خدماتي به چشم نميدر روستا 

 دارند.

هاي خدماتي مورد نياز روستاييان از مهمترين كمبودهاي بارز در سطح روستا عدم سطح كافي كاربري

 سلسلهاشد. و روستاييان براي تامين مايحتاج و نيازهاي روزمره خود به مركز حوزه نفوذ يعني شهر بمي

مراجعه مي كنند. براي تامين نيازهاي درماني ، آموزشي و حتي نيازهاي روزمره ب مراجعه مي كنند. در 
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براي جعه مي كنند. مرا مقاطع باالتر به واحدهاي آموزشي الشتر روستاي دبستان وجود دارد اما براي

كارهاي درماني به خانه بهداشت روستاي مراجعه مي كنند. ولي با توجه به سطح كم امكانات خانه 

  بهداشت مجبور به مراجعه به شهر مي شوند.

همانطور كه در بررسي اقتصادي روستاها ذكر شد. اشتغال اصلي روستاييان در دو زمينه كشاورزي و 

و  لي در اين روستا گندم است. با توجه به نوع آب و هوا، كشت از نوع آبيباشد. كشت اصدامداري مي

 باشد.ميديم 

با توجه به توليد ناچيز روستاييان بعلت استفاده از كشاورزي سنتي، سبب بازدهي پايين محصوالت شده 

زمين  از روستاييان به علت ناچيز بودن درآمد حاصله سعي در تغيير كاربري ياست. بنابراين بسيار

 كشاوزي خود و همچنين تمايل به اشتغال در كارهاي خدماتي دارند.

به توجه به تجربه و امكانات موجود روستاييان در دو زمينه كشاورزي و دامداري مي توان با ايجاد 

هاي بلندمدت بانک كشاورزي سعي در توسعه و بروز تسهيالت و همچنين امكان استفاده روستاييان از وام

چغالكان اليت هاي كشاورزي و همچنين گسترش دامداري بصورت صنعتي در سطح روستاي كردن فع

شوند. با گسترش جمعيت و افزايش جمعيت جوان در ميان روستاييان تمايل براي افزايش درآمد بيشتر 

شود. با گسترش اين دو صنعت و اشتغال قشر جوان روستا در بخشهاي كشاورزي و صنعتي مانع از مي

بي رويه روستاييان به شهر براي كارهاي خدماتي در سطح پايين و همچنين تخليۀ جمعيت از  مهاجرت

 شويم .مي سطح روستا 
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 بیني جهات توسعه كالبديتعیین محدوديتها و امکانات توسعه فیزيکي و پیش-2-6

ش و توسعه از لحاظ توپوگرافي مانعي براي گسترش روستا وجود ندارد. موانع گستر چغالكاندر روستاي 

باشد. از ديگر فيزيكي روستا، زمينهاي كشاورزي، و حريم تعيين شده توسط وزارت راه و ترابري مي

 .مي باشندعوامل تأثيرگذار كاربري هاي كشاورزي و فضاي سبز و معابر 

 جهت توسعه-

 

 

 

 ارزيابي میزان فرسودگي بافت ، نوع مصالح ، مقاومت بناها و مستحدثات-2-7

، كيفيت ابنيه به تقكيک پالک تعيين شده  چغالكان  هاي صورت گرفته در روستايررسيبر اساس ب

باشد، فاقد استاندارهاي سازه بناهاي روستايي است. بسياري از ابنيه كه در حال حاضر مسكوني مي

در باشد. با توجه به عوامل ذكر شده در جدول ذيل اطالعات مربوط به كيفيت ابنيۀ واحدهاي مسكوني مي

 روستا ذكر شده است.

 چغالکانكیفیت ابنیه در سطح روستاي -1-7-2جدول 

 كيفيت ابنيه                

 روستا     
 تخريبي)درصد( مرمتي )درصد( نوساز )درصد(

 54/4 63/4 45/4 چغالكان

 ماخذ:برداشت ميداني مشاور

 شود.در سطح روستا ديده ميشود كيفيت ابنيه در وضع موجود همانطور كه در جدول باال ديده مي

 

روستای 

  چغالكان

در نظر  زمین های داخل روستا 

 گرفته شده
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 چغالکاننوع مصالح در سطح روستاي -2-7-2جدول 

 نوع مصالح ابنيه                

 روستا     

خشت و گل و 

 چوب)درصد(

آجر و چوب، سنگ 

 و آجر)درصد(
 آجر و آهن)درصد(

 54/4 53/4 4/4 چغالكان

 ماخذ:برداشت ميداني مشاور

 

وستا بر اساس نتايج مطالعات مربوط به كیفیت ابنیه ، برآورد نیاز به مسکن در ر -2-5

 سطح و سرانه مسکوني ، جمعیت و خانوار پیش بیني شده روستا

ح مسكوني موجود و بررسي نرخ رشد جمعيت، جمعيت افق طرح و سطح مسكوني طبا توجه به تعداد و س

و پيشنهادي نشان داده   مورد نياز برآورد شده است. در جدول ذيل اطالعات كاربري مسكوني موجود

 شده است.

 اطالعات كاربري مسکوني موجود  و پیشنهادي -1-5-2جدول  

 

 مطالعات مشاور -خذ:برداشت ميداني مشاورما

شود. سرانۀ مسكوني پيشنهادي بيشتر از سرانه مسكوني وضع موجود همانطور كه در جدول فوق رويت مي

است. البته سرانه مسكوني وضع موجود از سطح مناسب و قابل توجهي برخوردار است. اين تفاوت ناشي 

با توجه به سطح پيشنهادي مسكوني كه بيشتر از سطح مورد باشد كه از نرخ رشد اندک جمعيت روستا مي

 آيد.نياز است سرانه مسكوني رقم بااليي بدست مي

 روستا
مسكوني سطح

 موجود()وضع

مسكوني سطح

 )پيشنهادي(

وضع اختالف

 وجودوپيشنهادي

مسكوني سرانه

 موجودوضع

مسكوني سرانه

 پيشنهادي

 15/545 552 21/5445 35/56125 46/52555 چغالكان
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نفر خواهد بود.  521برآورد شده براي روستا  2/5با نرخ رشد  چغالكانجمعيت پيشنهادي روستاي 

ه با توجه به سرانه و مسكوني مورد نياز مي باشد ك واحد 21حدود  5/1بعد خانوار همچنين با توجه به 

سطح مسكوني پيشنهادي در نظر گرفته شده بيش از تعداد مورد نياز مي باشد كه با توجه به شرايط و 

امكانات روستا و همچنين به علت نزديكي به روستا كه از عوامل بازگشت مهاجرين و در نتيجه رشد 

 جمعيت روستا دانست. 

 

رويس دهنده به روستا و حوزه نفوذ آن ارزيابي كمبودهاي خدماتي موجود س -2-9

 براساس الگوي سطح بندي خدمات روستايي

 ارزيابي كمبودهاي خدماتي موجود -

 هاي مختلف درماني، تجاري و ... امكانات مناسبي وجود ندارد.در بخش خدماتي در روستا در زمينه

 كمبودهاي خدماتي رفاهي-

هاي خدماتي فاقد امكانات مناسب هستند. عدم وجود ريهاي كاربهمانطور كه ذكر شد روستا در زمينه

هاي فرهنگي، پذيرايي و ... از جمله فضاي سبز مناسب، فضاي بازي كودكان و پارک كودک، كاربري

باشد. با توجه به فضاهاي استفاده نشده در سطح روستا امكان گسترش انواع كمبودهاي خدمات رفاهي مي

 دارد. كاربريهاي خدماتي، رفاهي وجود

 ارزيابي كمبودهاي خدمات عمومي و ارائه پيشنهادات -

هاي تجاري درماني، خورد. كابريهمانطور كه بيان شد، كمبود خدمات عمومي در سطح به چشم مي

 باشد.فرهنگي . . . از جمله عمده كمبودهاي موجود و اساسي در سطح روستا مي
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اساس زمينهاي موجود و آستانه جمعيتي در روستا، هاي ذكر شده در سطح روستا بر با توجه به نياز

هاي خدماتي ارائه شده كه سطح و سرانه آنها در جدول كاربري اراضي پيشنهادي ارائه شده است. كابري

 ها با توجه به آستانه جمعيتي افق طرح پيشنهاد شده است.سطح اين كاربري

 

مکان سنجي میزان ضرورت ارزيابي و تحلیل مشکالت موجود شبکه معابر و ا -2-11 

 اصالح و تعريض معابر اصلي روستا

هاي دسترسي وضع موجوددر تحليل شبكه معابر در سطح روستا بررسي مشكالت شبكۀ معابر شبكه

 نماييم.مي

بندي كلي، داراي سه دستهان شده است. شبكۀ معابر روستايي همانطور كه در بررسي وضع موجود بي

 باشد.رعي درجۀ يک روستايي و دسترسي ميروستايي، ف اصلي درجۀ يک

 باشد.شبكۀ معابر وضع موجود روستا داراي مشكالت ذيل مي

 عدم شكل هندسي مناسب در تقاطع ها و گذرها  -

 عدم سطح مناسب )پستي و بلندي( -

 آوري آبهاي سطحي در شبكۀ معابر فقدان سيستم جمع -

 ب در بعضي از تقاطعها(عدم اعمال پخي در ديوارة شبكۀ معابر )عدم ديد مناس -

 عدم پوشش مناسب  -

 ارزيابي و تحليل مشكالت و ارائه پيشنهادات مربوطه 

باشد. بر اساس وضع با توجه به مشكالت ذكر شده شبكه معابر در روستا از كيفيت مناسبي برخوردار نمي

ترين تخريب و موجود، شبكه معابر پيشنهادي ارائه شده است. در طرح پيشنهادي سعي بر آن است كه كم

هاي باير و بدون كاربري را تحت تأثير قرار تعريض صورت گرفته و شبكه معابر پيشنهادي بيشتر زمين
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، معابر پيچ در پيچ و نامنظم. سلسله  دهد. كه هزينه كمتري را در برگيرد. البته شبكه معابر كم عرض

 مديترانه ايياحي آب و هوايي بست از خصوصيات بارز نوهاي بنميت و كوچهومراتب براي حفظ محر

 باشد. باشد. در طراحي شبكه معابر نكاتي نبايد فراموش شود. حفظ بناها و معابر با ارزش در روستا ميمي
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 طرح هاديپروژه هاي پیشنهادي و  تعیین برنامه ها
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 تعیین برنامه ها و پروژه هاي پیشنهادي -1

ازسنجي برنامه ها و پروژه هاي مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتايج نی-1-1

 طرحهاي فرادست ، ديدگاه روستايیان و مطالعات مرحله دوم

 –هاي فضايي توان به طور توأمان در دو قسمت اولويتگذاري اجراي طرحهاي پيشنهادي را مياولويت

 هاي بخشي تدوين و ارائه كرد.كالبدي و اولويت

هاي مربوط به تكميل ساختاري و فضايي كالبدي و سياستهاي و برنامه –هاي فضايي گذارياولويت

اي است كه ها به گونهگيرد. اين اولويت گذاريسلسله مراتب سكونتگاههاي شهري و روستايي نشأت مي

كل ناحيه ضمن تكميل و ارتقاء سطح هر پاره فضايي ناحيه، به يكپارچگي و كاهش تفاوتهاي دروني 

 منجر شود و در نهايت زمينۀ تحقق اهداف توسعۀ ناحيه فراهم آيد. 

گذاري فضايي كالبدي ناحيۀ اصفهان به صورت مستقل و با توجه به تقسيمات فضايي پيشنهادي، اولويت

 گيرد.در چارچوب پنج زير ناحيۀ اصلي صورت مي

أسيسات زير بنايي، مراكز خدماتي و هاي روستايي، تگذاري بخشي به چهار بخش عمده راهاولويت

شود. وجود هر يک از اين امكانات آثار و پيامدهاي متفاوت و مي رفاهي و مراكز فعاليت و اشتغال تقسيم

گذاري نياز هر قسمت توسعۀ هر يک از تقسيمات فضايي داشته و خواهد داشت. بر همين اساس اولويت

كالبدي و  -گذاري توآمان فضاييخواهد بود. بنابراين اولويت از ناحيه به موارد چهارگانۀ مذكور متفاوت

 گردد.اي به شرح جدول زير ارائه ميبخشي اجراي طرحهاي پيشنهادي ناحيۀ اصفهان در سطوح منطقه

گذاري اجراي طرحهاي پيشنهادي بر حسب نقاط سكونتگاهي نيز در چارچوب مجموعۀ اهداف اولويت

هاي افتراقي تقسيمات فضايي مختلف ر ناحيه و با توجه به ويژگيها و نيازو سياستهاي كالن توسعه فراگي

وري بيشتر سلسله مراتب سكونتگاهي ناحيه منجر ناحيه انجام گرفته است تا در نهايت به تكميل و بهره

هاي پيشنهادي اين قسمت بر مبناي سنخ و درجه توسعه يافتگي هر زير ناحيه و نقش و شود. اولويت
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مورد انتظار از سطوح مختلف سكونتگاهي براي تعميق و نهادينه كردن اين توسعه تعيين شده عملكرد 

است. سطوح سلسله مراتبي مورد نظر عبارتند از: مراكز زير ناحيۀ اصلي، مركز زير ناحيۀ فرعي، مركز 

 منظومه، مركز مجموعه و مركز حوزة عمران روستايي.

به عنوان مركز اصلي ناحيه و نيز منطقۀ مركزي ايران براي ارتقاء  ادخرم آبالبته الزم به ذكر است كه شهر 

تواند در اين چارچوب هاي خاص خود است كه نميها، فعاليتها و اولويتنيازمند برنامه هبه نقش درج

قرار گيرد. بر اين مبنا اولويت اجراي طرحهاي پيشنهادي و سطح مراكز سكونتگاهي و به تفكيک زير 

 به شرح جدول زير مي باشد.خرم آباد  عي ناحيۀها فرناحيه

كالبدي و بخشي اجراي طرحهاي پیشنهادي  -گذاري فضايياولويت -1-1-1جدول

 خرم آباد ناحیه

ناحيه اصلي و زير زير

 ناحيه فرعي

 اولويت چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول

 تأسيسات زير بنايي مراكز فعاليت و اشتغال خرم آباد

كز خدماتي و مرا

 رفاهي

 راههاي روستايي

 مطالعات مشاور -ماخذ:برداشت ميداني مشاور

 

اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي پیشنهادي با توجه به نیازهاي اساسي در سطح -1-2

 روستا

 تعیین اولويت هاي كوتاه مدت و میان مدت در تمامي ابعاد طراحي 

نهادات در قالب طرح هادي روستايي مي گنجد،تعيين روش هاي مختلفي جهت اولويت بندي و پيش

 اولويت طرح ها بر اساس دو روش مي باشد كه عبارتند از :
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 اولويت بندي بر اساس ذات طرح -الف

 اولويت بندي بر اساس مقدار هزينه و نيازهاي سرمايه گذاري -ب

 تواند پيروي نمايند. قالب خاص مي اصوالًدر اولويت طرح ها بر اساس ذات طرح پيشنهادات از دو

پيشنهاد يا پيشنهاداتي كه براي حل مسائل و مشكالت حاد موجود در زمينه تقويت و توسعه  -5

اجنماعي و نيازهاي عمراني محدوده مناسب مي باشد )مانند تأسيسات زير بنايي  –اقتصادي 

 ،خدمات رفاهي و نظاير اينها (

اجتماعي و اقدامات عمراني  –و توسعه اقتصادي  پيشنهاد يا پيشنهاداتي كه براي ارتقاء سطح رشد -2

 مورد نياز ارائه مي شوند.

پيشنهادات رديف اول نسبت به پيشنهادات رديف دوم داراي اولويت بيشتري هستند،چرا كه اين 

و توسعه بالقوه را ايجاد  پيشنهادات با كاهش مشكالت توسعه اي محدوده مي توانند زمينه هاي رشد

نه تنها توسعه مورد نظر را مهيا  ، جراي پيشنهادات دوم با وجود مشكالت حاد توسعه ايليكن ا . نمايند

به عبارت  بلكه تنها هزينه هاي باالسري اجتماعي و اقتصادي آنها بر جاي خواهد ماند . ، نخواهد ساخت

بدون توجه به ديگر پيشنهادات گروه اول بستر مناسب را براي اجراي ساير برنامه ها به وجود مي آورد و 

آنها برنامه هاي ديگر در صورت عملي شدن تأثير الزم را نخواهد داشت و يا با شكست مواجه خواهند 

 شد .

در حال حاضر جهت اولويت بندي طرح هاي پيشنهادي سعي مي شود صرف نظر از مقدار هزينه مورد 

به امكانات تسهيالت مورد  نياز كه جزءالينفک قابليت اجرا و يا عدم اجراي طرح ها محسوب مي شود

 نياز و ضروري توجه بيشتري شود .
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تعیین اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي مربوط به ايمن سازي و كاهش خطر -5-2-1

سوانح طبیعي در روستا مانند بهسازي و مقاوم سازي بناها ، برنامه جابجايي واحدهايي كه 

سیل بند و ديوار ساحلي، برنامه هاي  شديدا در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث

 پیشنهادي كاهش خطر لغزش در روستا 

از نظر خطر زلزله در منطقه  ي چغالكانبا توجه به بررسي هاي صورت گرفته همانطور كه ذكر شد روستا

با خطر پايين قرار گرفته اند. از عواملي كه روستا را با خطر مواجه مي سازد عامل سيل مي باشد. وجود 

نل آب در روستاي دينان احتمال خطر سيل در روستا مي باشد . بنابراين تمهيدات الزم و همچنين كا

چغالكان مدرسه رعايت حريم كانل و پوشش گياهي مناسب در كنار كانال الزامي است. در روستاي 

شي الزامي نياز به بازسازي دارد. جايگزيني فضايي مناسب به كاربري آموزابتدايي به علت عدم استفاده 

 است.

 

تعیین اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي زيست محیطي مرتبط با طرح مانند -1-2-2

تعیین حدود كلي مکان دفع بهداشتي زباله، برنامه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي 

 و فاضالب ، برنامه مکانیابي و يا توسعه گورستان 

از مشكالت عمده روستاييان مي   ي ديگرياري از روستاهابس چغالكان  مانندسيستم دفن زباله در روستاي 

البته براساس  ، ٰ  زباله در ورودي روستا آلودگي زيست محيطي را به وجود آوردهباشد جمع آوري 

مذاكراتي كه با شوراي روستا صورت گرفت عدم مشاركت تمامي روستاييان را در اين طرح جمع آوري 

به پرداخت هزينه جمع اوري كوتاهي مي كنند كه خود مشكالتي را  ذكر نمودند. تعداد از ساكنين نسبت

مناسب مي باشد. مشاركت بيشتر ساكنين براي ناروستا ردد. طرح جمع آوري زباله در اين ناشي مي گ

 هرچه پاكيزه نگهداشتن روستا موثر مي باشد. 
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البته با توجه به اقليم عدم سيستم دفع آبهاي سطحي مي باشد. چغالكان از مشكالت عمده در روستاي 

با طراحي شبكه معابر مناسب با در نظر گرفتن جوي و كانيوو با توجه  و منطقه ، بارش در چند ماه خاص

آبهاي سطحي روستا را جمع آوري و حتي براي مصارف كشاورزي  دبه شيب عمومي روستا مي توان

 مورد استفاده قرار داد.

 ايي طرح پيشنهادي به تفكيک در برنامه پنج ساله ارائه مي شود. با توجه به موارد ياد شده اولويت اجر

 

تعیین و اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي اقتصادي با تاكید به برنامه هاي  -1-2-3

 اشتغال زايي و امکان افزايش درآمد روستايیان

ر محصوالت با توجه به اشتغال عمده روستاييان در صنعت كشاورزي و نقش عمده ي كشت گندم د

كشاورزي روستا ايجاد امكانات و تسهيالت مورد نياز براي گسترش اين صنعت الزامي است. بزرگترين 

مشكل در گسترش كشاورزي در روستا تامين آب مي باشد. براساس اقليم گرم و خشک منطقه ايجاد چاه 

د نياز كشاورزي را با هاي عميق و تامين آب توسط كانال هايي كه در روستا روان مي باشند، آب مور

 توجه به گزينه پيشنهادي اقتصادي تامين نمود.

 

شدن فعالیت هاي مشاركتي  ارائه پیشنهادهاي الزم جهت تقويت و نهادينه-1-2-4

فرهنگي و اقتصادي و فني اجرايي جهت بهره وري بیشتر  –روستايیان در ابعاد اجتماعي 

ي و پروژه هاي ايمن سازي در مقابل بويژه طرح هاد)و مداوم طرح هاي عمراني روستا

  (خطر سوانح طبیعي

همانطور كه قبال اشاره شد نقش پر رنگ اهالي روستا به سرپرستي شوراي روستا سبب تسريع پروژه هاي 

عمراني و اجرايي روستا مي گردد. استفاده از نيروهاي متخصص روستا و همچنين نيروهاي متخصص 
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سبب ايجاد انگيزه و باال رفتن كيفيت پروژه هاي عمراني مي گردد. از  روستا كه در شهر شاغل مي باشند

اولين پروژه هاي عمراني كه مشاركت روستاييان در آن نقش اساسي دارد ايمن سازي بناهاي مسكوني و 

ساير بناهاي خدماتي روستا از جمله مدرسه، مسجد و . . . مي باشد. به عنوان مثال ايجاد صندوق هاي 

ه براي دادن وام هاي بلند مدت براي اهالي روستا براي مقاوم سازي ساختمان هاي مسكوني قرض الحسن

خود با سرپرستي شوراي روستا سبب تشويق روستاييان براي ايمن سازي بناهاي روستا در مقابل سوانح 

 طبيعي مي گردد.

 

مکان فرهنگي شامل كتابخانه،  –تعییین و اولويت بندي پروژه هاي اجتماعي -1-2-8

 هاي ورزشي ، مذهبي و . . . براساس ضوابط و مقررات

فاقد فضاهاي فرهنگي ورزشي مي  چغالكان همانطور كه در بررسي وضع موجو ذكر گرديد روستاي

روستا يک مسجد وجود دارد. اما با توجه به فضاي مدرسه در روستا وجود يک كتابخانه  اينباشد. در 

 امي باشد. براي گروه هاي سني روستاييان الز

همچنين يک فضاي ورزشي و پارک در روستا سبب حضور فعال كودكان و نوجوانان روستا در سالن 

 ورزشي و حضور اجتماعي ساكنين در فضاي پارک مي گردد.

 

رفاهي شامل واحدهاي آموزشي،  –تعیین و اولويت بندي پروژه هاي خدماتي -1-2-6

مخابرات، بانک، جايگاه سوخت، آتش نشاني بهداشتي، درماني، اداري، انتظامي، پست و 

 و . . . براساس ضوابط و مقررات

براساس نياز سنجي صورت گرفته براساس مستندات روستا، نظرات اهالي روستا و طرح هاي فرادست 

پروژه هاي خدماتي روستا شامل بازسازي و مرمت مدرسه و مسجد، يک واحد خانه بهداشت، واحد 
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در نظر  چغالكان و بانک، شركت تعاوني، يک واحد انتظامي براي روستاي شهر اداري براي شوراي

 گرفته شده است.

يک واحد خانه بهداشت و شركت تعاوني  و يک واحد آموزشي مدرسه ابتدايي در فضاي مياني روستا 

 در نظر گرفته شده است.

 

ها براساس  اولويت بندي نهايي برنامه ها و پروژه هاي پیشنهادي در كلیه زمینه-1-3 

 نیازهاي اساسي روستا 

 ) برنامه هاي كوتاه مدت يا ميان مدت )پنج ساله 

طرح هاي پيشنهادي كه در اولويت قرار دارند و الزم است در كوتاه مدت يا ميان مدت به اجرا  -

 درآيند عبارتند از :

 5تملک اراضي مشخص شده براي كاربري عمومي -

ز انجام ساخت و ساز در خارج از محدوده مشخص مشخص نمودن محدوده روستا و جلوگيري ا -

 شده 

نظارت و كنترل براي فعاليت هاي ساختماني با رعايت ضوابط محدوده ساخت،ضوابط عقب  -

 نشيني از معابر و ضوابط ايمني ساختمان 

 ولويت اجرايي برنامه پنج ساله دوم )بلند مدت (ا 

 اصالح و تعريض ساير معابر روستا -

 ي،تفريحي و فضاي سبزاحداث فضاهاي فرهنگ -

                                                           

 مطابقدر صورتي كه مشكالتي در جهت تملک زمين هاي تعيين شده وجود داشته باشد،تأمين زمين مناسب در صورتي كه  ( 5

 ن فاصله از محل تعيين شده مقدور است.ضوابط و مقررات مورد نظر نباشد در نزديكتري
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 ساخت واحدهاي اداري -

 احداث تأسيسات و تجهيزات مورد نياز  -

الزم به ذكر است چه در مورد برنامه پنج ساله اول و چه در مورد برنامه پنج ساله دوم نظارت و كنترل 

 كليه امور ساخت و ساز رعايت ضوابط و مقررات ارائه شده اولويت دارد.

 

 كلي طراحي كالبدي روستامعیارها و ضوابط -1-3-1

تعيين ضوابط و معيارهاي مناسب براي طراحي و ساماندهي كالبدي روستا از اصول اوليه و مهم در روند 

كالبدي  -شود. با توجه به اين كه نظام فضاييها محسوب مي هاي مختلف توسعه سكونتگاهتهيه طرح

هاي مختلف بكار گرفته معيارها و شاخصشود. لذا الزم است، هاي مختلف تشكيل ميروستا از سيستم

الزم به ذكر است كه سيستم  با ابعاد و سيستم هاي مورد نظر در يک راستا قرار بگيرند.شده در اين زمينه 

 كالبدي مورد نظر عبارتند از:-هاي مختلف تشكيل دهنده نظام فضايي

 نظام يا سيستم جغرافيايي -

 نظام يا سيستم كالبدي -

 صادي نظام يا سيستم اقت -

 نظام يا سيستم حمل و نقل و شبكه معابر  -

 فرهنگي–نظام يا سيستم هاي اجتماعي  -

با توجه به سيستم هاي ياد شده معيارهاي هدايت روند توسعه كالبدي روستا را مي توان در شش زمينه 

 كلي زير ارائه داد :

 معيارهاي مربوط به ويژگي هاي كالبدي  -

 كردي معيارهاي مربوط به ويژگي هاي عمل -
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 معيارهاي مربوط به ويژگي هاي دسترسي و شبكه راه ها  -

 اقتصادي – معيارهاي مربوط به ابعاد اجتماعي  -

معيارهاي مربوط به روابط متقابل شاخص هاي چهارگانه كالبدي،دسترسي و راه ها ،عملكردها و  -

وارد ياد شده اجتماعي در ادامه معيارهاي مورد نظر در هر مورد هر كدام از م–ابعاد اقتصادي 

 ارائه مي شود .

  معيارهاي مربوط به ويژگي هاي كالبدي 

توجه به موقعيت جغرافيايي روستا از لحاظ استقرار )عنايت به قابليت ها و تنگناهاي رشد(، شرايط اقليمي 

 منطقه و غيره در ساماندهي بافت كالبدي به خصوص از لحاظ ويژگي هاي بخش مسكن 

وستا به عنوان عامل انتظام بخش بافت هاي مجاور و انفصال نسبي آن از جاده توجه به هسته مركزي ر -

 هاي ارتباطي عمده و اصلي 

استفاده از ساختار كالبدي موجود جهت تداوم رشد روستا و جلوگيري از گسترش بي رويه روستا به  -

 طرف زمين هاي كشاورزي

اصر كالبدي بارز آن جهت ساماندهي كالبدي توجه به بافت و هسته مركزي روستا و بهره گيري از عن -

 روستا 

 جلوگيري از ابعاد فضاها و مكان هاي بدون عملكرد و بدون استفاده در درون بافت  -

 و بي برنامه روستا  ضابطهجلوگيري از گسترش بي  -

 بهره گيري از اراضي مناسب داخل روستا جهت توسعه به عنوان اولويت نخست طرح ريزي كالبدي -

 عيارهاي مربوط به ويژگي هاي عملكردي )كاربري ها(م 

معموالًكاربري اراضي و كميت و كيفيت آن موضوعات بسيار حساس در توسعه كالبدي روستاست كه 

اعمال و تأمين و كنترل آن ساير ابعاد روستا را اعم از اقتصادي ، اجتماعي، زيست محيطي و حتي سياسي 
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به موارد مذكور و شرايط حاكم بر روستا معيارهاي مورد نظر در اين  با توجه . تحت تأثير قرار مي دهد

 زمينه عبارتند از :

توجه به تأمين نيازهاي اساسي روستا با توجه به تعداد جمعيت و فاصله آن به مراكز سكونتي عمده  -

 منطقه شهر 

 توجه به الگوي توزيع و رابطه مناسب كاربري ها با يكديگر و با بافت مجاور  -

 كارايي كاربري مورد نظر از لحاظ استفاده و دوره زماني استفاده از آن  -

 امكان بهره گيري مناسب و سهولت دسترسي به عملكرد براي نقاط مختلف روستا  -

 توجه به انعطاف پذيري استفاده و ايجاد كاربري هاي تجاري در سطح روستا -

 ها  معيارهاي مربوط به ويژگي هاي دسترسي و شبكه راه 

 مبنا قراردادن معابر موجود در شبكه ارتباطي پيشنهادي  -

 توجه به سلسله مراتب راه هاي دسترسي و همپوشاني آنها  -

 توجه به تحوالت جمعيت كنوني در سطح شبكه دسترسي  -

سرعت و مطلوبيت تردد در شبكه معابر در مواقع عادي و مواقع بروز خطر )زلزله ، آتش سوزي و  -

…) 

 بيت تردد در محدوده مركزي روستاكفايت و مطلو -

 تا حد ممكن ،امتداد يا باز نمودن كوچه هاي بن بست و ايجاد گشايش الزم در آنها  -

جلوگيري از تخريب بيشتر بافت و ساختمان ها ضمن تأمين حداقل نيازهاي دسترسي افراد و وسايل  -

 نقليه

  اقتصادي–معيارهاي مربوط به ابعاد اجتماعي 

 صادي،اجتماعي و فرهنگي فضاها و فعاليت هاي متشكله روستا حفظ ارزش هاي اقت -



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین               ی چغالکانروستا يطرح هاد
www.shahrsazionline.com 

65 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 

                                      توجه به قابليت مكان ها براي ارتقاء موقعيت اجتماعي و فرهنگي )به خصوص در مورد                                                   -

 هسته مركزي روستا(

 ي قابل احياء از لحاظ اجتماعي و اقتصادي ارزيابي نقاط و فضاها -

 توجه به نقش فضاها و عملكردهاي موجود و آتي در حيات اجتماعي و اقتصادي روستا  -

 توجه به تأثير مناسبات اجتماعي و گرايشات فرهنگي در شكل گيري فضاهاي مختلف  -

عاد اجتماعي و ايجاد گشايش ها و مكان هاي ويژه به عنوان فضاي سبز و باز جهت ارتقاء اب -

 فرهنگي ساكنين روستا 

 توجه به ارزش زمين هاي كشاورزي از لحاظ تضمين شغل اقتصادي غالب مردم  -

 توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي ساكنين و ابعاد و مشخصات واحد هاي مسكوني  -

 كردي معيارهاي مربوط به ارتباط متقابل مشخصه هاي مورد بررسي )كالبدي،دسترسي و راه هاي عمل

 اجتماعي (–و ابعاد اقتصادي 

 ارزيابي انطباق مقياس كالبدي و عملكردي -

ارزيابي كيفيت و كفايت همجواري راه ها بر اساس سلسله مراتب و نوع عملكرد راه ها با فعاليت  -

 ها و عملكرد هاي مجاور

 توجه به نقش عناصر نمادين روستا در فرهنگ عامه  -

 ي و فضاهاي سكونتي در مراودات اجتماعيسازگاري و تناسب ويژگي هاي كالبد -

فرهنگي ،اقتصادي در زندگي اهالي و نيز شرايط اقليمي  –بهره گيري از اصول و قواعد اجتماعي  -

 و طبيعي در جهت تدوين نظام فضايي روستا

 احداث مراكز فرهنگي مانند كتابخانه و فرهنگسرا  -
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 ارائه طرح هادي روستاي اكبرآباد
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 طرح هادي ارائه-2

ارائه طرح و گزينه هاي مختلف كاربري اراضي پیشنهادي روستا و انتخاب طرح و  -2-1

 گزينه مناسب و مقدور

با توجه به مباحث مطرح شده در فصل پيشين به خصوص در مورد سرانه كاربري ها و معيارهاي طرح 

كه به تفكيک انواع كاربري ها ريزي كالبدي نحوه توزيع انواع كاربري ها ارائه شده است .قبل از آن 

نحوه توسعه آتي روستا مورد بررسي قرار مي گيرد .الزم است ،مجدداً به اين نكته توجه  پرداخته شود ،

به صورت محدود و در زمين شود كه با توجه به شرايط حاكم بر نحوه توسعه روستا ،توسعه سطح روستا 

 .هاي داخل روستا تامين مي شود 

 

شبکه ح اصالح معابر ، مراكز محالت ، میادين ، گره هاي اصلي و تعیین ارائه طر -2-2

تا حد كوچه هاي دسترسي،همراه با  پیشنهادي و سلسله مراتب و اولويت بندي  معابر

 مشخص نمودن نحوه تعريض ارائه طرح هاي توسعه و تعريض معابر 

بط و معيارهاي ارائه شده در طراحي باتوجه به مواردي كه در زمينه شبكه ارتباطي روستا به لحاظ ضوا

كالبدي و نقشه شبكه ارتباطي روستا ارائه شده است . همچنانكه در نقشه پيشنهادي نيز مشخص است، 

 شبكه دسترسي روستا از لحاظ سلسله مراتب عبارتند از:

 : 2معبر اصلي درجه -

از طرف شمال به  ----وستاي كه از وسط بافت كالبدي روستا عبور مي كند و در امتداد خود به طرف ر

هدايت مي شود . به دليل عملكرد برون روستايي و ارتباط چندين روستا از طريق آن و نيز به لحاظ  ---

مراعات امنيت عبور و مرور وسائط نقليه و جلوگيري از بروز حوادث بر اساس ظوابط و مقررات راههاي 

 متر پيشنهاد شده است. 52روستايي باعرض 
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 : 1عي درجه معبر فر-

متري فوق الذكر منشعب و در جهت 3متري داخل بافت روستا مي باشد كه از محور  54شامل معابر 

 شمالي دسترسيهاي روستايي را مهيا مي سازد.

 : 2معبر فرعي درجه -

متري در نظر گرفته شده است . اين معبر جهت تسهيل رفت و  5كه در داخل بافت روستا به عنوان معابر 

 اره و هدايت آنها در سطوح باالتر و پايين تر ايفاي وظيفه مي نمايد. آمد سو

 دسترسي ها -

متري وكليه معابر بن  3اين معابر بعنوان آخرين سطح عملكردي سلسله مراتب شبكه ارتباطي ،شامل معابر 

 بست روستا را شامل مي شود كه وظيفه دسترسي به تک تک منازل روستايي را ايفا مي نمايند. 

در تعيين ميزان و نحوه تعريض معابر ضمن مالک قراردادن معيارهاي مربوط به طراحي شبكه ارتباطي 

 چند نكته مدنظر قرار گرفته اند كه عبارتند از :

 تا جائيكه مقدور بوده ،از انجام تخريب اجتناب گرديده است .-

هاي با كيفيت نامناسب بهره جهت تخريب و اصالح معبر از وجود اراضي باير يا مخروبه و ساختمان -

 گرفته شده است .

 سعي گرديده است تا قسمت عرصه ساختمان ها به معبر افزوده شود.-

در صورت عدم وجود شرايط فوق سعي شده است از دو طرف معبر به يک ميزان از محور معبر موجود -

 جهت تعريض معبر كمک گرفته شود .

 گرفته است. عملكرد كنوني و آتي معابر مدنظر قرار -

 به سلسله مراتب شبكه دسترسي توجه شده است. -
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 نقشه معابر پیشنهادي
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تعیین محدوده هاي با ارزش معماري ، تاريخي ، فرهنگي و طبیعي احتمالي روستا -2-3

 با توجه به ضوابط بنیاد مسکن انقالب اسالمي

 ارد.بافت تاريخي و فرهنگي وجود ند چغالكاندر روستاي 

 تعیین فضاهاي نیازمند نوسازي يا بهسازي احتمالي در روستا -2-4

فضايي  همراه است  _مفهوم بهسازي با اقدامات و پيش بيني هايي براي بهتر كردن كيفيت محيط كالبدي 

. بدين معني كه پديد آوردن امكانات نو بهترساختن محيط فضايي ميسر شود. براين اساس كليه اقدامات 

نق بخشي ، زندگي بخشي و تجديد حيات تمام ساختمان هاي فرسوده  تخريبي تلقي مي شوند. شامل رو

همراه و همگام با اين اقدام نوسازي ، كليه بناهاي قديمي يا نيمه قديمي باارزش در زمره ي اقدامات 

 بهسازي قرار مي گيرد. 

فرسوده روستا با توجه به ارزش  به آنچه گفته شد ، تخريب و نوسازي كليه بناهاي تخريبي وبا توجه 

 گذاري بناهاي با ارزش و حفظ اين گونه بناها شامل اقدامات نوسازي و بهسازي قرار مي گيرند.

 

ارائه جدول سطح و سرانه كاربريهاي پیشنهادي مبتني بر ضوابط و استانداردهاي -2-8

 مصوب و مورد عمل دستگاهاي اجرايي

 كاربري مسکوني-

 و به  ش جمعيت در افق طرح ،كاربري مسكوني در روستا افزايش پيدا خواهد كردبا توجه به افزاي

   552در افق طرح خواهد رسيد .با توجه به افزايش سطوح مسكوني سرانه آن نيز از  متر مربع  35/56125

اين ناشي از پيش بيني گسترش جمعيت روستا بيش از سطح در نظر  خواهد رسيد .   54/545متر مربع به 

 .گرفته شده مي باشد.
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 كاربري تجاري -

 كاربري تجاري به صورت سيال در نظر گرفته شده است. 

 كاربري مذهبي-

سطح مسجد و حسينيه( در وضع موجود  ر وضع موجود يک مسجد در سطح روستا موجود مي باشد. د

 متر مربع مي باشد.  53/4متر مربع با سرانه   23/261

رآورد شده سطح مذهبي وضع موجود، نياز به گسترش نمي باشد. اما به علت با توجه به افزايش جمعيت ب

سرانه  و توجه به جمعيت افق طرح با  مترمربع 22/541با مساحت سطح  موقعيت روستا  ، با رعايت حريم 

 .  پيشنهاد شده است متر مربع  35/2كاربري 

 كاربري آموزشي -

بوده كه كهربري آن در واقع تعطيل مي مدرسه ابتدايي سطوح آموزشي موجود روستا همانطور گفته شد 

براي يک باب مدرسه ابتدايي در نظر گرفته  متر مربع  24/663مساحت . با توجه به نياز آتي روستا ، باشد.

شده است.)موقعيت مدرسه در نقشه مشخص گرديده است.( با توجه به سطح در نظر گرفته شده سرانه 

 متر مربع مي باشد.   15/2، كاربري آموزشي در افق طرح

 شبکه ارتباطي -

به خود اختصاص داده است ،كه سرانه اي را سطح كاربري ها  ازمتر مربع    4565 /56با سطح معابر روستا

متر مربع را به خود اختصاص داده است . با توجه به تعريض و اصالح سطوح مربوط به    41/51معادل 

خواهد رسيد كه ناشي از اصالح  52/55و سرانه آن به متر مربع    35/1663معابر مساحت اين كاربري به 

  و گسترش كيفيت معابر مي باشد. عرض معابر
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 درماني كاربري-

اين كاربري در وضع موجود فاقد اين كاربري مي باشد. با توجه به اهميت اين كاربري در سطح روستا در 

 مربع در نظر گرفته شده است . متر 4/6متر مربع با سرانه   656طرح پيشنهادي 

 فضاي سبز-

فضاي سبز در واقع مربوط به باغات  اطراف مي باشد كه خارج از روستا ست . در در وضع موجود روستا 

متر  424فضاي سبز عمومي و پارک با  21/5متر مربع و سرانه  54/535طرح  پيشنهادي كه با مساحت 

 در نظر گرفته شده است.     44/26با سرانه  متر مربع  6445مربع و 

 كاربري ورزشي-

روستا در نظر گرفته  شمالدر فاقد كاربري ورزشي بوده در محدوده روستا  اين روستا در وضع موجود

  متر مربع در نظر گرفته شده است . 5/5با سرانه  1/121شده است .  سطح پيشنهادي براي اين كاربري 

 نظاميكاربري -

ضع موجود پاسگاه انتظامي وجود ندارد. با توجه به فضاهاي موجود در روستا در و چغالكاندر روستاي 

 مترمربع در نظر گرفته است.   56/4متر مربع را براي كاربري نظامي با سرانه  13/163مشاور سطي معادل 
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 1395در سال افق طرح  چغالکان يروستاپیشنهادي  ياراض يكاربر-1-8-2جدول

 نوع كاربري رديف

 روستايي طرح هادي

 جمعيتبا  

 نفر 564 

 درصد به سرانه مساحت كل

 كل (مترمربع) (مترمربع)

35/56125 مسكوني 1  54/545  1/45  

24/663 دبستان 2  15/2  45/5  

35/1663 معابر 3  52/55  55/56  

44/656 خانه بهداشت 4  44/6  34/5  

45/644 مسجد 5  35/2  35/5  

152/245 اداري 6  11/5  45/4  

1/121 زشيور 7  4 5/5  

13/163 انتظامي 8  56/4  65/5  

45/6445 پارک 9  44/26  44/54  

24/144 الحاقي 10  51/4  45/5  

54/535 فضاي سبز 11  21/5  51/4  

542/25312 جمع كل 12  - 544 

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 نقشه كاربري پیشنهادي



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین               ی چغالکانروستا يطرح هاد
www.shahrsazionline.com 

75 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 

حي و پیشنهاد ا رائه طرح هاي مربوط به جمع آوري و هدايت آب هاي سط-2-6

 سیسات زير بناييأاصالح ت

 تلفن –

 . هستندتلفن شخصي داراي منازل اكثر چغالكان روستايدر 

 برق –

به شبكه سراسري متصل است و كمبود خاصي در اين مورد مشاهده نمي  5634روستاي در سالاين  برق

 شود . 

 فاضالب –

ت و فاضالب منازل به چاه هاي جذبي دفع مي مانند ساير نقاط منطقه سيستم دفع فاضالب اس روستااين  

شود . در شرايط كنوني و در ميان مدت امكان ايجاد و احداث شبكه فاضالب مقدور نمي باشد . از اين 

رو ضمن لزوم رعايت شرايط الزم براي ايجاد و احداث چاه هاي جذبي ،الزم است از تخليه فاضالب 

 شود .منازل به معابر و اراضي كشاورزي ممانعت 
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 طرح هادي وابط و مقرراتضتدوين 
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 تدوين ضوابط و مقررات-3

ايمن سازي در روستا در مقابل سوانح طبیعي از جمله زلزله، سیل و زمین وابط ض-3-1

 لغزش

با عنايت بر اهميت زلزله خيزي ،تمام بناهاي مسكوني بايستي با روش صحيح و با استفاده از  -

و با رعايت ضوابط مقاوم سازي در برابر زلزله احداث شوند)آيين نامه  مستحكم ،مصالح با دوام

 زلزله (. 2544

 رعايت حريم تعريف شده براي كانال هاي آب براي خطر احتمالي سيل -

 

مقررات زيست محیطي مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبیعي و فعالیت هاي -3-2

س ضوابط مصوب سازمان حفاظت اقتصادي و خدماتي موجود يا پیشنهادي طرح براسا

 محیط زيست

رعايت حريم هاي زيست محيطي براي كاربري هاي صنعتي، دامداري ها، آرامستان و . . . با توجه به نوع 

 كاربري و فعاليت با توجه به ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست براي فضاهاي سكونتي الزامي است.

 

  ضوابط مربوط به ساخت و ساز-3-3

اي پيشنهادات و رفع كمبودها در آينده چه در خصوص واحدهاي مسكوني و چه در خصوص براي اجر

 واحدهاي خدماتي ضوابط و مقرراتي طرح شده كه بايستي مورد توجه مجريان طرح قرار گيرد .

 كليات اين ضوابط و مقررات شامل داخل محدوده خدماتي و خارج محدوده خدماتي مي گردد.-

مقررات طرح در محدوده مصوب طرح بوده و به طور كلي در برگيرنده حدود شمول ضوابط و -

 اقدامات مختلف از قبيل تفكيک زمين و استفاده از انواع ساختمان ها و اراضي خواهد بود.
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محدوده خدمات روستا بر روي نقشه كاربري اراضي پيشنهادي با خط محدوده مشخص گرديده است و -

 ه تفضيل خواهد بود.جزئيات آن در ادامه اين مبحث ب

در خارج از محدوده خدماتي نيز رعايت ضوابط و مقررات الزامي است .اراضي بيرون از محدوده -

 خدماتي خارج از بافت محسوب مي گردد و ساخت و ساز در آن ممنوع مي باشد.

 واحدهاي مسكوني خارج از محدوده پيشنهادي جزو طرح فعلي محسوب نمي گردد و توسعه در اطراف-

 آنها تحت هر عنواني كه باشد ،ممنوع است.

: احداث تأسيسات برق ،آب، گاز و تلفن در داخل محدوده بافت روستا در صورت كسب مجوز 5تبصره 

 از مراجع ذيصالح آزاد است.

: احداث مكان هاي ورزشي نظير زمين چمن ورزشي و سالن ورزشي در خارج از بافت با مجوز  2تبصره 

 مانع است.مراجع ذيصالح بال

 متر مربع مي باشد. 244-214حد نصاب قطعات تفكيكي )حداقل تفكيک(در كاربري مسكوني -

 جنوبي است.-با توجه به اقليم منطقه قرار گيري واحد هاي مسكوني در جهت شمالي-

: واحدهاي مسكوني كه جهت غربي و شرقي دارند،مستني از اين قاعده مي باشند،ولي استقرار  6تبصره 

 و بايد طوري باشد كه بتواند از حداكثر نور خورشيد استفاده نمايد.بازش

چنانچه تفكيک قطعات بزرگ شامل كاربريهاي خدماتي گردد، ضروري است كليه سطوح تسهيالت -

 عمومي منظور شده در طرح هادي در قطعه زمين مزبور منظور گردد.

 عايت شود.در تفكيک قطعات بزرگ مقررات گذربندي طرح هادي بايستي ر-

 در اتاقهايي كه امكان نورگيري وجود ندارد ،از طريق حيات خلوت و يا پاسيو بايد نور كافي تأمين شود.-

 متر مربع پيش بيني مي گردد. 54:حداقل مساحت حياط خلوت ، 1تبصره 

 مجموع عرض دو معبر مجاور خواهد بود.  5/4رعايت پخي در مقاطع دو معبر الزامي و ميزان آن -
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:اگر ساختمان در محل تقاطع دو معبر احداث گردد، رعايت پخ تنها براي طبقه اول الزامي است  3صره تب

 و طبقات باال مي توانند بدون پخ احداث شوند. 

 موارديكه قبل از تهيه طرح فعلي احداث شده اند به قدرت خود باقي مي ماند. -

 در نظر گرفته شود.متر  1/5ارتفاع ساختمان هاي دو طبقه از سطح زمين  -

 

ط مربوط به نما و سیماي كالبدي روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداري ابنیه بضوا -3-4

با استعالم از بنیاد مسکن انقالب اسالمي و )در محدوده احتمالي بافت با ارزش روستا 

 (. میراث فرهنگي

لرستان ا از ميراث فرهنگي استان با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته براي شناسايي بافت با ارزش روست

 محدوده اي تعريف نگرديده است. 

 

 تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضي در كاربري هاي مختلفضوابط و مقررات -3-8 

 كاربري مسکونيضوابط و مقررات اجرايي  -3-8-1

 مقررات تفکیک اراضي

 متر مربع مي باشد. 244حد نصاب قطعات تفكيكي )حداقل تفكيک( در كاربري مسكوني -

 درصد مي باشد. 524تراكم ساختماني در روستا با توجه به محدوديت گسترش فيزيكي روستا،-

 طول قطعات تفكيكي نبايد بيش از سه برابر عرض قطعه باشد-

 524قطعات تفكيكي موجود كه كمتر از حد نصاب مذكور مي باشد،مستثني از ضابطه فوق)حدنصاب  -

 مترمربع( مي باشد.

 جنوبي است.-با توجه به اقليم منطقه قرارگيري واحدهاي مسكوني در جهت شمالي-
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: واحدهاي مسكوني كه جهت غربي و شرقي دارند،مستني از اين قاعده مي باشند،ولي استقرار  6تبصره 

 بازشو بايد طوري باشد كه بتواند از حداكثر نور خورشيد استفاده نمايد.

 متر باشد. 5يد كمتر از حداقل عرض قطعات تفكيكي نبا-

 متر است  5حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان از شيب متوسط معبر مجاور ،-

چنانچه تفكيک قطعات بزرگ شامل كاربريهاي خدماتي گردد، ضروري است كليه سطوح تسهيالت -

 عمومي منظور شده در طرح هادي در قطعه زمين مزبور منظور گردد.

 ذربندي طرح هادي بايستي رعايت شود.در تفكيک قطعات بزرگ مقررات گ-

 متر مربع پيش بيني مي گردد. 54:حداقل مساحت حياط خلوت ، 1تبصره 

 مجموع عرض دو معبر مجاور خواهد بود.  5/4رعايت پخي در مقاطع دو معبر الزامي و ميزان آن -

بقه اول الزامي است :اگر ساختمان در محل تقاطع دو معبر احداث گردد، رعايت پخ تنها براي ط 3تبصره 

 و طبقات باال مي توانند بدون پخ احداث شوند. 

 موارديكه قبل از تهيه طرح فعلي احداث شده اند به قدرت خود باقي مي ماند. -

با عنايت بر اهميت زلزله خيزي ،تمام بناهاي مسكوني بايستي با روش صحيح و با استفاده از مصالح با -

 زلزله (. 2544ابط مقاوم سازي در برابر زلزله احداث شوند)آيين نامه دوام و مستحكم و با رعايت ضو

 

 ضوابط و مقررات اجرايي واحدهاي آموزشي -3-8-2

 الف:ضوابط و مقررات تفکیک زمین

 بايستي رعايت و اجرا حداقل استانداردهاي داخلي ساختماني مربوط به ضوابط آموزش پرورش گردد.

 وزشيب:مقررات احداث ساختمان هاي آم
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درصد سطح كل زمين مي باشد .سطح زير بنا در هر يک از  44حداكثر سطح زير بنا در طبقه همكف، -

 درصد سطح كل زمين مي باشد . 44طبقات اعم از سطح زمين )زير زمين(يا باالتر از سطح زمين معادل 

ز حريم شبكه متر ا 54از نظر حفاظت و ايمني و آرامش، ساختمان هاي ياد شده ، بايستي حداقل -

 ارتباطي فاصله داشته باشد.

 طبقه تعيين مي گردد. 2طبقه حد مطلوب و متوسط  6حداكثر تعداد طبقات براي احداث دبيرستان -

:استفاده از طرح هاي تيپ سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور و وزارت آموزش و پرورش  5تبصره -

قررات سازمان نوسازي بر ضوابط ارائه شده در احداث واحدهاي آموزشي بالمانع ،و ضوابط و م

 ارجحيت دارد.

 

 دولتي–ضوابط و مقررات اجرايي در حوزه اراضي اداري -3-8-3

 الف: مقررات تفكيک اراضي

 تفكيک اراضي جهت كاربري اداري با توجه به ظرفيت مورد نياز سازمان مربوطه امكان پذير است.-

حورهاي اصلي روستا مستقر شوند و از طريق شبكه اصلي ساختمان هاي دولتي مي بايست در جوار م-

 مستقيماً قابل دسترسي باشد.

 ب: مقررات احداث ساختمان

 له داشته باشد.صمتر از حريم شبكه ارتباطي فا 1دولتي بايد حداقل -ساختمان اداري-

 داشته باشد. متر فاصله با بناهاي مجاور 6جبهه ي جانبي ساختمان به منظور حفاظت و ايمني بايستي -

 متر است. 5حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان از شيب متوسط معبر مجاور ،-

 در صورت ارائه ضوابط و مقررات از طرف سازمان با اداره مربوط بر ضوابط ارائه شده ارجح خواهد بود.
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 ضوابط و مقررات اجرايي در حوزه اراضي تجاري -3-8-4

تبي بايستي از دسترسي به وسايل نقليه و شبكه عابر پياده واحدهاي تجاري در كليه سطوح سلسله مرا-

 برخوردار باشند.

متر مربع است كه مساحت قسمت هاي اصالحي و معابر  52حد نصاب تفكيک زمين در اراضي تجاري -

 جزء آن نمي باشد.

ظر متر مربع براي هر نفر در افق طرح در نظر گرفته شده و طبق ن 5سرانه تجاري به صورت شناور -

 مسئولين ذيربط و با رعايت ضوابط فوق قابل اجرا مي باشد.

واحدهاي تجاري موجود كه تا تاريخ ابالغ اين طرح،گواهي پروانه ساختمان و عدم خالف و تبصره :

 .كسب كرده اند ،مشمول اين ضابطه نمي شوندا پايان كار مراجع ذيصالح ر

 

 ز و پارک هاي عموميمقررات و ضوابط اجرايي در حوزه فضاهاي سب-3-8-8

 كليه فضاهاي مربوط به پارک عمومي و فضاهاي سبز تنها مطابق برنامه طرح مي تواند تأمين شوند.-

درصد از سطح كل قطعه مي باشد كه جهت احداث  1حداكثر سطح زير بناي مجاز در اين حوزه معادل -

 .قسمت مديريت، گلخانه، سرويس بهداشتي و رستوران پيش بيني شده است

تبصره :احداث مجموعه فرهنگي و هنري و تفريحي در داخل فضاي سبز با موافقت مراجع ذيصالح 

 بالمانع است.

 

 اصالح شبکه معابرضوابط و مقررات -3-6

شبكه ارتباطي روستا در نقشه شبكه معابر پيشنهادي مشخص گرديده است. در مورد معابري كه عرض 

 ه ايجاد خواهند شد،ضوابط ذيل الزم االجرا استآنها در نقشه مشخص شده اند و در آيند
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 مبناي گذربندي و ايجاد راه هاي جديد الگوي شبكه ارتباطي موجود است .-

 متر نمي تواند بن بست باشد.  514گذرگاه هاي با طول بيش از -

 متر دارند ،ايجاد دوربرگردان الزامي است. 14در انتهاي گذرگاه هاي بن بست كه طولي بيش از -

شيب عرضي خيابان ها و معابر اصلي از محور خيابان به طرف كانال هاي دفع آب هاي سطحي پيش -

 بيني و اجرا شود.

 

ارائه ضوابط حريم هاي مختلفي نظیر جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژي، ابنیه -3-7

 انتظامي و. . . بسته به موقعیت و شرايط خاص -تاريخي، حريم فعالیت هاي خاص نظامي

 روستاي مورد مطالعه

 حريم خطوط انرژي-3-7-1

كيلو ولت سه متر از فاز كناري در هر طرف مسير خط و حريم درجه  24حريم درجه يک شبكه  -

 دو،پنج متر از محور خط براي هر طرف مسير شبكه مي باشد.

كيلو ولت سيزده متر از فاز كناري در هر طرف مسير خط و حريم  36حريم درجه يک شبكه  -

 ه دو شبكه بيست متر از محور خط براي هر طرف مسير مي باشد.درج

كيلو ولت هفده متر از فاز كناري در هر طرف مسير خط و حريم  264حريم درجه يک شبكه  -

 درجه دو شبكه چهل متر از محور خط براي هر طرف مسير مي باشد.

سير خط و حريم كيلو ولت بيست متر از فاز كناري در هر طرف م 444حريم درجه يک شبكه  -

 درجه دو شبكه پنجاه متر از محور خط براي هر طرف مسير مي باشد.

در مسير و حريم درجه يک اقدام به هر گونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسكوني و  -

تاسيسات دامداري يا باغ و درختكاري و انبار داري تا هر فاصله اي ممنوع مي باشد. فقط زراعت 
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حفر چاه و قنات و راهسازي و شبكه آبياري مشروط بر اينكه سبب ايجاد فصلي و سطحي و 

 خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نگردد.

در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكونيو صنعتي و مخازن سوخت تا  -

 هر ارتفاع ممنوع مي باشد.

 

 حريم سازمان حفاظت محیط زيست -3-7-2

متر از روستا با توجه به معيارهاي زيست محيطي  5144م از اين سازمان رعايت فاصله براساس استعال-

 جهت دفع فضوالت حيواني بايد رعايت گردد.

 متري دامداري ها از روسنا الزامي است. 5144رعايت حداقل فاصله -

 ايع كاركاهي كد الف مي توانند در روستا اجازه فعاليت داشته باشند. نص-

 راه حريم-3-7-3

براساس استعالم از اداره راه و ترابري استان لرستان، حريم قانوني راه هايي روستايي خارج از بافت -

از اكس به طرفين مي باشد. ليكن جهت  521متر از آكس محور به طرفين  و در داخل بافت  5221روستا 

اخل بافت روستا بايد در متر به طرفين در د 1اجراي طرح هادي رعايت فاصله جهت تأسيسات زيربنايي 

 نظر گرفته شود.

 

 ساير ضوابط و مقررات-3-5

در مواردي كه مجموعه مقررات و ضوابط نسبت به آن ساكت است ،مقررات ويژه سازمان مجري طرح -

 هادي با رعايت مقررات ساختماني مالک عمل است.
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ر صرفاً مي بايست از طريق چنانچه مغايرتي در ضوابط طرح و قوانين جاري ايجاد گردد،ضوابط مغاي-

 كميته فني استان و ساير مراجه قانوني مورد بررسي و اصالح مجدد قرارگيرد.

چنانچه مغايرتي در ضوابط طرح وجود داشته باشد و طرح تفضيلي تهيه و تصويب شود ،ضوابط طرح -

 تفضيلي مقدم خواهد بود.

 ابط و مقررات را مشخص مي نمايد.خارج از اين ضوابط و مقررات ،كميسيون تغيير كاربري ضو-

هر نوع تغيير كاربري بر خالف نقشه تفصيلي طرح هادي روستايي،مجاز نبوده و به عنوان خالف اجرايي -

 بايستي در كميسيون مغايرت ها مطرح شود. 

 ضوابط و مقررات مربوط به كاربري هاي اداري  ●

 ي گردد.درصد تعيين م 34سطح اشغال بنا در كاربري هاي اداري -

 در احداث بنا در كاربري هاي اداري رعايت ضوابط و مقررات اداره مربوطه الزامي مي باشد.-

 )مقاوم سازي در برابر زلزله( الزامي است. 2544رعايت آئين نامه -

 متر تعيين مي گردد. 544حداقل حدنصاب تفكيک در كاربري هاي اداري -

 مربوطه مي باشد.ساير ضوابط و مقررات تابع ضوابط ادارات -

 و مقررات مربوط به كاربري هاي ورزشي ضوابط ●

 احداث بنا در كاربري هاي ورزشي تابع ضوابط و مقررات اداره تربيت بدني مي باشد.-

متر سطح اشغال بنا مي تواند صد  544در صورت احداث بنا در اراضي داراي كاربري هاي ورزشي زير -

 در صد تعيين گردد.

در مستحدثات ورزشي ضروري است و بايد به  2544و مقررات ايمني از جمله آيين نامه رعايت ضوابط -

 تصويب مراجع ذيصالح برسد.
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 ضوابط و مقررات مربوط به كاربري هاي فرهنگي ●

 متر تعيين مي گردد. 14حداقل حدنصاب تفكيک در كاربري هاي فرهنگي -

 ذهبي احداث گردد.كاربري هاي فرهنگي مي تواند در كنار كاربري هاي م-

 رعايت ضوابط ايمني در احداث مستحدثات كاربري هاي فرهنگي الزامي است.-

رعايت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در احداث كاربري هاي فرهنگي الزامي -

 است.

 و مقررات مربوط به كاربري هاي آموزشي ضوابط ●

 زشي الزامي است.رعايت ضوابط ايمني در احداث مستحدثات آمو-

 رعايت ضوابط و مقررات سازمان تجهيز و نوسازي مدارس در كاربري هاي آموزشي ضروري است. -

 ضوابط و مقررات مربوط به كاربري هاي بهداشتي ●

 متر تعيين مي گردد. 14نصاب تفكيک در كاربري هاي بهداشتي  حداقل حد-

ز جمله نحوه دفع بهداشتي فاضالب كاربري رعايت ضوابط زيست محيطي در كاربري هاي بهداشتي ا-

 هاي بهداشتي ضروري است.

 و مقررات مربوط به كاربري هاي درماني ضوابط ●

 رعايت ضوابط ايمني در احداث كاربري هاي درماني الزامي است.-

توجه به مسائل زيست محيطي در نحوه جمع آوري زباله هاي كاربري هاي درماني و دفع بهداشتي -

 وليد شده در كاربري مذكور الزامي است.فاضالب ت

 ت وزارت بهداشت و درمان مي باشد.ساير ضوابط و مقررات تابع ضوابط و مقررا-

 


