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  مرحله اول : مطالعات پايه -1

 ع عمومي شهرستاناوضا-1-1
شهرستان و نقش آن در سطح ناحيه اصفهان، شهر و روستاهاي اطراف و نقش شهر اصفهان به عنوان مرکز 

 استان ومرکز شهرستان بايد در طرح هادي روستايی مورد توجه قرار گيرد.

و فضايی کالبدي از عوامل حائز اهميت در بررسی کل  ويژگی هاي جغرافيايی، جمعيتی و اجتماعی، اقتصادي

 در طرح می باشد.

 موقعيت سياسي -1-2
دقيقه  20درجه و 01دقيقه تا  10درجه و  07کيلومتر مربع بين  291/170711استان اصفهان به مساحت 

واقع شده دقيقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ  02درجه و  55دقيقه تا  03درجه و  19عرض شمالی و 

است. اين استان در مرکز ايران و از شمال با استانهاي مرکزي، قم و سمنان از جنوب به استانهاي فارس و 

کهگيلويه و بوير احمر از شرق به استان يزد و از غرب به استانهاي لرستان و چهارمحال و بختياري محدود می 

 شود.

 ويژگي هاي جغرافيايي -1-3
مباحث اکولوژي بعنوان اکو سيستم، جزئی از سيستم محيط قابل بحث و  در بررسی يک محيط بررسی

بررسی می باشد. رشد توسعه و تکامل يک سيستم به اجزاء آن سيستم و روابط متقابل بين آنها بستگی دارد 

در صورتيکه يک جزء از سيستم تغيير کند، کل سيستم دستخوش تغيير می شود. شکل گيري اکو سيستم 

فضاي يک محيط با يک محيط ديگر متفاوت می  -زا تشکيل دهنده آن دارد. اگر شکل کالبديبستگی به اج

 باشد. اين وجه تمايز ناشی از اجزا تشکيل دهنده آن سيستم و تاثيرات متقابل آنها بر يکديگر می باشند.

 تحليل توان و پتانسيل يک محيط

 بررسی مناطق حساس و آسيب پذير 

 کاربري زمين 
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 باارزش از لحاظ زيست محيطی، مناظر طبيعی تعيين نواحی 

در تحليل ويژگی هاي جغرافيايی، هر يک از اجزاء را بعنوان جزئی از اکو سيستم محيط تلقی می کنيم. در 

 اين بخش الزم است موارد زير مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد:

 موقعيت جغرافيايی شهرستان 

  آب و هوايیپتانسيل محيط با توجه به شرايط اقليمی و 

 پتانسيل محيط با توجه به امکانات و محدوديتهاي منابع آب 

 پتانسيل محيط با توجه به امکانات و محدوديتهاي منابع خاک 

با توجه به موقعيت خاص شهرستان جريانات هوا حالت نزولی دارد به همين علت هوا در بيشتر ساعات سال 

ساعت در روز می باشد. با توجه به ميزان تابش خورشيد  9آبی و شفاف و ميزان تابش خورشيد بطور متوسط 

در طول روز استفاده انرژي خورشيدي با توجه به مزيت هاي زيست محيطی از نکات مثبت در اين منطقه می 

 باشد.

درصد از روزهاي سال هوا آرام بوده و  55نزولی بودن جريان هوا در اين منطقه باعث می شود که حدود 

درصد و در ساير فصل هاي سال بيش از  07ی در آن صورت نگيرد. اين ميزان در فصل پائيز هيچگونه جابجاي

درصد را در بر می گيرد. با توجه به عدم جابجايی هوا در بيشتر روزهاي سال ضخامت هواي آلوده بوده در  57

مللی محيط زيست متر در شهر اصفهان می رسد. بر اساس استانداردهاي بين ال 077بعضی مواقع از سال به 

درصد از روزهاي سال پديده اينورژن )وارونگی( رخ می دهد. توسعه صنايع سنگين و آلوده  57در مناطقی که 

مناسب نمی باشد. استفاده از انرژي هاي فسيلی مناسب نمی باشد و گسترش انرزي هاي هماهنگ با محيط 

 زيست و انرژي هاي نو در اولويت می باشند.

ت که ممنوعيت استفاده از صنايع سنگين منحصر به شهر اصفهان نمی باشد بلکه اين الزم به ذکر اس

 محدوديت کليه مناطق کويري شرق اصفهان، اصفهان و منطقه غرب اصفهان را در بر می گيرد. 

درصد در  57درصد بارندگی در فصل پائيز،  25در بررسی ميزان بارندگی در اين شهرستان ديده می شود 

ميليمتر را با خود  127درصد در بهار انجام می گيرد که مجموعاً متوسطی نزديک به  25ن و فصل زمستا
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بهمراه دارد. اين ميزان درمناطق غربی به سمت رشته کوههاي زاگرس بيشتر و در شرق کمتر می باشد. در 

 می رسد.فصل تابستان ميزان بارندگی تقريباً صفر و برعکس ميزان تبخير به باالترين ميزان خود 

با توجه به نقشه بارش کشاورزي بصورت ديم صورت نمی گيرد و پی کشت و کار بصورت ترکيبی يعنی با آب 

 سطحی و يا زير زمينی می تواند مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به محدوديت آب تمرکز کشاورزي بر روي کشت بهاره اعم از غالت و يا حبوبات از اهميت ويژه اي 

می باشد . و به علت خشکی منطقه در تابستان کشتهاي پائيزي می توانند در حفظ منابع آب نقش برخوردار 

 بسزايی داشته باشند.

جريان هوا از غرب به طرف شرق منطقه انتقال داده می شود . با توجه به موقعيت شهر اصفهان در سطح 

شهر فرهنگی و تاريخی و صنعتی ، شهرستان و حتی استان و در مراتب باالتر در سطح کشور بعنوان يک 

نتيجتًا هرگونه آلودگی ناشی از سوختهاي فسيلی و همچنين پديده وارونگی از غرب و جنوب غربی به سطح 

شهر اصفهان و نهايتاً شرق اصفهان منتقل می شود. با توجه به اين مسئله قرار گرفتن صنايع سنگين در غرب 

 اصفهان و توسعه آن بايد ممنوع گردد.

رار گرفتن شهر اصفهان  در غرب کوير الزاماتی را براي منطقه بوجود می آورد و آن تجهيز بوسيله پوشش ق

 گياهی  به منظور جلو گيري از گسترش کوير و بادهاي شنی در فصل تابستان می باشد.

کعب و ميليون متر م 557ميزان آبدهی در سالهاي قبل از ايجاد سد و تونل کوهرنگ در سالهاي خشکسالی 

 ميليون متر مکعب بوده و عمده جريان آن در اواخر زمستان و اوائلبهار می باشد. 1157در سالهاي پر باران 

با توجه به محدوديتهاي آب زاينده رود ، آب اين رودخانه از دير باز تقسيم بندي می شده است. اين الگوي 

خرداد که آب  15روز اول آذر ماه تا  195ر مصرف، هماهنگ با ارزشهاي خاک تنظيم گرديده است. در واقع د

خرداد تا آخر آبان، آب بين بلوکات تقسيم می  15به قدر وفور موجود است، استفاده از آن براي همه آزاد و از 

شود. بلوک هايی که از نظر کيفيت خاک از ارزش بااليی برخوردار می باشند، ميزان بيشتري آب جهت کشت 

ص می يابد. رژيم آبی زاينده رود در قبل از احداث سدها و تونل ها بدين صورت صيفی جات به آنها اختصا

بوده که در مواقع پر آبی، آب داخل  رودخانه ماديها جريان داشت و عالوه بر استفاده در نقاط مختلف، باعث 
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مانع توسعه تغذيه سفره هاي آب زير زمينی می گرديد و مازاد آن به تاالب گاوخونی سرازير می شد که خود 

کوير بود. با ايجاد سد ها و توسعه کانالها عالوه بر تغيير الگوي کشت و تقسيم مجدد آب براساس ميزان 

 فروش، مانع از رسيدن او به تاالب نيز گرديد.

سيستم آبياري جديد عامل افت شديد سطح آبهاي زيرزمينی و مشکالت زيست محيطی و نابودي درختان 

 ياري از زمينهاي کشاورزي شرق اصفهان و نابودي تاالب گرديده است.داخل شهر و نابودي بس

 :پتانسيل محيط با توجه به امکانات و محدوديتهاي منابع خاک 

زمينهاي قابل کشت اين منطقه را رسوبات رودخانه زاينده رود تشکيل می دهد. متاسفانه کليه توسعه هاي 

ته است. سطحی از اين رسوبات رودخانه با بافت ريز شهري فصلی  درست بر روي همين زمينها انجام گرف

وقليايی وجود دارند که حاصلخيزي آنها نسبت به دسته اول کمتر بوده و در محدوده دهستان مهتاب، بر آن و 

 رودشت واقع شده اند. اين زمينها در تقسيم بندي آب تنها داراي کشت غالت می باشند.

 مل طبيعیمناطق حساس و آسيب پذير به لحاظ عوا 

در غرب اصفهان به دليل وجود جريانات هوا از غرب به شرق و باال بردن ميزان آلودگی هواي شهر اصفهان از 

حساسيت بيشتري برخوردار می باشد. همچنين منابع آب در غرب اصفهان می باشند. در صورت محدوديت 

قسمت غرب، شرق، شمال و جنوب کمی و کيفی منابع آب، توسعه شهر، توسعه صنعتی. توسعه کشاورزي در 

تحت تاثير قرار می گيرند. بنا به آنچه گفته شد می توان قسمت غرب اصفهان جز مناطق حساس و آسيب 

 پذير کل سيستم شناخته شود.

  کاربري زمين 

 با توجه به رسوبی و آبرفتی بودن خاک در صورت آماده بودن ساير شرايط براي کشاورزي مناسب می باشد.

تپه ها به دليل داشتن گونه هاي کمياب و جانوري و همچنين استفاده از آنها در زمانهاي فراغت جزء  کوهها و

مناطق با ارزش زيست محيطی محسوب می گردند. اين مناطق به دليل ارزشهاي منظري واستفاده از آنها در 

رايطی که زمين کافی براي اوقات فراغت بايد از هر گونه آلودگی و توسعه شهري دور بماند. با توجه به ش

 هرگونه فعاليتی وجود دارد، اين گونه زمين ها بدليل ارزشهاي خاص طبيعی شايسته است حفظ گردند.
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 ويژگي هاي اقتصادي: -1-4

اقتصاد يک ناحيه، شهرستان و شهر از عوامل تاثير گذار در سطح خود و حتی در سطح ملی می باشد. نواحی 

رشد به مکش سرمايه از حاشيه و همچنين باز توليد سرمايه در داخل خود به  کالن شهري بعنوان قطب هاي

ايجاد فرصت هاي شغلی در فضاي درونی خود می پردازند. اين نکته سبب می شود جمعيت ساکن را در خود 

نگه داشته و از سوي ديگر سبب موج مهاجرت از شهر ها و روستاهاي پيرامون می شود. بنگاههاي اقتصادي 

 وان عامل موثر در جذب جمعيت عمل می کنند.بعن

 ابتدا به بررسی صنايع مستقر در سطح شهرستان اصفهان، سطح و گسترش آن می پردازيم.

 

 صنايع ريسندگی و بافندگی 

صنعت ريسندگی و بافندگی در اصفهان ريشه هاي گسترده تاريخ دارد. در دوران صفويه، ايران از مهمترين 

و صادر کننده ابريشم و فرآورده هاي ريسندگی و بافندگی بود و مرکز عمده اين  کشور هاي توليد کننده

فعاليت ها در اصفهان قرار داشت. در آن زمان با جمعيت دولت در روستاهاي حاشيه کوير اصفهان، توتستان 

از سوي هاي وسيعی ايجاد شده که از يک سو از پيشروي کوير و روند مستمر بيابان زايی جلوگيري می شد و 

 ديگر صنعت توليد ابريشم و صنايع وابسته به آن فعال می گشت.

با توجه به برتري اين صنعت در اصفهان و آگاهی از برتري شهر ها و روستاهاي حاشيه کوير در صنايع 

ريسندگی و بافندگی اعم از کارگاهی و کارخانه اي برنامه ريزي مستمر براي تحقق توسعه اين صنعت در 

 مذبور صورت پذيرد.مکان هاي 

همچنين تامين شبکه آبرسان براي توتستان ها براي گسترش اين صنعت و حتی براي جلوگيري از بيابان و 

 توسعه کوير می تواند در گسترش و تثبيت اين صنعت موثر باشد.

هميت اعطاي معافيت هاي مالياتی براي سرمايه گذاري و نوسازي اين صنعت در سطح کارگاه و کارخانه ها ا

 گسترش و کيفيت باالي محصوالت توليدي می شود.
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 گردشگري 

مناطق و شهر هايی که براي گردشگري خارجی و داخلی جذابيت دارند بايد در ساير زمينه هاي علمی، 

 تفريحی، بناهاي تاريخی و مناظر طبيعی از برتري نسبی به ساير مناطق پيرامون داشته باشند.

هد هنرهاي زيبا بوده است. تزئينات آجري و کاشيکاري و گچبري و انواع خط در اصفهان از زمانهاي قديم م

آثار تاريخی اصفهان از حدود هزار سال پيش از دوره معاصر بر اطراف و جوانب منارها و داخل و خارج مساجد 

 و کاخ ها، ساير اماکن مقدسه بهترين گواه بر اين موضوع می باشد.

د شده يو ظروف قلمزده و قرآنها و کتابهايی در عصر صفويه تذهيب و نقاشی و تجلانواع زري و قلمکار و ترمه 

 و قطعات مينياتور و نقاشی روي کاغذ و قلمدان اشاعه ورواج هنرهاي تزئينی را در اصفهان رواج ميدهد .

 اصفهان امروز در صنايع خاتمکاري، کاشيکاري، قلمزنی، مينياتورسازي، نياکاري و زرگري نقره وطال

 وقلمکارسازي و انواع و اقسام هنر بافندگی )قالی و قاليچه( از شهرت جهانی برخوردار ميباشد .

 27از دير باز بخش خدمات گردشگري و توريست در اين منطقه فعال بوده است اين امر سبب شده است 

 درصد توريست هاي داخل و خارجی شهر اصفهان را براي گردش انتخاب کنند 

ن تاريخی در جاي جاي اصفهان به چشم می خورد و فقط مختص به شهر اصفهان نمی شود بناها و اماک

.متاسفانه توجه خاصی که به شهر اصفهان شده است در ساير نقاط و اماکن تاريخی ساير شهرو روستاهاي 

بدون هيچ پيرامون نمی شود. در بسياري از روستاها آب انبارها و برج هاي با ارزش تاريخی ديده می شود که 

 مرمت و مراقبت در حال تخريب می باشند. 

بسياري از اين بناها سبب هويت بخشی به منطقه و روستاي مورد نظر شده اند. با حفظ ومرمت اين بناها می 

 توان در افزايش درآمد در نقاط روستايی و اشتغالزايی در اين نقاط کمک شايانی کرد. 

صنايع دستی، فرشبافی و بافندگی در نقاط روستايی می توان سبب همچنين با ايجاد و توسعه کارگاههاي 

 اشتغال بخش عظيمی از زنان هنر مند روستا ها شد.
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 کشاورزي 

 در بررسی بخش کشاورزي دو نگاه حائز اهميت می باشد.

 ميزان ارزش اقتصادي بخش کشاورزي -1

 نقش فعاليت کشاورزي در حفاظت از محيط زيست -2

احث اکولوژيک و زيست محيطی می باشد ذکر اين نکته ضروري است که اگر بخش ديدگاه دوم که جزء مب

کشاورزي بتواند در حفاظت از محيط زيست موثر افتد ارزش چندين برابر اقتصاد و سود حاصل از فروش 

محصوالت کشاورزي را در بر خواهد داشت. از بين رفتن زمينهاي کشاورزي در اثر گسترش فعاليتهاي صنعتی 

 ربرهاي مسکونی در حومه هاي شهر که بصورت غير مجاز رشد می کنند بسيار نگران کننده است.و کا

از نکات تهديد کننده کشاورزي در شهرستان اصفهان آب می باشد و همان طور که گفته شد اصفهان جزء 

 مناطق کم خشک و کم باران است.

اليزي، سبزيجات و علوفه در مناطق کم در محصوالت زراعی در مناطق پر آب گرايش به سمت کشت هاي ج

 آب به سمت غالت و حبوبات گرايش وجود دارد.

 اراضی زراعی نزديک شهر اصفهان به محصوالت جاليزي و سبزيجات گرايش بيشتري نشان می دهند.

ز اراضی اين گرايش به دليل نزديکی به بازار ولزوم انتقال سريع محصوالت به شهر و نيز لوازم بهره وري باال ترا

 زراعی مرغوب تر و گران قيمت تر نزديک شهر شکل گرفته است.

باغداري و انگور داري در اطراف شهر اصفهان و مناطق غربی تراکم بيشتري را نشان می دهد. اين گرايش می 

شی و تواند به دليل نزديکی به بازار و لزوم انتقال سريع ميوه ها به شهر به دليل الزامات بازارهاي عمده فرو

 دارا بودن قدرت رقابتی بيشتر در اين بازار شکل گرفته است.

دامداري در مناطق کم آب بيشتر به سوي ريز گرايش دارد. بر عکس در مناطق پر آب گوسفند داري بيشتري 

 وجود دارد اين گرايش ها بسته به درجه بندي مراتع  و نوع تغذيه دامها دارد.
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 سمت گوسفند داري و گاو داري صنعتی گرايش دارد. دامداري درمنطقه مرکزي ناحيه به

بزرگترين محدوديت بر سر راه کشاورزي اصفهان عامل آب است. متاسفانه به دليل نزديکی با رودخانه آب با 

قيمت پائين به دست کشاورزان می رسد، به همين دليل الگوي کشت بيشتر به قيمت هاي فروش متکی می 

د نهايی آب، همچنين آبهاي سطحی و بخصوص رودخانه زاينده رود به تدريج بر شود و نه به عملکرد و تولي

ميزان آلودگی آنها افزوده می شود. و اين امر را می توان به عنوان معضلی براي کشاورزي شرق اصفهان 

 شناخت.

ديد هجوم جريان مهاجرت و اسکان غير رسمی و فعاليت اقتصادي در زمينهاي کشاورزي از ديگر موارد ته

 کننده زمين هاي کشاورزي می باشد .

 

 صنعت 

استان اصفهان از نواحی مهم صنعتی کشور محسوب می شود. سابقه فعاليت صنعتی در اصفهان به گذشته 

 در شهر اصفهان تاسيس شد. 1071هاي دور می رسد. نخستين کارخانه ريسندگی به نام وطن در سال 

نساجی، شاخه هايی از رشته صنايع فلزي به مرحله بلوغ رسيده اصفهان در برخی از رشته هاي صنعتی شامل 

است و مدتی است شاهد صدور تکنولوژي ودانش فنی به ساير مناطق پيرامونی هستيم. اما در برخی رشته 

 هايی همچون صنايع برق و الکترونيک که نيازمند تکنولوژي بااليی است به بلوغ نرسيده است.

اطمينان آغاز می شود که نيروي انسان خود، اعم از متخصص و غير متخصص را  سرمايه گذاري صنعتی با اين

 به سادگی از همين محيط تامين می کند.

بازار اصفهان با سابقه ديرينه در مبادالت کااليی رابطه نسبتاً مناسبی با نقش هاي توليدي، از جمله صنعت 

 برقرار کرده است.
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 نفوذشناسايي پايه در سطح حوزه  -2

 اقامتگاههاي مختلف با توجه به موقعيت استقرار و ويزگی هاي اقتصادي و اجتماعی محيط

داراي عملکردهاي مختلف و متعاقباً حوزه هاي نفوذ متفاوتی می باشند و يا تحت حوزه نفوذ اقامتگاه و مکان 

 ديگري قرار می گيرند.

 

 :عوامل تعيين کننده حوزه نفوذ-2-1

 فوذ دو ديدگاه وجود دارد.براي تعيين حوزه  ن

ديدگاه اول نسبتًا سنتی است و مناطق را به عنوان يک پديده طبيعی و يک واقعيت قابل تعيين و تشخيص 

می بيند لذا، با توجه به عوامل طبيعی از قبيل توپوگرافی زمين، پوشش گرافی و اقليم و ساير عوامل می توان 

 محدوده مناطق را تعيين نمود.

دگاه دوم، تعيين مناطق تعيين مرز مناطق هدف نمايی نمی باشد و ارتباط نوع کاربري با منطقه و بر اساس دي

استفاده مشخص و تعيين می نمايد. بنابراين بنا به هدف و نوع استفاده از مناطق می توان محدوده هاي 

 فوذ مورد تاکيد است.متفاوتی را مشخص نمود. همچنين در اين عوامل اجتماعی و اقتصادي در تعيين حوزه ن

عواملی از قبيل پراکندگی، ميزان خدمات بهداشتی، فرهنگی و آموزشی، تاسيسات و غيره در تعيين حوزه نفوذ 

 موثر می باشد.
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بررسي و تعيين الگوي مراجعات خدماتي و مبادله کاال بين حووزه نفووذ و روسوتاي -2-1-1

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

با بررسی هر يک از معيارهاي فوق محدوده هاي متفاوتی براي حوزه نفوذ يک مکان و اقامتگاه و يا نقطه تحت 

نفوذ تعيين می شود. به عنوان مثال ممکن است. اقامتگاهی براي استفاده از خدمات درمانی به يک مرکز و 

 ه کند.براي استفاده از خدمات آموزشی به مرکز ديگر مراجع

البته تعيين نقطه تحت حوزه نفوذ آسانتر می باشد. بعلت فقر امکانات در اقامتگاهها و روستاهاي کوچک و 

 همچنين بررسی بعد فاصله تعيين حوزه نفوذ و يا مرکز حوزه نفوذ براي روستاها آسان تر می باشد.

ه جمعيتی بين يک اقامتگاه مرکزي بهمين لحاظ با توجه به ويژگی هاي اصفهان و فضاهاي اطراف. وجود جاذب

 و مهم و ساير اقامتگاههاي پيرامون تا حدودي گوياي روابط اقتصادي و اجتماعی می باشد.

با توجه به ويژگی هاي جمعيتی و مهاجرت تا حدود زيادي وضعيت اقتصادي و اجتماعی و فضايی نقطۀ مبدا و 

 مرکز را مشخص می نمايد.

کيلو  12کيلو متر مربع و محيطی به شعاع  5537ه اصفهان مساحتی معادل منطقه تحت نفوذ قوي يا منطق

متر از اصفهان را در بر می گيرد. قسمتهايی از شهرستان هاي اصفهان، نجف آباد، قمشه و تمامی شهرستان 

 لنجان را شامل می شود.

ات بررسي و تدقيق محدوده حوزه نفوذ مستقيم روستا با استفاده و تلفيوق اطالعو-2-1-2

 طرح هاي فرادست مصوب و اطالعات برداشت ميداني 

   
 

تحوالت جمعيتي آبادي هاي حوزه نفوذ بوا اسوتفاده از نتوايج طورح هواي بررسي -2-1-3

 فرادست و آخرين سرشماري جمعيتي صورت گرفته
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منابع عمده معيشت روستاهاي حوزه نفوذ براساس اطالعات محلي و نتوايج بررسي -2-1-3

 ادست.طرح هاي فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسايي پايه در سطح روستا -2-2
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 بررسي هاي محيطي -2-2-1

بررسي کليات ويژگي هاي محيطي روستا با استفاده از طرحها و اطالعات موجود -2-2-1-1

و نيز شناخت تفصيلي زمينه هاي اصلي و تاثيرگذار بر طرح هادي نظير توپوگرافي ، اقليم و 

 . . . 

 عی و جغرافيايی روستاوضعيت طبي -

 03درجه و  02ثانيه شرقی و عرض جغرافيايی  17دقيقه و  09درجه و  51شهر اصفهان با طول جغرافيايی 

 10درجه و  51ثانيه شمال در مرکز ايران قرار دارد. همچنين روستاي دينان با طول جغرافيايی  07دقيقه و 

متر از سطح آبهاي آزاد و روستاي زمان آباد  1515تفاع دقيقه با ار 10درجه و  02دقيقه و عرض جغرافيايی 

متر از  1505دقيقه با ارتفاع 19درجه و  02دقيقه و عرض جغرافيايی  12درجه و  51با طول جغرافيايی 

 سطح آبهاي آزاد، در شمال خاوري شهر اصفهان قرار دارند.

زاگرس واقع شده است. و از يک  اصفهان در منطقه اي بنا شده است که در قسمت شرقی آن سلسله جبال

گردد. جلگه مزبور از حاصلخيز ترين جلگه هاي فالت  جلگه رسوبی که به دشت هاي نسبتاً وسيع ختم می

مرکزي ايران محسوب می شود و در عهد چهارم زمين شناسی در نتيجه فعاليت هاي رسوب گذاري رودخانه 

 ممتد اصفهان تا سير جان ادامه دارد.زاينده رود بوجود آمده و در يک فرورفتگی طويل و 

اين منطقه جهتی شمالغربی، جنوب شرقی دارد که در شمالی ترين نقطه آن شهر اصفهان و در جنوبی ترين 

متر از سطح دريا  977آن شهر سيرجان واقع است. پائين ترين ارتفاع اين منطقه در باطالق گاوخونی است که 

 متر می رسد. 2157ر شمالغربی اصفهان به ارتفاع دارد و باالترين نقطه آن د

درصد می باشد و با شيب آن  0/7دشتی که شهر اصفهان بر آن واقع است هموار و با شيب متوسط کمتر از 

 پا قرار دارد. 0177جهتی از طرف شمال غربی به جنوب شرقی است که در جنوب آن کوه صفه با ارتفاع 

 

 

 وضعيت خاک -
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استقرار تاسيسات زير بنايی و تجهيزات شهري، اسکان جمعيت، فعاليتهاي  بررسی مسئله خاک به جهت

 کشاورزي و صنعتی بر روي زمين امري اجتناب ناپذير است.

کيلومتر، کاًل اراضی که به نحوي از انحاء قابل کشاورزي و احياء  3محدوده فعلی شهر اصفهان به شعاع تقريبی 

نگين ) رسی تا شنی رسی (، در نزديکيهاي رودخانه قلوه سنگی است، احاطه نموده است که از نظر بافت س

 2و بقيه از خاک هاي درجه  1می باشد. به طور کلی بخش اعظم زمينهاي اين بخش، از خاکهاي درجه 

 تشکيل می شوند.

تيپ  0شرقی اصفهان )روستاهاي دينان و زمان آباد در شمال شرق شهر اصفهان واقع است(  در بخش شمال

 ک وجود دارد :کلی خا

 بخشهاي قابل کشاورزي که متصل به اراضی کشاورزي اصفهان مرکزي است . -1

 اراضی حد وسط که هر دو نوع کاربر مسکونی و کشاورزي در ان وجود دارد. -2

بخشهاي فاقد ارزش احياء که اراضی حد واسط نهايتاً به آنها متصل می شوند. اين بخش را می توان  -0

 نايع و يا اراضی ذخيره، مورد استفاده قرار دارد .ريزي مسکن، ص جهت برنامه

در مورد تپه ماهورهاي بخش هاي جنوب شرقی، می توان کاربرد پارک جنگلی و فضاي سبز و يا پس از 

 تسطيح، جهت اسکان جمعيت از آن استفاده نمود.

 

 اقليم -

ر ارتفاع دارد که شامل جلگه مت 2577تا  1577روستاهاي دينان و زمان آباد در منطقه اي که حدوداً بين 

 اصفهان می باشد. در حقيقت باتالق گاو خونی در قسمت انتهايی اين جلگه قرار گرفته اند.

اقليم اين منطقه نيمه بيابانی می باشد. بارندگی معمواًل از پائيز تا اواخر بهار می باشد ولی قسمت عمده اين 

ادهاي موسمی بارندگی هاي تابستانه صورت می گيرد. بارندگی در فصل زمستان است. گاهی بر اثر وزش ب

 ميليمتر در سال متغيير می باشد. 37-157ميزان بارندگی در اين ناحيه از  
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 بارندگی 

ارتفاعات و جهت کو هاي زاگرس بواسطه ارتفاع خود بعنوان سدي در مقابل رطوبت عمل می کند بهمين دليل 

 ر قسمتهاي شرقی کمتر می باشد.  ريزش باران در قسمت هاي غربی بيشتر و د

ايستگاههاي هواشناسی در اصفهان شامل ايستگاه مرکزي اصفهان، ايستگاه فرودگاه ) شرق اصفهان ( و ايستگاه 

 شهرضا نمی باشد.

 با توجه به موقعيت روستاهاي دينان و زمان آباد می توان به ايستگاه فرودگاه )شرق اصفهان( استناد کرد.

نوب غربی بطرف شرق و شمال شرقی حرکت نمائيم از ميزان بارندگی کاسته می شود. هر چه غرب و ج 

 برابر نواحی شرقی می باشد. 1بطوريکه ميزان بارندگی در نواحی غربی 

 

 (1055-1031ساله ) 07بارندگی ماهانه شهرها طی دوره -1-1-1-2-2جدول 

 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فرودين شرح

 اصفهان

 کثر....................حدا

 حداقل ....................

 متوسط .................

 شرق اصفهان

 حداکثر....................

 حداقل ....................

 متوسط .................

 

... 

... 

0/13 

 

... 

... 

2/15 

 

... 

... 

9/9 

 

... 

... 

0/11 

 

... 

... 

2/0 

 

... 

... 

5/0 

 

... 

... 

1 

 

... 

... 

5/7 

 

... 

... 

1/7 

 

... 

... 

0/1 

 

... 

... 

7 

 

... 

... 

1/7 

 فرودگاه اصفهان یت هواشناسيماخذ: سا

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شرح

 اصفهان

 حداکثر....................

 حداقل ....................

 متوسط .................

 شرق اصفهان

 حداکثر....................

 اقل ....................حد

 متوسط .................

 

... 

... 

1/0 

 

... 

... 

5/0 

 

... 

... 

9/17 

 

... 

... 

3/0 

 

... 

... 

1/10 

 

... 

... 

1/13 

 

... 

... 

9/10 

 

... 

... 

5/11 

 

... 

... 

3/19 

 

... 

... 

1/15 

 

... 

... 

3/21 

 

... 

... 

9/13 

 فرودگاه اصفهان یت هواشناسيماخذ: سا
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 رارتدرجه ح 

-1055ساله  07براساس اطالعات به دست آمده از ايستگاه هواشناسی شرق اصفهان )فرودگاه( طی دوره 

درجه سانتيگراد  0/0درجه سانتيگراد و ديماه با متوسط  0/25گرمترين ماه سال مرداد با متوسط  1031

 . سردترين ماه سال گزارش شده است

 

 (1055-1031اله: )س07درجه حرارت طی دوره -2-1-1-2-2جدول 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: سايت هواشناسی فرودگاه اصفهان

 

 

 فرودگاه اصفهان یت هواشناسيماخذ: سا

 

 

 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فرودين شرح

 اصفهان

 حداکثر....................

 حداقل ....................

 متوسط .................

 شرق اصفهان

 )فرودگاه(

 حداکثر....................

 حداقل ....................

 متوسط .................

 

... 

... 

0/15 

 

 

2/20 

0/5 

0/11 

 

... 

... 

9/27 

 

 

0/23 

5/17 

0/19 

 

... 

... 

0/25 

 

 

9/01 

7/15 

9/21 

 

... 

... 

1 

 

 

0/00 

3/10 

20 

 

... 

... 

2/20 

 

 

2/05 

0/15 

0/25 

 

... 

... 

1/20 

 

 

5/02 

7/11 

1/21 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شرح

 اصفهان

 ....................حداکثر

 حداقل ....................

 متوسط .................

 شرق اصفهان

 حداکثر....................

 حداقل ....................

 متوسط .................

 

... 

... 

0/15 

 

2/25 

5/5 

1/15 

 

... 

... 

17 

 

5/10 

2/7 

0/3 

 

... 

... 

3/1 

 

1/11 

5/0- 

9/0 

 

... 

... 

0/0 

 

3/3 

5/5- 

0/1 

 

... 

... 

9/5 

 

9/11 

7/1- 

1 

 

... 

... 

5/17 

 

5/15 

3/7 

3/3 
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 (1031وضع جوي شرق اصفهان )فرودگاه( بر حسب ماه )سال -0-1-1-2-2جدول 

 ماه

 رطوبت نسبی )درصد( دماي هوا )درجه سانتيگراد(

معدل 

 حداکثر

معدل 

 حداقل

حداکثر 

 مطلق

حداقل 

 مطلق

متوسط 

 روزانه

معدل 

 حداکثر

معدل 

 حداقل

 فرودين

 ارديبهشت

 خرداد

 تير

 مرداد

 شهريور

 مهر

 آبان

 آذر

 دي

 بهمن

 اسفند

9/21 

1/23 

0/02 

1/09 

5/05 

05 

2/29 

1/13 

1/15 

5/0 

1/12 

13 

1/0 

0/17 

1/10 

2/27 

9/10 

0/11 

9 

1/2 

5/1- 

1- 

3/7- 

0/7 

2/23 

1/02 

2/03 

3/11 

1/17 

03 

1/02 

25 

1/27 

1/11 

5/13 

2/22 

3/5- 

2/0 

5/9 

15 

12 

1/11 

2/5 

0- 

5- 

1/17- 

3/5- 

3/0- 

0/12 

2/19 

9/22 

3/29 

0/20 

0/21 

1/19 

0/17 

1/0 

3/1 

0/5 

2/9 

55 

52 

11 

01 

03 

17 

09 

02 

03 

91 

35 

59 

10 

11 

9 

11 

10 

11 

11 

21 

25 

00 

05 

11 

 فرودگاه اصفهان یت هواشناسيماخذ: سا
 

 1031سال ين و حداکثر مطلق دما در ماهايانگيحداقل مطلق و م-1-1-1-2-2نمودار 
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 رطوبت نسبی 

باشد. و قبل از روزي میبطور کلی هدايت نسبی در اواخر ساعات شب و صبح بيشتر از ساير ساعتهاي شبانه

 يابدو بر اساس گزارش ايستگاهطلوع آفتاب به حداکثر خود رسيده و بعد از ظهرها به حداقل کاهش می

درصد  91هواشناسی شرق اصفهان حداکثر رطوبت نسبی در سردترين ماه سال، دي ماه بطور متوسط 

 باشد.درصد می 9باشد و حداقل آن در خرداد ماه که معادل می

 باشد.می 10تا  9شود که بين العاده در فصل بهار، تابستان و اوايل پاييز ديده میمعموالً خشکی فوق

 

 انتعداد روزهاي يخبند 

تعداد روزهاي يخبندان نيز هر چه از سمت غرب و جنوب غربی بطرف شرق و شمال شرقی پيش برويم 

 يابد.کاهش می

 و سرعت باد یخبندان ، ساعات آفتابي،  یبارندگ يتعداد روزها -1-1-1-2-2جدول

 ماه

بارندگی 

ماهانه 

 )ميليمتر(

حداکثر 

بارندگی در 

 يکروز

تعداد روزهاي 

 يخبندان

تابی ساعات آف

 )ساعت(

 حداکثر سرعت باد

 سرعت

 )متر بر ثانيه(

جهت 

 )درجه(

 فرودين

 ارديبهشت

 خرداد

 تير

 مرداد

 شهريور

 مهر

 آبان

 آذر

 دي

 بهمن

 اسفند

2 

3/1 

2/1 

7 

0/7 

7 

7 

0/11 

2/5 

2/01 

05 

1/1 

1 

1/1 

3/7 

7 

0/7 

7 

7 

1/5 

2/5 

2/11 

2/17 

1/1 

3 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

3 

21 

21 

13 

15 

0/239 

1/072 

1/052 

1/019 

0/000 

0/005 

5/230 

1/210 

1/223 

5/150 

137 

3/257 

15 

12 

10 

17 

15 

17 

17 

17 

3 

9 

17 

11 

257 

207 

207 

57 

007 

57 

207 

207 

007 

257 

217 

217 

 فرودگاه اصفهان یت هواشناسيماخذ: سا    
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بررسي منابع تامين آب از آب شرب و کشاورزي و ميوزان آبودهي و تغييورات  -2-2-1-2

 ي آن در طي دهه اخير براساس اطالعات محليتقريب

 
 ين آب مورد استفاده برايباشد. همچن یاصفهان م ینان و زمان آباد آب لوله کشيد يب روستاهاآمنابع 

جاد استخر به جمع يق اياز طر يکار کشاورز يباشد و برا یاحداث شده م ياز آب چاهها يو کشاورز يدامدار

د محصوالت يتول ياز مشکالت کشاورزان برا ين آب کشاورزي. البته تامپردازند یاز ميآب مورد ن يآور

 باشد.  یم يکشاورز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/


 نان و زمان آباديد هايروستا يطرح هاد

 پايگاه تخصصی شهرسازي ايران-نالينشهرسازي آ 
www.shahrsazionline.com 

27 

 پايگاه تخصصی شهرسازي ايران-نالينشهرسازي آ
www.shahrsazionline.com 

 

بررس ويژگي هاي جمعيتي روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعود خوانوار ، -2-2-2-2

ساخت جنسي و سني ، مرگ و مير و مواليد ، مهاجر فرستي و مهاجر پذيري ، جمعيت فعال 

 ل و بيکار و جمعيت الزم التعليمو شاغ

 

 ويژگيهاي جمعيتی -

در گروههاي مختلف براساس طبقه بندي اداره آمار تقسيم  1035نفري روستاي دينان در سال  077جمعيت 

 باشند.واحد مسکونی ساکن می 00که در  3/0خانوار با بعد  30اند. اين جمعيت شامل شده

 

 1015-35طی سالهاي  جمعيت روستاي دينان-1-2-2-2-2جدول 

 نرخ رشد بعد خانوار خانوار جمعيت سال

1015 101 07 1/1 - 

1055 120 20 0/1 0/5- 

1055 210 15 0/1 5/5 

1005 205 15 2/1 1/2 

1035 235 30 3/0 3/1 

 - 3/0 30 007 خانه بهداشت 1035

 - 3/0 95 057 خانه بهداشت 1035
 مأخذ: سازمان آمار      

 

شود، جمعيت روستاي دينان بنابر نرخ رشد مختلف، افزايش يافته است. ه در جدول فوق ديده میهمانطور ک

 باشد.درصد می 0/2برابر با  1035تا  1015نرخ رشد از سال 

 بندي جمعيت روستاي دينانگروه-2-2-2-2-2جدول 

 جمعيت                

 سال           

 سال پيشتر 55 51-15 11-5
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1005 179 150 10 

1035 111 133 3 
 مأخذ: اداره آمار         

باشد. آباد از جمعيت جوان و نوجوان برخودار مینفري روستاي زمان 93بندي فوق جمعيت با توجه به گروه

 دهد.باشند، تشکيل میخانه ساکن می 25خانوار که  23آباد جمعيت روستاي زمان

 1015-35طی سالهاي  آبادجمعيت روستاي زمان -0-2-2-2-2جدول

 نرخ رشد بعد خانوار خانوار جمعيت سال

1015 01 15 0/1 - 

1055 55 17 5/5 9/7- 

1055 95 21 5/1 1 

1005 92 21 3/0 1/7- 

1035 93 23 5/0 5/7 

 - 5/0 23 90 خانه بهداشت 1035

 - 5/0 23 93 خانه بهداشت 1035
 بهداشت مولنجانخانه  –مأخذ: اداره آمار                   

 

نفري  01ساله با رشدي ناموزون از جمعيت  17بنابر جدول فوق جمعيت روستاي زمان آباد طی اين دورة 

رسيده است. به طور متوسط نرخ رشد اين روستا طی اين دورة  1035نفري سال  93به جمعيت  1015سال 

 باشد.درصد می 3/7ساله  17

 ی در روستاي زمان آبادگروههاي مختلف جمعيت-1-2-2-2-2جدول 

 جمعيت

 سال

 سال پيشتر 55 51-15 11-5

1005 05 51 5 

1035 00 51 0 
 مأخذ: اداره آمار 

 وضع سواد و آموزش -
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نفر مرد  111باشد. از اين تعداد نفر می 271جمعيت با سواد روستاي دينان  1035بر اساس سر شماري سال 

 01باشد که شامل نفر می 55آباد تعداد کل افراد با سواد زمان باشند. همچنين در روستاينفر زن می 90و 

 باشند.نفر زن می 01نفر مرد و 

 1035آباد درسالميزان سواد در سطح دو رستاي دينان و زمان -5-2-2-2-2جدول

 جنس              

 روستا     

 کل

 باسواد

 مرد

 باسواد

 زن

 باسواد

 کل

 سوادی ب

 مرد

 سوادی ب

 زن

ی ب

 سواد

معيت ج

الزم 

 التعليم

 02 21 20 10 90 111 271 دينان

 21 17 17 27 01 01 55 زمان آباد
 مأخذ: اداره آمار

 با توجه به جدول فوق ميزان باسوادي با تفاوت اندکی در مردان بيشتر از زنان است.

 تولد و فوت و مهاجر فرستی و مهاجر پذيري روستاي دينان-5-2-2-2-2جدول 

 فوت دينمتول جمعيت سال
تفاوت مهاجرفرستی و مهاجر 

 پذيري

1037 207 5 7 - 

1031 200 1 1 0 

1032 250 1 0 15 

1030 252 0 7 9 

1031 077 5 2 03 

1035 007 0 7 07 

1035 005 2 7 5 

 ماخذ : خانه بهداشت مولنجان

 تولد و فوت و مهاجر فرستی و مهاجر پذيري روستاي زمان آباد-0-2-2-2-2جدول 

 فوت متولدين جمعيت سال

تفاوت مهاجرفرستی و مهاجر 

 پذيري

1037 05 2 7 - 

1031 32 7 1 0 

1032 35 1 7 0 

1030 03 1 1 3- 

1031 33 1 7 17 
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1035 90 7 7 9 

1035 93 2 7 1 

 ماخذ : خانه بهداشت مولنجان

http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/


 نان و زمان آباديد هايروستا يطرح هاد

 پايگاه تخصصی شهرسازي ايران-نالينشهرسازي آ 
www.shahrsazionline.com 

21 

 پايگاه تخصصی شهرسازي ايران-نالينشهرسازي آ
www.shahrsazionline.com 

 
 اشتغالوضع  -

نفر می باشد که  205فعال روستاي دينان براساس اطالعات به دست آمده از خانه بهداشت مولنجان جمعيت 

نفر را جمعيت فعال تشکيل  33در روستاي زمان آباد نيز  روستا را شامل می گردد. تدرصد از جمعي 92حدود

دو جدول زير به وضعيت شاخص اشتغال را در  درصد جمعيت را شامل می گردد. 97می دهند که حدود 

 .روستاهاي دينان و زمان آباد نشان می دهد

 جمعيت فعال و شاغل روستاي دينان-3-2-2-2-2جدول 
 : خانه بهداشت مولنجانماخذ 

 جمعيت فعال و شاغل روستاي زمان آباد-9-2-2-2-2جدول 

 سال
 ساله و بيشتر17جمعيت 

جمعيت 

 فعال)شاغل 

 و بيکار(

 بيکار شاغلين
 بار تکفل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

براساس اطالعات 

 خانه بهداشت(
33 90%  80  82%  60 75%  30 25%  

  

1/63 

 ماخذ : خانه بهداشت مولنجان

 

 شاخص
 ساله و بيشتر17جمعيت 

جمعيت 

 فعال)شاغل 

 و بيکار(

 بيکار شاغلين
 بار تکفل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

براساس اطالعات 

 خانه بهداشت
235  92%  200  70%   180 90%  20  10%  

  
1/58 

1/21 
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بررسي ويژگي ها و تفاوت هاي اجتماعي بين سواکنين روسوتا و تواثير آن در  -2-2-2-3

 شکل گيري محالت و استقرار خدمات و امکانات موجود

 
ستقرار بر نحوه ا يرگذاريکه سبب تاث یو اجتماع یخاص فرهنگ ينان و زمان آباد تفاوت هايد يدر دو روستا

 باشد. یع مين روستا اسالم و مذهب تشين ساکنيو تنوع خدمات گردد وجود ندارد. د
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بررسي زمينه ها و نحوه مشارکت اجرايوي ، فنوي ، و اقتصوادي روسوتاييان در -2-2-2-4

اجراي طرح هاي عمراني گذشته در سطح روستا و تعيوين نقواق قووت و ضوعا مشوارکت 

 روستاييان

 
هاي ها و برنامهطرح باشد.هاي هادي روستايی به عنوان مهمترين طرح تأثيرگذار در سطح روستا میطرح 

 پيشنهادي اثرات اجتماعی، اقتصادي و کالبدي در سطح روستا خواهد گذاشت.

تواند کمک شايانی در پيشبرد تهيه طرح هادي داشته باشد. مشارکت شوراي روستا در مراحل تهيه طرح می

مشکالت و نيازهاي روستاييان و ارائه پيشنهادات براي رفع معضالت وضع موجود جزء با مشارکت و بررسی 

گرايانه به دور از ديدگاه و بينش پذير نخواهد بود. ارائه طرحها و راهکارهاي آرمانهمکاري روستاييان امکان

اشت. بررسی مشکالت روستا اي جزء عدم اجراء و غير قابل دسترس بودن طرح نخواهد دروستاييان نتيجه

تواند پرده از مشکالت درونی و زيرين روستا که فقط از ديدگاه کارشناس و بصورت بررسی موقت از روستا نمی

 فقط از ديد ساکنين پيداست بردارد.

توان  یز ميروستا ن  یاسالم يشورا ين برگزارين در مرمت مسجد و همچنيساکن ياز جمله مشارکت ها

 اشاره کرد.

هاي ارائه شده و همچنين همکاري آنها در ارکت و هم فکري با روستاييان براي پيشنهادات و طرحمش

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

مود بررسي وضعيت اقتصادي روستا به تفکيک بخش هاي اقتصادي ، منابع درآ -2-2-3-1

روستاييان و نيز تعيين حجم مبادالت اقتصادي با ديگر مراکز استفاده از اطالعات رسومي و 

 محلي

 

 کشاورزي -

پردازيم. همانطور که در در بررسی کشاورزي روستا به بررسی سطح زير کشت، نوع کشت و نوع محصول می

ر راه کشاورزي اصفهان عامل بررسی اوضاع کشاورزي شهرستان اصفهان ذکر شد. بزرگترين محدوديت بر س

هاي زود بازده و آب است. همچنين معضل ديگر از بين رفتن زمينهاي کشاورزي و تبديل آنها به کاربري

 توان ذکر کرد.خدماتی می

 باشد.آباد کشاورزي میفعاليت عمده در دو روستاي دينان و زمان

 باد ، دهستان و شهرستانسطح زير کشت در دو روستاي دينان و زمان آ -1-1-0-2-2جدول

 شرح
 ديم آبی کل

 توليد سطح کشت توليد سطح کشت توليد سطح کشت

 7 7 121100 20121 121100 20121 شهرستان اصفهان

 7 7 0031 10937 0031 10937 دهستان قهاب شمالی

 7 7 501 120 501 120 روستاي دينان

 7 7 113 07 113 07 آبادروستاي زمان

 استان اصفهان يشاورزماخذ: جهاد ک
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گيرد طور که ذکر شد به علت مشکل کمبود بارش کشت در زمينهاي کشاورزي بصورت آبی صورت میهمان

شود. کشت غالب در کشت ديم وجود ندارد. همچنين سطح قابل توجهی از اراضی بصورت آيش کشت می

 باشد.گندم می وبصورت آبی 

جو و چغندرقند  ،و تره بار در سطح روستاي دينان و همچنين يونجهعالوه بر گندم، جو، چغندر قند، يونجه 

 در روستاي زمان آباد کشت می شوند. 

 دامداري -

واحد و در  20آباد دامداري است. در روستاي دينان هاي عمده در روستاهاي دينان و زمانيکی از فعاليت

باشد که در جدول زير تعداد د گاو شيرده میواحد به دامداري اشتغال دارند. دام موجو 1آباد روستاي زمان

 آنها نشان داده شده است.

 تعداد و نوع دام در سطح شهرستان، دهستان و روستا -2-1-0-2-2جدول

 

 

 

    

 

 

 استان اصفهان يماخذ: جهاد کشاورز

 

 

 

 

 

 

 جمع نر جمع ماده جمع کل شرح

 15000 12135 50520 شهرستان اصفهان

 2031 3507 11111 دهستان قهاب شمالی

 10 105 219 روستاي دينان

 15 13 50 آبادزمانروستاي 
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 آمد خانوار روستايياندرمنابع  -

 براساس اطالعات محلی گروههاي عمده شغلی در روستاهاي دينان و زمان آباد به شرح زير می باشد .

 گروههاي عمده شغلی در روستاي دينان-0-1-0-2-2جدول 

 خدمات صنعت يکشاورز گروههاي شغلی

 8 22 80 تعداد

 5 15 80 درصد

 مشاور یدانيماخذ برداشت م

 گروههاي عمده شغلی در روستاي زمان آباد-1-1-0-2-2جدول 

 خدمات صنعت کشاورزي گروههاي شغلی

 7 0 20 تعداد

 7 17 97 درصد

 مشاور یدانيماخذ برداشت م

باشد. محصول عمده در دو  یونجه و علوفه ميروستا گندم، جو، ذرت،  یمحصوالت اصل يدر بخش کشاورز

تن در سال 277-157زمان آباد  يتن و در روستا 257نان در حدود يد يباشد. که در روستا یروستا گندم م

دو روستاي دينان و زمان آباد ، متوسط  عات به دست آمده از شوراي روستايبا توجه به اطالد دارند. يتول

ن آباد نيز متوسط . در روستاي زماهزار ريال می باشد 25177ي دينان روستا درآمد ساليانه هر خانواده در

زان ين ميان اييق از روستايهزار ريال می باشد . البته با توجه به عدم اظهار درآمد دق21777 درآمد ساليانه

 باشد. یم یبيدرآمد تقر

-یبافندگ ینساج يانه هادر روستا در کارخ یاز اهال يتعدادباشد.  یدوم صنعت م یگروه عمده شغل

 باشند.  یک اطراف شاغل ميو سرام ی، کاشيل سازي، پروفيزي، رنگ ریسندگير

 ده است.يگرد رن ذکيساکن یت به شغل اصليز با اولوين یعمده شغل يگروهها
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بررسي و تعيين ارزش اقتصادي زمين و ساختمان در روستا و شناخت عوامول  -2-2-3-2

 سطح محالت مختلا براساس اطالعات محلي تاثير گذار بر آن بويژه در

 
هايی که در بافت جديد روستاي دينان قرار با توجه به مطالعات صورت گرفته در سطح روستاي دينان زمين

باشند. ارزش اين زمينها معادل اند از باالترين ارزش زمينهاي مسکونی در سطح روستا برخوردار میگرفته

فرودگاه نزديک  –چه قدر به جاده اصلی روستا و بزرگراه اصفهان همچنين هر باشد.( هزار ريال می377-077)

 شود.شويم به ارزش زمين افزوده میمی

کند. البته بعلت سطح بسيار کوچک آباد نيز مانند روستاي دينان از همين ساختار پيروي میدر روستاي زمان

هاي شود. باالترين ارزش زمينمیطح روستا ديده در ارزش زمين در سآباد کمتر تفاوت چندانی روستاي زمان

باشد البته تعدادي فرودگاه می -( هزار ريال مربوط به اراضی کنار بزرگراه اصفهان077-377مسکونی معادل )

از اين اراضی بعلت قرار گرفتن در حريم بزرگراه بصورت غير مجاز در اين قسمت به کاربري مسکونی اختصاص 

 اند.يافته
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 بررسي هاي کالبدي -2-2-4

شناخت عوامل طبيعي يا خاک مصنوع موثر در شکل گيري و اسوتقرار روسوتا  -2-2-4-1

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

 
شرق  ين هايدر زم يتوان اشتغال به کار کشاورز ینان و زمان آباد را ميد ياز عوامل استقرار دو روستا

 به شهر ذکر کرد. یکين نزديو همچن يکشاورز ين هايل به استقرار در کنار زمياصفهان و تما

 

 شناخت مراحل توسعه کالبدي روستا و جهت گسترش فعلي آن -2-2-4-2

 
با بررسی نقشه روستاي دينان و همچنين قدمت و کيفيت ابنيه در سطح روستا مراحل گسترش روستاي در 

ا بصورت متراکم و در اطراف برج تاريخی روستا بوده است. قرار گيري مسجد و مدرسه در اين محدوده از ابتد

باشد. البته با گسترش که نشان از استقرار اوليه روستاي دينان در اين قسمت می است.نکات حائز اهميت 

توان به آن . از نکاتی که میروستا به سمت شرق شاهد يک فاصله بين بافت جديد و بافت قديم روستا هستيم

باشد. با گسترش اين صنعت بسياري از متذکر شد، گسترش دامداري در سطح روستا پس از کار کشاورزي می

 اند.ساکنين به علت نزديکی به واحدهاي دامداري به سمت شرق و شمال شرق متمايل شده

باشد. و اصلۀ اندکی از بزرگراه روستا مستقر میشود در فها ديده میآباد همانطور که در نقشهدر روستاي زمان

واحدهاي مسکونی بصورت متراکم در اين نقطه متمرکز هستند. البته تعدادي واحد صنعتی در جاده امامزاده 

غرب روستا قرار دارند. به علت حسن و تعدادي واحدهاي مسکونی و انبار بصورت پراکنده در شمال و شمال

 يابد.ا از سمت جنوب به علت بزرگراه روستا بسمت شمال گسترش میهاي گسترش روستمحدوديت

 

 

 

 

 

http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/


 نان و زمان آباديد هايروستا يطرح هاد

 پايگاه تخصصی شهرسازي ايران-نالينشهرسازي آ 
www.shahrsazionline.com 

02 

 پايگاه تخصصی شهرسازي ايران-نالينشهرسازي آ
www.shahrsazionline.com 

بررسي و شناخت کيفيت ابنيه روستا شامل تعيين نسبت ساختمان هاي غيور  -2-2-4-3

قابل سکونت )مخروبه( ، مرمتي و نوساز ، تعيين نوع مصوالح بکوار رفتوه در سواختمانهاي 

 م دوام(موجود در روستا )بادوام و نيمه بادوام و ک

 
 بررسی و شناخت کيفيت ابنيه روستا -

باشند. واحدهاي بعلت قدمت باالي روستاي دينان بسياري از واحدهاي مسکونی بافت قديم روستا مرمتی می

آباد همانطور که در نقشه کيفيت ابنيه ساخته شده در قسمت بافت جديد نوساز می باشند. در روستاي زمان

آباد تمايل براي ساخت و ساز ها داراي کيفيت تخريبی هستند و البته در سطح زمانشود، بيشتر ابنيهديده می

 باشد.باشد و سطح اراضی نوساز بيشتر از روستاي دينان میبيشتر می

 

 آباد سطح کيفيت ابنيه واحدهاي دو روستاي دينان و زمان -1-0-1-2-2جدول

 کيفيت ابنيه

 درصد یتخريب درصد مرمتی درصد نوساز روستا  

 11/9 1990 05/53 02105 17/02 10555 دينان

 9/50 11032 90/3 1335 10/00 0313 آبادزمان
 مشاور یدانيماخذ : برداشت م

د. که از مصالح نباش یمه بادوام مينت يفيبا ک يبناهاشتر روستا را يبا توجه به اطالعات به دست آمده  سطح ب

باشند. البته ساخت و  یاز مصالح خشت و گل م زين کم دوام ياسنگ و آجر استفاده شده است. ساختمان ه

 باشند. یم يا فلزيو  یاسکلت بتن يکه در دو روستا صورت گرفته است دارا يديجد يساز ها

 آباد نوع مصالح واحدهاي دو روستاي دينان و زمان -2-0-1-2-2جدول

 کيفيت ابنيه

 روستا  
 درصد بادوام

مه با ين

 دوام
 درصد مکم دوا درصد

 12/5  10  50  40  37/5 30 دينان

 20 3 00 10 17 12 آبادزمان
 مشاور یدانيماخذ : برداشت م
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تعيين تعداد واحد هاي مسکوني و ابعاد قطعات مسوکوني براسواس اطالعوات  -2-2-4-4

 موجود

 
بيشتر واحدهاي با توجه به موقعيت روستا در محدوده آب و هوايی خشک و نوع مصالح موجود در اين مناطق 

. در روستاي دينان بيشتر واحدهاي موجود در بافت استقديمی با کيفيت مرمتی و يا تخريبی از خشت و گل 

باشند. البته در قسمت بافت جديد ساختمان نوساز آجر و آهن و تعداد واحد بتونی قديمی از خشت و گل می

 باشد. می

باشد. . که از خشت و گل میاستدرصد واحدها تخريبی 57 آباد همانطور که گفته شد حدوددر روستاي زمان

 باشند.البته واحدهاي نوساز در حال ساخت جديد بيشتر بتونی و تعداد آجر و آهن می

متر  077-257در وضع موجود که بطور متوسط مساحت هر قطعه  یواحد مسکون 80نان تعداد يد يدر روستا

 باشد.  یمربع م

در وضع موجود که بطور متوسط مساحت هر قطعه  یواحد مسکون 07باد تعداد زمان آ ين در روستايهمچن

 باشد.  یمتر مربع م 077-177

 شناخت بناها و بافتهاي با ارزش احتمالي موجود در روستا -2-2-4-5

 
 با توجه به جايگاه اصفهان در گوشه گوشه شهرستان بناهاي ثبت شده و ثبت نشده بسياري ديده می شوند . 

در روستاي دينان برج وجود ندارد.  یراث فرهنگيم يثبت شده  يچ بناينان و زمان آباد هيد يروستا در دو

کفتر ديده می شود که در بافت قديمی روستا وجود دارد . در محدوده بافت قديمی روستا بناهايی با مصالح 

ي بافت فرسوده شده بومی بخش هاي مرکزي ايران ، خشت و گل به چشم می خورد . درست است که بناها

 اند اما خود گوياي قدمت و هويت روستا می باشند . 

 در روستاي زمان آباد بناهاي با مصالح بومی وجود دارد که خود حاکی از قدمت و پيشينه ي روستا می باشد . 
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بررسی شبکه معابر روستا شامل سطح بندي معابر ، تعيين طول و عررض آنهرا ، شريب و  -2-2-1-5

 .وع وسايل نقليه و حجم تقريبی تردد آنها در معابر اصلی با استفاده از اطالعات محلی تعيين ن

 
اند. در روسرتاي  دينران دو راه فرودگاه قرار گرفته -ي دينان و زمان آباد در مسير اصلی اتوبان اصفهانهاروستا

اي دينان از سرمت راسرت در براي ورود به روستباشد. ود و خروج به داخل روستا میفرعی براي دسترسی و ور

فرودگاه مسير و زيرگذري به داخل روستا وجود دارد که سبب ايجاد اخرتالل در حرکرت  –مسير رفت اصفهان 

 شود.خودروهاي عبوري از سمت فرودگاه به اصفهان نمی

 به دسته به شرح زير تقسيم کرد:توان شبکه راه هاي وضع موجود روستاي دينان را می

 روستايیاصلی درجه يک  -

 روستايی دواصلی درجه  -

 فرعی درجه يک روستايی -

 روستايی دوفرعی درجه  -

 دسترسی -

 باشند. درصد می 2جنوب شرقی حدود  –پوشش معابر به صورت شوسه وداراي شيب تقريباً شمال غربی 

ر روستاي باشد و معابر موجود دآباد همانند روستاي دينان راه دسترسی فرعی از بزرگراه میدر روستاي زمان

 درصد می باشد. 1.5جنوب شرقی حدود  –باشد و داراي شيب تقريبی شمال غربی آباد نيز شوسه میزمان

 باشد:دسته بندي معابر در اين روستا به شرح زير می

 راه بين روستايی  -

 فرعی درجه يک روستايی -

 اصلی درجه يک روستايی -

 دسترسی -
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 ي، وانت و ادوات کشاورزيه سواريل نقليد و تردد بصورت وساوجود ندار يدر سطح معابر روستا تردد عمده ا

تردد دارند. تردد  يکشاورز ين هايزم یکيروستا و در نزد يیشتر در معابر انتهايب يباشد. ادوات کشاورز یم

 که سبب بروز مشکل شود وجود ندارد.  يباشد. و تردد عمده ا یز ميه در معابر روستا ناچيوسائط نقل

 دينانطول و عرض معابر روستاي 

 

 

 

 

 طول و عرض معابر روستاي زمان آباد

شماره 

 مقطع
 قش معبرن

طول 

 معبر

عرض 

 معبر

 17 1507 اصلی درجه يک 1

 3 217 دواصلی درجه  1

 5/0 177 فرعی درجه يک 1

 2/0 117 فرعی درجه يک 2

 5/5 07 فرعی درجه يک 0

 5/3 275 فرعی درجه يک 1

 3 095 فرعی درجه دو 1

شماره 

 مقطع
 نقش معبر

طول 

 معبر

عرض 

 معبر

 5 177 راه بين روستايی 1

 1/0 107 اصلی درجه يک 1

 11 007 دواصلی درجه  1

 5/0 197 فرعی درجه يک 1
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 0 157 فرعی درجه دو 1 

 0 15 فرعی درجه دو 2

1/02 
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 شناخت و تعيين محدوده محالت و مراکز آنها -2-2-4-7
 

توان در روستاي وجود ندارد. بصورت ضمنی می يف شده ايتعردي و مرکز محله بندر اين دو روستا محله

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

به خش اين طبقه بندي صورت محله در سطح روستاي دينان وجود ندارد اما به علت گسستگی ميان اين دو ب

 .چشم می خورد
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بررسي و نحوة توزيع خدمات زير بنوايي )تاسيسوات و تجهيوزات عموومي( و  -2-2-4-8

رفاهي )اجتماعي و اقتصادي(در سطح روستا و تعيين شعاع عملکورد هور يوک از آنهوا در 

 مقياس درون روستايي يا برون روستايي

 

 ستاي دينان و زمان آباد :با توجه به اطالعات به دست آمده در سطح رو

در روستاي دينان تاسيسات و تجهيزات زيربنايی شامل آب ، برق ، تلفن و گاز در سطح روستا گسترده می 

باشد. با توجه به منابع آب روستا که آب تصفيه شده می باشد از کيفيت مناسبی برخوردار می باشد. البته 

کالت کم آبی براي کشاورزي مواجه می باشند. اما از لحاظ آب روستاييان با توجه به نوع اقليم روستا با مش

 شهر اصفهان می باشد.   یآشاميدنی روستا آب لوله کش

از لحاظ امکانات رفاهی دو روستا دچار مشکل می باشند با توجه به گسترش جمعيت در روستا امکانات رفاهی 

ياز براي روستاييان ضروري می باشد. فضاهاي نظير پارک ، فضاي بازي کودکان ، کاربري هاي خدماتی مورد ن

 فرهنگی و اجتماعی شامل کتابخانه براي روستا بايد در نظر گرفته شود.

   کنند. یروستا به آن مراجعه م یباشد و دانش آموزان اهال ینان در حال حاضر فعال ميد يدبستان روستا

آب ، برق ، تلفن و گاز در سطح روستا گسترده  در روستاي زمان آباد نيز تاسيسات و تجهيزات زيربنايی شامل

می باشد. منابع آب روستا که آب تصفيه شده می باشد از کيفيت مناسبی برخوردار می باشد. در روستاي 

زمان آباد نيز مشکالت کم آبی براي فعاليت کشاورزي مواجه می باشند. اما از لحاظ آب آشاميدنی روستا آب 

 تصفيه شده می باشد. 

وستاي زمان آباد نيز کاربري هاي فرهنگی و همچنين خدماتی با توجه به سطح و جمعيت ساکن در در ر

بصورت دبستان وجود داشته است که  یآموزش يزمان آباد کاربر يدر روستا روستا بايد در نظر گرفته شود.

در کنار مسجد فعال  هينيباشد و بعنوان حس یر فعال ميغ يیدر سطح ابتدا یبعلت عدم تعداد دانش آموز کاف

 باشد.   یم
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عدم تامين نيازهاي اوليه روستاييان سبب گسترش سفرهاي غير ضروري آنها به نقاط شهري و روستايی 

 پيرامون براي تامين نيازهاي خود می شود.

شناخت و تعيين کاربري اراضي در روستا اعم از مسکوني ، آموزشي ، بهداشتي  -2-2-4-9

 و سرانه آنها و . . . و محاسبه سطح

 
کند. البته به صورت ها در سطح روستاي دينان از الگو و سلسله مراتب خاصی پيروي نمیياستقرار کاربر

کند. به عنوان مثال اکثر واحدهاي صنعتی طبيعی مردم در گزينش محل سکونت خود عواملی را رعايت می

شود. ميان واحدهاي دامداري ديده نمیدامداري در سمت شرق روستا قرار دارد و واحدهاي مسکونی در 

همچنين واحدهاي مسکونی به صورت متراکم در کنار هم و به فاصلۀ تعريف شده با زمينهاي کشاورزي قرار 

 دارند. 

ها ديده اي در استقرار کاربرديآباد الگو سلسله مراتب تعريف شدهآباد نيز مانند روستاي زماندر روستاي زمان

و  يدامدار يف شده از واحدهايبصورت متراکم در فاصله تعر ینان بافت مسکونيد يند روستاشود. اما ماننمی

 قرار دارند. يکشاورز ين هايزم

 م :يپرداز ینان و زمان آباد ميد يوضع موجود در دو روستا يها  يت کاربريوضع یحال به بررس
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 نانيد يروستا -

از سطح کل  %25اور سطح مسکونی در حدود بر اساس مطالعات و برداشتهاي صورت گرفته توسط مش

 روستاي دينان را به خود اختصاص داده است.

باشد. همچنين سرانه کاربري نفر در هکتار می 55همچنين با توجه به جمعيت روستا تراکم خالص مسکونی 

 متر مربع محاسبه شده است. 93/131مسکونی اين روستا 

سال  ي)سرشمار ينفر 235ت يباشد که با توجه به جمع یر مهکتا 5/27در حدود نان يد يسطح کل روستا

  نفر در هکتار محاسبه شده است . 11 یتي( تراکم جمع1035

 ها به کل ذکر شده است.در جدول ذيل سطح و سرانه و درصد کاربري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/
http://www.shahrsazionline.com/


 نان و زمان آباديد هايروستا يطرح هاد

 پايگاه تخصصی شهرسازي ايران-نالينشهرسازي آ 
www.shahrsazionline.com 

11 

 پايگاه تخصصی شهرسازي ايران-نالينشهرسازي آ
www.shahrsazionline.com 

 

 )وضع موجود(نانيد يروستا یاراض يکاربر-1-9-1-2-2جدول 

 نوع کاربري      رديف

 285 تيجمع يیروستا يهاد طرح

 مساحت کل

 )متر مربع(

 سرانه

 )متر مربع(

 درصد به

 کل  

 25.29 181.98 51864 مسکونی 1

 6.18 44.46 12670 یباغ مسکون 2

 0.75 5.37 1529 )دبستان( یآموزش 3

 0.18 1.26 359 تجاري 4

 0.70 5.04 1435 یمذهب 5

 1.15 8.28 2361 صنايع کارگاهی  6

 10.21 73.49 20945 شبکه معابر 7

 3.91 28.16 8026 انبار 8

 48.36 348.03 99189 جمع فضاي خالص  *

 21.17   43412 ر و قابل عمرانياراضی با 9

 5.58   11435 اراضی کشاورزي داخل محدوده 10

 21.95   45027 يدامدار 11

 2.94   6035 کانال آب 12

 51.64   105909 جمع فضاي ناخالص **

 100.00   205098 سطح کل  ***

 مشاور یدانيماخذ : برداشت م 

 

 55 تراکم خالص مسکونی )نفر در هکتار(

 29 )نفر در هکتار(روستا تراکم خالص 

 14 )نفر در هکتار(روستا تراکم  ناخالص 

 ماخذ : مطالعات مشاور
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 زمان آباد يروستا -

 
درصد از سطح کل 01فته توسط مشاور سطح مسکونی در حدود بر اساس مطالعات و برداشتهاي صورت گر

 روستاي زمان آباد را به خود اختصاص داده است.

باشد. همچنين سرانه کاربري نفر در هکتار می 50همچنين با توجه به جمعيت روستا تراکم خالص مسکونی 

 متر مربع محاسبه شده است. 00/130مسکونی اين روستا 

سال  ي)سرشمار ينفر 93ت يباشد که با توجه به جمع یهکتار م 3/5در حدود  نانيد يسطح کل روستا

  نفر در هکتار محاسبه شده است . 10( تراکم ناخالص 1035

 ها به کل ذکر شده است.در جدول ذيل سطح و سرانه و درصد کاربري
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 )وضع موجود( زمان آباد يروستا یاراض يکاربر-2-9-1-2-2جدول  

 نوع کاربري      رديف

 98 جمعيت يیروستا يطرح هاد

 درصد به سرانه مساحت کل

 کل (مترمربع) (مترمربع)

 31.22 187.33 18358 مسکونی 1

 0.44 2.61 256 یباغ مسکون 2

 1.95 11.71 1148 یمذهب 3

 0.26 1.55 152 تجهيزات شهري تاسيسات و 4

 27.09 162.50 15925 شبکه معابر 5

 3.20 19.18 1880 ارانب 6

 64.15 384.89 37719 جمع فضاي خالص  *

 25.55  15024 روقابل عمرانياراضی با 7

 3.70  2178 اراضی کشاورزي داخل محدوده  8

 1.56  918 يدامدار 9

 5.03  2955 کانال 10

 35.85  21075 جمع فضاي ناخالص **

 100.00  58794 سطح کل  ***

 مشاور یندايماخذ : برداشت م

 

 53 تراکم خالص مسکونی )نفر در هکتار(

 26 )نفر در هکتار( روستا تراکم خالص

 17 )نفر در هکتار( روستا تراکم  ناخالص

  ماخذ : مطالعات مشاور 
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 بررسی چگونگی مالکيت اراضی -

 
ر عمومی، عمومی و وقفی می باشد. مالکيت اراضی شبکۀ معاب ،مالکيت در اين دو روستا شخصی، دولتی 

ها شخصی است. زمين مسجد هاي مسکونی و واحدهاي صنعتی و دامداريمالکيت دبستان دولتی، و مالکيت

 باشد.نيز وقفی می باشد. مديريت روستا نيز زير نظر شوراي روستا می
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تحليل و استنتاج از بررسي ها و تدوين چشم 

 اندازها 
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 عات مربوق به حوزة نفوذتحليل و استناج مطال-1
 

 مباني نظريه اي و پايه توسعه پايدار در منطقه-

 
. هايی در بستر طبيعت همراه استنیانسان به عنوان يک عنصر در بستر طبيعت که زندگيش همواره با دگرگو

ثيرپذيري کند و هم در تأگيرد و آن را به ميل و دلخواه خود دگرگون میهمانگونه که انسان از محيط بهره می

 از محيط و هم در تأثيرگذاري بر محيط دخالت دارد.

استفاده از منابع تجديد پذير منابع همچون فضاي سبز، زمين، منابع غذايی، شيالت و بطور کلی اکولوژيک و 

شود. به عنوان مثال زمين پذير جزء توسعه پايدار محسوب میطبيعت پيرامون انسان به عنوان منابع تجديد

شود چون باعث انهدام زمين شده است، نمی که به ساختن خانۀ مسکونی يا واحد صنعتی داده می کشاورزي

گذاري باعث جذب تواند قابل برگشت باشد. ولی اگر با ايجاد تأسيسات و حفظ رودخانه و طراحی و سرمايه

کشاورزي در توسعه  یاصلفعاليت  باروستاها به عنوان نقاط  باشد. یمتوريست شده و سرمايۀ قابل برگشت 

 اي دارد.پايدار نقش عمده

هاي کشاورزي و باغات به علت کم سود شود. تغيير کاربري زميناي که امروزه در سطح روستاها ديده مینکته

باشد. کشاورزي که ناشی از عدم استفاده از علوم روز در فعاليت کشاورزي می راست بودن فعاليتهاي کشاورزي

بازد. و روستاييان به کم ، هزينۀ باالي نيروي انسانی کم کم در بين روستاييان رنگ می صنعتی به علت بازده

يابند. که سبب از هم هاي اطراف اشتغال میها و کارخانهکارهاي موقت و خدماتی در شهرها و يا کارگاه

 شود. گسيختگی در بافت و عدم يکپارچگی فرهنگی در سطح روستا می

ي در سطح دو روستا نکته اي که به عنوان اصل قرار گرفته است حفظ زمين هاي در طرح هادي پيشنهاد

 کشاورزي ، باغات تا حد ممکن می باشد . 
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تحليل و استنتاج از بررسي هاي جمعيتي حوزه نفوذ و برآورد و پيش بينوي -1-1

جمعيت آبادي هاي موجود در آن تا سال افق طرح با توجه به پيش بينوي طورح 

 ست .هاي فراد

 
آباد در بخش مرکزي و دهستان قهاب شمالی قرار دارد. همانطور که گفته شد دو روستاي دينان و زمان

اين دهستان به دو دهستان قهاب  1055دهستان قهاب شمالی بخشی از دهستان قهاب بوده است که از سال 

 شمالی و جنوبی تقسيم شده است

خانوار  9705باشد. که نفر می 00031تان قهاب شمالی جمعيت دهس 1035بر اساس نتايج سرشماري سال 

روستا خالی از سکنه )پيمار،  1باشد. از اين تعداد روستا می 21باشد. اين دهستان در بخش مرکزي شامل می

 نفر 177روستا جمعيت زير  0آباد کچلی، حسين آباد کچلی، و شکون( و از ميان ساير روستاها حسن

 اد، فرودگاه اصفهان( را دارا هستند .آباد، امر زيدآبزمان)

 نرخ رشد دهستان قهاب شمالی -1-1-1جدول

 

 

 
  هايشناسنامه آبادماخذ :   

 

 

 

 

 

 

 

 85-1375 75-1365 سال

 0.1- 0/3 دهستان
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تحليل خدمات پيشنهاد شده در طرح هاي فرادست در مورد روستا هاي حوزه  -1-3

شده در تغييور الگووي مراجعوه و يوا تغييور نفوذ و ارزيابي اجراي پيشنهاد هاي ياد 

 محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح 

 
 تعيين فضاهاي نيازمند نوسازي يا بهسازي احتمالی در روستا-

اجتماعی و فيزيکی روستا بر اساس يک طرح جامع يا  -بنا به تعريف بهسازي عبارت است از اصالح اقتصادي

کمبودها را از بين ببرد. اين برنامه ممکن است شامل تغييرات طرح هادي به نحوي که آن حالت رکود و 

ها و راههاي روستايی و سازي جادهاساسی )نوسازي( و يا منطبق ساختن با استاندارهاي قابل قبول ساختمان

 امکانات رفاهی و زيربنايی و تأسيسات خدماتی و کشاورزي و صنعتی باشد.

باشد. که صرفاً در حد ظام کالبدي و سازمان فضايی روستايی میدر حقيقت نوعی ساماندهی و سازماندهی ن

گردد و بلکه بهبود بندي شده خالصه نمیتعيين مکان و کيفيت توزيع عناصر و نحوه ارائه خدمات سطح

گردد که طبعًا گسترده شرايط محيطی سکونتگاههاي روستايی نيز بعنوان جزئی از آن محسوب می

خدماتی، ميزان جمعيت، ميزان مشارکت  –ا، بستگی به نوع عملکرد اقتصادي سازماندهی کالبدي روستاه

، از يا گسترده عاتتواند طبمردم و دولت در ايجاد تحول و سازماندهی کالبدي روستا خواهد داشت که می

توان ها نظير اصالح کمی و کيفی واحدهاي مسکونی و بافت روستايی ... در برداشته باشد. با تأکيد میفعاليت

گفت مجموعه فعاليتهاي بهسازي و نوسازي باعث بهبود بخشيدن به شرايط زندگی در مناطق روستايی، از 

طريق سازماندهی توزيع فضايی عناصر و ارائه خدمات اقتصادي اجتماعی روستاييان و نهايتاً ساماندهی 

 گردد.کالبدي سکونتگاههاي روستايی می
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 هم پيوند شهري و روستايی ناحيه اصفهانهاي همگن، حوزه -1-0-1جدول

 منظومه زير ناحيه فرعی زير ناحيه اصلی

 روستايی -شهري

 عمران روستايیحوزه روستايیمجموعه

 شهرضا

 اسفرجان شهررضا شهررضا

 آبادامين

 هونجان

 کهرويه

 قصرام آبادموسی شهررضا شهررضا

 قمبوان شهررضا شهررضا
 پوده

 آبادعلی

 ---- ررضاشه شهررضا

 بابوکان

 عمرآباد

 آباداسالم

 چرم افشار

 مهيار

 ---- دهاقان شهررضا
 قميشلو

 هميگن

 شرق اصفهان )کوهپايه(

 حسن آباد آبادنيک کوهپايه

 رامشه

 مالواجرد

 فارا

 آبادکمال

 تجردشد

 آبادنيک کوهپايه

 نصرآباد

 محمدآباد

 پيکان

--- 

 قورطان اشکهران ورزنه کوهپايه

 اژيه يهکوهپا
 فارفان

 کفران
 سهران

 جندان اژيه کوهپايه
 کفرود

 بزم

 قهی هرند کوهپايه کوهپايه

 --- تودشک کوهپايه کوهپايه

 اژيه کوهپايه
 آباداسالم

 عبدالعزيزامامزاده

 کليشاد

 گيشی
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 سگزي کوهپايه کوهپايه

 زمزه

 يک سنگی

 شورمزرعه

 ه اصفهانيماخذ: طرح جامع ناح

 اي همگن، هم پيوند شهري و روستايی ناحيه اصفهانهجدول حوزه

 زير ناحيه فرعی زير ناحيه اصلی
 منظومه

 روستايی -شهري
 عمران روستايیحوزه روستايیمجموعه

 شهري(اصفهان )مجموعه

 زيار  اصفهان

 برسيان

 کوهان

 جاهدست

 عندالن

 ورانپيله

 ازيران

 روران

 شيدان

 منشيان

 جوزدان

 قهجاورستان خوراسگان اصفهان

 شويههفت

 عندوان

 بهاران

 اصفهانک اصفهان اصفهان
 دشتی

 اشکاوند

 --- اصغرآباد شهرخمينی اصفهان

 تيرانچی کوشک شهرخمينی اصفهان

 فورطمان --- شهرخمينی اصفهان

 --- --- پيازدرچه اصفهان

 کلهرود خورتمورچه شهرشاهين اصفهان

  --- شهرشاهين اصفهان
 گابگر

 جهادآباد

 --- آبادحبيب اصفهان
 آبادمالعلیعلی

 کمشچه

 آبادمحسن --- آباددولت اصفهان

 --- --- دستجرد اصفهان

 --- --- خورزوق اصفهان

 سن --- گز اصفهان

  پيربکران فالورجان

 پالرتمهرگان،

 خوانسارک

 فشندسياه -شاهدانعلی

 جوجی،کرافشان

 --- دارگان پيربکران فالورجان

 --- سهروفيروزان پيربکران فالورجان

 ونهر تاد پيربکران فالورجان
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 نرجان

 کليشاد و سودرجان فالورجان
اجگرد،سهلوان و باغ کومه 

 بهاران

--- 

 آب نيل

 ه اصفهانيماخذ: طرح جامع ناح

 

 هاي همگن، هم پيوند شهري و روستايی ناحيه اصفهانجدول حوزه

 ير ناحيه فرعیز زير ناحيه اصلی
 منظومه

 روستايی -شهري
 عمران روستايیحوزه روستايیمجموعه

 شهري(اصفهان )مجموعه

 ابريشم فالورجان
 آبادحسن

 کرسگان

 موسيان

 آبادحسين

 جولرستان

 --- --- زازان فالورجان

 --- --- قهدريجان فالورجان

 دشت جوجيل --- فالورجان

 --- --- فالورجان

 کافشان

 ههوي

 ريافان

 کروج قلعه امير شهرودان --- فالورجان

  خوراسگان  اصفهان

 گورت

 آبادخاتون

 راران

 آبادجيالن

 ارغوانيه

  بهارستان اصفهان

 کبوترآباد

 آبادباستان

 حقکوي راه

   اصفهان

 فنارت

 جوزدان

 سروشبادران

 شهرزرين

 فوالدشهر
  سرخده مبارکه 

 شهرزرين

 فوالدشهر
 خولنجان که مبار

 باغ ملک

 اردکان

 شهرزرين

 فوالدشهر
 سنج مبارکه 

 اراضی 

 فخرآباد

 شهرزرين

 فوالدشهر
 نکوآباد ديزيچه مبارکه 

 شهرزرين

 فوالدشهر
 لنجانوينچی ديزيچه مبارکه 

 شهرزرين

 فوالدشهر
 --- اسماعيل ترخان مبارکه 

 مبارک --- مبارکه  شهرزرين
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 فوالدشهر

 هرشزرين

 فوالدشهر
 کرکوند مبارکه 

 آبادحسن

 بيدگانتيگ

 شهرزرين

 فوالدشهر
 درچه کلماران --- مبارکه 

    

 ه اصفهانيماخذ: طرح جامع ناح

 هاي همگن، هم پيوند شهري و روستايی ناحيه اصفهانجدول حوزه

 زير ناحيه فرعی زير ناحيه اصلی
 منظومه

 روستايی -شهري
 عمران روستايیحوزه روستايیمجموعه

 

 شهرزرين

 فوالدشهر
 --- کرچگان باغ بهادران

 شهرزرين

 فوالدشهر
 --- يوسفچم باغ بهادران

 شهرزرين

 فوالدشهر
 --- کليشادرخ چرمهين

 شهرزرين

 فوالدشهر
 کچوئيه --- چرمهين

 شهرزرين

 فوالدشهر
 --- نوگران گردانچم

 شهرزرين

 فوالدشهر
--- 

 بابا شيخ

 جانوبيش
--- 

 شهرزرين

 فوالدشهر
 --- --- سده لنجان

 شهرزرين

 فوالدشهر
 --- ورنامخواست

 آبادحسن

 بيدگانتنگ

 شهرزرين

 فوالدشهر
 --- جوزدان فوالدشهر

 شهرزرين

 فوالدشهر
 بندارت زفره شهر(اشترجان)ايمان

 شهرزرين

 فوالدشهر
 بجگرد شهر(اشترجان)ايمان

 گاونان

 مهرنجان

 دقيگر

 ميمه

 آبدم اشن علويچه-دهق آبادنجف

 خوندآب --- علويچه-دهق آبادنجف

 --- آبادحسين علويچه-دهق آبادنجف

 آبادنهضت آبادحاجی آبادنجف آبادنجف

 --- کهريزسنگ گلدشت آبادنجف

 ميمه و وزوان اصفهان
 آباد رباطحسن

 پايين

 بيدالي

 موته

 ونداده --- ميمه و وزوان اصفهان
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 تيران و کرون

 عسگران تيران آبادنجف
 گنهران

 آباددولت

 افجان تيران آبادنجف

 قهريزجان

 ميرآباد

 فرمنان

 --- ورپشت تيران آبادنجف

 اسفيدواجان تيران آبادنجف
 آباد آبريزهحسن

 آب پونه

 ه اصفهانيماخذ: طرح جامع ناح

هاي جمعيت استاندارهاي اکز روستايی بر حسب آستانهبندي پيشنهادي فضاها و مرسطح-2-0-1جدول 

 خدماتی

 فضاهاي توسعه
 آستانه جمعيتی

 )نفر(
 خدمات مورد نياز در مراکز جمعيت مرکز

 5777 27777-17777 منظومه روستايی

 -راهنمايی -دبستان -آموزش قبل از دبستان

خانه -حمام-ايو حرفهدبيرستان مرکز آموزش فنی

اشتی و درمانی روستايی با مرکزبهد -بهداشت

 -تسهيالت زايمانی و بهداشت کار دهان و دندان

 -کشتارگاه بهداشتی -بيمارستان کوچک -داروخانه

شبکه آب آشاميدنی  -مجتمع بهزيستی -غسالخانه

دفتر پست و  -برق -پايانه مسافربري -راه آسفالته

کتابخانه  -ناحيه صنعتی -شبکه تلفن طرح بهسازي

 -سينما -ه فرهنگی و هنريمجموع -عمومی

رستوران و  -بازي کودکانپارک -مجموعه ورزشی

 -صنايع سبک -بنزينپمپ -بانک -سالن پذيرايی

تعميرگاه  -دفتر دامپزشکی -مرکز خدمات روستايی

مرکز آموزش  -آالت کشاورزي و وسايل نقليهماشين

مراکز خريد و فروش  -و ترويج صنايع دسی و خانگی

 -شهرداري -داريبخش -تعاونیفروشگاه  -کاال

 شوراي اسالمی -نمايندگی آموزش و پرورش

 2777-5777 3777-17777 مجوعه روستايی

 -مدرسه راهنمايی -دبستان -آموزش قبل از دبستان

مرکز بهداشتی و  -خانه بهداشت -حمام -دبيرستان

 -غسالخانه -کشتارگاه بهداشتی -درمانی روستايی

راه  -آشاميدنیآب شبکه -مجتمع بهزيستی

طرح بهسازي  -دفتر پست و مخابرات -روستايی

بازي پارک -مجموعه ورزشی روباز -کتابخانه

پمپ  -شرکت تعاونی روستايی -بانک -کودکان

دفتر دامپزشکی.  -دفتر ترويج کشاورزي -بنزين
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 شوراي اسالمی.

 2777 5777 عمران روستايیحوزه

 -هنمايیمدرسه را -دبستان -آموزش قبل از دبستان

حمام  -آب آشاميدنی -بهداشتخانه -دبيرستان

 -برق -راه روستايی -دفتر ترويج کشاورزي -عمومی

طرح  -مرکز تلفن -نمايندگی يا صندوق پست

 شوراي اسالمی.  -امکانات ورزشی روباز -هادي
 ه اصفهانيماخذ: طرح جامع ناح

 

 

 تحليل و استناج اطالعات مربوق به روستا-2

ويژگي هاي محيطي موجود در روستا بويژه در زمينه منابع آب شورب و  ارزيابي-2-1

 کشاورزي و تحليل کلي ميزان تاثيرگذاري آن در توسعه آتي روستا تا سال افق طرح

 
اي که اين دو سکونتگاه در آن شرقی شهر اصفهان قرار دارند. منطقهآباد در شمالدو روستاي دينان و زمان

 باشند. شرقی میدرصد در جهت جنوب غربی به شمال 0/7شيب متوسط کمتر از  قرار دارند، دشتی و با

با توجه به مطالعات صورت گرفته در روستاي دينان از لحاظ توپو گرافی مانعی براي توسعه آتی در سطح 

ند. تاثير گذار در توسعه روستا کانال آب و همچنين زمين هاي کشاورزي می باش روستا وجود ندارد. از عوامل

 است.  یالبته با توجه به سطح زمين هاي باير در روستا، براي تامين کاربري هاي مورد نياز روستاييان کاف

در نظر  یروستا به عنوان توسعه آت یانيم يدر بافت روستا فضا یکپارچگينان به علت عدم يد يدر روستا

 يشنهاديپ ین مسکونياز و همچنيرد نمو يها ين کاربريتام ير روستا برايبا ين هايگرفته شده است. و زم

 افته است. ين سرانه ها اختصاص ينده روستا و تاميت آيبا توجه به جمع

ز ين يباشد. منابع آب کشاورز یاصفهان م یآب لوله کش ینان و زمان آباد آب شرب مصرفيد يدر دو روستا

 ینير زميز ياص منطقه سفره هام خيگردد. بعلت اقل یه ميمنطقه تغذ ینير زميز يبصورت چاه از سفره ها

و محصوالت  يدات کشاورزيت در توليسبب محدود ين آب کشاورزيباشند و مشکل تام ینم یمنطقه غن

ر يبصورت با ين هاياز زم ياريده است و بسيگرد يکشاورز ين هاين امر سبب کاهش زميده است. که ايگرد

 باشند. یدر اطراف روستا م
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 يقابل عمران داخل روستا برا ين هايداخل روستا زم یت کم و سطح کافيجمع ز به علتينان نيد يدر روستا

 باشند. یم ینده روستا کافيآ يو کاربر یتوسعه آت

 م.يپرداز یم يطرح پبشنهاد یل به بررسيروستا به تفص يدر طرح هاد

 

 

 

ارزيابي و اولويت بندي خطر بروز سوانح طبيعوي در روسوتا و امکوان سونجي -2-2

 دهاي سوانح طبيعيکاهش پيام

 

براساس نقشه پهنه بندي زلزله روستاهاي دينان و زمان آباد در شمال شرق اصفهان در پهنه با خطر پايين 

قرار دارند. اما خطر بروز سيل در دو روستا وجود دارد. با توجه به کانال هاي موجود در دو روستا می توان با 

انبوه در اطراف کانال ها مانع از گسترش سيل و کاهش رعايت حريم و گسترش فضاي سبز با درخت کاري 

 آسيب هاي ناشی از سيل گرديم. 
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 تحليل ويژگي هاي و برآوردهاي جمعيتي روستا شامل  -2-3

تحليل روند تحول جمعيت و ميزان مهاجر فرستي و مهاجر پذيري براسواس -2-3-1

 اطالعات محلي

 
يده می شود. اختالف تعداد مهاجرين وارد شده و خارج شده از دو روستاي همانطور که در جداول ذيل د

دينان  و زمان آباد ديده می شود .  البته با گسترش امکانات و تجهيزات زير بنايی مانند گاز و تلفن در سطح 

. با دو روستا و باال رفتن کيفيت زندگی شاهد بازگشت بسياري از مهاجرين خارج شده به روستا می باشيم

توجه به فاصله اندک تا مرکز استان همچنين پايين بودن هزينه مسکن در روستا، ترجيح به اسکان در روستا و 

 اشتغال در شهر سبب بازگشت مهاجرين به روستا شده است. 

 

 مهاجر فرستی و مهاجر پذيري روستاي دينان-1-1-0-2جدول 

 جمعيت سال
تفاوت مهاجر فرستی و 

 مهاجر پذيري

1037 207 - 

1031 200 0 
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1032 250 15 

1030 252 9 

1031 077 03 

1035 007 07 

1035 055 05 

 ماخذ : خانه بهداشت مولنجان  

 

 مهاجر فرستی و مهاجر پذيري روستاي زمان آباد -2-1-0-2جدول

 جمعيت سال
تفاوت مهاجر فرستی و 

 مهاجر پذيري

1037 05 - 

1031 32 0 

1032 35 0 

1030 03 3- 

1031 33 17 

1035 90 9 

1035 93 1 

  ماخذ : خانه بهداشت مولنجان

ارايه و ارزيابي گزينه هاي مختلا برآورد جمعيت روستا تا سال افق طرح و  -2-3-3

 انتخاب گزينه مناسب
 

ساله آماري به بررسی جمعيت آينده  17هاي براساس اطالعات خانه بهداشت و اطالعات سرشماري دوره

 پردازيم.آباد مینان و سپس روستاي زمانروستاي دي

 فرض اول بر اساس رشد مطلق 
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 ده ساله ينان در دوره هايد يت روستايجمع-1-0-0-2جدول 

 رشد مطلق بعدخانوار خانوار جمعيت سال

1015 101 07 1/1 - 

1055 120 20 0/1 0/7- 

1055 210 15 0/1 5/5 

1005 205 55 2/1 1/2 

1035 235 30 3/0 05/7 

  محاسبات مشاور _ ماخذ : خانه بهداشت مولنجان

بينی افق طرح بوده که براي پيش 0/2ساله رشد مطلق برابر با  17بر اساس نتايج به دست آمده در دورة 

 خواهد رسيد. 157جمعيت آن 

 فرض دوم بر اساس رشد نسبی 

 1037-35نان يد يت روستايجمع-2-0-0-2جدول 

 فوت متولدين جمعيت سال
ت مهاجر فرستی و تفاو

 مهاجر پذيري

1037 207 5 7 - 

1031 200 1 1 0 

1032 250 1 0 15 

1030 252 0 7 9 

1031 077 5 2 03 

1035 007 0 7 07 

1035 055 2 7 05 

  محاسبات مشاور _ ماخذ : خانه بهداشت مولنجان

 باشد.نفر می 177براي افق طرح خواهد بود که برآورد جمعيت  9/7دوره متوالی رشد نسبی به  0با توجه به 

 

 فرض نهايی بر اساس رشد مطلوب و کارشناسانه 
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با توجه به نتيج بدست آمده همچنين گسترش خدمات و تاسيسات در سطح روستا و بررسی رشد جمعيت 

در نظر گرفته  3/1دهستان )قهاب شمالی( نظر کارشناسانه براي تعيين نرخ رشد جمعيت براي روستاي دينان 

هاي اوليه داراي نوسان شود، نرخ رشد جمعيت در دههاست. همانطور که در جداول فوق ديده می شده

 باشد.می 3/1رسد. که تقريباً معادل هاي بعدي به يک روند ثابت میباشد اما در دههمی

 نفر خواهد بود. 055بر اساس اين نرخ رشد، جمعيت پيشنهادي براي افق طرح هادي 

 

 

 

 

 پردازيم:آباد میهاي جمعيتی در روستاي زمانی ويژگیحال به بررس

 فرض بر اساس رشد مطلق 

 ده ساله يزمان آباد در دوره ها يت روستايجمع-0-0-0-2جدول 

 رشد مطلق بعدخانوار خانوار جمعيت سال

1015 01 15 0/1 - 

1055 55 17 5/5 30/7- 

1055 95 21 5/1 9/0 

1005 92 21 3/0 1/7- 

1035 93 23 5/0 5/7 

  محاسبات مشاور _ ماخذ : خانه بهداشت مولنجان

بينی افق باشد که براي پيشدرصد می 31/7ساله رشد مطلق برابر با  17بر اساس نتايج بدست آمده در دورة 

 نفر خواهد رسيد. 177طرح جمعيت آن به 

 فرض دوم بر اساس رشد نسبی 

 1037-35زمان آباد  يت روستايجمع-0-0-0-2جدول  
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 فوت متولدين جمعيت سال
تفاوت مهاجر فرستی و 

 مهاجر پذيري

1037 05 2 7 - 

1031 32 7 1 0 

1032 35 1 7 0 

1030 03 1 1 3- 

1031 33 1 7 17 

1035 90 7 7 9 

1035 93 2 7 1 

  محاسبات مشاور _ ماخذ : خانه بهداشت مولنجان

 باشد.نفر می 110ه برآورد جمعيت براي افق طرح خواهد بود ک 3/1دوره متوالی رشد نسبی  0با توجه به 

 

 فرض نهايی بر اساس رشد نامطلوب و کارشناسانه 

با توجه به نتايج به دست آمده همچنين گسترش خدمات و تاسيسات در سطح روستا و بررسی رشد جمعيت 

در نظر گرفته  3/1آباد دهستان )قهاب شمالی( نظر کارشناسانه براي تعيين رشد جمعيت براي روستاي زمان

 است.

 نفر خواهد بود. 122بر اساس اين نرخ رشد، جمعيت پيشنهادي براي افق طرح هادي 

 

روسوتا و تعوداد  يت آتويوطرح فرادست در مورد جمع ينيش بيپ يابيارز -2-3-2

 نيشاغل

ته در با توجه به مطالعه روستا و مطالعات صورت گرف -طرح جامع منطقه اصفهان– طرح فرادست یبا بررس

ل يبا توجه به پتانس يشنهادينه پيگز يت کشاورزيمورد خاک روستا در قسمت غرب شهرستان اصفهان و قابل

ت کم دو ين با توجه به جمعيباشد. البته در مورد تعداد شاغل یم يان کشاورزيياشتغال روستا يموجود برا

  ده است.ينگرد ين اشاره ايروستا نسبت به تعداد شاغل
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ارايه و ارزيابي گزينه هاي مختلا برآورد تعداد شاغلين روستا تا سال افوق  -2-3-4

 طرح و انتخاب گزينه مناسب 

 

 يمشاور برا يشنهاديپ ينه اقتصاديدرون روستا گز يکشاورز ين هاين زميت روستا و همچنيبا توجه به موقع

 باشد. یم ينه اشتغال کشاورزينان و زمان آباد گزيد يدو روستا

 نانيد يروستااشتغال -1-1-0-2ل جدو

 نرخ اشتغال هيفرض

 ت فعاليجمع

 شاغل

  

 درصد

 تعداد درصد تعداد

 نسبت به کل نسبت به

ت يجمع

 فعال
 تيجمع

 0/42   %58 200  %58  150 %2/51 ياول : کشاورز

 0/21  %29 100  %28 50 %51/25 يدوم : دامدار

  0/08 %11 40 %12 20 %2/17 سوم : خدمات

 0/42  %0%58  200 %58 150 %2/51 يمشاور : کشاورز يشنهادينه پيگز

  ماخذ : محاسبات مشاور
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 زمان آباد يروستااشتغال -2-1-0-2جدول 

 نرخ اشتغال هيفرض

 ت فعاليجمع

 شاغل

  

 درصد

 تعداد درصد تعداد

 نسبت به کل نسبت به

ت يجمع

 فعال
 تيجمع

 0/47 %68 62 %77 70 %68 ياول : کشاورز

 0/06 %10 8 %13 12 %0.08 يدوم : دامدار

 0/03 %2 5 %11 10 %0.05 سوم : خدمات

 0/56 %68 75 %77 70 %68 يمشاور : کشاورز يشنهادينه پيگز

  ماخذ : محاسبات مشاور

 

 

برآورد جمعيت الزم التعليم روستا به تفکيک جنس و مقواطع تحصويلي در  -2-3-5

 سال افق طرح

 
گروه  يو موجود ، برا يشنهادينان و زمان آباد با توجه به دبستان پيد يدو روستا يم برايالزم التعلت يجمع

  گردد. یف ميسال تعر 11-5 یسن

 

 نان و زمان آباد در سال افق طرحيد يم دو روستايت الزم التعليجمع-1-5-0-2جدول

 نام روستا                     

 سال

 آباد زمان يروستا نانيد يروستا

 27 07 1005م يت الزم التعليجمع

 21 02 1035م يت الزم التعليجمع

 02 33 م افق طرحيت الزم التعليجمع
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  محاسبات مشاور _ ماخذ : خانه بهداشت مولنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزيابي زمينه هاي مشارکت فني ، اقتصادي و اجتماعي روسوتاييان در اجوراي  -2-4

يين روش مشارکت آنهوا در اجورا ، بهوره بورداري و طرحهاي عمراني در گذشته و تع

 نگهداري پروژه هاي طرح هادي روستا 

 
ار حائز يروستا بس يو هاد یعمران يه طرح هايروستا در ته ینده اهاليمشارکت شوراي روستا به عنوان نما

يانی در تواند کمک شاروستا در مراحل تهيه طرح می يشورا يک و همکاريباشد. ارتباط نزد یت مياهم

د توان یروستا م یکامل با روستا و اهال يیروستا با توجه به آشنا يپيشبرد تهيه طرح هادي داشته باشد. شورا

به بررسی مشکالت و نيازهاي روستاييان و ارائه پيشنهادات براي رفع معضالت وضع موجود و ارائه طرحها و 

 رساند.  ياريرا مشاور  ،انييروستا یتمام يجامع برا یه طرحيراهکارهاي مناسب در ته

هاي ارائه شده و همچنين همکاري آنها در مشارکت و هم فکري با روستاييان براي پيشنهادات و طرح

 بندي طرحها در هرچه کاراتر بودن طرحهاي هادي موثر خواهد بود.اولويت
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تحليل تغييور و تحوول منوابع درآمودي روسوتاييان و فعاليتهواي اقتصوادي -2-5

 اورزي ، صنعت و خدمات( و تدوين چشم انداز آتي آنها)کش

 

 پيشنهادات و رفع کمبودهاي اقتصادي

باشد. با آباد کشاورزي و دامپروري میهمانطور که گفته شد. فعاليت عمده اقتصاد در دو روستاي دينان و زمان

باشد.  سطح روستا میهاي صورت گرفته نوع خاک و کم آبی از مشکالت عمده کشاورزي در توجه به بررسی

 باشد.کشت عمده در روستاي کشت گندم و بصورت آبی می

باشد. از مشکالت عمده در دامپروري بصورت سنتی و همچنين دام پرورش يافته در سطح روستا گاو می

 باشد. می

ينان هاي روستاهاي دشود. از ديگر پتانسيلبه علت منابع آب )چشمۀ کوهرنگ( گسترش کشاورزي توصيه می

باشد با توجه به تمايل به اين صنعت در روستاها با آموزش و تسهيل امکان استفاده از آباد دامداري میو زمان

تجهيزات، می توانيم سبب دامداري صنعتی را بجاي دامداري سنتی گسترش دهيم. که خود باال رفتن بازده و 

توان نقش مهمی به بازار بزرگ چون اصفهان می حجم باالي توليدات دامی ناشی می گردد. با توجه به نزديکی

 هاي اطراف را ايفا کند.در تأمين بخشی از مايحتاج لبنی و دامی شهر اصفهان و شهر

باشند. همچنين درصدي از روستاييان به فعاليت هاي خدماتی در کارخانه ها و کارگاههاي مجاور  مشغول می

ندگی و ريسندگی از فعاليت هاي عمده اقتصادي در اصفهان همانطور که در مطالعات شهرستان ذکر شد باف

می باشد. از کارگاههايی که روستاييان در آن اشتغال دارند می توان به ريسندگی و بافندگی ، کاشی و 

 سراميک، رنگرزي ، پروفيل سازي و . . . می توان نام برد. 

دي از روستاييان در کارگاههاي اطراف اشتغال خورد و تعداآباد کاربري خدماتی به چشم نمیدر روستاي زمان

 دارند.

هاي خدماتی مورد نياز روستاييان از مهمترين کمبودهاي بارز در سطح دو روستا عدم سطح کافی کاربري

باشد. و روستاييان براي تامين مايحتاج و نيازهاي روزمره خود به مرکز حوزه نفوذ يعنی شهر اصفهان می
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تامين نيازهاي درمانی ، آموزشی و حتی نيازهاي روزمره به اصفهان مراجعه می کنند.  مراجعه می کنند. براي

در دو روستاي دينان و زمان آباد دبستان وجود دارد اما براي مقاطع باالتر به واحدهاي آموزشی اصفهان و يا 

ارهاي درمانی به پايگاه هشتم شکاري مراجعه می کنند. بعلت نبود خانه بهداشت در سطح دو روستا براي ک

خانه بهداشت روستاي مجاور مولنجان مراجعه می کنند. ولی با توجه به سطح کم امکانات خانه بهداشت 

  مجبور به مراجعه به شهر اصفهان می شوند.

همانطور که در بررسی اقتصادي روستاها ذکر شد. اشتغال اصلی روستاييان در دو زمينه کشاورزي و دامداري 

 باشد.اصلی در اين دو روستا گندم است. با توجه به نوع آب و هوا، کشت از نوع آبی میباشد. کشت می

با توجه به توليد ناچيز روستاييان بعلت استفاده از کشاورزي سنتی، سبب بازدهی پايين محصوالت شده است. 

مين کشاوزي خود و بنابراين بسيار از روستاييان به علت ناچيز بودن درآمد حاصله سعی در تغيير کاربري ز

 همچنين تمايل به اشتغال در کارهاي خدماتی دارند.

به توجه به تجربه و امکانات موجود روستاييان در دو زمينه کشاورزي و دامداري می توان با ايجاد تسهيالت و 

يت هاي بلندمدت بانک کشاورزي سعی در توسعه و بروز کردن فعالهمچنين امکان استفاده روستاييان از وام

آباد شوند. با کشاورزي و همچنين گسترش دامداري بصورت صنعتی در سطح روستاهاي دينان و زمان يها

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

از مهاجرت بی رويه  گسترش اين دو صنعت و اشتغال قشر جوان روستا در بخشهاي کشاورزي و صنعتی مانع

روستاييان به شهر اصفهان براي کارهاي خدماتی در سطح پايين و همچنين تخليۀ جمعيت از سطح روستا 

 شويم .
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 بيني جهات توسعه کالبديتعيين محدوديتها و امکانات توسعه فيزيکي و پيش-2-6

 
آباد امکانات و موانع توسعه فيزيکی و هاي صورت گرفته در سطح روستاهاي دينان و زمانبا توجه به بررسی

شود. در روستاي جهت توسعۀ آتی روستا مشخص شده است. که به صورت مجزا در سطح دو روستا بررسی می

گذار در گسترش روستا کانال دينان از لحاظ توپوگرافی مانعی براي گسترش روستا وجود ندارد. عوامل تأثير

 باشد.راه و حريم تعيين شده توسط وزارت راه و ترابري میآب، زمينهاي کشاورزي و همچنين بزرگ

شود. براي ايجاد يکپارچگی همانطور که در نقشه ديده ميشود. روستاي دينان بصورت دو تکه مجزا ديده می

هاي پيشنهادي در روستاي دينان توسعه آتی روستا در در سطح روستا و همچنين نظم بخشيدن به کاربري

 نی شده است.بياين فاصله پيش

 جهت توسعه-

 
                                              

 

وانع گسترش و توسعه آباد نيز از لحاظ توپوگرافی مانعی براي گسترش روستا وجود ندارد. مدر روستاي زمان

فرودگاه و حريم تعيين شده توسط وزارت راه و ترابري  -بزرگراه اصفهان ،زمينهاي کشاورزي فيزيکی روستا،

 باشد که طبق ضوابط بايد حريم معينی تعيين شود.رق فشار قوي میر عوامل تأثيرگذار دکل بگباشد. از ديمی

 ف گردد.يسبز و معابر تعر يو فضا يکشاورز يها يو کاربر

 جهت توسعه-

 

 

 

 

روستاي زمان 

 آباد

ي داخل روستا براي زمين ها

 توسعه آتی در نظر گرفته شده
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 ارزيابي ميزان فرسودگي بافت ، نوع مصالح ، مقاومت بناها و مستحدثات-2-7

 
، کيفيت ابنيه به تقکيک پالک تعيين شده آبادهاي صورت گرفته در روستاي دينان و زمانبر اساس بررسی

باشد. باشد، فاقد استاندارهاي سازه بناهاي روستايی میاست. بسياري از ابنيه که در حال حاضر مسکونی می

با توجه به عوامل ذکر شده در جدول ذيل اطالعات مربوط به کيفيت ابنيۀ واحدهاي مسکونی در روستا ذکر 

 شده است.

 نان و زمان آباديد يه در سطح دو روستايابنت يفيک-1-0-2جدول 

کيفيت                 

 ابنيه

 روستا     

 تخريبی)درصد( مرمتی )درصد( نوساز )درصد(

 11/9 05/53 1/02 دينان

 9/50 90/3 10/00 آبادزمان

 مشاور یدانيماخذ:برداشت م

 شود.در سطح دو روستا ديده میشود کيفيت ابنيه در وضع موجود همانطور که در جدول باال ديده می

 

 در سطح دو روستاي دينان و زمان آباد نوع مصالح-2-0-2جدول 

مصالح نوع                 

 ابنيه

 روستا     

خشت و گل و 

 )درصد(چوب

،آجر و یمانيبلوک س

سنگ و  چوب،

 )درصد(آجر

،اسکلت یاسکلت بتن

 )درصد(،آجر و آهنیآهن

 3/19 5/50 2/10 دينان

 15 57 21 بادآزمان

 مشاور یدانيماخذ:برداشت م
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برآورد نياز به مسکن در روستا بر اساس نتايج مطالعات مربوق به کيفيوت  -2-8

 ابنيه ، سطح و سرانه مسکوني ، جمعيت و خانوار پيش بيني شده روستا

 
سکونی مورد با توجه به تعداد و سح مسکونی موجود و بررسی نرخ رشد جمعيت، جمعيت افق طرح و سطح م

 نياز برآورد شده است. در جدول ذيل اطالعات کاربري مسکونی موجود  و پيشنهادي نشان داده شده است.

 اطالعات کاربري مسکونی موجود  و پيشنهادي -1-3-2جدول  

 مطالعات مشاور -مشاور یدانيماخذ:برداشت م

 

ی پيشنهادي بيشتر از سرانه مسکونی وضع موجود شود. سرانۀ مسکونهمانطور که در جدول فوق رويت می

است. البته سرانه مسکونی وضع موجود از سطح مناسب و قابل توجهی برخوردار است. اين تفاوت ناشی از نرخ 

باشد که با توجه به سطح پيشنهادي مسکونی که بيشتر از سطح مورد نياز رشد اندک جمعيت دو روستا می

 آيد.يی بدست میاست سرانه مسکونی رقم باال

ن با ينفر خواهد بود. همچن 055روستا  يبرآورد شده برا 3/1نان با نرخ رشد يد يروستا يشنهاديت پيجمع

 یباشد که با توجه به سرانه و سطح مسکون یاز ميمورد ن یواحد مسکون 177حدود   5/0توجه به بعد خانوار 

ط و امکانات روستا و يباشد که با توجه به شرا یاز ميش از تعداد مورد نيدر نظر گرفته شده ب يشنهاديپ

 ت روستا دانست. يجه رشد جمعين و در نتيبه روستا که از عوامل بازگشت مهاجر یکين به علت نزديهمچن

 روستا
مسکونی سطح

 موجود()وضع

مسکونی سطح

 )پيشنهادي(

وضع اختالف

 وجودوپيشنهادي

مسکونی سرانه

 موجودوضع

مسکونی سرانه

 پيشنهادي

مسکونی  تراکم

 وضع موجود

مسکونی تراکم

 پيشنهادي

 51 01 51/135 0/111 15091 50253 51351 دينان

 15 50 20/251 00/130 3505 20701 13053 آبادزمان
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ارزيابي کمبودهاي خدماتي موجود سرويس دهنده به روستا و حووزه نفووذ آن  -2-9

 براساس الگوي سطح بندي خدمات روستايي

 
 بی کمبودهاي خدماتی موجودارزيا -

 هاي مختلف درمانی، تجاري و ... امکانات مناسبی وجود ندارد.در بخش خدماتی در دو روستا در زمينه

 کمبودهاي خدماتی رفاهی-

هاي خدماتی فاقد امکانات مناسب هستند. عدم وجود فضراي هاي کاربريهمانطور که ذکر شد روستا در زمينه

هراي فرهنگری، پرذيرايی و ... از جملره کمبودهراي کودکان و پارک کرودک، کاربريسبز مناسب، فضاي بازي 

باشد. با توجه به فضاهاي استفاده نشده در سطح روسرتا امکران گسرترش انرواع کاربريهراي خدمات رفاهی می

 خدماتی، رفاهی وجود دارد.

 ارزيابی کمبودهاي خدمات عمومی و ارائه پيشنهادات -

خورد. آباد به چشم میکمبود خدمات عمومی در سطح دو روستاي دينان و زمان همانطور که بيان شد،

 باشد.هاي تجاري درمانی، فرهنگی . . . از جمله عمده کمبودهاي موجود و اساسی در سطح روستا میکابري

هاي ذکر شده در سطح روستا بر اساس زمينهاي موجود و آستانه جمعيتی در روستا، با توجه به نياز

هاي خدماتی ارائه شده که سطح و سرانه آنها در جدول کاربري اراضی پيشنهادي ارائه شده است. سطح بريکا

 ها با توجه به آستانه جمعيتی افق طرح پيشنهاد شده است.اين کاربري
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ارزيابي و تحليل مشکالت موجود شبکه معابر و امکان سنجي ميزان ضورورت  -2-11 

 صلي روستااصالح و تعريض معابر ا
 

 هاي دسترسی وضع موجودمشکالت شبکۀ معابر شبکه

 نماييم.در تحليل شبکه معابر دو روستا، به تفکيک در سطح دو روستا بررسی می

بندي کلی، همانطور که در بررسی وضع موجود بيان شده است. شبکۀ معابر روستايی دينان داراي سه دسته

 باشد.وستايی و دسترسی میاصلی درجۀ يک روستايی، فرعی درجۀ يک ر

 باشد.شبکۀ معابر وضع موجود روستا داراي مشکالت ذيل می

  در تقاطع ها و گذرها شکل هندسی مناسبعدم  -

 عدم سطح مناسب )پستی و بلندي( -

 آوري آبهاي سطحی در شبکۀ معابر فقدان سيستم جمع -

 تقاطعها(عدم اعمال پخی در ديوارة شبکۀ معابر )عدم ديد مناسب در بعضی از  -

 عدم پوشش مناسب  -

خورد: راه بين روستايی، فرعی درجه يک در بررسی شبکۀ معابر زمان آباد چهار دسته بندي کلی به چشم می

 باشد.آباد شوسه میباشد. سطح معابر در روستاي زمانو دو روستاي اصلی درجۀ يک روستايی و دسترسی می

  در تقاطع ها و گذرها شکل هندسی مناسبعدم  -

 عدم سطح مناسب )پستب و بلندي( -

 آوري آبهاي سطحی در شبکه معابرفقدان سيستم جمع -

 ها(عدم اعمال پخی در ديوارها شبکه معابر )عدم ديد مناسب در بعضی تقاطع -
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 عدم پوشش مناسب -

 

 ارزيابی و تحليل مشکالت و ارائه پيشنهادات مربوطه 

باشد. بر اساس وضع کيفيت مناسبی برخوردار نمی با توجه به مشکالت ذکر شده شبکه معابر در روستا از

سعی بر آن است که کمترين تخريب و  يي ارائه شده است. در طرح پيشنهادموجود، شبکه معابر پيشنهاد

ر دهد. بري را تحت تأثير قرارهاي باير و بدون کاو شبکه معابر پيشنهادي بيشتر زمين گرفتهتعريض صورت 

ها، معابر پيچ در پيچ و نامنظم. رد. البته شبکه معابر کم عرض، ساباط و طاقگيکه هزينه کمتري را در بر

باشد. بست از خصوصيات بارز نواحی آب و هوايی خشک میهاي بنسلسله مراتب براي حفظ محرميت و کوچه

يی اين سيستم ارگانيک که بر اساس نياز شکل گرفته در طی ساليان دراز با گسترش حمل و نقل ماشينی کارا

خود را تا حدي از دست داده است. در طراحی شبکه معابر نکاتی نبايد فراموش شود. حفظ بناها و معابر با 

ها و بعضی از معابر بعلت ارزش تاريخی خود، هويت خاصی به منطقه باشد. ساباطارزش در روستا می

 بخشند.سکونتگاهی می
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 تعيين برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي -1

نيازسنجي برنامه ها و پروژه هاي مورد نياز در سطح روستا بوا توجوه بوه نتوايج -1-1

 طرحهاي فرادست ، ديدگاه روستاييان و مطالعات مرحله دوم

 
 –هاي فضايی تتوان به طور توأمان در دو قسمت اولويگذاري اجراي طرحهاي پيشنهادي را میاولويت

 هاي بخشی تدوين و ارائه کرد.کالبدي و اولويت

هاي مربوط به تکميل ساختاري و فضايی سلسله کالبدي و سياستهاي و برنامه –هاي فضايی گذارياولويت

اي است که ضمن تکميل ها به گونهگيرد. اين اولويت گذاريمراتب سکونتگاههاي شهري و روستايی نشأت می

طح هر پاره فضايی ناحيه، به يکپارچگی و کاهش تفاوتهاي درونی کل ناحيه منجر شود و در نهايت و ارتقاء س

 زمينۀ تحقق اهداف توسعۀ ناحيه فراهم آيد. 

گذاري فضايی کالبدي ناحيۀ اصفهان به صورت مستقل و در با توجه به تقسيمات فضايی پيشنهادي، اولويت

 يرد.گچارچوب پنج زير ناحيۀ اصلی صورت می

هاي روستايی، تأسيسات زير بنايی، مراکز خدماتی و رفاهی و گذاري بخشی به چهار بخش عمده راهاولويت

شود. وجود هر يک از اين امکانات آثار و پيامدهاي متفاوت و توسعۀ هر يک می مراکز فعاليت و اشتغال تقسيم

گذاري نياز هر قسمت از ناحيه به موارد از تقسيمات فضايی داشته و خواهد داشت. بر همين اساس اولويت

کالبدي و بخشی اجراي طرحهاي  -گذاري توآمان فضايیچهارگانۀ مذکور متفاوت خواهد بود. بنابراين اولويت

 گردد.اي به شرح جدول زير ارائه میپيشنهادي ناحيۀ اصفهان در سطوح منطقه

اهی نيز در چارچوب مجموعۀ اهداف و گذاري اجراي طرحهاي پيشنهادي بر حسب نقاط سکونتگاولويت

هاي افتراقی تقسيمات فضايی مختلف ناحيه سياستهاي کالن توسعه فراگير ناحيه و با توجه به ويژگيها و نياز

وري بيشتر سلسله مراتب سکونتگاهی ناحيه منجر شود. انجام گرفته است تا در نهايت به تکميل و بهره

مبناي سنخ و درجه توسعه يافتگی هر زير ناحيه و نقش و عملکرد مورد هاي پيشنهادي اين قسمت بر اولويت
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عه تعيين شده است. سطوح سلسله سانتظار از سطوح مختلف سکونتگاهی براي تعميق و نهادينه کردن اين تو

مراتبی مورد نظر عبارتند از: مراکز زير ناحيۀ اصلی، مرکز زير ناحيۀ فرعی، مرکز منظومه، مرکز مجموعه و 

 کز حوزة عمران روستايی.مر

البته الزم به ذکر است که شهر اصفهان به عنوان مرکز اصلی ناحيه و نيز منطقۀ مرکزي ايران براي ارتقاء به 

تواند در اين هاي خاص خود است که نمیها، فعاليتها و اولويتنقش درجۀ يک کالنشهري نيازمند برنامه

راي طرحهاي پيشنهادي و سطح مراکز سکونتگاهی و به تفکيک زير بر اين مبنا اولويت اج چارچوب قرار گيرد.

 باشد. یر ميها فرعی ناحيۀ اصفهان به شرح جدول زناحيه

 کالبدي و بخشی اجراي طرحهاي پيشنهادي ناحيه اصفهان -گذاري فضايیاولويت -1-1-1جدول

ناحيه اصلی و زير ناحيه زير

 فرعی
 لويت چهارماو اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول

 راههاي روستايی مراکز خدماتی و رفاهی  تأسيسات زير بنايی مراکز فعاليت و اشتغال کوهپايه -اصفهان

 راههاي روستايی مراکز خدماتی و رفاهی  تأسيسات زير بنايی مراکز فعاليت و اشتغال ميمه -اصفهان

 ---- ----- تأسيسات زير بنايی مراکز خدماتی و رفاهی خمينی شهر-اصفهان

 ---- راههاي روستايی تأسيسات زير بنايی مراکز خدماتی و رفاهی فالورجان -اصفهان

 ---- ---- تأسيسات زير بنايی مراکز خدماتی و رفاهی اصفهان -اصفهان

 راههاي روستايی مراکز فعاليت و اشتغال تأسيسات زير بنايی مراکز خدماتی و رفاهی آبادنجف -آبادنجف

 ورفاهیخدماتیمراکز راههاي روستايی تأسيسات زير بنايی مراکز فعاليت و اشتغال تيران -آبادنجف

 ---- راههاي روستايی تأسيسات زير بنايی مراکز خدماتی و رفاهی لنجان -لنجان

 واشتغالمراکزفعاليت راههاي روستايی تأسيسات زير بنايی مراکز خدماتی و رفاهی مبارکه -لنجان

 راههاي روستايی مراکز خدماتی و رفاهی تأسيسات زيربنايی ز فعاليت و اشتغالمراک شهررضا

ناحيه اصلی و زير ناحيه زير

 فرعی
 اولويت چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول

 مراکز حوزه مراکز مجموعه مراکز منظومه مرکز ناحيه فرعی کوهپايه -اصفهان

 مراکز حوزه مراکز مجموعه منظومهمراکز  مرکز ناحيه فرعی ميمه -اصفهان

 --- --- مرکز ناحيه فرعی مراکز منظومه خمينی شهر-اصفهان

 --- مرکز ناحيه فرعی مراکز مجموعه مراکز منظومه فالورجان -اصفهان

 --- --- مراکز حوزه مراکز منظومه اصفهان -اصفهان

 مراکز حوزه وعهمراکز مجم مرکز ناحيه فرعی مراکز منظومه آبادنجف -آبادنجف

 مراکز حوزه مراکز مجموعه مراکز منظومه مرکز ناحيه فرعی تيران -آبادنجف

 مراکز منظومه لنجان -لنجان
مرکز ناحيه فرعی دوم 

 شهر()پوالد
 مراکز حوزه مراکز مجموعه

 مراکز حوزه مراکز مجموعه مرکز ناحيه فرعی مراکز منظومه مبارکه -لنجان
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 مراکز حوزه مراکز مجموعه مرکز ناحيه فرعی مراکز منظومه شهررضا

 1030ه اصفهان يماخذ: طرح جامع ناح

اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي با توجه به نيازهواي اساسوي در -1-2

 سطح روستا

 تعيين اولويت هاي کوتاه مدت و ميان مدت در تمامی ابعاد طراحی 

نهادات در قالب طرح هادي روستايی مری گنجرد،تعيين اولويرت روش هاي مختلفی جهت اولويت بندي و پيش

 طرح ها بر اساس دو روش می باشد که عبارتند از :

 اولويت بندي بر اساس ذات طرح -الف

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

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

پيشنهاد يا پيشنهاداتی که براي حرل مسرائل و مشرکالت حراد موجرود در زمينره تقويرت و توسرعه  -1

اجنماعی و نيازهاي عمرانی محردوده مناسرب مری باشرد )ماننرد تأسيسرات زيرر بنرايی  –اقتصادي 

 ،خدمات رفاهی و نظاير اينها (

اجتمراعی و اقردامات عمرانری  –و توسعه اقتصادي  پيشنهاد يا پيشنهاداتی که براي ارتقاء سطح رشد -2

 مورد نياز ارائه می شوند.

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

جرراي لريکن ا . و توسعه بالقوه را ايجاد نماينرد کاهش مشکالت توسعه اي محدوده می توانند زمينه هاي رشد

بلکره تنهرا  ، نه تنها توسعه مورد نظر را مهيا نخواهد ساخت ، پيشنهادات دوم با وجود مشکالت حاد توسعه اي

به عبارت ديگر پيشنهادات گروه اول بسرتر  هزينه هاي باالسري اجتماعی و اقتصادي آنها بر جاي خواهد ماند .

بدون توجه به آنها برنامه هاي ديگر در صورت عملری مناسب را براي اجراي ساير برنامه ها به وجود می آورد و 

 شدن تأثير الزم را نخواهد داشت و يا با شکست مواجه خواهند شد .
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در حال حاضر جهت اولويت بندي طرح هاي پيشنهادي سعی می شود صرف نظر از مقدار هزينه مورد نياز که 

به امکانات تسهيالت مرورد نيراز و ضرروري  جزءالينفک قابليت اجرا و يا عدم اجراي طرح ها محسوب می شود

 توجه بيشتري شود .

تعيين اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي مربوق به ايمون سوازي و کواهش خطور -1-2-1

سوانح طبيعي در روستا مانند بهسازي و مقاوم سازي بناها ، برنامه جابجايي واحدهايي کوه 

سيل بند و ديووار سواحلي، برناموه هواي شديدا در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث 

 پيشنهادي کاهش خطر لغزش در روستا 

 
با توجه به بررسی هاي صورت گرفته همانطور که ذکر شد روستاهاي دينان و زمان آباد از نظر خطر زلزله در  

باشد. وجود منطقه با خطر پايين قرار گرفته اند. از عواملی که روستا را با خطر مواجه می سازد عامل سيل می 

کانل آب در روستاي دينان احتمال خطر سيل در روستا می باشد . بنابراين تمهيدات الزم و همچنين رعايت 

حريم کانل و پوشش گياهی مناسب در کنار کانال الزامی است. البته در سطح روستا ي دينان برج تاريخی 

باشد که بايد اقدامات بهسازي و بازسازي  وجود دارد همچنين مدرسه و مسجد که از بناهاي عمومی روستا می

به علت عدم  يیصورت گيرد. همچنين در روستاي زمان آباد نيز مسجد نياز به بازسازي دارند. از مدرسه ابتدا

 یآموزش يمناسب به کاربر يیفضا ینيگزيده است. جايل گرديتبد یمذهب يه و کاربرينياستفاده به حس

 است. یالزام
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ن اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي زيست محيطي مرتبط بوا طورح ماننود تعيي-1-2-2

تعيين حدود کلي مکان دفع بهداشتي زباله، برنامه جمع آوري و هودايت آبهواي سوطحي و 

 فاضالب ، برنامه مکانيابي و يا توسعه گورستان 

 
اها که از مشکالت عمده سيستم دفن زباله در دو روستاي دينان و زمان آباد برخالف بسياري از روست

روستاييان می باشد با همکاري روستاييان جمع آوري می شود. زباله هاي روستاييان توسط يکی از اهالی 

شهرداري اصفهان منتقل می گردد. اين مکان  0روستا جمع آوري می شود و به محل جمع آوري زباله منطقه 

تی که با شوراي روستا صورت گرفت عدم مشارکت تمامی در نزديکی پل زينبيه می باشد. البته براساس مذاکرا

روستاييان را در اين طرح جمع آوري ذکر نمودند. تعداد از ساکنين نسبت به پرداخت هزينه جمع اوري 

کوتاهی می کنند. که خود مشکالتی را ناشی می گردد. طرح جمع آوري زباله در اين دو روستا مناسب می 

 براي هرچه پاکيزه نگهداشتن هر دو روستا موثر می باشد.  باشد. مشارکت بيشتر ساکنين

از مشکالت عمده در دو روستاي دينان و زمان آباد عدم سيستم دفع آبهاي سطحی می باشد. البته با توجه به 

اقليم منطقه ، بارش در چند ماه خاص و بصورت محدود می باشد. اما با طراحی شبکه معابر مناسب با در نظر 

ي و کانيوو با توجه به شيب عمومی روستا می توان آبهاي سطحی روستا را جمع آوري و حتی براي گرفتن جو

 مصارف کشاورزي مورد استفاده قرار داد.

 با توجه به موارد ياد شده اولويت اجرايی طرح پيشنهادي به تفکيک در برنامه پنج ساله ارائه می شود. 

 يد بوه برناموه هوايوتاک بوا ياقتصاد يپروژه ها برنامه ها و يت بندين و اولوييتع -1-2-3

 انييش درآمد روستايو امکان افزا يياشتغال زا
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 يکشراورز کشت گندم در محصوالت يو نقش عمده  يان در صنعت کشاورزييبا توجه به اشتغال عمده روستا

مشرکل در  نياسرت. بزرگترر ین صرنعت الزامريرگسرترش ا ياز بررايرالت مورد نيجاد امکانات و تسهيروستا ا

ق و يرعم يجاد چاه هرايمنطقه ام گرم و خشک يباشد. براساس اقل ین آب ميدر روستا تام يگسترش کشاورز

نره يرا برا توجره بره گز ياز کشراورزيرباشرند، آب مرورد ن یکه در روستا روان م يین آب توسط کانال هايتام

 ن نمود.يتام ياقتصاد يشنهاديپ

 يمشوارکت يت هوايونهشودن فعاليت و نهاديووالزم جهوت تق يشنهادهايارائه پ-1-2-4

شوتر و يب يجهت بهره ور يياجرا يو فن يو اقتصاد يفرهنگ – يان در ابعاد اجتماعييروستا

در مقابول خطور  يمن سازيا يو پروژه ها يژه طرح هاديبو)روستا يعمران يمداوم طرح ها

  (يعيسوانح طب

 
 يع پرروژه هرايروسرتا سربب تسرر يشورا یبه سرپرستروستا  یهمانطور که قبال اشاره شد نقش پر رنگ اهال

متخصرص روسرتا  يروهراين نيمتخصص روستا و همچن يروهايگردد. استفاده از ن یروستا م يیاجراو  یعمران

ن پروژه ياز اول گردد. یم یعمران يت پروژه هايفيزه و باال رفتن کيجاد انگيباشند سبب ا یکه در شهر شاغل م

 ير بناهرايو سرا یمسرکون يبناهرا يمن سرازيدارد ا یان در آن نقش اساسييوستاکه مشارکت ر یعمران يها

 يقرض الحسرنه بررا يجاد صندوق هايباشد. به عنوان مثال ا یروستا از جمله مدرسه، مسجد و . . . م یخدمات

 یخرود برا سرپرسرت یمسرکون يسراختمان هرا يمقاوم سراز يروستا برا یاهال يبلند مدت برا يدادن وام ها

 گردد. یم یعيروستا در مقابل سوانح طب يبناها يمن سازيا يان براييق روستايروستا سبب تشو ياشور

 يشامل کتابخانه، مکان هوا يفرهنگ – ياجتماع يپروژه ها يت بندين و اولويييتع-1-2-5

 و . . . براساس ضوابط و مقررات ي، مذهب يورزش
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 یورزشر یفرهنگ ينان و زمان آباد فاقد فضاهايد يوستاد در دو ريوضع موجو ذکر گرد یهمانطور که در بررس

 يدارند. امرا برا توجره بره فضرا ياز به بازسازيک مسجد بصورت فعال وجود دارد که نيباشد. در دو روستا  یم

 باشد.  یان الزامييروستا یسن يگروه ها يک کتابخانه برايمدرسه در روستا وجود 

و  یسبب حضور فعال کودکان و نوجوانان روستا در سالن ورزشرو پارک در روستا  یورزش يک فضاين يهمچن

 گردد. یپارک م ين در فضايساکن یحضور اجتماع

، يآموزشو يشوامل واحودها يرفواه – يخدمات يپروژه ها يت بندين و اولوييعت-1-2-6

و . .  يگاه سوخت، آتش نشاني، پست و مخابرات، بانک، جاي، انتظامي، اداري، درمانيبهداشت

 ساس ضوابط و مقررات. برا
 

پرروژه  فرادسرت يروستا و طرح هرا یصورت گرفته براساس مستندات روستا، نظرات اهال یاز سنجيبراساس ن

 يبررا يک واحرد خانره بهداشرت، واحرد اداريرو مرمت مدرسه و مسجد،  يروستا شامل بازساز یخدمات يها

 يبررا يیو روسرتا ين شرهريانره بريپا يابرر يیو فضرا یک واحد انتظامي، یشرکت تعاونشهر و بانک،  يشورا

 نان در نظر گرفته شده است.يد يروستا

 يدر فضرا يیمدرسره ابتردا یک واحد آموزشيت محدود روستا يزمان آباد با توجه به سطح و جمع يدر روستا

ک واحد خانره ين يه در نظر گرفته شده است. همچنينيمدرسه موجود به حس ير کاربرييروستا بعلت تغ یانيم

 در نظر گرفته شده است. یهداشت و شرکت تعاونب
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نوه هوا براسواس يه زميودر کل يشنهاديپ يبرنامه ها و پروژه ها يينها يت بندياولو-1-3 

 روستا  ياساس يازهاين
 

 ) برنامه هاي کوتاه مدت يا ميان مدت )پنج ساله 

اه مردت يرا ميران مردت بره اجررا طرح هاي پيشنهادي که در اولويت قرار دارند و الزم است در کوتر -

 درآيند عبارتند از :

 1تملک اراضی مشخص شده براي کاربري عمومی -

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

نظارت و کنترل براي فعاليت هاي ساختمانی با رعايت ضوابط محدوده ساخت،ضوابط عقب نشرينی از  -

 بر و ضوابط ايمنی ساختمان معا

 

 ولويت اجرايی برنامه پنج ساله دوم )بلند مدت (ا 

 اصالح و تعريض ساير معابر روستا -

 احداث فضاهاي فرهنگی،تفريحی و فضاي سبز -

                                                           
 مطرابقن زمين مناسب در صورتی کره در صورتی که مشکالتی در جهت تملک زمين هاي تعيين شده وجود داشته باشد،تأمي ( 1

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

 احداث تأسيسات و تجهيزات مورد نياز  -

برنامه پنج ساله دوم نظرارت و کنتررل کليره الزم به ذکر است چه در مورد برنامه پنج ساله اول و چه در مورد 

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

 معيارها و ضوابط کلي طراحي کالبدي روستا-1-3-1

تعيين ضوابط و معيارهاي مناسب براي طراحی و ساماندهی کالبدي روستا از اصول اوليه و مهم در روند تهيه 

کالبدي روستا از  -شود. با توجه به اين که نظام فضايیوسعه سکونتگاهها محسوب میهاي مختلف تطرح

هاي مختلف بکار گرفته شده در اين شود. لذا الزم است، معيارها و شاخصهاي مختلف تشکيل میسيستم

مختلف  الزم به ذکر است که سيستم هاي با ابعاد و سيستم هاي مورد نظر در يک راستا قرار بگيرند.زمينه 

 کالبدي مورد نظر عبارتند از:-تشکيل دهنده نظام فضايی

 نظام يا سيستم جغرافيايی -

 نظام يا سيستم کالبدي -

 نظام يا سيستم اقتصادي  -

 نظام يا سيستم حمل و نقل و شبکه معابر  -

 فرهنگی–نظام يا سيستم هاي اجتماعی  -

بدي روستا را می توان در شش زمينه کلی با توجه به سيستم هاي ياد شده معيارهاي هدايت روند توسعه کال

 زير ارائه داد :

 معيارهاي مربوط به ويژگی هاي کالبدي  -

 معيارهاي مربوط به ويژگی هاي عملکردي  -

 معيارهاي مربوط به ويژگی هاي دسترسی و شبکه راه ها  -

 اقتصادي – معيارهاي مربوط به ابعاد اجتماعی  -
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اي چهارگانه کالبدي،دسترسی و راه ها ،عملکردها و ابعاد معيارهاي مربوط به روابط متقابل شاخص ه -

اجتماعی در ادامه معيارهاي مورد نظر در هر مورد هر کدام از موارد ياد شده ارائه می –اقتصادي 

 شود .

  معيارهاي مربوط به ويژگی هاي کالبدي 

ناهاي رشد(، شرايط اقليمی توجه به موقعيت جغرافيايی روستا از لحاظ استقرار )عنايت به قابليت ها و تنگ

 منطقه و غيره در ساماندهی بافت کالبدي به خصوص از لحاظ ويژگی هاي بخش مسکن 

توجه به هسته مرکزي روستا به عنوان عامل انتظام بخش بافت هاي مجاور و انفصال نسبی آن از جاده هاي  -

 ارتباطی عمده و اصلی 

م رشد روستا و جلوگيري از گسترش بی رويه روستا به طرف استفاده از ساختار کالبدي موجود جهت تداو -

 زمين هاي کشاورزي

 توجه به بافت و هسته مرکزي روستا و بهره گيري از عناصر کالبدي بارز آن جهت ساماندهی کالبدي روستا  -

 جلوگيري از ابعاد فضاها و مکان هاي بدون عملکرد و بدون استفاده در درون بافت  -

 و بی برنامه روستا  ضابطهگسترش بی جلوگيري از  -

 بهره گيري از اراضی مناسب داخل روستا جهت توسعه به عنوان اولويت نخست طرح ريزي کالبدي -

 )معيارهاي مربوط به ويژگی هاي عملکردي )کاربري ها 

و  معموالًکاربري اراضی و کميت و کيفيت آن موضوعات بسيار حساس در توسعه کالبدي روستاست که اعمال

تأمين و کنترل آن ساير ابعاد روستا را اعم از اقتصادي ، اجتماعی، زيست محيطی و حتی سياسی تحت تأثير 

 با توجه به موارد مذکور و شرايط حاکم بر روستا معيارهاي مورد نظر در اين زمينه عبارتند از : . قرار می دهد

معيت و فاصله آن به مراکز سکونتی عمده منطقه توجه به تأمين نيازهاي اساسی روستا با توجه به تعداد ج -

 شهر 

 توجه به الگوي توزيع و رابطه مناسب کاربري ها با يکديگر و با بافت مجاور  -

 کارايی کاربري مورد نظر از لحاظ استفاده و دوره زمانی استفاده از آن  -
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 وستا امکان بهره گيري مناسب و سهولت دسترسی به عملکرد براي نقاط مختلف ر -

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

  معيارهاي مربوط به ويژگی هاي دسترسی و شبکه راه ها 

 مبنا قراردادن معابر موجود در شبکه ارتباطی پيشنهادي  -

 توجه به سلسله مراتب راه هاي دسترسی و همپوشانی آنها  -

 در سطح شبکه دسترسی توجه به تحوالت جمعيت کنونی  -

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

 کفايت و مطلوبيت تردد در محدوده مرکزي روستا -

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

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

 نقليه

  اقتصادي–معيارهاي مربوط به ابعاد اجتماعی 

 حفظ ارزش هاي اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی فضاها و فعاليت هاي متشکله روستا  -

                                                                                  توجه به قابليت مکان ها براي ارتقاء موقعيت اجتماعی و فرهنگی )به خصوص در مورد       -

 هسته مرکزي روستا(

 ارزيابی نقاط و فضاهاي قابل احياء از لحاظ اجتماعی و اقتصادي  -

 توجه به نقش فضاها و عملکردهاي موجود و آتی در حيات اجتماعی و اقتصادي روستا  -

 اجتماعی و گرايشات فرهنگی در شکل گيري فضاهاي مختلف  توجه به تأثير مناسبات -

ايجاد گشايش ها و مکان هاي ويژه به عنوان فضاي سبز و باز جهت ارتقاء ابعاد اجتماعی و فرهنگی  -

 ساکنين روستا 

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

 کنين و ابعاد و مشخصات واحد هاي مسکونی توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعی سا -
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  معيارهاي مربوط به ارتباط متقابل مشخصه هاي مورد بررسی )کالبدي،دسترسی و راه هاي عملکردي و

 اجتماعی (–ابعاد اقتصادي 

 ارزيابی انطباق مقياس کالبدي و عملکردي -

کرد راه ها با فعاليت ها و ارزيابی کيفيت و کفايت همجواري راه ها بر اساس سلسله مراتب و نوع عمل -

 عملکرد هاي مجاور

 توجه به نقش عناصر نمادين روستا در فرهنگ عامه  -

 سازگاري و تناسب ويژگی هاي کالبدي و فضاهاي سکونتی در مراودات اجتماعی -

فرهنگی ،اقتصادي در زندگی اهالی و نيز شرايط اقليمی و  –بهره گيري از اصول و قواعد اجتماعی  -

 ت تدوين نظام فضايی روستاطبيعی در جه

 احداث مراکز فرهنگی مانند کتابخانه و فرهنگسرا  -
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 نانيد يروستا
 (ی، دهستان قهاب شمالي)شهرستان اصفهان، بخش مرکز
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 ارائه طرح هادي) روستاي دينان( -2

انتخاب طرح ارائه طرح و گزينه هاي مختلا کاربري اراضي پيشنهادي روستا و  -2-1

 و گزينه مناسب و مقدور

 
با توجه به مباحث مطرح شده در فصل پيشين به خصوص در مورد سرانه کاربري ها و معيارهاي طررح ريرزي 

 کالبدي نحوه توزيع انواع کاربري ها ارائه شده است .قبل از آن که به تفکيک انواع کاربري ها پرداختره شرود ،

 ی قرار می گيرد .نحوه توسعه آتی روستا مورد بررس

ده اسرت. يرت ها و امکانات توسعه موانع توسرعه روسرتا و جهرات توسرعه مشرخص گرديبراساس نقشه محدود

ر يبرا ين هرايباشد. درون روسرتا زمر یاطراف روستا، کانال آب م يکشاورز ين هايتوسعه زم يت هايمحدود

 يبرودن روسرتا بررا یو دو بخشر یاکنردگل بافت پراکنده روستا وجود دارد. با توجه به پريجهت توسعه و تکم

 يروسرتا بررا یانين مين زميداخل روستا و همچن ين هاياستفاده از زم ينه يجاد انسجام در بافت روستا گزيا

 یشرنهاد مريپ روسرتا يروسرتا و شرورا یو با تبادل نظر صورت گرفته با اهرال کپارچه در روستايجاد پوشش يا

که با توجه به شرايط حاکم برر نحروه توسرعه روسرتا ،توسرعه  د شوديتاکته الزم است ،مجدداً به اين نک گردد.

 . سطح روستا در داخل محدوده می باشد
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ن يويو تع ياصل ين ، گره هاياديارائه طرح اصالح معابر ، مراکز محالت ، م -2-2

توا حود کوچوه هواي   يت بنوديو سلسله مراتب و اولو يشنهاديپ شبکه معابر

همراه با مشخص نمودن نحوه تعريض ارائه طرح هاي توسعه و تعوريض دسترسي،

 معابر 

 
و معيارهاي ارائه شده در طراحی کالبدي  باتوجه به مواردي که در زمينه شبکه ارتباطی روستا به لحاظ ضوابط

و نقشه شبکه ارتباطی روستا ارائه شده اسرت . همچنانکره در نقشره پيشرنهادي نيرز مشرخص اسرت، شربکه 

 دسترسی روستا از لحاظ سلسله مراتب عبارتند از:

 :(يمتر12)  2معبر اصلی درجه -

منتهری  صرفهانا –فرودگاهجاده اصلی ه طرف که از وسط بافت کالبدي روستا عبور می کند و در امتداد خود ب

 می گردد.

 : (يمتر11) 1معبر فرعی درجه -

متري فوق الذکر منشعب و در جهرت شرمالی 17متري داخل بافت روستا می باشد که از محور 17شامل معابر 

 دسترسيهاي روستايی را مهيا می سازد.

 : (يمتر8) 2معبر فرعی درجه -

متري در نظر گرفته شده است . اين معبر جهت تسهيل رفت و آمرد  3نوان معابر که در داخل بافت روستا به ع

 سواره و هدايت آنها در سطوح باالتر و پايين تر ايفاي وظيفه می نمايد. 

 :(يمتر6) دسترسی ها -

بعنوان آخرين سطح عملکردي سلسله مراتب شبکه ارتباطی ،شامل معرابر وکليره معرابر برن  يمتر5اين معابر 

 روستا را شامل می شود که وظيفه دسترسی به تک تک منازل روستايی را ايفا می نمايند. بست 

در تعيين ميزان و نحوه تعريض معابر ضمن مالک قراردادن معيارهاي مربوط به طراحی شبکه ارتبراطی چنرد 

 از : است مدنظر قرار گرفته عبارتندکه  يانکته 

 ب اجتناب گرديده است .تا جائيکه مقدور بوده ،از انجام تخري  -
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جهت تخريب و اصالح معبر از وجود اراضی باير يا مخروبه و سراختمان هراي برا کيفيرت نامناسرب  -

 بهره گرفته شده است .

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

ز محرور معبرر در صورت عدم وجود شرايط فوق سعی شده است از دو طرف معبر بره يرک ميرزان ا-

 موجود جهت تعريض معبر کمک گرفته شود .

 عملکرد کنونی و آتی معابر مدنظر قرار گرفته است. -

 به سلسله مراتب شبکه دسترسی توجه شده است. -

 هاي بعد نقشه شبکه معابر پيشنهادي روستاي دينان نشان داده شده است.صفحه در نقشه
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 ياحتموال يعويو طب ي، فرهنگو يخي، تار يبا ارزش معمار ين محدوده هاييتع-2-3

 ياد مسکن انقالب اسالميروستا با توجه به ضوابط بن

 
 يباشد اما بنرا ینه روستا ميريوجود دارد که نشان از  قدمت د یميقد ينان برج کبوتر خانه هايد يدر روستا

 در روستا وجود ندارد. یراث فرهنگيشاخص ثبت شده توسط سازمان م

 در روستا ياحتمال يا بهسازي يازمند نوسازين ين فضاهاييتع -2-4

 
همرراه اسرت .   يیفضا _ يط کالبديت محيفيبهتر کردن ک يبرا يیها ینيش بيبا اقدامات و پ يمفهوم بهساز

ه اقدامات شرامل ين اساس کليسر شود. برايم يیط فضايد آوردن امکانات نو بهترساختن محيکه پد ین معنيبد

شروند. همرراه و  یمر یتلق یبيفرسوده  تخر يات تمام ساختمان هايد حيو تجد یبخش ی، زندگ یشرونق بخ

 یقررار مر ياقدامات بهساز يباارزش در زمره  یميمه قديا ني یميقد يه بناهاي، کل ين اقدام نوسازيهمگام با ا

 رد. يگ

 يده روستا با توجه بره ارزش گرذارو فرسو یبيتخر يه بناهايکل يب و نوسازيبا توجه به آنچه گفته شد ، تخر

 رند.يگ یقرار م يو بهساز ين گونه بناها شامل اقدامات نوسازيبا ارزش و حفظ ا يبناها
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بور ضووابط و  يمبتنو يشونهادي يهوا يارائه جودول سوطح و سورانه کواربر-2-5

 مربوق يياجرا يمصوب و مورد عمل دستگاه ها ياستانداردها

 

 کاربري مسکونی-

متر  50253 و به  ه به افزايش جمعيت در افق طرح ،کاربري مسکونی در روستا افزايش پيدا خواهد کردبا توج

مترر مربرع بره   93/131در افق طرح خواهد رسيد .با توجه به افزايش سطوح مسکونی سرانه آن نيرز از  مربع

 خواهد رسيد .  51/135

 

 کاربري تجاري -

 گرفته شده است.کاربري تجاري به صورت سيال در نظر  

 

 کاربري مذهبی-

در وضع موجود دو مسجد در سطح روستا موجود می باشد. البته يکی از اين مساجد به علت فرسرودگی مرورد 

متر مربع برا سررانه  1105استفاده قرار نمی گيرد که نيازمند بازسازي می باشد. سطح مسجد در وضع موجود 

ش جمعيت برآورد شده سطح مذهبی وضع موجود، نياز به گسرترش متر مربع می باشد. با توجه به افزاي 71/1

 نمی باشد.

 

 کاربري فرهنگی-

فاقد کاربري فرهنگی است و با توجه به نظر شوراي روستا و بررسی هاي مشاور فضايی مناسب را براي کاربري 

 ربع می باشد . مترم 02/0مترمربع با سرانه  1137فرهنگی در نظر گرفته شده است سطح فرهنگی پيشنهادي 

 

 کاربري آموزشی -
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می باشد با توجه به مطالعرات  متر مربع 1153سطوح آموزشی موجود روستا يک باب مدرسه ابتدايی مساحت 

 صورت گرفته و ميزان رشد جمعيت ، سطح کاربري آموزشی مناسب و تنها مدرسه نياز به بازسازي دارد . 

 شبکه ارتباطی -

متر مربع مساحت بيشترين سطح کاربري ها را بعد از کاربري مسکونی بره خرود   27915با  سطح معابر روستا

متر مربع را به خود اختصاص داده است . با توجه به تعريض   19/00اختصاص داده است ،که سرانه اي معادل 

 متر مربع خواهد رسريد کره ناشری از اصرالح  57010و اصالح سطوح مربوط به معابر مساحت اين کاربري به 

   و گسترش کيفيت معابر می باشد. عرض معابر

 

 کاربري درمانی-

اين کاربري در وضع موجود فاقد اين کاربري می باشد که اهالی روستا به روستاي مجاور مولنجان  مراجعه می 

مترر 55/7متر مربرع برا سررانه  205کنند . با توجه به اهميت اين کاربري در سطح روستا در طرح پيشنهادي 

 نظر گرفته شده است . مربع در

 

 فضاي سبز-

فضاي سبز در واقع مربوط به باغات  اطراف می باشد که خارج از روستا ست . در طررح  در وضع موجود روستا 

 09/0مترر مربرع و  2057فضاي سبز عمومی ، پارک با  12/1متر مربع و سرانه 577پيشنهادي که با مساحت 

 فته شده است. متر مربع سرانه در افق طرح  در نظر گر

 

 کاربري ورزشی-

و با فاصله اي از روسرتا در فاقد کاربري ورزشی بوده و پيشنهادي در محدوده روستا اين روستا در وضع موجود 

متر مربرع در  05/1با سرانه  1517جنوب روستا در نظر گرفته شده است .  سطح پيشنهادي براي اين کاربري 

 نظر گرفته شده است . 
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 ت و تجهيزاتتاسيسا-

تجهيزات و تاسيسات روستا شامل يک منبع آب می باشد . با توجه به اهميت منابع آبی برا توجره بره اقلريم و 

فعاليت کشاورزي روستا سطح مورد نظر حفظ و الزم به تمهيداتی مبنی بر حفاظت و نگهداري بيشتر از فضاي 

 پيرامونی می باشد .

 جمع آوري آب هاي سطحی -الف

فاقد شبکه جمع آوري آب هاي سطحی است و هدايت آب ها برا  در فصل اول اشاره گرديد روستاي همچنانکه

تبعيت از شيب عمومی زمين صورت می گيرد . لذا پيشنهاد می شود که اين امر برا ايجراد و احرداث سيسرتم 

 کانيو و کانال صورت پذيرد . 

  آب–ب 

 اصفهان می باشد و داراي کيفيت مناسب می باشد.  از آب لوله کشیبا توجه به اين که آب شرب ساکنين 

 تلفن –ج 

 روستاي دينان داراي سيستم مخابراتی تلفن می باشد.

 برق –د 

 کمبود خاصی مشاهده نمی شود .  روستاي دينان داراي سيستم برق می باشند و از اين لحاظ

 فاضالب –ه 

ت و فاضالب منازل به چاه هاي جذبی دفرع مری مانند ساير نقاط منطقه سيستم دفع فاضالب اس روستاياين  

شود . در شرايط کنونی و در ميان مدت امکان ايجاد و احداث شربکه فاضرالب مقردور نمری باشرد . از ايرن رو 

ضمن لزوم رعايت شرايط الزم براي ايجاد و احداث چاه هاي جذبی ،الزم اسرت از تخليره فاضرالب منرازل بره 

 شود .معابر و اراضی کشاورزي ممانعت 
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 1397سال افق طرح  -نانيد يروستاپيشنهادي  ياراض يکاربر-1-1-2جدول 

 نوع کاربري      رديف

 355 جمعيت طرح هادي روستايی

 درصد به سرانه مساحت کل

 کل  (مترمربع)   (مترمربع)       

 43.13 186.64 60258 مسکونی 1

 آموزشی )دبستان( 2
1458 4.11 0.95 

 عاونیشرکت ت 3
460 1.30 0.30 

  درمانی بهداشتی 4
236 0.66 0.15 

 ورزشی 5
1540 4.34 1.00 

  فضاي سبز عمومی 6
500 1.41 0.33 

 پارک 7
2764 7.79 1.80 

 اداري  8
340 0.96 0.22 

 نظامی 9
508 

1.43 0.33 

 مذهبی 10
1435 

4.04 0.93 

 فرهنگی 11
1180 

3.32 0.77 

 پايانه 12
2363 

6.66 1.54 

  تاسيسات و تجهيزات 13
552 

1.55 0.36 

 انبار 14
804 

2.26 0.52 

 پذيرايی 15
1000 

2.82 0.65 

 کانال آب 16
6035 

17.00 3.93 

 پارکينگ 17
420 

1.18 0.27 

 شبکه معابر 18
60313 169.90 39.26 

 توسعه آتی 19
5448 15.35 3.55 

 100.00 432.73 153620 سطح کل  ***

 مشاور ماخذ: مطالعات
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 54 تراکم خالص مسکونی )نفر در هکتار(

 23 تراکم  جمعيتی )نفر در هکتار(

   ماخذ: مطالعات مشاور
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 زمان آباد يروستا
 (ی، دهستان قهاب شمالي)شهرستان اصفهان، بخش مرکز
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 ارائه طرح هادي) روستاي زمان آباد( -2

ي پيشنهادي روستا و انتخاب طرح ارائه طرح و گزينه هاي مختلا کاربري اراض -2-1

 و گزينه مناسب و مقدور

با توجه به مباحث مطرح شده در فصل پيشين به خصوص در مورد سرانه کاربري ها و معيارهاي طررح ريرزي 

 کالبدي نحوه توزيع انواع کاربري ها ارائه شده است .قبل از آن که به تفکيک انواع کاربري ها پرداختره شرود ،

تی روستا مورد بررسی قرار می گيرد .الزم است ،مجدداً به اين نکته توجه شود کره برا توجره بره نحوه توسعه آ

ن يداخل روسرتا ترام ين هايبه صورت محدود و در زمشرايط حاکم بر نحوه توسعه روستا ،توسعه سطح روستا 

 .شود  یم

شبکه ن ييعو ت ياصل ين ، گره هاياديارائه طرح اصالح معابر ، مراکز محالت ، م -2-2

تا حد کوچه هاي دسترسي،همراه با   يت بنديو سلسله مراتب و اولو يشنهاديپ معابر

 مشخص نمودن نحوه تعريض ارائه طرح هاي توسعه و تعريض معابر 

باتوجه به مواردي که در زمينه شبکه ارتباطی روستا به لحاظ ضوابط و معيارهاي ارائه شده در طراحی کالبدي 

باطی روستا ارائه شده اسرت . همچنانکره در نقشره پيشرنهادي نيرز مشرخص اسرت، شربکه و نقشه شبکه ارت

 دسترسی روستا از لحاظ سلسله مراتب عبارتند از:

 :  (يمتر12) 2معبر اصلی درجه -

منتهری اصفهان  – فرودگاهجاده اصلی که از وسط بافت کالبدي روستا عبور می کند و در امتداد خود به طرف 

 می گردد.

 : (يمتر11)  1ر فرعی درجهمعب-

متري فوق الذکر منشرعب و در جهرت شرمالی 17متري داخل بافت روستا می باشد که از محور 3شامل معابر 

 دسترسيهاي روستايی را مهيا می سازد.

 :  (يمتر8) 2معبر فرعی درجه -
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هت تسهيل رفت و آمرد متري در نظر گرفته شده است . اين معبر ج 5که در داخل بافت روستا به عنوان معابر 

 سواره و هدايت آنها در سطوح باالتر و پايين تر ايفاي وظيفه می نمايد. 

     :(يمتر6) دسترسی ها-

اين معابر بعنوان آخرين سطح عملکردي سلسله مراتب شبکه ارتباطی ،شرامل معرابر وکليره معرابر برن بسرت 

 ايی را ايفا می نمايند. روستا را شامل می شود که وظيفه دسترسی به تک تک منازل روست

در تعيين ميزان و نحوه تعريض معابر ضمن مالک قراردادن معيارهاي مربوط به طراحی شبکه ارتبراطی چنرد 

 از : است مدنظر قرار گرفته عبارتندکه  يانکته 

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

راضی باير يا مخروبه و سراختمان هراي برا کيفيرت نامناسرب جهت تخريب و اصالح معبر از وجود ا -

 بهره گرفته شده است .

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

در صورت عدم وجود شرايط فوق سعی شده است از دو طرف معبر بره يرک ميرزان از محرور معبرر -

 موجود جهت تعريض معبر کمک گرفته شود .

 کنونی و آتی معابر مدنظر قرار گرفته است.  عملکرد-

 به سلسله مراتب شبکه دسترسی توجه شده است. -

 آباد نشان داده شده است.بعد نقشه شبکه معابر پيشنهادي روستاي زمان صفحه در نقشه
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 ياحتموال يعويو طب ي، فرهنگو يخي، تار يبا ارزش معمار ين محدوده هاييتع-2-3

 ياد مسکن انقالب اسالميه ضوابط بنروستا با توجه ب

ف شده است. کره نشران يساباط تعر يک وروديکه با  یروستا محدوده مسکون يزمان آباد در ابتدا يدر روستا

در روسرتا وجرود  یراث فرهنگريرشاخص ثبت شده توسط سازمان م يباشد اما بنا ینه روستا ميرياز  قدمت د

ف کررده يرتعر يرا بره گونره ا يشنهاديحدوده توجه کرده و شبکه پن ميه طرح به ارزش ايندارد. مشاور در ته

 ب ساباط نگردد.ياست که منجر به تخر

 در روستا ياحتمال يا بهسازي يازمند نوسازين ين فضاهاييتع -2-4

 
همرراه اسرت .   يیفضا _ يط کالبديت محيفيبهتر کردن ک يبرا يیها ینيش بيبا اقدامات و پ يمفهوم بهساز

ه اقدامات شرامل ين اساس کليسر شود. برايم يیط فضايد آوردن امکانات نو بهترساختن محيکه پد ین معنيبد

شروند. همرراه و  یمر یتلق یبيفرسوده  تخر يات تمام ساختمان هايد حيو تجد یبخش ی، زندگ یرونق بخش

 یقررار مر يمات بهسازاقدا يباارزش در زمره  یميمه قديا ني یميقد يه بناهاي، کل ين اقدام نوسازيهمگام با ا

 رد. يگ

 يو فرسوده روستا با توجه بره ارزش گرذار یبيتخر يه بناهايکل يب و نوسازيبا توجه به آنچه گفته شد ، تخر

 رند.يگ یقرار م يو بهساز ين گونه بناها شامل اقدامات نوسازيبا ارزش و حفظ ا يبناها

 

بوور ضوووابط و  يمبتنوو يشوونهاديپ يهووايارائووه جوودول سووطح و سوورانه کاربر-2-5

 يياجرا يد عمل دستگاهامصوب و مور ياستانداردها

 

 کاربري مسکونی-

متر  20701 و به  با توجه به افزايش جمعيت در افق طرح ،کاربري مسکونی در روستا افزايش پيدا خواهد کرد

ربرع بره مترر م  00/130در افق طرح خواهد رسيد .با توجه به افزايش سطوح مسکونی سرانه آن نيرز از  مربع
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اين افزايش سرانه ناشی از پيش بينی گسترش جمعيت روستا بيش از سرطح در نظرر  خواهد رسيد .  20/215

 گرفته شده می باشد.

 

 کاربري تجاري -

 کاربري تجاري به صورت سيال در نظر گرفته شده است. 

 

 کاربري مذهبی-

د يک مدرسه ابتدايی وجود دارد کره در وضع موجود يک مسجد در سطح روستا موجود می باشد. درکنار مسج

به علت نبود دانش آموزان سطح ابتدايی در روستا به کاربري مذهبی)حسينيه( تغيير يافته است. سطح مسرجد 

 متر مربع می باشد. 59/11متر مربع با سرانه  1117و حسينيه )مدرسه ابتدايی( در وضع موجود 

وضع موجود، نياز به گسترش نمری باشرد. امرا بره علرت  با توجه به افزايش جمعيت برآورد شده سطح مذهبی

فرودگاه قسمتی از اين سطح تحت مالکيت وزارت راه قررار  –موقعيت روستا  ، با رعايت حريم بزرگراه اصفهان 

متر مربع با توجه به جمعيت افق طرح می باشرد. برا  11/5متر مربع با سرانه  375می گيرد. سطح باقی مانده 

 متر مربع( نيازي به گسترش اين کاربري نمی باشد.   11/5کاربري مذهبی )توجه به سرانه 

 

 کاربري آموزشی -

به حسرينيه ، کراربري مرذهبی تغييرر يافتره سطوح آموزشی موجود روستا مدرسه ابتدايی همانطور گفته شد 

نظرر گرفتره شرده براي يک باب مدرسه ابتردايی در  متر مربع 007مساحت است. با توجه به نياز آتی روستا ، 

کراربري  هاست.)موقعيت مدرسه در نقشه مشخص گرديده است.( با توجه به سطح در نظرر گرفتره شرده سرران

 متر مربع می باشد.  31/5آموزشی در افق طرح، 
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 شبکه ارتباطی -

 به خود اختصاص داده است ،کرهرا متر مربع مساحت بيشترين سطح کاربري ها   15925با  سطح معابر روستا

متر مربع را به خود اختصاص داده است . با توجه به تعريض و اصالح سطوح مربوط   10/117سرانه اي معادل 

و گسرترش  متر مربع خواهد رسيد که ناشی از اصرالح عررض معرابر  29127به معابر مساحت اين کاربري به 

   کيفيت معابر می باشد.

 

 کاربري درمانی-

ين کاربري می باشد که اهالی روستا به روستاي مجاور مولنجان  مراجعه می اين کاربري در وضع موجود فاقد ا

مترر 27/1متر مربرع برا سررانه  157کنند . با توجه به اهميت اين کاربري در سطح روستا در طرح پيشنهادي 

 مربع در نظر گرفته شده است .

 

 فضاي سبز-

اف می باشد که خارج از روستا ست . در طررح  فضاي سبز در واقع مربوط به باغات  اطردر وضع موجود روستا 

متر مربرع و  127فضاي سبز عمومی و پارک کودک با  0/17متر مربع و سرانه 1000پيشنهادي که با مساحت 

 متر مربع سرانه در افق طرح  در نظر گرفته شده است.  05/0

 

 کاربري ورزشی-

و با فاصله اي از روسرتا در د کاربري ورزشی بوده فاقو پيشنهادي در محدوده روستا اين روستا در وضع موجود 

متر مربرع در  55/3با سرانه  1707جنوب روستا در نظر گرفته شده است .  سطح پيشنهادي براي اين کاربري 

 نظر گرفته شده است . 
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 نظامیکاربري -

موجود در روستا مشراور در روستاي زمان آباد در وضع موجود پاسگاه انتظامی وجود ندارد. با توجه به فضاهاي 

 مترمربع در نظر گرفته است.  71/1متر مربع را براي کاربري نظامی با سرانه  107سطی معادل 

 

 تاسيسات و تجهيزات-

در روستاي زمان آباد يک ايستگاه انتقال گاز بين شهري به عنوان کاربري تاسيسات و تجهيرزات تعريرف شرده 

 است. 

 جمع آوري آب هاي سطحی -الف

فاقد شبکه جمع آوري آب هاي سطحی است و هدايت آب ها برا  نانکه در فصل اول اشاره گرديد روستايهمچ

تبعيت از شيب عمومی زمين صورت می گيرد . لذا پيشنهاد می شود که اين امر برا ايجراد و احرداث سيسرتم 

 کانيو و کانال صورت پذيرد . 

  آب–ب 

 ه کشی اصفهان می باشد و داراي کيفيت مناسب می باشد. از آب لولبا توجه به اين که آب شرب ساکنين 

 تلفن –ج 

 روستاي دينان داراي سيستم مخابراتی تلفن می باشد.

 برق –د 

 کمبود خاصی مشاهده نمی شود .  روستاي دينان داراي سيستم برق می باشند و از اين لحاظ

 فاضالب –ه 

ب است و فاضالب منازل به چاه هاي جذبی دفرع مری مانند ساير نقاط منطقه سيستم دفع فاضال روستاياين  

شود . در شرايط کنونی و در ميان مدت امکان ايجاد و احداث شربکه فاضرالب مقردور نمری باشرد . از ايرن رو 
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ضمن لزوم رعايت شرايط الزم براي ايجاد و احداث چاه هاي جذبی ،الزم اسرت از تخليره فاضرالب منرازل بره 

 انعت شود .معابر و اراضی کشاورزي مم

 

 1397در سال افق طرح  زمان آباد يروستاپيشنهادي  ياراض يکاربر-2-1-2جدول

 نوع کاربري      رديف

 125 جمعيت طرح هادي روستايی

 درصد به سرانه مساحت کل

 کل  (مترمربع)   (مترمربع)       

 39.62 216.27 27034 مسکونی 1

 2.39 13.02 1628 باغ مسکونی 2

 1.07 5.84 730 زشی )دبستان(آمو 3

 0.22 1.20 150 درمانی بهداشتی 4

 1.57 8.56 1070 ورزشی 5

 1.96 10.70 1337 فضاي سبز عمومی 6

 0.35 1.92 240 شرکت تعاونی 7

 0.62 3.36 420 پارک 8

 0.19 1.04 130 نظامی 9

 1.18 6.44 805 مذهبی 10

 0.18 0.98 123 تاسيسات و تجهيزات 11

 42.67 232.96 29120 بکه معابرش 12

 1.99 10.88 1360 انبار 13

 1.66 9.09 1136 توسعه آتی 14

 95.67 522.26 65283 جمع فضاي خالص  *

 4.33   2955 کانال 15

 4.33   2955 جمع فضاي ناخالص **

 100.00   68237 سطح کل  ***

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 15 تراکم خالص مسکونی )نفر در هکتار(

 13 تراکم  جمعيتی )نفر در هکتار(

   ماخذ: مطالعات مشاور

 

 
 
 
 
 
 
 

 وابط و مقرراتض
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 ن ضوابط و مقرراتيتدو-3

ن يل و زمياز جمله زلزله، س يعيدر روستا در مقابل سوانح طب يمن سازياوابط ض-3-1

 لغزش

با استفاده از مصرالح  با عنايت بر اهميت زلزله خيزي ،تمام بناهاي مسکونی بايستی با روش صحيح و -

 زلزله (. 2377مستحکم و با رعايت ضوابط مقاوم سازي در برابر زلزله احداث شوند)آيين نامه  ،با دوام

 ليس یخطر احتمال يآب برا يکانال ها يف شده برايم تعريت حريرعا -

 

 يت هايو فعال يعيمربوق به نحوه استفاده از عناصر طب يطيست محيمقررات ز-3-2

طرح براساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت  يشنهاديا پيموجود  يو خدمات ياقتصاد

 ستيط زيمح

آرامسرتان و . . . برا توجره بره نروع هرا،  ي، دامداریصنعت يها يکاربر يبرا یطيست محيز يم هايت حريرعا

 است. یالزام یسکونت يفضاها يست برايط زيت با توجه به ضوابط سازمان حفاظت محيو فعال يکاربر

 

  ضوابط مربوق به ساخت و ساز-3-3

براي اجراي پيشنهادات و رفرع کمبودهرا در آينرده چره در خصروص واحردهاي مسرکونی و چره در خصروص 

 واحدهاي خدماتی ضوابط و مقرراتی طرح شده که بايستی مورد توجه مجريان طرح قرار گيرد .

 خدماتی می گردد. کليات اين ضوابط و مقررات شامل داخل محدوده خدماتی و خارج محدوده-

حدود شمول ضوابط و مقررات طرح در محدوده مصروب طررح بروده و بره طرور کلری در برگيرنرده اقردامات -

 مختلف از قبيل تفکيک زمين و استفاده از انواع ساختمان ها و اراضی خواهد بود.

اسرت و  محدوده خدمات روستا بر روي نقشه کاربري اراضی پيشنهادي برا خرط محردوده مشرخص گرديرده-

 جزئيات آن در ادامه اين مبحث به تفضيل خواهد بود.

در خارج از محدوده خدماتی نيز رعايت ضوابط و مقررات الزامری اسرت .اراضری بيررون از محردوده خردماتی -

 خارج از بافت محسوب می گردد و ساخت و ساز در آن ممنوع می باشد.
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فعلی محسوب نمی گردد و توسعه در اطرراف آنهرا واحدهاي مسکونی خارج از محدوده پيشنهادي جزو طرح -

 تحت هر عنوانی که باشد ،ممنوع است.

: احداث تأسيسات برق ،آب، گاز و تلفن در داخل محردوده بافرت روسرتا در صرورت کسرب مجروز از 1تبصره 

 مراجع ذيصالح آزاد است.

ارج از بافت با مجوز مراجع : احداث مکان هاي ورزشی نظير زمين چمن ورزشی و سالن ورزشی در خ 2تبصره 

 ذيصالح بالمانع است.

 متر مربع می باشد. 277-257حد نصاب قطعات تفکيکی )حداقل تفکيک(در کاربري مسکونی -

 جنوبی است.-با توجه به اقليم منطقه قرار گيري واحد هاي مسکونی در جهت شمالی-

اين قاعده می باشند،ولی استقرار بازشرو  : واحدهاي مسکونی که جهت غربی و شرقی دارند،مستنی از 0تبصره 

 بايد طوري باشد که بتواند از حداکثر نور خورشيد استفاده نمايد.

چنانچه تفکيک قطعات بزرگ شامل کاربريهاي خدماتی گردد، ضروري است کليه سطوح تسرهيالت عمرومی -

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

 زرگ مقررات گذربندي طرح هادي بايستی رعايت شود.در تفکيک قطعات ب-

 در اتاقهايی که امکان نورگيري وجود ندارد ،از طريق حيات خلوت و يا پاسيو بايد نور کافی تأمين شود.-

 متر مربع پيش بينی می گردد. 17:حداقل مساحت حياط خلوت ، 5تبصره 

 موع عرض دو معبر مجاور خواهد بود. مج 1/7رعايت پخی در مقاطع دو معبر الزامی و ميزان آن -

:اگر ساختمان در محل تقاطع دو معبر احداث گردد، رعايت پخ تنها برراي طبقره اول الزامری اسرت و  5تبصره 

 طبقات باال می توانند بدون پخ احداث شوند. 

 موارديکه قبل از تهيه طرح فعلی احداث شده اند به قدرت خود باقی می ماند. -

 متر در نظر گرفته شود. 5/0ن يدو طبقه از سطح زم يمان هاارتفاع ساخت -
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 يروستا و نحوه ساخت و ساز و نگهودار يکالبد يمايط مربوق به نما و سيضوا -3-4

اد مسوکن انقوالب يوبا اسوتعالم از بن)روستا بافت با ارزش  يه در محدوده احتماليابن

 (. يراث فرهنگيو م ياسالم

 
استان اصرفهان در  یراث فرهنگيبافت با ارزش روستا از م يیشناسا يت گرفته براصور يها يريگيبا توجه به پ

ارزش  يک برج کبوتر وجود دارد کره داراينان يد يده است. تنها در روستايف نگرديتعر يدو روستا محدوده ا

 ند.ريها قرار گ ير کاربريده در طرح ساخت و ساز و سايم مشخص گرديت حريد با رعاياست که با یخيتار

 

 يهوا يدر کواربر ين و نحووه اسوتفاده از اراضويک زميتفکضوابط و مقررات -3-5 

 مختلا

 يمسکون يکاربرضوابط و مقررات اجرايي  -3-5-1

 مقررات تفکيک اراضی

 متر مربع می باشد. 277حد نصاب قطعات تفکيکی )حداقل تفکيک( در کاربري مسکونی -

 درصد می باشد. 127وديت گسترش فيزيکی روستا،تراکم ساختمانی در روستا با توجه به محد-

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

 127قطعات تفکيکی موجود که کمتر از حرد نصراب مرذکور مری باشد،مسرتثنی از ضرابطه فوق)حدنصراب  -

 مترمربع( می باشد.

 جنوبی است.-الیبا توجه به اقليم منطقه قرارگيري واحدهاي مسکونی در جهت شم-

: واحدهاي مسکونی که جهت غربی و شرقی دارند،مستنی از اين قاعده می باشند،ولی استقرار بازشرو  0تبصره 

 بايد طوري باشد که بتواند از حداکثر نور خورشيد استفاده نمايد.

 متر باشد. 0حداقل عرض قطعات تفکيکی نبايد کمتر از -

 متر است  0متوسط معبر مجاور ، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از شيب-
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چنانچه تفکيک قطعات بزرگ شامل کاربريهاي خدماتی گردد، ضروري است کليه سطوح تسرهيالت عمرومی -

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

 در تفکيک قطعات بزرگ مقررات گذربندي طرح هادي بايستی رعايت شود.-

 متر مربع پيش بينی می گردد. 17اط خلوت ،:حداقل مساحت حي 5تبصره 

 مجموع عرض دو معبر مجاور خواهد بود.  1/7رعايت پخی در مقاطع دو معبر الزامی و ميزان آن -

:اگر ساختمان در محل تقاطع دو معبر احداث گردد، رعايت پخ تنها برراي طبقره اول الزامری اسرت و  5تبصره 

 وند. طبقات باال می توانند بدون پخ احداث ش

 موارديکه قبل از تهيه طرح فعلی احداث شده اند به قدرت خود باقی می ماند. -

با عنايت بر اهميت زلزله خيزي ،تمام بناهاي مسکونی بايستی با روش صحيح و با استفاده از مصالح برا دوام و -

 لزله (.ز 2377مستحکم و با رعايت ضوابط مقاوم سازي در برابر زلزله احداث شوند)آيين نامه 

 ضوابط و مقررات اجرايي واحدهاي آموزشي -3-5-2

 الف:ضوابط و مقررات تفکيک زمين

 بايستی رعايت و اجرا حداقل استانداردهاي داخلی ساختمانی مربوط به ضوابط آموزش پرورش گردد.

 ب:مقررات احداث ساختمان هاي آموزشی

مری باشرد .سرطح زيرر بنرا در هرر يرک از  درصد سطح کل زمين 17حداکثر سطح زير بنا در طبقه همکف، -

 درصد سطح کل زمين می باشد . 17طبقات اعم از سطح زمين )زير زمين(يا باالتر از سطح زمين معادل 

متر از حرريم شربکه ارتبراطی  17از نظر حفاظت و ايمنی و آرامش، ساختمان هاي ياد شده ، بايستی حداقل -

 فاصله داشته باشد.

 طبقه تعيين می گردد. 2طبقه حد مطلوب و متوسط  0براي احداث دبيرستان حداکثر تعداد طبقات -

:استفاده از طرح هاي تيپ سازمان نوسازي و تجهيز مردارس کشرور و وزارت آمروزش و پررورش در  0تبصره -

 احداث واحدهاي آموزشی بالمانع ،و ضوابط و مقررات سازمان نوسازي بر ضوابط ارائه شده ارجحيت دارد.
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 دولتيضوابط و مقررات اجرايي در حوزه اراضي اداري -3-5-3

 الف: مقررات تفکيک اراضی

 تفکيک اراضی جهت کاربري اداري با توجه به ظرفيت مورد نياز سازمان مربوطه امکان پذير است.-

ساختمان هاي دولتی می بايست در جوار محورهراي اصرلی روسرتا مسرتقر شروند و از طريرق شربکه اصرلی -

 ابل دسترسی باشد.مستقيماً ق

 ب: مقررات احداث ساختمان

 له داشته باشد.صمتر از حريم شبکه ارتباطی فا 5دولتی بايد حداقل -ساختمان اداري-

 متر فاصله با بناهاي مجاور داشته باشد. 0جبهه ي جانبی ساختمان به منظور حفاظت و ايمنی بايستی -

 متر است. 0مجاور ،حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از شيب متوسط معبر -

 در صورت ارائه ضوابط و مقررات از طرف سازمان با اداره مربوط بر ضوابط ارائه شده ارجح خواهد بود.

 ضوابط و مقررات اجرايي در حوزه اراضي تجاري -3-5-4

واحدهاي تجاري در کليه سطوح سلسله مراتبی بايستی از دسترسری بره وسرايل نقليره و شربکه عرابر پيراده -

 1دار باشند.برخور

متر مربع است که مساحت قسمت هاي اصالحی و معرابر جرزء  12حد نصاب تفکيک زمين در اراضی تجاري -

 آن نمی باشد.

متر مربع براي هر نفر در افق طرح در نظر گرفته شده و طبق نظر مسرئولين  1سرانه تجاري به صورت شناور -

 ذيربط و با رعايت ضوابط فوق قابل اجرا می باشد.

واحدهاي تجاري موجود که تا تاريخ ابالغ اين طرح،گواهی پروانه ساختمان و عدم خرالف و پايران کرار بصره :ت

 .کسب کرده اند ،مشمول اين ضابطه نمی شوندا مراجع ذيصالح ر
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 مقررات و ضوابط اجرايي در حوزه فضاهاي سبز و پارک هاي عمومي-3-5-5

 هاي سبز تنها مطابق برنامه طرح می تواند تأمين شوند.کليه فضاهاي مربوط به پارک عمومی و فضا-

درصد از سطح کل قطعره مری باشرد کره جهرت احرداث  5حداکثر سطح زير بناي مجاز در اين حوزه معادل -

 قسمت مديريت، گلخانه، سرويس بهداشتی و رستوران پيش بينی شده است.

سبز با موافقرت مراجرع ذيصرالح بالمرانع  تبصره :احداث مجموعه فرهنگی و هنري و تفريحی در داخل فضاي

 است.

 

 اصالح شبکه معابرضوابط و مقررات -3-6

شبکه ارتباطی روستا در نقشه شبکه معابر پيشنهادي مشخص گرديده است. در مورد معابري که عرض آنها در 

 نقشه مشخص شده اند و در آينده ايجاد خواهند شد،ضوابط ذيل الزم االجرا است

 ي و ايجاد راه هاي جديد الگوي شبکه ارتباطی موجود است .مبناي گذربند-

 متر نمی تواند بن بست باشد.  157گذرگاه هاي با طول بيش از -

 متر دارند ،ايجاد دوربرگردان الزامی است. 57در انتهاي گذرگاه هاي بن بست که طولی بيش از -

نال هاي دفع آب هاي سطحی پيش بينری و شيب عرضی خيابان ها و معابر اصلی از محور خيابان به طرف کا-

 اجرا شود.

 

ه ي، ابنير جاده، رودخانه، خطوق انتقال انرژينظ يمختلف يم هايارائه ضوابط حر-3-7

ط يت و شورايوو. . . بسته بوه موقع يانتظام -يخاص نظام يت هايم فعالي، حريخيتار

 مورد مطالعه يخاص روستا

 يم خطوق انرژيحر-3-7-1

م درجره ير خرط و حرريدر هر طررف مسر يلو ولت سه متر از فاز کناريک 27که ک شبيم درجه يحر -

 باشد. یر شبکه ميهر طرف مس يدو،پنج متر از محور خط برا
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م درجره ير خط و حرريدر هر طرف مس يزده متر از فاز کناريلو ولت سيک 50ک شبکه يم درجه يحر -

 باشد. یر ميهر طرف مس يست متر از محور خط برايدو شبکه ب

م درجره ير خط و حريدر هر طرف مس يلو ولت هفده متر از فاز کناريک 207ک شبکه يم درجه يرح -

 باشد. یر ميهر طرف مس يدو شبکه چهل متر از محور خط برا

م درجه ير خط و حريدر هر طرف مس يست متر از فاز کناريلو ولت بيک 177ک شبکه يم درجه يحر -

 باشد. یر ميرف مسهر ط يدو شبکه پنجاه متر از محور خط برا

و  یسرات مسرکونيجراد تاسيو ا یات سراختمانيرک اقدام بره هرر گونره عمليم درجه ير و حريدر مس -

باشرد. فقرط زراعرت  یممنروع مر يتا هر فاصله ا يو انبار دار يا باغ و درختکاري يسات دامداريتاس

جاد خسرارت يا نکه سببيمشروط بر ا ياريو شبکه آب يو حفر چاه و قنات و راهساز یو سطح یفصل

 سات خطوط انتقال نگردد.يتاس يبرا

و مخازن سروخت ترا هرر  یو صنعتياعم از مسکون یسات ساختمانيجاد تاسيم درجه دو فقط ايدر حر -

 باشد. یارتفاع ممنوع م

 م کانال آبيحر-3-7-2

طررف  نان در هرريد ياز روستا يعبور یموصوف به کچل یکم ياصفهان حر يبراساس استعالم از آب منطقه ا

ن برا نظرر يم اعالم شرده جهرت ترردد مرالکيباشد. که الزم است عرض گذر بعد از حر یمتر م 2 یاز لبه جانب

 محل لحاظ گردد. يبخشدار

 م راهيحر-3-7-3

محرور مرذکور  یم قانونين حرينائ –م اتوبان اصفهان ياستان اصفهان، حر ياداره راه و ترابربراساس استعالم از 

و  یم قرانونيت فاصرله حرريرعا يطرح هاد يکن جهت اجرايباشد. ل یبه سمت خارج ممتر از آکس محور  57

و کنردرو  یدسترس يب طرح راههايمتر از آکس محور به هر  طرف و مشروط به ارائه و تصو 97جمعا  يکاربر

 باشد.  ین اداره کل بال مانع ميد ايبا تائ
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 ساير ضوابط و مقررات-3-8

ت و ضوابط نسبت به آن ساکت است ،مقررات ويژه سازمان مجري طررح هرادي در مواردي که مجموعه مقررا-

 با رعايت مقررات ساختمانی مالک عمل است.

چنانچه مغايرتی در ضوابط طرح و قوانين جاري ايجاد گردد،ضوابط مغاير صرفاً می بايسرت از طريرق کميتره -

 گيرد.فنی استان و ساير مراجه قانونی مورد بررسی و اصالح مجدد قرار

چنانچه مغايرتی در ضوابط طرح وجود داشته باشد و طرح تفضيلی تهيه و تصويب شود ،ضوابط طرح تفضيلی -

 مقدم خواهد بود.

 خارج از اين ضوابط و مقررات ،کميسيون تغيير کاربري ضوابط و مقررات را مشخص می نمايد.-

مجاز نبروده و بره عنروان خرالف اجرايری هر نوع تغيير کاربري بر خالف نقشه تفصيلی طرح هادي روسرتايی،-

 بايستی در کميسيون مغايرت ها مطرح شود. 

 ضوابط و مقررات مربوق به کاربري هاي اداري  ●

 درصد تعيين می گردد. 57سطح اشغال بنا در کاربري هاي اداري -

 د.در احداث بنا در کاربري هاي اداري رعايت ضوابط و مقررات اداره مربوطه الزامی می باش-

 )مقاوم سازي در برابر زلزله( الزامی است. 2377رعايت آئين نامه -

 متر تعيين می گردد. 177حداقل حدنصاب تفکيک در کاربري هاي اداري -

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

 و مقررات مربوق به کاربري هاي ورزشي ضوابط ●

 تابع ضوابط و مقررات اداره تربيت بدنی می باشد. احداث بنا در کاربري هاي ورزشی-

متر سطح اشغال بنا می تواند صد در صد  177در صورت احداث بنا در اراضی داراي کاربري هاي ورزشی زير -

 تعيين گردد.
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در مسرتحدثات ورزشری ضرروري اسرت و بايرد بره  2377رعايت ضوابط و مقررات ايمنی از جمله آيين نامه -

 يصالح برسد.تصويب مراجع ذ

 ضوابط و مقررات مربوق به کاربري هاي فرهنگي ●

 متر تعيين می گردد. 57حداقل حدنصاب تفکيک در کاربري هاي فرهنگی -

 کاربري هاي فرهنگی می تواند در کنار کاربري هاي مذهبی احداث گردد.-

 رعايت ضوابط ايمنی در احداث مستحدثات کاربري هاي فرهنگی الزامی است.-

 ت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در احداث کاربري هاي فرهنگی الزامی است.رعاي-

 و مقررات مربوق به کاربري هاي آموزشي ضوابط ●

 رعايت ضوابط ايمنی در احداث مستحدثات آموزشی الزامی است.-

  وري است.رعايت ضوابط و مقررات سازمان تجهيز و نوسازي مدارس در کاربري هاي آموزشی ضر-

 ضوابط و مقررات مربوق به کاربري هاي بهداشتي ●

 متر تعيين می گردد. 57حداقل حدنصاب تفکيک در کاربري هاي بهداشتی -

رعايت ضوابط زيست محيطی در کاربري هاي بهداشتی از جمله نحوه دفع بهداشرتی فاضرالب کراربري هراي -

 بهداشتی ضروري است.

 بري هاي درمانيو مقررات مربوق به کار ضوابط ●

 رعايت ضوابط ايمنی در احداث کاربري هاي درمانی الزامی است.-

توجه به مسائل زيست محيطی در نحوه جمع آوري زباله هاي کاربري هاي درمانی و دفع بهداشرتی فاضرالب -

 توليد شده در کاربري مذکور الزامی است.

  و درمان می باشد. ساير ضوابط و مقررات تابع ضوابط و مقررات وزارت بهداشت-
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 ضوابط مربوق به حريم روستا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/971 EA= 5/032 DE= 1/1151 CD= 9/001 BC= 35/1135 AB= 

 Y X زاويه
روستاي 

 دينان

92 0527017 502500 A 

97 0527017 501720 B 

91 0527773 501700 C 

105 0519975 502300 D 

03 0519309 502571 E 

 Y X زاويه
روستاي 

 ان آبادزم

39 0510303 551175  A 

97 0510303 551151 B 

95 0510372 551151 C 

31 0510090 551175 D 

2/550 DA= 390 CD= 5/532 BC= 3/975 AB= 
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 07 .............................. روستايي  دما  بندي سط  الگوي براساس آن نفوذ حوزه و روستا ب  دهنده سرويس موجود  دمايت کمبودهاي ارزياي -2-9

 01 ..................................... روستا اصلي معابر تعريض و اصال  ضرور  مي ان سنجي امکان و معابر شبك  موجود مشكال  حتليل و ارزياي -2-11
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 74 ............................................................................................................................. روستايي هادي طرح

 75 ................................................................................................... پيشنهادي هاي پروژه و ها برنامه تعيين-1

 05 ............. دوم مرحل  مطالعا  و روستاييان ديدگاه ، فرادست طرحهاي نتايج ب  توج  با روستا سط  در نياز مورد هاي پروژه و ها برنام  نيازسنجي-1-1

 00 .................................................................. روستا سط  در اساسي نيازهاي ب  توج  با پيشنهادي هاي پروژه و ها برنام  بندي اولويت-1-2
 برنامي  ، بناهيا سيازي مقياوم و هبسيازي ماننيد روسيتا در طبيعيي سيوان   طير کياه  و سيازي اميين بي  مربيو  هياي پيروژه و ها برنام  بندي اولويت تعيني-1-2-1

 03 روستا در لغ ش  طر کاه  ديپيشنها هاي برنام  ساحلي، ديوار و بند سيل احداث دارند، قرار سوان   طر معر  در شديدا ک  واحدهايي جاجبايي
 هيدايت و آوري مجيع برنامي  زبالي ، هبداشيي دفيع مکيان کليي حيدود تعييني ماننيد طر  با مرتبط حميطي زيست هاي پروژه و ها برنام  بندي اولويت تعيني-1-2-2

 09 .................................................................................................. گورستان توسع  يا و مکانياي  برنام ، فاضالب و سطحي آهباي

 09 ................... انييروستا درآمد  ياف ا امکان و ييزا اشتغال يها برنام  ب  ديتاک با ياقتصاد يها پروژه و ها برنام  يبند تياولو  و ينيتع -1-2-3
 جهيت ييياجرا فيي و ياقتصياد و يفرهنگي – ياجتمياع ابعياد در انييروسيتا مشيارکي يهيا تييفعال نهشيدنيهناد و تييتقو  جهيت الزم يشينهادهايپ ارائ -1-2-4

 37 .................................... (يعيطب  سوان  طر مقابل در يساز  نميا يها پروژه و يهاد طر  ژهيبو )روستا عمراي يها طر  مداوم و شرتيب يور  هبره

 37 ........ مقررا  و ضوابط براساس. . .  و مرهيب ، يورزش يها مکان کتاخبان ، شامل يفرهنگ – ياجتماع يها پروژه يبند تياولو  و يينيتع-1-2-5
 گياهيجا باني ، خميابرا ، و پسيت ،يانتظيام ،يادار  ،درمياي ،هبداشيي ،يآموزشي يواحيدها شيامل يرفياه –  يدمايت يهيا پيروژه يبنيد تياولو  و نيتعع-1-2-6

 31 ............................................................................................................ مقررا  و ضوابط براساس. . .  و نشاي آت  سو ت،

 32 ................................................. روستا ياساس يازهاين براساس ها ن يزم  يکل در يشنهاديپ يها پروژه و ها برنام  ييهنا يبند تياولو -1-3

 30 ........................................................................................................... روستا كالبدي طراحي كلي ضوابط و معيارها-1-3-1

 87 ................................................................................................................................... دينان روستاي

 88 ......................................................................................................... (دينان روستاي) هادي طرح ارائه -2

 33 ................................................. مقدور و مناس  ين گ   و طر  انتخاب و روستا پيشنهادي اراضي کاربري خمتلف هاي گ ين  و طر  ارائ  -2-1
 هيياي كوچي  حييد تيا  بنييدي اولوييت و مراتيي  سلسيل  و پيشيينهادي معيابر شييبك  تعييني و اصييلي هياي گييره ، مييادين ، حمييال  مراکي  ، معييابر اصيال  طيير  ارائي  -2-2

 39 ...................................................................................معابر تعريض و توسع  هاي طر  ارائ  تعريض حنوه منودن مشخص با دسرتسي،مهراه

 91 ........................ اسالمي انقالب مسکن بنياد ضوابط ب  توج  با روستا احتمايل طبيعي و فرهنگي ، تارخيي ، معماري ارزش با هاي حمدوده تعيني-2-3

 91 ................................................................................................... روستا در احتمايل هبسازي يا نوسازي نيازمند فضاهاي تعيني -2-4

 92 ................... مربو  يياجرا يها دستگاه عمل مورد و مصوب ياستانداردها و ضوابط بر مبتي يشنهادي يها يکاربر  سران  و سط  جدول ارائ -2-5

 97 .............................................................................................................................. دآبا زمان روستاي

 98 ..................................................................................................... (آباد زمان روستاي) هادي طرح ارائه -2

 93 ................................................. مقدور و مناس  گ ين  و طر  انتخاب و روستا پيشنهادي اراضي کاربري خمتلف هاي گ ين  و طر  ارائ  -2-1
 هيياي كوچي  حييد تيا  بنييدي اولوييت و مراتيي  سيل سل و پيشيينهادي معيابر شييبك  تعييني و اصييلي هياي گييره ، مييادين ، حمييال  مراکي  ، معييابر اصيال  طيير  ارائي  -2-2

 93 ...................................................................................معابر تعريض و توسع  هاي طر  ارائ  تعريض حنوه منودن مشخص با دسرتسي،مهراه

 177...................... اسالمي انقالب مسکن بنياد ضوابط ب  وج ت با روستا احتمايل طبيعي و فرهنگي ، تارخيي ، معماري ارزش با هاي حمدوده تعيني-2-3

 177................................................................................................. روستا در احتمايل هبسازي يا نوسازي نيازمند فضاهاي تعيني -2-4
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 177............................. يياجرا يدستگاها عمل مورد و مصوب ياستانداردها و ضوابط بر مبتي يشنهاديپ يهايبر کار  سران  و سط  جدول ارائ -2-5

 115 ................................................................................................................................ مقررات و ضوابط

 116 .................................................................................................................... مقررات و ضوابط تدوين-3

 175 ..................................................................... لغ ش نيزم و ليس زل ل ، مجل  از يعيطب سوان  مقابل در روستا در يساز  نميا ضوابط-3-1
 مصيييوب ضيييوابط براسييياس طييير  يشييينهاديپ ايييي موجيييود  يييدمايت و ياقتصييياد يهيييا تييييفعال و يعييييطب عناصييير از اسيييتفاده حنيييوه بييي  مربيييو  يطييييحم سيييتيز  مقيييررا -3-2

 175 ............................................................................................................................................ ستيز  طيحم حفاظت سازمان

 175 ................................................................................................................................. ساز و سا ت ب  مربو  ضوابط-3-3
 مسيکن ادييبن از اسيتعالم بيا) روسيتا ارزش بيا بافيت احتميايل حميدوده در  ييابن ينگهيدار  و سياز و سيا ت حنوه و روستا يکالبد يمايس و منا ب  مربو  طيضوا -3-4

 173.................................................................................................................................... (. يفرهنگ اثري م و ياسالم انقالب

 173.......................................................................... خمتلف يها يکاربر  در ياراض از استفاده حنوه و نيزم  يتفک مقررا  و ضوابط-3-5

 173............................................................................................................ مسکوي يکاربر  اجرايي مقررا  و ضوابط -3-5-1

 179........................................................................................................... آموزشي دهايواح اجرايي مقررا  و ضوابط-3-5-2

 117............................................................................................. دولي– اداري اراضي حوزه در اجرايي مقررا  و ضوابط-3-5-3

 117....................................................................................................... جتاري اراضي حوزه در اجرايي مقررا  و ضوابط-3-5-4

 111............................................................................... عمومي هاي پارك و سب  فضاهاي حوزه در اجرايي ضوابط و مقررا -3-5-5

 111.......................................................................................................................... معابر شبک  اصال  مقررا  و ضوابط-3-6
 تييموقع بي  بسيت . . . و يانتظيام -ينظيام  يا  يهيا تييفعال ميحير  ،يخيتيار   ييابن ،يانيرژ  انتقيال  طو  رود ان ، جاده، رينظ يخمتلف يها ميحر  ضوابط ارائ -3-7
 111.................................................................................................................................... مطالع  مورد يروستا  ا  طيشرا و

 111....................................................................................................................................... يانرژ   طو  ميحر -3-7-1

 112.......................................................................................................................................... آب کانال ميحر -3-7-2

 112................................................................................................................................................... راه ميحر -3-7-3

 110........................................................................................................................................... مقررا  و ضوابط ساير-3-8

 110............................................................................................................... اداري هاي كاربري ب  مربو  مقررا  و ضوابط ●

 110.............................................................................................................. ورزشي هاي كاربري ب  مربو  مقررا  و ضوابط ●

 111............................................................................................................. فرهنگي هاي كاربري ب  مربو  مقررا  و ضوابط ●

 111.............................................................................................................آموزشي هاي كاربري ب  مربو  مقررا  و ضوابط ●

 111............................................................................................................. هبداشي هاي كاربري ب  مربو  مقررا  و ضوابط ●

 111.............................................................................................................. درماي هاي كاربري ب  مربو  مقررا  و ضوابط ●
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