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بين سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان و مهندسان مشاور ايوان نقش جهان  41318/9/105

بندي تهيه طرح، توسط اين مهندسان مشاور تهيه و آغاز به  منعقد گرديد و متعاقب آن برنامه زمان

آوري  ندسان مشاور به ادارات و نهادها جهت جمعهاي الزم به منظور معرفي مه كارگرديد. درخواست

 هاي مورد نياز صورت گرفت. آمار و اطالعات و تهيه نقشه

ها، در سطح  دليل نياز به تدقيق نقشه هاي پايه به عمليات برداشت ميداني پس از تهيه نقشه  

كت هاي وضع موجود در جلسات متعدد با شر برداشت تفصيلي صورت گرفت و متعاقب آن نقشه

طور كلي  آباد مورد تأييد قرار گرفت. به نماينده اين مهندسان مشاور و نماينده شهرداري دولت

آباد كه دربرگيرنده  رغم تمامي مشكالت و مسائل موجود، گزارش طرح جامع شهر دولت علي

  گردد. مطالعات وضع موجود منطقه و شهر است، ارايه مي

اي،  ريزي شهري و منطقه عاتي شهرسازي، برنامههاي مطال در تهيه اين طرح همكاران گروه

شناسي، جغرافيا، جمعيت شناسي،  شهري، ترافيك، زمين شناسي طراحي شهري، اقتصاد، جامعه
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  شود. سپاسگزاري مي
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                                                                   جلد چهارم: ضوابط و مقررات
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پيدايش، چگونگي توسعه 

  شهر
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  شناخت تاريخچه، علل پيدايش، چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته

  آباد دولتشهر  تاريخچه وجه تسميه و -1- 1

  ز اهميت است:وجه تسميه آنها از سه نظر حاي روستاها و نام شهرها و

 حكايت از نوعي عارضه طبيعي دارند و اغلبمعناي جغرافيايي دارند  هايي كه مفهوم و نام .1

چشمه  - دهدشت -برخوار - كنند مانند: كوهدشت درنتيجه نوعي وحدت جغرافيايي ايجاد مي

 . ... چشمه آب ني و - توت

يا بر اثر  دال بر آن است كه توسط اشخاص معين و معناي مشخصي دارند و هايي كه مفهوم و نام .2

آباد،  آباد، دولت آباد، علي اند مانند: حبيب از پيش انديشيده شده ايجاد شدههاي  طرح اقدامات و

 . ... و شهر شاهين

آباد، مزرعه شور،  شود مانند: مزرعه حسن يا ختم مي باغ شروع و اسامي كه با كلمه مزرعه و .3

 . ... ، باغ ملك، باغ ميران ومزرعه دنبي



 

 6ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

ها در  اين نام باشند و ترين آنها مي ديگري وجود دارند كه سه دسته فوق از مهم هاي انواع گروه

وسيله يك مالك يا زارع مبتكر تبديل به مزرعه  هابتدا وجود نداشته بلكه قطعه زميني مستعد بوده كه ب

 جمعيتافزايش توليد و افزايش علت ه و ببه خود گرفته روستا  عنوانعمران  سپس در اثر توسعه و شده و

  طول زمان به شهر تبديل شده است. رفته در رفته

خل و ورودي شهر اصفهان بوده است كه ددر مثر از استقرار أبيشتر متآباد  وجه تسميه دولت

افراد وابسته به حكومت در اين  يا بدرقه درباريان و مردان شهر اصفهان در ازمنه قديم براي پيشواز و دولت

حاضر  حال ين نام ناميده شده است. دراه ب گرديده و آباديم باعث رونق اين ك اند وكم شده مكان جمع مي

  )1379 (طغياني دولت آبادي، وجود دارد.آباد  دولتيا شهر در سراسر كشور به نام  روستا و 300متجاوز از 

  

 آباد دولتعلل پيدايش شهر  - 2- 1

رسيدن به فضا براي يك در  ها انسانتمركزگرايي اين ويژگي بيشتر ركي دارند مشت ويژگيشهرها 

هاي گوناگون تاريخ  هاي مشترك افراد در دوران بنابراين تفاوت خواسته هاي مشتركشان است. خواسته

اي  توان به گونه اين عوامل را مي وجود آمدن شهر شده است. باعث پيدايش عوامل مختلف درباره داليل به

  سه گروه زير مطرح كرد: كلي وعمده در

فرق دين، مذهب، مسلك، تواند  مي بيني يا چگونگي نحوه نگرش به جهان، اين عامل جهانل مساي -1

هاي زيستي  شكل بخشيدن به كانون ثر آنها را درأت ثير وأ... را شامل شده و ت متفاوت اجتماعي ومذهبي و

 .وشهر نشان دهد

توزيع ثروت،  توليد و ي،چگونگ بر هموارهعامل اقتصادي يا چگونگي تعريف مادي جهان، اين عامل  -2

 .پردازد ميرابطه آن با ساخت كالبدي  مصرف محصوالت و (گردش كاال)، نحوه توليد، توزيع و حركت

 هوا، همواري و محيطي جهان، اين عامل آب و -يا اقليم، يا چگونگي تعريف زيست عامل محيط -3

 زيست طبيعي در ناصر محيطع شود. امل ميزيست طبيعي را ش وركلي عناصر محيطط هناهمواري و ب

جهان،  اي كه پژوهشگراني بسيار در گونه شهر نقشي اساسي داشته است، به زيستي و گيري كانون شكل
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معتقدند بدون وجود اين عناصر  وجود اين عناصر دانسته و هاي نخستين را منوط به گيري تمدن شكل

 ثير قطعي آن برأاين عامل اهميت دارد، ت آنچه در باشد. نمي گيري كالبدي ممكن نبوده و گونه شكل هيچ

  شهر است. كانون زيستي وگيري كالبدي  شكل

هاي جهت  ، وجود زمينآباد دولتل جلب نظر مردم براي ساكن شدن در شهر ترين عام مهم

  آورد. را به بار مي پنبه جو و، گندمكه خاك اين شهر محصوالتي اعم از  يرطو هب كشاورزي بوده است.

هاي زيرزميني دسترسي  وسيله قنات به آب هكه اقوام ساكن در حاشيه كوير توانستند باز زماني 

هاي جديد شهري مورد توجه  گيري نطفه پيدا كنند، بخش داخلي فالت ايران در حاشيه كوير جهت شكل

 به سمت شهر جريان پيدا كرده و كه از غرب آباد دولترشته قنات در شهر  27بيش از وجود قرار گرفت. 

  كرده است. كند آب مناسب را جهت زندگي و كشاورزي فراهم مي هاي كشاورزي حركت مي زمين شرق و

ترين علت در  دهنده اين است كه مهم رشته قنات كشاورزي در اين شهر نشان 27وجود بيش از 

 وته اجراي قنات، در آميخ باشد كه با تخصص، طرح و آباد عامل محيط يا اقليم مي گيري شهر دولت شكل

  .آباد را شكل داده است هسته اوليه دولت

اي كوچك بوده است كه تنها  آباد قبل از حكومت صفويه به صورت قلعه هسته اوليه شهر دولت

منظور گذران  اند. در دوران صفويه اين مكان مورد توجه قرار گرفت و محلي به زيسته چند خانوار در آن مي

حاضري اثري از آن باقي نشين احداث گرديد كه در حال  نام شاه اوقات فراغت درباريان شد و بنايي به

آباد مركز جمعيتي با قدمت باال  نمانده است. از اين دوران آثاري از چند مسجد باقي مانده است. دولت

سطح سال  20قدمتي بسيار طوالني دارند. در مدت نيست بلكه در بخش برخوار شهرهاي گز و دستگرد 

دو برابر افزايش يافت و مراكز روستايي مجاور را نيز در برگرفته است. روستاي لودريچه آباد تا  شهر دولت

آباد افزوده شد. با توسعه شهر  به محدوده شهر دولت 1361اولين روستايي بوده است كه در سال 

  فه شد.آباد اضا محدوده شهري دولت(نرمي) و كربكند نيز به  آباد روستاهاي زمان 1365آباد در سال  دولت

عبارت ديگر در جغرافياي شهري هنگام بررسي علل پيدايش شهرها بر چهار نظريه زير تأكيد  به

  شود كه عبارتند از: مي
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  گرايي (مفهوم مازاد توليد). نظريه هيدروليك يا مبناي محيط -الف

  عنوان بازار). نظريه اقتصادي (شهر به -ب

  عي.عنوان يك پايگاه نظامي و دفا نظريه شهر به -پ

  ).141: 1374ها) (شكويي، نظريه مذهبي (گسترش معابد و عبادتگاه -ت

آباد نظريه هيدروليك كه بيشتر با خصوصيات و سازمان  در مورد علل و عوامل پيدايش شهر دولت

  گيرد. آباد تطابق دارد مورد بررسي قرار مي فضايي شهر دولت

  نظريه هيدروليك -

ترين علت در  دهنده اين است كه مهم در اين شهر نشان رشته قنات كشاورزي 27وجود بيش از 

باشد كه با تخصص، طرح واجراي قنات، در آميخته  آباد عامل محيط يا اقليم مي گيري شهر دولت شكل

  آباد را شكل داده است. وهسته اوليه دولت

اعد هاي قابل كشت، افزايش جمعيت و تراكم آن در نواحي مسبراساس اين نظريه آبياري زمين

شود خاك حاصلخيز در كنار آب و هواي مناسب از عوامل جذب  طبيعي باعث پيدايش شهرها مي

  آباد است. شهر دولتجمعيتي و توسعه 

ن آباد در خروجي شمال شهر اصفهان باعث رشد و توسعه اي غير از موارد ياد شده استقرار دولت

  هات مختلف شده است.جشهر از 

  د دهه اخير به شرح زير بوده است. توسعه شهر دولت آباد در چن  

  شد.  امون هسته اوليه را شامل مياي كوچك در پير : تا اين تاريخ اين شهر محدوده1359توسعه تا سال  -

در دو سوي شرق و غرب اتفاق افتاده است.  1365آباد تا سال  : توسعه شهر دولت1365توسعه تا سال  -

آباد با شتاب  آباد بوده و روستاي زمان ه به سمت دولتطور جهت اصلي توسعه روستاي لودريچهمين

بيشتري به سوي جنوب و شمال غربي و روستاي كربكند به سوي جنوب شرقي و شمال شرقي (در جهت 

  آباد ) توسعه داشته است. جاذبه شهر دولت
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يه نظير هاي اول آباد به سمت فضاهاي مابين هسته : در ادامه توسعه شهر دولت1388ل توسعه تا سا -

 طوري ها بود به آباد)، كربكند و لودريچه هدف بر پر نمودن فضاهاي خالي اين هسته روستاي نرمي(زمان

و زمان آباد فضايي شهرك مانند به سكونت اختصاص داده شد. در جنوب غربي كه در مابين لودريچه 

شهر دانشگاه آزاد دولت آباد و جنوب كربكند نيز شهرك مسكوني طراحي و احداث گرديد. در شرق 

  احداث و توسعه نامطلوبي را به شهر در آن نقطه تحميل كرد. 

با توجه به روند توسعه شهر و فضاهاي موجود در داخل محدوده شهر نياز به توسعه شهر از   

كيد بر أتنها تهاي كشاورزي جهات مختلف براي چند سال آينده احساس نمي شود به منظور حفظ زمين

  باشد.  هاي اوليه مي هاي مابين هستهيناستفاده از زم

  هاي فرهنگي تاريخي ويژگي -3- 1

اگر به مردم نگاه كنيم، مردمان سياه چهره، پرطاقت و زحمتكش را مي بينيم كه با همان زبان   

كنند ولي شهري كهن باهم در گفتگو هستند و صحراهاي وسيع خود را عجالتاً با همين آب كم، كشت مي

ي آنها را فراگرفته است و از صنايع دستي كهن و كيفيات قديمي زندگي آثار كمي باقي شدن و شهرگراي

  است. (محمد مهريار، همان مبنع)

هاي ايراني كه امروزه متداول است و از قفقاز تا پامير و از درياي عمان تا آسياي  زبان و لهجه  

ي شرقي و  هاي كنوني به دو دسته لهجهها و  گويند، تنوع بسيار زيادي دارد. زبان مركزي برآن سخن مي

ي  هاي شمالي و جنوبي ايران است كه لهجه هاي غربي حد فاصل بين لهجه شوند. لهجه غربي تقسيم مي

هاي  آبادي يكي از لهجه بنابراين لهجه دولت شود. دسته محسوب مي آبادي نيز جزء اين گزي و دولت

هاي بسيار قديمي ايران است  ي دارد. اين لهجه از لهجههاي غربي جا مركزي ايران است كه در دسته زبان

  )تا بابايي، بيشود. ( و كلمات اصيل فارسي قديمي در آن ديده مي
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هاي جغرافيايي  ويژگي -2

  آباد و اقليمي شهر دولت
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  آباد دولتهاي جغرافيايي و اقليمي شهر  ويژگي

  موقعيت جغرافياي شهر و اطراف آن - 1- 2

  اساس بر  عوامل  . اين است  داشته  جمعيت  در اسكان  مهمي  نقش  در ايران  و اقليمي  طبيعي  عوامل

  اجتماعي - اقتصادي  ، در شرايط افتاده  مهم  مراكز زيستي  در تعدد و پراكندگي  آنكه  ، ضمن محيط  شرايط

را   عامل  اين . است  محيط از متأثر  ايران  شهرها و روستاهاي  . چهره است  نيز مؤثر بوده  ساكن  جمعيت

  در چگونگي  بارزي  شكل  به  گرايي بوم جستجو كرد.  محيط  آنها به  و وابستگي  نواحي  اين  در بافت  توان مي

  . است  مشاهده  قابل  شهر ايراني  و گسترش  گيري شكل

از   هايي قسمت . در است  خود پاگرفته  محيط  جغرافيايي  شرايط  براساس  ايران  روستاها و شهرهاي

،  و كويري  خشك  مناطق مانند  نقاط  در بعضي  كه، درحالي است  نزديك  هم  كشور روستاها و شهرها به

دور در   كشور از گذشته  در سطح  روند سكونت  طوركلي  دارد. به  زيادي  با يكديگر فاصله  مراكز زيستي

  ).1378،  (شيعه  است  بوده  محيطي  هاي و داده  محيطي  با شرايط  ارتباط
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 ، اقليمي  هاي در ويژگي  ، تفاوت جغرافيايي  مختلف  هاي در عرض  ايران  شهرهاي  پراكندگي«

و منظر   ، چهره شهري  نقاط  پراكندگي  ترتيب  د. بدينكن را بازگو مي  طبيعي  و ساير شرايط  محيطي  زيست

  نسبي طور به  شهرها كه  اين  هندسي  از موقعيت  است  تابعي  گزيني  و ارتفاع  اقليمي  آنها، شرايط  جغرافيايي

  شوند. مي  شهرها مؤثر واقع  جغرافيايي  در شرايط

 51 درجه و 51دقيقه تا  32درجه و  51دشت برخوار در شمال شهر اصفهان در طول جغرافيايي 

دقيقه شمالي واقع شده است  55 درجه و 32دقيقه تا  44درجه و 32دقيقه شرقي، در عرض جغرافيايي 

جنوب غربي، از ارتفاع  غرب و شرقي چند كوه منفرد قرار گرفته و هاي شمال غربي تا شمال در قسمت

صورت مسطح ديده بقيه نواحي به ر بوده، وهاي دشت برخوار برخوردا بيشتري نسبت به ديگر قسمت

از شمال به  در شمال اصفهان قرار گرفته است از جنوب به دشت اصفهان وكه شود اين دشت  مي

هاي اين دشت  گردد، از ويژگي شرقي به دشت سگزي محدود مي جنوب آباد واز شرق و هاي جعفر بلندي

  باشد. شناسي در آن مي زمينهاي دوران چهارم  ضخامت زياد نهشته هموار بودن و

 باشد كه در غرب و هاي آهكي تشكيل داده و آمونيت كرتاسه مي ارتفاعات بلند اين حوزه را سنگ

 شود. سنگي ترياس فوقاني نيز در اين ناحيه ديده مي رسوبات شيلي و ماسه جنوب منطقه گسترش دارند.

اي پراكنده شده است اين رسوبات حاصل  هرودخان در اين دشت ضخامت قابل توجهي از رسوبات آبرفتي و

  اي است. عمل رودخانه فرسايش ارتفاعات حاشيه دشت و

شود  متر برآورد مي 300حداكثر آن  ضخامت اليه آبرفت در نواحي مختلف دشت يكسان نيست و

متري (واقع در جنوب قنات گزبرخوار) به سنگ كف شيلي  150هاي انجام شده در عمق  برخي حفاري

زدگي  بيرون رود عمق اليه شيلي كمتر شده و به سمت جنوب در حوالي بستر زاينده د كرده است وبرخور

  شود. آن در سطح زمين ديده مي

متري شمال  كيلو 13در  اين شهر باشد، آباد يكي از شهرهاي واقع در دشت برخوار مي شهر دولت

شهر   سمت جنوب به از ب غربي)،(جنو گز شهر دستگرد و از سمت غرب به دو كه اصفهان قرار دارد

   .شود آباد و از سمت شمال به اراضي دشت برخوار محدود مي اصفهان، از سمت شرق به حبيب
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درجه و  51دقيقه عرض شمالي از خط استوا  49درجه و  32در  آباد موقعيت جغرافيايي دولت

ين شهر درعرض متوسط منطقه عبارت ديگر ا بهز نصف النهار گرينويچ قراردارد. دقيقه طول شرقي ا 40

متر است كه نسبت به  1570آباد از سطح دريا  بلندي دولتمتوسط . معتدله شمالي واقع شده است

  متر كمتر است. 5  باشد، ميمتر  1575بلندي آن از سطح دريا معادل متوسط اصفهان كه 

  

  شيب - 2- 2

اخت درست كيفيت زمين نظر از شن صرف  آگاهي از ميزان شيب شهرها زمين پيرامون آنها،

  تواند در موارد متعدد مورد استفاده قرار گيرد. مي

ها را به سرعت  مواد دامنه  (رگبار)، هاي تند دليل نزول باران هاي آبخيز اطراف شهرها گاه به حوزه

كند. اين مواد فرسايشي عالوه بر تغييرات فيزيكي  همراه خود به نواحي پايين دست حمل مي شسته و به

و آنها را هاي شهرها را از حالت طبيعي درآورده  هاي خوب و مرغوب كناره گاه زمين  سطح زمين،در 

  آورد. هاي سنگالخي در مي ورت زمينص به

يك سلسله تغييرات   جايي مواد، ثير عمليات تخريبي و جابهأت هاي تند ممكن است تحت در شيب«

لغزش   (روانه گل)، توان از حركت گل و الي يرات ميفيزيكي در چهره زمين ايجاد گردد. از جمله اين تغي

ها (پديده كريپ) و باالخره ريزش و  و فروريزي آن (سوليفلوكسيون) حركت و افتادگي دامنهها  دامنه

هاي حاشيه شهري و حتي درون  انداز طبيعي محيط تواند چشم واريزه نام برد. تمامي اين حركات مي

  )1369 مايي،(رهن» شهري را نيز دگرگون سازد

سوي  هآباد از ناحيه شمال غربي ب هاي انجام شده شيب عمومي شهر دولت براساس بررسي

  درصد است. 23/0شرقي است و ميزان آن حدود  جنوب
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  شناسي مسايل كلي زمين -3- 2

له جبال زاگرس بوده و بر اثر طور كلي ارتفاعات منطقه اصفهان دنباله ارتفاعات سلس هب

 -غربيات شمالــوجود آمده است جهت كلي اين ارتفاع شناسي به وم زمينـوران سهاي د خوردگي چين

  درجه متغير است. 45تا  10ها در نقاط مختلف بين  شيب آهك باشد و شرقي مي جنوب

هاي  كوهي ميان كوه صفه از سمت جنوب و كوه صورت يك دشت ميان منطقه اصفهان به

با شيب آرام به سمت شرق  غربي آغاز و مد در بخش شمالهاي سيدمح آباد در بخش شمالي وكوه جعفر

ژئومورفولوژيك است كه نقش   شود، در واقع حاصل عملكرد فرسايش ساختماني چند پديده كشيده مي

تكوين يافته كه در حقيقت اصفهان در ميان يك طاقديس فرسوده  نمايد و ها از همه برتر مي آب در آن

جنوبي آن نيز  سوي بخش شمالي و در دو ر دو طرف آن محيط گشته وهاي باقيمانه اين طاقديس ب يال

  دو دشت ناوديسي قرار دارد.

هاي  شرقي اصفهان كه شامل اراضي برخوار است همگي از آبرفت شمال و قسمتي از شمال

هم   منطقه جي و برخوار باها موجود است.  هاي آن در داخل همين آبرفت اي تشكيل شده و آبادي رودخانه

طور دگرشيب روي تشكيالت  متر متشكل از تشكيالت كرتاسه تحتاني به 1750په ماهورهايي به ارتفاع ت

غربي برخوار از رسوبات آهكي  محمد در جنوب هاي سيد درصد پوشانده است. كوه 10ژوراسيك را با شيب 

هاي قرمز  سنگ هها روي تشكيالت ژوراسيك را پوشانده است كه با ماس كرتاسه تشكيل يافته و اين آهك

بندي متقاطع ديده  هاي قرمز رنگ فاقد فسيل بوده و در آنها آثار چينه سنگ باشد. ماسه رنگ همراه مي

هاي  شود و در مغرب برخوار رخنمود هاي دوران سوم در منطقه برخوار ديده مي شود. فرماسيون مي

پوشانيده است. اين سنگ  هاي آهكي دوره كرتاسه را كوچكي از سنگ جوش وجود دارد كه روي سنگ

دوره ائوسن  اتهاي ماسه سنگي با فسيل مشخص نوموليت احاطه كرده است كه مشخص جوش را آهك

به صورت تراورس  اغلبشناسي در منطقه برخوار  هاي متعلق به دوران چهارم زمين باشد زمين مي

  باشد. مي
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عمق  آثار رسوبي مبين درياي كم ها و فسيلوسيله دريا پوشيده شده كه نوع  در دونين زيرين اين ناحيه به

باشد رسوبات  ميزان امالح آن در حد معمول مي هاي آزاد ارتباط داشته و با آب در اين منطقه بوده است و

زايي  شناسي منطبق با حركات كوه شود اين نبود چينه كربونيفر بااليي و پرمين زيرين در منطقه ديده نمي

شود پيشروي درياي  وپرمين زيرين در منطقه ديده نميي وي كربونيفر باالياياني است وپيشرپالئوزيك پ

دولوميت  ضخامت زيادي از سنگ آهك و اي و سنگ قاعده گذاري ماسه پرمين بااليي كه موجب رسوب

جاي  در نواحي فروافتاده (كرابن) به طور محلي و هاز اواخر ترياس رسوبات ب گرديده تا ترياس ادامه يافته و

  تا) بي آبادي، (طغياني دولت ه است.ماند

  

  خاك شناسي -2-3-1

باشد. ساختمان  ) ميخاك با نمك زياد( ZONALو  AZONALهاي  هاي برخوار جزء خاك خاك

صورت لكه در طبقه فيزيكي ذرات خاك منشوري و مكعبي مشخص است. تمركز كريستال گچ و آهك به

قابليت نفوذ آب  دهند. اراضي نامرغوب را تشكيل مياغلب ها  ژنتيكي خاك وجود دارد و اين سري خاك

ها بسيار كم و تبخير زياد سبب شده كه امالح موجود خاك در سطح زمين تراكم  هاي اين زمين خاك در

اين منطقه نشان داده ميزان  شناسي در وجود آوردند. مطالعات خاك هيزرع را ب هاي باير و لم د و زمينباي

ها در  يابد. قليائيت اين خاك شرق افزايش مي غرب به طرف جنوب تدريج از شمال امالح موجود در خاك به

خورد. از نظر بافت خاك با توجه  چشم مي باشد و ميزان شوري و قليايي در طبقات فوقاني به مي 8حدود 

گذاردن رسوبات گچي فراوان  بندي تغيير كرده و باعث باقي جايي ذرات وضعيت دانه هبه تغذيه و جاب

مخلوطي از  بيشترشناسي منطقه  كلي خاك طور نمود، به چي منظورگهاي  توان جزء زمين شود كه مي يم

باشد و آهك پراكنده و  هاي نازكي از شن و ماسه با قابليت نفوذپذيري خيلي كم همراه مي رس با رگه

هاي  اراي تيپبوده و د 5و  3هاي اين منطقه بيشتر  ظاهر در پروفيل خاك وجود دارد. كالس خاك نا

طور مجزا مشخص گرديده  مختلفي است كه در روي نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه اصفهان به

  است.
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  ها و وضعيت زلزله گسل -2-3-2

مورد  منطقهخيزي اصفهان و نواحي اطراف آن وضعيت تكتونيك اين  براي بررسي وضعيت لرزه

سيرجان قرار دارد اين زون حدفاصل   -در زون سنندج اغلبر بررسي قرار گرفته است. اين قسمت از كشو

  باشد. هاي زاگرس بلند و ايران مركزي مي زون

زايي در غرب استان اصفهان و در امتداد جاده  هاي شناسايي فازهاي كوه بهترين مقطع تيپ

ونيكي تتكشود. شهر اصفهان در مركز يك سيستم  اصفهان به اليگودرز در مجاورت پل نوغان ديده مي

زايي آلپي به نام پاسادنين بر روي آن اثر گذاشته و شكل كنوني در  خاص قرار داشته كه آخرين فاز كوه

رسد  نظر مي ها و امتداد آنها به اكثر نقاط را بوجود آورده است. در اين قسمت با توجه به جهت شيب اليه

اين تاقديس بزرگ در داخل خود تعداد  داده كه كلينوريوم را تشكيل مي نام آنتي يك تاقديس بزرگ به

هاي بزرگ و متعدد  زايي شكستگي دليل فعاليت كوه زيادي تاقديس و ناوديس متعدد داشته است. به

هاي بزرگ حاشيه غربي ايران  ي گاوخوني در شرق استان اصفهان كه در امتداد چاله داشته است. چاله

وجود آمده،  ه زمين كه به صورت هورست و گرايي بههاي پوست مركزي قرار دارد، در اثر فعاليت جنبش

هاي فعال  هاي بزرگ يا گسل شكستگي ،توان انتظار داشت در طرفين چاله تشكيل شده است. بنابراين مي

هاي خارج از  در زون هاي بزرگ اين قسمت عمدتاً گسل وجود داشته كه اين فرورفتگي تشكيل شده است.

شناسي حكايت از آن دارد كه در اطراف  و از طرف ديگر شواهد زمينسيرجان قرار دارند  -زون سنندج

  هاي متعددي وجود داشته باشد. اصفهان و محدوده مورد مطالعه بايد گسل

زه كه يكي از فز -جز گسل قم هاي اصلي اين محدوده به هاي موجود گسل براساس نقشه

رانه كدر  زي برخوردار است، گسل رخ خي شود و از توان باالي زلزله هاي بزرگ ايران محسوب مي گسل

 خيزي متوسطي هستند. آباد وجود دارند، ولي داراي توان لرزه كوه و نجف هاي ايران غرب محدوده، گسل

صورت ناپيوسته و ناگهاني با بزرگي زياد  از نظر زمان و محل رويداد به هاي ايران مركزي غالباً لرزه زمين
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اي  هاي غيرلرزه گردند به نحوي كه دوره طوالني مدت مشخص ميهاي بازگشت  ايران مركزي با دوره

  ها نيست. زا بودن اين گسل ها در سده بيستم نشانگر عدم لرزه بعضي گسل

ها نمايانگر  هاي تاريخي در گستره استان و همچنين روندهاي بنيادي گسل لرزه رواديد زمين

غربي  غربي و جنوب هاي شمال هاي پرخطر در بخش هكز زلزل باشد. تمر باالي اين پهنه مي خيزي ميزان لرزه

زه و گسل رانده اصلي زاگرس) واقع هستند و فهاي بنيادي كاشان، قم ز هاي گسل استان (در پهنه

محدوده مجموعه شهري اصفهان نسبت به ساير مناطق استان و كشور از لحاظ ايمني در وضعيت خوبي 

خيزي كمتري برخوردار  ساير مناطق استان و كشور از لرزه قرار دارد به عبارت ديگر اين محدوده نسبت

آباد در پهنه  ايران شهر دولت بندي مقدماتي خطر نسبي زلزله در الزم به ذكر است با عنايت به پهنه است.

  ه قرار دارد.با خطر نسبي متوسط زلزل
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 1346شروع شده است. از سال  1343ر در سال هاي زيرزميني برروي دشت برخوا مطالعات آب

چاه ممنوعه اعالم گرديده و  رويه از نظر حفر علت پايين رفتن آب زيرزميني و برداشت بي اين منطقه به

هاي غيرمجاز سطح آب هر ساله در حال افت بوده و الزم است اين  علت كمي باران و همچنين حفر چاه به

  باشد: دو نوع منبع آب در اين منطقه وجود دارد كه به شرح زير مي و در كلوضع مورد توجه قرارگيرد 

عنوان يك ابداع پيچيده در رابطه با رفع نيازهاي مهم و حياتي جوامع انساني  قنات يا كاريز به قنات: -1

وجود آمده است. از زماني كه كشاورزي شكل خاصي به خود گرفت،  رساني مناطق كم آب به يعني آب

يك حرفه و شغل خاص و ثابت مربوط به يك قشر از مردم جامعه شد براي رفع اين نياز  يعني به شكل

سند و   النهرين، دره هاي آن در بين آمد كه نمونه  وجود هاي مختلف آبياري و آبكشي مصنوعي به سيستم

وجود  بهكشي و نهرهاي انحرافي  كشي و كانال هاي مختلف لوله صورت هاي باستاني فالت ايران به محوطه

صورت مطمئن در  ها، آب مورد نياز خود را به اند با استفاده از اين روش آمد. در حقيقت كشاورزان توانسته

هاي  دسترس داشته باشند. از طرف ديگر در فالت ايران مردم براي داشتن آب كافي و هميشگي روش
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ها و بنا  هاي طبيعي و رودخانه ههاي چشم توان به استفاده از آب اند كه از جمله مي مختلفي را آزموده

نظر  ها براي سيراب كردن مزارع كافي به كدام از اين روش ها و آب انبارها اشاره كرد. اما هيچ كردن بركه

آوردن و انتقال آب از منابع دورتر به محل مورد استفاده شكل گرفت.  و بنابراين فكر رسيده است نمي

علت تبخير بيش از  طوالني به هاي تمورد مساف ، درهاي روباز جوي و براي اين كار در ابتداي امر از نهرها

علت وزش بادهاي  ها از خاك و خاشاك به هاي زمين از يك طرف و پرشدن جوي حد آب و فراز و نشيب

رود كه اولين بار فكر ايجاد قنات در  مختلف كويري از طرف ديگر چندان مفيد نبوده است. احتمال مي

وجود آمده باشد. در اين زمان (در نيمه دوم هزاره چهارم قبل از  اي حل همين مسايل بههمين رابطه و بر

هاي زيرزميني آگاهي پيدا كرده، با استفاده از همين دانايي  بايد كشاورزان از وجود جريانات آب ميالد) مي

را مي توان در آغاز  ها هاي زيرزميني كرده باشند. بدون ترديد زمان پيدايش قنات شروع به استفاده از آب

گسترش و پيدايي علوم و صنايع ابتدايي هزاره سوم پيش از ميالد دانست. يعني در حقيقت زمان 

برد. يعني به بيان  هاي مربوط به آن پي برداري انسان از قنات ، وقتي آغاز شد كه وي توانست به دانش بهره

ده و مشكل شيب دادن به قنات را حل كند و ها را سنجيده و تراز كشي ديگر توانست فراز و نشيب زمين

ها بيشتر فرو  قادر گشته محاسبات مربوط به آن را انجام دهد و از طرفي دانسته كه آب در كدام زمين

  تر است. رود و كدام زمين براي عبور قنات مناسب مي

شرب و با كيفيت مناسب براي گذشته منطقه برخوار داراي حدود يكصد رشته قنات  در

تدريج با كم شدن  به .باشد شرق مي غرب به طرف جنوب . امتداد عمومي آنها از شمالاست ورزي بودهكشا

كه تا  طوري ها خشك شده به تعدادي از آن ،نتيجه پايين افتادن سطح آب نزوالت آسماني در منطقه و در

رشته  14ت موجود تعداد قنوابود و براساس آخرين آمار تعداد آنها به پنجاه رشته رسيده  1351سال 

ترين  پرآبليتر در ثانيه بوده است كه  35متوسط آبدهي قنوات موجود در منطقه حدود اعالم گرديده 

نظير با  ترين آنها قنات بي ثانيه و كم آب ليتر در 300كيلومتر طول و آبدهي  12آنها قنات اميرآباد با 

 ،مجاز از منطقه و بارندگي كماشت آب غيرعلت برد ليتر در ثانيه است. در چند سال اخير به 2آبدهي 
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و باعث خشك شدن تعداد زيادي از قنوات گرديده و  آمدهطور محسوس پايين  هاي زيرزميني به سطح آب

  است.طور چشمگيري كاهش يافته  آبدهي به

  رولوژي حوزه برخواردهاي هي ويژگي:1جدول 

  نام دشت
  وسعت آبريز  وسعت دشت  هدايت الكتريكي  به آب سطح برخورد  ضخامت آبرفت

  آبر يز  دشت  حداكثر  حداقل  متوسط  حداكثر  حداقل  حداقل  حداكثر

  3337  1714  9917  480  31  90  10  130  230  ميمه

  3760  3035  10000  354  32  70  4  128  300  برخوار

  1856  1027  6863  615  32  70  9  96  160  خورت هرچمو

  چاه-2

ا متر و ب 50حلقه چاه وجود دارد كه عمق آنها كمتر از  329در منطقه برخوار تعداد  عمق: چاه كم )الف

گرفته داراي آبدهي  محدوده شبكه آبياري قرار ها بيشتر در نزديكي رودخانه و در توجه به اينكه اين چاه

انيه است. ليتر در ث 26ليتر و متوسط آنها  95ليتر و حداكثر آبدهي  2باشند. حداقل آبدهي  متغير مي

شود. الزم به توضيح  هايي هستند كه به اين وسيله بر ميزان آبدهي افزوده مي بعضي از آنها داراي تونل

هاي  بودن سفره علت پايين افتادن سطح آب در منطقه و همچنين شور به هاي گذشته در سالاست كه 

هاي  برداري از سفره بهره هاي عميق تبديل شده، بنابراين عمق به چاه هاي كم سطحي به تدريج چاه

  باشد. سطحي كمتر مي

ميليون مترمكعب در سال  4/606حلقه چاه عميق با آبدهي  891در منطقه برخوار تعداد  :) چاه عميقب

آبدهي  هستندها بيشتر در مركز دشت متمركز گشته و بسياري از آنها فاقد لوله جدار  . اين چاهوجود دارد

در ثانيه  رتلي 27در ثانيه متغير و متوسط آنها در حدود  ليتر 90تا حداكثر  ليتر 4حداقل ها از  اين چاه

غربي  قسمت جنوب طوركلي در ها به بوده باتوجه به پمپاژهاي انجام شده معلوم گرديده كه آبدهي چاه

  باشد. و كيفيت بهتري را دارا مينسبت به ساير مناطق برخوار بيشتر 

  )1360 -1361مار منابع آب منطقه برخوار (آخالصه  :2جدول 

  نوع منبع آب
  جمع كل ساالنه  عمق (متر)  بدهي (مترمكعب به ساعت)آ

  متوسط  مينيمم  زيممماك  متوسط  مينيمم  زيممكما  )(ميليون مترمكعب

  422/600  128  55  300  108  4/14  324  چاه عميق

  760/185  34  12  50  6/93  2/7  342  چاه كم عمق

  673/11  36  7  65  2/114  8/1  1080  واتقن
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  هاي زيرزميني كيفيت آب

ي داراي امالح نسبتاً زياد بوده و در نقاط مختلف يكيفيت شيميانظر  ازهاي زيرزميني منطقه  آب

غرب به طرف مركز و شرق منطقه افزايش  غرب و شمال درصد امالح متغير است. ميزان آن از جنوب

گرم در ليتر و هدايت  ميلي 6000ميزان كلر موجود در آب به ، اليه دشت هيطوري كه در منت يابد. به مي

علت وجود سه محل تغذيه يعني دره  و درابتداي دشت به رسد ميكروموس مي 10000الكتريكي 

ميزان امالح آن پايين است  ،هاي انشعابي رود و كانال رودخانه زاينده -آباد دره نجف- خورت مورچه

طور كلي در  گردد و به گرم در ليتر مي ميلي 250آباد حدود  حوالي دره نجف كلر دركه ميزان  طوري به

باشد و منابع آبي كه  مي C14S2 ، C4S1هاي هاي زيرزميني بيشتر در كالس منطقه برخوار كيفيت آب

  باشد. هاي فوق مي در قسمت شرق واقع شده خارج از كالس

  شود: تغذيه ميمنابع تغذيه آب دشت برخوار از سه جهت عمده 

  باشد. خورت مي غربي كه همان آب خروجي از دشت مورچه دره شمال .1

  .آباد است دره غربي كه شامل آب خروجي از دشت نجف .2

  .هاي منشعب از آن بوده است رود و كانال جنوب كه شامل رودخانه زاينده .3

به طرف مركز آب از سه جهت فوق  ،هاي زيرزميني منطقه برخوار توجه به مطالعات تراز آب با

  شود. سمت شرق به طرف زيرحوزه كوهپايه سگزي وارد مي دشت جريان يافته وسپس از

گردد و از كيفيت بالنسبه خوبي  مين ميأآب آشاميدني شهر از طريق طرح آبرساني اصفهان ت

خصوص در فصول گرم حتي در شهر اصفهان نيز مشاهده  هبرخوردار است. بديهي است كمبود آب ب

باشد كه در باال اطالعات كامل آن  شود مي مين ميأهمچنين شهر داراي منابع آب كه از چاه تشود.  مي

 آورده شد.
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هاي  هاي داخلي ايران و همچنين مراكز پرفشار و توده عرض جغرافيايي، ارتفاع، نزديكي به بيابان

نواحي  ءاست و اين محدوده جز آباد ولتدثر بر آب و هواي شهر ؤترين عوامل اقليمي م هوايي، عمده

  شود. باران محسوب مي كم

  آباد دولتوضعيت اقليمي شهر  -

اقليم آن بخشي از علوم زمين است كه به مطالعه اتمسفر سياره زمين مي پردازد كه به آن علوم 

  )1382(عليجاني،  وهواشناسي است. ترين اين علوم هواشناسي و آب گويند شاخص اتمسفري مي

تاثيرات    باشد. هاي سرد مي هاي گرم و خشك و زمستان ي مورد مطالعه داراي تابستان منطقه 

هاي محيطي دانست.  ها و در ارتباط با انتقال آلودگي توان در ارتباط مستقيم سيكلون را مي  مستقيم باد

در  كه عمدتاًگيرد  غربي يعني جهت بادهاي غربي صورت مي بادهاي غالب اصفهان از سمت غرب و جنوب

وزند. اين بادها ناشي از بادهاي عمومي يعني جهت بادهاي عمومي كره  فصل زمستان و اوايل بهار مي

طور كه گفته  اي هستند. ولي همان منطقه أشرقي نيز داراي منش زمين هستند. بادهاي شرقي و جنوب

  غربي هستند. ي اصفهان غربي و جنوب شد، باد غالب ناحيه

آورده شده است كه در زمستان  5در گروه اقليمي  آباد دولتاقليمي ايران، شهر بندي  در پهنه

 آباد دولت بندي چهارگانه اقليمي ايران، باشد. در تقسيم خشك مي گرم و نيمهنسبت سرد و در تابستان  به

 در اقليم فالت مركزي آورده شده است. در اين اقليم (اقليم گرم و خشك فالت مركزي) به دليل وزش

اند، هوا بسيار خشك است. اين  غربي به طرف استوا در حركت غربي و شمال از جنوب كه بادهاي مهاجر

اين، در مناطق نيمه  دهند. عالوه بر هاي بزرگ، بيشتر رطوبت خود را از دست مي بادها هنگام عبور از قاره

يي اتمسفر به پايين گرم و هاي باال دليل حركت از قسمت استوايي كه جز مناطق پرفشار هستند، هوا به

هاي ديگري  كه با ويژگي آباد دولتشود. توجه به خشكي هوا در اين مناطق و از جمله آن شهر  خشك مي

  مين آسايش انسان و در نتيجه طراحي ساختمان، اهميت فراواني دارد.أهمراه است، از نظر ت
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گيرد.  آب و هوايي انجام ميمطالعات آب و هوايي بر اساس اطالعات موجود از عناصر و عوامل 

هاي كليماتولوژي و يا  هاي سينوپتيك يا ايستگاه سازمان هواشناسي كشور بر پايه اطالعاتي كه از ايستگاه

صورت جداول  بندي كرده و به دست مي آورد، آمارهاي عناصر اقليمي را طبقه سنجي به هاي باران ايستگاه

  كند. هاي منتشر مي منظم براي هر يك از ايستگاه

از آن جايي كه شرايط آب و هوايي ممكن است از سالي به سال ديگر متفاوت باشد، الزم است 

هاي ساالنه (چندساله) محاسبه شوند. از  دست آوردن اطالعات نزديك به واقعيت، ميانگين دوره براي به

ايي يك منطقه و يا هاي خصوصيات آب و هو توان ويژگي رو برپايه اطالعات آماري يك يا دو سال نمي اين

تر باشد به  گيري عناصر آب و هوايي طوالني يك شهر را استخراج و براي كل تعميم داد. هر چه دوره اندازه

  يابد. دست آمده، افزايش مي همان نسبت ضريب درستي اطالعات به

هاي تير و مرداد با  سال براي ماه براساس آمار موجود هواشناسي درجه حرارت منطقه طي ده

گراد سردترين  درجه سانتي -22/9هاي دي و بهمن با  ترين ماه سال و ماه گراد گرم درجه سانتي 55/39

  هاي سال بوده است. ماه

گراد و در فصل زمستان متوسط درجه  درجه سانتي 29ترين ماه  هواي منطقه در تابستان در گرم

مترين و بيشترين درجه حرارت در گراد بوده است. تفاوت ك درجه سانتي 46/2حرارت در سردترين ماه 

  گراد بوده است. درجه سانتي 22ترين ماه فصل تابستان  گرم

  

  آباد هاي هواشناسي دولت ايستگاه -1- 2-5

  آباد هاي هواشناسي شهرستان دولت : مشخصات جغرافيايي ايستگاه3جدول 

  سازمان تابعه  ارتفاع (متر)  فياييعرض جغرا  طول جغرافيايي  نوع ايستگاه  نام ايستگاه

  هواشناسي  1590  32          37َ  51           40َ  سينوپتيك  اصفهان

  هواشناسي  1543  32            45َ  51          51َ  سينوپتيك  شرق اصفهان

  

آباد شامل عرض جغرافيايي، ارتفاع و  ترين عوامل اقليمي مؤثر بر آب و هواي شهر دولت عمده

  هاي هوايي هستند. پرفشار و توده مراكز
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 عناصر اقليمي -2- 2-5

ثيرگذار بر أدر اين رابطه عواملي چون دما، بارش، رطوبت نسبي و باد كه از عناصر اقليمي و ت

بندي آب و هوايي و نقشه  باشند بررسي شده است. آب و هواي شهرستان برخوار برطبق تقسيم اقليم مي

هاي  م و زمستانهاي گر انبندي اقليمي ايران، آب و هواي خشك و نيمه صحرايي است كه تابست پهنه

  نسبتاً سرد دارد.

  

  دما -2-5-2-1

براساس آمار موجود هواشناسي ميانگين حداكثر و حداقل مطلق درجه حرارت منطقه طي 

هاي دي و بهمن با  ترين ماه سال و ماه گراد گرم درجه سانتي 55/39هاي تير و مرداد با  سال براي ماه ده

 . متوسط گرماي هواي منطقه در تابستان و در هاي سال بوده است ماهگراد سردترين  درجه سانتي 22/9

درجه  46/2گراد و درفصل زمستان متوسط درجه حرارت در سردترين ماه  درجه سانتي 29گرمترين ماه 

درجه  22ترين ماه فصل تابستان گراد بوده است، تفاوت كمترين و بيشترين درجه حرارت در گرم سانتي

  .استگراد بوده  سانتي

از طرف ديگر پيوند بين  شود و افزايش دما از طرفي باعث باال رفتن گنجايش رطوبتي هوا مي

ها با كسب انرژي بيشتر از سطح آب جدا  كند كه در نتيجه اين مولكول تر مي هاي آب را سست مولكول

  شود. شده وارد جو مي

  وبت اتمسفررابطه دما وحداكثر گنجايش رط :4جدول 

  30  20  10  صفر  -10  -20  درجه حرارت

  4/42  4/23  3/12  1/6  85/2  25/1  فشار بخار آب

  

 جاي حركات نامنظم سيال، در به گيرد و در دماي زير صفر درجه سلسيوس تبخيري صورت نمي

  يابند. طرف تبلور گرايش مي كند يعني به حجم ثابت حركت منظم پيدا مي
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  ساله درجه حرارت هوا ميانگين ده:5جدول 

  متوسط روزانه  ميانگين حداقل  ميانگين حداكثر  ماه

  ژانويه

  فوريه

  مارس

  آوريل

  مي

  ژوئن

  ژوئيه

  اوت

  سپتامبر

  اكتبر

  نوامبر

  دسامبر

89/7 

46/11  

81/16  

12/22  

46/27  

8/33  

47/36  

39/34  

1/31  

5/24  

4/16  

14/10  

96/2 -  

75/0 -  

21/4  

33/9  

65/13  

93/18  

45/21  

01/19  

64/14  

85/8  

73/2  

046/ -  

46/2  

34/5  

49/10  

74/15  

5/20  

4/26  

29  

7/26  

9/22  

65/16  

4/10  

5/4  

  

  بارش -2-5-2-2

متر و كم  ميلي 4/30ها آذر و دي با ميانگين  ترين ماه بارندگي در منطقه بسيار ناچيز و پرباران

هاي  كلي منشا اصلي بارندگيطور بوده است. بهمتر  ميلي 2/0ها شهريور و مهر با ميانگين  ترين ماه باران

، درياي مديترانه و درياي  از اقيانوس اطلس زايي هستند كه رطوبت خود را عمدتاً هاي باران منطقه سيستم

  كند. سياه كسب مي

  70-79هاي  : ميزان بارندگي در سال6جدول 

  

  ميزان بارندگي  سال

1970  3/109  

1971  120  

1972  7/143  

1973  9/48  

1974  3/165  

1975  3/141  

1976  9/165  

1977  7/145  

1978  5/114  

1979  5/181    

 )70-79هاي  هاي جوي منطقه (سال ميانگين ريزش:7جدول 

  متر ريزش به ميلي  ماه

  6/19  ژانويه

  4/15  فوريه

  8/15  مارس

  8/20  آوريل

  14  مي

  94/0  ژوئن

  93/0  ژوئيه

  27/0  اوت

  2/0  سپتامبر

  8/3  اكتبر

  7/8  نوامبر

    4/30  دسامبر
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دهد كه  هاي منطقه نشان مي هاي جوي از نظر تغييرات فصلي در ايستگاه بررسي مقادير ريزش 

ن در فصل تابستا بيشترين مقدار بارندگي مربوط به فصل زمستان و بعد از آن فصل بهار و پائيز بوده است.

  دهند. كه در شهريور بارندگي ناچيزي را نشان مي طوري كمترين ميزان بارش در منطقه رخ داده است. به

  

  رطوبت نسبي -2-5-2-3

هاي  سردترين ماه در 85/50هاي سال و  ترين ماه در گرم 60/16روز بين  نيم نم نسبي منطقه در

  ) بوده است.1370-79هاي  سال (براساس آمار سال

  متر) اي ميمه اصفهان (ميلي ناحيه  وضعيت تبخير در ايستگاه :8جدول 

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

  146  171  186  177  149  119  82  64  49  58  76  107  ميمه

  

  باد -2-5-2-4

ارزشي در مطالعات شهري دارد. شناخت مهم و با سرعت وزش باد نقش بسيارشناسايي جهت و 

وسيله گلباد براي  توان به شود و جهت و سرعت باد را مي باني انجام مي هاي باد براساس ديده ويژگي

در  -شمال، جنوب، شرق و غرب -هاي مختلف ترسيم نمود. جهت باد عالوه بر چهار جهت اصلي ماه

شود. سرعت باد برحسب  باني مي ديده -شرقي غربي و جنوب شرقي، جنوب غربي، شمال شمال -جهات فرعي

دليل وجود وضعيت اقليمي خاص در ناحيه، شناخت و بررسي باد داراي اهميت  به شود. نات سنجيده مي

طور يكسان  دليل وسعت و گستردگي ناحيه وضعيت، سرعت و وزش باد در آن به فراوان است همچنين به

  گيرد. صورت نمي

هواي  خشك كويري و علت موقعيت خاصي كه دارد داراي آب وهواي گرم و به منطقه برخوار

خصوص در تابستان در منطق كوهستاني  هرو در تعديل هوا ب از اين باشد هاي غربي مي سرد در كوه

  شرقي است. -جهت اين باد غربي ثيرگذار است وأت

 دهد. بادهاي شرقي در يوزد بسيار سرد و درفصل زمستان روي م بادهايي كه از سوي غرب مي

  كيلومتر در ساعت است. 48 تا 5وزد و فاقد رطوبت است و سرعت آن بين  تابستان و از جانب كوير مي
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باشد عالوه بر بادهاي  روز مي 50مدت وزش آن  وزد و باد شرقي از اوايل شهريور تا اواسط مهر مي

با نوساناتي  خاك و جنوبي همراه با گرد و -هاي شماليهاي گرم سال باد شرقي كه ذكر شد در ماه غربي و

  آيند. شمار نمي از لحاظ شدت وجود دارد ولي باد غالب به

ماه كمترين ميزان آن در تير ماه و بيشترين آن در دي ميلي بار و 836فشار هواي اين منطقه 

  باشد. مي
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  ها در شهر حي و موقعيت مسيلهاي سط نظام حركت آب -6- 2

ها و  ثر در الگوي پراكنش سكونتگاهؤعلت خشكي عمومي كشور، آب هميشه يك عامل م به«

هاي بزرگ در  هاي ايران در مخروط افكنه ميزان فعاليت انساني در سراسر ايران بوده است. اكثر سكونتگاه

هاي آبرفتي بزرگ بر  ها در دره خي از اين سكونتگاهاند. بر گرفته  ها قرار ها و بيابان منطقه پايكوهي بين كوه

كنند كه از حداقل مورد نياز توليد  ها بارش ساليانه دريافت مي اند. اكثر سكونتگاه حاشيه بيان واقع شده

ها هيچ رودخانه مهمي وجود ندارد كه آب كافي براي مصارف  محصوالت كمتر است و در بيشتر آن

كنند.  ها را تأمين مي ها منبع آب اين سكونتگاه براين مجاري زيرزميني يا قناتكشاورزي را فراهم آورد. بنا

گردد و قسمتي از آن درون شن و ماسه  بارد بر روي سنگ بستر روان مي آبي كه در نواحي مرتفع مي

كند. آب در حواشي حوزه واقع در پاي  سوي مركز حوزه پيدا مي مخروطه افكنه نفوذ و راهش را به

ها از اطراف  شيرين و تازه و سطح آب زيرزميني خيلي باالست. در اينجا آب تازه براي سكونتگاه كوهستان

هاي زيرزميني را در پاي كوهستان جمع كرده و آن را  ها آب شود. اين قنات مي  ها تأمين توسط قنات

به از طريق وسيله نيروي جاذ وسيله نيروي زيرزميني را در پاي كوهستان جمع كرده و آن را به به

  ).1376خيرآبادي، » (دهند ها انتقال مي و سكونتگاههايي با شيب ماليم به اراضي  تونل

حوزه آبريز ثيرات نامطلوبي در هيدرولوژي أرشد جمعيت شهري و به دنبال آن گسترش شهرها ت

رين عوامل ت شود. مهم هاي زيرزميني مي ها، كاهش تغذيه آب . موجب تشديد سيالبگذارد فراگير آنها مي

هاي  ثر در تحوالت هيدرولوژيك شامل ميزان سطوح و يا اراضي نفوذناپذير حوزه و همچنين ويژگيؤم

گيرند  هايي كه تحت شهرسازي قرار گرفته يا مي مسيرهاي جريان آب است. اين دو عامل در حوزه

خواهد داشت.  در پيكند و اين تغييرات خود تحوالت هيدرولوژيكي حوزه را  صورت آشكاري تغيير مي به

طرف و  داشت از يك  خواهد پي ها را در  ناپذير در سطح شهرها كه افزايش ميزان رواناب افزايش سطوح نفوذ

هاي شهري از طرف ديگر موجب شده  ها در محدوده تغيير و تحوالت انجام يافته در بستر طبيعي مسيل

شوند. كه اين پديده نيز همه ساله خساراتي  زدگي مواجه كه همه ساله اكثر شهرهاي كشور با پديده سيل

  نمايد. هاي شهري وارد مي و تجهيزات و ساختمان تأسيساترا به 
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شيب ماليمي  آباد دولت ر نيز با عنايت به آنكه شيب زمين د آباد دولتهاي سطحي شهر  دفع آب  

ا و جويبارها انجام ه است در گذشته از طريق مسيل غرببه  شرقاست كه از جانب شمال به جنوب و از 

  شده است. مي
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  بررسي وضعيت سيل  -2-6-1

توان به تأثير فرسايش و حمل  سزايي دارند مي مورد عواملي كه در ايجاد تشديد سيل تأثير به در

بردن در  ها و دست اجراي پل ها، عدم دقت در طراحي و ها و رودخانه رسوب، عدم رعايت حريم مسيل

  كه در ادامه به تفصيل آمده است: اي داشت ها اشاره ها و رودخانه مسير طبيعي مسيل

  تأثير فرسايش و حمل رسوب: -

ها موضوع بار رسوبي اضافي، از جمله مشكالت مهم است. منابع  ها و رودخانه براي بيشتر مسيل

ها و  هاي مسيل خاك از حوزه آبريز، فرسايش بستر و كناره اين بار رسوب به ترتيب عبارتند از: فرسايش

ها به دو عامل وضعيت فيزيكي و دخالت دست بشر بستگي  ها. مقدار و نحوه توسعه اين فرسايش رودخانه

دارد. عوامل فيزيكي در واقع عبارتند از: نيروهايي كه از سوي طبيعت وارد آمده و موجب فرسايش 

ها در اثر عوامل طبيعي كه به نوبه خود فرسايش را آسان  باد، تخريب خاكگردند. (نظير باران،  مي

سازند). از طرف ديگر فرسايش به عامل پستي و بلندي و تركيبات شيميايي و ساختمان فيزيكي خاك  مي

ها گذشته زلزله نيز از عوامل طبيعي است كه باعث ايجاد  داخل حوزه آبريز بستگي دارد. از همه اين

هاي زلزله بافت خاك تمام مناطق مختلف را دستخوش دگرگوني و  گردد. زيرا تكان ودرس ميفرسايش ز

گردد.  رو خاك با بافت گسيخته و درهم زودتر دچار فرسايش مي سازد، از اين ريزي مي تغيير و درهم

نجام مطالعاتي كه توسط بخش كنترل سيالب و توسعه منابع آب كميته اقتصادي سازمان ملل براي آسيا ا

دهد كه افزايش ميزان فرسايش در هر منطقه با ميزان جمعيت آن منطقه نسبت  پذيرفت نشان مي

  مستقيم دارد. 

ها و در نتيجه تهديد اراضي و  ها و مسيل فرسايش خاك به دو دليل باعث طغياني شدن رودخانه

  گردد:  شهرها مي

) و كاهش زمان Surface Runoffعامل اول: فرسايش باعث تسريع در جريان آب (آبروي سطحي 

  رود. مي  جلو شود و با سرعت بيشتري به هاي سيالبي شديدتر مي گردد، لذا جريان تمركز سيالب مي



 

 44ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

ها و در دهانه پله انباشته شده، كف مسيل و  عامل دوم: رسوبات ناشي از فرسايش در بستر مصب رودخانه

ها  ر شده، در نتيجه باعث سرازير شدن سيل به پهنه دشتت ها و آبگذرها تنگ آمده و دهانه پل  رودخانه باال

  گردد. ا اراضي مسكوني و شهرها ميو ي

  ها: ها و رودخانه عايت حريم مسيلعدم ر -

ها و رودخانه نه تنها  هاي كشاورزي، تأسيسات، نقاط مسكوني و ... در حريم مسيل گسترش زمين

بندها و ديگر تأسيسات  موارد مانع از اجراي سيل پذير ساخته است بلكه در بسياري از را آسيب ها آن

اند. در شهرهايي كه مشكالت زمين حاد بوده و ميزان تقاضا بيش از امكان واگذاري  كنترل سيل گرديده

صورت امري عادي درآمده است و اين كار نه تنها  ها به اندازي به حريم رودخانه و مسيل زمين بوده، دست

ها عامل اجرايي آن  نشده بلكه در بيشتر اوقات خود اين دستگاه مسئول منع هاي توسط برخي از دستگاه

 است.داشته  اند كه متأسفانه وارد آوردن صدمات بسيار زيادي را به دنبال بوده

  ها: ويژه پل و اجراي مستحدثات بهنبود دقت در طراحي  -

ها توسط  يا اينكه دهانه آن اند و دليل اينكه براي ميزان آب عبوري طراحي نشده ها به اكثر پل  

گردند.  رسوبات، آشغال، تنه درختان و يا ديگر موانع مسدود شده است به دو صورت موجب حادثه مي

علت عدم توان عبور دبي كافي  بيند و ديگر آنكه به يكي آنكه خود پل تخريب و منهدم شده و يا صدمه مي

  گردند. رازير شدن آن به مناطق مجاور ميزدن سيالب و باال آمدن سطح آب در نتيجه س باعث پس

  ريزهاي حفاظتي: ها و يا خاك براههها، آ ايجاد بريدگي در سواحل رودخانه -

ها و  آب جهت دسترسي بهتر كشاورزان به آب، ديوارهاي رودخانه اغلب در فصول خشك و كم  

شوند، لذا اطراف را  ورت رها ميشوند و بعد از آن به همان ص بند شكافته مي ها و يا ديوارهاي سيل آبراهه

  دهد.  مورد تهديد قرار مي

  ها: ها و باتالق آمدن كف درياچه باال -

شود كه  ها نشست كرده، باعث مي بر اثر رسوبات زيادي كه توسط سيالب حمل شده و در ته آن

و در موارد زيادي ها مفيد نبوده و نتواند از كارايي الزم برخوردار شود  ها و رودخانه حتي اليروبي مسيل

  ها و مناطق مسكوني گشته است. دشتزدن آب و سرازير شدن آن به  باعث پس
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  رعايت نكردن اصول صحيح مطالعه: -

  باشد. از عمده عوامل بروز سيل ميها و تأسيسات حفاظت و كنترل سيالب  طراحي و اجراي سازه  

 خورت چهردهق و مو -، علويچه ميمه  زيرحوزه

هاي جوي رودخانه دايمي وجود ندارد و تنها داراي چند مسيل  دليل قلت ريزش در دشت ميمه به

شرقي به طرف دشت  گردد و پس از ناحيه جنوب غربي وارد اين دشت مي از شمال و شمال است كه عمدتاً

تر هدايت  . اين مسيل تنها در مواقع سيالبي سيل را به طرف نواحي پستشوند خورت هدايت مي مورچه

، فاقد رودخانه دايمي بوده و تنها داراي  دهق كه در جنوب دشت ميمه قرار گرفته -دشت علويچهكند.  مي

خورت هدايت  تعدادي مسيل بوده كه در مواقع باراني جريان آب را از طرق غرب به طرف دشت موچه

دهق قرار گرفته  -شرقي دشت ميمه و شرق دشت علويچه خورت كه در جنوب كند. در دشت مورچه مي

شرقي اين دشت به طرف  نيز رودخانه دايمي وجود ندارد و تنها در چند مسيل آب فعلي را از طرف جنوب

  .كند زيرحوزه برخوار هدايت مي

داراي مسيل  هم كه در اين منطقه واقع شده است فاقد رودخانه دائمي بوده و آباد دولتشهر 

  باشد. هاي جوي مي ريزش هاي سطحي و آوري آب جمع

 

  هاي سطحي در شهر و مشكالت آن ونگي دفع آبچگ - 7- 2

شيب ماليمي  آباد دولت ر نيز با عنايت به آنكه شيب زمين د آباد دولتهاي سطحي شهر  دفع آب  

ها و جويبارها انجام  است كه از جانب شمال به جنوب و از غرب به شرق است در گذشته از طريق مسيل

ر نقاط متعدد مورد تجاوز قرار گرفته و عمالً در برخي هاي مذكور د حاضر مسيل حال شده، ولي در مي

رسد. مسير قديمي حركت آب كشاورزي  سازي آن عملي به نظر نمي ساز شده است كه آزادو موارد ساخت

اي از مشكالت از جمله: گرفتگي در نقاط متعدد تغيير  دليل پاره صورت جوي روبازي قرار داشته به هكه ب

قسمتي از آن با مسير  شود و كشي شده است از طريق پمپ آب تزريق مي ولهيافته، مسير جديدي كه ل

  پوشاني دارد. قديمي هم
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هاي سطحي شده كه اكنون سطح  جوي دفع آب مسير قديمي حركت آب كشاورزي تبديل به

  شود. هاي سطحي شهر از طريق همين جوي انتقال داده مي وسيعي از آب

  

  حوزه آبخيز شهر -8- 2

مسطح بوده كه  صورت دشت نسبتاً هدر آن واقع شده است، ب آباد ار كه شهر دولتشهرستان برخو

شرق  اختالف ارتفاع آن به نسبت منطقه ناچيز است شيب حوزه آبريز از سمت شمال به جنوب از غرب و

محور رودخانه زاينده رود متمايل  شيب حوزه به سمت جنوب شرق، شرق و نهايتاً به سمت مركز دشت و

  است.
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هاي جمعيتي و  ويژگي -3

  اجتماعي شهر
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3  

  آباد هاي جمعيتي و اجتماعي شهر دولت ويژگي

  وضع جمعيت در گذشته و حال -3-1

نفر جمعيت بوده است. اين شهر با نرخ رشدي  26845، داراي 1375آباد در سال  شهر دولت

 12956نفر مرد و  13889ر سيده است. اين ميزان، شامل نفر  33961به  1385در سال  1/26معادل 

آباد دوره اوج  شود كه شهر دولت آوري شده، چنين استنباط مي باشد. با توجه به اطالعات جمع نفر زن مي

رود كه بر مبناي اين  رشد جمعيت را طي كرده و به مرور زمان به سمت ثبات و تعادل جمعيتي پيش مي

  ريزي عقالني پرداخت. ايد به ارايه برنامه و برنامهثبات و تعادل جمعيتي ب

است كه از علل اصلي آن  1365تا  1355آباد مربوط به دهه  دولت اوج رشد جمعيت شهر

، تمركز امكانات و خدمات و ارزش علت وقوع جنگ تحميلي توان به عواملي چون مهاجرت به شهر به مي

هاي كنترلي و كاهشي جمعيت اشاره  جه كافي به سياستافزوده در شهر، افزايش تعداد مواليد، عدم تو

هاي جمعيتي كشور در سطح كالن و ترويج سياست ملي كاهش  كرد. اما با گذشت زمان و تثبيت سياست
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جمعيت و كنترل نرخ رشد آن و همچنين پايان جنگ تحميلي، نرخ رشد جمعيت در كل كشور، 

  ت.آباد كاهش ياف شهرستان برخوار و نيز شهر دولت

  

  آباد هاي عمده جمعيتي و شهري دولت ويژگي -3-2

نفر  13889نفر جمعيت، شامل  26845خانوار با  5942آباد داراي  ، شهر دولت1375در سال 

مرد در  نفر 107نفر زن،  100نفر زن بوده است. با توجه به آمار ذكر شده، در مقابل هر  12956مرد و 

  اين شهر وجود داشته است.

 20561ساله،  9تا  5نفر را افراد 3724ساله ، 0-4نفر را افراد  2560آباد،  ر دولتاز جمعيت شه

  اند. ساله و بيشتر تشكيل داده 10نفر را افراد 

اند.  داده درصد را اتباع ايراني تشكيل مي 9/99آباد،  دولت از كل جمعيت شهر 1375در آبان ماه 

ساله  6نفر جمعيت  23622از  دهند. تشكيل مي نفر) را مهاجرين 3250( درصد 12از كل جمعيت شهر 

دهند. از  % را زنان تشكيل مي48% با سوادان را مردان و 52اند.  باسواد بوده %88و بيشتر اين شهر، 

نفر در  2608هاي مختلف دوره ابتدايي  نفر در پايه 3990نفر در حال تحصيل 8681، جمعيت اين شهر

 239 و پيش دانشگاهي هاي مختلف متوسطه و نفر در دوره 1706ن، هاي معادل آ دوره راهنمايي يا دوره

  اند. اير مقاطع مشغول تحصيل بودهمابقي در س عالي و  نفر در مقاطع

درصد بيكار  78/4درصد شاغل،  63/35 ساله و بيشتر اين شهر، 10نفر جمعيت  20561از 

ي درآمد بودن كار بوده و بقيه از نظر دارا22/1دار و  درصد خانه 76/28درصد محصل،  87/27كار،  جوياي

اند. در  عنوان ساير به حساب آمده باال مطابقت نداشته و تحت هاي  وضع فعاليت با هيج يك از دسته

ساله و بيشتر شهر  10نفر شاغالن  7325هاي عمده فعاليت از  بندي شاغالن برحسب گروه دسته

 11/16گيري،  داري و ماهي مپروري، شكار، جنگلدرصد در گروه عمده كشاورزي، دا 67/13آباد،  دولت

ي ها درصد در گروه عمده خدمات و بقيه در ساير گروه 84/63درصد در گروه عمده صنعت و ساختمان، 

  اند. عمده فعاليت اشتغال داشته
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درصد از  31/99شهري در بين خانوارهاي معمولي اين شهر،  مندي از تأسيسات  در رابطه با بهره

اند.  كرده درصد از تلفن در محل سكونت خود استفاده مي 10/29 كشي و درصد از آب لوله 79/98برق و 

شده  مي ز مخزن عمومي تأمين درصد از خانوارهاي اين شهر ا 93/99الزم به ذكر است كه آب آشاميدني 

   است.

درصد از گاز و  81/98دليل وجود خطوط گاز شهري  به 1375سوخت عمده مصرفي در سال 

  شده است. مين ميأيه از ساير منابع انرژي تبق

خانوار معمولي در  5942آباد،  ، خانوارهاي معمولي ساكن شهر دولت1375در سرشماري سال 

درصد داراي  22/99اند. از واحدهاي مسكوني اين شهر،  كرده واحد مسكوني معمولي زندگي مي 5125

  لفن بوده است.درصد داراي ت32كشي،  درصد داراي آب لوله 87/98برق،

نفر جمعيت، شامل  33961خانوار معمولي ساكن با  8659آباد داراي  ، شهر دولت1385در آبان 

نفر  109نفر زن،  100نفر زن بوده است. بر اساس آمار مذكور، در مقابل هر  16280نفر مرد و  17681

  در اين شهر وجود داشته است. مرد

  
  1385آباد در سال  نمودار سني جمعيت شهر دولت :7شكل 
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 1385كيب سني جمعيت شهر دولت آباد  به تفكيك نوع خانوار در سال : تر9جدول 

  

نفر را  3183ساله، 9تا  5نفر را افراد  2903ساله،  4تا  0نفررا افراد  2917از جمعيت اين شهر 

ساله  65نفر را افراد  1600ساله و  64تا  20نفر را  19353ساله،  19تا  15نفر را  4005ساله،  14تا  10

  اند. داده و بيشتر تشكيل مي

 24730درصد ( 3/81آباد،  ساله و بيشتر شهر دولت 6نفر جمعيت  30416 از 1385در آبان سال

  دهند. درصد را زنان تشكيل مي 78/45درصداز باسوادان مرد و  22/54اند.  نفر) نفر باسواد بوده

 45/9نفر) شاغل،  9890رصد (د 14/35ساله و بيشتر اين شهر،  10نفر جمعيت  28141از 

نفر)  8974درصد ( 89/31نفر) محصل،  5447درصد (36/19كار،  نفر) بيكار جوياي 1032درصد (

نفر) داراي درآمد بدون كار بوده و بقيه از نظر وضع فعاليت، با هيچ يك از  967درصد ( 44/3دار و  خانه

آباد، از  اند. در شهر دولت د را اظهار نكردههاي فوق مطابقت نداشته (ساير) و يا وضع فعاليت خو دسته

اند. در سرشماري  نفر زن بوده 127نفر مرد و  905كار،  ساله و بيشتر بيكار جوياي 10نفر جمعيت  1032

  باشند. خانوار معمولي ساكن اين شهر مي 8659، 1385آبان 

 جمع خانوار معمولي ساكن خانوار دسته جمعي وموسسه اي
 سن

 مردوزن مرد زن مردوزن مرد زن مردوزن مرد زن

 ساله4 -  0 2917 1508 1409 2917 1508 1409   

 ساله9 -  5 2903 1441 1462 2903 1441 1462   

 ساله14 -  10 3183 1597 1586 3183 1597 1586   

 ساله19 -  15 4005 2075 1930 3991 2063 1928 14 12 2

 ساله24 -  20 4214 2161 2053 4184 2134 2050 30 27 3

 ساله29 -  25 3684 1900 1784 3676 1893 1783 8 7 1

 ساله34 -  30 3000 1598 1402 2997 1595 1402 3 3 

 ساله39 -  35 2398 1307 1091 2398 1307 1091   

 ساله44 -  40 2081 1168 913 2080 1167 913 1 1 

 ساله49 -  45 1442 781 661 1442 781 661   

 ساله54 -  50 1109 552 557 1109 552 557   

 ساله59 -  55 667 320 347 667 320 347   

 ساله64 - 60 758 398 360 758 398 360   

 بيشتر ساله و 65 1600 875 725 1599 874 725 1 1 

 جمع 33961 17681 16280 33904 17630 16274 57 51 6
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  1385و  1375هاي سرشماري  لت آباد طي دورههاي كلي جمعيتي شهر دو مقايسه ويژگي :10جدول 

  سال

  هاي جمعيتي ويژگي
1375  1385  

  33961  26845  جمعيت كل

  17681  13889  مرد

  16280  12956  زن

  2917  2560  ساله 4-0

  2903  3724  ساله 9-5

  3183  4077  ساله 14-10

  4005  2382  ساله 19-15

  19353  11953  ساله 20ـ 64

  1600  1249  ساله و بيشتر 65

  30416  23622  ساله و بيشتر 6جمعيت 

  24730  19152  جمعيت باسواد

  28141  20561  ساله و بيشتر 10جمعيت 

  9890  7325  جمعيت شاغل

  1032  368  بيكار جوياي كار

  5447  5730  محصل

  8974  5913  دار خانه

  967  251  داراي درآمد بدون كار

  1694  822  ساير

  137  152  اظهار نشده
  1385و  1375مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن  :ماخذ

و  1375هاي سرشماري  آباد طي دوره هاي جمعيتي شهر دولت با توجه به جدول مقايسه ويژگي

(نرخ رشدي  1385نفر در سال  33961به  1375نفر در سال  26845آباد از  ، جمعيت شهر دولت1385

از زنان است و نسبت  بيشترجمعيت در بين مردان  درصد) رسيده است و نسبت افزايش26/1معادل 

دهد جمعيت مردان نسبت به  بوده كه اين امر نشان مي 09/1و  07/1به ترتيب  85و  75جنسي در سال 

  برخوردار بوده است. بيشتريجمعيت زنان از رشد 

 31/81، 1385درصد و درسال  08/81ساله و بيشتر اين شهر،  6از جمعيت  1375در سال 

ها است. از  آموزي در طي اين سال ميزان باسوادي و سواد جزيي دهنده رشد اند. كه نشان صد باسواد بودهدر

و  78/4 درصد شاغل، 14/35 و 62/35 به ترتيب 1385و  1375ساله و بيشتر در سال  10جمعيت 

 44/3 و 22/1دار،  درصد خانه 89/31 و 76/28درصد محصل،  36/19 و 87/27 كار، بيكار جوياي 45/9
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 افزايش يافتهدرصد  35به ميزان  سال 10طي  اند. جمعيت شاغل كار بوده درصد نيز داراي درآمد بدون

  است.كار نيز افزايش يافته  است. جمعيت بيكار داراي درآمد و بيكار جوياي

  

 كالبدي  توسعه  ها در ثير آنأمحالت مختلف آن و چگونگي ت هاي اجتماعي شهر و ويژگي -3-3

  رشه 

ناظر عمالّ  مشابه باشد و محله قسمت نسبتاّ بزرگي از شهر است كه واجد خصوصيات يك دست و

گاه نيز ممكن است،  توان هميشه از درون آن شناخت و بتواند به آن وارد شود. مظاهر يك محله را مي

  رود، از بيرون به شناسايي آيد. گذرد يا به جانب آن مي وقتي ناظر از كنار آن مي

كنند عوامل خاص آن محله هستند كه  اي را مشخص مي پيكر محله ياتي كه سيما وخصوص

  ... فرم آن، اجزاء آن و متنوع داشته باشند: بافت محله ،فضاي آن، شمار و ممكن است اجزاء بي

. اين شهر داراي محالت مختلفي بندي حكم فرما بوده است آباد نيز نظام محله در شهر دولت

توان  از اين نمونه محالت مي باشند. هاي خاص خود مي كدام داراي خصوصيات و ويژگيباشد كه از هر مي

  ... اشاره كرد. كرگو و سرجو، كربكند، آباد، خوشي، لودريچه، آباد، زمان...ا به محالت:

گذاري  باشد كه هركدام به داليل مختلف نام محله مي 16آباد داراي  طور كلي شهر دولت هب

از جمله محالتي كه قدمت بيشتري نسبت به ساير  اند. هاي زماني متفاوتي ايجاد شده هطي دور اند و شده

  باشد. هسته اوليه شهر نيز از آن جا شكل گرفته، محله خوشي مي محالت دارد و

بيگ نيز جزء توسعه اوليه شهر  علي و محالت يا بخشي از محالت: سادات، سرجو، ظهيراالسالم

هاي زماني  اند و طي دوره وجود آمده هد شهر يا به فاصله زماني كوتاه از آن بدر هنگام ايجا باشند و مي

  اند. بعدي رشد كرده و به وسعت خود افزوده

اند كه از آن  طي گسترش شهر ايجاد شده هاي بعد و محالت ديگري نيز وجود دارد كه در دوره

  گركو و درب حمام اشاره كرد. توان به، جمله مي
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هاي مختلف  آباد طي زمان افزوده شدن سه روستا به شهر دولت در پي شهر و توجه به گسترش با

اين محالت عبارتند از:  محالت جديدي كه در اين روستاها قرار داشت نيز به محالت شهر اضافه شدند.

 ي، قلعه ودورگودال آباد واقع در كربكند و لودريچه، باغ مطلب وآباد،  آباد واقع در روستاي زمان زمان آباد وا...

  باغستان واقع در لودريچه.

  

براساس اطالعات آماري تراكم كلي جمعيت در سطح شهر و تغييرات آن در مناطق مختلف،  - 3-4

  اي در محل موجود و در مواقع لزوم، از طريق آمارگيري نمونه

 هاي اجتماعي، ، اين مشاور با درنظر گرفتن عناصر و ويژگيبراساس مطالعات محلي انجام شده

برگيرنده  بندي كرده كه هر كدام از نواحي در ناحيه تقسيم 3فرهنگي، طبيعي و انسان ساخت، شهر را به 

  تر است. هاي كوچك ها و حوزه محله

  :عبارتند از نواحياين 

 محالتي مانند خوشي، آباد و ي هسته شهر دولت دربر گيرنده كههكتار  184 با وسعتي برابر :1ناحيه

در سال  در اين ناحيهمسكوني  و خالص تراكم ناخالص. باشد  محله جديد مي و بيگ، درب حمام علي

  باشد. نفر در هكتار مي 193و  35به ترتيب برابر  1385

مساحتي  ظهيراالسالم، سادات و كرگو و هاي سرجو، شود كه محالتي به نام شهر را شامل مي غرب :2ناحيه

 خالص تراكم باشد. نفر در هكتار مي  46 برابر لص مسكونيتراكم ناخا شود. شامل مي را هكتار 185معادل 

  باشد. نفر در هكتار مي 160مسكوني در اين ناحيه برابر با 

باشد  وسعت اين ناحيه مي هكتار 326، آباد را پوشش داده غربي شهر دولت  و شمال بخش شمال :3ناحيه 

 و تراكم ناخالص ي قرار گرفته است.پي اضافه شدن كربكند به شهر اين منطقه جزء محدوده شهركه در

  فر در هكتار است.ن 145و  27با برابر  به ترتيب اين ناحيه مسكوني خالص
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  شهر
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  آباد دولتهاي اقتصادي شهر  ويژگي

  آباد دولتاوضاع كلي اقتصادي شهر  -1- 4

را بايد از نظر اقتصادي با توجه به خصوصيات اقليمي و جغرافيايي نزديكي به شهر  آباد دولتشهر 

هان از يك طرف و پل (دسترسي سريع و آسان به شهر اصفه موقعيت خاص مكاني ژوي به اصفهان و

قرار گرفتن در مسير جاده  ارتباطي ساير مراكز شهري و روستايي منطقه برخوار با اصفهان از طرف ديگر)

نيز مانند اكثر شهرها و روستاهاي كشور  آباد دولتاصلي اصفهان به تهران مورد مطالعه و بررسي قرار داد. 

ها در مراتب بعدي قرار  رزي شكل گرفته و ساير بخشهاي مولد بر پايه كشاو از نظر اقتصادي و فعاليت

ت تاريخي و روند صنعتي شدن استان اصفهان از يك طرف و عواملي چون الاند. اما سير تحو داشته

صادي در اقت هصرف عدمكاهش منابع آب، ، هاي كشاورزي و خرد شدن آن اصالحات ارضي و تقسيم زمين

طوري  بخش كشاورزي گرديده است. بهاشتغال در ش سهم كنون باعث كاهبخش كشاورزي از گذشته تا
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اين  .رسيده است %14حدود 75و در سال % 17حدود  65% و در سال 22 حدود 55در سال كه اين سهم 

  ادامه داشته است. نيز روند نزولي طي دهه گذشته

به دليل تبديل شدن استان اصفهان  هاي گذشته به طي دهه آباد دولتبخش صنعت و ساختمان 

رونق  هاي جمعيتي و سكونتي جاذبههاي بالقوه و بالفعل  هاي صنعتي كشور و داشتن قابليت يكي از قطب

  زيادي يافته است.

و ركود در بخش  داليل مختلفي از جمله جنگ تحميلي پس از انقالب اسالمي اين بخش بنا به

ت كه پس از خاتمه جنگ و شروع دهه گذشته همواره همراه با نواساناتي بوده اس 3صنايع و ساختان طي 

اي كه باعث رشد صنعت و  كشور رونق پيدا كرده است. از جمله شرايط ويژه هاي توسعه اقتصادي برنامه

نفوذي آن و تبديل شدن شهر به يك  گرديده است نزديكي به شهر اصفهان و حوزه آباد دولتساختمان در 

در شهر اصفهان و حومه آن اشتغال  آباد دولتن شهر ساكني خيلي ازكه  طوري باشد. به شهر خوابگاهي مي

و  65% در سال 43آن به  كاهشو  55درصدي سال  60توان در سهم  اين نوسانات را ميبه كار دارند. 

  مشاهده نمود. 75در سال  16%

سهم قابل نفوذ آن  دليل نزديكي به شهر اصفهان و حوزه به آباد دولتاشتغال در بخش خدمات 

و  65% در سال 40به  55% در سال 17كه از  طوري به شتغال را به خود اختصاص داده استتوجهي از ا

  رسيده است.75% در سال 64

توان به رشد نسبتاً سريع جمعيت شهري  از عوامل عمده در افزايش اشتغال در بخش خدمات مي

وسعه شهرها نام مهاجرت روستاييان به شهر و ت -هاي گذشته رشد شهرنشيني و زندگي شهري طي دهه

عنوان  برد. بيشتر شاغلين در بخش خدمات از متوسط درآمدي پاييني برخوردار بوده و همين مسأله به

له أنيز از اين مس آباد دولتگردد كه عاملي جهت اسكان در حواشي و حومه ارزان قيمت شهري مي

  است. مستثني نبوده و همين عامل باعث رشد سريع اشتغال در بخش خدمات گرديده



 

  65ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  آباد دولتبخش كشاورزي شهر  - 1- 4-1

كاهش  آباد دولتگونه كه در مباحث گذشته ذكر گرديد نقش بخش كشاورزي در اقتصاد  همان

كه  و باال بودن امالح موجود در آب در برخي از مناطق مگيري پيدا كرده است. كمبود منابع آبشچ

 ،اطراف وجود صحاري ،عدم حاصلخيزي خاك گردد، تأمين ميو نيمه عميق هاي عميق  عمدتاً از چاه

نشان از  ... كمبود مراتع جهت چراي دام و ،پايين بودن برداشت در هكتار پايين بودن سطح زيركشت و

شود  كشت مي آباد دولتعمده محصوالتي كه در  هاي كشاورزي در اين شهرستان دارد. كمبود قابليت

  شد.با زردك مي و چغندر ،جو ،عبارت است از گندم

 خرده مالكي بوده و همين عامل (خرد شدن قطعات) آباد دولتهاي كشاورزي در  مالكيت زمين

  باشد. مي آباد دولتدر اقتصاد  يكشاورز كاهش اشتغال و سهميكي از عوامل  نيز

صورت فعاليت مكمل بوده و از درجه دوم اهميت برخوردار است باغداري  به آباد دولتدامداري در 

مختلف و  صحاريدليل وجود  دامداري و دامپروري به شود. صورت پراكنده ديده مي و بهندرت نيز به

ناچيزي را صورت متفرقه و پراكنده بوده و سهم  نداشتن مراتع كافي و مناسب اهميت چنداني نداشته و به

  .در بخش كشاورزي داراست

  

  آباد دولتبخش صنعت در شهر  - 2- 4-1

كي به يدليل نزد مستقيم و تنگاتنگي با شهر اصفهان دارد. به ارتباط آباد دولتبخش صنعت در 

در  آباد دولتشهر اصفهان و نيز صنايع احداث شده در اطراف و حومه شهر اصفهان، اشتغال ساكنين 

هاي آماري موجود شاغلين  عمل آمده و بررسي داشته و طبق تحقيقات به همواره نوسانبخش صنعت 

  بوده است. %75،16% در سال 65،43بخش صنعت و ساختمان در سال 
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  آباد دولتبخش خدمات در شهر  -3- 4-1

عنوان  ها و نظريات جديد اقتصادي افزايش سهم خدمات در كشورهاي پيشرفته به در ديدگاه

پارامتري مثبت، پويا و اثرگذار و مفيد مطرح شده و براي كشورهاي جهان سوم يا كمتر توسعه يافته 

)LDCتري مخرب و منفي ذكر شده است. زيرا در كشورهاي پيشرفته توليدات و تنوع آن عنوان پارام ) به

گيرد. افزايش  آوري از طريق بخش خدمات صورت مي ارزو مازاد توليد جهت صادرات و  هبه اشباع رسيد

گردد و به توسعه خدمات و افزايش اشتغال در بخش خدمات منجر  صادرات باعث افزايش تجارت مي

دليل نبود توليد كافي  شود. اما در كشورهاي جهان سوم به رو يك پارامتر مثبت تلقي مي اينگردد از  مي

استفاده و افزايش قيمت، قاچاق كاال،   منجر به سوء ،تقاضا براي محصوالت باال بودن سطح محصوالت 

مورد تعطيلي  حسبواردات محصول مشابه و عدم توسعه توليد، كاهش كيفيت كاالي توليدي و 

  گردد. هاي كاذب مي ويژه شغل اشتغال در بخش خدمات به گيري جهتارخانجات گشته و باعث ك

گونه كه ذكر  همانتوسعه حال دربا توجه به قرار گرفتن كشور در رده كشورهاي جهان سوم و يا 

باشيم. از جمله  شد، رشد سريع اشتغال در بخش خدمات آثار مخربي داشته كه به وضوح شاهد آن مي

عنوان يكي از پارامترهاي اصلي منجر به افزايش اشتغال در بخش خدمات كشور  د ديگري كه بهموار

هم از اين قاعده  آباد دولتگرديده و نمود آن بر همه كشور اثر گذاشته است اتكا به در آمد نفت است كه 

) و پايين بودن دليل موقعيت مكاني و جغرافيايي (نزديكي به شهر اصفهان به آباد دولت تثني نيست.سم

داليلي  نفوذ آن از يك طرف و ضعف بخش كشاورزي به هاي زندگي نسبت به شهر اصفهان و حوزه هزينه

تهران باعث ازدياد شاغلين در  -كه قبال ذكر گرديد و همچنين قرار گرفتن بين شاهراه اصلي اصفهان

  رسيده است. 75 % در سال64به  65% در سال 40طوري كه از  بخش خدمات گرديده است. به

  آباد دولتن عملكرد ونقش غالب اقتصادي ييتع -

عمل آمده طي سه دهه گذشته نقش و محوريت بخش كشاورزي كه  هاي به بررسي اساسبر

از بين رفته است و محوريت آن بين صنعت  آباد دولتمبناي غالب اكثر شهرها و روستاهاي كشور بوده در 

همچون كمبود  يعوامل آباد دولتاست. در كاهش نقش كشاورزي و ساختمان و خدمات در نوسان بوده 
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كاهش  -پايين بودن سطح زيركشت بخش كشاورزي ،اطراف صحاريوجود  -خشك شدن قنوات -آب

پايين بودن متوسط سطح  -نداشتن توجيه اقتصادي در زمينه توليدات كشاورزي ،بارندگي و خشكسالي

شاهد نزولي بودن تابع  هاي آمارياراند. با مراجعه به نمود همالكيت كشاورزان يا خرده مالكي مؤثر بود

بخش  آباد دولتگردد با توجه به موقعيت مكاني و اقليمي  بيني مي بخش كشاورزي خواهيم بود و پيش

عنوان پارامتر  تابع دو عامل به آباد دولتكشاورزي رشد چنداني نداشته باشد. بخش صنعت و ساختمان در 

  .باشد اصلي مي

باعث افزايش  كه با رشد سريع صنايع در حومه و اطراف اصفهان همزماننزديكي به شهر اصفهان  -1 

 اشتغال در بخش صنعت گرديده است.

گيري مهاجرت و سكونت به شهرها و  افزايش متوسط هزينه زندگي در شهر اصفهان و سمت -2

ط هزينه زندگي. دو عامل مذكور براي بودن متوس ندليل پايي به آباد دولتهاي حومه اصفهان مانند  شهرك

كند. افزايش اشتغال در بخش صنعت و ساختمان قبل از انقالب  شاغلين در بخش خدمات نيز صدق مي

دليل وقوع جنگ تحميلي و ركود  دليل رشد و توسعه صنعتي و كاهش مجدد آن پس از انقالب به به

باني جنگ تحميلي و مقابله با تهديدات گيري بودجه دولت به سمت پشتي صنايع و معطوف شدن و جهت

هاي عمراني دولت افزايش يافته است. بخش خدمات در شهر  نظامي كاهش و پس از جنگ با شروع برنامه

هزينه زندگي نسبت به مركز  وسطكند يكي پايين بودن مت نيز از دو عامل عمده تبعيت مي آباد دولت

در بخش  درآمدي اتچهارم طبق تا اولهاي  كنت دهگيري مهاجرت و سكو استان اصفهان كه باعث جهت

نفوذ آن كه  گردد. دوم نزديكي به شهر اصفهان و حوزه شهرهاي اطراف اصفهان مي و ها خدمات به شهرك

در شهرها و متوسط درآمدي پايين  دليل برخورداري از سطح بهعمدتاً شاغلين در بخش خدمات 

  باشند. هاي اطراف اصفهان ساكن مي شهرك

دهي شهر  سرويس و ن دو عامل همراه با رشد سريع جمعيت شهر اصفهان و نياز به خدماتاي

اصفهان باعث رشد سطح اشتغال در بخش خدمات و محوريت قرار گرفتن اين بخش گرديده است. 
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اي شاغلين در بخش خدمات و  هاي ملي و منطقه ريزي ها و برنامه شود با توجه به سياست بيني مي پيش

  هاي آينده افزايش يابد. دههصنعت در 

تبديل به يكي از شهرهاي طور نسبي  به آباد دولتذكر گرديد شهر ه با توجه به مواردي ك

سسات ؤشهر اصفهان و كارخانجات و مخوابگاهي گرديده است و عمده ساكنين آن در واحدهاي خدماتي 

را ادارات و  آباد دولتلين خود شهر توليدي و صنعتي شهر اصفهان و حومه اشتغال به كار دارند. عمده شاغ

دارندگان  وران كاميونداران و دارندگان خودروهاي سنگين كسبه و پيشه ،هاي دولتي و خصوصي سازمان

  دهد. تشكيل مي هاي آجر پزي كوره

  

  آباد دولتعرضه و تقاضاي نيروي كار در شهر  -2- 4

رش شهرنشيني، جمعيت در ، به موازات رشد جمعيت شهر و گست1385تا  1375هاي  طي سال

از  آباد دولتشهر فعال ساله و بيشتر) و جمعيت فعال نيز زياد شده است. جمعيت  10سن كار (جمعيت 

ساله و بيشتر شهر از  10جمعيت  افزايش يافته و 1385در سال  نفر10922به  1375نفر در سال  7693

 اشته است.افزايش د 1385نفر در سال  28141به  1375نفر در سال  20561

 آباد و درصد تغييرات مربوط به آن يت فعال و غير فعال شهر دولت: جمع11جدول 

  ، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن.1385و  1375ـ مركز آمار ايران: 1

  

 درصد تغييرات 85سال 75سال شرح

 26,51 33961 26845 جمعيت كل

 35,2 9890 7325 جمعيت شاغل

 180,43 1032 368 بيكار

 41,97 10922 7693 جمعيت فعال

 34,33 17082 12716 جمعيت غير فعال

 36,87 28141 20561 ساله و بيشتر10جمعيت 
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  آباد هاي اقتصادي شهر دولت ويژگي : نمودار 10شكل 

 

  85و  75آباد در سال  هاي اقتصادي دولت ژگياي وي مقايسه : نمودار 11شكل 
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  آباد دولتشهر ر فعال يو غجمعيت فعال  - 1- 4-2

ساله و بيشتر را  10درصد جمعيت  37,4نفر بوده كه  7693، جمعيت فعال شهر 1375در سال 

نفر را مردان تشكيل  10667، 1375ساله و بيشتر شهر در سال  10شود. از كل جمعيت  شامل مي

ساله و  10درصد جمعيت  8/38نفر بوده كه  10922نيز جمعيت فعال شهر  1385ند. در سال داد مي

نفر  14732،  1385ساله و بيشتر شهر در سال  10. از كل جمعيت را شامل مي شودبيشتر جمعيت شهر 

  اند. داده نفر را مردان تشكيل مي 10404را مردان و از كل جمعيت فعال، 

، 1375كار تشكيل مي شود. در سال  غل و جمعيت بيكار جويايجمعيت فعال از جمعيت شا

است. جمعيت  ساله و باالتر را به خود اختصاص داده  10درصد از جمعيت  4/37جمعيت شاغل حدود 

، 1375نفر بوده است. جمعيت بيكار جوياي كار نيز در سال  7325در اين سال  آباد دولتشاغل شهر 

ساله و باالتر را تشكيل داده است. جمعيت غيرفعال نيز از  10عيت درصد جم 78/4نفر بوده كه  368

شود. در سال مذكور، جمعيت غيرفعال  دار و داراي درآمد بدون كار تشكيل مي تعداد افراد محصل، خانه

داده است.  ساله و باالتر را تشكيل مي 10درصد جمعيت  85/61نفر بوده كه  12716، آباد دولتشهر 

آيد كه با اين وضعيت، تعداد افرادي  مي    دست ساله و بيشتر به 10و غيرفعال، جمعيت  جمع جمعيت فعال

  كنيم. عنوان ساير معرفي مي گيرند را به كه در دسته فعال و يا غيرفعال جاي نمي

ساله و بيشتر را  10درصد از جمعيت 81/38نفر بوده كه  10922جمعيت فعال  1385در سال 

اند.  داده نفر را مردان تشكيل مي 10404ت. از تعداد جمعيت فعال شهر، به خود اختصاص داده اس

ساله و بيشتر را تشكيل  10درصد از جمعيت  14/35نفر بوده كه حدود  9890جمعيت شاغل شهر 

يشتر را به خود ساله و ب 10درصد از جمعيت  45/9نفر بوده كه  1032داده است. جمعيت بيكار نيز  مي

  اختصاص داده است.
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  آباد دولتنرخ فعاليت، نرخ اشتغال و نرخ بيكاري در شهر  -2- 4-2

آيد كه نرخ  دست مي نرخ خام فعاليت از تقسيم تعداد جمعيت فعال اقتصادي بر كل جمعيت به

  شود و بيانگر اين است كه چند درصد جمعيت، فعال هستند. مشاركت نيز ناميده مي

آيد  ساله و بيشتر به دست مي 10ال بر جمعيت نرخ عمومي فعاليت از تقسيم تعداد جمعيت فع

  كه بيانگر نسبت جمعيت فعال از نظر اقتصادي به جمعيت بالقوه فعال است.

آيد و نرخ بيكاري نيز از تقسيم  دست مي هنرخ اشتغال، از تقسيم تعداد شاغالن بر جمعيت فعال ب

  شوند. حسب درصد بيان ميبيكاري بر آيد. نرخ اشتغال و نرخ تعداد بيكاران بر جمعيت فعال به دست مي

آيد كه بيانگر  بار تكفل عمومي از تقسيم تعداد جمعيت غيرفعال به جمعيت فعال به دست مي

شود. بار تكفل نشانگر فشار  مين ميأهاي آنها به وسيله جمعيت فعال ت تعداد افرادي است كه نيازمندي

جمعيت شاغل است. بار تكفل خالص (بار معيشت)  مين زندگي افراد جامعه به وسيله جمعيت فعال و ياأت

آيد كه نشانگر تعداد كساني است كه  دست مي نيز از تقسيم تعداد جمعيت غيرشاغل بر جمعيت شاغل به

  هاي زندگي آنها را تأمين نمايند. بايست هزينه نفر جمعيت شاغل مي 100هر 

  طي سرشماري آباد دولت شهر و نرخ بيكاري و بار تكفل در رخ فعاليت، نرخ اشتغال: ن12جدول 

  1385 تا 1375

  شرح

  سال

نرخ خام فعاليت 

  (درصد)

نرخ عمومي 

  فعاليت (درصد)

نرخ 

  اشتغال(درصد)

بيكاري  نرخ

  (درصد)

 بار تكفل

  خالص

1375  28,66  37,42  95,22  4,78  1,74  

1385  32,16  38,81  90,55  9,45  1,73  

  

شود كه نرخ خام فعاليت و نرخ عمومي فعاليت طي  نتيجه گرفته مي وقفبا توجه به جدول 

، روندي صعودي داشته و به اين معني است كه تعداد جمعيت فعال 1385تا  1375هاي سرشماري  دوره

ساله و بيشتر افزايش يافته است نرخ فعاليت (نرخ عمومي  10در بين كل جمعيت و در بين جمعيت 

  رسيده است. 1385درصد در سال  38,81به  1375از سال  درصد 37,42فعاليت) از 

 1385درصد در سال  90,55 به 1375درصد در سال  95,22از  آباد دولتنرخ اشتغال در شهر 

  درصد كاهش داشته است. 4,67رسيده است كه در حدود 
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  مسايل مربوط به ارزش زمين، ساختمان و سرقفلي - 3- 4

يك كاالي همگن نيست. دو واحد مسكوني با كيفيت و كميت  ها، مسكن بر خالف بسياري از كاال

قيمت  دهند، لذا مشابه اگر در دو مكان مختلف يك شهر قرار بگيرند، خدمات مسكوني متفاوتي ارايه مي

  هاهم متفاوت خواهد بود. آن

در الگوي تابع قيمت هدافيك مسكن، قيمت تعادلي يك واحد مسكوني تابعي از دو گروه 

ا خصايص مسكن است. گروه اول شامل خصايص فيزيكي مسكن از قبيل مساحت زمين، ها ي ويژگي

مساحت زيربنا، تعداد اتاق، خدمات ساختماني، كيفيت مصالح ساختماني به كار رفته در واحد مسكوني، 

هاي  باشد. گروه دوم شامل كليه ويژگي تعداد و كيفيت هر يك از تجهيزات و تسهيالت موجود در آن مي

ط به محل استقرار، محيط و همسايگي محلي است كه واحد مسكوني مورد نظر در آن قرار گرفته، مربو

مثل مرغوبيت محل از لحاظ همسايگي و دسترسي به مراكز آموزشي و بهداشتي، دسترسي به مراكز 

 ويژه مركز اصلي شهر و خريد و فروش مايحتاج عمومي و خصوصي و فاصله تا مراكز اشتغال در شهر به

باالخره وجود يا نبود وجود تسهيالت شهري در محل استقرار واحد مسكوني مورد نظر مثل آب، برق، گاز، 

  فاضالب و غيره.

دارد اين است كه  يك بيان ميفاساس و دليل برقراري رابطه علت و معلولي كه تابع قيمت هدا

ه شده بيشتر باشد. (با هاي مثبت و مطلوب براي مصرف يك واحد مسكوني معامل هرچه تعداد ويژگي

معني اگر واحد  فرض ثابت بودن ساير شرايط) قيمت بازاري آن واحد مسكوني بيشتر خواهد بود. بدين

كنندگان داراي سطح زيربنايي بيشتري باشد و يا در محل و موقعيت  مسكوني مورد تقاضاي مصرف

  شود. در سطح باالتري تعيين مي دليل مكانيسم بازار تري از شهر واقع شده باشد، قيمت آن بهمرغوب

ها و تغييرات آن در نواحي مختلف شهر  هاي مربوط به ارزش اراضي و ساختمان در بررسي ويژگي

كننده دارند، ابتدا نسبت  و شناخت ضوابط و معيارهايي كه در اين تغييرات نقش اساسي و تعيين آباد دولت

ه به شهر از طريق مصاحبه با ساكنان شهر و مراجع ها در نقاط مختلف به تعيين قيمت اراضي و ساختمان

هايي كه از نظر ارزش زمين و ساختمان داراي  عمل آمد و در نهايت پهنه كارشناسان شهرداري اقدام به
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ترتيب به موازات  بندي شده و سپس برروي نقشه نمايش داده شده است. بدين ارزش يكساني بودند، دسته

ها شناسايي  گذار بر قيمت ثيرأعتمدين و كارشناسان، برخي از عوامل تبرداشت ميداني و مصاحبه با م

  شدند.

  

  ارزش زمين در نواحي مختلف شهر -4-3-1

  سرقفلي -ساخت -قيمت زمين

صورت زير  هاي اصلي شهري به آباد قيمت زمين و ساخت در حوزه و خيابان در شهر دولت

  باشد: مي

  :بلوار طالقاني -

  ميليون تومان 2 :زمين تجاري و اداري:

  هزار تومان 220 -170م: يمسكوني بافت قد

  هزار تومان 350 -200د: يمسكوني بافت جد

 خيابان شهيد مطهري: -

  هزار تومان 500 -350زمين:  تجاري و اداري:

  هزار تومان 220 -170مسكوني بافت قديم: 

 انهزار توم 350 -200مسكوني بافت جديد: 

 خيابان ميثم: -

  هزار تومان 500 -350زمين:  :تجاري و اداري

  هزار تومان 220 -170مسكوني بافت قديم: 

 انهزار توم 350 -200مسكوني بافت جديد: 

  :بهمن 22خيابان  -

  هزار تومان 200ميليون و 1زمين:  تجاري و اداري:

 هزار تومان 150تا  130بافت مسكوني (لودريچه): 
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  مانهزار تو 200 -170زمين مسكوني:  شهرك ميالد: -

  هزار تومان 100 -40زمين مسكوني:  محله كربكند: -

توان به اين موارد اشاره كرد: بافت  هاي اصلي قيمت پايين زمين در محله كربكند مي از علت

بايست از  كنندگان مي بست بودن شهر يعني مراجعه نامناسب، بافت اجتماعي پايين و بن كالبدي قديمي و

  سير خارج شوند.مسيري ورودي به شهر از همان م

 :فرهنگيانشهرك  -

  هزار تومان 140 -120زمين مسكوني: 

 زاده نرمي): آباد (امام محله زمان -

  هزار تومان 220 -170زمين مسكوني: 

آباد  شود تفاوت چشمگيري ميان قيمت زمين در محله كربكند و زمان كه مالحظه ميطور همان

بست نبودن اين محدوده  تر بن از همه مهم آباد و ماندليل بافت جديدتر محله ز اين به وجود دارد و

  .باشد مي

 شهرك امام حسين(ع): -

 هزار تومان 120 -60زمين مسكوني: 

آباد كه در جوار آن قرار دارد به امكانات اين شهرك  علت تفاوت قيمت اين شهرك با محله زمان

توان از تفاوت قيمت در  ي درست ميساز رح آمادهططوري كه با يك  هب سيسات بر مي گردد.أدر زمينه ت

  نتيجه تفاوت بافت اجتماعي جلوگيري كرد.

 شهرك بهاران: -

 هزار تومان 160 -120زمين مسكوني: 

 ها (جانبازان): شهرك گل -

  هزار تومان 170 -140زمين مسكوني: 

د كه شو اي از بافت لودريچه مي آباد مربوط به محدوده كمترين ميزان قيمت زمين در شهر دولت

  باشد. هزار تومان مي 80تا  70مناسبشان قيمت اراضي از موقعيت نا علت فرسوده بودن و به
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امكانات مالي، اداري،  -5 

فني، اداري شهرداري و 

  ساير سازمان ها
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  ني، اداري شهرداري و ساير سازمان هاي مؤثر در عمران شهرامكانات مالي، اداري، ف

  هاي مؤثر در عمران شهري امكانات مالي و فني شهرداري و ساير سازمان -5-1

شهرداري مؤثرترين سازماني است كه در عمران و توسعه شهر نقش دارد. اگرچه در شهرها 

آب و برق و ...  بدني،  شاد اسالمي، تربيتهاي دولتي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ار سازمان

دهند، اما توسعه شهري و  طور مستقيم در عمران شهر دخالت دارند و وظايف بخشي خود را انجام مي به

 بهبود و مرور و عبور شهر، فاضالب سيساتأت وهاي ايجاد، توسعه  بهبود شرايط زيست در قالب برنامه

 نيست بخشي ادارات و ها سازمان وظايف حوزه در كه. .. و سبز فضاهاي توسعه شهر، حفاظت  آن، كيفيت

  .باشد مي شهرداري برعهده

 بيني پيش به اقدام بودجه قالب در هرساله ها هزينه برآورد و ها برنامه تعريف با شهرداري هر

 اعالم هاي برنامه تحقق در اصلي عاملي آنها كسب و درآمدي منابع افزايش .نمايد مي آن منابع و درآمد

هاي مرتبط با فعاليت  داث كاربريساير ادارات نيز از طريق اح .شود مي محسوب ها شهرداري توسط شده

شود تأمين مالي  هاي بودجه كه در قانون بودجه سنواتي اغلب ذكر مي خود از طريق تخصصي رديف
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دهند بنابراين  انجام ميهاي خود را بيشتر از طريق پيمانكاران  ها فعاليت كنند. از نظر فني شهرداري مي

ري از طريق هدايت باشد. همچنين شهردا امكانات موجود عمراني در رفع نيازهاي روزانه عمراني شهر مي

  هاي عمراني دارند. باني در زمينه فعاليتقش پشتيها ن راي اين پروژهنيروي انساني خود و نظارت بر اج

  

  درآمدهاي شهرداري - 1- 5-1

وظايف عمده زير را ها)  قانون شهرداري 55آباد براساس قانون (ماده  لتحاضر شهرداري دو در حال

  برعهده دارد:

  هاي عمومي، مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه ها، باغ ها، ميدان ها، كوچه ايجاد خيابان -

  به شهر نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضالب و تنقيه قنوات مربوط -

  سازي معابر و اماكن از دكه هاي منصوب قبلآزاد -

  ها و نظاير و مواد رسوبي فاضالب هايي براي تخليه زباله و نخاله و فضوالت ساختماني تأمين محل -

  ايجاد غسالخانه، گورستان و تهيه وسايل حمل اموات -

  آنهاايجاد تدابيري براي حفاظت شهرها از خطر سيل و حريق و جز امثال  -

  و توقف وسايط نقليه و نظاير آنهاهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق  تهيه و تعيين ميدان -

  ها ها و پياده ها و آسفالت كردن سواره احداث خيابان -

  .ها قانون شهرداري 111، 110، 103، 99، 96، 85، 84، 68ساير وظايف مذكور در ماده  -

نياز به تأمين اعتبار و منابع مالي مناسب دارد. وجوهي كه دولت و  انجام اين وظايف و ارايه خدمات بهتر

كنند، تحت دو عنوان ماليات و عوارض وصول  ها براي تأمين هزينه وظايف مذكور دريافت مي شهرداري

  شود. مي

آباد بر اساس  هاي ابالغي از سوي وزارت كشور، منابع درآمد شهرداري دولت طبق دستورالعمل

  به شرح ذيل است: گانه كدهاي نه

  هاي وزارت كشور سهميه شهرداري از پرداخت -



 

  81ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  هاي وصولي در محل عوارض توام با ماليات -

  ها و اراضي عوارض بر ساختمان -

  ونقل عوارض بر ارتباطات و حمل -

  ها، كسب، فروش و تفريحات عوارض بر پروانه -

  درآمدهاي حاصل از فروش شهرداري و وصولي در مقابل خدمات -

  شهرداري و جرايم و تخلفات تأسيساتدرآمد  -

  درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري -

  .هاي دوره قبل هاي بالعوض هدايا، وام و استفاده از موجودي كمك -

ريال بوده كه در  54499000، 1383آباد در سال  يافته شهرداري دولت ميزان درآمدهاي تحقق

 32688000به  1386ريال در سال  25984000به  1385 ريال، در سال 822375000به  1384سال 

آباد  ريال رسيده است طوري كه ميزان رشد درآمد شهرداري دولت 42177000به  1387ريال، در سال 

 1386-87درصد،  8/25، 1385-86درصد،  -96، 1384-85درصد، 1408، 1383-84هاي  طي سال

آباد طي  ن درآمدهاي تحقق يافته شهرداري دولتدرصد بوده است. ميزا -5/6، 1387-86 درصد،  3/29

  هاي مذكور برخوردار بوده است. از نوسان شديدي طي سال 1387 -1383هاي  سال

  1387تا  1383هاي  آباد طي سال ميزان و مقدار رشد درآمدهاي محقق شده شهرداري دولت :13جدول 

  سال

  پارامتر
1383  1384  1385  1386  1387  

 42177000 32688000 25984000 822375000 54499000  درآمد

 29,03 25,8 96- 1408,9   درصد رشد
  1387تا  1383آباد:  ماخذ: شهرداري دولت



 

 82ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

   1383آباد به تفكيك منابع درآمدي و ميزان تغييرات درآمد كل دوره  : توزيع درآمد شهرداري دولت14جدول 

  واحد: ريال 1387تا 

  1387تا  1383آباد:  ماخذ: شهرداري دولت

  هاي شهرداري هزينه -2- 5-1

  ها) هاي پرسنلي (حقوق و دستمزد و مزايا و كمك هزينهفصل اول:  -

ونقل و ارتباطات، اجاره و كرايه، خدمات  ماموريت، حمل هاي سفر، هاي اداري (هزينه فصل دوم: هزينه -

  هاي سري). قراردادي، سوخت، برق و آب، مواد و لوازم مصرف شدني، هزينه

، خريد ساختمان و زمين و تأسيساتاي (مطالعه براي ايجاد ساختمان و  هاي سرمايه فصل سوم: هزينه -

، ساير كاالهاي مصرف نشدني، خريد مصالح و آالت و تجهيزات عمده حقوق اتفاقي، ساختمان، ماشين

  ي، وام و يا مشاركت سرمايه)تأسيساتلوازم ساختماني و 

هاي انتقالي (كمك و اعانه بخش عمومي، كمك و اعانه بخش خصوصي،  فصل چهارم: پرداخت -

  )1382،30هاي انتقالي به كاركنان، ديون)(جمشيد زاده،  بازپرداخت اصل و بهره وام ها، پرداخت

هاي پرسنلي،  شود. هزينه هاي عمراني و جاري تقسيم مي هاي عمده شهرداري در دو گروه هزينه هزينه

  باشد.  اي و انتقالي در دو دسته اداري و شهري مياداري، سرمايه

 آمدشرح در
1383 1384 1385 1386 1387 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

درآمدهاي ناشي از 

 عوارض عمومي
21971000 40,31 10910000 1,33 13810000 53,15 13573000 41,52 17400000 41,25 

درآمدهاي ناشي از 

 عوارض اختصاصي
80210000 147,18 803553000 97,71 4051000 15,59 4551000 13,92 5170000 12,26 

بها خدمات و درآمد 

مؤسسات انتفاعي 

 شهرداري

3188000 5,85 1160000 0,14 1590000 6,12 2591000 7,93 2152000 5,10 

درآمد حاصل از وجوه و 

 اموال شهرداري
285000 0,52 92000 0,01 71000 0,27 61000 0,19 95000 0,23 

هاي اعطايي دولت  كمك

 هاي دولتي سازمان و
0 0,00 0 0 0 0 0 0 400000 0,95 

 22,67 9560000 19,92 6512000 13,32 3462000 0,24 1960000 19,33 10535000 اعانات و هداياي دريافتي

 17,55 7400000 16,52 5400000 11,55 3000000 0,57 4700000 19,27 10500000 ساير منابع تأمين درآمد

جمع درآمدهاي 

 اريشهرد
54499000 100 822375000 100 25984000 100 32688000 100 42177000 100 
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: 1384ريال، در سال  4499000، 1383هاي انجام شده در شهرداري دولت آباد در سال  هزينه

ريال، در  32783000حدود  1386ريال، در سال 25984000حدود  1385ريال، در سال  22375000

  ريال بوده است.  4217700در حدود 1387سال

  (ريال) 1383تا  1382هاي  آباد طي سال : مقايسه درآمد و هزينه شهرداري دولت15جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  شرح

 42177000 32688000 25984000 822375000 54499000  درآمد

 4217700 32783000 25984000 22375000 4499000  هزينه

 0 95000- 0 844750000 50000000  مازاد يا ماكسر بودجه
  1387تا  1382ماخذ: شهرداري دولت آباد، 

  

  چگونگي رشد اعتبارات شهرداري -5-2

دهد كه اعتبارات  نشان مي 1383-87آباد طي دوره  بررسي توزيع اعتبارات شهرداري دولت

عمراني بيشترين سهم را در بين اعتبارات شهرداري به خود اختصاص داده است در طول همين دوره 

 3/63به  1384كه در سال  طوري آباد داراي نوسانات شديدي بوده، به اعتبارات عمراني شهرداري دولت

توان گفت سهم كم اعتبارات جاري  شهرداري صرف امور عمراني گشته است. لذا مي درصد اعتبارات

آباد يكي از پيامدهاي مثبت در روند توزيع درآمد شهرداري محسوب  نسبت به اعتبارات عمراني شهر دولت

  گردد. مي

  1387تا  1382آباد دوره  : سهم اعتبارات جاري و عمراني شهرداري دولت16جدول 

  1387تا  1383آباد:  ماخذ: شهرداري دولت

 1383 1384 1385 1386 1387 

 درصد ميزان اعتبار درصد ميزان اعتبار درصد ميزان اعتبار درصد ميزان اعتبار  درصد ميزان اعتبار ح درآمدشر

 39,606895 16705000 41,03 13452000 40,82 10607800 36,67 8204800 88,37 23528300 اعتبارات جاري

 60,393105 25472000 58,97 19331000 59,18 15376200 63,33 14170200 11,63 3097700 اعتبارات عمراني

 100 42177000 100 32783000 100 25984000 100 22375000 100 26626000 جمع
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  1387تا  1382آباد طي دوره  : ميزا ن تغييرات اعتبارات جاري و عمراني شهرداري دولت17جدول 

 1383 1384 1385 1386 1387 

 شرح درآمد
ميزان 

 اعتبار

ميزان 

 تغييرات

ميزان 

 اعتبار

ميزان 

 تغييرات

ميزان 

 اعتبار

ميزان 

 تغييرات

ميزان 

 اعتبار

ميزان 

 تغييرات

ميزان 

 اعتبار

ميزان 

 تغييرات

اعتبارات 

 جاري
23528300  - 8204800 -65,13 10607800 29,30 13452000 26,80 16705000 24,8 

رات اعتبا

 عمراني
3097700 - 14170200 357,40 15376200 8,50 19331000 25,70 25472000 31,77 

 28,66 42177000 26,17 32783000 16,13 25984000 15,00- 22375000 - 26626000 جمع

  1387تا  1383آباد:  ماخذ: شهرداري دولت

  

  الي و اعتباري جديد براي شهرداريامكانات تأمين منابع م - 5-3

اثراتي است بر ارزش اراضي و اماكن خواهد گذاشت. در  هاي طرح توسعه شهري،  يكي از ويژگي

توان از آن جهت تأمين منابع مالي  مي كند،  توجه بروز مي افزوده قابل هايي كه اين اثر به شكل ارزش بخش

راضي كه به بخش ترين اين ارزش افزوده در ا جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي شهر سود جست. عمده

يابد. اين  دهد و قيمت اين اراضي ناگهان به چندين برابر افزايش مي يابند رخ مي تجاري اختصاص مي

درحالي است كه اين تغييرات قيمت تنها به علت تحوالتي كه مالكين اين اراضي در آنها به وجود 

ل مؤثر آن است. بنابراين منطق دليل تحوالت عمراني است بخش عمومي عام آورند نيست بلكه تنها به مي

كند كه ارزش اضافي حاصله نيز به طريقي به بخش عمومي برگشت داده شود. در اين ارتباط  حكم مي

  هاي زير را مدنظر قرار داد: روش توان براي بازگشت ارزش اضافي به بخش عمومي مي

يابند، در  اعي اختصاص ميهايي كه به عملكرد تجاري و خدمات انتف تا جايي كه امكان دارد بخش -1

  بوط به شهرداري قرار داشته باشد.هاي مر زمين

هاي تجاري اختصاص يابد  تواند به بخش شهرداري سعي نمايد كه اقدام به خريد اراضي ديگري كه مي -2

  بپردازد.

چنانچه هيچ يك از موارد فوق عملي نگردد كه اراضي متعلق به اشخاص داراي عملكرد تجاري تحت  -3

صورتي خواهند توانست در آن اراضي اقدام به احداث واحد تجاري  ملك بخش عمومي درآيد، مالكين درت
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تواند از تفاوت قيمت  عنوان احداث بناي تجاري به شهرداري بپردازد. اين مبلغ مي نمايند كه مبلغي را به

الزم است سطوح  2و  1 پذيري موارد دست آيد. براي امكان اراضي مسكوني با قيمت تجاري همان محل به

تر از حد مورد نياز باشد تا چنانچه برخي از مالكين  درنظر گرفته شده براي بخش تجاري و خدمات وسيع

  ند جوابگوي سطوح مورد نياز باشد.مانده بتوا بخش باقي مايل به احداث واحد نبودند، 

  از براي احداث خدمات غيرانتفاعيتأمين سطوح مورد ني -

ترين  شود و از عمده علت خدماتي است كه در شهر ايجاد مي ش اراضي بهبخش عمده ارز

رسد اين بخش  هاي مربوط به تهيه اراضي براي آنهاست. به نظر مي هاي احداث اين خدمات، هزينه هزينه

جويي كرد. در اين رابطه به هنگام تفكيك اراضي به وسيله  طور مستقيم صرفه توان به ها را مي از هزينه

بر تأمين معابر مورد نياز، درصدي از اراضي مورد تفكيك نيز به شكل ن زمين الزم است عالوهصاحبا

هاي مربوط واگذار شود.  بالعوض به تملك شهرداري درآيد تا در جهت احداث خدمات مختلف به بخش

اعي شهر را انتفيركامل اراضي مورد نياز خدمات غطور تواند به اين روش اگرچه بسيار كارساز است ولي نمي

شود كه بخش عمده اراضي مسكوني از  تأمين نمايد. عالوه بر تعريض معابر نيز در برخي از موارد باعث مي

  بايد خسارت را جبران نمايد. ي ميبين برود كه شهردار

گونه اراضي و اراضي ديگري كه جهت تأمين خدمات مورد نياز  طور معمول جبران خسارت اين به

ربط ممكن نيست. اول:  هاي ذي يت شخصي است) به وسيله شهرداري و ديگر ارگاناست (و داراي مالك

هاي  هاي رسمي از قيمت علت عدم تأمين بوجه و دوم: در صورت تأمين بودجه با توجه به تفاوت قيمت به

  .علت عدم تمايل به فروش ماليكن به قيمت رسمي روز به

مثل امكان تخريب واحدهاي مسكوني  -تلفعلل مخ چنانچه به مباحث فوق مسئله كساني كه به

داليلي پاسخ به آنها  ناچار هستند در طول تهيه طرح به تجديد ساخت اقدام نمايند درحالي كه به -و غيره

سازي آنها نموده و در طول  ممكن نيست را اضافه نماييم، لزوم وجود اراضي كه شهرداري اقدام به آماده

  گيرد. اختيار شهرداري قرار مي اي معوض دره عنوان زمين طرح و پس از آن به
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سازي اين اراضي پرداخته و از آنها جهت واگذاري  تواند به سرعت به آماده شهرداري نيز مي

تواند از  هايي وجود ندارد به اجبار اين عمل مي در شهرهايي كه چنين زمين هاي معوض سود جست. زمين

تر است انجام  ارزش بسيار كمبه اراضي داخل محدوده  هاي خارج از محدوده كه نسبت طريق خريد زمين

  شود.

سازي باشد شهرداري  سازي شده و يا در حال آماده در شهرهايي كه برخي از اراضي پيشتر آماده

  تواند اقدام نمايد. شهري نيز مي آيين نامه اجرايي قانون اراضي 34با توجه به ماده 

ها، فاقد زمين باشد،  اگذاري اراضي معوض طرح: در شهرهايي كه شهرداري براي و34ماده «

هاي مختلف شهرداري قرار گيرد و  چنانچه زمين كسي كه واجد شرايط براي اخذ پروانه است، در طرح

نامه زمين مزبور را خريداري يا تملك نموده باشد، متقاضيان را  ها برابر ضوابط قانون و آيين شهرداري

گونه متقاضيان را در  ي نمايد و سازمان مذكور موظف است اينجهت خريد يك قطعه زمين شهري معرف

  »الويت قرار دهد.

  هاي تأمين منابع مالي و اعتباري ساير روش -

در دو دسته قابل آباد  طور كلي منابع مالي و اعتباري نيازهاي عمراني شهرداري دولت به

  بندي است. تقسيم

  منابع موجود -الف

هاي جديد  توان با اعمال سياست هرداري حاكي از اين است كه ميبررسي بيالن هزينه و درآمد ش

توان  ترين اين منابع را مي پولي و مالي و حمايتي امكانات مالي و اعتباري آن را گسترش داد. عمده

گذاري بيشتر از طريق تشويق بخش خصوصي  جلب سرمايه هاي بالعوض وزارت كشور به شهرداري،  كمك

هاي شهري، جذب عوارض و همچنين افزايش  سازهاي مسكوني و پروژه و تدر جهت مشاركت در ساخ

  اعتبارات عمراني استان ذكر كرد. سهم شهر از

  منابع جديد مالي و اعتباري -ب

ها به  هاي توسعه شهري، شهرداري بدون شك بايد گفت كه محور و موتور اصلي اجراي طرح

لذا بررسي منابع  هري هزينه زيادي را به همراه دارد، آيند. از آنجايي كه هر طرح يا برنامه ش حساب مي
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هاي اجرايي طرح را تأمين نمايد از جايگاه بااليي  مالي و اعتباري جديدي كه بتواند بخشي از هزينه

حاضر از شود كه كمبود اعتبارات جاري و عمراني در حال برخوردار است. اين امر زماني چشمگير مي

هاي گوناگون در  ويژه شهرداري است. در همين راستا استفاده از روش هري بههاي اصلي متوليان ش دغدغه

هاي  ئولين دستگاهتواند راهگشاي مديران و مس جهت تأمين منابع مالي، يكي از مسايل مهمي است كه مي

  آيد. هاي توسعه شهري به حساب مي اجرايي در برنامه

عنوان متولي  ها به داماتي است كه شهرداريهاي جذب و تأمين منابع مالي جديد، اق از جمله روش

توانند از طريق قانوني و با استفاده از قوانين و مقررات موجود به آنها دست  هاي توسعه شهري مي طرح

كاهد و  هايي كه شهرداري در جهت توسعه شهر خواهد داشت، مي يابند. بعضي از اين قوانين از هزينه

  ترين آنها عبارتند از: دهد. عمده اختيار شهرداري قرار مي منابع مالي و اعتباري جديدي را در

  نامه قانون اراضي شهري آيين 72و  34ماده  -1

اين ماده قانوني واگذاري زمين معوض را براي اراضي شهري كه پروانه ساختماني دارند و در 

هاي  سسات يا كارگاهگيرند و نيز واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه انواع مؤ هاي دولتي قرار مي طرح

تواند  نامه مي هاي كسب را مجاز دانسته است. وجود اين موارد در آيين توليدي و خدماتي و محل

حال با واگذاري زمين معوض و  هاي توسعه شهري ياري داده و در عين ها را در اجراي طرح شهرداري

در احداث واحدهاي مسكوني و هايي از قبيل واگذاري مصالح ساختماني به نرخ دولتي، مردم را  كمك

  ح هاي توسعه شهري نيز مؤثر باشد.خدماتي و توليدي ياري داده و در اجراي طر

  قانون اراضي 11ماده  2تبصره  -2

سيسات عمومي در أها و ساير ت با توجه به عدم توانايي شهرداري در احداث تاسيسات و خيابان

هاي هنگفتي خواهد داشت، تبصره فوق به  به هزينهاراضي تحت اختيار سازمان زمين شهري كه احتياج 

دهد كه قبل از واگذاري اراضي به افراد نسبت به احداث  سازمان زمين شهري اختيار و فرصت مي

را به  بهاي آن را ندارد، اقدام نموده و پس از تكميل اطالعات،  سيساتي كه شهرداري توانايي اجراي آنأت
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ز متقاضيان زمين دريافت دارد. به اين ترتيب از بازار مالي شهرداري در اي زمين افزوده و ا قيمت منطقه

  شود. توسعه و عمران شهر كاسته مي

  قانون نوسازي و عمران شهري 22ماده  -3

ها مجازند امالكي را كه طبق  توانند بر طبق ماده فوق كه بر اساس آن شهرداري ها مي شهرداري

منظور نوسازي به موجب قرارداد و در قبال تضمينات كافي به  به اين قانون به مالكيت خود درمي آورند

ها  اند واگذار كنند و با اين شركت ها و مؤسساتي كه با سرمايه كافي و صالحيت فني تشكيل يافته شركت

  تا با فروش آنها سودي حاصل گردد.شريك شوند و اقدام به ايجاد اماكن مختلف كنند 

تواند با ايجاد مراكز خدماتي جديد در سطح شهر از قبيل ايجاد  هرداري ميعالوه بر موارد ذكر شده ش -4

ايجاد مراكز  ميادين، احداث واحدهاي توليدي از قبيل كارخانه آسفالت، گسترش معادن شن و ماسه، 

شهري به بخش  ونقل درون  تفريحي و ورزشي مناسب از قبيل استخر شنا و سينما، واگذاري نظام حمل

مين منابع مالي خود اقدام مستقيم در ايجاد امكاناتي براي تأطور د پاركينگ و پايانه بهخصوصي، ايجا

  نمايد.

  شش دسته تقسيم كرد: توان به ها را مي طوركلي منابع درآمدي شهرداري به

  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي كه درآمدهاي مستمري هستند. -1

  شود. مي ه در بعضي از شهرها وصولعوارض محلي خاص ك -2

  .بهاي خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعي -3

  .اي حاصل از وجوه و اموال شهرداريدرآمده -4

  .هاي دولتي هاي اهدايي از سوي دولت و سازمان كمك -5

  .هاي اهدايي اشخاص كمك -6

طور عملي در افزايش درآمد  بر موارد فوق شايد بتوان از موارد ديگري نام برد كه بهعالوه

رسد  نظر مي ها مؤثر واقع شوند و اگر به اين موارد توجه شود به ها در كاهش هزينه ها و بعضي شهرداري

  ترين اين موارد عبارتند از: ها در حد زيادي مرتفع گردد. عمده مشكل مالي شهرداري
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  .ها به نسبت سهم سرانه توجه به توزيع عوارض ملي بين كليه شهرداري -1

ته شده و يا مؤسسات هايي كه براي مؤسسات دولتي در نظرگرف دگيها، چه بخشو حذف بخشودگي -2

  .عمومي وخصوصي

  .درصدي كردن تعرفه عوارض -3

  نها توجيه اقتصادي ندارد.آحذف برخي از عوارض كه گرفتن  -4

  .ها ها و نيروهاي داخلي شهرداري آموزش پرسنل شهرداري -5

  .حذف كارها و خدمات غيرضروري -6

  .هاي عمراني ت اجرايي پروژهباالبردن كيفي -7

  .گري مستقيم و واگذاري كارها به بخش خصوصي كم كردن تصدي -8

هاي  نشاني هزينه آوري، حمل و دفن زباله يا آتش اخذ بهاي خدمات از شهروندان (امروزه با اينكه جمع -9

  ود.)ش ن خدمات عوارضي از شهروندان گرفته نميآزيادي را براي شهروندان دارد اما بابت 

  .ها كمك بيشتر دولت و مجلس به شهرداري-10

  

  هاي عمراني شهر امكانات و چگونگي مشاركت مردم در فعاليت - 5-4

  گويد: هاي عمراني مي م در فعاليتاصل يكصدم قانون اساسي در مورد چگونگي مشاركت مرد

آموزشي و ساير  فرهنگي، بهداشتي،  هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني،  براي پيشبرد سريع برنامه

شهر،  بخش،  امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداراه امور هر روستا، 

گيرد  شهرستان يا استان صورت مي شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر،  

  كنند. كه اعضاي آنرا مردم همان محل انتخاب مي

رسد كه  مي  نظر به گيري شوراهاي اسالمي شهر و روستا،  صل قانون اساسي و شكلبا توجه به اين ا

هاي عمراني شهر است. شوراي شهر  دهنده جهت مشاركت در فعاليت بهترين سازمان شوراي اسالمي شهر، 

م وسيله انجا هاي كاري تشكيل داده و بدين گروه تواند با بررسي چگونگي انجام كار و مشاركت مردم،  مي
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قسمتي از امور را به مردم محول نمايد. از آنجايي كه شهرنشينان خود از نتايج حاصله ناشي از اجراي 

هاي  تمايل به شركت در طرح اي،  با ايجاد اندك رغبت وانگيزه مند خواهند شد،  ها بهره گونه فعاليت اين

هاي  گزارش كار و معرفي فعاليتتوان گفت كه در اين زمينه ارايه  عمراني افزايش خواهد يافت. لذا مي

ترين عوامل و  ربط يكي از مهم هاي ذي انجام گرفته از سوي شوراي شهر و شهرداري و ساير سازمان

  و همكاري مردم خواهد بود. ساز در جلب مشاركت هنزمي

هاي توسعه و عمران شهر از طريق  هايي نظير تشويق مردم به مشاركت در طرح عالوه بر اين روش

ي روشن نمودن منافع اجراي طراحي براي عموم نيز در جلب مشاركت مردم مؤثر است. اتدابيري بر اتخاذ

اقدام به توجيه اين مباحث ننمايند، چون مردم تنها  اي روشن،  الزم به ذكر است كه اگر شهرداري به گونه

هايي  د بلكه مقاومتشو گردند نه تنها جذب همكاريشان ممكن نمي ها مواجه مي با مشكالت و موانع طرح

هاي  توانند در پيشبرد فعاليت طوركلي بيشترين همكاري كه مردم مي در اين مورد شكل خواهد گرفت. به

عمراني شهر بنمايند، همين عدم مقاومت در مقابل انجام طرح توسعه و عمران شهر است كه روش فوق و 

تواند عاملي كارساز در اين  شهري، ميهاي مختلف  ها از طريق ارگان طور رعايت دقيق اين طرحهمين

هاي مختلف شهري با ناديده گرفتن يا  برخي از ارگان مورد باشد. الزم به توضيح است كه براساس تجارب، 

سازند كه اين خود نوعي موانع به حساب  هاي توسعه شهري را با مشكل مواجه مي عدم همكاري طرح

  آيد. مي

  

  دمهاي نظري مشاركت مر زمينه -1- 5-4

حضور و مشاركت شهروندان در عرصه شهري به رشد فكري و تعالي فرهنگي آنان و توسعه 

ريزي  كارگيري برنامهاي به زيست منجر خواهد شد. الزمه رسيدن به چنين مسئله شهري و بهبود محيط

عيت از باشد و به تب طورعموم بهبود رفاه جامعه مي يند تفكر است كه هدف اساسي آن بهآعنوان يك فر به

عنوان فرآيند تعيين اقدامات مناسب براي آينده شهر و شهروندان، كه به هدايت  آن حضور شهرسازي به

گيري و  پردازد ضروري است. حضور شهروندان در عرصه تصميم ها مي ها و توانايي مردم بر اساس خواسته
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ها و نيازهايشان  واستهتر خ نزديكي و هماهنگي آنان با مسئولين و مشخصات و دستيابي هرچه سريع

اقتصادي از طريق فرآيند شهرسازي مشاركتي مسير  -هاي اجتماعي مطابق با شرايط زندگي ويژگي

  شود. يند شهرسازي مشاركتي حضور مردم يك ضرورت تلقي ميآسازد. بنابراين در فر مي

  هاي چندي باشد از جمله: فرآيند شهرسازي مشاركتي و مردمي بايد داراي ويژگي

  هاي مردم و توجه به خواست آنها، توجه به نقش مردم و آزادي عمل آنها. ها و ايده خالت دادن انگيزهد -

  ها و اطالعات محلي. دخالت دادن نظرات و آگاهي -

  امكان تطابق طرح با شرايط طرح با شرايط اجتماعي و فرهنگي مردم. -

هاي شهري با در نظر  ن آن در توسعهتوجه به شرايط اقتصادي و قيمت زمين و مسكن و دخالت داد -

  هاي مردم. ييگرفتن توانا

  قرار گرفتن متخصصين و مسئولين در ارتباط مستقيم با مردم. -

هايي چون آموزش عملي و يا  گسترش دادن آگاهي در ميان مردم در سطوح مختلف از طريق راه -

  آموزش در مدارس.

ظور وادار ساختن مردم به شركت فعال در روند من ايجاد يك زبان مشترك جديد در شهرسازي به -

  وساز. ريزي، طراحي و ساخت برنامه

  ايجاد تسهيالت الزم براي دسترسي مردم محلي به وسايل توليد مصالح. -

  شكل دادن يك ارتباط هماهنگ بين امور تحقيقي و اجرايي. -

بطه و اعتماد متقابل بين اش برقراري را سازماندهي كردن يك روند شهرسازي مشاركتي كه الزمه -

  متخصصين و مردم است.

دهندگان نيروي كار يا  عنوان ارايه طور معمول از باال تهيه و اجرا شوند، مردم به هايي كه به ريزي در برنامه -

اي توسعه اجتماعي و اقتصادي شركت داده  ) در پروژهرايگان و چه در قبال دريافت مزد شكل مواد، (چه به

ها به خدمت گرفته  طور معمول انتخابي بوده و برترين استفاده از نيروي كار و مواد به شوند. اين مي

افتاده، افراد فقير و تهيدستان و افكار سرگردان انديشيده  آنكه به ساماندهي نيروهاي جدا شوند، بدون مي
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نان رخ جا تخصيص نيافته و مشكالت فزاينده همچ شود. در اينجاست كه اعتبارات به خوبي و به

  نماياند. مي

هاي ناشي از توسعه نيز در نهايت مردم نقش اساسي در الگوهاي مشاركتي دارند و سودمندي

نصيب مردم خواهد شد، كه ساكنين ماندگار شهر يا منطقه هستند. بنابراين توسعه شهري بايد براساس 

  .وري از مواهب آن باشد ها و چه در بهره مشاركت مردم چه در اجراي پروژه

فرآيندهاي مشاركتي در يك جامعه بايد بر مبناي يك چارچوب نهادي باشد و طي فرآيند 

داليل انجام يك  مشاركت مردمي، آنها بايد برانگيخته شوند و احساس مشاركت كنند. مردم بايد نسبت به

ص ها و مراحل مختلف، توجيه شوند. آنها بايد با مسئولين براي مشخ وظيفه توسعه شهري، طي بخش

شود يا چگونه  كردن اينكه چه مشكالت و چه كمبودهايي دارند و يا اينكه اين مشكالت از كجا ناشي مي

بگيرند.  هاي الزم را در اين زمينه فرا شود بر آنها غلبه كرد، به گفتگو بنشينند. آنها بايد آموزش مي

انجامد، بايد به  گي مردم ميهايي كه به بهبود وضع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زند تحوالت و فعاليت

آنها معرفي شود. آنها بايد تشويق شوند تا امور مربوط به محيط كار و سكونتشان را تا حد امكان به دست 

گيرند. در اينجا بايد بين نمايندگان دولت (ماموران، كارمندان و مديران) و مردم هماهنگي و همكاري 

ن اقدامات يعني دگرگوني ساختاري درجامعه شهري و روابط متقابل و كامل برقرار باشد و معني تمام اي

  موجود در آن.

يافته تحقيق و  يند نظامآمند كردن، فرآيند آزاد كردن نيروهاي خالق مردم از طريق فر وظيفه

وسيله خود مردم است. مردم از طريق فرآيدهاي خود جوش، تحليل و درك واقعي  تفكر و تحليل به

شناسند.  ند، و از راه چنين دركي، امكاناتي را براي تغيير آن واقعيت دارند، ميكن اجتماعي را آغاز مي

شود كه اين خود ساماندهي، ابزاري است براي انجام  مند كردن به خود ساماندهي مردم منجر مي وظيف

اقدامات ابتكاري جمعي، در پي هر عملي، تفكر و تحليل خواهد بود و زماني اين شيوه به شكل يك كار 

معمول و مداوم درآيد، يك فرآيند عادت ساز ايجاد خواهد كرد كه مشاركت دادن افراد، يكي از عوامل 
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كت دخالت او در سرنوشت خويش مهم تواناسازي آنها در توسعه است و مشاركت انسان در توسعه، مشار

  است.

ي آغاز شود تواند از واحدهاي كوچك جمعيت در فرآيند مشاركت براي پيشرفت و توسعه، كار مي

هم  اي از اين واحدها گرد تر مجموعه هاي بزرگ كنند. در فعاليت هاي اوليه شركت مي كه در فعاليت

هاي شاخص) و با هدايت  تواند توسط افراد معتمد محلي (عناصر و چهره آيند. مديريت اين فرآيند مي مي

باشد، خوداتكايي بيشتر است. كارگران توسعه يابد. هرچه مشاركت مردم در مديريت و فعاليت بيشتر 

ها و منافع خود را  توانند درخواست هاي مشاركت خوديار و با هميار براي توسعه از اين طريق مي گروه

  گرايانه داشته باشد. كننده و هدايت تواند نقش كمك جستجو كنند. در اينجا دولت مي

  

متخصص در عمران شهر امكانات، مشكالت، جذب، آموزش و سازماندهي نيروي انساني  - 5-5

  آباد دولت

يكي از موانع مهم جذب نيروي انساني متخصص روند كند رشد درآمدهاي شهرداري است. از 

پذير  تواند توجيه طرفي امكان افزايش اعتبارات جاري بيش از سهم كنوني آن در تخصيص اعتبارات نمي

  باشد.

هاي  تواند فعاليت پرسنل موجود، ميآباد از طريق آموزش و ساماندهي  بنابراين شهرداري دولت

بيني شده در طرح جامع و تفصيلي شهر را تحقق بخشد، عالوه بر اين جذب پرسنل جديد نيز تنها  پيش

  درآمدزا در شهرداري گسترش يابد. تأسيساتدر صورتي امكانپذير خواهد بود كه 
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ات و وظايف شهرداري و چگونگي قوانين و مقررات مربوط به شهر، مالكيت اراضي، اختيار -5-6

  ؤثر در عمران شهرهاي م ساير سازمان

هر كدام از اين قوانين بنا به مقتضيات روز و برخورد مقطعي با مسايل و مشكالت و برحسب 

هاي مربوطه تدوين شده است. بنابراين ضرورت بازنگري در قوانين و مقررات شهرسازي  وظايف دستگاه

  ناپذير است. شهرسازي كشور اجتنابهاي  ها و طرح ر تحقق برنامهعنوان يكي از ابزارهاي مهم د به

منظور بررسي كلي چگونگي قوانين و مقررات موجود در ارتباط با عمران شهرها و وظايف  به

اعم و ضوابط و مقررات اجرايي خاص در ارتباط با شهر طور ثر در عمران شهرها بهؤهاي م شهرداري

   ررات به شرح زير آورده شده است:بعضي از قوانين و مق آباد دولت

  

  هاي اجرايي نامه آيين، ها نامه قوانين، تصويب -5-6-1

  ها قانون شهرداري -

رود. در  شمار مي هاي كشور به ها سند قانوني مورد عمل تمامي شهرداري مجموع قوانين شهرداري

تفصيل مشخص به ه آن هاي وابسته ب ها و شركت سازمان و ها اين مجموع شرح وظايف كامل شهرداري

شود قانون نوسازي و  شده است. قسمتي از اين مجموعه قوانين كه بيشتر مربوط به عمران شهرها مي

  هاي حعنوان مجري طر  ها به ه.ش است. در اين قانون وظايف شهرداري1300عمران شهري مصوب سال 

  توسعه شهري مشخص شده است.

ويژه شهرداري  ها به دسترس بودن آن براي كليه شهرداري به دليل زياد بودن مواد اين قانون و در

  شود. هاي اجرايي آن خودداري مي نامه جا از ذكر مواد اين قانون و آيين در اين آباد دولت

  عالي شهرسازي و معماري ايران قانون تأسيس شوراي -

   آن شامل: اين قانون اهداف 3اده به تصويب رسيده است. به موجب م 1351اين قانون در سال 

  هرسازي براي طرح در هيئت وزيران.هاي كلي ش بررسي پيشنهادهاي الزم در مورد سياست ـ 1
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هاي جامع شهري كه شامل  ـ اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح2

ني، تأسيسات عمومي، بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني، اداري، مسكو منطقه

  است. هاي عمومي شهر نيازمندي ساير فضاي سبز و

  هاي تفصيلي. نقشههاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از  ـ بررسي و تصويب نهايي طرح3

  هاي شهرسازي. نامه ـ تصويب معيارها و ضوابط آيين4

يرات آنها در هر هاي تفصيلي شهري و تغي اين قانون بررسي و تصويب طرح 5به موجب ماده 

وسيله كميسيوني به رياست استاندار و به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان  استان به

كننده طرح و  عالي و وزير مسكن و شهرسازي و نماينده مهندسين مشاور تهيه وزارت فرهنگ و آموزش

  شود. نده وزارت كشاورزي انجام ميعضويت نماي

عالي شهرسازي و معماري ايران  ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي ون شهردارياين قان 7در ماده 

كه متن كامل آن در كتاب مجموعه قوانين و  باشد. تبصره مي 5ماده و  11هستند. اين قانون شامل 

 آورده شده است. ها مقررات اختصاصي مورد عمل وزارت مسكن و شهرسازي و مجموعه قوانين شهرداري

  )1387راي عالي شهرسازي و معماري ايران، (دبيرخانه شو

  قانون زمين شهري -

آن به اين  1ون در ماده به تصويب رسيده است. هدف از تدوين اين قان 1366اين قانون در سال 

  شرح است:

عنوان يكي  منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به به«

و  31ده توليد تأمين رفاه از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه الزم جهت اجراي اصل از عوامل عم

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي تأمين مسكن و  47و  45و  43نيل به اهداف مندرج در اصول 

اء االجر رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور الزم تأسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب مي

  »است.
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هايي اطالق شده كه در محدوده قانوني و استحفاظي  اين قانون اراضي شهري به زمين 2در ماده 

اين قانون به ترتيب اراضي موات شهري اراضي باير  5و 4، 3ها قرار گرفته است. در موارد  شهرها و شهرك

هاي موات شهري اعم  ه زمينكلي«اين قانون آورده شده  6شهري و اراضي داير تعريف شده است. در ماده 

دولتي باشد در اختيار دولت و نهادهاي انقالب دولتي و يا غيرها  از آن كه در اختيار اشخاص يا بنياد

جمهوري اسالمي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد مكلفند به 

اين  8به موجب ماده ». ...نام دولت صادر نمايند هدرخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را ب

اين  9فقيه است. در ماده  قانون كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي

هاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات  قانون آورده شده وزارت مسكن و شهرسازي موظف است. زمين

دليل عدم  راضي موات و دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون بهعمومي را ضمن استفاده از كليه ا

هاي باير و داير شهري  تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است، به ترتيب از زمين

در تاريخ  هاي ذيل آن تبصره است. مهلت اعتبار قانوني و تبصره 11اين ماده داراي ».  نمايد... تأمين

  خاتمه يافت. 22/6/1371

  اند: شرح ذيل آورده شده طور عيني به اين قانون بنا به اهميت آنها به 17تا  10مواد 

ها و  هاي متعلق به وزارتخانه كليه زمين 1360از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب  -10ماده 

كه شمول حكم  سساتيؤهاي وابسته به دولت و م ها و سازمان نيروهاي مسلح و موسسات دولتي و بانك

  گيرد. رت مسكن و شهرسازي قرار ميمستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقالبي در اختيار وزا

اراضي غيرموات بنيادهاي غيردولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هرگونه واگذاري  -1تبصره 

  د بود.ا رعايت نظر ولي فقيه خواهطبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي ب

از شمول اين ماده مستثني  ها هاي وابسته به شهرداري ها و سازمان و شركت ها شهرداري -2تبصره 

عنوان  گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به هستند ولي حق واگذاري اين

  هاي مصوب شهري. مالك واقع در طرحهاي عمومي شهر و عوض ا رفع نيازمندي
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عنوان وقف ثبت شده و در مراجع  اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زمين به -3ه تبصر

ذيصالح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده، سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت 

وليان بايستي گيرد. لكن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير مت قرار مي

  ازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.برطبق ضوابط شهرس

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و  -4تبصره 

  طور مجاني واگذار نمايد. هاي مذكور در حد نياز اداري و تأسيساتي به سازمان

نامه اجرايي  اساس سياست عمومي كشور طبق آيين روزارت مسكن و شهرسازي موظف است ب -11ماده 

  مصوب قانوني اقدام كند. هاي ق طرحهاي خود مطاب سازي يا عمران و واگذاري زمين نسبت به آماده

جامع و تفصيلي و هادي و  هاي هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح تطبيق نقشه  -1تبصره 

  عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. به» ها اريقانون شهرد 101موضوع ماده «تصويب آن 

سازي و  هاي ثبتي و معامالتي بابت آماده دولت از پرداخت هرگونه ماليات و حق تمبر و هزينه -2تبصره 

  ست.تفكيك و فروش اراضي معاف ا

هاي  اي زمان واگذاري (ارزش هاي منطقه بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت -3تبصره 

به بهاي تمام  اي تمام شده باشد تي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقهمعامال

  شده واگذار نمايد.

شود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز  به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي -4تبصره 

  هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد. مجموعه

ها با رعايت  شهرك ازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهر ووزارت مسكن و شهرس -5تبصره 

هاي عمراني و ساختماني در رأس و يا  تواند نسبت به تشكيل شركت ضوابط و مقررات مربوطه مي

به تصويب  ها به پيشنهاد وزارت مذكور اين قبيل شركتمشاركت بخش غيردولتي اقدام نمايد. اساسنامه 

  د.هئيت دولت خواهد رسي
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تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به  -12ماده 

  صالحه است.عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه 

و دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده  -1تبصره 

اجراي مواد اين  حكم الزم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از

  گردد. قانون نمي

هايي كه از  در موقع معاينه محل در مورد نوع زمين 12مالك تشخيص مرجع مقرر در ماده  -2تبصره 

سازي احداث اعياني يا  و دفاتر خانهها  ها و نهادها و كميته وسيله دولت يا ارگان 22/11/1357تاريخ 

  هاي مذكور خواهد بود. فتن اعيانيشده بدون در نظر گرواگذار 

و ها  هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداري  -13ماده 

كيك اد عادي يا رسمي و تفگونه بنا بدون پروانه مجاز و يا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسنهريا احداث 

شود و با متجاوزين بر اساس  گونه عملي برخالف اين قانون جرم شناخته ميو افراز اراضي مزبور و يا هر

و  1310اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك مصوب «اصالحي قانون  148ماده  2تبصره 

  شود. رفتار مي مجلس شوراي اسالمي، 31/4/1365مصوب » اصالحات بعدي آن

افراز و تقسيم و باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده  تبديل و تغيير كاربري، -14ماده 

  مواد اين قانون بدون اشكال است. با رعايت ضوابط و مقررات مسكن و شهرسازي و  اين قانون) 2

  بالمانع است.مفاد موضوع اين ماده در سند  گونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد نقل و انتقال اين  -تبصره

هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بالمانع  -15ماده 

  ست.ا

هر يك از كارمنداني كه اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را  -16ماده 

د عالوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، برحسب ننموده و تخطي كرده باشن

  گردند. از خدمات دولتي محكوم مي مورد به انفصال موقت يا دايم
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 3باشد و موظف است حداكثر ظرف مدت  وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي  -17ماده 

يه و به تصويب هئيت دولت ساسنامه سازمان زمين شهري را تهنامه اجرايي مواد اين قانون و نيز ا ماه آيين

  برساند.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم 

ه ب 1/7/1366هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  شهريور ماه يك

  تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

  زمين شهري نامه تعاريف محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مورد عمل در قانون ويبتص

 4ماده  1اي است كه مطابق تبصره  محدوده قانوني شهرهاي مورد عمل قانون زمين شهري محدوده ـ 1

شود. بديهي است در تصويب محدوه  تعيين مي 1362قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 

  جامع معتبر شهرها لحاظ خواهد شد.هاي  ر طرحمزبو

تر و  حريم استحفاظي موضوع قانوني زمين شهري عبارتست از حريم مصوب شهرها كه بزرگ ـ 2

شود چنانچه محدوده  قانون شهرداري تعيين مي 99برگيرنده محدوده قانوني بوده و در اجراي ماده  در

تر از محدوده قانوني مصوب شهر و در  ر بزرگنهايي مشخص شده در طرح مصوب جامع يا هادي شه

هاي مذكور حريم  تر از حريم شهر  باشد محدوده نهايي طرح شهرهاي داراي حريم مصوب بزرگ

استحفاظي محسوب خواهد شد. در اين صورت انجام اقداماتي از قبيل پروانه ساختمان مساحت زيربنا و ... 

نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم  موضوع آيين

بر روي اراضي حد فاصل بين محدوده قانوني يا حريم مصوب شهر و محدوده نهايي  1355شهرها مصوب 

عالي شهرسازي صورت  نامه مزبور و با رعايت تصميمات شوراي هاي مذكور براساس مقررات آيين طرح

  )1386(جهانگير،  ».خواهد گرفت

  ها هاي دولتي و شهرداري قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح -

  ه و متن كامل آن به شرح زير است:رسيد  به تصويب 1367انون در سال اين ق
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و  ها شهرداري هاي دولتي يا وابسته به دولت و شركت ها، نهادها، ها، سازمان كليه وزارتخانه -ماده واحده

يا عمراني كه عمومي هاي  سساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف هستند در طرحؤم

زير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعالن  رت اجراي آنها توسط وضرو

داشته و در داخل   قرار  شده باشد و در اراضي و امالك شرعي و قانون اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي)

طرح، حداكثر ظرف  ها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعالم رسمي وجود محدوده شهرها و شهرك

طبق قوانين ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عرض آن  18مدت 

  مربوطه اقدام نمايند.

بندي مصوب به  درصورتي كه اجراي طرح و تملك امالك واقع در آن به موجب برنامه زمان  -1تبصره 

امالك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا  سال بعد موكول شده باشد، مالكين 10حداقل 

 10تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و درصورتي كه كمتر از 

نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق  سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي

  حداث و تجديد بنا را ندارد.مطالبه هزينه ا

 1هاي موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره  شهرداري  -2تبصره 

مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا مالك 

لحاظ تأمين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور  ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به

باشد، به هنگام اجراي طرح مصوب مالك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي 

  طرح خواهد بود.

هاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ  مالكين امالك و اراضي واقع در طرح -3تبصره 

  احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرارپروانه ساختمان بوده و قصد 

گونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين  گرفت و در بين اين  خواهند

  تقدم دارد. نسبت به سايرين حققرار دارند، 
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بندي و تفكيك و  هاي مجاز براي قطعه در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده -4تبصره 

هاي مصوب توسعه شهري مورد  سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح ساختمان

توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي  تأييد مراجع  قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي

عه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و استفاده از مزاياي ورود به محدوده توس

 20سازي زمين و واگذاري سطوح الزم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا  آماده

هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض  درصد از اراضي آنها را تأمين عوض اراضي واقع در طرح

  طور رايگان دريافت نمايند. هري، بههاي نوسازي و بهسازي ش طرح

ماه  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و نهم آبان

ه تأييد شوراي ب 2/9/1367هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  يك

  )1390(جهانگير،  نگهبان رسيده است.

  ها ويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداريقانون نحوه تق -

ها مجاز به تملك ابنيه، امالك و اراضي قانوني مردم  در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداري -ماده واحده

به قيمت روز صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، امالك و اراضي بايستي   هستند در

  تقويم و پرداخت شود.

قيمت روز توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر  -1ره تبص

به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين است تعيين 

  االجرا است. ت مزبور قطعي و الزمخواهد شد. رأي اكثريت هيأ

ام به معرفي در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملك، اقد در صورت عدم توافق -2تبصره 

  كارشناس خواهد نمود.

قانون  29درصورتي كه در محل، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده  -3تبصره 

  عمل خواهد شد. 1317ان رسمي مصوب كارشناس



 

 102ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

ماه از تاريخ اعالم دستگاه كه  داكثر ظرف مدت يكهرگاه مالك يا مالكين، كارشناس خود را ح -4تبصره 

هاي كثيراالنتشار يا آگهي در محل به اطالع عمومي  به يكي از صور ابالغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه

علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم  رسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه به مي

در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر صدور سند مالكيت، اختالف 

  نمايد. ه تعيين كارشناس اقدام مينباشد دادگاه نسبت ب

ها بوده و سهم هر مالك كه داراي  هاي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداري زمين -5 تبصره

ع از شمول اين قانون مربهزار متر نسبت به مازاد يكمربع باشد هزار متر رسمي بوده و بيش از يك سند

  مستثني است.

ها قرار  جهت تأمين معوض ابنيه، امالك، اراضي شرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداري -6تبصره 

درصد از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به  10گيرد دولت موظف  مي

  تحويل گردد.به عنوان معوض  ها توافق بين مالكين و شهرداري ص دهد تا پس ازاختصا ها شهرداري

اليحه قانوني نحوه « 5و آن قسمت از ماده  4االجرا شدن اين قانون ماده  از تاريخ تصويب و الزم -7تبصره 

مصوب » هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه

ر مورد باشد د نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي  شوراي انقالب اسالمي  كه مربوط به 17/11/1358

  )1390(جهانگير،  گردد. ها لغو مي شهرداري

  ها قانون شهرداري 99به ماده  3عنوان بند  قانون الحاق يك بند و سه تبصره به -

  قانون آورده شده است.اين  2بصره به تصويب رسيده است. در ت 1372اين قانون در سال 

منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه  به«

رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و 

ح جامع نسبت به تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرها  شهرسازي در استانداري

صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام 

اند حداقل هشتاد درصد از  هاي سراسر كشور مكلف شده اين قانون شهرداري 3در تبصره ...». خواهد نمود 



 

  103ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

ند با نظارت فرمانداري و بخشداري نماي عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي

سازي، آموزش و  ويژه در جهت راه هاي واقع در حريم به مربوطه در جهت عمران و آبادي روستاها و شهرك

  تأمين آب آشاميدني هزينه نمايند.پرورش، بهداشت، 

  المي ايرانساله دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس چند تبصره از قانون برنامه پنج  -

قانون برنامه دوم وزارت مسكن و شهرسازي مكلف شده، اراضي با كاربري ورزشي را  68در تبصره 

در سراسر كشور به قيمت عادالنه روز ملك نموده و رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايند. اعتبار 

قانون برنامه دوم آورده  84 بصرهگردد. در ت مورد نياز اين تبصره همه ساله در بودجه سنواتي منظور مي

  شده:

هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي، در قالب  وزارت مسكن و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري  -الف

هاي مصوب شهري متناسب با قانون برنامه را در كليه شهرهاي كشور به قيمت عادالنه روز و طبق  طرح

احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري، قوانين مربوط، خريداري و تملك نموده و جهت 

هاي  اي، ايستگاه پرورشي، درماني، توانبخشي، حمايتي و آموزشي و اشتغال، آموزش فني و حرفه

به  1372اي سال  ها با قيمت منطقه آوري زباله، پمپاژ آب و فاضالب و كشتارگاه نشاني، جمع آتش

هاي زير انجام  هاي موضوع اين تبصره به روش أمين هزينههاي مربوطه واگذار نمايد. تملك و ت دستگاه

   پذيرد: مي

هاي موجود به انتفاعي در  دريافت قسمتي از ارزش اضافي اراضي شهري كه بر اثر تغيير كاربري -

  ها.  گونه زمين شود، از مالكان اين هاي جامع، تفصيلي و هادي حاصل مي طرح

كن در شهرهاي وي قيمت قطعات مسكوني قابل واگذاري مسها بر ر كردن بخشي از هزينه  سرشكن  -

  مربوط به هر استان.

  عوض به مالكان اراضي تملك شده.واگذاري زمين م -

ي و فرهنگي جمهوري ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماع قانون برنامه پنج 84نامه اجرايي تبصره  ـ آيين

  اسالمي ايران.



 

 104ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

ت وزيران رسيده كه مدتي نيز اصالحاتي يأبه تصويب ه 8/9/1374نامه در جلسه مورخ  اين آيين

منظور تأمين اعتبار الزم جهت خريد فضاهاي عمومي و خدماتي بر اساس ماده  در آن ايجاد شده است. به

هاي  طرح نامه وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در موقع واگذاري اراضي خود در اين آيين 8

اي را به تشخيص وزير مسكن و شهرسازي از  درصد بهاي منطقه 80مسكوني عالوه بر بهاي زمين تا 

  شود واريز نمايند. رات افتتاح ميمتقاضيان اخذ و به حساب خزانه كه به رعايت مقر

اند بخشي از ارزش اضافي ناشي از تغيير  مكلف شده ها نامه شهرداري اين آيين 9براساس ماده   

نامه، هنگام صدور پروانه ساختماني عالوه بر  آيين 8ضوع ماده هاي موجود را، به استثناي اراضي مو كاربري

هاي مشخص كنند و پس از ارايه فيش بانكي توسط متقاضيان مبني بر واريز   هاي قانوني شهرداري دريافت

  به صدور پروانه مذكور اقدام نمايد.  84مبلغ تعيين شده به حساب صندوق تبصره 

نظر داشتن اعتبارات موجود در تملك و واگذاري اراضي به منظور رعايت دقيق اولويت و در 

در هر استان  84نامه اجرايي تبصره  آيين 13قانون برنامه دوم، به موجب ماده  84مسئول تبصره 

   گردد: كميسيون هماهنگي تأمين فضاهاي عمومي استان با شركت اعضاء وزير تشكيل مي

  ييس كميسيونعنوان ر به  ـ استاندار (يا معاون عمراني وي)1

  ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي2

  رييس سازمان برنامه و بودجه استان ـ 3

  نون نظام مهندسي و كنترل ساختمانقا  -

نامه اجرايي آن توسط  به تصويب رسيد. متن كامل اين قانون و آيين 1374اين قانون در سال 

ن در اينجا تنها به مفاد چند ماه از اي باشد. سازمان نظام مهندسي كشور چاپ و به وفور قابل دسترس مي

  شود. قانون جهت تأكيد اشاره مي

هاي  قانون نظام مهندسي، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به امور فني در بخش 4در ماده 

اي است. اين صالحيت در مورد مهندسان از طريق  ساختمان و شهرسازي مستلزم داشتن صالحيت حرفه



 

  105ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

هاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار      اردانندسي و در مورد كاشتغال به كار مهپروانه 

  شود. پروانه مهارت فني احراز مي كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق

ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه  شهرداري«اين قانون آورده شده  30در ماده 

ها  گونه طرح ي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اينسازي و شهرساز  شهرك

هايي را  اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه  )4در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (

خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي دارنده پروانه به كار و در حدود صالحيت مربوط امضا شده 

ربوط استفاده هاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صالحيت م و براي انجام فعاليت باشد

  ».نمايند

قانون نظام مهندسي موكول به داشتن  4ها و امور موضوع ماده  اخذ پروانه كسب و پيشه در محل

قانون  32جب ماده هاي ياد شده اقدام به امور زير به مو اي خواهد بود و در محل مدارك صالحيت حرفه

   شود: سي تخلف از قانون محسوب مينظام مهند

مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صالحيت در امور فني كه اشتغال صالحيت به آن   -الف

  مستلزم داشتن مدرك صالحيت است. 

  .اشتغال به امور فني خارج از حدود صالحيت مندرج در مدرك صالحيت  -ب

وسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك تأسيس هرگونه م -ج

  .الحيت مربوطص

ارايه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و  -د

  آن پروژه را نيز بر عهده دارند. يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان

و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي  ها ين قانون شهرداريا 34در ماده 

هاي  ها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان

ها و ساير نقاط  ها و شهرستان مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك

مشمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند. مقررات ملي واقع در حوزه 



 

 106ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون 

شود. مشموليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي  محسوب مي

قانون نظام مهندسي به  35شهرسازي و عمراني شهري به موجب ماده  هاي ها و طرح اختمانتمامي س

  عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.

  ها حفظ كاربري اراضي زراعي و باغقانون  -

وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون  ها و تداوم و بهره منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ به -1ماده 

موارد ضروري ممنوع  ها جز در ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ربري اراضي و باغتغيير كا

  است.

ها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان  در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ  -1تبصره 

يست و استانداري ز هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، جهادسازندگي و سازمان حفاظت محيط وزارتخانه

گردد و تصميمات كميسيون مزبور  شود محول مي كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل مي

كه واجد آراي اكثريت اعضا باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ 

  دريافت تقاضا يا استعالم نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. 

ها وزارت  ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ  -2تبصره 

كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي 

  تعيين خواهد كرد مجاز است. 

ها  در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند  -3تبصره 

ها از وزارت كشاورزي استعالم و نظر  و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك

  وزارت مذكور را اعمال نمايند. 

شود  ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ -2ماده 

هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري  قيمت روز اراضي و باغ  درصد) 80تاد درصد (هش



 

  107ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

گردد. نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع  داري كل كشور واريز مي بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه

  واهد رسيد.ه تصويب هيأت وزيران خاين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ب

بضاعت در مساحت كوچك  تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم -1تبصره 

نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و  طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مي

  وارض موضوع اين ماده نخواهد بود.دامي مشمول پرداخت ع

را   ها (متصل يا منفصل) شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركوزارت مسكن و  -2تبصره 

ها طراحي و از اراضي غيرزراعي و غيرقابل كشاورزي استفاده  المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ حتي

شهرها را به حداقل ممكن  هاي موجود داخل محدوده قانوني نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ

  د.برسان

ها را تغيير  هاي موضوع اين قانون كه غيرمجاز اراضي زراعي و باغ مالكين يا متصرفين زراعي و باغ -3ماده 

به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي  2كاربري دهند عالوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 

ر عالوه بر جريمه مذكور به حبس از ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرا اراضي و باغ

هاي متخلفين از اين قانون را  يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد وزارت كشاورزي موظف است پرونده

به مراجع قضايي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را 

  وابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و براساس ض

ها و  ها و نهادهاي عمومي و شركت هاي دولتي شهرداري ها و مؤسسات و شركت سازمان -1تبصره 

  مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون است.

هادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه ها و ن هر يك از كاركنان دولت و شهرداري -2تبصره 

ها به قيمت روز زمين با كاربري  صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ

ها محكوم  جديد و در صورت تكرار عالوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري

  خدمت محكوم خواهند شد. نيز به شش ماه تا دو سال تعليق ازخواهند شد. سردفتران متخلف 



 

 108ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

درصد) از درآمدهاي موضوع اين  80دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (  -4ماده 

قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به 

سدها و بندهاي  كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، مصرف امور زيربنايي

مانده از درآمد  باقي  درصد)20خاكي تأمين آب و احياي اراضي موات و باير برساند و بيست درصد (

هاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و  سازي زمين منظور مطالعه و آماده موضوع اين قانون به

  گيرد. رت مسكن و شهرسازي قرار ميها در اختيار وزا هركايجاد ش

قانون تأسيس  5از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده  -5ماده 

  معماري ايران عضويت خواهد داشت. عالي شهرسازي و شوراي

ربوط به ورزشگاه بزرگ هزار هكتار اراضي م مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يك -6ماده 

  شد. ضي مطابق با اين قانون خواهداصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه ارا

نامه اجرايي  باشد و وزارت مذكور مكلف است. آيين وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي -7ماده 

  ان برساند.و به تصويب هيأت وزير اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه

  گردد. مغاير با اين قانون لغو ميكليه قوانين و مقررات   -8ماده 

  ها حفظ كاربري اراضي زراعي و باغنامه اجرايي قانون  آيين  -

  ه 15398 /ن13105به تصويب هيئت وزيران رسيده و به شماره  24/10/1374در جلسه مورخ 

  ابالغ شده است. 1/11/1374مورخ 

قانون مكلف است  2نامه وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصره  ين آيينا 6به موجب ماده 

ها طراحي و از اراضي  المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ ها را حتي جهات توسعه شهرها و شهرك

ابل غيرزراعي و غيرقابل كشاورزي استفاده كند و نظر وزارت كشاورزي را در مورد غير زراعي و غيرق

  ودن اراضي اخذ كند.كشاورزي ب
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  ج از محدوده قانوني و حريم شهرهانامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا در خار آيين -

مورخ  32569هئيت وزيران بنا به پيشنهاد شماره  27/2/1355نامه در جلسه مورخ  اين آيين

  به تأييد هئيت وزيران رسيده است.وزارت مسكن و شهرسازي  19/9/1354

شود  نامه بيشتر مربوط به ساخت و سازهاي خارج از حريم شهرها مي چند كه مفاد اين آيينهر 

جا اشاره  نامه در اين اين آيين 1هاي شهري تنها به مفاد ماده  ولي به لحاظ اهميت موضوع تعريف محدوده

  شود. مي

يم شهرها محدوده نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا در خارج از حر آيين 1در ماده 

  در مفاهيم زير به كار رفته است. قانوني و حريم شهر (محدوده استحفاظي يا نفوذي)

محدوده قانوني در شهرهايي كه طرح جامع و يا هادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع مربوطه   -1

مع و يا هادي رسيده باشد شامل محدوده خدماتي به اضافه محدوده توسعه آينده شهر كه در طرح جا

قانون  2منظور گرديده است خواهد بود. مگر اين كه محدوده حوزه شهرداري تعيين شده طبق ماده 

شود و در  تر از آن باشد كه در اين صورت محدوده ذكر شده محدوده قانوني شناخته مي شهرداري وسيع

انون شهرداري تعيين ق 2 ساير شهرها محدوده قانوني همان حدود حوزه شهرداري است كه طبق ماده

  گردد. مي

در شهرهايي كه طرح جامع و يا هادي براي آنها تهيه شده و به تصويب مراجع مربوطه رسيده و در  -2

هاي مذكور محدوده استحفاظي و يا نفوذي مشخص گرديده است حريم شهر همان محدوده  طرح

يا هادي بوده و يا محدوده  استحفاظي و يا نفوذي است و در مورد شهرهايي كه فاقد طرح جامع و

الحاقي به  99هاي مذكور تعيين شده باشد حريم شهر بر اساس ماده  استحفاظي و يا نفوذي در طرح

  گردد. يين ميقانون شهرداري تع

هيأت وزيران به انتهاي  5/11/1373. د مورخ 407/ ت 70971مصوبه شماره  1373در سال 

خصوص تهيه طرح توسعه و  ه است. موضوع اين اصالحيه درنامه اضافه شد اين آيين 4ماده  3تبصره 

  توسط وزارت مسكن و شهرسازي است. اي عمران جامع ناحيه
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  ها در برابر زلزله مانسازي ساخت نامه مقاوم آيين -

 5-1هاي با اهميت زياد و متوسط) موضوع بند  (ساختمان  )2و (  )1هاي گروه ( كليه ساختمان  -1ماده 

مورخ  969/ ت 11938نامه شماره  ها در برابر زلزله (موضوع تصويب ساختمان نامه طرح آيين

واحد   )12هاي مسكوني يا مختلط مسكوني تجاري داراي كمتر از ( به استثناي ساختمان  )27/12/1376

اعم از آن كه متعلق به   سازي آنها به اختيار مالك خواهد بود) مسكوني يا مسكوني و تجاري (كه مقاوم

نامه در  دولتي و عمومي يا بخش خصوصي باشند. بايد ظرف مدت يك سال از تاريخ ابالغ اين آيين بخش

ها خود را بر طبق اصول فني و با  مقابل زلزله تا حداكثر امكان مقاوم شوند و مالكين اين قبيل ساختمان

سازي كه در نظارت مهندسين مجاز داراي گواهينامه مخصوص صادر شده از طرف وزرات مسكن و شهر

شوند يا مهندسين مشاور سازه كه صالحيت  ناميده مي» مهندسين مجاز«نامه به طور اختصار  اين آيين

انجام «ريزي رسيده باشد، در برابر زلزله تقويت نمايند و گواهي  آنها به تأييد سازمان مديريت و برنامه

ان به جهت ضبط در پرونده ساختاي از اين گواهي را  دريافت دارند و نسخه» سازي عمليات مقاوم

  شهرداري محل تسليم نمايند.

نامه طرح  ميزان ايمني متناسب با امكان اجرايي ناشي از وضع ساختمان و بر طبق آيين -1تبصره 

  خواهد بود. ها در برابر زلزله ساختمان

مشمول اين  هاي صدور پروانه انجام عمليات تكميل و توسعه و تعمير اساسي كليه ساختمان -2تبصره 

هايي كه طبق مقررات اين ماده  هاي مربوط به ادامه فعاليت آن دسته از ساختمان بند و تمديد پروانه

ل به سازي درباره آنها الزامي است و فعاليت آنها نياز به دريافت مجوز دارد، موكو اجراي ضوابط مقاوم

  اجراي اين ضوابط خواهد بود.

ها در برابر زلزله از نظر نوع ساختمان اولويت با  سازي ساختمان اومريزي براي مق در برنامه -3تبصره 

خواهد هاي گيالن و زنجان  اي اولويت با استان باشد و از نظر منطقه هاي امدادي و درماني مي ساختمان

  بود.
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هاي  براي كليه ساختمان 1371ماه  هاي سراسر كشور موظفند تا تاريخ اول فروردين شهرداري -2ماده 

اي كه در  اند شناسنامه نامه كه در داخل محدوده و حريم شهرها قرار گرفته اين تصويب  )1وع ماده (موض

له مشخص ها در برابر زلز نامه طرح ساختمان آن وضعيت مقاومت ساختمان در برابر زلزله بر طبق آيين

  شده باشد، تنظيم نمايند.

مدت و امتحان،  اري دوره آموزش كوتاهزگوزارت مسكن و شهرسازي موظف است از طريق بر -3ماده 

سازي را به  نامه احراز صالحيت براي طراحي و نظارت بر عمليات مقاوم ينش و گواهيگزمهندسان مجاز را 

ها موظفند اسامي و آدرس مهندسان مجاز مقيم در حوزه خود يا شهرهاي  ايشان اعطا نمايد. شهرداري

  ها قرار دهند. ع مالكين ساختمانمعرض اطال مجاور قابل دسترسي را به نحو مقتضي در 

  گرفت شامل مراحل ذيل است: سازي كه توسط مالك ساختمان انجام خواهد عمليات مقاوم  -4ماده 

هيه سازه براي بازديد از ساختمان و ت با استفاده از خدمات مهندسان مجاز يا مهندسان مشاور رشته  -1

  سازي. لزوم يا عدم لزوم مقاومارش ميزان مقاومت در برابر زلزله و گز

  جاز يا مهندسان مشاور رشته سازه.سازي در صورت لزوم توسط مهندسان م تهيه طرح مقاوم  -2

  ظارت مهندسان مجاز.سازي تحت ن اجراي طرح مقاوم -3

  سازي. نامه انجام عمليات مقاوم اخذ گواهي -4

  اختمان در شهرداري محل.پرونده س سازي در نامه انجام عمليات مقاوم ثبت گواهي -5

المقدور تسهيالت اعتباري الزم را با شرايط مناسب. براي  ها با توجه به مقررات مربوط حتي بانك -5ماده 

  ها قرار خواهند داد. كين ساختمانسازي در اختيار مال هاي مقاوم اجراي طرح

ظفند بر نحوه اجراي مهندسان مجاز پس از قبول مسئوليت انجام خدمات طرح و نظارت مو -6ماده 

سازي، انجام عمليات را با درج ميزان  سازي نظارت نموده و پس از خاتمه عمليات مقاوم هاي مقاوم طرح

  واهي و به شهرداري اعالم نمايند.ايمني ساختمان در برابر زلزله گ

نامه را كه  يباين تصو  )1سازي موضوع ماده ( هاي انجام عمليات مقاوم نامه ها گواهي شهرداري  -7ماده 

گونه وجهي، در پرونده ساختمان مربوط ضبط نموده و از ندسان مجاز صادر شده بدون اخذ هرتوسط مه
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هاي مشمول  هايي كه در مورد وضعيت ساختمان در پاسخ كليه استعالم 1371ماه سال  تاريخ اول فروردين

سازي را قيد  مقاوم انجام عملياتگيرد مراتب انجام يا عدم  سازي از طرف مراجع مختلف صورت مي مقاوم

  خواهند نمود.

سازي و نحوه عمل مهندسان مجاز را  وزارت مسكن و شهرسازي نظارت عمومي بر عمليات مقاوم -8ماده 

ها را حداكثر  سازي انواع ساختمان هاي فني براي مقاوم هاي الزم در مورد روش عهده دارد و دستورالعمل به

  راهنما منتشر خواهد نمود. عنوان ماه به  )6ظرف مدت (

هاي  هاي اجرايي و سازمان گويي به سواالت فني دستگاه وزارت مسكن و شهرسازي براي پاسخ -9ماده 

هاي مهندسي در مورد  هاي خود و نيز ارايه مشورت سازي ساختمان مقاوم  دولتي و عمومي در زمينه

لي دستورالعم  )2800برابر زلزله (استاندارد  ها در نامه طرح ساختمان اي كه در آيين هاي ويژه ساختمان

متشكل از » كميته ايمني ساختمان در برابر زلزله«عنوان  اي تحت براي آنها درج نگرديده است. كميته

هاي مهندسي زلزله، تشكيل خواهد داد. اين كميته  اساتيد و افراد خبره و صاحب نظر در كليه رشته

ها در برابر زلزله در  سازي ساختمان مسايل فني مربوط به ايمن عنوان يك مرجع مشورتي در زمينه به

م محترم رياست جمهوري به تأييد مقا 12/2/1369نامه در تاريخ  سطح ملي تلقي خواهد شد. اين تصويب

  رسيده است.

  خل محدوده و حوزه استحفاظي شهرهابخشنامه در مورد تعيين تكليف اراضي ملي شده دا ـ 

در رابطه با  2/9/1368/ل مورخ 32214نامه شماره  جلسه موضوع دعوت 12/9/1368در تاريخ 

توجه به تعيين تكليف اراضي ملي شده داخل محدوده و حوزه استحفاظي شهرها تشكيل گرديده با 

   صراحت قانون زمين شهري:

  گيرد. رت مسكن و شهرسازي قرار ميهاي مذكور در اختيار وزا اراضي موات و باير محدوده -1

  وزارت مسكن و شهرسازي است. هاي مذكور با هرگونه واگذاري براي مصارف غيركشاورزي در محدوده -2

گونه اراضي داير براي مصارف  اراضي داير كماكان در اختيار وزارت كشاورزي است كه واگذاري اين  -3

  اورزي نيز با وزارت كشاورزي است.كش
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  صنعتي از حريم شهرها خروج شهرهاينامه رياست جمهوري در مورد  بخش -

هاي حسب دستور رياست  هاي صنعتي در ارتباط با شهرداري منظور حل مشكالت شهرك به

  .جمهوري مراتب ذيل براي اقدام ابالغ شده است

  خارج از حريم شهرها طراحي شوند. هاي صنعتي در آينده احداث شهرك -1

  دولت از طرح مستثني شوند. هاي صنعتي مصوب  در طرح توسعه حريم شهرها، حريم شهرك -2

اند. وزارتخانه كشور و  ه اساس مصوبات دولت احداث گرديدهاي صنعتي موجود كه بر مورد شهركدر   -3

ها از حريم شهرهاي موجود  مسكن و شهرسازي هماهنگي الزم را به نحوي معمول دارند تا اين شهرك

ها را  رض شهرداريدرصد عوا 1ها بايد  مستثني شوند. لكن به هر حال واحدهاي مستقر در اين شهرك

  پرداخت نمايند.

  قانون زمين شهري 14توالعمل ماده دس -

ضوابط و مقررات به تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا 

داشته  قانون زمين شهري، برحسب اين كه داخل محدوده قانوني يا استحفاظي قرار 14آيش موضع ماده 

گردد. در اجراي اين دستورالعمل،  ي ضوابط و مقررات قبلي ميآباد دولت باشند به شرح زير تعيين و جاي

ها، مطرح و  يا مرجع طرح 5در صورت نياز به تغيير يا تعيين كاربري موضوع حسب مورد كميسيون ماده 

در اجراي اين ضوابط الزم است  خواهد گرفت.  گيري قرار همراه با نحوه تأمين خدمات الزم مورد تصميم

  )1386(جهانگير،  گردد. رعايت  1359در شهرها مصوب قانون حفظ و گسترش فضاي سبز 

  باغات داخل محدوده قانوني:  -الف

تواند تملك نموده و با حفظ  ها مي باغاتي كه شهرداري عالوه بر مصوبات طرح  فضاي سبز عمومي: -1

رت فضاي سبز عمومي نگهداري كند (اعم از اين كه در طرح مصوب صو وضعيت درخت و نظام آبياري به

  طه به فضاي سبز عمومي تبديل شود.با تصويب مراجع مربو  داراي كاربري باشند يا نباشند)

باغ مسكوني: باغاتي كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومي باشند قابل تبديل به منطقه  -2

  سازي ويژه به شرح زير هستند. مانك و ساختمسكوني با ضوابط تفكي  -باغ
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صد و حداكثر سطح اشغال در 20مترمربع با تراكم ساختماني  2000حداقل تفكيك، افراز و تقسيم  -2-1

   درصد: 10

كثر سطح درصد با حدا 30مترمربع اجازه استفاده از تراكم ساختماني  5000تا  3000در قطعات  -2-2

  درصد سطح زمين. 15اشغال 

مترمربع مساحت داشته باشند نيز مشمول ضابطه  2000باغات تفكيك شده قبلي كه كمتر از  -1ره تبص

مترمربع  150مترمربع باشد. حداكثر تا  150هستند در قطعاتي كه سطح اشغال ساختمان كمتر از  2-1

  مجاز است. مترمربع سطح اشغال در دو طبقه و يك طبقه زيرزمين 150باشد حداكثر تا 

در صورت احداث ساختمان مسكوني در يك طبقه، محل استقرار آن بايد از هر ضلع زمين  -2تبصره 

باشد.  متر مي 16طبقه  4متر،  12طبقه  3متر،  8طبقه  2هاي  متر فاصله در مورد ساختمان 4حداقل 

بايد  طبقه در مناطق باغ مسكوني مجاز نيست و نقشه استقرار بنا در زمين 4احداث ساختمان با بيش از 

  ايت كمترين ميزان قطع درخت باشد.با رع

هاي خدماتي مانند هتل، واحدهاي تفريحي و ورزشي و فرهنگي كه  در آن دسته از كاربري -3تبصره 

هاي خدماتي عمومي كه با  انتفاعي باشند، رعايت كليه ضوابط اين بند الزامي است، ليكن در كاربري

در تمام  درصد تراكم 45درصد سطح اشغال و  15از حداكثر شود، استفاده  اعتبارات دولت احداث مي

  حاالت بالمانع است.

گونه هر 2-3و  2-2تر موضوع بندهاي  با استفاده از مزاياي تفكيك مربوط به قطعات بزرگ  -4تبصره 

  قيد شود.تفكيك بعدي ممنوع است و مراتب بايستي در سند مالكيت و صورت مجلس تفكيكي 

درصد از سطح باغات خود  70منطقه باغ مسكوني كه داوطلبانه مايل به واگذاري  مسكوني: مالكين -3

توانند با تصويب مراجع  صورت رايگان به شهرداري باشند مي عنوان فضاي سبز عمومي يا باغ شهري به به

   :هاي مسكوني استفاده كنند، مشروط به اين كه بندي مربوطه به جاي منطقه باغ مسكوني از انواع منطقه

هزار  20كنند از  صورت يكپارچه از اين ضوابط استفاده مي طور مشترك به سطح مجموع باغاتي كه به ـ 

  مربع كمتر نباشد.متر
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  صورت يكپارچه باشد. االمكان به سهم خدمات و فضاي سبز عمومي حتي ـ 

بندي  طقهعنوان من عالي شهرسازي و معماري تحت شوراي 14/2/71ضمن رعايت كامل مفاد مصوبه  ـ 

  ا رعايت نمايند:ابط زير رومسكوني شهرها، ض

  با رعايت ضوابط مربوطه. -منطقه تك خواري -3-1

درصد و با  80مترمربع و حداكثر تراكم  500منطقه چند خانواري حداقل تفكيك افراز و تقسيم  -3-2

  درصد. 100مترمربع حداكثر  1000ز افزايش سطح قطع به بيش ا

درصد و با افزايش  100مترمربع با تراكم  1000ني حداقل تفكيك، افراز و تقسيم منطقه آپارتما -3-3

  درصد.120مترمربع حداكثر  2000از سطح قطعات به بيش 

هاي مسكوني و انتفاعي بوده و  اراضي واگذار شده بر اساس اين بند غيرقابل تبديل به كاربري -1تبصره 

براي استفاده عمومي تبديل به پارك نموده چگونگي را ماه آنها را  15شهرداري موظف است ظرف مدت 

به سازمان مسكن و شهرسازي استان اطالع دهد. در صورت عدم تبديل آنها به پارك در اين مدت 

  ورد نياز شهر اختصاص خواهد يافت.بالفاصله با تصويب مراجع مربوطه به ساير خدمات عمومي م

  نوني:ورزي يا آيش داخل محدوده قااراضي كشا  -ب

تبديل اراضي كشاورزي كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومي باشند به باغ با استفاده   -1

قسمت الف اين دستورالعمل بالمانع است. در اين صورت  2از مقررات منطقه باغ مسكوني موضوع بند 

ه تصويب شهرداري ي بهاي تفكيكي و ساختمان الزم است كه نقشه درختكاري باغ نيز همراه با نقشه

  مربوطه برسد.

تبديل و تغيير كاربري اراضي كشاورزي يا آيش داخل محدوده قانوني به مسكوني درصورتي كه طرح  -2

بيني خدمات مورد نياز تهيه و به تصويب برسد مورد تأييد است. كسب اجازه  تفصيلي يا هادي آنها با پيش

راضي مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي گونه ا سازي اين بندي و تفكيك و ساختمان قطعه

رسازي و معماري ايران خواهد عالي شه شوراي 3/10/69عمومي و خدماتي شهرها موضوع مصوبه مورخ 

  بود.



 

 116ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

فكيك به شرح زير توانند از ضوابط ت سازي ندارند مي تا زماني كه مالكين قصد تفكيك و ساختمان -3

  استفاده نمايند:

  هكتار 5ها زار كيك اراضي شاليحداقل تف  -

  هكتار 10زار  راضي زراعي غيرشاليحداقل ا  -

  هكتار 20حداقل اراضي زراعتي ديم  -

   عالي شهرسازي و معماري ايران: يمصوبات شورا -

عالي شهرسازي و معماري ايران تدوين ضوابط و مقررات عمومي  يكي از وظايف مهم شوراي

انوني توسعه موزون و هماهنگ كالبدي شهر را فراهم نمايد، است. از بدو شهرسازي كه موازين اجرايي و ق

عالي شهرسازي و معماري ايران تاكنون ضوابط و مقرراتي در همين راستا تدوين گرديده  تأسيس شوراي

  ي و معماري ايران آورده شده است.است. در زير بعضي از ضوابط و مقررات شهرساز

  هاي توسعه شهري بري اراضي در طرحهاي ساختماني و كار تراكمبندي و تعيين  ضوابط منطقه -

عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شد.  شوراي 19/11/1364اين ضوابط نخست در جلسه 

   اصالح گرديد، كه متن آن به شرح زير است: 7/2/1366سپس در جلسه مورخ 

قبال اضافه ارزشي كه براي هر يك از توانند در  باشند مي هايي كه داراي طرح جامع مي شهرداري -1

شود، با تعيين شوراي شهر  كم ايجاد مياراضي در مناطق مسكوني با تراكم قطعات اراضي بيش از قيمت 

 8و تأييد وزارت كشور، مستند به تبصره بند   اسالمي) قانون تشكيل شوراي 35ماده  1(مستند به بند 

رض اختصاصي به تناسب ميزان اضافه ارزش حاصله وضع و و تبصره آن عوا ها قانون شهرداري 45ماده 

» هاي شهري هاي اقتصادي در ساختمان درآمد حاصله از فعاليت«نام  وصول نموده و در حسابي جداگانه به

هاي توسعه و عمران شهري و اجراي آنها با نظر شوراي اسالمي شهر و  در تهيه طرح نگهداري كرده و تنها

  صرف برسانند.بوطه به مهاي مر عامليت دستگاه

هاي مصوب كه بعد از تصويب طرح جامع و  ها و تأسيسات ناهماهنگ با كاربري در مورد ساختمان -2

هاي جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث گرديده و همچنين در مواردي  بندي مقرر در طرح ضوابط منطقه
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در مناطق غيرتجاري، محل كسب و پيشه يا رغم تعيين نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره  كه علي

تجارت احداث گرديده و يا به هرحال شرايط كاربري مقرر در پروانه ساختمان رعايت نشده باشد، 

تواند درصورتي كه ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصي از اضافه ارزش حاصله بر اثر  شهرداري مي

صويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور رسانيده باشد، هاي ساختماني را به ت امتيازات كاربري و تراكم

بنابر تقاضاي صاحب ملك و يا صاحب محل كسب و پيشه، و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصي 

و قلع بنا يا تعطيل  100ها، قبل از طرح موضوع در كميسيون ماده  مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آن

عالي  قانون تأسيس شوراي 5رح تفصيلي موضوع ماده محل كسب و پيشه مورد را در كميسيون ط

بندي  شهرسازي و معماري ايران مطرح سازد. هرگاه كميسيون مذكور با استفاده از تعديل ضوابط منطقه

برداري از آنها لطمه اساسي به توازن و  ها و تأسيسات احداث شده و بهره تشخيص دهد كه ساختمان

ثر نيست و لهذا با اصالح و تعديل كاربري آن ؤاس طرح جامع شهر مو در اس سازد تناسب شهر وارد نمي

ها و تأسيسات مذكور عوارض اختصاصي مقرر را براساس ضابطه  موافقت نمايد. شهرداري بابت ساختمان

فوق وصول و با صدور گواهي پايان كار يا عدم خالف و يا ادامه كار محل كسب و پيشه  ) 1مندرج در بند (

د و يا آن را مغاير با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و يا مغاير با اساس طرح جامع موافقت ننماي

قانون شهرداري رفتار  55الحاقي به ماده  24و تبصره بند  100ماده  1تشخيص دهد برابر مفاد تبصره 

  خواهد شد.

هاي كلي است كه  رعايت حدود و سقف  منظور از رعايت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر، تبصره:

  يابي آنها تعيين شده است. ط مكانهاي مختلف و هم در ضواب هاي جامع هم براي مقادير كاربري در طرح

عالي  به شرح زير طرف شوراي 1هاي مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصي موضوع بند  اولويت ـ 

  شود. ي به وزارت كشور پيشنهاد ميشهرسازي و معمار

  يلي و هادي و توسعه و عمران شهريجامع و تفص هاي تهيه طرح ـ 1

  اصالح و احداث شبكه ارتباطي ـ 2

  هاي كهنه و قديمي و نوسازي بافت بهسازي ـ 3
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  انجام آن به عهده شهرداري باشد) بهبود و توسعه منابع و شبكه آبرساني (اگر ـ 4

  هاي آموزشي تملك و احداث ساختمانـ كمك به 5

  در محدوده استحفاظي و حريم شهرهاها  ي مجاور راهضوابط حفظ حريم و اراض -

عالي شهرسازي و معماري آن تصويب رسيده و در  شوراي 1/3/1368اين ضوابط در جلسه مورخ 

اي اضافه شده است كه متن كامل ضوابط فوق به شرح ذيل  نيز به آن اصالحيه 3/2/69جلسه مورخ 

  باشد. مي

طورعموم منجر  ها كه به هاي بين شهري و كمربندي ادهسازهاي اطراف جو منظور كنترل ساخت به

عالي شهرسازي و معماري ايران در  شوراي  گردد، هاي مذكور مي رويه شهرها به سمت جاده به توسعه بي

   ضوابط زير را تصويب نمود: 1/3/1368جلسه مورخ 

متر از  150نين تا عمق هاي كمربندي و محدوده قانوني شهرها و همچ اراضي واقع در حد فاصل جاده ـ 1

هاي  هاي مذكور چنانچه در خارج از محدوده استحفاظي طرح حد حريم قانوني راه در بر خارجي جاده

گردند مگر اين كه فاصله كمربندي از  هاي مذكور اضافه مي اند به محدوده مصوب جامع يا هادي واقع شده

ر طرح تأثيري در ميزان و جهت گسترش محدوده و وسعت اراضي فيمابين به حدي باشد كه در طول عم

شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حريم استحفاظي را در عمل غيرممكن بسازد كه تشخيص آن با 

عالي شهرسازي و معماري ايران در شهرهاي داراي طرح جامع و مراجع و  شوراي 5كميسيون ماده 

  واهد بود.هاي هادي حسب مورد خ رحمقامات مسئول بررسي و تصويب ط

هاي بين شهري واقع در محدوده استحفاظي و  ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات در طرفين كليه راه ـ 2

دسترسي هم سطح به هاي  وني راه و همچنين ايجاد راهمتر از بر حريم قان 150حريم شهرها به عمق 

  جاده اصلي ممنوع است.

هاي بين شهري واقع در محدوده استحفاظي  يه راهـ احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در طرفين كل3

سطح به  هاي دسترسي هم متر از بر حريم قانوني راه و همچنين ايجاد راه 150و حريم شهرها به عمق 



 

  119ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

هاي  در قالب طرح روشني بهدسترسي الزم هاي  گر در مورد كاربري و هم راهجاده اصلي ممنوع است. م

  ط مربوط به آنها تعيين شده باشد.شده يا ضوابمصوب جامع و تفصيلي و هادي ترسيم 

هاي كشاورزي و باغات و  از زمين  داشت و برداشت)  برداري (كشت، تأسيسات الزم براي بهره ـ 1تبصره 

  ها، هاي واقع در مسير راه ها و تونل پل  هاي مخابراتي، هاي انتقال نيروي برق و شبكه همچنين خطوط پايه

بندها و  سيل  هاي آبرساني، هاي آبياري خطوط و لوله ها و شبكه كانال  گاز، هاي انتقال نفت و لوله

  ات مربوط به خود هستند.از شمول بندهاي فوق مستثني و تابع قوانين و مقرر  گيرها، سيل

توانند  هاي جامع حسب مورد و در صورت لزوم مي يا مراجع تصويب طرح 5هاي ماده  كميسيون

شوند  را نيز كه از شهر به روستاها و يا نقاط ديگري در اطراف شهر منتهي مي هاي ارتباطي ديگري جاده

متر قابل تقليل است. همچنين  50مشمول اين مقررات بنمايد كه در اين صورت حريم حفاظتي آنها تا 

نمايند نيز چنانچه در قالب  هاي بين شهري در مواردي كه از روستا عبور مي حريم حفاظتي جاده

  متر قابل تقليل است. 50گيرد تا  هسازي يا هادي روستايي مورد طراحي قرارهاي ب طرح

هاي  ها و واحدهاي صنعتي و صنفي و تجاري و خدماتي و نظاير آن موجود در دو طرف راه كليه كارگاه ـ 4

  هاي متمركز جديد منتقل شوند.  بايست به مجموعه موضوع اين مصوبه مي

فاصل  نظارت در حد و مراجع مسئول صدور پروانه و 99ماده  ها در مورد حريم موضوع شهرداري

گونه  هاي مناسب براي انتقال اين هاي جامع و هادي موظفند محل حريم شهرداري تا محدوده نهايي طرح

هاي مصوب توسعه شهري  ها بر اساس طرح واحدها را با همكاري ادارات كل مسكن و شهرسازي استان

راي انتقال فراهم نمايند و وزارت مسكن و شهرسازي با استفاده از امكانات تعيين و تسهيالت الزم را ب

  كرد. امر فوق را تسهيل خواهدبا استفاده از اراضي دولتي تحقق   خصوص سازمان زمين شهري و به

هاي قبلي بر اساس تصويب مراجع قانوني مقرر حسب مورد به فضاهاي سبز و يا ساير  محل

  ري خصوصي مغاير با آن ممنوع است.و اعمال هرگونه كارب هاي عمومي تبديل كاربري

شود و اضافه بر  هاي قانوني و حريم شهرها واقع مي ها كه در داخل محدوده آن قسمت از حريم راه -5

منظور كمك به پاكيزگي و زيبايي منظر ورودي شهرها و جلوگيري از  به  باشد، رو مي عرض سواره و پياده
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ها در محدوده امكانات آنها  براي ساخت و سازهاي بعد از حريم راه توسط شهرداريبازكردن راه دسترسي 

 ز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.و با هماهنگي وزارت راه و ترابري براي درختكاري و ايجاد فضاي سب

  )1387(دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، 

  بهاي فاضال خانه لزوم حفظ حريم تصفيفه  -

با توجه به لزوم حفظ حريم  18/10/1368عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  شوراي

   محيطي مقرر نمود: هاي فاضالب به لحاظ مشكل بو و ساير عوامل زيست خانه تصفيه

  محيطي رعايت گردد. ها كليه مسايل فني و زيست در انتقال موقعيت مكاني تصفيه خانه  اول:

خانه جلوگيري  كيلومتري تصفيه 6وساز تا حريم  هاي مربوطه موظفند از هرگونه ساخت اهدوم: كليه دستگ

ها ايجاد  نمايند. درضمن الزم است توسط مسئوالن مربوطه كمربند درختكاري در اطراف تصفيه خانه

  )1387(دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،  .شود

  ضوابط و مقررات نماي شهري  -

   تصويب نمود: 28/8/1369لسه مورخ عالي شهرسازي و معماري ايران در ج شوراي

ها كه از داخل معابر قابل  هاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهرك كليه سطوح نمايان ساختمان  -1

الزم است با مصالح   نماي شهري محسوب شده،  مشاهده است، اعم از نماي اصلي و يا نماهاي جانبي،

  سب و زيبا و هماهنگ نماسازي شود.طرز منامرغوب به 

  ماسازي نماهاي اصلي و جانبي است.صدور گواهي پايانكار ساختمان مشروط به انجام ن -2

ماه از  6سازي الزم است. ظرف مدت  در كليه شهرهاي داراي طرح جامع و تفصيلي و هادي و شهرك  -3

ها  كننده طرح و به تصويب مراجع تصويبشده  اين تاريخ ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ تهيه

سازي كه بعد از تاريخ اين مصوبه تهيه و به  هاي جامع و تفصيلي و هادي و شهرك برسد. همراه طرح

  هماهنگ نيز بايد به تصويب برسد. ضوابط و مشخصات نماسازي  تصويب خواهد رسيد،

رك توسط وزارت مسكن و طور مشت اصول كلي ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف يك ماه به -4

  ارت كشور تهيه و ابالغ خواهد شد.شهرسازي و وز
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ها با هماهنگي وزارت كشور در نحوه صدور  شهرداري 3تا زمان تهيه ضوابط و مشخصات موضوع بند  -5

  كار اقدام خواهد نمود. اهي پايانگو

يه و اجرا و نظارت بر مهندسين مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي موظفند در ته -6

(دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي  ليه سطوح نمايان را رعايت كنند.هاي ساختماني نماسازي كامل ك طرح

  )1387و معماري ايران، 

  3/10/1369ماتي شهرها مصوبه مورخ ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خد -

سيسات و تجهيزات و خدمات عمومي كه صاحبان اراضي ضوابط و مقررات مربوط به سطوح الزم براي تأ

بندي  اعم از دولتي و غيردولتي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده خدماتي شهر و كسب اجازه قطعه

   واگذار نمايند به شرح زير است: سازي پس از رعايت مقررات قانون زمين شهري بايد و تفكيك و ساختمان

هاي توسعه شهري براي  زار مترمربع از هر قطعه زمين در شهرهايي كه طبق طرحنسبت به مازاد بر ه -1

قطعات مزبور معين شده بيش از سهم مقرر در اين بند باشد مقدار اضافي در مقابل زمين معوض معادل 

  ي، صنعتي) باشد واگذار خواهد شد.تجار  كه داراي كاربري خصوصي (مسكن،

مربع نيز متعلق به شهرداري متر 1000تفكيك قطعات كمتر از  زبديهي است معابر خاص ا -2تبصره 

  است. 

هاي هادي و  مساحت و محل اراضي مربوط به تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مطابق طرح  -2

شود بقيه  شود و غير از آنچه كه متعلق به شهرداري است و به او واگذار مي جامع و تفصيلي تعيين مي

شود بقيه طبق قانون  ي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي است و به او واگذار ميطبق قانون زمين شهر

گيرد كه طبق قانون زمين شهري در اختيار  زمين شهري در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي

  بردار تحويل دهد. ها بهره ستگاههاي مصوب به د گيرد كه طبق كاربري وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي

% متعلق به 70از كل ذخيره اراضي حاصل از اجراي اين مصوبه براي معوض فضاهاي خدماتي  -1ره تبص

  % متعلق به دولت است.30هرداري و ش

  باشد. مصوبه مقرر گرديد مجاز نميوصول مازاد بر آنچه كه در اين  -2تبصره 
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جراي اين ضوابط و واگذاري اراضي داراي كاربري مسكوني و تجاري و صنعتي (خصوصي) كه در ا -3

جهيزات و خدمات عنوان معوض تأسيسات و ت مقررات در اختيار شهرداري و دولت قرار گرفته جز به

  عمومي ممنوع است.

تعيين اولويت در استفاده از اراضي معوض براي تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي به عهده كميسيون  ـ 4

فرهنگي جمهوري اجتماعي و   اول توسعه اقتصادي،قانون برنامه  10نامه اجرايي تبصره  موضوع آيين

  )1387(دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،  اسالمي ايران است.

 ها هاي دولتي و شهرداري ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح -

  16/6/1371مصوب مورخ 

  هاي جامع و تفصيلي و هادي اعم از مسكوني، هاي طرح كاربريها موظفند در تمام  شهرداري

هاي مزبور براي مالكيني كه متقاضي احداث ساختمان  تجاري و خدماتي طبق ضوابط و مقررات طرح

هاي دولتي يا  هاي مصوب هستند پروانه ساختمان صادر نمايند مگر اين كه اجراي طرح مطابق كاربري

هاي مربوطه در امالك مالكين مزبور اعالم شده باشد كه در اين  تگاهها توسط دس هاي شهرداري طرح

ها به ترتيب زير عمل  يهاي دولتي و شهردار صورت با توجه به قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح

  خواهد شد:

 ماه مقرر در قانون 18در صورت اعالم نظر دستگاه اجرايي مبني بر عدم تصميم به اجراي طرح ظرف  ـ 1

در مناطق   ماه مقرر در قانون، 18يا انقضاي مهلت   و موكول كردن آن به آينده خواه قبل و بعد از ده سال،

مسكوني و تجاري اجازه احداث يا تجديد بنا و افزايش ساختمان مسكوني با رعايت ضوابط مربوط به تعداد 

  ير بنا داده شود.مترمربع در كل ز 150حداكثر تا   طبقات و سطح اشغال و تراكم مجاز،

تعهد الزم مبني بر عمده مطالبه   موكول شده باشد،  سال، درصورتي كه اجراي طرح به قبل از ده  -1تبصره 

دولتي  هاي قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح 1هزينه احداث و تجديد بنا مطابق بنا مطابق تبصره 

  گرديد. ها از امالك اخذ خواهد  يو شهردار
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در صورت تعداد مالكين مشاع بر اساس اسناد مالكيت مربوط به قبل از تصويب قانون تعيين  -2تبصره 

) به هريك از مالكين احداث يك واحد 29/9/67ها ( هاي دولتي و شهرداري وضعيت امالك واقع در طرح

م شود مشروط بر اين كه در مجموع از تراك مترمربع اجازه داده مي 150مسكوني به مساحت حداكثر 

  اد طبقات و سطح اشغال رعايت شود.ساختماني مجاز منطقه بيشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعد

چند خانواري و تك واحدي در   بندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني، ضوابط و مقررات منطقه -

   آفتاب و عدم اشراف) ظ تأمين نورجهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني (به لحا

   تصويب نمود: 14/2/1371عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  رايشو   

هاي مجتمع  جامع و تفصيلي به يكي از صورت  هاي هادي، سطوح مسكوني شهرها بايد در طرح  -1

  د خانواري يا تك واحدي مشخص شود.چن  آپارتماني،

چند   هاي مجتمع آپارتماني، رتهاي هادي، جامع و تفصيلي به يكي از صو در سطوحي كه در طرح -2

ك طبقه با واحدها داراي حياط اختصاصي محصور بوده و در اصل براي ي  خانواري يا تك واحدي است،

  شود. زيرزمين طراحي مي

استفاده از يك طبقه اضافي در سطوح تك واحدي به شرطي مجاز است كه واحد مستقل   -1تبصره 

نيايد و در طراحي آن حقوق همسايگان (به لحاظ تأمين  مسكوني و غير آن در ساختمان به وجود

  شود. ع از حقوق مذكور پذيرفته ميمحفوظ و دفا آفتاب و عدم اشراف)    نور

ايد به تصويب كمتر از اين مقدار ب  مترمربع است، 120حداقل مساحت تفكيكي تك واحدي  -2تبصره 

  مراجع مربوطه برسد.

ختمان اختصاصي نبوده و به صورت مشاع به كليه واحدهاي در سطوح چند خانواري محوطه سا -3

طبقه بوده و  4تا  2ها در اين منطقه بين  مسكوني آن ساختمان تعلق دارد. تعداد طبقات ساختمان

المقدور با رعايت حقوق همسايگان موضوع اين مصوبه انجام خواهد شد. حداقل تفكيك  طراحي آنها حتي

  است. مترمربع  500گونه اراضي  اين



 

 124ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

در صورت اختالف نظر در بين طراحان و مراجع صدور پروانه حسب موردنظر مراجع تصويب   -1تبصره 

  صيلي و هادي مالك عمل خواهد بود.هاي تف طرح

هاي آپارتماني بايد طوري باشد كه ضمن  ضوابط تفكيك زمين و احداث ساختمان در مجتمع -2تبصره 

تر و تجميع و عدم  هاي بزرگ سطح اشغال و استفاده از زمين رعايت تراكم جمعيتي باعث تشويق كاهش

  تفكيك باشد.

شهرهاي جديد و توسعه جديد شهرها   سازي زمين، هاي آماده ضوابط اين مصوبه بايد دركليه طرح -5

سازي، شهرهاي جديد و توسعه جديد شهرها  هاي مصوب قبلي آماده طوركامل به اجرا در آيد و در طرح به

هاي  عمل آمده به تصويب مراجع مربوطه برسد. در مورد بافت موجود شهرها در طرح ات الزم بهنيز اصالح

هادي جامع و تفصيلي و هادي در دست تهيه در صورتي كه اجراي اين ضوابط در همه شهر و يا بعضي از 

تصويب كنندگان طرح همراه با داليل كافي به مراجع  محالت غيرمقدور باشد مراتب بايد توسط تهيه

  عالي به اطالع اين شورا برسد. ارش گردد و از طريق دبيرخانه شورايگزهاي مذكور  طرح

ماه تعاريف و جداول راهنما و دستورالعمل و  3وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت  -6

غ الگوهاي مناسب را ضمن آموزش الزم به طراحان متصديان اجرايي جهت اجراي اين مصوبه تهيه و ابال

  نمايد.

عالي شهرسازي و  شوراي 10/8/1378ضابطه جلوگيري از افزايش محدوده شهرها مصوب جلسه  �

  .معماري ايران

هاي هادي و جامع شهري تا  هرگونه افزايش در محدوده مصوب طرح  از تاريخ تصويب اين مصوبه، -1

محدوده فعلي طرح بر در   زماني كه تراكم ناخالص جمعيتي شهر (يعني نسبت جمعيت به سطح مصوب)

  تحقق پيدا نكرده باشد ممنوع است.هاي مصوب  اساس طرح

عالي  آن دسته از پيشنهادات مربوط به افزايش محدوده شهرها كه تا اين تاريخ به دبيرخانه شوراي  -تبصره

گرفته است مشمول  عالي شهرسازي قرار شهرسازي و معماري ايران واصل و در نوبت دستور كار شوراي
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در مورد آنها به عمل  عالي هاي كارشناسي الزم جهت طرح در شوراي اد اين مصوبه نبوده و بررسيمف

  خواهد آمد.

هاي مركزي و قديمي  هاي مربوطه موظفند براي ارتقاي كيفيت و شرايط زندگي در محله دستگاه ـ 2

س از تعيين حدود هاي مذكور پ وجود آمدن امكان عرضه بيشتر و به موقع زمين در بخش شهرها و به

هاي تفصيلي  هاي جامع شهري، بالفاصله طرح بازسازي و نوسازي در طرح  مناطق مشمول بهسازي،

موضعي و طراحي شهري الزم براي اين مناطق را با حفظ هويت و رعايت اصول معماري و شهرسازي 

هاي باارزش  بافت در مورد  استان مربوطه برسانند، 5بومي شهر و تهيه و به تصويب كميسيون ماده 

تأييد سازمان ميراث فرهنگي هاي مذكور به  طرح  ،5تاريخي الزم است پيش از طرح در كميسيون ماده 

  برسد.

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در جهت هدايت اصولي افزايش تراكم ناخالص شهري،   -3

يابي آن را بر حسب اولويت  زي و مكانسا عنوان يكي از ابزارهاي مورد نياز اين مصوبه ضوابط بلند مرتبه به

مراحل تصويب و اجرا ارايه ها مطالعه و تهيه نمايد و براي طي  و ضرورت در شهرها با همكاري شهرداري

  نمايد.

هاي دولتي و  هاي تعاوني يا ارگان شركت  هرگونه تفكيك زمين و واگذاري آن براي امر مسكن به افراد، ـ 4

  وده استحفاظي شهرها ممنوع است.ل حريم و محدغيردولتي و نهادها در داخ

ها، اشخاص يا  هاي مصوب اعم از اين طريق سازمان قبول تقاضاهايي مربوط به افزايش محدوده طرح ـ 5

و طرح  5ها و ساير اعضا كميسيون ماده  توسط شهرداري  هاي تعاوني و غيره درخواست شده باشد، شركت

ين شده ها تا حصول به شرايط تعي عالي شهرسازي استان يو شورا هاي مذكور اها در كميسيوناين تقاض

  در اين مصوبه ممنوع است.

مصوب شهري و  هاي  تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات داراي كاربري كشاورزي و باغداري در طرح ـ 6

  هاي شهري ممنوع است. به كاربري ها تبديل جنگل
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اث بنا براي اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه ـ صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احد7

هاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند. تا قبل از اين كه تراكم ناخالص جمعيتي در  در طرح

  طرح مصوب نرسيده باشد ممنوع است.بيني شده در  بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش

هاي با قابليت  رويه شهرها و حفظ باغات و اراضي زراعي و زمين منظور جلوگيري از گسترش بي به ـ 8

از تاريخ تصويب اين   ها در پيرامون شهرهاي كشور و رعايت دقيق موضوع اين مصوبه، كشاورزي و جنگل

هاي جامع  هاي توسعه شهري موظفند در تجديد نظر و يا تهيه طرح كننده طرح هاي تهيه مقررات دستگاه

بندي و استفاده از زمين در محدوده استحفاظي و حريم تعيين شده در  شه منطقهو هادي شهرها، نق

هاي موجود و همچنين حفظ و حراست از  هاي مذكور را با حفظ اراضي كشاورزي و باغات و جنگل طرح

هاي  زيست و تعيين كاربري هاي مناطق چهارگانه محيط شهري و رعايت محدوده هاي عبوري بين حرايم راه

توانند در حريم شهر مستقر  اي كه مي تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در مقياس شهري و ناحيه عمده و

ساير مراجع مربوطه عالي شهرسازي و معماري ايران و  تهيه و براي تصويب به شوراي  شوند و كمربند سبز،

  )1387(دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،  ارايه نمايند.
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  شهر
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6  

  آباد دولتهاي كالبدي شهر  ويژگي

  آباد دولتچگونگي روند توسعه و سير تحول تاريخي و كالبدي شهر  -1- 6

آباد در چندين مرحله زماني سير  شهر دولت دست آمده، ههاي ب نقشه با توجه به اطالعات و

هاي  قرار داشتن مكان علت نزديكي به اصفهان و به ابتدا اين شهر ت.تكاملي خويش را طي نموده اس

يا بدرقه پذيراي  هنگام استقبال و در داده است و جاي مي خود ، مهمانان دربار را درحي در اطراف آنتفري

كه با  اند. افراد مختلف بوده است. براي پذيراي از ميهمانان دربار افرادي نيز در اين مكان ساكن بوده

سير تحول  و آباد را بنيان گذاشت هسته اوليه شهر دولت گذشت زمان تعداد اين افراد گسترش پيدا كرد و

كرده كه بقاياي اين بافت در مركز  بافت اوليه شهر را ايجاد مي ادامه داشته و 1347اوليه شهر تا سال 

يگر مفهوم توسعه را براي شهر اما بعد از اين دوره د  نزديكي مسجد جامع آن قرار دارد. در فعلي شهر و

برد. چرا كه تنها به گسترش شهر از بعد از  كار توان به همانند بسياري از شهرهاي ايران نمي آباد دولت

  هاي توسعه (توسعه پايدار) ساختزيراقتصادي كه   اجتماعي،  انديشيده شد. و ابعاد محيطي،» كمي«

ها و جهان  لبد محيط بيانگر تأثيرات اقليمي، نگرشكه كا هستند در نظر گرفته نشده است. درصورتي
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نام مدرنيسم مواجه هستيم كه معماري  اي به در اين دوران با پيدايش پديده هاي سازندگان آن است. بيني

آباد نيز  هسته اوليه شهر دولت سوي كميت كشاند. سوي كيفيت به سمت و شهرسازي را از سمت و و

  ادامه داد. 1359تا سال  را هت مختلف گسترش خوددر چندين ج صورت پراكنده و هب

شهرنشيني همچنين افزايش  ها نسبت به پديده شهر و تغيير ديدگاه با برپايي انقالب اسالمي و

هاي روستاي به شهر مانند لودريچه گسترش شهر بيش از  اضافه شدن كانون محسوس جمعيت كشور و

ر جهات د اين شهر آباد، كي خاص در اطراف دولتييزدليل نبود مانع ف به پيش سرعت به خود گرفت و

  مختلف گسترش پيدا كرد.

ي نسبي با طبيعت  هاي از علم، انسان به ظاهر توان مقابله زمينه هايي در دليل پيشرفت به امروزه 

ر سازگا  دليل عدم توجه به موقعيت اقليمي، آورده و نتايج اين امر را در مصرف باالي انرژي به  دست را به

هاي   هاي محيطي (محدوديت سفره ها و ويژگي توجهي به ظرفيت بي  نبودن فرم كالبد با بستر طبيعي،

  ها و ...) و ديگر مشخصاتي كه متأسفانه شهرهاي امروز ما نه سيالب  ها (خطر زلزله)، ، گسلزيرزميني آب

  ي خود نيز دچار آن هستند. انديشهتنها در كالبد بلكه در فرهنگ و 

مسكن در شهرهاي بزرگ مانند  دين سال اخير به دليل روند افسار گسيخته قيمت زمين ودر چن

شهرهاي  ها و اغلب افراد به شهرك اصفهان، توان خريد مسكن در بين مردم به شدت كاهش پيدا كرده و

همچنين  ايجاد كرده است.رويه شهر را  اند، كه اين روند گسترش بي آباد روي آورده اي مانند دولت حاشيه

سير تكاملي شهر گذاشته  ثير غيرقابل انكاري بر روند توسعه وأآباد به مركز شهرستان ت تبديل شدن دولت

  اند. وساز گذاشته هاي پيشنهادي اين شهر روبه ساخت طوري كه اكثر شهرك هب
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 ويژگي است كه شهر 4در تمامي شهرهاي دنيا شامل   نسان ساخت)هاي ارگانيك (ا طور كلي بافت هب

  است. ژگي آباد نيز در محدوده بافت قديمي خود شاهد اين چهار وي دولت

درون بافت كه داليل بسياري    درپيچ هاي مسكوني و گذرهاي پيچ هندسي پالكفرم غير  پيچيدگي:  -1

بردن باعث باال  ضمن اين ويژگي در نظر گرفت. درتوان براي آن  همچون تكامل در مرور زمان را مي

جا و  كردن مسايل جديد طراحي شهري، همچون: گوناگوني، اين  شود البته با رعايت كيفيت محيطي مي

  پي يا تسلسل فضايي و ... .  در ديد پي آنجا،

ر را هاي مسكوني كه بيشتر سطح شه خصوص ساختمان تاب بافت: جهت قرارگيري بناهاي شهر به -2

ها و فضاهاي مهم و شاخص  تأثير عوامل طبيعي يا توده ها بيشتر تحت گيري اين پالك اند. جهت دربرگرفته

ها و  هاي همجوار با بازار، مسجد جامع، ميدانچه توان در قرارگيري پالك شهر بوده است. اين حالت را مي

با توجه به آن شروع به اقدامات شهرسازانه گرفت و   نظر  هاي جديد در ... ديد. تاب بافت را بايد در دخالت

شهرهاي   كه بدون توجه به تاب بافت 30هاي دهه  كشي صورت فجايعي همچون خيابان كرد در غيراين

  گرفت را شاهد خواهيم بود. ورت ميقديمي ايران ص

آباد نيز چنين  گيرند كه در دولت ها شكل مي كانون  هاي اصلي در شهرها، نقاط كانوني: از برخورد راسته -3

را همراه گذرها ساختار شهرها  به  هاي شهري (محل تالقي محورهاي مهم)، است كانون ذكر است. الزم به

  دهند. تشكيل مي

هاي اين بافت فشردگي است كه امروزه تحت عناويني همچون شهر  يكي ديگر از ويژگي  فشردگي: -4

  د توجه قرار گرفته است.طرح و مور) و نيز شهر پايدار مCompactity فشرده (

  : بافت جديد (بافت پيراموني) -2

شرقي  ها)، قسمت جنوب (محله جديد و شهرك گل آباد در قسمت غرب بافت جديد دولت

 آباد شرقي در نزديكي زمان در سمت شمال (شهرك فرهنگيان) و (شهرك ميالد)، در سمت شرق شهر

  (شهرك امام حسين) قرار گرفته است.



 

 134ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

 باشد، نمي آباد دولتعنوان قابل مقايسه با بافت قديمي  ديد از لحاظ كيفي به هيچكالبد بافت ج

هاي نوين، بر بافت اضافه شده داراي  كاربري عنوان خدمات و تنها از اين بابت كه تعدادي كاربري تحت

  ن بيشتر به لحاظ كمي است نه كيفي.آاهميت است كه 

 هكتار رسيده و 986ين طرح هادي) به يه اخر(زمان ته 1384در سال  آباد دولت مساحت شهر

ل يعلت تبد خصوص به هروند روبه رشد اين شهر ب(زمان تهيه طرح جامع)  1387اكنون در سال  هم

هكتار  1268هاي اطراف آن  زمين مساحت شهر و باشد. شدنش به مركز شهرستان قابل مشاهده مي

  باشد. مي
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 آباد دولتچگونگي استفاده از اراضي شهر  -2- 6

فضاي سبز، مذهبي، آموزشي پارك و عبارتند از مسكوني، تجاري،  آباد هاي شهر دولت كاربري

ات و اراضي ايي)، فرهنگي، ورزشي، باغشامل (مهدكودك، دبستان، راهنمايي، دبيرستان، مدرسه استثن

، صنعتي باير، ،حمل و نقل و انبارداري، شهري ، تأسيساتانتظامي -اداري ، بهداشتي، درماني،كشاورزي

بوده است. كه از  مترمربع 9771328شده  هاي ذكر است كه جمع كل سطوح كاربريو مسيل  دامداري

سطوح ح خالص شهري اختصاص يافته است. مترمربع به سطو 9665288 اراضي، كل سطوح كاربري

آباد است سطحي برابر با  در محدوده قانوني شهر دولت مسيل دامداري وناخالص شهري كه شامل اراضي 

را سطوح  درصد 9/98 آباد مترمربع را به خود اختصاص داده است. از سطح كل شهر دولت 106040

  خالص شهري به خود اختصاص داده است.

 لذا با است.بوده نفر  33961، 1385آباد در سال  جمعيت شهر دولت ت مركز آماراطالعابراساس 

مترمربع (نسبت سطح محدوده  7/287، سرانه ناخالص آن شهر هكتاري محدوده قانوني 977مساحت 

مربع (نسبت سطح خالص شهري متر6/284قانوني به جمعيت شهر در سال تهيه طرح) و سرانه خالص آن 

  آبادي است. آباد) براي هر ساكن دولت لتبه جمعيت شهر دو

مترمربع به كاربري مسكوني  2050718آباد،  مترمربع شهر دولت 9771328از كل مساحت 

درصد سطوح مربوطه  2/21درصد از كل سطوح شهر و  0/21اختصاص يافته است كه اين كاربري 

نفري محدوده مطالعاتي  33961(سطوح خالص شهر) را به خود اختصاص داده است. با توجه به جمعيت 

دارند سرانه مسكوني براي هر ساكن   آباد و مقدار سطوحي كه تحت كاربري مسكوني قرار شهر دولت

 .مترمربع بوده است 4/60آبادي در اين سال برابر  دولت



 

 140ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  آباد  : سطوح و سرانه كاربري اراضي وضع موجود شهر دولت18جدول 

  نفر) 33961: 1385ل (جمعيت سا

 درصد به كل مربوطهدرصد به سطوح  سرانه سطح كاربري

 21,0 21,2 60,4 2050718 مسكوني

 0,8 0,8 2,4 81793 خدماتي - تجاري

 0,6 0,6 1,8 62350 آموزشي

 1,5 1,5 4,3 145215 آموزش تحقيقات و فناوري

 0,6 0,6 1,8 61330 انتظامي - اداري

 0,1 0,1 0,4 13208 درماني

 0,2 0,2 0,6 19115 ورزشي

 0,1 0,1 0,2 6065 هنري - فرهنگي

 0,4 0,4 1,2 39645 مذهبي

 1,2 1,2 3,4 114241 پارك و فضاي سبز

 0,3 0,3 0,7 25115 صنعتي

 0,2 0,2 0,4 15172 شهري و تجهيزات تاسيسات

 58,5 59,2 168,5 5720831 باير

 13,4 13,6 38,6 1310490 حمل و نقل و انبارداري

 98,9 100,0 284,6 9665288 سطوح خالص شهري

 0,1 6,6 0,2 6991 دامداري

 1,0 93,4 2,9 99049 مسيل

 1,1 100,0 3,1 106040 سطوح ناخالص شهري

 100,0 287,7 9771328 محدوده شهر
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  كالبدي كاركردهاي مختلف شهريي وضع كمي و كيف - 3- 6

  يژگي كمي و كيفي كاربري مسكونيو - 3-1- 6

هكتار داشته كه از اين ميزان، كاربري مسكوني  977وسعتي برابر  1385آباد در سال  شهر دولت

را در بين ساير  كاربري خالص شهريمترمربع به خود بيشترين سهم  2050718دادن سطح   با اختصاص

درصد از سطوح خالص  2/21درصد از كل شهر و  21ختصاص داده است. اين سطح ها به خود ا كاربري

  باشد. شهري مي

سازهاي جديد و ساخت آباد تشكيل شده از بافت قديم و حاضر بافت مسكوني دولت در حال

اند. با توجه به  غرب شهر گسترش يافته وسازها بيشتر به سمت شرق و باشد كه اين ساخت مي

آباد به پنج گروه سالم، نوساز، سالم قديمي،  ابنيه دولت 1385عمل آمده در سال  ي بههاي ميدان برداشت

  قابل نگهداري و مخروبه در حال ساخت تقسيم شد.

آبادي است.  مترمربع براي هر شهروند دولت 4/60آباد  ي مسكوني در شهر دولت متوسط سرانه

سالم   آباد به شش گروه سالم نوساز، دولت ابنيه 1387عمل آمده در سال  هاي ميداني به طبق برداشت

  مخروبه، قابل تخريب و در حال ساخت تقسيم شد.  قابل نگهداري،  قديمي،

گيرند. البته  هاي با كاربري مسكوني بيشتر در گروه سالم نوساز و قابل نگهداري قرار مي ساختمان

  ريخي متفاوت از اين آمار استهاي جديد و با ارزش تا تر به تفكيك بافت اين موضوع در ديد جزيي

  ها سالم قديمي و مخروبه است. هاي تاريخي كيفيت بناي بيشتر ساختمان طوري كه در بافت به

  

   خدماتي - ويژگي كمي و كيفي كاربري تجاري - 3-2- 6

مترمربع آن به كاربري تجاري  81793  ،1385آباد در سال  هكتار وسعت شهر دولت 977از 

گيرد. سرانه  ميشهري را دربردرصد از مساحت كل شهر و سطوح خالص  8/0كه  اختصاص پيدا كرده،

  مترمربع است. 4/2 آبادي آباد براي هر شهروند دولت تجاري شهر دولت
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هايي كه انجام گرفته  كشي هاي تجاري در دولت آباد با توجه به خيابان گيري كاربري نوع شكل

  باشد. است، در راستاي محورهاي اصلي عبوري شهر مي

پراكندگي سطوح كاربري تجاري در سطح شهر يكسان نيست، هر محله به تناسب خود 

عملكردهايي در حاشيه و  ها و ا كاربريآنه كند كه با توجه به شخصيت هركدام از هايي را تعريف مي راسته

  گيرد. در ارتباط با آن شكل مي

  

  و آموزش عالي  آموزشيويژگي كمي و كيفي كاربري  -3-3- 6

هاي مؤثر در راستاي باال بردن سطح كيفي شهر و فرهنگ آن بوده آنچنان كه  آموزش يكي از ابزار

مترمربعي خود  62350بزرگان تاريخ اين مرز و بوم به آن توجه زيادي داشتند. اين كاربري با مساحت 

ت حال سطوح خالص شهري را دربرگرفته است، كه با توجه به جمعي درصد از كل مساحت شهر و 5/1

اين كاربري  آبادي وجود دارد. مترمربع فضاي آموزشي براي شهروندان دولت 8/1ي  آباد سرانه حاضر دولت

آباد تمام اين مقاطع در  گيرد كه در دولت مي دانشگاهي را دربر تمام مقاطع تحصيلي از دبستان تا پيش

  خورند. چشم مي نقاط مختلف شهر به

ب شهر دولت آباد وجود دارد كه يكي دانشگاه آزاد اسالمي و دو مركز آموزش عالي در شرق و غر

براي هر  3/4متر مربع با سرانه  145215ديگري واحد دانشگاه پيام نور است. مساحت اين كاربري 

  شهروند دولت آبادي است.

  

  ويژگي كمي و كيفي كاربري درماني - 3-4- 6

آباد را به خود اختصاص داده اين  هكتار سطح شهر دولت 977مترمربع از 13208 كاربري درماني

  مساحت خالص را اشغال كرده است.درصد از مساحت شهر و  1/0سطح برابر 

آباد، پايگاه  مركز بهداشتي درماني دولتشامل  آباد دولتهايي با عنوان درماني در  كاربري

  ود.مي شآباد  آباد وخانه بهداشت محسن آباد، مركز بهداشتي درماني زمان بهداشتي دولت
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كننده  نفر مراجعه 20پزشك بوده و روزانه ميانگين  1آباد داراي  مركز بهداشتي درماني دولت

باشد و روزانه  مند مي دندانپزشك بهره 1 پزشك و 1آباد نيز از وجود  دارد. همچنين پايگاه بهداشتي دولت

آباد و خانه  رماني زمانمركز بهداشتي د كنند. كننده به اين مركز مراجعه مي نفر مراجعه 30در حدود 

  كننده دادند. هعنفر مراج 20و  30روزانه به ترتيب،  پزشك بوده و 1آباد هركدام داراي  بهداشت محسن

  جمعيت تحت پوشش مراكز درماني :19جدول 

  نام واحد
  86جمعيت سال   85جمعيت سال   84جمعيت سال 

  مرد  زن  مرد  زن  كل جمعيت

  9104  8305  8187  7716  15543  آباد دولتهداشتي درماني مركز ب

  4433  4174  3987  3878  7978  آباد پايگاه بهداشتي دولت

  2372  2140  1988  2133  4139  آباد زمانمركز بهداشتي درماني 

  1823  1645  1785  1666  3381  آباد خانه بهداشت محسن

  

  ويژگي كمي و كيفي كاربري مذهبي - 3-5- 6

سرزمين نشانگر آن است كه مردمان اين قوم، هميشه موحد و خداپرست بودند، تاريخچه اين 

روح و مذهب با فرهنگ مردم گره خورده و جزيي از زيرساخت آن شده است. تجلي اين انديشه و فرهنگ 

آباد در ابعاد گوناگوني رخ داده است. امامزاده سيدمحمد واقع در خيابان طالقاني و  در كالبد شهر دولت

 هاي موجود در شهر زيارتگاه ها و آباد جزء امامزاده واقع در زمان العباس و امامزاده بيت مزاده نرمياما

باشد.  ها و تكايا نمونه ديگري از تجلي اين انديشه در فرهنگ اين منطقه مي باشد. حسينيه آباد مي دولت

كنند. از ديگر  و تاسوعا ايفا مي هاي شهر نقش اصلي را در مراسم آييني عاشورا زاده تكايا در كنار امام

باشد كه نه تنها در مراسم  هاي تعذيه مي آباد، مكان هاي تبلور حس دين و آيين در ميان مردم دولت مكان

  است.تاسوعا و عاشورا بلكه در بقيه روزها نيز فعال بوده 

يشترين آباد نيز ب ترين فضاي مذهبي در تمام نقاط كشور هستند، در شهر دولت مساجد عمده

باشد اين  ترين مساجد شهر، مسجدجامع مي دهند، از شاخص فضاهاي مذهبي را مساجد تشكيل مي

  واقع شده است. خيابان ساداتروي روبه طالقانيمسجد در خيابان 
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را به خود اختصاص داده است كه اين  مترمربع از مساحت كل شهر 39645كاربري مذهبي 

هاي ديگري كه تحت كاربري مذهبي در  جمله مكان ازباشد. يمدرصد از كل مساحت شهر  4/0ميزان 

ابان ـدر خي عام زمان واقــجد امــحسينيه كربكند، مس عبارتند از: شوند ناخته ميــآباد ش دولت هرـش

  . ... القاني وــط

  

  هنري - ويژگي كمي و كيفي كاربري فرهنگي -3-6- 6

درصد از سطح كل شهر  1/0است كه شامل  مترمربع را به خود اختصاص داده 6065اين كاربري 

طالقاني در نزديكي امامزاده باشد. اين فرهنگسرا در خيابان  درصد از سطوح خالص شهري مي 1/0و 

  باشند. از لحاظ دسترسي،مردم با مشكل خاصي روبرو نمي واقع در مركز شهر قرار دارد و سيدمحمد

  

  ميانتظا - ويژگي كمي و كيفي كاربري اداري -3-7- 6

 6/0مترمربع است كه  61330اختصاص دارد برابر  انتظامي - كل سطوحي كه به كاربري اداري  

  مترمربع براي هر نفر است. 8/1كاربري اين  درصد از كل سطح شهر را به خود اختصاص داده است. سرانه

  

  ويژگي كمي و كيفي كاربري ورزشي - 3-8- 6

مترمربع است كه  19115به كاربري ورزشي  آباد كل سطوح مربوط در شهر دولت1385در سال 

هاي  مترمربع براي هر نفر است. فعاليت 6/0شود. سرانه آن  درصد از كل سطح شهر را شامل مي 2/0

گردد و براي گذراندن اوقات  ورزشي از انواع تفريحات سالم براي مردم مخصوصاً جوانان محسوب مي

توان به، استخر  آباد مي آيد. از جمله فضاهاي ورزشي دولت يشمار م فراغت آنها يكي از بهترين تفريحات به

طوري كه حتي از سطح شهر  خليج فارس اشاره كرد كه از لحاظ كيفي در سطح مناسبي قرار دارد به

كنند، اين استخر در بلوار معلم در  اصفهان نيز براي استفاده از اين مجموعه به اين شهر سفر مي

  ده است.آباد واقع ش شهر دولت شمال
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  آباد دارس مستقر در سطح شهر دولتم و مشخصات ادارات :20جدول 

  مساحت  سال تاسيس  عنوان ادارات  رديف

  1057  1379  دولت آبادشركت گاز   1

  5610    اداره آموزش وپرورش  2

  5410    اداره آب وفاضالب  3

  541    اداره برق  4

  10333    فرمانداري  5

  2917    ازندگيجهادس  6

  1393    شهرداري  7

  2304    كميته امداد امام خميني  8

  727    پاسگاه انتظامي  9

  3775    اداره تربيت بدني  10

  3801    دادگستري  11

  848    اداره مخابرات  12

  3370  1377  پيش دانشگاهي امام جعفرصادق  13

  1478  1380  پيش دانشگاهي رحمت  14

  1478  1363  دبيرستان رحمت  15

  2040  1378  دبيرستان امام رضا (ع)  16

  3370  1379  دبيرستان امام علي (ع)  17

  2515  1374  دبيرستان عدل  18

  3913  1383  دبيرستان رحمت  19

  3200  1379  دبيرستان ام البنين  20

  1478  1377  )2دبيرستان رحمت(  21

  3370  1374  دبيرستان امام سجاد  22

  5000  1383  دبيرستان بزرگساالن مدرس  23

  4000  1379  هنرستان حرفه اي نور  24

  2450  1372  هنرستان فني بوعلي سينا  25

  2450  1382  هنرستان كاردانش بوعلي  26

  4000  1381  هنرستان كاردانش نور  27

  3000  1384  هنرستان كاردانش فردوسي  28

  800  1373  راهنمايي تربيت  29

  300  1380  راهنمايي حضرت معصومه  30

  1472  1358  ي قدسراهنماي  31

  2447  1374  راهنمايي شهداي زمان آباد  32
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  آباد : مشخصات ادارات و مدارس مستقر در سطح شهر دولت20ادامه جدول 

  مساحت  سال تاسيس  عنوان ادارات  رديف

  600  1381  راهنمايي انديشه  33

  1616  1371  )1راهنمايي پروين اعتصامي(  34

  1190  1366  راهنمايي حاج محمد رفيعي  35

  2229  1372  راهنمايي شهيد سجادي  36

  2159  1376  )2راهنمايي پروين اعتصامي(  37

  3795  1350  راهنمايي شهيد مدرس  38

  1500  1386  راهنمايي حاج حسين نوايي  39

  3200  1367  راهنمايي سعدي  40

  400  1383  دبستان پرتو  41

  1148  1334  دبستان شهيد معيني  42

  800  1379  دبستان سادات  43

  647  1360  دبستان مكتب الزهرا  44

  1113  1359  دبستان شهيد دستغيب  45

  550  1341  دبستان شهداي لودرچه  46

  2060  1346  دبستان شهداي لودرچه  47

  2500  1346  دبستان  سوم خرداد  48

  940  1338  دبستان شهيد اشرفي اصفهاني  49

  2441  1380  دبستان حسين زاده  50

  2788  1337  منتظري دبستان محمد  51

  3795  1357  دبستان اباذر  52

  2730  1362  دبستان شهيد مرتضي نريماني  53

  1065  1338  دبستان آيت اهللا خامنه اي  54

  1800  1365  دبستان شهيد فتاحي  55

  

  اراضي باير - 3-9- 6

 هاي محدوده قانوني شهر را به خود اختصاص داده، هايي كه زمين ترين كاربري يكي از مهم

رصد از كل محدوده شهر د 5/58مترمربع است كه  5720831است. مجموع كل آن برابر با  هاي باير زمين

  گيرد. ميبر(سطوح خالص شهري) را دردرصد از كل سطوح مربوطه  2/59و 
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  و فضاي سبز ها وضع كمي و كيفي بوستان -3-10- 6

مترمربع  114241رابر با قرار گرفته است ب و فضاي سبز كل سطوحي كه تحت كاربري بوستان  

آباد  درصد از كل شهر را به خود اختصاص داده است. سرانه بوستان در شهر دولت 2/1است كه اين ميزان 

  مترمربع است. 4/3برابر با 

  

  حمل و نقل و انبارداري -3-11- 6

درصد از كل سطوح  25-10اي است كه به طور متوسط  هاي عمده معابر شهري يكي از كاربري  

ها در  دسترسي دليل اهميتي است كه شبكه معابر و دهد و اين موضوع به ها را به خود اختصاص ميشهر

كند. شبكه معابر موجود به غير از مواردي كه نياز به  حيات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... شهر ايفا مي

ي سازماندهي شده اصالح، تعريض و توسعه دارند، در يك نگاه كلي در قسمت بافت جديد شهر به خوب

دليل اهميت دادن  ها به گونه بافت هاي باارزش تاريخي الزم به توضيح است كه در اين است. در مورد بافت

حال منسجم بافت در  به دسترسي پياده، واردنشدن ماشين به عرصه زندگي مردم، رشد ارگانيك در عين

مقابل  به مسئله امنيت و حفظ آن در نگاهي ظريف مردم طي مسير تحول و توسعه كالبدي و ساختاري و

  اند. هاي حياتي شهر شكلي خاص همت گمارده ديگران، شهرسازان و طراحان معابر به طراحي رگ

وسازهاي نقاط كور واقع در محدوده  وسازهاي خارج از محدوده قانوني و يا ساخت در مقابل ساخت  

صورت يك  شود تا مساحت شهر به اره باعث ميباشند) همو دور مي قانوني (منظور نقاطي كه از خدمات به

تنها باعث ايجاد   روند غيرطبيعي و نه براساس نيازهاي شهري افزايش يابد كه افزايش مساحت شهر نه

شود بلكه  هاي شهري در ارايه خدامت به شهروندان مي ساير سازمان مشكالت متعددي براي شهرداري و

  گردد. يابي و نيز رشد شهر مي حاظ مكانمشكالت بعدي از ل باعث ايجاد آشفتگي و

متر مربع از شهر را با سرانه  1310490مساحت  كاربري حمل و نقل و انبار داريحاضر  در حال  

  به خود اختصاص داده است.  6/38
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آباد در قسمت جديد داراي سلسله مراتب به نسبت منظمي است و دسترسي نقاط  شبكه معابر دولت

  گيرد. تجاري و اداري به راحتي صورت مي -يمختلف به مراكز خدمات

  

  شهري و تجهيزات تأسيسات - 3-12- 6

مترمربع  15172برابر  1385آباد در سال  شهري دولت و تجهيزات مساحت كاربري تأسيسات  

 4/0هري برابر شدرصد از اراضي خالص شهري به اين كاربري اختصاص دارد و سرانه تأسيسات  2/0است. 

  آباد است. دولت شهروند مترمربع براي هر

  

  )، مسيلدامداريها ( ساير كاربري -3-13- 6

  ) دامداريالف 

قرار دارند برابر با دامداري  كاربري آباد كل اراضي كه تحت در محدوده مورد مطالعه شهر دولت

درصد از كل سطوح مورد مطالعه شهر را به خود اختصاص داده  1/0مترمربع است كه اين كاربري  6991

  .است

  مسيل) ب 

 99049محدوده مسيل نرمي كه از محدوده مورد مطالعه شهر دولت آباد عبور مي كند برابر با 

  متر مربع مي باشد.

  

بافت و ساختار شهري همراه با تعيين محالت مختلف در شهر و چگونگي روابط آنها با  -5- 6

  يكديگر

اي است  داراي خصلت چندگانهحاضر مانند ساير مسايل در شهر  بافت و ساختار شهري در حال

ثيرات دو مشكل اصلي معيشت ناشي شده است. يكي حضور ديرينه اقتصاد سنتي كشاورزي، أكه از ت

هاي اقتصاد شهر را تشكيل  اي به نسبت هماهنگ پايه وري، اصناف خرد و بازرگاني كه در مجموعه پيشه
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وجود  هاي مختلف زندگي شهري كه در به هاي آن در عرصه اند و ديگري ورود صنعت و فرآورده داده مي

طور  ثر است. بهؤآوردن تغييرات در روابط و مناسبات گذشته ساكنان شهر با يكديگر و محيط شهري م

  شوند: بندي مي كلي ساختارها و نهادهاي اجتماعي و اقتصادي به چند دسته طبقه

دهند و  قديمي ادامه حيات مي هاي جديد هنوز به روش شكل سنتي ايستا كه با وجود داشتن معادل -

وري،  هاي شهري آن عبارتند از: وجود مشاغل كشاورزي (شامل زراعت، باغداري و دامداري)، پيشه نمونه

بافي و عبابافي و ساير  هاي قالي ، كارگاهه بازارها از قبيل راست فروشي و شكل كالبدي آن اصناف خرده

ثيرات و تغييرات متناسب با بضاعت خود، از أالبته با ت .... كاري و  گري، كاشي صنايع دستي از قبيل كوزه

كه برخي عناصر اين  طوري امكانات جديد كه در مقياس وسيعي در شهرهاي امروز ايران حضور دارند، به

اند يا از كاركرد قديمي  شكل قديمي خود را تغيير داده، ها و وسايل جديد علت جايگزيني روش مجموعه به

  .اند اند و يا به كل از كار افتاده تهخود فاصله گرف

ثير شرايط جديد همراه نيازها و امكانات آن أت اند و تحت اشكال سنتي پويا كه از گذشته وجود داشته -

شود. كالبد اين بخش را در هر  اند و نهادهايي از قبيل حكومت، مذهب و تجارت را شامل مي رشد نموده

ها،  توان جستجو كرد. مانند ادارات، مساجد، حسينيه ي ميهاي شهر دو قسمت قديمي و جديد بافت

  . ... ها و فروشي عمده

صورت وارداتي در مجموعه روابط كشور  طورعمده به شكل صنعتي كه ريشه در گذشته ندارد و تاكنون به -

ه عمل نموده و پيوندهاي ضعيفي با اشكال سنتي اقتصادي ما دارد و مظاهر آن كارخانجات، وسايل نقلي

سسات مالي، ؤها و م هاي بزرگ، بانك نياز جهت حركت آن، پاساژها و فروشگاه موتوري و مسيرهاي مورد

  ... هستند. هاي ورزشي و ها، سالن ها و درمانگاه ها، بيمارستان مدارس و دانشگاه

يدار شده ددر نتيجه همزيستي سه گروه پيشين، گونه چهارمي از روابط اقتصادي و اجتماعي پ

توان مهاجرت و رشد شهرنشيني و عوارض ناشي از آنها دانست.  ترين نمودهاي آن را ميه مهماست ك

هاي پيشرفته كشاورزي و در نتيجه آزاد شده بخشي از نيروي كار روستا، ازدياد  مهاجرت در اثر نفوذ روش



 

 152ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

امكانات  جمعيت روستاها در اثر باال رفتن سطح بهداشت و پيدايش مشاغل خدماتي، صنعتي و تمركز

 شود. خدمات رفاهي و اجتماعي در شهرها حادث مي

به جاي  آباد دولتثيرات خاص خود را برسيماي شهرها و از جمله أهاي فوق ت هر يك از بخش

زمينه تاريخي آن  در از كليه عوامل فوق اين مجموعهاند كه  آورده وجود مي گذارده و ساخت و بافتي را به

، در همين ارتباط با نگاهي به ثر استأمت نظر اجتماعي، اقتصادي و سياسيچه از نظر كالبدي و چه از 

هاي فرهنگي و  توان دريافت كه بيش از هر عامل ديگري ويژگي ساختار اجتماعي و جمعيتي شهر مي

شده است و اداره سياسي نيز در درجه دوم سبب را  آباد دولتسنتي ساكنان آن، بافت و شهر قديم 

  دهد. را شكل مي آباد دولتسنتي ساكنان آن، بافت فعلي  هاي فرهنگي ويژگي

  

  آباد دولتهاي شهري موجود در  بافت -5-1- 6

شهري و شبكه ارتباطات در كنار يكديگر موجب تكوين  -اصر معمارينحوه استقرار واحدها و عن

زنده است كه  شهر تركيبي پويا و شود. بافت هر خالي موسوم به بافت مي و تركيبي متشكل از فضاهاي پر

هايي كه در تعداد و تركيب سني جمعيت، نظام محيط طبيعي، نظام  همواره همزمان با دگرگوني

ثر در ؤها) و عوامل م ها (سيستم اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام ارتباطي، ابزارها و دانش فني و ساير نظام

ت عرضه امكانات و فضاهاي شود و در جه آيد، دگرگون مي گيري فضاها و عناصر شهري پديد مي شكل

  پذيرد. مناسب براي زيست، شكل مي

گيري  ثيرگذاري عوامل محيط طبيعي و شكلأدليل ت به آباد دولت شكل كلي بافت قديم شهر

هيز شهر در برابر تهاجم بيگانگان، تدريجي و بدون طراحي آن و همچنين مسايل دفاعي و امنيتي و تج

  گرا است. درون، بسته و داراي شكل و رشد ارگانيك

توان به اصل پيوستگي بافت، اصل  فضايي بافت مي -در مورد خصوصيات مهم تركيب كالبدي

اصل تركيب و اختالط  تركيب و انسجام بافتي فضاهاي معماري شهري، اصل درونگرايي، اصل برونگرايي،

شاره كرد. قابل هاي بزرگ و كوچك بافت، اصل منظم بودن شكل فضاهاي باز مركزي طراحي شده، ا دانه
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نيز با رعايت اصول مذكور بافت با ارزشي را در  كربكند و آباد زمانسنتي  -درك است كه بافت روستايي

  وجود آورده است. به آباد دولتبافت  غرب شمال و شرق شمال

گذرد و  ها نمي آن هاي شهر كه اغلب داراي شبكه شطرنجي هستند، عمر چنداني از ساير قسمت

هاي الزم و كافي شهرسازي برخوردار نيستند ولي  استانداردها و ويژگياز ها  ه از برخي قسمتبا وجود اينك

  به لحاظ داشتن نقشه تفكيكي از انسجام و نظم به نسبت خوبي برخوردار است.

  

  و چگونگي روابط آنها با يكديگر آباد دولتمحالت در شهر  -5-2- 6

اي دراين شهر همپاي ساير شهرهاي  زمان يافته محله، نظام ساآباد دولت با توجه به پيشينه شهر  

صورت ارگانيك شكل  فرهنگي به -رو بافت محدوده باارزش تاريخي از اين باشد و قديمي ايران مي

يافته  دليل تازه تأسيس بودن، نظام سازمان هاي اين شهر (بخش جديد شهر) به است. در ساير بخش گرفته

شهر وجود ندارد. از سوي ديگر نظام معماري بيشتر مناطق شهر نيز  اي اشاره شده در بافت قديم محله

 آباد زمانمشابه همديگر و محالت نوبنياد در كشور است. همچنين بايد متذكر شد كه با الحاق روستاهاي 

وساز شهري در اين روستاها و نيز در  ، نوعي پيروي و تقليد از معماري و ساختآباد دولتبه شهر  كربكندو 

آمده است. در نتيجه واحدهاي مسكوني موجود در اين نقاط نيز مشابهت  وجود به دولت آبادقديم  بافت

هاي داراي بافت شطرنجي دارند. اگرچه نبايد نوع و فرهنگ و شيوه حاكم بر زندگي آنها را  زيادي با بخش

  فراموش كرد.

تند درصورتي كه گيري هس هاي شهري درحال شكل مراكز تجاري و خدماتي در كنار خيابان

طوركلي با  به چنين مراكزي است. اي كه همگي محالت مسكوني هستند، فاقد برخي از محالت حاشيه

هاي كالبدي، تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي و عملكردي حاكم بر شهر  توجه به ويژگي

ه مطالعاتي شهر قابل تفكيك محله محدود و نتايج حاصل از مطالعات ميداني گسترده در شهر،آباد  دولت

  ها در چند قالب عنوان كرد: توان مجموعه آن اند كه مي از هم بوده
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آباد، ...ا ،علي بيگ، سادات، سرجو ظهيراالسالم خوشي،هاي  الف) محالت قديمي و اوليه شهر شامل محله

  .آباد، مطلب و لودريچه آباد، باغ زمان

درب  محله جديد، وجود آمدند عبارتند از: به آباد دولتر هاي بعدي در شه هايي كه طي دوره ب) محله

  .حمام، كرگو

ها و ادارات دولتي چون سازمان مسكن و شهرسازي در  سازي جديد كه توسط سازمان هاي انبوه ج) طرح

  حال اجرا است عبارتند از:

  .هاي ميالد، امام حسين، فرهنگيان و جانبازان شهرك

آباد، جديد و شطرنجي بوده كه در آن اصل نياز به حركت  قسمت زيادي از بافت شهري دولت  

هاي شهري تأثير جدي و  گيري بافت  عنوان يك نياز اصلي و اساسي مطرح بوده و در شكل اتومبيل به

  اي محدود است. غيرقابل انكاري داشته است و در مقابل امكانات و خدمات محله

آباد و كربكند به شهر  روستايي چون زمانهايي كه در اثر گسترش شهر و الحاق نقاط  بافت  

دليل اينكه جايگاه گروه  طور كامل پاسخگوي نيازهاي ساكنين خود نبوده ولي به اند نيز به آمده وجود  به

  اي دانست. هاي محله توان آنها را واجد ويژگي اجتماعي معيني هستند، مي
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  آباد دولتبررسي ساختار كالبدي و سازمان فضايي شهر  - 5-3- 6

منظور از ساختار كالبدي، استخوانبندي شهر است. به بياني ديگر محورها و  آباد دولتدر شهر   

به  آباد دولتدهند. معابر اصلي شهر  دهنده شهر، ساختار كالبدي شهر را تشكيل مي فضاهاي اصلي تشكيل

بندي است. از  كننده و دسترسي قابل تقسيم پخش  و  ، جمعهاي اصلي خيابانبه  عملكرد لحاظ نقش و

كنند محور  كه نقش بسيار مهمي در ساختار كالبدي شهر ايفا مي آباد دولتهاي اصلي شهر  جمله خيابان

از ، ورودي )معلمبلوار ( ، ورودي از سمت شهر دستگردطالقاني) ...ا (بلوار آيت ورودي شهر از سمت اصفهان

  .بهمن) 22سمت شمال (خيابان 

هاي دسترسي (دربافت قديم و جديد) و  اي تحت نام خيابان محورهاي ساختاري بين محله  

ها را برعهده دارند. ساير  هاي اصلي و شرياني (در بافت جديد) از نظر كالبدي نقش جداكننده محله خيابان

توان به  گيري آن را مي و يا مؤثر در چگونگي شكل آباد دولتدهنده ساختار شهر  عناصر و فضاهاي تشكيل

سبز، مراكز اداري،  فضاي چون ) فضاهاي عمومي2) فضاهاي مسكوني 1لي تقسيم كرد: سه دسته ك

رفته سازمان فضايي شهر   هم مجموعه عوامل ذكر شده روي .هاي زراعي ) زمين3خدماتي، مذهبي و ... 

در  سزايي ثير بهأآباد ت علت نزديكي به دولت به اصفهان شهرالزم به ذكر است اند.  وجود آورده را به آباد دولت

  داشته است. رشد و توسعه اين شهر ،گسترش

اختار اجتماعي و اقتصادي منطقـه سو و س اداري از يك -ترتيب تصميمات سياسي بدين

  ايي اين شهر دانست.سوي ديگر را بايد از عناصر اصلي ايجادكننده سازمان فض(شهرستان برخوار) از 
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  هاي مسكوني در مناطق مختلف شهر تراكم كلي ساختمان -6- 6

ترين آنها در شهر  عوامل متعددي در تراكم ساختماني و ميزان تراكم شهري مؤثر است كه عمده  

  عبارتند از: آباد دولت

  

  ه زمينب عوامل مربوط - 6-1- 6

درصد  8/98بيشتر خصوصي است (حدود آباد دولتالف) نوع مالكيت: از آنجايي كه مالكيت اراضي در شهر 

  گيرد. تأثير آن قرار مي ) در نتيجه گرايش به تراكم يا عدم تراكم تحتشهر از سطح

توجه  د و باوجود ندار آباد دولتطوركلي محدوديت اراضي براي توسعه شهري  ب) وفور يا كمبود زمين: به

  است.  آمده  وجود هاي باير جهت توسعه آتي شهر، گرايشي به تراكم كم به به كافي بودن زمين

گيرند كه اين  ، اجتماعي، مديريتي و ... قرار ميتأثير عوامل اقتصادي ج) قيمت زمين: قيمت زمين تحت

هاي اصلي  كنار خيابان تراكم در مؤثر بوده است. براي مثال ميزانآباد  دولتامر در تعيين تراكم در شهر 

هاي اصلي  علت باال بودن قيمت زمين در محدوده بر خيابان شهر بيشتر از درون بافت شهري است و به

  صرفه اقتصادي دراين است كه تراكم ساختماني بيشتري اعمال شود.

هاي باير  ي يا زمينكه بيشتر با عملكرد كشاورز آباد دولتد) عملكرد زمين: عملكرد اراضي پيرامون شهر 

  هستند در تعيين و چگونگي تراكم شهر نقش داشته است.

عنوان يكي از عوامل مهم در  شناسي و عواملي نظير جنس زمين، شيب و ... به ه) مشخصات زمين

جلوگيري از توسعه عمودي شهر و يا فراهم آوردن زمينه توسعه عمودي (متراكم) نقش دارند كه اين 

  است. طور قابل توجهي تأثيرگذار نبوده به آباد دولتشهر عوامل تاكنون در 

  

  هاي جغرافيايي ويژگي - 6-2- 6

نداشته است.  آباد دولتسزايي در تعيين تراكم در شهر  وجود توپوگرافي به نسبت هموار نقش به  

درصد و شيب اراضي از ناحيه غرب  16/0چراكه شيب كلي اراضي از ناحيه شمال به جنوب شهر معادل 
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سوي  هطوركلي ناحيه غربي باالترين ارتفاع را داشته و شيب ماليمي ب باشد و به درصد مي 23/0ه شرق ب

شرق شهر وجود دارد. در مجموع توپوگرافي شهر با شيب ماليم باعث شده تا گسترش افقي شهر با عامل 

  ممكن باشد. اي روبرو نشود و در نهايت ساخت واحدهاي مسكوني با تراكم كم و متوسط بازدارنده

  

  محيطي مالحظات زيست -6-3- 6

بيشتر مربوط به نزديكي مناطق صنعتي آلوده به شهر است و يا  محيطي مالحظات زيست  

ها، فضاهاي سبز حفاظتي و ساير مناطق  هاي زراعي، باغ محدوديت توسعه به لحاظ مناطق زيستي، زمين

مناطق عمده صنعتي در داخل محدوده  آباد دولت حفاظت شده است كه با توجه به شرايط حاكم بر شهر

نزديكي  اما وجود شهرك صنعتي در حريم شهر و جز معدودي كارگاه صنعتي) وجود ندارد قانوني شهر (به

محيطي براي شهر به ارمغان  دليل نوع كار موجود در اين شهرك خطراتي را از لحاظ زيست به شهر به

هاي كشاورزي كه از جمله عوامل  دليل وجود زمين ويژه به ولي رعايت مصالح زيست محيطي به آورد. مي

  هستند، قابل توجه بوده است. آباد دولتمحيطي در شهر  حياتي و زيست

  

  فرهنگ بومي و مسكن - 6-4- 6

، باعث شده تا كربكندحتي  و آباد زمانهاي  شيوه زندگي روستايي و چگونگي معيشت در بافت  

 آباد دولت كند و در نتيجه عامل مؤثري در كاهش تراكم در شهرسرانه مسكن بيشتري را در شهر طلب 

باشد كه از رنج استاندارد شهرهاي ايران  مترمربع مي 60آباد  سرانه مسكوني در شهر دولت آيد. شمار مي  به

  باشد. دهنده پايين بودن تراكم در اين منطقه مي اين خود نشان مترمربع) بيشتر است و 50تا  20(مابين 
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  عوامل مربوط به كالبد و بافت شهري - 6-5- 6

هاي موجود متأثر از عوامل  ترين عوامل مربوط به تراكم، بافت موجود شهري است. تراكم از عمده  

هاي ساختار  جغرافيايي و اقليمي، سنتي، معيشتي، اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و همچنين ناهنجاري

  كالبدي، خدماتي و تجهيزات شهري است.

توان نتيجه گرفت كه از بين عوامل مزبور عوامل مربوطه به  ه عوامل عنوان شده ميبا توجه ب  

محيطي و فرهنگ بومي بيش از ساير عوامل ديگر در تراكم ساختماني و ميزان  زمين، مالحظات زيست

مورد توان از چند زاويه  اين اساس تراكم ساختماني اين شهر را مي تأثير گذارند. بر آباد دولتتراكم شهري 

  درصد تراكم ساختماني است. بررسي قرار داد كه از جمله آن سطح اشغال، تعداد طبقات و

هاي كلي حاكم بر اين شهر كيفيت و قدمت ابنيه كه بيشتر نوساز و سالم  ويژگي با توجه به

كنند. سطح اشغال  مقررات جديد پيروي مي هاي مسكوني از ضوابط و  قديمي هستند، بيشتر ساختمان

هاي موجود  درصد از ساختمان 77طورعمده نيز حدود  اند. به درصد را به خود اختصاص داده 60د حدو

دليل عدم  ويژه به هاي حاكم بر اين شهر، به يك طبقه هستند. در برخي موارد با توجه به تمام ويژگي

  اگون و سطوح اشغال متفاوت هستند.ها داراي ابعاد گون رعايت ضوابط، خانه

اي كمابيش متعادل و  گونه هاي گوناگون بافت شهري به يم نحوه توزيع فضايي دانهدر بافت قد

ها در مجموع محل سكناي تركيبي از قشرهاي گوناگون  مخلوط صورت پذيرفته است. هر يك از محله

هاي كوچك، متوسط و بزرگ در كنار يكديگر قرار داشتند. البته در  اجتماعي بود و در نتيجه خانه

هاي متعلق به  هاي كوچك بيشتر از محله هاي بزرگ به خانه نشين، نسبت تعداد خانه اعيانهاي  محله

هاي متوسط و كم درآمد بوده است. همچنين فضاهاي بزرگ (از نظر سطح اشغال و عرصه) از قبيل  گروه

  تر يعني فضاهاي مسكوني وجود دارند. هاي كوچك مساجد، تكايا در كنار دانه

ني بافت قديم و مياني شهر يك طبقه و تعداد كمي دو طبقه هستند. در بيشتر فضاهاي مسكو

توان مشاهده كرد.  نوع ساختمان را مي چهار آباد دولت كل از نظر تعداد طبقات در سطح شهر

هاي  درصد) از ابنيه شهر (مجموع زمين 77مترمربع ( 1699503هاي يك طبقه بيشترين سطح  ساختمان
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ختصاص داده است. همچنين ارتباط بين واحدهاي مسكوني يك طبقه با داراي ساخت) را به خود ا

خورد. پراكندگي واحدهاي مسكوني  چشم مي هاي اقتصادي و اجتماعي آنها به هاي ساكن و ويژگي گروه

  اي است كه در تمامي نقاط شهر اكثريت با واحدهاي مسكوني يك طبقه است. گونه  يك طبقه به

توان  ويژه مي شود. به ديده ميشرق ساز شهر در  بيشتر در نقاط تازه واحدهاي ساختماني دو طبقه

خدماتي  -كه بيشتر آنها داراي كاربري مسكونيمطهري  ...ا هاي آيت اين واحدها را در حاشيه خيابان

هاي داراي  درصد) از مجموع زمين 3/21مترمربع، (427912هستند، مشاهده كرد. اين گروه از ابنيه 

  اند. د اختصاص دادهساخت را به خو

دليل تنگناهاي  صورت يك طبقه ساخته شده است و به سري از واحدها به الزم به ذكر است يك

صورت دو طبقه بوده برروي بام واحد  بندي ساختمان كه به هاي اقتصادي، استخوان مالي و مضيقه

آورند. در  وجود مي را بهشود و مناظر ناخوشايند شهري  مسكوني يك طبقه (يك اتاق يا انبار) ديده مي

صورت  آن سري از واحدهايي كه به هاي ميداني اين مشاوران برخي از اين واحدها يك طبقه و برداشت

  ، دو طبقه در نظر گرفته شده است.كامل روي بام بنا شده بودند

شود و برخي از  ندرت ديده مي به آباد دولتدر شهر  چهارطبقه و طبقه واحدهاي ساختماني سه

هاي  ها ارتباط مستقيمي با سياست گونه ساختمان ها مربوط به ادارات دولتي بوده است، لذا پيدايش اين آن

هاي دولتي مستقر در اين شهر دارد. در اين رابطه دخالت و نظارت مدريت شهري در  ادارات و سازمان

 م بر آن، ضروري است.هاي توپوگرافي، اقليمي و كالبدي حاك ويژگي هماهنگي چهره و سيماي و توجه به

ه خود ب ادرصد از ابنيه شهر ر 7/1در مجموع  شوند و صورت پراكنده در شهر ديده مي اين واحدها به

  دهند. اختصاص مي

 7/1باشد كه  مترمربع مي 66911طبقه احداث شده،  4و 3ها بناهاي  هاي كه در آن سطح زمين

 عدد از 172ه است. اين واحدها فقط تعدادهاي داراي ساخت را به خود اختصاص داد درصد از زمين

  دهد. به خود اختصاص مي واحدهاي شهر را
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  آباد جدول طبقات ساختماني شهر دولت:21جدول 

  درصد  مساحت  تعداد  طبقات

  02/77  1699503  7799  يك طبقه

  3/21  427912  2154  دو طبقه

  6/1  61789  164  سه طبقه

  08/0  5122  8  چهار طبقه

  --- -   3398093  1129  فاقد بنا

  

  ه شده است.ديدالزم به ذكر است درصد نسبت يه ابنيه شهر محاسبه گر -

  

  وضعيت كلي ساختمان در مناطق مختلف شهر  - 7- 6

  نوع مصالح ساختماني - 7-1- 6

واحد مسكوني  8649، 1385آباد در سال  جمع كل واحدهاي مسكوني موجود شهر دولت  

 -چوب، خشت -ها، جنس مصالح ساختماني شهر درهفت گروه خشت است. در اين برداشت معمولي بوده

بندي شده است. نتايج به  تيرچه بلوك، تمام فلز و تمام بتن طبقه -آهن، آجر -چوب، آجر -گل، آجر

درصد از ابنيه شهر  67آهن بيشترين درصد،  -هاي با جنس آجر دست آمده حاكي است كه ساختمان

هاي  اند كه چگونگي توزيع آنها در بافت مياني و ساخت هاي داراي ساخت) را تشكيل داده (زمينآباد  دولت

  شود. ساز ديده مي مربوط به دوره قبل از انقالب و معدودي از بناهاي تازه

دهند كه طبق  درصد ابنيه شهر را تشكيل مي 9/21تيرچه بلوك،  -هاي با جنس آجر ساختمان

كاري (جديدساز) و واحدهاي متعلق به طبقات پايين جامعه  ل بناهاي بدون نازكعمل آمده شام بررسي به

گيرند كه  درصد از ابنيه شهر دولت آباد را در برمي2/10گل نيز  -هاي با جنس خشت است. ساختمان

چگونگي توزيع آنها در محالت قديمي شهر است. با توجه به جدول جنس مصالح ابنيه، بناهاي با جنس 

اند. همچنين  هاي بعدي قرار گرفته درصد در رتبه 3/0و  4/0چوب به ترتيب با  -و خشت چوب -آجر

  دهند. درصد از ابنيه شهر را به خود اختصاص مي 2/0طور مجموع  هاي تمام فلز وتمام بتن به ساختمان
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  : مصالح ساختماني22جدول 

  مساحت  تعداد  مصالح

  897197  6788  آهن -آجر

  382307  2214  تيرچه بلوك -آجر

  40548  40  چوب -آجر

  2078  26  چوب -خشت

  93527  1030  گل -خشت

  8645  2  تمام فلز

  5711  25  تمام بتن

  3390869  1129  فاقد بنا
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  كيفيت ساختمان - 7-2- 6

هاي كيفيت ساختماني به شش  هاي ميداني انجام شده توسط اين مشاوران، گروه طي برداشت

بندي شده  در حال ساخت تقسيمقابل تخريب و  داري، مخروبه، دسته: سالم نوساز، سالم قديمي، قابل نگه

  است.

  آباد در شهر دولتكيفيت ابنيه  :23جدول 

  (مترمربع) مساحت  تعداد  كيفيت

  99617  475  حال ساخت در

  685579  3141  سالم قابل نگهداري

  487967  2377  سالم قديمي

  477228  1860  قابل تخريب

  25573  88  مخروبه

  425586  1914  نوساز

  3390869  1129  فاقد بنا

  

درصد) گروه  3/19مترمربع ( 425586، در بين سطوح داراي ساخت، گروه ساختماني سالم نوساز

 1/31مربع (متر 685579داري  درصد)، گروه قابل نگه 2/22مربع (متر 487967ساختماني سالم قديمي 

هاي داراي ساخت با كيفيت مخروبه و  درصد) زمين 7/21(مترمربع  477228درصد)، گروه قابل تخريب 

  اند. هاي بعدي قرار گرفته ر رتبهدمترمربع  99617 و 25573حال ساخت به ترتيب با  در

سال گذشته) در آن  10سازهايي كه به تازگي (در و با توجه به ساخت آباد دولتبافت جديد   

دهنده  است. كه نشان هاي با كيفيت نوساز را به خود اختصاص داده صورت گرفته بيشترين سطح از زمين

روه در قسمت غربي و شرقي شهر بيشتر از ساير ها است. پراكنش اين گ غالب بودن آن از بين ساير بافت

ر از ساير هاي ذكر شده بيشت شود به اين ترتيب گروه ساختماني در حال ساخت در قسمت نقاط ديده مي

  اند. نقاط پراكنده شده



 

 172ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا





 

 174ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا
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  تأسيسات و تجهيزات واحدهاي مسكوني -7-3- 6

مورد  1همگي به جز خانوار) اين شهر،  8649، خانوارهاي معمولي ساكن (1385ي در سرشمار

 5942 صورت بيان شده است كه از بدين 1375اين آمار در سال  كنند. در واحدهاي مسكوني معمولي مي

اند. طبق  كرده آباد همگي در واحدهاي مسكوني معمولي زندگي مي خانوار معمولي ساكن شهر دولت

درصد داراي  9/98 درصد داراي برق، 2/99، آباد دولتاز واحدهاي مسكوني شهر  1375ل سرشماري سا

درصد داراي كولر بوده است. از خانوارهاي معمولي ساكن  3/26 و درصد داراي تلفن 32كشي و  آب لوله

 درصد از تلفن در محل سكونت خود 1/29كشي و  درصد از آب لوله 8/98درصد از برق و  3/99در شهر، 

شده  مين ميأدرصد از خانوارهاي اين شهر از مخزن عمومي ت 9/99اند. آب آشاميدني  كرده استفاده مي

 2/1درصد از خانوارهاي معمولي ساكن، گاز مايع و  8/98است. سوخت عمده مصرفي براي پخت و پز در 

با  بردند. بهره ميدرصد خانوارها براي ايجاد گرما  6/97از نفت سفيد نيز  درصد نفت سفيد بوده است.

واحد  8516، 1387توجه به آمار گرفته شده از اداره گاز ناحيه برخوار تعداد مشتركين تا مردادماه سال 

آباد از اين موهبت الهي به همت شركت گاز  از خانوارهاي ساكن شهر دولت 5/98معني كه  باشد بدين مي

  باشند. برخوردار مي

  

  تفكيك نوع مالكيتزمين در شهر با وضع مالكيت  -8- 6

بررسي و مطالعه چهار نوع مالكيت وجود داشته كه مورد  آباد دولتدر محدوده مطالعاتي شهر 

  است. قرار گرفته 

هاي  مترمربع زمين 107904هكتار مساحت اين شهر بدون احتساب سطح معابر،  977از مجموع 

ماني، فرهنگي، ورزشي، آموزشي، هاي اداري، انتظامي، بهداشتي، در با مالكيت دولتي شامل كاربري

هاي با مالكيت  هاي مربوط به شهرداري تشكيل داده است. زمين تأسيسات و تجهيزات، اردوگاه و كاربري

درصد) را  4/0مترمربع ( 22829زاده)، سطحي برابر  كيه، مسجد و امامتهاي مذهبي  وقفي شامل كاربري

فضاهاي سبز مورد استفاده عموم و  و ل بوستانهاي با مالكيت عمومي شام اشغال كرده است. زمين
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درصد) را به خود اختصاص داده است. در نهايت  9/1مترمربع ( 90461گورستان سطحي برابر با 

گيرد. بدين  هاي شهر را دربرمي درصد) از كل زمين 1/96هكتار ( 537هاي داراي مالكيت خصوصي  زمين

اي در اختصاص اين  كننده هاي شهر نقش تعيين ينزم اكثريتترتيب مالكيت خصوصي با دربرگرفتن 

  برهاي متنوع داشته است.ها به كار زمين

  آباد ها، تعداد و مساحت شهر دولت : مالكيت24جدول 

  

درصد از ابنيه شهر به مالكيت خصوصي اختصاص دارد كه  8/98وجه به جدول فوق بيش از با ت

هاي آينده  تبديل شدنش به مركز شهرستان اين ميزان در سال آباد و با تغيير وضعيت شهر دولت

  تملك دولتي افزوده خواهد شد.  هاي تحت دستخوش تغيير قرار خواهد گرفت و به تعداد مكان

  مساحت (مترمربع)  تعداد  مالكيت

  5371226  11122  خصوصي

  107904  68  دولتي

  90461  29  عمومي

  22829  35  وقفي
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  هاي مربوط ضوابط حفاظت سازمان اطالعات و استفاده از با هاي تاريخي، محوطه و ضع بناهاو -9- 6

چند خانوار  صورت قلعه كوچكي بوده است كه صرفاً آباد قبل از سلسله صفويه به هسته شهر دولت

منظور گذران اوقات  محلي به گيرد و ن مورد توجه قرار ميدوران صفويه اين مكا در اند. هتزيس در آن مي

  نمايند كه آثاري از آن در دست نيست. نشين احداث مي نام شاه بنايي به گردد و فراغت درباريان مي

بيگ ذكر  هاي مسجد امام، مسجد شبستان و مسجد علي نام از اين دوره آثاري از چند مسجد به

ابتدا  آباد در شهر دولت آباد مركز جمعيتي با قدمت بسيار طوالني نيست. عبارتي ديگر دولت شده است، به

وجود آمده  بهاي شكل كه اراضي كشاورزي اطراف آن قرار گرفته بوده است  دايره اي تقريباً صورت قطعه به

محله  12در حد  به شهر ملحق گرديد.) 1361در طول زمان به انضمام روستاي لودريچه (در سال  است و

بيگ، خوشي، تپه خاك، گرگو، سادات، ظهيراالسالم،  هاي: محله علي نام با هويت به منسجم و مي وقدي

وسازها كه از وسعت  ساير ساخت شكل گرفته و 2جديد  و 1 سرجو، قلعه، دور گودالي، باغستان، جديد

زم احداث شده تداوم ال پيوستگي و بدون هماهنگي و ، پراكنده وبا سرعتاي برخوردار است  قابل مالحظه

  است.

آباد در  توان گفت هسته اوليه شهر دولت شواهد موردنظر مي با توجه به اطالعات كسب شده و

ادامه داشته محدود به  1347توسعه اوليه شهر كه تا سال  محدوده اطراف مسجد جامع قرار داشته و

  هاي مطهري، داوري، جانبازان و اباذر بوده است. خيابان

بافت مياني را توليد  درتمام جهات پيشرفت كرده و انع توسعه مهم شهر تقريباًعلت نبود مو به

وسازهاي جديد  هم اينك نيز ساخت ادامه داشته است. 1365سال  وسازها تا كرده است، كه اين ساخت

نمايان كرده است كه از اين جمله  هايي صورت شهرك اطراف شهر خود را به صورت پراكنده و در هب

  (جانبازان)، امام حسين و شهرك مهديه اشاره كرد. ها هاي: ميالد، فرهنگيان، گل ه شهركتوان ب مي



 

 180ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  هاي تأسيسات شهري ي مراكز و شبكهها ويژگي - 10- 6

  آباد دولتشبكه آبرساني شهر  - 1- 10- 6

 25 گردد و مين ميأرساني اصفهان بزرگ ت از طرح آب طريق سازمان آب و آب آشاميدني شهر از

مترمكعب و طول شبكه  500كيلومتر و ظرفيت مخازن آبي آن  18نيه و طول خط انتقال آن ليتر در ثا

خصوص در  هبديهي است كمبود آب ب از كيفيت بالنسبه خوبي برخوردار است. و باشد كيلومتر مي 90

مين أچاه ت شود. همچنين شهر داراي منابع آب كه از فصول گرم حتي در شهر اصفهان نيز مشاهده مي

  رسد. باشد كه به مصارف فضاي سبز مي شود مي مي

باشد مقدار مصرف آب آشاميدني روزانه شهر  فقره مي 6023كشي شهر  تعداد انشعاب آب لوله

  ليتر خواهد بود. 178باشد كه در نتجه مقدار مصرفي روزانه هر نفر معادل  مترمكعب مي 5148

  

  فاضالب - 2- 10- 6

هاي  باشد و صرفاً از طريق چاه آوري فاضالب مي ه جمعآباد فاقد شبك حاضر شهر دولت در حال

حاضر از محل گردد البته طرح شبكه فاضالب شهر تهيه شده است و در حال فاضالب دفع مي  جذبي،

  آباد شروع شده است. گذاري شبكه اصلي در مسير جاده دولت خانه شمال اصفهان لوله تصفيه

  

  آباد دولتبرق شهر  -3- 10- 6

رافت بسيار ظا جوهر حيات است بلكه رشد حيات نيز يكي از صور انرژي است كه با انرژي نه تنه

باشد كه اگر  متحرك مي صورت انرژي ذخيره شده و كند و تمام جهان هستي به ارتباط حيات را برقرار مي

يا  و ترين تعبير از انرژي عبارت بود از: انجام كار شد ساده ذرات كره زمين به اندازه يك سيب كوچك مي

كاربرد انواع انرژي  شناخت و (نوشين، علي اكبر، قابليت انجام كار را داشته باشد. هر امكاني كه آمادگي و

  ها) مين انرژي انسانأپيشنهادي نو براي ت
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با توجه به اينكه يكي از  باشد و رين نوع انرژي براي مصرف انسان برق ميت راحت ترين و مهم

 9/25رو بيشترين مصرف به بخش صنعتي  برخوار واقع شده از اين هاي صنعتي اصفهان در بخش قطب

  اختصاص دارد.

با وضعيت  محاسن آن مستقيماً و عليهذا مشكالت و شود مين ميأاز شبكه سراسري ت آباد دولتبرق شهر 

  .مرتبط است شبكه برق سراسري كشور

  

  تلفن - 4- 10- 6

يا اينكه به تلفن  اي تلفن هستند وهاي روستايي دار اكثر كانون هاي شهري و كليه كانون

وسايل ارتباطي وسايلي هستند كه از طريق آنها  كنند. يا از وسايل ارتباطي استفاده مي دسترسي دارند و

  گردد. اخبار بين مردم نقاط مختلف ميسر ارسال اطالعات و ارتباط و

  

  آباد دولتگاز شهر  -5- 10- 6

ان است زيرا ايران به روايت مطالعات ژئولوژي گاز طبيعي يكي از اميدهاي بزرگ انرژي اير

  ترين دارنده منابع گاز طبيعي است. گاز بزرگميليارد مترمكعب  57000ي با امكان داشتن ا هوارهما

 طبق اطالعات دريافتي از است.شهريور واقع شده  17خيابان  درحاضر  در حال آباد دولتي گاز شهر  اداره

آغاز به كار اين  باشد. نفر مي 24تعداد كاركنان  مترمربع و 1057اداره  شركت گاز استان اصفهان، مساحت

تعداد مشتركين گاز  باشد. تملك اداره در اختيار شركت گاز استان اصفهان مي بوده و 1379اداره از سال 

  باشد. مورد مي 8516حاضر  در حال آباد دولت در شهر

هاي شهر  خيابان ها و ير لوله گاز در تمامي كوچهنامه دريافتي از اداره گاز استان، مس به استناد

  .باشند مند مي هاي مسكوني از اين نعمت الهي بهره توان گفت كه اكثر خانه بنابراين مي باشد، موجود مي

  به تفكيك سال آباد دولتتعداد مشتركين شبكه گازرساني شهر :25جدول 

  جمع  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  سال

  8516  1430  455  398  460  514  1549  2549  1395  1066  نيمشترك تعداد

  وابسته به اداره گاز استان اصفهان آباد دولتمنبع: اداره گاز شهر 
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  باشد: در داخل محدوده شهر بدين شرح مي آباد دولتاداره گاز شهر  تأسيسات

 C.P.Sسه واحد ايستگاه ، (ايستگاه تقليل فشار)  T.B.Sدو واحد ايستگاهروزميني:  تأسيسات -1

هاي گاز، كنتور و رگوالتورهاي مربوطه  علمكو  MSيك واحد ايستگاه  (ايستگاه حفاظت از زنگ)،

 باشد. مي

شبكه را شامل  گيري خطوط و نقاط اندازه اينچ و 12 -8 -6 -4 -2هاي  زيرزميني: لوله تأسيسات -2

 شود. مي

 آباد سيسات اداره گاز دولتأآمار ت :26جدول 

 

  توان به موارد زير اشاره كرد: آباد مي اجراء و آتي اداره شهر دولتهاي در دست  جمله برنامه از

 برخوار -اصفهان PSI250 تكميل رينگ خط تغذيه  .1

 آباد تكميل خطوط پراكنده دولت .2

 آباد دولت  CNGگازرساني به جايگاه  .3

 شبكه صورت علمك و معابر جديد به گازرساني به منازل و .4

  

  وضع كيفي و كمي تجيهزات شهري - 11- 6

  دفع زباله - 1- 11- 6

هاي اجتماعي و توليدي  قابل استفاده كه ناشي از فعاليتگونه مواد جامد يا نيمه جامد غيرهر

مواد شود.  هاي مذكور خارج شده باشد، زباله ناميده مي از روند فعاليت صنعني باشد و خانگي، كشاورزي و

  گيرند. في قرار ميهم در شمول چنين تعري مزبور حتي اگر قابل بازيافت باشند باز

 نام

  سيساتأت

 لوله فلزي فشار باال

)250psi( 

لوله فلزي فشار 

  )60psi( پايين
  علمك

شيرهاي 

  شبكه
 ايستگاه

TBS  

 ايستگاه

MS  

 ايستگاه

CPS  

نفاط 

  گيري اندازه

  197  3  1  2  253  5833  101519  22360  تعداد



 

  183ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

دستگاه  6باشد كه توسط  تن در سال مي 8400حدود  در ميزان زباله توليدي آباد دولتدر شهر 

  شود. ه آن برده مييخودرو حمل زباله به محل تخل

  

  كشتارگاه -2- 11- 6

بهداشتي احشام كه توسط شهرداري با رعايت  كشتارگاه مكاني است براي انجام ذبح قانوني و

آباد فاقد كشتارگاه مستقل از شهر  حاضر شهر دولت در حال بهداشتي احداث گرديده است. كليه اصول

  )1385 :ريزي استانداري اصفهان اطالعات معاونت برنامه باشد. (دفتر آمار و اصفهان مي

  

  گورستان -3- 11- 6

 كاري شده گل كاري و درخت بندي، ها خيابان محلي است محصور كه طبق نقشه مصوب شهرداري

دفتر آمار واطالعات ( شود. شود ساخته مي مطابق اصول بهداشت براي متوفياني كه به امانت گذارده مي و

  )1385ريزي استانداري اصفهان/  معاونت برنامه

وسازها  گورستان موجود در قسمت شرق شهر در جوار امامزاده محمود و خارج از محدوده ساخت 

  ستفاده در آينده دارد.منظور ا واقع شده و موقعيت مناسبي به

  

  نشاني آتش -4- 11- 6

 از حد نياز شهر در نشاني مستقل هستند و سازمان آتش فاقد آباد دولتشهرهاي كوچك مثل 

باشد  حاضر در شهر موجود مي نشاني در حال يك واحد ايستگاه آتش شود. نشاني استفاده مي امكانات آتش

رساني  روزي خدمات صورت شبانه هاني در سه نوبت بنش نفر پرسنل و دو دستگاه ماشين آتش 6كه با 

  كنند. مي
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  پمپ بنزين - 11-5–6

حاضر يك جايگاه است. موقعيت اين يك جايگاه در ابتداي  هاي پمپ بنزين در حال تعداد جايگاه

 5734زيربناي اين ايستگاه  باشد. شهر مي شرقي شمالدرسمت آباد  جاده حبيبسمت  ورودي شهر از

  باشد. مترمربع مي





 

 186ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  



 

  187ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  ها وضعيت شبكه معابر و خيابان - 12- 6

  ها بندي خيابان شبكه -1- 12- 6

گيري اين شهر،  ثر در شكلؤبه پيروي از عوامل اصلي م آباد دولتهاي شهر  بندي خيابان شبكه

صورت ارگانيك و در  به آباد زمان ولودريچه، كربكند  ،آباد دولت بندي در بافت شكل گرفته است، اين شبكه

عمل آمده سلسله مراتب شبكه ارتباطي  هاي ميداني به قسمت جديد شهر شطرنجي است. براساس بررسي

  اند. بندي شده وكوي  تقسيم(فرعي)  كننده دسترسي پخش و  هاي اصلي، جمع گروه خيابان 4 اين شهر در

هاي اصلي برقراري  ناخياب ،الزم به ذكر است هستند.ترافيكي  داراي نقشاصلي هاي  خيابان

كننده و مراكز ثقل و محالت شهر را برقرار  پخش و  هاي شرياني و خيابان جمع ارتباط بين خيابان

طور مستقيم وجود دارد و نوع  هاي شهري به  ها امكان دسترسي به كاربري سازد. در اين خيابان مي

  باشد. رعايت سلسله مراتب شبكه ميسطح و با  ها هم  تقاطع

هاي اصلي و دسترسي (فرعي) و يا  كننده برقراري ارتباط بين خيابان پخش و  هاي جمع خيابان

آوري كرده به  ها ترافيك چند خيابان فرعي را جمع گونه خيابان . اينسازد هاي مجاور را برقرار مي حلهم

هاي شهري  نمايد. امكان دسترسي مستقيم به كاربري قل ميخيابان اصلي و يا خيابان شرياني منت

وجه نبايد در اختيار ترافيك عبوري قرار  هيچ  ها به گونه خيابان طور مستقيم وجود دارد. اين پيراموني به

چنين امكان دسترسي به  جوار و هم هاي دسترسي نيز برقراري ارتباط بين واحدهاي هم گيرند. خيابان

كننده و خيابان  پخش و   تجاري با ديگر اراضي مجاور را فراهم ساخته و به خيابان جمعمناطق مسكوني و 

  شود. اصلي مربوطه مي

عرضي هستند كه در  سازد و معابر كم كوي، برقراري ارتباط بين واحدهاي هم جوار را برقرار مي

  يرند.گ يابي به اماكن مجاور مورد استفاده قرار مي هاي شهري، جهت دست داخل بلوك

 اصليهاي  نمايند. خيابان عمل مي آباد دولتبندي  عنوان شبكه استخوان هاي اصلي به خيابان

  باشد. مي بهمن 22خيابان و  معلم، بلوار لقانيا... طا شامل بلوار آيت



 

 188ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

خيابان  ،خيابان ميثم ،ساداتخيابان  ،سلمان كه شامل خيابان كننده پخش و  جمعهاي  خيابان

كننده دسترسي و كوي درصد  پخش و  هاي جمع همانند خيابان بان شهيد داوريخيا شهيد مطهري و

  اند. بااليي از شبكه ارتباطي اين شهر را به خود اختصاص داده





 

 190ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  





 

 192ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  



 

  193ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  ابرشيب مع -2- 12- 6

طور كلي از  هب باشد و چيز مينا كم و آباد همانند منطقه برخوار بسيار شيب اراضي دولت

هاي طبيعي و   طوركامل از ويژگي بهآباد  دولت شيب معابر شهر غربي است. شرقي به سمت جنوب شمال

يب معابر كند. بنابراين هر قسمت شهر داراي شيبي ويژه خود است و لذا ش شيب حاكم بر شهر پيروي مي

  فاوت دارند.نيز به پيروي از جهت معابر و موقعيت آن در شهر با يكديگر ت

  

  ها ، عرض و نوع پوشش خيابانطول - 3- 12- 6

علت تناسبات  ايران معابري با عرض كم به قديميهمانند بسياري از شهرهاي  آباد دولتدر شهر 

  هاي آن دوره بوده است. با عملكرد و فعاليتآن 

دليل ورود وسايل نقليه موتوري به زندگي، عرض معابر قديمي ديگر جوابگوي  عاصر بهي م در دوره

هايي احداث شد و در بافت  ها خيابان همين دليل در بافت ورود اين وسايل به محدوده زندگي نبود، به

 هاي شهري هايي با عرضي كه جوابگوي ورود اين وسايل به بافت غرب شهر) خيابان جديد (قسمت شرق و

  باشند در نظر گرفته شد.

هاي متفاوت موجود است كه درصد از  هايي با عرض مختلف در مقياس خيابان آباد دولتامروز در 

  لص شهري را معابر دربرگرفته است.درصد از سطح خا سطح كل شهر و

 -شرقي(محور معلم )، بلوار جنوبي -شمالي(محور  طالقاني ...ا يتآها عبارتند از: بلوار  خيابان

ترين و پرترددترين  عنوان عريض ) بعد از اين خيابان كه بهشمالي(محور بهمن  22خيابان )، غربي

قرار دارند كه  متر 30تا  20هايي با عرض  هاي شهر از لحاظ نقش عبوري قرار دارند، خيابان خيابان

جدول مربوط آمده  هر كدام درها همراه با عرض  دهند. نام اين خيابان محورهاي اصلي شهر را تشكيل مي

  است.



 

 194ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

اند. از  متر بيشتر با نقش دسترسي مورد شناسايي قرار گرفته 20هاي با عرض كمتر از  خيابان

 18با عرض  شهيد داوري متر، خيابان18 باعرض شهيد مطهري توان به خيابان ها مي ترين اين خيابان مهم

  اشاره كرد. متر 16ض آباد با عر خيابان زمان و متر 18ض رع با سلمان خيابان متر،

  

  آباد : عرض معابر شهر دولت27جدول 

عرض 

  خيابان
  ها نام خيابان  نقش خيابان

  بلوار معلم - بهمن 22خيابان  -ا... طالقاني بلوار آيت  اصلي  40-30

30-20  
  كننده وپخش جمع

  عبوري و دسترسي) (نقش

، خيابان سلمان، خيابان ميثم، شهيد مطهري، خيابان شهيد داوري  خيابان

  آباد و خيابان لودريچه شهريور،خيابان زمان 17خيابان جانبازان،خيابان 

  خيابان ابوذر، خيابان امامزاده محمود و خيابان ظهيراالسالم  هاي فرعي خيابان  20-15

 





 

 196ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  

  



 

  197ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  و مرور عمومي و خصوصي شهر عبور همسايل مربوط ب -13- 6

  و نقل شهري و برون شهري نظام ارتباطي و حمل -13-1- 6

دستگاه  49بوس و  دستگاه ميني 45تعداد به لحاظ سيستم حمل ونقل عمومي از  آباد دولتشهر 

  دهد. پوشش قرار مي شهري را تحت برون و ونقل شهري باشد كه همزمان حمل برخوردار ميتاكسي 

زيرنظر شهرداري  در دست بخش خصوصي و آباد دولتاست كه اتوبوسراني شهر الزم به تذكر 

  باشد. مي

  

  ترافيكي شهر حجم عبور و مرور روزانه در مسيرها و نقاط بحراني و - 13-2- 6

برداشت  ،آباد دولتهاي شهر  خيابان منظور دستيابي به حجم عبور و مرور روزانه در مسيرها و به

صورت كه شمارش تعداد وسايل نقليه در  حضور در مسيرها انجام گرفت. بدينميداني از راه مشاهده و 

شب انجام شده است. عمل شمارش وسايل نقليه به تفكيك نوع وسيله نقليه در  21صبح تا  8طي ساعات 

طي ساعات ذكر شده انجام گرفته است و در نهايت در جداول حجم ترافيك عبوري به واحد سواري 

  تبديل شده است.

  

  آباد دولتكيفيت عبور ومرور در شبكه ارتباطي شهر  -13-3- 6

هاي تجاري، آموزشي،  هاي جاذب سفر همچون كاربري با توجه به تمركز و جانمايي كاربري

ساماني ترافيك سواره در برخي از  خصوص در زمان اوج ترافيك شاهد نابه مذهبي، اداري و ... در مواقعي به

شوند كه در ساعات اوج عبور و مرور،  ب مجموعه عوامل ذكر شده سبب ميترتي نقاط شهر هستيم. بدين

دليل عدم رعايت  از سوي ديگر به وسيله عابرين پياده اشغال شده و هاي پرتردد به قسمتي از شبكه

خيابان  ،لقانيطا ...ا يتآويژه در خيابان  سواره به تداخل پياده و رانندگي و مجموعه مقررات راهنمايي و

  .اباذرخيابان  و سادات، خيابان مطهري



 

 198ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

شود كه در  مطهري باعث مي -طور مثال قرارگيري دبيرستان شهيد امين نبش تقاطع داوري هب

آموزان در هنگام ظهر شاهد ترافيك شديدي چه از لحاظ پياده و چه از لحاظ سواره  زمان تعطيلي دانش

  باشيم.

  

  آمدهاي رفت و  مشكالت مربوط به نقاط و گره - 13-4- 6

كه شامل خيابان  آباد دولتهاي اصلي شهر  هاي پيش اشاره شد خيابان همانطور كه در قسمت  

، طالقانيهاي  خيابان بلوار معلم، ،(خيابان امام خميني) اصلي ورودي و خروجي شهر از سمت اصفهان

بار ترافيكي  هاي داراي بيشترين ترافيكي است. خيابان است داراي بيشترين بار سلمان و اباذر مطهري،

حد  طالقاني ...ا چنانچه در نقشه سلسله مراتب شبكه ارتباطي مشخص شده است عبارتند از: خيابان آيت

، خيابان شهر دستگردتا ميدان انقالب حد فاصل  وليعصر، بلوار معلمفاصل ميدان انقالب اسالمي تا فلكه 

دليل عريض بودن آن، مشكل خاص  به لمبلوار معهاي عنوان شده  از ميان شبكه .، خيابان ابوذرمطهري

هاي متنوع و سفرساز،  با توجه به قرارگيري كاربريمطهري  طالقاني و هاي ترافيكي ندارد. اما در خيابان

از  مطهريخيابان  آورد. وجود مي ها اختالالتي را در عبور و مرور به هاي غيرمجاز و نامناسب ماشين توقف

اداري  ايجاد دسترسي به مراكز خدماتي، آموزشي، درماني، مذهبي ودليل نقش مهمي كه در  سو به يك

جاي خودروها در امتداد آن، بيشتر در ساعات اوج  دليل عرض كم و توقف بي دارد و از سوي ديگر به

بافت قديم شهر كليه  است كه در گردد. الزم به ذكر ترافيك، مشكالت رفت و آمد در آن مشاهده مي

همانند بافت  آباد زمان و كربكندهمچنين دو بافت  باشد. از به تعريض مناسب ميهاي ارتباطي ني شبكه

  باشد. هاي اصلي مي فاقد خيابان باشد و مي آباد دولتقديم شهر 



 

  199ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  حجم عبوري - 13-5- 6

  حجم عبوري عابر پياده: -الف

ي و آني از ا ، تابعي لحظهآباد دولتاي از يك شهر خاص چون  عبور عابر پياده در شهر و يا محله  

هاي عابرين و نقش آن شهر و محل مورد مطالعه است. بررسي حجم عابر پياده در نقاط مختلف  نيازمندي

هاي خاصي بيشترين استفاده  زمان آن تابعي است از نقش و عملكرد محالت و مناطق مختلف شهركه در

ها  ي عزاداري بيش از ساير زمانها و مسيرها عنوان مثال در ايام محرم و صفر، كوچه شود. به از آنها مي

نيز پس از انتقال مركز ثقل تجاري بافت قديم به آن  مطهري و طالقانيداراي تردد پياده هستند. خيابان 

هاي پرتردد از نظر ترافيك  هاي خدماتي، آموزشي و مذهبي در آن به يكي از خيابان و تجمع ساير كاربري

عرض  ها باعث مشكالتي در اين محور ارتباطي شده است. اخل آنكه تد طوري سواره و پياده تبديل شده به

هاي اوج رفت و آمد باتوجه  در زمانطالقاني هاي اصلي شهر همچون خيابان  روهاي موجود در خيابان پياده

منظور تسهيل رفت و آمد،  ها، پاسخگوي نياز عابرين نبوده است و به هاي خدماتي بر اين خيابان به كاربري

  ها در طرح پيشنهادي لحاظ شده است. اطع خياباناصالح مق

  حجم سواره -ب

ها اين است كه ميزان سفرهاي شهري و  هدف از برداشت حجم عبور وسايل نقليه و تفكيك آن

آيد. اگر بتوان  دست مي هاي مستقر در كنار راه و بارگذاري تأسيسات به بين شهري، سفرزايي كاربري

هاي به كارگرفته شده از  توان نتيجه گرفت كه سيستم يك روان است، ميطور قطع قضاوت كرد كه تراف به

ها) و مديريت  كشي و تأسيسات (عرض خيابان، طراحي هندسي تقاطع تجهيزاتي چون تابلو، چراغ و خط

طرفه يا دوطرفه بودن مسيرها) نيز درست است. توجه به كيفيت محيطي و زندگي شهري در كنار  (يك

ي مردم و اي برخوردار است كه نياز به مشاركت و همكار ي ترافيك از اهميت ويژهكمهاي  توجه به جنبه

  مديريت شهري فعال دارد.



 

 200ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  : برداشت ترافيكي28جدول 

 تقاطع خيابان بلوار امام خميني آباد كمربندي دولت بلوار طالقاني

ور
وت
م

ي 
وار

س
 

ت
وان

ن 
يو

ام
ك

 

ور
وت
م

ي 
وار

س
 

ت
وان

 

يو
ام
ك

 ن

ور
وت
م

ي 
وار

س
 

ت
وان

ن 
يو

ام
ك

 

 روز
ميدان 

 وليعصر

 صبح 52 65 178 33 12 12 33 6 6 45 103 19

به
شن

 

ت
رف

 

 ظهر 50 66 203 54 9 13 36 9 6 21 119 15

 شب 35 49 162 31 5 22 63 15 4 41 142 33

 صبح 46 55 150 27 10 12 24 3 4 30 92 18

به
شن

دو
 

 ظهر 48 67 189 46 12 16 43 6 5 21 103 31

 شب 24 59 138 52 6 19 57 15 5 39 118 26

 صبح 45 52 165 33 13 15 20 3 5 36 102 16

به
شن

ج 
پن

 

 ظهر 3 27 75 22 8 8 11 8 31 23 94 23

 شب 9 24 202 33 8 14 47 16 2 24 146 31

 صبح 33 45 162 75 10 8 17 2 5 20 132 24

به
شن

 

ت
ش
رگ

ب
 

 ظهر 5 25 105 54 15 14 14 5 7 25 142 21

 شب 12 25 145 33 14 11 12 2 4 25 124 19

 صبح 29 42 125 66 10 10 16 5 3 18 118 30

به
شن

دو
 

 ظهر 9 32 132 55 7 16 23 4 4 15 93 45

 شب 15 24 155 24 5 15 25 7 8 17 117 37

 صبح 33 45 125 56 9 8 15 6 5 19 129 29

به
شن

ج 
پن

 

 ظهر 6 26 100 51 6 13 18 5 31 30 105 46

 شب 12 30 136 33 5 15 33 7 4 25 123 21



 

  201ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  : برداشت ترافيكي28ادامه جدول 

 تقاطع خيابان ا... طالقاني بلوار آيت بلوار دانشگاه بهمن 22بلوار  بلوار معلم

ور
وت
م

ي 
وار

س
 

ت
وان

ون 
مي

كا
 

ور
وت
م

ي 
وار

س
 

ت
وان

ون 
مي

كا
 

ور
وت
م

ي 
وار

س
 

ت
وان

ون 
مي

كا
 

ور
وت
م

ي 
وار

س
 

ت
وان

ون 
مي

كا
 

 روز
ميدان 

 انقالب

 صبح 7 28 154 44 24 25 88 18 4 25 68 15 26 36 145 16

به
شن

 

ت
رف

 

 ظهر 6 25 145 25 12 27 66 24 5 23 62 18 29 38 168 19

 شب 1 25 128 116 9 23 84 36 - 19 65 53 6 33 169 16

 حصب 3 28 129 40 18 23 76 16 3 23 56 15 21 31 119 12

به
شن

دو
 

 ظهر 7 23 123 14 12 22 54 30 7 27 69 18 27 35 175 17

 شب - 20 118 94 9 23 80 34 1 18 67 72 5 24 89 30

 صبح 5 24 135 42 17 12 67 15 - 25 55 15 21 24 117 19

به
شن

ج 
پن

 

 ظهر 6 22 133 26 13 29 71 28 - 20 53 54 22 29 97 16

 شب 4 16 127 81 10 16 93 31 1 26 77 81 9 21 104 57

 صبح 4 24 143 59 7 36 63 30 - 26 55 35 8 25 119 20

به
شن

 

ت
ش
رگ

ب
 

 ظهر 5 21 101 48 9 22 72 17 2 18 69 47 17 23 67 17

 شب 2 33 139 104 4 15 81 65 - 26 36 69 1 25 66 39

 صبح 4 26 134 23 17 26 75 8 2 11 42 23 8 35 96 13

به
شن

دو
 

 ظهر 5 23 162 33 12 12 33 16 - 2 20 24 15 29 84 17

 شب 2 18 107 49 15 19 99 37 - 10 41 45 7 20 63 27

 صبح 4 24 155 24 17 25 77 7 2 13 45 34 8 24 117 17

به
شن

ج 
پن

 

 ظهر 5 35 117 32 4 17 51 16 - 8 42 21 18 25 52 20

 شب 4 19 123 59 7 29 74 36 1 14 39 44 3 30 61 34

  



 

 202ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  : برداشت ترافيكي28ادامه جدول 

  

برداشت شده است.  آباد دولتهاي شهر  ورودي و خروجي ها، هاي ميداني كه از خيابان در برداشت

شب برداشت شده است كه طي اين ساعات ميزان عبور  21صبح تا ساعت  8حجم عبور به تفكيك ساعت 

بوس، اتوبوس، كاميون و وانت ثبت شده است و  وسايل نقليه متفاوت اعم از سواري، موتورسيكلت، ميني

هاي الزم انجام گرفته است كه  دست آمده به واحد سواري بررسي بهدر نهايت با تبديل هريك از آمار 

به اين  آباد دولتهاي شهر  دست آمده در ارتباط با حجم عبور وسايل نقليه در برخي از خيابان نتايج به

  است: شرح بوده

خيابان طالقاني( به سمت 

 ميدان انقالب )

خيابان طالقاني( به سمت 

 اصفهان)
 تقاطع خيابان خيابان مطهري خيابان شهيد داوري

ور
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م

ي 
وار

س
 

ت
وان
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يو

ام
ك
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وان

ن 
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وار

س
 

ت
وان

ن 
يو
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ك

 

 روز
چهارراه 

 مدرسه

 صبح - 3 26 22 - 15 68 16 5 22 116 75 4 15 119 87

به
شن

 

ت
رف

 

 ظهر 3 6 12 22 4 4 67 34 6 24 128 64 8 12 115 87

 شب 1 8 31 51 9 31 112 54 4 15 163 95 7 14 107 65

 صبح - 3 15 9 - 25 45 21 3 28 113 53 5 12 115 69

به
شن

دو
 

 ظهر 1 5 28 15 2 15 67 19 6 23 119 59 4 15 109 75

 شب - 4 32 35 - - 27 29 3 18 136 87 5 12 108 59

 صبح 2 5 34 21 - 14 79 19 2 15 135 67 7 13 126 75

به
شن

ج 
پن

 

 ظهر 1 7 28 33 - 2 11 12 4 21 111 36 4 19 101 41

 شب - 8 45 20 - 7 40 19 2 19 142 118 2 21 130 78

 صبح 1 4 20 21 2 13 26 22 5 55 143 79 5 19 136 46

به
شن

 

ت
ش
رگ

ب
 

 ظهر 6 3 10 20 3 6 22 22 5 12 116 28 2 21 124 36

 شب - 4 24 29 1 8 31 51 3 17 164 110 4 13 135 63

 صبح - 4 18 10 - 23 36 22 3 49 129 65 5 19 149 44

به
شن

دو
 

 ظهر 3 3 26 35 2 20 36 17 7 24 141 24 4 24 124 42

 شب - 3 30 31 - - 24 49 6 27 123 77 3 15 135 79

 صبح 2 5 31 25 1 22 36 18 5 44 127 54 5 17 164 42

به
شن

ج 
پن

 

 ظهر - 6 26 38 1 9 17 15 4 19 127 30 3 26 104 55

 شب - 8 27 30 - 6 25 28 2 27 148 99 4 19 151 70



 

  203ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  )امام خميني(وليعصر) از سمت فلكه وليعصر (آمار حجم ورودي به خيابان امام خميني خيابان  -1

امام اين كريدور حاكي است كه بيشترين حجم ورودي به خيابان  نتايج حاصل از برداشت حجم سواره در

واحد و بيشترين حجم ورودي در زمان  1392 با 9:00تا  8:00در زمان اوج ترافيك آن در ساعت خميني 

عبور و مرور  واحد سواري بوده است. متوسط حجم 1144) با 21:00تا  20:00(ساعت  اوج ترافيك عصر

از سمت فلكه وليعصر  امام خمينياين خيابان بين دو زمان شلوغي خيابان در صبح و عصر در خيابان  در

هاي شلوغ و پرتراكم است  دهد كه اين خيابان از خيابان واحد سواري بوده است. اين آمار نشان مي 1268

اين خيابان  لكرد به نسبت مناسبي است.هاي حاكم بر آن داراي عم كه با توجه به نقش ارتباطي و ويژگي

دليل دارا بودن عرض مناسب جوابگوي حجم  باشد كه به به عنوان ورودي شهر از سمت اصفهان مي

  باشد. ترافيك عبوري مي

 آباد در اين مسير حجم تردد خودروهاي سنگين از دليل قرار داشتن شهرك صنعتي دولت به

دستگاه  354گيري) تعداد در روز صبح روز شنبه (زمان آمار الطور مث هب باشد. جمله كاميون باال مي

  كاميون در طي يك ساعت از اين محل گذر كرده است.

   واحد سواري ببرحس امام خميني: حجم عبور مرور درخيابان 29جدول 

  (محل برداشت ابتداي خيابان از سمت فلكه وليعصر)

  امام خميني واردشده به خيابان حجم وسايل نقليه  زمان  شرح

  1392  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  1144  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  1268  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  )امام خمينياز سمت فلكه وليعصر (آمار حجم خروجي از خيابان  امام خمينيخيابان  -2

حاكي است كه ساعت اوج رفت و آمد اين خيابان  هاي ميداني وضعيت ترافيك اين خيابان بررسي

واحد سواري و  866صبح با  9تا  8واحد سواري و بين ساعات  1202حجم  با 21تا  20بين ساعات 

شود كه با توجه به  واحد سواري بوده است. مالحظه مي 1034و مرور آن برابر با  متوسط حجم عبور

مچنين عملكرد آن اين بلوار جوابگوي حجم ترافيك عبوري دست آمده و ه موقعيت اين خيابان و آمار به

  باشد. مي



 

 204ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  بر حسب واحد سواري امام خميني: وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان 30جدول 

  (محل برداشت ابتداي خيابان از سمت فلكه وليعصر)

  امام خميني شده از خيابان حجم وسايل نقليه خارج  زمان  شرح

  1202  8:00 -9:00  اعت اوج ترافيك صبحس

  866  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  1034  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  (آمار حجم ورودي) از سمت فلكه وليعصر آباد (به سمت دستگرد) كمربندي دولتخيابان  -3

واحد  274با  9:00تا  8:00زمان اوج ترافيك در ساعات  در خيابان اين بيشتر حجم ورودي به

واحد سواري بوده  404با  21تا  20سواري و بيشترين حجم ورودي در زمان اوج ترافيك عصر، ساعت 

واحد  339است. متوسط حجم عبور و مرور در اين خيابان بين دو زمان شلوغي از سمت فلكه وليعصر 

نظر  خيابان پرترددي به دستگردسواري بوده است. خيابان ذكر شده با توجه به برقراركردن ارتباط با 

  رسد. نمي

  برحسب واحد سواري  كمربندي: وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان 31جدول 

  (محل برداشت ابتداي خيابان از سمت فلكه وليعصر)

  از طرف فلكه وليعصر كمربندينقليه واردشده به خيابان  حجم وسايل  زمان  شرح

  274  8:00 -9:00  حساعت اوج ترافيك صب

  404  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  339  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  (آمارحجم خروجي)خيابان كمربندي دولت آباد (به سمت دستگرد) از سمت فلكه وليعصر  -4

اين حاكي از آن است كه بيشترين حجم خروجي از  كمربنديحجم سواره در كريدور خيابان 

واحد سواري و 182با  9:00تا  8:00ي به فلكه وليعصر درزمان اوج ترافيك در ساعات و ورود خيابان

  واحد سواري بوده است. 240با  21تا  20بيشترين حجم سواري در زمان اوج ترافيك عصر، ساعت 



 

  205ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  : وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان جانبازان برحسب واحد سواري32جدول 

  برداشت ابتداي خيابان از سمت فلكه وليعصر)(محل 

  شده از خيابان جانبازان و وارد شده به فلكه وليعصر نقليه خارج حجم وسايل  زمان  شرح

  182  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  240  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  211  -  متوسط حجم عبور و مرور

  (آمارحجم ورودي به خيابان) فلكه وليعصر ازسمتطالقاني  ...ا خيابان آيت -5

 حاكي از آن است كه بيشترين حجم ورودي به اين خيابان در طالقانيحجم سواره در خيابان 

واحد سواري و بيشترين حجم سواري در زمان اوج  671با  9:00تا 8:00زمان اوج ترافيك در ساعت 

ست. بيشترين آمار عبوري در صبح به بخش واحد سواري بوده ا 825با  21تا  20ترافيك عصر، ساعت 

  هاي بعدي قرار دارند. نيز در رتبه موتورو  وانت اختصاص دارد سواري

   برحسب واحد سواري طالقاني: وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان 33جدول 

  (محل برداشت ابتداي خيابان از سمت فلكه وليعصر)

  نقليه وارد شده به خيابان رجايي از سمت فلكه امامحجم وسايل   زمان  شرح

  671  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  825  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  746  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  (آمارحجم خروجي از خيابان) طالقاني به سمت فلكه وليعصر ا... خيابان آيت -6

 ي از آن است كه بيشترين حجم خروجي از اين خيابان درحجم سواره در خيابان طالقاني حاك

واحد سواري و بيشترين حجم سواري در زمان اوج  690با  9:00تا 8:00زمان اوج ترافيك در ساعت 

واحد سواري بوده است. بيشترين آمار عبوري در صبح به بخش  664با  21تا  20ترافيك عصر، ساعت 

  هاي بعدي قرار دارند. ز در رتبهسواري اختصاص دارد وانت و موتور ني

  : وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان طالقاني برحسب واحد سواري34جدول 

  (محل برداشت ابتداي خيابان از سمت فلكه وليعصر)

  حجم وسايل نقليه خارج شده از خيابان طالقاني از سمت فلكه وليعصر  زمان  شرح

  690  8:00 -9:00  حساعت اوج ترافيك صب

  664  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  677  -  متوسط حجم عبور و مرور

  



 

 206ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  (ورودي خيابان از سمت ميدان انقالب) طالقاني ا... خيابان آيت -7

اي  در سطح شهري از اهميت ويژه خاصخيابان طالقاني با توجه به نقش خدماتي و ارتباطي 

ات اوج ساع اشاره شد از جمله داليل ايجاد سفرهاي به نسبت زياد دربرخوردار است. نقشي كه به آن 

بيشترين حجم تردد وسايل نقليه در زمان اوج ترافيك ترافيك بوده است. براساس آمار برداشت ترافيك 

عبور و طوري كه متوسط حجم  واحد سواري رسيده است. به 851واحد سواري و در عصر به  798صبح به 

  واحد سواري بوده است. 824ات مرور در اين ساع

  بر حسب واحد سواري طالقاني ا... آيت: وضعيت عبور و مرور در خيابان 35جدول 

  ميدان انقالباز سمت  طالقاني حجم وسايل نقليه وارد شده به خيابان  زمان  شرح

  798  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  851  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  824  -  متوسط حجم عبور و مرور
  

  )ميدان انقالبخيابان به سمت  حجم خروجي از (آمارطالقاني  ...ا آيتخيابان  -8

دهد آن است كه  نشان مي طالقانيآمار ترافيك در زمان اوج ترافيك صبح حجم سواره در خيابان 

واحد سواري و بيشترين  791) ميدانشده به (واردميدان انقالب بيشترين حجم خروجي از اين خيابان به 

اين  واحد سواري بوده است. متوسط حجم عبور و مرور در 910حجم سواري در زمان اوج ترافيك عصر 

  واحد سواري خواهد بود. 850كريدور 

  برحسب واحد سواري طالقاني: وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان 36جدول 

  )ميدان انقالبداشت ابتداي خيابان از سمت (محل بر 

  ميدان انقالباز سمت  طالقانيحجم وسايل نقليه  خارج شده از خيابان   زمان  شرح

  791  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  910  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  850  -  متوسط حجم عبور و مرور
  

  )مت ميدان انقالبي به خيابان از سبلوار دانشگاه (ورود -9

محل ميدان انقالب به سمت بلوار دانشگاه، بيشترين حجم رفت و  براساس برداشت انجام شده در

واحد سواري و  566واحد سواري، اوج ترافيك عصر  651آمد وسايل نقليه در زمان اوج ترافيك صبح 

  واحد سواري بوده است. 564اين ساعات  متوسط حجم تردد در



 

  207ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  بر حسب واحد سواري: وضعيت عبور و مرور در بلوار دانشگاه 37جدول 

  ميدان انقالباز سمت  بلوار دانشگاهحجم وسايل نقليه وارد شده به   زمان  شرح

  561  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  566  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  564  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  )ميدان انقالب(خروجي به سمت دانشگاه بلوار  -10

كه بخش  ميدان انقالبو وارد شده به بلوار دانشگاه بيشترين حجم ترافيك خروجي از سمت 

و  648اوج عصر  زمان ، در538شود، در زمان اوج ترافيك صبح  زيادي از آن به خدماتي مربوط مي

  اري بوده است.واحد سو 390هاي اوج ترافيك صبح و عصر  متوسط حجم در زمان

  بر حسب واحد سواري بلوار دانشگاه: وضعيت عبور و مرور در 38جدول 

  بلوار دانشگاهاز سمت  ميدان انقالبحجم وسايل نقليه وارد شده به   زمان  شرح

  538  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  648  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  593  -  بور و مرورمتوسط حجم ع

  بهمن (ورودي خيابان از سمت ميدان انقالب) 22خيابان  -11

بهمن از سمت ميدان در ساعات اوج  22بيشترين حجم ترافيك وسايل نقليه وارد شده به 

خيابان  واحد سواري و نيز متوسط ترافيك عبوري در اين 394و  429 ترافيك صبح و عصر به ترتيب

  ست.واحد سواري بوده ا 314

  بر حسب واحد سواري بهمن 22وضعيت عبور و مرور در خيابان :39جدول 

  ميدان انقالباز سمت  بهمن 22نقليه وارد شده به خيابان  حجم وسايل  زمان  شرح

  429  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  581  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  505  -  رمتوسط حجم عبور و مرو

  

  )ميدان انقالب(خروجي خيابان به سمت بهمن  22خيابان  -12

از سمت  ميدان انقالبدر ساعات اوج ترافيك صبح و عصر بيشترين حجم ترافيك وارد شده به 

 390واحد سواري و نيز متوسط ترافيك عبوري در اين خيابان  386و 394به ترتيب  بهمن 22خيابان

  واحد سواري بوده است.



 

 208ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  )ميدان انقالب(خروجي خيابان به  بهمن 22: وضعيت عبور و مرور در خيابان 40 جدول

  بهمن 22حجم وسايل نقليه وارد شده به ميدان انقالب و خروجي خيابان   زمان  شرح

  394  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  386  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  390  -  ر و مرورمتوسط حجم عبو

  

  بلوارمعلم (ورودي به خيابان از سمت ميدان انقالب) -13

محل ميدان انقالب به سمت بلوار معلم، بيشترين حجم رفت و  براساس برداشت انجام شده در

واحد سواري و  881واحد سواري، اوج ترافيك عصر  933آمد وسايل نقليه در زمان اوج ترافيك صبح 

  واحد سواري بوده است. 907ين ساعات ا متوسط حجم تردد در

  بر حسب واحد سواري معلم: وضعيت عبور و مرور در بلوار 41جدول 

  حجم وسايل نقليه وارد شده به بلوار معلم از سمت ميدان انقالب  زمان  شرح

  933  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  881  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  907  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  بلوار معلم (خروجي به سمت ميدان انقالب) -14

بيشترين حجم ترافيك خروجي از سمت بلوار معلم و وارد شده به ميدان انقالب كه بخش زيادي 

و متوسط حجم  452اوج عصر  زمان ، در670شود، در زمان اوج ترافيك صبح  از آن به خدماتي مربوط مي

  واحد سواري بوده است. 561هاي اوج ترافيك صبح و عصر  در زمان

  بر حسب واحد سواريمعلم : وضعيت عبور و مرور در بلوار 42جدول 

  حجم وسايل نقليه وارد شده به ميدان انقالب از سمت بلوار دانشگاه  زمان  شرح

  670  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  452  20:00 -21:00  عصر ساعت اوج ترافيك

  561  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  خيابان شهيد مطهري (ورودي خيابان از سمت چهار راه مطهري) -15

خيابان مطهري با توجه به نقش خدماتي و ارتباطي خاصي خود در سطح شهري از اهميت 

نده طرح جامع شهر كن براساس آمار برداشت ترافيك مهندسان مشاور تهيه اي برخوردار است. ويژه



 

  209ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

واحد سواري و در عصر به  212بيشترين حجم تردد وسايل نقليه در زمان اوج ترافيك صبح به  آباد دولت

واحد سواري  234عبور و مرور در اين ساعات كه متوسط حجم  طوري واحد سواري رسيده است. به 256

  بوده است.

  بر حسب واحد سواري شهيد مطهرير خيابان وضعيت عبور و مرور د:43جدول 

  راه مطهريچهاراز سمت  مطهريحجم وسايل نقليه وارد شده به خيابان   زمان  شرح

  212  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  256  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  234  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  )چهار راه مطهريبان به سمت (آمارحجم خروجي ازخيا شهيد مطهريخيابان  -16

دهد آن است كه  نشان مي مطهريآمار ترافيك در زمان اوج ترافيك صبح حجم سواره در خيابان 

واحد سواري و بيشترين  208) چهارراه (واردشده به چهارراهبيشترين حجم خروجي از اين خيابان به 

اين  متوسط حجم عبور و مرور در واحد سواري بوده است. 200حجم سواري در زمان اوج ترافيك عصر 

  واحد سواري خواهد بود. 204كريدور 

   برحسب واحد سواري مطهري: وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان 44جدول 

  )چهار راه مطهري(محل برداشت ابتداي خيابان از سمت 

  چهارراه مطهري از سمت مطهريحجم وسايل نقليه خارج شده از خيابان   زمان  شرح

  208  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  200  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  204  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  راه مطهري (آمار حجم ورودي به خيابان شهيد داوري)خيابان شهيد داوري از سمت چهار -17

ه بيشترين حجم ورودي به اين كريدور حاكي است ك نتايج حاصل از برداشت حجم سواره در

واحد و بيشترين حجم ورودي در  410 با  9:00تا  8:00خيابان داوري در زمان اوج ترافيك آن در ساعت 

واحد سواري بوده است. متوسط حجم عبور و  761) با 21:00تا  20:00(ساعت  زمان اوج ترافيك عصر

راه صر در شهيد داوري از سمت چهارو عاين خيابان بين دو زمان شلوغي خيابان در صبح  مرور در



 

 210ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

دهد كه ميزان حجم ترافيك عبوري در زمان  اين آمار نشان مي واحد سواري بوده است. 585مطهري 

  باشد. دو برابر زمان صبح مي عصر تقريباً

  واحد سواري ب: حجم عبور مرور درخيابان امام خميني برحس45جدول 

  داي خيابان از سمت فلكه وليعصر)(محل برداشت ابت 

  امام خميني حجم وسايل نقليه واردشده به خيابان  زمان  شرح

  410  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  761  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  585  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  )شهيد داوريان (آمار حجم خروجي از خيابچهارراه مطهري  از سمت شهيد داوريخيابان  -18

هاي ميداني وضعيت ترافيك اين خيابان حاكي است كه ساعت اوج رفت و آمد اين خيابان  بررسي

واحد سواري و  265صبح با  9تا  8واحد سواري و بين ساعات  280حجم  با 21تا  20بين ساعات 

ه با توجه به شود ك واحد سواري بوده است. مالحظه مي 272و مرور آن برابر با  متوسط حجم عبور

دست آمده و همچنين عملكرد آن اين بلوار جوابگوي حجم ترافيك عبوري  موقعيت اين خيابان و آمار به

  باشد. مي

   بر حسب واحد سواري داوري: وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان 46جدول 

  )راه مطهريچهار(محل برداشت ابتداي خيابان از سمت 

  شهيد داوري شده از خيابان حجم وسايل نقليه خارج  انزم  شرح

  280  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  265  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  272  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  طالقاني(ورودي خيابان از سمت چهار راه مطهري به سمت فلكه وليعصر) ...ا خيابان آيت -19

وجه به نقش خدماتي و ارتباطي خاصي خود در سطح شهري از اهميت خيابان طالقاني با ت

ات ساع اي برخوردار است. نقشي كه به آن اشاره شد از جمله داليل ايجاد سفرهاي به نسبت زياد در ويژه

كننده طرح جامع شهر  اوج ترافيك بوده است. براساس آمار برداشت ترافيك مهندسان مشاور تهيه

واحد سواري و در عصر به  748جم تردد وسايل نقليه در زمان اوج ترافيك صبح به بيشترين ح آباد دولت



 

  211ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

واحد سواري  838عبور و مرور در اين ساعات كه متوسط حجم  طوري واحد سواري رسيده است. به 929

  بوده است.

  حد سواريطالقاني بر حسب وا ...ا : وضعيت عبور و مرور در خيابان آيت47جدول 

  زمان  شرح
چهار راه مطهري حجم وسايل نقليه وارد شده به خيابان طالقاني از سمت 

  به سمت فلكه وليعصر

  748  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  929  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  838  -  متوسط حجم عبور و مرور

  چهارراه مطهري به سمت فلكه وليعصر)ان به سمت خياب خروجي از (آمارحجم طالقاني ...ا خيابان آيت -20

دهد آن است كه  آمار ترافيك در زمان اوج ترافيك صبح حجم سواره در خيابان طالقاني نشان مي

واحد سواري و  984) راهچهار(واردشده به  چهارراه مطهريبيشترين حجم خروجي از اين خيابان به 

واحد سواري بوده است. متوسط حجم عبور و مرور  964 بيشترين حجم سواري در زمان اوج ترافيك عصر

  واحد سواري خواهد بود. 974اين كريدور  در

  : وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان طالقاني برحسب واحد سواري48جدول 

  )چهارراه مطهري(محل برداشت ابتداي خيابان از سمت  

  چهارراه مطهريشده از خيابان طالقاني از سمت حجم وسايل نقليه خارج   زمان  شرح

  984  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  964  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  974  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  راه مطهري به سمت ميدان انقالب)(ورودي خيابان از سمت چهار طالقاني ا... خيابان آيت -21

ه نقش خدماتي و ارتباطي خاصي خود در سطح شهري از اهميت خيابان طالقاني با توجه ب

ات ساع اي برخوردار است. نقشي كه به آن اشاره شد از جمله داليل ايجاد سفرهاي به نسبت زياد در ويژه

كننده طرح جامع شهر  اوج ترافيك بوده است. براساس آمار برداشت ترافيك مهندسان مشاور تهيه

واحد سواري و در عصر به  753دد وسايل نقليه در زمان اوج ترافيك صبح به بيشترين حجم تر آباد دولت

واحد سواري  763عبور و مرور در اين ساعات طوري كه متوسط حجم  واحد سواري رسيده است. به 774

  بوده است.



 

 212ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا

  اريطالقاني بر حسب واحد سو... ا : وضعيت عبور و مرور در خيابان آيت49جدول 

  زمان  شرح
حجم وسايل نقليه وارد شده به خيابان طالقاني از سمت چهارراه مطهري 

  به سمت ميدان انقالب

  753  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  774  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  763  -  متوسط حجم عبور و مرور

  

  )ميدان انقالبسمت چهارراه مطهري به سمت  (آمارحجم خروجي ازخيابان به طالقاني ...ا خيابان آيت -22

دهد آن است كه  آمار ترافيك در زمان اوج ترافيك صبح حجم سواره در خيابان طالقاني نشان مي

واحد سواري و  842(واردشده به چهارراه)  راه مطهريحجم خروجي از اين خيابان به چهاربيشترين 

واحد سواري بوده است. متوسط حجم عبور و مرور  847بيشترين حجم سواري در زمان اوج ترافيك عصر 

  واحد سواري خواهد بود. 844دراين كريدور 

  : وضعيت حجم عبور و مرور در خيابان طالقاني برحسب واحد سواري50جدول 

  (محل برداشت ابتداي خيابان از سمت چهارراه مطهري)

  خيابان طالقاني از سمت چهارراه مطهري حجم وسايل نقليه خارج شده از  زمان  شرح

  842  8:00 -9:00  ساعت اوج ترافيك صبح

  847  20:00 -21:00  ساعت اوج ترافيك عصر

  844  -  متوسط حجم عبور و مرور

  





 

 214ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا



 

  215ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  منابع و مĤخذ



 

 216ـــــ ــــــــــــــــــــــــور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــ مهندسان مشا



 

  217ـــ . بررسي و شناخت وضع موجود شهر ـــــــــــــــــــآباد دولتـــــ طرح جامع شهر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع و مĤخذ

 .آباد وابسته به اداره گاز استان اصفهان، آمار و اطالعات اداره گاز شهر دولت -

  .2پيام دولت آباد، شماره   تا،بي بابايي، قربانعلي، -

هاي  هاي كشور (طي سال ها و اعتبارات شهرداري ): بررسي و تحليل هزينه1382جمشيدزاده، ابراهيم ( -

  .13) فصلنامه مديريت شهري، شماره 1350-66و  79-1371

مجموعه قوانين و مقررات مربوط به استان، شهر، شهرستان، روستا و : )1386( جهانگير، منصور -

  .شهرداري، نشر تهران، چاپ دهم، تهران

: مجموعه قوانين و مقررات مربوط به استان، شهر، شهرستان، روستا و )1390(منصور  جهانگير، -

  .نشر تهران، چاپ شانزدهم، تهرانشهرداري، 

  نشر نيكا.  ا... مافي، مشهد، نژاد و عزت ترجمه حسين حاتمي  ): شهرهاي ايران،1376مسعود (  خيرآبادي، -






