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  پيشگفتار

و به شماره  08/11/1386آباد در تاريخ  نفوذ شهر دولت عمران و حوزه و قرارداد طرح توسعه

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

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

آوري  هاي الزم به منظور معرفي مهندسان مشاور به ادارات و نهادها جهت جمع 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  

هاي وضع موجود در جلسات متعدد با شركت  ت و متعاقب آن نقشهبرداشت تفصيلي صورت گرف

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. ارايه مي مطالعات وضع موجود منطقه و شهر است،



 

 و ـــــــــ ـــــــــــــــــــــش جهان ـــــــــــــــــ مهندسان مشاور ايوان نق

اي،  ريزي شهري و منطقه هاي مطالعاتي شهرسازي، برنامه در تهيه اين طرح همكاران گروه

شناسي، جغرافيا، جمعيت شناسي،  شهري، ترافيك، زمين شناسي طراحي شهري، اقتصاد، جامعه

محترم اند. عالوه براين، مسئولين و كارشناسان  هاي ميداني مشاركت داشته كامپيوتر و برداشت

ها و ادارات گوناگون در سطح كشوري، استان اصفهان، شهرستان برخوار و شهر دولت آباد،  سازمان

شهر، شهروندان دولت آبادي، اعضاي محترم كارگروه تخصصي  شهرداري، شوراي اسالمي

ريزي و توسعه شهرسازي استان اصفهان و كميته فني شوراي عالي امورزيربنايي و شوراي برنامه

وسيله از همه آنها  اند كه بدين ري و شهرسازي ايران ياريگر اين مهندسان مشاور بودهمعما

  شود. سپاسگزاري مي

  بخش به شرح زير است: 5اين طرح شامل چهار جلد و 

  جلد اول: مطالعات منطقه و حوزه نفوذ

  بخش اول: بررسي كلي منطقه

  ر دولت آبادها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقيم شه بخش دوم: آبادي

  جلد دوم: بررسي و شناخت وضع موجود شهر

  بخش سوم: بررسي و شناخت شهر

  جلد سوم: تجزيه و تحليل طرح پيشنهادي

  ها بخش چهارم: تجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي

  نفوذ شهر هاي مربوط به شهر و حوزه بخش پنجم : تهيه طرح و برنامه

                                                                   جلد چهارم: ضوابط و مقررات

  ناصر مشهديزاده دهاقاني                                                                                      

 ايوان نقش جهانمدير عامل مهندسان مشاور                                                                    
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  بخش چهارم:

  ها تجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي 
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  نفوذ شهر 
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1  

  نفوذ شهر نتايج مربوط به حوزه

كيلومتري شهر اصفهان داراي امكانات و خدماتي است كه  3در فاصله نزديك به  آباد دولتشهر 

با توجه به فاصله كم اين شهر با شهر  آباد دولتگيرد. همچنين ساكنان  استفاده ساكنان خود قرار ميمورد 

كنند. با توجه به مطالعات ميداني انجام  اصفهان بيشترين امكانات و خدمات را از آن شهر دريافت مي

  آباد قرار دارد. مستقيم شهر دولتنفوذ  آباد در حوزه فقط روستاي محسنشده، 

  

  هاي  باالدست مطالعات مربوط  به طرح -1- 1

هان اي اصفهان و طرح مجموعه شهري اصف دو طرح جامع ناحيه آباد دولتطرح جامع شهر  در

  مورد مطالعه قرار گرفته است.

  الف: طرح جامع ناحيه اصفهان

آباد،  شهر، نجف هاي اصفهان، برخوار و ميمه، خميني محدوده ناحيه اصفهان شامل شهرستان

  يران و كرون، لنجان، فالورجان، مباركه و شهرضا بوده است.ت
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هاي علمي و آموزشي از قابليت  ونقل و فعاليت هاي گردشگري، حمل ناحيه اصفهان در رشته

 بااليي برخوردار است.

گيري از مزيت گردشگري ناحيه،  با توجه به توزيع نامناسب امكانات خدماتي و عدم بهره

هاي توسعه ناحيه  توان يكي از ضرورت ماندهي و هدايت عقاليي خدمات را ميريزي براساس سا برنامه

ونقل به اين سمت هدايت شود و در اين  با توجه به مزيت نواحي شرقي بايستي خدمات حملو  دانست

تري، تخصص خود را در زمينه گردشگري، صنايع  ميان، منطقه مركزي و شهر اصفهان با نرخ رشد متعادل

 اني، آموزش عالي و خدمات اداري پيگيري نمايند.دستي، بازرگ

عنوان قطب اصلي گردشگري ناحيه  كيد شده است كه شهر اصفهان بهأت  اي در طرح جامع ناحيه

اي كه مغاير با اين هدف باشد، دوري شود.  هاي صنعتي و يا توسعه اصفهان مطرح و بايد از كليه فعاليت

هاي پايداري انتقال قطب صنعتي استان از مناطق غربي به  وري انگيزهآ ترين دستاورد اين اقدام، فراهم مهم

ونقل در آينده رشد بااليي را تجربه خواهند  هاي مربوط به حمل شرق ناحيه خواهد بود و در نهايت فعاليت

  نمود.

ها و نقاط پيراموني كالنشهرها  هاي جمعيتي در پهنه هاي اقتصادي و گروه استقرار پراكنده فعاليت

هاي جدي در  ويژه در دو دهه گذشته به بروز بحران وسازهاي كالبدي بدون برنامه ناشي از آن، به ساخت و

ريزي و مديريت يكپارچه علت اصلي اين فرآيند تشخيص  مديريت اين شهرها منجر شد. فقدان نظام برنامه

شهرسازي را مكلف اي وزارت مسكن و  طي مصوبه 1374ت دولت در سال أداده شد و بر همين اساس هي

  هاي شهري (شهرهاي بزرگ و نقاط شهرهاي پيرامون آنها) كرد. به تهيه طرح يكپارچه براي مجموعه

ها در دو مرحله در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفت. مرحله اول،  تهيه اين طرح

ر تنظيم و تنسيق عالوه ب .شود طرح جامع ناحيه است كه محدوده فراگير مجموعه شهري محسوب مي

بايست محدوده مجموعه شهري را هم تعيين  ، مي هاست گونه طرح ي ناحيه كه نتيجه عام اينيسازمان فضا

  .مجموعه شهري در محدوده مذكور استكند. مرحله دوم، تهيه و پيشنهاد طرح 
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طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه اصفهان نيز در چارچوب فوق تهيه شده و محدوده 

آباد، تيران و كرون، فالورجان، لنجان،  شهر، نجف گانه اصفهان، برخوار و ميمه، خميني هاي نه نشهرستا

ه طرح مجموعه يمنظور ارا شود. انجام مطالعات مرحله دوم اين طرح نيز به مباركه و شهرضا را شامل مي

ل شهر اصفهان و در آباد در شما با توجه به استقرار شهر دولتشهري اصفهان هم اكنون آغاز شده است. 

هر دو طرح ارايه اي از نتايج و پيشنهادات  چكيدهمحدوده ناحيه اصفهان و مجموعه شهري اصفهان 

  شود. مي

  تحليل شرايط حاكم بر ناحيه -1

تغيير كاربري پيدا اصفهان ه هكتار از اراضي كشاورزي ناحي 34000، حدود در چند دهه اخير

هاي كشاورزي منطقه بوده كه جايگزين آنها  از جمله بهترين زمينها  سفانه اين زمينأكرده است و مت

تر گرديده است. استقرار و توسعه شهرها و صنايع در غرب منطقه پيامدهاي  هاي با كيفيت پايين زمين

رود بجاي اينكه در بستر اصلي خود  بسيار نامطلوبي را براي منطقه به همراه داشته است. اكنون آب زاينده

در باالدست رودخانه (غرب اصفهان) مورد  اغلبرداري شود. ب تمام مسير از آن بهره د و درجريان ياب

رود استفاده  هاي كشاورزي پايين دست كه پيش از اين از آب نفوذي زاينده گيرد. زمين استفاده قرار مي

صنايع در قسمت اند. درحالي كه اگر  يزرع تبديل شده هاي باير و خشك و لم ون به زمينند اكنا كرده مي

ري تبديل و شههاي صنعتي  ريبه كاربكشاورزي  هاي حاصلخيز يافتند و زمين شرق استقرار مي

. ضمن اينكه با توجه  شد مند مي هاي صنعتي و شهري بهره گرديد. قسمت شرق اصفهان نيز از توسعه نمي

ي اصفهان، آلودگي غرب طرف شرق است، توسعه صنعتي در غرب و جنوبه به جريان باد كه از غرب ب

  .همراه داشته استه هواي شهر اصفهان را ب

هاي  ق با مزيتي ناحيه و تثبيت الگوي كشت مطابهاي سطح آلودگي تدريجي آب ا توجه بهب

ترين راهبرد توسعه بخش  عنوان مهم گذاري بر روي منابع آب به مطلق و نسبي بايستي بر سرمايه

ي اقتصادي يگر تغيير الگوي كشت در جهت انطباق فرآيند با كارامحوري دي كيد نمود. راهبردأكشاورزي ت

  است.
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تمركز بيش از حد و عدم آرايش بهينه فضايي از مشكالت محوري بخش صنعت بوده كه موجب 

  اي خود را بر اقتصاد استان و ناحيه برجا گذارد. شده تا صنعت نتواند، اثرات توسعه

توان در وجود توان توليدي  خدمات در ناحيه را مي گيري و رشد بخش هاي شكل ترين زمينه مهم

باالي جلگه مركزي اصفهان، موقعيت و سهولت دسترسي، ديد. با توجه به توزيع نامناسب امكانات 

ريزي براساس ساماندهي و هدايت عقاليي  برنامه گيري از مزيت گردشگري ناحيه،  خدماتي و عدم بهره

  توسعه ناحيه دانست. هاي توان يكي از ضرورت خدمات را مي

با توجه به مطالعات وضع موجود، راهبرد  1400نگري جمعيت و اقتصاد ناحيه براي سال آينده

ه هاي جمعيتي و اقتصادي ب رشد اقتصادي هماهنگ و توسعه چند بخشي ناحيه و كميت و كيفيت مولفه

  انجام شده است. 1شماره شرح جدول 

  1400سال  نگري جمعيت و اقتصاد ناحيه در ندهآي :  1جدول 

  سطوح

  عناصر

كل 

  ناحيه
  شهرضا  شهر خميني  آباد نجف  اصفهان

ميمه و 

  برخوار
  فالورجان  مباركه  لنجان

  327  224  320  379  364  379  509  2452  4954  كل جمعيت

  110  67  79  113  106  100  137  667  1379  جمعيت فعال

  86  57  69  97  94  89  127  608  1227  جمعيت شاغل

  11  4  2  12  18  5  18  41  112  شاغلين كشاورزي

  21  16  18  32  33  24  47  169  360  شاغلين صنعت

  10  4  9  10  14  11  13  63  134  شاغلين ساختمان آب و برق

  6  7  4  8  15  5  6  42  93  شاغلين حمل و نقل

  38  26  36  35  14  44  43  289  528  ساير شاغلين بخش خدمات

  نفر است. 1000ارقام برحسب * 

  يين الگوهاي نظام اسكان و فعاليتتع -2

،  هاي آن ي ناحيه و مولفهيگيري و تحول ساختار فضا ثر بر شكلؤي مجموعه عوامل ميبرآيند نها

  : ها به شرح زير بوده است گيري چند الگوي عمده تيپولوژيك استقرار سكونتگاه شكل

رود و  ي اين محور نتيجه دسترسي به آب زايندهها گيري سكونتگاه شكل رود: الگوي خطي زاينده -الف

امكان كشاورزي در اراضي اطراف است، اما وجود شهر اصفهان، صنايع بزرگ و نقاط شهري بزرگ، توسعه 

زده و نبود چنين عواملي تحوالت  غربي و مركز محور را رقم ها در غرب، جنوب و گسترش اين سكونتگاه
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بزرگ  به نسبتهاي اين محور، متعدد، متراكم و  ست. سكونتگاهبخش شرقي آن را باعث شده ا تدريجي

  هستند.

هاي زرچشمه و مرغاب و  هاي اين محور نيز تابع رودخانه استقرار اوليه سكونتگاه :آباد الگوي خطي نجف -ب

آباد و  امكانات زراعت بوده است، اما تحوالت بعدي آنها ناشي از فاصله نزديك به شهرهاي اصفهان و نجف

  .اهواز است -آباد نجف -جاورت به جاده اصفهانم

كيلومتر از شهر اصفهان دربرگيرنده  40اين محدوده با شعاع حداكثر  اي متراكم: الگوي توده -پ

گيري اين الگو  توان گفت تمام عوامل مذكور در شكل مي  ترين محدوده سكونتگاهي ناحيه است. متراكم

  گرفته است.به تبعيت از اين الگو شكل  ين محدوده واقع شده ودر ا آباد دولتشهر  اند. دخالت داشته

هاي برخوار و ميمه، شهرضا، مباركه و اصفهان (به استثناي  اين الگو در شهرستان :اي الگوي خوشه -ت

اند كه با  هايي شكل گرفته ها از تجمع سكونتگاه . اين خوشهرود) غالب است بخش مركزي و حاشيه زاينده

گيري آنها تمركز ذخاير آب زيرزميني و يا  ترين عامل شكل عمده اغلبتر داشته و  سهل يكديگر ارتباط

  خدمات است. فعاليت و ،وجود يك قطب اصلي سكونت

ها و  هاي طبيعي و اقليمي موجب بروز تفاوت ي اينكه اگرچه امكانات يا محدوديتينتيجه نها

ها و  لف ناحيه شده است، اما گرايشهاي مخت ها و بخش هاي بنيادي براي سكونتگاه نابرابري

ها  بخش باعث تعميق اين محروميت هاي تعادل هاي اقتصادي و سياسي بازارگرا و ضعف برنامه گيري تصميم

  ها شده است. و نابرابري

  

  اي اصفهان در طرح جامع ناحيه ريزي هاي كلي طرح اهداف و سياست -3

  :اهداف -الف

هاي بحراني مركزي و  ويژه محدوده زندگي در ناحيه اصفهان بهمحيطي  حفاظت و ارتقاء كيفيت زيست -

  غربي. جنوب

  .عنوان محدوده فعال اكولوژيك ناحيه حفاظت بدون قيد و شرط اراضي زراعي و باغات ناحيه به  -
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  .تثبيت و جلوگيري از پيشروي كوير  -

  .نارتقاء نقش و عملكرد شهر اصفهان به نقش درجه يك كالنشهر منطقه مركزي ايرا  -

ي استفاده نشده ناحيه اصفهان در جهت ايفاي نقش دهاي اقتصادي و عملكر قابليتبرداري از  بهره  -

  .تر در اقتصاد ملي فعال

  .سازي فشار و بار نظام اسكان و فعاليت بر محدوده فعال اكولوژيك ناحيه تقليل، پااليش و بهينه  -

  ح كل ناحيه.تداوم و تعميق متعادل سازي نظام اسكان و فعاليت در سط  -

  هاي كلي: سياست -ب

  .جغرافيايي منابع آب -سهيم و تقسيم بخشي -

  .رود جغرافيايي آبدهي زاينده -استمرار زماني -

  .هاي اكولوژيك و اكوتوريستي تاالب گاوخوني قابليتگيري از  بهره -

  .هاي آب زير زميني حداقل اتكاء بر سفره -

  .هاي مصرفي حداكثر بازيافت آب -

  .ستم آبياري كشاورزيتغيير و اصالح سي -

  .پااليش عملكردي و فعاليتي در سه محدوده كالنشهر، ناحيه كالنشهري و كل ناحيه -

وري اقتصادي  منظور ارتقاء بهره برداري از اراضي كشاورزي به سازي الگوي كشت و بهره تغيير و متنوع -

  .اين اراضي

  .انهاي برتر و ويژه كالنشهرها در شهر اصفه جذب و استقرار فعاليت -

  .ويژه شرق و شمال ناحيه ههاي اشتغال به حواشي ناحيه ب يابي و انتقال كانون مكان -

  .ونقل و ارتباطات گيري از قابليت و برتري نسبي ناحيه در زمينه حمل بهره -

هاي فالورجان، لنجان،  هاي صنعتي و خدماتي پايه در شهرستان تجديد و كنترل استقرار فعاليت -

  آباد. ش مركزي اصفهان و بخش مركزي نجفمباركه، خميني شهر، بخ

  .هاي خدماتي در سطوح شهرستان و ناحيه تكميل زنجيره سلسله مراتبي فعاليت -
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  .تكميل نظام سلسله مراتبي نقاط جمعيتي در دو سطح شهرستان و ناحيه -

  .اي تعديل جريان كلي مهاجرت به درون ناحيه و هدايت آن به نواحي حاشيه -

  .هاي گردشگري و تبديل اصفهان به منطقه آزاد توريستي در فعاليتگذاري  ارتقاء سرمايه -

  .ايجاد و استقرار نظام يكپارچه مديريت فضايي در سطح منطقه كالنشهري -

  .تخليه تدريجي صنايع بلوغ يافته از ناحيه كالنشهري -

  .ارزش شهر اصفهان حفاظت بافت با -

  ي پيشنهادي ناحيهياستراتژي و ساختار فضا -4

اي مذكور، بايد پاسخگوي ه عالوه بر اهداف و سياست ي ناحيه،ينهادي ساختار فضاالگوي پيش

  كالبدي زير باشد: -ييهاي فضا ضرورت

هاي غيرضروري منطقه كالنشهري ضمن حفظ جايگاه  پااليش و كاهش فشار زيست محيطي و فعاليت -

  .هاي متناسب كالنشهري و رونق اقتصادي آن با تكيه بر جايگزيني فعاليت

جريان نشت آثار توسعه از مركز به حاشيه از طريق انتقال انرژي و عوامل  عتشديد تعميق و تسري -

  توسعه و حواشي و پيرامون.

  .غربي هاي غرب و جنوب تعديل روابط سلطه شهر اصفهان به محدوده -

 ييشناسي انجام شده، الزم است دو استراتژي توسعه فضا ها وگونه مبناي مجموعه تحليل بر

  .گذاري قرار گيرد مورد عمل و سياستمتفاوت در سطح مركز و حاشيه ناحيه 

، تيران هاي برخواروميمه شهرستاناي ناحيه ( هاي حاشيه قسمتمستقر در  :راهبرد گسترش متمركز -الف

  هاي شهرستان اصفهان به استثناء بخش مركزي). وكرون، شهرضا و تمام بخش

، جاد و تقويت محورهاي توسعه و دومعبارتنداز: اول، اي هاي مكاني تحقق راهبرد فوق سياست

  .، نزديك مرزهاي منطقهايجاد و تقويت مراكز درجه دو

  عنوان يك منطقه قديمي كشاورزي و صنعتي. به :راهبرد انسجام متمركز در سطح منطقه كالنشهري اصفهان -ب



 

 12ـــــــــ ــــــش جهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور ايوان نق

رجه سوم درون منطقه و در از: تثبيت و تجهيز مراكز د هاي مكاني اين راهبرد عبارتند سياست

ي ناحيه اصفهان به شرح زير ينقل داخلي برهمين اساس الگوي پيشنهادي ساختار فضاوطول شبكه حمل

  گردد: پيشنهاد مي

  ايجاد و تقويت محورهاي توسعه صنعتي و ارتباطي:* 

  كوهپايه -شهرضا -

  كوهپايه -اصفهان -

  ميمه -علويجه و دهق -تيران -شهرضا -

  لي اكريلراه پ سه -شهرضا -

  ميمه -شهر شاهين -

  تجهيز محورهاي توسعه كشاورزي:* 

  رود زاينده -

  تيران و كرون -آباد نجف -اصفهان -

  .فوالدشهر -شهر آباد و زرين ايجاد تقويت و تجهيز مراكز درجه دوم ناحيه: شهرضا، كوهپايه، ميمه، نجف* 

  شهر و بهارستان خميني شهر، شاهين : مباركه، فالورجان،رجه سوم ناحيهتجهيز و ارتقاء كيفيت مركز د* 

ضاي فتثبيت فضاها و مجتمع هاي صنعتي موجود در منطقه كالنشهري و اجتناب از هرگونه افزايش * 

  .صنعتي در اين محدوده

اي  هاي حاشيه هاي خدماتي و صنعتي جديد در قسمت هاي بزرگ فعاليت استقرار فضاها و مجتمع* 

  اصفهان).كيلومتري  50از شعاع پس ناحيه (

عالي شهرسازي و  به تصويب شوراي 1383طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه اصفهان در سال 

 معماري ايران رسيد.
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  طرح مجموعه شهري اصفهان: -ب

اي جغرافيايي است كه از همبستگي عملكردي فعاليت و سكونت بين  مجموعه شهري پهنه

اي كه داراي پيوند كالبدي باشند و نظام يكپارچه  نهگو آيد. به وجود مي چندين شهر و كانون جمعيتي به

  ريزي و مديريت فضايي واحد در اين پهنه صورت خواهد گرفت. ريزي، طرح برنامه دهند. فضايي تشكيل

هري اصفهان مربع وسعت دارد. از اين ميزان مجموعه شكيلومتر 34439دوده ناحيه اصفهان مح

 40درصد كل محدوده را به خود اختصاص داده است. از  25مربع نزديك به كيلومتر 8345با وسعت 

نقطه شهري) به مجموعه  28درصد ( 70بيش از  1375نقطه شهري واقع در ناحيه اصفهان در سال 

نقطه شهري افزايش يافته است. طرح ناحيه مشتمل بر  36به  1382شهري تعلق دارد. اين تعداد در سال 

طور كامل در محدوده طرح ناحيه  . مجموعه شهري نيز بهشهرستان كامل از استان اصفهان است 9

كامل)  طور شهرستان به4طور ناقص و  شهرستان (سه شهرستان به 7اصفهان قرار داردكه مشتمل بر 

  شهرستان مذكور در محدوده مجموعه شهري واقع است. 7درصد از مساحت  29 باشد. مي

  شود. رح مجموعه شهري اصفهان آورده ميهاي ط اي از مطالعات و يافته چكيده بعد مطالبدر 

  طراحي برنامه راهبردي -الف

 به موارد زير توجه ويژه شده است.ريزي در طرح مجموعه شهري  در طراحي و برنامه

هاي ماهوي متابوليسم كالنشهري و  مندي هاي توسعه با قانون ضرورت سازگاري و تبعيت برنامه •

  .هاي شهري مجموعه

  .يي الزامات و نيازهاي پايداري توسعهضرورت توجه و پاسخگو •

  .ريزي مبتني بر همكاري و راهبردي فرآيندي ضرورت توجه به نظام مديريت و برنامه •

  .هاي رقابتي جهاني و ارتقاء ضرفيت -ضرورت توجه به موقعيت اقتصاد ملي •

گيري كليه تحوالت مجموعه شهري مبتني بر مفاهيم عدالت در ابعاد  ضرورت توجه و سمت •

  .تماعي، اقتصادي و فضايياج
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ضرورت توجه به مفهوم يكپارچه، منسجم و همبسته مجموعه شهري مبتني و مفهوم همكاري و  •

  .عملكردي -انسجام فضايي

  انداز طرح مجموعه شهري اصفهان شمچ -ب

صنعتي و توسعه  –بازرگاني آوري و مديريت  رهنگ، دانش و فنمجموعه شهري اصفهان، مركز ف �

 ن مركزي است.زاي ايرا درون

هاي ملي و  اي اصفهان در عرصه مجموعه شهري اصفهان، نماينده سبك توسعه شهري ـ منطقه  �

  آيد. المللي به شمار مي بين

مجموعه شهري اصفهان، پهنه برتر، پويا و پر رونق مركز ايران بوده كه برخوردار از تواني سرآمد،  �

  در خود ايجاد كرده است.قابليت رقابت در شبكه كالن شهرهاي جهاني را نيز 

  مجموعه شهري اصفهان سمبل دانش و فرهنگ منطقه مركزي ايران است. �

  اهداف تهيه طرح مجموعه شهري اصفهان: -پ

 هاي متضمن پايداري و كارآيي فضايي هدايت هوشمندانه نظام استقرار كاربري -

  اريوري اقتصادي و پايد هاي متضمن بهره پااليش منطقي نظام استقرار فعاليت -

  هاي برتر مناطق كالنشهري پذيرش و جذب كاربري -

اقتصادي بهينه الگوهاي فضايي كالبدي متناسب با مفاهيم اصيل مناطق  -تدارك كارآيي فضايي -

  كالنشهري

  حداكثر توان بالقوه رشد و مو ازنه ضروري بين نواحي دروني -

  اييفض -فضايي پشتيبان محيط زيست و منابع طبيعي كالبدي -الگوي كالبدي -

نفع شهرهاي بزرگ و مياني خارج از حوزه مركزي مجموعه  تمركززدايي و پااليش فعاليت و سكونت به -

 شهري

  هاي شرق و برخوار ويژه به نفع حوزه اي به زدايي و عدالت منطقه محروميت -

  رود و اراضي كشاورزي و باغي گيري مراكز سكونت و فعاليت از محور زاينده فاصله -
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  هاي لنجان و فالورجان سكونت و فعاليت از شهرستانگيري مراكز  فاصله -

  رود و اطراف شهر اصفهان هاي اكوتوريسم در محور زاينده گسترش فعاليت -

نفع محورهاي  ويژه درحوزه مركزي به محدوديت استقرار مراكز فعاليت در حواشي ارتباطات شعاعي به -

  حلقوي

هاي  نقاط شهري از طريق پهنه البدي)(جلوگيري از چسبندگي ك تثبيت هويت و استقالل كالبدي -

  سبز و باز

  افزايش وابستگي نظام اسكان و فعاليت به شبكه حمل و نقل انبوه ريلي -

  هاي مركزي و لنجانات پايه و پشتيبان توليد به حوزه هاي دانش هدايت استقرار فعاليت -

  افزايش اتكاء مراكز فعاليت به آب بازيافتي -

 نقل و ارتباطات و نسبي مجموعه شهري اصفهان در زمينه حمل گيري از پتانسيل و برتري بهره -

  گير و اجرايي مجموعه شهري اصفهان تمركز و يكپارچگي عوامل تصميم -

  نقل ريلي و ويژه حمل ) بهMulti Modal Transitنقل ( و تنوع در مدهاي حمل -

ساختار دهي آن به سمت  تعديل ساختار شعاعي شبكه ارتباطي مجموعه شهري اصفهان و سوق -

  پيرامون -حلقوي و افزايش تبادالت پيرامون

 نقل عمومي و كاهش سهم وسايل نقليه شخصي از سفرهاي آونگي و افزايش سهم حمل -

  نقل عمومي و ي استفاده از حمل ويژه بنزين) در نتيجه كاهش مصرف انرژي (به -

  پيرامون -ونصورت سفرهاي پيرام مركز و هدايت آنها به -كاهش سفرهاي ناخواسته پيرامون -

محدوديت دسترسي سفرهاي عبوري (سفرهاي خارج از محدوده مجموعه شهري به خارج از محدوده  -

  مجموعه شهري)

  پيرامون -پيرامون از طريق تقويت شبكه ارتباطي پيرامون -افزايش ضريب دسترسي پيرامون -

  نقل ريلي) و (توسعه حملنقل ريلي  و توجه به حمل -

  گيري شبكه شعاعي رهاي بالفصل شهر مركزي (اصفهان) ناشي از شكلجلوگيري از ازدحام در محو -
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  نقل در سطح اقتصاد ملي و سهم باالي اصفهان از اين فرصت و توسعه و ارتقاء جايگاه بخش حمل -

 هاي فضايي ـ عملكردي پهنه -ت

  هاي مديريت فضايي پهنه -1

  شهري پهنه مركزي كالن -

  صنعتي برخوار -پهنه كشاورزي -

  آباد خدماتي نجف -يپهنه كشاورز -

  صنعتي لنجانات -پهنه خدماتي -

  صنعتي شرق اصفهان -پهنه كشاورزي -

  هاي حساس اكولوژيك پهنه -2

  پااليش -هاي حفاظت پهنه �

  رود پهنه سبز زاينده -

  محيطي  هاي حفاظت زيست پهنه �

  پهنه قميشلو -

  پهنه كاله قاضي -

 ديريت فضايي)ريزي و م هاي برنامه هاي شهري (عرصه تدقيق و تعيين حوزه -ث

هاي حريم و قانوني شهرها از سوي ديگر  سو، محدوده با انطباق مرزهاي تقسيمات كشوري از يك

هاي توسعه كالنشهري و تحقق الگوي فضايي چند مركزي پنج  ها و محدوديت و در نهايت ضرورت

  اند: محدوده زير تشخيص داده شده

  حوزه مركزي كالنشهري اصفهان -

  شرق صنعتي -حوزه كشاورزي -

  صنعتي برخوار -حوزه كشاورزي -

  آباد خدماتي نجف -حوزه كشاورزي -

  صنعتي لنجانات -حوزه خدماتي -
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  هاي باالدست در طرحبندي مراكز جمعيتي  سطح •

هاي اقتصادي و  فعاليت هاي همگني اي و مجموعه شهري با اتكاء بر شاخص در طرح جامع ناحيه

از ترسيم خطوط هم پتانسيل و مراكز جمعيتي هاي حاصل  بستر طبيعي حاكم از يك سو و محدوده

پيوند به پنج زيرناحيه، محدوده مجموعه شهري، زيرناحيه شهرضا، زيرناحيه شرق اصفهان، زيرناحيه  هم

عنوان هسته بسيار  ميمه و زيرناحيه تيران و كرون تقسيم شده است. محدوده مجموعه شهري اصفهان به

ده مجموعه شهري مطابق طرح ناحيه محدوده تمام كند محدو فعال و مركزي ناحيه عمل مي

هايي از اصفهان و برخوار و ميمه  شهر و بخش آباد، خميني هاي فالورجان، لنجان، مباركه، نجف شهرستان

  شود. را شامل مي

هاي عملكردي منتج از  هاي فضايي و هم پيوندي و واكنش  پنج زيرناحيه مذكور با استناد به كنش

حوزه عمران روستايي تقسيم شده 110مجموعه روستايي و 54منظومه، 32يه فرعي، زيرناح 9آنها به 

  است.

 مركز منطقه: شهر اصفهان.

  آباد و ميمه، وزوان. شهر، فوالدشهري، نجف ): شهرضا، كوهپايه، زرين2مراكز اصلي ناحيه (درجه 

  رستان.شهر، فالورجان، مباركه، بها خميني ): شاهين شهر،3مركز فرعي ناحيه (درجه 

آباد، ورزنه، اژيه، خوراسگان، ديزيچه، باغ  روستايي: دهاقان، نيك - هاي شهري مراكز منظومه

لنجان، ورنامخواست، اشترجان، دهق، علويجه، تيران، گالدشت،  بهادران، چرمهين، چمگردان، سده

رجان، ابريشم، يزدآباد، ، گز، پيربكران، كليشاد و سوددولت آبادآباد، دستجرد،  آباد، دولت پياز، جيب درچه

  زازران و قهدريجان.

  نقطه جمعيتي. 54هاي روستايي، شامل  مراكز مجموعه

  نقطه جمعيتي. 110هاي عمران روستايي شامل  مراكز حوزه

  ز منظومه درنظر گرفته شده است.عنوان مرك به آباد دولتاي شهر  در طرح جامع ناحيه
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  ها در مجموعه شهري در محدوه مورد مطالعه ي سكونتگاهبند سطح :2جدول 

  حوزه روستايي  مجموعه شهري  روستايي -منظومه شهري  زيرناحيه فرعي  زيرناحيه اصلي

  اصفهان  مجموعه شهري

  -  -  آباد دولت

  -  آباد دولت
 (جمعيت آباد محسن

  نفر) 3074

  -  -  گز

  هانماخذ: مجموعه شهري اصف

  نفوذ شهر و تحوالت آن در آينده عملكردهاي اصلي اقتصادي در حوزه بيني چگونگي پيش - 2- 1

باشند و چنانچه روستايي در  مي يكليه شهرهاي منطقه برخوار داراي حريم مصوب موزائيك

در گذشته  آباد شهر دولت است. گذشته در محدوده مذكور بوده در مجموعه شهري مربوطه ادغام شده

ها در  و اين سكونتگاه داشتهمحدوده شهري  خارجدر و لودريچه را آباد  روستاهاي كربكندي، زمان

آباد  آيند. غير از اين روستاها، روستاي محسن آباد به حساب مي عنوان قسمتي از شهر دولت حاضر به حال

عنوان يك روستاي مستقل در  شهر قرار گرفته و تا به امروز به مصوبو محدوده در خارج از حريم 

  آباد قرار گرفته است. دولتشهر نفوذ  حوزه

 آباد روستاي محسننفري   3081از جمعيت 1375براساس گزارش مركز آمار ايران در سال 

نفر جمعيت موجود در روستاي  3074از كل  1385در سال . اند داشتهسال و بيشتر  10نفر،  2332

نفر را  121درصد) و  8/52نفر از آنها مرد ( 1380داشتند كه سن سال  10نفر باالي  2611محسن آباد 

  اند. درصد) تشكيل داده 2/47( زنان

كه شامل شاغالن و بيكاران در گروه سني  1385در سال آباد،  روستاي محسنجمعيت فعال 

  گزارش شده است. بيكار نفر 60 ونفر شاغل  919نفر بوده است. از اين تعداد  979شد  فعاليت مي

آيد در سال  دست مي ه جمعيت فعال اقتصادي بهنرخ اشتغال كه از تقسيم جمعيت شاغل ب

درصد عنوان شده است. نرخ بيكاري كه از تقسيم  8/93حدود  آباد دولتنفوذ شهر  در حوزه 1385

برابر با  آباد روستاي محسندر  1385آيد. در سال  دست مي هجمعيت بيكار به جمعيت فعال اقتصادي ب

  درصد بوده است. 2/6
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مربوط به فعاليت، ميزان فعاليت عمومي است كه از تقسيم جمعيت هاي مهم  يكي از شاخص

درصد است.  8/31 برابر با اين روستاميزان فعاليت عمومي در آيد.  دست مي فعال بر كل جمعيت به

سال و  10همچنين ميزان فعاليت واقعي در اين روستا كه از تقسيم تعداد جمعيت فعال بر تعداد جمعيت 

  باشد. مي 4/37يد برابر با آ ست ميد باالتر به

  )1385( آباد دولت نفوذ شهر و جمعيت شاغل حوزه ساله و بيشتر 10 : چگونگي توزيع جمعيت3جدول 

  متغير جمعيتي

  

  

  روستا

  جمعيت

  جمعيت شاغل  ساله و بيشتر 10جمعيت 

تعداد 

  كل

 درصد از

جمعيت 

  كل

  زن  مرد
تعداد 

  كل

 درصد از

جمعيت 

  لك

  زن  مرد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  4/3  31  6/96  888  9/29  919  2/47  1221  8/52  1380  85  2611  3074  آباد محسن

  1385ماخذ: مركز آمار ايران، 

، بار معيشت و بار ي آن با جمعيت غيرشاغل دو شاخص ديگر در اشتغال جمعيت و تعيين رابطه

ار معيشت عبارت از تعداد افرادي است كه از نظر اقتصادي و جمعيتي به يك نفر تكفل خالص است. ب

 آيد. دست مي بار معيشت از طريق تقسيم كل جمعيت به جمعيت شاغل به شاغل وابسته و متكي هستند.

ي بار حقيقي جمعيتي و اقتصادي است. بار تكفل خالص از طريق تقسيم  دهنده خالص نشانبار تكفل 

  .آيد دست مي شاغل بر جمعيت شاغل بهجمعيت غير

 1385، آباد دولت نفوذ شهر هاي جمعيتي حوزه : شاخص4جدول 

  جمعيتي متغير

  

  دهستان

جمعيت 

 10باالي 

  سال

 جمعيت

 فعال

  اقتصادي

جمعيت 

  شاغل

جمعيت 

  بيكار

نرخ 

  اشتغال

نرخ 

  بيكاري

ميزان 

فعاليت 

  عمومي

بار 

  معيشت

بار تكفل 

  صخال

  3/2  3/3  8/31  2/6  8/93  60  919  979  2611  محسن آباد

  1385ماخذ: مركز آمار ايران، 

بيشتر مربوط به بيكاري فصلي است. نكته حايز اهميت در  آباد دولتنفوذ شهر  بيكاري در حوزه

در  است. بيشتر اعضاي خانواده آباد روستاي محسناين مورد حاكميت اقتصاد كشاورزي سنتي در 

توان براي  صورت فصلي به كشاورزي اشتغال دارند. غير از اشتغال در بخش كشاورزي مي به ادآب محسن

بيني كرد كه اشتغال در بخش خدمات و صنعت با توجه به جايگاه ويژهي شهر  چند سال آينده پيش

هاي  هاي جغرافيايي، سياسي و اقتصادي، افزايش خواهد يافت. در هر صورت در بخش از ديدگاه آباد دولت

آوري و نيروي انساني احساس  هاي فن ويژه در بخش كشاورزي نياز به تغيير كيفي در جنبه ديگر به
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نفوذ، در بخش  به رشد كمي ادامه يافته و در نهايت روند اضافه جمعيت نسبي حوزهشود تا روند رو يم

ط شهري كنترل شود. اشتغال كنترل و هماهنگ گردد و در نتيجه روند مهاجرت از نقاط روستايي به نقا

، نسبت به نقاط شهري استان و شهرستان در سطح آباد روستاي محسناز نظر كيفيت نيروي كار، شاغالن 

صاد اند. كه ناشي از بافت سنتي و روستايي و حاكميت و رواج اقت تري قرار گرفته فني و تخصصي پايين

  سنتي آن در بخش كشاورزي است.

هاي مختلفي است. نقش  داراي نقش جغرافيايي -سياسي در پهنه  نفوذ آن و حوزه آباد دولتشهر 

هاي  و بخش از جمله نقششهرستان  ، نقش كشاورزي و نقش خدماتي مركزسياسيمركز سكونتي، نقش 

  باشد. مي آباد دولتمهم و اصلي موجود و آينده شهر 

و يكي از  آباد روستاي محسنحاضر نقش غالب اقتصاد  در حال: ـ توسعه بخش كشاورزي1

هاي  هاي زراعي و فعاليت است. توسعه مبتني بر فعاليت كشاورزي هاي اصلي در تحوالت آينده پايه

هاي تكميلي، ماندگاري جمعيت در اين محدوده را افزايش داده و  باغداري و صنايع تبديلي و كارگاه

ت نسبي روستايي و شهري ياين شرايط روند اضافه جمعكند. همچنين با  رها را دگرگون مياقتصاد خانوا

  نمايد. واحي روستايي را كنترل ميمسير مهاجرت از ن شود و بيني مي كل منطقه پيش را كه در

دنبال آن مهاجرت روستاييان به   براي مقابله با بروز مشكالت اقتصادي و اشتغال در منطقه و به

هاي نوين علمي در  استفاده از روشهاي جديد و نيروي متخصص و با   آوري شهرها بايد با استفاده از فن

  هاي مرتبط اقدام نمود. زمينه زراعت، باغداري، پرورش زنبور عسل، دامداري و توسعه صنايع و كارگاه

توانند  ترتيب نمي بدين است. هكتار 2ي كمتر از صورت خرده مالكي يعن بيشتر بهمالكيت زمين 

ور هستند در مواقع بيكاري به ساير امور پرداخته تا مين نمايند و مجبأزندگي خود را از طريق كشاورزي ت

  مين شوند.أت

مين آب كشاورزي و آشاميدني أ. تعامل ركود كشاورزي در منطقه بوده استترين  كمبود آب مهم

به اين امور دلگرمي بيشتري  شده و كشاورزان با در منطقه در گذشته اغلب از طريق قنات انجام مي

تدريج با كم شدن  اراي كيفيت مناسبي بوده ولي بهدهاي ديگر  سبت به چاهپرداختند و آب آنها ن مي
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هاي زيرزميني در منطقه قنوات شروع به خشك شدن نموده و  نزوالت آسماني و پايين رفتن سطح آب

اند در سال  مين آب كشاورزي و آشاميدني خود شدهأپمپ جهت ت آنها مجبور به حفر چاه و نصب موتور

هاي زيرزميني و حفر تعداد زيادي چاه، دولت آن منطقه را ممنوعه  شدن ظرفيت آب علت كم به 1346

هاي  سري چاه سفانه كشاورزان هيچ توجهي به اين مسئله ننموده و اقدام به حفر يكأاعالم نمود ولي مت

فتن زميني و در نتيجه پايين ر هاي زير غيرمجاز نمودند كه اين موضوع خود كمك فراواني به كم شدن آب

  .هاي زيرزميني گرديده است سطح آب

ها به شرح  هاي انجام شده در زمينه كشاورزي و دامداري يك سري نارسايي با توجه به بررسي

در جهت بهبود آنها  اميد استوجود دارد كه آباد  ذيل در منطقه برخوار و از جمله روستاي محسن

  .شودانديشي  چاره

  ثيرگذار باشد.أواند در كاهش بازدهي محصول تت ها كه مي كوچك بودن مساحت مالكيت .1

  ثير نخواهد بود.أت آالت كشاورزي كه خود در كاهش بازدهي محصول بي عدم استفاده كامل از ماشين .2

  هاي زيرزميني در منطقه وجود دارد. دليل پايين بودن ظرفيت آب كمبود آب كه به .3

ثر خاك ؤخاك و كم بودن عمق مپايين بودن كيفيت و كميت خاك كشاورزي منطقه مانند شوري  .4

  .هاي گچي و آهكي علت برخورد با اليه زراعي به

هاي زيرزميني كه در اثر آن سطح آب پايين رفته و بر ميزان امالح آب افزوده  رويه آب برداشت بي .5

  .شود تدريج در اثر آبياري با اين آب از كيفيت خاك آن نواحي كاسته مي شود و به مي

هاي غيرمجاز و در نتيجه باالرفتن افت آب  ز كه باعث كم شدن آبدهي چاههاي غيرمجا حفر چاه .6

  گردد. مي

  .ريزي صحيح كشاورزي در منطقه عدم برنامه .7

خرابي ويژه اين چند سال اخير كه افت آب زياد و منجر به  هاي زيرزميني به پايين بودن كيفيت آب .8

  گردد. ها مي كيفيت خاك

  سم و غيره. -كود -بذر -آالت ينماش دكمبود امكانات كشاورزي مانن .9
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وسيله ادارات مربوطه جهت راهنمايي و تشويق كشاورزان در  هعدم احداث مزارع نمايشي يا نمونه ب .10

  .بهبود كشاورزي منطقه

اي  نباتات علوفه -ويژه در تابستان نياز دارند مانند چغندرقند ب فراوان بهاستفاده از محصوالتي كه به آ .11

نها را در منطقه توصيه نموده و اداره خاكشناسي عدم كشت آ )شبدر و غيره -اي چغدر علوفه -يونجه(

  .است

  رويه آب. منظور جلوگيري از مصرف بي ها به هاي مدرن آبياري زمين روش عدم استفاده از .12

هاي كشاورزي كه منجر به بازداشتن زارع از كارهاي كشاورزي و  احداث واحدهاي صنعتي در زمين .13

  .ها و يكسري واحدهاي توليدي مشابه بخش صنعتي گرديده مانند سنگبري مشغول شدن آن در

هايي كه داراي آب و خاك با كيفيت و كميت بهتري نسبت به  احداث واحدهاي توليدي در زمين .14

  باشد. ساير مناطق مي

عدم احداث واحدهاي واحدهاي توليدي وابسته به كشاورزي كه خود منجر به دلسرد شدن كشاورزان  .15

  گردد. غال آنها در بخش صنعتي ميو اشت

كميت و علت پايين بودن  ويژه محصوالت درختي به محدود بودن تعداد محصوالت كشاورزي به .16

  .كيفيت آب در منطقه

هاي منطقه  ثير فراواني در كاهش دامأعدم وجود گياهان مرتعي مقاوم به شوري و كم آب كه خود ت .17

  داشته است.

موقع و همچنين  رويه و بي ن قرق و استفاده از چراي بيايت ننمودعلت رع ود مراتع غني بهعدم وج .18

  ويژه در اين چند سال اخير. كمبود نزوالت آسماني به

شهر براي آبياري محصوالت يا حتي االمكان تغذيه مصنوعي  عدم استفاده از پساب فاضالب شاهين .19

  .مناابع آب نظير چاه و قنات

باشد و در نتيجه  كه جهت بادهاي غالب و خشك مي ويژه در شمال هي كافي بهاعدم پوشش گي .20

  گردد. موجب جابجايي خاك و يا فرسايش آن مي
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پيشنهادات با در نظر گرفتن مسايل و مشكالت مطرح شده در بخش كشاورزي و دامداري منطقه 

  .گردد ذيل به منظور بهبود آنها اعالم مي

هاي سهامي  دهي محصول از طريق شركتمنظور افزايش باز هاي كشاورزي به يكپارچه نمودن زمين .1

  زراعي و غيره.

  .ها آالت كشاورزي با توجه به يكپارچه نمودن زمين استفاده كامل از ماشين .2

يني كه خود در كاهش كميت آب و همچنين كيفيت آب و زم هاي زير رويه آب جلوگيري از برداشت بي .3

  ثر خواهد بود.ؤخاك م

زند بنا  هاي زيرزميني منطقه صدمه مي بآبستن آنهايي كه به هاي غير مجاز و  جلوگيري از حفر چاه .4

  .اي به تشخيص سازمان آب منطقه

  ب كمتري نياز دارند به جاي گياهاني كه مصرف آب آنها زياد است.آاستفاده بيشتر از گياهاني كه به  .5

  .منظور باال بردن راندمان آبياري هاي مدرن آبياري مزارع به استفاده از روش .6

  .ريزي صحيح كشاورزي در منطقه برنامه .7

وسيله مركز خدمات روستايي با ساير واحدهاي  دادن امكانات كشاورزي كامل و به موقع به كشاورزان به .8

  .مسئول

  .مونه جهت ترويج و تشويق كشاورزانايجاد مزارع نمايشي يا ن .9

ي استعداد كشت و هايي كه دارا در زميناستفاده از واحدهاي صنعتي يا توليدي وابسته به كشاورزي  .10

  تري نسبت به بقيه هستند. كار كم

  .والت كشاورزي يا تغذيه مصنوعي آبشهر جهت آبياري محص استفاده از پساب فاضالب شاهين .11

ريزد و در  ويژه در فصولي كه آب اضافي آن به گاوخوني مي رود به استفاده از آب رودخانه زاينده .12

  شود. ب منطقه استفاده ميآبراي تغذيه منابع  صورت عدم نياز جهت آبياري محصوالت كشت شده

  .آنهايي پايين دست  زمين براي آبياريخانه شمال اصفهان  استفاده از قسمتي از پساب تصفيه .13
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هاي گچي و آهكي برخورد  شاورزي در مناطقي كه عمق خاك آن بيشتر است و ديرتر به اليهك .14

  قدام الزم را بنمايد.بايد در اين مورد ا شناسي مي نمايد كه ادراه خاك مي

هاي  االمكان استفاده از كودهاي حيواني و گياهي به جاي كودهاي شيميايي جهت تقويت زمين حتي .15

  .كشاورزي

كاشت گياهان مرتعي مقاوم به شوري و كم آبي كه خودزايش بوده و آنها به وسيله عوامل طبيعي  .16

  شوند. نظير باد و باران جابجا شده و سبز مي

رويه و همچنين رعايت قرق مراتع كه بايد  قع از مراتع موجود و جلوگيري از چراي بيستفاده به موا .17

  وسيله منايع طبيعي استان اجرا و كنترل شود. به

عبارت ديگر تقويت پوشش گياهي  وسيله احياي مراتع يا به هجلوگيري از فرسايش يا جابجايي خاك ب .18

  ثير نخواهد بود.أت رزي بيهاي كشاو منطقه كه خود در جلوگيري از تخريب زمين

تواند ارزش افزوده فراواني در  مي در اين زمينه گذاري توجه و سرمايه ل و همچنينرعايت اين مساي

روي اقتصاد حوزه نفوذ قرار  اي مناسب و پرتحرك را پيش هاي گوناگون اقتصادي ايجاد نمايد و آينده بخش

  تني است.موارد ذيل دست ياف دهد. اين هدف با توجه ويژه به

باغداري) در ساختارهاي اقتصاد به  زراعت ودامداري، مرغداري، ( محور قرار دادن بخش كشاورزي -

  عنوان سرمايه عظيم منطقه.

صنايع كارگاهي ويژه در بخش كشاورزي و  هاي اقتصادي به هاي شغلي مناسب در بخش ايجاد فرصت -

  .مرتبط با محصول

بندي خشكبار، واحد  ويژه واحد بسته بندي محصوالت كشاورزي به هتوليد و بستو تجهيز و ساماندهي  -

بندي و  ، واحد بستهغيرهبافي و  جات، واحد قالي بندي سبزيجات و ميوه بندي لبنيات، واحد بسته بسته

ميوه كنسانتره،  هاي گياهي، واحد توليد آب انجماد گوشت سفيد و قرمز بدون كشتارگاه، واحد توليد روغن

  محيطي ، واحد گاوداري شيري در داخل حريم زيست، واحد پرورش گوسفند شيريبندي بره رواحد پروا
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كه در  ))ه((ج))، ((و)) و (( در كدهاي غير ازهاي كه  هاي ذكر شده و تعدادي از كارگاه كارگاه

نفوذ  هاي مناسب عملكردي در حوزه تواند در آستانه ضوابط و مقررات به آنها اشاره شده است به خوبي مي

گذاران خصوصي با ايجاد چنين مراكزي به خوبي  هاي بانكي و هدايت سرمايه ايجاد گردد و با حمايت

توان تحوالت بسيار مهمي بر ساختار اقتصادي ايجاد نمود و اميدوار بود تا افق روشني در سازوكارهاي  مي

  اقتصادي و اجتماعي منطقه پديد آيد.

پذيري بيشتري در  هاي جنبي انعطاف كشاورزي، فعاليتدر كنار بخش  توسعه صنايع سبك: ـ2

، صنايع مرتبط با سبكهاي مختلف اعم از صنايع  دهند و در عرصه آوري از خود نشان مي قبال تحوالت فن

هاي كشاورزي، امكانات بالقوه و قابل پيگير بسياري  كاني غيرفلزي و فلزي و صنايع وابسته به فعاليت

تواند به رشد مثبت  براي گام نهادن در مسير دگرگوني، ميآباد  دولتنفوذ شهر  وجود دارد. اقتصاد حوزه

به تغيير  تحقق اين مهم ، تكيه كند. وليبرخوار و ميمههاي آن در شهرستان  وجود قابليت خود با توجه به

باطات ي و ساماندهي مجدد ارتآوري و نيروي انساني نياز دارد تا قادر به نوساز هاي فن كيفي در جنبه

گيري چنين  بخشي و روابط توليد و توزيع باشد. هم اكنون برخي شرايط براي شكل بخشي و ميان درون

شهر در كنار  آباد دولتها در وضعيت كشاورزي و واقع شدن  تحوالتي فراهم است. شروع دگرگوني

  .كند ها معرفي مي كننده و سامان بخش فعاليت اين شهر را به يكي از نقاط حمايتاصفهان، 

  

  احتماالت رشد و تحول آن در آيندهنفوذ شهر،  چگونگي توزيع جمعيت در حوزه -3- 1

داراي سكنه بوده است.  يروستايك شامل  آباد دولتنفوذ شهر  حوزه 1385طبق آمار سال 

  آباد قرار دارد. شمال شرق دولتآباد در  روستاي محسن

گسترش يكنواخت و يكسان مراكز و رار وجود شرايط ويژه محيطي و جغرافيايي موجب عدم استق

توان تابعي از واحدهاي  شده است. بنابراين نحوه استقرار مراكز جمعيتي را مي بخش برخوارجمعيتي در 

ثير خود را بر نحوه استقرار مراكز أجغرافيايي و منابع زيستي محسوب نمود كه مستقيم يا غيرمستقيم ت

و عدم  وجود توپوگرافي نامناسب خاك،و  دوديت منابع آبجا گذاشته است. مح هجمعيتي و سكونتي ب
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ترين عوامل ايجاد محدوديت در استقرار مراكز جمعيتي در  توزيع يكنواخت زماني و مكاني بارش از مهم

  است. ) شدهآباد آباد (روستاي محسن نفوذ شهر دولت حوزه

 ،1385در سال  ايراناز لحاظ چگونگي استقرار مراكز جمعيتي، بر اساس گزارش مركز آمار 

آباد از اين  اند روستاي محسن قرا گرفته كوهستاني -اي جلگهو يا كوهستاني  ،اي جلگهروستاها در نواحي 

  .اي قرا گرفته است حيث در بخش جلگه

  

در زمينه تأسيسات  آباد دولتنفوذ شهر  كمبودهاي اساسي در وضع موجود در حوزه برآورد -4- 1

  تجهيزات ساير و   و خدمات رفاهي زيربنايي

ترين اصول شناخته  عنوان يكي از مهم ايجاد تجهيزات و امكانات زيربنايي و رفاهي در روستاها به

نظران  كيد بوده است. بسياري از انديشمندان و صاحبأاي و محلي مورد ت ريزي منطقه شده در برنامه

منجر  يهاي وسيعي در پهنه سرزمين توسعه بر اين باورند كه عدم توجه به روستاها بالطبع به مهاجرت

توان با  نمايد. با توجه به اين مهم مي ريزي ايجاد مي اي را در نظام برنامه شود و مسايل و مشكالت ويژه مي

الگوهاي مناسب نسبت به تجهيز مراكز روستايي اقدام نمود. براي اين منظور به بررسي كمبودهاي 

آباد قرار دارد، پرداخته شده و  نفوذ شهر دولت كه در حوزهآباد  اساسي در وضع موجود روستاي محسن

  گردد. مندي روستا از اين خدمات مطرح مي عوامل مؤثر در بهره

نفوذ به قرار زير  كننده در تدوين الگوي پيشنهادي در مورد روستاي حوزه ضوابط و عوامل تعيين

  است:

  دمات ساده تا خدمات پيچيده ارايه شود.بندي خدمات و امكانات مورد نياز روستاييان از خ طبقه -

  ها يا شعاع دسترسي. هاي جمعيتي و فاصله تعيين آستانه -

  توجه به الگوي كلي و ملي براي ساماندهي سلسله مراتبي مراكز روستايي و تجهيز آنها. -

ينه آباد در زم نفوذ شهر دولت با توجه به اين الگوها به بررسي ويژگي روستاي واقع شده در حوزه

شود. وجود  تجهيز و ايجاد امكانات زيربنايي در روستا و با توجه به تعداد جمعيت روستا پرداخته مي
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آباد را فراهم خواهد ساخت. بهترين راه براي  هاي مناسب جمعيتي بالطبع تجهيز روستاي محسن آستانه

هاي روستايي و  مراكز حوزهصورت  سيس امكانات زيربنايي و خدماتي، تجهيز مراكز روستايي بهأتجهيز و ت

تواند به تنهايي  باشد البته اين عامل نيز نمي هاي دسترسي مناسب و بهبود حمل و نقل مي مين راهأت

  وستاهاي اطراف به سوي شهرها شود.سدي در جهت سيل مهاجرت از ر

  هاي ارتباطي راه -1

توان  طورتقريبي مي باشد و به آباد داراي راه آسفالته مي روستاي محسنهاي ارتباطي  در زمينه راه

مندي از خدمات بهداشتي،  در جهت امكان بهرهمناسبي قرار دارد. ليكن  به نسبتگفت در وضعيت 

قرار نظر تمركز امكانات در سطح بهتري و روستاهايي كه در بخش از  مركزيفرهنگي و اداري در بخش 

 .رسد نظر مي ري بههاي ارتباطي الزم و ضرو وضعيت راهو ارتقاء دارند بهبود 

  ، برق، گاز و تلفنآب -2

كشي شده  نبود آب آشاميدني سالم و لوله آباد دولتنفوذ شهر  از مشكالت عمده ساختاري حوزه

به مين برق أاين روستا از لحاظ ت باشد كشي تصفيه شده مي آباد داراي آب لوله ليكن روستاي محسن است.

آباد  باشد. در روستاي محسن كشي شده مي ي گاز لولههمچنين دارا. استشبكه سراسري برق متصل 

كه با توجه به نياز ضروري و اهميت روز افزون تلفن، امكان دسترسي به تلفن و اينترنت فراهم گشته 

  .ضروريست دولت آباد نيزشهر غيرمستقيم نفوذ  هاي حوزه آبادي تمامي توسعه كمي و كيفي آن در

  بهداشتي و درماني -3

با توجه به اهميت بهداشت عمومي ضرورت  آباد فاقد حمام عمومي بوده كه روستاي محسن

و درماني  -مركز بهداشتي يك داراي اين روستا 1385شود. بر اساس آمار سال  احداث حمام پيشنهاد مي

  باشد. مييك خانه بهداشت 

ي درماني دهي كمي و كيف درماني ميزان خدمات -در زمينه مراكز بهداشتي موجودبا توجه آمار 

رو ضرورت  از وضعيت نامناسبي برخوردار است. از اين بادآ دولتشهر  مستقيم و غيرمستقيم نفوذ در حوزه

با توجه با در نظر گرفتن بعد  هاي شهرستان برخوار و ميمه دهستان بيشتر كز بهداشتي درااحداث مر

 ستانه جمعيت تحت پوشش ضروري است.مسافت و آ
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  آموزش و پرورش -4

هاي  رساني در محيط اساس استانداردها و ضوابط خدماتبر در اين بخش مطرح شده موارد

صورت گرفته  محليهاي عملكردي و جمعيتي و مالحضات  روستايي كشور و همچنين با توجه به آستانه

توانند تأثير به سزايي در نگهداشت جمعيتي اين روستاها (با توجه به  است. توجه به اين مسايل مي

نفوذ به سمت شهرهاي مهم اطراف) داشته باشد و بسياري از معضالت  هاي صورت گرفته از حوزه مهاجرت

ر خود ساخته، برطرف سازد. در اين يو مشكالتي كه امروز روستاييان محدوده مورد مطالعه را گريبانگ

  يژه و اهميت فراواني خواهد داشت.ميان ايجاد امكانات زيربنايي اولويت و

  

امكانات تأمين منابع مالي، چگونگي مشاركت اهالي و نهادهاي محلي، براي  بيني پيش -5- 1

  نفوذ برآوردن نيازهاي عمراني حوزه

، ساختاري را ترسيم نموده كه بر آباد دولتنفوذ شهر  شرايط حاكم بر سيماي اقتصادي حوزه

كشاورزي منطقه كه  حاضر سفانه در حالأاساس آن اقتصاد منطقه بر پايه كشاورزي استوار شده است. مت

هاي مناسب،  برداري و نبود زيرساخت ترين بخش اقتصادي است، به خاطر عدم تحول در شيوه بهره مهم

توان در  نتوانسته است در ايجاد شرايط مطمئن اقتصادي براي روستاييان موفق باشد (نمود بارز آن را مي

هاي مناسب كشاورزي  رت توجه به قابليتهاي شديد روستاييان مشاهده كرد). درحالي كه در صو مهاجرت

توان به  يابي و حمايت دولتي از محصوالت كشاورزي مي هاي مناسب و بازار منطقه، ايجاد زيرساخت

عنوان  هاي رشد و توسعه اقتصادي شتاب بخشيد. اين امر نيز فقط با توجه به مشاركت مردم (به چرخه

  معه عمل به خود بگيرد.تواند جا يوران اصلي از مواهب توسعه) م بهره

شوراهاي  هدفمند كردن جلساتاستفاده از نيروهاي فعال و بيكاران فصلي موجود در منطقه و 

روستايي با توجه به شناخت كافي شوراها از مسايل اقتصادي و اجتماعي منطقه، جزو راهكارهاي اصلي در 

  تواند مورد توجه قرار گيرد. ه ميمشاركت دادن مردم است، ك



 

 29ـــــــــ ـــــــــــــــــآباد، تجزيه و تحليل و طرح پيشنهادي  ـــــ طرح جامع شهر دولت

ين نهادهاي دولتي نيز جهاد كشاورزي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، بخشداري، ميراث در ب

دادن به برنامه  آب و ... با توجه به امكانات اجرايي خود، بهترين نهاد براي شكل اداره راه،  فرهنگي، اداره

ورزي با توجه نفوذ است. در ضمن جهاد كشا هاي مشاركتي و عمراني در حوزه عمراني و پياده كردن طرح

نفوذ، كشاورز بودن اكثر  هاي مختلف اقتصادي حوزه به اساسي بودن بخش كشاورزي در بين بخش

تواند كيفيت كشت را باال ببرد و  روستاييان و با توجه به توان بالقوه اقتصادي منطقه با ايجاد تسهيالتي مي

ورزي كه نيروي كار اضافي را جذب هاي ذيربط در راستاي ايجاد صنايع تبديلي كشا با همكاري سازمان

هاي  هاي صنعتي در منطقه با حمايت سازمان ايجاد قطبعمل آورد.  نمايد، اقدامات تشويقي الزم را به مي

ريزي در سطح كالن ممكن خواهد  صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي و همچنين با مديريت و برنامه

  بود.

  

  نفوذ شهر براي توسعه و عمران حوزهارايه كليات چارچوب پيشنهادي  -6- 1

، دو عامل بارزتر از ديگر عوامل آباد دولتنفوذ شهر  هاي صورت گرفته در مورد حوزه در بررسي

  نمايد: ، خود نمايي ميمستقيممستقيم و غير اثرگذار بر رشد و توسعه حوزه نفوذ

مات، مانع كمي جمعيت روستاها و پايين بودن آستانه تقاضا در غالب خد نخستعامل 

تري  هاي پايين بندي بر اساس تعداد خانوار حتي به آستانه رساني است. به عالوه در صورت تقسيم خدمات

از خدمات شود. اين عامل مهم در نتيجه شرايط نامناسبي را از نظر جمعيت در برخورداري  نيز برخورد مي

  مختلف ايجاد نموده است.

هاي مناسب اقتصادي و عدم  ست، عدم وجود زيرساختني پيشتأثير از عامل  عامل دوم كه بي

  شود. ه امور زيربنايي را شامل ميتوجه كافي ب

وري كامل از همه امكانات موجود و  كاري انديشيد كه با بهرهوجهت حل موارد فوق بايد ساز

شود،  نفوذ را شامل مي تحت يتري از برنامه عمراني در روستا معقول اعتبارات كه سطح وسيع تحقق حد

  مند گردند. مناسبي از توسعه بهرهبه ميزان 
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هايي است كه وضعيت روستاها را ايستا  اولين اقدامي كه الزم و ضروري است نفي كليه روش

فوذ احياء توان  هايي را مورد توجه قرار داد كه هدف از توسعه و عمران  كند. بر عكس بايد روش تصور مي

هاي توليدي و خدماتي جديد باشد. اين در  عال نمودن بخشعملكردهاي مختلف روستاها در قالب ف

سوي شهرها و خالي شدن روستاها كاهش يابد.  صورتي است كه سيل مهاجرت جمعيت روستاها به

آوري  وري از زمين افزايش پيدا كند. بايد فن كشاورزي نيز بايد به شكل نويني بازسازي شود و امكان بهره

تري  براي كشت آماده شده و سطوح وسيعهاي جديدي  ند و زمينمحصول كمك كجديد به افزايش 

 آبياري گردد. در واقع احياء عملكرد روستاها در احياء كشاورزي نهفته است.

  

، ضعيت اقتصادي، اجتماعيهاي برنامه پنجساله چهارم توسعه در خصوص بهبود و اولويت - 7- 1

  و كالبدي شهرها و روستاها فرهنگي

بخشي ساخت و سازها،  بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام منظور هويت دولت موظف است به

هاي  هاي ذيل را در بخش دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدام

 عمل آورد: عمران شهري و روستايي و مسكن به

اري و شهرسازي و ساماندهي بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معم هويت الف:

  ارايه خدمات شهري از طريق:

  .تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور -1

همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج  بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به -2

  %) نسبت به كل سفرهاي درون شهري.75درصد (

پوشش شبكه آب شهري و فاضالب شهري به ترتيب تا سقف صد  حتهاي جمعيت ت ارتقاي شاخص -3

  %)40%) و چهل درصد (100درصد (

هاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع  احياي بافت -4

  ها تاي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمندسازي ساكنين اين باف هاي حاشيه شهري و ساماندهي بافت
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منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي  به و روستاها شهرها درها  سازي ساختمان سازي و مقاوم ايمن ب:

  :با توجه به ناشي از حوادث غيرمترقبه

ها و نقاط خارج از  گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و شهرك كليه سازندگان و سرمايه-1

ها در مقابل زلزله  ) در رابطه با طراحي ساختمان2800نامه ( به رعايت آيينحريم شهرها و روستاها ملزم 

  باشند. مي

ها  وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمان

  باشد. مي

رم و حمايت از سازي ساختماني تا پايان برنامه چها هاي مؤثر در مقاوم استاندارد كردن مصالح و روش -2

  توليدكنندگان آنها.

سازي ابنيه موجود در  هاي قديمي شهرها و روستاها و مقام دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت -3

) اين قانون آغاز و 12مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند (ب) ماده (

عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه  ،سال 10ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف 

  يابد.

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش  ج:

ها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال  بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابري تعادل

ت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد أيه و به تصويب هياول برنامه چهارم ته

  درآمد خواهد بود: توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار كم

  .هاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن هاي توليد مسكن، سازمان تقويت تعاوني -1

هاي  أمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحمديريت يكپارچه و منسجم زمين براي ت -2

  .توسعه و عمران

  رسد. تشكيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي -3

  .گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير الزم براي تأمين سرمايه در بخش -4
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هاي  ) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اقدام31يكم ( دولت موظف است در اجراي اصل سي و د:

  ذيل را به انجام برساند:

ساز براي اقشار  هاي خير مسكن  ها و گروه ها، انجمن گيري از مشاركت تشكل حمايت از ايجاد و بهره -1

  پذير. آسيب

  وم.تقاي شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در برنامه سار -2

  پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي، در بخش مسكن. -3

هاي اعتباري و فني، براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و حمايت از ايجاد  دادن كمك -4

  كنندگان خدمات فني. هاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه كارگاه

منظور اجراي قانون استيجار، واگذاري معوض  بهشود  به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي هـ:

هاي فرسوده و نامناسب  هاي عمراني امالك مناسب مورد نياز را در بافت نصاب مالكانه و اجراي ساير طرح

  شهري، به قيمت كارشناسي روز خريداري نمايد.

 مورد نياز اجراي منظور تأمين بخشي از اعتبارات شود به و: به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي

هاي شهري در  زمين 23/3/1377 قانون تشويق، عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب

صورت مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش  تملك خويش را به قيمت روز و به

  رساند.

هاي مناسب توليد و  ا تقويت زيرساختيان و كشاورزان و رفع فقر، بيارتقاي سطح درآمد و زندگي روستا -

ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر  هاي مكمل، به بخشي و گسترش فعاليت تنوع

 .گذاري محصوالت اصالح نظام قيمت

هاي بخش تعاوني، از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منابع، اطالعات،  ارتقاي ظرفيت و توانمندي -

  .اطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آنفناوري، ارتب
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  نتايج مربوط به شهر

  ش غالب اقتصادي شهر در وضع موجودتعيين عملكرد و نق - 1- 2

 دليل ) عليرغم نوسات جمعيتي به85 تا 45ساله ( 40در يك دوره  آباد دولتجمعيت شهر 

به  45نفر در سال  6447مهاجرت، داراي نرخ رشد مثبت بوده است. در اين دوره جمعيت شهر از 

در  جمعيت شهرهاي ارايه شده،  با توجه به گزارش افزايش يافته است. 1375ر در سال نف 26845

جمعيت را دنبال كرده  افزايشروند  مثبتبا نرخ رشد  1385سال  سرشماري عمومي نفوس و مسكن

نفر رسيده است. اين امر نشان از باال رفتن  33961درصد به  26/1معيت اين شهر با نرخ رشد ج .است

حاضر  حال در گذشته و در برخوار بخشتحوالت سياسي (مركز  ماندگاري جمعيت در شهر به دليل

د ماننعيت توسط شهر، بهبود شرايط زيست (باالرفتن توان نگهداري جم )يل مركز شهرستان شدندل به

هاي عمراني و زيربنايي، بهبود وضعيت معيشتي  ه)، توسعه امكانات شهر، اجراي پروژبرقرفع مشكل آب و 

كل از  ساله) 64-15فعال ( هاي اخير است. سهم جمعيت و غيره از عوامل افزايش جمعيت در سال مردم
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ت شاغل شهر تعداد جمعي  )،1385در همين سال (درصد بوده است.  4/73 ،85 جمعيت شهر در سال

  شد. درصد جمعيت فعال را شامل مي 6/39درصد كل جمعيت شهر و  29 نفر اعالم شد كه 9890

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

ت آباد از بين رفته است و محوريت آن بين صنع مبناي غالب اكثر شهرها و روستاهاي كشور بوده در دولت

آباد عواملي همچون كمبود  و ساختمان و خدمات در نوسان بوده است. در كاهش نقش كشاورزي دولت

كاهش  -، پايين بودن سطح زيركشت بخش كشاورزيوجود صحاري اطراف -خشك شدن قنوات- آب

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

گردد با توجه به موقعيت مكاني و اقليمي  بيني مي پيش .اند يت كشاورزان يا خرده مالكي مؤثر بودهمالك

آباد تابع دو عامل  آباد بخش كشاورزي رشد چنداني نداشته باشد. بخش صنعت و ساختمان در دولت دولت

صنايع در حومه و نزديكي به شهر اصفهان همزمان با رشد سريع  -1باشد.  عنوان پارامتر اصلي مي به

افزايش متوسط هزينه زندگي  -2اطراف اصفهان كه باعث افزايش اشتغال در بخش صنعت گرديده است. 

آباد  هاي حومه اصفهان مانند دولت گيري مهاجرت و سكونت به شهرها و شهرك در شهر اصفهان و سمت

نيز از دو عامل عمده تبعيت آباد  بخش خدمات در شهر دولت .دليل پايين بودن متوسط هزينه زندگي به

گيري  كند يكي پايين بودن متوسط هزينه زندگي نسبت به مركز استان اصفهان كه باعث جهت مي

ها و شهرهاي  هاي اول تا چهارم طبقات درآمدي در بخش خدمات به شهرك مهاجرت و سكونت دهك

شاغلين در بخش خدمات  اغلبنفوذ آن كه  گردد. دوم نزديكي به شهر اصفهان و حوزه اطراف اصفهان مي

هاي اطراف اصفهان ساكن  دليل برخورداري از سطح متوسط درآمدي پايين در شهرها و شهرك به

  باشند. مي

دهي شهر  اين دو عامل همراه با رشد سريع جمعيت شهر اصفهان و نياز به خدمات و سرويس

ن اين بخش گرديده است. اشتغال در بخش خدمات و محوريت قرار گرفت ميزاناصفهان باعث رشد 

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. صنعت در دهه
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  عه اقتصادي شهر در آيندهبيني نقش و روند توس پيش - 2- 2

، تغييرات در ساختار اقتصادي دآبا دولت بندي نتايج حاصل از بررسي وضعيت اقتصادي شهر جمع

  سازد. هاي آتي نمايان مي در سال اين شهر را

آباد  دولتهاي اخير عليرغم اينكه نقش غالب اقتصادي شهر  ها، در طي دهه بر پايه اين بررسي  

هاي آتي در مقابل بخش صنعت و خدمات كاهش يافته  در سالبه شدت سهم آن  ،كشاورزي بوده است

  .هاي اقتصادي است ده تحول در ساختار بخشدهن  نشان و است

شرايط اقليمي و زيستي، ساختار اجتماعي و فرهنگي، پيشينه و بافت تاريخي موقعيت جغرافيايي 

و مكاني همراه با تحوالت صورت گرفته در نيم قرن اخير از جمله عوامل اثرگذار در آينده اقتصادي شهرها 

راه اصلي  آباد در شاه ت به موارد فوق و قرار گرفتن شهر دولتباشد. لذا با عناي و روستاهاي كشور مي

هاي كشاورزي، خشكسالي و كاهش  اصفهان تهران و نزديكي به كالنشهر اصفهان، كيفيت پايين زمين

هاي كشاورزي باعث  آباد، خرده مالكي زمين منابع آب كشاورزي، وجود صحاري مختلف اطراف شهر دولت

و نقش اصلي را به بخش صنعت آباد كاهش يابد  رزي در اقتصاد شهر دولتشده است تا سهم بخش كشاو

  .ر هم بر همين منوال خواهد بودبيني روند آينده شه و بعد از آن به خدمات اختصاص دهد. بنابراين پيش

عنوان  تواند به دست آمده است مي به آباد دولتآنچه كه از تجزيه و تحليل وضعيت اقتصاد شهر 

در نظر گرفته شود. اين فروض در واقع همان آباد  تلودبيني اقتصادي شهر  پيش فروض اصلي در

، اداريخدمات  وصنعت به سبب نقش شاخص  و است هاي اقتصادي و عملكردي اين محدوده ويژگي

  هاي اين دو بخش است. ط با فعاليتعمده مرتبطور به

اي كه بيشتر  گونه است. به اتصنعت و خدم آباد دولتحاضر نقش غالب اقتصادي شهر  در حال -1

 است. آباد دولتركن اصلي اقتصاد شهر  بنابراين اين دو فعاليتن شهر در اين بخش مشغول هستند. شاغال

 وجود آورد. جديدي را به نسته است اشتغالدر حالي كه بخش كشاوزي اهميت خود را از داده است و نتوا
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هش ميزان اشتغال در در منطقه يكي از علل مهم كاپايين بودن ميزان آب و درآمد در بخش كشاورزي 

  اين بخش است.

ارتقاء مركز بخش به مركز شهرستان و همچنين نزديكي به شهر اصفهان و مسير تهران  -2

ريزي صحيح و  و در صورت برنامهثير بسزايي در افزايش اشتغال در بخش خدمات خواهد داشت أاصفهان ت

در كنار شهر اصفهان را ي شغلي جديد، رونق روزافزون اين شهر ها توان ضمن ايجاد فرصت دقيق مي

  متصور شد.

بازگو صنعتي  -عنوان يك شهر خدماتي آباد را به شهر دولتهاي  مجموع فروض مذكور كه ويژگي

  .كند مي

  آباد هاي اقتصادي دولت ساله و بيشتر در بخش 10: توزيع جمعيت شاغل 5جدول 

 

 1375سال 1365سال 
 نرخ رشد

 درصد جمعيت درصد جمعيت

 1,1- 13,4 980 25 1093 كشاورزي

 6,9 52,3 3826 44,9 1962 صنعت

 6,7 34,3 2509 30,1 1315 خدمات

 5,3 100 7315 100 4370 جمع

  

 بيني وضعيت اشتغال : پيش6جدول 

 

 1395سال 1385سال 

 جمعيت درصد جمعيت درصد جمعيت

 (781)980 3,1 (751)980 5,8 858 كشاورزي

 23182 59,6 18977 57,4 8521 صنعت

 14454 37,4 11898 36,8 5464 خدمات

 32471 100,0 31855 100,0 14843 جمع

  رشد و تحوالت جمعيت شهر در آيندهبيني احتماالت  پيش -3- 2

ريزي است. سطح جمعيت  م برنامههاي مه تپايه بيشتر سياس ،مربوط به جمعيتمفروضات 

زمين مورد نياز براي ايجاد ، بيني تقاضاي مسكن و در نتيجه بيني شده، داده مهمي براي پيش پيش

بيني جمعيت در رابطه با ايجاد تقاضاي محلي براي كاالها و خدمات و داراي  مسكن است. همچنين پيش

عبارت ديگر، مفروضات  گذارد. به ثير ميألي تهمين دليل بر سطح فعاليت اقتصادي مح اهميت است و به
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گذاري در زمينه ايجاد مدارس، بيمارستان، جاده،  هاي مربوط به سرمايه گيري جمعيتي، پايه تصميم

گروه سني  گونه تسهيالت به از آنجا كه بسياري از اين نيرو و آب است. مينأتسهيالت رفاهي، تفريحي و ت

تر بر حسب سن،  ها جزيي بيني هاي كل جمعيت، بلكه پيش بيني پيششود، نه تنها  اي مربوط مي ويژه

  جنس، شغل و مانند آنها نيز مورد نياز است.

ها  هاي خاص جمعيت شهر است. تحليل اين ويژگي هاي جمعيتي شهر حاكي از ويژگي بررسي

ست. بعد خانوار خانوار بوده ا 5942نفر با  26835، داراي 1375در سال  آباد دولتدهد كه شهر  نشان مي

 33961درصد به  26/1جمعيت شهر با نرخ رشدي معادل  1385در سال نفر بوده است.  5/4در اين شهر 

در اين سال نسبت جنسي در شهر برابر  نفر زن مي باشد. 12956نفر مرد و  13889شامل  نفر رسيد كه

  كند. ميمرد زندگي نفر  107 نفر زن، 100و به عبارتي در مقابل هر  باشد نفر مي 07/1با 

دهد كه  ) نشان مي85تا45ساله ( 40طي دوره  آباد دولتجمعيت شهر  ميزانمطالعه تغييرات 

  هاي آماري بوده است. عيت در دورهي رشد مثبت جماارهمواره داين شهر 

  )85تا 35ساله ( 05در دوره  آباد دولت : تحوالت جمعيت شهر7جدول 

  شاخص

  سال
  نرخ رشد  تعداد خانوار  تعداد جمعيت

1345  10174  2261  4/3  
1355  14163  3336  

6/4  
1365  22310  4367  

9/1  
1375  26835  5942  

4/2  1385  33961  8659  

  1385تا  1345هاي  ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال

در صورت مثبت بوده است.  به شههمي 1385تا  1345از سال  آباد دولت نرخ رشد جمعيت شهر  

هاي ديگر  از ميزان باالتري نسبت به دوره 1365به  1355، 1355به  1345هاي  سال نرخ رشد ،اين بين

مراكز صنعتي و كارگاهي شهر و دليل رونق گرفتن  به 1355تا  1345هاي  برخوردار است؛ در بين سال

جمعيت شهر رشد  هاي كم درآمدتر، سكان گروهتر بودن زمين جهت ا نزديكي به شهر اصفهان و ارزان

از علل اصلي آن  است كه 1365تا  1355ي  نرخ رشد شهر در دوره ،چشمگيري داشته است. جهش بعدي

علت وقوع جنگ تحميلي، تمركز امكانات و خدمات و ارزش  توان به عواملي چون مهاجرت به شهر به مي
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هاي كنترلي و كاهشي جمعيت اشاره  وجه كافي به سياستافزوده در شهر، افزايش تعداد مواليد، عدم ت

هاي جمعيتي كشور در سطح كالن و ترويج سياست ملي كاهش  با گذشت زمان و تثبيت سياست كرد.

جمعيت و كنترل نرخ رشد آن و همچنين پايان جنگ تحميلي، نرخ رشد جمعيت در كل كشور، 

  است.آباد كاهش يافته  شهرستان برخوار و نيز شهر دولت

سال آينده در نظر گرفته  10براي جمعيت اين شهر در  %5/1نرخ رشد  ،با توجه به موارد باال  

 1397در سال  ونفر  39413به  1395در سال  آباد دولتجمعيت شهر ، %5/1 شود. با تعميم نرخ رشد مي

نفر  43742ر با (افق طرح) براب 1400و در سال  خواهد رسيد. نفر 40412با همين نرخ رشد جمعيتي به 

  خواهد شد.

  مهاجرت -1

توان  ها مي ها در مبدا هستند. از جاذبه ها در مقصد و دافعه جاذبه ،عوامل اصلي مهاجرت

تسهيالت  هاي اشتغال، هزينه، كيفيت مسكن و فراهم بودن آن، آموزش، بازنشستگي، ازدواج و فرصت

ناحيه متفاوت است و با توجه به جنس، سن، اجتماعي و فرهنگي را نام برد. اهميت اين عوامل، برحسب 

  شغل، طبقه اجتماعي، ساخت خانواده و وضعيت سكونت اثرهاي متفاوتي دارد.

بيني  بيني، مهاجرت است. گرچه نتايج اين پيش دشوارترين جزء تغييرات جمعيتي براي پيش

پايه  ن دشواري تعيينترين دقت باشد. نخستي داراي بيشترين اهميت است، اما احتمال دارد داراي كم

  اطالعاتي براي مهاجرت است.

ترين عوامل اثرگذار بر تحوالت جمعيتي شهرهاست. توجه به ميزان  مهاجرت يكي از مهم

بيني نمود.  آورد تا رشد جمعيت را براساس اين عامل اثرگذار پيش مهاجرت خالص اين امكان را فراهم مي

است.  آباد دولتشهر  پذيريدهنده مهاجر ) نشان85تا45( در طي چهاردهه آباد دولتبررسي جمعيت شهر 

طور كه در باال گفته شد  همانخود ديده است.  در طول اين دوره، جمعيت شهر تغيير و تحوالت زيادي به

بخشي . اند گذار بودهني بود كه در تركيب جمعيتي شهر تأثيردر چند دوره پذيراي مهاجرا آباد دولتشهر 

آورند. مقصد  دست آوردن امكانات و موقعيت بهتر رو به مهاجرت مي نيز براي به آباد دولتاز جمعيت شهر 
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، به خاطر برخورداري از امكانات خدماتي شهري و اصفهانو  تهرانهاي  بيشتر اين مهاجران شهر

  ديكي اعتقادي با مردم منطقه است.به خاطر نز اصفهانهاي جديد شغلي است، شهر  فرصت

  باروري -2

ميزان  ستاروند غالب بر باروري زنان كشور  همانند آباد دولتالب بر باروري زنان شهر گرايش غ

آنچه براي جامعه ما با توجه به روند  در چند سال گذشته به ميزان قابل توجهي تعديل شده است.باروري 

د حاكم بر اين است كه رون ،شود هاي اجرايي مربوطه ديده مي هاي حاكم بر آن و دستگاه گذشته و نگرش

علت افزايش تعداد  هايي ممكن است به تغييرات باروري زنان روندي كاهنده است. گرچه اين روند در دوره

  يش غالب، كاهش ميزان باروري است.زنان در سن باروري و تعداد مواليد افزايش يابد، ولي در مجموع گرا

  مرگ و مير -3

گ و مير در اين شاخص و اقداماتي كه با توجه به ساخت سني و جنسي جمعيت شهر و سهم مر

شود كه گرايش غالب بر مرگ و مير  بيني مي پيشست. در جهت كنترل مرگ و مير اطفال صورت گرفته ا

  كاهش اين شاخص تا افق طرح باشد. همچنان آباد دولتعمومي جمعيت شهر 

  )85تا75ساله ( 10بيني جمعيت بر اساس نرخ رشد متوسط  پيش -1گزينه 

به  1385نفر بوده است. اين جمعيت در سال  26845برابر با  1375آباد در سال  ولتجمعيت د

درصد بوده است.  26/1نفر افزايش يافته است. نرخ رشد افزايش جمعيت در اين مدت برابر با  33961

تا  1375ساله سال  10سال آينده را  براساس ميزان نرخ رشد  15درصورتي كه نرخ رشد جمعيت براي 

  .نفر خواهد بود 43742برابر با  1400آباد در سال  فرض كنيم جمعيت شهر دولت 1385

قرار داشتند.  آباد دولتخارج از محدوده شهر  1365قبل از سال  لودريجه، نرمي و كربكندمحالت 

اند و در داخل  داراي يك كد سرشماري بودهآباد  دولتاين دو روستا با شهر  1365در سرشماري سال 

مشتمل  1335در سال  آباد دولتقرار گرفتند. در مجموع با تصور اين موضوع كه شهر  آباد ولتدمحدوده 

 1385نفر عنوان شده است. اين شهر در سال  9340نيز بوده است جمعيت آن برابر با  اين محالتبر 

 57/2سال اخير نزديك به  52جمعيت داشته است. ميانگين نرخ رشد جمعيت در  نفر 33961برابر با 

  نفر خواهد بود. 51193سال آينده نزديك به  15درصد بوده است. با اين نرخ رشد جمعيت اين شهر در 
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  خ رشد پيشنهادي طرح مجموعه شهريبيني جمعيت بر اساس نر پيش -2گزينه 

را برابر با  1400تا  1375از سال  آباد دولتطرح مجموعه شهري اصفهان نرخ رشد جمعيت شهر 

گرفته است. نزديكي به شهر اصفهان و امكان استقرار خدمات و امكانات در نزديكي اين  درصد در نظر 5/1

بيني باشد. طرح مجموعه شهري با اين نرخ رشد جمعيت شهر  تواند از داليل مهم اين پيش شهر مي

  بيني كرده است. نفر پيش 38950برابر با  1400را در سال  آباد دولت

  انتخاب گزينه برتر -3گزينه 

ر بررسي گزينه نخست با توجه به افزايش اقدامات عمراني و توجه دولت به توسعه شهرهاي د

 26/1( ساله 10به شهر اصفهان، احتمال افزايش جمعيت بيش از نرخ رشد  آباد دولتكوچك و نزديكي 

، شهر صنايعهاي شغلي مناسب در بخش خدمات و  ويژه در صورت ايجاد فرصت درصد) وجود دارد. به

  ساليان گذشته از دست داده بود. پذيراي جمعيت مهاجري خواهد بود كه در بادآ تدول

تواند تحقق بپذيرد. زيرا يكي از علل افزايش جمعيت در گذشته اجراي  گزينه دوم هم نمي

هاي مسكن در شهرها و افزايش ميزان مهاجرت روستاييان به شهرها بوده است كه تا حدودي  سياست

 14163از  آباد دولتاتفاق افتاده است. در اين دهه جمعيت  1365تا  1355هاي  مابين سرشماري سال

نفر افزايش يافته است. يكي ديگر از علل اين افزايش مشكالت جنگ تحميلي و مهاجرت  22310نفر به 

از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و روستاها بوده است. با توجه به اينكه احتمال بروز تحوالت عنوان 

 2هاي تنظيم خانواده نرخ رشد  دليل اجراي برنامه سال آينده كم رنگ است و همچنين به 15براي  شده

  رسد. درصد براي افق طرح بيشتر به نظر مي

درصد)  2يعني (نرخ رشد  ومسبا توجه به اين شرايط در خصوص جمعيت ساكن، گزينه 

توان به  هاي آتي و افق طرح مي ر سالپذير خواهد بود. از داليل توجيهي اين نرخ رشد جمعيت د تحقق

همچون طرح جامع و مجموعه اقدامات عمراني صورت گرفته و در  آباد دولتهاي شهر  ها و پروژه طرح

تبع آن اشتغال و  سو سبب توسعه خدمات و به دست اجرا اشاره كرد. مجموع اين اقدامات از يك

ها مانند آب،  سوي ديگر سبب تقويت زيرساختساز خواهد شد و از و درآمدزدايي و رونق صنعت و ساخت
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برق، گازرساني و سيستم دفع فاضالب خواهد شد. عالوه بر اين موارد جذب اعتبارات گوناگون و اقدامات 

ها و مسئولين شهر، مجموعه عواملي هستند كه سبب  و ساير سازمان آباد دولتعمراني توسط شهرداري 

هاي آتي (افق طرح) خواهد شد. با توجه به اين شرايط  در سال بادآ دولتماندگاري و افزايش جمعيت شهر 

درصدي  2بر مبناي نرخ رشد  آباد دولتشود و جمعيت شهر  عنوان گزينه برتر انتخاب مي وم بهسگزينه 

به  )1400سال ( در افق طرح آباد دولتشود. بر اين اساس جمعيت شهر  جهت افق طرح پيشنهاد مي

  يابد. نفر افزايش مي 45707

كه اغلب در  داردهاي جمعيتي  اي از شاخص بيني و يا برآورد از جمعيت آينده نياز به پاره پيش

منتظره  حال توسعه اين فاكتورها دقيق نيستند. عالوه بر اين بروز برخي اتفاقات غير  بيشتر كشورهاي در

توجه به اهميت بحث جمعيت  سياسي، اقتصادي، اجتماعي، طبيعي، و غيره را نيز نبايد ناديده گرفت. با

گيرد.  از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار  آباد دولتبيني جمعيت شهر  ريزي شهري الزم است پيش در برنامه

  گيرد. بيني مورد ارزيابي قرار مي هاي مختلف براي اين پيش بر اين اساس شيوه

  بيني جمعيت به روش خطي پيش -الف

 بادآ دولتشود كه شهر  چنين استنباط مي آباد دولتت شهر با توجه به نمودار سير تحولي جمعي

رود كه  دوره اوج رشد جمعيت را طي كرده و به مرور زمان به سمت ثبات و تعادل جمعيتي پيش مي

  ريزي عقالني پرداخت. برمبناي اين ثبات و تعادل جمعيتي، بايد به ارايه برنامه و برنامه

شود، از مباحث  كه به شكل رشد مثبت يا منفي مطرح مي محاسبه ميزان افزايش يا كاهش جمعيت"

هاي خود، فرمول زير را براي  العمل بخش جمعيتي سازمان ملل متحد در دستور عمده جمعيتي است.

  گيري رشد ساالنه جمعيت به كار برده است: اندازه

P0= p1(1+r)t 

نرخ  rني جمعيت است. بي در اين فرمول كه همان برآورد خطي جمعيت و يا فرمول رياضي پيش

ميزان جمعيت در پايان دوره مورد  .P0تعداد جمعيت در آغاز دوره،p1  رشد ساالنه جمعيت به درصد،

توان از نتيجه  باشد. دو جزء اصلي فرمول را مي فاصله زماني دوره برحسب سال مي tمطالعه و 
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شد جمعيت را محاسبه نمود. دست آورد و براساس آنها ميزان ر ها و يا برآورد جمعيت به سرشماري

ريزي كمك  تواند در تعيين فاكتورهاي حياتي مفيد بوده و در ضمن به امر برنامه محاسبه رشد جمعيت مي

  )1375نمايد. (مهدوي، 

و نرخ  87تا  35و  85تا  75هاي  با توجه به نرخ رشد مابين سال بادآ دولتبيني جمعيت  پيش

 2(نرخ رشد  م شد و در نهايت با انتخاب گزينه مناسب و معقولهاي قبل انجا درصد در قسمت 5/1رشد 

در افق  آباد دولتبيني گرديد. با اين نرخ رشد جمعيت  سال آينده پيش15در  آباد دولتدرصد) جمعيت 

  نفر خواهد رسيد. 45707طرح به 

  ني جمعيت بر اساس روش جذب جمعيتيبي  پيش -ب

بر تحوالت جمعيتي شهرهاست. توجه به ميزان ترين عوامل اثرگذار  مهاجرت يكي از مهم

بيني كرد.  آورد تا رشد جمعيت را بر اساس اين عامل اثرگذار پيش مهاجرت خالص اين امكان را فراهم مي

دليل داشتن ويژگي يك شهر  با برخورداري از امكانات و خدمات و به آباد دولتشود شهر  بيني مي لذا پيش

دادي مهاجر خواهد بود. هر چند كه اين امر محقق است ولي با توجه به خوابگاهي به تدريج پذيراي تع

  بيني كرد. قيقي از مهاجرت را پيشتوان آمار د مسايل و موارد متعدد نمي

هكتار است. با 193ريزي مسكن مساحت پيشنهادي مسكوني برابر با  بر اساس جداول برنامه

مستقر خواهد شد.  وني در اين شهر در افق طرحواحد مسك 9650مترمربع برابر با  200حداقل تفكيك 

نفر در اين شهرك مستقر خواهد شد و اگر  42460در صورت اعمال تراكم يك طبقه جمعيتي برابر با 

هاي  اين در صورتي است كه تمام زمين .بيني شود اين جمعيت دوبرابر خواهد شد طبقه پيش 2تراكم 

بيني جمعيت در اغلب مواقع  ند. البته اين نوع پيشپيشنهاد مسكوني در افق طرح ساخته شده باش

هاي اقتصادي حاكم بر شهرهاي كشور و سيطره اقتصاد داللي  رسد. ويژگي نظر نمي بيني مناسبي به پيش

بر بحث زمين و مسكن و باال رفتن ماهيانه قيمت زمين و مسكن، موجب تغيير و تحوالت اساسي در بحث 

كه اختصاص زمين به منظور  اي گونه گردد. به بازي مي م جريان داللمالكيت واحدهاي مسكوني و تداو

توسعه فيزيكي شهر عليرغم اهداف مشخص (اختصاص زمين به كساني كه مالك زمين و مسكن 
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كند. از طرف  ساز و توسعه شهر ايجاد ميو بازي انجاميده و خللي در ساخت باشند) به توسعه دالل نمي

وساز و  باعث پايين بودن ميزان ساخت آباد دولتمد ساكنين در شهرهايي چون ديگر پايين بودن ميزان درآ

 شود. گذاري در اين بخش مي و سرمايه

  

مراحل مختلف ارزيابي امكانات رشد كالبدي و توسعه شهر، تعيين جهات، حدود منطقي و  -4- 2

  توسعه شهر در آينده

  ابي امكانات توسعه شهر و حدود آنارزي - 1- 2-4

اي كوچك بوده است كه تنها  صورت قلعه آباد قبل از حكومت صفويه به يه شهر دولتهسته اول

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

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

  مانده است. نمانده است. از اين دوران آثاري از چند مسجد باقي

هاي كشاورزي و باغات و آب كافي نظريه هيدروليك پيدايش  دليل آب و هواي مطبوع، زمين به

ثر از آب و أطور كامل مت آباد مصداق كامل دارد. توسعه شهر در قديم به گيري شهر دولت شهرها بر شكل

آباد در مسير ارتباطي اصفهان به تهران  بوده است. همچنين محل استقرار شهر دولت هاي كشاورزي زمين

  عه اين شهر نقش اساسي داشته است.در توس

  ل ذيل روبروست:آباد از نظر كالبدي با مساي امروز شهر دولت

  وسازهاي جديد. گيري از معماري بومي و مصالح محلي در ساخت عدم بهره -

  غلب بناها در برابر زلزله.عدم استحكام كافي ا -

  وجود معابر تنگ و باريك. -

  هاي پراكنده كوچك در سطح شهر وجود كارگاه -

  اجتماعي و ... . -فرهنگي -پذيري از اين شهر در ابعاد مختلف اقتصادي ثيرأنزديكي به شهر اصفهان و ت -
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و اجتماعي  -صاديثر از تحوالت اقتأآباد تا حدود زيادي مت رشد كالبدي و توسعه شهر دولت

، يكالبدي شهر اصفهان است. باال بودن قيمت زمين و مسكن در شهر اصفهان، مشكالت رفت و آمد

اي  نت در مناطق حاشيهمشكالت اجتماعي و ساير موارد به باال رفتن توجه ساكنين اصفهان به سكو

  انجامد. مي

هم مركزي ايران مانند تهران، آباد كه در مسير شهرهاي م موقعيت جغرافيايي شهر و منطقه دولت

نقل اين شهر را تقويت كرده است. اتصال و و قم، كاشان و اصفهان واقع شده است وضعيت ارتباطي و حمل

برداري بيشتر از موقعيت ويژه ارتباطي اين  دسترسي نزديك اين منطقه به شبكه ارتباطي ملي سبب بهره

گرديده و امكان  ان مواد اوليه و محصوالت مورد نياز شهر شده است كه سبب انتقال و تبادل سريع و ارز

افزايش توليدات و رقابت محصوالت توليدي منطقه اطراف آن در بازارهاي داخلي و در نتيجه شكوفايي 

  نبال خواهد داشت.اقتصادي شهر را به د

ريم اين آباد، دستگرد، گز و ... و اتصال موزاييكي ح آباد، حبيب توسعه شهرهاي اطراف چون دولت

شهرها و روستاهاي اطراف توسعه فيزيكي شهرهاي موردنظر را با محدوديت مواجه كرده است. وجود 

  .هاي زراعي در پيرامون اين شهرها نيز يكي از عوامل محدودكننده توسعه فيزيكي است زمين

ود وج غربي غربي و جنوب شمالمحدود است. در نواحي  اصفهانبه شهر  جنوباز  آباد دولت شهر

در اين قسمت است. در جنوب با آباد  دولتكننده توسعه شهر ي زراعي يكي ديگر از عوامل محدودها زمين

توجه به مسير اتوبان اصفهان به تهران، مسير رينگ چهارم اصفهان، خطوط لوله گاز، نزديكي به محدوده 

توسعه فيزيكي مواجه  با محدوديت آباد دولتشهر  منطقه صنعتيتر از همه وجود  شهر اصفهان و مهم

و در تا حدودي نزديك به خط محدوده است  غرب و شمال شرقاست. در ضمن خط حريم شهر در 

جرپزي قرار گرفته كه از طرف ديگر توسعه آهاي  حدفاصل حريم و محدوده از سمت شمال پهنه كوره

  .شهر را با محدويت مواجه ساخته است

  اند از:  بيني شده است عبارت پيش آباد دولتدي شهر حاضر فضاهايي كه جهت توسعه كالب در حال
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صورت باير و مخروبه  استفاده از فضاي موجود در درون شهر و محالت مختلف كه اين فضاها به -1

ه شده در افق طرح مناسب جهت جمعيت اضاف آباد دولتهستند. استفاده از فضاي خالي دورن شهر 

  باشد. مي

كربكند و شهر است محله  غربي شرق و شمال البدي شهر در شمالاختصاص به توسعه ك دومبخش  -2

صورت دو نقطه روستايي مستقل بودند.  به 1365قبل از سرشماري سال  آباد دولت در شمال شهر آباد زمان

اين دو محله به منظور توسعه شهر  هاي اطراف پهنهقرار دارند.  آباد دولتحاضر در محدوده شهر  در حال

  مورد نياز در نظر گرفته شده است.ز مسكوني و خدمات وسا براي ساخت

هايي براي توسعه شهر و توسعه  زمين آباد دولتهايي از شهر  عالوه بر موارد ذكر شده در قسمت -3

يني الزم ب هاي اين اراضي مورد توجه قرار گرفته و پيش خدمات وجود دارد كه در طرح پيشنهادي قابليت

  و مناسب انجام شده است.
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ها و تأمين  رآمدبيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده و امكانات افزايش د پيش -5- 2

  اعتبارات عمراني

به شرح زير مورد توجه قرار  توان در سه طبقه و چگونگي امكانات رشد درآمدهاي شهرداري را مي

  داد:

آيد و  وجود مي ههاي پيشنهادي در آنها ب علت كاربري ضي كه بهجذب ارزش افزوده ارا -1

، پيشنهاد آباد دولتشود. در طرح جامع شهر  شكل غيرموجه نصيب صاحبان زمين مي معمول بهطور به

اي براي بيشتر  و غيره ارزش افزوده تجاريتفريحي، درماني، ورزشي، فرهنگي، اداري،  هاي كاربري

با جذب مقاديري  آباد دولتشهرداري  در محدوده شهر و حريم شهر به دنبال دارد.ها و اراضي واقع  كاربري

  مين نمايد.أهاي آينده ت تواند بخشي از درآمدهاي خود را در سال از اين ارزش افزوده مي

 تأسيساتخدماتي و هنگام تفكيك جهت ايجاد واحدهاي  هتملك درصدي از اراضي بزرگ و ب -2

اين تملك به صورت مجاني و در ازاي صدور مجوز تفكيك بايد انجام گيرد زيرا  و تجهيزات شهري و ...

  آورد. وجود مي خدمات به تأمينهايي براي شهرداري در ايجاد معابر و  تفكيك يك قطعه زمين، هزينه

نامه قانوني اراضي شهري در جهت واگذاري زمين معوض براي  آيين 34استفاده از ماده  -3

هاي  علل مختلف الزم است به تملك شهرداري و يا ديگر سازمان ي داخل شهريشان بهها كه زمين كساني

  ثر در عمران شهر درآيد.ؤم

  

  ثر در عمران شهرؤهاي م مين اعتبارات عمراني توسط ساير سازمانأت -1- 2-5

ميراث فرهنگي و اداره برق، مخابرات،  اداره آب، توان به مي ثر در عمران شهرؤهاي م سازماناز 

  .اشاره كرد ها و ادارات دخيل در شهر عالي، تربيت بدني و ساير سازمان گردشگري، آموزش

عالي با احداث دانشگاه، بهداشت و درمان از طريق احداث بيمارستان و اورژانس و ارتقاي  آموزش

 رات دركيفي مركز بهداشتي و درماني موجود، تربيت بدني با احداث استاديوم و ورزشگاه، آب، برق و مخاب

  شوند. و ... در امر توسعه شهري سهيم ميزيربنايي شهري مربوطه  تأسيساتخصوص بهبود و توسعه 



 

 52ـــــــــ ــــــش جهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور ايوان نق

  :هاي شهرداري عبارتند از هزينه

  هاي پرسنلي، الف: هزينه

  هاي اداري، : هزينهب

  عمراني است. اعتبارات جاري و شهرداري شامل كلبودجه  اي عمراني و هاي سرمايه : هزينهپ

هاي ابالغي از سوي وزارت  بر طبق دستورالعمل آباد دولتاضر منابع درآمدي شهرداري ح در حال

  گانه به شرح ذيل است. 9اس كدهاي كشور بر اس

  هاي وزارت كشور هرداري از پرداختـ سهميه ش1  

  هاي وصولي در محل توام با مالياتـ عوارض 2  

  ها و اراضي ـ عوارض بر ساختمان3  

  ـ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل4  

  هاي كسب، فروش و تفريحات پروانه ـ عوارض بر5  

  ل از فروش و وصول در مقابل خدماتـ درآمدهاي حاص6  

  مد حاصل از وجوه و اموال شهرداريـ درآ7  

  هرداري و جرايم تخلفاتـ درآمد تأسيسات ش8  

  . هاي بالعوض، هدايا، وام و ... مكـ ك9  

ويژه منابع مالي براي پروژهاي  ارد مذكور بخشي از منابع مالي مورد نياز شهرداري بهبا توجه به مو

هاي اقتصادي بخش عمومي  مين شده است. با توجه به سياستأعمراني تاكنون از طريق بودجه دولتي ت

هاي عمومي و  هاي عمومي از طريق افزايش سطح درآمد ها و سازمان در گسترش منابع مالي دستگاه

مين منابع مالي براي أهاي جاري بتواند ت ها و هزينه ها و ايجاد موازنه ميان درآمد صاصي اين سازماناخت

هاي عمراني شهري را مستقل بر عهده بگيرد. با توجه به نقش شهرداري در مديريت شهري  اجراي پروژه

اري رابطه ارت شهري و كسب درآمد است، وضعيت اقتصادي و درآمد شهردركه همراه با وضع مقر

برداري از امكانات تأسيسات و تجهيزات شهري دارد. بنابراين بخشي از درآمدهاي  مستقيمي با بهره
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از كند كه از طريق درآمدهاي حاصل  شهرداري با وضعيت تأسيسات و تجهيزات شهري رابطه پيدا مي

  يابد. عوارض دريافتي عينيت مي

  

  ي عمراني شهرمي و كيفي) و نيازهابرآورد كمبودها (ك -6- 2

گيري اين كمبودهاست كه بايد  اولين قدم در تعيين كمبودهاي موردنظر، تعيين معيارهاي اندازه

  هاي هر بخش منجر شود. به تعيين سرانه

  توان استفاده كرد عبارتند از: ها مي هايي كه براي تعيين سطوح و سرانه روش

  كمبودها. بررسي وضع موجود، كمبودها و پيشنهاد براي رفع اين -1

هاي  كننده يا شاغلين دو بخش، سرانه مورد نياز هر يك و سرانه محاسبه مستقيم از طريق مصرف -2

  شهري.

  استفاده از استانداردها و محاسبه بر اساس برآورد جمعيت. -3

  روش توام استانداردها و محاسبه مستقيم. -4

بندي  توان به شكل زير دسته را نيز ميها بايد مدنظر قرار گيرد  مالحظاتي كه در بكارگيري سرانه

  نمود:

  الف: توجه به سرانه زيربنا و فضاي باز (سرانه زمين و مبحث تراكم)

  ب: بحث آستانه جمعيتي (حد جمعيت موردنياز براي يك كاربري)

  واند خصلت مربوطه را داشته باشد)پ: بحث آستانه عملكردي (حداقلي از سطح كاربري كه بت

كننده و  به عملكرد (فاصله) و محورهاي معابر ارتباطي محدودكننده يا تسهيل ت: مشكل دسترسي

  جداكننده

  ث: مشكل زماني دسترسي

باشد. با اين توضيحات جهت ارايه كمبودهاي مختلف  ثيرگذار ميأموارد فوق در تعيين سطوح ت

د توجه قرار گيرد. در ها مور هاي جمعيتي شهر در تعيين سرانه بايد ويژگي آباد دولتهاي شهر  كاربري
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طور معمول شهر را به قلمروهاي  هاي شهري به ادبيات شهرسازي و در مباحث مربوط به تعيين سرانه

كنند.  اي براي هركدام تعريف مي هاي جمعيتي ويژه نمايند و آستانه محله، ناحيه، منطقه و شهر تقسيم مي

توان چنين استدالل و  جمعيت كم نميدليل  و شهرهاي مشابه آن به آباد دولتاما درخصوص شهر 

 20هاي استاندارد شهرهاي باالي  عالي شهرسازي و معماري ايران سرانه شوراياستانداردي را بكار گرفت. 

  هزار نفر را ارايه نموده است.

هاي عملكردي و مباحث  مسئله مهم ديگر درخصوص تعيين معيارهاي كالبدي، بحث آستانه

هاي اجرايي  كرد است. راهكارهاي ارايه شده توسط برخي مشاورين يا دستگاهعمل  مربوط به دسترسي به

هاي عملكردي  مخصوص شهرهايي است كه داراي انسجام كالبدي است و در عمل امكان ترسيم آستانه

ها را مورد  توان با تعيين مرزهاي عملكردي نيازها و فرصت خدمات مختلف وجود داشته و به راحتي مي

  الزم را در اين خصوص ارايه كرد. اده و پيشنهاداتبررسي قرار د

  معيارهاي بهينه در مكانيابي كاركردهاي شهري :8جدول 

  توضيحات  عناوين  

  ها از نظر ويژگي همخواني تعدادي از كاربري  سازگاري  1

  گيري آسايش است ه فاصله و زمان واحد انداز  آسايش  2

  وري) گذاري و بهره زمين، صرفه اقتصادي، سرمايه هزينه) (قيمت -(سودمندي  كارايي  3

  اندازها، فضاهاي باز، فضاهاي سبز، شبكه معابر و فضاهاي مسكوني حفظ عوامل طبيعي، چشم  مطلوبيت  4

  ي، فونداسيون، حفظ ميراث فرهنگيطمحي رعايت مسايل زيست  سالمتي  5

  منظور رعايت اصول مديريت بحران هيزات در مكان مناسب بهسيسات و تجأرعايت حفظ و جايگذاري ت  ايمني  6

  

  تقسمات كالبدي شهر: 9جدول 

  نام تقسيمات  
كوچه يا گروه   واحد مسكوني

  مسكوني
كوي يا واحد 

  محله  همسايگي
  برزن

  ناحيه

  واحد مسكوني  1

  200تا 90  كوچه يا گروه مسكوني  2

  5تا3  600تا400  د همسايگيكوي يا واح  3

  3تا2  10تا8  1250تا700  محله  4

  2  5تا4  20تا15  3000تا1800  برزن  5

  2  4  9تا8  40تا30  5000تا3500  ناحيه  6

  4  8  16  32تا24  160تا120  18000تا13500  منطقه  7

  1375منبع: شيعه، 
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  مختلف هاي اسبيني بوستان در مقي وضعيت پيش: 10جدول 

  عنوان
در  مشخصات بوستان كودك

  مقياس كوي
  در مقياس محله مشخصات بوستان

در مقياس  مشخصات بوستان

  ناحيه

جمعيت 

  پوشش تحت

  كودك 150حداقل: 

  كودك 200حداكثر: 

  نفر 3500حداقل: 

  نفر 5500حداكثر: 

  نفر 10000حداقل : 

  نفر 16000حداكثر: 

  شعاع دسترسي
كوني فاصله تا محالت مس

  متر 250تا  220 زيرپوشش
  750تا  650  متر 375تا  300

سرانه و فضاي 

  مورد نياز

  متر براي هر كودك 3تا1

 650حداقل قطعه تفكيكي 

  مترمربع

  مربع براي هر نفر محلهمتر 4تا  2

  حداقل قطعه تفكيكي يك هكتار

  مترمربع 6تا  3

  هكتار 8 تا 6قطعه تفكيكي 

  نوع ارتباطات
  هاي اصلي پيادهنزديك به مسير

  عدم تداخل با مسير سواره

  نزديك به مسيرهاي اصلي پياده

  عدم تداخل با مسير سواره اصلي

  نزديكي به سواره كند درون محله

نزديك به مسيرهاي اصلي 

  سواره در شهر باشد

 2در كنار سواره شرياني درجه 

  قرار گيرد

  مركز ناحيه  مركز محله  نزديك مركز كوي  موقعيت معمول

  -  وابط طراحيض
پيش بيني يك محل توقف به ازاي هر 

  متر مربع  الزامي است 1000

 5000محل توقف به ازاي هر 

  مربع الزامي استمتر

  اولويت سازگاري

  هاي آموزشي همجواري با كانون

هاي واحد  همجواري با كاربري

  همسايگي

  همجواري با واحدهاي مسكوني

  سيسات آموزشيأهمجواري با ت

  هاي محله كاربريهمجوار با 

  هاي مسكوني نزديكي به خانه

 -همجواري با مراكز تجاري

  تفريحي

همجواري با مراكز آموزشي 

  مانند دبيرستان
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  هاي مختلف وضعيت استقرار آموزشي در مقياس: 11جدول 

  عنوان
  كودكمشخصات مهد

  در مقياس كوي

  مشخصات مدرسه ابتدايي

  در مقياس محله

در مقياس  شخصات راهنماييم

  برزن

 مشخصات دبيرستان

  در مقياس ناحيه

  نفر در خانوار 5تا4  نفر در خانوار 5تا4  نفر در خانوار  5تا  4  خانواده 5تا4  مقياس خانواده

جمعيت 

  آموز دانش

كودك در سن  60تا 5

 1000كودكستان به ازا 

  خانوار 250تا  200نفر يا 

بچه در سن مدرسه  175تا  125

 250تا  200نفر با  1000ابتدايي به ازا

  خانوار

آموز در سن  دانش 150تا  100

  نفر1000راهنمايي به ازا 
  آموز دانش100تا  75

  17تا  14  13تا11  10تا  6  5تا  5/2  آموز سن دانش

  نفر در هر كالس 32تا  25  نفر در هر كالس 35تا  30    آموز تعداد دانش
در هر  40تا  30

  كالس

  د نيازفضاي مور

مترمربع براي هر  8حداقل 

و  5/4(فضاي باز  آموز دانش

  مترمربع 5/3 سرپوشيده

 آموز مربع براي هر دانشمتر 9حداقل 

  مترمربع) 4و سرپوشيده  5(فضاي باز 

مربع براي هر متر 11حداقل 

مترمربع فضاي باز  6( آموز دانش

  مترمربع سرپوشيده 5و 

مربع براي هر متر 12

 متر 7آموز  دانش

متر  5فضاي باز 

  سرپوشيده

  شعاع دسترسي

حداكثر فاصله تا محالت 

 500مسكوني زيرپوشش 

  متر

  متر پياده 400حداقل: 

  متر پياده 800حداكثر: 

  متر پياده 800حداقل:

  متر پياده 1200حداكثر: 

متر  1200حداقل 

  پياده يا سواره

متر  2000حداكثر: 

  پياده يا سواره

  نوع ارتباطات

  سيرهاي اصلينزديكي به م

عدم تداخل با مسيرهاي 

  سواره

  همجواري با مسيرهاي اصلي پياده

  اصلي سواره مسيرهاي با عدم تداخل

  نزديكي با سواره كند محله

  به مسيرهاي اصلي پياده نزديكي

  نزديكي به سواره كند محله

  سواره اصلي بامسيرهاي تداخل عدم

نزديكي با معابر اصلي 

و مسيرهاي 

  اتوبوسراني شهر

  توقفگاه

 25يك توقفگاه به ازاي هر 

كودك جهت كارمندان و 

  خدمات كودكستان

عالوه هيك توقفگاه به ازاي هر كالس ب

  توقفگاه اضافي 3

يك توقفگاه به هر كالس به 

  توقفگاه ديگر 6اضافه 

يك توقفگاه به ازاي 

 9هر كالس به اضافه 

  توقفگاه ديگر

  موقعيت

  نزديك به مدرسه ابتدايي

به مركز كوي يا نزديك 

  محله

  نزديك به مركز محله

نزديك يا چسبيده به ديگر خدمات 

  اي محله

  نزديك مركز برزن

نزديك يا چسبيده به ديگر 

  اي خدمات محله

  نزديك مركز ناحيه

نزديك يا چسبيده به 

  ديگر خدمات عمومي

  اولويت سازگاري

همجواري با فضاي سبز، 

موسسات فرهنگي و 

  محالت مسكوني

  ي با فضاي سبز عموميهمجوار

  همجواري با موسسات فرهنگي

  همجواري با محالت مسكوني

(خريد روزانه و  همجواري تجاري

  هفتگي)

  همجواري با فضاي سبز عمومي

  همجواري با موسسات فرهنگي

هاي كوچك همجواري با زمين

  بازي

  هاي مسكونيهمجواري با بافت

دسترسي به حداقل 

يك بوستان عمومي 

  حيهدر مقياس نا

دسترسي به 

سسات و مراكز ؤم

  فرهنگي

دسترسي به زمينهاي 

  ورزشي



 

 57ـــــــــ ـــــــــــــــــآباد، تجزيه و تحليل و طرح پيشنهادي  ـــــ طرح جامع شهر دولت

  مختلف هاي بيني درماني در مقياس وضعيت پيش: 12جدول 

  عنوان
  مشخصات درمانگاه

  در مقياس ناحيه

  مشخصات بيمارستان

  در مقياس منطقه شهري

جمعيت 

  دهنده سرويس

  خانوار 2000حداقل: 

  خانوار 4000حداكثر: 

  خانوار 10000حداقل: 

  خانوار 14000حداكثر: 

  شعاع دسترسي
تا  650فاصله محالت مسكوني زيرپوشش 

750  
  كيلومتر 5/1تا  1فاصله تا محالت مسكوني 

سرانه و فضاي 

  مورد نياز

تا  10000ظرفيت يك درمانگاه براي 

تخت براي  10طور متوسط  نفر به 20000

  بستري شدن

مترمربع اضافه  25نفر  100به ازاي هر 

  شود

  مترمربع 2500حداقل قطعه تفكيكي 

مترمربع و  50سطح مورد نياز براي هر تخت حداقل 

 73/1مربع و متر 370نفر  1000كل به ازاء هر  طور به

  تخت بيمارستاني الزم است.

مترمربع و به ازاء  10000تخت حداقل  100به ازاي هر 

مترمربع  50باال تخت تا به  150هر تخت اضافي از 

  افه شود.ـاض

مترمربع  25000حداقل قطعه تفكيكي براي بيمارستان 

  باشد مي

  1بر خيابان شرياني درجه   2هاي شرياني درجه  بر خيابان  نوع ارتباطات

  نزديك مركز منطقه شهري قرار گيرد.  نزديك مركز ناحيه قرار گيرد  موقعيت

  اولويت سازگاري
  ركز ناحيههاي م همجواري با كاربري

  همجواري با فضاي سبز شهري

  هاي مركز منطقه همجواري با كاربري

  همجواري با فضاي سبز منطقه

  نشاني همجواري با ايستگاه آتش

آباد به اصفهان و امكان  جه به نزديكي شهر دولتها، با تو در راستاي پيشنهادات مربوط به كاربري

ها  هان، به احتمال زياد پيشنهاد يك سري از كاربرياستفاده مناسب و راحت از خدمات موجود در اصف

 33961صورت يك شهر مستقل با جمعيت  باد بهآ رسد ولي واقعيت اين است كه دولت معقول به نظر نمي

  مناسب يك شهر با اين جمعيت است. نفري نياز به خدمات

اري مورد مطالعه قرار عالي شهرسازي و معم هاي استاندارد شوراي آباد با توجه به سرانه شهر دولت

ساير فضاهاي مورد نياز بررسي و مشخص شده  گرفته و كمبودهاي مهم اين شهر در زمينه خدمات و

  .در زمينه بوستان و فضاي سبز است بادآ دولتاست. بيشترين كمبود در سطح شهر 

ار ريزي مسكن مورد بررسي قر كمبودهاي احتمالي شهر در زمينه مسكن با توجه جدول برنامه

هاي قبلي عالوه بر اينكه نياز شهر در افق طرح را مرتفع  ي مسكوني در طرحهاگرفته است. پيشنهاد فضا

  .شود سازد حتي در طرح پيشنهادي مازاد مسكوني نيز ديده مي مي
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(افق  1400نفر است. اين شهر در سال  33961برابر با  1385در سال  آباد دولتجمعيت شهر 

سال آينده برابر با  15عبارتي در اين شهر در  نفر خواهد بود. به 45707د درص 2طرح) با نرخ رشد 

  خواهد شد. نفر افزوده11746

غيره مورد  و درماني، اداري، فرهنگيآموزشي،   هاي مختلف در ادامه كمبودهاي اساسي در بخش

در نظر گرفته  ر طرح جامعا ده گيرد و در صورت نياز زميني براي اختصاص اين كاربري بررسي قرار مي

  شود. مي

  كاربري آموزشي -الف

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

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

و  متوسطه نفر در دوره1639نفر در دوره راهنمايي،  1850نفر در دوره ابتدايي،  2761جمعيت اين شهر 

  اند. در حال تحصيل بوده بزرگساالن و فني دورهنفر در  2045

سال سن داشتند.  6باالي  آباد دولتنفر از جمعيت شهر  23622نيز برابر با  1375در سال 

درصدي افزايش  5/1 با نرخ رشد 1375نسبت به سال  1385سال به باالي اين شهر در سال  6جمعيت 

سال آينده نيز ادامه  15درصد در  5/1قابل توجهي داشته است. درصورتي كه اين افزايش با نرخ رشد 

يزان ــه به پايين بودن مـيد. ولي با توجــنفر خواهد رس 38027سال به باال به  6داشته باشد جمعيت 

سال آينده در اين  15حقق اين امر در سال گذشته احتمال ت 10ولد در چند سال اخير نسبت به  و زاد

هاي عمراني توسط شهرداري  هاي تفكيكي و فعاليت بيني زمين وضعيت كم است ولي با توجه پيش

 15ر ويژه اصفهان اين رشد د به شهرهاي اطراف به بادآ دولتو احتمال توقف مهاجرت ساكنين  بادآ دولت

  سال آينده دور از ذهن نيست.

افزايش سال  6تعداد افراد زير  1375نسبت به سال  1385كه در سال نكته قابل توجه اين

هاي تنظيم خانواده در  كه اين وضعيت نشان از كاهش ميزان زاد و ولد و توفيق برنامه ناچيزي داشته است

  درصدي)96/0رشد (اين شهر است. 
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سال  6براي افق طرح، جمعيت زير  بادآ دولتدرصدي جمعيت شهر  2با توجه به نرخ رشد 

سال آينده  15نفر اضافه خواهد شد. اين تعداد جمعيت در  1021سال آينده نزديك به  15در  آباد دولت

  ريزي آموزشي خواهد بود. ه برنامهرو خواهند شد. كه نياز ب آموزان مدرسه جزء دانش

است كالس  114آموز و  نفر دانش 2761مدرسه ابتدايي با 19حاضر داراي  در حال آباد دولتشهر 

خصوص واحدهاي آموزشي در شهر  شود. در را شامل مي آباد دولتدرصد جمعيت شهر  8/7كه حدود 

هاي شهيد دستغيب، شهيد فتاحي، شهيد مرتضي نريماني، شهيد محمد  دبستانتوان از  مي آباد دولت

  نام برد. اي خامنه ...ا يتآمنتظري و 

آموز در  نفر دانش 1639ت. اين تعداد مدارس مدرسه فعال اس 12در مقطع راهنمايي نيز برابر با 

در مقطع راهنمايي  آباد دولتدرصد جمعيت شهر  6/4دهد كه  اند. اين وضعيت نشان مي خود جاي داده

آباد شهيد سجادي و ...  شهيد مدرس، سعدي شهداي زمانمشغول به تحصيل هستند. مدارس راهنمايي 

  فعال هستند. آباد دولتدر شهر نيز 

مدرسه  13توان گفت كه تعداد  نيز ميو هنرستان واحدهاي آموزشي مقطع دبيرستان درخصوص 

درصد از جمعيت شهر  8/5آموز هستند،  نفر دانش 2045در شهر فعال است. كه داراي  در اين مقاطع

  . در مقطع دبيرستان مشغول به تحصيل هستند آباد دولت

  نفر است. 8/1با سرانه  مترمربع 62350ر با مساحت كاربري آموزشي در وضع موجود برابدر مجموع 

  ها در مقاطع مختلف تحصيلي استاندارد سرانه زمين و تعدادهاي كالس: 13جدول 

  تعداد كالس  مقطع تحصيلي
  سرانه زمين (مترمربع)

  سرانه محوطه  (فضاي سرپوشيده) سرانه  جمع

  30/3  0/3  30/6  كالس 4  پيش دبستاني

  58/3  36/3  94/6  كالس 5  بستاند

  90/3  93/3  83/7  كالس 6  راهنمايي

  77/3  80/3  57/7  كالس 8  دبيرستان

آموزي در شهرهاي ايران در حال كاهش است. تجهيز و  دليل اينكه جمعيت دانش عالوه بر اين به

داردهاي فوق، فراتر از گردد. لذا استان ساماندهي مدارس و استفاده بهينه از آنها براي افق طرح پيشنهاد مي

  فضاي آموزشي موجود در شهر است.
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  كاربري درماني -

هاي درماني شامل فضاهايي چون بيمارستان، درمانگاه، مركز اورژانس، راديولوژي،  كاربري

ريزي مراكز درماني كه  آزمايشگاه، مركز بهداشت و داروخانه است. براي بررسي الگوهاي مختلف طرح

درماني  دهد كه سرانه كاربري ي نشان ميتلف دولتي تهيه شده يا مطالعات موردهاي مخ توسط سازمان

 مترمربع 4/0 آباد دولتدر شهر مترمربع در نوسان است ولي در حال حاضر سرانه درماني  5/1تا  1مابين 

 20753نزديك به در وضع موجود معماري  -عالي شهرسازي با توجه به استانداردهاي شوراياست 

حضور چند هزار نفري كارگران  با توجه بهولي در عمل آباد نياز است.  فضاي درماني در شهر دولتمترمربع 

با  همچنينشود  آباد نياز به فضايي بيشتر از اين ميزان احساس مي شهرك صنعتي دولت در بخش صنعت

 درزمينه درماني آباد به شهر اصفهان شايد بتوان قسمتي از نيازهاي اين شهر توجه به نزديكي شهر دولت

  أمين نمود.آن شهر تدر بخش بيمارستان با تجهيزات پيشرفته را از  ويژه به

  كاربري تجاري -

ترمربع است. واحدهاي تجاري شامل م 81793 آباد دولتسطح موجود تجاري در شهر 

اي  سرانهراي ها دا سوپرماركت، خريد و فروش وسايل و ابزارآالت، بقالي، ميوه فروشي و ... است اين كاربري

  باشد. ي ميآباد دولتمترمربع براي هر نفر شهروند  4/2 معادل

 هاي تجاري در سطح محالت به واحدهاي خريد و خدمات روزانه اختصاص دارد. در شهر فعاليت

شامل هاي تجاري موجود در اين محور  فعاليتهاي تجاري بلوار طالقاني است.  ولي محور اصلي فعاليت

و نزديكي اين شهر به  آباد دولتشهر الزم به ذكر است كه . استها  هاي خريد و مغازهشعبه بانك، واحد

  .را خنثي نموده استو وسيع  بزرگوجود مراكز تجاري  براي ، نياز مهم اين شهراصفهان و بازار تجاري آن

  كاربري مذهبي -

اي متبلور شده و  يژههاي ايدئولوژيكي هر ملت در فضاهاي كالبدي و ها، باورها و انگاره انديشه

ها، اعتقادات و باورهاي خود در جستجوي مكاني  يابد. هر ملتي نيز براي ارج نهادن به ايده عينيت مي

هاي مختلفي  اين كالبد در اديان گوناگون عنوانواي فكري خويش است.مناسب، زيبا و همخوان با محت

هايي كه براي نشان دادن قدرت  ا ملتچون مسجد، كليسا و كنيه به خود گرفته و چه بسيار حكومت ي
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اند. اين مسئله در اسالم نيز جزو اصول  ترين مراكز مذهبي زده خويش دست به ساختن زيباترين و باشكوه

شد، عنوان شهر بر  اي كه داراي مسجد جامع مي شناخته شده است تا حدي كه در تمدن اسالمي هر نقطه

دي هويت خود را حفظ كرده و در هر روستا و يا شهري نهادند. اين اصل در طول قرون متما آن مي

 آباد دولتمساجد و مراكز مذهبي گوناگون در گوشه و كنار شهر يا روستا به وجود آمده است. در شهر 

محالت مختلف شهر هركدام داراي مسجد يا حسينيه هستند وجود مسجد جامع شهر نيز هويت ويژه به 

   .باشد  د شهر، مسجد جامع ميترين مساج از شاخص شهر داده است.

ترين مكان مذهبي  در محالت مختلف شهر پراكنده شده است. بزرگ آباد دولتواحدهاي مذهبي 

  مسجد جامع شهر است. آباد دولت

مترمربع  2/1اي معادل  مترمربع است كه سرانه 39645مساحت كاربري مذهبي در شهر برابر با 

و نحوه توزيع فضاهاي  آباد با توجه به گستردگي شهر دولتاست. را در وضع موجود به خود اختصاص داده 

در تهيه  و وجود محالت مختلف در اين شهر نياز به فضاهاي مذهبي در مجموع وجود دارد. مذهبي

نظر بوده و در طرح پيشنهادي سعي در هري توجه به مسجد محوري محالت مدهاي توسعه ش طرح

  خواهد شد.) در سطح محالت (مذهبي ها بيني مساجد و حسينيه پيش

  فرهنگيكاربري  -

هاي فرهنگي اختصاص دارد و اين  مترمربع به فعاليت 6065 آباد دولتاز كل اراضي شهر 

و ... است. كمبود فضاهاي فرهنگي شامل احداث مجتمع  كتابخانه، آباد دولتها شامل فرهنگسراي  فعاليت

هاي ويژه كودكان پيشنهاد  همايي، بخش سرگرميفرهنگي كه فضاهايي از قبيل كتابخانه، سالن گرد

 19405آباد نزديك به  ر سطح شهر دولتد) 75/0-4/0(با توجه به سرانه استاندارد فرهنگي  شود. مي

  است. مترمربع كاربري فرهنگي نياز
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  كاربري اداري -

عث هايي به ادارات دولتي با و اختصاص زمين آباد دولتوجود مراكز اداري مختلف در شهر 

مترمربع از مساحت شهر به اين كاربري اختصاص يابد. سرانه كاربري اداري در شهر  61330گرديده تا 

شهر، اداره گاز،  مترمربع است. اين كاربري شامل ادارات شهرداري، شوراي اسالمي 8/1برابر با  آباد دولت

 2بين  مركز شهرستاناداري در  رداستاندا است. سرانهو ... مركز بهداشت  فرمانداري، مخابرات، اداره آب،

ث برخي ادارات در آينده به زمين جهت احداآباد نياز  شهر دولتمي باشد كه در نتيجه مترمربع  4تا 

اين متر به باال صورت بگيرد  10  بايد تمامي پيشنهادات كاربري اداري در حاشيه خيابانكه  وجود دارد

ب بين ادارات از يك طرف و مردم با ادارات از طرف ديگر امر از نظر دسترسي و برقراري تعامالت مناس

آباد در نظر  غربي شهر فضايي براي استقرار سايت اداري شهر دولت البته در شمالبسيار مناسب است. 

در وضع موجود كمبود وجود مترمربع زمين  40554گرفته شده است. مطابق با جدول استانداردها برابر با 

  دارد.

  سبز و بوستانكاربري فضاي  -

. در مجموع سرانه اين وجود دارد بوستانمترمربع فضاي سبز و  114241در وضع موجود برابر با 

طور  عالي شهرسازي و معماري به مترمربع است. با توجه به استاندارهاي شوراي 42/3كاربري برابر با 

هكتار  8/15عبارتي نزديك به  بهمترمربع در نظر گرفته شده است.  8ميانگين سرانه اين كاربري برابر با 

كمبود وجود دارد. ولي با توجه به كمبود منابع  در وضع موجود آباد دولتفضاي سبز و بوستان در شهر 

   گيرد. آبي امكان توسعه اين ميزان فضاي سبز به سختي انجام مي

اين شهر  هزار نفري 33نياز مبرم به بوستاني مجهز دارد. با توجه به جمعيت  آباد دولتشهر 

هاي فرهنگي و اجتماعي جاري در شهر به نظر  ويژگي با وجود شود. كمبود بوستان در آن احساس مي

  ز نقاط عطف طرح توسعه شهري باشد.تواند يكي ا يابي اين بوستان مي رسد مكان مي

  كاربري ورزشي -

ربع است مترم 19115به كاربري ورزشي اختصاص دارد معادل  آباد دولتمساحتي كه در شهر 

  مترمربع است. 6/0كه سرانه آن معادل 
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مربع است. به عبارتي در اين شهر نزديك به متر 5/1ارد كاربري ورزشي برابر با سرانه استاند

در در افق طرح آباد  ود كاربري ورزشي كمبود وجود دارد. شهر دولتمترمربع در وضع موج 31826

  .ورزشي نياز داردمربع زمين براي احداث كاربري متر 46500مجموع 

  و تجهيزات شهري تأسيساتكاربري  -

نشاني، فاضالب،  هاي وضع موجود شامل تجهيزات آتش و تجهيزات شهري در بررسي تأسيسات

شبكه آبرساني، شبكه برق، شبكه تلفن،  تأسيساتها،  هاي سطحي، گورستان سيستم زهكشي و دفع آب

آوري و دفع  ، سيستم جمعCNGاني، جايگاه بنزين، مخابرات و راديو و تلويزيون، پست، شبكه گازرس

  زباله و ... است.

مترمربع است.  15172در وضع موجود  آباد دولتو تجهيزات شهر  تأسيساتمساحت كاربري 

  مترمربع است. 4/0حاضر  سرانه اين كاربري در حال

روزي  انهطور شب ضمن اينكه جوابگوي نياز موجود ساكنان به آباد دولتآب آشاميدني شهر 

به شبكه سراسري متصل  آباد دولتبرق شهر  باشد جهت جمعيت افق طرح نيز قابليت توسعه دارد. مي

شود. عالوه بر اين، قابليت توسعه جهت جمعيت مازاد  گونه مشكلي در اين زمينه مشاهده نمي است و هيچ

ازاد افق طرح تا ده سال آينده نيز قابليت توسعه جهت جمعيت م آباد دولتگاز شهر  افق طرح را نيز دارد.

  را دارد.

هاي جذبي دفع  هاي روباز و چاه حاضر از طريق جوي در حال آباد دولتدفع فاضالب شهر 

محيطي شده است كه نياز به تهيه طرح جامع سيستم  گردد. اين شرايط سبب بروز مشكالت زيست مي

  فاضالب در شهر است.

نفر پرسنل و دو  6باشد كه با  ر در شهر موجود ميحاض نشاني در حال يك واحد ايستگاه آتش

باتوجه به توسعه شهر در كند ليكن  روزي خدمات رساني مي صورت شبانه نشاني به دستگاه ماشين آتش

نشاني در  نياز به تجهيز امكانات مربوط به آتش آباد و وجود منطقه صنعتي در جنوب دولت جهات مختلف

  شود. بيشتر احساس مي آباد دولتشهر 
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عنوان پاركينگ محسوب شود وجود ندارد. با  مكاني كه تحت آباد دولتدر وضع موجود در شهر 

و ارگانيگ بودن بعضي از معابر در  رتوجه به توسعه سيستم حمل و نقل در شهر و مشكالت عبور و مرو

سيسات أاندارد تبا توجه به سرانه استقسمت مركزي شهر نياز به احداث پاركينگ در اين شهر وجود دارد. 

  است. كمبود زمين مواجه مترمربع 35000با  وضع موجود اين كاربري و تجهيزات در 

  كاربري مسكوني -

دهد.  هاي مسكوني تشكيل مي هاي هر مجموعه زيستي را ساختمان قسمت اعظم ساختمان

ريزي  در هر برنامههاي مسكوني، سرانه، درصد اشغال زمين و مانند آنها  مطالعات مربوط به مسكن، تراكم

بايستي از كليه جوانب چه از ديدگاه شرايط و  ريزي مسكن مي اي برخوردار است. برنامه از اهميت ويژه

ضوابط آب و هوايي و طبيعي و چه شرايط اجتماعي و فرهنگي و يا عوامل مربوط به اقتصاد مورد مطالعه 

  دقيق واقع شود.

ها و  شود و سازمان در سطح جهاني از آن صحبت ميبه مسكن   اي كه راجع حاضر مسئله در حال

هاي مسئول را به چاره انديشي واداشته است، مسئله كمبود واحدهاي مسكوني است. احتياج زياد  دستگاه

مردم به واحدهاي مسكوني، مطالعاتي را به دنبال داشته است كه بيشتر ابعاد كمي دارند. مسكن در تمام 

ترين نياز كالبدي هر انساني مطرح است و در  عنوان مهم چه روستا بههاي زيستي چه شهر و  مجتمع

  باشد. أكيد ويژه ميمطالعات عمراني و توسعه شهري مورد ت

روش برآورد بر  -2روش مبتني بر نياز  -1توان به سه روش:  هاي برآورد نياز مسكن را مي روش

كه روش مبتني بر نياز مرسوم و بندي كرد  روش برآورد بر اساس اشتغال، طبقه -3اساس درآمد 

  ترين روش برآورد بوده است. معمول

  روش مبتني بر نياز مسكن -1

در اين روش، ابتدا تعداد خانوار فعلي با تعداد مساكن موجود مقايسه و بر اساس استاندارد معيني   

دليل استهالك هايي كه به  شود. سپس با اعمال ميزان رشد جمعيت و افزودن آن مسكن كمبود برآورد مي
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هاي آتي از رده خارج خواهند شد و تعداد مساكني كه بايد ظرف مدت  يا پايين بودن كيفيت در سال

  گردد. روش مبتني بر نياز عبارت است از روش كلي و روش خام. معين ساخته شوند محاسبه مي

ما روش خام دسترس باشد كاربرد دارد، ا روش كلي در مناطقي كه آمارهاي اساسي برآوردها در  

  رود. براي مناطقي كه آمارهاي دقيق در مورد وضعيت مسكن وجود ندارد به كار مي

  فرمول روش كلي مبتني بر نياز عبارت است از:

E(t) = k(E1+E2+E3+E4+E6(t)+E5+E7(t)) 

E(t) واحد مسكوني مورد نياز تا زمان =t  

 Kهاي خالي = ضريب خانه  

E1كمبود فعلي مسكن =  

E2 مسكوني زير استاندارد= واحدهاي  

E3نياز ناشي از يك واحد مسكوني به ازاي هر خانوار = 

E4= نياز ناشي از حدف يا كاهش تراكم 

E6(t) نياز ناشي از افزايش جمعيت در زمان =t 

E5واحدهاي مسكوني كه به تخريب و تجديد بنا نياز دارند =  

E7(t)ريب و تجديد بنا نياز خواهند داشت.ريزي به تخ = واحدهاي مسكوني كه در طول مدت برنامه  

  فرمول روش خام مبتني بر نياز عبارت است از:

E(t) = H-V+H(t)+ru(t)  

E(t)) واحدهاي مسكوني مورد نياز تا زمان =t(  

Hتعداد خانوار =  

Vواحدهاي مسكوني موجود =  

H(t)) نياز ناشي از افزايش خانوارهاي جديد تا زمان =t(  

ru(t)كوني كه تا زمان = درصد واحدهاي مسt .به تخريب و تجديد بنا نياز خواهند داشت  
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بيني  و با توجه به پيش نفر ساكن هستند 33961حدود  آباد دولتدر شهر  1385در سال   

حكايت  وضعيتنفر افزايش خواهد يافت. اين  45707جمعيت اين شهر به  )1400افق طرح (جمعيت در 

نفر  11746درصد حدود  2با نرخ رشد  1400ني است. در سال از نيازمندي شهر به تعدادي واحد مسكو

  اضافه خواهد يافت. آباد دولتبه جمعيت شهر  1385نسبت به سال 

خانوار در يك واحد  09/1طور ميانگين  حاضر با توجه به نسبت خانوار به واحد مسكوني به در حال

خانوار بدون خانه مستقل  756باد آ عبارتي طبق استاندارد در كل شهر دولت مسكوني ساكن است. به

آل را  ريزي مسكن است ولي درصورتي كه اين ايده آل برنامه كنند. البته اين وضعيت، حالت ايده زندگي مي

   هكتار در وضع موجود زمين براي توسعه مسكوني كمبود وجود دارد. 15نماييم رعايت 

و به  يت شهر افزوده خواهدنفر به جمع 11746بيني جمعيت  در افق طرح با توجه به پيش

بنابراين درصورتي كه براي  ،خانوار خواهد رسيد11766حدود به  آباد دولتعبارتي تعداد خانوارهاي شهر 

هكتار زمين براي توسعه مسكوني  84نزديك به متر مربع فضا اختصاص داده شود  200هر خانوار حداقل 

 است. نيازدر افق طرح 

 : نيازمندي مسكن براي افق طرح14جدول 

 محالت

جمعيت با 

نرخ رشد 

 معين

تعداد خانوار 

با بعد خانوار 

 معين

تعداد واحد 

مسكوني 

 موجود

تعداد واحد مسكوني 

مورد نياز براي سال 

 افق

مساحت مورد 

نياز (با متراژ 

200( 

ضريب  با

 پذيري تحقق

)3/0( 

 1086800 836000 4180 8173 12353 45707 كل شهر

  

  روش برآورد براساس درآمد -2

توان  وسيله آن توان خريد يا ساخت قسمت معيني از مسكن را مي درآمد عاملي است كه به  

توان تعيين كرد كه هر گروه شغلي از نظر مقدار درآمد چه  برآورد كرد. يعني براساس ميزان درآمد مي

  تيار داشته باشد.تواند در اخ مقدار زيربنا و زمين مسكوني را مي

ثر در تشكيل حجم و توزيع تقاضاي ؤترين عوامل م دست كم يكي از مهم ترين، درآمد اگر نه مهم

باشد، هرچند نياز به مسكن امري همگاني است و همه خانوارهاي مقيم يك شهر با توجه به  مسكن مي
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ثر ؤنچه نياز را تقاضاي مباشد اما آشكار است آ وسعت خانوار خود، نيازمند واحد مسكوني مناسب مي

  گرداند، درآمد يا قدرت خريد خانوارهاست. مي

 آباد دولتطور دقيق درآمد افراد و خانوارها مشخص نيست و  با توجه به اينكه در شهرهاي ايران به  

بيني ميزان زمين مورد نياز براي سكونت اضافه جمعيت  باشد، در نتيجه پيش نيز از اين امر مستثني نمي

  نده امري غير ممكن و يا سخت است.سال آي 15تا 

  روش برآورد بر اساس اشتغال -3

اساس اشتغال تا حدودي آورد نياز مسكن بربعدي است، بر اي پيچيده و چند چون مسكن پديده  

تواند جوابگوي اين پيچيدگي باشد، زيرا نوع شغل تا حدودي سطح درآمد، سطح سواد، نوع فرهنگ و  مي

انداز درآمد و قدرت اقتصادي  توان چشم كند و براساس آن مي جتماعي افراد را بيان ميدر مجموع منزلت ا

يافته،  توان به بخش اشتغال سازمان خانوار را در آينده ترسيم كرد. ساختار اشتغال در يك شهر را مي

بنا بر كه  -خانه شدن هر يك از اقشار مختلف اجتماعي اي تقسيم كرد و براي صاحب غيرمتشكل و حاشيه

سياستي ويژه و  -هاي متفاوتي دارند ها و نيز شايستگي ها، خواسته نظام اشتغال، توان جايگاهشان در

  خور وضعيت آنها در پيش گرفت. اي در شيوه

مترمربع را اشغال كرده است.  2050718مساحت زميني  آباد دولتكاربري مسكوني در شهر 

  .مترمربع محاسبه شده است 60 حدود هر،نفري ش 33961سرانه اين كاربري براي جمعيت 

تر نياز به احداث واحدهاي  براي افزايش جمعيت شهر تا افق طرح و حتي در فصول زماني طوالني

نزديكي  آباد دولت. ويژگي مهم شهر داردهاي پذيرفته شده مسكوني وجود  مسكوني جديد در حد سرانه

ايش تعداد جمعيت در افق طرح خواهد داشت. به اين شهر با شهر اصفهان است كه تاثير مهمي در افز

  ش اين شهر در آينده خواهد گذاشت.ثير مهمي در نقأعبارتي ت

هاي مسكوني در سطوح وسيع در عمل ميسر نخواهد بود و سطوح پيشنهادي  افزايش محدوده

  مسكوني مطرح شده در الگوهاي توسعه شهر فقط در راستاي دو عامل مهم صورت گرفته است.
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سيماي شهر در اثر پرشدن فضاهاي باير داخل  تر وسيع سطحيدر و : توجه به سيماي محالت الف

  محالت.

وساز در  هاي موجود شهر و توجه به ضوابط و مقررات ساخت ب: توجه به مصالح غالب و طبقات ساختمان

  شهر.

درصورتي مترمربع است.  50در مورد مسكن اين موضوع مطرح است كه سرانه استاندارد هر فرد 

آباد با توجه به ميانگين قطعات  ريزي شود در شهرهايي چون دولت كه بر اساس سرانه استاندارد برنامه

مربع است) خيلي نياز به توسعه متر 280آباد  (در شهر دولتمربع بيشتر است متر 200سكوني كه از م

مربعي را متر 50سرانه استاندارد اگر عبارتي با توجه به جدول استانداردها  . بهنيستمسكوني در افق طرح 

   .خواهد بود كمبودهكتار زمين مسكوني  23آباد در نظر بگيريم، در افق طرح نزديك به  براي شهر دولت

  

  گيرد تعيين معيارها و ضوابط كلي كه بايد در طرح توسعه كالبدي شهر مورد توجه قرار - 7- 2

نظر گرفتن اصول و مباني علمي شهرسازي از مطالعات انجام شده و با در  ها و با توجه به بررسي

باد از طرف ديگر و سعي در انطباق آن اصول بر شرايط آ يك طرف و شرايط و وضعيت موجود شهر دولت

  اند. ريزي كالبدي تدوين شده طرح ويژه شهر، تدوين اصول، اهداف و معيارها و ضوابط كلي براي

ات كه در شرح خدمات نيز اشاره شده است. اصول نهايي براي روش انجام كار و تدوين مطالع

  شود. شرح ارايه مي بدين

هاي محلي و شوراها در  هماهنگي با سياست عدم تمركز و در نظر گرفتن نقش سازمان -1

  هاي عمراني در سطح شهر، شهرستان و استان. هاي مربوط به فعاليت گيري تصميم

هاي  ريزي و اجراي برنامه حلي در زمينه برنامهضرورت استقالل و خودكفايي شهرداري و نهادهاي م -2

  عمراني شهر.

هاي  هاي توسعه شهري، سعي در ايجاد هماهنگي بين بخش بخشي در تنظيم و تدوين برنامهنظام ثيرأت -3

  ؤثر در توسعه و عمران شهر.ها و عوامل م مختلف و در نظر گرفتن روابط متقابل بخش
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صورت يكپارچه و در نظر گرفتن روابط  نفوذ آن، به هر و حوزهضرورت بررسي و شناخت خصوصيات ش -4

  هاي اطراف آن. متقابل شهر و آبادي

  اي و ملي). (منطقه ريزي ريزي شهري با سطوح باالتر برنامه ضرورت ارتباط برنامه -5

  هاي موجود. هاي عمراني و در نظر گرفتن امكانات و واقعيت ها و برنامه گرايي طرح واقع -6

  .هاي عمراني شهر ها و برنامه ورت پويايي و قابليت انعطاف طرحضر -7

  هاي توسعه و عمران شهر. ريزي ثير قوانين و مقررات موجود در چگونگي برنامهأت -8

ها و  گيري ها، نتيجه صورت مستقيم و مشخص بر تجزيه و تحليل كه به طوري انجام مطالعات به -9

  .ثر واقع شودؤپيشنهادهاي ارايه شده م

  

توسعه شهر و انتخاب  و دست آمده براي رشد هاي به حل بندي تنظيم و مقايسه راه جمع -8- 2

  هاي توسعه ين فرصت و زمينهبهتر

  آباد هاي توسعه شهر دولت بررسي زمينه -1- 2-8

هاي فرهنگي، اجتماعي،  شهر اصفهان و وجود زيرساخت آباد به با توجه به نزديكي شهر دولت

 زيرهاي سر ترين مكان يكي از مهماين شهر رسد  نظر مي خدماتي و ... در اين شهر، به عمراني، اقتصادي،

هاي مناسب اشتغال  افزايش جمعيت را پذيرا باشد. وجود زمينه ،تواند جمعيتي شهر اصفهان در آينده مي

تواند  ميترين عامل در توسعه اين شهر  با آن مهمآباد  در شهر اصفهان و دسترسي مناسب و نزديك دولت

آباد وجود شهرك  اقتصادي شهر دولت -هاي توسعه اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. يكي ديگر از زمينه

  صنعتي در جنوب اين شهر است. كه قسمت عمده اشتغال در آينده را به خود اختصاص خواهد داد.

  زمينه توسعه شهر در درون بافت متخلخل شهر -الف

عنوان فضاهاي  ايري هستند كه در داخل محالت قرار دارند و بههاي ب بافت متخلخل منظور زمين

شود. جلوگيري از گسيختگي كالبدي و  وساز با توجه به ضوابط و مقررات پيشنهاد مي خالي براي ساخت

ريزي كالبدي  دارند يكي از ضروريات برنامه شهرهايي كه از اين ويژگي برخور پركردن بافت متخلخل در
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هاي حدفاصل  باد زمينآ نرمي و كربكند به دولتروستاهاي آباد با توجه به الحاق  است. در شهر دولت

در داخل  محدوده مطالعاتيهاي باير  از زمين بسياريصورت باير در محدوده شهر قرار گرفته است.  به

ر نيز هاي باي اند كه نيازمند توسعه هستند. غير از باير داخل محالت زمين بافت و محالت شهر قرار گرفته

  اند. استقرار يافتهدر خارج از محالت 

  شهر در فضاهاي مخروبه درون محالتزمينه توسعه  -ب

ها  اين ساختمانوجود دارد كه  آباد هاي قديمي در شهر دولت بناهاي مخروبه و يا ساختمان

قسمتي از كلي نياز به نوسازي دارند. با توجه به افزايش جمعيت شهر در افق طرح، فضاهاي موجود طور به

  ين جمعيت را مرتفع خواهند نمود.نياز ا

  سال آتي 15آباد در  هاي توسعه شهر دولت بررسي كلي زمينه -ت

توسعه شهر در درون بافت متخلخل باعث پر شدن بافت و جلوگيري از گسيختگي  گزينه اول:

هد شد. رساني مناسب و كاهش هزينه آن خوا كالبدي آن خواهد شد كه اين وضعيت موجب خدمات

هاي احتمالي  تر شده و هزينه تر و سريع استفاده از خدمات در نظر گرفته شده براي ساكنين محالت راحت

ترين اثرات توسعه متخلل جلوگيري از توسعه  يابد. در ضمن يكي از مهم حمل و نقل نيز كاهش مي

در اين صورت  مانند. ميهاي كشاورزي محفوظ  رويه كالبد شهر به سمت خارج از محدوده شده و زمين بي

  تواند اتفاق بيافتد: موارد زير مي

 هاي زراعي جلوگيري از تخريب باغات و زمين -

 مين خدمات شهريأهاي مسئول ت هاي گزاف به دستگاه جلوگيري از تحميل هزينه -

 روندانآسان شدن مديريت شهري و ارايه خدمات مطلوب به شه -

 ا و منظر شهرسازي و زشت نمودن سيم جلوگيري از پراكنده -

 نوسازي بناهاي مخروبه و بافت فرسوده شهر باعث رونق و سرزندگي محالت و نشاط گزينه دوم:

شود و به سمت  عمومي خواهد شد. محالت از وضعيت نابسامان كالبدي، اجتماعي، رواني و ... خارج مي
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به واحدهاي مسكوني كنند. همچنين بازسازي بناهاي مخرو استحكام، شادابي و سالمت رواني حركت مي

  دهد. مالكين و شهروندان قرار مي در داخل محالت در اختيار

سال  15تا افق طرح ( آباد دولتريزي مسكن، نياز مسكن شهر  با توجه به جدول برنامهگزينه سوم: 

سال  15براي  بادآ دولتبيني شده است. همچنين افزايش جمعيت  هكتار پيش 140آينده) نزديك به 

 در صورت ساماندهي و مديريت مناسب بافت فرسوده و تجهيز و نوسازي آننفر است،  11746آينده 

افقي شهر  تقرار يابند و كمتر نياز به گسترشاسدر داخل بافت  توانند ميبه راحتي قسمتي از اين جمعيت 

و عدم رفع مشكل مسكن باعث شده مديريت ولي عدم توجه به بافت فرسوده در شهرهاي كوچك  .باشد

هاي تفكيكي، آماده  تحت عناوين طرحكه توسعه شهر راه ترين  ساده ،ميانه و خرد ،شهر در سطح كالن

به  كنند. شود را انتخاب و مشكلي به مشكالت شهرهاي كوچك اضافه مي شناخته ميسازي و مسكن مهر 

پر كرده و شود را  توان چنين عنوان كرد كه چاله كوچك امروزي را كه به چشم ديده مي عبارتي مي

  كنند. زرگ براي فرداي شهر حفر ميچاهي ب

هاي داراي مصوبه و  باير داخل محالت، فضاهاي مخروبه و زميندر مجموع استفاده از فضاهاي   

پروانه ساختماني در طرح پيشنهادي موردنظر قرار خواهند گرفت و سعي در كاهش مساحت محدوده 

رور از محدوده پيشنهادي طرح جامع خواهد شد. ضهادي و خروج اراضي و فضاهاي غير مصوب طرح

اصل ذيل انجام  5هاي شهري بر اساس  آباد در قالب كاربري دولت بيني خدمات مورد نياز در شهر  پيش

  شده است:

با توجه به استانداردهاي مصوب  بيني شده) (پيش نفري 45707: براساس نياز واقعي شهر با جمعيت 1

 ري.عالي شهرسازي و معما شوراي

نهايي در مورد آن گرفته گيري  كه در كميته فني ارايه و تصميم: براساس توافقات شهرداري با مالكين 2

 شده است.

و در نهايت ارايه به كميته فني و بررسي تصويب  اساس توافقات شهرداري با مشاور در جلسات داخلي: بر3

 آنها.
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 ري و سازمان مسكن و شهرسازي.به مشاور از طرف شهردا اساس مصوبات ابالغ شده : بر4

  .با مطالعه و بررسي و تشخيص مشاورهاي شهر تاريخي  مسايل و مشكالت و نيازهاي بومي و ويژگي: 5
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  بخش پنجم:

هاي مربوط به شهر و  تهيه طرح و برنامه 

  نفوذ شهر حوزه
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هاي  تهيه طرح  و برنامه -1

  مربوط به حوزه نفوذ 
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1  

  نفوذ شهر هاي حوزه تهيه طرح و برنامه

  هاي مختلف ل و مشكالت موجود در زمينهيها و پيشنهادات مناسب جهت حل مسا راه حل -1- 1

نفوذ  ل حاد بايد مشكالت، كمبودها و نيازها را در روستاهاي واقع در حوزهبراي شناخت مساي

اخص تعريف كرد و نسبت به  طور مستقيم بهطوركلي و در روستاهاي حوزه نفوذ  غيرمستقيم به

  بندي موضوعي و موضعي آنها اقدام نمود. اولويت

ها، اقدامات عمراني است. بدون شك  ل در پرداختن به روستاها و تشخيص اولويتييكي از مسا

ا ه هاي عمراني در آن هنگفتي كه اجراي برنامه هاي علت تعداد بسيار زياد روستاهاي ايران و هزينه به

كامل رطو اي نخواهد بود كه در يكي دو سال و حتي يك دهه و دو دهه به هلأمس، مشكالت روستا طلبد مي

ريزي از اصل به فرع  حل شود. بنابراين در راستاي حل اين معضل بزرگ اجتماعي بايد دقت كرد كه برنامه

نرژي و هزينه و شايد به صورت به اتالف ا اينم اثرترين شكل صورت گيرد. در غيرثرترين به كؤو از م

شود براي مثال چنانچه افزايش توليدي را كه براي جذب جمعيت اضافي  ها منجر  شكست كامل برنامه

كشي  جاي آن به تعريض معابر روستا و كانال هروستاها ضرورت دارد، در ابتدا ناديده گرفته شود و ب
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زا برسد ديگر  ي كه نوبت به ايجاد مراكز اشتغالريزي به بيراهه رفته و هنگام فاضالب پرداخته شود، برنامه

  ها از جذب نيروي كار اضافي روستا به وسيله شهرها گذشته است. مدت

هاي توليدي و ايجاد خدمات  ايجاد اشتغال در بخش بايد ريزي روستايي اولويت اصلي در برنامه

مروزي با تشكل جمعيت الزم براي دستيابي به حداقل امكانات قابل قبول زندگي در يك جامعه ا

هاي الزم جمعيتي براي ايجاد مراكز  باشد تا آستانه هاي هميار روستايي  روستاهاي پراكنده در قالب گروه

هاي  ريزي ها در برنامه اولويت حاضر در سطح ملي . در حالتوليدي و خدماتي مختلف فراهم گردد

  اي و روستايي به قرار زير است. اي ناحيه منطقه

  بندي روستاها و تعيين مراكز براي هر گروه. رح كلي توسعه و عمران روستايي در جهت گروهتهيه ط -

تواند براي جذب  منطقه ميهر هاي توليدي كه بنابر خصايص  براي شناخت شاخهمطالعات اقتصادي  -

  ثر باشد.ؤنيروي كار اضافي روستاها م

  براي بارورتر كردن كشاورزي و دامداري.هايي  هاي توليدي انتخاب شده و اتخاذ روش ايجاد شاخه -

و امكانات مورد لزوم گروه روستايي در مركز روستايي مانند مراكز درماني، آموزش  تأسيساتايجاد  -

بخشي روستايي بايد در  هاي روان ريزي و اجراي طرح اي و ديگر خدمات مورد لزوم كه بايد در برنامه حرفه

تر به شهر در آنها  علت دور افتاده بودن نسبت به روستاهاي نزديك كه بهماندگي  اولويت قرار گيرند تا عقب

هاي سريع آن  وجود آمده از بين رفته و امكان توزيع متعادل جغرافيايي جمعيت و جلوگيري از حركت به

  وجود آيد. به

خدماتي  اي براي تربيت نيروي كار ماهر جهت اشتغال در مراكز توليدي و ايجاد تشكيالت آموزش حرفه -

  شوند. كه در آينده ايجاد مي

  ايجاد يك مركز روستايي درمانگاهي، در مرحله اول با پزشك سيار و در مراحل بعدي با پزشك دايمي. -

عمران روستايي ثمر رسيدن طرح توسعه و  هاي كشاورزي در به سسات توليدي تبديل فرآوردهؤايجاد م -

  هاي بعدي در توسعه روستايي است. گام
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پيشنهادات عملي جهت باال بردن سطح رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي و اقدامات عمراني  - 2- 1

  نفوذ حوزه

نفوذ بيان شده روش اصلي باال  همانطور كه در تشريح چهارچوب اصلي عمران و توسعه حوزه

اين  هاي روستايي هميار عملي است. در وسيله اجتماع آنها در گروه بردن آستانه جمعيتي روستاها به

نفوذ  نفوذ غيرمستقيم شهر، روستاهاي حوزه نفوذ به دو گروه روستاهاي حوزه رابطه روستاهاي حوزه

داراي روستاي  10گردند. اما  ريزي مي شوند، كه هر كدام به شكل مناسب خود برنامه مستقيم تقسيم مي

آباد قرار گرفته  شهر دولتنفوذ مستقيم  آباد در حوزه تنها روستا محسن برخوارموجود در بخش سكنه وضع 

  است.

رشد و توسعه روستايي بايد از طريق ايجاد روستاهاي هميار كه داراي مركزي براي امور مشترك 

  گيرد. تر و آنها با مركز بخش شكل  ارتباط اين مراكز با مراكز بزرگ -صورت سلسله مراتبي خود هستند، به

سطوح اداري، فني، آموزشي،  از نظر كل بخشدر اين رابطه شهر مركزي، بايد خدماتي را براي 

بهداشتي، درماني، صنعتي، ترابري و انبارداري به عهده بگيرد. در اينجا عالوه بر مركز بخش نقش مركز 

رسان در منطقه بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين  ترين شهر خدمات عنوان مهم شهرستان نيز به

بوطه در طرح توسعه شهري از خطوط كلي طرح مزبور خواهد بيني سطوح مورد لزوم و مشاغل مر پيش

  بود.

در تشريح بيشتر خدمات بخشي و شهرستاني الزم به يادآوري است كه در طرح توسعه و عمران 

ترين اجتماع تا بزرگترين آن هر كدام به شكل سلسله مراتبي و به نسبت جمعيت زير  نفوذ، از كوچك حوزه

ترين روستاها  ها در كوچك ه دارند. براي مثال در بخش آموزش، دبستانپوشش خود خدماتي را بر عهد

ها در همين مراكز و در صورت عدم كفايت جمعيت در مراكز،  رساني را بر عهده دارند. دبيرستان خدمات

  شوند. شود و مدارس فني و تخصصي در مركز بخش ايجاد مي بين چند مركز هميار روستايي ايجاد مي

ترين  دستي در كوچك شكل خواهد بود كه صنايع نايع، سلسله مراتب بديندر مورد بخش ص

طور  سازي محصوالت كشاورزي در رده باالتر تا مركز بخش و همين بندي و آماده گروه، بعضي صنايع بسته
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براي خدمات فني مربوط به كشاورزي و صنايع، خدمات اداري و حمل و نقل در مركز بخش و شهرستان 

  شود. اتب عمل مياين سلسله مر

براي توسعه مناطق روستايي در درجه اول بايد اساس اقتصادي آنها را مورد بررسي قرار گيرد. در   

هاي  اساس اقتصادي مردم فعاليتآباد قرار دارد،  دولتشهر مستقيم در حوزه نفوذ  آباد كه روستاي محسن

بايد توسعه  روستامردم ساكن در اين كشاورزي و دامداري است. لذا براي بهبود وضعيت معيشت و زيست 

هاي مالي دولت و نهادهاي  . در اين خصوص حمايتگيردهاي كشاورزي و دامداري مدنظر قرار  فعاليت

تواند باشد. عالوه بر آن، توجه به  ين اقدام عملي براي اين امر مينخستمربوطه از كشاورزان و دامداران 

مينه كشاورزي مكانيزه، احياي قنوات و توجه به وضعيت هاي نوين در ز بخش صنايع تكميلي، آموزش

اندازي واحدهاي توليد  سنجي و در صورت لزوم راه ويژه وضعيت بيكاري فصلي الزم است. نياز اشتغال به

كمك مهمي در توسعه اشتغال دارد. غير از اين موارد تالش در جهت  محصوالت دامي و كشاورزي

اها براي باالبردن ميزان ماندگاري مردم ساكن در آنها با مطالعات هاي جذابيت روست باالبردن زمينه

نفوذ  ملي در روستاهاي حوزهتواند يكي ديگر از اقدامات ع اي و متناسب با شرايط هر روستاها مي ريشه

  باشد.
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تهيه طرح توسعه و  -2

  عمران شهر
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  )رح توسعه كالبدي شهرط(تهيه طرح توسعه و عمران شهر 

هاي شهر  مين نيازمنديأمنظور تدوين برنامه و تعيين جهات توسعه شهر و ت جامع شهري به طرح  

  .كند مي صورت يك راهنما عمل  اين طرح به. شود ها و اهداف توسعه شهري، تهيه مي بيني بر مبناي پيش

 مسكن و شهرسازي استانازمان سبين  08/11/1386در تاريخ  آباد دولتقرارداد طرح جامع شهر   

تالش بر اين بود كه  آباد دولتدر طول مدت تهيه طرح جامع . و اين مهندسان مشاور منعقد شد اصفهان

بنابراين، اين طرح با تكيه . ريزي با مردم و مشاركت آنها تهيه گردد مطالعات انجام شده در حيطه برنامه

و با مشاركت اقشار مختلف مردم و ... تعامل با محيط و بر ساماندهي و بهبود وضعيت سكونت، فعاليت، 

توان به موارد زير اشاره  مي آباد دولتاز اهداف طرح جامع شهر . هاي ذيربط تهيه گرديده است سازمان

  .كرد

  .شهر سطحها در  سعي در توزيع عادالنه كاربري - 1

  .ربافت شهو مسيرهاي عبور و مرور در داخل  فضاهاي بايرساماندهي  - 2
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خصوص كالنشهر  به( از وابستگي كامل به شهرهاي اطراف آباد دولتتالش در جهت خارج كردن  - 3

  .هاي اقتصادي در بيشتر زمينه) اصفهان

انجام كارهاي اداري و گرفتن خدمات به شهر جهت  مراجعاني كهبيني فضاهاي مورد نياز  پيش - 4

  .كنند سفر مي شهرستانعنوان مركز  به آباد دولت

  .سيسات و تجهيزات شهرأبهبود ت - 5

، توجه ، مديريت ترافيكي)توسعه پايدار( توجه به مديريت بحران، مديريت توسعه منظم و اصولي شهر - 6

  .در افق طرح و پدافند غيرعامل آباد دولتبه موقعيت سياسي جغرافيايي شهر 

  

  كاربري اراضي - 1- 2

شهري مانند مسكوني، آموزشي، تجاري،  معناي پراكندگي فضايي كاركردهاي كاربري اراضي به  

ها و اشكال آنها در سطح شهر و  مشخص كردن مساحت هر يك از فعاليت. است... فضاي سبز، باغ و 

ريزي  برنامه. گنجد ها در حيطه آمايش سرزمين مي بررسي تعامل و ارتباط منطقي و كارا بين كاربري

بي براي توسعه آينده شهر در همه جوانب منظور ساخت چارچو كاربري زمين، كوششي هدفمند به

  .است... اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كالبدي، مديريتي و 

 افق طرحبراي . است مترمربع 9771328در وضع موجود  آباد دولتشهر  مورد مطالعه محدوده  

  .پيشنهاد شده است مترمربع 9032312اين محدوده 
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  )نفر 45707جمعيت پيشنهادي ( 1400پيشهادي شهر دولت آباد در سال  راضيكاربري ا :15جدول 

 سطح كاربري

درصد به 

سطوح 

 خالص

درصد به 

 كل

 سرانه

سطح كاربري 

موجود در 

 پيشنهادي

سطح كاربري 

پيشنهاد 

 شده

 2397971 1979045 95.8 48.5 48.8 4377015 مسكوني

 173560 73953 5.4 2.7 2.8 247513 خدماتي -تجاري

 111205 60980 3.8 1.9 1.9 172185 آموزشي

 0 150258 3.3 1.7 1.7 150258 آموزش تحقيقات و فناوري

 130362 59504 4.2 2.1 2.1 189866 انتظامي -اداري

 32455 12995 1.0 0.5 0.5 45450 درماني

 50879 23694 1.6 0.8 0.8 74573 ورزشي

 30876 7735 0.8 0.4 0.4 38611 فرهنگي

 70484 39074 2.4 1.2 1.2 109558 ذهبيم

 1127160 88620 26.6 13.5 13.6 1215780 پارك و فضاي سبز

 33645 0 0.7 0.4 0.4 33645 گردشگري

 1645 14442 0.4 0.2 0.2 16087 تاسيسات و تجهيزات شهري

 18489 0 0.4 0.2 0.2 18489 خدمات عمومي

 960318 1320525 49.9 25.3 25.4 2280843 حمل و نقل و انبارداري

 5139049 3830824 196.2 99.3 100 8969873 سطوح خالص شهري 

 0 62439 1.4 0.69   62439 مسيل

 0 62439 1.4 0.69   62439 سطوح ناخالص شهري 

     197.6 100.00   9032313 محدوده شهر
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  كاربري مسكوني - الف

سرانه . مربع كاربري مسكوني وجود داردمتر2050718آباد در وضع موجود برابر با  در شهر دولت

 280ن شهر واحدهاي مسكوني در اي تميانگين مساح .مترمربع است 60مسكوني در اين شهر برابر با 

 2/21. درصد از كل محدوده مطالعاتي را به خود اختصاص داده است 21كاربري مسكوني  .مربع استمتر

ريزي  با توجه به جدول برنامه. عنوان كاربري مسكوني است كل سطوح خالص شهري نيز به درصد از

فضاهاي بر اساس كل  و .هكتار زمين جهت توسعه مسكوني نياز است 197 مسكن براي افق طرح

  . مترمربع است 8/95سرانه برابر با اين پيشنهادي موجود و مسكوني 

  كاربري تجاري - ب

درصد كل محدوده شهر را  8/0مترمربع وسعت دارد كه  81793ع موجود كاربري تجاري در وض  

اي افق طرح اين است بر مربعمتر 4/2حاضر سرانه اين كاربري در حال. به خود اختصاص داده است

خيابان (خيابان اصلي شهر . مترمربع پيشنهاد شده است 247513 برابر بامترمربع و  4/5كاربري با سرانه 

محورهاي محلي نيز . بيني شده است آباد پيش خدماتي شهر دولت -وان محور تجاريعن به) طالقاني

  .هاي تجاري پيشنهادي را در بدنه خود جاي دهند توانند قسمتي از كاربري مي

  صنعتي كاربري  - پ

در اختيار دارد كاربري صنعتي عنوان   مترمربع فضا تحت25115حاضر اين شهر حدود  در حال

ها از سطوح شهري، در افق طرح  هاي شهري و تصفيه اين كاربري تريس سازگاري فعاليتكه با توجه به ما

هر ــدر جنوب ش. ده استـصاص داده نشـآباد، هيچ مساحتي به كاربري كارگاهي اخت ر دولتـجامع شه

هرك ـوب شــعي و غير مصــهكتار واق 1000وب و باالي ـهكتار مص 100آباد به مساحت  تـدول

. آباد و منطقه شده است توسعه اين شهرك يكي از مشكالت شهر دولت. است فعالگاهي كار - صنعتي

  .آباد است هاي مزاحم شهري نيز به قسمتي از اين مجموعه از پيشنهادات طرح جامع دولت انتقال كارگاه

  كاربري آموزشي - ت

نه اين سرا .مترمربع است 62350 آباد دولتحاضر در شهر  مساحت كاربري آموزشي در حال

 است، اما مساحت كاربري مذكور در افق طرح با افزايش مترمربع 8/1 نفر  33961كاربري براي جمعيت
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اراضي موجود در محدوده شهر را شامل درصد  9/1مربع رسيده است كه متر 172185هكتاري به  يك

متوسطه بيشتر از  اغلب نياز شهر در مقطع .خواهد بودمربع متر 8/3 سرانه آموزشي در افق طرح. شود مي

هاي جمعيتي نيازي به توسعه فضاهاي آموزشي  در مقطع ابتدايي با توجه به ويژگي. مقطع راهنمايي است

  .مدنظر استنيست فقط توسعه كيفي 

  آموزش تحقيقات و فناوري - ث

آموزش تحقيقات و فناوري به صورت دو واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد حاضر كاربري  در حال

مترمربع مساحتي  3/3 كاربرياين  سرانه .انشگاه پيام نور در شرق و غرب شهر وجود دارنداسالمي و د

  .كاربري آموزش عالي پيشنهاد نشده استدر افق طرح . شود مترمربع را شامل مي 150258حدود 

  ورزشي - ج

آباد در  فضاهاي ورزشي در شهر دولت. است ورزش يكي از ملزومات اساسي ساكنين يك مجموعه

. نفوذ خود را پوشش دهد تواند مورد استفاده ساكنين شهر قرار گيرد و در مرحله بعد حوزه له اول ميوه

مربع متر 6/0 مترمربع است كه سرانه آن 19115آباد  سطح كاربري ورزش در وضع موجود شهر دولت

شود  د ميپيشنها. است مترمربع 6/1سرانه  بامربع متر 74573در افق طرح ميزان اين كاربري . است

كاربري  ها در جهت رفاه حال شهروندان و دسترسي بيشتر به اين امكانات به قسمتي از فضاي بوستان

  .استقرار يابد ها بوستان برخي از تجهيزات ورزشي دريا  ورزشي اختصاص يابد

  انتظامي - كاربري اداري - چ

وده شهر را كل محد درصد از 6/0مترمربع است كه  61330در وضع موجود سطح كاربري اداري 

اين درحالي است انتخاب شدن شهر  .مترمربع است 8/1حاضر  سرانه اين كاربري در حال. گيرد ميدربر

جهت داير  مختلفنهادهاي و ها  عنوان مركز شهرستان برخوار باعث شده است كه سازمان آباد به دولت

همين دليل با اختصاص قسمتي از  به. آباد تقاضاي زمين كنند كردن مراكز اداري خود در شهر دولت

با در طرح پيشنهادي  .توان اقدام كرد ميدر جهت رفع كمبود زمين جهت كاربري اداراي  باير،هاي  زمين

 2/4اي حدود  سرانه ومترمربع  189866مترمربع زمين به كاربري اداري مساحت آن  128536اختصاص 

  .يابي شده است اين سايت در شرق شهر مكان. مترمربع تعريف شده است
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  فضاي سبز و بوستان - ح

  :بندي كرد دسته كلي تقسيمسه توان در  فضاي سبز شهري را مي

ها هستند كه عملكردهاي  ها و بوستان اين فضاها، فضاهاي سبز شهري و پارك :فضاي سبز عمومي -1

ورد استفاده قرار هاي اجتماعي و فرهنگي م اجتماعي دارند و جهت گذران اوقات فراغت، تفريح، گردهمايي

اين فضا در اصل فضاهاي سبز تجهيز شده هستند كه داراي نيمكت، روشنايي، آبخوري، . گيرد مي

  .سازي معابر و دسترسي از مشخصات اين فضاها هستند دستشويي كف

كنندگان آنها نسبت به فضاهاي سبز  فضاهاي سبزي هستند كه استفاده :فضاهاي سبز نيمه عمومي -2

  .گونه هستند هاي باز ادارت دولتي از اين محوطه. دترندعمومي محدو

كاري  معمول درختطور از جمله فضاهاي سبز شهري هستند كه به :ها فضاهاي سبز معابر و خيابان - 3

صورت متمركز در  دهند و يا به رو را تشكيل مي رو و سواره حاشيه باريكي از حدفاصل مسيرهاي پياده

  .اند ها و خيابان شكل گرفته هاي پيراموني بزرگراه ر زمينها يا د فضاهاي كوچك ميدان

موجود  4/3با سرانه متر مربع فضاي سبز و بوستان 114241در وضع موجود،  بادآ دولتدر شهر 

 1101539كه   طوري به. در طرح پيشنهادي فضاي سبز از افزايش قابل توجهي برخوردار است .است

مربع  متر 1215780سطح فضاي سبز پيشنهادي . افزوده خواهد شد ع به فضاهاي سبز در افق طرحمرب ترم

. مربع خواهد رسيدمتر 6/26سال آينده به 15سرانه فضاي سبز در اين شهر در . بيني شده است پيش

صورت نواري در حريم و بلوار معابر و حريم مسيل استقرار خواهد  فضاهاي سبز پيشنهادي به مقاديري از

  .در محدوده شهر پيشنهاد شده است يزيافت چند لكه عمده ن

  شهري سيسات و تجهيزاتأت -د

سرانه مربوطه . مترمربع است 15172 آباد دولتسيسات و تجهيزات موجود در شهر أمساحت ت

 15سرانه اين كاربري در . بودمترمربع خواهد  16087اين كاربري  سطح در افق طرح. مترمربع است 4/0

هاي شهر امكان استقرار  ها و در بعضي از قسمت در بوستان. هد رسيدمترمربع خوا 4/0سال آتي به 

  .د نياز مثل اتاقك برق وجود داردسيسات و تجهيزات مورأت
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  درماني -ذ

مترمربع  132082مساحت درماني از  ،و محالت بادآ دولتبراي توسعه فضاهاي درماني در شهر 

سرانه كاربري درماني در وضع . افته استمترمربع در افق طرح افزايش ي 45450در وضع موجود به 

  .مربع افزايش يافته استمتر 1در طرح پيشنهادي سرانه كاربري درماني به . مترمربع است 4/0موجود 

  سطوح خالص شهري - ر

درصد از محدوده مطالعاتي را  9/98مترمربع از كل محدوده شهر كه  9665288در مجموع 

 6/284سرانه سطوح خالص شهري در وضع موجود . شود جزء سطوح خالص شهري است شامل مي

كه  .كاهش خواهد يافتمترمربع  8969873در افق طرح سطوح اراضي خالص شهري به . مترمربع است

سرانه سطوح خالص شهري در . شود درصد از كل اراضي واقع در محدوده پيشنهادي را شامل مي 3/99

  .خواهد بودمتر مربع  2/196سال آينده به  15در  آباد دولت

  سطوح ناخالص شهري - ز

در مجموع . قرار دارند دامداري و مسيلهايي از  كاربري آباد دولتدر سطوح ناخالص شهري 

مترمربع از كل محدوده مطالعاتي در وضع موجود به سطوح ناخالص شهري اختصاص يافته  106040

ه از كل محدوده شهر ب ر مربعمت 62439. در طرح پيشنهادي اين سطوح با كاهش روبرو شده است. است

  .سطوح ناخالص اختصاص يافته است

  

  تراكم مناطق مختلف شهر - 2- 2

محدوده . است  نفر را در خود سكني داده 33961مجموع جمعيتي برابر با  در آباد دولتشهر 

حاضر  در حال. شود مترمربع را شامل مي 9771328در وضع موجود  آباد دولتشهر مطالعاتي طرح جامع 

همچنين جمعيت  .شود مسكوني شامل مي سطوحرا  آباد دولتهكتار از سطح محدوه شهر  205حدود 

لذا تراكم خالص مسكوني در . بيني شده است نفر پيش 45707برابر با  1400براي سال  آباد دولتشهر 

رد شده نفر در هكتار برآو 6/104حدود  1400اين ميزان براي سال  .نفر در هكتار است 165حاضر  حال
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نفر در هكتار  7/34حاضر  در حال استمسكوني  شهري و خالص شهري كه شامل سطوحناتراكم . است

  .در هكتار در نظر گرفته شده است نفر 6/50حدود  1400اين ميزان براي سال . است

اغلب اين . يك طبقه هستند آباد دولت رد دهاي موجو درصد ساختمان 77حاضر بيش از  در حال

هاي جديد  بناهاي بيش از دو طبقه در توسعه. اند محدوده بافت قديم و مركز شهر احداث شدهبناها در 

دليل باال  گرايش به احداث بناهاي بيش از دو طبقه به. اند ويژه در جنوب خيابان آزادگان ساخته شده به

تخريب  ي از قبيلا همچنين گسترش افقي شهرها مشكالت عمده. بودن قيمت اراضي بيشتر شده است

 توسعه شهر به صورت عمودي با در. را به همراه دارد... رساني و  هاي كشاورزي، مشكالت خدمات زمين

  .هاي توسعه شهري است هاي طرح امهترين برن ها از مهم نظر گرفتن وضعيت دسترسي

  آباد وضعيت تراكم جمعيتي در شهر دولت: 16جدول 

  تراكم شهري  تراكم خالص مسكوني  محدوده مسكوني  شهرمحدوده   جمعيت  سال

  7/34  165  205  هكتار 997  33961  1385

  6/50  6/104  437  هكتار 903  45707  1400

  

  محيطي شهر  و حريم زيست ، محدوده شهرهاي پيشنهادي شامل حريم شهر دودهمح -2-3 

  حريم شهر - 

ون محدوده شهر كه نظارت و كنترل حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرام

  .شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد

شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي ون منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موز به

سيسات در داخل حريم شهر تنها أتها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و  ، باغات، جنگل كشاورزي

  .پذير خواهد بود امكان جامع  در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح

ها و ضوابط مصوب در داخل  بر احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات كه به موجب طرح نظارت

كه در هر حال از (هاي صنعتي  حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك

. باشد عهده شهرداري مربوط مي به) باشند ها مستثني مي حدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهر داريم

  .شود ميوساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب  هرگونه ساخت
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  .هكتار را به خود اختصاص داده است 4992اي حدود محدوده آباد حريم شهر دولت

  محدوده شهر - 

تهيه طرح تا  كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و محدوده شهر عبارت از حد

  .باشد جرا مياال ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزمكه مذكور در طرح هادي شهري 

مين خدمات أهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و ت ها عالوه بر اجراي طرح شهرداري

اساس هرگونه ساختمان و ايف قانوني خود كنترل و قطارت برظبنايي در چارچوب و سيسات زيرأشهري و ت

  .سيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز برعهده دارندأت

مترمربع را به  9771328حدود  وسعتي در آباد دولتشهر مطالعاتي در وضع موجود محدوده 

. نظر شهرداري انجام پذيردمراني در داخل اين بافت بايد زيرعهاي  تمام فعاليت. خود اختصاص داده است

هكتار پيشنهاد  903   ،1400سال هكتار كاهش براي  74تر شده و با  محدوده پيشنهادي شهر كوچك

  .شده است

  محيطي حريم زيست - 

كيلومتر بعد از محدوده مصوب شهري براي شهرهايي با جمعيت  5اي است به عرض  محدوده

كيلومتر براي  2نفر و  200000تا  75000كيلومتر براي شهرهاي بين  3نفر و  200000بيش از 

در اين محدوده ضوابط مربوط به استقرار صنايع و مراكز خدماتي، سازمان . نفر 75000شهرهاي زير 

خصوص تعيين محدوده  با توجه به ضوابط و مقررات موجود در  .االجرا است زيست الزم حفاظت محيط

آباد دو كيلومتر بعد از محدوده شهر در نظر گرفته شده  يطي شهر با توجه به جمعيت شهر دولتمح زيست

  .است

هاي مطرح شده در طرح پيشنهادي شهر  هاي فوق به بررسي وضعيت محدوده پس از تعاريف واژه

  .پردازيم مي آباد دولت
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  هاي موجود و پيشنهادي) شبكه ارتباطي شهر (خيابان -4- 2

آباد در قسمت جديد داراي سلسله مراتب به نسبت منظمي است و دسترسي  شبكه معابر دولت

  گيرد. تجاري و اداري به راحتي صورت مي -نقاط مختلف به مراكز خدماتي

بيشتر طالقاني است. در حاشيه اين بلوار آباد بلوار  ترين خيابان شهر دولت حاضر مهم در حال

هاي خدماتي شهر، ساختمان شهرداري، ميدان مركزي شهر، ميدان ورودي شهر، مجموعه فرهنگي  كاربري

استقرار يافته است. با اين اوصاف اين بلوار ارزشمندترين تاريخي امامزاده محمد و چندين بوستان شهر 

يني شهر شود. همچنين اين بلوار يكي از محورهاي آي محور ترافيكي و اجتماعي شهر محسوب مي

  شود. آباد محسوب مي دولت

بلوار طالقاني همچنيان بيني چندين محور موازي و منقطع  در طرح پيشنهادي عليرغم پيش

تا حدودي از  شرق و غرب شهر دربيني كنار گذر  ترين محور شهر معرفي شده است با پيش عنوان مهم به

به اجتماعي بيني چند فضاي خدماتي با عملكرد شهري به جن ن محور كاسته و با پيشجنبه ترافيكي اي

  اين محور افزوده است.

متري در پيرامون شهر سعي در بهبود وضعيت ارتباطي و كاستن از بار  45بيني كنارگذر  با پيش

 ، خورزوق، گز،آباد دولت  نزديكي شهرهاي به ترافيكي معابر داخل شهر شده است. هرچند كه با توجه

تك اين شهرها از  شهر و چند شهر و روستاي پيراموني احداث كمربندي در پيرامون تك دستگرد، شاهين

هاي مديريتي شهرها و نظام بررسي و تصويب  نظر فني و مالي نامناسب است ولي شرايط بومي و ويژگي

گونه تصميمات تن  ناچار به اينها تحميل و به  كنندگان طرح اغلب شرايط را براي تهيههاي جامع  طرح

شود. قسمتي از كنارگذر پيشنهادي بيرون محدوده و بيرون از حريم شهر قرار گرفته است اين  داده مي

صورت هاشور روي نقشه پيشنهادي جايگذاري شده است. يكي ديگر محورهاي اصلي شهري  قسمت به

آباد جدا كرده است.  كربكند، لودريچه و زمانهاي مسكوني  آباد را از پهنه بلوار معلم است كه شهر دولت

نور،  دانشگاه پياممتري در طرح پيشنهادي در نظر گرفته شده است.  45صورت يك محور  اين محور نيز به

سايت اداري، ميدان مركزي شهر، چندين پهنه خدماتي از قبيل ورزشي پيشنهادي، درماني و بوستان در 
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گاه آزاد نيز در انتهاي شرقي اين محور قرار دارد. بوستان بزرگ شهر اين محور جايگذاري شده است. دانش

آباد، بلوار منتهي  شمال ميدان مركزي قرار گرفته است. تقويت بلوار زمانبلوار معلم در  شماليدر حاشيه 

هاي بافت فرسوده، ساماندهي معابر نامنظم  ويژه در قسمت به كربكند، تقويت معابر داخلي بافت قديمي به

  اقدامات پيشنهادي طرح جامع است. و باالخره ساماندهي سلسله معابر موجود از جمله
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  ها بندي اجراي پروژه خيابان مرحله -5- 2

توان در معابر و فضاهاي اختصاص  دهنده يا ساخت هر شهر را مي ترين عوامل شكل يكي از مهم

   و انسان جستجو كرد.يافته به حركت كاال

تواند در  عنوان معبر نمي هاي ساختماني و ناميدن آن به استفاده از فضاهاي موجود مابين توده

بايست معابر  مناسبي بگذارد لذا براي تعريض مناسب از خيابان و ميدان مي تأثيرسيما و ساختار شهر 

  .شود ر جديد اجراهاي معاب وضع موجود شهر در درجه اول ساماندهي شده، سپس طرح

و  ورودي شهر و تكميل آن تا انتهاي محدوده در شمالاز  طالقانيبلوار  ساماندهي اولويت اول:

  .و كاستن از بار ترافيكي معابر داخلي شهرشهر احداث كنارگذر 

و به ويژه در محدوده بافت فرسوده   هاي اصلي شهر خيابانساماندهي و تعريض  اولويت دوم:

آباد و احداث ميدان در تقاطع اين بلوار با بلوار طالقاني. احداث اين  تباطي كربكند با زماناحداث محور ار

  ني بكاهد و فاصله بين اين دو محله را به نسبت زياد بكاهد.اتواند از بار ترافيكي بلوار معلم و طالق محور مي

ه بافت قديمي و سعي هاي غرب بلوار طالقاني در محدود تعريض و ساماندهي خيابان اولويت سوم:

آباد و تعريض محور ارتباطي اين  و آمد در اين محدوده، احداث ميدان ورودي محله زمان  در تقويت رفت

  .محله تا شمال محله

عابر فرعي داخل شهر نيز انجام م مابقي همچنين در راستاي احداث و تعريض اين معابر تعريض

  گيرد. مي

  

  هاي روزميني ها و نحوه دفع آب شيب خيابان -6- 2

ها و معابر  ريزي و طراحي خيابان ل مهم در شهرسازي توجه به شيب طبيعي زمين، برنامهياز مسا

منظور خروج از  ها و هدايت آنها به بآ هاي سطحي و روان براساس شرايط طبيعي زمين و دفع آب

باشد كه نتيجه اين امر  ترين زمان مي ترين هزينه و كم هاي مسكوني و معابر و با در نظر گرفتن كم محل

  باشد. كمك در جهت ايجاد محيط سالم و پاك، براي بهبود شرايط زندگي شهروندان مي
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  تواند موارد زير باشد: هاي جريان يافته در شهر مي مشكالت منتج از آب

  هاي مالي و جاني جاري شدن سيل در سطح شهر و وارد نمودن خسارت -

  ح معابركاهش اصطكاك وسايل نقليه با سط -

  سرخوردگي در زمستان يلامسخطر يخ بستن آب سطح معابر و تشديد  -

  پاشيدن آب به اطراف و ايجاد مزاحمت براي عابرين پياده -

  ويژه در فصل گرم ل بهداشتي بهيجمع شدن آب و ايجاد مسا -

ا از ه ترين موضوع هدايت سيالب شمار ديگر از اين دست مهم ل بييباتوجه به موارد فوق و مسا

هاي  آوري آب منظور جمع باشد. به و خروج آنها از نواحي مسكوني و شهر ميها  هاي خيابان جويطريق 

 و خروج هاي موجود مسيل هاي جذبي و چاه سمت هاي سطحي به سطح معابر، سياست كلي، هدايت آب

  باشد. آنها از شهر مي

سوي  غربي به احيه شمالآباد از ن ومي شهر دولتهاي انجام شده شيب عم براساس بررسي

  درصد است. 23/0شرقي است و ميزان آن حدود  جنوب

  

  هاي مسئول در عمران شهر وظايف شهرداري و ساير سازمان - 7- 2

هاي اجتماعي و  نظر از تنوع و ا ختالف در نظام در مجموع وظايف كنوني مديريت شهري (صرف

  سياسي گوناگون) به شرح زير است:

هاي توسعه شهري، نوسازي و بهسازي  ، شامل وضع ضوابط و مقررات در تهيه نقشهريزي شهري برنامه -1

  بندي. هاي متفاوت شهر در قبال ضوابط حوزه ها به بخش شهر، اختصاص فعاليت

هاي موجود،  ها و راه هاي جديد، تعمير و نگهداري خيابان ها و راه وظايف عمراني شامل ساخت خيابان -2

  و ... هاي درون شهري ساخت پل

  فاضالب، حمل و نقل عمومي و ... تأمينوظايف خدماتي مانند  -3
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آوري و دفع زباله، نظافت شهري، ايجاد كشتارگاه، نظارت بر تهيه و  بهداشت شهري شامل جمع تأمين -4

  عرضه موارد غذايي.

  سوزي و حوادث اعم از مترقبه با غيرمترقبه. وظايف ايمني شامل مبارزه با آتش -5

ها،  هاي فرهنگي، بايگاني نوار و فيلم نمايشگاه سيس انجمنأيف فرهنگي شامل ايجاد كتابخانه، توظا -6

  هنري. -هاي فرهنگي تئاترها، سينماها و بعضي جشنواره

  فضاي سبز. تأمينهاي درون شهري،  زيست شهري شامل ساخت پارك ارتقاي محيط -7

  شهرسازي.وظايف نظارتي مانند نظارت بر امور ساختماني و  -8

هاي كشور در  ) شهرداري1334تيرماه  11در ايران مطابق با فصل ششم قانون شهرداري (مصوب 

بندي كلي وظايف چهارگانه عمراني، خدماتي، نظارتي و رفاه اجتماعي را برعهده دارند. وظايف  يك تقسيم

فع زباله، وظايف نظارتي عمراني نظير احداث خيابان و فضاي سبز، وظايف خدماتي مانند تنظيف معابر و د

سيس نوانخانه و احداث أمانند صدور پروانه ساختمان و نظارت بر امور اصناف و رفاه اجتماعي موارد نظير ت

گيرد. طي چهل سال گذشته از زمان تصويب آخرين قانون  مساكن ارزان قيمت براي نيازمندان را دربرمي

  اند. ها برعهده گرفته  زمانها را ساير سا شهرداري بسياري از وظايف شهرداري

، آب، برق، گاز، پست و مخابرات، آموزش ادارتي مانند فرمانداريعالوه بر شهرداري،  آباد دولتدر 

كشاورزي، بهداشت و درمان و ... از جمله اداراتي هستند كه  جهادفرهنگي،  ميراثو پرورش، تربيت بدني، 

هاي  كنند. بيشتر تغيير و تحوالت و انجام فعاليت ء ميثري در عمران و بهسازي و توسعه شهر ايفاؤنقش م

معابر و احداث  مربوطهبرعهده شهرداري است. با توجه به نقشه  آباد دولتعمراني و فرهنگي در شهر 

 و كاشت درختاحداث كتابخانه، احداث بوستان، فضاي سبز پاركينگ، همراه  ها و ميادين شهري به خيابان

نشاني، ساماندهي محيط شهري، ترميم و بازسازي  همچنين احداث آتشاست بر عهده شهرداري و ... 

آباد  هاي آب، ساماندهي مبلمان شهري و بهبود سيستم فاضالب شهري بر عهده شهرداري دولت جوي

ها و نهادهاي  و تجهيزات، ورزشي و ... از وظايف سازمان تأسيساتاحداث ادارات، بيمارستان،  است.

  است. آب و فاضالب، تربيت بدني و ... داشت و درمان،مربوطه از جمله به
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  نيازهاي آتي شهر در زمينه تاسيسات شهري بيني پيش -8- 2

  سيستم فاضالب: -

هاي دفع  يكي از موضوعات مهم كه در چند دهه اخير در ايران مطرح شده بحث فاضالب و شيوه

كند  زيست وارد مي ناپذيري بر محيط جبرانبار و كه فاضالب برحسب نوع آن، اثرات زيان باشد، چرا آن مي

  هاي مادي زياد است. كه جبران آن نيازمند گذشت زمان و صرف هزينه

مرسوم در هاي  چاه جذبي است. اين شيوه جزء شيوه آباد دولتسيستم دفع فاضالب شهري در 

پيشرفته ايجاد سيستم فاضالب و دفع آن به روش ترين مشكل در  اصلي است. اغلب شهرهاي ايران

 است كه در بر دارد. هزينه بااليي آباد دولتخانه در  آوري و ايجاد تصفيه امروزي يعني سيستم جمع

اندازي  لذا براي راهشناسي كاملي انجام گيرد.  همچنين براي انجام چنين امري بايد ابتدا مطالعات زمين

اساس شيب زمين  شود و براي و اصولي انجام  سيستم فاضالب مناسب در شهر بايد مطالعات ريشه

  بهترين گزينه براي دفع فاضالب انتخاب شود.

  آبرساني: -

هاي متعدد در اين  وجود قنات توان به را مي آباد دولتيكي از اركان اصلي در پديد آمدن شهر 

اين شهر را  ، نقش آب درقديم بادآ دولت بتني بر كشاورزي شهرمهمچنين اقتصاد منطقه دانست. 

  .كرده است يمتر  پررنگ

عبارتي آب  و منطقه، باز آب نقش خود را حفظ كرده است. به آباد دولتبا تغيير نوع كشت در 

اين احتياج  آيد. حساب مي اصلي هر نقطه زيستي به هاي ترين نعمت خدادادي است و از سرمايه مهم

هر منطقه مصرف آب را شود. در  كدام از منابع طبيعي و مصنوعي جايگزين نمي وسيله هيچ حياتي بشر به

توان به چهار دسته مصارف خانگي، تجاري و صنعتي و كشاورزي تقسيم نمود. قابل ذكر است كه  مي

  وجود آب سالم است.كلي حيات انسان در گرو طور بهداشت آب، ارتباط نزديك با سالمتي انسان دارد. به
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گردد و از كيفيت بالنسبه  مي آباد از طريق طرح آبرساني اصفهان تأمين آب آشاميدني شهر دولت

خصوص در فصول گرم حتي در شهر اصفهان نيز مشاهده  خوبي برخوردار است. بديهي است كمبود آب به

 هرگونه اتفاق در سيستم آبرساني شهر اصفهان در شهر دولت آباد نيز تاثير خواهد گذاشت.شود.  مي

  برق: -

گسترش روزافزون استفاده از وسايل  يكي از نيازهاي اساسي ساكنين يك منطقه برق است.

ترين ملزومات  الكتريكي و برق و كاربرد وسيع برق در سطوح مختلف زندگي بشر آن را به يكي از اساسي

  تصل است.م به شبكه سراسري برق آباد دولتزندگي تبديل كرده است. شهر 

  تلفن و مخابرات: -

با كمبود سيستم مخابراتي  آباد دولتشهر حاضر  توجه به مطالعات ميداني انجام شده در حال با

  هاي مستمر داده نشد. رقم پيگيري سفانه اطالعات بيشتر به اين مهندسان مشاور عليأمتباشد.  مواجه نمي

  گازرساني: -

شهريور واقع شده است. طبق اطالعات  17حاضر در خيابان  آباد در حال ي گاز شهر دولت اداره

باشد.  نفر مي 24مترمربع و تعداد كاركنان  1057صفهان، مساحت اداره دريافتي از شركت گاز استان ا

باشد. تعداد  بوده و تملك اداره در اختيار شركت گاز استان اصفهان مي 1379آغاز به كار اين اداره از سال 

  باشد. مورد مي 8516حاضر  آباد در حال مشتركين گاز در شهر دولت

  

   شهري  هيزاتتج  توسعه  و  ايجاد  چگونگي -9- 2

  كشتارگاه -1

مين گوشت أآباد فاقد كشتارگاه مستقل است و نيازهاي شهر در زمينه ت حاضر شهر دولت در حال

آباد به شهر اصفهان احداث كشتارگاه  گردد. با توجه به نزديكي شهر دولت از كشتارگاه اصفهان مرتفع مي

  در اين شهر مقرون به صرفه نيست. مستقل
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  گورستان -2

ستان موجود در قسمت شرق شهر در جوار امامزاده محمود و خارج از محدوده شهر واقع گور

در شهر و گز  ، دستگرد، شاهينآباد مجموعه شهرهاي خورزوق، دولت گورستان پيشنهادي براي شده است.

 حال مطالعه است. با توجه به فاصله كم مابين اين شهرها گورستان واحد در موقعيت اي در سطح منطقه

  مه اين شهرها يك نياز اساسي است.مناسب به ه

شود: يكي از عوامل مربوط به موقعيت  يابي گورستان به دو دسته تقسيم مي ثر بر مكانؤعوامل م

يا موقع و ديگري عوامل مربوط به مكان يا موضع است. عوامل مربوط به موقعيت، عواملي هستند كه 

نمايد.  و موقعيت گورستان در ارتباط با شهر را تضمين مي كنند رابطه بين شهر و گورستان را مشخص مي

 كه  سازد يم شود و اين نكته را مشخص هاي محل قرارگيري گورستان مرتبط مي كاني به ويژگيم عوامل

 يا نامناسب مناسب  گورستان  احداث  براي  آن  موقعيت  از نظر صرف گورستان،  براي  شده  انتخاب  محل

  . است 

  ربوط به موقعيتعوامل م -

  فاصله از شهر -الف

هر حال،  فاصله گورستان نبايد در حدي باشد كه موجب به زحمت افتادن شهروندان شود. اما در

براي رعايت اصول شهرسازي، وجود فاصله بين گورستان و شهر ضروري است، در غير اين صورت 

ل فضاي شهري، ايجاد ترافيك، جلوگيري از ها، افسردگي مردم، اشغا مشكالتي از قبيل انتقال انواع آلودگي

  اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي به دنبال دارد.

  جهت توسعه شهر -ب

يابي شود كه در جهت توسعه شهر نباشد. بهتر است گورستان در  گورستان بايد در جهتي مكان

كنند،  ي ميجهاتي كه عواملي مانند كوه، سيل و موانعي از اين دست كه از توسعه شهري جلوگير

  يابي شوند. مكان
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  ها همجواري -پ

هاي مناسب گورستان  دار و سرسبز، خواه خاكي و صحرايي همجواري فضاهاي باز خواه درخت

ها به ويژه همجواري با مركز آموزش،  كنند. ساير همجواري عنوان حريم گورستان عمل مي هستند كه به

  ... نامناسب هستند. صنعتي، نظامي و

  بادهاي غالب جهت وزش -ت

براثر فعل و انفعاالت شيميايي ناشي از تجزيه اجساد، هواي گورستان تميز نيست. از سوي ديگر، 

معرض باد گورستان، نامطلوب است. بنابراين  هاي زيستي در از نظر اجتماعي نيز قرار گرفتن مجتمع

گورستان در مسير بادي  جهت وزش باد غالب بايد از سوي شهر به گورستان باشد و در صورت قرارگيري

  وزد بهتر است پيرامون گورستان با درختان بلند و پرشاخ و برگ محصور گردد. طرف شهر مي كه به

  دسترسي -ث

هاي  گيرد و در ايام خاصي نظير شب صورت دسته جمعي انجام مي گورستان به اغلب رفت و آمد به

آورند بنابراين دسترسي  ورستان روي ميگ  هاي مذهبي و ملي جمعيت زيادي به جمعه و برخي مناسبت

  مناسب و ايمن به گورستان اهميت خاصي دارد.

هاي شهري، داراي عناصري است. از جمله اين عناصر  گورستان مانند بسياري از مجموعه

هاي  توان نام برد. غسالخانه مجموعه ساختماني است كه در آن، همه فضاها و قسمت غسالخانه را مي

تان گردد. پاركينگ گورس شوي ميت و كفن آن طراحي ميودهي به شست ي براي سرويساداري و خدمات

  يكي گورستان بايد مكان يابي شود.كه بايد در مكان مناسب و در نزداز عناصر مورد نياز ديگر است 

  نشاني آتش -3

گاه نفر پرسنل و دو دست 6نشاني موجود است كه با  آباد يك واحد ايستگاه آتش در شهر دولت

كنند. با توجه به استقرار فرمانداري  رساني مي روزي خدمات صورت شبانه نشاني در سه نوبت به ماشين آتش

  نشاني تجهيز گردد. هزار نفري در افق طرح نياز است ايستگاه آتش 43در اين شهر و وجود جمعيت 
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  هاي شهري سيستم دفع و دفن زباله -4

  هاي حمل زباله دستگاه -الف

زباله بخشي از فعاليت شهري است كه از برداشت مواد زايد در محل (واحدهاي  و حمل آوري جمع

يابد در  شود و تا تخليه اين مواد در محل دفن ادامه مي ) شروع ميي، تجاري، بهداشتي، درماني و ...مسكون

انتقال آن  شامل برداشت مواد زايد، بارگيري در وسيله ورهاي كوچك يا متوسط، اين مرحله، بعضي از شه

  به محل نهايي دفن است.

  شوند. بندي مي دسته طبقه وسايل نقليه حمل زباله به سه

  هاي دستي چرخ -1

 خوردوهاي سبك -2

 خودروهاي سنگين -3

آوري زباله  هاي دستي براي جمع رو وجود دارد، نبايد از چرخدزماني كه امكان استفاده از خو

كند و عالوه بر آن نياز به نيروي انساني بيشتر  كار را طوالني مياستفاده كرد زيرا اين روش زمان انجام 

هاي معمولي و  آوري زباله شامل وانت آورد. خودروهاي سبك جمع است. سطح بهداشت را نيز پايين مي

هاي دستي از خصوصيات بارز اين  هاي كمپرسي هستند. سهولت كار و سرعت عمل نسبت به چرخ وانت

  باشد. خودروها مي

آوري زباله از سطح محالت بلكه براي  بعضي از شهرها خودروهاي سبك نه تنها براي جمعدر 

آوري  گيرد. خودروهاي سنگين براي جمع هاي نهايي دفع، نيز مورد استفاده قرار مي انتقال آن به محل

قال به محل هاي انت زباله از مناطقي كه شبكه ارتباطي مناسبي دارند. همچنين براي حمل زباله از ايستگاه

ترين خصوصيات اين خودروها گنجايش زياد آنهاست كه در حمل  شوند. مهم نهايي دفع زباله استفاده مي

  هاي دور محاسن بيشتري دارند. تفزباله به مسا

  :شرح زير است كارگيري انواع وسايل حمل و نقل زباله بايد مورد توجه قرار گيرد به هآنچه در ب

  عمل آيد. اله در شهر، استفاده مناسبي بهاز وسايل حمل و نقل زب -
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 ترين زمان ممكن انجام شود. انتقال مواد با حداقل قيمت و در كم -

 نقل به خوبي استفاده شود.واز ظرفيت وسايل حمل -

 از وسايلي استفاده شود كه روش تخليه مواد در محل دفع نهايي، ساده و سريع باشد. -

 سطح معابر جلوگيري شود. ها در از ريختن شيرابه زباله -

 ها هنگام حمل آنها جلوگيري شود. از پراكنده شدن زباله -

 نقل بعد از كار روزانه به دقت شسته شوند. و وسايل حمل -

  ها يابي محل دفن زباله مكان -ب

در انتخاب مكان مناسب براي دفن بهداشتي، بايد دقت كافي صورت پذيرد همكاري نهادها و 

اي،  هاي آب منطقه اداره حفاظت محيط زيست، مسكن و شهرسازي، بهداشت محيط، شركتاداراتي مانند 

يابي نامناسب براي مكان دفن  شود. مكان سازمان منابع طبيعي، اداره كشاورزي و ... سبب بهبود روش مي

 محيطي را براي مديران شهري در در مراحل بعدي مشكالت عديده اقتصادي، عملياتي، اجتماعي و زيست

  آورد. پي مي

  يابي محل دفن زباله بايد به عوامل زير توجه داشت. در مكان

  قيمت زمين و امكان تملك زمين براي مديريت مواد زايد. -1

 فاصله از نقاط مسكوني، آثار باستاني و تاريخي).فاصله محل دفن تا شهر ( -2

 هاي قابل دسترس. جاده -3

 شود. دفن ميميزان دفع موادي كه در مكان موردنظر  -4

 سال). 20تا  15طول عمر جايگاه (  -5

 مخالف جهات توسعه شهر بايد باشد).( موقعيت زمين نسبت به جهت توسعه شهر -6

 پذيرش محل انتخابي از سوي مردم. -7

 شناسي، حفظ مناظر و پنهان بودن محل از ديد عابران. زيبايي -8

 هاي همجوار. كاربري زمين -9
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  مجدد از زمين دفن.امكان استفاده  -10

  پذيري خاك. شناسي و وضعيت نفوذ شرايط زمين -11

  خصوصيات خاك و توپوگرافي محل. -12

  هاي سطحي. ها و آب وضعيت نهرها، رودخانه -13

  زميني (سطح ايستايي و جهت جريان آب). هاي زير وضعيت آب -14

  مسير بادهاي غالب. -15

  هاي زباله. وجود خاك براي پوشش اليه -16

  محيطي. شرايط زيست -17

  دسترسي به سوخت و انرژي، آب و تسهيالت تصفيه فاضالب در حد امكان. -18

آوري و سپس از آنجا به سمت گردنه زينل واقع در  آباد زباله از سطح شهر جمع در شهر دولت

  شود. شرق اصفهان منتقل مي

  

فاده از استعدادها و امكانات رشد ي در زمينه چگونگي استلهاي ك ارايه پيشنهادات و توصيه -10- 2

  و توسعه اقتصادي شهر

هرگونه  هاي جديد استان اصفهان است. مركز شهرستان برخوار يكي از شهرستانآباد  دولتشهر 

مطالعاتي كه در  راثرگذار است بناب شهرستانسيماي اقتصادي  برتحول در ساختارهاي اقتصادي شهر 

ها و پيشنهادات زير  ها و امكانات توسعه اقتصادي شهري توصيه بليتمباحث قبلي ذكر گرديده در زمينه قا

  گردد: عنوان مي

ترين مراكز اقتصادي  تواند به يكي از بزرگ ميدر جنوب آباد با برخورداري از شهرك صنعتي  شهر دولت -

سكوني هاي م در اين زمينه و جلوگيري از توسعه پهنههاي مناسب  زيرساختدر منطقه بدل گردد. ايجاد 

  .به سمت شهرك صنعتي

  در منطقه و سعي در مكانيزه كردن آن.هاي كشاورزي  توجه به فعاليت -

  .آباد با اصفهان و سعي در توسعه آن توجه به تعامالت اقتصادي دولت -
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هاي توسعه و  تهيه برنامه -3

  عمران شهر
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3  

  شهرهاي توسعه و عمران  تهيه برنامه

هاي اقتصادي و اجتماعي و چه در  ريزي دهد كه چه در عرصه برنامه تجارب متعدد نشان مي

اي ثابت مشكالتي را به  ، به حكم پويايي روابط حاكم جوامع، مقيد بودن به برنامه هاي كالبدي ريزي برنامه

رسي اقدامات انجام شده و ، به خاطر بر توان از نظر مدت اجرا ريزي را مي همراه خواهد داشت. لذا برنامه

  ، به چند دوره مشخص تقسيم نمود: جبران اشتباهات يا نواقص

رسد.  سال نيز مي 25سال است. گاهي به  20 تا 10ريزي بين  دوره اين نوع برنامه مدت:ريزي بلند برنامه -1

است. كه براساس اين  نگرانه در زمينه مورد توجه برنامه ، اغلب ايجاد چارچوب كلي و آينده علت نياز به آن

اي  چارچوب بتوان نيازها و امكانات آينده را مشاهده كرد و تقسيمات، هماهنگي و توازن آنها را بر پايه

  كند. لند مدت ايجاب ميبهاي  گذارد كه هدف

سال 10تواند به  باشد و گاه مي سال مي 7تا  3اغلب مدت اجراي برنامه آن بين  مدت: ريزي ميان برنامه -2

هاي كلي آن به  ريزي بلند مدت و با هدف هايي است كه در قالب همان برنامه د و آن اجراي برنامهبرس

  آيد. مرحله اجرا در مي
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اغلب مدت اجراي اين نوع برنامه يك الي دو سال است. هر اندازه مدت اجراي  مدت: ريزي كوتاه برنامه -3

  با واقعيات، قابليت اجرايي بيشتري دارد. هها در رابط تر باشد، اجراي آن برنامه برنامه كوتاه

  

  مدت شهر برنامه عمراني ميان -3-1

بايست به مرحله اجرا  مي آباد دولتعمراني پيشنهادي طرح توسعه و عمران شهر  هاي فعاليتكليه 

بندي است. براساس نقشه كاربري  ها در چند بخش عمده قابل تفكيك و دسته درآيد. همچنين اين فعاليت

هاي عمراني در شهر بايد توسط بخش خصوصي به  ، تعدادي از فعاليتآباد دولتپيشنهادي شهر اراضي 

هايي كه نياز به توسعه دارد. مشاركت  مرحله اجرا درآيد، مثل توسعه كاربري مسكوني و بعضي از كاربري

 مسكوني، هاي توسعه كاربريدولت آباد مردم و قرارگيري آنها در كنار مديران شهري الزم است. در شهر 

  ن و يا بخش خصوصي صورت بگيرد.اتواند توسط ساكن هاي زراعي و باغي مي تجاري، زمين

ترين فعاليت عمراني وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشكي  شهر مهم مراكز درماني احداث

هاي  گيرد يكي ديگر از طرح هاي دولتي انجام مي شود. ايجاد مراكز اداري كه توسط سازمان محسوب مي

بايست به مرحله اجرا درآيد. ايجاد و توسعه معابر، ايجاد برخي  شهر ميجامع عمراني است كه طبق طرح 

ترين كارهاي عمراني شهرداري  هاي شهري نيز مهم و تجهيزات شهري، ايجاد بوستان تأسيساتاز 

  است. آباد دولت

سيسات و أه ادارات، تكمك به توسعه بافت مسكوني شهر و مرمت و بهسازي و نوسازي، توسع

احداث و  ،ساله نيز ساماندهي 10و  5ر نظر گرفته شده است. براي افق سال د 15تجهيزات براي افق 

  گردد. ميشهر پيشنهاد  هاي خدماتي كاربرياحداث  و تعريض شبكه معابر پيشنهادي

  

  ساله شهرداري) 5مدت ( برنامه عمراني كوتاه -3-2

ترين نقش را در  رود و مهم شمار ميگيري به ر اصلي تصميمشهرداري در سطح محلي از عناص

هاي اخير بسياري از تصميمات كه مراجع مختلف  مديريت شهري (در سطح شهر) بر عهده دارد. در سال
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ها و تصميمات شهرداري داشته است. البته ميزان اين  اند، ارتباط مستقيم با خواسته درباره شهر گرفته

  يط و قدرت شهرداران متفاوت است.گذاري برحسب شراتأثير

خصوص  ل شهري بيشترين وظيفه را درترين سازمان درگير با مساي عنوان مهم شهرداري به

هايي كه با توجه به مفاد قانون نوسازي و عمران  اجراي طرح توسعه و عمران شهر دارد. بيشترين فعاليت

سعه، ايجاد و تعريض معابر، تجهيز و بايست انجام گيرد عبارت است از تو شهري توسط شهرداري مي

  هاي عمران شهري. و نظارت بر كليه طرح اي اي و محله هاي شهري، ناحيه احداث بوستان

  

  هاي موثر در عمران شهر ساله) مربوط به سازمان 5مدت ( هاي عمراني كوتاه برنامه -3-3

هاي مختلفي موثر هاي عمراني مختلف آن بايد نهاد محيطي است كه در طرح آباد دولتشهر 

هايي كه توسط مردم  توان مابين ساختمان راحتي مي طور معمول در تمام شهرهاي كشور به  باشند. به

هاي  شود تفاوت هايي كه توسط نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت احداث مي شود و ساختمان ساخته مي

اني كه توسط نهادهاي دولتي اجرا هاي عمر بسيار آشكاري را مشاهده نمود. طبيعي است كه اجراي طرح

تواند پاسخگوي بسياري از نيازهاي  تواند به سيما و هويت شهر كمك كند در ضمن مي گردد مي مي

ثيرگذار أهاي عمراني شهر ت خدماتي و زيربناي شهر باشد. از بين نهادهاي مختلفي كه در خصوص طرح

وزارت بهداشت و درمان علوم پزشكي اشاره  ي وتربيت بدن توان به آموزش و پرورش، سازمان ، مي هستند

  كرد.

  بندي نمود: صورت زير دسته توان به هاي اجرايي مربوط به نهادهاي فوق را مي ترين اولويت مهم

  .مراكز آموزشي پيشنهادياحداث  اداره آموزش و پرورش: -الف

مراكز درماني شهر، احداث تجهيز مراكز درماني موجود  اداره كل بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: -ب

  .پيشنهادي

  بيني شده. فضاهاي ورزشي پيشاحداث  اداره كل تربيت بدني: -پ
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باشد  مي آباد دولتثر در عمران شهري ؤساله نهادهاي م 5هاي اجرايي  ترين اولويت موارد فوق مهم

نهادهاي ديگر  توان با هدايت مناسب ولي تمام آنها نبوده و بالطبع تحت يك مديريت منسجم شهري مي

  رساني، احداث، ساماندهي، تجهيز، مرمت و ... اقدام نمود. ثر در عمران شهر نسبت به خدماتؤم

  (موضعي يا موضوعي) از نظر مدت اجرا هاي پيشنهادي ها و پروژه : چگونگي تحقق برنامه17جدول 

  شماره
  چگونگي تحقق

  هاي پيشنهادي ها و طرح برنامه
  نوع پروژه

مدت اجراي برنامه يا 

  پروژه

سازمان و يا نهاد دولتي مسئول 

  اجرا

  شهرداري  ميان مدت موضعي  احداث بوستان  1

  شهرداري  ميان مدت موضعي  توسعه فضاي سبز  2

  شهرداري  ميان مدت موضوعي  ساماندهي مبلمان شهري  3

  شهرداري  ميان مدت موضعي  تعريض معابر  4

  شهرداري  كوتاه مدت موضعي  ادياحداث معابر پيشنه  5

  سازمان مربوطه  بلند مدت موضعي  هاي اداري پيشنهادي احداث كاربري  13

  بخش خصوصي - شهرداري  ميان مدت موضعي  احداث رستوران  15

  شهرداري  ميان مدت موضوعي  ساماندهي حمل و نقل عمومي  16

  شهرداري  ميان مدت موضعي  احداث و توسعه معابر جديد.  17

  شهرداري و آب و فاضالب  ميان مدت موضوعي  يجاد سيستم فاضالبا  19

  شهرداري  ميان مدت موضوعي  اصالح پوشش معابر  21

  شهرداري -تربيت بدني  بلند مدت موضعي  ه فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيدهتوسع  22

  استانداري - شهرداري  ميان مدت موضوعي  تهيه طرح جامع مديريت بحران در شهر  23

25  
هاي مزاحم و آالينده به خارج از حريم  قال كارگاهانت

  زيست محيطي شهر
  كوتاه مدت موضوعي

اداره  -زيست محيط - شهرداري

  كل صنايع
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  منابع و مĤخذ
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  منابع و مĤخذ

  .يزد دانشگاهانتشارات  ،ايمنطقه ريزيبرنامه هايروش و اصول ):1378( ت ا...كرام زياري، -

چاپ  تشارات دانشگاه علم وصنعت نريزي شهري، ا اي بر مبناي برنامه هممقد  ):1375اسماعيل (  شيعه، -

  پنجم.

  ).1386آباد ( درماني شهر دولت -مركز بهداشتي -

  هاي كشور استان اصفهان، فرهنگ آبادي  ،1345سرشماري نفوس و مسكن   ):1348مركز آمار ايران ( -

  مركز آمار ايران. انتشارات

  هاي كشور استان اصفهان، فرهنگ آبادي ، 1355سرشماري نفوس و مسكن   ):1357مركز آمار ايران ( -

  انتشارات مركز آمار ايران.

  استان اصفهان،  هاي كشور  فرهنگ آبادي  ،1365سرشماري نفوس و مسكن   ):1366مركز آمار ايران ( -

  انتشارات مركز آمار ايران.

  .1381ها  سرشماري عمومي كارگاه :)1374كز آمار ايران (مر -
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  استان اصفهان،  هاي كشور  فرهنگ آبادي  ،1375سرشماري نفوس و مسكن   ):1376مركز آمار ايران ( -

  انتشارات مركز آمار ايران.

  هان،استان اصف  هاي كشور  فرهنگ آبادي  ،1375سرشماري نفوس و مسكن   ):1376مركز آمار ايران ( -

  انتشارات مركز آمار ايران.

  .1385تا  1335مركز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسكن  -

  .: طرح مجموعه شهري اصفهان، جلد اول تا دهم)1383( پارس -مهندسين مشاور نقش جهان -

  

 






