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ــاس         -3-3-3 ــف براس ــاطق مختل ــرات آن در من ــهر و تغیی ــطح ش ــت در س ــی جمعی ــراکم کل ت
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  147  ...........................................................  تراکم جمعیت در طرح جامع مصوب -3-3- 1-3
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  160  ........................................................................................................................  خصوصیات اقتصادي شهر - 4-3

هـاي اقتصـادي   اوضاع کلی اقتصادي شـهر، میـزان تولیـد و نـوع آن در هـر یـک از بخـش        -1-4-3
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  207  ......................................................................  شهر در گذشته و امکان تغییرات آن در آینده 
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امکانــات و مشــکالت جــذب، آمــوزش و ســازماندهی نیــروي انســانی متخصــص در زمینــه  -5-5-3
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ت چگونگی قـوانین و مقـررات موجـود مربـوط بـه عمـران شـهر، مالکیـت اراضـی، اختیـارا           -6-5-3
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   245  ..............................................................................  وظایف و اختیارات شوراها - 6-5-3- 6

  جلد سوم
  247   .................................................................................................................................  خصوصیات کالبدي –3- 6

ــطوح،       -1-6-3 ــبه س ــف) و محاس ــاي مختل ــب کارکرده ــهر (برحس ــی ش ــتفاده از اراض ــوه اس نح
  247  .................................................................................................  درصد و سرانه آنها در کل شهر

بررســی کــاربري اراضــی وضــع موجــود شــهر بــا توجــه بــه مراحــل پــیش   -1-1-6-3
  252  ...............................................................................................................................  گفته

ــتی،         -2-6-3 ــی، بهداش ــهري (آموزش ــف ش ــاي مختل ــدي کارکرده ــی کالب ــی و کیف ــع کم وض
درمــانی، مــذهبی، ورزشــی، فرهنگــی و فضــاي ســبز و ...) و تعیــین کمبودهــا و نیازهــا در 

  260  ..........................................................................................................  )1390وضع موجود (سال 
فروشــی و ...) اي (آموزشــی، بهداشــتی، فضــاي ســبز، خــردهنحــوه توزیــع خــدمات محلــه -3-6-3

ــک از     د ــر ی ــارکرد ه ــعاع ک ــرفتن گنجــایش و ش ــا در نظــر گ ــهر، ب ــف ش ــاطق مختل ر من
  282  ...........................................................................................................................................  خدمات
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بافت و سازمان شـهري همـراه بـا تعیـین محـدوده محـالت مختلـف در شـهر و چگـونگی           -4-6-3
  317  ....................................................................................................................  روابط آنها با یکدیگر

  317  .........................................................................................................................  سازمان شهري - 6-3- 1-4
  360  ..........................................................................................  بررسی بافت شهري - 6-3- 2-4
ــا   بررســی محــدوده م -3-4-6-3 ــا ب ــط آنه ــف در شــهر و چگــونگی رواب حــالت مختل

  380  ..........................................................................................................................  یکدیگر
  
تــراکم کلــی ســاختمانی مســکونی در منــاطق مختلــف شــهر از طریــق بازدیــدهاي محلــی  -5-6-3

  395  .....................................................................................................  هابرداري از ساختمانو نمونه
 395  .........................................................  هاي مسکونی تعداد طبقات ساختمان - 6-3- 1-5

   399  .....................................................................................................  سطح اشغال  - 6-3- 2-5
   405  ...............................................................................................  تراکم ساختمانی - 6-3- 3-5

  
هــاي مســکونی در منــاطق مختلــف شــهر از نظــر نــوع مصــالح و وضــعیت کلــی ســاختمان -6-6-3

کیفیــت ســاختمان (قابــل اســتفاده، مرمتــی، تخریبــی) تجهیــزات و تأسیســات بهداشــتی  
  409  ........................................  هابرداري از ساختمانو غیره از طریق بازدیدهاي محلی و نمونه

   409  ........................................................................  بررسی نوع مصالح ساختمانی - 6-3- 1-6
  411  .....................................................................  بررسی عمر واحدهاي مسکونی - 6-3- 2-6
  415  .....................................................................  هاي مسکونیکیفیت ساختمان - 6-3- 3-6

  
مسائل کمـی و کیفـی مربـوط بـه وضـع مسـکن در شـهر و محـالت مختلـف و کمبودهـا            -7-6-3

  418  ..............................................................................  و مشکالت مربوط به تهیه مسکن در شهر
الت وضع مالکیت اراضـی در شـهر، بـا تفکیـک نـوع مالکیـت خصوصـی و عمـومی و مشـک          -8-6-3

  423  ..................................................................................................  مربوط به تهیه مسکن در شهر
-هــاي تــاریخی، اســتفاده از اطالعــات و ضــوابط حفاظــت ســازمانوضــع بناهــا و محوطــه -9-6-3

  426  ...................................................................................................................................  هاي مربوطه
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هــاي تأسیســات شــهري (آب، فاضــالب، موقعیــت، گنجــایش و کیفیــت مراکــز و شــبکه -10-6-3
  436  .................  مکانات گسترش آنهاها و اها، کمبودها، محدودیتبرق، تلفن، گاز و ...)، سرانه

  436  .............  شهربررسی وضعیت تأسیسات آبرسانی در سطح شهر خمینی -3- 6- 1-10
  440  ............  شهربررسی وضعیت تأسیسات فاضالب در سطح شهر خمینی -3- 6- 2-10
  441  ...............  شهررسانی در سطح شهر خمینیبررسی وضعیت شبکه برق -3- 6- 3-10
   444  .....................................  شهربررسی وضعیت تأسیسات گاز شهر خمینی -3- 6- 4-10
   444  ..............................................................................  بررسی وضعیت مخابرات -3- 6- 5-10

  
وضــع کمــی و کیفــی تجهیــزات شــهري (کشــتارگاه، غســالخانه، گورســتان، دفــع زبالــه،  -11-6-3

   446  ..................................................  نشانی و ...) کمبودها و مشکالت موجود در این زمینهآتش
   446  ..........................................................................................................  کشتارگاه -3- 6- 1-11
   447  .........................................................................................................  گورستان -3- 6- 2-11
   448  .........................................................................................................  دفع زباله -3- 6- 3-11
  449  ....................................  شهرنشانی در سطح شهر خمینیتجهیزات آتش -3- 6- 4-11

  
بنـدي و مشخصـات   هـا و معـابر پیـاده از لحـاظ سیسـتم شـبکه      بندي خیابانوضع شبکه -12-6-3

  453  ..................................................  ها (طول، عرض و شیب) نوع پوشش و غیرهمعابر و تقاطع
   454  ..................  موقعیت مواصالتی خمینی شهر نسبت به شهرهاي اطراف -3- 6- 1-12
  455  ...................................  خمینی شهرارتباطی شبکه بررسی ساختار کلی  -3- 6- 2-12
  456  ......................از لحاظ عملکردي  طبقه بندي شبکه معابر وضع موجود -3- 6- 3-12
  465  ..........................................................................  بررسی سطح و سرانه معابر -3- 6- 4-12
  467  ........................................  شناخت مشخصات عرضی شبکه ارتباطی شهر -3- 6- 5-12
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ــ    -13-6-3 ــهر (سیس ــومی و خصوصــی در ش ــرور عم ــور و م ــه عب ــوط ب ــائل مرب ــاطی، مس تم ارتب
هـاي رفـت و آمـد، تعـداد وسـائط نقلیـه       حجم، کیفیت، مشکالت مربـوط بـه نقـاط و گـره    

عمومی و خصوصـی، تعـداد تصـادفات حجـم عبـور و مـرور در مسـیرها و نقـاط بحرانـی و          
  471  ................................................................................................................................................  غیره
  471  ..................  هاي حمل و نقل برون شهري مطالعه وضع موجود سیستم -3- 6- 1-13
  472  ..............................................................  سیستم حمل و نقل درون شهري -3- 6- 2-13
  473  .................................  خمینی شهر بررسی حجم ترافیک شبکه ارتباطی -3- 6- 3-13
   497  ...............................  تعیین کیفیت جریان ترافیک و تجزیه و تحلیل آن -3- 6- 4-13
   506  .................................................................................  و مقصد اءمطالعات مبد -3- 6- 5-13
  531  .............................................................................  تجزیه و تحلیل پارکینگ - 6-3- 13- 6
  533  ...............................................................  کاربري اراضی و ضریب هم ارزي -3- 6- 7-13
  536  ....................................................  بررسی میزان تحقق پذیري شبکه معابر -3- 6- 8-13
  538  ...........  گناهاي موجود در نظام آمد و شد شهرينو ت مشکالتبررسی  -3- 6- 9-13
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  6  ...................................................  : عکس هوایی از سه روستاي ورنوسفادران، خوزان و فروشان31- 1نقشه شماره 
  7  ............................................................................................................  شهر : توسعه ادواري خمینی31- 2نقشه شماره 
  10  ........................................................................................................................  : تقسیمات سیاسی 32- 1نقشه شماره 
  11  .......................................................................................  : سیماي عمومی محدوده مورد مطالعه32- 2نقشه شماره 
  13  ............................................................................  شهر: وضعیت توپوگرافی شهرستان خمینی321- 1نقشه شماره 
  15  ......................................................................................................  : توپوگرافی در محدوده شهر321- 2نقشه شماره 
  18  .....................  شهرو محدوده خمینی ب در سطح شهرستان: پراکنش سطوح مختلف شی321- 3نقشه شماره 
  20  .................................................................................  : پراکنش سطوح شیب در محدوده شهر321- 4نقشه شماره 
  22  ......................................................شهر: پوشش کاربري اراضی در سطح شهرستان خمینی321- 5نقشه شماره 
  24  .............................  شهرغرب شهرستان خمینی: موقعیت محدوده حیات وحش در شمال321-6نقشه شماره 
  30  ...............................................  شهرشناسی در محدوده شهرستان خمینیمین: واحدهاي ز322- 1نقشه شماره 
  32  .......................................  هاي اصلی در محدوده مورد مطالعهخیزي و گسل: وضعیت لرزه322- 2نقشه شماره 
  36  .................................................................................  : واحدهاي اراضی در محدوده شهرستان322- 3نقشه شماره 
  45  ............................................................................  شهر: کیفیت منابع آب در محدوده خمینی323- 1نقشه شماره 
  46  .......................................................................  هیدروژئولوژي در محدوده مطالعاتی: وضعیت 323- 2نقشه شماره 
  79  .......................................................  ها (هیدروگرافی)اي و شبکه و آبراهه: تقسیمات حوضه325- 1نقشه شماره 
  81  ..............................................................................  هاي محدوده شهرها و کانال: شبکه آبراهه326- 1نقشه شماره 
  112  ....................................................................................  شهر: محدوده محالت عرفی خمینی332 - 1نقشه شماره 
  118  ................................................................شهرر شهر خمینیهاي بافت فرسوده د: محدوده332- 2نقشه شماره 
  119  ........................................................  شهرهاي اسکان غیررسمی در شهر خمینی: محدوده332- 3نقشه شماره 
  144  ......................................................  شهرهاي اجتماعی در محالت خمینی: وضعیت آسیب332- 4نقشه شماره 
  156  ......................................  شهرهاي پیشنهادي طرح جامع مصوب در سطح خمینی: تراکم333- 1نقشه شماره 
  157  ...............................................................................  در وضع موجود: تراکم جمعیتی خالص 333- 2نقشه شماره 
  158  .............................................................................  : تراکم جمعیتی ناخالص در وضع موجود333- 3نقشه شماره 

هــاي جمعیتــی ناخــالص وضــع موجــود نســبت بــه پیشــنهادي پــذیري تــراکم: تحقــق333-4نقشــه شــماره 
  160  ........................................................................................................................................................................  طرح جامع



  نقشهفهرست 
  صفحه  .................... ................................ ................................ ................................   عنوان

 

مهندسان مشاور نقش محیط    

  184  .........................  : پراکنش واحدهاي مهم فعالیتی در سطح شهر به تفکیک نوع فعالیت341- 1نقشه شماره 
  195  ............................................  )1390شهر (سال : قیمت معامالتی امالك در شهر خمینی343- 1نقشه شماره 
  196  .........................................................  )1390شهر (سال : قیمت روز زمین در شهر خمینی343- 2نقشه شماره 
  251  ........................................................شهر در وضع موجود: تقسیمات کالبدي شهر خمینی361- 1نقشه شماره 
  255  ....................................................................................  : کاربري اراضی وضع موجود در شهر361- 2نقشه شماره 

  
  جلد سوم
  264  ...................................  : سطح پوشش کاربري آموزشی مقیاس ناحیه (مدرسه راهنمایی)362- 1ره نقشه شما

  265  ................................................  : سطح پوشش کاربري آموزشی مقیاس ناحیه (دبیرستان)362- 2نقشه شماره 
ــی    362-3نقشــه شــماره  ــدارس فن ــتان  و م ــه (هنرس ــاس منطق ــاربري آموزشــی مقی  –: ســطح پوشــش ک

  267  ...........................................................................................................................................................................  اي)حرفه
  269  ........................................................................ي ورزشی مقیاس ناحیه: سطح پوشش کاربر362- 4نقشه شماره 
  270  .....................................................................  : سطح پوشش کاربري ورزشی مقیاس منطقه362- 5نقشه شماره 
  272  .....................................................  هنري مقیاس ناحیه –: سطح پوشش کاربري فرهنگی 362-6نقشه شماره 
  273  .......................................................هنري مقیاس شهر –: سطح پوشش کاربري فرهنگی 362- 7نقشه شماره 
  274  ........................................................................  : سطح پوشش کاربري مذهبی مقیاس شهر362- 8نقشه شماره 
  276  ........................................................................  : سطح پوشش کاربري درمانی مقیاس ناحیه362- 9نقشه شماره 
  277  .....................................................................  : سطح پوشش کاربري درانی مقیاس منطقه362- 10نقشه شماره 
  278  ......................................................................  : سطح پوشش کاربري درمانی مقیاس شهر362- 11نقشه شماره 
  280  .......................................................................  : سطح پوشش کاربري پارك مقیاس ناحیه362- 12نقشه شماره 
  281  .........................................................................  ش کاربري پارك مقیاس شهر: سطح پوش362- 13نقشه شماره 
  283  .............................  دبستانی): سطح پوشش کاربري آموزشی مقیاس محله (مقطع پیش363- 1نقشه شماره 
  284  .......................................  : سطح پوشش کاربري آموزشی مقیاس محله (مقطع دبستان)363- 2نقشه شماره 
  285  .......................................................................  : سطح پوشش کاربري ورزشی مقیاس محله363- 3نقشه شماره 
  286  ..........................................................  کاربري ورزشی مذهبی مقیاس محله: سطح پوشش 363- 4نقشه شماره 
  288  ..........................................................................  : سطح پوشش کاربري پارك مقیاس محله363- 5نقشه شماره 



  نقشهفهرست 
  صفحه  .................... ................................ ................................ ................................   عنوان

 

مهندسان مشاور نقش محیط    

     289  ........................................................................  : سطح پوشش کاربري درمانی مقیاس محله363-6نقشه شماره 
  330  ......................................  شهر: بررسی نظام عملکرد و فعالیت در سازمان فضایی خمینی364- 1نقشه شماره 
  334  ....................................  شهردسترسی در سازمان فضایی خمینی : بررسی نظام حرکت و364- 2نقشه شماره 
  345  ...........شهر: بررسی وضع موجود نظام فضاهاي باز همگانی در سازمان فضایی خمینی364- 3نقشه شماره 
  350  .........................  شهر: بررسی وضع موجود نظام فرم کالبدي در سازمان فضایی خمینی364- 4نقشه شماره 
  359  .......................  شهرسازمان فضایی خمینی : بررسی وضع موجود نظام منظر شهري در364- 5نقشه شماره 
  364  ........................................................................  بندي (براساس مساحت): بررسی نظام بلوك364-6نقشه شماره 
  370  ...............................................................................................  هاي شهريشناسی بلوك: گونه364- 7نقشه شماره 
  373  .....................................................................................................  بندي قطعات مسکونی: دانه364- 8نقشه شماره 
  375  ...............................................................................................  بندي قطعات غیرمسکونی: دانه364- 9نقشه شماره 
  378  ........................................................................  ختمانی در بستر فضاهاي بازهاي سا: توده364- 10نقشه شماره 
  379  ................................................................  هاي ساختمانی: فضاهاي باز احاطه کننده توده364- 11نقشه شماره 
  388  ......................................................................  : بررسی محالت عرفی از منظر مرز محالت364- 12نقشه شماره 

فعــالیتی محــالت عرفــی شــهر از منظــر جایگــاه مرکــز  –: تحلیــل ســاختار کالبــدي 364-13نقشــه شــماره 
  392  .............................................................................................................................................................................  محالت

  394  ..........................................  : بررسی نحوه ارتباط و تعامل محالت عرفی شهر با یکدیگر364- 14 نقشه شماره
  398  ............................................................................................  : تعداد طبقات ساختمانی مسکونی 3- 1نقشه شماره 
  404  ...................................................................................  : میانگین سطح اشغال در سطح محالت 3- 2نقشه شماره 
  408  ...........................................................................  : میانگین تراکم ساختمانی در سطح محالت 3- 3نقشه شماره 
  413  ......................................................................................  ر سطح محالت: مصالح ساختمانی د366- 1نقشه شماره 
  414  .............................................................  : توزیع قدمت واحدهاي مسکونی در قالب محالت366- 2نقشه شماره 
  417  ............................................................  : کیفیت بناي واحدهاي مسکونی در سطح محالت366- 3نقشه شماره 
  422  .............................................  شهر به تفکیک محالتبندي قطعات مسکونی خمینی: دانه367- 1نقشه شماره 
  425  ...........................................................................................................  : وضعیت مالکیت اراضی368- 1نقشه شماره 

 434  ............................................................................................  : جانمایی آثار تاریخی ثبت شده369- 1شماره نقشه 

  435  ...............................................................................................................  : جانمایی آثار تاریخی396- 2نقشه شماره 



  نقشهفهرست 
  صفحه  .................... ................................ ................................ ................................   عنوان

 

مهندسان مشاور نقش محیط    

  
  437  .......................................................  شهر: موقعیت تأسیسات آب و فاضالب شهر خمینی3610- 1نقشه شماره 
  442  ....................................................................................  شهررسانی شهر خمینی: شبکه برق3610- 2نقشه شماره 
  445  .....................................................................................  شهر: شبکه گازرسانی شهر خمینی3610- 3نقشه شماره 

  451  .................................................  شهر: تجهیزات شهري موجود در محدوده شهر خمینی3611- 1قشه شماره ن
  452  .........................................  شهرنشانی در شهر خمینیهاي آتش: سطح پوشش ایستگاه3611- 2نقشه شماره 
  454  ..............................................................  شهر نسبت به شهرهاي اطراف: موقعیت خمینی3612- 1نقشه شماره 
  463  ...........................................  عملکردي ابر وضع موجود از لحاظ: سلسله مراتب شبکه مع3612- 2نقشه شماره 
  469  ...............................................................................................  : محل برداشت مقاطع عرضی3612- 3نقشه شماره 
  470  ........................................................................................................................  قاطع عرضی: م3612- 4نقشه شماره 
  493  ...............................................................................................  : محل برداشت حجم ترافیک3613- 1نقشه شماره 
  494  ..........................................................................  هاي اصلی شهر: جهت حرکت در خیابان3613- 2نقشه شماره 

-هــا و تقــاطعخیابــان : حجــم عبــور و مــرور ســاعت اوج صــبح و ظهــر و عصــر بــراي3613-3نقشــه شــماره 

  495  ................................................................................................................................................................  هاي آمارگیري
  496  ......................................................  : حجم عبور و مرور در عصر در مسیرهاي اصلی شهر3613- 4نقشه شماره 
  501  ..................................................  هاي اصلی شهر: جریان ترافیک ساعت اوج عصر شبکه3613- 5نقشه شماره 
  505  .......................................................................شهردر معابر اصلی خمینی  t / t0: نسبت 3613-6نقشه شماره 
  512  ................................................................  شهربندي ترافیکی خمینیبندي و حوزه: ناحیه3613- 7نقشه شماره 
  532  ......................................................................  شهر: حرکت سفرهاي درون شهري خمینی3613- 8نقشه شماره 
  537  .................................................................  هاي طرح تفصیلی پذیري شبکه: میزان تحقق3613- 9نقشه شماره 

 

  
  



.............................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  1

مهندسان مشاور نقش محیط    

  و شناخت شهر یبررس -3
  توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته یش، چگونگیدایخچه، علل پیشناخت تار -3- 1

ــیخمشــهر  ــوكشــهر در منطقــه ین ــارب بل ــثان 45قــه، یدق 31درجــه،  51ن در یم و  یطــول شــرقه ی
  ده است. یاصفهان واقع گرد یغربشمال يلومتریک 12و  یقه عرض شمالیدق 41درجه،  32

 2250ســرچاه ارتفــاع متــر،  2473محمودآبــاد بــا  يهــابــه کــوه یغربــن شــهر از شــمال و شــمالیــا
ن شـهر  یـ پوشـانده اسـت. ارتفـاع ا    يدشـت همـوار   و کوه صـالح محـدوده شـده و جنـوب و شـرق آن را      متر

  تر است. متر از اصفهان مرتفع 18متر بوده و  1595ا یاز سطح در
ن یـ شـده اسـت. نـام ا    ین نـام معرفـ  یخ هـم بـه همـ   یتـار  يهان شهر سده بوده و در کتابیا ینام اصل
  نام داده است.ر ییشهر تغینیبه خم یو بعد از انقالب اسالم 1ونشهریبه هما 1338شهر در سال 

  
  ش شهریدایخچه و علل پیشناخت تار -1-1-3

ونشـهر شـناخته شـده اسـت سـه      یشـهر کـه سـابقًا بـه نـام سـده و سـپس هما       ینیه خمیدر وجه تسم
  ده است:یه مطرح گردیفرض

ــ -  ــه اول: ایفرض ــی ــر این فرض ــه ب ــن پای ــه ده  ی ــال س ــده از اتص ــه س ــت ک ــتوار اس ــانه اس  ،فروش
-ير سـده آبـاد  یـ نظانـد.  ل دادهیورنوسفادران و خوزان بـه وجـود آمـده و سـده (سـه ده) را تشـک      

انـد و  آمـده ا روسـتا بـه وجـود    یـ  يع چنـد آبـاد  یـ انـد کـه از تجم  ز وجـود داشـته  یـ ن يگرید يها
ن یم کـه بـه همـ   یسـان قـد  ار: پنجـده در محـال خر  یـ ده شـده اسـت. نظ  یآنها برگز يهمان نام برا

  مانده است. یخ باقیا و تارینام در کتب جغراف
ســده  یجشــن باســتان ين شــهر محــل برگــزاریــده دارنــد ایــســندگان عقینو یبرخــه دوم: یفرضــ - 

)sade(  ا سـذگ،  یـ داننـد. سـده   ین شـهر مـ  یـ آتشـگاه بـه ا   یکـ یز نزدیـ ل آن را نیـ بوده اسـت. دل
ن تـا  یشـود (... از اول فـرورد  یجشن مخصوص آتـش اسـت کـه در روز صـدم زمسـتان برگـزار مـ       

..) بنــابر .انــددانســتهیرا تابســتان مــ یمــاه بــاق 5مــاه از ســال را زمســتان و  7 یعنــیآخــر مهــر، 
ــروا ــر ی ــهر مه ــردم ش ــاًال م ــاربیت، احتم ــه، دود   ین (م ــراف شــهر رفت ــه اط ن) در شــهر ســذگ ب
ن منطقـه بعـدها سـده    یـ ل، ایـ ن دلیـ ختند تا دفع مضرات کننـد، لـذا احتمـال دارد بـه ا    یانگیبرم
  باشد. ده شدهینام

شـه نـام سـده را در سـه دژ     یز ریـ ن یه کـه گفتـه شـد، برخـ    یه سوم: عالوه بر دو وجـه تسـم  یفرض - 

                                                             
ذکـر شـده اسـت. ایـن در حـالی       1338سـال   "سـده درگـذر زمـان   "شـهر توسـط رسـول صـرامی در کتـاب      تغییر نام سده بـه همـایون    -1

عنـوان   1335سـیدباقر میردامـادي سـال     بـا نگـارش   "ایـد شـناخت  شـهر، شـهري کـه از نـو ب    خمینـی "است که ایـن تـاریخ در کتـاب    
  شده است. 
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از قهرمانـان   یکـ یک از آنهـا  یـ ر کـه در هـر   یـ میگـاردر، کهنـدژ و دز   يهـا دانند (سه دژ به نامیم
 "سـده "بـه مـرور زمـان بـه      "سـدژ "ب معتقدنـد واژه  یـ ن ترتیـ کرده است). بـه ا یم یزندگ یانیک
   دا کرده است. یپ رییتغ

ــرا  ــه شــواهد و ق ــابع  يشــتریت بیه اول از ســندین موجــود، فرضــیباتوجــه ب ــوده و در من برخــوردار ب
شـهر در ابتـدا   ینـ ید، خمیـ همانگونـه کـه اشـاره گرد   ن اسـاس  ید شـده اسـت. بـرا   ییـ ن فرض تأیمختلف بر ا

زان) و یــا خیــوزان (خــا پروشــان)، یــا فروشــان و یــشــان (یپر يهــاا ســده ده بــه نــامیــشــامل ســه روســتا 
نـام   یل دهنـده سـده خـود بـه علـت خاصـ      یتشـک  يک از روسـتاها یـ ا بن اصفهان بوده و هـر  یورنوسفادران 

  شود:یل دهنده سده پرداخته میتشک يک از روستاهایخچه هر یتار یگرفته است. در ادامه به بررس
 ورنوسفادران -1

ــه معنــیان مــهمــان بــن اصــفه یدر محــاورت عمــوم ياورنوســفادران را عــده اد، یــبن یداننــد بــن ب
  .انددهیگز ید سکنیم جدیاست که در اقل ید اشاره به مردمیاساس و اصل است و شا

) یشمســ يهجــر 465 ین پادشــاه ســلجوقیشــاه (ســومان ملــکین ســپاهیتــرقــوم ورنــوس از شــجاع
ملکشـاه و آرام   يهـا يروزیـ پـس از پ انـد.  دادهیل مـ ین قـوم گـارد مسـلح پادشـاه را تشـک     ین ایبودند. همچن
ب داد و بـه علـت شـجاعت و شـهامت آنهـا را بهـادران کـه بـه         یـ ترت یمجلـس جشـن   يران ویـ شدن اوضاع ا

گـاردژ را بـه آنهـا اهـدا کـرد و محـل        يهـا نیاز آنهـا زمـ   ید و بـه عنـوان قـدردان   یـ ران اسـت نام یـ دل یمعن
ل شـده بـود. البتـه    یان تبـد ده شـد کـه بـه مـرور زمـان بـه ورنوسـفادر       یـ ز ورنوس بهـادران نام یاسکان آنها ن

ــا ــه واقــع شــدن ا ین مطلــب مســتند نی ــا توجــه ب ن حــد توســعه اصــفهان در یه در آخــریــن قریــســت و ب
ن مکـان باشـد، کـه بـه     یـ ا يح بـرا یه صـح یتوانـد تسـم  یآخر اصـفهان مـ   یگذشته، کلمه بن اصفهان به معن
 يهـا یدرخصـوص مهـاجرت کلنـ   ه هرتسـفلد  یـ د نظریافتـه اسـت. شـا   یر ییـ مرور زمـان بـه ورنوسـفادران تغ   

ان، یـ میبـا زبـان کل   یبـا توجـه بـه شـباهت والتـ      يالدیل قـرن چهـارم مـ   یباولگان) در اوا وهود به اصفهان (ی
     قابل تأمل باشد.

ــا ــوچکتر ی ــه از محــالت ک ــل گردیتشــک ين محل ــکباج و  ی ــله، کوش ــان، گارس ــاردر، باولگ ده اســت. گ
تـوان بـه   ین محلـه مـ  یـ ا یاصـل از عناصـر  نـد.  یآیحسـاب مـ  ن محلـه بـه   یـ ا یاصـل  يهارمحلهیآباد از ززاغه

ــ  ــا عل ــراهیاکبــر گــاردر، حمــام گــاردر، امــامزاده ســ یمســجد جــامع گــاردر، مســجد آق خانــه حــاج  ،مید اب
در محـالت ورنوسـفادران وجـود     ییهـا تفـاوت  .. اشـاره کـرد. از لحـاظ زبـان و لهجـه     .قبرسـتان و ها، یهاشم

) یتـ ی(وال یشـهر بـه والتـ   ینـ یخـاص خـود را دارنـد کـه در خم     يالهجـه  نکه محله باولگـان یدارد. از جمله ا
  معروف است.
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  فروشان -2
ــه ایدر وجــه تســم ــادی ــون ين آب ــه کن ــاب ی(محل ــ ") در کت ــان ف ــتعر ینصــف جه از  "االصــفهانفی

شـان خـود   یو پرشـان  یان را معـرف پر شـ یفر"ذکـر شـده اسـت کـه      یبـن محمدرضـا االصـفهان    يمحمدمهد
ـ   وشان استیمخفف پر ه را نهـاده و بـه   یـ ن قریـ ا يم بنـا یوش کـه در زمـان قـد   یـ پر مبـه اسـ   یکه از نـام زن

ــی. در روا"نــامش منســوب گشــته اســت ــ یگــر چنــید یت ــه حســن یــمیم دون آمــده اســت کــه چــون ق ر ب
ن قـوم را  یـ آنهـا وجـود نداشـته، بـه دسـتور پادشـاه نـام ا        ییبـا یار بـه ز یـ ن دیاند و در اوجاهت معروف بوده

  گذارند.یه آنها را پروشان موش و نام محلیپر
د، محلـه  یدرب سـ  ،يانجویـ مر محـالت آن شـامل:   یـ شـهر واقـع شـده و ز   ینـ ین محله در غـرب خم یا

ن یـ ل دهنـده ا یتشـک  یبـوده اسـت. از عناصـر اصـل     یلـ ع حـاج  يآقـا و کاروانسـرا  در، قلعـه یـ الدره، مالحنو، 
ام بــزرگ (تــوده)، در، حمــیــحالتــوان بــه مســجد جــامع فروشــان، مســجد ابوالبرکــات، مســجد میمحلــه مــ

  ر اشاره کرد.ید، قبرستان شی، قبرستان درب سياپ سدهیحمام کوچک (صفا)، خانه سرت
 خوزان -3

-ل شــده اســت. خــوز در ســنگ نوشــتهینشــانه کثــرت و جمــع تشــک "ان"و  "خــوز"خــوزان از واژه 

-نیاز بــ یکوهســتانشــده کــه در منطقــه یآنهــا گفتــه مــ يهــانیان و ســرزمیــالمیبــه ع یهخامنشــ يهــا
ــر ــالت ایالنه ــا ف ــن ت ــوه ی ــته ک ــترده اســت و رش ــاران گس ــروز  يه ــتان ام ــتان و خوزس ــرس، لرس را  يزاگ

سـان  یانویانـد و جغراف دانسـته  يرا زبـان خـوز   یدوره ساسـان  يهـا از زبـان  یکـ یاز مورخـان   یبعضدربردارد. 
شـهر واقـع شـده    ینـ یشـرق خم  ن محلـه در یـ ا انـد. ز بـه رواج آن در خوزسـتان اشـاره کـرده    ین یدوره اسالم

  رد.یگیها، کهندژ و سکه البرز را دربرميآباد، بوستانسهم، انصارآباد، فتحرمحالت؛ شمسیو ز
ــد  ــدژ از ق ــریمیکهن ــ   یت ــمار م ــه ش ــوزان ب ــالت خ ــ  ین مح ــر تقس ــوزان از نظ ــدژ خ مات یرود. کهن

 يواریـ داد و دیل مـ یرا تشـک  یو نظـام  يشـد کـه بخـش ادار   یگفتـه مـ   ییش از اسـالم بـه بنـا   یپ يشهرها
ــد ا ــبلن ــای ــه را از س ــ ین مجموع ــاط مجــزا م ــدژ جایر نق ــرد. کهن ــام و دربار یک ــاه و ســکونتگاه حک ــگ ان و ی

 ير نقـاط جـا  یاز سـا  ين نقطـه شـهر و اغلـب در سـطح بـاالتر     ین بخـش در مرکـز و بهتـر   یـ اسپوهران بود. ا
هـن سـال کـه آثـار قـدمت      ک يهـا سـاختمان به سمت شـرق بـه خـارج راه داشـت.      ياداشت و توسط دروازه

ـ   یدهـد تـا چنـد سـال پـ     یآن را نشان مـ  ـ    یش در آن وجـود داشـت ول ن رفتـه و در  یمتأسـفانه آن آثـار از ب
  ن محل باشد وجود ندارد. یا یو آثار باستان یخیکه نشان دهنده سابقه تار يزیحال حاضر چ

مسجد مالمحسن، حمام توان به مسجد جامع، ین محله میا يو معمار يشهر یاصل یخیاز عناصر تار 
در  ییعکس هوا 31- 1نقشه شماره مهر اشاره کرد.  ییادت و خانه نکویآباد) خانه س(شمس يکوز، حمام گاو

    دهد. ینشان م 1340ل دهه یورنوسفادران، خوزان و فروشان را در اوا يسه روستا
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  توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته یچگونگ -2-1-3
بـرد. بـا توجـه بـه آثـار      یشـهر پـ  ینـ یتـوان بـه قـدمت خم   یمختلـف مـ   یخیاسـناد تـار  با اسـتفاده از  

شـهر  ینـ یکـه در حـال حاضـر خم    يادر محـدوده  یتـ یجمع يهـا کـانون  یخیمانده، حـداقل سـابقه تـار   یباق
گـردد. وجـود کهنـدژ در محلـه خـوزان (قهنـدژ) و وجـود آتشـکده در         یسال قبـل بـازم   2500به نام گرفته 

ــدهیدر کنــار زاکــوه آتشــگاه کــه  ــا رود واقــع شــده، وجــود قبرســتان زاغ ن ــا ســنگ قبره ــاد ب ــر يآب ض، یع
  شهر است. ینیو مسجد جامع همه نشانه قدمت خم یروزشاهین قنات پیهمچن

ــدا يهــاکتــاب ــارف ســرزمرهی ــیدین ســعیران از عبدالحســیــن و مــردم ایالمع  یان و نصــف جهــان ف
 یروس شــفقیاصــفهان از دکتـر ســ  يایــجغراف یفهانبــن محمدرضــا االصـ  يف االصــفهان از محمدمهـد یـ تعر

ف االصــفهان، بلــوك یــتعر یانــد. در کتــاب نصــف جهــان فــشــهر ذکــر کــردهینــیاز قــدمت شهرســتان خم
شـده و از دهـات آن شهرسـتان انـدان و سـده نـامبرده        یخـوب اسـت معرفـ    يآب و هـوا  ين کـه دارا یمارب

  شده است.
-اصـفهان معتقـد اسـت کـه مقـارن کـوچ عـده        يایـ کتـاب خـود بنـام جغراف   در  یروس شـفق یدکتر س

در  یکــوچک يهــايح آبـاد یالد مســیمـه دوم هــزاره چهــارم قبـل از مــ  یدر ناز سـاکنان منطقــه اصــفهان   يا
از شــمال بــه فــالت  يارود وجــود داشــته کــه بــا آمــدن عــدهنــدهیشــهر اصــفهان و سرتاســر زا یمحــل فعلــ

تـوان قـدمت   ین اسـاس مـ  ید آمـده اسـت بـرا   بوجـو  يدیـ ت آنها افـزوده شـده و دهـات جد   یبر جمع يمرکز
ز یـ گـر ن یات دیـ ن خطـه را بـه دوران قبـل از اسـالم مربـوط دانسـت و در روا      یـ ا یتـ یجمع يهـا ن کانونیاول

ن منطقـه واقـع شـده بودنـد، باعـث      یـ ردژ کـه در ا یـ میبـه سـه دژ، کهنـدژ، گـاردژ و د     رآمده حملـه اسـکند  
 224ان (یساسـان  ین منطقـه تـا دوران پادشـان   یـ اده و یـ گرد یران شـدن آنهـا بـه دسـت اسـکندر مقـدون      یو
ـ  یابـان یقرن بعد بـه صـورت ب   6تا  یعنی) يالدیم  یروز شـاه ساسـان  یـ مانـد. تـا آنکـه پ    یآب و علـف بـاق   یب

 یدسـتور حفـر قنـات    ين محـل آبـاد شـد، و   یـ گـر ا ید و به دژ آمد و بنا بـه خواسـته او بـار د   یبه سلطنت رس
روز شـاه مـردم متفـرق    یـ د، و بـه دسـتور پ  یـ معـروف گرد  "یاهروز شـ یـ پ"داد که به نـام خـودش بـه قنـات     

  م شد.ین مردم تقسیده خوزان و پروشان ب يهانیشده، گرد هم آمدند و زم
ر قـرار گرفتـه و   یز تحـت تـأث  یـ ن منطقـه ن یـ و گسـترش قـدرت و نفـوذ اسـالم، ا     یبا آغاز دوره اسـالم 

  د.یجاد گردیآن ا یدر فرهنگ، سنن و روابط اجتماع یرات کلییتغ
ــارم هجــر   ــل، در ســفرنامه خــود کــه در قــرن چه ــن حوق ــ ياب ــنزد«ســد: ینوینگاشــته اســت، م ک ی

ک فرسـخ از راسـت و   یـ پهنـاور بـه مسـاحت     ییهـا ، واقع اسـت کـه بـاغ   "ماربان"اصفهان، در مغرب آن، ده 
ن ده اسـت کـه جمـد و ثلـغ فـراوان بدسـت       یند خـراج آن صـد هـزار درهـم اسـت و از همـ      یچپ دارد و گو

     ».ز فراوان استیوه نیو م ندیآیم
ـ ییـ افـت تغ یکشـور از اصـفهان انتقـال    تخـت  یه چـون محـل پا  یپس از صـفو  شـهر اصـفهان    یرات نزول
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ــ یــشـهر ن ینــیشهرســتان خم ين شــهر، رکـود اقتصــاد یــا يو همپـا  ابــان در ین خیز شــروع شـد بــاالخره اول
 ینـ یبـود کـه پـس از انقـالب بـه امـام خم       يابـان پهلـو  ین خیـ در شهر احداث شد. نام نخست ا 1318سال 

ک محـور بـا اصـفهان ارتبـاط     یـ له یبـه صـورت ده بـوده و بـه وسـ     ه یـ شهر تا زمان قاجارینیافت. خمیر ییتغ
-ینــیخم 1345ده اســت. تــا ســال یــس گردیشــهر تأســینــیخم يشــهردار 1310داشــته اســت. در ســال 

ز یاسـفر  يخ روسـتاها ین تـار یـ پـس از ا  رنوسـفادران، خـوزان و فروشـان بـوده کـه     و يشهر شامل سه روسـتا 
ضـمن توسـعه بخـش اعظـم شـهر بـه سـمت         1372ز جزء محدوده شهر قـرار گرفتـه و در سـال    یو اندوان ن

ــا یاراضــ ــ(شــهرك منظر غــربر شــمال و شــمالیب ــهرســتان، آدر ي، روســتاهاه و هفتصــد دســتگاه)ی ان، ی
ز یـ ن 1373انـد. در سـال   اق گشـته ) بـه محـدوده شـهر الحـ    يچـه (شـهرك نبـو   یآبـاد و واز يمحموداباد، جو

ن یـ از ا یان ذکـر اسـت برخـ   یوسـته اسـت. شـا   یشـرق بـه محـدوده شـهر پ    دستگرد قداره در شمال يروستا
ل یه تشـک یـ از آنهـا بـا سـه هسـته اول     یکهـن محـدوده بـوده و قـدمت برخـ      یسـکونت  يهـا روستاها، هسـته 

  دهد. یرا نشان م شهرینیخم يتوسعه ادوار 31-2دهنده شهر برابر است. نقشه شماره 
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  : عکس هوایی از سه روستاي ورنوسفادران، خوزان و فروشان31- 1نقشه شماره 
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  شهر: توسعه ادواري خمینی31- 2نقشه شماره 
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  شهر یمیو اقل ییایات جغرافیخصوص - 3- 2
را  آنمربـوط بــه   يهــاتیـ و فعال یات انســانعـ کــه تجم ییایـ ن مکــان جغرافیشـهر بـه عنــوان بزرگتـر   

ــا ــود ج ــر رو يدر خ ــت، ب ــ يداده اس ــه ی ــک پهن ــان جغرافی ــا مک ــاط    ییای ــه ارتب ــه اســت ک ــکل گرفت ش
ـ  یتنگاتنگ آن را  يافتـه بـر رو  یاسـتقرار   ینیسـرزم  يهـا یژگـ یشـهر بـا و   يت عملکـرد یـ ن نقـش و هو یرا ب
ر یمـورد عمـل آن در سـ    يهـا سـم ین روابـط و مکان یـ کشـف ا  ییایـ جغراف يهـا یدهد. لذا در بررسـ یمنشان 
ــ يرونــدهان یــیدر تعن یو توســعه شــهر و همچنــ يریــگرونــد شــکل یخیتــار ار مهــم و یرو بســشیپــ یآت

جـامع   يهـا طـرح  يهـا بـا توجـه بـه اهـداف در نظـر گرفتـه شـده بـرا         ین بررسـ یـ ت اسـت. در ا یـ حائز اهم
  شهر دنبال شده است.  یعیو طب ییایمطالعات جغراف يشهر

  
  ت و وسعت یالف) موقع

ــهر خم ــیش ــه وســعت  ین ــهر ب ــعیک 176ش ــه طــول جغرافیدق 31درجــه و  51در  لومترمرب ــق و  ییای
آزاد واقــع  ياهــایاز ســطح در يمتــر 1650، در ارتفــاع یشــمال ییایــقــه عــرض جغرافیدق 42درجــه و  32

  شده است.
  

  یت نسبیب) موقع
مرکــز اســتان بــه  یمواصـالت  ين محورهــایشــهر در غــرب شــهر اصـفهان و در امتــداد بزرگتــر ینـ یخم

ــه شهرســتان  ــاد، تنجــف يهــاســمت غــرب از جمل ــآب ــع شــده اســت. وجــود  داچن و وو کــر نرای گــان واق
 یمیشـهر قـد  ز یـ ندر اطـراف شـهر و مجـاورت آن بـا شـهر اصـفهان از سـمت شـرق و          یبزرگراهـ  يمحورها

  ن شهر افزوده است.یا یت نسبیت موقعیدرچه از سمت جنوب بر اهم
ــه زا ــ  یاتیــان حیشــر رود کــهنــدهیرودخان ــه شــمار م ــه شــهر یاســتان اصــفهان ب رود قبــل از ورود ب

ـ اصفهان از گوشـه جنـوب    يهـا بـا آنکـه رودخانـه مزبـور از قسـمت     کنـد.  یز عبـور مـ  یـ شـهر ن ینـ یخم یغرب
 ياریــل انهــار منشــعب از آن و نقــش مــؤثر آن در آبیــکن بــه دلیکنــد، لــیاز شهرســتان عبــور مــ یکــوچک

ـ    يادیـ شـهر تـا حـدود ز    یتـوان گفـت، رونـق و آبـادان    یمـ  رامون شـهر یمزراع و باغات پ  امرهـون مجـاورت ب
  چون گاردر و اصغرآباد است.  یمهم يو نهرها ن رودخانهیا
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  يمات کشوریج) تقس
 یوسـعت  شهرسـتان اصـفهان اسـت کـه بـا      23از  یکـ یشـهر و  ینـ یشـهر مرکـز شهرسـتان خم   ینیخم

ک یــ ين شهرسـتان دارا یـ رود. ایاسـتان بـه شـمار مـ    ن شهرسـتان  یلومترمربـع، کـوچکتر  یک 176در حـدود  
اسـت کـه بـه     ین وسـط یا و مـارب یـ ن علی، مـارب ین سـفل یمـارب  يهـا و سـه دهسـتان بـه نـام     يبخش مرکـز 

فــوق  يهـا کـز دهسـتان  اداده، کوشــک و قرطمـان، مر گرد قـ دسـت  يهـا ب سـه مرکـز دهسـتان بــه نـام    یـ ترت
رونـد. نقشـه   یآن بـه شـمار مـ    ينقـاط شـهر  ز از جملـه  یـ شـهر، درچـه و کوشـک ن   ینـ یخم ياست. شـهرها 

ــماره  ــموقع 32-1ش ــ ی ــتان و تقس ــتان را در اس ــیت شهرس ــتان و موقع یمات داخل ــشهرس ــهر را در ی ت ش
  دهد. یسطح شهرستان نشان م

  
  یعموم يماید) س

، یانســان يهــاســکونتگاه یت و انبــوهیــو تــراکم جمع یعــیطب يهــایژگــیل ویــشــهر بــه دلینــیخم 
گـذارد.  یش مـ یسـاخت بـه نمـا   انسـان  يهـا يرا از تـراکم کـاربر   یمتنوع و تـا نسـبتًا شـلوغ    یعموم يمایس

-ه راهیدر حاشـ  یصـنعت  يهـا تیـ فعال يریـ گو شـکل  یو فرعـ  یاصـل  يهـا و راه یبزرگراهـ  يهاتراکم شبکه

ن یـ ا رود کـه باغـات و مـزارع   نـده یهـا و انهـار منشـعب از زا   ر و و کانـال یـ انتقـال ن  يهـا ها به انضمام شـبکه 
ـ  یجنـوب  يهـا هـا در قسـمت  تیـ و تـداخل فعال  یسـازد باعـث انبـوه   یمـ  ياریـ شهرستان را آب شـهر   یو غرب

انـه باغـات و مـزارع بـر     یکوچـک در م  يهـا بـه صـورت لکـه    يو مرغـدار  يدامـدار  يهـا تیـ شده اسـت. فعال 
  اند.ن قسمت افزودهیا يهاتیتنوع فعال

ن بـه  ییپـا  يهـا کـه در قسـمت   یسـنگ  يهـا و صـخره  یر و کوهسـتان یبـا  یز اراضـ یـ از سمت شـمال ن 
ــزار نماصــورت بوتــه ــد، ســان شــدهی ده اســت. نقشــه یرامــون آن را شــکل بخشــیشــهر و پ یعمــوم يمایان

  دهد. یمحدوده مورد مطالعه را نشان م یعموم يمایس 32-2شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  : تقسیمات سیاسی32- 1شه شماره نق
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  مطالعه: سیماي عمومی محدوده مورد 32- 2نقشه شماره 
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  آنها يبندمؤثر در طرح و منطقه یاصل يهابی، شیوضع توپوگراف -1-2-3
  رامونیشهر و پینیخم یتوپوگراف یو عموم یت کلیوضع -1-1-2-3

همــوار و  یاراضــ ين شــهر بــه طــور عمــده بــر رویــدارد. ا ياســاده یتوپــوگراف يمایشــهر ســینــیخم
شــهر را  یارتفاعــات بــه صــورت نعــل اســب  يکســریقــرار گرفتــه اســت. از ســمت شــمال و غــرب   یآبرفتــ

ــه ــه ادربرگرفت ــد، ادام ــان ــورت  ی ــه ص ــات ب ــن ارتفاع ــم ی ــازك و ک ــته ن ــا و  ک رش ــه ماهوره ــه تپ ــاع ک ارتف
شــرق تــا کــوه غــرب بــه جنــوبرا در ســطح دشــت بوجــود آورده بــا رونــد شــمال یکــوچک يهــایبرجســتگ

ن یهمـ  يز بـر رو یـ بـام سـبز ن   یحـ یتفر ابـد. مرکـز  ییشـهر امتـداد مـ   ینـ یشـهر خم  یشرقآتشگاه در جنوب
د یــط اطــراف در معــرض دیرا از محــ یانــداز مناســبشــکل گرفتــه و چشــم يارتفاعــات کوتــاه و تپــه مــاهور

دهـد. مجموعـه ارتفاعـات شـمال و غـرب شـهر بـا توجـه بـه اخـتالف ارتفـاع قابـل مالحظـه نقـش               یقرار م
هـا اشـاره   یژگـ ین ویـ در ادامـه بـه ا   آن دارنـد کـه   یمـ یط خـرده اقل یسـت شـهر و شـرا   یط زیدر محـ  یمهم

ــوگرافیوضــع 321-1شــده اســت. نقشــه شــماره   ــشــهر و موقعینــیشهرســتان خم یت توپ ــر ی ت شــهر را ب
  دهد.ینشان م ینقشه طبقات ارتفاع يرو

ن ین تــا بلنــدتریتــرن پســتیمتــر بــ 750در حــدود  یشــود اخــتالف ارتفــاعیهمچنانکــه مشــاهده مــ
شــهر در  یشــرقجنــوب و جنــوب يهــاکــه قســمت يدارد. بــه طــورن شهرســتان کوچــک وجــود یــنقــاط ا
شــهر از جملــه  یقــرار گرفتــه و ارتفاعــات شــمال يمتــر 1580رود در تــراز ارتفــاع نــدهیه رودخانــه زایحاشــ

متـر و کـوه صـالت بـه ارتفـاع       2200د محمـد در ارتفـاع   یمتـر و کـوه سـ    2321کوه محمودآباد بـه ارتفـاع   
ان بـه شـهر مشـرف هسـتند.     یـ و عر یسـنگ  يهـا وارهیـ اصـفهان بـا د   یتمتر در شمال دانشـگاه صـنع   2245

ن رشـته کـوه   یـ ا يبـر رو  یگـر قلـل فرعـ   یمتـر و د  2306ز کـوه معـروف الدر بـه ارتفـاع     یـ از سمت غـرب ن 
ــد. شــهر را از ســمت غــرب دربرگرفتــه ــه جــز عــوارض کوهســتانان ــوق  یب هــا ر قســمتیدر ســاو مرتفــع ف

ــتگ ــتوپوگراف یبرجس ــدهی ــه       ياک عم ــورت تپ ــه ص ــوه الدر ب ــته ک ــه رش ــدارد و ادام ــود ن ــه وج در منطق
و  یحــیش رفتــه اســت. مرکــز تفریغــرب شــهر بــه پــگسســته و کــم ارتفــاع تــا جنــوب نســبتًا  يماهورهــا
ــوه الدور کــه در  يگردشــگر ــک ــه وجــود آمــده، حاصــل   یرك کارســتیا ســیــک تنگــه ی در غــرب شــهر ب

را  یمناســب یســتینطقــه اسـت کــه جاذبــه اکوتور ن میــا یآهکــ يهـا ســنگ يبــر رو یشــیفرسا ينـدها یفرآ
  د آورده است.یه پدین ناحیدر ا



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  13

مهندسان مشاور نقش محیط    

  شهر: وضعیت توپوگرافی شهرستان خمینی321- 1نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

ن یهم ين رشته کوه موسوم به دوشاخ هستند بر رویگسسته ا يهابام سبز که ادامه کوه یحیمرکز تفر
 يهاشامل رشته کوه یتوپوگراف یعموم يمایب سین ترتیواقع شده است. به ا يمتر 1664ارتفاعات و در تراز 

دربرگرفته و شهر و کامًال بسته آن را  یو نسبتًا مرتفع در شمال و غرب شهر است که به صورت نعل اسب یآهک
- 2شماره  نقشه. افته استیرود گسترش ندهیک دشت هموار تا بستر جلگه زای ين ارتفاعات بر رویدر دامن ا

نکه محدوده یدهد. با توجه به این شهر نشان میرامون ایپرود را در ندهیک ارتفاعات و رودخانه زایشمات 321
ن یاز ا یعیوس يهاز قسمتیم شهر نیشهرستان انطباق داشته و حر يمات کشوریحوزه نفوذ شهر با تقس

به شرح  ) در قالب هر دو محدودهیع مساحت طبقات ارتفاع (توپوگرافیشود، لذا توزیمحدوده را شامل م
  ارائه شده است. 321- 1جدول شماره 

  م و محدوده شهریع طبقات ارتفاع در حری: توز321-1شماره  جدول
 یطبقات ارتفاع

  (برحسب متر)
  محدوده شهر  م شهریحر

  درصد  هکتار  درصد  هکتار
  01/0  1  02/0  7/2  متر 1580کمتر از 
1600-1580  1/4199  8/36  2285  8/43  
1650-1600  9/2522  1/22  1245  8/23  
1700-1650  7/925  1/8  745  2/14  
1800-1700  0/1297  3/11  649  4/12  
2000-1800  0/1581  8/13  289  5/5  

  0  0  6/7  0/875  2000از  شتریب
  100  5213  100  11404  مجموع

  ماخذ:مطالعات مشاور
ــأث  ــر ت ــور عــالوه ب ــه چشــم يرات مناســب در گردشــگریرشــته ارتفاعــات مزب ــدازهاو ارائ ــا از یز يان ب

ز حــائز یــرعامــل نیو پدافنــد غ یکیمحــدوده شــهر و باغــات انبــوه در اطــراف آن بــه لحــاظ مســائل اســتراتژ
  د. یرعامل شهر عمل نمایتواند به عنوان نقاط مناسب و امن در پدافند غیت بوده و میاهم

  
  شهر ینیدر محدوده شهر خم یت توپوگرافیوضع یبررس -3- 2-1-2

قــرار گرفتــه  یمــورد بررســ 1:25000 يهــابراســاس نقشــه یت توپــوگرافین وضــعیشــیدر قســمت پ
شـده و بـا توجـه بـه حـوزه نفـوذ       ز شـامل  یـ م آن را نیکـه عـالوه بـر محـدوده شـهر، حـر       ياست، بـه طـور  

-نـک بـا اسـتفاده از نقشـه    یقـرار گرفتـه اسـت. ا    یبررسـ مـورد   تمام سـطح شهرسـتان   نآ ين شده براییتع

ــپا يهــا ــوگرافی، وضــع1:2000ه ی  یلیمصــوب طــرح جــامع و طــرح تفصــ  يهــاشــهر در محــدوده یت توپ
ن جهــات یــیمهــم در تع یه اطالعــاتیــک الیــبــه عنــوان  یرد و در مراحــل آتــیــگیقــرار مــ یمــورد بررســ

    گردد.یمناسب توسعه از آن استفاده م
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  : توپوگرافی در محدوده شهر321- 2نقشه شماره 
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  بیت شیوضع یبررس -3-1-2-3
ــع ــیوض ــدوده خمیت ش ــیب در مح ــهر و پین ــه تبع یش ــون آن ب ــرام ــعی ــوژیت از وض و  یکیت مورفول

ب یکـامًال نـاهموار و پرشـ    یو اراضـ ب یا کـم شـ  یـ همـوار   یمنطقه شـامل دو گـروه اراضـ    یتوپوگراف يمایس
ــاســت. ا ــه   یت ناشــین وضــعی ــا دامن ــه دشــت و مجــاورت آن ب ــااز اســتقرار شــهر در پهن و  ياصــخره يه
و  یشناسـ نـه یرشته ارتفاعـات واقـع در شـمال و غـرب منطقـه اسـت کـه بـا توجـه بـه سـاختار چ            یپرتگاه
-ب را بـه وجـود آورده  یـ مه يهـا پرتگـاه ار تنـد و  یب بسـ یکـامًال نـاهموار بـا شـ     یساز، اراضصخره يهاآهک

شــهر ینــیب در ســطح شهرســتان و محــدوده خمیپــراکنش ســطوح مختلــف شــ 321-3نقشــه شــماره انــد. 
  دهد.یرا نشان م

ب یهمـوار و کـم شـ    یپ اراضـ یـ از شهرسـتان در ت  یعیوسـ  يهـا شـود، بخـش  یهمچنانکه مشاهده مـ 
بـه   یپ اراضـ یـ ن تیـ ارود هسـتند.  نـده ین زارامـو یپ یالب دشـت یسـ  یهـا و اراضـ  قرار دارند، که شامل دشت

ــدل ــاعدتی ــال مس ــیطب يه ــعمدر جــذب ج یع ــواع فعالی ــتقرار ان ــت و اس ــاتی ــان يه ــهیانس ــا، عرص  يه
انـد. در حـال حاضـر    را شـامل شـده   یو زراعـ  ي، کشـاورز ی، خـدمات یمتنـوع صـنعت   يهاياز کاربر یمتراکم
بـا سـطوح    یاراضـ  یشـود، در واقـع تمـام   یمشـاهده نمـ  هـا  ن پهنـه یـ ا يبـر رو  يا فاقد کاربریر و یبا یاراض
  هستند. يکاربر يدرصد دارا 12ب کمتر از یش

 ینییپـا  يهـا از دامنـه  ییهـا داشـته و قسـمت   ین شهرسـتان گسـترش کمـ   یـ مه همـوار در ا ین یاراض
ــه دشــت، اراضــ  ــوار یکوهســتان و در محــل اتصــال کــوه ب ــهــا و کوهپاافکنــهرأس مخــروط يازهی  يهــاهی

 یشـود کـه در گـروه اراضـ    یدار مشـاهده مـ  بیمـنظم و شـ   يهـا ا دامنـه یـ ب به صـورت تپـه ماهورهـا    یپرش
رات ییــو تغ يانــدازز در وضــع موجــود عرصــه دســتیــن یپ از اراضــیــن تیــرنــد. ایگیمــه همــوار قــرار مــین

در حـال  سـاخت  انسـان  يهـا ير کـاربر یبـه سـا   یا مرتعـ یـ ر یت بـا یهسـتند و عمـدتًا از وضـع    يد کاربریشد
در محـدوده مـورد مطالعـه ندارنـد، امـا از       یوسـعت چنـدان   یپ اراضـ یـ ن تیـ نکـه ا یرغم ایـ علر هستند. ییتغ
ـ   یـ ژه بـه دل یـ ت فـراوان بـوده و بـه و   یـ حـائز اهم  یطـ یو مح یعیطب يهایژگیث ویح ن یل آنکـه در زمـره اول

ــ  ــروه از اراض ــرض تغ  یگ ــه در مع ــتند ک ــهس ــاربریی ــ  يرات ک ــرار م ــات م یگیق ــد و در مطالع ــرن و  یدانی
ن یـ د کـه ا یـ نماین مـ یب چنـ یشـ  يهـا نقشـه  يهـا بـر رو  ين انعکاس کاربریانجام شده و همچن يدهایبازد
خواهنـد شـد، لـذا الزم اسـت بـا دقـت و        يرات کـاربر ییـ دور بـه شـدت دچـار تغ   نده نه چندان یدر آ یاراض

مات یتصـم  ین اراضـ یـ ا ينـه بـر رو  یبه يهـا ين کـاربر یـی مطالعـه شـده و در خصـوص تع    يشتریمالحظه ب
ــ  ــ یو نظــرات کارشناس ــن یو فن ــدود   ی ــوع ح ــود. در مجم ــت داده ش ــ  1635ز دخال ــار از اراض ــا یهکت ن ی

-یمـ  يمـه همـوار جـا   ین یپ اراضـ یـ شـوند در ت یدرصـد از کـل مسـاحت آن را شـامل مـ      8 شهرستان کـه 
  ان هستند.یشهر نما یو غرب یدر نوار شمال ياکوچک و پراکنده يهارد که به صورت لکهیگ

-یب قــرار مــیکــامًال نــاهموار و پرشــ یپ اراضــیــدرصــد در ت 30ب بــاالتر از یســطوح شــ بــا یاراضــ
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-یمرتفـع مشـاهده مـ    ین محـدوده در نـواح  یـ ا یکوهسـتان  يهـا رند کـه در محـدوده ارتفاعـات و رشـته    یگ
ر و یز عمـدتًا بـا  یـ برخوردارنـد و در حـال حاضـر ن    یز از گسـترش قابـل تـوجه   یـ ن ین گـروه از اراضـ  یاشوند. 

از  ییهـا ن حـال قسـمت  یـ بـا ا هسـتند.   یانسـان  يهـا يصورت مراتع کـم تـراکم هسـتند و فاقـد کـاربر     ا به ی
ــا ــه دل ین اراضــی ــب ــو آبخ يت در گردشــگریــل اهمی ــ يزداری ــدازهاجــاد چشــمین ایو همچن مناســب  يان

بـام سـبز    یحـ یز مرکـز تفر یـ چشـمه الدر و آبشـار آن و ن   یحـ یمجموعـه تفر انـد.  مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه   
  روند.یبه شمار م ین نواحیاز جمله ا

شــهر را نشــان  ینــیب در ســطح شهرســتان خمیع مســاحت ســطوح شــیــتوز 321-2جــدول شــماره 
  دهد. یم

  
  شهر ینیب در سطح شهرستان خمی: مساحت سطوح ش321-2جدول شماره 

  ب یطبقات ش
  (برحسب درصد)

  مساحت (کل شهرستان)
  درصد  هکتار

  9/41  8/7898  1کمتر از 
3-1  4/2849  1/15  
5-3  6/1123  9/5  
8-5  3/1309  9/6  

12-8  1/943  5  
20-12  1/950  5  
30-20  7/685  6/3  
50-30  7/1194  3/6  

100-50  8/1885  10  
  100  18841  مجموع

  ماخذ: مطالعات مشاور
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  شهرو محدوده خمینی : پراکنش سطوح مختلف شیب در سطح شهرستان321-3نقشه شماره 
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  ب در محدوده شهریت شیوضع یبررس - 1-2-3- 4
ز برخوردارند، ین یکه از دقت کاف 1:2000ه یپا يهاب در محدوده شهر و براساس نقشهیپراکنش سطوح ش   
ب از شمال یش یاز شهر است. جهت عموم یعیم در سطح وسیمال ياهبین و وجود شیاز هموار بودن سطح زم یحاک

 یارتفاعات از سمت غرب مانند کوه گوگون و کوه دوشاخ، اراض یآمدگشیاست و تنها پ یشرقبه سمت جنوب و جنوب
ب و یش يهاتیاند که به عنوان محدودش گذاشتهیه شهر به نمایرا در حاش یسنگ يهایزدگرونیو ب يتپه ماهور
ز یاصفهان و ن یواقع در شمال دانشگاه صنعت ین از سمت شمال اراضیهمچندر نظر گرفته شده است.  یتوپوگراف
را  ییهاتیمحدود ياآبراهه يهاب با تراکم شبکهیپرش یمواجه بوده و اراض یت توپوگرافیام نور با محدودیپ دانشگاه

  دهد. یب در محدوده شهر را نشان میپراکنش سطوح ش 321- 4اند. نقشه شماره جهت توسعه موجب شده
ب قرار گرفته یهموار و کم ش یپ اراضیاز پهنه شهر در ت یعیوس يهاود قسمتشیهمچنانکه مشاهده م

درصد قرار  3ب کمتر از یدرصد از کل آن است در طبقات ش 57هکتار از مساحت شهر که  2977و در حدود 
 يهاکه قسمت يب کاسته شده و به طوریزان شیرند. با حرکت از شمال شهر به سمت جنوب از میگیم

ت تپه یشهر موقع یجنوب يهاب هستند. مجددًا در قسمتیار کم شیشهر کامًال هموار و بس یو جنوب يمرکز
به  یخیو تار یهنگم آثار فرین حریب و همچنیرا به لحاظ ش ییهاتیشان) محدودیآتشگاه (قلعه پر یخیتار

  ).321- 3وجود آورده است (جدول شماره 
  شهر ینیمحدوده خمم و یحرب در یمختلف شع مساحت سطوح یتوز:  321-3جدول شماره 

  ب یطبقات ش
  (برحسب درصد)

  محدوده شهر  م شهریحر
  درصد  هکتار  درصد  هکتار

  4/39  2055  38  9/4393  1کمتر از 
3-1  1/1533  13  924  7/17  
5-3  9/963  8  676  9/12  
8-5  5/1148  10  675  9/12  

12 -8  8/776  8/6  390  4/7  
20 -12  7/680  9/5  234  4/4  
30 -20  7/389  4/3  74  4/1  
50 -30  8/561  9/4  82  5/1  

100-50  955  3/8  103  9/1  
  100  5213  100  11404  مجموع

  ماخذ: مطالعات مشاور  

آن  يهـا شـتر گسـتره  یاسـت و ب  یت چنـدان یب فاقـد محـدود  یت شـ یبا آنکه شهر بـه لحـاظ وضـع   
سـاخت  مصـنوع و انسـان   يهـا يکـاربر جـاد  یجهـت ا  یت مناسـب یـ هموار و فاقد عارضـه قابل  یبه عنوان اراض

ب یپرشـ  يهـا عـات و دامنـه  ادارند، امـا از سـمت غـرب و شـمال و در خـارج از محـدوده شـهر بالفاصـه ارتف        
  اند.مواجه ساخته يت جدین جهات را با محدودیامکان توسعه از ا
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   : پراکنش سطوح شیب در محدوده شهر321- 4نقشه شماره 
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  محدود کننده توسعه شهر ییایر عوامل جغرافیسا - 3- 2- 5-1
ــز  ــه ج ــل جغراف ب ــعوام ــث پ   ییای ــده در مباح ــمرده ش ــیبرش ــیش ــوگرافین (ش ــه از یب و توپ ) ک

شــوند، یشــهر محســوب مــ یکــیزیتوســعه ف يهــا و تنگناهــان تــوانیــیدر تع ییایــن عوامــل جغرافیمهمتــر
ت ین وضــعیــیتعز در یــ.. ن.و ینــیرزمیآب ز يهــاهــا، ســفرههــا و رودخانــهل گســلیــاز قب يگــریعوامــل د

ز در یـ ل مسـائل ن یـ ن قبیـ رگـذار هسـتند. ا  یز تأثیـ ن یرونـد توسـعه آن در مراحـل آتـ     یشهر و چگـونگ  یفعل
  ن گزارش آورده شده است. ین ایپس يمباحث مربوط به خود در شماره بندها

 یطـ یو مح یعـ ین عوامـل محـدود کننـده آن بـه مسـائل طب     یـی ن حال مسـائل توسـعه شـهر و تع   یبا ا
ن آنهــا مســائل یمهمتــر ییایــشــود کــه در مطالعــات جغرافیمربــوط مــ يمتعــدد یل انســانگــر مســائیو د

ژه یـ رامـون شـهر بـه و   یپ يهـا يسـت و نـوع کـاربر   یط زیچهارگانـه سـازمان حفاظـت محـ     یمربوط به نـواح 
ـ    یز لحاظ داشـتن حـرا  یو ن یو باغ یزراع یاراض هـا و  ، کانـال یزهکشـ  يهـا و شـبکه  یم مربـوط بـه منـابع آب
ه شـده و  یـ در وضـع موجـود ته   یاراضـ  ين اسـاس نقشـه پوشـش کـاربر    یـ بـر ا ل اسـت.  یـ ن قبیاز ا یمسائل
ن بـا  یانـد. همچنـ  در حـال حاضـر مشـخص شـده     يث نـوع کـاربر  یـ واقع در شهرستان از ح يهاپهنه یتمام

ــ  ــت مح ــتعالم از اداره حفاظ ــتان خم  یط زیاس ــتثنًا در شهرس ــه اس ــتان ک ــیســت اس ــین ــهر اداره مح ط یش
ــا  يهــااشــته و تحــت نظــارت اداره کــل اســتان اســت، محــدوده ســت وجــود ندیز حفاظــت شــده همــراه ب

  اند. ن گزارش افزوده شدهیمربوط به ا يهانقشه
  دهد. یشهر را نشان مینیدر سطح شهرستان خم یاراض يپوشش کاربر 321-5نقشه شماره 

ــر رو ــنقشــه ن يهمچنانکــه ب ــی ــون یدر محــدوده پ یاراضــ يشــود، پوشــش کــاربریز مشــاهده م رام
-و باغــات اســت از ســمت جنــوب و جنــوب يکشــاورز یزراعــ یاز اراضــ یعیوســ يهــاشــهر شــامل گســتره

ـ     ین اراضـ یـ اانـد.  شـهر را دربرگرفتـه   یشـرق از شـرق و جنـوب   ییهـا غرب و قسـمت   یکـامًال بـه صـورت آب
انـد کـه   مطـرح  ن شهرسـتان یـ در سـطح ا  ین اراضـ یتـر ن و مناسـب یتـر شوند و جزو مرغـوب یکشت و کار م

 یبـه جـز اراضـ   گـردد.  یلحـاظ مـ   یدر توسـعه شـهر در مراحـل آتـ     یاصـل  يهـا تیاز محدود یکیبه عنوان 
ت حفـظ  یـ رامـون آن بـا توجـه بـه رعا    یو شـبکه انهـار موجـود در شـهر و پ     ياریـ آب يهاموجود، کانال یزراع
  روند.یض محدود کننده به شمار مرگر عوایم آنها از دیحرا
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  شهر: پوشش کاربري اراضی در سطح شهرستان خمینی321-5نقشه شماره 
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همچــون  يگــریت دیــقابــل اهم يهــاپهنــه ينقشــه پوشــش کــاربر يبــه ذکــر اســت کــه بــر روالزم 
انـد کـه هـر    ز مشـخص شـده  یـ هـا ن رو و جـاده یـ هـا و خطـوط انتقـال ن   ي، دامـدار یو کارگـاه  یصنعت ینواح
جــاد معضــالت یرا جهــت توســعه بــه وجــود آورده و بعضــًا بــا ا ییهــاتیت خــود محــدودیــک بنــابر موقعیــ
ــیســت محیز ــ یط ــودگ یو مشــکالت ناش ــنا یاز آل ــیص ــاطرات یع، مح ــا مخ ــه را ب ــورد مطالع ــه  یط م مواج

در محــدوده شهرســتان را  يواجــد کــاربر يهــاع مســاحت پهنــهیــتوز 321-4انــد. جــدول شــماره ســاخته
  دهد.ینشان م

  در محدوده يواجد کاربر يهاپهنه ع مساحتی: توز321- 4جدول شماره 

  يکاربر  فیرد
  مساحت در محدوده شهرستان

  درصد  هکتار

  2/20  3820  زراعت  1

  6/12  2374  باغ  2

  3/12  2332  زاربوته  3

  6/0  131  لیرودخانه و مس  4

  0/36  6796  یمسکون  5

  1/2  406  یصنعت  6

  8/15  2986  ریبا  7

  100  18841  مجموع

  مشاورماخذ: مطالعات 

  
   شلویات وحش قمیو پناهگاه ح یپارك مل -2

شــهر  یشــمال یاز نــواح یســت اســتان، قســمت  یط زیبراســاس اســتعالم از اداره حفاظــت محــ   
ن پــارك در یــا رد.یــگیشــلو قــرار مــیات وحــش قمیــو پناهگــاه ح یشــهر در محــدوده پــارك ملــینــیخم

برخـوردار اسـت. تـا     يمنحصـربفرد  کیـ ط اکولوژیشـهر قـرار گرفتـه و از شـرا    ینـ یغرب شهرسـتان خم شمال
ن سـال و همزمـان بـا دور سـوم     یـ هکتـار بـوده کـه در ا    85750ن منطقـه  یـ مسـاحت ا  1388آذر ماه سال 

مجـاور پناهگـاه کـه منطقـه شــکار      یهکتـار از اراضـ   28000حـدود  ات دولـت وقـت،   یـ ه یاسـتان  يسـفرها 
شـلو ملحـق شـد. نقشـه     یوحـش قم اتیـ افـت و بـه پناهگـاه ح   یوحـش ارتقـاء   اتیـ د به پناهگـاه ح وممنوع ب
  دهد. یشهر نشان مینیغرب شهرستان خموحش را در شمالاتیت محدوده حیموقع 321-6شماره 
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  شهرغرب شهرستان خمینی: موقعیت محدوده حیات وحش در شمال321-6نقشه شماره 

  



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  25

مهندسان مشاور نقش محیط    

  ره)یو غ ینیرزمیز ي(جنس خاك، زلزله، آبها یشناسنیزم یمطالعات کل -2-2-3
  یشناسنیزم -1-2-2-3

ک محــدوده مــورد مطالعــه، از مطالعــات انجــام شــده یــو تکتون یشناســنیت زمــیمطالعــه وضــع يبــرا
ن سـازمان اسـتفاده   یـ منتشـر شـده توسـط ا    يهـا هـا و نقشـه  کشـور و گـزارش   یشناسـ نیتوسط سازمان زم

ــت.   ــده اس ــات پاش ــاطالع ــه مق  ی ــفهان ب ــارگوش اص ــه چه ــدتًا از نقش ــه عم ــه 1:250000اس ی ــط  ک توس
  ده استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفته است. یه گردیته یشناسنیسازمان زم

رجان قــرار گرفتــه اســت یسـ  –در زون ســنندج  یشناســنیمات زمــیاز نظــر تقسـ  یمحـدوده مطالعــات 
مات و مطالعـات مختلـف   ین زون در تقسـ یـ اده شـده اسـت.   یشـرق کشـ  غـرب بـه جنـوب   که در جهت شمال

ــا یشناســنیزمــ ــا ن ــمر –اســفندقه  يهــامب ــا یوان و واحــد دگرگــونی ــیــران نی شــده اســت. زون  یز معرف
ــنندج  ــ –س ــیرجان ویس ــایژگ ــر   يه ــود را دارد و بهت ــه خ ــوص ب ــع تیمخص ــن مقط ــراف ی پ آن در اط
ل یافتـه اسـت کـه عمـدتًا شـامل شـ      یرود از باغ بهادران بـه طـرف منطقـه سـامان رخنمـون      ندهیرودخانه زا
د در امتـداد  یـ ن زون بایـ قاعـدتًا ا باشـد.  یمتـامورف مـ   يهـا س و سـنگ یگنـ ت، یدگرگونـه شـ   يهـا و سنگ

ــ یلنجــان، مبارکــه و قســمت يهــان رونــد خــود تمــام بســتر شهرســتانیهمــ از  یاز شهرضــا را بپوشــاند ول
از آن  یچ رخنمـون ین بـه طـرف مبارکـه هـ    یاز شـهر چـرمه   یعنـ یرود نـده یرودخانـه زا  یمه جنـوب یقسمت ن

  ظاهر نشده است.
ــه واحــد ارجان از ســمت شــمالیســ –زون ســنندج  ــا و يران مرکــزیــغــرب ب متفــاوت  يهــایژگــیب

 يبـه طـور مشـخص بـر رو     يران مرکـز یـ رجان و ایسـ  –کنـد. مـرز حدفاصـل زون سـنندج     یدا مـ یاتصال پ
شـمال   يهـا و کـوه  یران کـوه (شـاه کـوه) بـه طـرف کـوه پنجـ       یـ ، ایکاله قاضـ  یعمدتًا آهک يهامحور کوه

ـ ک رونـد شـمال  یـ ر آبـاد و د نجف سـتم  ین محـور بـه طـرف شـرق س    یـ قـرار دارد. از ا  یشـرق جنـوب  – یغرب
  باشد.یز متفاوت با غرب میها نت رسوبیماه یر کرده و حتییسازندها تغ یحوضه رسوب

تـوان  یمـ رجان یسـ  –در قلمـرو کمربنـد سـنندج     يمنظـر نـاهموار   یاز خطـوط اساسـ   یبه طـور کلـ  
  ر اشاره کرد:یبه موارد ز

 يکـم ارتفـاع گنبـد    يهـا ک بـه شـکل کـوه   یژوراسـ  يهـا سـت یهـا در قلمـرو ش  کـوه  یعموممنظر  - 
 باشد.یمدور م يهاالیشکل با 

ل دشـت  یجهـت تشـک   ينـه مسـاعد  یانـد، زم ان شـده یـ ک در سـطح نما یسـ ژورا يهـا ستیهرجا ش - 
 ها شده است. کوه يظاهر ییز موجب جدای) فراهم شده و توسعه دشت سرها نیسر (گالس

که در  يبه نحواند. بوجود آورده ین فراوانین و فروزمی، ساختمان فرازمیطول يهاگسلعملکرد  - 
 باشند. یها به شکل گرابن مها به صورت هورست و چالهاغلب کوه یاطراف محدوده مطالعات

ــدا وضــع ــه ینــیو ســازنده محــدوده خم یرســوب يهــاهیــال یشناســنــهیت چیدر ادامــه ابت شــهر را ب
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  رد.یگیقرار م یک منطقه مورد بررسیت تکتونیح نموده و سپس وضعید تشریجد م بهیب از قدیترت
  

  یشناسنهیچ -2-2-2-3
ــات  ــدوده مطالع ــیخم یدر مح ــون ین ــهر رخنم ــاش ــه دوران دوم    يه ــق ب ــدتًا متعل ــدود و عم ــه مح ب

ــوص  ــترش    خص ــواترنر) گس ــر (ک ــد حاض ــوبات عه ــه و رس ــت. ا یدوره کرتاس ــه اس ــافت ــه از نظــر  ی ن منطق
-باشـد. سـنگ  یمطالعـه کرتاسـه بخصـوص کرتاسـه بـاال مـ       يپ بـرا یـ ه تیـ ک ناحیـ  یشناسـ نهیمطالعات چ

  ن است.یز معرف ایدار نتیدار و آموننیتولیه اوربیم الیضخ یآهک يها
  
ü دوران دوم  

  اسیدوره تر •
ــد  ــ: Tnواح ــالیش ــتر يه ــت يخاکس ــه دربرگی ــا یره ک ــده لنزه ــاو  ییرن ــک (ح ــان) و  ياز آه مرج

ن واحـد  یـ ا یبنـد ذکـر نمـود. پراکنـدگ    یتـراز سـازند نا  تـوان آن را هـم  یمـ  ن ماسه سـنگ بـوده کـه   یهمچن
 ید محمـد و اطـراف دانشـگاه صـنعت    ین واحـد در اطـراف کـوه سـ    یـ ن رخنمـون ا یشتریار جالب بوده و بیبس

ن یـ ه بعـد از ا لبالفاصـ باشـد.  ید مـ یسارسـف  وبـه طـرف شـمال و در مجـاورت کـوه، سـال      اصفهان بخصـوص  
قاعـده و   ين شـامل آلبنگلـومرا  یریـ برخـوردار اسـت، رسـوبات کرتاسـه ز     يادیـ نسـبتًا ز واحد که از ضخامت 

منطقـه   یشـرق در جنـوب شـود.  یه اسـت، شـروع مـ   یـ ن ناحیـ در ا )Keybed( يدیـ ه کلیک الیت که یدولوم
ن دو قســمت آنچنــان یــن ایفاصــله بــرد. یــگیاس قــرار مــیــل ياهــلیشــ ين رویریــ(کــوه دنبــه) کرتاســه ز

بـر آنهـا    یط متفـاوت یمجـزا در نظـر گرفـت کـه شـرا      یرا نسـبت بـه دو حوضـه رسـوب     ست کـه بتـوان آن  ین
 یط حوضـه رسـوب  یگـر در شـرا  یش قـرار داشـته و قسـمت د   یر فرسـا یک قسـمت تحـت تـأث   یـ حاکم بـوده و  

  بوده باشند.  یط متفاوتیشرا يدارا یکینکه از نظر تکتونیبوده است. مگر ا

 
  کیدوره ژوراس •

ــوب يواحــدها ــ یرس ــاتیدوره ژوراس ــیاز گســترش خ یک در محــدوده مطالع ــوردار  يمحــدود یل برخ
  شود.ین محدوده مشاهده میدر ا Jواحد  ااست و تنه

-یاس معـروف مــ یـ رنـگ ل  یتــونیز يهـا لیک کـه بـه شـ   ین واحـد از رسـوبات ژوراســ  یآخـر : Jواحـد  
ن واحــد عمــدتًا یــل دهنــده ایتشــک يهــاســنگرا دارد.  ین رخنمــون و گســترش ســطحیشــتریباشــد و ب

ــد از شــ ــده فســیل کــه دربرگیعبارتن ــیــل آمونیرن ــن الیت و همچن ــاهی ــ ییه کــل باشــد. یاز آتشفشــان م
 1600تــا  1500ن یضــخامت بــ يانــد داراقــرار گرفتــه یاســیک کــه عمــدتًا در اشــکوب لیرســوبات ژوراســ

  متر رسوب را بوجود آورده است.
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  دوره کرتاسه •
ــا آهــک یکرتاســه در ب يســازندها ــا ب ــولیاورب يهــاشــتر جاه ــا دگــر شــنیت ــزاو یبیدار و ب کــه  ياهی

ده یــگرد یانیــن و میریــک زیرســوبات ژوراســ یخــوردگنیو موجــب چــ یانیــن پایمریاز حرکــات ســ یحــاک
هـا  قسـمت  یدر بعضـ رد. یـ گیاس تـا دوگـر قـرار مـ    یـ و ماسـه سـنگ ل   یلیشـ  يهـا رخسـاره  ياست، بـر رو 

اطـراف شـهر    یرسـد (ماننـد نـواح   یبـه رسـوبات کرتاسـه مـ     یجیک بـه طـور ممتـد و تـدر    یرسوبات ژوراسـ 
ل دهنــده کرتاســه در محــدوده یتشــک يارخســاره يواحــدها یشــهر). بــه طــور کلــینــیران در غــرب خمیــت

  شود.ین دو واحد آورده میباشد که شرح ایم K4و  K2شهر دو واحد ینیخم
 يد و بـرا یـ نمایعمـل مـ   يدیـ ه کلیـ ک الیـ ن واحد که در اکثر جاهـا بـه عنـوان    ی: اK2واحد  - 

قرمـز و ماسـه سـنگ همـراه      يرود، از کنگلـومرا ین بـه کـار مـ   یریـ شروع کرتاسه ز ییشناسا
جاهــا بــه  یل شــده اســت کــه در بعضــیزردرنــگ در بــاال تشــک يات ماســهیــه دولومیــبــا ال

  رد.یگیز دربرمیت را نیاز دولوم ياهیال یصورت محل
-یر مشـاهده مـ  شـه ینـ یشـرق خم ن واحـد عمـدتًا در ارتفاعـات شـمال و شـمال     یگسترش ا - 

جـدا کـرده    یمیاس را از رسـوبات کرتاسـه قـد   یـ رسـوبات تر  یکیشود و به صـورت پهنـه بـار   
مًا بــا یاس، مســتقیــدوره تر يانــهیل نبــود چیــبــه دل ییهــان حــال در قســمتیــاســت. بــا ا

  رسوبات عهد حاضر در تقابل قرار گرفته است.
ــد  -  ــ: اK4واح ــه در مقای ــد ک ــدها ین واح ــا واح ــه ب ــد يس ــر از یمیق ــراکنش ت ــترش و پ گس

-لیفسـ  يباشـد کـه دارا  یرنـگ مـ   يبرخوردار اسـت شـامل سـنگ آهـک خاکسـتر      يشتریب
ــولیاورب يهــا ــدار و آموننیت ــوده و بی ــه خــود  ين رخنمــون ســنگهایشــتریت ب کرتاســه را ب

ش یدر برابـر فرسـا   یو مقاومـت نسـب   ین واحـد بـا توجـه بـه سـخت     یـ ااختصاص داده اسـت.  
د، تخــت رســتم، یســال، سارســف يهــاشــهر (کــوهینــیشــرق خمارتفاعــات شــمال و شــمال

  حمودآباد) را به وجود آورده است. اندور، ابوجه و م
  
ü دوران سوم   

ــوم در مقا   ــوبات دوران س ــواهد و رس ــه ب  یش ــا دوران دوم ک ــه ب ــتریس ــل  یش ــون را دارد. قاب ن رخنم
ــراکنش آن ن یســه نیمقا ــعت پ ــســت و وس ــی ــوب یز بس ــوده و در قســمت جن ــدود ب ــرقار مح ــدود یش ه مح

ر یــنبــوده کــه در ز یک واحــد رســوبیــش از یدوران ســوم بــ يهــاشــود. رخنمــونیمشــاهده مــ یمطالعــات
  شود.یآورده م
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کــه در  یوســن رســوب نمــوده شــامل رســوبات آهکــیگومین واحــد کــه در الیــ: ا OMواحــد  - 
 یگـر بـه صـورت آهـک مـارن     ید يهـا هیـ ن و در الیسـتال یکر یآهکـ  يهاهیها القسمت یبعض
ــ ــ يداراباشــد، یم ــالیفس ــه يه ــینیداران و فرامروزن ــا و همچن ــواع خارپوســتیفره ــا ن ان ه
شـهر  ینـ یشـرق خم م در جنـوب یضـخ  يهـا ن واحـد بـه صـورت آهـک    یگسترش اباشند. یم

  زندان دستگرد رخنمون دارد. يو روبرودر اطراف جاده ذوب آهن 
  
ü دوران چهارم  

ن یــت اســت. اگرچــه ایــار بااهمیبســرفتــه ین دوره صــورت پذیــکــه در طــول ا ییهــار و تحــولییــتغ
ـ  یسـه ن یقابـل مقا  یقبلـ  يهـا سـه بـا دوران  یدر مقا یدوران از نظر زمـان  حاصـل از   يهـا يبارگـذار  یسـت ول

ن شــناخت یبنــابراباشــد. یا دوران چهــارم مــیــرســوبات عهــد حاضــر و  يانســان، عمــدتًا رو يهــاتیــفعال
هـا و شـبکه   لیهـا و مسـ  ت رودخانـه یضـع ، ويط مورفولـوژ ین دوران بخصـوص بـا توجـه بـه شـرا     یرسوبات ا

ن وسـعت محـدوده را رسـوبات دوران    یشـتر یبرخـوردار اسـت. ب   یت خاصـ یـ از اهم ینـ یرزمیز يان آبهـا یجر
در نقـاط مختلــف متفـاوت بــوده    يرســوبگذارضـخامت  ) بـه خــود اختصـاص داده اســت.   يچهـارم (کــواترنر 

شـرق  در جنـوب  یسـمت چالـه گـاوخون    رود و بـه نـده ین ضـخامت رسـوبات در اطـراف رودخانـه زا    یشتریو ب
قـرار   یالبیرود در پهنـه رسـوبات سـ   نـده یه زایحاشـ  يکشـاورز  یاکثـر اراضـ  شـود.  یشهر مشاهده مـ ینیخم

د. یـ نمایآن بـه شـدت افـت مـ     يزیت خـاك و حاصـلخ  یـ فیرود کنـده یدارند و بـا فاصـله گـرفتن از محـور زا    
ــدها ــوب يواح ــرا  یرس ــدتًا از ش ــارم عم ــایدوران چه ــیقلع ایط و وق ــوژ یم ــأث يو ژئومورفول ــه و یر پذیت رفت

پــراکنش دارد کــه بــه طــور مختصــر شــرح   A12و  Qt3دو واحــد  یانــد. در محــدوده مطالعــاتل شــدهیتشــک
  شود.یداده م

راســاس دشــت اصــفهان را بــه وجــود آورده و یجــوان و ز يهــان واحــد تــراسیــا :Qt3 واحــد - 
  افته است. یارتفاعات گسترش  يعمدتًا در پا

ن رســوبات در محــدوده مــورد مطالعــه بــه شــمار یدتریــن واحــد جدیــ: رســوبات اA12واحــد  - 
ــ ــد و یم ــرون ــارتی ــه عب ــر رســوباتید یا ب ــجد يآوارگ ــد حاضــر در ای ــد و عه ن محــدوده ی

ــه   ــوبات رودخان ــدتًا رس ــتند و عم ــ ياهس ــا  یو آبرفت ــل از فرس ــتر  یحاص ــت و بس ش باالدس
در محـدوده   یشناسـ نـه یچ ياواحـده  322-1نقشـه شـماره    شـود. یهـا را شـامل مـ   رودخانه

  دهد. یشهر را نشان مینیشهرستان خم

 
   



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  29

مهندسان مشاور نقش محیط    

  يزیک و لرزه خیتکتون -3-2-2-3
محـدوده مـورد مطالعـه در زون سـنندج      ین شناسـ یبا توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده در قسـمت زمـ       

 يران مرکـز یـ زاگـرس بلنـد (زاگـرس خـرد شـده) و ا      يهـا ن زون حـد فاصـل زون  یـ رجان قـرار دارد. ا یس –
ن حــداقل ســه فــاز یزمــ ير داشــته کــه بــر روین منطقــه تــاثیــمختلــف در ا یــیزاکــوه يقــرار دارد. فازهــا

در  یـی زاکـوه  يفازهـا  ییشناسـا  يهـا پیـ ن مقطـع ت یمانـده اسـت. بهتـر    يها بر جـا سنگ يبر رو یدگرگون
شـود. شـهر   یده مـ یـ درز در مجـاورت پـل نوغـان د   گـو یر امتداد جـاده اصـفهان بـه ال   غرب استان اصفهان و د

بـه نـام    یآلپـ  یـی زان فـاز کـوه  یخـاص قـرار داشـته کـه آخـر      یکیونتـ ستم تکیک سیشهر در مرکز  ینیخم
ــادن ــر رویپاس ــون   ين ب ــکل کن ــته و ش ــر گذاش ــت. در ا   یآن اث ــود آورده اس ــه وج ــاط را ب ــر نق ــدر اکث ن ی

 یبـه نـام آنتـ   س بـزرگ  یک تاقـد یـ رسـد  یه ها و امتداد آنهـا بـه نظـر مـ    یب الیمحدوده با توجه به جهت ش
س متعـدد داشـته اسـت.    یس و نـاود یتاقـد  يادیـ داده کـه در داخـل خـود تعـداد ز    یل مـ یوم را تشکینوریکل

ــه دل ــب ــل فعالی ــوهزای ــایشکســتگ ییت ک ــرا   يه ــر ش ــده و در اث ــود آم ــه وج ــزرگ در آن ب ــدد و ب ط یمتع
ده و در ش شـروع شـ  یانـد فرسـا  هـا بـوده  ین شکسـتگ یکـه در امتـداد همـ    ییهـا در قسـمت  یمیمختلف اقل

  ده است.یس بزرگ گردین تاقدین رفتن ایت منجر به از بینها
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  شهرشناسی در محدوده شهرستان خمینی: واحدهاي زمین322- 1نقشه شماره 
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ــاوخون ــه گ ــه  یچال ــداد چال ــه در امت ــاک ــزرگ حاشــ يه ــیب ــا یه غرب ــزی ــر  يران مرک ــرار دارد، دراث ق
بـه اشـکال هورسـت (بـاال آمـده) و گـرابن (فـرو افتـاده)         تـًا منجـر   ین کـه نها یپوسته زم يهات جنبشیفعال

ا یـ بـزرگ   يهـا ن چالـه یتـوان انتظـار داشـت کـه در طـرف     ین میل شـده اسـت. بنـابرا   یبه وجود آمـده، تشـک  
و بـزرگ   یاصـل  يهـا ل شـده باشـد. گسـل   یتشـک  ین فرورفتگـ یـ فعـال وجـود داشـته باشـد تـا ا      يگسل ها

ن منطقــه گســل قــم زفــره یــدارنــد. تنهــا گســل مهــم ا رجان قــراریســ –عمــدتًا در خــارج از زون ســنندج 
ز یـ ن ییبـاال  يزیـ رود و از تـوان لـرزه خ  یران بـه شـمار مـ   یـ و بـزرگ ا  یاصـل  يهـا از گسـل  یکیباشد که یم

تـوان مشـاهده کـرد کـه چنـدان      یشـهر مـ   ینـ یدر اطـراف خم  یفرعـ  يهـا باشـد. البتـه گسـل   یبرخوردار م
-و گسـل  يزیـ خت زلزلـه یوضـع  322-2ندارنـد. در نقشـه شـماره     يزیـ خت زلزلـه یـ بـه لحـاظ فعال   یتیاهم

  دهد.  یدر محدوده مورد مطالعه را نشان م یاصل يها
  زفره –گسل قم  - 

و  یگسل يژه از ارتفاعات شمال ساوه تا رشته جبال بارز، دسته هایبزمان به و –سهند  یدر نوار آتشفشان
اند. درباره نحوه عملکرد و و بعضًا متقاطع يمتواز یبه دنبال هم و گاه یوجود دارند که گاه ییهایشگستگ

از آن را به نام گسل  ی)، بخش1355( يداده نشده است. نبو يکننده اح قانعیل آنها، تاکنون توضیعلت تشک
گسل ممکن است امتداد  يجنوب قم تا جنوب زفره ادامه دارد و به نظر و يهانامد که از کوهیزفره م –قم 
شود و تا یمغرب نطنز شروع م يلومتریک کین گسل را که در یاز ا ی)، بخش1975( يدیز باشد. عمیتبر

ران ینفت ا یشرکت مل ین شناسیده است. در نقشه زمیابد، به نام  گسل زفره نامی یجنوب زفره ادامه م
ادامه  یالق گاوخونتباتا شود که یتصور م ی) هم به آن گسل زفره گفته شده است، ول1:1000000اس ی(مق

مختلف شمال زفره به صورت  ين گسل، سازندهای)، بر اثر عملکرد ا1957( يدیداشته باشد. به نوشته عم
بًا قائم قابل مالحظه است. به یا تقریمقابل هم قرار دارند که در آن حرکت راست گرد قائم،  یکیمجاورت تکتون

  لومتر جا به جا شده است.یک 2ن منطقه تا یکرتاسه ا ي، آهک هايده ویعق
 –نــوار ســهند  یآتشفشــان يهــاتیــد بــه فعالیــن گســل هــا را بایــت ایــن فعالی، آخــریاز نظــر ســن 

انـد. تـاکنون در طـول گسـل     کـواترنر) فعـال بـوده    –وسـن  ین اواخـر (پل یـ بزمان همزمـان دانسـت، کـه تـا ا    
  ).b 1976ان، یده نشده است. (بربریزفره، کانون زلزله د

شــود کــه در نقــاط یشــهر مشــخص مــ يلــومتریک 200ثبــت شــده در شــعاع  يهــازلزلــه یبــا بررســ
بـر وجـود    يشـواهد  يار مـاهواره یاتفـاق افتـاده اسـت کـه بـا مطالعـه تصـاو        يشـتر یب يهـا مشخص لـرزش 

 یکیتکتـون  يبـا رونـدها   ير مـاهواره ا ین نقـاط و تصـاو  یـ سـه ا ین مقایشـود. همچنـ  یده مید ییها یشکستگ
ه شـده  یـ ته يهـا نقشـه  يکـه در رو ده شـده  یـ دگـر  یپنهـان د  يهـا دال بـر وجـود گسـل    يمحدوده شواهد

  رد.یصورت گ يترقیمشخص نشده و  الزم است مطالعات دق
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  هاي اصلی در محدوده مورد مطالعهخیزي و گسل: وضعیت لرزه322- 2نقشه شماره 
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ن لـرزه  یخطـر زمـ   ين محـدوده نقشـه پهنـه بنـد    یـ ا يزیـ ت زلزلـه خ یتـر وضـع  یلیتفصـ  یبررس يبرا
 يکــه بــر رویزلزلــه آورده شــده اســت. همانطور یو مهندســ یه شــده توســط پژوهشــگاه زلزلــه شناســیــته
 يل دوریـ شـهر در پهنـه بـا خطـر کـم واقـع شـده اسـت کـه بـه دل           ینـ یشـود، خم ین نقشه مشـخص مـ  یا

ن در جـدول شـماره   یباشـد. همچنـ  یزاگـرس مـ   یزفـره و گسـل اصـل    –قـم   یگسـل  ياز خطواره هـا  ینسب
ــا  1-322 ــه ه ــعاع   يزلزل ــده در ش ــت ش ــومتریک 200ثب ــال   يل ــهر از س ــا  1900ش ــده  2005ت آورده ش

ثبـت شـده در غـرب منطقـه      يهـا بـًا اکثـر زلزلـه   یشـود کـه تقر  ین جـدول مشـخص مـ   یـ است. با توجه به ا
  زاگرس اتفاق افتاده است. يهاگسل يبر رو همورد مطالع

  
  یاراض تیجنس خاك و قابل -4-2-2-3

ــوان پوشــش ســطح  ــه عن ــ یخــاك ب ــدهایفرآ ین طــیزم ــوژیو ب یکــیزی، فییایمیشــ ين و در  یکیول
کسـان  ین پـراکنش و گسـترش پوشـش خـاك در همـه جـا       ید. همچنـ یـ آیبـه وجـود مـ    یمدت زمان طوالن
ط و یباشـد. بـر اسـاس شـرا    ین متفـاوت مـ  یزمـ  يهـا ن قسـمت یتـر ن ارتفاعـات تـا پسـت   ینبوده و از بلنـدتر 

-افتـه تـا خـاك   یق و تکامـل  یـ عم يهـا د کـه از خـاك  یـ آیها بـه وجـود مـ   ز انواع خاكیل آن نیعوامل تشک

  شود.یرا شامل م یلیار کم عمق و فاقد تکامل پروفیبس يها
افتـد از ارتفاعـات بـه    یکـه اتفـاق مـ    یمختلفـ  يهـا شیل فرسـا یـ ل بـه دل یپوشش خاك پس از تشـک 

-بین حـال در ارتفاعـات و شـ   یـ شـود. بـا ا  یشـته مـ  سـنگ مـادر انبا   يده و بـر رو یپست منتقل گرد یاراض
  شود.یل میز تشکین یقیعم یکم عمق و گاه يهاز خاكیباال ن يها

ــه عنــوان ســطح یــمطالعــه پوشــش خــاك از آن جهــت قابــل اهم  ن قشــر یتــر یت اســت کــه هــم ب
انســان  يهــاتیــفــراهم آورده و هـم تمــام فعال  یاهیــل و تکامـل پوشــش گ یتشــک يرا بــرا یطین، شــرایزمـ 

ن یـ رد. بـر ا یـ گیصـورت مـ   ین قشـر سـطح  یـ ا يهـا) بـر رو  ي، زراعت، ساخت و سازها و بارگـذار ي(کشاورز
کـه عـدم توجـه    یرد بـه طور یـ ت و جـنس  خـاك صـورت گ   یـ د با توجـه بـه قابل  یها باتین فعالیاساس تمام ا

  ساخت خواهد داشت.و  انسان یعیط طبیبه لحاظ مح ین امر تبعات سوئیبه ا
ن وسـعت مربـوط بـه    یشـتر یافتـه اسـت کـه ب   یپـراکنش   یپ اراضـ یـ مورد مطالعه چهـار ت  در محدوده

بـًا تمـام پهنـه جنـوب و جنـوب شـرق محـدوده را در        یباشـد کـه تقر  یمـ  يدامنـه ا  يهـا دشـت  یپ اراضیت
مخصـوص خـود در ارتفاعـات شـمال شـرق پـراکنش        يهـا یژگـ یهـا بـا و  کـوه  یپ اراضـ یـ بر گرفته اسـت. ت 

در  یجمعــًا چهــار واحــد اراضــ یک واحــد اراضــیــپ یــو از هــر ت یپ اراضــیــهــار تچ یدارنــد. بــه طــور کلــ
. شـود یپرداختـه مـ  ک اسـت کـه در ادامـه بـه شـرح هـر کـدام از واحـدها         یـ شهر قابل تفک ینیمحدوده خم

  در محدوده شهرستان نشان داده شده است.  یاراض يز واحدهاین 322-3در نقشه شماره 
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  2005تا  1900شهر از سال  يلومتریک 200ثبت شده در شعاع  يهازلزلهجدول   

 Mb Ms Mw Ml زمان رویداد تاریخ رویداد
طول 
 ییایجغراف

عرض 
 استان مرجع ییایجغراف

 اصفهان فرانسه - مرکز لرزه نگاري لمتو  34.164 51.739    5.4 21:19:20 2004/01/22

 اصفهان اسکاتلند - مرکز لرزه نگاري ابردیین  33.81 51.328    4.7 14:59:56 2003/06/21

 اصفهان سوریه - مرکز لرزه نگاري دانشگاه داماسکاس  31.195 51.429    4.9 10:32:01 2003/05/27

 اصفهان فرانسه - مرکز لرزه نگاري لمتو  32.233 52.225    5.1 18:47:41 2003/05/02

 اصفهان نروژ -مرکز مطالعات حاشیه ها  34 55    3.8 06:38:31 2003/04/10

 اصفهان فرانسه - مرکز لرزه نگاري لمتو  31.906 52.395    5 17:49:41 2003/01/25

 اصفهان مرکز لرزه نگاري کاستاریکا 31.532 51.913   3 3.9 09:28:20 2002/10/29

 اصفهان اسکاتلند - ابردیین مرکز لرزه نگاري  32.822 50.602    5.2 03:19:58 2002/06/18

 اصفهان مرکز لرزه نگاري کاستاریکا 34.206 54.703    3.5 19:23:37 2002/05/01

 اصفهان سوریه - مرکز لرزه نگاري دانشگاه داماسکاس  32.406 52.293   6  19:45:41 2002/04/24

 اصفهان اسکاتلند - مرکز لرزه نگاري ابردیین  31.796 51.352    4.5 20:18:40 2002/04/24

 اصفهان نروژ -مرکز مطالعات حاشیه ها  33 52    3.7 22:22:43 2002/04/14

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  33.374 51.92 2.7    17:37:43 2002/03/21

 اصفهان نروژ -مرکز مطالعات حاشیه ها  34 54    4.4 03:02:00 2002/01/23

 اصفهان نروژ -مرکز مطالعات حاشیه ها  33 52    3.9 14:10:54 2002/01/10

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  32.868 53.157    3.7 02:49:26 2001/12/25

 اصفهان اسکاتلند - مرکز لرزه نگاري ابردیین  32.907 51.227    4.6 23:53:02 2001/11/26

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  34.17 52.98 2.5    04:28:27 2001/09/01

 اصفهان مولداو - مرکز لرزه نگاري کیشناو  30.852 51.722 3.3    12:13:52 2001/08/07

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  33.596 51.053 3.5    02:52:28 2001/05/25

 اصفهان مولداو - نگاري کیشناو مرکز لرزه  33.15 50.93 3.4    16:01:44 2001/05/23

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.5 50.99    4 04:37:34 2001/05/23

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  33.94 51.44 2    15:15:19 2001/02/28

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  34.36 51.06 1.9    15:52:13 2001/02/20

 اصفهان نروژ -مرکز مطالعات حاشیه ها  34 54    4.5 15:29:01 2001/02/18

 اصفهان نروژ -مرکز مطالعات حاشیه ها  34 54    4.5 15:29:01 2001/02/18

 اصفهان نروژ -مرکز مطالعات حاشیه ها  34 54    4.5 15:29:01 2001/02/18

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  33.72 51.58 2    15:01:24 2001/02/17

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  33.81 51.62 1.8    14:14:18 2001/02/12

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  34 51.56 1.5    14:30:19 2001/02/11

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  33.66 51.8 1.9    16:47:53 2001/02/06

 اصفهان ایران - موسسه ژئو فیزیک تهران  33.74 51.72 1.7    16:33:56 2001/02/05

 اصفهان مولداو - مرکز لرزه نگاري کیشناو  32.84 49.82 3.7    14:12:01 2000/11/08

 اصفهان مولداو - مرکز لرزه نگاري کیشناو  33.72 52.31 4    22:30:30 2000/07/10
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 Mb Ms Mw Ml زمان رویداد تاریخ رویداد
طول 
 ییایجغراف

عرض 
 ییایجغراف

 استان مرجع

 اصفهان مولداو - مرکز لرزه نگاري کیشناو  33.12 52.83 4.3    22:51:02 2000/07/10

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  31.95 52.64    3.6 08:52:08 1999/05/07

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  31.19 51.91    3.8 18:01:01 1998/06/28

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.68 50.94    3.9 21:31:31 1996/04/26

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  31.74 52.24    4.2 04:40:19 1995/11/15

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  30.92 51.84   5 4.8 16:00:59 1993/08/02

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  31.32 51.56    3.7 20:50:26 1991/11/06

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  30.97 51.69   5 4.4 14:48:02 1990/05/07

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  31.1 51.5    4.4 09:44:09 1990/04/23

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  31.08 51.75    4.5 19:38:01 1990/04/18

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  32.52 52.82    4.2 14:01:10 1990/03/30

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.46 54.38    4.8 22:42:15 1990/03/21

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  31.05 51.43    4.3 17:53:23 1989/12/19

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  32.09 51.72    4.5 08:12:32 1989/06/09

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  31.22 51.4    4.3 19:50:26 1988/01/30

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  32.98 49.9    4.3 15:57:48 1986/12/21

 اصفهان آمریکا -مرکز ملی اطالعات زمین لرزه  31.33 51.64    4.3 15:56:52 1986/05/20

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.11 53.36    4.1 20:02:46 1984/11/30

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.26 54.93   4 4.6 09:09:21 1982/08/22

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.12 54.03    4.4 08:55:08 1981/05/01

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  31.66 51.6    4 20:33:02 1979/09/24

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  32.69 50.19    4.3 12:52:01 1978/12/14

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.16 54.97   5 4.6 23:46:43 1978/11/06

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.65 54.82    4.4 19:35:37 1978/01/05

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.27 54.88    5.2 02:02:15 1975/04/28

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.52 53.84    3.9 13:01:01 1975/02/01

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  32.8 49.88    4.6 09:44:19 1974/11/22

 اصفهان انگلستان -مرکز بین المللی زلزله شناسی  33.43 54.99    5 00:30:34 1969/11/11

 اصفهان آمریکا -مرکز ملی اطالعات زمین لرزه  33.8 51.5    4.5 04:50:39 1963/12/21

 اصفهان آمریکا -مرکز لرزه نگاري لوس آنجلس  31 51.5   6 6 10:15:00 1939/11/04

 اصفهان  33 50    5.5 16:56:12 1922/03/21

 اصفهان آمریکا -مرکز لرزه نگاري لوس آنجلس  33 53   5  02:48:18 1909/01/23

  (www.ngdir.ir)ن یعلوم زم يهاگاه دادهیت پایساماخذ: 

http://www.ngdir.ir)
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  شهرستان: واحدهاي اراضی در محدوده 322-3نقشه شماره 
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 1.1 یواحد اراض -

 يهـا رنـده کـوه  یرد بـه طـور مشـخص در برگ   یـ گیهـا قـرار مـ   پ کـوه یـ کـه جـزء ت   ین واحـد اراضـ  یا
ل شـده  یو ماسـه سـنگ تشـک    یتیدولـوم  یآهکـ  يهـا ده اسـت کـه از سـنگ   یز و کشـ یار مرتفع با قلل تیبس

کـه ذکـر شـد بـه     یهمانطورشـود.  یده مـ یـ اد دیـ ز یسـنگ  يهـا یزدگـ ل خاك برونیل عدم تشکیاست. به دل
ـ    یـ ب ایاد و شیش زیل فرسایدل  یرسـد. عمومـًا بـدون پوشـش خـاک     یدرصـد مـ   90ش از ین واحـد کـه بـه ب

 يزه دار از نـوع خاکهـا  یار کـم عمـق سـنگر   یبسـ  يهـا هـا خـاك  دامنـه  يهـا قسـمت  یبوده و فقـط در بعضـ  
Lithic Leptosols ن واحــد پوشــش یــا يده کــه بــر رویــز باعــث گردیــن مســاله نیشــود. همــیمشــاهده مــ

کـم و از   یلـ یاهـان خ یباشـد، پوشـش گ  یخـاك مـ   يهـا کـه دارا  قسـمت  یا در بعضیشکل نگرفته و  یاهیگ
  رد.یان شکل بگیگندم يهاگونه

اد و یـ ار زیش بسـ یار تنـد، فرسـا  یب بسـ یتـوان بـه شـ   یمـ  ین واحـد اراضـ  یا یاساس يهاتیاز محدود
اسـتخراج   يت نسـبتًا خـوب بـرا   یـ قابل یآهکـ  يهـا ل تـراکم سـنگ  یـ ل خـاك اشـاره کـرد. بـه دل    یعدم تشک
ــنگ ــاس ــ يه ــاختمان یآهک ــه قابل یدارد. همانطور یو س ــه در نقش ــک ــی ــن یت اراض ــ ی ــاهده م ــود یز مش ش

خـورد  یشـهر بـه چشـم مـ     ینـ یعمـدتًا در ارتفاعـات شـمال و شـمال شـرق خم      ین واحـد اراضـ  یپراکنش ا
  رد.یگیمد و تخت رستم را در بریمحمود آباد، سال، سارسف يهاکه کوه

  
 4.1 یواحد اراض -

ــت ــاز ا 4.1اســت کــه واحــد  یاز اراضــ يگــریگــروه د يادامنــه يهــادشــت یپ اراضــی پ در یــن تی
اســت کــه  ین واحــد اراضــیــا يهــایژگـ یکــم از و يو بلنــد یم و پســتیــب مالیمحـدوده پــراکنش دارد. شــ 

ــامکــان فعال ــ يهــاتی ــف زراع ــداریمختل ــو ن ي، باغ ــتول يز گســترش واحــدهای ــراهم  یو صــنعت يدی را ف
ن یق بــا بافــت ســنگیــعم يهــال خــاكیباعــث تشــک ین شناســیو زمــ یکیط مورفولــوژیآورده اســت. شــرا

شـود. بـر   یهـا بـا تمرکـز آهـک مشـاهده مـ      قسـمت  یو در بعضـ  یلـ یشده که عمومًا همـراه بـا تکامـل پروف   
ــد   ــه بن ــاس طبق ــاك   ياس ــائو خ ــه روش ف ــاب ــا يه ــد اراضــ ی ــالس  ین واح و  Haplic Calcisolsدر ک

Calcaric Cambisols  ــ يطبقــه بنــد ــیرزمیخــوب و آب ز یت زهکشــیشــود کــه  از وضــعیم ــعم ین ق ی
در  یهـا ممکـن اسـت مـواد آهکـ     ن خـاك یـ درا یل وجـود طبقـات آهکـ   یـ ن حال بـه دل یبرخوردار است. با ا

  جاد کند.یت ایها سخت شده و محدودقسمت یبعض
ــ يهــادر قســمت 4.1 یگســترش واحــد اراضــ ــا  ینــیخم یجنــوب غرب شــهر  از جنــوب گلدشــت  ت

ز مشـخص اسـت، بـر    یـ ن یاراضـ  يکـه در نقشـه کـاربر   یطورخـورد. همـان  یال شهر به چشـم مـ  یاصغرآباد و و
 یع شـکل گرفتـه اسـت. در حـال    یدر سـطح وسـ   ي، باغـدار یزراعـ  يهـا یعمـدتًا کاربر  ین واحد اراضـ یا يرو

ـ  يهـا زراعـت  يبرا ین اراضیت ایکه قابل ـ  یمـ  یابیـ خـوب ارز  يو درختکـار  یآب -توسـعه مجتمـع   یشـود ول
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را بـه   يکشـاورز  يهـا تیـ باشـد، فعال یتوسـعه شـهر اصـفهان مـ     يهـا کـه از حلقـه   یو صنعت یکارگاه يها
  برد.ین مینفع خود از ب

  
 5.1 یواحد اراض -

 0-2م (حـدود  یـ ب مالیشـود کـه شـ   یرا شـامل مـ   يرودخانـه ا  یرسـوب  يهـا دشـت  ین واحد اراضیا
ــد یدرصــد) و پســت ــ يو بلن ــداشــته و حاصــل فعال یکم ــهی ــات رودخان ــا و آبه ــادر دوره یســطح يه  يه
ا یـ و  یدائمـ  يهـا ه رودخانـه یل هـم عمـدتًا حاشـ   یـ ن دلیباشـد. بـه همـ   یآن مـ  يهايگذارمختلف و رسوب

ــا بافــت ســنگیــار عمیق تــا بســیــعم يهــاپــراکنش دارد. خــاك یفصــل ن و عمومــًا همــراه بــا تکامــل یق ب
ـ  يهـا (زراعـت  يکشـاورز  يهـا تیـ گسـترش فعال  يرا بـرا  یطیشـرا  یلیپروف کسـاله و چنـد سـاله و در    ی یآب
ن واحـد در  یـ ا يهـا فـائو خـاك   يبنـد ابـد. طبـق طبقـه   یهـا باغـات) شـکل گرفتـه و توسـعه      قسـمت  یبعض

 یو زهکشــ ینــیرزمیز يهــال بــاال بــودن آبیــهــا بــه دلقســمت یو در بعضــ  Calcaric Cambisolsگــروه 
  رد.یگیقرار م Calcic Gleysolsنامناسب در طبقه 
شــهر، از محــدوده شهرســتان فالورجــان بــه ســمت شــمال   ینــین واحــد از جنــوب خمیــگســترش ا

ل ینــده رود تشــکیدر امتــداد رودخانــه زا ین واحــد اراضــیــگــر اید یده شــده اســت. بــه عبــارتیشــرق کشــ
 يه کــاربرکــه در نقشـ یهمـان طور  ياو رودخانـه  یرســوب يهـا دشــت یشـده اسـت. نحــوه اسـتفاده از اراضـ    

افتــه اســت قابــل توجــه یاختصــاص  يو باغــدار یزراعــ يهــايشــود عمــدتًا بــه کــاربریمشــاهده مــ یاراضــ
 يهــادشــت يز بــر رویــن یدر محــدوده مطالعــات یتــیهــا و مراکــز جمعبــًا اکثــر ســکونتگاهینســت کــه تقریا

  اند.شکل گرفته ياو رودخانه یرسوب
  

 8.1 یواحد اراض -

ــوار ــای ــ  يزه ه ــاد بزن ــنگر  یب ــکل س ــزه دار تیش ــریپ دی ــ يگ ــا   یاز اراض ــدتًا در پ ــه عم ــت ک  ياس
-یبـه چشـم مـ    یدر محـدوده مطالعـات   8.1 یواحـد اراضـ   یپ اراضـ یـ ن تیـ ارتفاعات شکل گرفته اسـت. از ا 

ــرق   ــوب ش ــمت جن ــراکنش آن در  دو قس ــورد و پ ــایخ ــوه یی، پ ــرق دن ک ــمال ش ــه و ش ــاینب ــه  ي، پ دامن
و  یپسـت  يدارا ین واحـد اراضـ  یـ شـود. ا یتخـت رسـتم مشـاهده مـ    د و یدآبـاد، سارسـف  وارتفاعات سال، محم

ــد ــا ز يبلن ــمتوســط ت ــداد زی ــوده و تع ــاد ب ــاآبراهــه يادی ــررو یشــیفرسا يه آن شــکل گرفتــه اســت.  يب
رد یـ گیقـرار مـ   Calcaric Regosolsن واحـد در طبقـه   یـ ا يهـا بـه روش فـائو خـاك    يطبقـه بنـد   سبراسا

  باشد.یزه دار و بافت سبک تا متوسط میسنگرق یمه عمیکم عمق تا ن يهاخاك يکه دارا
ن یــدر ا یاهیــاد در بافــت خــاك، پوشــش گیــزه زیت عمــق خــاك و وجــود ســنگریل محــدودیــبــه دل

مـورد اسـتفاده قـرار     یواحد به صـورت مراتـع کـم تـراکم شـکل گرفتـه اسـت کـه بـه عنـوان چراگـاه فصـل            
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کنتـرل چـرا و    ،شیعامـل فرسـا   وجـود ن یکـه ذکـر شـد و همچنـ     ییهـا تیرد. بـا توجـه بـه محـدود    یـ گیم
  گردد.یه مین واحد توصیدر ا يمکاریو ممانعت از انجام د يت اصول مرتعداریرعا

ز کـرد؛ ارتفاعـات   یتـوان متمـا  یرا م یکیدر محـدوده مـورد مطالعـه سـه واحـد مورفولـوژ       یبه طـور کلـ  
ارتفاعـات   يشـکل بـوده و در پـا    یبـادبزن  يهـا زهیـ کـه شـامل وار   ياهیـ ، واحـد کوهپا یشمال غرب يهاو کوه

ش بـوده  یو فرسـا  یسـطح  يت آبهـا یـ دشـت کـه متـاثر از فعال    یکیافتـه اسـت و واحـد مورفولـوژ    یگسترش 
ــاو دو واحــد دشــت ــاو دشــت يادامنــه يه ــه یرســوب يه ــه وجــود آورده اســت. ب يارودخان ن یشــتریرا ب

ــه یرســوب يهــادشــترا  یاراضــ ين واحــدهایمســاحت در بــ ــه خــود اختصــاص داده اســت و   يارودخان ب
شـمال   يهـا ن واحـد شـکل گرفتـه اسـت. ارتفاعـات و کـوه      یـ ا يز بـر رو ین يکشاورز يهاتین فعالیترعمده
ــ ــفاقــد پوشــش گ یغرب ــرا یاهی ــوده و ب ــفعال يب ــآبخ يهــاتی در جــدول  و حفاظــت تناســب دارد. يزداری

  هرکدام آورده شده است.  يهاتیها و قابلیژگیو و یاراض يواحدها 322-2شماره 
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  هاتیها و قابلیژگیو و یاراض يواحدها :322-2جدول شماره 

پ یت
 یاراض

عالئم 
 يرو

 نقشه

 یمشخصات واحد اراض
  يبندمشخصات خاکها و طبقه
 آنها به روش فائو

در حال  یاز اراض و استفاده یعیاهان طبیگ
 حاضر

 ر مشخصاتیسا

هها
کو

 

1.1 

-ده متشکل از سنگیز و کشیتقلل ار مرتفع با یبس يکوهها

-یرون زدگیب – و ماسه سنگ  یتیدولوم یسخت آهک يها
  ادیار زیبس يها

  ارتفاع:
 درصد 90ش از یب: اغلب بیش

ها قسمت یو در بعض یعموماً بدون پوشش خاک
-زهیار کم عمق سنگریبس يهاها خاكدر دامنه

  دار 
Lithic Leptosols 

ا با پوشش کم یو  یاهیاکثراً بدون پوشش گ -
  ان یگندم يهاگونه

 ریبا یاراض -

-معادن سنگ و آهک و سنگ -

  یساختمان يها
ه یها در حاشقسمت یدر بعض -

 ها باغات در قطعات کوچک دره

تها
دش

 ي
منه

دا
  يا

4.1 
  کم  يو بلند یم و پستیب مالیبا ش يادامنه يهادشت

  درصد 5/0تا  2ب یش

ن و عموماً همراه یق با بافت سنگیعم يخاکها
  یو تمرکز طبقه آهک یلیبا تکامل پروف

Haplic Calcisols 
Calcaric Cambisols (yermic phase) 

  و باغات یآب يهاعموماً تحت کشت زراعت -

 خوب یت زهکشیوضع -

 ق یعم ینیرزمیآب ز -

قسمت دزات سخت  یدر بعض -
 شده آهک 

Comcertion 

تها
دش

 ي
سوب

ر
و  ی

انه
دخ

رو
  يا

5.1 
 یم و مقدار کمیب مالیبا ش يارودخانه یرسوب يدشتها

  يو بلند یپست
  درصد 0-2ب: یش

ن و یق با بافت سنگیار عمیق تا بسیعم يخاکها
  یلیعموماً همراه با تکامل پروف

Calcaric Cambisols (Yermic Phase) 

ک ساله و ی یآب يهاکالً تحت کشت زراعت -
رودخانه باغات مثمر  یحواشچندساله و در 

  رمثمریو غ

-قسمت آب تحت یدر بعض -

 نامناسب یباال و زهکش یاالرض

Calcic Gleysols 

 يهازهیوار
بزن

باد
 ی

گ
 سن

کل
ش

زهیر
  دار

8.1 
 يو بلند یدار با پستزهیشکل سنگر یبادبزن يهازهیوار

  یشیفرسا يهاآبراهه يادیاد و تعداد زیمتوسط تا ز

دار با زهیق سنگریمه عمیکم عمق تا ن يخاکها
  بافت سبک تا متوسط 

Calcaric Gypsisols 

شامل انواع  یاهان مرتعیپوشش کم گ -
 انیخانواده گندم

   یچراگاه فصل -
  يمکاریها دقسمت یدر بعض -
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 یپ اراضیت
 يعالئم رو
 نقشه

موجود در  یاساس يهاتیمحدود
 یاراض

در حال  یت استفاده از اراضیقابل
 حاضر

 مورد لزوم یو حفاظت یات اصالحیعمل
   یت استفاده از اراضیقابل

 یات اصالحیپس از انجام عمل

هها
کو

 

1.1 

  ار تندیب بسیش -
  ادیار زیش بسیفرسا -
 ینداشتن پوشش خاک -

  زیآبخ يهاحفاظت حوزه - ریبا یاراض -
  بر استخراج معادل سنگ ینظارت فن -
 هااز چرا در دامنه يریجلوگ -

   يزداریاز نظر آبخ یحفاظت منطقه -
استخراج سنگ در  يت نسبتاً خوب برایقابل -

 صورت اعمال نظارت

تها
دش

 ي
منه

دا
  يا

4.1 

زه یسنگر يها مقدارقسمت یدر بعض -
 در سطح خاك

 يهاهیدر ال یذرات سخت شده آهک -
 نیریز

  قسمتها یدر بعض يشور یمقدار کم -

 يزراعتها يت نسبتاً خوب برایقابل -
 يو درختکار یآب

 یح موضعیتسط -

ستم یو اصالح س ياریاز آبین آب مورد نیتأم -
  یآبرسان

و  یآب يهازراعت يت خوب برایقابل -
 يدرختکار

تها
دش

 ي
سوب

ر
و  ی

انه
دخ

رو
  يا

5.1 

 ن بودن بافت خاكیسنگ -

 یو نامناسب بودن زهکش يناهموار -
  قسمتها یدر بعض

 یآب يهازراعت يت خوب برایقابل -
 و باغات

 یموضعح یتسط -

که شکل  ییهادر قسمت یستم زهکشیاحداث س -
  مطرح است. ینیرزمیسطح آب ز

 یآب يهازراعت يار خوب برایت بسیقابل -

ه یباغات در حاش يت خوب برایقابل -
 رودخانه

 يهازهیوار
بزن

باد
 ی

گ
 سن

کل
ش

زهیر
  دار 

8.10 

 ت عمق خاكیمحدود -

 ادیزه زیسنگر -

  شیفرسا -

 چراگاه يت کم برایقابل -

در  يمکارید يبرا ت کمیقابل -
 قسمتها یبعض

  يت اصول مرتعداریکنترل چرا و رعا -

  شیاز فرسا يریات حفاظت خاك و جلوگیانجام عمل -
  تحت کنترل يچرا يت متوسط برایقابل -

  قات آب و خاك یموسسه تحق   ماخذ:
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  ن آب شهریمنابع و نحوه تام -3-2-3
ـ  يهـا لیآب و پتانســن کننـده  یمنـابع تـام   و  یســطح يهـا شـهر در دو بخـش آب   ینــیشـهر خم  یآب

نکـه در مجـاورت اصـفهان قـرار     ین شـهر بـا توجـه بـه ا    یـ قرار گرفتـه اسـت. ا   یمورد بررس ینیرزمیز يهاآب
  باشد.ین کننده اصفهان وابسته میز به منابع تامین آب شهر نیدارد، از نظر تام

  
  یسطح يهامنابع آب -1-3-2-3

ــهر  ــیخمش ــه زا  ین ــه رودخان ــهر در حوض ــده اســت. ا یش ــع ش ــده رود واق ــن ــری ــه مهمت ن ین رودخان
نـده  یدهـد کـه رودخانـه زا   ینشـان مـ   یدروگرافیـ شـبکه ه  یمنطقـه اسـت. بررسـ   در سـطح   یان سطحیجر

لــومتر و یک 300ود در حــد يریمســ یسرچشــمه گرفتــه و پــس از طــ ياریــزردکــوه بخت يهــارود از دامنــه
زد. یـ ریاصـفهان مـ   یدر جنـوب شـرق   یگـر بـه بـاتالق گـاوخون    ید یفرعـ  يه هـا و شاخ افت شعبیضمن در

م یتوقـف نمـوده و پـس از تقسـ     یمـدت  ينـده رود بـرا  یچادگـان در محـل سـد زا    یکـ یرودخانه مزبور در نزد
ــاز جر یم آب، قســمتیتنظــو  ــان از طری ــن یو بخشــ یق بســتر اصــلی ــالی ــاز توســط کان ــ يه ــه  یانحراف ب

شــهر  یطــرح آبرســان يکــه بــا اجــرایرســد. بــه طورین دســت مــییپــا يکشــاورز یو اراضــ هــامصــرف بــاغ
گـردد. بـه   ین مـ ین خـط انتقـال تـام   یـ از شـهر از ا یـ ورد نمـ ه خانه موجود بخـش اعظـم آب   یاصفهان و تصف

  باشد.ین کننده آب شهر مین منبع تامیتر ینده رود به عنوان اصلیب سد زاین ترتیا
نــده یرودخانــه زا يبــوده و در محــدوده اســتان شــهرکرد بــر رو یقوســ ینــده رود از نــوع بتنــیســد زا

ن مصــارف یباشــد کــه در تــامیون متــر مکعــب مــیــلیم 1250ن یــرود احــداث شــده اســت. حجــم مخــزن ا
درچــه احــداث شــده  –فلمــن  ين، چنــد حلقــه چــاه هــایــدارد. عــالوه بــر ا یتــیآب منطقــه نقــش پــر اهم
  شود.یها استفاده من چاهیو پر مصرف شهر از ا ياست که در مواقع اضطرار

  
  رودندهیسد زا - 

ده اسـت.  یرسـ  يبـردار بـه بهـره   1349ده و در سـال  یـ شـروع گرد  1346ن سـد در سـال   یساختمان ا
ــأم  يهــدف از اجــرا ــذکور ت ــروژه م ــورد نیپ ــن آب م ــ يزاز کشــاوری ــ یاراض ــدهیه زایحاش رود، آب شــرب ن

 یخیتـار  يهـا ن حفاظـت از پـل  یاصـفهان، همچنـ   يع حوضـه مرکـز  یاز صـنا یـ اسـتان، آب مـورد ن   يشهرها
ـ  یـ و تول یاحتمال يهاانیدر برابر طغ ده اسـت. طـول   یـ مگـاوات ذکـر گرد   55ت حـدود  یـ بـه ظرف  ید بـرق آب

ون یــلیم 1250ز یــد مخــزن ســد نیــباشــد. حجــم مفیمتــر مــ 100متــر و ارتفــاع آن  450ن ســد یــتــاج ا
  مترمکعب برآورد شده است.

و از محـل طـرح    یسـطح  يشـهر از آبهـا  ینـ یاز شـهر خم یـ آب مـورد ن  از یب سهم اعظمـ ین ترتیبه ا
بـه   1383تـا   1346ن طـرح کـه از سـال    یـ گـردد. ا ین مـ یرود تـأم نـده یبه اصفهان از سـد زا  یبزرگ آبرسان
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از  يریــدهــد و براســاس آبگیروســتا را تحــت پوشــش قــرار مــ 200شــهر و  25ده متجــاوز از یــطــول انجام
  ر است:ین طرح شامل موارد زیا يشده است. اجزا يزیرهیسد چم آسمان پا

 چم آسمان یسد انحراف - 

 متر 3لومتر و قطر یک 8/7خانه ادامه دارد به طول هیتونل انتقال آب خام که تا تصف - 

 يبـردار ه در حـال بهـره  یـ مترمکعـب در ثان  5ت یـ کـه فـاز اول آن بـا ظرف    یخ علـ یخانـه شـ  هیتصف - 
 ه در حال انجام است.یثان مترمکعب در 5/7است و فاز دوم آن با 

 متر 6/2لومتر و قطر یک 18خانه به طول هیانتقال آب تصف 2و  1شماره  يهاتونل - 

 لومتریک 800به حومه به طول  یلوله انتقال آب و آبرسان - 

ــابع ذخ  400 -  ــب من ــزار مترمکع ــه ــامل  ی ــه ش ــع  5ره آب ک ــ 70000منب ــ یمترمکعب الف و یدر پ
ــورت و  ــع  3گ ــ  20منب ــزار مترمکعب ــ یه ــاکنون  یم ــه ت ــد ک ــع  3باش ــ  70منب ــزار مترمکعب  یه

 ه در حال ساخت است.یساخته شده و بق

 است.  يبرداره که در حال بهرهیمترمکعب در ثان 5/3 یحلقه چاه (فلمن) با دب 8تعداد  - 

  
  ینیرزمیز يهامنابع آب -2-3-2-3

ن جمـع  یرزمیـ ز يهـا ه هـا و سـفره  یـ شـود کـه در ال  یاطـالق مـ   ییهـا به تمـام آب  ینیزمریز يهاآب
-ین آورده مـ یا قنـات بـه سـطح زمـ    یـ ن، چشـمه و  یق، آرتـز یـ مـه عم یق، نیـ عم يهـا ق چـاه یشده  و ازطر

ن صـورت  ین زمـ یریـ ز يه هـا یـ ل آب در الیکـه بـه منظـور بـرآورد پتانسـ      يدروژئولوژیشوند. در مطالعات ه
 يت و سـازندها سـخ  يشـامل سـازندها   ین بـه دو گـروه اصـل   یسـطح زمـ   يهـا رد، رسـوبات و نهشـته  یگیم
و  یت آبــدهیرا بــه لحــاظ وضــع یمتفــاوت يم شــده و هــر کــدام شــامل گــروه هــا و ســازندهایســت تقســس
  دهند.یقرار م یت آب مورد بررسیفیک

ــیدر محــدوده خم ــابع آب ا   ین ــر اســاس نقشــه اطلــس من ــشــهر ب ــروه از ســازندها ی  يران هــر دو گ
 یکربناتـه و کارسـت   يسـخت، سـنگها   يشـود. از گـروه سـازندها   یسخت نشـده و سـخت شـده مشـاهده مـ     

 ين گـروه از سـنگ هـا شـامل کارسـت هـا      یـ شـوند. ا یبه طور نسبتًا گسـترده در شـمال غـرب مشـاهده مـ     
ــ ــه داران ــوده و از ضــخامت و گســترش    یشکســتگ يارس هســتند ک ــراکم متوســط ب ــا ت ــکاف ب و درز و ش

 ياد دارایـ ز يریل نفـوذ پـذ  یـ مشـخص شـده انـد بـه دل     9ن سازندها که بـا کـد   یز برخوردارند. این یمتوسط
ل و یرقابــل نفــوذ متشــکل از رســوبات مــارن، رس، شــین رســوبات غیز هســتند. همچنــیــن یمناســب یآبــده

ن رسـوبات  یـ مشـخص شـده اسـت. ا    15خـورد و بـا کـد    یست با گسترش محدود در منطقـه بـه چشـم م   یش
ــه دل ــب ــذیــل ماهی ــوذ ناپ ــده يریت نف ــد آب ــ یفاق ــن 323-1کــه در نقشــه شــماره  یباشــند. همانطوریم ز ی

شــود کــه گســترش آنهــا در شــمال یســخت عمــدتًا ارتفاعــات را شــامل مــ يشــود ســازندهایمالحظــه مــ
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ــوب شــرق خم   ــه طــور محــدود در جن ــرب و ب ــیغ ــ  ین ــه چشــم م  323-2خــورد. نقشــه شــماره  یشــهر ب
منطقــه رســوبات  يو جلگــه ا یدشــت یضــادهــد. در اریرا نشــان مــ ینــیرزمیت منــابع آب زیــفیت کیوضــع
سســت و ســخت نشــده  يانــد کــه در گــروه ســازندهاافتــهیســخت نشــده گســترش  يهــاو نهشــته یآبرفتــ

ــه  ــوبات دامن ــه و شــامل رس ــرار گرفت ــه ياق ــاو پادگان ــ يه ــاســت. ا یآبرفت ــ ی ــه وس از  یعین رســوبات پهن
شـود.  یامل مـ محـدوده را شـ   یجنـوب  يهـا بـًا تمـام قسـمت   یرد کـه تقر یگیمحدوده مورد مطالعه را در بر م

اد و وســعت متفــاوت یــضــخامت ز ین رســوبات بــه صــورت دامنــه متوســط تــا درشــت و بــه طــور نســب یــا
ک شـدن بـه بسـتر رودخانـه     یـ کـه بـا نزد  یباشـد بـه طور  ین رسوبات متفـاوت مـ  یدرا ییستایهستند. سطح ا

-یار خـوب مـ  یبسـ  یت آبـده ین رسـوبات خـوب و وضـع   یـ ت آب در ایـ فید. کیـ آیبـاالتر مـ   ییسـتا یسطح ا
  کند.یر مییارتفاعات تغ يف در پایباشد که تا متوسط و ضع

  
  مقدار مصرف آب شهر - 

احـداث   یمسـکون  يکـه در واحـدها   ییهـا از شـهر از چـاه  یـ شـرب مـورد ن  آب  ،1341تا قبـل از سـال   
-مناسـب چـاه   یت آبـده یت و وضـع یـ فیت کمتـر شـهر و ک  یـ د. که بـا توجـه بـه جمع   یگردین میشد تامیم

  وجود نداشت. یمشکل ن آبیلحاظ تامبه ها 
به شهر اصفهان از سد  یشهر از خط انتقال بزرگ آبرسان ینیاز شهر خمیدر حال حاضر آب مورد ن

ن ین خط تامیدرصد آب شهر توسط ا 90گردد. حدود ین میکند، تامینده رود که از داخل شهر عبور میزا
درصد)  را به عهده دارند. البته  10( حدود  یاز آب مصرف یدرچه بخش –فلمن  يهان چاهیشود. عالوه بر ایم

و  يباشند که در صورت بازسازیم یز در سطح شهر وجود دارد که در حال حاضر فاقد آبدهیچند حلقه چاه ن
  ن کند.یاز شهر را تامیاز ن يمقدار یتواند در مواقع پر مصرف وبحرانیاصالح م

ــار و اطالعــات اخــذ شــده از اداره آب و فا   ــر اســاس آم ــه در یضــالب شــهر، متوســط مصــرف ماه ب ان
 )ر مـاه یـ پـر مصـرف (ت   يهـا زان در مـاه یـ ن میـ ون متـر مکعـب بـوده اسـت کـه ا     یلیک میحدود 1388سال 

هــزار متــر  754مــاه) بــه حــدود  يکــم مصــرف (د يهــاافتــه و در مــاهیش یون متــر مکعــب افــزایــلیم 4/1
ون متـر مکعـب   یـ لیم 13حـدود   88ن آمـار مقـدار کـل مصـارف در سـال      یـ ابـد. طبـق ا  ییمکعب کاهش مـ 

اختصــاص دارد. مصــارف  یدرصــد بــه بخــش مصــارف مســکون 95ش از یزان بــیــن میــبــوده اســت کــه از ا
ــ یو عمــوم يتجــار ــر از  ین صــنایو همچن ــال در ســطح شــهر کمت درصــد کــل مصــارف ســاالنه را   5ع فع

 شوند.یشامل م
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  شهر: کیفیت منابع آب در محدوده خمینی323- 1نقشه شماره 
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  : وضعیت هیدروژئولوژي در محدوده مطالعاتی323- 2نقشه شماره 
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  یمسائل هواشناس -4-2-3
  ت دمایوضع یبررس -1-4-2-3

 یمیمات اقلیشود. با توجه به تقسیم يبندر طبقهیتا سردس يریمه سردسیم نیشهر در اقلینیشهر خم
دما  ین بودن نسبییپا یبه طور کلرند. یگیمه خشک سرد تا خشک سرد قرار میشهر ن یم کلیدمارتن و آمبرژه اقل

سرد  يگر حدوث دماهایبه عبارت دشهر است.  یمشخص حرارت ياز سال از نمودها یهوا در بخش اعظم یو خنک
گرم و  ياهامشتر از وقوع دیار بیتابستان بس يهاهوا در شب یزمستان و خنک يهاخبندان در شبیو وقوع 
که  یده است در حالین شهر به ثبت رسیماه در ا يدر د - 14 يکه حداقل مطلق دما يکننده است. به طورناراحت

شهر به ینیدهد که شهر خمین مسئله نشان میر ماه فراتر نرفته است ایدرجه در ت 5/41حداکثر مطلق دما از 
استفاده شهر با  يت دمایاست. وضع يمه خشک تا خشک سردین يآب و هوا ياز نقاط کشور دارا يارینسبت بس

نشان داده شده است. الزم به ذکر است که  324- 1در جدول شماره  يماتولوژیستگاه کلیده در ایاز آمار به ثبت رس
ن به لحاظ ارتفاع یباشد همچنی) ميالدیم 1984- 2003ساله (20طول دوره  يشهر داراک ینوپتیستگاه سیا
واقع شده است. البته با توجه به اختالف ارتفاع  يمتر 1673شهر در ارتفاع ینیشگاه اصفهان خمیک پاالینوپتیس

 یاست. ضمن آنکه سعمعنادار نبوده و قابل اغماض  یمیعناصر اقل يهاتفاوت یمتر) بررس 20(حدود  ینسب
 يهايرباز کار یناش یمیرات خرده اقلیآنها تأث یمکان یو پراکندگ یع زمانی، توزیمیل عناصر اقلیده در تحلیگرد
ر و یدهد که تیرات ماهانه دما نشان مییلحاظ گردد. روند تغ ییایبا دخالت و در نظر داشتن عوامل جغراف يشهر

ر و مرداد حدود یروزها در ت ين دمایانگیکه م يشهر هستند. به طور يهاماهن یماه سردتر ين و دیگرمترمرداد 
- وس است نوسان شبانهیدرجه سلس 7/19تا  1/19حدود  یینسبتًا گرم با دما يهاشب يدرجه است و دارا 8/28

  باشد. یم يم خشک بریرسد که نشانگر اقلین نوسان به حداکثر خود میدر زمان ا یه حتیدما در کل يروز
روز آن  8/109ن مدت حدود یا یکه در ط يور گرم است به طوریشهر از خرداد ماه تا شهر يهوا يدما

ر و مرداد به وقوع یت يهاز در ماهیده نیها، به ثبت رسرود. حداکثر مطلقیم درجه فراتر 30روزها از  يدما
  ز تجربه کرده است.یوس را نیدرجه سلس 40ش از یوسته بیپ

کشور  یجنوب یاز نواح ياریست و به نسبت بسیاد نین شهر زیار گرم و ناراحت کننده در ایبس يالبته وقوع دماها
ور به بعد با افت محسوس دما و آغاز دوره سرد یرات ماهانه دما از شهرییدارد. تغ یو سرد زمستان یمعتدل تابستان يدما

روزها در مهرماه نسبتًا معتدل  يدمارود. یز میشبانه ن يهاخبندانیکه از آذر ماه احتمال وقوع  يشود. به طوریمشخص م
ن و در یتر باشد هم وجود دارد. از آبان ماه تا فروردنییپاوس یدرجه سلس 10نکه از مرز یها سرد است و احتمال ااما شب

که  ياگردد به گونهیم یبایژه در زمستان ارزیار سرد به ویبس يهاشهر سرد با شبینیشهر خم يطول شش ماه فوق هوا
 - 4هوا از  يسرد دما يهاشب در طول ماه 15داشته و به طور متوسط  يروزخبندان کامل شبانهیروز از سال  3/1حدود 

شوند و حداقل مطلق یوسته دما از مهرماه تا اسفند حادث میبه وقوع پ يهاز کمتر است حداقل مطلقیوس نیدرجه سلس
  ن شهر است.یده در ایبه ثبت رس ين دمایترنییوس پایدرجه سلس - 14
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  ماهانه دما و حداکثر و حداقل مطلق يهانیانگیرات میی: روند تغ324-1جدول شماره 

ساالنهاسفندبهمن يدآذرآبانمهروریشهرمردادریتخردادبهشتیاردنیفروردشاخص دما

حداکثر مطلق                                                    

ن حداکثر دمایانگیم                                           

ن روزانه دمایانگیم                                   

ن حداقل دمایانگیم                                  

حداقل مطلق                                 

و باالتر از  40يحداکثر مساو يهمراه با دما ين تعداد روزهایانگیم
آن                          

و باالتر از  30يحداکثر مساو يهمراه با دما ين تعداد روزهایانگیم
آن

                             

و باالتر از  21 يحداقل مساو يهمراه با دما ين تعداد روزهایانگیم
آن

                             

ن تر یو پائ 0 يحداکثر مساو يهمراه با دما ين تعداد روزهایانگیم
از آن

                        

ن تر یو پائ -4 يحداقل مساو يهمراه با دما ين تعداد روزهایانگیم
از آن

                    

ن حداکثر و حداقل دمایاننگین میتفاوت ب                          

    ک اصفهانینوپتیستگاه سیا يآمار يهان و پردازش مشاور براساس دادهیتدو ماخذ:
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 شهرینیستگاه خمیرات بارش در ایی: روند تغ324-2جدول شماره 
 ساالنه اسفند بهمن  يد آذر آبان مهر وریشهر مرداد ریت خرداد بهشتیارد نیفرورد شاخص بارش

 انهیحداکثر  بارش ماه                       

 انهین بارش ماهیانگیزان میم                    

 انهیحداقل  بارش ماه 

 ین فصلیانگیم       

 یمجموع بارش فصل      

 یدرصد فصل    

 حداکثر بارش روزانه    

 متر یلیم 10ا بزرگتر از ی يهمراه بابارش مساو يتعدادروزها    

 متر یلیم 5ا بزرگتر از ی يهمراه بابارش مساو يتعدادروزها    

 متر یلیم 1ا بزرگتر از ی يهمراه بابارش مساو يتعدادروزها       

 همراه با بارش يتعداد روزها         

  ک اصفهانینوپتیستگاه سیا يآمار يهان و پردازش مشاور براساس دادهیماخذ: تدو         

  شهرینیستگاه خمیدر ا یرات ماهانه رطوبت نسبیی: روند تغ324-2جدول شماره 
 ساالنه اسفند بهمن  يد آذر آبان مهر وریشهر مرداد ریت خرداد بهشتیارد نیفرورد شاخص رطوبت

 یرطوبت نسبن حداکثر یانگیم                       

 ین رطوبت نسبیانگیم                   

 ین حداقل رطوبت نسبیانگیم          

 6:30در ساعت  ین رطوبت نسبیانگیم      

 12:30در ساعت  ین رطوبت نسبیانگیم      

 18:30در ساعت  ین رطوبت نسبیانگیم     

  ک اصفهانینوپتیستگاه سیا يآمار يهان و پردازش مشاور براساس دادهیماخذ: تدو       
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ــد تغ 324-1نمــودار شــماره  ــرون ــه   يهــانیانگیــرات میی ــا و حــداکثر و حــداقل مطلــق ب ــه دم ماهان
  دهند.یرا نشان م يدوره آمار یده طیثبت رس

  
  یبارندگ -2-4-2-3

 ياســت کــه بــه همــراه کــم فشــارها یمرطــوب يانــات هــوایمنطقــه جر يهــایعمــده بارنــدگمنشــاء 
ـ  یمهـاجر از ن  ـ و شـمال  یمـه غرب  يدرصـد) صـحرا   41(ه یدرصـد) سـور   6/28ه (یـ ق ترکیـ کشـور از طر  یغرب

ز یـ ن یفوقـان  يفشـارها رسـد. کـم  یدرصـد) بـه منطقـه مـ     5/2اه (یسـ  يایـ درصـد) و در  4/22قـا ( یر آفریکب
  دهند.یل میدرصد) حاالت را تشک 5/5(

ن یانگیــاســت کــه از م يابــه گونــه یم بارشــیاقلــشــهر بــه لحــاظ ینــیشــهر خم ییایــت جغرافیــموقع
 يهـا تیـ فعال يسـاالنه آن کـم و بـرا    يهـا حجـم بـارش   باشـد. گرچـه  یبارش سـاالنه کـل کشـور کمتـر مـ     

ـ ایـ د نورو در مجمـوع بـرآ   یآبرفتـ  يهاه آبخوانیو تغذ يکشاورز گـردد  یمـ  یابیـ منطقـه نامناسـب ارز   یز آب
بـه صـورت گسـترده انجـام      يکشـاورز  يهـا تیـ رود فعالنـده یو عبـور رودخانـه زا   یاما با توجه بـه توپـوگراف  

  گردد.یم
 1984-2003( يدوره آمــار ین بــارش ماهانــه و ســاالنه در طــ   یانگیــم 324-2جــدول شــماره  

  دهد.یشگاه اصفهان را نشان میک پاالینوپتیستگاه سیا يسال برا 20بًا ی) تقريالدیم
ن مـاه محسـوب   یتـر دهـد کـه اسـفند پربـاران    یشـهر نشـان مـ   ینـ یع ماهانـه بـارش در شـهر خم   یتوز

درصـد   3/21ده و حـدودًا  یـ متـر محاسـبه گرد  یلیم 2/27ن مـاه  یـ ن بـارش ا یانگیـ کـه م  يشود بـه طـور  یم
بـارش از آذر مـاه اسـت    ش یرات ماهانـه بـارش نشـانگر افـزا    ییـ شـود. رونـد تغ  یاز بارش سـاالنه را شـامل مـ   

 یدر نـواح  ياترانـه یمد يپ بـارش در زمسـتان متناسـب بـا الگـو     یـ ابـد و ت یین ادامـه مـ  یکه تا آخـر فـرورد  
ن حـال ورود گـاه بـه گـاه     یـ دارنـد بـا ا  یافـت مـ  یقـدار بـارش را در  ن میتابستان کمتـر  يهاماهاست.  يمرکز
 يهـا ک بـارش یـ و توپوگراف ییایـ ر عوامـل جغراف یهـا تحـت تـأث   تـوده  یکیمرطـوب و صـعود مکـان    يهـا تـوده 

  گردد.  یرا در تابستان موجب م يرگبارکوتاه مدت و 
 6/22 یبــارش در طــن مقــدار یــده اســت. ایــمتــر محاســبه گردیلیم 6/127ن بــارش ســاالنه یانگیــم

 324-2باشـد. نمـودار شـماره     یفصـل زمسـتان ممکـن از نـوع برفـ      يهـا کنـد. بـارش  یزش میروز از سال ر
ــتوز ــه م ی ــارش ب ــه ب ــماره  یلیع ماهان ــودار ش ــر و نم ــتوز 324-3مت ــلی ــد در   یع فص ــارش برحســب درص ب
  دهد.یشگاه اصفهان را نشان میک پاالینوپتیستگاه سیا
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  شهرینیستگاه خمیشاخص دما در ا: 324- 1نمودار شماره 

  
  
  

  شهرینیستگاه خمی: شاخص بارش در ا324- 2نمودار شماره 

  
  
  
  

- 2 0

- 1 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

حداکثر مطلق میانگین حداکثر دما میانگین روزانه دما میانگین حداقل دما حداقل مطلق

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

حداکثر  بارش ماهیانه میزان میانگین بارش ماهیانه حداقل  بارش ماهیانه
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  شهرینیستگاه خمیدر ا ی: شاخص بارش فصل324- 3نمودار شماره 

  
  

  

  شهرینیستگاه خمیدر ا رطوبت: شاخص 324-4نمودار شماره 

  
  

بهار  
28%

تابستان
پاییز  1%

22%

زمستان
49%

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0

میانگین حداکثر رطوبت نسبی میانگین رطوبت نسبی میانگین حداقل رطوبت نسبی
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  یرطوبت نسب یبررس -3-4-2-3
ــ  ــت موجــود در مح ــیعناصــر مهــم اقلط از یرطوب ــ  یم ــم در  يم کشــاورزیاســت کــه هــم در اقل و ه

در  یســت انســانیط زیرطوبــت در محــ يجنبــه کــاربر یبــه طــور کلــدارد.  یعیکــاربرد وســ يم شــهریاقلــ
اســت کــه بــه  یمـ یل بــاد و دمــا بـه صــورت نمودارهــا و جــداول اقل یــاز قب یمـ یر عناصــر اقلیق بــا ســایـ تلف
-هین مطالعـه توصـ  یـ ز دارد. در ایـ مربـوط بـه خـود را ن    یمـ یاقل يهـا هیده و توصـ یـ انجام يهاتین وضعییتع
عنصـر رطوبـت    یبـا بررسـ   یک سـاختمان یـ ماتیوکلیو نمـودار ب  یگـ لاو یمـ یسـت اقل یو نمودار ز یماهان يها

ــه عنــوان جــزء مهــم مطالعــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. رطوبــت موجــود در محــ    يهــاســتگاهیط در ایب
شــود و عبــارت اســت از مقــدار رطوبــت یان مــیــســب درصــد ببرح یله رطوبــت نســبیبــه وســ یهواشناســ

توانـد  یکسـان مـ  ی یکینوپتیط سـ یر شـرا یکـه همـان هـوا در سـا     یموجود در هوا به حـداکثر مقـدار رطـوبت   
ــه اشــباع کامــل برســد   ــا ب عنصــر رطوبــت ســه نوبــت در روز و براســاس ســاعت   .در خــود داشــته باشــد ت

ــ ــدازه عصــر 18:30ظهــر وَ  12:30صــبح وَ   6:30َ یمحل ــگان ــ يری ــر ایم ــالوه ب ــشــود. ع هــا و ن حــداقلی
ک مـاه  یـ روزانـه در طـول    ين حـداکثرها یانگیـ ن حـداقل و م یانگیـ ز براسـاس م یـ حداکثر رطوبـت ماهانـه ن  

ــدازه ــگان ــ يری ــزارش م ــردیو گ ــماره گ ــد تغ 324-3د. جــدول ش ــرون ــت نســب یی ــه رطوب را در  یرات ماهان
  دهد.یشگاه اصفهان نشان میپاالک ینوپتیس يهاستگاهیساعات مختلف روز در ا

ــودن دمــاییل پــایــســرد ســال بــه دل يهــاشــود در مــاهیهمچنانکــه مشــاهده مــ زان یــهــوا م ين ب
 ين دمــایه صــبح کــه مصــادف بــا کمتــریــب در ســاعات اولیــن ترتیشــتر اســت. بــه همــیب یرطوبــت نســب

 یحـداقل رطوبـت نسـب   شـتر اسـت.   یار بیر اوقـات روز بسـ  یهواست مقدار رطوبت نسـبت بـه سـا    يروزشبانه
ن مقــدار رطوبــت را یفصــل تابســتان کمتــر يهــادهــد و مــاهیظهــر) رخ مــ 12:30در ســاعات گــرم روز (َ 

درصــد  30روزهــا مقــدار رطوبــت بــه کمتــر از  یور در طــیان شــهریــکــه از خــرداد تــا پا يدارنــد بــه طــور
  هوا محسوس است. یده و خشکیرس

ک از یـ هـر   يبـرا  يریرپـذ ییب تغیضـر  یت رطوبـت نسـب  راییـ نوسان روزانـه نسـبتًا بـاال در تغ    باوجود
ک از ســاعات یــد رطوبــت در هــر ین اســت و نشــاندهنده نظــم و عــدم نوســان شــدییســاعات روز نســبتًا پــا
درصــد اســت در  28تــا  16ک روز بــه طــور متوســط از یــ یگــر نوســان رطوبــت در طــیاســت بــه عبــارت د

از حــداقل  يدوره آمــارک از ســاعات ثبــت شــده در طــول یــهــر  يکــه دامنــه نوســان رطوبــت بــرا یحــال
ــت. انــدازه   42/68تــا حــداکثر   16/18 ــد اس ــب  يریــگدرص ــت نس ــادر مــاه یرطوب ســرد ســال و   يه

ــا کمتــردظهــر کــه مصــا 12:30ســاعتَ  رات و نوســان رطوبــت ییــزان رطوبــت روزانــه اســت. تغیــن میف ب
ـ  شــتر عوامــل یر و دخالـت ب یاز تــأث یناشـ رات ییــن تغیــاگـر ســال اسـت.   یهــا و ســاعات در مـاه یش از ســایب

ر یشــتر تحــت تــأثیم بیســرد عناصــر اقلــ يهــاتــوان گفــت در زمســتان و مــاهیشــهر اســت. مــ ییایــجغراف
در نظــر  يشــهر یب در مســائل طراحــیــن ترتیــرنــد. بــه ایگیقــرار مــ یمــیو خــرده اقل ییایــعوامــل جغراف
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هـا و مـزارع، اسـتخرها    سـبز، بـاغ   يفضـاها ل یـ رگـذار هسـتند از قب  یرطوبـت تأث  يکـه بـر رو   یداشتن عوامل
ژه در فصـل تابســتان  یـ آنهــا بـه و  ییایـ ..) پـراکنش جغراف .(رودخانـه، تــاالب، چشـمه و   یو منـابع آب سـطح  

-4رد. نمـودار شــماره  یـ محسـوس اســت الزم اسـت مـورد توجـه قــرار گ     يز تـا حـدود  یــهـوا ن  یکـه خشـک  
  دهد.یشگاه اصفهان را نشان میک پاالیتنوپیستگاه سیدر ا یرات ماهانه رطوبت نسبییروند تغ 324

  

  ت بادیوضع یبررس -4-4-2-3
ل یم را تشــکیار عظــیبســ یکینــامیســتم دیک سیــاطــراف آن در مجمــوع  ين و هــوایزمــ ،دیخورشــ

ــ یــر مییــدهنــد بــه علــت تغیمــ دمــا در آن  ين، هــوایزان حــرارت متبادلــه در نقــاط مختلــف از ســطح زم
و  یامـر بـه نوبـه خـود موجـب حرکـت هـوا بـه صـورت افقـ           نیـ گـردد کـه ا  یرات فشـار مـ  ییـ دستخوش تغ

  .1شودیده میهوا باد نام یگردد، حرکت افقیم يدعمو
ا عـدم  یـ دارد. انتشـار   یینقـش بسـزا   يسـت شـهر  یط زیاسـت کـه در محـ    یمـ یباد از جمله عناصر اقل

ه، گــرد یــنقلل یاز کارخانجــات و وســا یخروجــ يماننــد دودهــا و گازهــا یاز عوامــل آلــودگ ياریانتشــار بســ
گــر نقــش بــاد در یدارد. از طــرف د یبــد و نــامطبوع بــه جهــت و ســرعت بــاد بســتگ يو بــو يو غبــار شــهر

 یمــین عناصــر اقلیــا یگــردد در بررســیمرطــوب باعــث مــ يهــال درجــه حــرارت هــوا و حمــل تــودهیتعــد
  رد.یآن به دقت مورد توجه قرار گ یان و فراوانیت درازمدت جهت و جریوضع

  
  ان بادیل جریو تحل یبررس •

ــه منظــور تحل ــب ــعی ــاد دادهیل وض ــات ب ــوال10 يه ــال مت ــتخراج گرد1998-2007( یس ــ) اس ده و ی
  شهر به دست آمده است. يو ساالنه برا یماهانه فصل يبراساس آنها گلبادها
متفاوت سرعت  يهاده شده از جهات مختلف را در بازهیوز يتعداد و درصد بادها 324- 4جدول شماره 
 يده است. سریه گردیشهر تهینیماهانه شهر خم يدهد. براساس جدول فوق گلبادهایبرحسب ماه نشان م

  نشان داده شده است. 324- 5در نمودار شماره  شهرینیخمماهانه شهر  يگلبادها
و ســاالنه نشــان  یده شــده را بــه صــورت فصــلیــوز يجهــت و ســرعت بادهــا 324-5جــدول شــماره 

  ده است.یم گردیو ساالنه ترس یفصل يز گلبادهاین اساس نیبرهمدهد. یم
ام سـال  یـ شـتر ا یرها غـرب و شـرق در ب  یدهـد کـه مسـ   یو ماهانـه بـاد نشـان مـ     یان فصلیجر یبررس

ـ جنـوب  يرهاین حـال از مسـ  یـ رونـد بـا ا  یب غالـب بـه شـمار مـ    یان باد غالب و نایجر  یشـرق و شـمال  یغرب
-ین فصــل مــیز در همــیــن بادهــا نیدترین و شــدیتــريرگــذار هســتند قــویتأث ینــیم شــهر خمیکــه در اقلــ
  ابد.ییبرفراز شهر وزش م ییبادها ییایجهات جغراف یفصول معموًال از تمام ین در طیباشد. همچن
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 ين مقـدار هـوا  یفصـل بهـار کـه کمتـر     يهـا سـال را دارد. بـرخالف مـاه    يهـا ن ماهیز آرامترییفصل پا
  اند.شهر ثبت نموده يآرام را برا

سـازد  یانـات کـوه بـه دشـت را فـراهم مـ      یشـهر کـه امکـان جر   ینـ یها در غـرب خم به علت وجود کوه
ــاتیجرن یو همچنــ ــ  یان ــأثیشــود و همچنــیکــه از غــرب کشــور وارد م ــ يرات بادهــاین ت ــاطق  یمحل و من

  گردد.یشرق کشور در زمان تابستان از جهت شرق در محاسبات مشاهده م يریکو
ش رطوبــت یان بــاد احتمــال افــزایــباشــد جریان مــیــجر يرود دارانــدهیکــه زا ییدر ضــمن در ســالها

باشـد.  یان بـاد (عمومـًا در فصـل تابسـتان) از شـرق مـ      یـ ام سـال جر یـ که در ا یمواقعسازد. یهوا را فراهم م
ــه ا  ــا توجــه ب ــنعت یب ــاطق ص ــه من ــرق خم ینک ــیاصــفهان در ش ــال ا  ین ــرار دارد احتم ــهر ق ــه ذرات یش نک

بـه علـت   بـرد.  یشـهر پخـش کنـد را بـاال مـ      يفضـا  یدر خود حمل کند و بر سـطح پراکنـدگ  نده هوا را یآال
 یده وارونگـ یـ شـهر امکـان پد  ینـ یشـهر خم  ییایـ ت جغرافیـ سـرد سـال و موقع   يهـا آرام بـودن هـوا در مـاه   

  ژن) وجود دارد.رنویهوا (ا
  

  ان ماهانه بادیجر یبررس •
  ه: یژانو - 

آرام اسـت کـه مقـدار آن از مـاه آخـر       يمصـادف بـا هـوا   ن مـاه  یـ در ا یبـان دهیـ درصد مواقـع د  1/68
-ر جنـوب یرود و مسـ یر غالـب بـه شـمار مـ    یدرصـد مسـ   85/10ر غـرب بـا   یکاسته شـده مسـ   يسال مقدار

ه یـ متـر بـر ثان   7تـا   5بـا شـدت    ییدهـد و بادهـا  یل مـ یب غالـب را تشـک  یدرصد جهت باد نا 72/4با  یغرب
ـ  باشـد. الب یب غالـب مـ  یـ ر بـاد نا یمنطبق بر مسـ  بـا   ین بادهـا کـم اسـت جهـت شـمال     یـ اوقـوع   یتـه فراوان

  دهد.ین دفعات وزش را نشان میدرصد کمتر 25/1
  

  ه:یفور - 
ــوا   68/46 ــور متوســط ه ــه ط ــع ب ــا  يدرصــد مواق ــزارش شــده در س ــات  یآرام گ ــاد از جه ــع ب ر مواق

انـات بـاد   یآرام کاسـته شـده و بـر جر    ياز مقـدار هـوا   یزان قابـل تـوجه  یـ ن میهمچنابد. ییمختلف وزش م
رود. بـه طـور عمـده بادهـا     یر غالـب بـه شـمار مـ    یدرصـد مسـ   02/19ر غـرب بـا   یده است مسـ یافزوده گرد

ب غالــب را یــدرصــد بــاد نا 73/8بــا  یغربــه دارنــد. ســمت شــمالیــمتــر بــر ثان 5تــا  3در حــدود  یســرعت
  دهد. یدرصد حداقل دفعات وزش را نشان م 99/2با  یشرقدهد و جهت جنوبیل میتشک

  
  مارس: - 
ــا ــاه ی ــ ن م ــاه م ــون م ــر یهمچ ــوا یاز کمت ــدار ه ــا  ين مق ــع د  05/41آرام ب ــد مواق ــدرص ــاندهی  یب
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ک شـدن بـه فصـل بهـار بـر مقـدار وزش بـاد افـزوده شـده          یـ ر فصـول و نزد ییـ برخوردار است با توجه بـه تغ 
ـ ر غالـب و بـاد جنـوب   یدرصـد از کـل وزش مسـ    72/19 یاست باد غرب ب غالـب  یـ درصـد نا  28/10بـا   یغرب

  رود.یشمار م به
ب غالـب از  یـ درصـد اسـت و بـاد نا    45/16ر غـرب بـا   یفصـل زمسـتان عمـدتًا تحـت تـأث      یبه طور کلـ 

-آرام در زمسـتان بـه طـور قابـل مالحظـه      يابـد. مقـدار هـوا   ییدرصـد وزش مـ   79/7بـا   یغربسمت جنوب

ر فصـل  ییـ هـوا و تغ  يهـا جـا شـدن تـوده   توانـد نشـانگر جابـه   یموضـوع مـ  ن یـ اکند کـه  یدا میکاهش پ يا
  باشد.

  
  ل:یآور - 

 ين مقـدار هـوا  ین مـاه آرام اسـت کـه رتبـه دوم را در کمتـر     یـ ا يدرصـد از مواقـع هـوا    99/41حدود 
ـ    یـ متـر بـر ثان   7تـا   5بر سـرعت بـاد در بـازه     یآرام را در طول سال دارد و اندک بـا   یه افـزوده شـده بـاد غرب

ــا  یغربــر جنــوبیمســدهــد پــس از آن یل مــیر غالــب را تشــکیدرصــد مســ 23/19 ر یمســدرصــد  26/9ب
ـ یدرصـد کمتـر   49/2بـا   یشـرق رود. جهـت جنـوب  یب غالـب بـه شـمار مـ    ینا وقـوع بـاد را نشـان     ین فراوان
  دهد. یم

  
  :یم - 

باشـد کـه   ین مـاه از سـال مـ   یـ مربـوط بـه ا   يهـا یبـان دهیـ درصد از کـل د  05/41آرام با  يمقدار هوا
ــا فراوانــیدر طــول ســال برخــوردار اســت مســ  آرام حــداقل يماننــد مــاه مــارس از مقــدار هــوا   یر غــرب ب

ه قـرار دارد بـه عنـوان جهـت     یـ متربـر ثان  5تـا   3از آن در طبقـه سـرعت    يادرصد که بخـش عمـده   88/19
ـ غالب و بـاد شـمال   دهـد و حـداقل وزش در جهـت    یب غالـب را شـکل مـ   یـ نار یمسـ درصـد   59/8بـا   یغرب

  باشد.یدرصد م 02/2 یجنوب با فراوان
  

  ژوئن:  - 
دهــد و رفتـه رفتــه بــر مقــدار  یل مــیماهانــه را تشـک  يهــایبــاندهیـ درصــد از د 96/44آرام بــا  يهـوا 

ر یگــردد. مســیمواقــع وزش بــاد مالحظــه مــ یمــیش از نین حــال در بــیــآرام افــزوده شــده بــاز بــا ا يهــوا
ــا  ــا یدرصــد وزش غالــب و مســ 08/14غــرب ب ــ 96/10ر شــرق ب حــداقل وزش در جهــت باشــد یدرصــد م
  باشد.یدرصد م 46/1مقدار  جنوب با

ـ    يدرصـد هـوا   65/42 يدارافصـل بهـار    یبه طور کلـ  ن مقـدار  ین فصـول کمتـر  یآرام اسـت کـه در ب
ــا یباشــد. مســیآرام را دارا مــ يهــوا ــ  76/17ر غــرب ب ر یشــود مســیدرصــد جهــت بــاد غالــب را شــامل م
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ن بادهـا بـا   یشـتر یو ب نیدترین شـد یآورنـد و همچنـ  یب غالـب را بـه وجـود مـ    یـ غـرب بـاد نا  شـمال  يبادها
ـ ر جنـوب یه منطبـق بـر مسـ   یـ متـر بـر ثان   7تا  5سرعت  ن وزش بـاد از جهـت جنـوب    یاسـت و کمتـر   یغرب

  باشد.یان باد میجر يمواقع دارا یمیش از نین فصل بیدهد. در کل ایدرصد وزش را نشان م 32/2
  

  ه:یژوئ - 
-ین مـاه از سـال مـ   یـ ماهانـه مربـوط بـه ا    يهـا یبـان دهیـ درصـد از کـل د   04/50آرام با  يمقدار هوا

-دهیـ مواقـع د درصـد   89/15ر جهـت داده و مقـدار آن برابـر بـا     ییـ ر باد غالب به سـمت شـرق تغ  یباشد. مس

باشـد.  یه مـ یـ متـر بـر ثان   5تـا   3شـتر در بـازه   یباشـد و ب ین مـ ییار پـا ین سرعت بـاد بسـ  یباشد. با ایم یبان
از جهـت جنـوب بـه    ن وزش بـاد  یرود. کمتـر یبـه شـمار مـ    ب غالـب یـ ر نایدرصد مسـ  7/12 یشرقباد شمال

  باشد. یدرصد م 17/1مقدار 
  

  اوت: - 
 ياز هـوا  یبـان دهیـ درصـد مواقـع د   51/59ن مـاه بـا   یـ شـود ا یآرام افـزوده مـ   يهمچنان بر مقدار هوا

ب یــبـه ترت درصـد   26/12 یشـرق درصـد و شـمال   7/12آرام برخـوردار اسـت. جهـت وزش شـرق بـه مقــدار      
  را دارد. ین فراوانیدرصد کمتر 69/0باشد. جنوب با مقداریب غالب میلب و ناغا يبادها

  
  سپتامبر: - 

ر یمسـ دهـد.  یهـا را بـه خـود اختصـاص مـ     یبـان دهیـ درصـد از د  04/61ن مـاه حـدود   یآرام در ا يهوا
-یب غالـب مـ  یـ ر نایدرصـد مسـ   04/9ر شـرق بـا   یباشـد و مسـ  یدرصد جهت غالب مـ  85/9با  یشرقشمال
  دهد.یثبت شده را نشان من مقدار یدرصد کمتر 17/1همچنان سمت جنوب با باشد. 

باشــد و یمواقــع هــوا آرام مــ یمــیش از نیبــ یدر مجمــوع در فصــل تابســتان بــه طــور متوســط انــدک
ـ  یشرقجهات شرق و شمال -یب غالـب بـه شـمار مـ    یـ ر غالـب و نا یب مسـ یـ تعـداد بادهـا بـه ترت    یدر فراوان

ـ یـ متـر بـر ثان   7تـا   5ن سـرعت  یانگیـ بـا م  ییبادهـا  ح که وقوعین توضیرود با ا ه یـ متـر بـر ثان   7ش از یه و ب
  باشد.یر فصول میب غالب خالف ساین فصل جهت وزش باد غالب و نایافتد و در ایبندرت اتفاق م

  
  اکتبر: - 

ـ   یهـا را بـه خـود اختصـاص مـ     یبـان دهیـ درصـد از د  16/65ن مـاه در  یـ آرام در ا يهوا  یدهـد بـاد غرب
ل یب غالــب را تشــکیــغالــب و نا يرهایب مســیــدرصــد وزش بــه ترت 77/5بــا  یدرصــد و بــاد شــرق 04/10
  باشد.ین مقدار وزش دارا میدرصد کمتر 49/1با  یر جنوبیضمنًا مسدهند. یم



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  58

مهندسان مشاور نقش محیط    

  نوامبر: - 
کـه رتبــه دوم را بـه خـود اختصــاص داده و     ییآرام افـزوده شــد تـا جـا    ين مـاه بـر مقــدار هـوا   یـ در ا

دهـد  یل مـ یدرصـد وزش بـاد غالـب را تشـک     88/7درصد مواقع هوا آرام اسـت. بـاد غـرب بـا      38/70حدود 
ب غالــب اســت و حــداقل وزش بــاد از ســمت شــمال بــه مقــدار یــر نایدرصــد مســ 17/6بــا  یر شــرقیو مســ

  باشد. یدرصد م 67/1
  

  دسامبر:  - 
هــا یبـان دهیـ درصـد از د  9/72آرام اسـت و حــدود   ين مقـدار، هـوا  یشــتریرتبـه اول ب  ين مـاه دارا یـ ا 

 یاد وارونگـ جـ یآرام همـراه بـا سـرد شـدن هـوا بـوده و امکـان ا        ين هـوا یآرام بوده است که ا يهمراه با هوا
ـ     یشـتر مـ  یب یژن) را در سطح شـهر و مراکـز صـنعت   رنویهوا (ا  54/7اسـت کـه    یکنـد جهـت بـاد غالـب غرب

ــ ــا  یرقشــود و بــاد شــیرا شــامل مــ یدرصــد فراوان ن مــاه یــب غالــب اســت در ایــر نایدرصــد مســ 52/5ب
  م.ین وزش باد را شاهد هستیدرصد کمتر 21/1به مقدار  یهمچون ماه گذشته از جهت شمال

درصــد  47/69برخــوردار اســت و در مجمــوع  يآرامتــر ير فصــول از هــوایان ســایــز در مییفصــل پــا
ب غالـب بـه شـمار    یـ ر نایجهـت غـرب مسـ    ن فصـل اسـت و  یـ از مواقع هوا آرام است جهت غرب باد غالـب ا 

  باشد.یم یشرقزان باد از سمت جنوبین مین کمتریرود و همچنیم
-درصـد از مواقـع شـبانه    31/55ن نکتـه اسـت کـه حـدود     یـ انگر ایـ شـهر ب ینـ یگلباد ساالنه شـهر خم 

ات ر اوقــات بــاد از جهــیباشــد و در ســایمواقــع مــ یمــیشــتر از نیب یشــهر آرام اســت کــه انــدک يروز هــوا
ه دارنـد و  یـ متـر بـر ثان   3تـا   1حـدود   یتعده شـده سـر  یـ وز يدرصـد از بادهـا   16/3وزد حـدود  یمختلف م

فــوق  يه اســت کــه هــر دو گــروه از بادهــایــمتــر بــر ثان 5تــا  3ن ســرعت آنهــا یانگیــز میــدرصــد ن 46/36
تـا   5آنهـا  ن سـرعت  یانگیـ ز میـ درصـد از بادهـا ن   98/4آورنـد. حـدود   یرا به وجـود مـ   یفیم ضعیان نسیجر
ز یــدرصــد از بادهــا ن 08/0شــود و حــدود یرا شــامل مــ ينســبتًا قــو يبادهــا يه کــه ســریــمتــر در ثان 7
ـ      یه مـ یـ متـر در ثان  7ش از ین سرعت آنها بیانگیم درصـد   19/12بـا   یشـوند در طـول سـال جهـت بـاد غرب

ب و بــاد ب غالــیــر نایدرصــد مســ 86/7بــا  یشــود و بــاد شــرقیجهــت غالــب را شــامل مــ یاز کــل فراوانــ
  زان وزش باد را دارا بوده است.یدرصد حداقل م 08/2با  یجنوب
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  شهر ینیدرشهر خم متفاوت سرعت بر حسب ماه يهاده شده از جهات مختلف در بازهیوز ي: تعداد و درصد بادها324- 4جدول شماره 

 آرام ماه     سرعت    
 شمال غربی  غربی  جنوب غربی  جنوبی  جنوب شرقی  شرقی  شمال شرقی  شمالی

 درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د

1_3 

 هیژانو

   
3_5   
5_7 
>7 

  جمع   
1_3 

 هیفور


 3_5    

5_7      
>7 

  جمع    
1_3 

س
مار

 


 3_5     

5_7  
>7 

  جمع  
1_3 

 لیآور

 
3_5      
5_7 


   

>7  



 جمع    
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 آرام ماه     سرعت    
 شمال غربی  غربی  جنوب غربی  جنوبی  جنوب شرقی  شرقی  شمال شرقی  شمالی

 درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د

1_3 

 یم




  
3_5    
5_7   
>7 
 جمع   
1_3 

ئن
ژو

 

 
3_5  
5_7 
>7  

  جمع   
1_3 

 هیژوئ


3_5        
5_7 
>7 

  جمع    
1_3 

وت
ا

 


3_5    
5_7 




>7 
  جمع     

سپتا 3_1  مبر 
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 آرام ماه     سرعت    
 شمال غربی  غربی  جنوب غربی  جنوبی  جنوب شرقی  شرقی  شمال شرقی  شمالی

 درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د

3_5   
5_7 




>7 
 جمع  
1_3 

تبر
اک

 

    
3_5   
5_7 


 

>7 
 جمع  
1_3 

مبر
نوا

 

  
3_5 
5_7 




>7 
 جمع  
1_3 

مبر
سا
د

 

 
3_5 
5_7 




>7 



 جمع
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  و ساالنه یبه صورت فصلشهر  ینیدر شهر خمده شده یوز يجهت و سرعت بادها: 324- 5شماره  جدول

 آرام  سرعت
 شمال غربی غربی جنوب غربی جنوبی جنوب شرقی شرقی شمال شرقی  شمالی

 درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د درصد تعدا د
1_3 

ان
ست
زم

 

  
3_5    
5_7   
>7 52.11% 
 3760 جمع   
1_3 

هار
ب

  

    
3_5    
5_7     
>7 42.65% 
 3108 جمع
1_3 

ان
ست
تاب

 

  
3_5   
5_7  
>7 56.81% 
 4177 جمع  
1_3 

 زیپائ

 
3_5  
5_7   
>7 69.47% 
 5113 جمع  
1_3 

 ساالنه

    
3_5      
5_7    
>7 55.31% 
 16158 جمع   
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مهندسان مشاور نقش محیط    
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مهندسان مشاور نقش محیط    
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مهندسان مشاور نقش محیط    
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مهندسان مشاور نقش محیط    
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مهندسان مشاور نقش محیط    
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مهندسان مشاور نقش محیط      
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مهندسان مشاور نقش محیط    
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  یاولگ یمیست اقلینمودار ز -5-4-2-3
ت یــمناسـب کـه مطلوب   يهــاشــهر و مشـخص کـردن مـاه    یمـ یسـت اقل یط زین شــرایـی بـه منظـور تع  

ن یـ اسـتفاده شـده اسـت. ا    یاولگـ  یمـ یسـت اقل یانسـان اسـت از نمـودار ز    یسـت یط زیم متناسب با شـرا یاقل
ــا و رطوبــت محــدوده آســا منمــودار براســاس دو شــاخص  ــیهــم دم ــرا یمــیســت اقلیو ز یش حرارت  يرا ب

ت یـ دهنـده مطلوب ن محـدوده نشـان  یـ هـا در ا ک از مـاه یـ هـر   يریـ که قرارگ يسازد بطوریانسان مشخص م
زان بـاد  یـ ن براسـاس م یشـود. همچنـ  یا گرمـازا احسـاس نمـ   یـ کننـده  ل خنـک یااز بـه وسـ  یـ م بـوده و ن یلاق

ــیموجــود در محــ ــوان ایط م ــت ــا حــدودی ــزا ين محــدوده را ت ت یوضــع 324-6ش داد. نمــودار شــماره یاف
شــود یدهــد. چنانکــه مشــاهده مــیشــهر نشــان مــینــیرا در شــهر خم یمــیســت اقلیزو  یش حرارتــیآســا
روز  یط هـوا در طـ  ین دو مـاه شـرا  یـ قـرار دارنـد و در ا  مطلـوب   يمحـدوده هـوا  ن و آبان در یفرورد يهاماه

-شـود. در مـاه  یاحسـاس نمـ   یش حرارتـ یجهـت آسـا   یکیل مکـان یچگونـه وسـا  یاز بـه ه یـ مطلوب بـوده و ن 

از  يریـ گن حـال ضـمن بهـره   یـ گـرم اسـت و بـا ا    يروز تـا حـدود   یبهشت و مهـر مـاه هـوا در طـ    یارد يها
بــا  يان بــادیــکــه جر يرا برقــرار ســاخت، بــه طــور یش حرارتــیط آســایشــراتــوان یط بــاد غالــب مــیشــرا

ام از سـال مقـدار   یـ ن ایـ خوشـبختانه در ا باشـد.  یط مـ ین شـرا یـ ن ایه قـادر بـه تـأم   یـ متر بر ثان 5/1سرعت 
ار یروز بسـ  یهـوا در طـ   وریان شـهر یـ باشـد. از خـرداد مـاه تـا پا    یط مـ ین شـرا یـ ن ایباد غالب قـادر بـه تـأم   

ـ   یکیل خنـک کننـده مکـان   یسـا از بـه و یـ گرم و ن ط و ید محـ یشـد  یشـود. خشـک  ی) احسـاس مـ  ی(کـولر آب
  سازد.یم یرا الزام یش حرارتیق رطوبت جهت آسایاز به تزرین مواقع سال نیهوا در ا يگرما

دمـا   يروزاد شـبانه یـ م شـهر افـت شـبانه دمـا و نوسـان ز     یحـاکم بـر اقلـ    یابـان یط بیبا توجه بـه شـرا  
خنـک تـا معتـدل در فصـل تابسـتان حـاکم اسـت. بـا          يها معمـوًال هـوا  و شبد دما شده یباعث کاهش شد

ش یآزاد احسـاس آسـا   ينسـبتًا گـرم بـر منطقـه حـاکم اسـت امـا در هـوا         ییور شـبها یآنکه از خرداد تا شهر
بهشـت هـوا نسـبتًا سـرد     ین و اردیفـرورد  يتـا شـبها   یان سـال و حتـ  یـ برقرار است. از مهرماه تـا پا  یحرارت

شـود از آبـان تـا اسـفند مـاه      یط احسـاس مـ  یش محـ یاز بـه گرمـا  یـ سـال کـه ن   يهـا مـاه ن یاست و سـردتر 
  است.
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  یماهان یابیجداول ارز -6-4-2-3
ــ ــرا یبررس ــیش ــاریط اقل ــاس ارز  يم و معم ــهر براس ــش ــایابی ــان يه ــودار ب یماه ــوکلماتیو نم ک ی

زان یــو م یو رطــوبت ییط دمــایشــرا یپــس از بررســ یصــورت گرفتــه اســت. در جــداول ماهــان یســاختمان
ات ارائــه شــده اســت. جــدول یــو جزئ یبــه صــورت مقــدمات يمعمــار يهــاهیط توصــیبــاد موجــود در محــ

مـاه   4 ين اسـاس بـرا  یدهـد. بـرا  یشـهر را نشـان مـ   ینـ یخم یمـ یط اقلیه از شـرا یاول یابیارز 324-6شماره 
 يروزشـبانه ابـد و در مجمـوع نوسـان    ییت مـ یـ گـرم حاکم  يز هـوا یـ مـاه ن  4سـرد و   ياز سال مشکل هـوا 

ـ یم بیضـخ  يوارهـا یاز بـه د یـ اد نیز -7سـازد. جـداول شـماره     یرا الزامـ  ییت گرمـا یر در هـدا یبـا تـأخ   یرون
  دهد.یشهر را نشان م يبرا يمعمار يهاشنهادیها و پهیتوص 324-8و  324

  
  یک ساختمانیماتیوکلینمودار ب -7-4-2-3

قابــل توســعه  يهــاســاختمان و محــدوده يط معمــاریشــرا یک ســاختمانیــماتیوکلینمــودار ب یبررســ
م یط اقلـ یشـرا  324-7سـازد. نمـودار شـماره    یرا خاطرنشـان مـ   یمـ یاقل ياحکـام متناسـب بـا معمـار     يبرا

  دهد.یشهر نشان مینیخم يرا برا یساختمان
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  ارزیابی اولیه ماهانی 324- 6جدول شماره 
  متر 1673ارتفاع از سطح دریا  ،32°  43َ  جغرافیاییعرض  ،51°  33َ  طول جغرافیایی  ،  شهرینیخمنام محل 

آذر
آبان  
مهر  
شهریور  

مرداد  
تیر  
خرداد  

اردیبهشت  
فروردین  
اسفند  
بهمن  
دي  
  دما به سلسیوس  

9/17  3/23  6/29  35  6/
  نهیشیبمعدل ماهیانه دماي   7/14  5/14  8/17  6/23  9/29  1/34  38  38

  نهیکممعدل ماهیانه دماي   -9/5  -1/4  -7/0  2/4  8/9  6/16  7/19  1/19  4/16  4/9  7/2  -4/3
  نوسان ماهیانه دریا  6/20  6/18  5/18  4/19  1/20  5/17  3/18  5/19  6/18  1/20  6/20  3/21
 

68  6/56  6/43  4/34  6/
ماهیانه معدل   6/70  6/68  64  2/55  1/45  9/34  7/32  33

  نهیشیب

بی
نس

ت 
طوب
ر

  

  نهیکممعدل ماهیانه   7/44  3/41  1/36  1/29  7/22  3/17  2/16  6/17  9/17  6/22  2/32  7/41
  معدل کل  4/56  4/53  8/48  6/40  5/32  8/24  1/23  3/24  9/24  8/31  4/43  54
  رطوبت نسبیگروه   3  3  2  2  2  1  1  1  1  2  2  3

  بارندگی به میلیمتر  4/18  1/17  2/27  1/21  7/10  7/3  4/1  4/0  0  4/1  1/10  4/16
à à à å  ß  ß  à à à à à à باد  باد غالب  

ß  ß  ß  ß  å  å  ß  æ  ä  ä  æ  ä  باد نایب غالب  
 

معدل ماهیانه دماي   7/14  5/14  8/17  6/23  9/29  1/34  38  6/38  35  6/29  3/23 9/17
  نهیشیب

منطقه راحت   حداکثر  28  28  30  30  30  32  32  32  32  30  30 28
  حداقل  21  21  22  22  22  23  23  23  23  22  22 21  روز

7/3
- 

7/2  4/9  4/
  نهیکممعدل ماهیانه دماي   -9/5  -1/4  -7/0  2/4  8/9  6/16  7/19  1/19  16

منطقه راحت   حداکثر  21  21  22  22  22  23  23  23  23  22  22 21
  حداقل  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14 14  شب

تعیین وضعیت   روز  س  س  س  م  م  گ  گ  گ  گ  م  م س
  شب  س  س  س  س  س  م  م  م  م  س  س س  گرمایی

 
 H1  جریان هوا ضروریست                       
 H2  جریان هوا مطبوع است                       
 H3  مقابله با باران ضروریست                       

انباشت گرما در جدار ساختمان   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *
 A1  ضروریست

 A2  خواب شبانه در هواي آزاد            *  *  *  *     
 A3  هاي سردمشکل ماه  *  *  *                 *

  
   

٠ 

٠ 

٠ 

١٢ 

٤ 

٤ 

  هاجمع شاخص
٢٠  

جمع: 
9/127 

 

 
ف
ال

 
 

ب 
 

 
 

ج 
 

 
 

 د 

 سرد = س

 معتدل = م
 گرم = گرم

 

معدل دماي 
 سالیانه

69/16 

4/19 

 هانوسان

 

 بیشترین      

6/38 

9/5- 

 کمترین
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  شهرینی: پیشنهادهاي مقدماتی معماري براي خم324-7جدول شماره 
  وضعیت گرماییهاي شاخص  هاپیشنهاد

  
  وضعیت مرطوب  وضعیت خشک

A3 A2 A1 H3 H2 H1 
4 4 12 0 0 0 

  
  شیوه استقرار ساختمان

        0-10      1  ها در امتداد شرق و غربطول ساختمان -1
        11و12    12-5

          0-4  2  معماري فشرده با حیاط -2
  

  هافضاي بین ساختمان
  11و12            3  ازباد مجموعه گسترده و باز براي استفاده -3
  2-10            4  و گرم از باد سرد مانند باال، بشرط جلوگیري -4
  0و1            5  مجموعه فشرده -5
  

  جریان هوا در داخل ساختمان
  3-12            6  هاي منفرد براي استفاده از کوران دائماطاق -6

5-0  
  1و2    

بینـی جریـان   هاي بهم چسبیده و پیشاطاق -7
      7  موقت در مواقع الزم هوا بطور

12-6  

    12-2  0  
  0و1          8  جریان محسوس هوا الزم نیست -8
  

  هاپنجره
% دیوارهــاي 80تــا  40هــاي بــزرگ، پنجــره -9

        0و1    0  9  شمالی و جنوبی
        11و12    0و1  10  %20تا  10 -هاي بسیار کوچکپنجره -10
  شرایط دیگر کلیه    11  %40تا  20 -هاي متوسطپنجره -11

  دیوارها
        0-2      12  کوتاه» زمان تأخیر« -دیوارهاي سبک  -12
        3-12      13  اعم از داخلی و خارجی -دیوارهاي سنگین -13
  

  هاسقف
        0-5      14  هاي سبک، با عایق حرارتیسقف -14
        6-12      15  ساعت 8ازهاي سنگین، زمان تأخیر بیشسقف -15
  

  آزاد خواب شبانه در هواي
          2-12    16  فضا براي خواب شبانه ضروریست -16
  

  حفاظت از باران
      3-12        17  حفاظت در مقابل باران شدید ضروریست -17
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  پیشنهاد درمورد جزئیات –: ماهانی 324- 8جدول شماره 

  درمورد جزئیات ساختمانی هاپیشنهاد
  هاي وضعیت گرماییشاخص

A3 A2 A1 H3 H2 H1 

4 4 12 0 0 0 
  وسعت روزنه، نورگیر، پنجره

        0و1    0  1  % دیوارهاي شمالی و جنوبی80-40وسیع: 
  1-12  2  % مساحت دیوار40-25متوسط: 

    5-2        
        6-10      3  % مساحت دیوار25-15کوچک: 

    4-12  5  % مساحت دیوار40-25متوسط:         11و12    0-3  4  % مساحت دیوار20-10بسیار کوچک: 
  ...محل روزنه

در دیوارهاي شمالی و جنوبی، رو بـه بـاد و   
      6  در ارتفاع بدن انسان

      12-3  
5-0      2-1  

مثل باال. در دیوارهـاي داخلـی نیـز تعبیـه     
  6-12      7  شود

    12-2  0  
  

  ...حفاظت روزنه
از اشعه مستقیم خورشید محفـوظ نگـه داشـته    

            0-2  8  شود
      2-12        9  باران حفاظت شوددر مقابل 

  
  

  هادیوارها و کف
        0-2      10  سبک – ظرفیت گرمایی کم 

        3-12      11  ساعت زمان تأخیر 8بیش از  –سنگین 
  

  هاسقف
  10-12      0-2      12  دوجداره  – سبک، سطح منعکس کننده 

  3-12      13  بندي خوبعایق –سبک 
  6-12      14  زمان تأخیر ساعت 8سنگین، بیش از   9-0      5-0

  
  فضاي خارجی

          1-12    15  فضا براي خوابیدن در هواي آزاد
      1-12        16  تدارك کافی براي رد کردن آب باران

ل بهـار  یـ ز، زمسـتان و اوا ییبهشـت کـه شـامل فصـول پـا     یمهـر تـا ارد   يهـا مـاه  يب بـرا یـ ن ترتیـ به ا
ــا حاکماســت در شــب ــه ــرما نی ــت س ــای ــه گرم ــا ش یاز ب ــت و انباشــت آن در فض ــاختمان و نگهداش  يس

ـ یم بیضـخ  يوارهـا یبا د یداخل بهشـت، مهـر و   ین، اردیفـرورد  يهـا شـود. مجـددًا در مـاه   یاحسـاس مـ   یرون
ــا بهــرهیروزهــا مــ يآبــان بــرا ط یان هــوا شــرایــاز جر يمناســب و برخــوردار يرهــایاز نورگ يریــگتــوان ب
-ور مناسـب یخـرداد و شـهر   يهـا ن در مـاه یهمچنـ  را در داخـل سـاختمان برقـرار سـاخت.     یمـ یمطلوب اقل

در داخـل سـاختمان    یعـ یجـاد کـوران طب  یآزاد و ا يط هـوا یاز شـرا  يسـال جهـت برخـوردار    يهـا ن ماهیتر
  رود.  یبه شمار م
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  یمیست اقلیو ز یش حرارتیت آسای: وضع324-6نمودار شماره 
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  شرایط اقلیم ساختمانی در شهرخمینی شهر -324- 7نمودار شماره 
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  ها در شهرلیت مسی(باران) و موقع یسطح يستم حرکت آبهایس -5-2-3
 یشرقرودخانه با عبور از جنوب یبستر اصلرود قرار دارد. ندهیشهر در حوضه رودخانه زاینیشهر خم

در  یان اصلین به عنوان تنها جریه را به عهده دارد. همچنین ناحیدر ا یزهکش یشهر نقش عمده و اصل
مات یتقس 325-1کند. نقشه شماره یجاد میرا در سطح منطقه ا یمثبت یکیباشد که اثرات اکولوژیمنطقه م
  دهد.یرامون آن را نشان میشهر و پینیموجود در محدوده خم يهاها و آبراههلیو شبکه مس ياحوضه

  
  رودندهیرودخانه زا - 

ن رودخانـه  یـ اسـت. ا  يران مرکـز یـ ا ين رودهـا یتـر تیـ ن و بااهمیبـاتر یاز ز یکـ یرود نـده یرودخانه زا
 یرد، از غـرب بـه شـرق تـا بـاتالق گـاوخون      یـ گیسرچشـمه مـ   ياریـ زرد کـوه بخت  يکه از جبهه شمال خاور

ــجر ــدهیان دارد. زای ــمه ن ــه از چش ــارود ک ــع در  يه ــوه بختواق ــزردک ــگ) در  ياری ــومتریک 95(کوهرن  يل
افتن بـه سـمت   یـ ان یـ شـروع شـده اسـت، ضـمن جر     ياریـ شهرکرد در استان چهارمحـال و بخت  یغربشمال

ن رود، رود کرمـــان و یـــران رود، زریـــرود، تل رود خرســـنک، قمشـــهیـــاز قب یافـــت شـــعبیشـــرق و در
ــاد  ياریــن آبیهمچنــ ــهرها و آب ــردن ش ــايک ــع در مســ يه ــ یواق ــه شــود. یر خــود وارد اصــفهان م از جمل
شــهرکرد،  يهـا تـوان بـه شهرسـتان   یکننـد، مـ  یمـ  يبـردار ن رودخانـه بهـره  یـ کـه از آب ا  یمهمـ  يشـهرها 

  و اصفهان اشاره کرد. ياریچهارمحال و بخت يهان در استانییشهر، اصفهان و نانیزر
 ياریـ اصـفهان را آب  يمرکـز  یه نـواح یـ کل ين رودخانه از سـمت بـاختر بـه سـمت جنـوب خـاور      یا   

از لــومتر یک 300 یقورتــان و ورزنــه گذشــته و ســرانجام پــس از طــ يهــاين از آبــادییکـرده و از جنــوب نــا 
زد. طـول  یـ ریآبـاد قـرار گرفتـه اسـت، مـ     شـهر حسـن   یکـه در قسـمت شـرق    یسرچشمه به مرداب گاوخون

ن فاصــله بــه خــط یــلــومتر ذکــر شــده کــه ایک 420تــا  360ار از یبســ يهــاچ و خــمین رودخانــه بــا پــیــا
متـر اسـت کـه     20تـا   10در ابتـدا حـدود   رود نـده یرودخانـه زا  يلـومتر اسـت. پهنـا   یک 270م حدود یمستق

بـه  ابـد.  ییش مـ یآن افـزا  يکنـد پهنـا  یمـ  يشـرو یمسـطح پ  يهـا هرچه بـه طـرف شـهر اصـفهان و جلگـه     
رســد. یمتــر مــ 800ان، عــرض آن بــه حــدود یموســ يکــه در شــمال فالورجــان، در محــل روســتا يطــور

ــ ــر رو یچنانچــه در بخــش منــابع آب ــا ياشــاره شــد، ب ــه در نزدی گــان (در محــل دشــهر چا یکــین رودخان
رود نــدهیو وارد شــدن آن بــه اســتان اصــفهان) ســد زا ياریــرود از اســتان چهارمحــال و بختنــدهیخــروج زا

  دارد.  یتیمنطقه نقش پراهم ين مصارف آب شرب و کشاورزیده است که در تأمیاحداث گرد
ــدهیزا ــوب خم یرود در مســن ــیر حرکــت خــود از جن ــاد وارد نیحســ يروســتا یکــیزدشــهر در نین آب

ابــد. ییان مــیــابــان بــاغ فــردوس جریخ يشــود و در جهــت شــمال تــا ابتــدایشــهر مــینــیشهرســتان خم
ر داده و از شهرســتان یر مســییــکــوه دنبــه بــه ســمت شــرق تغ یشــرقســپس بعــد از عبــور از جبهــه شــمال

بسـتر رودخانـه در شـهر اصـفهان      يشـود. پهنـا  یشهر خـارج شـده و بـه شهرسـتان اصـفهان وارد مـ      ینیخم
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  کند.  یر مییمتر تغ 100-300ن یز متفاوت بوده و بین
ن یـ ل شـده اسـت. مجمـوع ا   یتشـک  يمتعـدد  يهـا هـا و رودخانـه  از چشـمه  رودنـده یبه طور خالصه زا

ــه بعــد، در دهســتان شــوراب، زا  يآبهــا از تنــگ گــز ــیرود را تشــکنــدهیب ــا انتهــا یل م  يدهنــد. از ابتــدا ت
، طـراوت، لطافـت آب و   ییبـا یوجـود دارنـد کـه در ز    ییزارهـا شـه یه اصـفهان، ب یـ ژه در ناحیـ د، بـه و روندهیزا

ــذاب ــوا و ج ــمیه ــدازهات چش ــوم يان ــ یعم ــه بس ــوده و در مطلوبیرودخان ــؤثر ب ــار م ــای ــونیپ يت فض  یرام
  دارد. یرودخانه نقش قابل توجه

ــیدر محــدوده خم یســطح يجهــت حرکــت آبهــا ــ ین ــه طــور کل ــوگرافت یاز وضــع یشــهر ب و  یتوپ
انــات یســتم جری، سیب و توپــوگرافین اســاس و بــا توجــه بــه دو عامــل شــیبــرهمکنــد. یت مــیــب تبعیشــ

-یهمـوار مـ   یاز محـدوده بـه صـورت اراضـ     یعینکـه پهنـه وسـ   یل ایـ شکل نگرفتـه اسـت. بـه دل    يمتمرکز
مصـنوع گسـترش    يهـا تیـ فعال یو بـه طـور کلـ    يو کشـاورز  ی، صـنعت یمسـکون  يهـا يز کـاربر یـ باشد و ن

-شـمال و شـمال   يهـا قسـمت  يانـد. بـه اسـتثنا   دهیـ گرد یانـات سـطح  یجر يریـ گافته است، مـانع شـکل  ی

ــ ار یبســ یانــات ســطحیوجــود ارتفاعــات جرل یــبــه دل یشــرقشــهر و بــه صــورت محــدود در جنــوب یغرب
م یتــوان بــه عنــوان خــط تقســیشــهر را مــ یغربــشــود. ارتفاعــات شــمال و شــمالیمشــاهده مــ يمحــدود

کـه   ییهـا ن ارتفاعـات (دامنـه  یـ ا یجنـوب  يهـا کـه از دامنـه   یانـات یکـه جر  يبه طورانات به شمار آورد. یرج
ر یمسـ  یرنـد بـا طـ   یگیمسـلط هسـتند) شـکل مـ     یجنـوب  یهمـوار و دشـت   یشـهر و اراضـ  ینـ یبه شهر خم

بـه  رسـند کـه   یهمـوار مـ   یل دهنـد بـه اراضـ   یرا تشـک  یان قابـل تـوجه  یـ نکه بتواننـد جر یقبل از ا یکوتاه
  شوند.یج خشک میبتدرف بودن یل ضعیدل

و مهـم در محـدوده    یاصـل  یان سـطح یـ رود کـه بـه عنـوان جر   نـده یبـه جـز رودخانـه زا    یبه طور کلـ 
ن یــشــود. این محــدوده مشــاهده نمــیــدر ا يگــریل قابــل توجــه دیا مســیــباشــد، رودخانــه و یمطــرح مــ

ه باشـد. تنهـا   یـ توانـد قابـل توج  یانـدك مـ   يهـا ین بارنـدگ یل همـوار بـودن منطقـه و همچنـ    یمسئله به دل
ان یـ بـه سـمت دشـت جر    یشـود کـه در مواقـع بارنـدگ    یک مشـاهده مـ  یـ بار يهـا هـا آبراهـه  دامنـه  يبر رو

 يهــاآبراهــه یبــًا تمـام یباشــد کـه تقر یشــرق مـ شـهر بــه طـرف شــرق و جنـوب    یب عمــومیابنــد. شـ ییمـ 
 يشـهر تـا پـا   ینـ ینکـه خم یل ایـ حـال بـه دل  ن یـ بـا ا ابنـد.  ییان میجرن سمت یبه اشهر  یو مصنوع یعیطب

 یسـت یهـا وجـود دارد، با  ن قسـمت یـ ل بـه سـاخت و سـاز در ا   یـ گسـترش داشـته و تما   یغربارتفاعات شمال
در  ییهـا و بسـترها  ابنـد، کانـال  ییان مـ یـ که از دامنـه ارتفاعـات بـه سـمت شـهر جر      یانات سطحیجهت جر

-، مسـدود شـدن کانـال   يریـ گلیل سـ یـ از قب یتد مشـکال یشـد  يهـا ینظر گرفته شود تـا در مواقـع بارنـدگ   

  شود. يریها جلوگابانیآلود در سطح معابر و خگل يش آبهاپخآب،  يها
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  ها (هیدروگرافی)اي و شبکه و آبراهه: تقسیمات حوضه325- 1نقشه شماره 
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  یسطح ينحوه دفع آبها -6-2-3
ــیخم ــهر داراین ــعیس يش ــ  يآورســتم جم ــوده و بس ــاب ياریفاضــالب ب ــااز روان ــهر يه ــن يش ز از ی

و همـوار واقـع شـده     یدشـت  يهـا نکـه شـهر در قسـمت   یگـردد. بـا توجـه بـه ا    یستم دفع مین سیق همیطر
 یدچـار مشـکالت   یب الزم اسـت، در مواقـع بارنـدگ   یشـهر کـه فاقـد شـ     يمرکـز  یاز نـواح  یاست، لذا قسمت

 – یکـه جهـت شـرق    يبرن جهـت معـا  یب از شـمال بـه جنـوب اسـت و بـه همـ      یشـ  یجهت عمومشود. یم
  گردند.  یم یمواقع دچار مشکالتاز  یدارند، در بعض یغرب

ــًا حــدود   يدرصــد از ســطح شــهر دارا 80در حــال حاضــر حــدود  شــبکه فاضــالب اســت کــه جمع
ــومتر طــول دارد. یک 500 ــدگل ــع بارن ــاب یدر مواق ــال و تجمــع روان ــهر، اه ــا در ســطح ش ــتن  یه ــا برداش ب
عـالوه  سـازند.  یا مـ یـ بـه داخـل شـبکه فاضـالب را مه     يشـهر  يهـا فاضالب، امکان ورود روانـاب  يهاچهیدر
گـر عوامـل دفـع    یگـاردر از د  يز جـو یـ و شـمال شـهر و ن   يمرکـز  یدر نـواح  یجـذب  يهاچاه ين تعدادیبر ا
  روند.یبه شمار م یسطح يآبها

  دهد. یرا نشان م یسطح يهاجهت دفع رواناب 326-1نقشه شماره 
شـمال بـه    یب مناسـب و جهـت عمـوم   یشـهر بـا شـ    یشـمال  يهـا شـود قسـمت  یچنانکه مالحظه مـ 

-یاز داخـل شـهر خـارج مـ     یشـرق  یر بـا جهـت عمـوم   اهـر گـاردر و کانـال آب برخـو    ندن بـه  یجنوب با رس
و  یهـا و معـابر شـهر بـا گرفتگـ     ابـان یاز خ ياآن، پـاره  يمرکـز  يهـا شـهر و قسـمت   یمه جنـوب یشوند، در ن
-ق کانـال یـ ز از طریـ هـا ن یاز بارنـدگ  یمواجهنـد، البتـه قسـمت اعظمـ     یها در مواقـع بارنـدگ  نالپر شدن کا

ن حـال بـه   یـ شـود، بـا ا  ی، دفـع مـ  یجـذب  يهـا ز توسـط چـاه  ین یشود و بخشیدفع مفاضالب  یخروج يها
ع و بـه موقـع وجـود نـدارد کـه الزم اسـت بـا        ی، امکـان دفـع سـر   ین نـواح یدر ا یجذب يهال کمبود چاهیدل

  رد.یز اقدامات الزم صورت گین مشکل نید نسبت به رفع ایجد يهاحفر چاه
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  شهر یسطح يجهت دفع رواناب ها و آب ها :326- 1نقشه شماره 
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  شهر یو اجتماع یتیات جمعیخصوص -3-3
  مقدمه

 یب و تحوالت درونی، ترکیو جنس ی، ساختار سنل شماریاز قب یعمده اجتماع يهایژگیبه و یابیدست
آن مانند نرخ  يعمده اقتصاد يهایژگیو یبرخ ییز شناساینو  ییایک محدوده جغرافیت یجمع یو مکان

- ز برنامهیو ن یو اجتماع ياقتصاد يهايزیر.. در برنامه.و ياقتصاد یعمده سن يهات، بار تکفل و گروهیفعال

ان یر از توجه به روابط متقابل موجود میزان ناگزیربرخوردار است. برنامه ياژهیت ویاز اهم يکالبد يهايزیر
توسعه  يادیبن يهاک محدوده مؤثرند بلکه سازهی یو اجتماع يهستند که نه تنها در تحول اقتصاد ییرهایمتغ

  شوند.یز محسوب میابعاد ن یهمه جانبه در تمام
 یت انسـان یـ ل شـناخت جمع یـ ن دلیهـا اسـت. بـه همـ    يزیـ رن عامل در تمـام برنامـه  یت مهمتریجمع
ــیــگــاه و اهمیتوســعه و عمــران جا يهــاعمــده آن در طــرح يهــایژگــیو یو بررســ دارد. توجــه  یت فراوان

زان را بـر آن داشـته   یـ رح، برنامـه یصـح  يهـا يریـ گمیبـه تصـم   یابیدسـت  يق بـرا یـ دق يزیـ رخاص به برنامه
ــ  ــا حساس ــه ب ــتریب تیک ــات جمع يش ــیاطالع ــگیرا پ یت ــد. ا يری ــکنن ــرداخت ی ــرورت پ ــر ض ــه ن ام ن ب

ــ يزیــره مراحــل برنامــهیــآن در کل یفــیو ک یکمــ يهــایژگــیو و یتــیات عمــده جمعیخصوصــ ش از یرا ب
  ش آشکار نموده است.یپ

 ينـه مناسـب بـرا   یجـاد زم یشـهر، ا (جـامع)  طـرح توسـعه و عمـران     ینکـه هـدف اصـل   یبا توجـه بـه ا  
شــبکه ن یت، تــأمیــفعال و مناســب ســکونت ين فضــاهایشــهر، تــأم ییفضــا – يکالبــد يهــایژگــیتحــول و

گــر یشــهر و د یو خــدمات یک از عناصــر عمــومیــمناســب هــر  ییعبــور و مــرور و جانمــا يمعــابر و فضــاها
ات یت ســاکن و خصوصــیــطــرح اســت، لــذا شــمار جمع ياز ســاکنان شــهر در دوره اجــرایــعناصــر مــورد ن

و ضـمن  بـوده   ییت بسـزا یـ اهم يدر طـرح دارا  يزیـ ره برنامـه یـ بـه عنـوان مبنـا و پا    ین دوره زمانیآنها در ا
بــه تحــول شــمار آن در  یت ســاکن در وضــع موجــود و بــا نگــاهیــجمع یفــیو ک یکمــ يهــاجنبــه یبررســ

چـارچوب مطالعـات وضـع    ن هـدف و در  یـ بـه ا  یابیپـردازد. بـه منظـور دسـت    یمـ  ينگـر ندهیبستر زمان به آ
شــهر در وضــع موجــود و رونــد  یو اجتمــاع یتــیات جمعین بخــش از گــزارش خصوصــیــموجــود شــهر، در ا

ــتحــوالت گذشــته آن ب ــی ــر پا یان م ــا ب ــود ت ــش ــای ــج حاصــل از ایه نت ــی ــرآورد دقین بررس ــ، ضــمن ب ق ی
ــرا يربنــاین و زیق ســطوح زمــیــن دقیطــرح، تخمــ يت ســاکن در دوره اجــرایــات جمعیخصوصــ  يالزم ب

ن مراحــل یتــریاز اساســ یتــیل ســاختار جمعیــو تحل ییشناســافــراهم شــود.  يک از عناصــر شــهریــهــر 
انطبـاق آن بــا   و یتـ یص رونـد تحـوالت جمع  یکــه بـا تشـخ   يطـرح جـامع شـهر اسـت. بـه طـور       یمطالعـات 

ـ یمـ  يز شـهر یـ ر، برنامهيروند تحوالت کالبد آن،  یو تحـوالت آتـ   یتـ یجمع يهـا ینـ یبشیبراسـاس پـ   دتوان
  د.ینما يزیرشهر طرح يمطلوب را برا يروند توسعه کالبد
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زان و وضع مهاجرت، یت در گذشته و حال، میب آن (وضع جمعیو ترک یتیجمع يهایژگیو - 1-3-3
  و اطالعات موجود یره) با استفاده از آمار رسمی، بعد خانوار و غیسن يهاجنس، گروه

از  یاســت کـه برخــ  یمتعــدد گونـاگون  يهـا یژگــیو يدارا یسـت یک کــانون زیـ ت ســاکن در یـ جمع   
ت، تعـداد خانوارهـا و بعـد خـانوار،     یـ ، رشـد جمع یتـ یجمع، رونـد تحـوالت   یت کنـون یـ آنها مانند شمار جمع

 یو جنســ یشــهر، ســاختار ســن یتــیرات جمعییــو نقــش آنهــا در تغ یات مکــانرکــت مهــاجرت و تحیوضــع
ن اسـاس  یهسـتند. بـرا   يشـتر یت بیـ اهم يطـرح دارا  يدر طـول اجـرا   يشـهر  يفضـاها  يزیـ ر.. در برنامه.و

ــدر ا ــمار و رونــد     ی ــدا ش ــزارش ابت ــوالت جمعن بخــش از گ ــیتح ــپس  یشــهر بررســ ینــیخم یت و س
  ان خواهد شد.یل بیات عمده آن به تفصیخصوص

  
  ت و روند تحوالت آنیشمار جمع -1-1-3-3

ت ســاکن در یــ، شــمار جمع1385نفــوس و مســکن در ســال  یعمــوم يج سرشــمارینتــا يبــر مبنــا
ــیشــهر خم ــوده اســت. از ا  223071شــهر در حــدود ین ــر ب ــنف ــر  218123زان یــن می ــولنف  یخــانوار معم
از کــل  یاســت. بـه عبـارت   يانفــر خـانوار مؤسسـه   4334(عمـدتًا مـرد) و    ینفـر خـانوار گروهــ   614سـاکن،  

ــجمع ــاکن ای ــت س ــهر ی ــول  8/97ن ش ــانوار معم ــد خ ــا  2/2و  یدرص ــد آن خانواره ــ  يدرص ــته جمع  یدس
وع تحـوالت  وقـ  ،بـا شـهر اصـفهان    يو همجـوار  ییایـ ت جغرافیـ ل موقعیـ ربـاز بـه دل  ین شـهر از د یـ هستند. ا
فهان همــواره بــه صــا يدر ســطح اســتان و مجموعــه شــهر ياقتصــاد يهــاتیــفعال يریــگو شــکل یصــنعت

ــوده اســت.  یتــیز جمعیو جــذب ســرر یتــیک کــانون متمرکــز جمعیــعنــوان  ــه  شــهر اصــفهان مطــرح ب ب
ــارت ــموقع یعب ــیت مناســب طبی ــی، اقلیع ــاطیم ــگاه صــنعت ی، ارتب ــتقرار دانش ــدوده  ی، اس ــفهان در مح اص

ــهر و قرارگ ــش ــمالآن  يری ــدر ش ــنعت   یغرب ــور ص ــا مح ــاط آن ب ــفهان و ارتب ــهر اص ــفهان  یش ــمال اص ش
اصــفهان  یغربــ – یشــرق یک طــرف و ارتبــاط بــا محــور صــنعتیــ..) از .و یمیروگــاه، پتروشــیشــگاه، نی(پاال
ن شـهر  یـ ا يبـرا  یتـ یو جمع ياز نظـر اقتصـاد   ياژهیـ ت ویـ ، دفـاع، ذوب آهـن و فـوالد) موقع   یع کاشی(صنا

  ن شهر گشته است.  یا یتیتحوالت جمع سازنهیفراهم آورده و زم
بـا  یتقر 1365از زمـان ارتقاءبـه نقطـه شـهر تـا سـال        يمتمـاد  يهـا سـال  یشهر طـ  ینیمحدوده خم
؛ خـوزان،  يهـا منفصـل بـه نـام    ییبـا بافـت روسـتا    یمحلـه اصـل   3ن محدوده در ابتـدا از  یثابت بوده است. ا

ـ   یجیل شده کـه بـه مـرور زمـان و بـه طـور تـدر       یفروشان و ورنوسفادران تشک ن محـالت پـر   یـ ن ایفاصـله ب
  شده و بر وسعت شهر افزوده شده است.
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بــه محــدوده شــهر  یرامــونیپ ياز روســتاها یتعــداد قابــل تــوجه 1365بعــد از  يهــافاصــله ســال در 
-يآبـاد  يادیـ ن شـهر از تجمـع تعـداد ز   یـ ا شـهر را شـکل داده اسـت. در واقـع     یاضافه شده و محدوده فعلـ 

و ســاختار  یل شــده اســت کــه هــر کــدام بافــت اجتمــاع یتشــک ییایــک محــدوده جغرافیــواقــع در  يهــا
ن یـ شـهر را متـاثر سـاخته اسـت. بـا ا      یتـ ین موضـوع رونـد تحـوالت جمع   یـ داشـته کـه ا   یمتفـاوت  ياقتصاد
شـهر براسـاس    ینـ یجـداول جم  يازمنـد بازسـاز  یشـهر ن  ینـ یخم یتـ یرونـد تحـوالت جمع   یف بررسـ یتوص

 يکسـان سـاز  ی يهـا قبـل اسـت. در ادامـه بـه محـدوده      يهـا يسرشـمار  یطـ  1385محدوده موجود سـال  
  شود.یقبل اشاره م يهاسال یشده شهر ط

  
  1365شده سال  يکسان سازیمحدوده  -

ــجمع ــیت خمی ــمار ین ــهر در سرش ــوم يش ــادل    1365 یعم ــال مع ــود آن س ــدوده موج ــابق مح مط
ــتطب یاســت. بررســنفــر اعــالم شــده  104647  1385و محــدوده موجــود  1365ســال  يهــاق محــدودهی

اصــفهان،  یآبــاد، دانشــگاه صــنعت يان، جعفرآبــاد، جــویــر؛ آدریــنظ ییهــااز آن اســت کــه محــدوده یحــاک
شـوند  یزء محـالت شـهر محسـوب مـ    چـه و هرسـتان کـه در حـال حاضـر جـ      یدستگرد قـداده، قرطمـان، واز  

هــا در ســال مــورد ن محــدودهیــا یانــد. بــه عبــارتشــده يسرشــار ییدر آن ســال بــه عنــوان نقطــه روســتا
  اند.خارج از محدوده شهر بوده یبررس

آبـاد بـا    يان جـو یـ ن میـ نفـر بـوده کـه در ا    43690معـادل   1365هـا در سـال   ن محـدوده یمجموع ا
الحـاق شـده بـه شـهر      يهـا ين آبـاد یتـر تیـ نفـر کـم جمع   2927قرطمان بـا  ن و یترتیهزار نفر پرجمع 15

 1365الحــاق شــده بــه شــهر را در ســال  يهــايمحــدوده شــهر و آبــاد 331-1ر شــماره یبــوده اســت. تصــو
  دهد.ینشان م
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  1365شهر در سال  ینیشده خم يکسان سازی: محدوده 331- 1ر شماره یتصو

  
 

  1375شده سال  يکسان سازیمحدوده  -
چــه و هرســتان بــه محــدوده یآبــاد، واز يان، جــویــ؛ آدريهــاي، آبــاد1365-75 يهــادر فاصــله ســال

ــانــد. براســاس ال دادهیرا تشــک 1375شــهر در ســال  ینــیشــهر الحــاق شــده و محــدوده خم ن محــدوده ی
ــجمع ــیت خمی ــال  ین ــهر در س ــش ــادل ی ــ   165888اد شــد مع ــالم شــده اســت. بررس ــر اع ــیتطب ینف  یق

ر؛ جعفرآبـاد  یـ نظ يهـا محـدوده  1375از آن اسـت کـه در سـال     یشـده شـهر حـاک    يبازسـاز  يهامحدوده 
 ینــیو خــارج از محــدوده خم ينفــر بــه عنــوان آبــاد 3938نفــر و قرطمــان بــا  6238معــادل  یتــیبــا جمع

پراکنـده مثـل    ینقـاط سـکونت   یهـا بـه انضـمام برخـ    ين آبـاد یـ ت ایـ اند. مجمـوع جمع شده يشهر سرشمار
ــدوا ــر ا  22143معــادل  1375ن و صــحرا هرســتان در ســال  انبارســتان، صــحرا ان ــوده اســت. ب ــنفــر ب ن ی

ــاس جمع ــاس ــل خمی ــیت ک ــال   ین ــهر در س ــدوده  1375ش ــادر مح ــاز ی يه ــان س ــر   يکس ــده براب ش
  ).331-1و جدول شماره  331-2ر شماره یباشد (تصوینفر م 188031
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  1375شهر در سال  ینیشده خم يکسان سازی: محدوده 331- 2ر شماره یتصو

  
  

  1365- 85 يهاسال یالحاق شده به محدوده شهر ط يهايشهر و آباد ینیت خمی: شمار جمع331-1جدول شماره 

 آبادي 1345 1355 1365 1375 1385

 ادریان 2549 5000 7464 ... ...

 جعفراباد 159 225 2345 6238 ...

 جوي آباد 1654 4755 15009 ... ...

 دانشگاه صنعتی اصفهان   64 2863 4329 ...

 دستگردقداده 2599 3650 5923 7478 ...

 قرطمان 696 1468 2927 3983 ...

 وازیچه     3061 ... ...

 هرستان 2015 2789 4098 ... ...

 خمینی شهر 46836 65495 104647 165888 223071

 شهر    ینیشهر خم 56,508 83,446 148,337 187,916 223,071

  رانیماخذ:  مرکز آمار ا
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  1385وده موجود دمح -
ــاد1375-85 يهــاســال یطــ ــاد،  دســتگرد قــداده، قراطــان و  يهــاي، آب ــداده، جعفرآب ؛ دســتگرده ت

ران یـ مرکـز آمـار ا   یشـهر الحـاق شـده و محـدوده موجـود و محاسـبات       ینـ یبه محـدوده خم  یدانشگاه صنعت
 يهـا ه محـدوده یـ ن شـهر بـه انضـمام کل   یـ کـل ا  تیـ ن اسـاس جمع یـ انـد. بـر ا  شـکل داده  1385را در سال 

  نفر اعالم شده است. 223071معادل  1385 یعموم يقبل از سرشمار يهاسال یالحاق شده ط
  

  شهر یتیروند تحوالت جمع -
 4/2انه ینفــر بــوده کــه بــا متوســط رشــد ســال 148338برابــر  1365شــهر در ســال ینــیت خمیــجمع

 ین شــهر طــیــا یتــیافتــه اســت. رشــد شــتابان جمعیش یافــزا 1375نفــر در ســال  188031بــه  يدرصــد
 يکــار فعــال در مراکــز اقتصــاد يرویــژه نیــت مهــاجر بــه ویــاز ورود جمع یتوانــد ناشــیاد شــده مــیــدوره 

ــا یطــ اطــراف باشــد. ــر شــمار جمع 39حــدود ن دوره ی رونــد ت شــهر افــزوده شــده اســت. یــهــزار نفــر ب
کـره هماننـد اسـتان و کشـور بـوده،      یاز پ کمتـر همـواره   یمـورد بررسـ   يسـالها  یشهر طـ  یتیتحوالت جمع

ب یـ بـه ترت  1365-75دهـه   یاسـتان و کشـور طـ    يشـده شـهر   يت بازسـاز یـ که نـرخ رشـد جمع   يبه طور
  درصد بوده است.  8/2و  3/3

اســتان و  يارقـام متنــاظر شـهر   همچنـان از  1375-85دوره  یشـهر طــ ینـ یخم یتــینـرخ رشـد جمع  
 223بـه حـدود    ددرصـ  7/1 معـادل  يت شـهر بـا نـرخ رشـد    یـ جمعن دورهیـ ا یطـ بوده اسـت.   کمترکشور 

هــزار نفــر بــر شــمار  35 زانیــســه بــا دوره قبــل بــه میده اســت کــه در مقایرســ 1385هــزار نفــر در ســال 
برابــر  5/1حــدود ر یــاخســال ســت یب یت شــهر طــیــن اســاس جمعیت آن افــزوده شــده اســت. بــرایــجمع

و نمـودار شـماره    331-3و  2باشـد. (جـداول شـماره    یدرصـد مـ   1/2شده است و نـرخ رشـد بلندمـدت آن    
1-331.(  
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  1355- 85دوره  یشهر ط ینیت خمیجمع یرات نسبیی: شمار و تغ331-2جدول شماره 
راتییتغ  

تیکل جمع  شرح 
ینسب  مطلق 

… … 148,338 1365 
26.8 39,693 188,031 1375 

18.6 35,040 223,071 1385 

  رانیمأخذ: مرکز آمار ا
 
 
 

  1365- 85 يمتناظر استان و کشور، سالهاشهر و ارقام  یتی: شمار و روند تحوالت جمع331-3جدول شماره 
تیشمار جمع متوسط نرخ رشد ساالنه (درصد)  شرح 

 سال 1365 1375 1385 1365-75 1375-85 1365-85

 شهر ینیشهر خم 148,338 188,031 223,071 2.4 1.7 2.1

 شهر ینیشهرستان خم 230,249 243,486 287,265 0.6 1.7 1.1

 شهري شهرستان 167,460 209,543 277,542 2.3 2.9 2.6

 استان اصفهان 3,294,916 3,923,255 4,559,256 1.8 1.5 1.6

 شهري استان 2,112,061 2,914,874 3,798,728 3.3 2.7 3.0

 کل کشور 49,444,194 60,055,958 70,495,782 2.0 1.6 1.8

 شهري کشور 29,078,205 38,204,960 48,259,964 2.8 2.4 2.6

  رانیمأخذ: مرکز آمار ا
  

  (نفر) 1355- 85دوره  یشهر ط ینیت خمی: روند تحول شمار جمع331- 1نمودار شماره 
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  تیجمع یو جنس یساختار سن -2-1-3-3
ــا  یشــود ولــیل مــیت از افــراد تشــکیــگرچــه جمع ده یــپداز افــراد،  یتــیک واحــد جمعیــل یتشــکب

ل دهنـده  یتـک تـک افـراد تشـک     یژگـ یکـه بـا و   یاتیخصوصـ رد. یـ گیشکل مـ  یخاص يهایژگیبا و يدیجد
 ينگـر نـده یآو ز را در بـرآورد  یـ رتوانـد برنامـه  یهـا مـ  یژگـ ین ویـ ا یفـ یو ک یآن متفاوت است. شناخت کمـ 

-برنامــهت و رونــد تحــول آن در یــتــر شــناخت تعــداد کــل جمعیلید. در مطالعــات تفصــیــنما ياریــق یــدق

ـ برا يهـا تیـ سـت، جمع ین یها کافيزیر دارنـد و   ینـده متفـاوت  یر (بـه لحـاظ شـمار) بـا سـاختار متفـاوت آ      ب
ت و یـ جمع یو جنسـ  یسـاختمان سـن   ین راسـتا بررسـ  یـ طلبـد. در ا یرا مـ  یمناسـب و متفـاوت   يزیربرنامه

  نه است.ین زمیمرتبط از مباحث مهم در ا يهاشاخص
ازهـا و  ین ياسـت کـه بـر الگـو     یتـ یمهـم جمع  يهـا یژگـ یجملـه و ت از یـ جمع یو جنسـ  یع سـن یتوز

ــ یکنــون يعملکردهــا ــأث یجامعــه و رونــد تحــول آت ــاگــذارد. یمــ يبــر جــا یر اساســیآنهــا ت ن ســاختار ی
ز تحـول سـاختار آن در طـول دوره    یـ ت شـهر و ن یـ جمع یعـ یرشـد طب  یبـر چگـونگ   يادیـ ر زین تـأث یهمچن

شــهر  یو اجتمــاع يانگر بافــت اقتصــادیــب یطــور ضــمنت بــه یــجمع یبــه عــالوه ســاختار ســنطــرح دارد. 
و در نظـر گـرفتن    یتـ یسـاختار جمع  ينگـر نـده یازمنـد آ یک شـهر ن یـ  يح کالبـد یصح يزیرباشد. برنامهیم
، یتی، فعــالیو درمــان ی، بهداشــتیآموزشــ يل فضــاهایــاز از قبیــمتنــوع مــورد ن ياز فضــاها یعیف وســیــط

 یبررسـ  یاجتمـاع  یسـن  يهـا شـهر ابتـدا بـر حسـب گـروه      تیـ ع جمعیـ ن اسـاس توز ی.. است. برا.و یحیتفر
  ان خواهد شد.یساله بپنج یسن يهات بر حسب جنس و گروهیب جمعیو سپس ترک

  
  یعمده سن يهات برحسب گروهیع جمعیالف) توز

 2/51ســاله،   0-14ت شــهر را افــراد   یــ درصــد جمع  4/45، 1365 يج سرشــمار یبراســاس نتــا    
  دهند.یل میسال به باال تشک 65را افراد  یدرصد مابق 4/3ساله و  15-64درصد را افراد 

ــافــراد ز ی، ســهم نســب1375در ســال  درصــد کــاهش داشــته و نقــش آن در  7ســال معــادل  14ر ی
سـاله بـا    15-64افـراد   یافتـه اسـت. در مقابـل سـهم نسـب     یدرصـد تنـزل    4/38شـهر بـه    یتـ یب جمعیترک
درصـد کـل    1/4ش بـه  یدرصـد افـزا   7/0ز بـا  یـ نسـال ن درصد و سـهم افـراد که   5/57ش به یدرصد افزا 2/6

ــه  1365نفــر در ســال  95/0ز از یــت شــهر نیــجمع يده اســت. نــرخ ســرباریت رســیــجمع نفــر در  74/0ب
شــهر در جهــت کــاهش  یتــیدوره تحــوالت جمع نیــا یطــ یافتــه اســت. بــه عبــارتیکــاهش  1375ســال 

ز کـاهش بـار تکفـل و فشـار بـر      یـ ن انسـال بـه بـاال و   یت میـ جمع یش سـهم نسـب  یت جوان، افـزا یسهم جمع
  ن معاش افراد تحت تکفل بوده است. یافراد شاغل در جهت تأم
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 یهــزار نفــر در گــروه ســن 6/52شــهر در حــدود  يهــزار نفــر 223ت یــاز کــل جمع 1385در ســال 
باشــد. در یدرصــد مــ 6/23ت شــهر معــادل یــجمع یجــه انــدازه جــوانیســاله قــرار دارنــد کــه در نت 14-0

ســال و  65 یدرصــد در گـروه ســن  7/4سـال و   15-64 یت در گـروه ســن یــدرصـد جمع  7/71همـان ســال  
از کـاهش   یاد شـده حـاک  یـ  يبنـد گـروه  يبـر مبنـا   یتـ یب جمعیـ انـد. رونـد تحـوالت ترک   شتر قرار داشتهیب

ــهم جمع يدرصــد 8/14 ــس ــزای ــوان، اف ــســهم جمع يدرصــد 2/14ش یت ج ــزایت می  6/0ش یانســال و اف
ن ســان بــا توجــه بــه کــاهش ســهم یت شــهر اســت. بــدیــکــل جمعت کهنســال از یــســهم جمع يدرصــد
شـهر در  ینـ یت خمیـ تـوان گفـت کـه جمع   یانسـال بـه بـاال مـ    یت میـ ش سـهم جمع یت جـوان و افـزا  یجمع

ــ يهــايزیــردر برنامــه یســتیاســت کــه با یانســالیو ورود بــه دوره م یحــال گــذر از مرحلــه جــوان در  یآت
بـه   يبـدان توجـه نمـود. بـه عـالوه کـاهش نـرخ سـربار        ت یـ ن گـروه از جمع یـ ا يهـا يازمندین نیجهت تأم

  بر مطالب فوق است. يدییز تأینفر ن 39/0زان یم
کصـد نفـر   یا تعـداد مـردان در مقابـل هـر     یـ  ی، نسـبت جنسـ  یتـ یمهم جمع يهاگر از شاخصید یکی

ــأث ين شــاخص دارایــزن اســت. ا  یجامعــه و چگــونگ یکنــون يازهــا و عملکردهــاین يدر الگــو یر اساســیت
 يژه مهـاجرت در الگـو  یـ بـه و  یتـ یجمع يهـا دهیـ ر عوامـل و پد یدهنـده تـأث  آن است. به عـالوه نشـان  تحول 

  است. یو جنس یسن
-یآن بدسـت مـ  ت زنـان  یـ ک جامعـه بـه جمع  یـ ت مـردان  یـ م جمعین نسـبت کـه معمـوًال از تقسـ    یا

 105تولــد،  ين نســبت در ابتــدایــت آن جامعــه اســت. معمــوًال ایــجمع یب جنســیــنشــاندهنده ترک ،دیــآ
در شـتر مـردان   یش سـن اگـر جامعـه بسـته باشـد فـوت ب      یج بـا افـزا  یدختر اسـت و بتـدر   100 يازاپسر به 

دهـد و در جامعـه بـاز کـه متـأثر از مهـاجرت اسـت،        یر مـ ییـ ن نسـبت را تغ یـ ا بـرعکس ا یزنان و  سه بایمقا
  دهد. یر مییا زنان نسبت مذکور را تغیمردان و  یا مهاجرفرستی يریمهاجرپذ

ــان تشــک 9/47شــهر را مــردان و ینــیت خمیــدرصــد جمع 1/52، 1385در ســال  ل یدرصــد آن را زن
 ینفـر بـوده اسـت. بـه عبـارت      9/108شـهر معـادل    یزان نسـبت جنسـ  یـ دهنده مب نشانین ترکیادهند. یم

 ین شــاخص طــیــانــدازه انفـر مــرد اقامــت دارد.   109کصــد نفــر زن، معــادل ین شــهر در مقابــل هــر یـ در ا
کـه   يزان آن همـواره از انـدازه نرمـال بـاالتر بـوده اسـت. بـه طـور        یـ و م داشته یگذشته روند نوسان يسالها

نفــر بــوده  6/109برابــر  1375نفــر و در ســال  4/113برابــر  1365ت شــهر در ســال یــجمع ینســبت جنســ
شـتر اسـت   یت کـل شـهر ب  یـ سـاله از رقـم متنـاظر جمع    25-44 یگـروه سـن   ين شاخص بـرا یاست. اندازه ا

ر نقـاط بـه   یت از سـا یـ بـه جهـت کـار و فعال    نین سـن یـ مـردان واقـع در ا  انگر ورود و مهاجرت یبتواند یکه م
  ) 331-5و  4ن شهر باشد. (جداول شماره یا
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  1365- 85 ي، سالهایبزرگ سن يهابرحسب جنس و گروهت شهر یع جمعیتوز: 331- 4جدول شماره 
1385 1375 1365 

  نسبت    گروه سنی
 یجنس

 مرد  زن
  نسبت 

 یجنس 
 مرد  زن

  نسبت  
 یجنس

 مرد  زن

 کل 78813 69525 113.4 98338 89693 109.6 116305 106766 108.9

 ساله 0-14 35421 31874 111.1 37076 35124 105.6 27103 25517 106.2

 ساله 15-24 16469 13785 119.5 21642 20056 107.9 30290 28465 106.4

 ساله 25-44 15921 13589 117.2 26411 22045 119.8 38832 34415 112.8

 ساله 45-64 8514 7680 110.9 9354 8521 109.8 14574 13335 109.3

 شتریساله و ب 65 2488 2597 95.8 3855 3947 97.7 5506 5034 109.4

  ران.یمأخذ: مرکز آمار ا
  (درصد) 1365- 85 ي، سالهایبزرگ سن يهاو گروه یت شهر برحسب جنسیجمع یب درونیترک: 331- 5جدول شماره 

1385 1375 1365 
  گروه سنی

 مرد  زن کل مرد  زن کل مرد  زن کل

 کل 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 ساله 0-14 44.9 45.8 45.4 37.7 39.2 38.4 23.3 23.9 23.6

 ساله 15-24 20.9 19.8 20.4 22.0 22.4 22.2 26.0 26.7 26.3

 ساله 25-44 20.2 19.5 19.9 26.9 24.6 25.8 33.4 32.2 32.8

 ساله 45-64 10.8 11.0 10.9 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 12.5

 ساله و بیشتر 65 3.2 3.7 3.4 3.9 4.4 4.1 4.7 4.7 4.7

  مأخذ: محاسبات مشاور.

     
   یاجتماع یسن يهات بر حسب گروهیع جمعیب) توز

انسـاالن  یاطفـال، نوباوگـان، کودکـان، نوجوانـان، م     يهـا دربردارنـده گـروه   یاجتمـاع  یسـن  يهـا گروه
 یمتفــاوت يهــایژگــیاز و یهــا، توانهــا و بــه طــور کلــازهــا، خواســتهیهــا از نن گــروهیــااســت.  و بزرگســاالن

ــترک یبررســبرخــوردار هســتند.  ــیب جمعی ــا یت ــروهی ــا و تغن گ ــه ــاختار  یی ــا در س رات نقــش و ســهم آنه
هـر گـروه    يمتناسـب بـرا   يهـا ازهـا و خواسـته  ین نیتـأم  يبـرا  يزیـ رتوانـد برنامـه  یک شـهر مـ  یـ  یتیجمع
  د. ینما تیک به واقعیرا در طول دوره طرح نزد یتیجمع

ــوع جمع ــاز مجم ــال ی ــهر در س ــادل 1385ت ش ــال،  6/1، مع ــد را اطف ــان  4/7درص ــد را نوباوگ درص
ــال)،  5-1( ــان (  5/7س ــد را کودک ــال) و  6-10درص ــد را  1/7س ــان (درص ــک  11-14نوجوان ــال) تش ل یس
 يهـا سـال هسـتند. رونـد تحـوالت سـهم گـروه       14ر یـ ت شـهر ز یـ درصـد جمع  6/23 یبـه عبـارت  دهند. یم
زان یـ مر بـوده اسـت.   یـ اخ يسـالها  یشـهر طـ   یتـ یب جمعیـ کتراز کـاهش سـهم آنهـا در     یاد شـده حـاک  ی
کــه ســهم  ياســت. بــه طــورگــر ید يهــادتر از گــروهیکودکــان و نوجوانــان شــد يهــان کــاهش در گــروهیـ ا

ــان از   ــروه کودک ــال   3/14گ ــد در س ــه  1375درص ــان ن   5/7ب ــروه نوجوان ــهم گ ــد و س ــدرص  1/12ز از ی
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ــال   ــد در س ــه  1375درص ــال   7ب ــد در س ــاهش  1385درص ــ  یک ــل ط ــت. در مقاب ــه اس ــورد  یافت دوره م
ش ین افـزا یـ ش داشـته اسـت. شـدت ا   یانسـاالن و بزرگسـاالن) افـزا   یهـا (جوانـان، م  ر گـروه یسهم سا یبررس

ـ   25-64انساالن (یم یدر گروه سن گـروه   یسـهم نسـب  ن یهـا بـوده اسـت. همچنـ    گـر گـروه  یش از دیسـاله) ب
اد یـ ش داشـته اسـت. در مجمـوع رونـد تحـوالت      یدرصـد افـزا   6/0ز معـادل  یـ سال به باال) ن 65بزرگساالن (

اســت. (جــداول  یانســالیبــه م یت شــهر و گــذر از دوره جــوانیــجمع یب ســنیــر در ترکییــانگر تغیــشــده ب
  .)331-2و نمودار شماره  331- 7و  6شماره 

  
  (نفر) 1365- 85 ي، سالهایاجتماع یسن يهات شهر برحسب جنس و گروهیع جمعیتوز: 331- 6جدول شماره 

1385 1375 1365 
 شرح

 کل مرد  زن کل مرد  زن کل مرد  زن

 کسال)یاطفال(کمتر از  5,617 2,862 2,755 3,097 1,661 1,436 3,636 1,871 1,765

 سال)5-1نوباوگان( 26,705 14,025 12,679 19,298 9,786 9,512 16,612 8,641 7,971

 )10- 6کودکان ( 21,063 11,033 10,030 26,975 13,726 13,249 16,620 8,600 8,020

 )14-11نوجوانان (  13,911 7,501 6,410 22,830 11,903 10,927 15,752 7,991 7,761

 )24-15جوانان (  30,254 16,469 13,785 41,698 21,642 20,056 58,755 30,290 28,465

 )64-25انساالن(یم 45,704 24,435 21,269 66,331 35,765 30,566 101,156 53,406 47,750

 شتر)یسال و ب65بزرگساالن( 5,084 2,488 2,597 7,802 3,855 3,947 10,540 5,506 5,034

 جمع 148,338 78,813 69,525 188,031 98,338 89,693 223,071 116,305 106,766

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا   
  

  (درصد) 1365-85 ي، سالهایاجتماع یسن يهات شهر برحسب جنس و گروهیجمع ی: سهم نسب31-7جدول شماره 
1385 1375 1365 

 شرح
 کل مرد  زن کل مرد  زن کل مرد  زن

 کسال)یاطفال(کمتر از  3.8 3.6 4.0 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7

 سال)5-1نوباوگان( 18.0 17.8 18.2 10.3 10.0 10.6 7.4 7.4 7.5

 )10-6کودکان ( 14.2 14.0 14.4 14.3 14.0 14.8 7.5 7.4 7.5

 )14-11نوجوانان (  9.4 9.5 9.2 12.1 12.1 12.2 7.1 6.9 7.3

 )24-15جوانان (  20.4 20.9 19.8 22.2 22.0 22.4 26.3 26.0 26.7

 )64-25انساالن(یم 30.8 31.0 30.6 35.3 36.4 34.1 45.3 45.9 44.7

 شتر)یسال و ب65بزرگساالن( 3.4 3.2 3.7 4.1 3.9 4.4 4.7 4.7 4.7

 جمع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  محاسبات مشاورماخذ: 
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  (درصد) 1365- 85 ي، سالهایاجتماع یسن يهات شهر گروهیجمعع ی: توز331- 2نمودار شماره 

  

  

   پنجساله یسن يهابرحسب گروه تیع جمعیتوزج) 
ت در یــجمع ينگــرنــدهیو آ ینــیبشیه در پــیــاز اطالعــات پا یکــیت یــجمع یو جنســ یســاختار ســن

در مطالعـات   یسـن  يبنـد ن ردهیتـر جیـ پنجسـاله را  یسـن  يبنـد اسـت. گـروه   ینـ یبشیپـ  یبیترک يهاروش
-یشـتر مـورد توجـه قـرار مـ     یت بیـ ک سـن و جـنس جمع  یـ معمـوًال تفک  يبنـد ن گـروه یاست. در ا یتیجمع

ـ  یتیرا موضوعات و مسائل جمعیرد. زیگ ابـد و دامنـه   ییز بـا سـن و جـنس افـراد ارتبـاط مـ      یـ ش از هـر چ یب
ن قسـمت بـه   یـ ن اسـاس در ا یرد. بـرا یـ گین دو صـفت مهـم مـورد توجـه قـرار مـ      یـ رات آنها برحسـب ا ییتغ

  شود.یپرداخته م یرات هرم سنییت شهر و تغیجمع یتحول در ساختمان سن ییشناسا
ــتریب ــداد جمعیش ــن تع ــیت خمی ــال ین ــهر در س ــن 1365ش ــروه س ــته   0-4 یدر گ ــرار داش ــاله ق س
ــاســت. ا ــا  10-14 یبــه گــروه ســن 1375گــاه در ســال ین جای ــه  1385درصــد و در ســال  4/15ســاله ب ب

بــر شــکل هــرم  ير آشــکارین موضــوع تــأثیــدرصــد اختصــاص دارد. ا 1/14ســاله بــا  20-24 یگــروه ســن
ن تعــداد یشــتریو انتقــال ب یه هــرم ســنیــگذاشــته و موجــب جمــع شــدن پا یمــورد بررســ يســالها یســن
د یـ تحد يهـا اسـت یس ين امـر در راسـتا  یـ گشـته اسـت. ا   یانیـ بـاالتر و م  یسـن  يهـا ت شهر به گروهیجمع
باشـد. (جـداول شـماره    یمـ  1365-75دهـه   یژه طـ یـ زنـان بـه و   يبـارور  ت و کـاهش ید، کنترل جمعیموال

  ).331-3و نمودار شماره  331-9و  8
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   1365-85 يپنجساله، سالها ینس يهات شهر برحسب جنس و گروهیع جمعی: توز331- 8جدول شماره 
1385 1375 1365 

 شرح
 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن

 جمع 148338 78813 69525 188031 98338 89693 223071 116305 106766

 ساله 0-4 27331 14193 13138 17834 9076 8758 16768 8696 8072

 ساله 5-9 21968 11561 10407 25478 13006 12472 16606 8559 8047

 ساله 10-14 17996 9667 8329 28888 14994 13894 19246 9848 9398

 ساله 15-19 16375 8895 7480 23032 11800 11232 27229 13970 13259

 ساله 20-24 13879 7574 6305 18666 9842 8824 31526 16320 15206

 ساله 25-29 11096 6116 4980 16136 8796 7340 24389 12707 11682

 ساله30-34 7733 4362 3371 13781 7512 6269 18841 9998 8843

 ساله 35-39 6006 3054 2953 10819 5846 4973 16129 8658 7471

 ساله 40-44 4674 2389 2285 7720 4257 3463 13888 7469 6419

 ساله 45-49 4586 2536 2050 5714 2869 2845 10660 5733 4927

 ساله 50-54 4146 2233 1913 4406 2173 2233 7607 4049 3558

 ساله 55-59 3946 1812 2134 3992 2212 1780 5150 2572 2578

 ساله 60-64 3516 1933 1583 3763 2100 1663 4492 2220 2272

 ساله 65-69 1810 996 815 2966 1388 1578 3376 1890 1486

 ساله 70-74 1135 589 546 2729 1454 1275 3343 1753 1590

 شتریساله و ب 75 2139 903 1236 2107 1013 1094 3821 1863 1958

  رانیامأخذ: مرکز آمار 
  (درصد) 1365- 85 يپنجساله، سالها یسن يهات شهر برحسب گروهیب جمعیترک: 331-9جدول شماره 

  
  محاسبات مشاور

زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع 
7.6 7.5 7.5 9.8 9.2 9.5 18.9 18.0 18.4 4-0 ساله 
7.5 7.4 7.4 13.9 13.2 13.5 15.0 14.7 14.8 9-5 ساله 
8.8 8.5 8.6 15.5 15.2 15.4 12.0 12.3 12.1 14-10 ساله 
12.4 12.0 12.2 12.5 12.0 12.2 10.8 11.3 11.0 19-15 ساله 
14.2 14.0 14.1 9.8 10.0 9.9 9.1 9.6 9.4 24-20 ساله 
10.9 10.9 10.9 8.2 8.9 8.6 7.2 7.8 7.5 29-25 ساله 
8.3 8.6 8.4 7.0 7.6 7.3 4.8 5.5 5.2 34-30ساله  
7.0 7.4 7.2 5.5 5.9 5.8 4.2 3.9 4.0 39-35 ساله 
6.0 6.4 6.2 3.9 4.3 4.1 3.3 3.0 3.2 44-40 ساله 
4.6 4.9 4.8 3.2 2.9 3.0 2.9 3.2 3.1 49-45 ساله 
3.3 3.5 3.4 2.5 2.2 2.3 2.8 2.8 2.8 54-50 ساله 
2.4 2.2 2.3 2.0 2.2 2.1 3.1 2.3 2.7 59-55 ساله 
2.1 1.9 2.0 1.9 2.1 2.0 2.3 2.5 2.4 64-60 ساله 
1.4 1.6 1.5 1.8 1.4 1.6 1.2 1.3 1.2 69-65 ساله 
1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 0.8 0.7 0.8 74-70 ساله 
1.8 1.6 1.7 1.2 1.0 1.1 1.8 1.1 1.4 75 ساله و بیشتر

1385 1375
شرح

1365
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  1365، 75و  85 يشهر، سالها ینیت خمیجمع ی: هرم سن331- 3نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  

   

 1365هرم سنی سال 
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  تیجمع یو حرکات درون یاتیح يهازانیم -3-1-3-3
ــور از  ــمنظ ــاحرک ــیو طب یت درون ــجمع یع ــا تغیت در ای ــنج ــد طب  یی ــؤثر در رش ــل م ــیر عوام  یع

بـه آن   یتـ یا ورود جمعیـ از آن محـدوده   یتـ یاسـت کـه بـدون خـروج جمع     ینـ یک محـدوده مع یـ ت یجمع
والدت و فـوت از عوامـل مـؤثر در     يان جامعـه یدر چنـ شـود.  یت مـ یـ جمعشـمار  ا کـاهش  یـ ش یموجب افزا
 یعـوامل  ن دو عامـل خـود منـتج از   یـ آن جامعـه هسـتند. ا   یعـ یحرکـات طب  یا بـه عبـارت  یـ و  یعـ یرشد طب

  است. يق ضروریدق يزیربرنامه يهستند که شناخت آنها برا
زان زاد و ولـد خـام   یـ ت از میـ ر خـام جمع یـ زان مـرگ و م یـ التفـاوت م ت مابـه یـ جمع یعینرخ رشد طب

رات شــمار ییــدر تحــول و تغت یــجمع ير عوامــل درونــزایزان تــأثیــدهنــده من شــاخص نشــانیــاآن اســت. 
ــان اســت و از ا  ــرو وابســتگیآن در طــول زم ــایمســتق ین ــا نت ــااســتیج سیم ب ــ يه ــ یانقباض  یا انبســاطی

ــأم  یو درمــان یبهداشــت يهــااســتیت دارد. سیــجمع و ســهولت  ین اجتمــاعیمــؤثر بــر گســترش شــبکه ت
ش یمـؤثر بـر افـزا    یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يهـا اسـت ی، سیب بقـاء و بازمانـدگ  یش ضـر یبه آن، افـزا  یدسترس
ــزا ینیشهرنشــ ــاء ســطح ســواد، اف ــه ویــش می، ارتق ــزان اشــتغال ب ــان وژی ــوامل.ه اشــتغال زن ــه ع  ی.. از جمل

ـ  یعـ یزان رشـد طب یهستند که م ر ینـد تـأث  یدهنـد. بسـته بـه برآ   یر قـرار مـ  یت را تحـت تـأث  یـ جمع یو درون
ر یـ زان مـرگ و م یـ در مقابـل م شـتر و  یت بیـ زنـان و زاد و ولـد جمع   يزان بـارور یـ اد شده، هرچـه م یعوامل 
ــجمع ــای ــرنییت در ســطح پ ــد طب  يت ــد، رش ــته باش ــرار داش ــیق ــجمع یع ــت نی ــود و  یز بی ــد ب شــتر خواه

  برعکس.
ـ یـ ت شـهر ن یـ جمع یعـ یزان و نـرخ رشـد طب  یم یبه منظور بررس مختلـف   يهـا ه محاسـبه شـاخص  از ب

.. اســت. .ر ویــخ مــرگ و مدر بــدو تولــد، نــر ید بــه زنــدگیــزنــان، نــرخ زاد و ولــد، ام ينــرخ بــارور لیــاز قب
وجـود دارد. بـه    ییایـ ک محـدوده جغراف یـ اد شـده در سـطح   یـ  يرهـا یبـرآورد متغ  يبـرا  یمختلف يهاروش

م و روش یروش مســتق وجــود دارد:   يزان بــارور یــ ل و محاســبه میــ تحل يعنــوان مثــال دو روش بــرا  
بدســت  مًایمســتقکــه رد یــگیصــورت مــ یاطالعــات يم از رویبــه روش مســتق يل بــاروریــم. تحلیرمســتقیغ

برخـوردار   یرود کـه اطالعـات موجـود از اعتبـار کـاف     یبـه کـار مـ    یم وقتـ یرمسـتق یغ يهـا آمده باشد. روش
ــ ــ هدونب ــب یول ــا ت ــحرا وان آنه ــرار دارد یتص ــتفاده ق ــورد اس ــر .ح و م ــهایاز مهمت ــتقیغ ين روش م در یرمس

تعـداد   ياز رو يزان بـارور یـ تـوان از روش نسـبت کـودك بـه زن، بـرآورد م     یمـ  يبـارور  يهـا جهسـن برآورد 
  گذشته و حال نام برد. يسه باروریا روش مقایفرزندان متولد شده، روش براس 

ــدر ا ــرای ــزارش ب ــاخص ين گ ــبه ش ــامحاس ــمار  يه ــات سرش ــورد نظــر از اطالع ــايم ــوم يه  یعم
ــا اســتفاده از ا  ــه اول ب ــاســتفاده شــده و در مرحل ــد)،  CBR؛ يهــاهــا شــاخصن دادهی ــرخ خــام زاد و ول (ن

GFR ي(نرخ ناخالص بارور ،(TFR   نـرخ بـارور)در بـدو تولـد محاسـبه و سـپس      ید بـه زنـدگ  یـ کـل) و ام  ي
ق نـرخ رشـد   یـ ن طریـ ل و از ایاد شـده تعـد  یـ  يهـا ل رلـه شـاخص  ب جـدو یرحله بعد با استفاده از ضرادر م
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  بدست آمده است.  یعیطب
از آن اســت کــه  یت حــاکیــجمع ییایــپو يهــارونــد تحــول شــاخص یبررســ ،ن بــرآوردیــبراســاس ا

TFR و  1375نفــر در ســال  62/2بــه  1365نفــر در ســال  8/6شــهر از ینــیخمکــل زنــان)  ي(نــرخ بــارور
 39ز از یــل شــده نی(نــرخ زاد و ولــد) تعــد CBRزان یــبــه عــالوه مده اســت. یرســ 1385نفــر در ســال  8/1

  افته است.یکاهش  1385در هزار نفر در سال  6/15به  1365در هزار در سال 
و  69بـه   1365سـال در سـال    3/72و  9/67ب از یـ ز بـه ترت یـ مـردان و زنـان شـهر ن    یبه زنـدگ  دیام

  افته است.یش یافزا 1385سال در سال  9/74و  1/71و  1375سال در سال  73
 یت شــهر طــیــجمع یعــیزان نــرخ رشــد طبیــ، میر عمــومیــن اســاس بــا اعمــال نــرخ مــرگ و میبــرا

ــالها ــادل  1365-75 يس ــالهادرصــد و در  98/1مع ــادل  1375-85 يطــول س ــ 18/1مع  دباشــیدرصــد م
ــ   ــرخ رشــد واقع ــا احتســاب ن ــه ب ــجمع یک ــذی ــ يریت، خــالص مهاجرپ ــادل  1365-75دوره  یشــهر ط مع

 یو واقعــ یعــیســه رشــد طبیمقا یبــه عبــارتباشــد. یمــدرصــد  52/0ر معــادل یــدرصــد و در دوره اخ 42/0
  ).331-10شماره  شهر است (جدول يریمهاجرپذ یاندکانگر یت بیجمع

  
  1365-85 يسالها یت شهر، طیجمع یاتیعمده ح يهاشاخص ی: برخ331- 10جدول شماره 

 1385 1375 1365 شاخص

a -0.03 -0.04 -0.04 

b 3.44 3.40 3.40 

 TFR 6.49 2.69 1.65  رله  

GFR 185.30 76.82 47.00 

WPR 0.20 0.24 0.30 

 CBR 36.76 18.36 14.29  رله 

 CBR 16.95 17.27 41.27 يسرشمار 

 CBR  15.62 17.82 39.01 ل شدهیتعد 

GFR 196.67 74.54 51.38 

 TFR 6.88 2.61 1.80 ل شدهیتعد  

R 33.10 11.90 10.70 

 85-1375 75-1365 دوره

 1.18 1.98  یعینرخ رشد طب

 1.7 2.4 ینرخ رشد واقع

 0.52 0.42 خالص مهاجرت

   محاسبات مشاور
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  ب آنیو ترکخانوار  -4-1-3-3
گر نسـبت  یکـد یآن بـا   ين جهـت کـه معمـوًال اعضـا    یـ اسـت. از ا  ین واحـد اجتمـاع  یخانوار کـوچکتر 

ک یـ  ين جهـت کـه لزومـًا اعضـا    یـ شـود و از ا یز مـ یمتمـا  یاجتمـاع  ير واحـدها یدارنـد از سـا   يشاوندیخو
ن یبــه همــشــود. یز مــیداشــته باشــند از خــانواده متمــا يشــاوندیگر نســبت خویکــدیبــا  یســتیخــانوار نبا

کننـد و  یمـ  یک سـقف زنـدگ  یـ ر یـ ر زکـه د  يف خانوار گفته شـده اسـت کـه مجموعـه افـراد     یل در تعریدل
کنـد و  یمـ  یزنـدگ  ییکـه بـه تنهـا    یف، کسـ یـ ن تعریـ بـا ا شـوند.  یک خانوار محسـوب مـ  یخرجند هم همبا
چ یو هـ کننـد  یمـ  یزنـدگ  ییک خوابگـاه دانشـجو  یـ مثـل   یک خـانوار دسـتجمع  یکه در  يافرادا مجموعه ی

  شوند.یک خانوار محسوب میز یبا هم ندارند ن ینسبت
شـوند.  یم مـ یتقسـ  یجمعـ ه و دسـت  یخانوارها برحسب نـوع سـکونت آنهـا بـه دو نـوع خـانوار معمـول       

ـ یـ ن )کیـ معمـوًال درجـه   ( يشـاوند یمـذکور، نسـبت خو   يهـا یژگـ یکه عالوه بـر و  یدر صورت  ين اعضـا یز ب
ـ   یـ نکـه ترک ینـد و برحسـب ا  یگویخانوار برقرار باشد بـه آن خـانواده مـ    ن آنهـا چگونـه   یب اعضـاء و ارتبـاط ب

  شوند. یم میو گسترده تقس يااست به دو نوع هسته
ک مـرد بـا   یـ ک زن و یـ اسـت مرکـب از    يا، خـانواده يا خـانواده زن و شـوهر  یـ : ياخانواده هسـته  - 

  نسل وجود دارد. 2حداکثر  ياهسته يهاخانوادهفرزند ازدواج نکرده. در  يتعداد
ــاســت کــه از  ياافتــه، خــانوادهیا خــانواده توســعه یــخــانواده گســترده:  -  ــدان ی ک زن و مــرد، فرزن

ــرده    ــدان ازدواج ک ــان فرزن ــر و کودک ــرده آن، همس ــرده و نک ــتگان  یخو ،ازدواج ک ــاوندان و وابس ش
اسـت و در   ییا چنـد هسـته زناشـو   یـ شـود. خـانواده گسـترده معمـوًال شـامل دو      یل مـ یگر تشکید

  کنند.یم یش از دو نسل زندگیآن ب
 57569، معــادل 1385 یعمــوم يسرشــمار يشــهر بــر مبنــاینــیســاکن خم يتعــداد کــل خانوارهــا

نفــر از  218123بــالغ بــر  یتــیدرصــد) بــا جمع 9/99خــانوار ( 57569ن تعــداد یــباشــد کــه از ایخــانوار مــ
 یدســته جمعــ ينفــر از نــوع خانوارهــا 4948معــادل  یتــیخــانوار بــا جمع 18و  یمعمــول ينــوع خانوارهــا
ســه بــا یهــر خــانوار اســت کــه در مقا رنفــر د 8/3شــهر برابــر  ین اســاس بعــد خــانوار معمــولیهســتند. بــرا

  داشته است. ینفر در هر خانوار) روند نوسان 47/4و  96/4( 1375و  1365 يسالها
ــا  ــداد خانواره ــول يتع ــا یمعم ــهر از ی ــال   29918ن ش ــانوار در س ــه  1365خ ــانوار در  41232ب خ

 یمعمــول يش تعــداد خانوارهــایازان افــزیــده اســت. میرســ 1385خــانوار در ســال  57551و  1375ســال 
هـزار خـانوار بـوده     3/16ر معـادل  یـ دهـه اخ  یهـزار خـانوار و طـ    11314معـادل   1365-75دهه  یشهر ط

  )331-11است. (جدول شماره 
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  1365- 85 يسالها یشهر طینیخم یمعمول يتعداد و تحول خانوارها: 131- 11جدول شماره 

 شرح  کل راتییتعداد تغ تیجمع بعد خانوار

 1365سال  29918 .… 148338 4.96

 1375سال  41232 11314 184476 4.47

 1385سال  57551 16319 218123 3.79

  رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 
  )Structure of household(ب خانوار یترک - 

اسـت.   یدگاه قابـل بررسـ  یـ از دو د یمعمـول  يب خانوارهـا یـ ترک ،با توجـه بـه انـواع خـانوار و خـانواده     
شـود کـه   یحاصـل مـ   یبـ یگر دارنـد ترک یکـد یبـا   يشـاوند یخـانوار چـه نسـبت خو    ين جهت که اعضـا یاز ا
  د.ینام يشاوندیب خویل وجه غالب آن ترکیتوان آن را به دلیم

ب خــانوار یــشــود ترکیهــا اســتفاده مــيزیــرشــتر در برنامــهیکــه معمــوًال از آن ب يگــریدگاه دیــاز د
ــ  ــه رابطــه ب ــدون توجــه ب دگاه معمــوًال خانوارهــا صــرفًا برحســب تعــداد  یــن دیــآن اســت. از ا ين اعضــایب

  ن گزارش است.یشوند که مدنظر ایم میشتر تقسینفره و ب 10ک نفر تا یآنها از  ياعضا
ن نقــش را در یشــترینفــره) ب 2-4( ياهســته ي، خانوارهــا1385ســال  يسرشــمار يبــر مبنــا 

 يشـهر از نـوع خانوارهـا    يدرصـد کـل خانوارهـا    7/66انـد.  شـهر داشـته  ینـ یخم یمعمول يب خانوارهایترک
گســترده  يدرصــد و خانوارهــا 9/22نفــره) بــا  5-6ت (یــپرجمع يهــاانــد. پــس از آن خانواربــوده ياهســته

شــهر  يب خانوارهــایــدارنــد. رونــد تحــول ترک يجــا يبعــد يهــادر رده درصــد 4/5شــتر) بــا ینفــره و ب 7(
ــاک ــزا یح ــا یاز اف ــهم خانواره ــته يش س ــا   ياهس ــهم خانواره ــاهش س ــپرجمع يو ک ــترده در ی ت و گس
  )331-12قبل است. (جدول شماره  يسه با سالهایمقا
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  1365- 85 يسالها یشهر ط یمعمول يخانوارها يب و روند تحول الگوی: ترک331- 12جدول شماره 

1385 1375 1365 
 شرح 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 جمع 29918 100 41232 100 57551 100

 کنفره)یمجرد( يخانوارها 1844 6 2012 5 2883 5

 يهسته ا يخانوارها 12407 41 20360 49 38390 67

 نفره 2 3618 29 5334 26 8825 23

 نفره3 3978 32 7410 36 14172 37

 نفره4 4810 39 7616 37 15393 40

 تیپرجمع يخانوارها 8583 29 12032 29 13192 23

 نفره5 4632 54 6729 56 9055 69

 نفره6 3951 46 5303 44 4137 31

 گسترده يخانوارها 7084 24 6828 17 3086 5

 نفره7 3069 43 3603 53 1736 56

 نفره8 1968 28 1708 25 747 24

 نفره9 1119 16 848 12 358 12

 شترینفره و ب10 929 13 669 10 245 8

 ن تعداد افراد خانواریانگیم 4.96 4.47 3.79

  رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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  یت مهاجرت و تحرکات مکانیوضع -5-1-3-3
ــق جمع یاز عناصــر اصــل یکــیمهــاجرت  ــرشــد مطل  ییایــت اســت کــه در ســطوح مختلــف جغراف ی

ــا دو عنصــر د یوجــود دارد. تفــاوت ــر دو جامعــه یــگــر رشــد مطلــق جمعیکــه مهــاجرت ب ت دارد، اثــر آن ب
گـر موجـب   یبـه جامعـه د   جرانهـا مک جامعـه موجـب کـاهش رشـد مطلـق آن و ورود      یـ است. مهـاجرت از  

، يده کــه متــأثر از عوامــل مختلــف اقتصــادیــن پدیــاشــود. یر مــیجامعــه مهاجرپــذت یــجمعش رشــد یافـزا 
ــ ی، فرهنگــیاجتمــاع ــیاز مباحــث مهــم در مطالعــات جمع یکــیاســت  یاســیس یو حت ــاســت در ا یت ن ی

ق یــدق ينگــرنــدهیتوانــد مــا را در آیمــ یین جابجــایــت مهــاجر و دالئــل ایــت جمعیوضــع یراســتا بررســ
  د.ینما ياری یتیجمع

ــاجرت ب ــتر پدیمه ــش ــ يادهی ــاختار و ترک  یگروه ــرات آن در س ــه اث ــت ک ــاس ــیب جمعی ــدتًا  یت عم
ن یعـام کلمـه عبـارت از تـرك سـرزم      ير اسـت. مهـاجرت بـه معنـا    یـ ولـد و مـرگ و م  شتر از اثرات زاد و یب

ن نــوع یاخــص آن کــه مهمتــر یگــر اســت. امــا بــه معنــین دیا موقــت در ســرزمیــو ســکونت دائــم  یاصــل
 دافــراد بـه طــور دائـم و بــدون قصــ   يا انفــرادیـ  یدسـته جمعــ  ییت اسـت عبــارت از جابجــا یــتحـرك جمع 

ر یـ غ یمحلـ در شـود کـه   یاطـالق مـ   يمهـاجران بـه افـراد    يدر سرشـمار ن مبداء اسـت.  یبازگشت به سرزم
  شده باشند. ياز محل تولد خود سرشمار

ــا ــات   يآماره ــار، اطالع ــز آم ــط مرک ــده توس ــر ش ــاجران   یمنتش ــات مه ــداد و مشخص ــوص تع درخص
مهـاجران وارد شـده بـه شـهر اکتفـا       يهـا یژگـ یاز و یدهد و تنها بـه ذکـر برخـ   یخارج شده از شهر ارائه نم

ت مهـاجران  ین گـزارش وضـع  یـ در اشـود.  ین بخش بـه طـور مختصـر بـه آنهـا اشـاره مـ       یشده است که در ا
ــه خم  ــده ب ــیوارد ش ــ ین ــهر ط ــه ترت  یش ــه ب ــدو ده ــالهای ــور  1375-85) و (1365-75( يب س ــه ط ) ب

  شود.  یم یجداگانه بررس
  

  1365-75 يسالها یت مهاجرت طیوضع - 
ـ  شــهرینـ یخم ر همــواره تحــت یــچهـل ســال اخ  یاصــفهان، طــ يمجموعــه شــهراز  یبــه عنــوان جزئ

ــه واســطه نزد ینــین منطقــه قــرار داشــته اســت. شهرســتان خم یــر تحــوالت ایتــأث ــه شــهر  یکــیشــهر ب ب
ــه مراکــز اشــتغال منطقــه   یاصــفهان و دسترســ ر اســت کــه یمهاجرپــذ يهــااز شهرســتان یکــیمناســب ب

  ن بوده است. یشتر مقصد مهاجریب ،انین میشهر در اینیبالطبع شهر خم
-ینــیشــهر خم ،منطقــه اصــفهان اســت یــیزاو اشــتغال یکــه اوج تحــوالت صــنعت 1355-65دهــه 

کـه از   يکـار مواجـه بـوده اسـت. بـه طـور       يرویـ م مهاجران و عمدتًا بـه شـکل مهـاجرت ن   یل عظیشهر با خ
ــل جمع ــک ــر 148338ت ی ــا ينف ــال ی ــهر در س ــادل 1365ن ش ــر ( 135206، مع ــد  1/91نف درصــد) متول

درصـد از   9/8بـًا  یتـوان گفـت تقر  یمـ  یانـد. بـه عبـارت   ر نقـاط بـوده  یسـا  لـد نفـر متو  13132ن شـهر و  یهم
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  اند.دادهیل مین تشکیت شهر را مهاجریکل جمع
ــا ــر مبن ــمار يب ــوم يسرش ــیعم ــ ی، ط ــاله منته ــمار یدهس ــه سرش ــ 1375 يب  18211ع ودر مجم

درصـد مهـاجران وارد شـده مـرد و      3/56انـد.  مهـاجرت کـرده  شـهر  ینـ ینفر از مناطق مختلـف بـه شـهر خم   
نفـــر) از مهـــاجران وارد شـــده از شهرســـتان  5215درصـــد ( 6/28زن بـــوده اســـت.  هـــادرصـــد آن 7/43

ــیخم ــهر، ین ــد ( 35ش ــا 6376درص ــر) از س ــتانینف ــار شهرس ــفهان و  يه ــتان اص ــا  33اس ــد از س ر یدرص
ن شـهر از اسـتان اصـفهان    یـ اجران وارد شـده بـه ا  بخـش عمـده مهـ    ین بررسـ یـ مطـابق ا انـد.  استانها بـوده 

درصـــد)، اســـتان لرســـتان و  7/5درصـــد)، اســـتان تهـــران ( 3/10درصـــد)، اســـتان خوزســـتان ( 6/63(
ن تعــداد مهــاجران در یشــتریدرصــد بــوده اســت. بــه عــالوه ب 3/2و  4ب بــا یــبــه ترت ياریــچهارمحــال بخت

درصــد) و  14ســاله ( 10-14درصــد)،  15ســاله ( 25-29درصــد)،  6/15ســاله ( 20-24 یســن يهــاگــروه
ن شــهر در یــدرصــد مهــاجران وارد شــده بــه ا 68 یانــد. بــه عبــارتدرصــد) قــرار داشــته 2/13ســاله ( 9-5

ز یــکــار و ن يرویــانگر مهــاجرت نیــتوانــد بین موضــوع مــیــرد کــه ایــگیســاله قــرار مــ 5-29 یگــروه ســن
-4و نمــودار شــماره  331-13باشــد. (جــدول شــماره  یل در دوره مــورد بررســیمهــاجرت بــه جهــت تحصــ

331(  
  

  1365-75 يمهاجران وارد شده به شهر برحسب جنس و مبداء مهاجرت، سالها ی: شمار و سهم نسب331-13جدول شماره 

 استان  يسایرشهرستانها سایراستانها  خارج از کشور اظهار نشده
شهرستان محل 

 يسرشمار
 شرح جمع

 شمار

 مرد و زن 18211 5215 6376 6029 531 60

 مرد  10252 2613 3349 3941 311 38

 زن 7959 2602 3027 2088 220 22

 یسهم نسب

 مرد و زن 100.0 28.6 35.0 33.1 2.9 0.3

 مرد  100.0 25.5 32.7 38.4 3.0 0.4

 زن 100.0 32.7 38.0 26.2 2.8 0.3

    رانیمأخذ: مرکز آمار ا     
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  (درصد) 1365-75 يمهاجران وارد شده برحسب مبداء مهاجرت، سالها ی: سهم نسب331-4نمودار شماره 

  
  1375-85 يسالها یت مهاجرت طیوضع - 

ــا  ــر مبن ــمار يب ــوم يسرش ــال  یعم ــ  32309، 1385س ــاجر ط ــر مه ــالها ینف وارد  1375-85 يس
درصـد)   7/43هـزار نفـر (   14درصـد) مـرد و    3/56هـزار نفـر (   18ن تعـداد حـدود   یـ از اانـد.  ن شهر شـده یا

آن اسـت.   يبرابـر  8/1ش یانگر افـزا یـ زان آن در دهـه قبـل ب  یـ سه مهـاجران وارد شـده بـا م   یمقازن هستند. 
 25-29 یدرصــد، گــروه ســن 4/22ســاله بــا  20-24 ین شــمار مهــاجران وارد شــده در گــروه ســنیشــتریب

درصـد مهـاجران در گـروه     5/50معـادل  درصـد قـرار دارنـد.     8/12سـاله بـا    15-19درصـد و   3/15ساله با 
  ).331-14رند. (جدول شماره یگیساله قرار م 15-29 یسن

  1375-85 يمهاجران وارد شده برحسب سن و جنس، سالها ی: شمار و سهم نسب331- 14جدول شماره  

  رانیمرکز آمار امأخذ:                     

سهم  ( درصد)  شمار سهم  ( درصد)  شمار سهم  ( درصد)  شمار
100.0 14125 100.0 18184 100.0 32309 جمع کل
4.5 634 3.8 685 4.1 1319 4 -0  ساله
7.9 1118 6.7 1221 7.2 2339 9 -5  ساله
9.6 1363 7.8 1420 8.6 2783 10-14 ساله
13.6 1921 12.2 2212 12.8 4133 15-19 ساله
19.8 2797 24.4 4432 22.4 7229 20-24 ساله
14.7 2080 15.8 2873 15.3 4953 25-29 ساله
10.0 1406 9.4 1716 9.7 3122 30-34 ساله
6.6 929 6.7 1212 6.6 2141 35-39 ساله
4.6 654 4.7 850 4.7 1504 40-44 ساله
2.9 411 3.3 600 3.1 1011 45-49 ساله
4.0 565 3.7 674 3.8 1239 50-64 ساله
1.7 247 1.6 289 1.7 536 65  ساله و بیشتر

زن مرد مرد و زن گروه  سنی
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ــا ــه اســتناد نت ــ، از کــل جمع1385ســال  يج سرشــماریب ــر  171010شــهر،  ينفــر 223071ت ی نف
ن شــهر متولــد یــر از ایــغ یدرصــد) در محلــ 23نفــر ( 51287شــهر بــوده و ینــیدرصــد) متولــد خم 7/76(

از آن  ین مهــاجران برحســب محــل تولــد حــاکیــا یبررســشــوند. یشــده و مهــاجر تمــام عمــر محســوب مــ
درصـد آنهـا    2/2و  ییدرصـد متولـد منـاطق روسـتا     6/5، يدرصد آنهـا متولـد منـاطق شـهر     2/15است که 

 .ز صـادق اسـت  یـ اد شـده در مـورد مـردان و زنـان مهـاجر ن     یـ ب یـ ترکانـد.  ز در خارج از کشور متولد شـده ین
  )331-15(جدول شماره 

 
1375-85 يمهاجران طول عمر برحسب محل تولد و جنس، سالها یشمار و سهم نسب: 331- 15جدول شماره   

متولدشهرمحل  متولد جاي دیگر
 اقامت

 کل
 شرح

 شهر آبادي خارج ازکشور اظهارنشده 
سهم 
 ینسب

 شمار
سهم 
 ینسب

 شمار
سهم 
 ینسب

 شمار
سهم 
 ینسب

 شمار
سهم 
 ینسب

 شمار بیترک  شمار

                 مرد و زن
                مرد 
               زن

  رانیمأخذ: مرکز آمار ا
  

ــاجرت  ــابخــش عمــده مه ــه در ا يه ــصــورت گرفت ــ  ی ــنج ســال منته ــه پ ــوط ب ــه  ین شــهر مرب ب
هــا در درصــد مهــاجرت 7/55کــه  يبــوده اســت. بــه طــور 1380-85 يدر فاصــله ســالها یعنــی يرسرشــما

-85( يبــه سرشــمار یک ســال منتهــیــهــا در طــول درصــد مهــاجرت 9/20اد شــده و یــ يفاصــله ســالها
  )331-16) رخ داده است. (جدول شماره 1384

  
  1375-85 يشهر برحسب مدت زمان اقامت، سالهاینی: مهاجران وارد شده به خم331-16ره جدول شما

 مرد و زن مرد زن
 مدت زمان اقامت

 شمار درصد شمار درصد شمار درصد

          کسالیکمتر از 
           ک تا پنج سالی
        ش از پنج سالیب
       اظهارنشده
          کل مهاجران وارد شده

  رانیمأخذ: مرکز آمار ا               
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  ت وضع موجود شهریبرآورد جمع
نفوس و مسکن  یعموم يشهر مربوط به سرشمارینیت خمیاز جمع ین آمار و اطالعات رسمیآخر

و  یاجتماع – يمختلف اقتصاد يساختارها یژه در بررسین آمار به ویباشد. هرچند استناد به ایم 1385
 ياد سرشمارینسبتًا زدهد، اما فاصله یاز شهر ارائه م یار خوبید بسیاد شده دیشهر با استفاده از آمار  یتیجمع

توسعه  يزیربرنامه يآن برا یت فعلیزان جمعیشهر و مت رشد یت موجود شهر، حداقل در کلیاد شده با وضعی
-شیو پ ينگرندهیش از پرداختن به موضوع آین الزم است پیاز اشکال نخواهد بود. بنابرا یشهر خال يو کالبد

  ت موجود شهر ارائه شود.یاز جمع يت شهر در افق طرح، برآوردیجمع ینیب
ن ی. اه استت موجود شهر استفاده شدیبرآورد جمع يبرا یمختلف يهاوهیاز ش ن منظوریا يبرا

  . peopleافزار با استفاده از نرم یبیروند گذشته و روش ترک یاضیها عبارتند از روش رروش
  

  روند گذشته یاضیالف) روش ر
ــرخ رشــد جمع ــه ترت 1375-85و  1365-75 يهــادوره یشــهر طــینــیخم یتــین  4/2ب معــادل یــب

ــه طور 7/1و  ــه  1365هــزار نفــر در ســال  148ن شــهر از حــدود یــت ایــکــه جمعیدرصــد بــوده اســت. ب ب
 1385) در ســال یجمعــدســته يهــزار نفــر (بــا احتســاب خانوارهــا 223و  1375هــزار نفــر در ســال  188
-یدرصــد مــ 69/1ر معــادل یــدوره اخ یشــهر طــ یمعمــول يت خانوارهــایــده اســت. نــرخ رشــد جمعیرســ

نفــر بــر شــمار  35040ر معــادل یــدوره اخ ینفــر و طــ 39639دوره اول معــادل  ین اســاس طــیباشــد. بــرا
بــه طـور متوســط ســاالنه معــادل   1365-75 يســالها یطـ  یت شــهر افــزوده شـده اســت. بــه عبــارت یـ جمع

ــ 3969 ــر، ط ــاالنه  1375-85 يســالها ینف ــ  3504س ــر و در مجمــوع ط ــســت ســاله اخیب ینف ــاالنه ی ر س
  ده است.ت شهر اضافه شینفر بر جمع 74733
شـود  یفـرض مـ   یت موجـود شـهر ادامـه رونـد گذشـته اسـت. بـه عبـارت        ینه در برآورد جمعین گزیاول

د توجـه داشـت کـه منظـور از     یـ ابـد. البتـه با  یر ییـ موجـود و گذشـته تغ   ين رونـدها یت شـهر بـا همـ   یجمع
سـت.  ین نـده تکـرار خواهـد شـد،    ینـًا در آ ین مفهوم کـه همـان نـرخ رشـد گذشـته ع     یادامه روند گذشته به ا

ت یــن کننــده جمعیــیتع يجــاد شــده در عوامــل و پارامترهــایرات اییــن اســت کــه تغیــبلکــه بــه مفهــوم ا
ر ییـ همچنان ادامـه خواهـد داشـت و نـرخ رشـد موجـود را در همـان جهـت گذشـته و بـا همـان شـتاب تغ            

ده گرفتــه شــده و همــان نــرخ رشــد گذشــته بــه عنــوان  یــن مفهــوم در اغلــب مطالعــات نادیــخواهــد داد. ا
  باشد. یح نمیرود که چندان صحیادامه روندها به کار م

ر ییزان در جهت تغیربرنامه ياز سو یر و تحولییچگونه تغین فرض استوار است که هینه براین گزیا
ر در ییباشند که تغیم يقو يا به حدید هستند و ییا مورد تأیموجود  يروندها صورت نخواهد گرفت و روندها

شود که یم ینیبشیالذکر پمحتمل فوق ين سان با در نظر گرفتن عوامل و روندهایود. بدآنها ممکن نخواهد ب
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 يسالها یحاکم ط يها با توجه به روندهاافته و شدت مهاجرتید کاهش یزان موالین سالها همچنان میا یط
درصد در سال  7/1معادل  ياد شده با نرخ رشدینه یشهر با لحاظ گزینیت خمیابند. جمعییش میگذشته افزا

  د. ینفر خواهد رس 243883به  1390
  

  تیجمع یبیب) روش ترک
ــی ــااز روش یک ــرآورد جمع يه ــب ــامعلوم  ی ــه ن ــه ب ــا توج ــهر ب ــایت موجودش ــیروش جمع يه در  یت

ن روش، ابتـدا بـا   یـ اسـت. در ا  یمسـکون  يخصوص مهاجرت شـهر، اسـتفاده از روش بـرآورد تعـداد واحـدها     
و حجـم سـاخت و سـاز در شـهر      يصـادر شـده توسـط شـهردار     یسـاختمان  يهـا استفاده از اطالعات پروانـه 
ب بعــد خــانوار و یشــود. ســپس بــا اعمــال ضــرایشــهر پرداختــه مــ یمســکون يبــه بــرآورد تعــداد واحــدها

  شود.یت موجود شهر برآورد می، جمعیخانوار در واحد مسکون
بوده است. به  یاحد مسکونو 49690 يدارا 1385در سال  شهر ینی، خمیعموم يج سرشماریه نتایبرپا

 يبرا یپروانه ساختمان 9602در مجموع  1384-89دوره  ی، طيعالوه بر اساس اطالعات حاصل از شهردار
اند برابر با که بدون مجوز ساخته شده یمسکون ينکه واحدهایصادر شده است. با فرض ا یساخت واحد مسکون

شهر  در سال  یمسکون يتوان گفت  تعداد واحدهایاند، مب شدهیباشد که تخر یمسکون يتعداد واحدها
شهر  ینیخم یساختمان يهااطالعات پروانه 331- 17است. جدول شماره  یواحد مسکون 58298برابر  1390

  دهد.ینشان م ياز شهردار یافتیرا براساس اطالعات در
  شهر ینیخم يصادر شده توسط شهردار یساختمان يها: پروانه331- 17جدول شماره 
 یتعداد واحد مسکون  تعداد پروانه  سال

1384 1202 1988 
1385 842 1536 

1386 1210 2028 

1387 1119 2000 

1388 1251 2050 

 9602 5624 کل

  شهر ینیخم يماخذ: شهردار
بـوده اسـت کـه بـا      16/1برابـر   1385شـهر در سـال    ینـ یخم یشاخص بعد خـانوار در واحـد مسـکون   

ـ      یمـ  يبرابـر  یو اسـتان  يمتناظر کشور يهاهنسخ ن شـاخص و  یـ حـاکم بـر ا   یکنـد. بـا توجـه بـه رونـد نزول
ــتغ ــایی ــوع و خانواره ــ ير ن ــا یافق ــه خانواره ــرا ی، شــاخص خــانوار در واحــد مســکون يعمــود يب دوره  يب

 ینــیخم ين شــاخص، تعــداد خانوارهــایــدر نظــر گرفتــه شــده اســت. بــا اعمــال ا 14/1معــادل  90-1385
  شود.یخانوار برآورد م 66460معادل  1390شهر در سال 
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ان شــد، بعــد خــانوار یــبــوده اســت. چنانچــه ب 79/3معــادل  1385ن شــهر در ســال یــبعــد خــانوار ا
ـ    يهادوره یشهر ط  یطـ  65نفـر در سـال    96/4ن شـاخص از  یـ زان ایـ داشـته اسـت. م   یگذشـته رونـد نزول
ـ    يهادوره نفـر   47/4بـه   65سـال  نفـر در   96/4ن شـاخص از  یـ زان ایـ داشـته اسـت. م   یگذشـته رونـد نزول

واحــد  5/0معــادل 1365-75دوره  یخــانوار طــده اســت. بعــد یرســ 85نفــر در ســال  79/3و  75در ســال 
 يریــت شـهر و قرارگ یـ جمع یهـرم ســن  یافتـه اســت. بررسـ  یواحــد کـاهش   7/0ر معـادل  یـ دوره اخ یو طـ 

هـرم   یتـ یعه جمیـ سـاله بـا توجـه بـه اسـتمرار کـاهش پا       20-24 یت در گـروه سـن  یـ از جمع يادیبخش ز
ن اسـاس بـا اعمـال بعـد خـانوار شـهر       یـ اسـت. بـر ا   یآتـ  يهـا سـال  یبعد خانوار طـ  یانگر روند نزولیب یسن

ــر  ــر درهــر خــانوار، جمع 6/3براب ــنف ــیت خمی ــر  1390شــهر در ســال  ین ــ 239256براب ــرآورد م -ینفــر ب
ر را یـ اخدوره پنجسـاله   یدرصـد طـ   4/1معـادل   ي، نـرخ رشـد  85ت سـال   یـ سه شـمار جمع یشودکه با مقا

  دهد.ینشان م
  
  اد شدهی يهانهیگز یابیج) ارز
نـه قابـل حصـول    ین گزیـی گر در تعیآنهـا بـا همـد    یابیـ اد شـده و ارز یـ  يهـا نهیگز ياسهیمقا یبررس 
نــه ین گزیــموجــود بدســت آمــده اســت. ا ينــه اول عمومــًا بــا فــرض قبــول رونــدهایباشــد. گزیمــ يضــرور

 ینــه مناســبیتوانــد گزی، نمــدتوســعه توجــه نــدار مــورد نظــر در برنامــه يهــاهــا و ارزشچــون بــه مطلــوب
مـورد نظـر انطبـاق داشـته و      يهـا ا بـا مطلـوب  یـ سـت آ یت باشد. چـرا کـه مشـخص ن   یجمع ینیبشیپ يبرا
 يبـرا  ینـه مناسـب  یک گزیـ انـداز رونـدها   ل ارائـه چشـم  یـ ن وجـود بـه دل  یـ ر. بـا ا یـ ا خیـ جهـت هسـتند   هم

نـده در صـورت عــدم   یت آیان سـاختن وضــع یـ نـه در نما ین گزیــت ایـ اهم شـود. یمحسـوب مــ  يزیـ ربرنامـه 
  است.  يزیرمداخله و برنامه

ـ  یتـ یفـوق، جمع  یتـ یجمع ینـ یبشیپـ  يهانکه روشیجه اینت هـزار نفـر    239هـزار نفـر تـا     243ن یب
 یتـ یر جمعیـ ط متغیژه بـا شـرا  یـ کشـد. از آنجـا کـه رونـد گذشـته بـه و      یر مـ یشهر بـه تصـو   ینیخم يرا برا

ادامـه رونـد گذشـته     یاضـ یسـت، روش ر ینـده ن یآ يت شـهر، قابـل ؟ بـرا   یـ عیحاکم بر استان و سـاختار جم 
ل قـانع کننـده   یـ گـر عـدم وجـود دال   ید يت شـهر باشـد. از سـو   یـ بـرآورد جمع  يبرا یتواند روش مناسبینم

ــ   ــاجرت ط ــالص مه ــم خ ــوص حج ــو ن 1385-90دوره  یدر خص ــام در می ــز ابه ــرگ و ی ــد و م زان زاد و ول
ــم ــرآورد جمعری ــ، ب ــاس روش ترکی ــیت براس ــال یب ــ  یرا خ ــکال نم ــداد   یاز اش ــرآورد تع ــا روش ب ــد. ام کن

ب، از یــب تخریو ضــر یررســمیحجــم ســاخت و ســاز غ يبــرا یرغم وجــود فروضــیــعل یمســکون يواحــدها
-یتـر بـه نظـر مـ    ار مناسـب یدر سـطح شـهر قابـل مشـاهده اسـت، بسـ       یکـ یزین روش از نظـر ف یـ آنجا که ا

ه) در یــ(ســال پا 1390ت موجــود شــهر در ســال یــنفــر بــه عنــوان جمع 239256ت یــجمعن یرســد. بنــابرا
  شود.ینظر گرفته م
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  شهر ير آنها در توسعه کالبدیتأث یشهر و محالت مختلف آن، و چگونگ یات اجتماعیخصوص - 2-3-3
  یروش شناس -1-2-3-3

  پرسشنامه خانوار - 
ات یق تــر خصوصــیــبــه منظــور شــناخت عم و ن مرحلــه از طــرح توســعه و عمــران جــامع شــهریــدر ا
اطالعــات اقــدام شــد. از آنجــا  يو ابــزار پرسشــنامه بــه گــردآور  1یشــیمایبــا اســتفاده از روش پ یاجتمــاع
 یجـامع سـع   يان پرسشـنامه ین رو بـا تـدو  یـ ن مرحلـه مـورد توجـه بـود از ا    یـ در ا یمختلفـ  يرهـا یکه متغ

بــاز و بســته گنجانــده شــوند. در  يهــا مــورد نظــر در پرسشــنامه بــه صــورت ســئوال يرهــایشــد همــه متغ
ن صـورت  یـ ت دقـت بـه عمـل آمـد. بـه ا     یـ نها ،الزم3ییایـ و پا  2ت اعتبـار یـ ن پرسشنامه بـه منظـور رعا  یتدو

ا یــســنجش اعتبــار الزم کــه آ يشــدند و ســپس بــرا یســنجش طراحــ يهــاهــا و شــاخصهیــکــه ابتــدا گو
 یشناسـ ن منظـور بـه اهـل فـن حـوزه جامعـه      یـ ؟ بـه ا سـنجند یر مـورد نظـر را مـ   یطرح شده متغ يها هیگو

  آماده شد. يآورجمع يبرا 4يمراجعه شد و پرسشنامه پس از اصالح و بازنگر
 300ق فرمول کوکران به دست آمد و معادل یشدن حجم نمونه که از طر ییپرسشنامه پس از نها
ع نقاط یتوز يع شدند. برایهدف توز يها ر سطح محلهبه صورت نرمال د یپرسشنامه بود، از نظر مکان

ج بدست آمده در قالب حوزه یاقدام شد و نتا GISدر نرم افزار  Create Random Pointپرسشنامه از دستور 
 ياطالعات اقدام شد. در گردآور يک ماه به گردآوریز در طول یگرفته شدند. در مرحله اجرا ن یخروج يبند

ها پس از ت موضوع از پرسشگران با تجربه استفاده به عمل آمد. پرسشنامهیتوجه به اهمز با یپرسشنامه ن
  استفاده شد.  SPSSل از نرم افزار یتحل يشده و برا يل کدگذاریتکم

  
 یدانیمشاهده م - 

ــدر ا ــای ــهحضــور  ن بخــش ب ــادر محل ــهر  يه ــف ش ــه ســاختار  مختل ــد توجــه ب ــه بن  و ينظــام محل
ــان حیــص جری، تشــخیفرهنگـــ    یر اجتمــاعیــفراگ يهــا حــوزه  يدر محــالت و فضــاها یات و ســرزندگی

ــفعال ــاکنی ــاهاین و تشــخیت س ــ يص فض ــث آن از د یجمع ــاط مک ــواردیو نق ــر م ــور   يگ ــه ط ــه ب ــود ک ب
 ییشناسـا  يوه بـرا ین شـ یـ و مشـاهده قـرار گرفـت. از ا    یاز روز مـورد بررسـ   یمتناوب و در سـاعات متفـاوت  

عکـس و   یدانیـ هده مان مشـا یـ . الزم بـه ذکـر اسـت کـه در جر    گرفتـه شـد   هـا بهـره  ها و مراکز محلـه  مکان
  ه شده است.یمربوطه ته يها لمیف

  
                                                             

1 - Survey Method 
2 - Validity 
3 - Reliability 
4 - Correction 
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  قیافته و عمیمصاحبه ساخت ن - 
ق یــاز طرمحــالت مختلــف شــهر  یاجتمــاع يهــا یژگــیاز در خصــوص ویــمــورد ن يهــا از داده یبخشــ
و جوانــان  یمردمــ يهــا ، تشــکلشــهر يشــورا ياز اعضــا یکــیصــاحبه بــا . مبدســت آمــده اســتمصــاحبه 
ــاطالعــات ا يگــردآور ــی ــشــود. در هــر  ین بخــش را شــامل م ــر حســب میــهــا ن ک از مصــاحبهی ــز ب زان ی

و  یاجتمــاع يهــا بیو مســائل و آسـ  یاجتمــاع يهـا  یژگــیهــا و نهادهــا شـناخت از و  اطالعـات افــراد، گـروه  
هـا   افتـه یر یز تـا حـد ممکـن بـا سـا     یـ ن بخـش ن یـ ا يهـا  افتـه ینحوه پراکنش آنها در سطح شهر بدست آمد. 

  ت شهر پرداخته شده است. یل جامع از وضعیق و به تحلیتلف
  

  گونه شناسی محالت شهر -2-2-3-3
ر شـکل داده و  ییـ دارنـد و بـه مـوازات تحـوالت شـهر تغ      یات مشـترک یشـهر خصوصـ   ینـ یمحالت خم

و مجـاورت بـا شـهر اصـفهان      یارتبـاط  يهـا  ، گسـترش راه يکشـاورز  يهـا  تیـ انـد. کـاهش فعال   افتهیتوسعه 
ــو گســترش ا ینیموجــب رشــد شــهر نشــ  ــد دهــه ی ــاخ ي ن شــهر در چن ــه طــور ی کــه  ير شــده اســت. ب

شـهر ادغـام شـده و در حـال حاضـر       ير در سـاختار کالبـد  یـ اخ يهـا  سـال  یک به شـهر طـ  ینزد يروستاها
  شوند. یشهر محسوب م يها جزو محله
 ینیمهــاجر يرایاصــفهان پــذ ي در منطقــه یصــنعت يهــا هیــن پاین اولــیشــهر از زمــان تکــو ینــیخم

 ين اقشـار بـا برخـوردار   یـ ر شـدند. ا ین شهرسـتان سـراز  یـ بـه ا  یصـنعت  ياشـتغال در واحـدها   يبوده که برا
آن روابـط   یدنـد و بـا سـاکنان بـوم    یگز یدر محـالت مختلـف شـهر سـکن     ییروسـتا  یات فرهنگـ یاز خصوص
بـه سـکونت    يشـتر یش بی، گـرا یقـوم  يهـا یگل عـدم وابسـت  یـ برقرار نمودنـد. قشـر مهـاجر بـه دل     یاجتماع

  شهر داشتند. ید و حواشیجد ي افتهیتوسعه  يها در بخش
 يدر انحـالل بافـت مسـتقل و منـزو     یر، نقـش مهمـ  یـ اخ ي د در چنـد دهـه  یـ جد يهـا  ابانیاحداث خ

تـاروپود   ي هـا بـه منزلـه    هـا در محلـه   گر داشـته اسـت. در گذشـته شـبکه راه    یکـد یوند آنهـا بـه   یها و پ محله
له ین وســیـ کـرده اسـت و بـه ا    یاز درون محلــه عبـور نمـ   یاصـل  يهـا  شـده و راه  یبافـت محلـه محسـوب مـ    

 يهـا  راه ي لهیکـه امـروزه محـالت شـهر بـه وسـ       ینمـوده اسـت. در حـال    یت مـ یـ آنرا تثب ییگرا درون یژگیو
ش یده و گـرا از دسـت دا  يا اقتصـاد یـ  ی، اجتمـاع ي، بافـت منسـجم خـود را در شـکل کالبـد     یو فرعـ  یاصل

  گردد.  یدر آنها مشاهده م یت همگنیوضع يریگ به شکل
شــهر در دو بخــش شــمال و جنــوب بلــوار آزادگــان کــامًال متفــاوت اســت.   ینــیخم ییســازمان فضــا

هســتند  یمیقــد يشــهر) روســتاها يبلــوار آزادگــان (بخــش مرکــز یبخــش جنــوب ییاســاس ســازمان فضــا
از  يهـا  کـه شـمال شـهر از محلـه     یانـد. در حـال   ل دادهیرا تشـک وسـته و شـهر   یکه بر اثر مرور زمان به هم پ

  منظم است. یشطرنج ي ها شبکه ن محلهیا یل شده که ساختار کلیتشک يا شده یش طراحیپ
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خـوزان، فروشــان و ورنوسـفادران) ســازمان    يشــهر (سـه روســتا  ینـ یخم يو مرکــز یمیدر بافـت قـد  
 يا بـاز محلـه   يبـوده و فضـاها   يمرکـز  ییهـا  سـته اسـت کـه شـامل ه    يا محله يها منطبق بر راسته ییفضا

  اند. رامون آن قرار گرفتهیدر پ يها واقع بوده و عناصر شهر ن هستهیدر مرکز ا
ــوژ   ــگ و تکنول ــال فرهن ــرن حاضــر همچــون انتق ــجد ياگرچــه تحــوالت ق ــداث راهی ــا و ن د، اح ــه ز ی

ن تحــوالت، محــالت یــشــهر را دگرگــون کــرده و بــه موجــب ا ی، بافــت اجتمــاعیگســترش روابــط اجتمــاع
 ياز شــهرها يارین شــهر همچــون بســیــن حــال در ایانــد. و در عــ گر ادغــام شــدهیکــدیدر  يشــهر تــا حــد

و  يا ات محلــهیبــا خصوصــ یســنت یانــد، بافــت اجتمــاع روســتا بــوده ين کــه روزگــارین ســرزمیــکوچــک ا
ه هـر کـدام   ل شـده کـ  ید تشـک یـ و جد یانیـ ، میمیشهر از سـه بافـت قـد    یحاکم است. به طور کل ییروستا

برخــوردار  یهمگنــ یات اجتمــاعیهــا از خصوصــ اســت. از آنجــا کــه محلــه یمختلفــ يهــا ر محلــهیــشــامل ز
  قرار گرفته است. یمورد بررس يا هر محله به صورت جداگانه یژگیستند، وین

ــر خم ــال حاض ــیدر ح ــهر دارا ین ــه  17 يش ــمحل ــاع  یعرف ــاختار اجتم ــا س ــه   یب منســجم اســت. ب
ــا مســاجد جــامع   يکــه هرکــدام از محــالت دارا يطــور ــۀ مشــخص و ب ــه و پهن ــلب ــزی مســتقل و  يا مرک

شـهر   ینـ یخم يهـا  شـود. محلـه   یف مـ یـ شـان در قلمـرو محـالت تعر   یهستند که مطالبـات ا  ياشناخته شده
از آنهـا در گذشـته روسـتا بـوده و امـروزه       یم کـرد کـه بعضـ   ید تقسـ یـ م و جدیقـد  يهـا  توان به محله یرا م

شـهر (خـوزان،    یفعلـ  ي محـدوده  یمیقـد  يهـا  انـد. محلـه   خـود را حفـظ نمـوده    ییبافـت روسـتا   يدتا حدو
ــ ي هیــاول يهــا فروشــان و ورنوســفادران) هســته ــیشــهر هســتند. همچن ــدوان، آدر ین محالت ــچــون ان ان، ی

ــفر  ــتان، اس ــویهرس ــد  ير، ج ــاد ق ــوبیآب ــاد و وازیم (جن ــه ی)، جعفرآب ــه از محل ــا چ ــد يه ــوب  یمیق محس
ه، هفتصـد دسـتگاه، شـهرك    یـ جواد يهـا  تـوان بـه محلـه    یشـهر مـ   ینـ ید خمیـ جد يهـا  محلـه شوند. از  یم

ــاد جد يه و جــویــمنظر ــآب  ینــیمحــالت خم ي محــدوده 332-1) اشــاره کــرد (نقشــه شــماره ید (شــمالی
  دهد).  یشهر را نشان م

  شهر عبارتند از: ینیمحالت خم
 ورنوسفادران .1

 خوزان .2

 فروشان .3

 انیآدر .4

  اندوان .5
 زیاسفر .6

 میقد آباد يجو .7

 هرستان .8
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 قرطمان .9

 دستگرد .10

 هیجواد .11

 چهیواز .12

 دیجد آباد يجو .13

  آباد  اسالم .14
 هیمنظر .15

 هفتصد دستگاه .16

 یصنعت دانشگاه .17
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شهر ینیخم یمحالت عرف ی: معرف332- 1نقشه شماره   
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  شهر یو اصل یمیمحالت قد -1-2-2-3-3
ــا ــهی ــ» ســه ده«هــا در واقــع همــان  ن محل ــه شــکل مســتقل در  » ســده«ا ی اســت کــه در گذشــته ب

گر قــرار گرفتــه بودنــد (خــوزان، فروشــان و ورنوســفادران) کــه در حــال حاضــر از محــالت   یکــدیمجــاورت 
ــنــد. ایآ یشــهر بــه حســاب مــ یبــزرگ و اصــل ــوده و  يبافــت کالبــد ين محــالت عمومــًا دارای نامناســب ب

  دارند. یر ساختیاز نظر خدمات ز یمعضالت
  

  ا بن اصفهانیان ورنوسفادر •
ن یــد و در مرکـز شــهر واقـع شـده اسـت. ا    یـ آ یشـهر بـه حســاب مـ    ي ن محلـه یتــر عین محلـه وسـ  یـ ا

» کوشـکباج «، »باولکـان «، »گـاردر «، »گارسـله «بـه محـالت کـوچکتر همچـون      يبنـد  میک تقسـ یـ محله در 
  شود.   یک میتفک» زاغه آباد«و 

 ی(عمـدتًا در کوشـکباج، زاغـه آبـاد و باولکـان) و خامـه قـال        يکـار  ن محلـه سـنگ  یـ اشتغال غالب در ا
ــت. تکم ــاس ــرزی ــه  يل و رنگ ــه پنب ــاغ يا پارچ ــن یو دب ــز در ای ــه دوم اهم ی ــه در درج ــن محل ــرار ی ت ق

  رند.یگ یم
تمـام   یژگـ یون یـ برخوردارنـد. ا  يتـر  مناسـب  یگـر از وضـع مـال   ین محله نسبت بـه محـالت د  یا یاهال

ــهیز ــا رمحل ــو  يه ــفادران همچ ــلهورنوس ــ ن گارس ــگیرا در برنم ــه  ردی ــبتًا مرف ــات نس ــکونت در  ،. طبق س
ــمحــالت جد ــه ســکونت در بخــش قــد  يهــا د و ســاختمانی شــهر  يو مرکــز یمینوســاز شــمال شــهر را ب

خــود در بافــت  یمیقــد يهــا ، خانــهيشــاوندین حــال جهــت حفــظ روابــط خویدهنــد. در عــ یح مــیتــرج
  کنند. یشهر را حفظ م یمیقد

ـ  ییرون از خانـه پـا  یـ ت زنـان ب یـ ان فعالزیـ اسـت. م  یدرون گروهـ شکل ازدواج عمـدتًا   در  ین اسـت ول
  دهند. یم يشتریت بیل دختران اهمیر محالت شهر به تحصین محله نسبت به سایا

(خــارج اصـفهان) بــه خصـوص از خوزســتان صــورت    یربـوم ین محلــه توسـط افــراد غ یـ مهـاجرت بــه ا 
  گرفته است.

  
  فروشان •
درب «، »يانجویــم«ر محلــه همچــون یــشــهر واقــع شــده و بــه چنــد ز ینــین محلــه در غــرب خمیــا

  م شده است.یتقس» قلعه آقا«و » دریمالح«، »الدره«، »محله نو«، »دیس
ــدهیتشــک یاز عناصــر اصــل ــ ي ل دهن ــام الدره    یآن م ــازار، مســجد جــامع و حم ــه دوشــنبه ب ــوان ب ت

  اشاره نمود.
پارچــه و  ی، بافنــدگی، خامــه قــالیمصــنوع افیــو ال يا پنبــه ین محلــه بافنــدگیــاشــتغال غالــب در ا
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  ن است.یساخت ظروف مالم
بنـد  یپا یسـنت  یزنـدگ  ن محلـه، عمـدتًا بـه   یـ اسـت. سـاکنان ا   یشکل ازدواج آنها عمومـًا درون گروهـ  

بـه سـاخت و   اکثـرا  د شـمال شـهر ندارنـد و    یـ افتـه جد یتوسـعه   يهـا  به سـکونت در بخـش   شیگرا ،هستند
ــ يهــا ســاز در قســمت ــوب یغرب دو  یکــیزیوســتن فیش موجــب پین گــرایپردازنــد و همــ یهر مــشــ یو جن

  خوزان و فروشان به هم شده است. يروستا
  

  خوزان •
، »فــتح آبــاد«، »شــمس آبــاد«از جملــه  ين محلــه در شــرق شــهر واقــع شــده و محــالت کــوچکتریـ ا

 یاصــل رد. از عناصــریـ گ یرا در بـر مــ » ســکه الــرز«و » کهنـدژ «، »هایانصــار«، »بوستانسـهم «، »اسـالم آبــاد «
  اشاره نمود. یمیتوان به مسجد جامع، پنجشنبه بازار و چند حمام قد یآن م يا محله یو باستان

ــب در ا  ــتغال غال ــاش ــاغ ی ــه دب ــابین محل ــ ی، زهت ــروف مالم ــاخت ظ ــتی، س ــاورزین و اس و  يل، کش
بـوده   ینیمهـاجر  يرایشـهر پـذ   ینـ یر محـالت خم یز ماننـد سـا  یـ ن محلـه ن یرون از محله است. ایب يدامدار

ا در زمـان جنـگ   یـ ن شـهر نقـل مکـان نمـوده     یـ شـگاه بـه ا  یکـار در کارخانـه ذوب آهـن و پاال    يا بـرا یکه 
  اند. ن شهر مهاجرت کردهیبه ا یلیتحم

ـ  یشـهر کـه مهاجرپـذ    ي ل دهنـده یگـر تشـک  یمحله خوزان بـر خـالف دو محلـه د    ن یسـاکن  یر بـوده ول
 ین بـوم یشـتر سـاکن  یب يهـا  ل مهـاجرت یـ بـه دل انـد.   آن داشـته  یو بـوم  یخیت تاریدر حفظ هو یسع یبوم

در  ین بــومیاز ســاکن ين محلــه نقــل مکــان نمــوده و در حــال حاضــر تعــداد محــدودیــبــه مــرور زمــان از ا
  شتر است.یب ین بومین محله نسبت به ساکنیدر ا ین افغانیاند و تعداد مهاجر مانده ین محله باقیا

  
  نیمتصل شده به شهر و محالت مهاجرنش ییمناطق روستا -2-2-2-3-3

اســت کــه در ابتــدا  یاســت. بخــش اول محالتــ ین گونــه از محــالت شــهر شــامل دو بخــش اصــلیــا
انـد. بخـش    شـهر بـه آن متصـل شـده     يبودند که در گـذر زمـان و بـا گسـترش کالبـد      يا پراکنده يروستاها

و  یو از نظــر بافــت اجتمــاع دهنــد یل مــین را مهــاجران تشــکآت ســاکنان یــاســت کــه اکثر یدوم محالتــ
  شهر تفاوت دارند.  يها ر قسمتیبا سا یفرهنگ
  اندوان •

گـذرد.   یآن مـ درون دسـتگرد از   يشـود کـه مـاد    یشـهر محسـوب مـ    یاز محـالت شـرق  محله اندوان، 
» هیسـجاد «، »انیـ ریم«، »هـا  يمجـر «خـرد همچـون    یک روسـتا بـوده و بـه محالتـ    یـ ن محله در گذشته یا

ـ یخ يها کوچه«و  سـاکن در   يهـا  یلیعمـدتًا بـر اسـاس فـام     يبنـد  مین تقسـ یـ ده کـه ا یـ م گردیتقسـ  »یزون
  اندوان بوده است.
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اف یـ و ال يا پنبـه  ی، بافنـدگ یقـال  ، خامـه يسـاز  کییـ ، موزايمان کـار ین محلـه سـ  یـ اشتغال غالب در ا
داشـته و عمـده سـاکنان آن را     يکمتـر  يریر محـالت، مهاجرپـذ  ین محلـه نسـبت بـه سـا    یـ ا است. یمصنوع

  دهند. یل میتشک ید بومافرا
  انیآدر •
ـ  يریـ گ بـه سـابقه شـکل    یم جنوب شـهر بـوده کـه قـدمت    یقد ين محله از روستاهایا  يهـا  هیـ ن پایاول

 یک زنـدگ یـ  يهـا  ن محلـه آشـکارا نشـانه   یـ ران دارد. ایـ ا یسـت یز يهـا  ن زردتشـت در روسـتاها و کـانون   ید
 یاســت کــه بــه صــورت کارگــاه یبــاف حولــهن محلــه یــاشــتغال غالــب در ا را داراســت. ییروســتا ي باســابقه

  است. يا و درون محله یشکل غالب ازدواج عمدتًا درون گروه شود.  ید میتول
  هرستان •
ان واقــع شــده اســت. از عناصــر شــاخص و یــشــهر و در مجــاورت آدر ینــین محلــه در جنــوب خمیــا
ــل ــک یاص ــدهیتش ــاز    ي ل دهن ــت و نوس ــه مرم ــوده ک ــام ب ــامع و حم ــجد ج ــت.  يآن مس ــده اس ــدد  ش تع
  ده است.یآن گرد ي و فرسوده یمیقد ي ر چهرهیین محله موجب تغینوساز در ا يها پالك

  زیاسفر •
شــهر  یمین محلــه در شـمال شــرق شـهر و در غــرب محلـه دســتگرد واقـع شــده و از محـالت قــد     یـ ا

  ک شهر بوده است.ینزد ين محله از روستاهایشود. در گذشته ا یمحسوب م
شـده و   یحلـه محسـوب مـ   ن میـ غالـب در ا  يهـا  و گـچ از اشـتغال   د آهـک یـ و تول يآجرپزدر گذشته 
از مشــاغل مهــم آن بــه حســاب  يدر کارخانــه و کشــاورز یو بافنــدگ یســندگیو ر يجــاردر حــال حاضــر ن

  د. یآ یم
  محله قرطمان •

کرتمـان بـوده کـه     محلـه قرطمـان،   یاصـل محله قرطمان در جنوب غرب شـهر واقـع شـده اسـت. نـام      
منــاطق ن محلــه جــزء یــاتبــدیل شــده اســت. "ق"اول واژگــان فارســی در هنگــام عربــی شــدن بــه   "ك"

خـود را   ییر بافـت روسـتا  یـ بـه شـهر ملحـق شـده اسـت و تـا چنـد سـال اخ         یاست کـه بـه تـازگ    ییروستا
د آن مسـج  ین کـانون اجتمـاع  یشـهر بـه آن متصـل شـده اسـت. مهمتـر       يحفظ کرده و با گسـترش کالبـد  

ت معـابر و  یماننـد وضـع   یر سـاخت یـ نبـود خـدمات و مشـکالت ز    ،ن محلـه یـ ا یجامع اسـت. مشـکل اساسـ   
  است. یسطح يها آب

  دیم و جدیآباد قد يجو •
دو دهــه  یه بــه آن طــیــرو یاســت کــه بــر اثــر مهــاجرت بــ يآبــاد از محــدوده محــالت شــهر يجــو

ــگذشــته گســترش ز ــه جــو ی يادی ــه اســت. محل ــد يافت ــاد ق ــه دارایآب اســت و در  ییبافــت روســتا يم ک
ــا جــویمقا ــاد جد يســه ب ــآب ــوار اشــرف ی ــدمت ب یاصــفهان ید کــه در شــمال بل  يشــتریشــکل گرفتــه، از ق
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آبـاد   ين جـو یدهنـد. سـاکن   یل مـ یآن تشـک  یم را افـراد بـوم  یآبـاد قـد   ين بافت جـو یبرخوردار است. ساکن
چهارمحـال و   ين لرهـا یعمـدتًا مهـاجر  کننـد را   یاد مـ یـ ز یـ از آن بنام جـوغ آبـاد ن   ید که در زبان محلیجد
ز یـ ن محلـه ن یـ د جعفـر آبـاد اسـت. ا   یـ آبـاد جد  يجـو  ییهـا  ر محلهیاز ز یکیهستند.  یو خوزستان ياریبخت

ــاب له محلــه یشــده اســت. در حــال حاضــر بــه وســ  یمحســوب مــ یدر گذشــته روســتا بــوده و از امــالك ارب
ن یـ دون شـهر بـه ا  یـ دن و فریـ از فر يادیـ ن زین محلـه متصـل شـده اسـت. مهـاجر     یـ د بـه ا یـ آباد جد يجو

ـ  یب اختالفـات یـ ن ترکیـ انـد. ا  ب شـده یـ ترک ین بـوم یاند و بـا سـاکن   محله کوچ نموده  ین بـوم ین سـاکن یرا ب
  ن به وجود آورده است.ین محله با مهاجریا

  )يچه (شهرك نبویواز •
ت یـ فعالج بـا فـراهم آمـدن امکانـات کـار و      یشـده کـه بـه تـدر     یمحسوب مـ  ین محله از امالك اربابیا
ل سـهولت ارتبـاط   یـ ر بـه دل یـ اخ يل شـده و در سـالها  یبـه روسـتا تبـد    یاربـاب  يکشـاورز  يها نیزم يبر رو

 يادیـ رنـده تعـداد ز  ین محلـه در بـر گ  یـ د. ایـ آ یشـهر بـه حسـاب مـ     ینـ یاز خم يا شهر، محله یبا بافت اصل
  ار کم هستند.ین محله بسیدر ا ین بومیبوده و ساکن یدنیمهاجر فر
  

  دیمحالت جد -3-2-2-3-3
ه، یــانــد عبارتنــد از: جواد مســتقل در آمــده يا ر بــه شــکل محلــهیــاخ ي ن محــالت کــه در دو دهــهیــا

  .2و  1ه و شهرك گاز یهفتصد دستگاه، شهرك منظر
مهـاجران   یا مـوقت یـ بـوده و از سـکونت دائـم     یاز لحـاظ اجتمـاع   يا ن محالت فاقـد انسـجام محلـه   یا

شـهر شـکل گرفتـه اسـت. بـر       یمحـالت اصـل   یا بعضـ یـ دن، خوزسـتان، عـراق و   ی، فرياریچهارمحال و بخت
کننـد. ســاکنان آن عمــدتًا بــه   یت نمــیــتبع یمیات محــالت قـد یاز خصوصــاد شــده یـ ن اســاس محــالت یـ ا

 يمحـالت قشـرها  ن یـ اک از یـ ن در هـر  یانـد. بنـابرا   بـه شـهر آمـده   محدوده جاد امکانات اشتغال در یخاطر ا
ــاع ــف اجتم ــ یمختل ــاهده م ــاع   یمش ــط اجتم ــردن رواب ــرار ک ــا برق ــه ب ــود ک ــاد یش ــا  يو اقتص ــدیب گر یک

ت یشـهر جـذاب   یسـاکنان بـوم   يد شـهر عمـدتًا بـرا   یـ دهنـد. محـالت جد   یل مـ یرا تشـک  يواحد ي مجموعه
ـ  یل آن وجـود اختالفـات فرهنگـ   یـ نـدارد و دل  یچندان و مهـاجران اسـت. جـدول شـماره      یبـوم  ین اهـال یب

  دهد. ینشان م 1385در سال  یک محالت عرفیتفک بهت و خانوار شهر را یجمع 1-332
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  1385ک محالت در سال یشهر به تفک ینیت و خانوار خمی: تعداد جمع332- 1جدول شماره 
خانوار(نفر) زن(نفر) مرد(نفر) تیجمعنام محله

خوزان  

ورنوسفادران

دیآباد جد يجو 

فروشان 

هیمنظر 

هفتصد دستگاه 

اندوان   

انیآدر 

چهیواز 

دستگرد   

اسالم آباد 

میآباد قد يجو 

هرستان 

هیجواد 

یدانشگاه صنعت

قرطمان     

زیاسفر  

پراکنده يهاسکونتگاه
جمع کل   

  ،1385نفوس و مسکن،  یعموم يج سرشماریران، نتایمأخذ: مرکز آمار ا
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 ینــیخم یررســمیغ يهــا بافــت فرســوده و ســکونتگاه يهــا محــدوده یمعرفــ -3-2-2-3-3
  شهر

ــا  ــه ب ــکل یتارمالحظ ــه ش ــگ خچ ــف خم  يری ــالت مختل ــیمح ــ   ین ــر برخ ــال حاض ــهر، در ح از  یش
کــل فرســوده هســتند.   بافــت يهــامحــدودهاســتاندارد جــزو  يهــا شــهر بــر اســاس شــاخص يهــا محــدوده

کـه در حـال    ییهـا  محـدوده باشـد.  یهکتـار مـ   606زان سطوح بافت فرسوده (مصـوب) در شـهر برابـر بـا     یم
  شوند عبارتند از: یحاضر جزو بافت فرسوده محسوب م

ü دستگرد  
ü میآباد قد يجو  
ü زیاسفر 

ü کهندژ 

ü انیآدر  
ü هرستان 

ü اندوان 

ü  332-2شماره وسته مرکز شهر (نقشه یمحدوده پ( 
  شهر ینیبافت فرسوده در شهر خم يها : محدوده332- 2نقشه شماره 

  
  1388شهر؛  ینیبافت فرسوده خم ین مشاور شارمند، طرح ساماندهیمأخذ: مهندس
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ن محالت عبارتند یشوند که ا یمحسوب م یررسمیغ يها از شهر جزو سکونتگاه ییها ن محدودهیعالوه بر ا
  از:

ü دستگرد  
ü دیم و جدیآباد قد يجو  
ü چهیواز  
ü انیآدر  
ü ه یجواد  
ü  332-3قرطمان (نقشه شماره( 

  
  شهر ینیدر شهر خم یررسمیاسکان غ يها : محدوده332- 3نقشه شماره 

  
  1387شهر؛  ینیخم یررسمیغ يها سکونتگاه يشان عمران، طرح توانمندسازین مشاور رازاندیمأخذ: مهندس
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  شهر ینیمحالت خم یو فرهنگ یاجتماع يها یژگیو -3- 3- 2- 3
 التیزان سواد و تحصیم -1-3-2-3-3

ــا ســواد 1385 يبــر اســاس آمــار و اطالعــات سرشــمار  ــر شــهر  ينــرخ ب درصــد اســت.  87.4براب
ــ ــهر از وضــع   يزان باســوادیــم یبررس ــاهمگون آن حکایدر محــالت ش ــت ن ــور ی ــه ط کــه  يت دارد. ب
ــه ــا محل ــمنظر يه ــدســتگاه، جواد ه، هفتصــدی ــاد يه، جــوی ــد آب ــم، آدریق ن یشــتریب يان و فروشــان دارای

 يد دارایـ جد آبـاد  يز، خـوزان و جـو  یآبـاد، اسـفر   قرطمـان، اسـالم   يهـا  و در مقابـل محلـه   يزان باسـواد یم
  هستند. يزان باسوادین میکمتر

دهـد کـه بـر اسـاس اطالعـات بـه دسـت         ینشـان مـ   زیـ ن نین سـاکن یالت در بیسطح تحص یبررس
الت یدرصــد) ســطح تحصــ 45.8(ســاکن در شــهر ن درصــد سرپرســت خــانوار یشــتریب ،شیمــایآمــده از پ

ـ   یـ درصـد جمع  23.4نکـه حـدود   یپلم دارند. نکتـه قابـل توجـه ا   ین تر از دییپا سـواد   یت سرپرسـت خـانوار ب
 5.8نکـه تنهـا   یشـتر بـودن اقشـار فرودسـت در آن اسـت. ضـمن ا      ین موضـوع نشـان دهنـده ب   یـ هستند که ا
  ). 332-3و 2لم و باالتر دارند (جداول شماره پیالت فوق دیت تحصیدرصد جمع

  
  

  الت سرپرست خانواریان بر اساس سطح تحصیب پاسخگوی: ترک332-2جدول شماره 

 درصد تعداد التیسطح تحص

 سواد یب

 پلم یتر از د نیپائ

 پلمید

 سانسیپلم و لیفوق د

 سانسیباالتر از ل

 پاسخ یب

 جمع کل 

  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی، محاسبات مشاورمأخذ:     
  

   



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  121

مهندسان مشاور نقش محیط    

  (درصد) الت سرپرست خانواریان بر اساس سطح تحصیب پاسخگوی: ترک332- 1نمودار شماره 

  
  ک محالت یشتر به تفکیساله و ب 6ت ین جمعیدر ب يزان باسوادی: م332-3جدول شماره 

  يطبقه بند يباسوادزان یم نام محله
 یدانشگاه صنعت 

 هیمنظر باال
 هفتصد دستگاه

 هیجواد 

 متوسط

 میآباد قد يجو 
 انیآدر

 فروشان
 چهیواز

 دستگرد
 اندوان

 ورنوسفادران
 هرستان
 قرطمان

 نیپائ

 اسالم آباد
 زیاسفر

 خوزان
 دیآباد جد يجو

 پراکنده يسکونتگاه ها
 -  جمع کل

  ،1385نفوس و مسکن،  یعموم يج سرشماریران، نتایمأخذ: مرکز آمار ا
  و محاسبات مشاور.
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  خانوار يتعداد اعضا -2-3-2-3-3
ــا ب   ــراد خانواره ــداد اف ــانوار برحســب تع ــد خ ــشــاخص بع ــانگر ای ــه بن ی ــن میشــتریاســت ک زان ی

ب در یــنفــره بــه ترت 3نفــره و  5 ينفــره قــرار دارنــد. خانوارهــا 4خــانوار  يخانوارهــا در گــروه تعــداد اعضــا
ـ   یانگیـ رنـد. م یگ یقـرار مـ   يبعـد  يرتبه ها نفـر   4.38برابـر   یمـورد بررسـ   ين خانوارهـا ین بعـد خـانوار در ب
  است. 

زان بعــد یــن میشــتریورنوســفادران و خــوزان به، فروشــان، یــد، منظریــجد آبــاد يجــو يهــا محلــه
زان یـ آبـاد، هرسـتان و انـدوان از م    ان، اسـالم یـ آدر يهـا  انـد. درمقابـل محلـه    خانوار را به خود اختصاص داده

  ).332-5و  4برخوردارند (جداول شماره  يتر نیبعد خانوار پائ
  

 
  خانوار يان بر اساس تعداد اعضایب پاسخگوی: ترک332- 4جدول شماره 

 درصد تعداد خانوار يتعداد اعضا

 نفره 1

 نفره 2

  نفره 3

 نفره 4 

 نفره 5

 نفره 6

 نفره 7

 نفره 8

 نفره 9

 نفره 10

 نفره 11

 پاسخ یب

 جمع کل 
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،ت مشاورامحاسبمأخذ: 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  خانوار يان بر اساس تعداد اعضایب پاسخگوی: ترک332- 2نمودار شماره 

  
  

شهر (نفر) محالت خانوار در  ي: تعداد اعضا332- 5جدول شماره   
  

  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی، محاسبات مشاورمأخذ: 

  خانوار (نفر) يتعداد اعضا تعداد محله
 6/5 39 دیآباد جد يجو

 7/4 18 هیمنظر

 7/4 33 فروشان

 4/4 40 ورنوسفادران

 4/4 45 خوزان

 3/4 11 دستگرد

 3/4 13 میآباد قد يجو

 3/4 13 چهیواز

 4 23 هفتصد دستگاه

 4 8 زیاسفر

 4 9 هیجواد

 4 15 انیآدر

 7/3 13 اسالم آباد

 7/3 6 هرستان

 5/3 26  اندوان

 4/4 312 جمع کل
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  نیساکن یب قومیو ترک یتجانس فرهنگ -3- 2-3- 3- 3
ه در کنــار یــکــه ســه ده اول یشــان نهفتــه اســت. زمــانیدر ســابقۀ ســکونت ا یشــۀ تجــانس اهــالیر

ش یت افـزا یـ شـان خـود حشـر و نشـر داشـتند. بـه مـرور کـه جمع        یهم قرار داشـتند و هـر کـدام بـا هـم ک     
ــد ســاکن یناشــ -افــت ی ــن و یاز زاد و ول ــه شــهر  ی ــه هــم پ  –ا مهــاجرت از روســتا ب وســت و یو ســه ده ب

  شان خود ادامه داشته است.یبا هم ک ین نگاه زندگید آمد همید پدیمحالت جد
بـه   یخـون ز از هـم یـ ن نگـاه ن یـ ن ایریان و داد و سـتد بـا سـا   ییروسـتا  ییان رفـتن خودکفـا  یبا از م

بـه   ين نگـاه پـس از رفـع حـوائج مـاد     یـ ر اافتـه اسـت. بلکـه د   یتوسـعه   يو همشهر یمحلو هم يالهیهم قب
اسـت   ییت سـکونت، در محـالت شـهر بـه دنبـال جـا      یـ کنـد و پـس از تثب   یدا مـ یـ ش پیگـرا  يحوائج معنو

ن وجــود سـکونت مــردم مهــاجر در کنــار  یــت داشــته باشــند. بـا ا یهــم بــا او سـنخ  یکـه بــه لحــاظ فرهنگـ  
آبـاد  يدارد مثـل محلـۀ جـو   یـ نگـه م  ن مـردم را از هـم جـدا   یـ ک مـرز روشـن در محلـه ا   یز یم نیمحالت قد

  ک شده است.ید تفکیم و جدین به دو بخش قدیکه با سکونت تازه وارد
ن سـهم  یشـتر یدهـد کـه ب   ین شـهر نشـان مـ   یسـاکن  یب قـوم یـ نـه ترک یش در زمیمـا یپ يها افتهی

 15.1هـا، قـوم لـر بـا      دهنـد. پـس از فـارس    یل مـ یدرصـد) تشـک   81.7هـا (  ن را فـارس یساکن یب قومیترک
درصـد و   0.6بـا   یدرصـد، افغـان   1.9زان را به خـود اختصـاص داده اسـت. قـوم تـرك بـا       ین میشتریب درصد

 ینـ یشـود خم  یرنـد. چنانچـه مشـاهده مـ    یگ ین شـهر را در بـر مـ   یسـاکن  يدرصـد اقـوام بعـد    0.3عرب بـا  
شــود. نــاهمگن  ین نــاهمگن محســوب مــیل وجــود مهــاجریــبخصــوص بــه دل یب قــومیــشــهر از نظــر ترک

و  یاجتمـاع  يهـا  توانـد حـوزه   ین شـهر اسـت، چـرا کـه مـ     یـ ا یو فرهنگـ  یاجتمـاع  يها یژگیاز و یکیبودن 
  ). 332-6را تحت الشعاع قرار دهد (جدول شماره  یفرهنگ

ن لــر را بــه خــود یزان مهــاجریــن میشــتریه بیــد، اســالم آبــاد و منظریــآبــاد جد يجــو يهــا محلـه 
  اختصاص داده است.
عمــدتًا  ین افغــانین مهــاجریداده اســت. همچنــ يخــود جــان عــرب را در یان مهــاجریــمحلــه آدر

 ینــین را در محــالت خمیســاکن یب قــومیــترک 332-7در محلــه خــوزان ســکونت دارنــد. جــدول شــماره  
  دهد. یشهر نشان م
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  تیان بر اساس نوع قومیب پاسخگوی: ترک332- 6جدول شماره 
درصدتعدادتیقوم

فارس  

  ترك

عرب 

لر

افغان

ریسا

جمع کل 
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهیط، ین مشاور نقش محیمأخذ: مهندس     

  
  
  

  تیان بر اساس نوع قومیب پاسخگوی: ترک332- 3نمودار شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  ن بر اساس محالت شهر (درصد)یت ساکنیب قومی: ترک332-7جدول شماره 
 جمع کل ریسا افغان لر عرب ترك فارس تیقوم

 هیمنظر
 اسالم آباد

 هفتصد دستگاه
 دستگرد

 زیاسفر
 ورنوسفادران

 فروشان
 خوزان
 اندوان
 هیجواد
 انیآدر

 هرستان
 دیآباد جد يجو
 میآباد قد يجو
 چهیواز

 جمع کل 
  1390ط، یش خانوار، مهندسان مشاور نقش محیمایپ يهاافتهیماخذ: 

  

  قدمت سکونت   -4-3-2-3-3
ســال اســت  18.9شــهر حــدود  ینــیســکونت در خمن قــدمت یانگیــم ،شیمــایج پیبــر اســاس نتــا

ـ   يمرکـز  يهـا  مختلـف شـهر، متفـاوت اسـت. در پهنـه      يهـا  زان در پهنـه یـ ن میـ کـه ا  شــهر  یو جنـوب غرب
زان قـدمت سـکونت   یـ ن میکمتـر  یو جنـوب شـرق   یشـمال  يهـا  زان مـدت سـکونت و در پهنـه   یـ ن میشتریب

ـ ان یدرصـد پاسـخگو   24.4شـود. حـدود    یمشـاهده مـ    يهــا . در رتبـه سـکونت دارنـد    سـال  20تـا    11ن یب
  ). 332-8سال قرار دارند (جدول شماره  5تا  2سال و  30تا  21 يبعد

ن یشــتریان بیــآبــاد و آدر ه، ورنوســفادران، اســالمیــز، فروشــان، هرســتان، جوادیاســفر يهــا محلــه
دسـتگاه،   دسـتگرد، هفتصـد   يهـا  دهنـد. در مقابـل محلـه    یزان قدمت سـکونت را بـه خـود اختصـاص مـ     یم

  ).332-9ن قدمت سکونت را دارا هستند (جدول شماره یه کمتریچه و منظریواز
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  ان بر اساس قدمت سکونتیب پاسخگوی: ترک332-8نمودار شماره 

 درصد تعداد مدت سکونت

 سال و کمتر 1 

 سال 5-2

 سال 10-6

 سال 20-11

 سال 30-21

 سال 40-31 

 سال 50-41

 سال 50شتر از یب

 جمع کل 
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاور محاسبات مأخذ:        

  
  بر اساس قدمت سکونت ش خانواریمایدر پ انیب پاسخگوی: ترک332-4نمودار شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  شهر محالت ن قدمت سکونت در یانگی: م332-9جدول شماره 
 ن قدمت سکونت در محله (سال)یانگیم تعداد محله

 7/33 8 زیاسفر

 2/26 33 فروشان

 1/26 6 هرستان

 25 9 هیجواد

 9/22 40 ورنوسفادران

 5/20 13 اسالم آباد

 20 15 انیآدر

 9/18 39 دیآباد جد يجو

 2/18 26 اندوان

 16 13 میآباد قد يجو

 7/15 45 خوزان

 4/14 11 دستگرد

 5/13 23 دستگاههفتصد 

 7/11 13 چهیواز

 2/8 18  هیمنظر

 9/18 312 جمع کل

  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاور محاسباتمأخذ: 
  
  مهاجرت يالگو -5-3-2-3-3

ــهیج ینتــا ــ یش خــانوار نشــان مــیمــایبدســت آمــده از پ يهــا افت درصــد  58.7ش از یدهــد کــه ب
از  یت حـاک ین وضـع یـ انـد. ا  ر نـداده ییـ تغ 1375-85دهـه   یخـود را طـ   یقبلـ  ین شهر محـل زنـدگ  یساکن

سـال) و رونـد    18.9ن مـدت سـکونت (  یانگیـ ن بـا در نظـر گـرفتن م   یسکونت در شهر اسـت. بنـابرا   يداریپا
 ینیگزیشـهر بـا جـا    ینـ ید کـه خم یجـه رسـ  ین نتیـ تـوان بـه ا   یمـ  1375-85 يسـالها  یط يریمهاجرت پذ

  ).332-10ست (جدول شماره یمواجه ند ین جدیبا مهاجر ین بومیساکن یجیتدر
ــا ــر اســاس نت ــه ،ج مطالعــات و اطالعــات بدســت آمــده یب ــاد يچــه، جــویواز يهــا محل ــجد آب د، ی

ــمنظر ــدیـ ــتگاه ب ه و هفتصـ ــتریدسـ ــاجریشـ ــبت مهـ ــه ین نسـ ــتند. در مقابـــل محلـ ــا ن را دارا هسـ  يهـ
زان یــن میشــترین و بین نســبت مهــاجر یان کمتــریــز و آدریه، فروشــان، اســفر یــورنوســفادران، جواد

  ).332-11اند (جدول شماره  (متولد شهر) را به خود اختصاص داده یت بومیجمع
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  ر داده اندییر محل سکونت خود را تغیسال اخ 10 یکه ط ی: کسان332-10جدول شماره 

 درصد تعداد ریسال اخ 10ر محل سکونت در ییتغ

 121 یبل
 183  ریخ
 8 پاسخ یب

 312 جمع کل 
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاور محاسباتمأخذ:   

  
  

  شهر ینیدر محالت خم یت مهاجر و بومی: نسبت جمع332- 11جدول شماره 
 یت بومینسبت جمع ت مهاجرینسبت جمع نام محله

 یدانشگاه صنعت
 چهیواز
 دیآباد جد يجو 

 هیمنظر
 دستگاههفتصد 

  پراکنده يسکونتگاه ها
 قرطمان 

 میآباد قد يجو
 هرستان
 دستگرد
 خوزان
 اندوان

 اسالم آباد
 ورنوسفادران

 هیجواد
 فروشان

 زیاسفر
 انیآدر

 جمع کل
  ،1385نفوس و مسکن،  یعموم يج سرشماریران، نتایمأخذ: مرکز آمار ا

  مشاور. محاسباتو 
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  خاستگاه و مبدأ مهاجرت -6-3-2-3-3
 يســه روســتا ین شــهر را افــراد بــومیشــتر ســاکنیدهــد کــه ب یاطالعــات بدســت آمــده نشــان مــ

ــ یمــل یان و ســده تشــکیــورنوســفادران، آدر ر شــکل یــاخ يســالها یکــه طــ یاز محالتــ یبرخــ یدهــد. ول
شـهر نشـان داده    يهـا  تیـ روبـرو بـوده انـد. همانگونـه کـه در بخـش قوم       يریپـذ اند بـا مسـئله مهاجر   گرفته

ن اسـاس  یـ بـر ا  ،دهـد  ین را بـه خـود اختصـاص مـ    یزان سـاکن یـ ن میشـتر یشده اسـت، اقـوام فـارس و لـر ب    
ز یـ ن 332-12اسـت. چنانچـه در جـدول     یقبلـ  يهـا  افتـه یبـر   يدییـ ز تأیـ ن نیخاسـتگاه مهـاجر   يهـا  افتهی

ــ ــ  ،شــود یمشــاهده م ــراد ب ــا لحــاظ نکــردن اف ــه دل یب ــپاســخ ب ــومی ــودن، اســتان یل ب اصــفهان و  يهــا ب
ــه شــهر خم یزان مهــاجر فرســتیــن میشــتریب ياریــچهارمحــال و بخت ــیب ــد. اســتان ین  يهــا شــهر را دارن

  اند. قرار گرفته يبعد يها خوزستان و لرستان در رتبه
  

  شهر بر اساس استان مبدأ مهاجرت ینین خمی: خاستگاه مهاجر332- 12جدول شماره 
 درصد تعداد استان مبدأ مهاجرت

 57 اصفهان
 4 خوزستان
 4 لرستان
 1 يمرکز

 9 ياریچهار محال و بخت
 237 بودن) یل بومیپاسخ (به دل یب

 312 جمع کل 
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاور محاسباتمأخذ: 

  

ــاجر ــر اســاس شهرســتان ن یخاســتگاه مه ــن ب ــی دونشــهر در یدهــد کــه شهرســتان فر  یز نشــان م
شهرســتان فریــدون شــهر شــهر دارد.  ینــیرا بــه شــهر خم یزان مهاجرفرســتیــن میشــتریاســتان اصــفهان ب

هــم  يبختیــار لرســتان و چهارمحــال و يهاتــرین نقطــه اســتان اصــفهان قــرار دارد بــا اســتان یکــه در غربــ
تــوان گفــت حــوزه  یمــشــود.  یعشــایر ایــن دو منطقــه محســوب مــ يبــرا یمــرز اســت. از ایــن رو گــذرگاه

ــ ــ یفرهنگ ــدر ا یهمگن ــی ــن فرین بخــش ب ــتانی ــهر و اس ــا دون ش ــتان و چهارمحــال و بخت يه ــلرس  ياری
  وجود دارد. 

ــه فریوجــه تســم یبررســ ــواحدهــد کــه  یدون شــهر نشــان مــی ــدن و  یدر روزگــار باســتان ن فری
 ینامیدنـد. بعـدها نیـز بـا اسـتفاده از همـین معنـ        یمحـل باشـکوه مـ    ي، به معنـا »پرتیکان«فریدون شهر را 

بـا فریـدن (داران) در گذشـته     یبـه سـبب نزدیکـ   » فریـدون شـهر  . «انـد  گفتـه » فریدون شـهر «به این محل 
 یبسـتگ هم يو اقتصـاد  یاجتمـاع  يا و تـا انـدازه   ی، سیاسـ ین فریـدن بـوده و از لحـاظ تـاریخ    تابع شهرستا
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 1359نشـین ایـران نیـز اسـت، تـا سـال        یبا آن ناحیه دارد. این شـهر کـه بـزرگ تـرین شـهر گرجـ       يزیاد
چهارلنـگ متـداول اسـت.     يشـد. ایـن نـام بـه ویـژه نـزد عشـایر بختیـار         ینامیـده مـ  » آخوره باال « ش  .هـ

ــ ــور« یواژه پارس ــ » آخ ــه معن ــتق از   یب ــره، مش ــر و آخ ــاالر «آخ ــوربر و آخورس ــه در دوران  » آخ ــت ک اس
  ده است. ش یساسانیان به رئیس اصطبل اتالق م

ــات گردشــگر ــه فر ياطالع ــدر خصــوص منطق ــهر نی ــدون ش ــی ــان م ــه  یز نش ــد ک ــایر ده آن عش
 یبـوده و جنبـه خـود مصـرف     یننـد کـه بـیش تـر محلـ     ک یتولیـد مـ   یزیبـا و متنـوع   یمنطقه صـنایع دسـت  

 يهـا   عـالوه بـر آن گلـیم، شـال و جـوراب     اسـت.   یبـاف  یایـن شهرسـتان قـال    یدارد. مهم ترین صنایع دست
ــز از هنرهــا یپشــم ــد یدســت ينی ــ آن  يتولی ــه شــمار م ــال یمنطقــه ب ــاف یرود. ق ــفردر  یب از  دون شــهری

تر خـانواده هـا و کـل منطقـه دارد. بیشـ     در اقتصـاد   یبرخـوردار اسـت و سـهم مهمـ     یاهمیـت و ارزش بـاالی  
 ینـ یشـهر خم اشـتغال دارنـد.    یبـاف  یبـه قـال   یخـانگ  يهـا  مردم منطقه به ویژه زنان و دختـران در کارگـاه  

ــاز فر ینیمهــاجر يرایشــهر پــذ ن در محــالت شــمال ین گــروه از مهــاجریــشــتر ایدون شــهر اســت کــه بی
  ).332-13شهر ساکن هستند (جدول شماره  یشرق

  
  شهر بر اساس استان مبدأ مهاجرت وارد شده به ن ی: خاستگاه مهاجر332- 13جدول شماره 

 درصد تعداد شهرستان مبدأ مهاجرت

 2/4 13 اصفهان

 9/1 6 گودرزیال

 0/1 3 اهواز

 3/0 1 چادگان

 3/0 1 نیخم

 6/0 2 شهر ینیخم

 3/0 1 رهنان

 2/2 7 شهرکرد

 3/0 1 شوشتر

 2/11 35 دونشهریفر

 3/0 1 کوهرنگ

 3/0 1 نجف آباد

 3/0 1 همدان

 6/76 239 بودن) یل بومیپاسخ (به دل یب

 0/100 312 جمع کل

  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی، محاسبات مشاورمأخذ:   
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  مره شهر ات روزین در حیلور خاستگاه مهاجرتب - 332- 1ر شماره یتصو

  شهر ینیدر خم ياریمردان خان بختیسردر پارك سردار عل  شهر ینین به خمیمهاجر یاز لباس محل يا نمونه

  علت مهاجرت - 3- 3- 2- 7-3
سرپرسـت   ياکـار بـر   يجسـتجو  ،هـا  یج بررسـ یشـهر بـر اسـاس نتـا     ن یـ اعلت عمده مهاجرت بـه  

ان هـدف خـود از مهـاجرت    یدرصـد کـل پاسـخگو    10.9ن و یدرصـد مهـاجر   42کـه  خانوار بـوده اسـت. چنان  
ل، انجـام  یر تحصـ یـ نظ يگـر ین عامـل، عوامـل مـوثر د   یـ انـد. اگرچـه در کنـار ا    ان کـرده یـ کار ب يرا جستجو
 یشـغل  يهـا  بـه فرصـت   یابین حـال دسـت  یـ شـود. بـا ا   یز  در علت مهاجرت مشاهده مـ ین ...فه ویخدمت وظ
در شــهر  یشـغل  يهـا  شـهر بـه فرصـت    ینـ یخم یکــیل مهـاجرت بـه شـمار آورد. نزد   یـ تـوان دل  یبهتـر را مـ  
علـت عمـده    332-14ن شـهر اسـت. جـدول شـماره     یـ ش بـه مهـاجرت بـه ا   یگـرا ل یدالاز  یکیز یاصفهان ن

  دهد. یمهاجرت به شهر را نشان م
  

  شهر ینی: علت مهاجرت به خم332- 14جدول شماره 
 درصد تعداد علت مهاجرت

 34 کار يایجو
 16 مهاجرت به همراه خانواده

 1 لیآموزش و تحص
 9 ازدواج
 10 ن و مسکنیزم یارزان

 8 ياجبار ییجابجا
 3 ریسا
 231 پاسخ یب

 312 جمع کل 
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی، محاسبات مشاورمأخذ: 
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  (درصد)  شهر ینی: علت مهاجرت به خم332-5نمودار شماره 

  
  
  سکونت ين محل برایل انتخاب ایدل - 3-3- 2- 8-3

 دو"ش پرسـش  یمـا یسـکونت در پ  يبـرا حـل  من یـ ال انتخـاب  یـ ن دالیمهـم تـر   یبررسـ  به منظور
. بـر اسـاس   ه بـود شـد  گنجانـده  "د؟یـ کن ذکـر  را یزنـدگ  يبـرا  محلـه  نیـ ا انتخـاب  لیدال نیتر مهم از مورد
درصـد   33انـد کـه حـدود     شـاوندان ذکـر کـرده   یبـه خو  یکـ ینزدزان را یـ ن میشـتر یج بـه دسـت آمـده ب   ینتا

ز بــا یــن يخــاطر خانـه پــدر ه بــدرصــد و  24.7مــت مناســب مســکن بـا  یقشـود.   یشــامل مــان را یپاسـخگو 
-16و  15انـد (جـدول شـماره     ل انتخـاب محـل سـکونت ذکـر کـرده     یـ دل يبعـد  يهـا  درصد در رتبـه  14.4
332 .(  

  سکونت در شهر ين محل برای: علت انتخاب ا332- 15جدول شماره 

 انتخاب محل سکونت
  ل دومیدل ل اولیدل

 درصد تعداد درصد تعداد

31  17  به محل کار یکینزد
3413  یمحل یشأن اجتماع

7763  مت مناسب مسکنیق
1139  آسان یدسترس

103 شاوندانیبه خو یکینزد 71  
4583  يبه خاطر محله پدر

98  ریسا
218  پاسخ یب

312 جمع کل 312  
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاورمحاسبات مأخذ: 



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  134

مهندسان مشاور نقش محیط    

  (درصد) سکونت در شهر ين محل برای: علت انتخاب ا332-6نمودار شماره 

  
 

  (درصد) سکونت در محالت شهر ي: علت انتخاب محل برا332-16جدول شماره 

انتخاب محل 
  سکونت

 یکینزد
به محل 
 کار

شأن 
 یاجتماع
 یمحل

مت یق
مناسب 
 مسکن

 یدسترس
 آسان

به  یکینزد
 شاوندانیخو

به خاطر 
محله 
 يپدر

 ریسا
 یب

 پاسخ
 جمع کل

 هیمنظر
 اسالم آباد

 هفتصد دستگاه
 دستگرد

 زیاسفر
 ورنوسفادران

 فروشان
 خوزان
 اندوان
 هیجواد
 انیآدر

 هرستان
 دیآباد جد يجو
 میآباد قد يجو
 چهیواز

 جمع کل  
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاور محاسباتمأخذ: 
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  ت مسکنینوع مالک - 3- 3- 2- 9-3
ــل از پ   ــات حاص ــاس اطالع ــایبراس ــاکن  ،شیم ــر س ــدها یاکث ــهر در واح ــکون ين ش ــک  یمس مل

انــد. بــا  ســاکن يز در خانــه پــدریــدرصــد ن 10.3ن حــدود یدرصــد) و همچنــ 76ســاکن هســتند ( یشخصــ
ن امـر  یـ شـتر اسـت. ا  یسـه بـا شـهر اصـفهان ب    یشـهر در مقا  ینـ یدر خم یزان نوع تصرف شخصـ ین حال میا
زان یـ د میـ آبـاد جد  ينکـه در محلـه جـو   ین شـهر اسـت. ضـمن ا   یـ مـت مسـکن در ا  یانگر مناسب بـودن ق یب

  ). 332-18و  17ر محالت شهر است (جدول شماره یشتر از سایبن مستأجر یساکن
  
  

شهر ینی: نحوه تصرف مسکن در خم332- 17جدول شماره   

 درصد تعداد ت مسکنینوع مالک

 237 یملک شخص

 40 يجاریاست

 32 يخانه پدر

 2 یتصرف

 1 پاسخ یب

 312 جمع کل 
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاور محاسباتمأخذ: 

  
  

  : نحوه تصرف مسکن در شهر332- 7نمودار شماره 
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  : نحوه تصرف مسکن در محالت شهر332-18جدول شماره 

 جمع کل پاسخ یب یتصرف يخانه پدر يجاریاست یملک شخص ت مسکنینوع مالک

 هیمنظر

 اسالم آباد

 هفتصد دستگاه

 دستگرد

 زیاسفر

 ورنوسفادران

 فروشان

 خوزان

 اندوان

 هیجواد

 انیآدر

 هرستان

   دیآباد جد يجو

  میآباد قد يجو

 چهیواز

 جمع کل 

  
  شهر ینیخمزان مشارکت در یم - 3- 3-2-3- 10

ــا شــاخص م یزان مشــارکت اجتمــاعیــاز ســنجش م یبخشــ زان مشــارکت در یــدر ســطح شــهر ب
 چـه  تـا  خودتـان  محلـه  در شـما "ن سـوال کـه   یـ مـورد سـوال واقـع شـده اسـت، بـا ا       یدسته جمع يکارها

ــدازه ــا در ان ــته يکاره ــ دس ــبات( یجمع ــاد و مناس ــذهبی، اعی ــیدگی م ــه رس ــور ب ــه ام ــرکت..) .و محل  ش
 يکـم در کارهـا   یلـ یزان کـم و خ یـ ن بـه م یدرصـد سـاکن   51ج بـه دسـت آمـده    یاسـاس نتـا  بر  "د؟یکن یم

زان یـ انـد کـه بـه م    ان داشـته یـ درصـد ب  17ان تنهـا حـدود   یـ ن میـ محله مشارکت داشته و در ا یدسته جمع
ت نـامطلوب شـاخص   ین موضـوع درصـد وضـع   یـ مشـارکت دارنـد. ا   یاد در امور دسـته جمعـ  یز یلیاد و خیز

  ).332-19دهد (جدول شماره    یشهر نشان م نیمشارکت را در ا
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  شهر ینیدر خم یدسته جمع يزان مشارکت در کارهای: م332- 19جدول شماره 

 درصد تعداد مشارکت

 101 کم یلیخ

 58 کم

 95 يتا حدود

 37 ادیز 

 16 ادیز یلیخ

 5 پاسخ یب

 312 جمع کل 
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی، مشاور محاسباتمأخذ: 

  
  شهر ینیدر خم یدسته جمع يزان مشارکت در کارهای: م332-8نمودار شماره 

  
  

ــاولو ــدی ــ  يت بن ــه نشــان م ــور محل ــوع مشــارکت در ام ــوع نیشــتریدهــد کــه ب ین ــرا ن ــه یگ ش ب
ــد  ــد بع ــارکت چن ــال يمش ــیزیو ف ی(م ــود دارد. ایک ــ) وج ــرای ــاعد یش زمین گ ــه مس ــرا ين ــب  يرا ب جل

و  يســاز اســتفاده از مشــارکت مــردم الزم اســت فرهنــگ يدهــد. بــرا ینشــان مــ يمشــارکت در امــور شــهر
ــه یمشــارکت يســازوکارها ــده شــود. واگــذار يشــهردار يهــا در برنام ــ يگنجان ــور محل  يو اجــرا یاداره ام

کشـور در   ياز شـهرها  یمحـالت در برخـ   يهـا  ياریل شـورا یکـه در حـال حاضـر بـا تشـک      يا ت محلهیریمد
  ). 332-20رد (جدول شماره یتواند مورد توجه قرار گ یم ،است يساز ادهیحال پ
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  شهر ینینوع مشارکت در خم يت بندی: اولو332-20جدول شماره 

 5ت یاولو 4ت یاولو 3ت یاولو 2ت یاولو 1ت یاولو نوع مشارکت

 یمشارکت مال
 یکیزیمشارکت ف 
 يو حرفه ا یآموزش مهارت شغل

 )یکیزیو ف ی(مال يمشارکت چند بعد  
 يمشارکت در حفظ و نگهدار

  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی، محاسبات مشاورمأخذ: 
  

  یاجتماع يقشربند - 3-3- 2- 11-3
ــ ــا یبررس ــغل يگروهه ــدة ش ــادر  یعم ــهر نشــان نی ــاال ش ــهم ب ــدة س ــارگر يدهن ــار ک در  ياقش
ع مهـم و  یشهر اسـت کـه علـت عمـدة آن مجـاورت بـا کالنشـهر اصـفهان و اسـتقرار صـنا           یساختار اجتماع

  شهر و منطقه است. یچون ذوب آهن و فوالد و رشد صنعت یبزرگ
 يبـاالتر  سـهم  ،یخـدمات  يهـا  تیـ سـه بـا فعال  یقابل ذکر اسـت کـه بخـش صـنعت اصـفهان در مقا     

را به شهر جـذب کـرده اسـت. بـر اسـاس آمـار بدسـت آمـده بـه طـور متوسـط از هـر              يکارگر ياز گروهها
ــنعت  100 ــغل ص ــدود   یش ــور ح ــارگر  70در کش ــغل آن در ردة ک ــت. ا  يش ــوده اس ــب ــا ی ــر تقاض  ين ام

  دهد.یش میمجاور آن را افزا يو شهرها یصنعت يکم درآمد در بخش مسکن شهرها يگروهها
ــغل  ــع ش ــالها  یوض ــاغالن در س ــ، ب1385و  1375 يش ــوق  ی ــزد و حق ــبت م ــودن نس ــاال ب -انگر ب

سـه  یو رونـد روبـه رشـد آن نسـبت بـه دو دهـه گذشـته اسـت. مقا         1385در سـال   یران بخش خصوصـ یبگ
 ينسـبت بـه ســالها   1385سـال   در ین دو مقطـع نشــانگر کـاهش سـهم اشـتغال دولتــ    یـ در ا یوضـع شـغل  

  است. 1365و  1375
  

  زنان یرخ مشارکت اجتماعن -12-3-2-3-3
 ینــیخمســاکنان  یت زنـدگ یوضــعدهــد کـه   یزنـان نشــان مـ   یزان مشـارکت اجتمــاع یــم یبررسـ 

ر آداب و رســوم یگــر تحــت تــأثید يک ســو و از ســویــخــود از  یســنت یر زنــدگیتحــت تــأث ییاز ســوشــهر 
پردازنـد و   یمنـزل مـ   یشـتر بـه امـور داخلـ    یزنـان ب  یاسـت. در فرهنـگ سـنت    )عمدتًا لر(ن یمهاجر ییروستا

مثـل   ین مـورد در محـالت نوسـاز شـمال    یـ کننـد. امـا ا   یفـا نمـ  یم اینقش مسـتق  یدر عرصۀ تعامالت اجتماع
 ین محـالت مشـارکت اجتمـاع   یـ شـود و در ا  یهفتصد دسـتگاه و بـاقرالعلوم (ع) کمتـر مشـاهده مـ      ،هیمنظر

مـردم سـاخت) مثـل    ( ياهیمثـل قرطمـان و محـالت حاشـ     ییمحـالت روسـتا  در زنان باالست و در مقابـل،  
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ــايجــو ،چــهیواز ــاد و دســتگ د،آب ــان کمتــر اســت.  یرد مشــارکت اجتمــاعجعفرآب و  يدر محــالت مرکــززن
  .باشدیمشهر در حد متوسط  یمیقد

  
  در محله یمختلف زندگ يها ت از عرصهیرضا زانیم -13-3-2-3-3

نشـان دهنـده    يهـا  از شـاخص  یکـ یدر محلـه   ین از عناصـر مختلـف زنـدگ   یت سـاکن یزان رضـا یم
ج یرود. نتـا  ین بـه شـمار مـ   یزان مشـارکت سـاکن  یـ زان تعلق خاطر به محله و از جملـه عوامـل مـوثر بـر م    یم

هـا بـوده اسـت،     يا هـا و هـم محلـه    هین نسـبت بـه همسـا   یت سـاکن یزان رضـا یـ ن میشتریدهد که ب ینشان م
ــان ــکــه م چن ــه هــا و هــم هیت همســایزان رضــای درصــد اســت. پــس از آن  65.1خــود حــدود  يهــا يا محل
ــعیرضــا ــت امنیت از وض ــدود ی ــه ح ــ  60.6ت محل ــوده اســت. همچن ــن میدرصــد ب ــع یزان رضــای ت از وض

و  21دهــد (جــدول شــماره  یان نشــان مــیت پاســخگویدرصــد رضــا 54در محلــه  یحتــاج زنــدگیبــرآورد ما
22-332  .(  

  در شهر یگمختلف زند يها ت از عرصهیزان رضای: م332- 21جدول شماره 

 درصد نیانگیم تیزان رضایمنه یزم

  2/96 ت واحد مسکونییفیت از کیرضا
3/60 ها ییا محله ها و هم هیهمسا
2/65 ت بهداشت محلهیوضع
3/42 ت امنیت محلهیوضع

3/16 وضع برآورد مایحتاج زندگی در محله
  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی، محاسبات مشاورمأخذ:   

  شهر (درصد)در  یمختلف زندگ يها ت از عرصهیزان رضای: م332- 9نمودار شماره 
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  در شهر (درصد) يا محله یمختلف زندگ يها ت از عرصهیزان رضای: م332- 22جدول شماره 

 محله
ت یزان رضایم

از واحد 
 یمسکون

ت از یزان رضایم
ها و  هیهمسا

 ها ییا محله هم

ت یزان رضایم
ت یوضع از

 بهداشت محله

ت یزان رضایم
ت یاز وضع

 امنیت محله

ت از یرضا
وضع برآورد 

مایحتاج 
 زندگی

 7/56 4/84 2/62 6/75 1/71 هیمنظر

 1/63 7/67 7/47 1/63 3/52 اسالم آباد

 6/69 0/80 4/57 1/79 8/67 هفتصد دستگاه

 5/54 1/69 1/49 6/63 0/60 دستگرد

 5/57 5/72 5/47 0/75 0/65 زیاسفر

 0/69 5/70 5/53 0/74 0/58 ورنوسفادران

 0/60 9/67 9/50 5/71 6/60 فروشان

 2/66 9/68 6/55 4/72 7/54 خوزان

 4/65 8/70 8/50 1/73 2/59 اندوان

 8/57 6/55 1/51 4/64 0/60 هیجواد

 0/68 0/64 3/53 3/69 3/57 انیآدر

 3/63 3/63 3/63 3/73 7/56 هرستان

 4/56 9/57 2/46 2/69 3/53 دیآباد جد يجو

 6/64 7/67 4/55 8/73 9/56 میآباد قد يجو

 6/64 5/61 9/56 4/75 2/66 چهیواز

 2/63 5/68 9/52 1/72 1/59 جمع کل

  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاور محاسباتمأخذ: 
  

  تراکم در سطح شهر  يها شاخص -14-3-2-3-3
نفــر در هکتــار اســت. در  176شــهر برابــر  ینــیمحــالت خماس یــدر مق یتــیمتوســط تــراکم جمع

را بــه خــود  یتــیزان تــراکم جمعیــن میشــترینفــر در هکتــار ب 353د بــا یــآبــاد جد ين محلــه جــوین بــیــا
هفتصـد دســتگاه، قرطمـان و ورنوســفادارن    يهــا مســکن محلـه  يهـا  اختصـاص داده اســت. از نظـر شــاخص  

چـه از  ید و وازیـ آبـاد جد  يجـو  يهـا  نـد. در مقابـل محلـه   ار داریـ را در اخت یزان سـرانه مسـکون  یـ ن میشتریب
در ســطح  یبرخوردارنــد. متوســط شــاخص تــراکم نفــر در واحــد مســکون  یزان ســرانه مســکونیــن میکمتــر
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هـا   ن شـاخص یـ خـانوار اسـت. ا   1.14برابـر   ینفر و شـاخص خـانوار در واحـد مسـکون     4.5شهر برابر  ینیخم
  شود. یمشاهده م 332-23در محالت مختلف متفاوت است که در جدول 

  
  مسکن و تراکم در سطح محالت شهر يهاشاخص: 332- 23جدول شماره 

 نام محله
تعداد واحد 
 مسکونی

متوسط واحد 
 یمسکون

 (مترمربع)

سرانه 
  یمسکون

 (مترمربع)

 یتیتراکم جمع
 (نفر در هکتار)

نفر در 
واحد 
 یمسکون

خانوار در 
واحد 
  یمسکون

 هیمنظر 

 هیجواد

 انیآدر 

 هرستان  

 قرطمان

 دیآباد جد يجو    

 میآباد قد يجو 

 چهیواز 

 اسالم آباد

 هفتصد دستگاه

 دستگرد

 زیاسفر 

 ورنوسفادران 

 فروشان

 خوزان

 اندوان

 یدانشگاه صنعت 

 پراکنده يسکونتگاه ها
 جمع کل
  ،1385نفوس و مسکن،  یعموم يج سرشماریران، نتایمأخذ: مرکز آمار ا

  و محاسبات مشاور.
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  در سطح شهر   یاجتماع يها بیزان آسیم -15-3-2-3-3
ن یــســتند بــا ایشــهر کــم نبــوده و ن ینــیدر خم ییبــا نمــود فضــا یاجتمــاع يب هــایاگرچــه آســ

دهـد   یدر شـهر نشـان مـ    یاجتمـاع  يهـا  بیزان آسـ یـ م ینـه بررسـ  یش در زمیمـا یج حاصـل از پ یوجود نتـا 
 60.9انـد (  کـم دانسـته   یلـ یهـا را کـم و خ   بیزان آسـ یـ اسـت کـه م   ینیان از آن سـاکن یت پاسخگویکه اکثر

ــد). ا ــدرص ــالی ــا    ین در ح ــه تنه ــت ک ــخگو  19.2اس ــد پاس ــه م یدرص ــد ک ــان معتقدن ــی ــا بیزان آس  يه
ان یمـورد اشـاره توسـط پاسـخگو     یاجتمـاع  يهـا  بیزان آسـ یـ ن میاد اسـت. بشـتر  یـ ز یلیاد و خیز یاجتماع

 يکــه دارا ییهــا جــه گرفــت پهنــهینت تــوان ین مــیشــود. بنــابرا یفرودســت شــهر مشــاهده مــ يهــا در پهنــه
در آنهــا اشــاره شــده اســت.  یب اجتمــاعیزان آســیــن میشــترین مهــاجر هســتند، بیزان ســاکنیــن میشـتر یب

تـر در   قیـ ان دقیـ شـود. بـه ب   یمـ  یاجتمـاع  يهـا  بین اقوام همگن مـانع از بـروز آسـ   یدر ب یتعامالت اجتماع
دهنـد،   یل مـ یآن را تشـک  یختار اجتمـاع ن اسـت و اقـوام مختلـف سـا    یپـائ  یاجتمـاع  یکـه همگنـ   یمناطق

  ).332-24رود (جدول شماره  یدر آن مناطق باالتر م یب اجتماعیآس
 آبـاد  يآبـاد، جـو   اسـالم  يهـا  در محلـه  یاجتمـاع  يهـا  بیزان آسـ یـ بر اساس آمار بدسـت آمـده م  

ت ین وضـع یـ ر محـالت شـهر اسـت. چنانچـه اشـاره شـده ا      یشـتر از سـا  یچـه ب یه و وازید، هرستان، جوادیجد
و نقشـه   332-25ن محـالت اسـت (جـدول شـماره     یـ سـاکن در ا  يـ اقتصـاد   یاجتمـاع  ياز قشـربند  یتابع

  ).332-4شماره 
  

  شهر ینیدر خم یاجتماع يها بیآساشاره به وجود زان ی: م332- 24جدول شماره 

 درصد تعداد  در محله یاجتماع يب هایزان آسیم

 138 کم یلیخ 

 52 کم

 56 متوسط

 45 ادیز

 15 ادیز یلیخ

 6 پاسخ یب

 312 جمع کل 

  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاور محاسباتمأخذ:      
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  شهر ینیدر خم یاجتماع يها بیزان آسی: م332- 10نمودار شماره 

  
 

  شهر (درصد)سطح محات در  یاجتماع يها بیزان آسی: م332- 25جدول شماره 

 (درصد) یاجتماع يها بیزان آسیم تعداد محله

 60 13 اسالم آباد

 5/58 39 دیآباد جد يجو

 7/56 6 هرستان

 6/55 9 هیجواد

 3/52 13  چهیواز

 7/47 13 میآباد قد يجو

 5/42 8 زیاسفر

 5/42 33 فروشان

 8/41 45 خوزان

 5/41 40 ورنوسفادران

 36 15 انیآدر

 5/34 11 دستگرد

 33 23 دستگاههفتصد 

 32 18 هیمنظر

 8/30 26 اندوان

 5/43 312 جمع کل

  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهی ،مشاور محاسباتمأخذ:           
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  در محالت شهر یاجتماع يها  بیت آسی: وضع332- 4نقشه شماره 

  
  شهر ینیر خمیاز تصاو يا : نمونه332- 2ر شماره یتصو

  و پنجشنبه بازار اتمسجد مشک  نید نجم الدیامامزاده س

  در شهر یاز بازارچه محل یینما  شهر ینیپنجشنبه بازار در خم



 ......................................................................................................................................................... طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  145

مهندسان مشاور نقش محیط    

  محالت شهرسطح در  یاجتماع ي: شاخص ها332-26جدول شماره 

 تیجمع نام محله
  مرد
  (نفر)

  زن
 (نفر)

 ینسبت جنس خانوار
تعداد واحد 
 مسکونی

متوسط واحد 
 یمسکون

 (مترمربع)

سرانه 
  یمسکون

 (مترمربع)

بعد 
 خانوار

ت ینسبت جمع
 سال 15ر یز

زان یم
 يباسواد

نسبت 
ت یجمع

 مهاجر

نسبت 
ت یجمع
 یبوم

تراکم 
 یتیجمع

نفر 
در 
 واحد

خانوار 
در 
  واحد

 هیمنظر   
 هیجواد   
 انیآدر   

 هرستان    
 قرطمان      

 دیآباد جد يجو      
 میآباد قد يجو     
 چهیواز   

 اسالم آباد  
 هفتصد دستگاه   

 دستگرد   
 زیاسفر    

 ورنوسفادران 
 فروشان   
 خوزان   
 اندوان   

 یدانشگاه صنعت  
 پراکنده يسکونتگاه ها

 جمع کل    

  ،1385نفوس و مسکن،  یعموم يج سرشماریران، نتایمأخذ: مرکز آمار ا
  .مشاور و محاسبات

  



 ......................................................................................................................................................... طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  146

مهندسان مشاور نقش محیط    

  
  در سطح محالت شهر (ادامه) یاجتماع يها : شاخص332-26ادامه جدول شماره 

 تعداد پاسخ دهنده محله
ت از یزان رضایم

 یواحد مسکون
 (درصد)

ت از یزان رضایم
  ها و هم هیهمسا

 ها ییا محله
 (درصد)

ت یت از وضعیرضا
بهداشت محله 

 (درصد)

ت از یزان رضایم
ت امنیت یوضع

 محله (درصد)

ت از یزان رضایم
وضع برآورد 

مایحتاج زندگی 
 (درصد)

زان  اشاره به یم
 يب هایآس
 (درصد) یاجتماع

متوسط مدت 
سکونت در محله  

 (سال)

  181/716/752/624/847/560/3217/8 هیمنظر

133/521/637/477/671/630/6046/20 اسالم آباد

238/671/794/570/806/690/3352/13 هفتصد دستگاه

110/606/631/491/695/545/3445/14 دستگرد

80/650/755/475/725/575/4275/33 زیاسفر

400/580/745/535/700/695/4190/22 ورنوسفادران

336/60  5/719/509/670/605/4218/26 فروشان

457/544/726/559/682/668/4173/15 خوزان

262/591/738/508/704/658/3019/18 اندوان

90/604/641/516/558/576/5500/25 هیجواد

153/573/693/530/640/680/3600/20 انیآدر

67/563/733/633/633/637/5617/26 هرستان

1/591/729/525/682/635/4390/18-  قرطمان

393/532/692/469/574/565/5897/18 دیآباد جد يجو

139/568/734/557/676/647/4700/16 میآباد قد يجو

132/664/759/565/616/643/5269/11 چهیواز

3121/591/729/525/682/635/4390/18 جمع کل

  .1390ش خانوار، یمایپ يها افتهیمأخذ: محاسبات مشاور، 
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ـ ت در سطح شهر و تغیجمع یتراکم کل -3-3-3 رات آن در منـاطق مختلـف براسـاس اطالعـات     یی
  حلمدر  يانمونه يریق آمارگیموجود و در مواقع لزوم، از طر يآمار

رات آن در منـاطق مختلـف شـهر، ابتـدا     ییـ در وضـع موجـود و تغ   یتـ یتـراکم جمع  یبه منظـور بررسـ  
موجــود در  یتـ یجمع يهــامـرور شـده، ســپس تـراکم    یطــرح جـامع قبلــ  يشـنهاد یپ یتــیجمع يهـا تـراکم 

سـه  یق مقایـ از طر یتـ یرات تـراکم جمع ییـ ت رونـد تغ یـ قـرار گرفتـه و در نها   یمناطق و محالت مـورد بررسـ  
  د.یموجود روشن خواهد گردبا وضع  یطرح قبل يشنهادیپ يهاتراکم

  
  ت در طرح جامع مصوبیتراکم جمع -1-3-3-3

ــراکم جمع  ــراکم کــم (  یتــیطــرح جــامع مصــوب ت ــراکم  0-60را در ســه دســته ت نفــر در هکتــار)، ت
  شنهاد نموده است.یشتر) پیو بنفر در هکتار  121اد (ینفر در هکتار) و تراکم ز 61-120متوسط (
ü :ــم ــراکم ک ــا ت ــی ــرا ین رده تراکم ــماره  يب ــنهاد یپ 9، 14، 16، 19، 26، 31، 33و  40محــالت ش ش

محــالت خــوزان و انــدوان تــا  یه، بخــش شــرقیــ، قرطمــان، جوادیده اســت کــه محــالت عرفــیــگرد
ــه   ــط لول ــرق 1400خ ــلع ش ــر یخ ی، ض ــان ش ــمال یعتیاب ــور  یش ــان و جمه ــوار آزادگ ــوب بل  ي، جن

 رد. یگیالم) را دربرماالسضیابان فیه (غرب خیاز جنوب شهرك منظر ییها، بخشیاسالم

ü :ن یـ دهـد. از جملـه ا  یل مـ ین سـطح شـهر را محـالت بـا تـراکم متوسـط تشـک       یشتریب تراکم متوسط
چــه)، ی(واز ي، شــهرك نبــوهیــتــوان بــه هفتصــد دســتگاه، بخــش عمــده شــهرك منظر یمحــالت مــ
 ان اشاره کرد.یاز آدر ياعمده يهاستان و بخشهر، زیفردستگرد، اس

ü ـ تراکم ز کـه   یده اسـت. محالتـ  یـ شـنهاد گرد ینفـر در هکتـار پ   170تـا   120از  یتراکمـ ن رده یـ ا اد:ی
اسـت کـه در وضـع موجـود      یانـد: گونـه اول شـامل محالتـ    رنـد بـر دو گونـه   یگین دسته قرار میدر ا

رنــد، یگیشــهر را دربرمــ يز از تــراکم بــاال برخــوردار هســتند و عمــدتًا بافــت پــر و بخــش مرکــز یــن
در  ده اســت.یب رســی) بــه تصــو5ون مــاده (یســیدر کمراکم آنهــا تــهســتند کــه  یگونــه دوم محالتــ

مســکن چنــد  يق الگــویــش تــراکم از طریتوســعه بــه صــورت افــزا یدر اراضــ يگــذاراســتیواقــع س
 ش ارتفاع در نظر گرفته شده است.یبا افزا يخانوار

 یو تـراکم خـالص مسـکون   نفـر   90در محـدوده سـاخت و سـاز     يشـنهاد یز تـراکم پ یـ در سطح شـهر ن 
ت و تـراکم موجـود   یـ مسـاحت، جمع  333-1ده اسـت. جـدول شـماره    یـ گرد ینـ یبشیپـ در هکتار نفر  270
ــنهادیو پ ــالت خم يش ــیمح ــ ین ــان م ــهر را نش ــد.یش ــ ده ــماره  یهمچن ــه ش ــراکم 333-1ن نقش ــات  يه
  دهد.یک محالت نشان میشهر به تفکطرح جامع مصوب را در سطح  يشنهادیپ
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  در طرح جامع مصوبمحالت و  یدر نواح يشنهادیو تراکم موجود و پت ی: مساحت، جمع333-1جدول شماره 
شماره 

  هیناح
شماره 
  محله

مساحت 
  (هکتار)

 ت موجودیجمع
  )1373(سال 

 تراکم موجود
  (نفر در هکتار)

ت یجمع
  (نفر) يشنهادیپ

 يشنهادیتراکم پ
  (نفر در هکتار)

1  

1  1/50  -  -  8400  168  
2  7/38  -  -  6530  169  
3  2/44  -  -  6440  146  
4  6/49  -  -  5430  109  

  147  26800      6/182  کیه یجمع ناح

2  

5  7/29  -  -  2673  90  
6  4/31  1484  47  2983  95  
7  35  426  12  4025  115  
8  7/41  -  -  6255  150  
9  2/47  -  -  2360  50  
10  7/36  921  25  4037  110  

  101  22333  8/12  2831  7/221  ه دویجمع ناح

3  

11  2/66  5010  76  5296  80  
12  3/52  2329  45  3400  65  
13  3/51  4805  94  4873  95  
14  6/41  1666  40  2496  60  

  76  16065  65  13810  4/211  ه سهیجمع ناح

4  

15  2/43  5311  123  5616  130  
16  9/32  1646  50  1744  53  
17  72  3598  50  5400  75  
18  60  4756  79  5100  85  

  86  17860  6/73  15311  1/208  ه چهاریجمع ناح

5  

19  6/69  2138  31  2436  35  
20  9/38  4907  126  5057  130  
21  5/76  10005  131  10327  135  
22  6/41  6156  148  6240  150  
23  48  3604  75  3840  80  
24  2/37  5911  159  6138  165  
25  5/41  4903  118  4980  120  

  110  39018  106  37624  3/353  ه پنجیجمع ناح
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شماره 
  هیناح

شماره 
  محله

مساحت 
  (هکتار)

 ت موجودیجمع
  )1373(سال 

 تراکم موجود
  (نفر در هکتار)

ت یجمع
  (نفر) يشنهادیپ

 يشنهادیتراکم پ
  (نفر در هکتار)

6  

26  6/88  3378  38  3987  45  
27  78  5474  70  5850  75  
28  9/65  4133  63  4613  70  
29  1/107  7940  74  8568  80  

  68  23018  6/61  20925  6/339  ه ششیجمع ناح

7  
30  7/37  6262  166  6409  170  
31  6/126  5638  45  6330  50  

  77  12739  72  11900  3/164  ه هفتیجمع ناح

8  

32  99  8429  85  8910  90  
33  1/47  2156  46  2355  50  
34  5/57  3168  55  3737  65  
35  1/32  3936  123  4012  125  
36  8/48  3549  73  4392  90  
37  8/80  4820  60  5656  70  

  5/79  29062  71  26058  3/365  ه هشتیجمع ناح

9  

38  42  3574  85  3780  90  
39  2/52  7605  146  7830  150  
40  8/86  1873  22  2604  30  
41  6/69  4844  70  5220  75  
42  2/50  4174  83  4267  85  

  79  23701  73  22070  8/300  ه نهیجمع ناح

10  
43  2/65  2741  42  6129  94  
44  4/127  14451  113  14451  113  

  107  20580  89  17192  6/192  ه دهیجمع ناح

11  
45  9/114  10220  89  10915  95  
46  9/115  6236  54  9723  84  

  89  20638  71  16456  8/230  ازدهیه یناحجمع 
  91  251814 * 5/66  184177  5/2770  جمع کل شهر

ت در محدوده ساخت و یتراکم جمع که یدر حالباشد یم يشنهادیپ یزان تراکم براساس محدوده محالت و نواحین میا *
  نفر در هکتار است.  90موجود شهر حدود  يسازها
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  )1390ه طرح(یشهر در سال پا یتیمحاسبه تراکم جمع -2-3-3-3
ــراکم جمعیوضــع یجهــت بررســ ــرایــشــهر، جمعینــیخم یتــیت ت ــرآورد شــده ب  1390ســال  يت ب

ــا ــه اســت.   يمبن ــرار گرفت ــرآورد انجــام شــده، جمع محاســبات ق ــبراســاس ب ــرات ی  1390ســال  يشــهر ب
  .باشدیمهکتار  5213شهر ) ی(محاسباتمحدوده و مساحت  1باشدینفر م 239256معادل 

  
  تیالف) تراکم ناخالص جمع

ــالص جمع  ــراکم ناخ ــط ت ــیمتوس ــود    یت ــع موج ــهر در وض ــل ش ــبه   46ک ــار محاس ــر در هکت نف
ـ  یتـ یع تـراکم ناخـالص جمع  یـ توزده اسـت.  یگرد ن تـراکم  یدهـد کـه بـاالتر   یشـهر نشـان مـ    ین نـواح یدر ب
 39بــا  2از منطقــه  1ه یــن آن را ناحینفــر در هکتــار و کمتـر  118ک بــا یـ از منطقــه  4ه یــت در ناحیـ جمع

ـ      یتـ ین تـراکم ناخـالص جمع  یز بـاالتر یـ ن محـالت شـهر ن  ینفر در هکتار به خـود اختصـاص داده اسـت. در ب
  افته است.ینفر در هکتار اختصاص  253با  1-4-2به محله 

نفـر در هکتـار)،    60کمتـر از  تـراکم کـم (   يبنـد براسـاس دسـته   یتـ یتـراکم ناخـالص جمع   یبررس
ــراکم متوســط  ( ــراکم ز  61-120ت ــار) و ت ــر در هکت ــنف ــار  121اد (ی ــر در هکت ــیو بنف ن محــالت یشــتر) ب

 30 یشـهر در بـازه تراکمـ    یو شـرق  يمرکـز  یشـتر محـالت موجـود در نـواح    یبشهر نشـانگر آن اسـت کـه    
 وآبــاد  يع در جــوواقـ  1-4-4و  1-4-2، 1-2-1 محــالت ییرنــد. از سـو یگیکتـار قــرار مـ  نفــر در ه120تـا  
اد یــناخـالص ز  یتـ ین در دسـته تـراکم جمع  یپادگـان امــام حسـ   یواقـع در جنـوب اراضـ    2-2-3محلـه   زیـ ن

  رند.یگیقرار م
   

                                                             
  بوده است. 2230761معادل هاي آماري سرشماري عمومی نفوس و مسکن براساس حوزه بلوك 1385شهر در سال جمعیت خمینی -1
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  )1390شهر در وضع موجود (سال  یتی: تراکم  ناخالص جمع333-2جدول شماره 
  یتیتراکم ناخالص جمع مساحت (هکتار) 1390ت یجمع محله ه یناح منطقه 

1 

1 

1_1_1 5727 75.54 75.8 

1_1_2 6909 85.84 80.5 

1_1_3 5197 75.13 69.2 

1_1_4 9985 160.05 62.4 

 70.1 396.56 27817 1ه یجمع ناح

2 
1_2_1 6474 45.61 142.0 

1_2_2 8406 82.60 101.8 

 116.1 128.21 14880  2ه یجمع ناح

3 

1_3_1 3255 40.52 80.3 

1_3_2 10044 80.49 124.8 

1_3_3 2285 57.91 39.5 

1_3_4 7569 77.68 97.4 

1_3_5 6062 56.12 108.0 

 93.4 312.71 29215 3ه یجمع ناح

4 

1_4_1 4332 94.70 45.7 

1_4_2 9097 35.90 253.4 

1_4_3 8274 75.67 109.3 

1_4_4 7653 41.03 186.5 

 118.7 247.30 29355 4ه یجمع ناح

5 
1_5_1 6618 120.22 55.1 

1_5_2 9516 118.31 80.4 

 67.6 238.52 16135 5ه یجمع ناح

 0.0 142.29   4 یپهنه صنعت

 133.1 881.97 117402 1جمع منطقه 

2 

1 

2_1_00 0 52.58 0.0 

2_1_1 3686 47.78 77.1 

2_1_2 1768 37.07 47.7 

2_1_3 1951 49.89 39.1 

2_1_4 1841 51.14 36.0 

 38.8 238.46 9246 1ه یجمع ناح

2 

2_2_1 2326 37.38 62.2 

2_2_2 2426 31.01 78.2 

2_2_3 5246 43.15 121.6 

2_2_4 4172 62.93 66.3 

2_2_5 85 60.32 1.4 

2_2_6 162 42.73 3.8 
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  یتیتراکم ناخالص جمع مساحت (هکتار) 1390ت یجمع محله ه یناح منطقه 

 51.9 277.53 14416 2ه یجمع ناح

3 

2_3_1 2457 79.63 30.9 

2_3_2 4829 84.85 56.9 

2_3_3 4381 62.18 70.5 

2_3_4 3698 54.15 68.3 

2_3_5 3767 41.43 90.9 

 59.4 322.23 19132 3ه یجمع ناح

4 

2_4_1 3604 66.49 54.2 

2_4_2 3108 41.38 75.1 

2_4_3 2924 74.87 39.1 

2_4_4 2948 57.73 51.1 

 52.3 240.47 12583 4ه یجمع ناح

5 

2_5_1 2491 79.76 31.2 

2_5_2 3973 38.65 102.8 

2_5_3 7147 76.54 93.4 

2_5_4 4393 41.65 105.5 

2_5_5 4538 48.18 94.2 

2_5_6 4363 37.37 116.7 

2_5_7 4361 41.84 104.2 

 85.9 363.99 31266 5ه یجمع ناح

6 

2_6_1 6948 123.00 56.5 

2_6_2 3638 51.68 70.4 

2_6_3 2671 61.89 43.1 

2_6_4 3033 28.17 107.7 

2_6_5 2911 49.74 58.5 

2_6_6 6050 74.85 80.8 

2_6_7 4537 110.94 40.9 

 59.5 500.28 29788 6ه یجمع ناح

 0.0 478.81    1 یپهنه صنعت

 0.0 41.51   2 یپهنه صنعت

 0.0 21.93   3 یپهنه صنعت

 5.1 74.49 377 1 یپهنه دانشگاه

 4.2 1187.71 5046 2 یپهنه دانشگاه

 32.5 3747.41 121854 2جمع منطقه 

 45.9 5213.00 239256 کل شهر 

  ماخذ: محاسبات مشاور
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  یتیب) تراکم خالص جمع
زان یــشــهر و م یدر محــالت و نــواح 1390ت بــرآورد شــده ســال یــش جمعیبــا توجــه بــه پخشــا

 یتــیتــراکم جمع ،يمات کالبــدیک از ســطوح تقســیــدر محــدوده شــهر و در هــر  یمســکون يســطح کــاربر
ــواح ــه دســت آمــده اســت. تــراکم خــالص  جمع  یمحــالت، ن در محــدوده شــهر در  یتــیو محــالت شــهر ب

  باشد.ینفر در هکتار م 212وضع موجود 
ــراکم خــالص جمع یبررســ ــیت ــل مالحظــه    یت ــده تفــاوت قاب ــاطق نشــان دهن شــهر در ســطح من

 252ک، برابــر یــدر منطقــه  یتــیدر ســطح دو منطقــه اســت. تــراکم خــالص جمع یتــیتــراکم خــالص جمع
ــا   ــ 184نفــر در هکتــار و در منطقــه دو برابــر ب ــواحیــباشــد. در مینفــر در هکتــار م  نیکمتــرشــهر،  یان ن

ــراکم خــالص جمع ــیت ــه ناح یت ــوط ب ــمرب ــ واقــع 2-6ه ی ــا محــدوده شــهر  یدر جنــوب غرب ــر در  157ب نف
نفــر در  265بــا  1-2 هیــناح ، مربــوط بــهیدر نــواح یتــین تــراکم خــالص جمعیشــتریباشــد و بیهکتــار مــ
  باشد. یهکتار م

ــراکم جمعیشــتریز، بیــاس محــالت شــهر نیــدر مق ــه محلــه  یتــین ت ــوط ب ــا  1-4-2خــالص مرب ب
-3نفـر در هکتـار مربـوط بـه محلـه       583و بعـد از آن تـراکم    نفـر در هکتـار   813اد برابـر  یـ ار زیتراکم بسـ 

باشـد  ینفـر در هکتـار مـ    38بـا   2-2-5مربـوط بـه محلـه     یتـ ین تـراکم خـالص جمع  یباشد. کمتـر یم 4-1
  ).333-3و نقشه شماره  333-3(جدول شماره 
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  )1390شهر در وضع موجود (سال  یتی: تراکم  خالص جمع333- 3جدول شماره 
 (نفر در هکتار) یتیتراکم خالص جمع (هکتار) یمساحت مسکون (نفر) 1390ت یجمع محله ه یناح منطقه 

1 

1 

1_1_1 5727 25.27 226.6 
1_1_2 6909 33.98 203.3 
1_1_3 5197 27.06 192.0 
1_1_4 9985 62.93 158.7 

 186.4 149.24 27817 1ه یجمع ناح

2 
1_2_1 6474 25.95 249.4 
1_2_2 8406 30.13 279.0 

 265.3 56.08 14880 2ه یجمع ناح

3 

1_3_1 3255 16.98 191.7 
1_3_2 10044 41.68 241.0 
1_3_3 2285 10.09 226.4 
1_3_4 7569 30.09 251.5 
1_3_5 6062 27.58 219.8 

 231.1 126.43 29215 3ه یجمع ناح

4 

1_4_1 4332 18.23 237.6 
1_4_2 9097 11.19 813.1 
1_4_3 8274 14.19 583.2 
1_4_4 7653 23.24 329.3 

 439.2 66.84 29355 4ه یجمع ناح

5 
1_5_1 6618 35.07 188.7 
1_5_2 9516 31.02 306.8 

 244.1 66.09 16135 5ه یجمع ناح
 0.0 1.10   4 یپهنه صنعت

 252.1 465.79 117402 1جمع منطقه 

2 

1 

2_1_00 0 0.00 0.0 
2_1_1 3686 12.95 284.7 
2_1_2 1768 11.28 156.7 
2_1_3 1951 10.68 182.6 
2_1_4 1841 7.55 243.8 

 217.8 42.46 9246 1ه یجمع ناح

2 

2_2_1 2326 11.37 204.6 
2_2_2 2426 11.90 203.8 
2_2_3 5246 16.04 327.2 
2_2_4 4172 16.11 259.1 
2_2_5 85 2.23 38.0 
2_2_6 162 1.04 155.9 

 245.7 58.68 14416 2ه یجمع ناح
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 (نفر در هکتار) یتیتراکم خالص جمع (هکتار) یمساحت مسکون (نفر) 1390ت یجمع محله ه یناح منطقه 

3 

2_3_1 2457 11.72 209.6 
2_3_2 4829 26.34 183.3 
2_3_3 4381 32.88 133.2 
2_3_4 3698 25.15 147.0 
2_3_5 3767 17.45 215.9 

 

 168.5 113.55 19132 3ه یجمع ناح

4 

2_4_1 3604 19.74 182.5 
2_4_2 3108 12.66 245.4 
2_4_3 2924 20.85 140.3 
2_4_4 2948 23.32 126.4 

 164.3 76.57 12583 4ه یجمع ناح

5 

2_5_1 2491 15.89 156.8 
2_5_2 3973 21.94 181.1 
2_5_3 7147 43.88 162.9 
2_5_4 4393 26.01 168.9 
2_5_5 4538 24.50 185.2 
2_5_6 4363 23.12 188.7 
2_5_7 4361 23.15 188.4 

 175.2 178.49 31266 5ه یجمع ناح

6 

2_6_1 6948 48.97 141.9 
2_6_2 3638 16.71 217.7 
2_6_3 2671 22.79 117.2 
2_6_4 3033 17.31 175.2 
2_6_5 2911 26.01 111.9 
2_6_6 6050 34.54 175.2 
2_6_7 4537 23.95 189.5 

 156.6 190.27 29788 6ه یجمع ناح
 0.0 0.05   1 یپهنه صنعت
 0.0 0.24   2 یپهنه صنعت
 0.0 0.49   3 یپهنه صنعت

 0.0 0.00 377 1 یپهنه دانشگاه
 0.0 0.00 5046 2 یپهنه دانشگاه

 184.4 660.81 121854 2جمع منطقه 
 212.4 1126.60 239256 کل شهر 

    مشاورماخذ:محاسبات 
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   شهرهاي پیشنهادي طرح جامع مصوب در سطح خمینی: تراکم333- 1نقشه شماره 
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  : تراکم جمعیتی خالص در وضع موجود333- 2نقشه شماره 
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  : تراکم جمعیتی ناخالص در وضع موجود333-3نقشه شماره 
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  طرح جامع مصوب با وضع موجود يشنهادیپ يهاسه تراکمیمقا -3-3-3-3
طــرح جــامع  يشــنهادیپ یتــیجمع يهــاســه تــراکمیرات و مقاییــق رونــد تغیــدق یبررســبــه منظــور 

  ده است.یطرح جامع مصوب استفاده گرد يشنهادیپ يبندمصوب با وضع موجود از محله
-ق بســته نــرمیــدر وضــع موجــود از طر يشــنهادیپ يهــاتــراکم يریپــذتحقــق نزایــســه میمقا يبــرا

د. یــو وضــع موجـود گرد  يشـنهاد یتـراکم پ  يهــاهیـ ال )Overlay( ی، اقـدام بــه همپوشـان  Arc Map يافـزار 
طـرح جـامع مصـوب نسـبت بـه وضـع موجـود         يشـنهاد یپ يهـا تـراکم  يریپـذ زان تحقـق یق مین طریتا از ا

  د. یبه دست آ
نسـبت بـه   محلـه   5ناخـالص موجـود    یتـ یمـذکور، تـراکم جمع   يهـا هیـ ال یج همپوشـان یبراساس نتـا 

محلــه  5گــر در طــول دوره طــرح تــراکم ید یانیــانــد. بــه بمواجــه بــودهش یبــا افــزا يشــنهادیپ يهــاتــراکم
  افته است. یش ینفر در هکتار افزا 61-120 ینفر در هکتار به رده تراکم 0-60مذکور از 

ــراکمید ياز ســو ــیجمع يهــاگــر ت ــه حدنصــاب   18موجــود در  یت ــه از شــهر (مطــابق نقشــه) ب محل
در  يشـنهاد یپ يهـا ، تـراکم یانـد. بـه عبـارت   نکـرده  دایـ طـرح جـامع مصـوب دسـت پ     يشـنهاد یپ يهاتراکم

محلــه در وضــع  24 يطــرح جــامع بــرا يشــنهادیپ يهــان تــراکمیانــد. همچنــافتــهیوضــع موجــود تحقــق ن
ناخـالص وضـع موجـود     یتـ یجمع يهـا تـراکم  يریپـذ ، تحقـق 333-4انـد. نقشـه شـماره    موجود محقق شده

   دهد.یطرح جامع مصوب نشان م يشنهادیرا نسبت به پ
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  هاي جمعیتی ناخالص وضع موجود نسبت به پیشنهادي طرح جامعپذیري تراکم: تحقق333- 4نقشه شماره 
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  شهر يات اقتصادیخصوص - 3- 4
ـ د و نوع آن در هـر  یزان تولیشهر، م ياقتصاد یاوضاع کل -1-4-3  ياقتصـاد  يهـا ک از بخـش ی

  ، صنعت و معدن و خدمات)  ي(کشاورز
 يهــادر بخـش  یشــغل يهـا ع فرصــتیـ ت و توزیــشـهر از منظــر نـوع فعال   يت اقتصــادیوضـع  یبررسـ 

 يتوسـعه و عمـران شـهر    يهـا شـهر در طـرح   يهـا در سـاختار اقتصـاد   ن بخـش یت ایو اهم ياقتصاد یاصل
و سـاختار اقتصـاد شـهر     یت فعلـ ین موضـوع ضـمن روشـن سـاختن وضـع     یـ دارد. ا یت و نقـش اساسـ  یاهم

ــ يهــايریــگص جهــتیبــه تشــخ  يریــگهــا در شــکلتیــن فعالیــر ایت و تــأثیــآن از نظــر وضــع فعال یآت
ن منظـور سـاختار   یـ ا يسـازد. بـرا  یسـر مـ  یح را میصـح  يزیـ رک برنامـه یـ کمک و امکـان   يکالبد يفضاها

  رد. یگیقرار م یابیها مورد ارزک از بخشید در هر یت و ساختار تولیشهر از لحاظ وضعاقتصاد 
نــه یده اســت کــه زمین شــهر بخشــیــبــه ا ياژهیــط ویشــهر، شــراینــیخم یو مکــان یعــیت طبیــموقع

از  يرود، برخــوردارنــدهیان رودخانــه زایــرا ممکــن ســاخته اســت. جر يت در هــر ســه بخــش اقتصــادیــفعال
ــ ــب، نزد یاراض ــیمناس ــنعت  یک ــز ص ــه مراک ــاز قب یب ــنایل؛ پاالی ــگاه، ص ــیش ــهی، نیمیع پتروش ــاه ش د یروگ

ــو ن يمنتظــر ــی ــه صــنا یز امکــان دسترس ــز  .و ی، نســاجیع کاشــیذوب آهــن صــناع یب ــوان مراک ــه عن .. ب
ــوار   ــه همج ــر از هم ــتغال و مهمت ــواع فعال    ياش ــان ان ــفهان امک ــهر اص ــا ش ــب ــادی ــطح  يت اقتص را در س

و  یدرونــ يهــاين شــهر بــه لحــاظ توانمنــدیــآن فــراهم نمــوده اســت. ا یرامــونیشــهر و منــاطق پینــیخم
 ياقتصــاد يهــابخــش یقابــل توجــه بــه طــور بــالقوه و بالفعــل در تمــام يهــالیز پتانســیــخــود و ن یمکــان

، صــنعت و معــدن و يب؛ کشــاورزیــبــه ترت ياقتصــاد يهــاک از بخــشیــت هــر یــفعــال اســت. وضــع فعال
  ر است:یخدمات به شرح ز

  
  يالف) کشاورز
ــا ــاســکن، منفــوس و  یعمــوم يسرشــمار يبرمبن ــودن  ين بخــش اقتصــادی ــا دارا ب شــاغل  2520ب

ــشــهر را در اخت یشــغل يهــادرصــد فرصــت 4تنهــا  ــار دارد. علی از منــابع مناســب آب و  يرغم برخــورداری
ن بخـش از نقـش آن در سـاختار اقتصـاد شـهر کاسـته شـده        یـ کـاهش نـرخ رشـد و سـهم مشـاغل ا      ،خاك
  است.

ــه سرشــمار  ــا اســتناد ب ــه انضــمام  شــهر يکشــاورز ی، مســاحت کــل اراضــيکشــاورز یعمــوم يب ب
 1103بـه محـدوده شـهر الحـاق شـده برابـر        ين سرشـمار یـ قرطمـان کـه پـس از ا    يآبـاد  يکشاورز یاراض

هکتــار بــه باغــات اختصــاص دارد.  513و  یزراعــ یهکتــار بــه اراضــ 590زان یــن میــهکتــار اســت کــه از ا
و  یاعــزر یدرصــد اراضــ 30، يکشــاورز یدرصــد کــل اراضــ 38ن شــهر معــادل یــا يبــرداران کشــاورزبهــره

ــتان را در اخت  8/54 ــات شهرس ــد باغ ــدرص ــامع خم  ی ــرح ج ــالم ط ــابق اع ــد. مط ــیار دارن ــط  ین ــهر توس ش
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هکتــار بــوده  2937معــادل  1372شــهر در ســال  يکشــاورز یندســان مشــاور شــهر و خانــه کــل اراضــهم
ــه شــدت کاهشــ  ــد ب ــه زیــر بیــاخ يآن در ســالها یاســت کــه رون ــانگر ب ــتن اراضــ ی  یر ســاخت و ســاز رف

  باشد. یم يکشاروز
ــمجمــوع تول ــ  يدات کشــاورزی ــهر در ســال زراع ــادل  82 یش ــه عمــده  3562مع ــوده ک ــن ب ــرت ن یت

  عبارتند از:آن  يدیمحصوالت تول
 تن 651درصد سهم معادل  3/18گندم با  - 

 تن 809درصد سهم معادل  7/22با  يامحصوالت علوفه - 

 تن 368درصد سهم معادل  3/10جات با یسبز - 

 تن 360دل درصد سهم معا 1/10برنج با  - 

 تن 297درصد سهم معادل  3/8ذرت با  - 

ــون و تنبــاکو تول  ــه عــالوه محصــول توت ــب ــا يدی برخــوردار اســت و از  یت خاصــیــن شــهر از مرغوبی
د یــشــهر تولینــیتــن در خم 115تــن) بــالغ بــر  147ن محصــول در ســطح شهرســتان (یــد ایــمجمــوع تول

  شود.یم
تـن انـواع محصـوالت     3573در مجمـوع   یمـورد بررسـ   ین شـهر در سـال زراعـ   یـ ا یبرداران بـاغ بهره

ـ   د کـرده یتول یباغ  272تـن، انـواع آلـو و گوجـه بـا       737الس و آلبـالو بـا   یتـن، گـ   1851بـا   یانـد کـه گالب
 ین محصـوالت بــاغ یتـر تـن عمـده   155تـن، انگـور بـا     192بـا   یسـ یتـن و زردآلـو و ق   213بـا  ب یسـ تـن،  

ــوب مــ   ــهر محس ــوند. ایش ــش ــه ترت ی ــوالت ب ــن محص ــل   3/4و  4/5، 6، 6/7، 6/20، 8/51ب؛ ی ــد ک درص
  دهند.یل میرا تشک یمحصوالت باغ
 ،یعمـوم  يج در اطـراف شـهر اسـت کـه بـا اسـتناد بـه سرشـمار        یـ را يهـا تیـ از جملـه فعال  يدامدار

ــرداران دامــبهــره ــا یب ــواع دام هســتند 13440 ين شــهر در مجمــوع دارای ــا .رأس ان درصــد  49ن تعــداد ی
رأس  7773ن شــهر را دام گوســفند و بــره بــا یــن تعــداد دام ایشــتریرد. بیــگیدربرمــکــل دام شهرســتان را 

باشـد. عـالوه   یدرصـد) مـ   30رأس ( 4039دهـد. پـس از آن گـاو و گوسـاله بـا      یل مـ یدرصد) تشـک  8/57(
در اطــراف شــهر و در  یمــه صــنعتی/ ن یصــنعت يهــايو مرغــدار یصــنعت ين واحــد دامــداریبــر آن چنــد
شــتر بــه آن پرداختــه شــده یوجــود دارد کــه در مباحــث مربــوط بــه حــوزه نفــوذ ب يکشــاورز یکنــار اراضــ

  است. 
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  ب) صنعت و معدن  
روگــاه موجــب یو ن یمیع پتروشــیشــگاه، صــنایاصــفهان، پاال ین شــهر بــا دانشــگاه صــنعتیــمجــاورت ا

ن موضـوع بـه عـالوه سـبب     یـ شـهر شـده اسـت. ا   ینـ یمتعـدد در سـطح خم   یصـنعت  يواحـدها  يریگشکل
شـهر بـه عنـوان بخـش غالـب       یهـزار فرصـت شـغل    6/32بخـش صـنعت و معـدن بـا جـذب حـدود        شده تا
ــدرصــد کــل شــاغالن شــهر در ا  6/51شــود. آن محســوب  ياقتصــاد ــنــه فعالین زمی ت داشــته و از کــل ی

  درصد در بخش ساختمان اشتغال دارند.  31ساخت و  –درصد در بخش صنعت  65شاغالن بخش 
ع و معــادن یو معــدن از آمـار منتشــر شــده توسـط وزارت صــنا   ت صــنعتیشــناخت بهتــر وضـع  يبـرا 

ن آمــار یــشــود. براســاس ایدر دســت اجــرا اســتفاده مــ يهــافعــال و طــرح یصــنعت يدر خصــوص واحــدها
ــنعت  149 ــد ص ــال در خم یواح ــیفع ــال   ین ــا س ــهر ت ــفعال 1386ش ــت دارد. ای ــوع  ی ــدها در مجم ن واح

  اند. ار داشتهیدر اخت نفر شاغل 1235ه ثابت و یال سرمایون ریلیم 114166
ــا یتمــام ــد و از ایــن واحــدها در محــدوده شــهر فعالی ع ینــه صــنایواحــد در زم 3ن تعــداد یــت دارن

ــذا ــام ییغ ــد در زم 130، یدنیو آش ــه تولیواح ــن ــوجات، ی ــد در زم 4د منس ــه تولیواح ــن ــوالت ی د محص
نــه ســاخت یدر زم ، دو واحــديرفلــزیغ ید محصــوالت کــانیــنــه تولیواحــد در زم 8، یکیو پالســت یکیالســت

د مبلمـان  یـ نـه تول یک واحـد در زم یـ و  يه موتـور یـ ل نقلید وسـا یـ نـه تول یک واحـد در زم یـ ، یفلزات اساسـ 
ــد. برخــ ــ یصــنعت ين واحــدهایاز مهمتــر یاشــتغال دارن ــد،  20ش از یفعــال شــهر کــه ب نفــر کــارکن دارن

  عبارت است از: 
 ته از گندمد نشاسینه تولینفر کارکن در زم 20ن اصفهان با یشرکت آرد ام - 

 یوه و رب گوجه فرنگید پوره از مینه تولینفر شاغل در زم 70دا با یشرکت آ - 

 د آرد گندمینه تولینفر شاغل در زم 24د آرد صحرا با یشرکت تول - 

 ون مترمربعیلیم 2د یت تولیبا ظرف ید پارچه فاستونینه تولینفر شاغل در زم 28شرکت رنگبافت با  - 

 تن 120ت یبا ظرف ید نخ خامه قالینه تولینفر شاغل در زم 34با  يحسن عابر يدیواحد تول - 

ت یـ د پارچـه متقـال و ظرف  یـ نـه تول ینفـر شـاغل در زم   29و رنوسـفادران بـا    یگرجـ  يدیـ واحد تول - 
 هزار مترمربع 300

 یمانیگزاك سیرچه زید تینه تولینفر شاغل در زم 22شهر با ینیخم يفرماندار يدیواحد تول - 

 يچدن خاکستر يگرختهینه رینفر شاغل در زم 25با  ید ابدالیواحد تول - 

 ...و - 

    دهد. یفعال شهر را نشان م یصنعت يمشخصات واحدها 341-1جدول شماره 
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  1386شهر تا سال ینیفعال خم یصنعت ي: مشخصات واحدها341-1جدول شماره 

  ینشان فیرد نام شرکت گروه
درصد 

 پیشرفت 
اشتغال 

 (نفر)
سرمایه ثابت 

 ال)یون ریلی(م
 نام محصول ظرفیت واحدسنجش وضعیت

 نشاسته از گندم 2500 تن فعال 3000 20 100 آباد مبدا پادگان لشکر نجف آب  نجف شهربه خمینی کمربندي اصفهان     1  شرکت -  اصفهان  آرد امین محصوالت غذائی وآشامیدنیها

تعاونیهاي روستایی  مرکزي  اتحادیه محصوالت غذائی وآشامیدنیها
 شرکت(آیدا)-ایران وکشاورزي 

 فعال 70000 70 100 آبادبه سمت ترمینال غرب ك فرهنگیان  نجف  ج2شهرك  را ه خمینی3     2
 پوره میوه  4800 تن

 رب گوجه فرنگی  12600 تن محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 ارد گندم  72000 تن فعال 12055 24 100 0 اب کانال ج شهرداري خ شهرانتهاي خمینی اصفهان     3  شرکت -آرد صحرا   تولیدي حصوالت غذائی وآشامیدنیهام

 نخ خامه قالی  140 تن فعال 59 15 100 0ج چاه آب سعیدي  کوچک  کوي  شهرداري  شهرخ  خمینی     4  حسن -  رستمی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  40 تن فعال 17 13 100 0تویوتا  سرویس  امیرکبیرجنب شهرخ خمینی  اصفهان     5  ابراهیمی  ابراهیم  مرحوم  ورثه ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 95000 متر فعال 20 3 100 0جاده پائین   کوچک   ك  فردوسی  شهر  خ  خمینی  اصفهان     6  رجبعلی -  فروشانی  زمانی ساخت منسوجات

 رنگرزي ,چاپ ,تکمیل پارچه 350000 تن فعال 28 6 100 0ج کانال آب   کوچک  کوه   ك  شهرداري  شهرخ  خمینی     7 غالمرضا -  فروشانی  زمانی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 23 6 100 0فردوسی ج اتحادیه  خ  کوچک   ك شهرداري  شهرخ خمینی     8  اسداله -  اي سده  سرائیان ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 535000 مترمربع فعال 40 4 100 0ج کارگاه ابراهیم طالبی  کوچک  کوه  ك  شهرداري  شهرخ  خمینی     9 رضا -   سعیدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی 100 تن فعال 18 5 100 0ج پائین ج منبع آب   کوچک  کوه   ك  احمدي  شهرخ  خمینی     10  ابوالقاسم -   سعیدي منسوجاتساخت 

 نخ خامه قالی 150 تن فعال 27 3 100 0 کوچک  کوه  جنب  فردوسی  شهرخ  خمینی     11  حسن -   سعیدي ساخت منسوجات

 انواع پتو  25000 تخته فعال 108 7 100 0ج کارگاه خسروسعیدي  کوچک  کوه  شهرداري  شهرخ  خمینی     12  اله   نعمت -   ورنوسفادرانی  سعیدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  84 تن فعال 56 7 100 0ج پشم سعیدي  کوچک  کوي  شهرداري  شهرخ  خمینی     13  اله  نعمت -   سعیدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  90 تن فعال 50 8 100 0ج پائین ج کارخانه طالبی  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی     14  حسن -  شاهین منسوجاتساخت 

 نخ خامه قالی  100 تن فعال 24 8 100 0ج کارگاه ملک  کشتارگاه  شهر خ  خمینی     15  رحمان -   ورنوسفادرانی  شاهین ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  150 تن فعال 90 6 100 راه سمت چپ4اولین   شهرداري  خ   کوچک  شهر کوه  خمینی     16  شاهین - حیدر  منسوجاتساخت 

 نخ خامه قالی  150 تن فعال 50 10 100 0ج کارگاه خسروسعیدي  کوچک  کوه  شهرداري  شهرخ  خمینی     17 غالمرضا -   شماعی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  54 تن فعال 20 5 100 0ج پائین جنب منبع آب  کوچک  کوه   فردوس  شهر خ  خمینی     18  رحمان -  علیرضائی منسوجاتساخت 

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 48 14 100 0آباد فرعی دنا ریسندگی نمونه اسالم  شهرآخر خ  خمینی     19 غالمرضا -  عباسی ساخت منسوجات

  0ك تپه م کشتارگاه  کوچک کوه  خ  شهرداري  شهر خ  خمینی  خ     20  قدمعلی -  علیرضائی منسوجاتساخت 
 

 نخ خامه قالی  135 تن فعال 53 6 100

 نخ خامه قالی  90 تن فعال 52 11 100 0ك صداقت باالي تپه  کوچک  کوه  شهرداري خ  شهرانتهاي خمینی     21 عبدالرضا -  علیرضائی ساخت منسوجات

 پنبه پاك کنی  360000 تن فعال 27 16 100 0ك خسرو وثیق  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی  اصفهان     22  عزیزاله -  ورنوسفادرانی  گرجی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  120 تن فعال 11 5 100 0ج پائین ج منبع آب  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی     23  رحیم -  گرجی ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 120000 مترمربع فعال 13 8 100 0ك وثیق  شهیداکبرگرجی   ك شهرداري  شهرخ خمینی     24  رحیم -  گرجی ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 130000 مترمربع فعال 7 6 100 0نورآباد ك وثیق   ك  شهرداري  شهرخ  خمینی     25  علی -  گرجی ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 270000 مترمربع فعال 24 7 100 0 کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی  اصفهان     26  حسن -  ورنوسفادرانی  گرجی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 15 6 100 0ج حسینیه عربها  آدریان  جاده  روبروي  امام  شهر خ  خمینی     27 اکبر -   اخوان ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  128 تن فعال 44 4 100 ج پائین ج کفش شوکا  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی     28 عباس-  مجیري ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 150000 مترمربع فعال 9 3 100 0 شهر کوه کوچک ج پائین جنب تانکر آب  خمینی  اصفهان     29  نعمت اله -  مجیري ساخت منسوجات
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  ینشان فیرد نام شرکت گروه
درصد 

 پیشرفت 
اشتغال 

 (نفر)
سرمایه ثابت 

 ال)یون ریلی(م
 نام محصول ظرفیت واحدسنجش وضعیت

 نخ خامه قالی  90 تن فعال 35 8 100 3امیر کبیرمقابل آدریان داخل کوچه درب   شهرخ  خمینی     30  عبداله -  آمحمدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  90 تن فعال 40 10 100  طالقانی   امیر کبیر ك  شهر خ  خمینی  اصفهان     31 غالمرضا -  مهربان منسوجاتساخت 

 پنبه اي والیاف مصنوعی پارچه هاي سیستم 200000 مترمربع فعال 10 5 100 0کوچک ج رحیم گرجی ج چاه آب کوه شهرداري  خ  شهرانتهاي  خمینی     32  شکراله -   نوروزي ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 225000 مترمربع فعال 4 5 100 0کوچک ج چاه آب   کوه  شهرداري خ  شهرانتهاي خمینی     33 احمد -   نوروزي ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 95000 مترمربع فعال 6 4 100 0  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی     34  عبداله -   نوروزي ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 190000 مترمربع فعال 12 5 100 0ج چاه آب ابوالکوهی   کوچک  کوه  شهرداري  شهرخ  خمینی     35  اله  فتح -   نوروزي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  50 تن فعال 7 5 100 0پشت منبع اب م کارخانه رستمی  کوچک  کوه  فردوسی  شهرخ  خمینی     36  اله   نعمت -  نقدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  128 تن فعال 54 5 100 0م کشتارگاه  کوچک  کوه  شهرداري ك ش صدوقی  شهرخ  خمینی     37 اصغر -   نوروزي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  213 تن فعال 48 10 100 0ج منبع آب ج کارگاه رستمی  شهرداري  آخرخ  کوچک شهرکوه خمینی     38 رضا -  ورنوسفادرانی  نعمتی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  190 تن فعال 50 6 100 0ج ریخته گري موذنی  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی     39  حسین -نجارپور  ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  85 تن فعال 24 9 100 0ج چاه آب سعیدي  کوچک کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی  اصفهان     40  عباسعلی -  نقدعلی منسوجاتساخت 

 نخ خامه قالی  90 تن فعال 49 4 100 شاخ بن شقایق ج کارگاه دباغی2آباد  اسالم  امام  شهرخ  خمینی     41 احمد -  نعمتی ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی  200000 مترمربع فعال 13 3 100 0خصدوقی م تعاونی گزوشیرینی  شهرخ شهرداري  خمینی     42 سیدمحمد -  احمدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  48 تن فعال 1 8 100 0ج پائین ج منبع آب  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی     43 سید محمد -  احمدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  108 تن فعال 16 5 100 0مسجد جواد ج انبارایران خودرو  امیر کبیر ج  شهر خ  خمینی     44  مرتضی -  جعفري ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی 135 تن فعال 84 14 100 0آباد دوشاخ ك شقایق   اسالم  شهر خ  خمینی     45 احمدرضا-فروشانی  باقري  حاج ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی 220 تن فعال 103 17 100 محمدعلی دباغی روبروي باسکول  جنب ریسندگی  شاخ2شهر  خمینی     46  عبدالحسین -   دباغی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی 90 تن فعال 72 10 100 0ك شقایق  آباد دوشاخ اسالم  شهرخ  خمینی     47 محمد -   دباغی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  160 تن فعال 190 5 100 0 آب  منبع   کوچک  شهر کوه  خمینی  اصفهان     48  نقدعلی محمدحسن -   فروشانی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 209 10 100 0ج استگاه گاز  مدرس گازخ شهراصغرآبادخ خمینی اصفهان     49  حبیب -  فروشانی  عمو شاهی ساخت منسوجات

 پارچه متقال  168000 مترمربع فعال 63 2 100 0ج ریسندگی اکبرعموئی  مادي   لب   کوچک  شهرکوه  خمینی     50  حسین -  عسگري ساخت منسوجات

 پارچه متقال  253000 مترمربع فعال 72 4 100 0 بافندگان  باالي تپه   کوچک  شهر کوه  خمینی  اصفهان     51 احمد -فرد   رضائیان ساخت منسوجات

 پارچه متقال  237000 مترمربع فعال 62 5 100 0باالي تپه ج کارگاه مجیري  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی     52  مجتبی -  فروشانی  رفیعی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 170 7 100 متري 45نبش   شقایق   بست  بن  دوشاخ  شهر خ  خمینی  اصفهان     53  مرتضی -  ورنوسفادرانی  احمدي  خان ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  100 تن فعال 79 6 100 0کوچک ك صداقت ریسندگی سپاهان  کوه  ك  شهرداري  شهرخ  خمینی     54  ماشااله -  ورنوسفادرانی  علیرضائی ساخت منسوجات

 تکمیل پارچه فاستونی  2000000 مترمربع فعال 3775 28 100 0آردصحرا  پشت شهرداري خ شهرانتهاي خمینی اصفهان     55  شرکت -   رنگبافت منسوجاتساخت 

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 261 5 100 شاخ ك الوند م شرکت تعاونی پشم ریسی2حافظ  شهرخ  خمینی     56 محمود -  ورنوسفادرانی  باقري ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 165 9 100  0محمدسعیدي ج شهرداري خ  کوچک شهرکوه خمینی     57 باقر و حسن -  ورنوسفادرانی  علیرضائی ساخت منسوجات

 الیاف طبیعی(سایر)  600 تن فعال 298 14 100 سمت چپ 3آبادقبل از تیران چی ك امید پ   نجف  جاده     58 و علی  حسین -  چیان  ریسمان ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 156 5 100 0اصغرآباد ج  کوچک کوه شهرداري شهرخ خمینی اصفهان     59  عبداله -  ورنوسفادرانی  گرجی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 275 7 100 0ج مغازه ملک  کشتارگاه م  کوچک کوه شهرداري شهرخ خمینی     60  مصطفی -  ورنوسفادرانی   ملک ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  75 تن فعال 158 5 100 0ج چاه اب داخل کوچه  کوچک ك وثیق کوه شهرداري شهرخ خمینی     61  عبدالعلی -  ورنوسفادرانی  شاهین ساخت منسوجات
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 نخ خامه قالی  80 تن فعال 186 5 100 0ب تپه ج واحدعلیرضایی  صداقت  ك  کوچک کوه شهرداري شهرخ خمینی     62  علی -   ونوسفادرانی  سعیدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 166 6 100  ك دنا ك عباسی  شاخ2آباد  اسالم  شهر خ  خمینی  اصفهان     63  محمد علی -  ورنوسفادرانی  دباغی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 165 6 100 0گرجی ج چاه آب ریسندگی ج  کوچک کوه شهرداري شهرخ خمینی     64  اله نعمت-ورنوسفادرانی  آقامحمدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 187 7 100 0ك ابراهیم طالبی باالي تپه  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی     65  رستم -  ورنوسفادرانی  رستمی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 178 8 100 0م کشتارگاه ج تیرچه مجیري  کوچک  کوه  شهرداري  شهرخ  خمینی     66  یداله -  ورنوسفادرانی  شاهین ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 216 8 100 0ج پائین ج کارگاه طالبی  کوچک  شهر کوه  خمینی     67  مرتضی -  ورنوسفادرانی  شاهین منسوجاتساخت 

 پارچه متقال  142000 مترمربع فعال 117 5 100  110کوچک روبروي کشتارگاه محله   شهر کوه  خمینی     68  سید عبدالنبی -  نوربخش ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  120 تن فعال 230 8 100 متري45ریسندگان بعداز  باسکول به نرسیده شاخ2حافظ شهرخ خمینی     69 اصغر -   ورنوسفادرانی  سعیدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 171 5 100 ج کارگاه نعمتی 100ك  طالقانی امیرکبیرکوي شهرخ خمینی     70 محمود -  ورنوسفادرانی  سلیمی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 195 5 100 ج کارگاه نعمتی 100ك  طالقانی امیرکبیرکوي شهرخ خمینی اصفهان     71 محمدرضا -  ورنوسفادرانی  سلیمی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 338 7 100 شاخ روبروي پارکینگ حبیب2حافظ  شهرخ خمینی     72 سیدمحمد -نوربخش  ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 158 4 100 0سعیدي ج چاه آب  اب باالترازچاه  کوچک شهرکوه خمینی      73  اسداله -   ابراهیمی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 87 17 100 روبروي ك سنجدي  شاخ 2  آباد کوه  شهر اسالم  خمینی     74 ناصر -  عسگري ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 203 12 100  0کوچک نساجی مهشید کوه ابتداي احمدي خ شهرداري شهرخ خمینی     75  عبداله -   ورنوسفادرانی  صادقی  حاج ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 173 5 100 0رستمی  کارخانه ج  کوچک کوه شهرداري شهرخ خمینی     76  جلیل -   ابراهیمی ساخت منسوجات

 دوالتابی  80 تن فعال 1000 9 100 0 آب  کانال   کوچک  شهر کوه  خمینی  اصفهان     77  مرتضی -  فروشانی  شفیعی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  70 تن فعال 630 7 100 0ج انبارپشم سعیدي  کوچک  کوه  شهرداري  شهرخ  خمینی     78 رضا -   ورنوسفادرانی  سعیدي ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرپنبه  400000 مترمربع فعال 42 5 100 0بافندگی معراج  کوچک کوه صدوقی  ش خ حسن امام شهرم خمینی     79 ناصر -  مجیري ساخت منسوجات

 پارچه متقال  216000 مترمربع فعال 89 2 100 0ك خسرو وثوق   کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی  اصفهان     80 علیرضا -  ورنوسفادرانی  غفوري ساخت منسوجات

 پارچه متقال  120000 مترمربع فعال 69 4 100 پائین تپه  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی  اصفهان     81  مسیب -   فروشانی  عسگري ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  70 تن فعال 177 8 100 0ج کارگاه سعیدي  کوه کوچک قبل ازکشتارگاه  شهرداري شهرخ خمینی     82  محمدعلی -  فروشانی  خانی ساخت منسوجات

  0کوچک ج ذوب مس صفاري  کوه  شهرداري  خ شهرانتهاي  خمینی     83 خسرو -   ورنوسفادرانی  سعیدي ساخت منسوجات
 

 نخ خامه قالی  160 تن فعال 219 6 100

 ساخت منسوجات
  0ك آسیاب میانکوه ج تراشکاري یکتا  کوچک کوه شهرخشهرداري خمینی     84  اله  ولی -   نوروزي

 

 نخ خامه قالی  160 تن فعال 184 8 100

 پارچه پلی استرویسکوز  200000 مترمربع         وجاتساخت منس

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 100 8 100 0نبش ج کوشک  آب  کانال  شهرداري  خ  شهر انتهاي  خمینی     85  بهرام -   فروشانی  مالکی وجاتساخت منس

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 90 10 100 0ج ایستگاه گازرسانی  مدرس  اصغرآبادخ  کوچک  شهر کوه  خمینی     86  عبدالعلی -  عموشاهی ساخت منسوجات

 پارچه متقال  95000 مترمربع فعال 85 4 100 0ك خسرو وثیق  گرجی  گوچه   کوچک  شهرکوه  خمینی     87  اله  فتح -   اکبري  حاجعلی ساخت منسوجات

 نخ پتو  120 تن فعال 526 6 100 0  کوچک  کوه  فردوسی  خ  شهرانتهاي  خمینی     88  ابراهیم -  طالبی ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرپنبه  65000 مترمربع فعال 111 5 100 0ج باغ  کوچک اول کوه  شهرداري شهرخ خمینی اصفهان     89  حسین -   سعیدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 131 16 100  گرجی رحیم  سنگبري  مقابل   شهرکوهکوچک  خمینی     90  مرتضی -  فروشانی  شفیعی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 110 16 100 0هما   ك  دوشاخ  آباد کوه  اسالم  شهرخ  خمینی     91 عبدالرضا -  پریشانی ساخت منسوجات
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 نخ خامه قالی  80 تن فعال 295 8 100 0گزوبرخوار  اب  کانال  ج  شهربانی  شهر خ  خمینی     92  غالمعلی -  اسماعیلی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  140 تن فعال 308 7 100  0شقایق ج کارکاه محمدي  ك  حافظ دو شاخ  شهرخ  خمینی     93  حیدر علی -   سعیدي ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرویسکوز  350000 مترمربع فعال 127 14 100  اباددوشاخ  اسالم  شهرخ  خمینی  اصفهان     94 محمدرضا -  اکرمی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 53 13 100 0ج کفاشی شوکا  شهرداري  خ   کوچک  شهر کوه  خمینی     95 اکبر -   نوروزي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 244 10 100 0شقایق ج کارگاه محمدي  ب بن دوشاخ ج آباداول اسالم شهرخ خمینی     96  صفرعلی -   حیدري  حاجی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  80 تن فعال 525 6 100 0  شهر کورکوچک  خمینی  اصفهان     97 ومسعود و نوراله  محمدمهدي -ملک  ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 267 7 100 0ج چاه آب  وثیق   ك   کوچک  شهر کوه  خمینی     98  کریم -  اشرفی ساخت منسوجات

 پارچه برزنت  166000 مترمربع فعال 55 5 100 0ج اداره آبرسانی  آب  برکانال   کوچک  شهر کوه  خمینی     99  محمدعلی -  ورنوسقاورانی  گرجی ساخت منسوجات

 پارچه برزنت  285000 مترمربع فعال 314 6 100 0ج اداره آبرسانی  آب  بر کانال   کوچک  شهر کوه  خمینی     100  حسینعلی -  ورنوسفادرانی  گرجی ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرپنبه  330000 مترمربع فعال 164 4 100 0هما بافندگی خوانساري   ك  دوشاخ  شهر خ  خمینی  اصفهان     101  محمد علی -  ورنوسفادرانی  خوانساري ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  120 تن فعال 259 34 100 نبش ك سنجدي  شاخ2  قدیم  شهرکشتارگاه  خمینی     102  حسن -   عابدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 216 13 100 متري باغبان45خ   شقایق  بست  بن  شهر دوشاخ  خمینی     103 اصغر-ورنوسفادرانی  آقامحمدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 165 5 100 0 شقایق   بست بن حافظ دوشاخ شهرخ خمینی اصفهان     104  یداهللا- ورنوسفادرانی  آقامحمدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 212 8 100 0ج کانال آب  کوچک کوه به نرسیده شهرداري شهرخ خمینی اصفهان 105  رسول -  فروشانی  خانی ساخت منسوجات

 پارچه متقال  150000 مترمربع فعال 102 4 100 0بافندگان تعاونی  جنب شهرداري شهرخ خمینی اصفهان     106  محمدعلی -  فروشانی  رستمیان ساخت منسوجات

 پارچه متقال  125000 مترمربع فعال 71 2 100 0بافندگان تعاونی  شرکت  کوه کوچک پشت  شهرداري شهرخ خمینی      107 غالمرضا -  فروشانی  زمانی ساخت منسوجات

 پارچه متقال  126000 مترمربع فعال 63 3 100  آب  کانال  ج  شهرداري  شهرخ  خمینی  اصفهان     108  اله  فتح-فروشانی  آقاجانیان ساخت منسوجات

 پارچه متقال  100000 مترمربع فعال 63 3 100 0 بافندگان  تعاونی  انتهاي خ شهرداري سابق شرکت  شهرج  خمینی     109  کریم -  فروشانی  مجیري ساخت منسوجات

 پارچه متقال  120000 مترمربع فعال 99 6 100 0باالي تپه   کوچک کوه شهرداري  شهرخ خمینی اصفهان     110  نصراهللا -  مظاهري ساخت منسوجات

 پارچه متقال  166000 مترمربع فعال 90 5 100 0ج چاه آب  وثیق  کوچه  کوچک  شهرکوه  خمینی     111  حیدرعلی -  ورنوسفادرانی  شاهین ساخت منسوجات

 پارچه متقال  142000 مترمربع فعال 75 5 100 0ج منبع آب  تپه  پائین  کوچک  شهرکوه  خمینی     112 منصور و یداله -  فروشانی  نوروزي ساخت منسوجات

 پارچه متقال  187000 مترمربع فعال 102 4 100 0باالي تپه  کوچک  کوه  شهرداري  شهرخ  خمینی  اصفهان     113  عباسعلی -   زمانی ساخت منسوجات

 پارچه متقال  120000 مترمربع فعال 48 3 100 0 کوچک باالي تپه  کوه  شهرداري  شهرخ  خمینی  اصفهان     114 اکبر -   فروشانی  عسگري ساخت منسوجات

 پارچه متقال  142000 مترمربع فعال 63 6 100 0باالي تپه  کوچک  شهرکوه  خمینی  اصفهان     115  یداله -  فروشانی  بلدي ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  100 تن فعال 375 11 100 0 کوهی   آبادك اسالم خ شهردوشاخ خمیتی اصفهان     116 و سیدعباس  سید جالل -  بروجنی  فیاضی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  100 تن فعال 359 6 100 0فرعی دانا رشیدگان   گ آباددوشاخ اسالم شهرخ خمینی اصفهان     117  علی -  ورنوسفادرانی  عباسی ساخت منسوجات

 پارچه متقال  200000 مترمربع فعال 93 6 100 0کوچک ج مادي آب کوه  شهرداري  خ  شهرانتهاي  خمینی      118  مرتضی -   نوروزي ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  16 تن فعال 50 5 100 اشتر  مالک   ك  امیرکبیرج  شهرخ  خمینی  اصفهان     119  قربانعلی -  آدریانی  رضائی ساخت منسوجات

 پارچه متقال 118000 مترمربع فعال 40 4 100 0ج اداره ابرسانی  اب گانال ج  کوچک کوه شهرداري شهرخ خمینی     120  محسن-ورنوسفادرانی  گرجی ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی 80 تن فعال 162 7 100 0  چرخاب  ك باسکول ج  کوچک شهرکوه خمینی     121  اله  فضل -فروشانی  رجبی ساخت منسوجات

 پارچه متقال  300000 مترمربع فعال 283 29 100 0کانال رنگ وتکمیل گرجی بعدازاردصحراج شهرداري شهرخ خمینی      122  عزیزاله -  ورنوسفادرانی  گرجی ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرپنبه  500000 مترمربع فعال 1428 6 100 0هما    حافظ باالترازك  خ  شهر انتهاي  خمینی  اصفهان     123 احمدرضا -  ورنوسفادرانی  حیدري  حاج ساخت منسوجات
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 نخ خامه قالی  60 تن فعال 116 5 100 0ج کارگاه رستمی  اب چاه ج  کوچک کوه شهریاري شهرخ خمینی     124  عبدالکریم -  ورنوسفادرانی  باقري ساخت منسوجات

 پارچه متقال  140000 مترمربع فعال 87 6 100 0ج چاه آب  کوچک  کوه  شهرداري  شهرخ  خمینی     125  علی -   صباغیان ساخت منسوجات

 ساخت منسوجات
 فعال 310 8 100 0ج پائین ج منبع آب  کوچک کوه شهرداري شهرخ خمینی     126  سیف اله-فروشانی  نوروزي

 پارچه پلی استرپنبه  170000 مترمربع

 پارچه پلی استرویسکوز  120000 مترمربع ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  120 تن فعال 200 5 100 0داران مرغ اصغرابادبعدباسکول شهرج خمینی اصفهان 127  عباس -  فروشانی  لطفی اخت منسوجاتس

 پارچه متقال  120000 مترمربع فعال 90 5 100 0گاز ایستگاه ج  مدرس شهراصغرابادخ خمینی  اصفهان     128  حبیب -  فروشانی  عموشاهی ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرپنبه 500000 مترمربع فعال 183 10 100 0روبروي آرد صحرا  اب کانال  اصغرابادجنب شهرج خمینی     129 غالمرضا -   خوزانی  الدین  تاج ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرویسکوز  200000 مترمربع فعال 608 1 100 0کوچک ج کارگاه خسروي  کوه  شهرداري خ  شهرانتهاي  خمینی     130  محمد حسن -   اصفهانی  سعیدي ساخت منسوجات

 پارچه متقال  100000 مترمربع فعال 55 3 100 0 ریسندگی   ك   کوچک  شهرکوه  خمینی  اصفهان     131  سیف اله-فرد  رضائیان ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  100 تن فعال 630 6 100 110م پارکینگ حبیب ك   شاخ2اباد  حافظ اسالم  شهرخ  خمینی     132  اهللا  رحمت -  شاهین ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 447 10 100 0خمینی شهر جنب کانال(چاه موتوراب حاج عبداله علیرضایی)     133 حبیب اهللا - شایان ورنوسفادرانی ساخت منسوجات

 زهوارچوبی  300 تن فعال 520 3 100 0ج باسکول محمد کارگاه رام افرا  تختی شهراصغرابادخ خمینی     134 علیرضا-نجف ابادي  ماه چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 ظروف مالمین  100 تن فعال 23 4 100 صفاري  بن  نبوت شهریورچهاراه17شهر خمینی اصفهان     135  رحمان -  صفاري محصوالت ازالستیک وپالستیک

 ظروف مالمین  50 تن فعال 177 3 100 شهریور17  شهرخ  خمینی  اصفهان     136  نصراله -   خوزانی  جعفري محصوالت ازالستیک وپالستیک

 محصوالت ازالستیک وپالستیک
 فعال 403 4 100 0م قرض الحسنه ج موزائیک یاس  کشتارگاه  شهرخ  خمینی     137 و علی  رحیم -  چشمه  ده  محمدي

 فیلم پالستیکی  80 تن

 نی نوشیدنی  40 تن محصوالت ازالستیک وپالستیک

 تیرچه زیگزاك سیمانی  100000 مترمربع فعال 731 22 100 35154راه معلم بلوارآزادگان پ3شریعتی  شهرخ  خمینی  اصفهان     138 شهر  خمینی  فرمانداري ایرمحصوالت کانی غیرفلزيس

 انواع سنگبري وسنگکوبی  6000 مترمربع فعال 249 12 100 متري 45)نبش   حافظ (دوشاخ  شهرخ  خمینی  اصفهان     139 احمد -   ورنوسفادرانی  کوهی سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 انواع سنگبري وسنگکوبی  7000 مترمربع فعال 715 8 100 0ج تیرچه بلوك اصغریان  دو شاخ  سابق  کشتارگاه  شهرخ  خمینی     140  علی  رحیم -  اصغري سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 انواع سنگبري وسنگکوبی  14000 مترمربع فعال 408 5 100 0روبروي شرکت تعاونی  آب چاه  آباد جنب اسالم شهرخ خمینی     141  محمدکاظم -  نعمتی سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 انواع سنگبري وسنگکوبی  14000 مترمربع فعال 359 11 100 متري 45اول   نمونه  حافظ سنگبري  شهر خ  خمینی     142  حبیب -   محمودخانی سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 انواع سنگبري وسنگکوبی  14000 مترمربع فعال 473 8 100 0م پارکینگ سجاد  حسن  م مسجدامام  شهرمانی  شهرخ  خمینی     143  محمدتقی -   سعیدي سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 تیرچه زیگزاك سیمانی  50000 متر فعال 235 14 100 متري م خ باغبان قبل ازپمپ گاز45شاخ2حافظ  شهرخ  خمینی  اصفهان     144 اکبر وعلی اصغر  علی -  اصغریان سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 انواع سنگبري وسنگکوبی  8000 مترمربع فعال 236 5 100 راست ك دماوند ج سنگ نگین  سمت کوچه اولین شاخ2حافظ شهرخ خمینی     145 رضا -  کریمی سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 فلزات رنگینریخته گري  125 تن فعال 50 7 100 0اصغرآبادقبل ازکشتارگاه ج کارگاه سعید کوچک(جاده شهرکوه خمینی     146  غالمعلی -  صفاري ساخت فلزات اساسی

 ساخت فلزات اساسی

 فعال 635 25 100 0نجف آباد جنب باشگاه اسب سواري بهشت- ج کمربندي خمینی شهر     147  علی -   ابدالی

 ریخته گري چدن خاکستري  200 دست

 ریخته گري اتصاالت چدن  200 تن ساخت فلزات اساسی

 انواع فلنچ  500 تن اخت فلزات اساسیس

 منیفولدهواوبنزین  18 تن فعال 276 4 100 0مقابل بانک صادرات کارگاه پارت صنعت جاوان کهندژنرسیده به   خ     148 احمدرضا -   طاقانکی  رحیمی وسایل نقلیه موتوري

 قفسه فلزي  180 تن فعال 298 13 100  کانال  کهندژخ  شهر خ  خمینی  اصفهان     149  محمد صادق -   خوزانی  قاسمی مبلمان سایرمصنوعات

  ع و معادنیمأخذ: وزارت صنا     
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ــدها  ــر واح ــالوه ب ــنعت يع ــهر،   یص ــال در ســطح ش ــنعت 64فع ــد ص ــن یواح ــنعتی ــه ص  یز در منطق
ه یال سـرما یـ ون ریـ لیم 22327نفـر شـاغل و   451مجمـوع  ن واحـدها در  یـ شهر فعـال هسـتند کـه ا   ینیخم

  ثابت دارند. 
ــاز مجمــوع ا ــواحــد در تول 38، ییع غــذاینــه صــنایواحــد در زم 3ن واحــدها، ی ــد منســوجات، ی ک ی

نـه چـاپ   یک واحـد در زم یـ ، ییایمید محصـوالت شـ  یـ ک واحـد در تول یـ ، ید محصـوالت چـوب  یـ واحد در تول
ک واحـد در  یـ ، يرفلـز یغ يهـا ید کـان یـ واحـد در تول  8، یکیپالسـت د محصـوالت  یـ واحـد در تول  5ر، یو تکث
ــتول ــز ی ــوالت فل ــابر يد محص ــد در تول3، یکیف ــواح ــی ــد در تولیــآالت و تجهنید ماش ــزات و دو واح د ی
  ن منطقه عبارتند از:یا یصنعت ين واحدهایت دارند. مهمتریفعال یبرق يهاآالت و دستگاهنیماش

هــزار مترمربــع فــرش  100د یــت تولیــنفــر و ظرف 45 کهنــدژ بــا اشــتغال ینیشــرکت فــرش ماشــ - 
 ینیماش

 یتن تختاب 200د یت تولینفر و ظرف 26با اشتغال  يشرکت رضا عماد - 

 500ت یـ بـا ظرف  ینـ ید ظـروف چ یـ نـه تول ینفـر در زم  20بـا اشـتغال    یگتزسـ یکهر ینـ یشرکت ام - 
 هزار قطعه

و  یزر فروشــگاهیــو فرخچــال ید انــواع یــنــه تولینفــر در زم 21بــا اشــتغال  یــیشــرکت احســان رو - 
 سردخانه متحرك
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  1386شهر، تا سال ینیخم یفعال منطقه صنعت یصنعت ي: مشخصات واحدها341-2جدول شماره 

 اشتغال (درصد) درصد پیشرفت   ینشان نام شرکت گروه
  سرمایه ثابت 

 ال)یون ریلی(واحد م
 نام محصول ظرفیت واحدسنجش وضعیت

 گز  24 تن فعال 2 4 100  گز بوعلی  شریعتی  شهر میدان  خمینی  اصفهان      عبدالعلی -   زهتاب محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 یخ   2400 قالب فعال 388 5 100  شهر بلوار طالقانی  خمینی  اصفهان      حسین -نیا   فتوحی محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 گز  120 تن فعال 805 10 100  شمالی  شریعتی  شهر خ  خمینی  اصفهان     محمد -  مجیري وآشامیدنیهامحصوالت غذائی 

 انواع حوله اماده  50 تن فعال 1 1 100  حسین  امام  شهر خ  خمینی  اصفهان      اسماعیل -   رضایی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  8 تن فعال 3 2 100  اردیبهشت   ك  شهرآدریان  خمینی  اصفهان      مصطفی -  آدریانی  رضایی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  4 تن فعال 1 1 100  شهر آدریان  خمینی  اصفهان     محمد -   رضایی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  7 تن فعال 3 2 100  بهمن   ك  شهر آدریان  خمینی  اصفهان     احمد -  رضائی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  16 تن فعال 10 4 100  حسین  امام  خ  شهر آدریان  خمینی  اصفهان      رجبعلی -   رضایی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  16 تن فعال 6 4 100  بهمن  کوچه  شهر آدریان  خمینی  اصفهان     محمد رضا -  رضائی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  9 تن فعال 2 3 100  اردیبهشت  خ  شهر آدریان  خمینی  اصفهان      مجیداله -  رضائی منسوجات ساخت

 انواع حوله اماده  19 تن فعال 4 3 100  امیریه  قلعه  شهرآدریان  خمینی  اصفهان      علی -  رضائی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  8 تن فعال 2 2 100  بهمن   ك  شهر آدریان  خمینی  اصفهان      حسین -   رضایی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  12 تن فعال 3 3 100 فارسی  سلمان خ بهشتی  خ  شهرآدریان خمینی اصفهان     احمد -   رضایی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  8 تن فعال 3 4 100 قهر   ك  امام  خ  شهرآدریان  خمینی  اصفهان     نوروز -   رضایی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  10 تن فعال 3 3 100  بهمن   ك  شهرآدریان  خمینی  اصفهان     احمد -  رضائی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  4 تن فعال 1 1 100  مهري   ك  حسین  امام  شهر خ  خمینی  اصفهان      مصطفی -  رضائی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  4 تن فعال 1 1 100  بهمن   ك  شهرآدریان  خمینی  اصفهان     اکبر -  رضائی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  8 تن فعال 4 3 100  امام  خ  شهر آدریان  خمینی  اصفهان      حسن -  رضائی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  50 تن فعال 13 4 100  حسین امام   امیرکبیر ك  شهر خ  خمینی  اصفهان      مصطفی -   رضایی ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  12 تن فعال 8 7 100  ایمانی  ك مقابل اصلی خ  شهرآدریان خمینی اصفهان      سیدجالل -  مهري ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  259 تن فعال 2510 17 100  شهرآدریان  خمینی      شرکت -  محبوبین ساخت منسوجات

 پارچه هاي سیستم پنبه اي والیاف مصنوعی 175000 متر فعال 12 8 100 0  کوچک  کوه  شهرداري  شهرخ  خمینی  اصفهان      یداله -  نوروزي ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  40 تن فعال 1 1 100 مهر  شهر خ  خمینی  اصفهان      صادق -   آدریانی  هاشمیان ساخت منسوجات

 انواع حوله اماده  3 تن فعال 1 1 100 مرغی   ك  حسین امام  خ  شهرآدریان خمینی  اصفهان     نوروز -  هاشمیان ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  120 تن فعال 41 12 100  دبیرستان   امیرکبیرك  شهر خ  خمینی  اصفهان      کرمعلی -  آقا محمدي ساخت منسوجات

 سفیدگري خامه قالی  200 تن فعال 309 12 100 110اسالم آباد (دوشاخ) ك   شهرخ خمینی اصفهان      اله  ولی -   صباغیان ساخت منسوجات

 فرش ماشینی  100000 مترمربع فعال 1550 45 100 نور  پیام  دانشگاه  کهندژمقابل  خ  اصفهان      شرکت - کهندژ  ماشینی   و فرش  سازي  ماشین ساخت منسوجات

 نخ خامه قالی  60 تن فعال 59 16 100  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی      رجبعلی -  حاجیان ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرپنبه  228000 مترمربع فعال 193 5 100  کوچک  کوه  شهرداري  شهر خ  خمینی  اصفهان     غالمرضا -  ورنوسفادرانی  گرجی ساخت منسوجات

 نختابی  30 تن فعال 62 6 100 خورشید   ك  اندوان   مدرس  شهرخ  خمینی  اصفهان      رجبعلی -  عمادي ساخت منسوجات

 نختابی  100 تن فعال 70 9 100 شهدا  گلستان   شهرجنب  خمینی  اصفهان     محمدتقی- وحید وطاهریان-خلیلیمحمدرضا و  -  کنگازیان ساخت منسوجات

 نختابی  90 تن فعال 120 12 100 سازیها   موزائیک   ك  شهرکمربندي خمینی اصفهان     اسمعیل -طاهري اندانی  ساخت منسوجات

 نختابی  200 تن فعال 798 26 100 آباد   حجت  محله   مدرس  شهر خ  خمینی  اصفهان     رضا -  اندانی  عمادي ساخت منسوجات

 نختابی  100 تن فعال 313 16 100 آباد   حجت  محله    مدرس  شهر خ  خمینی  اصفهان     عبدالمحمود -  اندانی  عمادي ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرپنبه  166000 مترمربع فعال 334 4 100  نظري شاه نفتی شعبه حافظج شهرخ خمینی اصفهان      رحیم -  طالبیان ساخت منسوجات

 پارچه استري 50 تن فعال 83 6 100 نوروزي اصغرابادبعدازباسکول شهرخ خمینی اصفهان      براتعلی-  فروشانی  پریشانی ساخت منسوجات

 نختابی  58 تن فعال 445 8 100  شیرخداهرستان  امیرکبیرك شهرخ خمینی اصفهان     محمد باقرسید  -  اندانی  حسینی ساخت منسوجات
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 اشتغال (درصد) درصد پیشرفت   ینشان نام شرکت گروه
  سرمایه ثابت 

 ال)یون ریلی(واحد م
 نام محصول ظرفیت واحدسنجش وضعیت

 نختابی  60 تن فعال 455 8 100 رهن  قنات شیرخداج  امیرکبیرك شهرخ خمینی اصفهان      سید مهدي -  اندانی  حسینی ساخت منسوجات

 پارچه پلی استرپنبه  160000 مترمربع فعال 380 4 100  سعیدي کوي 2حافظ منطقه شهرخ خمینی اصفهان      محمد مهدي -   نعمتی ساخت منسوجات

 پارچه متقال  120000 مترمربع فعال 64 5 100 نوروزیها کوي  شهر اصغر اباد م  خمینی  اصفهان      فاطمه -   خوزانی  توکلی ساخت منسوجات

 پارچه متقال  80000 مترمربع فعال 40 5 100 اصغراب  مخابرات قبل  شهرکهریزسنگ خمینی اصفهان     اصغر -   اندانی  کریمی ساخت منسوجات

 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل
 فعال 400 6 100 متري20شهدا ورزشگاه روبروي  منش نبوي شهرخ خمینی     اکبر -  زهرانی  غدیریان

 کابینت چوبی  1500 مترمربع

 تزئینات چوبی( دکوراسیون)  1000 مترمربع بجزمبل چوب ومحصوالت چوبی

 چاپخانه  450 پا فعال 52 5 100  جنوبی  امام  شهر خ  خمینی  اصفهان     محمود -  فروشانی  صادقی انتشاروچاپ وتکثیر

 اتواکسیالتها  300 تن فعال 38 4 100 شهر  بلوار توحید روبروي مسجد الدره  خمینی  اصفهان      شرکت -میالد اژدر ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 انواع محصوالت الستیکی صنعتی 6 تن فعال 2.7 3 100  حمام  باغ   باال ك  کهندژ جوان  خ  اصفهان      علی- سبزه علی محصوالت ازالستیک وپالستیک

 ظروف مالمین  118 تن فعال 18 5 100 1پ  عشقی   شهریور ك 17شهرفلکه  خمینی  اصفهان     محمد -  کبیري محصوالت ازالستیک وپالستیک

 ظروف مالمین  145 تن فعال 44 4 100 87پ شهیدنقدي  ك  شهریورجنب17شهرخ خمینی اصفهان      حسنعلی -  نقدي محصوالت ازالستیک وپالستیک

 ظروف مالمین  100 تن فعال 11 2 100 فروغی دبستان  شهریورجنب 17  شهرخ خمینی اصفهان      قربانعلی -  روانخواه محصوالت ازالستیک وپالستیک

 ظروف مالمین  50 تن فعال 40 3 100 فرهنگیان فروشگاه شهربلوارتوحیدم خمینی اصفهان      حیدر علی -  عموچی محصوالت ازالستیک وپالستیک

 ظروف مالمین  100 تن فعال 78 4 100  مدنی  نبش جانبازان خ معلم شهرم خمینی اصفهان      علی -   اسفریزي  فخاري وپالستیکمحصوالت ازالستیک 

 انواع سنگبري وسنگکوبی  12000 مترمربع فعال 23 8 100  راه   پلیس  فلکه  تهران  ج  اصفهان     باقر -کار    زراعت سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 موزائیک-کفپوش سیمانی  15840 مترمربع فعال 1 6 100  کهندژ وازیچه  خ  اصفهان      حسن -  کاظمی سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 اسفالت  90000 تن فعال 26 6 100  کوه  شهردامنه  خمینی  صنعتی  دانشگاه  اصفهان      رمضانعلی -  عسگري سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 ظروف ازموادکانی غیرفلزي( ظروف چینی)   250 تن فعال 395 8 100 پاسارگاد مقابل6  کهندژك شهرخ خمینی اصفهان      مرتضی -  ارضی کانی غیرفلزيسایرمحصوالت 

 ظروف ازموادکانی غیرفلزي( ظروف چینی)   500000 قطعه فعال 1220 20 100  امین چینی طالقانی شهراصغرآبادخ خمینی اصفهان      غالمعلی -   کهریزسنگی  امینی سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 انواع سنگبري وسنگکوبی  7000 مترمربع فعال 164 6 100 خودرو ایران  امیرکبیرجنب شهرخ خمینی اصفهان      علی -   اندانی  رحمتی سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 بلوك سقفی  1400000 قالب فعال 6340 13 100 فرهنگ ساختمانهاي ج2فاز شهرمنظریه خمینی اصفهان     (المثنی) محمدتقی -نژاد   شکري سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 اسفالت  60000 تن فعال 1575 5 100 سرچا کوه4جدیدکیلومتر شهرگورستان خمینی اصفهان      شرکت -   کوهرنگ راه  و ساختمان  راه سایرمحصوالت کانی غیرفلزي

 تراشکاري(برش،شکل دادن،پرداخت فلزات) 30 تن فعال 42 4 100 فار سلمان خ به امیرکبیرنرسیده شهرخ خمینی اصفهان     ناصر -   آدریانی  رضائی محصوالت فلزي فابریکی

 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 فعال 300 10 100 آباد   نجف 2   امیرکبیر ك  شهر خ  خمینی      عباسعلی -  آبادي   نجف  طالیی

 باالبرهاي هیدرولیکی   8 دستگاه

 انواع ماشین االت ساختمانی  20 دستگاه ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 بتونیر 40 دستگاه ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 فعال 1787 21 100  پیام سنگبري ج شهربلواردانشگاه خمینی اصفهان      احسان -   روئی  شی

 کوره هاي الکتریکی  20 دستگاه

 ابسرد کن  50 دستگاه ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 انواع یخچال وفریزرفروشگاهی  300 دستگاه ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 سردخانه متحرك  50 دستگاه ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 کیلوولت)33تابلوي برق فشارمتوسط (تا  300 عدد ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 انواع پولی 1500 عدد فعال 286 4 100 خودرو ایران امیرکبیرج  شهرخ  خمینی  اصفهان     اکبر  علی -   طاهري ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 تابلوي برق فشار قوي  900 دستگاه فعال 26 6 100 امیرکبیر  شهر خ  خمینی  اصفهان     محمود -   رفیعی ماشین آالت ودستگاههاي برقی

 الکتروموتور یونیورسال  300 تن فعال 355 5 0 خمینی شهر خ امیرکبیرجنب خ سلمان فارسی     حسین -رضایی آدریانی ماشین آالت ودستگاههاي برقی

   ع و معادنیمأخذ: وزارت صنا
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 يانـداز بـوده کـه در مرحلـه راه    یکـ یک شـهرك الکترون یـ  يدارا ین شـهر عـالوه بـر منطقـه صـنعت     یا
ده کـه  ین شـهرك بـه ثبـت رسـ    یـ طـرح در دسـت اجـرا در ا    66در مجمـوع   یافتیـ باشد. مطابق آمـار در یم

 23350ن واحـدها  یـ ده ایه ثابـت بـه ثبـت رسـ    یانـد. مجمـوع سـرما   نفر شـغل را تعهـد نمـوده    1046حدود 
  باشد. یال میون ریلیم

د یــواحــد در تول 7، یو حسابرســ يآالت دفتــرنید ماشــیــواحــد در تول 20واحــدها،  نیــاز مجمــوع ا
واحــد  11و  یل ارتبــاطیون و وســایــزیو و تلویــد رادیــواحــد در تول 27، یبرقــ يهــاآالت و دســتگاهنیماشــ
ن واحــدها یــچکــدام از ایانــد. هق اخــذ مجــوز نمــودهیــو ابــزار دق یکــی، اپتید ابــزار پزشــکیــنــه تولیدر زم

ن واحــدها از یــا یباشــند. بررسـ یس مـ یتأســ ینداشـته و در مرحلــه اخـذ مجــوز و گـواه    یکــیزیشـرفت ف یپ
ــآن ح ــائز اهمی ــث ح ــره ی ــه در صــورت به ــردارت اســت ک ــیو تأس يب ــأثیســات م ــد ت ــدهیتوانن در  يار عم

  )341-3ند. (جدول شماره یفاء نمایاقتصاد شهر و ساختار اشتغال آن ا
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  1386شهر، سال ینیخم یکیدر حال اجرا شهرك الکترون یصنعت يها: مشخصات طرح341-3جدول شماره 

 پیشرفت   ینشان نام شرکت گروه
اشتغال 

 (نفر)
سرمایه ثابت 

 ال)یون ریلی(م
 نام محصول ظرفیت واحدسنجش وضعیت

 بردهاي نمایش  الکترونیکی  60000 دستگاه طرح دردست اجرا 2000 20 0 0شهرك صنعتی برق والکترونیک خمینی شهر     محمدتقی-فرترابی  ماشین آالت دفتري وحسابداري

 بردهاي نمایش  الکترونیکی  50000 دستگاه طرح دردست اجرا 1800 10 0 0شهرك صنعتی برق والکترونیک خمینی شهر     منصور-کریمی ماشین آالت دفتري وحسابداري

 ماشین آالت دفتري وحسابداري
-عباس وجعفرزاده-اکبري محمدي

 محمد-سیدعلی و حقوقی
 طرح دردست اجرا 5500 10 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر    

 I\Oکارت هاي کنترل ورودي خروجی   200 عدد

 )2ابزارهاودستگاههاي کنترل کننده وتنظیم کننده خودکار(  100 دستگاه ت دفتري وحسابداريماشین آال

 سایرابزارها,دستگاهها,ماشینهاي اندازه گیري,کنترل یاازمایش   100 دستگاه ماشین آالت دفتري وحسابداري

 ت دفتري وحسابداريماشین آال

-فنی ومهندسی پرنیان مهر سپاهان
 شرکت

 طرح دردست اجرا 3200 15 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر    

 بردهاي کنترل کامپیوتري  1500 عدد

 بردهاي نمایش  الکترونیکی  1500 دستگاه ت دفتري وحسابداريماشین آال

 سیستم کنترل الکترونیکی خودرو 500 دستگاه ماشین آالت دفتري وحسابداري

 انواع قطعات واجزاءالکترونیکی  1500 عدد ت دفتري وحسابداريماشین آال

 تایمرالکترونیکی  500 عدد ماشین آالت دفتري وحسابداري

 ت دفتري وحسابداريماشین آال
 طرح دردست اجرا 1500 20 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     شرکت-مهندسیان مشاور بهراد

 بردهاي کنترل کامپیوتري  500 مترمربع

 بردهاي نمایش  الکترونیکی  500 مترمربع ماشین آالت دفتري وحسابداري

 I\Oکارت هاي کنترل ورودي خروجی   200 عدد طرح دردست اجرا 1400 14 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     اصغر -بهرامی  ت دفتري وحسابداريماشین آال

 I\Oکارت هاي کنترل ورودي خروجی   3000 عدد طرح دردست اجرا 1500 10 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     شرکت-کاویان نقش جهان ماشین آالت دفتري وحسابداري

 ماشین آالت دفتري وحسابداري

 طرح دردست اجرا 1600 10 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     شرکت-مهندسی آینده پرداز

 بردهاي کنترل کامپیوتري  5000 مترمربع

 بردهاي نمایش  الکترونیکی  5000 مترمربع ت دفتري وحسابداريماشین آال

 بردمدارات چاپی  5000 مترمربع ماشین آالت دفتري وحسابداري

 تجهیزات نمایش گرافیکی  20000 دستگاه طرح دردست اجرا 2500 15 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     شرکت -آبرون الکترونیک سپاهان  ت دفتري وحسابداريماشین آال

 ماشین آالت دفتري وحسابداري
 طرح دردست اجرا 1500 12 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     شرکت-تندر کاوش سپاهان

 I\Oکارت هاي کنترل ورودي خروجی   600 عدد

 درجه حرارت وفشار-دبی-نشان دهنده هاي دیجیتالی ارتفاع   720 عدد ماشین آالت دفتري وحسابداري

 ماشین آالت دفتري وحسابداري
-مهدي وخبازیان اصفهانی-شانه

 حمید وشهرام
 بردهاي نمایش  الکترونیکی  2000 مترمربع طرح دردست اجرا 1700 12 0 0شهرك  الکترونیک خمینی شهر     

مهندسی طرحهاي برقی  ماشین آالت دفتري وحسابداري
 شرکت-اصفهان(مطبا)

 طرح دردست اجرا 5500 20 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر    
 بردهاي نمایش  الکترونیکی  500 مترمربع

 )pc Mother boardبرداصلی کامپیوتر(  1000 مترمربع ت دفتري وحسابداريماشین آال

 رباتهاي صنعتی  25 دستگاه طرح دردست اجرا 2200 8 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر      شرکت-هوشمند صنعت اسپادان ماشین آالت دفتري وحسابداري

 -جواد و حاجیان  -اجل لوئیان  ماشین آالت دفتري وحسابداري
 مهدي

 طرح دردست اجرا 2800 12 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر    
 بردهاي نمایش  الکترونیکی  1500 مترمربع

 SMDبردالکتریکی  1000 مترمربع ت دفتري وحسابداريماشین آال

 بردهاي نمایش  الکترونیکی  1000 مترمربع طرح دردست اجرا 2200 15 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر      شرکت -  سازه  چگان  مهندسی ماشین آالت دفتري وحسابداري

 ماشین آالت دفتري وحسابداري
 طرح دردست اجرا 3000 10 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     محمدحسن-ترکی نجف آبادي

 بردهاي نمایش  الکترونیکی  800 مترمربع

 SMDبردالکتریکی  800 مترمربع ماشین آالت دفتري وحسابداري

 ماشین آالت دفتري وحسابداري

مهنازو -سهیالوگرك یراقی-تفنگساز
آرش وامیرحسین -ودادي

 ومصرینژاد

 )LEDبردهاي نمایش الکترونیکی (  2000 مترمربع طرح دردست اجرا 15000 25 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر    
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 پیشرفت   ینشان نام شرکت گروه
اشتغال 

 (نفر)
سرمایه ثابت 

 ال)یون ریلی(م
 نام محصول ظرفیت واحدسنجش وضعیت

 ماشین آالت دفتري وحسابداري

 طرح دردست اجرا 3000 25 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     شرکت-ایرسا الکترونیک آسیا

 بردهاي نمایش الکترونیکی  1500 مترمربع

 انواع شمارشگردیجیتال  1000 عدد ماشین آالت دفتري وحسابداري

 ثانیه شماردیجیتال  1000 عدد ماشین آالت دفتري وحسابداري

 )LEDبردهاي نمایش الکترونیکی (  2000 مترمربع طرح دردست اجرا 19500 50 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     شرکت-خرد ورزان اسپادانا ت دفتري وحسابداريماشین آال

  بردهاي کنترل کامپیوتري  7200 مترمربع طرح دردست اجرا 1500 10 0 0شهرك صنعتی برق والکترونیک خمینی شهر     روح اله-محمد وصفرزاده-عربی ماشین آالت دفتري وحسابداري
 ماشین آالت ودستگاههاي برقی

 طرح دردست اجرا 1600 11 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     علیرضا-موسی عرب نجف آبادي
 بردهاي نمایش  الکترونیکی  2000 مترمربع

 SMDبردالکتریکی  2000 مترمربع ت ودستگاههاي برقیماشین آال

 انواع باالست الکترونیکی  50000 عدد طرح دردست اجرا 2400 10 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     رسول-نصراصفهانی ماشین آالت ودستگاههاي برقی

 گوشی هشداردهنده ضد خواب آلودگی (رانندگی وغیره ) 500000 عدد طرح دردست اجرا 1200 13 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     شرکت-سینا رعد صفاهان ماشین آالت ودستگاههاي برقی

 ماشین آالت ودستگاههاي برقی
 طرح دردست اجرا 3000 8 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     احمدي-قادري

 )PLCسیستم کنترل قابل برنامه ریزي ( 500 دستگاه

 ابزارهاودستگاههاي تنظیم کننده یاکنترل کننده خودکار  600 دستگاه ت ودستگاههاي برقیماشین آال

 ماشین آالت ودستگاههاي برقی

 طرح دردست اجرا 2000 10 0 0شهرك صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر     امیررضا-ستاري

 انواع باالست الکترونیکی  200000 عدد
 انواع رله هاي حفاظتی وفیوز  50000 عدد ت ودستگاههاي برقیماشین آال
 سیستم کنترل الکترونیکی خودرو 20000 دستگاه ت ودستگاههاي برقیماشین آال

 تایمرالکترونیکی  50000 عدد ماشین آالت ودستگاههاي برقی
 فریبرز-زاهد ت ودستگاههاي برقیماشین آال

 انواع راه اندازهاي سیستم الکترونیکی والکتریکی 5000 عدد طرح دردست اجرا 1500 3 0 0شهرك صنعتی برق والکترونیک خمینی شهر    
 چشم الکترونیکی  5000 دستگاه           ماشین آالت ودستگاههاي برقی

 ماشین آالت ودستگاههاي برقی
-عظیم و رنجبران-فراسالمی 

 سیدعلی
 )PLCسیستم کنترل قابل برنامه ریزي ( 200 دستگاه طرح دردست اجرا 1500 10 0 0شهرك صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر    

 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 اجراطرح دردست  4600 22 0 0منطقه صنعتی برق والکترونیک خمینی شهر     شرکت-آتی الکترونیک اسپادانا

 انواع شارژر باطري  30000 عدد
 دستگاه هشداردهنده زلزله 10000 دستگاه زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی

 منبع تغذیه مخابراتی 8000 دستگاه رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
 تایمرالکترونیکی 20000 عدد زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی
 انواع قطعات واجزاءالکترونیکی  12000 عدد طرح دردست اجرا 5000 20 0 0شهرك برق والکترونیک خمینی شهر     احمدرضا-چنگیز نائین زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی

 SMDبردالکتریکی  20000 مترمربع طرح دردست اجرا 1700 7 0 0شهرك صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر     سیدجواد-میریان رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
 طرح دردست اجرا 6500 15 0 0شهرك برق و الکترونیک خمینی شهر     شرکت -ابدال نیرو اسپادانا  رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 بردهاي کنترل کامپیوتري  10000 عدد
 SMDبردالکتریکی  100 تن زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی

بهناز -ملبوس باف اصفهانی رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
 محمدرضا-ومراوندي

 طرح دردست اجرا 3500 13 0 0شرك الکترونیک خمینیشهر    
 بردهاي کنترل کامپیوتري  2000 عدد

 بردهاي نمایش  الکترونیکی  2000 دستگاه زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی
 SMDبردالکتریکی  500 مترمربع زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی

 طرح دردست اجرا 8000 45 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر      فرشته-جنیرانی رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
 بردهاي نمایش  الکترونیکی  1000 مترمربع

 SMDبردالکتریکی  1000 مترمربع زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی
مریم و ابراهیمی پور -میرمعصومی رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 مرجان-بروجنی
 طرح دردست اجرا 1500 10 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر    

 بردمدارات چاپی  1000 مترمربع
 بردهاي اموزشی مدارمجتمع  1000 مترمربع زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی

 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
-مهندسی فدك الکترونیک پویا

 شرکت
 بردمدارات چاپی  1000 مترمربع طرح دردست اجرا 1600 10 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر    
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 پیشرفت   ینشان نام شرکت گروه
اشتغال 

 (نفر)
سرمایه ثابت 

 ال)یون ریلی(م
 نام محصول ظرفیت واحدسنجش وضعیت

 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
غالمرضا و نادري دره  -نادري 

 رامین -شوري 
 چشم الکترونیکی (حسگرهاي تشخیص حضور انسان)  12000 دستگاه طرح دردست اجرا 3500 15 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر    

 انواع قطعات واجزاءالکترونیکی  2200 عدد طرح دردست اجرا 1500 10 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     علیرضا -موذن  رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 طرح دردست اجرا 7500 30 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     شرکت -سپاهان طرح پویا 
 بردهاي نمایش  الکترونیکی  1000 مترمربع

 انواع قطعات واجزاءالکترونیکی  200000 عدد زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی
 SMDبردالکتریکی  1000 مترمربع رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی
 طرح دردست اجرا 3500 12 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     فرزاد -شیرانی بید آبادي 

 بردهاي نمایش  الکترونیکی  2000 مترمربع
 بردمدارات چاپی یک الیه  2000 مترمربع زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی

 برد مدارات چاپی دوطرفه  2000 مترمربع رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
پژوهشی،مهندسی ارتباطات  زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی

 شرکت-سرونت
 طرح دردست اجرا 5000 15 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر    

 بردمدارات چاپی چند الیه  1500 مترمربع
 بردهاي اموزشی مدارمجتمع  1500 مترمربع رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 بردمدارات چاپی  1000 مترمربع طرح دردست اجرا 2000 10 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     شرکت-نوید نیرو سپاهان زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی
 طرح دردست اجرا 4200 18 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     وحید-بهرام ونیکونژاد-حاج هادیان رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 بردهاي نمایش الکترونیکی  1500 مترمربع
 انواع قطعات واجزاءالکترونیکی  5000000 عدد رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
 طرح دردست اجرا 4200 18 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     رضا و مرتضی-حاج هادیان رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 بردهاي نمایش الکترونیکی  1500 مترمربع
 انواع قطعات واجزاءالکترونیکی  5000000 عدد زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی

 زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی
امین و -امیر وآقاجانی-جمشیدیان

 علیرضا
 SMDبردالکتریکی  2000 مترمربع طرح دردست اجرا 1800 10 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر    

 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
وحید ومیزانیان باغ -آقایی فروشانی

 حبیب-کیارش وواعظ پور-گلستان
 ازطریق خط تلفن ثابت وهمراهSMSدستگاه ارسال ودریافت  20000 دستگاه طرح دردست اجرا 2200 10 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     

حمید وابطحی -امین الرعایایی رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
مهران -فروشانی

 م-ومهردادوخوشنویسان
 طرح دردست اجرا 5500 25 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر    

 )LEDبردهاي نمایش الکترونیکی (  1000 مترمربع

 SMDبردالکتریکی  1500 مترمربع رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
-مهندسی کاوش نیرو سپاهان

 شرکت
 انواع قطعات واجزاءالکترونیکی  5000 عدد طرح دردست اجرا 3100 15 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر    

 SMDبردالکتریکی  500 مترمربع طرح دردست اجرا 3000 15 0 0شهرك صنعتی برق والکترونیک خمینی شهر     شرکت-مهندسی ارتباطی پیام پرداز رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
-فنی و مهندسی دانیال برق اسپادانا

 انواع قطعات واجزاءالکترونیکی  50000 عدد طرح دردست اجرا 3000 20 0 0شهرك صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر      شرکت

 SMDبردالکتریکی  1500 مترمربع طرح دردست اجرا 10000 30 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر     شرکت-برش سیمی ماه سپاهان رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
 طرح دردست اجرا 2000 15 0 0شهرك صنعتی خمینی شهر     محمد-موحدیان عطار رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 )DCبهACانواع اینورتر(تبدیل   5000 دستگاه
 انواع وسایل کنترل ولتاژ  40000 دستگاه زیون وسایل ارتباطرادیوتلوی

 انواع قطعات واجزاءالکترونیکی  60000 عدد طرح دردست اجرا 3200 18 0 0شهرك صنعتی خمینی شهر      مرتضی-میردامادي رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
 SMDبردالکترونیکی  6000 مترمربع طرح دردست اجرا 3000 10 0 0شهرك صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر     منوچهر و امید-رفیعی پور رادیوتلویزیون وسایل ارتباط
 SMDبردالکترونیکی  2000 مترمربع طرح دردست اجرا 2500 15 0 0شهرك صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر     شرکت-نورافروز کیهان سپاهان رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 دستگاه ثبت وقایع  60 دستگاه طرح دردست اجرا 6700 25 0 0شهرك برق والکترونیک خمینی شهر    -مهندسی پردیسان رایانه سیستم ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت
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 پیشرفت   ینشان نام شرکت گروه
اشتغال 

 (نفر)
سرمایه ثابت 

 ال)یون ریلی(م
 نام محصول ظرفیت واحدسنجش وضعیت

 دستگاه ثبت خطا  60 دستگاه شرکت ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت
 دستگاههاي کنترل ازراه دور(تله متري)  25 دستگاه ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت

 انواع شمارشگردیجیتال  1000 عدد طرح دردست اجرا 1500 8 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     محمد-شیخ االسالمی ی,اپتیکی,دقیق,ساعتابزارپزشک
 انواع شمارشگردیجیتال  1000 عدد طرح دردست اجرا 1800 8 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     وحید و هیراد-بیگی ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت
 کنترل دور الکتروموتور  200 دستگاه طرح دردست اجرا 1500 15 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     شرکت -میکرو کنترل اصفهان  ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت
 طرح دردست اجرا 5500 30 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     مجید -آبدار اصفهانی  ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت

 انواع ترموستات  2000 عدد
 انواع شمارشگردیجیتال  2000 عدد ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت

 ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت
 -جواد و حاجیان  -اجل لوئیان 

 مهدي
 اهم متر  1000 عدد طرح دردست اجرا 1000 7 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر    

 طرح دردست اجرا 2000 15 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     مسیح و مسعود و محمد-آذري ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت
 بردهاي نمایش  الکترونیکی  1000 مترمربع

 انواع سنسور  36000 عدد ی,اپتیکی,دقیق,ساعتابزارپزشک

 ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت
پرویز وفرهاد -شیخی دارانی

 جهان-وهراتیان
 تایمرالکترونیکی  2000 عدد طرح دردست اجرا 1800 15 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر    

 طرح دردست اجرا 3000 30 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     مسعود-آبدار اصفهانی ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت
 تاکومتر  5000 عدد

 انواع سنسور  5000 عدد ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت
مهندسی صنایع برق والکترونیک  ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت

 شرکت-نوین
 طرح دردست اجرا 7000 25 0 0شهرك صنعتی الکترونیک خمینی شهر    

 دستگاههاي برقی پزشکی(الکترومدیکال)  1700 دستگاه
 تجهیزات فیزیوتراپی  10300 دستگاه ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت

 ی,اپتیکی,دقیق,ساعتابزارپزشک

 طرح دردست اجرا 5000 15 0 0شهرك برق و الکترونیک خمینی شهر     امیر-ابراهیمیان خوزانی

 ولتمتر عقربه اي   3000 عدد
 امپرمتر  3000 عدد ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت

 مولتی متر عقربه اي  1500 عدد ی,اپتیکی,دقیق,ساعتابزارپزشک
 )CMOS.TTL(سري ICتستر  2000 دستگاه ابزارپزشکی,اپتیکی,دقیق,ساعت

 بردهاي اموزشی مدارمجتمع  1500 مترمربع طرح دردست اجرا 1500 12 0 0شهرك الکترونیک خمینی شهر     افشین محمد باقر -طباطبایی  یرمصنوعاتمبلمان سا

  ع و معادن.یمأخذ: وزارت صنا
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کشـور در   یکارگـاه  يشـهر از آمـار سرشـمار   ینـ یعت بخـش صـنعت و معـدن خم   یوضـ  یبه منظور بررسـ 
 يسرشــمار يهــات کارگــاهیبــه وضــع ین بحـث ابتــدا نگــاه یــشــود. قبــل از ورود بــه ایاســتفاده مــ 1381سـال  

ــده در بخــش ــاش ــل يه ــاد یاص ــاورز ياقتص ــواه ي(کش ــدمات) خ ــدن و خ ــنعت و مع ــپس  ی، ص ــت و س م داش
  ان خواهد شد.  یل بیبخش صنعت و معدن به تفص يهاکارگاه

شـــهر ن یـــادر  یواحـــد کارگـــاه 9900، 1381کشـــور در ســـال  یهکارگـــا يسرشـــمار يبـــر مبنـــا
شـهر   يهـا نفـر شـاغل داشـته اسـت. از کـل کارگـاه       23677هـا در مجمـوع   ن کارگـاه یـ شـده اسـت. ا   يسرشمار
درصــد) در بخــش صــنعت و معــدن  4/33واحــد ( 3310، يدرصــد) در بخــش کشــاورز 9/0واحــد ( 88معــادل 

ــفعالدرصــد) در بخــش خــدمات  7/65واحــد ( 6502و  ــد. ای ــورد توزیــن ترکیــت دارن ــع شــاغالن نیــب در م ز ی
ار یــو شـاغالن را در اخت  یکارگــاه ين تعـداد واحـدها  یشــترین اسـاس بخــش خـدمات ب  یصـادق بـوده اســت. بـرا   

ت دارنــد کــه بخــش یــنفــر فعال 4/2ن شــهر معــادل یــا یداشــته اســت. بــه طــور متوســط در هــر واحــد کارگــاه
  )341- 4باشد. (جدول شماره یرا دارا م یاهن بعد کارگینفر کمتر 4/1با  يکشاورز

  
  1381کشور، سال  یکارگاه يشهر برحسب سرشمارینیخم یکارگاه ي: تعداد کارگاه و شاغالن واحدها341-4جدول شماره 

 بعد 
 یکارگاه

 کارگاه  شاغل 
 شرح

 تعداد بیترک تعداد بیترک

       يکشاورز

         صنعت و معدن

       خدمات

           کل

  ران.یمأخذ: مرکز آمار ا         
  

ن آب، یســاخت، تــأم –شــامل؛ اســتخراج معــدن، صــنعت  یتیبخــش صــنعت و معــدن از چهــارگروه فعــال
ن یـ ا يهـا تعـداد کارگـاه  ن یشـتر یب یکارگـاه  يسرشـما  يل شـده اسـت. بـر مبنـا    یبرق و گـاز و سـاختمان تشـک   

ــال يبخــش اقتصــاد ــروه فع ــا  –صــنعت  یتیدر گ ــاه و  3148ســاخت ب ــرار دارد. ا 7216کارگ ــر شــاغل ق ــنف ن ی
ــال  ــروه فع ــاه  95 یتیگ ــد کارگ ــا و درص ــاغالن ا  3/92ه ــد ش ــدرص ــش را در اختی ــن بخ ــس از آن ی ار دارد. پ

ــاغالن در زم یشــتریب ــداد واحــدها و ش ــاختمان زین تع ــه س ــن ــاربخشی ــرتبط آن فعال يه ــم ــدی (جــدول  ت دارن
  )341- 5شماره 

   



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  178

مهندسان مشاور نقش محیط    

  1381، سال یکارگاه ي: تعداد کارگاه و شاغالن بخش صنعت و معدن برحسب سرشمار341- 5جدول شماره 
 کارگاه  شاغل  بعد 

 شرح
 تعداد بیترک تعداد بیترک یکارگاه

      استخراج معدن

      ساخت -صنعت 

       ن آب، برق و گازیتام

      ساختمان

         کل

  رانیمأخذ: مرکز آمار ا     
برحســب کــد دو  یســاخت، آمــار کارگــاه –ت بخــش صــنعت یدر ادامــه بــه منظــور شــناخت بهتــر وضــع

 24سـاخت در   –بخـش صـنعت    ،اد شـده یـ  يبنـد طبقـه  يرد. بـر مبنـا  یـ گیقـرار مـ   یمورد بررس  ISIC یرقم
کارگــاه  3148ن اســاس از مجمــوع ید. بــراشــویمــ يبنــدطبقــه 341- 6مطــابق جــدول شــماره  یتیگــروه فعــال

ــنعت ــیخم یص ــهر بین ــتریش ــاه یش ــداد کارگ ــ ن تع ــا و همچن ــترین بیه ــاغالن در زم یش ــمار ش ــه تولین ش ــن د ی
ــمنســوجات فعال ــد. ای ــت دارن ــالی ــروه فع ــاه 1068 یتین گ ــد کارگ ــاغل  2003درصــد) و   9/33( یواح ــر ش نف

ــدرصــد) را در اخت 8/27( ــار دارد. شــاغالن ای ــالی ــروه فع ــ  یتین گ ــار رقم ــد چه ــدتًا در   ISIC یبرحســب ک عم
ــه تولیزم ــن ــالی ــا (  یو قال ید ق ــتباف ب ــه دس ــاه و  528چ ــاغل) و در زم  756کارگ ــر ش ــاده ینف ــه آم ــازن و  يس
  ت دارند.یشاغل) فعال نفر 1002کارگاه و  377و بافت منسوجات با ( یسندگیر

 16کارگــاه ( 503بــا  یکیفــابر يد محصــوالت فلــزیــنــه تولیهــا در زمن تعــداد کارگــاهیشــتریپــس از آن ب
ت بـر حسـب کـد چهـار     یـ ن فعالیـ تـر ا یلیتفصـ  یدرصـد) قـرار دارنـد. بررسـ     4/14نفـر شـاغل (   1039درصد) و 

د محصـوالت  یـ نـه تول یت در زمیـ فعالن یـ ا يهـا ن تعـداد کارگـاه  یشـتر یدهـد کـه ب  یز نشـان مـ  یـ ن  ISIC یرقم
ــا ( یســاختمان يفلــز ــزات و فعال يآورنفــر شــاغل) و عمــل 391کارگــاه و  207ب ــو روکــش کــردن فل  يهــاتی

  نفر شاغل) قرار دارند.   420کارگاه و  179با ( یک عمومیمکان یمهندس
ــزیغ یر محصــوالت کــانید ســایــتول ــودن  يرفل ــا دارا ب نفــر شــاغل  1396درصــد) و  7/12کارگــاه ( 400ب

نــه یدر زم یتین گــروه فعــالیــا يهــان تعــداد کارگــاهیشــتریرد. بیــگیمــ يجــا يگــاه بعــدیدرصــد) در جا 3/19(
ــا ( يســنگبر ــا ید محصــوالت ســاخته شــده از بتــون، ســ یــنفــر شــاغل) و تول 593کارگــاه و  198ب مان و گــچ ب

  ت دارند.  یل) فعالنفر شاغ 699کارگاه و  172(
کارگاه  361غالب در سطح شهر است که با  يهاتیگر فعالیاز د یدنیو آشام ییع مواد غذایصنا یتیگروه فعال

ن بخش عمدتًا یا يهان تعداد کارگاهیشتریقرار دارد. ب يدرصد) در رده بعد 13نفر شاغل ( 939درصد) و  5/11(
  باشد.ینه دارا مین زمیرا در ا ین فراوانیشترینفر شاغل ب 594واحد و  201ها هستند که با یینانوا

ــدر  ــ يبنــدک جمــعی ــ یکل ــزیــد منســوجات، تولیــع تولیگفــت کــه صــنا تــوانیم  يد محصــوالت فل
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ن یـ شـهر هسـتند کـه در ا   ینـ یخم یغالـب صـنعت   يهـا تیـ فعال يرفلـز یغ ید محصوالت کـان یو تول یکیفابر
منسـوجات،   یو بافنـدگ  یسـندگ یر، چـه یو قال ید قـال یـ تول يهـا بـه واحـدها   ن تعـداد کارگـاه  یشـتر ینه بیزم
ــتول ــز ی ــوالت فل ــاختمان يد محص ــنگبریس ــون، ســ    ي، س ــده از بت ــاخته ش ــوالت س ــچ یو محص مان و گ

  ) 341-1و نمودار شماره  341-6اختصاص دارد. (جدول شماره 
  isic یکد دو رقم يدارا يهاتیساخت برحسب فعال –: تعداد کارگاه و شاغالن بخش صنعت 341- 6جدول شماره 
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  (درصد) یتیفعال يهاساخت برحسب گروه –ع کارگاه و شاغالن بخش صنعت ی: توز341- 1نمودار شماره 
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تعداد کارگاه شمار شاغالن

بعد 
کارگاهی   ترکیب تعداد ترکیب تعداد
2 . 6 1 3 . 0 9 3 9 1 1 . 5 3 6 1 1 5  صنایع مواد غذائی و اشامیدنی 
1 0 . 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 6  تولید محصوالت از توتون و تنباکو
1 . 9 2 7 . 8 2 0 0 3 3 3 . 9 1 0 6 8 1 7    تولید منسوجات
1 . 7 3 . 0 2 2 0 4 . 2 1 3 1 1 8   تولید پوشاك- عمل اوردن و رنگ کردن 
2 . 4 0 . 5 3 9 0 . 5 1 6 1 9  دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و  .
1 . 9 7 . 1 5 1 0 8 . 4 2 6 6 2 0 تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه
2 . 3 0 . 2 1 8 0 . 3 8 2 1 تولید کاغذ و محصوالت کاغدي  
1 . 9 0 . 7 4 9 0 . 8 2 6 2 2 نتشار و چا پو تکثیر رسانه هاي ضبط
1 . 0 0 . 0 2 0 . 1 2 23 صنایع تولید ذغال کک - پاالیشگاههاي
2 . 6 0 . 2 13 0 . 2 5 2 4 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی
2 . 5 0 . 7 4 8 0 . 6 19 2 5 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
3 . 5 19 . 3 13 9 6 12 . 7 4 0 0 2 6 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي 
2 . 4 1. 7 12 6 1. 7 5 2 2 7 تولیدفلزات اساسی
2 .1 14 . 4 10 3 9 16 . 0 5 0 3 2 8 تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز...
3 . 4 3 .1 2 21 2 .1 6 5 2 9 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي .
2 . 3 1. 5 10 5 1. 4 4 5 31 تولید ماشین االت مولد و انتقال برق و
1. 8 0 .3 23 0 . 4 13 3 3 تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و
4 . 4 1. 0 7 4 0 . 5 17 34 تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و
1. 5 0 . 0 3 0 .1 2 35 تولید سایر وسایل حمل و نقل
2 . 6 5 . 2 37 6 4 . 6 14 6 36 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي ..
1. 0 0 . 0 2 0 .1 2 37 بازیافت
2 .3 10 0 7 216 10 0 314 8

کد فعالیتی کارگاه  شاغل  گروه فعالیتی
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  ISIC یکد چهار رقم يدارا يهاتیساخت برحسب فعال –: تعداد کارگاه و شاغالن بخش صنعت 341-7جدول شماره 

 یبعد کارگاه
 کارگاه شاغل

 یتیگروه فعال یتیکد فعال
 تعداد بیترک تعداد بیترک

                        حفاظت ماهی و فراوردهاي ماهی و سایر حیوانات دریائی از فسادعمل آوري و      1512
                       کشتار دام و طیور     1515
                        پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي پسته     1518
                         بجز پسته و خرما-عمل آوري و حفاظت میوه ها و سبزیها از فساد      1519
                          تولید فرآورده هاي لبنی     1520
                         آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات     1531
                       تولید آب نبات و شکالت و نقل و کاکائو و آدامس     1543
                      نانوائی     1545
                    تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک     1546
                    تولید سایر محصوالت غذائی طبقه بندي نشده در جاي دیگر     1548
                    سیگار- تولید محصوالت از توتون و تنباکو     1600
                         بافت منسوجات-آماده سازي و ریسندگی الیاف منسوج      1711
                تکمیل منسوجات     1712
               تولید کاالهاي نساجی ساخته شده به استثناي پوشاك     1721
                    قالی و قالیچه دستبافتولید      1724
                تولید فرش ماشینی و موکت     1726
                 تولید سایر منسوجات طبقه بندي نشده در جاي دیگر     1729
                کش بافی و تریکو بافی و قالب بافی     1731
           جوراب بافی     1732
             تولید پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار     1810
              دباغی و تکمیل چرم     1911
             تولید کیف و چمدان و محصوالت مشابه و زین و یراق     1912
                 تولید کفش     1920
               اره کشی و رنده کاري چوب     2010
             تولید ورقهاي روکش شده و تخته چندالئی و مطبق و نئوپان و سایر انواع پانل و تخته     2021
                 در و پنجره سازي چوبی ساختمانیتولید مصنوعات نجاري و قفسه بندي و      2022
               تولید ظروف و محفظه هاي چوبی     2023
            تولید سایر محصوالت چوبی و تولید کاال از چوب پنبه و نی و مواد حصیري     2029
             مقواتولید خمیر کاغذ و کاغذ و      2101
          تولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته بندي کاغذي و مقوائی     2102
              تولید سایر کاالهاي کاغذي و مقوائی     2109
              انتشار روزنامه و مجله و نشریات ادواري     2212
              چاپ     2221
              فعالیتهاي خدماتی مربوط به چاپ     2222
              تکثیر رسانه هاي ضبط شده     2230
             تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده     2320
               به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعیتولید مواد پالستیکی      2413
              تولید سموم دفع افات و سایر فراورده هاي شیمیائی مورد استفاده در کشاورزي     2421
               تولید انواع رنگ و روغن جال و پوشش هاي مشابه و بتانه     2422
               تولید دارو و مواد شیمیائی مورد استفاده در پزشکی و محصوالت داروئی گیاهی     2423
               تولید سایر محصوالت شیمیائی طبقه بندي نشده در جاي دیگر     2429
            روییتولید الستیک روئی و توئی و روکش کردن مجدد و بازسازي الستیک هاي      2511
              تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش     2520
              تولید محصوالت شیشه اي بجز شیشه جام     2612
           تولید کاالهاي سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی     2691
       عایق حرارت- محصوالت سرامیکی نسوزتولید      2692
             تولید محصوالت ساخته شده از بتون و سیمان و گچ     2695
             بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ     2696
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 یبعد کارگاه
 کارگاه شاغل

 یتیگروه فعال یتیکد فعال
 تعداد بیترک تعداد بیترک

           ساختمانیتولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیرنسوز      2698
        تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر     2699
       تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد     2710
         تولید محصوالت اساسی مسی     2721
            ریخته گري آهن و فوالد     2731
         ریخته گري فلزات غیرآهنی     2732
            تولید محصوالت فلزي ساختمانی     2811
        تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزي مشابه     2812
        چکش کاري و پرسکاري و قالبزنی و پتک کاري غلتکی فلزات و متالوژي گردها     2891
           عمل آوري و روکش کردن فلزات و فعالیتهاي مهندسی مکانیک عمومی     2892
          تولید آالت برنده و ابزار دستی و یراق آالت عمومی     2893
        تولید سایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر     2899
          بجز موتورهاي وسایل نقلیه و موتورهاي دوچرخه و سه چرخه-تولید موتور و توربین      2911
        تولید پم پو کمپرسور و شیر و سوپاپ     2912
       تولید تجهیزات باال برنده و جابجاکننده     2915
        تولید سایر ماشین آالت با کاربرد عام     2919
        تولید ماشین آالت کشاورزي و جنگلداري     2921
         ابزارها تولید ماشین     2922
         تولید ماشین آالت معدن و استخراج و ساختمان     2924
       تولید ماشین آالت عمل اوري موادغذایی و نوشابه و توتون و تنباکو     2925
        البسه و چرمتولید ماشین آالت براي تولید منسوجات و      2926
       تولید سایر ماشین آالت با کاربرد خاص     2929
        تولید وسایل خانگی طبقه بندي نشده در جاي دیگر     2930
         تولید موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور     3110
        تولید دستگاههاي توزیع و کنترل نیروي برق     3120
       تولید المپهاي الکتریکی و تجهیزات روشنائی     3150
       تولید سایر تجهیزات الکتریکی طبقه بندي نشده در جاي دیگر     3190
          تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدي     3311
        تولید ابزارها و وسایل ویژه اندازه گیرئ و کنترل و آزمایش و دریانوردئ     3312
        تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی     3320
         براي وسایل نقلیه موتوري و ساخت تریلر و نیم تریلر- اتاق سازي - بدنه  تولید     3420
           تولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیه موتوري و موتور آنها     3430
       تولید انواع موتورسیکلت     3591
        سایر وسایل حمل ونقل طبقه بندي نشده در جاي دیگرتولید      3599
           تولید مبلمان     3610
        تولید جواهرات و کاالهاي وابسته     3691
        تولید آالت موسیقی     3692
         سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگرتولید      3699
       بازیافت ضایعات و خرده هاي غیر فلزي     3720
         کل

  .1381سال  یکارگاه يران، سرشماریمأخذ: مرکز آمار ا     
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  ج) خدمات
تــر شــده اســت. ادوار گذشــته گســترده یشــهر طــینــیدر ســطح خم یخــدمات يهــاتیــدامنــه فعال

 1375هـزار شـغل در سـال     5/16بـه   1365در سـال   هـزار شـغل   11ن بخـش از حـدود   یـ زان مشـاغل ا یم
هـزار شـغل بـر     10زان یـ ر بـه م یـ سـال اخ ژه در دهیـ ده اسـت. بـه و  یرسـ  1385هزار شغل در سـال   8/26و 

ن امـر نشـانگر گسـترش مشـاغل آن در سـطح شـهر بـوده هرچنـد         یـ ن بخش افزوده شـده اسـت. ا  یمشاغل ا
رد. بخـش خـدمات بـا جــذب    یـ گ یشـ ین پن گسـترش نتوانسـته اسـت از مشـاغل بخـش صــنعت و معـد      یـ ا

  شود. یمحسوب م ين بخش اقتصادیشهر دوم یشغل يهادرصد فرصت 42
درصــد  8/22، یفروشــ، خــردهیفروشــنــه عمــدهیدرصــد در زم 8/34ن بخــش یــاز مجمــوع شــاغالن ا

ــاردار یدر زم ــل و انب ــه حمــل و نق ــات،  ين ــوم  5/14و ارتباط ــور عم درصــد در  3/13و  یدرصــد در اداره ام
ــد تحــول مشــاغل ا یــنــه آمــوزش فعالیزم ــد. رون ــز در جهــت گســترش فعالیــن بخــش نیــت دارن  يهــاتی

 يهـا ن فرصـت یشـتر یز بیـ ر نیـ اخ يسـالها  یطـ کـه   ياد شـده بـوده اسـت. بـه طـور     یـ  يهـا مرتبط با گروه
  ).341-8جاد شده است (جدول شماره یها ان گروهیدر ا ید شغلیجد

  

  درصد) –(نفر  1385، سال یتیفعال يهاخدمات شهر برحسب گروه ب مشاغل بخشی: ترک341- 8جدول شماره 
  نرخ رشد

1375-
85 

 1375 1385 )1375-85(ییاشتغالزا
  تیگروه فعال

 شمار درصد شمار درصد شمار درصد

        عمده فروشی وخرده فروشی وتعمیر...

           هتل ورستوران 

          حمل ونقل وانبارداري وارتباطات 

         واسطه گریهاي مالی 

        مستغالت اجاره وفعالیتهاي کاروکسب 

           ...اداره امورعمومی ودفاع وتامین

          آموزش 

          بهداشت ومددکاري اجتماعی 

        سایرفعالیتهاي خدمات عمومی و...

          خانوارهاي معمولی داراي مستخدم 

          هاي برون مرزي اتهی و سازمانها

         ادارات مرکزي  و دفاتر

            جمع
  رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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  یدانیم يهایبررس يشهر بر مبنا يات اقتصادیخصوص •
 يهـا بخـش  تیـ شـهر و وضـع فعال   ياوضـاع اقتصـاد   یشتر گفته شد بـه منظـور بررسـ   یهمانطور که پ

در دســترس اســتفاده شــده اســت. بــه عنــوان مثــال جهــت   یاز آمــار و اطالعــات و منــابع رســم ياقتصــاد
و آمــار ارائــه شــده توســط جهــاد  يکشــاورز یعمــوم يآمــار سرشــمار ،يت بخــش کشــاورزیوضــع یبررســ

ــاورز ــتان و  يکش ــدر شهرس ــع یبررس ــات بخــشیوض ــر  يه ــدمات از آخ ــدن و خ ــار و یصــنعت و مع ن آم
ــابع  شــدکشــور اســتفاده  یکارگــاه يع و معــادن و سرشــماریااطالعــات وزارت صــن ــر من ه اســت. عــالوه ب

ن مشـاور  یـ ا ياقتصـاد  يهـا شـهر در بخـش   یتیتـر اوضـاع فعـال   قیـ دق یاد شده و به منظـور بررسـ  ی یرسم
 يکـرده اسـت. بـر مبنـا     LBCSسـتم  یدر س يعملکـرد  يبنـد طبقـه  يبـر مبنـا   یتیاقدام بـه برداشـت فعـال   

 يا اقامـت، تجـار  یـ بـه شـرح؛ سـکونت     یتیگـروه عمـده فعـال    8برداشـت شـده در    يهايکاربر ،ستمین سیا
، ی، اوقــات فراغــت، خــدمات عمــوميزات شــهریــســات و تجهی، تأسیو صــنعت يدیــ)، تولی(خــدمات انتفــاع

و برداشـت انجـام شـده اقـدام      ین بررسـ یـ شـود. براسـاس ا  یمـ  يبنـد طبقـه  ر،یسـا و  يو دامپرور يکشاورز
در نقشـه  شـده اسـت. همـانطور کـه      یرامـون یعمـده در سـطح شـهر و منـاطق پ     يهـا تیـ فعال يبندبه پهنه

ــماره  ــده اســت.   341-1ش ــان داده ش ــنش ــاطق حاش ــه  ياهیمن ــدتًا پهن ــهر عم ــراف ش ــاو اط ــفعال يه ت ی
ــاورز ــ، تولي، دامــداريکش ــذای ــوده و   ییدات غ ــدهاو منســوجات ب ــوالت چــوب  يدیــتول يواح  ،یمحص

 یاصــل يهــاابــانیه شــهر و در کنــار خیهــا عمــدتًا در حاشــيو ســنگبر يو فلــز ییایمیمــواد شــ ،يکاغــذ
  تمرکز دارند. 
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  : پراکنش واحدهاي مهم فعالیتی در سطح شهر به تفکیک نوع فعالیت341- 1نقشه شماره 
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ـ زان و نسبت جمعیم -2-4-3 ـ و م يمختلـف اقتصـاد   يهـا ت فعـال در بخـش  ی زان اشـتغال در  ی
   و اطالعات موجود یدر شهر براساس آمار رسم يکاریب زان و نسبتیها و مبخش

ت و اشـتغال  یـ وضـع فعال  يآمـار  يهـا خـانوار در طـرح   ياز اعضـا  يآوراز جمله اطالعـات قابـل جمـع   
 يهــازانیــدهــد. میرا نشــان مــ یجامعــه مــورد بررســ يت اقتصــادیاز وضــع يریتصــو یاســت کــه بــه نــوع

ک جامعـه  یـ  ياقتصـاد  ضنـب  یا بـه عبـارت  یـ  ين جهـت کـه انعکـاس وضـع اقتصـاد     یـ از ا يکاریاشتغال و ب
ـ     ،اسـت  یتـ یجمع يهـا یمهم در بررسـ  يهااست از شاخص ر یهـا و سـا  زانیـ ن میـ ن ایضـمن آنکـه رابطـه ب

ــارور یتــیجمع يهــاشــاخص ــ.. ن.و يمثــل ب ــردر برنامــه یت خاصــیــز از اهمی هــا در ســطوح مختلــف يزی
  برخوردار است.

ت یـ جمع شـوند. یکـار محسـوب مـ    يرویـ ن يتقاضـا عرضـه و  برخـورد   يبـرا  یشهرها به عنـوان محلـ  
 يهــاییجــوت باعــث صــرفهیــموجــود در شــهرها جمــع و تمرکــز جمع ياقتصــاد يهــابــه دنبــال فرصــت

ــاز مق یناشــ ياقتصــاد ــز بیاس و در نتی ــ يت اقتصــادیــشــتر فعالیجــه تمرک جــه یدر نتشــود. یدر شــهر م
کــار  يرویــشــوند. نیل مــیکــار تبــد يرویــن يعرضــه و تقاضــا يگســترده و متنــوع بــرا يشــهرها بــه بــازار

ز یــن ین و برخــی، ســاکنيالت شــهریدنــد، بلکــه آنهــا مصــرف کننــدگان تســهینــه تنهــا عوامــل تول يشــهر
ــار، تصــم   ین بخــش عمــومیمســتخدم ــازار ک ــه اشــتغال و ب ــوط ب ــمات مکانیهســتند. مالحظــات مرب  یابی

ر یت را تحــت تــأثیــلط ســکونت و فعای، بخــش حمــل و نقــل و محــيخانوارهــا، مســکن شــهر يدرون شــهر
  برخوردار است.  ياژهیت ویاز اهم ين درك بازار کار در مطالعات شهریبنابرادهد. یقرار م

ــالوه تحل ــه ع ــب ــازار نی ــا يکــار شــهر يرویــل ب ــا توان ــه م ــل رشــد شــهردرك  ییب ــا يدالئ ج و یو نت
بــه  ياقتصــادط یرات مختلــف در محــییــتــوان اثــر تغیق آن مــیــن از طریهمچنــدهــد. یعــوارض آن را مــ

ــو ــار، دســتمزدها و  ی ــژه اشــتغال ک ــادالت یحت ــ  یارزش مب ــرد. ( یمســکن در شــهر را بررس ــ، آک وان، یولس
  )176، ص 1386

سـاکن در   یانسـان  يرویـ ن يهـا یژگـ یت بـازار کـار و و  ین قسـمت از گـزارش، وضـع   یـ ن اساس در ایبرا
 يرویـ ن یفـ یو ک یکمـ  يهـا یژگـ یدر دو بخـش و  ین بررسـ یـ ارد. یـ گیقـرار مـ   یشـهر مـورد بررسـ   ینیخم

ــاخص   ــد. ش ــد ش ــام خواه ــار انج ــاک ــ يه ــن یکم ــان يروی ــده جمع یانس ــدربردارن ــرخ  ی ــار، ن ت در ســن ک
ع مشـاغل شـهر   یـ توز ،یفـ یک يهـا و بـار تکفـل بـوده و شـاخص     يکـار ی، نرخ اشـتغال و ب يمشارکت اقتصاد

هـا در  شـاخص ن یـ زان ایـ م ین مطالعـات ضـمن بررسـ   یـ ارد. یـ گیدربرمـ  ياقتصـاد  یاصـل  يهـا را در بخش
  دهد. یز مورد توجه قرار میگذشته ن يهايسرشمار یوضع موجود، روند تحوالت آنها را ط

  
  
  



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  186

مهندسان مشاور نقش محیط    

   یانسان يروین یکم يهایژگیالف) و
ن مقــدار معــادل  یــت بــوده کــه از ا یــنفــر جمع 223071 يدارا 1385شــهر در ســال  ینــیخم
 85کـار شـهر در حـدود     يرویـ بـالقوه ن ن اسـاس عرضـه   یـ انـد. بـر ا  سـن کـار قـرار داشـته     رنفر د 189697

درصـد بــوده اســت.   77و  6/65ب معــادل یـ بــه ترت 1375و  1365 ين رقـم در ســالها یــباشـد. ا یمــ درصـد 
و  1365-75 يسـالها  یکـار طـ   يرویـ عرضـه بـالقوه ن   يدرصـد  3/11ش یافـزا از  ین ارقـام حـاک  یـ سه ایمقا
 يرویــســن کــار (عرضــه بــالقوه ن ت دریــن دوره شــمار جمعیــر اســت. در ایــاخ يســالها یطــ يدرصــد 1/8

اد شـده اسـت. تفـاوت    یـ ت دوره یـ مواجه بـوده کـه بـاالتر از نـرخ رشـد جمع      يدرصد  7/2کار) با نرخ رشد 
ن یشــهر نســبت داد. در همــ يرین دوره و مهاجرپــذیــان مهــاجرت در ایــتــوان بــه وجــود جریمــذکور را مــ

نفـر    48688درصـد از   4ز بـا رشـد سـاالنه    یـ کـار) ن  يرویـ عرضـه بالفعـل ن  ت فعال شـهر ( یدوره شمار جمع
انگر نســبت یــکــه ب یت عمــومیــده اســت. نــرخ فعالیرســ 1385نفــر در ســال  72203بــه  1375در ســال 

 6/33ســه بــا دوره قبــل (ین نــرخ در مقایــباشــد. ایدرصــد مــ 38کــار اســت معــادل  يرویــعرضــه بالفعــل ن
ت در سـن کـار و   یـ جمع يدرصـد  7/2ش ین امـر افـزا  یـ ل ایـ دلداشـته اسـت.    یدرصد) بهبـود قابـل تـوجه   

  باشد. یت به بازار کار مین جمعیاز ا ياورود بخش عمده
شــهر و ســهم آنهــا در بــازار کــار بــا اســتناد بــه   ياقتصــاد يهــاتیــســه مشــارکت زنــان در فعالیمقا

ن مشـارکت وجـود نـدارد.    یـ از ا يواحـد  فیـ را تعریـ سـت. ز ینانـه ن یببه دالئل مختلـف واقـع   یرسم يآمارها
 يکشـاورز  يهـا تیـ د و نـه تنهـا کـار زنـان در فعال    یـ آیحسـاب نمـ  عنوان شـغل بـه   چ جا به یهکار در خانه 

شـمار زنـان   شـود.  ینمـ  یز تـوجه یـ ن يشـهر  یررسـم یشود، بلکه به کـار آنـان در بخـش غ   یده گرفته میناد
-یسـتند و مـ  یکـار ن  يایـ ا جویـ پو ياز زنـان بـه نحـو    ياریشـتر اسـت. چـون بسـ    یکار معموًال از مـردان ب یب

ار محــدود شــده اســت. بــه عــالوه اشــتغال نــاقص و یشــود بســیآنــان بــاز مــ يکــه فــرارو یداننــد امکانــات
ـ یغ بـا اسـتناد بـه دالئـل گفتـه شـده و بـا توجـه بـه اطالعـات حاصـل از            ج اسـت.  یـ ن زنـان را یرمداوم در ب

 8/66بــاهم دارنــد. ( یار فاحشــیبســت مــردان و زنــان شــهر تفــاوت یــزان نــرخ فعالیــم یعمــوم يسرشــمار
کـار زنـان تنهـا     يرویـ آن اسـت کـه اگرچـه عرضـه بـالقوه ن      يایـ ن ارقـام گو یـ درصد). ا 6/6درصد در مقابل 

ــدک ــالقوه ن یان ــه  90647نفــر در مقابــل  99050کــار مــردان اســت ( يرویــکمتــر از عرضــه ب ــا ب نفــر)، ام
و  یفرهنگـ ن، مسـائل  ییزنـان، مهـارت و تخصـص پـا     يمشـاغل بـرا   يهـا تیدالئل مختلف از جمله محـدود 

ــیــو ن یگــاه خــانوادگیف و جای، وظــایاجتمــاع ــل پ ــان در مقایز دالئ ــه، زن ــا مــردان فرصــت  یش گفت ســه ب
ــغل ــر یش ــرا يکمت ــاد  يب ــور اقتص ــارکت در ام ــته و اکثر يمش ــداش ــوان جمع ی ــه عن ــًا ب ــا غالب ــت آنه ت ی

ــیغ ــشــوند. ایرفعــال محســوب م ــر جمع 72مــوع ن موضــوع ســبب شــده کــه از مج ی ــهــزار نف ــال ی ت فع
ــان  3/8هــزار نفــر ( 6درصــد) را مــردان و تنهــا حــدود  7/91هــزار نفــر ( 66شــهر  ياقتصــاد درصــد) را زن

 3/85اسـتان   يدر منـاطق شـهر  تـر اسـت.   نییار پـا یاسـتان بسـ   يکـره هماننـد شـهر   یل دهند که از پیتشک
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  دهند. یل میدرصد آن را زنان تشک 7/14ت فعال را مردان و یدرصد جمع
زان و یـ د بـه تحـوالت م  یـ شـهر با  يتـر بـازار کـار و تحـوالت اقتصـاد     قیـ شناخت بهتر و درك عم يبرا

ت فعــال و یــت جمعیوضــع یز توجــه داشــت. چــرا کــه بررســیــدر ســطح شــهر ن يکــارینســبت اشــتغال و ب
-یکـه تحـوالت و دگرگـون    یکـار اسـتوار بـوده در حـال     يرویـ ت در واقع به مطالعه طـرف عرضـه ن  ینرخ فعال

از تحــوالت  یکــار و بازتــاب يرویــن يبالفعــل بــرا يانگر تحــوالت تقاضــایــب یت شــاغل بــه نــوعیــجمع يهــا
نکـه  یاسـت. بـا توجـه بـه ا     ين مطلـب ضـرور  یـ تـذکر ا  حـث ن بیـ اما قبـل از ورود بـه ا  شهر است.  ياقتصاد
زان و حجـم مشـاغل   یـ پـرداختن بـه م  ن امکـان  یبنـابرا  ،شـود یاسـتفاده مـ   یها از آمـار رسـم  ین بررسیدر ا
از شـاغالن   یمـوارد سـهم قابـل تـوجه     ینگونـه مشـاغل در برخـ   یادر سـطح شـهر وجـود نـدارد.      یررسمیغ

ن یـ ا ین مشـاغل در سـطح شـهرها، بررسـ    یـ اسـتقرار ا  يهـا د و با توجـه بـه مکـان   ندهیل میرا تشک يشهر
 يایــنــد، در جغرافرگذایمــ يجــا بــهشــهر  ياقتصــادکــه در چهــره و عملکــرد  یهــا و آثــار نــامطلوبمحــل
 يهــادانیــاز جملــه م ییهـا ل عمــدتًا در مکــانغن مشـا یــبرخــوردار اســت. ا یت خاصـ یــاز اهمز یــن يشـهر 

-ابـان یتر، تقـاطع خ ئـا ت يهـا نماها و سـالن یهـا، سـ  مارسـتان ی، مجـاور ب يمسـافربر  يهـا انهیپابزرگ شهرها، 

  ابند.ییاستقرار منها یر ایشهر و نظا يبخش مرکز يروهاادهی، پیاصل يها
ــاذب و غ   یررســمیمشــاغل غ ــه صــورت مشــاغل ک ــرتولیدر شــهرها عمــدتًا ب و در  ی، دستفروشــيدی

ــوارد فعال یبرخــ ــم ــاتی ــانونیغ يه ــه و اقتصــاد زجو م یرق ــیرزمیرمان ــ ین ــاهر م ــوند.یظ ــا ش ن مشــاغل ی
 يهـا دگاهیـ دامـا از  افتـد  یمـؤثر مـ  هـا و کـاهش تشـنجات    يکـار یب یف بعضـ یـ نکه ظـاهرًا در تخف یرغم ایعل

داشــته و ضــمن  یبــیو تخر یرات عمومــًا جنبــه منفــین تــأثیــگذارنــد. ایر مــیدر چهــره شــهر تــأث یمختلفــ
 ینـه بررسـ  ین زمیـ ل کمبـود اطالعـات در ا  یـ شـود. بـه دل  یب محسـوب مـ  یآسـ  یشهر، نوع يمایر در سیتأث

  ن گزارش است.یاد شده از نواقص ایموضوع 
  

       زان نرخ اشتغالیشمار شاغالن و م - 
و اشــتغال بــه دو بخــش  یابیــنــه کاریا عــدم آن در زمیــبســته بــه اقبــال  يت فعــال اقتصــادیــجمع

ل دشــهر معــا يت فعــال اقتصــادیــاز کــل جمعشــوند. یم مــیکــار تقســ يایــکــار جویت شــاغل و بیــجمع
رونـد.  یکـاران بـه شـمار مـ    ینفـر جـزء ب   8963افتن شـغل شـده و   یـ موفـق بـه    1385نفر در سـال   63240

 يمختلـف اقتصـاد   يهـا ن معنـا کـه بخـش   یـ اسـت. بـه ا   يدرصـد  6/87انگر نـرخ اشـتغال   یب اد شدهیارقام 
  اند. کار شهر بوده يرویدرصد از عرضه ن 87قادر به جذب 
ــهمزمــان تحــوالت عرضــه ن یبررســ ــار (جمع يروی ــک ــن يت فعــال) و تقاضــای ــکــار (جمع يروی ت ی

ــرخ اشــتغال در طــول ســالها یرات نوســانییــاز تغ یشــاغل) حــاک ــرخ رشــد یانگیــمته اســت. گذشــ ين ن ن
درصـد بـوده کـه     9و  5/3ب معـادل  یـ بـه ترت  1375-85 يکـار در طـول سـالها   یت شـاغل و ب یانه جمعیسال
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ــرخ رشــد جمعیمقا ــا ن ت. در ســال ســدر شــهر ا يکــاریانگر گســترش بیــدرصــد) ب 4ت فعــال (یــســه آن ب
ن نسـبت در سـال   یـ اانـد.  افتن شـغل شـده  یـ موفـق بـه    نفـر  4/89نده کار معـادل  یاز هر صد نفر جو 1365
جــاد یدر ا ياقتصــاد يق بخشــهایــنشــاندهنده توف یدا کــرده کــه بــه نــوعیــش پینفــر افــزا 2/92بــه  1375
درصــد  6/87بــه  1385ن شــاخص در ســال یــو جــذب شــاغالن بــوده اســت. ا ید شــغلیــجد يهــافرصــت

ــرخیانگر کــاهش شــدیــده اســت کــه بیرســ ــزااشــتغال  د ن ــرخ بیو در مقابــل اف ــدر دوره اخ يکــاریش ن ر ی
شــتر شــده و یکــار ب يرویــمــؤثر ن ين عرضــه و تقاضــایشــکاف بــر یــدر طــول دهــه اخ یاســت. بــه عبــارت

جـاد  یا يبـرا  یقـدرت چنـدان   ،شـهر  ياقتصـاد  يهـا تیـ بـر فعال ل رکـود حـاکم   یـ به دل ياقتصاد يساختارها
  اند.نداشته ید شغلیجد يهافرصت

  
  يکاریزان نرخ بیکاران و میشمار ب -

ـ  يبنـد میتقسـ در بازار کـار،   يبندمیتقسن یبزرگتر ، يکـار و شـاغل اسـت. بـاز سـاخت اقتصـاد      ین بیب
ــزا ینیکــردن و ماشــ ی، خــدماتیــیزداصــنعت ــه اف د و چــه در بخــش یــش چــه در بخــش تولیشــدن رو ب

گـر منجـر بـه    یمـوارد د  ياریکـار زنـان و بسـ    يرویـ کـار مـاهر، ورود گسـترده ن    يرویـ ن يخدمات، تقاضا برا
ر یـ در چنـد دهـه اخ  شـده اسـت.    ییایـ از منـاطق جغراف  ياریمـدت در بسـ   یطـوالن  يکـار یو ب يکاریرشد ب

جبــران فقــدان  يجــاد شــده در بخــش خــدمات بــرایو رشــد ا يگــذارهیزان و حجــم ســرمایــش میز افــزایــن
  نبوده است. یکاف يدیتول يهاشغل در بخش

نفـر بـوده کـه     3920حـدود   1365کـاران شـهر در سـال    ی، شـمار ب يبا استناد بـه اطالعـات سرشـمار   
ــا نــرخ رشــد  1375نفــر در ســال  3787بــه  يدرصــد -3/0بــا نــرخ رشــد  نفــر در  8963درصــد بــه  9و ب

ــا شــمار جمعیزان در مقایــن میــده اســت. ایرســ 1385 ســال ــرخ بیــت فعــال بیــســه ب  6/10 يکــاریانگر ن
اســت. بــه عــالوه نــرخ  1385د در ســال درصــ 4/12و  1375درصــد در ســال  8/7، 1365درصــد در ســال 

ــارز  يکــاریب ــان شــهر تفــاوت ب ــداشــته و م يمــردان و زن ــه ترتی ــزان آن ب ــوده  9/19و   7/11ب ی درصــد ب
  )342-2و  1است. (جداول شماره 
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  درصد) –(نفر  1365-85 يشهر، سالها یانسان يرویو کالن ن یکم يها: شاخص342-1جدول شماره 
1385 1375 1365 

 شرح
 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن

 تیجمع 148338 78813 69525 188031 98338 89693 223071 116305 106766

 ت در سن کاریجمع 97366 52435 44931 144719 76256 68463 189697 99050 90647

 يت فعال اقتصادیجمع 36851 35220 1631 48688 45086 3602 72203 66208 5995

 شاغل 32931 31644 1287 44901 41500 3401 63240 58439 4801

 کاریب 3920 3576 344 3787 3586 201 8963 7769 1194

 ت در سن کاریسهم جمع 65.6 66.5 64.6 77.0 77.5 76.3 85.0 85.2 84.9

 یت عمومینرخ فعال 37.8 67.2 3.6 33.6 59.1 5.3 38.1 66.8 6.6

 نرخ اشتغال 89.4 89.8 78.9 92.2 92.0 94.4 87.6 88.3 80.1

 يکارینرخ ب 10.6 10.2 21.1 7.8 8.0 5.6 12.4 11.7 19.9

 یبارتکفل واقع 3.5 - - 3.2 - - 2.5 - -

 (ماه)يکاریمدت زمان ب - - - 13.1 13.0 13.3 - - -

 یواقع يکارینرخ ب - - - 8.5 8.6 6.2 - - -

 یثبات شغل - - - 48.5 46.5 84.6 - - -

    ران.یمأخذ: مرکز آمار ا
  (درصد) 1365- 85 يشهر، سالها یانسان يروین یکم يهارات شاخصیی: نرخ رشد و روند تغ342-2جدول شماره 

  راتیینرخ رشد / نرخ تغ
)1365-85( 

  راتیینرخ رشد / نرخ تغ
)1375-85( 

  راتیینرخ رشد / نرخ تغ
 شرح )1365-75(

 کل مرد زن کل مرد زن کل مرد زن

 تیجمع 2.4 2.2 2.6 1.7 1.7 1.8 2.1 2.0 2.2

 ت در سن کاریجمع 4.0 3.8 4.3 2.7 2.6 2.8 3.4 3.2 3.6

 يت فعال اقتصادیجمع 2.8 2.5 8.2 4.0 3.9 5.2 3.4 3.2 6.7

 شاغل 3.1 2.7 10.2 3.5 3.5 3.5 3.3 3.1 6.8

 کاریب 0.3- 0.0 5.2- 9.0 8.0 19.5 4.2 4.0 6.4

 ت در سن کاریسهم جمع 11.3 11.0 11.7 8.1 7.6 8.6 19.4 18.6 20.3

 یت عمومینرخ فعال 4.2- 8.0- 1.6 4.4 7.7 1.4 0.2 0.3- 3.0

 نرخ اشتغال 2.9 2.2 15.5 4.6- 3.8- 14.3- 1.8- 1.6- 1.2

 يکارینرخ ب 2.9- 2.2- 15.5- 4.6 3.8 14.3 1.8 1.6 1.2-

 یبارتکفل واقع 0.3- - - 0.7- - - 1.0- - -

  محاسبات مشاور.  

  یانسان يروین یفیک يهاشاخص - 
 يهـا ک از بخـش یـ سـهم هـر    یعنـ ی، دارد يشـهر  يبـه سـاختار اقتصـاد    یبسـتگ  يکار شهر يتقاضا

-تیـ بکـار بـرده شـده در فعال    يهـا ز فنـون و روش یـ ، صـنعت و معـدن و خـدمات) و ن   ي(کشـاورز  ياقتصاد
ن یـ در اکنـد.  ین مـ یـی ت تعیـ هـر فعال  يابعـاد اشـتغال را بـرا    ین بخشـها کـه چگـونگ   یـ هـر کـدام از ا   يها

 یا دولتـ یـ  یله مؤسسـات خصوصـ  ی(بـه وسـ   ی، بلکـه توسـعه مشـاغل خـدمات    یرابطه نه تنها اشـتغال صـنعت  
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کنـد. بـه   یفـا مـ  یکـار در شـهرها ا   يرویـ ن يت تقاضـا یـ فیت و کیـ در کم ی) نقش مهمـ ياقتصاد يهاو بنگاه
ن یـ کـار دانسـت. ا   يرویـ ن يبـرا  يت اقتصـاد یـ ک نـوع موقع یـ تـوان  یکـار را مـ   يرویـ ن يتقاضـا  یطور کلـ 

 يبـرا  یکـار سـاکن در شـهر، بـه عنـوان عامـل مهمـ        يرویـ توانـد عـالوه بـر جـذب ن    یمـ  يت اقتصادیموقع
  د.یعمل نماز ینن یجلب مهاجر

ــا ــازگو  ن شــاخصی ــر ب ــوع  نمــودنهــا عــالوه ب ــه ن  يهــاتیــت فعالیوضــع یســاخت اقتصــاد شــهر ب
ــنظ یفــیک يهــان راســتا، شــاخصیــدر اکنــد. یان مــیــکــار آن را ب يرویــن یژگــیحــاکم و و ياقتصــاد ر ی

شـاغالن   یگـاه شـغل  یو پا یتیفعـال  دهعمـ  يهـا ، گـروه ياقتصـاد  یاصـل  يهـا ب مشاغل برحسـب بخـش  یترک
  رد.یگیقرار م یمورد بررس

درصـد در بخـش    4/42ن تعـداد  یـ نفـر شـاغل بـوده کـه از ا     63224 يدارا 1385ن شـهر در سـال   یا
ت بــوده یــمشــغول فعال يدرصــد در بخــش کشــاورز 4درصــد در بخــش صــنعت و معــدن،  6/51خــدمات، 

 يشــهر همــواره صــعودن یــدر ا یـی زاانــد. رونــد اشــتغالدرصـد شــاغالن، شــغل خــود را اظهـار نکــرده   1/2و
ــوده و فرصــت ــاب ــا نرخــ آن یشــغل يه ــ 3/5معــادل  یب ــرخ رشــد  1365-75 يســالها یدرصــد ط ــا ن و ب

  افته است. یش یافزا 1375-85 يصد در طول سالهادر 7/4انه یسال
ــاورز ــر يبخــش کش ــه کمت ــش را در ترکیک ــن نق ــ ی ــهر دارا م ــاغل ش ــد  یب مش ــا رش ــد ب  -2/0باش

ــ يدرصــد ــالها یط ــااز فرصــت یبخشــ 1365-75 يس ــا   یشــغل يه ــل ب خــود را از دســت داده و در مقاب
شـغل بــر   464زان یــمبـه   ين بخـش اقتصــاد یــر مواجـه بــوده اسـت. ا  یــاخ يدر سـالها  يدرصــد 5/0رشـد  

  مشاغل خود افزوده است. 
ــا در برداشــتن حــدود   توانســته  1385در ســال  یهــزار فرصــت شــغل 32بخــش صــنعت و معــدن ب

ق یــتوف 1375-85 يدرصــد در ســالها 6/4و رشــد  1365-75 يســالها ردرصــد د 3/7اســت بــا نــرخ رشــد 
ــل مالحظــه ــجد يهــافرصــتجــاد یدر ا ياقاب ــه م 1365-75 يداشــته باشــد. در ســالها ید شــغلی ــب زان ی

ن بخــش یــزان مشــاغل ایــشــغل بــر م  11800زان یــبــه م 1375-85 يشــغل و در ســالها  10508
ن نقـش را در سـاختار اشـتغال    یشـتر یر بیـ ژه در دو دهـه اخ یـ ن بخـش بـه و  یـ افزوده شده اسـت. ا  ياقتصاد

  ار داشته است. یاخت ز درید را نیکار جد يروین يعمده تقاضا شهر دارا بوده و بخش
شـود و  یشـهر محسـوب مـ    ين بخـش اقتصـاد  یهـزار شـغل دومـ    27بخش خدمات بـا جـذب حـدود    

ــا رشــد ســال ــالها 9/4و رشــد  1365-75 يدرصــد در ســالها 2/4انه یب ــاخ يدرصــد در س ــوده ی ر مواجــه ب
ــاســت. م ــا یــیزازان اشــتغالی ــوده  10260ر یــشــغل و در دوره اخ 5547ن بخــش در دوره قبــل ی شــغل ب

  )342-1و نمودار شماره  342-3است. (جدول شماره 
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  1365-85 ي، سالهاياقتصاد یاصل يهاب شاغالن شهر برحسب بخشی: ترک342-3جدول شماره 

 نرخ رشد

  ییاشتغالزا
 )85-1375( 

1385 1375 1365 
 شرح

 شمار درصد شمار درصد شمار درصد شمار درصد

          يکشاورز
             ع ومعادنیصنا
           خدمات
          اظهار نشده
                جمع

   رانیمأخذ: مرکز آمار ا
  

  (شمار) 1365- 85 ي، سالهاياقتصاد یاصل يهاب شاغالن شهر برحسب بخشی: تحول ترک342- 1نمودار شماره 
     

 –؛ صنعت یتیفعال يهادهد که گروهینشان م یتیعمده فعال يهاب شاغالن برحسب گروهیترک یبررس
درصد  6/9و  7/14، 16، 6/33 اب بیو ارتباطات به ترت يساخت، ساختمان، فروش و حمل و نقل و انباردار

درصد مشاغل شهر به  74 یار دارند. به عبارتیدر اخت 1385شهر در سال  یشغل يهافرصتزان ین میشتریب
شهر  یشغل يهادر جذب فرصت ینقش اندک یتیفعال يهار گروهیاد شده تعلق دارد. سای یتیچهار گروه فعال

اند. براساس اطالعات ار داشتهیشاغالن را در اخت رن شمایشتریبز ین 1375ها در سال ن گروهیباشند. ایدارا م
 7/11درصد، ساختمان  8/15درصد، فروش  38ساخت معادل  –صنعت  یتی، گروه فعال1375 يسرشمار

انگر غلبه ین موضوع بیاند. اار داشتهیرا در اخت  درصد کل مشاغل شهر 5/7 يدرصد و حمل و نقل و انباردار
در ساختار ر حمل و نقل و انبار و فروش یبان آن نظیصنعت و معدن و خدمات پشتمرتبط با  يهاتیفعال
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  است.اقتصاد شهر 
زان یر به میاخ يسالها ین است که طیا يایز گوین یتیعمده فعال يهاتحول اشتغال برحسب گروه

ن یشتریده همچنان باد شی یتیفعال يهاجاد شده که گروهید در سطح شهر ایجد یهزار فرصت شغل 23حدود 
د در گروه صنعت یجد یفرصت شغل 6033زان ین سالها به میا یط .اندار داشتهیرا در اخت ییزازان اشتغالیم
د در بخش یشغل جد 3086درصد)،  4/23د در بخش ساختمان (یشغل جد 5394درصد)،  26ساخت ( –

  جاد شده است.یدرصد) ا 8/12شغل در بخش فروش ( 2952درصد) و  4/13حمل و نقل (
رات ییدر ساختار اشتغال شهر با استفاده از شاخص تغ یتیفعال يهارات سهم گروهییدر مجموع تغ

 یتیفعال يهادر قالب گروه 1375-85 يهاسال یمشاغل شهر طب یشود که ترکیمشخص م يساختار
در  یثبات نسب انگریب ين امر تا حدودیشده است که ا يدرصد دچار تحول ساختار 9/8گانه معادل 19
  ) 342- 2و نمودار شماره  342- 4غالب شهر و عملکرد آنها است. (جدول شماره  ياقتصاد يهاتیفعال

  

  1375-85 ي، سالهایتیعمده فعال يهاب شاغالن شهر برحسب گروهیترک: 342- 4جدول شماره 

  نرخ رشد
)85 -1375( 

  ییاشتغالزا
)85 -1375( 

1385 1375 
 تیگروه فعال

 شمار درصد شمار درصد شمار درصد

          شکاروجنگلداري ،کشاورزي
           استخراج  معدن 
            صنعت   ساخت 
           تامین برق وآب وگاز
          ساختمان 
         عمده فروشی وخرده فروشی وتعمیر...
            هتل ورستوران 
         حمل ونقل وانبارداري وارتباطات 
         واسطه گریهاي مالی 
         مستغالت اجاره وفعالیتهاي کاروکسب 
           ...اداره امورعمومی ودفاع وتامین
          آموزش 
          بهداشت ومددکاري اجتماعی 
          سایرفعالیتهاي خدمات عمومی و...
        خانوارهاي معمولی داراي مستخدم 

         دفاتروادارات مرکزي 
         فعالیتهاي نامشخص واظهارنشده 
             جمع

  ران.یمأخذ: مرکز آمار ا
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  1375-85 ي، سالهایتیعمده فعال يهاب شاغالن شهر برحسب گروهیترک: تحول 342- 2نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  

 یکـ یآنهـا در   يریـ ت شـاغالن و مشـاغل شـهر را برحسـب نـوع مشـاغل و قرارگ      یوضـع  یگاه شـغل یپا
ــ یبررســ یو تعــاون ی، عمــومیخصوصــ يهــااز بخــش ــر مبنــایم ــا يکنــد. ب ــه  ین بررســی ــا اســتناد ب و ب

و  یدرصــد در بخــش عمــوم 3/26، یدرصــد مشــاغل شــهر در بخــش خصوصــ 8/68 ،عــات در دســترساطال
 6/6 یعــالوه از مجمــوع شــاغالن بخــش خصوصــبــه قــرار دارنــد.  یدرصــد آنهــا در بخــش تعــاون 6/0تنهــا 

درصــد شــاغالن  5/1ر و یــدرصــد مــزد و حقــوق بگ 3/53درصــد کارکنــان مســتقل،  6/38درصــد کارفرمــا، 
ــدون مــزد و فــام  ــهســتند.  یلیکارکنــان ب  یکارکنــان مســتقل در ســاختار مشــاغل بخــش خصوصــ  یفزون

ــودن فعالیــانگر کوچــک مقیــب ــمــرتبط ا يهــاتیــاس ب ــر ســرما هــان گــروه و اتکــاء آنی کــار  يرویــه و نیب
  باشد. یخانوارها م
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ـ هـا و تغ ن، سـاختمان یمسائل مربوط به ارزش زم -3-4-3 رات آن در منـاطق مختلـف شـهر و    یی
    اند.داشته يان کنندهییرات نقش تعیین تغیکه در ا ییارهایشناخت ضوابط و مع

  امالك یمت معامالتیالف) ق
ــه یق ــت منطق ــ يام ــامالتیزم ــاد    ین (ارزش مع ــور اقتص ــل اداره ام ــالك عم ــالك) م ــیو دارا يام  ی

ــامالت  ــداقل ارزش مع ــت. ح ــهر خم  یاس ــالك در ش ــیام ــر  ین ــهر براب ــر 1000ش ــر  ی ــداکثر آن براب ال و ح
  باشد.یال میر 95000
ــامالتیشــتریب ــانیه خیحاشــدر امــالك  ین ارزش مع ــازار) و یمرکــز شــهر (خ يهــااب ــان دوشــنبه ب اب

  باشد.یم یا.. طالقانتیابان آیو خ یجنوب یعتیابان شریه خیپس از آن حاش
شتر بوده و در یشهر ب یر نواحیشهر نسبت به سا یشمال یدرون محالت در نواح ینواح یارزش معامالت

  . )343-1(نقشه شماره  باشدین میهر مترمربع زم يال به ازایر 20000تا  10000حدود 
  

  )1390(سال ن یزم مت روزیب) ق
ــ یق  ــت روز زم ــهر خمیم ــین در ش ــاس م ین ــهر براس ــش ــزان ارزش خری ــ ی ــروش زم ــه در ید و ف ن ک
مـت  یزان قیـ ن میکمتـر ن شـده اسـت.   یـی رد، تعیـ گیامـالك در سـطح شـهر صـورت مـ      یمعامالت يهابنگاه
گـردد  یباشـد، معاملـه مـ   یمـ  يکشـاورز  یشـتر شـامل اراضـ   یخط محدوده شـهر کـه ب   یدر حواش نیزمروز 

ز مربـوط بـه   یـ ن یمـت اراضـ  یزان قیـ ن میشـتر یهـر مترمربـع اسـت. ب    يال بـه ازا یـ هـزار ر  600و در حدود 
 یشـمال  ینـ یو امـام خم  یشـمال  یعتینا، شـر یسـ  یبـوعل  يهـا ابـان یمرکز شـهر شـامل خ   يهاابانیه خیحاش
 یمتــیگــروه ق 10شــهر بــه ینــیدر شــهر خم نیزمــ مــت روزیزان قیــتــر مقیــدق یجهــت بررســباشــد. یمــ

  .)343-2ده است (نقشه شماره یم گردیتقس
  الیر 600000مت کمتر از یبا ق یاراض •

موجود در  يکشاورز یگردند، شامل اراضیدر محدوده شهر معامله م یمتین حد قیترنییکه با پا یاراض
   باشد.ی، جنوب و شرق محدوده میشرق، جنوبیشرق يهادر قسمت ه محدوده شهریحاش

  هر مترمربع) يال (به ازایر 1,000,000تا  600,000مت یبا ق یاراض •
ز و یآبــاد، اســفرمحــدوده، از جملــه در محلــه قرطمــان، اســالم یه داخلــیشــتر در حاشــیب ین اراضــیــا

  خوزان قرار دارد.
  هر مترمربع)  يال (به ازایر 1,500,000تا  1,000,000مت یبا ق یاراض •

ــواح يواقــع در جهــت مرکــز یاراضــ ــازه قیــفرســوده در ا یشــهر و ن ــد، یمعاملــه مــ یمتــین ب گردن
 گردند.یمت در معامالت مین قیاز محالت ورنوسفادران، خوزان و فروشان مشمول ا ییهاقسمت
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)1390شهر (سال : قیمت معامالتی امالك در شهر خمینی343- 1نقشه شماره   
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  )1390شهر (سال : قیمت روز زمین در شهر خمینی343- 2نقشه شماره 
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  هر مترمربع) يال (به ازایر 2,500,000تا  1,500,000مت یبا ق یاراض •
ــا ق یاراضــ ــه منظر یمــت مــذکور در محــالت شــمال یب ــمحــدوده شــهر (محل ــه مــی گــردد. یه) معامل

ـ   ین نـواح یهمچن ابـان  ینا و خیسـ  ی، بـوعل یجنـوب  یعتیشـر  ،یاهللا طالقـان تیـ آ يهـا ابـان ین خیمحـاط در ب
 یمتـ ین حـد ق یـ در ا یشـمال  یعتیابـان شـر  یخ یه داخلـ یواقـع در حاشـ   یز نـواح یـ و ن یجنـوب  ینیامام خم

  قرار دارند.
  هر مترمربع) يال (به ازایر 3,000,000تا  2,500,000مت یبا ق یاراض •
  در محالت شمال محدوده قرار دارد. ین اراضیا
  هر مترمربع) يال (به ازایر 4,000,000تا  3,000,000مت یبا ق یاراض •

مـت معاملـه   ین قیـ شـهر بـا ا   یجمـع و پخـش کننـده در محـالت شـمال      يهـا ابـان یمجـاور خ  یاراض
  گردد.  یم

  هر مترمربع) يال (به ازایر 10,000,000تا  4,000,000مت یبا ق یاراض •
ــا ــی ــاورت خ ین اراض ــانیدر مج ــااب ــام خم يه ــیام ــمال ین ــ یش ــوار ش ــرفیه، بل ــفهان ید اش و  یاص
  قرار دارد.  ید مدنیپاسداران و شه يهاابانیمجاور خ یمسکون يهايکاربر

  هر مترمربع) يال (به ازایر 30,000,000تا  20,000,000مت یبا ق یاراض •
ن یــاس شــهر در ایــمق يتجــار يهــايشــتر کــاربریشــهر کــه ب يمرکــز يهــاابــانیور خامجــ یاراضــ

 يهــاابــانیه خیحاشــ یگــردد. اراضــید و فــروش مــیــخر یمتــیبــازه ق نیــقــرار گرفتــه اســت در ا یاراضــ
  اند.نا از آن جملهیس یبوعلو  یشمال ینیامام خم، یشمال، یعتیشر

  هر مترمربع) يال (به ازایر 30,000,000ش از یمت بیبا ق یاراض •
ابـان  یخ، یجنـوب  یعتیابـان شـر  یشـهر از جملـه خ   يمرکـز  يهـا ابـان یز در مجـاورت خ یـ ن ین اراضـ یا
  قرار دارد.  یاهللا طالقانتیابان آیو خ یجنوب ینیامام خم
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ـ مت تمام شده، وضـع خر یمربوط به مسکن (ق يهانهیهز -4-4-3 ـ د و فـروش، اجـاره و غ  ی ره) ی
  نه مسکن در شهریدر زم يگذارهیو امکانات مختلف سرما

 یبرخــهــا بــه احــداث مســکن و نــهیاز هز یمســکن مترتــب اســت. برخــ يبــرا یمختلفــ يهــانــهیهز
ممکـن،   يهـا نـه ین هزیشـود. در امـر احـداث مسـکن مهمتـر     یو استفاده از آن مربـوط مـ   يگر به نگهدارید

  رد.یگیصورت م یو مصالح ساختمان ین مسکونیزم ياست که برا ییهاپرداخت
و پشــت جبهــه  یشــهر بــه صــورت بــر معــابر اصــل ینــین در ســطح خمیارزش زمــ یدانیــبرداشــت م

ـ  ین در بـر معـابر اصـل   یمـت زمـ  یزان قیـ ن میشـتر ین اسـاس ب ی(درون بافت) صـورت گرفتـه اسـت. بـرا     ن یب
و  ی، امـام شـمال  یشـمال  یعتیشـر  يهـا ابـان یخ هـر مترمربـع متعلـق بـه     يبـه ازا  الیـ ون ریلیم 32 یال 30

ــوعل ــوده  یب ــانیو خب ــااب ــ يه ــاربیبس ــمالیج و م ــه خــط ( ین ش ــا 1400لول ــا  1) ب ــلیم 5/1ت ــون ری ال ی
ــر ــه خــود اختصــاص داده یکمت ــد. از ســون ارزش را ب ــت) ب ید يان ــه (درون باف ــر در پشــت جبه ن یشــتریگ

ز، یمتعلـق بـه محـالت دسـتگرد، اسـفر     هـر مترمربـع    يبـرا ال یـ ون ریـ لیک میـ هزار تـا   600ن با یارزش زم
ــآدر ــن میشــتریان، هرســتان و قرطمــان و بی ــیزان قی ــا یمــت زم ــ 5/2ن ب ــلیم 3 یال ــون ری حدفاصــل ال ی
  رد. یگ یرا دربرم یپاسداران و مدن يهاابانین حدفاصل خیو همچن ییآزادگان و رجا يهاابانیخ

ن شــاخص یــســت و ایر نیپــذبــه صــورت مجــزا امکــان یمــت مصــالح ســاختمانیت قیوضــع یبررســ
ــا شــ ــًا ب ــا رابطــه مســتق یعموم  يهــام دارد. براســاس اطالعــات بدســت آمــده از پرسشــنامه یوه ســاخت بن

ــ یمعمــول ینــه ســاخت هــر مترمربــع واحــد مســکونی، هزيشــده توســط شــهردار لیــتکم ــ 2100ن یب  یال
ــهــزار ر 2300 ــدی ــ 110 یک واحــد مســکونیــب ســاخت یــن ترتیال اســت. ب ــع  180در  یمترمربع مترمرب

 1200ن یمــت متوســط زمــیشــهر (بــا ق يمرکــز یخــارج از نــواح يهــاشــهر و در بخــشینــین در خمیزمــ
  ال خواهد بود.یون ریلیم 450ال) حدود یهزار ر

بـه صـورت رهـن و اجـاره مرسـوم اسـت. براسـاس اطالعـات          یشـهر اجـاره منـازل مسـکون    ینیدر خم
 500کـه قطعـات    يکارمنـدان اسـت بـه طـور     يزان اجـاره بهـا مربـوط بـه کـو     یـ ن میشـتر یبدست آمـده؛ ب 

 یمنـازل مسـکون   شـود. یهـزار تومـان بـه اجـاره واگـذار مـ       600مترمربـع ماهانـه    240 يربنایبا ز یمترمربع
د یــو توح ي، منتظــریعتیامــام و شـر  يهــاابـان یبـازار در مرکــز شــهر، هفتصـد دســتگاه، خ   رافواقـع در اطــ 

ز در یـ زان اجـاره بهـا ن  یـ ن میر محـالت شـهر برخوردارنـد. کمتـر    ینسـبت بـه سـا    يبـاالتر  يز از اجاره بهـا ین
ــا ک یمســکون يواحــدهاو  یمیمحــالت قــد ــه خصــوص در محــالت یــفیب ان، هرســتان، یــآدرت نامناســب ب

در محلــه  یک منــزل مســکونیــ يکــه اجــاره بهــا يآبــاد قابــل مالحظــه اســت. بــه طــوريدســتگرد و جــو
ــاد ماهيجــو ــه حــدود یآب ــا   150ان ــداول اســت. متوســط اجــاره به ــازل مســکون يهــزار تومــان مت در  یمن
  ر است: یاز محالت و مناطق شهر به قرار ز یبرخ

 تومانهزار  180تا  160ه: از حدود یمنظر - 
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 هزار تومان 550-600کارمندان: از حدود  يکو - 

 هزار تومان 400-450: از حدود یابان امام شمالیمحدوده خ - 

 هزار تومان 300-360: از حدود یشمال یعتیابان شریمحدوده خ - 

 هزار تومان 150-180آباد: از حدود يجو - 

 هزار تومان 240-300دستگرد: از حدود  - 

  تومانهزار  200-240ان: از حدود یآدر - 
ــ ــ یبررس ــد بینشــان م ــتریده ــن میش ــکون  نزای ــاز مس ــاخت و س ــلع شــمال یس ــدر ض ــهر  یغرب ش

ــ(شــهرك منظر ــ ی ــگیه و هفتصــد دســتگاه) صــورت م ــجد یمســکون يرد. ســاخت واحــدهای ــًا از ی د عموم
  شود.ین واگذار شده انجام میها در زممسکن و بساز و بفروش يهایکارکنان ادارات، تعاون يسو

ان مسـکن بـوده   یمتقاضـ  ير سـاخت مسـکن مهـر بـرا    یـ د دولـت در چنـد سـال اخ   یـ جد ياهاز برنامه
ــیاســت. در خم ــشــهر نین ــر در شــهرك منظر  یواحــد مســکون 1700ز ســاخت ی ــب مســکن مه ــدر قال ه ی

 يهـا یواحـد در قالـب مسـکون    1358شـده تعـداد    ینـ یبشیپـ  يده اسـت. از کـل واحـدها   یگرد يزیربرنامه
در سـه طبقـه    یـی الیز بـه صـورت و  یـ ن یواحـد مسـکون   342طبقـه) و   8بلـوك   38(مشـتمل بـر    یآپارتمان

  د.  یاحداث خواهد گرد
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شـهر بـه    ينـه رشـد وتوسـعه اقتصـاد    یدر زم یمحل يهادولت  و ارگان یآت يهابرنامه -5-4-3
ـ ن میـی ، تجارت و خدمات) همـراه بـا تع  يمختلف (صنعت، کشاورز يهاک بخشیتفک -هیزان سـرما ی

  در هر بخش يگذار
ــ يهــاشــناخت برنامــه زان یــن می، همچنــيت شــهریریدمــو مجموعــه  یدولتــ يهــادســتگاه یآت

ک منطقـه  یـ رونـد تحـوالت در    يانجـام شـده ضـمن آنکـه تـا حـدود       يگـذار هیاعتبارات آنها و حجم سـرما 
ــ يریــگنــد و جهــتی، فرآيد، رونــد غالــب اقتصــادیــنمایرا مشــخص مــ ییایــجغراف ان یــز نمایــآن را ن یآت

شـناخت هـر    ينـه را بـرا  یدر دسـت اجـرا زم   يهـا موجـود و طـرح   يهـا واقـع اطـالع از برنامـه   سازد. در یم
ر یپـذ در چـارچوب اهـداف طـرح جـامع شـهر امکـان       یک برنامـه اصـول  یـ ه یـ جـه ارا یشتر شهر و در نتیچه ب

  سازد.یم
ک شـهر هـر   یـ نـه توسـعه و عمـران    یدر زم یمحلـ  يهـا سـازمان هـا و  آنچه که مسلم است دستگاه

نـده  یژه آنکـه هـر کـدام بـر حسـب تـوان خـود نسـبت بـه آ         یـ نـد. بـه و  ینمایفـاء مـ  یرا ا يانقش عمدهکدام 
هـا  دارنـد. شـناخت برنامـه   یمبـذول مـ   آنه خـدمات بـه سـاکنان    یـ الزم را جهـت ارا  يهاینیبشیز پیشهر ن

ــدامات انجــام شــده توســط ا  ــو اق ــن دســتگاهی ــا م ــهیه ــد برنام ــرتوان ــ يز شــهری ــیبشیرا در جهــت پ  ین
ش یـ ع و آرایـ منجـر بـه توز   یو بـه نـوع   ياریـ از سـاکنان  یـ نـه خـدمات مـورد ن   یدر زم یاحتمـال  يکمبودها

 يگذشـته تعـداد   يهـا سـال  ین راسـتا طـ  یـ ن خـدمات در سـطح شـهر خواهنـد شـد. در ا     یا ییمناسب فضا
شـده   ینـ یبشینـده پـ  یآ يهـا سـال  يز بـرا یـ ن يادر سطح شهر به اجـرا درآمـده و برنامـه    یعمران يهاطرح

-زان اعتبـارات پـروژه  یـ نـوع و م  ياسـتاندار  يزیـ راست. با استناد به اطالعـات اخـذ شـده از معاونـت برنامـه     

  ر است:یشهر به شرح ز ینیدر شهر خم 1388-89 يهاسال یدر حال اجراء ط يها
 ياستاندار •

 شهر ینیخم يز فرمانداریر و تجهیتعم - 

 ین استانیها و اقدامات تامسازمان زندان •

 شهر ینیز زندان خمیو تجهر یتعم - 

 یقانون یاداره کل پزشک •

 شهر ینیخم یقانون یز پزشکیر و تجهیتعم - 

 یاداره کل کار و امور اجتماع •

 شهر ینیز اداره کار خمیتجه - 

 يو گردشگر یع  دستی، صنایراث فرهنگیسازمان م •

 حمام شمس آباد یخیه تاریمرمت ابن - 

 سرپل یخیمرمت مسجد تار - 
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 آباد يمرمت برج کبوتر جو - 

 یاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم •

د یر، شـه یه آزادگـان، بعثـت خـوزان، الغـد    ی، امـام صـادق، سـجاد   یفرهنگـ  يهال مجتمعیتکم - 
 انیدرآد کوثر یو شه يمطهر

 شهر ینیخم یز اداره فرهنگ ارشاد اسالمیر و تجهیتعم - 

 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک •

 ید اشرفیو شه یساع يهامارستانیب یرات اساسیتعم - 

 مکتب الصادق یگاه بهداشتیپا یرات اساسیتعم - 

 سازمان آموزش و پرورش •

 شهر ینیآموزش و پرورش شهر خم يادار يهاز ساختمانیر و تجهیتعم - 

   مدارس ياداره کل نوساز •
 شهر ینیخم ین چمن مصنوعیاحداث زم - 

 شهر ینیخم ياحرفه یو فن یی، متوسطه، استثناییز مدارس ابتدایتجه •

 الدره یل سالن ورزشیتکم - 

 شهر ینیخم یآموزش يهانیزم یوار کشید - 

 یت و بدنیاداره کل ترب •

 شهر ینیخم یت بدنیز اداره تربیر و تجهیتعم - 

 شهر ینیبانوان خم یل سالن ورزشیتکم - 

 شهر ینیان (زورخانه) خمیآدر یل مجموعه ورزشیتکم - 

 استان يسازمان مسکن و شهرساز •

 شهر ینیخم یل اداره بازرگانیتکم - 

 شهر ینیه طرح جامع خمیته - 

 سازمان بازرگان •

 شهر ینیخم یز ساختمان بازرگانیر و تجهیتعم - 

 ياداره کل راه و ترابر •

 نجف آباد –شهر  ینیخم ياحداث کمربند - 

 يشهر يهاراه یحفاظت يهاروکش - 

 شرکت آب و فاضالب استان •

 شهر ینیخم یمترمکعب 5000ساخت مخزن  - 
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 شهر ینیبه خم یآبرسان - 

 مسکن مهر)در شهر ( ینیخم یتوسعه شبکه آبرسان •

 ع برق استانیشرکت توز •

 شهر (مسکن مهر) ینیتوسعه شبکه برق خم - 

 يکالبـد  ید کـه تجلـ  وشـ یمـ اشـاره   ییهـا ن قسـمت عمـدتًا بـه طـرح    یـ ان ذکر اسـت کـه در ا  یشا
دو سـال   یباشـند. طـ  یمـ  یتیریو مـد  يگـر لیتسـه  يهـا کـه در قالـب طـرح    ییهااز طرح یاند و برخداشته

ان شـده اســت.  یـ ل در مباحـث مربوطـه در مطالعـات حـوزه نفـوذ بـه همـراه اعتبـارات آن ب        یر بـه تفصـ  یـ اخ
ــا وجــود متاســفانه  ــگیپب ــه دســتگاهها ارمتعــدد و  يهــايری ــ يســال پرسشــنامه ب  يهــاســازمانو  یدولت

ن یه مهمتــرباشــد. بــه عــالوه از جملــیآنهــا در دســت نمــ یآتــ يهــاهــا و برنامــهاز طــرح یاطالعــات یمحلــ
شــهر  ینــیخم یکــیاســت احــداث شــهرك الکترون يزیــرکــه در حــال اجــرا و برنامــه ياقتصــاد يهــاطــرح

ل واقـع  یـ در سـاختار اشـتغال شـهر خواهـد داشـت امـا بـه دل        یقـ یرات عمین پروژه هر چنـد تـاث  یاست که ا
  نخواهد داشت. يدر ساختار شهر ير کالبدیشدن در خارج از محدوده شهر تاث

ز در یـ ن ییهـا هـا و برنامـه  طـرح  یشـهر، برخـ   یاد شـده در قالـب بودجـه دولتـ    ی يهاطرحعالوه بر 
ن یهـا و تـام  ن نـوع پـروژه  یـ ده اسـت. مصـوب نمـودن ا   یب رسـ یات دولـت بـه تصـو   یه یاستان يقالب سفرها

 یـی زاو اشـتغال  ی، آموزشـ يدیـ ، تولی، حمـل و نقـل، فرهنگـ   ی، ورزشـ يگردشـگر  يهـا اعتبار آنها در بخـش 
ک یــنــده نزدیباشــد قطعــًا در آیز در حــال مطالعــه مــیــن ياز آنهــا در مرحلــه انجــام و تعــداد يکــه تعــداد

ن مصـوبات  یـ ان یمهمتـر شـهر خواهـد داشـت.     ینـ یدر توسـعه و عمـران شـهر خم    يارات قابل مالحظـه یتاث
  ر است:یبه شرح ز

  یاستان يالف) مصوبات دور اول سفرها
 آبادنجف –شهر ینیخم ياحداث کمربند - 

بلــوك خوابگــاه دختــران  2ز یــل و تجهیــتکم ياز بــرایــدرصــد اعتبــار مــورد ن 50اختصــاص  - 
 اصفهان یدانشگاه صنعت

 شهرینیام نور در خمیواحد پ ياندازراه - 

 یدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت یشهر با هماهنگینیمارستان خمیز بیتجه - 

 شهرینیخم ین گاز شهرك صنعتیتأم - 

ــانجــام و تکم -  ــیشــبکه فاضــالب خم يبازســاز ل مطالعــات توســعه وی ــین ــیبشیشــهر و پ  ین
 حه بودجه یاز در الیاعتبار مورد ن

  یب) مصوبات دور دوم و سوم سفر استان
 شهرینیدر شهر خم  ین اجتماعیتأم يادار – یاحداث واحد خدمات - 
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 شهرینیانه خمیل پایجهت تکم 52ف یرد 13ف اعتبارات جزء یاختصاص اعتبار از رد - 

ـ  يهـا ن طـرح یاز مهمتـر  یأت دولـت برخـ  یـ ه یاسـتان  يسـفرها  عالوه بر مصوبات مـرتبط بـا    یعمران
 ر است:یشهرستان به شرح ز يادار يشهر مصوب شوراینیخم

 هیده خواهران در محله منظریساخت سالن سرپوش - 

 هیمنظر یل کانون فرهنگیتکم - 

 شهرینیدر خم ياحداث هنرستان کشاورز - 

 هکتار (فاز اول) 18قرطمان در مساحت  یدر اراض يااحداث شهرك گلخانه - 

 شهرینیخم يل کمربندیتکم - 

 احداث پل دانشگاه آزاد - 

 یقاتیتحق – یو شهرك علم یک، شهرك کارگاهیبه شهرك برق و الکترون یرسانبرق - 

 شهرینیخم يهزار نفر 12مه تمام ین یل سالن ورزشیتکم - 

 میآباد قديجو یسالن ورزش ياجرا - 

 م شهریواقع در حر يهاکانال یکیزیحفاظت ف - 

 شهر و احداث ساختمان آنینیخم يمایواحد خبر صدا و س ياندازز و راهیتجه - 

ــه منظرینــینمــاز جمعــه خم ياحــداث مصــال -  ــشــهر در محل ــع  8000ه و اختصــاص ی مترمرب
  یفرهنگ ين با کاربریزم

 اداره آموزش و پرورش شهرستان يل ساختمان اداریتکم - 

  یفرهنگ ين با کاربریک قطعه زمیه و اختصاص یاحداث فرهنگسرا در محله منظر - 

 شهرینیخم یتختخواب 96مه تمام یمارستان نیل بیتکم - 

ر ییــن و تغیک زمــیــاطــراف، تمل يهــانیزمــ يو آزادســاز ید اشــرفیمارســتان شــهیتوســعه ب - 
  يکاربر

 ت شبکه بهداشت و درمان شهرستانیریمد ياحداث ساختمان ادار - 

 شهر  ینیشهرستان در خم یل سالن مرکز توانبخشیتکم - 
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ـ ي، اعتباریامکانات مال - 3- 5 مـؤثر در   يهـا ر سـازمان یو سـا  يشـهردار  يو ادار ی، فن
  عمران شهر

  مؤثر  در عمران شهر يهار سازمانیو سا يشهردار ی، فنیامکانات مال -1-5-3
از  ياریجــاد بســین و ایهــا و مؤسســات وابســته بــه دولــت هســتند کــه تــأم ســازمانهــا از يشــهردار
د یـ جد يهـا هـا و اتوبـان  ابـان یسـبز، نظافـت شـهر، احـداث معـابر، خ      يجـاد فضـا  یل؛ ایاز قب يخدمات شهر

 يهـا تیـ اسـت عـدم تمرکـز فعال   یهـا بـا توجـه بـه س    يشـهردار  يهـا تیـ را برعهده دارند. امروزه دامنـه فعال 
روز بــه روز  ینیع شهرنشــیش ســریز افــزایــشــود و نیمشــاهده مــ يامنطقــه يهــاگونــاگون کــه در برنامــه

در جهــت اداره  يت شــهریریمجموعــه مـد  يو ادار ی، فنــیامکانــات مـال  ین بررســیبنـابرا شــود. یشـتر مــ یب
ن راسـتا  یـ در ار اسـت.  خبرخـوردا  یت خاصـ یـ سـاکنان آن از اهم  يازهـا یبهتـر بـه ن   ییبهتر شهر و پاسـخگو 
، یت منــابع مــالین قســمت از گــزارش وضــعیــدر ا يشــهردار یو فنــ یامکانــات مــال یو بــه منظــور بررســ

  شود.یان میشهر بینیخم يزات شهرداریو تجه یانسان
ــهردار ــیخم يش ــهردار   ین ــره ش ــر در زم ــال حاض ــهر در ح ــايش ــه  يه ــ 9درج ــد و ایم ــباش ن ی

ــهردار ــوع دارا يش ــه از ا   128  يدر مجم ــت ک ــنل اس ــر پرس ــنف ــن می ــر ( 60ان ی ــد) دارا 9/46نف  يدرص
تــر نییپلم و پــایــد یلیمــدرك تحصــ ي) داراددرصــ 1/53(نفــر  68پلم و بــاالتر و یــدفــوق یلیمــدرك تحصــ

ــتند.  ــد پرســنل ا  6/51در مجمــوع هس ــدرص ــهرداری ــدرك د يدارا ين ش ــم ــد دارا 8/32پلم، ی  يدرص
ــ يعــالوه بــر پرســنل کارمنــد ين شــهرداریــباشــند. ایســانس مــیمــدرك ل نفــر  450اد شــده از حــدود ی

رد کـه  یـ گیولـه خـود و اداره شـهر بهـره مـ     ف محیدر جهـت اجـراء وظـا    يز بـه صـورت کـارگر   یکار ن يروین
  )351-1پلم هستند. (جدول شماره یردیز یهمگ

  
  یلیشهر برحسب مقطع تحصینیخم يشهردار یانسان يرویب نی: ترک351-1جدول شماره 

  ب (درصد)یترک  تعداد  یلیمقطع تحص
  3/6  8  سانسیلفوق
  8/32  42  سانسیل

  8/7  10  پلمیدفوق
  6/51  66  پلمید

  6/1  2  پلمیردیز
  100  128  جمع

  شهرینیخم يمأخذ: شهردار
  

ــه لحــاظ برخــوردار ين شــهرداریــت ایانگر محــدودیــاد شــده بیــب یــترک متخصــص و  يرویــاز ن يب
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 يبــر مبنــا ين شــهرداریــا یانســان يرویــن يبنــدمیتقســهــا اســت. نــهیاز زم یفقــدان کارشــناس در برخــ
ت دارنـد.  یـ فعال يادار يهـا کارکنـان آن در بخـش  ن تعـداد  یشـتر یدهـد کـه ب  ینشـان مـ   یتیفعـال  يهاحوزه

 ي، اداری، عمرانــيخــدمات شــهر چهــار معاونــت يدارا ين شــهرداریــا ،آن یبعــالوه مطــابق چــارت ســازمان
شــهر ینــیخم يان ذکــر اســت کــه شــهرداریو شــهرداران منطقــه اســت. شــا يو معاونــت شهرســاز یو مــال
  )351-1ت دارند. (نمودار شماره یالشهر فع يرنظر شهرداریاست که ز يمنطقه شهر 4 يدارا

  
  شهرینیخم يشهردار ی: چارت سازمان351- 1نمودار شماره 

  
  شهر.ینیخم يمأخذ: شهردار                 
  

 يف شـهردار یهـا و وظـا  تیـ شـهر بـر وسـعت فعال    ياز بـه توسـعه کالبـد   یـ ت و نیـ امروزه با رشد جمع
 يسـالها  یشـهر طـ  ینـ یخم يشـهردار  يهـا نـه یش هزیافـزا  ين امـر رونـد صـعود   یـ افزوده شده است. گواه ا

ال در یـ ارد ریـ لیم 57از حـدود   يشـهردار  يهـا نـه ین دوره هزیـ ا یباشـد. طـ  ی) مـ 1384-88( یمورد بررس
ــال  ــه  1384س ــلیم 6/146ب ــارد ری ــال ی ــلیم 184و  1387ال در س ــارد ری ــال ی ــ 1388ال در س ده یرس
ن ینـه تـأم  ین مجموعـه در زم یـ هـد کـه ا  دیکسـب شـده نشـان مـ     يدرآمـدها  یشـواهد امـر و بررسـ   است. 

مواجـه بـوده و نتوانسـته اسـت متناسـب       يادهیـ و ارائـه خـدمات روزمـره بـا مشـکالت عد      ییاجرا يهانهیهز
-نـه یهز ير جوابگـو یـ اخ يژه در سـالها یـ بـه و  ين شـهردار یـ د. درآمـد ا یـ فزایازها بر امکانات خـود ب ین نیبا ا

ارد یــلیم 8/176و حــدود  1387ال در ســال یــارد ریــلیم 126آن نبــوده و باتوجــه بــه درآمــد حــدود  يهــا
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ــر ــا کســر 1388ال در ســال ی ــوجه يب ــوده اســت.  یقابــل ت ــال مواجــه ب ــات م ــه امکان ــوط ب  یمباحــث مرب
  شود. یان میب 3-5-2ل در بند یبه تفص يشهردار

ــات فنــینــیخم ياز شــهردار اخــذ شــدهمطــابق اطالعــات  ــا یشــهر، امکان  34شــامل  ين شــهرداری
-ینــیون، اتوبــوس و میلر، کــامی، بنــز خــاور، بنــز مــاین (شــامل بنــز کمپرســیآالت ســنگنیدســتگاه ماشــ

فتــراك، یدر، غلطــک، بلــدوزر، لیــ(شــامل لــودر، گر يو راهســاز يآالت راهــدارنیدســتگاه ماشــ 14بــوس)، 
 ی، وانــت، کمپرســيســوار يهــالیــســبک (شــامل انــواع اتومبآالت نیدســتگاه ماشــ 58ل)، یــتراکتــور و ب

  کلت است. یدستگاه انواع موتورس 17و آمبوالنس) و  یونت کفیسان، کامین
در  يگــریزات دیــ، امکانــات و تجهيم شــهرداریار مســتقیــزات در اختیــآالت و تجهنیعــالوه بــر ماشــ

، ینشــان، آتــشیل کشــتارگاه، حمــل و نقــل عمــومیــاز قب يمــرتبط بــا اداره امــور شــهر يار واحــدهایــاخت
-یل بـه آن پرداختـه مـ   یگـزارش بـه تفصـ    يبعـد  يهـا باشـند کـه در بخـش   ی.. مـ .سـبز و  يها و فضاپارك
  شود.
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مـوثر در عمـران    يهـا ر سـازمان یو سـا  يرشد درآمدها و اعتبارات شـهردار  یچگونگ -2-5-3
  نده  یرات آن در آییشهر در گذشته و امکان تغ

اســت کــه در امــر  یر دولتــیــو غ یعمــوم ياموسســه ين و مقــررات موجــود، شــهرداریمطــابق قــوان
، بهبــود ين، بهبـود عبـور و مــرور شـهر   یادیــشـهر، احــداث معـابر و م   یســات عمـوم یتاس يحفـظ و نگهـدار  

ــهریمحــ ــهيط ش ــر، برنام ــد يزی ــعه شــهریریو م ــی، ايت توس ــاد، حف ــدار ظج ــتجه يو نگه ــهری ، يزات ش
ــامانده ــاها یس ــکونت يفض ــال یس ــع یتیو فع ــه  يآورو جم ــن زبال ــاو دف ــاکن يه ــئول  انس ــهر مس ت یش

  م دارد. یمستق
و  يگـذار هیسـرما  ياز بـه حجـم بـاال   یـ ت مطلـوب شـهر ن  یریو مـد  يف محوله بـه شـهردار  یوظا يفایا

ات بـه  یـ ش، معمـوًال بـا بازگردانـدن مال   یپـاال  يهـا نـه یک شهر بـزرگ بـه رغـم هز   یمناسب دارد.  ین مالیتام
ژه شـهر بـزرگ کـه    یبـو ک شـهر  یـ ن امـر سـبب شـده تـا اداره     یـ روبـرو اسـت. ا   يدارو خزانـه  يدولت مرکز

  موجود در آن در ارتباط باشد. یاتیو مال یز با منابع مالیش از هر چیدارد، ب یاسیاساسًا جنبه س
انــد. از آنهــا در طــول زمــان حفــظ شــده یهــا وجــود داشــته و برخــات در تمــام دورهیــفکــر اخــذ مال

ش از یه تحــت امــر خــومجموعــ ین مــالیو تــام يمعمــوًال در جهــت اداره بهتــر امــور شــهر يران شــهریمــد
ر یـ تـوان بـه مـوارد ز   یهـا مـ  شـهر  ين منـابع درآمـد  یکننـد. از مهمتـر  یاستفاده م یها و عوارض محلاتیمال

  :1اشاره کرد
اخـذ   يو ادار يتجـار  يهـا ا از محـل یـ شـود  یان گرفتـه مـ  یـ که از عرصـه و اع  یها و عوارضاتیمال - 

 ات بر مسکن و ساخت و ساز یگردد. از جمله مالیم

ــمال -  ــا اتی ــه وس ــوط ب ــوارض مرب ــا و ع ــل نقلیه ــه از قبی ــالی ــوارض س ــانه، حــق ورود یل ع ا حــق ی
 ه یل نقلیات بر سوخت وسای، ماليژه شهریو ينگ در فضاهایپارک

 یمربوط به تخلفات رانندگ يهامهیجر - 

 د، منابع و دستمزدها یات برارزش تولیها مانند مالها و درآمدتیات بر فعالیمال - 

 یعمـوم  يهـا ق بودجـه یـ ا از طریـ  يبـه صـورت اعانـه نقـد     يمرکـز  يهـا دولت يکه از سو یمبالغ - 
 شود.یاعطا م

بندنـد و معمـوًال   یرا مـ  آن قـرارداد  یدولتـ  يهـا ا شـرکت یـ  یمختلـف محلـ   يهااتیکه ه ییهاوام - 
از  یدر حـال توسـعه، برخـ    يهـا شـود. در کشـور  یبا بهـره کـم و بـه شـکل اقسـاط بازپرداخـت مـ       

ـ  يهـا ا ممکـن اسـت از سـازمان   ها وامیانواع اعانه  ا صـندوق  یـ  ین بانـک جهـان  ینـ همچ یالمللـ نیب
 افت گردد.یپول در یالمللنیب

ماننـد حـق    ژهیـ و يهـا سـات و مکـان  یزات و تاسیـ حاصـل از اسـتفاده کننـدگان از تجه    يدرآمدها - 
                                                             

  .369، ص 1377باستیه و درز، سال  -1
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 ...و یورود، حق توقف، آگه

ران، یـ هـا در ا کـالن شـهر   ياز منـابع عمـده درآمـد    یکـ یاد شـده در حـال حاضـر    یـ عالوه بـر منـابع   
د از تهــران پــس از ســال یــج و بــه تقلیده ابتــدا از تهــران شــروع و بــه تــدریــن پدیــفــروش تــراکم اســت. ا

کـالن شـهرها    يهـا يشـهردار  ين منبـع درآمـد  یبـه مهمتـر   یج و حتـ یـ کشـور را  يهـا ر شهریدر سا 1368
درصـد درآمـد    54معـادل   1380از فـروش تـراکم مـازاد در سـال      یافتیـ عنوان مثـال عـوارض در  ه درآمد. ب
ــهردار ــک يش ــران را تش ــیته ــاز یداد، درحالیل م ــوارض نوس ــهم ع ــه س ــهرها  يک ــالن ش ــه ک ــه در هم  يک
 54 یدرصـد بـوده اسـت. بعبـارت     09/0رود تنهـا  یبـه شـمار مـ    ين منبـع درآمـد  یتـر یا اصلیافته دنیتوسعه 

ن یدرصـد از امـالك شـهر تـام     2در  یسـاخت و سـاز اضـاف    يااز صـدور مجـوز بـر    يدرصد درآمـد شـهردار  
  1شده است.

ــال ــات م ــار یدر مجمــوع امکان ــرا يشــهردار يو اعتب ــرد در جهــت اداره شــهر از محــل  یهز يب ــه ک ن
هــا و ا و وامی، هــدایدولتــ يهــاکمــکشــامل  یبطــور عمــده از دو منبــع اصــلاســت کــه  يادرآمــد ســاالنه

ن یانگر مشــارکت ســاکنان در تــامیــب یاســت کــه بــه نــوع يشــهردارا امــوال یــعــوارض و فــروش خــدمات 
شـهر منـابع    ینـ یخم ياطالعـات اخـذ شـده از شـهردار     يباشـد. بـر مبنـا   یاداره شـهر مـ   يهـا نـه یهز یمال

  ر است: ین مجموعه عمدتًا موارد زیا يدرآمد

 )یو اختصاص ی( عوارض عموم ياز عوارض شهر یناش يهادرآمد -

 يسات شهرداریو درآمد حاصل از وجوه و اموال و تأس یخدمات، درآمد مؤسسات انتفاع يبها -
 ها ییا و دارایاعانات، هدا -

 ر منابعیسا -

اد شــده بــر یــک از منــابع یــزان درآمــد آن در هــر یــانگر میــب يشــهردار يارقــام ارائــه شــده از ســو
ـ  یاسـت. بـا توجـه بـه ا     1384-88 يهـا سـال  یطـ  يجـار  يهـا متیحسب ق ن یـ رخ تـورم در طـول ا  نکـه ن

ر مناسـب و قابـل   یتصـو  يجـار  يهـا مـت ین ارقـام ارائـه شـده برحسـب ق    یر بـوده اسـت، بنـابرا   یها متغسال
نــه ین منظــور درآمــد و هزیــا يدهــد. بــرایمختلــف بــه دســت نمــ يهــاســال یاز درآمــد را طــ ياســهیمقا

مختلـف هـم    يهـا سـال  یل شـده و رونـد تحـوالت آنهـا طـ     یمـت ثابـت تبـد   یدر هر بخـش بـه ق   يشهردار
   رد.یگیثابت صورت م يهامتیو هم برحسب ق يجار يهامتیبرحسب ق

  يالف) درآمد شهردار
 يجار يهامتیبر حسب ق يب و روند تحوالت درآمدیترک - 

ــر پا ــب ون یــلیم 176803معــادل  1388شــهر در ســال  ینــیخم يه اطالعــات اخــذ شــده، شــهرداری

                                                             
   395-394، صص 1383کبگانی،  -1
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 1386ال و در ســال یــون ریــلیم 126432معــادل  1387زان در ســال یــن میــال درآمــد داشــته اســت. ایــر
 یپـنج سـال مـورد بررسـ     یطـ  يشـهردار  يال بوده اسـت. رونـد تحـوالت درآمـد    یون ریلیم 91724معادل 

 یداشـته اسـت. طـ    يرونـد صـعود   1386بـه جـز سـال     ين شـهردار یـ زان درآمـد ا یـ دهـد کـه م  ینشان مـ 
ــتغ يدرآمــد شــهردار 1384-86 يهــاســال ــدکیرات بســیی ــه بعــد  87کــه از ســال یداشــته درحال یار ان ب

  قبل داشته است. يهانسبت به سال یرشد قابل توجه
ــد در ســال یمتوســط رشــد ســال ــا   85انه درآم ــه ســال قبــل از آن تنه ــوده و  5/0نســبت ب درصــد ب

ــم ــلیم 91461زان آن از ی ــون ری ــال ی ــه  1384ال در س ــلیم 91906ب ــون ری ــال ی ــ 1385ال در س ده یرس
کـاهش   1386ال در سـال  یـ ون ریـ لیم 91724درصـد بـه    -2/0معـادل   ينـرخ رشـد  زان بـا  یـ ن میـ است. ا

در سـال  درصـد   8/37زان درآمـد بـا نـرخ رشـد     یـ افتـه و م یر ییـ در سـال بعـد تغ  اد شـده  یافته است. روند ی
ــپ يریش چشــمگیافــزا 1388درصــد در ســال  8/39و  1387 دا کــرده اســت. در مجمــوع متوســط رشــد  ی

  درصد بوده است.  9/17معادل  1384-88دوره  یشهر ط ینیخم يانه درآمد شهرداریسال
  است:  يبندر قابل طبقهیبه شرح ز يدرآمد یشهر در هفت کد اصل ینیخم يشهردار يمنابع درآمد

   یاز عوارض عموم یدرآمد ناش - 

 یاز عوارض اختصاص یدرآمد ناش - 

  یخدمات و درآمد موسسات انتفاع يبها - 

 ياردرآمد حاصله از وجوه و اموال شهرد - 

 يسات شهرداریدرآمد تأس - 

 هاییا و دارایاعانات و هدا - 

 ن اعتباریر منابع تامیسا - 

از آن اسـت کـه در    یعنـوان شـده حـاک    يبرحسـب کـدها   يشـهردار  يب منـابع درآمـد  یـ ترک یبررس
ن نقـش را  یشـتر یب یو اختصاصـ  یهمـواره درآمـد حاصـل از عـوارض عمـوم      یمـورد بررسـ   يهـا طول سـال 

ــدر ترک ــد شــهرداری ــ يب درآم ــ یداشــته اســت. ط ــورد بررس ــد ناشــ ،یدوره م ــوم یدرآم ــوارض عم  یاز ع
انــد. ل دادهیرا تشــک يدرصــد کــل درآمـد شــهردار  5/10 یدرصــد و درآمــد عـوارض اختصاصــ  8/60معـادل  
  اد شده بوده است.یاز دو منبع  يدرصد کل درآمد شهردار 3/71 یبعبارت

ن یکمتــر يو درآمـد حاصـل از وجـوه و امـوال شـهردار      يسـات شــهردار ین سـالها درآمـد تاس  یـ ا یطـ 
درصـد کـل    9/2درصـد و   2/0ب یـ ن منـابع بـه ترت  یـ ا داشـته اسـت.   يشـهردار  يب درآمـد یسهم را در ترک
 یز پـس از عـوارض عمـوم   یـ هـا ن یـی ا و دارایان اعانـات و هـدا  یـ ن میـ رنـد. در ا یگیرا دربرم يدرآمد شهردار

اسـت. در مجمـوع اگـر درآمـد حاصـل از       شـته دا يشـهردار  یمـال ن یدر تـام  يشـتر یدرصد نقـش ب  8/13با 
ــوم  ــوارض عم ــیع ــاع ی، اختصاص ــات انتف ــهردار یو تاس ی، موسس ــات ش ــوع  يس ــه ن ــد  یرا ب ــابع درآم  يمن
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ــزا (پا ــدرون ــی ــود، یدار) تلق ــا ش ــی ــابع ب ــهردار  80ش از ین من ــد ش ــد درآم ــک يدرص ــیرا تش ــد. یل م دهن
ن منــابع یـ او بـوده   يز همـواره صـعود  یــر نیـ اخ يهـا سـال  یاد شــده طـ یـ ن رونـد تحـوالت منـابع    یهمچنـ 

  اند. مواجه بوده یههمواره با رشد قابل توج
  

 ثابت يهامتیبرحسب ق يروند تحوالت درآمد - 

زان یــدهــد کـه م یثابــت نشـان مـ   يهـا مـت یبرحســب ق يشـهردار  يرونـد تحــوالت درآمـد   یبررسـ  
ــوجه  1384-86 يهــادرآمــد در طــول ســال ــل ت ــا کــاهش قاب ــرخ رشــد آن در ســال   یب ــوده و ن مواجــه ب

ــادل  1385 ــال   -4/10مع ــد و در س ــادل  1386درص ــت. ا  -6/14مع ــوده اس ــد ب ــدرص ــال  ی ــد در س ن رون
ــرخ رشــد  يزان درآمــد شــهرداریــر جهــت داده و مییــتغ 1387 ــا ن  8/33و  1387درصــد در ســال  2/13ب

دوره  یدر مجمــوع طــ دا کــرده اســت. نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــهیــش پیافــزا 1388درصــد در ســال 
ن یـ درصـد رشـد داشـته و ا    7/3زان یـ ثابـت تنهـا بـه م    يهـا مـت یبرحسـب ق  يدرآمد شـهردار  یمورد بررس

ــر ا یناشــ يشــهردار یو اختصاصــ یش عــوارض عمــومیاز افــزا ،شــتریش بیافــزا ن اســاس یــشــده اســت. ب
-و کمــک ایدرصــد و اعانــات و هــدا 7/16 یدرصــد، عــوارض اختصاصــ 5/3 یانه عــوارض عمــومیرشــد ســال

ثابـت) بـه جـز در     يهـا مـت یاد شـده (بـر حسـب ق   یـ  يدرصد بوده اسـت. تحـوالت درآمـد    6/0 یدولت يها
 يجـار  يهـا مـت یرات آن برحسـب ق ییـ تناسـب بـا تغ  مو  جهـت هـم   يتـا حـدود   1384-85 يهاطول سال

  ) 352-1و نمودار شماره  352-3و 2و 1ول شماره اباشد. (جدیم
  

  1384- 88 يهاو ثابت، سال يجار يهامتیبرحسب ق يشهردار يتحوالت درآمدروند  352- 1نمودار شماره 
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  و ثابت (ریال) يجار يهامتیبرحسب منابع و ق يزان درآمد شهرداری: م352-1جدول شماره 

 منبع درآمد
1384 1385 1386 1387 1388 

 مت ثابتیق يمت جاریق مت ثابتیق يمت جاریق مت ثابتیق يمت جاریق مت ثابتیق يمت جاریق مت ثابتیق يمت جاریق

 17,740,429,307 93,421,100,733 17,793,997,742 89,628,366,627 14,313,414,017 59,185,966,959 17,137,025,397 60,665,069,907 15,473,876,062 48,835,552,852 یاز عوارض عموم یناشدرآمد 

 4,079,101,401 21,480,547,978 2,298,915,588 11,579,637,817 2,834,647,166 11,721,266,032 2,490,750,887 8,817,258,139 2,200,245,768 6,943,975,644 یاز عوارض اختصاص یدرآمد ناش

 یموسسات انتفاع يخدمات و درآمدها يبها
 يشهردار

5,200,792,048 1,647,906,226 7,702,854,411 2,175,947,574 8,710,437,002 2,106,514,390 6,394,782,128 1,269,561,669 7,394,880,236 1,404,268,940 

 52,105,968 274,390,030 67,348,124 339,232,500 50,636,034 209,380,000 52,047,232 184,247,200 55,009,506 173,610,000 يحاصله از وجوه و اموال شهردار يدرآمدها

 2,726,882,675 14,359,764,165 278,349,772 1,402,047,800 0 0 46,610,169 165,000,000 217,883,547 687,640,474 يسات شهرداریدرآمد تاس

 4,938,446,794 26,005,860,815 3,152,788,490 15,880,595,626 2,554,802,720 10,564,109,247 3,375,702,800 11,949,987,911 4,815,421,608 15,197,470,594 ها ییا و دارایاعانات و هدا

 2,633,281,716 13,866,861,515 239,639,678 1,207,065,057 322,354,075 1,332,934,100 684,085,983 2,421,664,380 4,569,731,146 14,422,071,497 ن اعتباریر منابع تامیسا

 33,574,516,801 176,803,405,472 25,100,601,063 126,431,727,555 22,182,368,401 91,724,093,340 25,962,170,042 91,906,081,948 28,980,073,862 91,461,113,109 الیر -جمع کل

 33,575 176,803 25,101 126,432 22,182 91,724 25,962 91,906 28,980 91,461 الیون ریلیم -جمع کل

  شهر ینیخم يمأخذ : شهردار
  (درصد) 1384- 88 يهاسال يهامتیبرحسب ق يشهردار يب منابع درآمدی: ترک352-2جدول شماره 

1شرح درآمدردیف 3 8 41 3 8 51 3 8 61 3 8 71 3 8 8
10 0 53.46درآمد ناشی از عوارض عمومی0 6.06 4.57 0.95 2.8
2 0 0 7.69.612.89.212.1درآمد ناشی از عوارض اختصاصی0
30 0 5.78.49.55.14.2بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري0
4 0 0 0.20.20.20.30.2درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري0
5 0 0 0.80.20.01.18.1درآمد تاسیسات شهرداري0
6 0 0 16.613.01اعانات و هدایا و دارایی ها0 1.512.614.7
7 0 0 15.82.61.51.07.8سایر منابع تامین اعتبار0

10 010 010 010 010 0  جمع کل
  . محاسبات مشاور
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  (درصد) 1384-85 يها، ساليجار يهامتیبرحسب منابع و ق يشهردار ي: روند تحوالت درآمد352- 3جدول شماره 
 88-1384 88-1387 87-1386 86-1385 85-1384 شرح درآمد کد

  یاز عوارض عموم یدرآمد ناش 

  یاز عوارض اختصاص یدرآمد ناش 

  
موسسات  يخدمات و درآمدها يبها

  يشهردار یانتفاع


  
حاصله از وجوه و اموال  يدرآمدها

  يشهردار


  يسات شهرداریدرآمد تاس     

  ها  ییا و دارایاعانات و هدا  

  ن اعتبار یر منابع تامیسا  

 جمع کل

  
  يشهردار يهانهیب) هز

ه و یــته يبــرا يگــذارهیعمــدتًا در قالــب ســرما يشــهر يهــانــهیاد شــده، هزیــ يدر مقابــل درآمــدها
ران یـ ا يهـا يشـهردار  يهـا نـه یرد. هزیـ گیصـورت مـ   یو ارائـه خـدمات عمـوم    يشهر يهارساختیجاد زیا

  کرد: يبندر دستهیبه شرح ز يانهیتوان در چهارگروه هزیرا م
 هاا و کمکیشامل حقوق و دستمزد، مزا یپرسنل يهانهیهز - 

، يت، حمـل و نقـل و ارتباطـات، اجـاره خـدمات قـرارداد      یـ ل سـفر، مأمور یـ از قب يادار يهـا نهیهز - 
 یسوخت، برق، آب و مواد مصرف

ــهیهز -  ــان ــرما يه ــاز قب ياهیس ــرمای ــذارهیل س ــرا يگ ــاختمان و تاس يب ــداث س ــات، خریاح ــس د ی
ــرایــآالت و تجهنی، ماشــیســاختمان و حقــوق انتفــاع  يگــذارهیســرما يزات، کمــک و مشــارکت ب

 یومبه بخش عم

ــاپرداخــت -  ــال يه ــه بخــش عمــوم  یانتق ــد کمــک ب ــ یمانن ــه بخــش خصوص ــه ب ، ی، کمــک و اعان
 به کارکنان یانتقال يهاوام و پرداختبازپرداخت 

   



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  213

مهندسان مشاور نقش محیط    

ـ  يجـار  يهـا نـه یک هزیـ شـهر ابتـدا بـه تفک   ینـ یخم يشـهردار  يهانهیهز یبررس و سـپس   یو عمران
در  يشـهردار  يهـا نـه یاسـاس مجمـوع هز  ن یرد. بـرا یـ گیاعـالم شـده انجـام مـ     يانهیهز يک کدهایبه تفک
ــال  ــا 1388س ــلیم 184223ل دمع ــون ری ــه از ا ی ــوده اســت ک ــال ب ــن می ــهیدرصــد هز 6/54زان ی ــان  يه
ون یـ لیم 57362، 1384در سـال   ينـه شـهردار  یاسـت. کـل هز   يجـار  يهـا نـه یدرصـد هز  4/45و  یعمران

ــر ــد  ی ــرخ رش ــا ن ــه ب ــوده ک ــه  4/46ال ب ــلیم 83970درصــد ب ــون ری ــال ی ــا رشــد  1385ال در س  6/1و ب
 1387ن رقــم در ســال یــدا کــرده اســت. ایــش پیافــزا 1386ال در ســال یــون ریــلیم 85289بــه  يدرصــد

ون یـ لیم 146575درصـد نسـبت بـه سـال قبـل بـه        9/71دا کـرده و بـا رشـد    یـ پ ياش قابـل مالحظـه  یافزا
  ده است.یال رسیر

همــواره  1385و  86 يدهــد کــه بــه جــزء ســالهاینشــان مــ يشــهردار يهــانــهیب هزیــترک یبررســ
هـا  نـه ین نـوع هز یـ انـد. بـه عـالوه ا   ار داشـته یـ هـا را در اخت نـه ین سـهم از کـل هز  یشتریب یعمران يهانهیهز

 يهــانـه یمجمــوع هز 1384-88دوره  یداشـته اسـت. در مجمــوع طـ    يز رشـد صــعود یــر نیـ اخ يدر سـالها 
 8/17ابــت معــادل ث يهــامــتیدرصــد و برحســب ق 9/33ل دمعــا يجــار يهــامــتیبرحســب ق يشــهردار

    ) 352-2و نمودار شماره  352-4افته است. (جدول شماره یدرصد رشد 
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  1384- 88 يسالها – و ثابت  يجار يهامتیبرحسب نوع و ق يشهردار يهانهیب و روند تحوالت هزیزان، ترکی: م352- 4جدول شماره 

 نه هایهز
1384 1385 1386 1387 1388 

 مت ثابتیق يمت جاریق مت ثابتیق يمت جاریق مت ثابتیق يمت جاریق مت ثابتیق يمت جاریق مت ثابتیق يمت جاریق

 19,109,399,525 100,630,097,900 16,436,487,015 82,790,585,095 8,774,749,059 36,283,587,357 10,919,014,645 38,653,311,844 13,744,771,570 43,378,499,074 ال)ی(ر یعمران ينه هایهز

 15,874,009,295 83,592,532,949 12,663,193,818 63,784,507,262 11,851,274,702 49,005,020,892 12,801,431,190 45,317,066,414 4,430,696,709 13,983,278,815 ال)ی(ر يجار ينه هایهز

 34,983,408,821 184,222,630,849 29,099,680,833 146,575,092,357 20,626,023,760 85,288,608,249 23,720,445,836 83,970,378,258 18,175,468,279 57,361,777,889 )الیر(نه ها یمجموع هز

 34,983 184,223 29,100 146,575 20,626 85,289 23,720 83,970 18,175 57,362 ال)ی(رون یلیم -جمع کل

  شهر.ینیخم يمأخذ: شهردار
  1384- 88 ي، سالهايجار يهامتیبرحسب نوع و ق يشهردار يهانهی: روند تحوالت هز352- 2نمودار شماره 
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بـه   يبرنامـه حمـل و نقـل و بهبـود عبـور و مـرور شـهر        ،یپرسـنل  يهـا نـه یهز یدوره مورد بررس یط
درصـد   6/31ب یـ هـا بـه ترت  نـه ین هزیـ ال داده اسـت.  یرا تشـک  يشـهردار  يهـا نـه ین نـوع هز یشتریب بیترت
ــد کــل هز  6/25و  ــهیدرص ــان ــ يشــهردار يه ــس از آن برنــد. یگیرا دربرم ــتریپ ــن میش ــه ی زان بودج

-درصــد و پرداخــت 8/6بــا  يدرصــد، امــور ادار 1/15بــا  يتوســعه شــهر يزیــرنــه برنامــهیدر زم يشــهردار

 یســطح يدفــع آبهــا ت وین ســالها برنامــه هــدایــا ینــه شــده اســت. طــیدرصــد هز 3/6بــا  یانتقــال يهــا
انـد. بـه عـالوه    هـا را دارا بـوده  نـه ین سـهم از کـل هز  یکمتـر  یسـات حفـاظت  یجـاد تأس یداخل شهر و برنامه ا

درصــد  7/52 يتوسـعه شـهر   يزیـ ردرصـد، برنامــه  6/122معـادل   یپرسـنل  يهــانـه ین دوره هزیـ در طـول ا 
   )152-5و  6جداول شماره ( اند.رشد داشته

  
  ال)ی(ر 1384-88 ي، سالهايجار يهامتیو ق يانهیهز يبرحسب کدها يشهردار يهانهیهز زانیم: 352- 5جدول شماره 

 کد
  سال

 عنوان برنامه ها 
1384 1385 1386 1387 1388 

 42,755,489,236 16,966,117,194 7,326,691,897 9,446,609,289 7,873,833,933 يتوسعه شهر يزیبرنامه ر 31000

32000 
 يآبهات و دفع یبرنامه هدا
 داخل شهر  یسطح

243,773,097 131,788,583 780,083,656 457,629,282 487,461,000 

33000 
برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و 

  يمرور شهر
19,019,858,800 16,659,696,296 19,190,214,295 47,206,375,953 40,797,484,505 

 0 661,722,701 940,702,480 600,427,395 86,240,100 یسات حفاظتیجا تاسیبرنامه ا 34000
 10,119,255,713 10,879,675,664 4,231,651,115 8,504,658,552 6,816,855,968  يط شهریبرنامه بهبود مح 35000

36000 
 يجاد اماکن و فضاهایبرنامه ا
 یستیو تور ی، ورزشیفرهنگ

1,687,241,336 1,474,296,929 464,276,600 2,817,060,906 3,138,188,247 

37000 
سات و یر تاسیجاد سایبرنامه ا

 يالت شهریتسه
836,173,630 376,894,245 589,187,226 903,677,849 1,560,588,207 

 1,594,467,208 2,298,325,546 2,243,728,225 1,458,940,555 6,814,522,210 سات درآمد زایجاد تاسیبرنامه ا 38000

39000 
 ینیش بیپ ينه هایبرنامه هز

 یون عمرانینشده و د
0 0 517,051,863 600,000,000 177,163,784 

 100,630,097,900 82,790,585,095 36,283,587,357 38,653,311,844 43,378,499,074 یعمران ينه هایجمع هز
 57,596,104,690 46,948,044,705 37,110,973,591 32,150,039,381 2,346,131,985  یپرسنل ينه هایفصل اول: هز 10000
 12,825,682,193 8,643,545,798 4,943,109,614 6,852,130,582 4,598,266,615  يادار ينه هایفصل دوم: هز 20000

30000 
ه یسرما ينه هایفصل سوم: هز
 يا

952,510,170 542,241,100 264,339,530 1,537,506,100 3,037,856,126 

 10,132,889,940 6,655,410,659 6,686,598,157 5,772,655,351 6,086,370,045 یانتقال ينه هایفصل چهارم: هز 40000
 83,592,532,949 63,784,507,262 49,005,020,892 45,317,066,414 13,983,278,815 يجار ينه هایجمع هز

 184,222,630,849 146,575,092,357 85,288,608,249 83,970,378,258 57,361,777,889 نه هایجمع کل هز
 184,223 146,575 85,289 83,970 57,362 ال)یون ریلینه ها (میجمع کل هز

  شهرینیخم يمأخذ: شهردار
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  (درصد) 1384- 88 ي، سالهايانهیهز يبرحسب کدها يشهردار يهانهیب هزی: ترک352- 6جدول شماره 

  سال کد
 عنوان برنامه ها

1384 1385 1386 1387 1388 

 يتوسعه شهر يزیبرنامه ر 31000  
 داخل شهر یسطح يت و دفع آبهایبرنامه هدا 32000
 يبرنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهر 33000   
 یسات حفاظتیتاس دجایبرنامه ا 34000
 يط شهریبرنامه بهبود مح 35000 
 یستیو تور ی، ورزشیفرهنگ يجاد اماکن و فضاهایبرنامه ا 36000
 يالت شهریسات و تسهیر تاسیجاد سایبرنامه ا 37000
 سات درآمد زایجاد تاسیبرنامه ا 38000 
 یون عمرانینشده و د ینیش بیپ ينه هایبرنامه هز 39000

 یعمران ينه هایجمع هز
 یپرسنل ينه هایفصل اول: هز 10000
 يادار ينه هایفصل دوم: هز 20000
 يه ایسرما ينه هایفصل سوم: هز 30000
 یانتقال ينه هایفصل چهارم: هز 40000

 يجار ينه هایجمع هز
 نه هایجمع کل هز     

  . محاسبات مشاور
  

  يشهردار یج) تراز مال
و  يجــار يهــامــتیبرحســب ق يشــهردار نــهیآمــار و ارقــام مربــوط بــه درآمــد و هز یمطــابق بررســ

دوره  یطــ ين شـهردار یـ مثبـت بـوده اسـت. ا    يشــهردار یدر مجمـوع تـراز مـال   1384-88دوره  یثابـت طـ  
انگر تــراز یــنــه داشــته کــه بیال هزیــون ریــلیم 557418ال درآمــد و یــون ریــلیم 578326مــذکور معــادل 
ــلیم 20907مثبــت معــادل  ــال یدوره مــورد بررســ یال اســت. طــیــون ری ــراز م  يدر ســالها يشــهردار یت

ن یشــتریبــوده اســت. ب ی) منفــ1387ژه ســال یــ(بــه و 1387-88 يهمــواره مثبــت و در ســالها 86-1384
بــا  1387مربــوط بــه ســال ز یــن يزان کســریــن میشــتریو ب 1384زان مــازاد بودجــه مربــوط بــه ســال یــم

ــوده اســت. جــدول شــماره یــون ریــلیم 20143معــادل  یرقمــ ــراز  352-4ر شــماره و نمــودا 152-7ال ب ت
  دهد. یاد شده نشان میدوره  یرات آن را طییو تغ یمال
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  ال)یرون یلیم( 1384- 88 يسالها یشهر، طینیخم يشهردار ی: تراز مال352-7جدول شماره 
 تراز درآمد نهیهز سال

 
   


  
  کل  

  محاسبات مشاور.  
  

  1384-88 ي؛ سالهايشهردار ینه و تراز مالی: روند تحوالت درآمد، هز352- 3نمودار شماره 

  
  

- 5 0 0 0 0

0

5 0 0 0 0

1 0 00 0 0

1 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

138 4 138 5 1386 138 7 138 8

تراز هزینه درآمد
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ـ جد يو اعتبار ین منابع مالیامکانات تأم -3-5-3 ـ  يازهـا یرفـع کمبودهـا و ن   يد بـرا ی  یعمران
  شهر

  ارزش زا يها يعوارض بر کاربر - 
هـاي توسـعه    براي رفع کمبودهاو نیازهـاي عمرانـی شـهر یکـی از اثـرات مهـم تهیـه و اجـراء طـرح         

ی کـه ایـن اثـر بـه شـکل ارزش افـزوده       یهـا  زش اراضـی و امـاکن اسـت. در بخـش    شهري، تـأثیرات آن بـر ار  
نــابع مــالی جدیــد بــراي رفــع کمبودهــا و نیازهــاي تــوان از آن بــه منظــور تــأمین م شــود، مــی آشــکار مــی

دهـد، بـه طـوري کـه قیمـت       تـرین ارزش افـزوده در اراضـی تجـاري رخ مـی      عمرانی شهر سود جست. عمـده 
یابـد و ایـن در حـالی اسـت کـه ایـن تغییـرات قیمـت نـه           این اراضی ناگهان بـه چنـدین برابـر افـزایش مـی     
ایـن اراضـی، بلکـه تنهـا بـه دلیـل تحـوالت عمرانـی اسـت          تنها به دلیل تحوالت ایجاد شده توسـط مـالکین   

ــد    ــه م ــازي و مجموع ــکن و شهرس ــازمان مس ــومی (س ــه بخــش عم ــهریریک ــوده …و  يت ش ــانی آن ب ) ب
است. بنـابراین، بـدیهی اسـت کـه ارزش اضـافی حاصـله نیـز بـه طریقـی بایـد بـه بخـش عمـومی برگشـت               

  گردد: میهاي زیر پیشنهاد  داده شود. براي این منظور روش
یابـد،   هایی کـه بـه عملکـرد تجـاري و خـدمات انتفـاعی اختصـاص مـی         االمکان بخش حتی −

  در اراضی مربوط به شهرداري قرار داشته باشد.
ــی    − ــه م ــري ک ــد اراضــی دیگ ــراي خری ــد ب ــهرداري بای ــه بخــش  ش ــد ب ــاري  توان ــاي تج ه

  اختصاص یابد، اقدام مقتضی به عمل آورد.
ــاال عم  − ــوارد ب ــک از م ــیچ ی ــه اشــخاص، داراي   چنانچــه ه ــق ب ــی نگــردد و اراضــی متعل ل

ــد      ــداث واح ــه اح ــدام ب ــد توانســت در آن اق ــورتی خواهن ــوند، در ص ــاري ش ــرد تج عملک
تجاري نماینـد کـه قـبًال مبلغـی را بـه عنـوان حـق تعیـین کـاربري بناهـاي تجـاري (یـا             
ــی        ــت روز اراض ــاوت قیم ــغ از تف ــن مبل ــد. ای ــهرداري بپردازن ــه ش ــاعی) ب ــدمات انتف خ

  هر محل با قیمت اراضی تجاري همان محل تعیین خواهد شد.مسکونی 
بــراي عملــی کــردن ایــن امــر الزم اســت کــه ســطوح در نظرگرفتــه شــده بــراي بخــش تجــاري و  

تــر از حــد موردنیــاز باشــد تــا چنانچــه برخــی از مــالکین مایــل بــه احــداث واحــد تجــاري   خــدمات وســیع
ــطوح موردن   ــوي س ــد جوابگ ــده بتوان ــد، بخــش باقیمان ــه    نبودن ــدیهی اســت ک ــان، ب ــن می ــد. در ای ــاز باش ی

ضوابطی مثل صدور جـواز واحـدهاي صـنعتی و صـنفی مربوطـه (و بـازار موردنیـاز هـر بخـش زیـر پوشـش            
ریــزي شــده طــرح توســعه و عمــران) بــه  نظــارت کنتــرل شــهرداري هماهنــگ بــا نیــاز و چهــارچوب برنامــه

ــ    ــین ش ــد ســاخت. همچن ــایی احــداث را محــدود خواه ــن نظــارت و  خــودي خــود ســقف نه ــا ای هرداري ب
تواند عالوه بر پیگیري اهـداف طـرح، بخشـی از درآمـد مـورد نیـاز را کـه بـه شـهروندان خـدمات            کنترل می
  دهد، تأمین نماید. ارائه می
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  تأمین اراضی مورد نیاز براي احداث خدمات غیرانتفاعی - 
افـزوده   کنـد و ارزش  مـت اراضـی بـه سـبب خـدماتی اسـت کـه ایجـاد مـی         یبخش عمده افزایش ق

گیـرد. بهـاي واقعـی ایـن ارزش افـزوده بـه سـبب خـدماتی اسـت           آن به مالک یا بخش خصوصـی تعلـق مـی   
بایسـت توسـط شـهروندان پرداخـت گـردد. چنانچـه فـرض         که از طـرف شـهرداري تـأمین و هزینـه آن مـی     

ن ایــن ارزش افــزوده بایــد در مقایســه بــا قیمــت عــرف زمــین، متعلــق بــه جامعــه شــهر باشــد، در ایــ شــود
صورت شـهرداري موظـف اسـت ایـن مابـه التفـاوت را در حـد عادالنـه دریافـت نمایـد و در صـورت کسـري             

المنفعـه هزینـه    بودجه و یا نیاز به افـزایش بودجـه بـه منظـور احـداث خـدمات و تأسیسـات زیربنـایی عـام          
تـأمین معـابر   رو به هنگام تفکیـک اراضـی بـه وسـیله صـاحبان زمـین، الزم اسـت کـه عـالوه بـر           کند. از این

درصــد از اراضــی مــورد تفکیــک نیــز بــه شــکل بالعــوض بــه تملــک شــهرداري  20- 25موردنیــاز، حــداقل 
هـاي مربوطـه واگـذار شـود. عـالوه بـر ایـن در مـوارد          درآید تا به منظور احداث خـدمات مختلـف بـه بخـش    

ــه دلیــل شــکل مالکیــت و قــواره زمــین ممکــن اســت واگــذاري    ــادي ب ــا  20زی ــه درصــد از زمــ 25ت ین ب
تــوان ســهم شــهرداري را از میــزان اراضــی تحــت تملــک، بــه  شــهرداري مقــدور نباشــد، در ایــن مــوارد مــی

  اي را به نرخ روز به صندوق شهرداري واریز نمود. مالک واگذار کرد و در ازاء آن بهاي عادالنه
ــه   ــن جاب ــل از ای ــد حاص ــراي      درآم ــار الزم را ب ــًا اعتب ــده مجموع ــت ش ــین دریاف ــا زم ــایی و ی ج

هــاي الزم و ســایر تأسیســات  هــاي عمرانــی و احــداث شــبکه شــهرداري جهــت خریــد امــالك بــراي فعالیــت
توانـد از طریـق ایـن زمـین امکانـات الزم را بـراي واگـذاري اراضـی          نماید. شـهرداري مـی   زیربنایی فراهم می

  معوق به مالکینی که به دلیل اجراي طرح زمین خود را از دست دهند، فراهم آورد.
گـردد کـه اراضـی مـوات اطـراف شـهر کـه فاقـد مالکیـت هسـتند (و یـا             ن رابطه پیشنهاد میدر ای

مالکیــت دولتــی دارنــد) در اختیــار شــهرداري قــرار گیــرد تــا پــس از طــی مراحــل قــانونی، بــه ســرعت بــه  
هــاي  ســازي ایــن اراضــی اقــدام نمایــد و از آنهــا بــراي واگــذاري زمــین منظــور توســعه آتــی در قالــب آمــاده

  تفاده شود.معوض اس
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  شهر  یعمران يتهایمشارکت مردم در فعال یامکانات و چگونگ  -4-5-3
د آمـده اسـت. بـا    یـ پد یدر بحـث مشـارکت مـردم در سـطح جهـان      ياکـرد تـازه  یر رویدو دهه اخ یط

ــزرگ س يوقــوع رخــدادها ــوم  ین قــرن بیواپســ ي، دهــه هــایو اجتمــاع یاســیب ســتم، صــاحب نظــران عل
ن خـود  یـ آن داشـته انـد و ا   يو اجـرا  يزیـ در رابطـه بـا مقولـه برنامـه ر     یینظرهـا د یتجد يو شهر یاجتماع
  ن دوره بود.یا ین، طییاز باال به پا يزیتجارب ناموفق برنامه ر یدر پ

کـه   ي، جـدا نمانـد بـه نحـو    ینـه از مـوج بوجـود آمـده در سـطح جهـان      ین زمیـ ز در ایـ ران نیـ جامعه ا
ک تجربــه کوتـاه دوبــاره از ســال  یـ ده بــود، بعــد از یسـ ب ریشــتر بـه تصــو یکــه پ یقــانون اساسـ  100اصـل  
ــه اجرا 1378 ــیجنب ــپ ی ــرد. در اصــل ی ــ یدا ک ــانون اساس ــردم در   یکصــدم ق ــارکت م ــوه مش ــورد نح در م

  آمده است:  یعمران يتهایفعال
ـ ي، اقتصــادیاجتمــاع يع برنامــه هـا یشــبرد سـر یپ يبـرا «   ی، آموزشــیـ فرهنگــ  ی، بهداشــتی، عمران

، اداره امـور هـر روسـتا، بخـش،     یات محلـ یمـردم بـا توجـه بـه مقتضـ      يق همکـار یاز طر یر امور رفاهیو سا
ا اسـتان  یـ ده، بخـش، شـهر، شهرسـتان     يبـه نـام شـورا    ییا اسـتان ـ بـا نظـارت شـورا     یـ شـهر، شهرسـتان   

ن اسـاس مشـارکت مـردم    یـ بـر ا » کننـد. یآن را مـردم همـان محـل انتخـاب مـ      يرد که اعضـا یگیصورت م
اســت چــرا کــه شــهرها در وهلــه نخســت متعلــق بــه  يش ضــروریش از پــیشــهر بــ یعمرانــ يتهــایدر فعال

ران و یباشــند. لـذا مــد یشـهرها مـ   یران، حاکمــان و صـاحبان اصــل یـ م گیشـهروندان هسـتند و مــردم تصـم   
ــه ر ــبرنام ــهری ــبا يزان ش ــناخت عمی ــید ش ــته ها  یق ــردم و خواس ــرات و   یاز م ــد و نظ ــت آورن ــان بدس ش

ــخــود دخالــت دهنــد. در واقــع با  يهــایریم گیرنامــه هــا و تصــممــردم را در ب يخواســته هــا برنامــه « د ی
  شود.» مردم يبرا يزیبرنامه ر« ن یگزیجا» با مردم يزیر

شـود لـذا اسـتفاده از آراء و    یکمتـر دچـار اشـتباه مـ     یو وجـدان اجتمـاع   یکـه خـرد جمعـ    ییاز آنجا
اسـت   يکـرد یاز طـرح هـا، رو   يبـردار هـا و مشـارکت مـردم در اجـرا و بهـره      يریـ گمینظرات مردم در تصـم 

خواهـد داشـت. مشـارکت، دخالـت آگاهانـه، داوطلبانـه و همـه جانبـه مـردم در           یرا در پـ  یج مطلوبیکه نتا
شــان یط زندگیت محــیــفیارتقــاء ک ياســت کــه مــردم بــرا یطین شــرایباشــد و در چنــیاداره امـور شــهر مــ 

-ینشـان مـ   يشـتر یت بین حساسـ کننـد و نسـبت بـه مسـائل و مشـکالت شهرشـا      یت مـ یاحساس مسـئول 
  ند.ینمایم يشتریحل مسائل تالش ب يدهند و برا

ن شــهرها، بحــث مشــارکت شــهروندان، نحــوه یمربــوط بــه شــهروندان و مســئول ین اخالقــیجنبــه نــو
از  یکـ ی يسـاز کـه شهروند یباشـد. بـه طور  ین شـهرها مـ  ینـه مشـارکت توسـط مسـئول    یجاد زمیمشارکت و ا

ــر ــایمهمت ــات و ین وظ ــاف مقام ــ يحکومته ــرا یمحل ــتقو يب ــا ی ــاع و حکومته ــود اجتم ــ يت و بهب  یمحل
شــهروندان تــا  يالزم بــرا يالت و ســاز و کارهــایفــراهم آوردن امکانــات، تســه یعنــی ياســت. شهروندســاز
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خـود   يف شـهروند یف و تکـال یمناسـب وظـا   يشـان بهـره منـد گردنـد و بتواننـد بـه نحـو       یاز حقوق شهروند
  دهند.انجام  یرا در قبال جامعه محل

شـده اسـت کـه     میر تقسـ یـ مشـارکت شـهروندان بـه سـطوح ز     یزان و چگـونگ یـ ، ميبندک طبقهیدر 
  ابد.ییش میمراحل افزا یب در طیزان مشارکت به ترتیاز حداقل مشارکت آغاز شده و م

  
  سطح عدم مشارکت   -الف

مـردم صـورت    ين و بـا امضـا  یطـرح هـا بـر اسـاس نظـر مسـئول       يو اجـرا  يریم گین سطح، تصمیدرا
شـود و در واقـع مـردم بـه     یشـود کـه طرحهـا و برنامـه هـا بـه مـردم القـا مـ         یعمل مـ  يرد و به نحویگیم

 يزیـ برنامـه ر «کـرد  ین سـطح مصـداق رو  یـ کننـد. ا یزان عمـل مـ  یـ برنامـه ر  يعنوان صحه گذار برنامـه هـا  
  دهد.یباالتر از مردم وکامًال مجزا قرار م یز را در سطحیباشد که برنامه ریم» مردم يبرا

  
    يه مشارکت شهروندیسطح اول -ب

شـود سـپس   یدر مـورد طـرح بـه شـهروندان ارائـه مـ       ییهـا  ی، آگـاه ین سطح، بـا اطـالع رسـان   یدر ا
 يق رایـ ت برنامـه هـا بـا مشـورت شـهروندان از طر     یـ شـود و در نها یده و مطـرح مـ  یآنهـا پرسـ   يدگاه هاید
-یزان مـ یـ ن و برنامـه ر یهنـوز در دسـت مسـئول    ین سـطح قـدرت اصـل   یـ رسـند. در ا یب مـ یبه تصو يریگ

ه طــرح، یــن ســطح در مرحلــه تهیــاســت. ا يم ســازیشــهروندان در مرحلــه تصــم یباشــد و مشــارکت جزئــ
رسـد  یط موجـود بـه نظـر مـ    یکـه در شـرا   ین سـطح از مشـارکت راه حلـ   یـ تحقـق ا  يرد. بـرا یـ گیصورت م

م شــود و نظــرات مــردم در مــورد مســائل یتنظــ ییطــرح، پرسشــنامه هــاه یــن اســت کــه در مرحلــه تهیــا
  ه طرح دخالت داده شود.ین پرسشنامه ها در تهیج ایگردد و باالخره نتا يمرتبط با طرح جمع آور

  
  يسطح قدرت شهروند -ج

ن یــتوانــد محقــق شــود. در ایاز طــرح مــ يه طــرح و اجــرا و بهــره بــرداریــن ســطح در مرحلــه تهیــا
ــرا یداتیــســطح تمه ــ  يب ــدرت شــهروندان پ ــ ینــیش بیاعمــال ق ــشــود. در ابتــدا قــدرت برنامــه ر یم  يزی

ــ يریــم گیوتصــم ــه صــورت متعــادلیــن شــهروندان و برنامــه ریب ــا یم مــیتقســ یزان ب شــود. شــهروندان ب
ا رد یــب یقــدرت شــهروندان بــر تصــو يپردازنــد و در مرحلــه بعــدیمــ ین بــه مــذاکره و چانــه زنــیمســئول

ــا شــود.یطــرح هــا اعمــال مــ  یالت محلــینــدگان مــردم در قالــب تشــکیق وکــال و نمایــن مراحــل از طری
ز از یـ از طـرح هـا ن   يطـرح هـا و بهـره بـردار     يرد که به موازات آن نظـارت و کنتـرل بـر اجـرا    یگیصورت م

بـر آن   ياسـت کـه در توانمنـد سـاز     يوه ایـ ن سـطح در واقـع   یـ رد. ایـ گیندگان صورت مـ یق همان نمایطر
  شود.یه میتک
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قـدرت و کنتـرل شـهروندان     یعنـ ین سـطح  یـ تـوان بـه تحقـق ا   یشـهر مـ   يکار آمدن شوراها يبا رو
و  ين شـهر، شـهردار  یکتـر بـا مسـئول   ینزد يجـاد ارتبـاط و همکـار   یتوانـد بـا ا  یشـهر مـ   يدوار بود. شورایام

  ن سطح از مشارکت شهروندان را قوت بخشد.یا يشهر يه کننده طرحهاین مشاور تهیمهندس
عمـل کننــد کــه   يد بــه نحــویـ شــهر ) با يو شـورا  ين شــهر (شــهرداریالت و مسـئول یدر واقـع تشــک 
ـ  يتهـا یاز فعال يو بهـره بـردار   یـی مردم را در امور اجرا شـهر دخالـت دهنـد. در مرحلـه اجـرا، نقـش        یعمران

ن امـر آثـار   یـ کـار باشـد کـه ا    يرویـ ا بـه عنـوان ارائـه دهنـدگان ن    یـ  یمـال  ينه کمکهایتواند در زمیمردم م
آن نقـش داشـته انـد     يریـ کـه خـود در شـکل گ    یطـ یرا مـردم در قبـال مح  یخواهد داشت. ز یراوانمثبت ف

  خواهند داشت. يشتریت بیاحساس مسئول
شـبرد اهـداف در   یپ يبـرا  یتواننـد بـا جلـب اعتمـاد مـردم، منبـع خـوب       یشـهر مـ   يو شورا يشهردار

ن امـر منـافع   یـ ش ببرنـد. ا یمـردم پـ   یبـا همراهـ   یو رفـاه  ی، اجتمـاع ی، فرهنگـ یمختلف عمران يحوزه ها
تواننـد بـه   یمـ  ین صـورت بـه راحتـ   یـ خواهـد داشـت چـرا کـه در ا     يشـورا و شـهردار   يز بـرا یـ ن ياقتصاد

و  یخـدمات  يپـروژه هـا   يمختلـف بپردازنـد. در واقـع، واگـذار     يشـبرد پـروژه هـا   یپ يجلب نظـر مـردم بـرا   
ن یـ و نقـش مـردم اسـت. چـرا کـه ا     از مشـارکت   يریـ در جهـت بهـره گ   يراهکـار  یبه بخش خصوص یرفاه

ــرا ــا ک یت خــود، محصــوالت و خــدماتیــاثبــات حقان يبخــش ب ــه مــیــفیب ــاال ارائ ن در یدهــد همچنــیت ب
بـه ارائـه    يمـت تمـام شـده کمتـر    ید، بـا ق یـ بهـره جو  یداوطلـب مردمـ   يروهـا ین بخـش از ن یـ که ا یصورت

  پردازد.یخدمات م
 ينـه هـا  یو زم یط اجتمـاع یتوجـه بـه شـرا   بهره گرفتن از مشارکت شـهروندان بـر حسـب مـورد و بـا      

ــا فرهنــگ ســازیطلبــد. در واقــع مــیرا مــ یهــر شــهر، ابتکــارات یفرهنگــ  ينــه هــایجــاد زمیو ا يتــوان ب
را بـه سـمت توسـعه و عمـران شـهر، جهـت داد. در        یمردمـ  يل هـا یش هـا و پتانسـ  یها، گرا يمناسب انرژ

 يو شـورا  يموجـود، شـهردار   يزه هـا یـ بـه انگ  یمشـارکت و جهـت دهـ    يزه هـا یـ ند بـا کشـف انگ  ین فرایا
  رد.یگیبهره م یشهر از مشارکت مردم

ژه و یـ و يمـوثر در جلـب اعتمـاد و مشـارکت مـردم، ارائـه آموزشـها        ياز روشـها  یکـ ین، یـ عالوه بـر ا 
از مـردم شـناخت    ياریشـود کـه بسـ   یده مـ یـ ح و مـوثر بـه شـهروندان اسـت. اغلـب د     یصـح  یاطالع رسـان 

از حرکتهـا کـه در جهـت     ياریشـکالت و منـابع اطـراف خـود ندارنـد و از عواقـب بسـ       از مسـائل و م  یدرست
مناسـب   يدگاهها و ابزارهـا یـ ننـد و بـه د  یندارنـد. پـس از آنکـه مـردم آمـوزش بب      یشتر است، اطالعـ یرفاه ب

د از مسـئوالن داشـته باشـند، چگونـه بـا      یـ با یابنـد کـه چـه انتظـارات    ییز شـوند، آنگـاه در مـ   یمشارکت تجه
  د خود انجام دهند.یرا با یارتباط برقرار کنند و چه اقداماتآنها 

ـ یـ از قب یعدم مشارکت را در اشـکال مختلفـ   شـهر   یزگیمـردم بـه حفـظ نظافـت و پـاک      یتـوجه  یل ب
ل یوســا يبــه نگهــدار یتــوجه یا بــیــب یــ، تخریت مقــررات راننــدگیــ، عــدم رعايســبز شــهر يو فضــاها
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ل هــا، عــدم یم مســیبــدون مجــوز، تجــاوز بــه حــر يا، ســاخت وســازهی، تخلفــات ســاختمانیه عمــومیــنقل
ــوارد    ــوارض و م ــع ع ــه موق ــت ب ــاز ا يپرداخ ــن قبی ــرما  ی ــل س ــود. در مقاب ــاهده نم ــذاریل مش در  يه گ

ل بــه موقــع زبالــه، محافظــت از یــو تحو يزه نگــاه داشــتن شــهر، جمــع آوریشــهر، پــاک یعمرانــ يتهــایفعال
از  یی.. نمونــه هــا.ســبز و يب فضــایــاز تخر يریا جلــوگیــ ي، حفــظ و نگهــداریل حمــل ونقــل عمــومیوســا

  مشارکت مردم در عمران شهر است.
در  یمـردم نهـاد مردمــ   يهــاسـازمان ل یجلـب مشــارکت مـردم در امـور شــهر تشـک     ياز راههـا  یکـ ی

نـد و  یم بـا مـردم محلـه برقـرار نما    یتواننـد ارتبـاط مسـتق   ین افـراد مـ  یـ است. ا يامحله يهاياریقالب شورا
  رند.یل و مشکالت محله قرار گیان مسایجر م دریبه طور مستق
ـ  ياریشورا شـهر خواهنـد بـود و بـا انعکـاس مشـکالت محلـه و         ين مـردم و شـورا  یها در واقع رابـط ب

هـا  يریـ گمیشـهر، شـورا را در شـناخت مشـکالت شـهر و ارائـه راه حـل هـا و تصـم          ينظرات مردم به شـورا 
  ند.یکمک نما
  

  شهر یعمران يهاتیو فعال يزیرمشارکت مردم در برنامه يایمزا - 
توســعه و  يهــاطــرح يو اجــرا يزیــرمشــارکت مــردم در برنامــه يا و دســتاوردهایــن بخــش مزایـ در ا
  شود:یشرح داده م يامحله يتوانمندساز

هـا در  برنامـه  یاز الزامـات قـانون   یکـ ین: مشارکت مـردم بـه مـرور زمـان بـه عنـوان       یانطباق با قوان -
عمـل بـه قـانون،     يزان بـرا یـ رد قـرار گرفتـه اسـت و برنامـه    یـ تأکشـرو مـورد   یپ ين کشـورها یقوان
 رند به آن توجه کنند.یناگز

ــار دموکرات - ــاعتب ــه ی ــردم در برنام ــارکت م ــرک: مش ــرا   يزی ــا ب ــق آنه ــا ح ــدخ يب ــدن در ی ل ش
از  یکــیوه ین شــیــکنـد. ا یدا مــیــشـود، ارتبــاط پ یکــه بــه سرنوشـت آنــان مربــوط مــ  یماتیتصـم 

 در جامعه است. يساالرق مردمیمهم تعم يهاوهیش

کمـک   یتوسـعه محلـ   يهـا کـه بـه طـرح    ییهـا از مؤسسـات و بنگـاه   ياریآسـانتر: بسـ   ین مالیتأم -
 کنند.یم ینه تلقین زمیدر ا یشرط مهمشیکنند، مشارکت مردم را پیم یمال

ت، مهـارت و تـوان کـار    یـ ، اعتمـاد بـه نفـس مـردم، قابل    يزیـ رر شدن در برنامـه ی: درگيتوانمندساز -
ر مشـکالت چـه بـه    یکنـد بـر سـا   ین امـر بـه آنهـا کمـک مـ     یـ دهـد. ا یش مـ یآنـان را افـزا   یگروه

 ، بهتر غلبه کنند.یو چه گروه يصورت فرد

کامـل   یشـتر: دولتهـا بـه نـدرت ابـزار و آگـاه      یمنابع و در دسترس قـرار گـرفتن منـابع ب    ییافزاهم -
بــرآورده شــدن  يبــرا يدیــمنــابع جد یمردمــ يار دارنــد. همکــاریــحــل مشــکالت را در اخت يبــرا
 دهد. یار قرار میجامعه در اخت يازها و آرزوهاین
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ط اطـراف خـود   ینش نسـبت بـه محـ   یـ ن منبـع دانـش و ب  یبهتر: مردم هر محـل بهتـر   يریگمیتصم -
گانگــان) و یادتر از بیــاد (زیــانــد و تعــامالت زشــتر عمــر خــود را در آنجــا گذرانــدهیرا بیــهســتند، ز

ار یبســ يســازمینــد تصــمیشـود، فرآ  یت اســتفاده درســتیــن مزیــبــه هــم دارنــد. اگـر از ا  یکـ ینزد
 ز خواهد بود.یآمتیموفق

حــل  يمناسـب بــرا  يهــاحـل ارائــه راه یهـر طرحــ  ییج بهتـر: از آنجــا کــه هـدف نهــا  یکسـب نتــا  -
ممکـن و   يهـا حـل تـوان راه یر شـود، مـ  یـ درگ يزیـ ردر برنامـه  یمشکالت است. اگـر جامعـه مـدن   

 به دست آورد. يج بهتریش و اصالح کرد و نتایآزما ییهاش از انتخاب نیرا پ يشنهادیپ

د بهتـر نســبت بــه  یــکسـب د  يک بـا مــردم بــه متخصصـان بــرا  یــنزد ي: همکـار ياآمـوزش حرفــه  -
ج یعمــل کننــد و نتــا يشــود آنهــا بــه شــکل مــؤثرتریکنــد و باعــث مــیجامعــه هــدف کمــک مــ

 کسب کنند.  يبهتر

ــه وجــود مــ ییهــا فضــادر برنامــه یمردمــ يط پاســخگو: همکــاریمحــ - ســازگار  يآورد کــه بــرایب
 ر آنها الزم است.یمتغ يازهایشدن با ن

ط اطـراف خـود عالقمنـد    یبـه محـ   یدهـ : مـردم بـه مشـارکت در شـکل    یعمـوم  يازهایبرآوردن ن  -
ــذت مــ ــد زیهســتند و از آن ل ــبرن ــی ــد کــه م ــتواننــد از ایرا معتقدن خــود را  يازهــایق نیــن طری

 برطرف کنند.

عمـل   يممکـن بـرا   يهـا نـه یاز گز يق مشـارکت درك بهتـر  یـ مـردم از طر شتاب گرفتن توسـعه:    -
نگـاه کننـد و    يتـر وجـود دارد کـه بـه مسـئله بـه شـکل مثبـت        يشـتر یکنند و احتمـال ب یدا میپ

آنـان کـه عامـل     یه اجتمـاع یقـت سـرما  یدا کننـد. در حق یـ ز پیـ ربرنامه يبه نهادها يشتریاعتماد ب
 ابد.ییش میشرفت برنامه است، افزایپ

انـد، احسـاس   م بـوده یکـه خـود در خلـق آن سـه     یطـ یدار: مـردم بـه مح  یـ توسـعه پا بـه   یابیدست -
ــتگ ــتریب یدلبس ــ يش ــد. در ایم ــکنن ــدار ی ــر آن را نگه ــورت بهت ــ ين ص ــد. ایو اداره م ــکنن ن ی

ـ  یسـات بـه وجـود آمـده (وندال    یموضوع از احتمال وارد کردن خسـارت بـه تأس   ا یـ  یتـوجه یسـم)، ب
  کاهد.   ینه میپرهزرات ییل مداوم به تغیم

ــازمان  ــرین س ــهر بهت ــوراي ش ــت   ش ــارکت در فعالی ــراي مش ــردم ب ــده م ــهر   دهن ــی ش ــاي عمران ه
هـاي   توانـد بـا بررسـی نحـوه انجـام کـار و چگـونگی مشـارکت مـردم، گـروه           شود. این شورا مـی  محسوب می

ونــه، احــداث و کــار تشــکیل داده و بدینوســیله انجــام قســمتی از امــور را بــه مــردم محــول نمایــد. بــراي نم
نگهداري فضاهاي سـبز همسـایگی و همجـواري کـه زمـین آنهـا بـه وسـیله طـرح توسـعه و عمـران تـأمین             

گـردد و یـا فضــاهاي ورزشـی کـه در سـطوح زیــر محـالت کـار خواهنـد کــرد، در ایـن رده کارهـا قــرار            مـی 
  خواهند گرفت.
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ن شـهر کمـک   هـاي توسـعه و عمـرا    روش دیگري کـه بـه تشـویق مـردم بـراي مشـارکت در طـرح       
هـا بـراي عمـوم اسـت. امـا چنانچـه        کند، اتخاذ تدابیري براي روشـن نمـودن منـافع و اهـداف ایـن طـرح       می

هـاي عمرانـی ننمایـد، مـردم      اي روشـن اقـدام بـه توجیـه اهـداف و نتـایج مثبـت فعالیـت         شهرداري به گونه
شـود بلکـه    هـا ممکـن نمـی   گردنـد و نـه تنهـا جلـب همکـاري آن      ها مواجـه مـی   تنها با مشکالت و موانع طرح

ــه طــور کلــی بیشــترین همکــاري کــه مــردم     مقاومــت ــه وجــود خواهــد آورد. ب هــایی نیــز در ایــن مــورد ب
هــاي عمرانــی شــهر بنماینــد، همــین عــدم مقاومــت در مقابــل انجــام طــرح  تواننــد در پیشــبرد فعالیــت مــی

هـاي مختلـف    سـازمان یـق  هـا از طر  توسعه و عمران شهر است که روش باال و نیـز رعایـت دقیـق ایـن طـرح     
  تواند عاملی کارساز در این مورد به شمار آید. شهري، می

هـاي مختلـف شـهري،     سـازمان الزم به توضیح اسـت کـه بـر اسـاس تجـارب گذشـته ایـن مشـاور،         
هـاي توسـعه و عمـران شـهر هسـتند و بـدین طریـق بـه صـورت           اغلب بزرگترین عامل نادیده گرفتن برنامـه 

  کنند. ها عمل می ها و برنامه دم در مقابل این طرحالگوي مقاومت منفی مر
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امکانات و مشکالت جذب، آموزش و سـازماندهی نیـروي انسـانی متخصـص در زمینـه       -5-5-3
  هاي عمرانی شهر ریزي و اجراي طرح برنامه
شـهر در حـال حاضـر بـراي توسـعه عملیـات عمرانـی خـود بـه نیروهـایی نیازمنـد             ینـ یشهرداري خم

هـاي توسـعه شـهري و عملیـات عمرانـی نقـش مفیـدتر و مـؤثرتري داشـته           اند در پیشـبرد طـرح  است تا بتو
ــارآیی       ــهرداري از تخصــص و ک ــاغل در ش ــی ش ــاي اداري و عمران ــیاري از نیروه ــز بس ــی نی ــد. از طرف باش
چنــدان بــاالیی برخــودار نیســتند و نیروهــاي موجــود، الزم اســت کــه در آینــده بــراي اجــراء اهــداف طــرح  

هــاي الزم را ببیننــد تــا بتواننــد تحقــق اهــداف طــرح توســعه و عمــران و ســایر   مــران، آمــوزشتوســعه و ع
هاي آتی را میسـر سـازند. در ایـن زمینـه بنـد چهـارم شـرایط عمـومی قـرارداد نیـز آمـوزش نیروهـاي              طرح

  متخصص به منظور تجهیز شهرداري را الزامی دانسته و چنین اعالم داشته است : 
طــرح، موظــف اســت حــداقل پــنج نفــر از کارمنــدان ذیصــالح شــهرداري کــه  دســتگاه تهیــه کننــده”

حقوق و مزایـاي آنهـا از طـرف شـهرداري پرداخـت خواهـد شـد و صـالحیت و شـرایط کـار آنهـا بـه تأییـد              
کارفرما رسیده باشـد، در زمـان انجـام خـدمات موضـوع ایـن قـرارداد در دفتـر محلـی، بـر اسـاس ضـوابط و             

کننـده طـرح، موظـف خواهـد بـود کارمنـدان مـذکور را بـه          گمـارد. دسـتگاه تهیـه   مقررات اداري خود به کار 
ــه پیشــبرد و ادامــه طــرح   هــاي تهیــه شــده، در  نحــوي آمــوزش دهــد کــه بعــد از اتمــام مطالعــات قــادر ب

الزحمـه کـه در شـرایط خصوصـی قـرارداد       شهرداري باشند و بر اساس حجـم و میـزان فعالیـت مشـاور حـق     
  “.گاه تهیه طرح یا شهرداري پرداخت گردد گردد توسط دست منظور می

توانـد کمـک شـایانی بـه شـهرداري در پیـاده کـردن طـرح هـا داشـته باشـد،             انجام این پیشـنهاد مـی  
ولی عمًال در شهرهاي کوچک، نـه شـهرداري قـادر بـه تـأمین بودجـه بـراي تربیـت چنـین نیرویـی اسـت و            

گـردد. امـا بـر اسـاس      یله شـهرداري میسـر مـی   نه اصوًال جذب چنین متخصصینی بعـد از تعلیمـات، بـه وسـ    
فـراهم اسـت و    ییشـهر امکـان آمـوزش چنـین نیروهـا      ینـ یگـردد کـه در شـهر خم    ها اسـتنباط مـی   بررسی

ــنل   ــوزش  پرس ــه، آم ــدر نتیج ــاز    ی ــت شهرس ــدتًا معاون ــهرداري (عم ــان ش ــی از کارکن ــده  و بعض  ياد ش
هــایی کــه از طریــق پاســخ بــه  شــهرداري) عمــًال بایــد در طــول کــار، در برخوردهــاي معمــول و در آمــوزش

  پذیرد، شکل گیرد. ها انجام می استعالم
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چگــونگی قــوانین و مقــررات موجــود مربــوط بــه عمــران شــهر، مالکیــت اراضــی،  -6-5-3
  اختیارات وظایف شهرداري و سایر سازمانهاي مؤثر در عمران شهر 

ــدرکار فعالیتهــاي توســعه و عمــران شــهر مــی ســازمانها، ادارات و نهادهــاي مختلفــی دســت باشــند ان
ــراي توســعه مناســب شــهر دنبــال مــی   کننــد. در ایــن کــه هرکــدام از آنهــا قــوانین و مقــررات خاصــی را ب

-مـی ریـزي، هـدایت و توسـعه شـهر مـؤثر واقـع       بخش از مطالعات، قوانین و مقرراتـی کـه در فرآینـد برنامـه    

کننــد شــوند و یــا رابطــه بــین ســازمانهاي مــؤثر در توســعه و عمــران شــهر و ســاکنان شــهر را تعیــین مــی 
  گیرد.مورد بررسی قرار می

شـوند: اول قـوانین و مقرراتـی کـه جنبـه      بنـدي مـی  قوانین و مقررات شـهر در دو گـروه عمـده دسـته    
ــوان    ــت؛ دوم ق ــور الزم االجراس ــهرهاي کش ــامی ش ــته و در تم ــومی داش ــه عم ــأثر از برنام ــه مت ــاي ینی ک ه

هـاي جـامع و تفصـیلی و    توسعه شهري اسـت. ایـن گونـه قـوانین تحـت عنـوان ضـوابط و مقـررات در طـرح         
-هاي راهبردي اختصاصًا بـراي هـر شـهر باتوجـه بـه شـرایط و نیازهـاي شـهر تهیـه و پیشـنهاد مـی           یا طرح

  گردد.
رفًا آن دســته از قــوانینی کــه در بررســی تمــامی قــوانین از حیطــه مطالعــه حاضــر خــارج اســت و صــ 

  گیرد.کند مدنظر قرار میفرآیند توسعه شهر نقش مؤثري ایفا می
  

  قوانین مربوط به اراضی -1-6-5-3
  قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و نحوه تعیین آنها -1-1-6-5-3

  تعریف محدوده شهر: -الف
محدوده شهر عبارت اسـت از حـد کالبـدي موجـود شـهر و توسـعه آتـی در دوره طـرح جـامع و تـا            :1ماده 

تهیــه طــرح مــذکور در طــرح هــادي شــهر کــه ضــوابط و مقــررات شهرســازي در آن الزم االجــرا   
هــا عــالوه بــر اجــراي طرحهــاي عمرانــی ازجملــه احــداث و توســعه معــابر و  باشــد، شــهرداريمــی

ــ   ــهري و تأسیس ــدمات ش ــأمین خ ــرل و    ت ــود کنت ــانونی خ ــایف ق ــارچوب وظ ــایی در چ ات زیربن
نظارت بـر احـداث هرگونـه سـاختمان و تأسیسـات و سـایر اقـدامات مربـوط بـه توسـعه و عمـران            

  در داخل محدوده شهر را نیز برعهده دارند.
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  تعریف حریم شهر: -ب
شــهر کــه نظــارت و حــریم شــهر عبــارت اســت از قســمتی از اراضــی بالفصــل پیرامــون محــدوده : 2مــاده 

کنتــرل شــهرداري در آن ضــرورت دارد و از مــرز تقســیمات کشــوري شهرســتان و بخــش مربــوط  
  تجاوز ننماید.

بــه منظــور حفــظ اراضــی الزم و مناســب بــراي توســعه مــوزون شــهري بــا رعایــت اولویــت حفــظ    
ــراي احــداث ســاختمان و تأسیســات در     ــه اســتفاده ب ــا، هرگون اراضــی کشــاورزي، باغــات وجنگله

هـاي جـامع و هـادي امکـان     اخل حریم شهر تنهـا در چـارچوب ضـوابط و مقـررات مصـوب طـرح      د
  پذیر خواهد بود.

هـا و ضـوابط مصـوب در    نظارت بـر احـداث هرگونـه سـاختمان و تأسیسـات کـه بـه موجـب طـرح           
داخل حریم شهر مجـاز شـناخته شـده و حفاظـت از حـریم بـه اسـتثناي شـهرکهاي صـنعتی (کـه           

ــانون شــهرداریها مســتثنی مــی در هــر حــال از محــد ــه عهــده وده و حــریم شــهرها و ق باشــند) ب
باشــد. هرگونــه ســاخت و ســاز غیرمجــاز در ایــن حــریم تخلــف محســوب و شــهرداري مربــوط مــی

  با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
  

کـاربري مسـکونی بـراي امـر مسـکن       قانون منع فروش و واگذاري اراضـی فاقـد   -2-1-6-5-3
  شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقیبه 

  آیین نامه اجرایی:  
در اجــراي ایــن آیــین نامــه، محــدوده و حــریم شــهر، شــهر مســکونی و شــهر جدیــد و محــدوده    :1مــاده 

هـاي مصـوب جـامع و تفصـیلی     باشـند کـه در طـرح   هـایی مـی  ها و حـریم روستا عبارت از محدوده
ــه  ــاد شــهرك و ش ــادي شــهرها، ایج ــع   و ه ــه تصــویب مراج ــادي روســتایی ب ــد و طــرح ه ر جدی

  قانونی ذیربط رسیده باشند.
قــانون، برخـورداري از کــاربري مســکونی در   1منظــور از نداشـتن کــاربري معـارض موضــوع مـاده    : 2مـاده  

هــاي شــهرکها و شــهرهاي هــاي مصــوب جــامع، تفصــیلی و هــادي و طــرح محــدوده طبــق طــرح
  باشد. جدید می

ات ایـن آیـین نامـه ماننـد لـزوم اسـتعالم و نظـایر آن در اسـتفاده مسـکونی از زمـین،           کلیـه مقـرر   :3ماده 
بـراي کلیـه اشـخاص حقیقــی و حقـوقی اعـم از خصوصـی، عمــومی و دولتـی و وابسـته بـه آنهــا و          

  همچنین بنیادها و نهادهاي انقالبی و اوقاف الزم االجرا است.
-ي مسـکونی بـراي امـر مسـکن توسـط تمـام دسـتگاه       واگذاري، تفکیک و افراز اراضـی فاقـد کـاربر    :4ماده 

ــه   ــا اعــم از وزارتخان ــه آنه ــا، ســازمانها، نیروهــاي نظــامی و  هــاي دولتــی و عمــومی و وابســته ب ه
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ــومی        ــات عم ــی و مؤسس ــاي انقالب ــا و نهاده ــی، بنیاده ــرکتهاي دولت ــهرداریها و ش ــامی، ش انتظ
کنـد، تحـت هـر عنـوان و     ام مـی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت کـه بـه واگـذاري اراضـی اقـد     

  در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقًا ممنوع است. 
هرگونــه واگــذاري اراضــی در داخــل منــاطق چهارگانــه تحــت مــدیریت ســازمان حفاظــت محــیط : 5مــاده 

  زیست ممنوع است.
اقرارنامـه کتبـی ضـمن    هرگونه نقل و انتقـال اراضـی فاقـد کـاربري مسـکونی، مشـروط بـر تسـلیم          :6ماده 

سند انتقال در دفـاتر اسـناد رسـمی توسـط منتقـل الیـه، دایـر بـر اطـالع از کـاربري غیرمسـکونی            
  زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.

ایـن آیـین نامـه مـورد نقـل و       6هـاي اراضـی غیرمسـکونی کـه بـه ترتیـب مقـرر در مـاده         کـاربري : 7ماده 
الیحــه قــانونی واگــذاري و  5هــاي مــاده ابــل تغییــر توســط کمیســیونگیرنــد. قانتقــال قــرار مــی

ــران     ــالمی ای ــوري اس ــت جمه ــی در حکوم ــاي اراض ــوب  –احی ــویب   – 1359مص ــع تص و مراج
طرح هادي و تغییـرات بعـدي آنهـا نبـوده و قبـول تقاضـاهاي متضـمن درخواسـت تغییـر کـاربري           

ــه ــا توســط دبیرخان ــوط، شــهرداریها و ســایر اعضــا  آنه ــن تقاضــا در جلســات  هــاي مرب و طــرح ای
  کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است.

هایی کـه قانونـًا مجـاز بـه واگـذاري زمـین بـراي امـر مسـکن بـه اشـخاص حقیقـی و             کلیه دستگاه :8ماده 
باشند، موظفنـد شـماره، تـاریخ و مـتن پاسـخ اسـتعالم دریافـت شـده از مراجـع مقـرر           حقوقی می

ي زمـین مــورد واگـذاري از کـاربري مسـکونی و ضـوابط و مقــررات      در قـانون را دایـر بـر برخـوردار    
هـا  متناسب با تعداد استفاده کننـدگان بـه طـور کتبـی در توافـق نامـه هـا، صورتجلسـات، ابالغیـه         

  و سایر مدارك مربوط به واگذاري زمین قید نمایند.
نقشــه موقعیــت اســتعالم کننــدگان کــاربري زمــین و ضــوابط و مقــررات ســاختمانی آن مکلفنــد   :9مــاده

زمین در مقیـاس مناسـب طبـق سـند مالکیـت، نشـانی زمـین و سـایر مشخصـاتی کـه اظهـارنظر            
  نماید، به مراجع مورد استعالم مربوط ارایه دهند.توسط مرجع مورد استعالم را تسهیل می

مراجــع مــورد اســتعالم مکلفنــد ظــرف ده روز پــس از وصــول نامــه دفترخانــه اســناد رســمی یــا  : 10مــاده 
  جع واگذار کننده زمین نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمایند.مرا

ــاده  ــین   :11م ــورد زم ــازي درم ــکن و شهرس ــازمانهاي مس ــهرکها و   س ــدوده ش ــع در مح ــالك واق ــا و ام ه
شــهرهاي جدیــد و شــهرداریها در داخــل محــدوده شــهر اســتعالمهاي دریافــت نشــده را براســاس  

ــی طــرح مصــوبات و نقشــه ــاي جــامع،هــاي اجرای ــد داد.   ه ــا پاســخ خواهن ــادي آنه تفصــیلی و ه
ــدان طــرح   ــورد شــهرهاي داراي طــرح جــامع، درصــورت فق ــی  درم ــوع تقریب ــاي تفصــیلی و وق ه

هــاي عمــومی و خــدماتی هــایی کــه موقعیــت کلــی آنهــا بــراي کــاربريزمــین در مجــاورت زمــین
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ــد. براســاس مصــوبات شــوراي عــالی شهرســازي و معمــاري ایــر بینــی گردیــدهشــهرها پــیش ان ان
  عمل خواهد شد.

قــانون (آب، بــرق، گــاز و تلفــن ثابــت و  8تــأمین واگــذاري تأسیســات زیربنــایی موضــوع مــاده  :15مــاده 
هـاي معتبـر سـاختمانی یـا عـدم خـالف یـا پایـان کـار (درمـورد           نظایر آن) موکول به ارایـه پروانـه  

ــه مراجــع صــدور مجــوز ســاختمان در م   ــا تأییدی حــدوده شــهرها، شــهرهاي جدیــد و شــهرکها) ی
  روستا، دایر بر رعایت کاربري مسکونی خواهد بود.

  
  هاي جامعهاي طرحمنع افزایش محدوده شهرها تا تحقق تراکم -3-1-6-5-3

هـاي هـادي و جـامع    ایـن مصـوبه، هرگونـه افـزایش در محـدوده مصـوب طـرح        تصویباز تاریخ  -1  
بـه سـطح مصـوب) در    شهري تا زمانی که تـراکم ناخـالص جمعیتـی شـهر (یعنـی نسـبت جمعیـت        

محدوده فعلـی طـرح (یعنـی محـدوده طـرح مصـوب بـه اضـافه کلیـه تغییـرات احتمـالی قـانونی و             
  هاي مصوب تحقق پیدا نکرده باشد ممنوع است.مصوب بعدي تا این تاریخ) براساس طرح

ــتهتبصــره: آن    ــه    هاز پیشــنهاد دس ــاریخ ب ــن ت ــا ای ــه ت ــهرها ک ــدوده ش ــزایش مح ــه اف ــوط ب ا مرب
وراي عـالی شهرسـازي و معمـاري ایـران واصـل و در نوبـت دسـتور کـار شـوراي عـالی           دبیرخانه شـ 

هـاي کارشناسـی الزم جهـت طـرح     قرار گرفتـه اسـت مشـمول مفـاد ایـن مصـوبه نبـوده و بررسـی        
  در شورایعالی درمورد آنها بعمل خواهد آمد.

ــه تفکیــک  -4   ــینهرگون ــا     زم ــاونی ی ــراد، شــرکتهاي تع ــه اف ــر مســکن ب ــراي ام ــذاري آن ب و واگ
  باشد.دولتی و غیردولتی و نهادها در داخل حریم شهرها ممنوع می يهاسازمان

ــزایش محــدوده طــرح   -5   ــه اف ــوط ب ــول تقاضــاهاي مرب ــق  قب ــم از اینکــه از طری ــاي مصــوب اع ه
ــره درخواســت شــده ب   ــاونی و غی ــا شــرکتهاي تع اشــد، توســط شــهرداریها و ســازمانها، اشــخاص ی

ــاده   ــاها در کمیســیون  5ســایر اعضــاء کمیســیون م ــن تقاض ــذکور و شــوراهاي  و طــرح ای ــاي م ه
  باشد.شهرسازي استانها تا حصول به شرایط تعیین شده در این مصوبه ممنوع می

ــاي       -6   ــداري در طرحه ــاورزي و باغ ــاربري کش ــات داراي ک ــی و باغ ــی زراع ــاربري اراض ــر ک تغیی
  و تبدیل جنگلها به کاربریهاي شهري ممنوع است.مصوب شهري 

ــراي اراضــی زراعــی و باغــات واقــع در     -7   ــا ب ــه احــداث بن ــه مجــوز تفکیــک و پروان صــدور هرگون
ــل از     ــا قب حاشــیه شــهرها کــه در طرحهــاي مصــوب شــهري داراي کــاربري مســکونی هســتند، ت

بینـی شــده در  پـیش اینکـه تـراکم ناخـالص جمعیتــی در بقیـه اراضـی شــهري بـه تـراکم ناخــالص        
  طرح مصوب نرسیده باشد ممنوع است.
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ــامی در       -4-1-6-5-3 ــین نظ ــات پیش ــعه تأسیس ــد و توس ــات جدی ــداث تأسیس ــع اح من
  محدوده شهرها

احداث و توسـعه تأسیسـات نظـامی از قبیـل پادگانهـا و میـادین آموزشـی و تمـام یـا هـر قسـمت              
نتظـامی کـه عملکـرد شـهري نـدارد در داخـل       بـه واحـدهاي نظـامی و ا    متعلـق از هرگونه تأسیسـات دیگـر   

ــدریجی از    محــدوده و حــریم شــهرها ممنــوع اســت و تأسیســات مشــابه موجــود الزم اســت طــی برنامــه ت
هــاي شــهري محــدوده و حــریم شــهرها خــارج شــده و اراضــی و ســاختمانهاي باقیمانــده بــا رعایــت اولویــت

  به مصارف عمومی تبدیل شود.  
ها اسـتثنائًا بنـا بـه مصـالحی کـه شـوراي عـالی دفـاع تشـخیص          در صورتی کـه در برخـی از شـهر     

ــدریجیدهــد کــه خــروج  ــان بیشــتري باشــد، مراتــب از طریــق    ت ــوق مســتلزم زم تأسیســات مــذکور در ف
  هاي ذیربط ابالغ خواهد شد.شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران به دستگاه

  
  محدوده و حریم شهرها ها درمنع تغییر کاربري اراضی کشاورزي و جنگل -5-1-6-5-3

هــاي تغییــر کــاربري اراضــی زراعــی و باغــات داراي کــاربري کشــاورزي و باغــداري در طــرح  -6بنــد 
  مصوب شهري و تبدیل جنگلها به کاربریهاي شهري ممنوع است.

صــدور هرگونــه مجــوز تفکیــک و پروانــه احــداث بنــا بــراي اراضــی زراعــی و باغــات واقــع در  -7بنــد 
هـاي مصـوب شـهري داراي کـاربري مسـکونی هسـتند، تـا قبـل از اینکـه تـراکم           طـرح  حاشیه شهرها که در

بینـی شـده در طـرح مصـوب نرسـیده      ناخالص جمعیتـی در بقیـه اراضـی شـهري بـه تـراکم ناخـالص پـیش        
  باشد ممنوع است.

  
  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ -6-1-6-5-3

ــاغقــانون حفــظ کــاربري اراضــی زراعــی و  بــه  1374تبصــره در ســال  7مــاده و  8هــا در قالــب ب
ایـن قـانون، بـه منظـور      1تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایـران رسـیده اسـت. بـه موجـب مـاده       

وري آنهـا از تـاریخ تصـویب ایـن قـانون، تغییـر کـاربري        هـا و تـداوم بهـره   حفظ کاربري اراضی زراعـی و بـاغ  
هــا جــز در مــوارد ضــروري ممنــوع ز محــدوده قــانونی شــهرها و شــهركهــا در خــارج ااراضـی زراعــی و بــاغ 

  هاي این قانون به شرح زیر است:است. برخی از مهمترین مواد و تبصره
هـا بـه عهـده کمیسـیون مرکـب      در مـوارد ضـروري تغییـر کـاربري اراضـی زراعـی و بـاغ        -1تبصره  -1ماده 

ــه  ــدگان وزارتخان ــاز   از نماین ــکن و شهرس ــاورزي، مس ــاي کش ــازمان   ه ــازندگی و س ــاد س ي، جه
-حفاظت محیط زیسـت و اسـتانداري کـه در هـر اسـتان زیـر نظـر وزارت کشـاورزي تشـکیل مـی          

ــور کــه واجــد آراي اکثریــت اعضــاء باشــد   شــود، محــول مــی گــردد و تصــمیمات کمیســیون مزب
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معتبر خواهد بود و این کمیسـیون موظـف اسـت ظـرف مـدت دو مـاه از تـاریخ دریافـت تقاضـا یـا           
  م نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.استعال

ــره  ــاغ    -2تبص ــی و ب ــی زراع ــع تشــخیص اراض ــهرها و   مرج ــانونی ش ــدوده ق ــارج از مح ــا در خ ه
ها وزارت کشـاورزي اسـت و تغییـر کـاربري اراضـی موضـوع ایـن قـانون در روسـتاها طبـق ضـوابطی            شهرك

  باشد.که وزارت کشاورزي تعیین خواهد کرد مجاز می
ثبـت اسـناد و امـالك و دفـاتر اسـناد رسـمی مکلفنـد در مـوارد تفکیـک اراضـی            ادارات -3تبصره 
ــاغ  ــی و ب ــهرك      زراع ــهرها و ش ــانونی ش ــدوده ق ــارج از مح ــا در خ ــاربري آنه ــر ک ــا و تغیی ــا از وزارت ه ه

  کشاورزي استعالم و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
ات ایـن قـانون مجـوز تغییـر کـاربري داده      هـا طبـق مقـرر   در مواردي که بـه اراضـی زراعـی و بـاغ      -2ماده 

هــاي مــذکور بــا احتســاب ارزش زمــین %) قیمــت روز اراضــی و بــاغ80شــود هشــتاد درصــد (مــی
-پس از تغییـر کـاربري بابـت عـوارض از مالکـان وصـول و بـه خزانـه داري کـل کشـور واریـز مـی            

ــور اقتصــادي    ــانون توســط وزارت ام ــویم ارزش اراضــی موضــوع ایــن ق ــی  گــردد. نحــوه تق و دارای
  تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ــاغ بــراي ســکونت شخصــی مالکــان کــم بضــاعت در   -1تبصــره  تغییــر کــاربري زمــین زراعــی و ب
ــاریفی کــه وزارت کشــاورزي مشــخص مــی   ــد و همچنــین ســایر مســاحت کوچــک طبــق ضــوابط و تع نمای

  ماده نخواهد بود. نیازهاي بخش کشاورزي و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این
هـا (متصـل   وزارت مسـکن و شهرسـازي مکلـف اسـت جهـات توسـعه شـهرها و شـهرك         -2تبصره 

هــا طراحــی و از اراضــی غیــر زراعــی و غیــر غالمقــدور در خــارج از اراضــی زراعــی و بــایـا منفصــل) را حتــی 
محـدوده قـانونی    هـاي موجـود داخـل   قابل کشاورزي استفاده نمایـد. و تغییـر کـاربري اراضـی زراعـی و بـاغ      

  شهرها را به حداقل برساند.
%) از درآمـدهاي موضـوع ایـن    80دولت مکلف اسـت همـه سـاله اعتبـاري معـادل هشـتاد درصـد (        -4ماده 

ــوابط        ــق ض ــور طب ــا وزارت مزب ــد ت ــور نمای ــاورزي منظ ــالیانه وزارت کش ــه س ــانون را در بودج ق
ــایی کشــاورزي شــامل تســطیح   ــور زیربن ــه مصــرف ام ــانونی مربوطــه ب ــال،  ق اراضــی، احــداث کان

ــایر برســاند و    ــاء اراضــی مــوات و ب ــامین آب و احی آبیــاري، زهکشــی، ســدها و بنــدهاي خــاکی ت
%) باقیمانـده از درآمـد موضـوع ایـن قـانون بـه منظـور مطالعـه و آمـاده سـازي           20بیست درصـد ( 

ــین ــراي توســعه شــهرها و ایجــاد شــهرك  زم ــل کشــت و زرع ب ــاي غیرقاب ــار وزارت ه ــا در اختی ه
  گیرد.سکن و شهرسازي قرار میم

ــاده    -5مــاده  ــده وزارت کشــاورزي در کمیســیون م ــانون نماین ــاریخ تصــویب ایــن ق ــانون تاســیس  5از ت ق
  شورایعالی شهرسازي و معماري ایران عضویت خواهد داشت.
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نامــه باشــد و وزارت مــذکور مکلــف اســت آیــینوزارت کشــاورزي مســئول اجــراي ایــن قــانون مــی -7مــاده 
  این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.اجرایی 

  گردد.کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می -8ماده 
، در مجلــس شــوراي اســالمی، تصــویب گردیــده اســت کــه  1385اصــالحیه ایــن قــانون در ســال 

ــه موجــب آن، تبصــره ــوق 1مــاده  3و  2و  1هــاي ب ــانون ف ــوان  اصــالح گر ق ــه عن ــار تبصــره ب ــده و چه دی
  به آن الحاق شده است. 7و  6، 5، 4هاي تبصره

هـا در هـر   : تشـخیص مـوارد ضـروري تغییـر کـاربري اراضـی زراعـی و بـاغ        1، تبصره 1اصالح ماده 
ــیس      ــور اراضــی، رئ ــدیر ام ــاد کشــاورزي، م ــازمان جه ــیس س ــده کمیســیونی مرکــب از رئ ــه عه اســتان، ب

مـدیر کـل حفاظـت محـیط زیسـت آن اسـتان و یـک نفـر نماینـده اسـتاندار           سازمان مسـکن و شهرسـازي،   
  گردد.باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزي تشکیل میمی

ــاده  ــاغ 2، تبصــره 1اصــالح م ــی و ب ــاد کشــاورزي  : مرجــع تشــخیص اراضــی زراع ــا، وزارت جه ه
-زمینــه اســتعالم مــی ربــط را در ایــناســت و مراجــع قضــایی و اداري، نظــر ســازمان جهــاد کشــاورزي ذي

  نماید و مراجع اداري موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
نظــر ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان بــراي مراجــع قضــایی بــه منزلــه نظــر کارشــناس رســمی   

  شود.دادگستري تلقی می
هـا  یـات : ادارات ثبـت اسـناد و مـدارك و دفـاتر اسـناد رسـمی و سـایر ه       3، تبصـره  1اصالح مـاده  

هـا و تغییـر کـاربري آنهـا     و مراجع مربـوط مکلفنـد در مـوارد تفکیـک، افـراز و تقسـیم اراضـی زراعـی و بـاغ         
ــهرك    ــهرها و ش ــانونی ش ــدوده ق ــارج از مح ــازمان در خ ــا از س ــاد   ه ــاورزي و وزارت جه ــاد کش ــاي جه ه

  کشاورزي استعالم نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
ــره  ــاقی): ا 4تبص ــه (الح ــداث گلخان ــداري ح ــا، دام ــداري ه ــا، مرغ ــایر   ه ــاهی و س ــرورش م ــا، پ ه

هــاي صــنایع تکمیلــی و غــذایی در روســتاها، بهینــه کــردن تولیــدات بخــش  تولیــدات کشــاورزي و کارگــاه
شـود. مـوارد مـذکور از شـمول ایـن مـاده مسـتثنی بـوده و         کشاورزي بوده و تغییـر کـاربري محسـوب نمـی    

  باشد.ها بالمانع میهاي جهاد کشاورزي استانا موافقت سازمانبا رعایت ضوابط زیست محیطی ب
ــره  ــوب،       5تبص ــادي مص ــرح ه ــتاهاي داراي ط ــانونی روس ــدوده ق ــل مح ــی داخ ــاقی): اراض (الح

  باشند.مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از کلیه ضوابط مقرر دراین قانون مستثنی می
ــاد   6تبصــره  ــی و ایج ــین روش کل ــه منظــور تعی ــی و نظــارت و   (الحــاقی): ب ــه اجرای وحــدت روی

ــیون  ــرد کمیس ــابی عملک ــره ( ارزی ــوع تبص ــاي موض ــاد    1ه ــزي در وزارت جه ــه مرک ــاده، دبیرخان ــن م ) ای
  گردد.کشاورزي (سازمان امور اراضی) تشکیل می
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) ایــن مــاده در مــواردي 1(الحــاقی): تجدیــدنظر در مــورد تصــمیمات موضــوع تبصــره (  7تبصــره 
ــادر    ــاربري ص ــر ک ــوز تغیی ــه مج ــده       ک ــه عه ــاورزي ب ــاد کش ــنهاد وزارت جه ــخیص و پیش ــا تش ــده ب ش

ربـط  کمیسیونی بـه ریاسـت وزیـر جهـاد کشـاورزي یـا نماینـده تـام االختیـار وي بـا عضـویت معاونـان ذي            
  باشد.هاي مسکن و شهرسازي، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست میوزارتخانه

نون توســط وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی نحــوه تقــویم ارزش اراضــی موضــوع ایــن قــا"عبــارت  -3مــاده 
ــران خواهــد رســید   ــات وزی ــه تصــویب هی ــین و ب ــاده ( "تعی ــتن م ــاي م ــذکور 2از انته ــانون م ) ق

) بـه  3) آن بـه شـرح زیـر اصـالح و یـک تبصـره بـه عنـوان تبصـره (         2) و (1هـاي ( حذف و تبصره
  گردد.آن الحاق می

ــره  ــاغ  1تبص ــی و ب ــاربري اراضــی زراع ــر ک ــا : تغیی ــا پانصــد   ه ــین ت ــاحبان زم ــکونت ص ــراي س ب
اي و هـا، پـرورش آبزیـان، تولیـدات گلخانـه     هـا، مرغـداري  مترمربع فقـط بـراي یـک بـار و احـداث دامـداري      

ــت       ــمول پرداخ ــتی مش ــنایع دس ــاورزي و ص ــی بخــش کش ــدیلی و تکمیل ــنایع تب ــدهاي ص ــین واح همچن
  عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.

اي مصـوب  هـاي سـرمایه  هـاي تملـک دارایـی   هـاي مـورد نیـاز طـرح    غاراضی زراعی و بـا  -2تبصره 
هــاي خــدمات عمــومی مــورد نیــاز مــردم از پرداخــت  اســتانی) و طــرح –مجلــس شــوراي اســالمی (ملــی 

  باشد.عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می
ــ   -3تبصــره  ــی و ب ــابی اراضــی زراع ــویم و ارزی ــانون توســط  اغ(الحــاقی): تق ــن ق ــاي موضــوع ای ه

ــره ــور اقتصــادي و   کمیســیون ســه نف ــاد کشــاورزي، اســتانداري، ام اي متشــکل از نماینــدگان ســازمان جه
  پذیرد.ها انجام میدارایی استان در هر یک از شهرستان

ــوق (مصــوب  -4مــاده  ــانون ف ــا   1385) در اصــالحیه ســال 1374ق ــه همــان صــورت قبلــی آمــده و تنه ب
  تغییر نام پیدا کرده است. "وزارت جهاد کشاورزي"به  "ت کشاورزيوزار"عبارت 

  به قانون مذکور الحاق گردیده است: 12الی  7در ادامه، مواد زیر به عنوان مواد 
هـا مـوارد زیـر را رعایـت     موظـف اسـت در تشـخیص ضـرورت     1مـاده   1کمیسیون موضوع تبصـره   -7ماده 

  نماید:
  ربط متناسب با کاربري جدید توسط متقاضی.ذي اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرایی -1
اي مصــوب شــورایعالی شهرســازي و معمــاري اي و ناحیــههــاي کالبــدي، منطقــهضــوابط طــرح -2

 ایران.

 مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهاي مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهاي مسلح -3

ه روح کلــی قــانون گــذاري بــا توجــه بــضــوابط حفــظ محــیط زیســت و تــداوم تولیــد و ســرمایه -4
 ها.مبنی بر حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ
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-اســتانداردها، اصــول و ضــوابط فنــی مربــوط، مطــابق مجوزهــاي صــادر شــده از ســوي دســتگاه -5

 ربط.هاي ذي

صــدور هــر گونــه مجــوز یــا پروانــه ســاخت و تــامین و واگــذاري خــدمات و تاسیســات زیربنــایی     -8مــاده 
هـا موضـوع   ربـط در اراضـی زراعـی و بـاغ    هـاي ذي ز سـوي دسـتگاه  مانند آب، برق، گـاز و تلفـن، ا  

-هـاي جهـاد کشـاورزي، مسـکن و شهرسـازي، اسـتانداري      ) ایـن قـانون توسـط وزارتخانـه    1ماده (

) مـاده  1ربـط صـرفًا بعـد از تاییـد کمیسـیون موضـوع تبصـره (       ها و سایر مراجـع ذي ها، شهرداري
  مجاز خواهد بود.) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربري 1(

هــا واقــع در داخــل محــدوده قــانونی بــه منظــور حمایــت از تــداوم کــاربري اراضــی زراعــی و بــاغ -9مــاده 
باشــند، هــاي جــامع و تفصــیلی داراي کــاربري کشــاورزي مــی هــا کــه در طــرحشــهرها و شــهرك

ــهرداري  ــت و ش ــبز      دول ــاي س ــه فض ــابق تعرف ــهري را مط ــدمات ش ــهیالت و خ ــد تس ــا موظفن ه
  ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.شهرداري

هر گونه تغییر کاربري در قالـب ایجـاد بنـا، برداشـتن یـا افـزایش شـن و ماسـه و سـایر اقـداماتی            -10ماده 
گـردد، چنانچـه بـه طـور     که بنا به تشخیص وزارت جهـاد کشـاورزي تغییـر کـاربري محسـوب مـی      

ایـن قـانون صـورت پـذیرد،      1مـاده   1غیر مجاز و بدون اخـذ مجـوز از کمیسـیون موضـوع تبصـره      
جرم بوده و ماموران جهاد کشـاورزي محـل مکلفنـد نسـبت بـه توقـف عملیـات اقـدام و مراتـب را          

  به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعالم نمایند.
هـا از  کلیه اشخاص حقیقـی و حقـوقی کـه در اجـراي قـانون حفـظ کـاربري اراضـی زراعـی و بـاغ           -11ماده 

هــا مصــوب ) قــانون حفــظ کــاربري اراضــی زراعــی و بــاغ1) مــاده (1ون موضــوع تبصــره (کمیســی
انـد موظفنـد ظـرف مـدت نـه مـاه پـس از الزم االجـرا         مجوز تغییر کـاربري دریافـت نمـوده    1374

شدن این قانون، نسـبت بـه اجـراي طـرح موضـوع مجـوز مربوطـه اقـدام نماینـد. در صـورت عـدم            
  ع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.اقدام در مهلت تعیین شده موضو

) قــانون اصــالح قــانون 17ایجــاد هــر گونــه مســتحدثات پــس از حــریم قــانونی موضــوع مــاده (  -12مــاده 
) 1در مـورد اراضـی زراعـی و بـاغی فقـط بـا رعایـت تبصـره (         1379آهـن مصـوب   ها و راهراهایمنی
  باشد.) این قانون مجاز می1ماده (

) تغییـر یافتـه   14) و (13نیـز بـه شـرح زیـر اصـالح گردیـده و شـمار آن بـه مـواد (         قـانون مـذکور    -7ماده 
  است.

  باشد.هاي اجرایی آن مینامهوزارت جهاد کشاورزي مسئول اجراي این قانون و آیین -13ماده 
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-هـاي اجرایـی ایـن قـانون را بـا همکـاري وزارت      نامـه وزارت جهاد کشـاورزي موظـف اسـت آیـین     -14ماده 

مسـکن و شهرسـازي، کشـور و سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت ظـرف مـدت سـه مـاه            هاي خانه
  تهیه و براي تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

  ) تغییر یافته است.15قانون مذکور به شرح زیر اصالح و شماره آن به ماده ( -8در نهایت ماده 
ــاده  ــاده (    -15م ــه م ــانون از جمل ــن ق ــا ای ــایر ب ــررات مغ ــوانین و مق ــه ق ــانون وصــول برخــی از  77کلی ) ق

  گردد.لغو می 28/12/1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
  
  هاي شهريمقررات تفکیک و افراز اراضی کشاورزي و باغ -7-1-6-5-3

تبــدیل و تغییــر کــاربري، افــراز و تقســیم و تفکیــک باغــات و اراضــی کشــاورزي و یــا آیــش بــا   -14مــاده 
  ات مسکن و شهرسازي و مواد این قانون بالاشکال است.رعایت ضوابط و مقرر

ضوابط و مقـررات مربـوط بـه تبـدیل و تغییـر کـاربري، افـراز و تقسـیم و تفکیـک باغـات و اراضـی              
قـانون زمـین شـهري، برحسـب اینکـه داخـل محـدوده شـهر          14کشاورزي یا آیـش موضـوع مـاده    

گـردد.  جـایگزین ضـوابط و مقـررات قبلـی مـی     یا حریم قرار داشته باشـند بـه شـرح زیـر تعیـین و      
در اجراي این دسـتورالعمل در صـورت نیـاز بـه تغییـر یـا تعیـین کـاربري موضـوع برحسـب مـورد            

یــا مرجــع تصــویب طــرح هــادي مطــرح و همــراه بــا نحــوه تــأمین خــدمات  5در کمیســیون مــاده 
  گیري قرار خواهد گرفت.الزم مورد تصمیم

ــت     ــوابط الزم اس ــن ض ــراي ای ــوب     در اج ــهرها مص ــبز در ش ــاي س ــترش فض ــظ و گس ــانون حف ق
  رعایت گردد. 1359
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  باغات داخل محدوده شهر -الف
  فضاي سبز عمومی -1

توانـد تملـک نمـوده و یـا حفـظ وضـعیت       هـا مـی  باغاتی که شهرداري عالوه بر مصـوبات طـرح  
رح درخــت و سیســتم آبیــاري بــه صــورت فضــاي ســبز عمــومی نگهــداري کنــد (اعــم از اینکــه در طــ  

مصوب داراي کـاربري باشـند یـا نباشـند) بـا تصـویب مراجـع مربـوط بـه فضـاي سـبز عمـومی تبـدیل              
  شود.

  
  باغ مسکونی   -2

ــه      ــدیل ب ــل تب ــاربري مصــوب خــدمات و فضــاي ســبز عمــومی باشــند و قاب ــد ک ــه فاق ــاتی ک باغ
  مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازي ویژه به شرح زیر هستند: –منطقه باغ 

ــداقل تفکیــک  -2-1 ــراز و تقســیم «ح ــاختمانی   2000اف ــراکم س ــا ت ــع ب ــداکثر ســطح   20مترمرب درصــد و ح
در صــورتیکه مالــک مایــل بــه اســتفاده از تــراکم بیشــتر باشــد در مقابــل افــزایش  » درصــد 10اشــغال 

-مساحت قطعات تفکیکی اجازه احـداث سـاختمان بـا تـراکم و طبقـات بیشـتر بـه شـرح زیـر داده مـی          

  شود.
درصــد بــا حــداکثر ســطح  30مترمربــع اجــازه اســتفاده از تــراکم ســاختمانی  5000تــا  3000قطعــات در  -2-2

  درصد سطح زمین. 15اشغال 
مترمربـع مسـاحت داشـته باشـند نیـز مشـمول ضـابطه          2000: باغات تفکیک شـده قبلـی کـه کمتـر از     1تبصره

 150شـد حـداکثر تـا    مترمربـع با  150هستند در قطعـاتی کـه سـطح اشـغال سـاختمان کمتـر از        2-1
  مترمربع سطح اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز است.

ــد از هــر ضــلع زمــین    2تبصــره  : درصــورت احــداث ســاختمان مســکونی در یــک طبقــه محــل اســتقرار آن بای
 12طبقــه  3متــر،  8طبقــه  2متــر فاصــله داشــته باشــد. ایــن فاصــله درمــورد ســاختمانهاي  4حــداقل 
طبقــه در منــاطق بــاغ مســکونی  4باشــد. احــداث ســاختمان بــا بــیش از تــر مــیم 16طبقــه  4متــر و 

  مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد.
ــره  ــه     3تبص ــی ک ــی و فرهنگ ــدهاي تفریحــی و ورزش ــل، واح ــد هت ــدماتی مانن ــاي خ ــته از کاربریه : در آن دس

هـاي خـدمات عمـومی    ضـوابط ایـن بنـد الزامـی اسـت، لـیکن در کـاربري       انتفاعی باشـد، رعایـت کلیـه    
درصــد  45درصــد ســطح اشــغال و  15شــود، اســتفاده از حــداکثر کــه بــا اعتبــارات دولــت احــداث مــی

  تراکم در تمام حاالت بالمانع است.
عـدي  هرگونـه تفکیـک ب   2-2: با اسـتفاده از مزایـاي تفکیـک مربـوط بـه قطعـات بزرگتـر موضـوع بنـد          4تبصره 

  ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی قید شود.
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  مسکونی   -3

ــه مایــل بــه واگــذاري   –مــالکین منطقــه بــاغ  درصــد از ســطح باغــات  70مســکونی کــه داوطلبان
تواننـد بـا   خود بـه عنـوان فضـاي سـبز عمـومی یـا بـاغ شـهري بصـورت رایگـان بـه شـهرداري باشـند مـی              

هـاي مسـکونی اسـتفاده    مسـکونی از انـواع منطقـه بنـدي     –بوطـه بـه جـاي منطقـه بـاغ      تصویب مراجـع مر 
  کنند، مشروط به اینکه:

هـزار   20کننـد از  سطح مجموعه باغاتی که مشـترکًا بـه صـورت یکپارچـه از ایـن ضـوابط اسـتفاده مـی         -
  مترمربع کمتر نباشد.

 .االمکان به صورت یکپارچه باشدسهم خدمات و فضاي سبز عمومی حتی -

ــوبه     - ــاد مص ــل مف ــت کام ــمن رعای ــوان     14/2/1371ض ــت عن ــاري تح ــازي و معم ــورایعالی شهرس ش
 مسکونی شهرها، ضوابط زیر را رعایت نمایند. –بندي منطقه

  با رعایت ضوابط مربوطه –منطقه تک خانواري  -3-1
درصـد بـا افــزایش    80مترمربـع و حـداکثر    500منطقـه چنـد خـانواري حـداقل تفکیـک، افــراز و تقسـیم        -3-2

  درصد  100مترمربع حداکثر  1000سطح قطعات به بیش از 
درصــد و بــا افــزایش  100مترمربــع بــا تــراکم  1000منطقــه آپارتمــانی حــداقل تفکیــک، افــراز و تقســیم  -3-3

  درصد  120ترمربع حداکثر م 2000سطح قطعات به بیش از 
هزارمترمربــع  20: در حــالتی کــه ســطح کــل باغــات بــه هــم پیوســته و در یــک نقطــه شــهر کمتــر از 1تبصــره 

بنــدي مســکونی همجــوار باشــد اســتفاده از ضــوابط ایــن بنــد فقــط در صــورت رعایــت ضــوابط منطقــه
  مجاز است.

ه کاربریهــاي مســکونی و انتفــاعی بــوده و : اراضــی واگــذار شــده براســاس ایــن بنــد غیرقابــل تبــدیل بــ2تبصــره 
مـاه آنهـا را بـراي اسـتفاده عمـومی تبـدیل بـه پـارك نمـوده           15شهرداري موظـف اسـت ظـرف مـدت     

چگــونگی را بــه ســازمان مســکن و شهرســازي اســتان اطــالع دهــد. در صــورت عــدم تبــدیل آنهــا بــه   
ومی موردنیـاز شــهر  پـارك در ایـن مـدت بالفاصـله بـا تصـویب مراجـع مربوطـه بـه سـایر خـدمات عمـ            

  اختصاص خواهد یافت.
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  اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده شهر -ب
تبدیل اراضی کشاورزي کـه فاقـد کـاربري مصـوب خـدمات و فضـاي سـبز عمـومی باشـند بـه بـاغ             -1

قســمت الــف ایــن دســتورالعمل  2مســکونی موضــوع بنــد  –بــا اســتفاده از مقــررات منطقــه بــاغ 
هــاي رت الزم اســت کــه نقشــه درختکــاري بــاغ نیــز همــراه بــا نقشــه بالمــانع اســت. در ایــن صــو

  تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداري مربوطه برسد.
تبدیل و تغییـر کـاربري اراضـی کشـاورزي یـا آیـش داخـل محـدوده شـهر بـه مسـکونی درصـورتی              -2

مـورد   بینـی خـدمات موردنیـاز تهیـه و بـه تصـویب برسـد       که طرح تفصیلی یا هادي آنهـا بـا پـیش   
  تأیید است.

ــه  ــازه قطع ــب اج ــوابط و    کس ــمول ض ــی مش ــه اراض ــازي اینگون ــاختمان س ــک و س ــدي و تفکی بن
ــورخ        ــوبه م ــوع مص ــهرها موض ــدماتی ش ــومی و خ ــاهاي عم ــأمین فض ــه ت ــوط ب ــررات مرب  3/10/1369مق

  شورایعالی شهرسازي و معماري ایران خواهد بود.
تواننـد از ضـوابط تفکیـک بـه     ندارنـد، مـی  تا زمانی کـه مالکـان قصـد تفکیـک و سـاختمان سـازي       

  شرح زیر استفاده نمایند:
 هکتار 5حداقل تفکیک اراضی شالیزار  -

 هکتار 10حداقل اراضی زراعتی غیرشالیزار  -

 هکتار 20حداقل اراضی زراعتی دیم  -

  
  ضوابط و مقررات مناسب سازي معابر براي معلولین -2-6-5-3

، بــراي دسترســی معلــولین بــه 22/9/1378تــاریخ  شــوراي عــالی معمــاري و شهرســازي ایــران در
ــت     ــراد داراي معلولی ــرکت اف ــان ش ــرور و امک ــور و م ــع در عب ــع موان ــاکن و رف ــاي فضــاهاي شــهري و ام ه
ــواد     ــوادي تصــویب نمــود. م ــره م ــدگی روزم ــاگون جســمی و حرکتــی در فعالیتهــاي مختلــف زن  2و  1گون

  مصوبه مذکور به شرح زیر است:
یــه طرحهـاي آتــی و در دسـت تهیــه شهرسـازي، شــهرك سـازي و مجتمعهــاي     از ایـن تـاریخ در کل   -1

ــه مســکونی و ســاختمانی سراســر کشــور اعــم از اینکــه توســط دســتگاه  هــاي دولتــی و وابســته ب
ــک        ــد ی ــوع بن ــوابط موض ــت ض ــد، رعای ــه گردن ــی تهی ــش خصوص ــا بخ ــهرداریها و ی ــت و ش دول

ســهیل حرکــت معلــولین در ریــزي و طراحــی بــراي تمجموعــه پیوســت کــه شــامل ضــوابط برنامــه
باشــد. الزامــی بــوده و کلیــه مراجــع مســئول تهیــه، بررســی و تصــویب و اجــراي  ســطح شــهر مــی

ــرح ــد در     ط ــکونی موظفن ــاختمانی و مس ــاي س ــازي و مجتمعه ــهرك س ــهري، ش ــعه ش ــاي توس ه
  مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه نظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند.
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هري موجـود الزم اسـت کـه اصـالحات موضـوع بنـد دو ضـوابط پیوسـت تـا          به منظور رفع موانع شـ  -2
هـاي توسـعه شـهري بـه منظـور نزدیکتـر کـردن شـرایط         قبل از تهیـه و یـا تجدیـد نظـر در طـرح     

موجود به شـرایط مناسـب توسـط مراجـع مسـئول عمـران شـهري باتوجـه بـه اولویـت هریـک بـه             
  اجرا درآید.

  
  شهرها ضوابط و مقررات نماسازي در -3-6-5-3

ــاریخ     ــازي در ت ــاري و شهرس ــالی معم ــوراي ع ــازي را    28/8/1369ش ــه نماس ــوط ب ــوابط مرب ض
  این مصوبه به شرح زیر است: 2و  1تصویب نمود. بندهاي 

کلیــه ســطوح نمایــان ســاختمانهاي واقــع در محــدوده و حــریم شــهرها و شــهرکها کــه از داخــل    -1
جـانبی، نمـاي شـهري محسـوب شـده،       معابر قابل مشاهده است، اعـم از نمـاي اصـلی یـا نماهـاي     

  الزم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازي شود.
 صدور گواهی پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازي نماهاي اصلی و جانبی است. -2

 

  سازمانهاي مؤثر در عمران شهر -4-6-5-3
همچـون نظافـت و پـاکیزگی شـهر،     وظایف مـدیریت شـهري بـه امـور کالبـدي و خـدمات شـهري        

ــا منحصــر نمــی  ــور شــهر و گــردد بلکــه مــدیریت و برنامــه زیباســازي، فضــاي ســبز و نظــایر اینه ــزي ام ری
ــر مــی ــدین ترتیــب دســتگاههاي اجرایــی مختلــف موجــود در شــهر کــه هریــک   شــهروندان را درب گیــرد. ب

سیاسـتهاي تعیـین شـده از     اي دارنـد، تحـت مـدیریت کـالن شـهر و مبتنـی بـر اهـداف و        کارکردهاي ویـژه 
  پردازند.سوي شوراي شهر و شهرداري به عنوان ارکان مدیریت شهري به فعالیت می

ــابر و       ــعه مع ــاد و توس ــهر، ایج ــاکیزگی ش ــت و پ ــهر، نظاف ــدي ش ــعه کالب ــرل توس ــدایت و کنت ه
ــوگیري از         ــوادث، جل ــل ح ــهر در مقاب ــی ش ــازي، ایمن ــبز، زیباس ــاي س ــاد و اداره فض ــا، ایج ــفالت آنه آس

آوري و انتقــال هــاي غیرمجــاز از امــاکن عمــومی، رفــع مزاحمــت صــنایع و مشــاغل مــزاحم، جمــع اســتفاده
هــا، کنتــرل کیفیــت هــوا، اداره امــور فرهنگســتانها باعــث شــده اســت کــه آبهــاي ســطحی، امــور گورســتان

-مــههــا و ادارات دیگــري نیــز در امــور شــهري دخیــل باشــند و سیاســتگذاري برنا هــا و ســازمانوزارتخانــه

  ریزي و هدایت و اجراي بسیاري از امور شهر را در ساختاري ناهماهنگ به انجام برسانند.
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  وزارت کشور -1-4-6-5-3
ایـن وزارتخانــه بــا اســتفاده از قــانون شــهرداري، قــانون نوســازي و عمــران شــهري و ســایر قــوانین  

دارد  شـهر  ینـ یخمهـاي مختلفـی بـر شـهرداري و شـواري شـهر       هـاي مربـوط کنتـرل و نظـارت    و آیین نامه
  که عبارتند از:

هاي سـازمانی و تشـکیالتی مشـتمل بـر تأییـد حکـم انتخـاب شـهرداري (از طریـق تفـویض           کنترل -
اختیــار بــه اســتانداري) تصــویب، ســازمان اداري شــهرداري، تهیــه و پیشــنهاد مقــررات اســتخدامی 

  هاي مختلف سازمانی و تشکیالتی.شهرداري، تهیه و پیشنهاد آیین نامه
 کنترل شوراي شهر از جمله اختیار انحالل آن -

ــرل - ــویب     کنت ــوض، تص ــاي بالع ــارات و کمکه ــی از اعتب ــر تخصــیص بخش ــتمل ب ــالی مش ــاي م ه
هــاي مربـوط بــه امورمـالی و معــامالت شـهرداري، اعمــال نظـارت در بودجــه، تهیــه و     دسـتورالعمل 

 پیشنهاد آیین نامه ممیزي

-قی، قــانونی شــامل تصــویب محــدوده قــانونی و حــریم شــهر، رســیدگی بــه شــکایتکنتــرل حقــو -

 شود و تعیین نماینده براي شرکت در کمیسیون حل اختالف.هایی که از شهرداري می

  
  وزارت مسکن و شهرسازي -2-4-6-5-3

ایـن وزارتخانــه بــا زیـر پوشــش داشــتن شـوراي عــالی شهرســازي و معمـاري، معاونــت شهرســازي     
مــرتبط اســت.  شــهر ینــیخمو معمــاري و ســازمان ملــی زمــین و مســکن و بــا شــوراي شــهر و شــهرداري  

  توان به دو گروه تقسیم کرد:این رابطه را می
هـاي مصـوب توسـعه    راي برنامـه ارتباط نظارتی و کنترل کننده کـه مبتنـی بـر نظـارت بـر حسـن اجـ        -

شــهري و نیــز ســایر مقــررات و ضــوابط شهرســازي مصــوب شــوراي عــالی شهرســازي و معمــاري   
  است.

ســازي و هــاي خانــههــاي عمرانــی بــا اعتبــارات ملــی در شــهر کــه مشــتمل بــر طــرح اجــراي پــروژه -
زمـین  ساختمانهاي دولتی در محدوده شـهر اسـت. انجـام وظیفـه مـذکور بـر عهـده سـازمان ملـی          

بـرداري  گیـرد و بـراي بهـره   و مسکن است که پس از خاتمـه عملیـات هـر پـروژه آن را تحویـل مـی      
دهـد. ایـن سـازمان بیشـتر مـوارد بـراي       هـاي ذیـربط و ازجملـه شـهرداري تحویـل مـی      به سازمان

هـا هیچگونـه همـاهنگی بـا شـوراي شـهر و شـهرداري        یـابی و اجـراي پـروژه   انتخاب، ارزیابی، مکان
  ندارد.
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  ياست جمهوریر يو نظارت راهبرد يزیرمعاونت برنامه -3-4-6-5-3
ریزي کشور از طریق ارتباط غیرمستقیم با نظام کالن ترین مرجع برنامهاین سازمان به عنوان عالی

ریزي کشور و از طریق شوراي عالی شهرسازي و معماري، وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت کشور و برنامه
  هاي پنج ساله توسعه در مدیریت شهري مؤثر است.عمران شهري در برنامهگذاري سیاست
  

  هاي مستقلها، نهادها و سازمانخانهسایر وزارت -4-4-6-5-3
ــه ــوزش و     وزارتخان ــان، آم ــابرات، بهداشــت و درم ــرو، مخ ــه نی ــور از جمل ــود کش ــر موج ــاي دیگ ه

هــاي مســتقل هماننــد ســازمان پــرورش، فرهنــگ و آمــوزش عــالی، فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و همچنــین 
ــت و       ــه ماهی ــا ک ــهید و نظــایر اینه ــاد ش ــکن، بنی ــاد مس ــه بنی ــا از جمل ــدنی، بهزیســتی و نهاده ــت ب تربی
عملکــرد بخشــی دارنــد و کلیــه امــور تحــت تولیــت خــود را از طریــق نظــام سلســله مراتبــی ادارات مســتقر  

  رسانند.در استان و شهرستان و شهر به انجام می
  
  هاي مؤثر در احداث ساختمان و ابنیه عمومی و خصوصیمانساز -5-4-6-5-3

ها اعـم از دولتـی و خصوصـی یـا عمـومی از طریـق احـداث بنـا در تغییـر کالبـد شـهر            این سازمان
  هاي غیرمجاز مؤثرند.هاي شهري یا ایجاد مغایرت با آن در قالب احداث و توسعهو اجراي برنامه

  
  ن و احداث زیرساختهاهاي مؤثر در تأمیسازمان -6-4-6-5-3

ــرق، گــاز،  ایجــاد و توســعه زیرســاختهاي شــهري شــامل شــبکه  هــا و تأسیســات آب و فاضــالب، ب
ــازمان   ــت س ــت تولی ــابرات، تح ــه   مخ ــرکت آب منطق ــون ش ــربط همچ ــی ذی ــاي بخش ــرکت آب و ه اي، ش

ــرق منطقــه ــدام  فاضــالب، اداره ب ــرار دارد. ایــن ســازمانها کلیــه اق ات اي، شــرکت گــاز، شــرکت مخــابرات ق
بـرداري و مـدیریت امـور را بـه طـور مسـتقل و در چـارچوب سیاسـتها و         مربوط بـه تـأمین و توزیـع و بهـره    

رسـانند و فقـط عـوارض قـانونی را بـه شـهرداري       هـاي تعیـین شـده وزارتخانـه مربـوط بـه انجـام مـی        برنامه
  کنند.پرداخت می
  

  هاي مؤثر در تأمین فضاهاي عمومیسازمان -7-4-6-5-3
بــرداري از فضــاهاي عمــومی از قبیــل فضــاهاي آموزشــی بهداشــتی، ســازمانها احــداث و بهــرهایــن 

هــاي بخشــی برعهــده دارنــد و ارتبــاط آنهــا بــا درمــانی، ورزشــی، کتابخانــه و نظــایر اینهــا براســاس برنامــه
  مدیریت شهري یک طرفه و در قالب پرداخت عوارض قانونی به شهرداري است.
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  ارات شهرداريوظایف و اختی -5-6-5-3
شــهرداري رکــن اصــلی و مــؤثرترین ســازمان در توســعه و عمــران شــهر و ارائــه خــدمات مختلــف  

ــه شــمار مــی ــانون شــهرداریها وظــایف شــهرداریها مشــخص و تعیــین گردیــده   و متنــوع ب آیــد. براســاس ق
 قـانون  55عمـومی منـدرج در مـاده     سـازمان است. در ایـن قسـمت مـواد اسـاس وظـایف و اختیـارات ایـن        

  شود.شهرداریها ارائه می
هـاي عمـومی و مجـاري آب و توسـعه معـابر در حـدود       هـا و بـاغ  هـا و میـدان  هـا و کوچـه  ایجاد خیابـان  -1

  قوانین موضوعه.
تنظیف و نگهداري و تسـطیح معـابر و انهـار عمـومی و مجـاري آبهـا و فاضـالب و تنقیـه قنـوات مربـوط            -2

  مکنه.به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل م
  ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها. -3
اتخــاذ تــدابیر مــؤثر و اقــدام الزم بــراي حفــظ شــهر از خطــر ســیل و حریــق و همچنــین رفــع خطــر از   -4

داالنهـاي  هـا و امـاکن عمـومی و    بناها و دیوارهـاي شکسـته و خطـرات واقـع در معـابر عمـومی و کوچـه       
هــاي واقــع در معــابر و جلــوگیري از    عمــومی و خصوصــی و پرکــردن و پوشــاندن چاههــا و چالــه     

هـاي مشـرف و مجـاور بـه معـابر عمـومی کـه افتـادن آنهـا          هـا و ایـوان  گذاشتن هر نوع اشـیاء در بـالکن  
هــا کــه باعــث هــاي ســاختمانهــا و دودکــشموجــب خطــر بــراي عــابران اســت و جلــوگیري از نــاودان

  و خسارت ساکنان شهرها باشد. زحمت
ــه      -5 ــق ب ــه متعل ــه اراضــی و ابنی ــین قیمــت عادالن ــزوم و تعی ــهر در صــورت ل پیشــنهاد اصــالح نقشــه ش

اشخاصــی کــه مــورد احتیــاج شــهر باشــد بــر طبــق قــانون توســعه معــابر و تــأمین محــل پرداخــت آن و 
اراضـی مـورد احتیـاج بـراي      هـاي عمـومی و تهیـه   هـا و بـاغ  هـا و میـدان  ایجاد و توسعه معـابر و خیابـان  

ــه ــراي ســاختمان   لول ــا خــارج شــهر و همچنــین تهیــه اراضــی الزم ب کشــی و فاضــالب اعــم از داخــل ی
  مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

اي سـاکنان  جلوگیري از ایجاد و تأسیس کلیه امـاکن کـه بـه نحـوي از انحـاء موجـب بـروز مزاحمـت بـر          -6
هــا، هــا، کارگـاه یـا مخـالف اصــول بهداشـت در شهرهاســت شـهرداري مکلــف اسـت از تأســیس کارخانـه      

ــان  ــا و دک ــومی و تعمیرگاهه ــاي عم ــی  گاراژه ــه م ــواد محترق ــه م ــزي ک ــین مراک ــا و همچن ــازند و ه س
هــایی کــه ایجــاد مزاحمــت و اصــطبل چهارپایــان و مراکــز دامــداري و بطــورکلی تمــام مشــاغل و کســب

صــدا کننــد یــا تولیــد دود یــا عفونــت و یــا تجمــع حشــرات و جــانوران نمایــد جلــوگیري کنــد و در  سرو
هـاي عمـومی کـه مخـالف بهداشـت اسـت       پـزي و خزینـه گرمابـه   هـاي آجـر و گـچ و آهـک    تخریب کوره

هــا و وســایط نقلیــه کــه اقــدام نمایــد و بــا نظــارت و مراقبــت در وضــع دودکشــهاي امــاکن و کارخانــه 
کنــد از آلــوده شــدن هــواي شــهر جلــوگیري نمایــد و هرگــاه تأسیســات  دود ایجــاد مــیکــارکردن آنهــا 
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مذکور فوق قبل از تصویب این قـانون بوجـود آمـده باشـد آنهـا را تعطیـل کنـد و اگـر الزم شـود آنهـا را           
  به خارج از شهر انتقال دهد.

و حمــام عمــومی و هــاي موردنیــاز محــل از قبیــل رختشــویخانه و مســتراح  احــداث بناهــا و ســاختمان -7
ــاغ کودکــان و ورزشــگاه مطــابق اصــول صــحیح و فنــی و اتخــاذ تــدابیر الزم  کشــتارگاه و میــدان هــا و ب
  هاي ارزان قیمت براي اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.براي ساختمان خانه

  تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهاي عمومی و مساجد و غیره. -8
  شود.صدور پروانه براي کلیه ساختمانهایی که در شهر ساخته می -9

شهرداري در شهرهایی که نقشه جـامع شـهر تهیـه شـده مکلـف اسـت طبـق ضـوابط نقشـه مـذکور            -تبصره
ــه ــرخالف      در پروان ــه ب ــورتی ک ــد. در ص ــد کنن ــاختمان را قی ــتفاده از س ــوع اس ــاختمانی ن ــاي س ه

تجـاري محـل کسـب یـا پیشـه و یـا تجـارت دایـر شـود          مندرجات پروانه ساختمانی در منطقـه غیـر   
نمایــد و ایــن قــانون مطــرح مــی 10شــهرداري مــورد را در کمیســیون مقــرر در تبصــره یــک مــاده  

کمیسیون در صورت احراز تخلف مالـک یـا مسـتأجر بـا تعیـین مهلـت مناسـب کـه نبایـد از دو مـاه           
مـدت یکمـاه اتخـاذ تصـمیم      تجاوز نماید درمورد تعطیل محـل کسـب یـا پیشـه و یـا تجـارت ظـرف       

  کند.می
هـاي عمـومی و انهـار و    روهـاي معـابر و کوچـه   روهـا و پیـاده  ساختن خیابانهـا و آسـفالت کـردن سـواره     -10

  هاي طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداري.جدول
امـاکن و نصـب   گـذاري  وضع مقررات خاصـی بـراي نامگـذاري معـابر و نصـب لوحـه نـام آنهـا و شـماره          -11

ــی    ــردن آگه ــو ک ــتن و مح ــات و برداش ــاق اعالن ــابلوي الص ــلت ــا از مح ــه  ه ــاز و هرگون ــاي غیرمج ه
  اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.

  گیرد به شرح زیر است:بطورکلی اقداماتی که امروز توسط شهرداریها انجام می    
  هاها و کوچهایجاد خیابان -
 هاي عمومیباغها و ایجاد میدان -

 ایجاد مجاري آب و توسعه معابر شهر -

 تنظیف و نگهداري مجاري آبها -

 هاي مخصوص دفع زبالهتعیین محل -

 مقابله با سد معبر -

 ایجاد غسالخانه و گورستان -

 اتخاذ تدابیر براي حفظ شهر از سیل و حریق -

 رفع خطر از بناها -
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 تأمین اراضی موردنیاز خدمات -

بــار و میــوه، مراکــز بــراي خریــد و فــروش و پارکینــگ (میــادین تــرههــاي عمــومی تعیــین میــدان -
 ..).خرید و فروش اتومبیل و

 ایجاد رختشویخانه و آبریزگاه -

 ایجاد حمام عمومی -

 ایجاد کشتارگاه  -

 ایجاد باغ کودکان -

 صدور پروانه ساختمان -

 آسفالت معابر -

 پیشنهاد وضع و الغاي عوارض -

 نصب تابلو اعالنات -

 صدور پروانه کسب -

 گذاري اماکنارهشم -

  
  1وظایف و اختیارات شوراها -6-6-5-3
ــی     ــوراهاي اســالمی     از ویژگ ــراي ش ــه ب ــن اســت ک ــوراهاي اســالمی ای ــانون تشــکیالت ش ــاي ق ه

وظایف اجرایی نیـز درنظـر گرفتـه اسـت. ایـن وظـایف کـه معمـوًال باتوجـه بـه شـرایط محیطـی و نیازهـاي              
  بیشتر و براي برخی محدودتر است.شود براي بعضی از شوراها اي تعیین میمنطقه

شود. در واقع شوراها داراي دو دسته وظایف هستند. یکی وظایف شوراها به موارد باال محدود نمی    
  وظایف عمومی یعنی وظایفی که راجع به مسایل کلی شهر است و دیگري وظایف مربوط به شهرداري.

هــاي متعــددي ریــک داراي تبصــرهمــورد کــه ه 29قــانون شــوراي کشــوري فعالیــت شــورا را در      
  ترین موارد آن عبارتند از:بینی کرده است که عمدهاست پیش

  انتخاب شهردار براي مدت چهارسال -
 ها و همچنین تغییر نام آنهاها، خیابانتصویب نام گذاري معابر، میدان -

 هاي وابسته به آنتصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداري و سازمان -

 کرایه وسایل نقلیه در شهرتصویب نرخ  -

                                                             
   1381چاپ  -دکتر محمدتقی رضویان، انتشارات پیوند نو – مدیریت عمران شهري  - 1



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  246

مهندسان مشاور نقش محیط    

هــاي عمــومی توســط شــهرداري بــراي خریــد و تــدوین مقــررات مربــوط بــه ایجــاد و اداره میــدان -
 فروش نیازمندیهاي عمومی

ــی     - ــرمایه و دارای ــظ س ــن اداره و حف ــر حس ــارت ب ــدي  نظ ــاي نق ــول و    –ه ــوال منق ــی ام جنس
 غیرمنقول شهرداري

-شـش مـاه یـک بـار شـهرداري تهیـه مـی        تصویب صورت جامع درآمد و هزینه شـهرداري کـه هـر    -

 سازد.کند و منتشر می

 هاي پیشنهادي شهرداريتصویب وام -

تصـویب معـامالت و نظـارت بـر آنهـا اعـم از خریـد، فـروش، مقاطعـه، اجـاره و اسـتیجاري کـه بــه              -
 گیردنام شهرداري صورت می

 تصویب لوایح برقراري یا الغاي عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن -

 نظارت بر امور بهداشت حوزه -

هـا، سـینماها، و دیگـر امـاکن عمـومی کـه از طریـق بخـش خصوصـی،          نظارت بـر امـور تماشـاخانه    -
 شود.تعاونی یا دولتی اداره می

 ها و تهیه وسایل حمل امواتنظارت در ایجاد گورستان، غسالخانه -

 وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسیرهاي تأسیسات شهري -

هـا و فضـاي سـبز و    هاي مربوط بـه ایجـاد و توسـعه معـابر، خیابانهـا، میـدان      ر اجراي طرحنظارت ب -
  تأسیسات عمومی

 


