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   يات کالبدیخصوص - 3- 6
ـ   -1-6-3 محاسـبه سـطوح،   مختلـف) و   يشـهر (برحسـب کارکردهـا    ینحوه اسـتفاده از اراض

  درصد و سرانه آنها در کل شهر
ــه ــربرنام ــد شــناخت وین يشــهر يزی ــیازمن ــد ي، اقتصــادیشــهر اعــم از اجتمــاع يهــایژگ  يو کالب
هــا در يک از کــاربریــع هــر یــشــهر در وضــع موجــود و نحــوه توز ینحــوه اســتفاده از اراضــ یاســت. بررســ

ــمق ــااسی ــه، ناح  يه ــهر، منطق ــف (ش ــمختل ــا ی ــناخت کمبوده ــه) در ش ــدمات يه و محل ــهر تع یخ ــیش ن ی
بـه کـار    يزیـ رشـهر در وضـع موجـود و افـق برنامـه      يازهـا یرفـع ن  يبـرا ص فضـا  یکننده بوده و جهت تخص

  است: ری، شامل موارد زافتهینحوه استفاده از فضا انجام  یبررسدر  که یمراحلرود. یم
  الف) برداشت اطالعات

  افته است.یانجام   LBCS 1 ستمیها ابتدا براساس سيبرداشت و ثبت کاربر
(جــدول  يو معمــار يشهرســاز یعالیشــورا 10/3/1389هــا براســاس مصــوبه يکــاربر يبنــدب) دســته

  )361-1شماره 
  ده است.یگرد یسازمانده يو معمار يشهرساز یعالیمصوبه شورا يثبت شده، برمبنا يهايکاربر

  یمسکون يبا غلبه کاربرن محدوده یی) تعپ
در وضــع موجــود و محاســبه  یموو خــدمات رفــاه عمــ یماتدخــ يهــايزان کــاربریــن میــیجهــت تع

موجـود در شـهر، بـا     یحـدود محـالت مسـکون    ،ت اسـتفاده کننـده  یـ هـا نسـبت بـه جمع   ين کـاربر یکمبود ا
ق ین دو طــرح، تــدقیبــ یدر فاصــله زمــان يز رشــد کالبــدیــو نن یشــیپ یلیتفصــجــامع و توجــه بــه طــرح 

 يبـا غلبـه کـاربر   باشـد شـامل محـدوده    ین مـ یشـ یپ یلیست. محدوده شهر که مصوب طـرح تفصـ  اده یگرد
واحـد   یشـامل دانشـگاه آزاد اسـالم    یو دو پهنـه دانشـگاه   یت صـنعت یـ هار پهنـه بـا غلبـه فعال   و چ یمسکون

  باشد. یاصفهان م یشهر و دانشگاه صنعتینیخم
  
   يزیربرنامه ین محالت و نواحییت) تع

ت، وسعت، محالت یبرحسب عوامل مختلف اعم از جمع شهر يزیربرنامه یمحالت و نواحمحدوده 
ن اساس محدوده شهر یاست. برا دهیم گردیو مناطق تقس ی.. به محالت، نواح.مالك عمل و يها، طرحیعرف

  )361- 1و نقشه شماره  361-2(جدول شماره  .2باشدیم یمسکونمحله  50ه و یناح 11شامل دو منطقه، 
 

 یعالی) براساس مصوبه شورا1390شهر (سالینیموجود شهر خم یاراض يکاربر يبند: طبقه361-1جدول شماره 

                                                             
1 - Land Based Coding Standards 

اي غیرمسکونی در نظر گرفته شده است به واسطه کاربري مالکیت نظامی و عدم امکان ایجاد تغییرات در آن، به عنوان محله 2- 1-00محله  -2
  جمع گردیده است. 2-1- 4و  2-1- 2و جمعیت ساکن در واحدهاي مسکونی سازمانی آن، جهت محاسبه خدمات مورد نیاز، با جمعیت محالت 
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  1يو معمار يشهرساز
  يشهر يهايمجاز کاربر يعملکردها  يکاربر  تیفعال

 یو خوابگاه يچندواحد یو آپارتمان يچندخانوار يهاو مجتمع يتک واحد يهاسکونتگاه  یمسکون  یمسکون
  خارج از محوطه دانشگاه ییدانشجو

  یخدمات رفاه عموم

  یآموزش

  یمهدکودك، آمادگ  یدبستانشیپ
  يروزو شبانه ي، عادیردولتی، غیها اعم از دولتدبستان  دبستان

  يروزو شبانه ي، عادیردولتی، غیاعم از دولت ییمدرسه راهنما  ییراهنما
  يروزو شبانه ي، عادیردولتی، غی، اعم از دولتیدانشگاهشیرستان و پیدب  رستانیدب

و  ياحرفه –  یفن
  يروزو شبانه ي، عادیردولتی، غیاعم از دولت ياحرفه –  یها و مراکز آموزش فنهنرستان  هنرستان

درخشان، مدارس شاهد و  ي، مراکز پرورش استعدادهایی، مدارس کودکان استثنایمدارس اسالم  یر آموزشیسا
  یمدارس اتباع خارج

و  یو پژوهش یقاتیه و مراکز تحقیعلم يهاها، دانشسراها، حوزهها، دانشکده، دانشگاهیمدارس عال  يقات و فناوری، تحقیآموزش
   يآورو پارك فن يکاربرد –  یعلم

ها، ، استخرها، زورخانهیده ورزشیسرپوش يها، سالنیورزش يهانیکوچک، زم يباز يهانیزم  یورزش
  یآب يهامجموعه

کودکان و  يپرورش فکر يهاها، فرهنگسراها، کانوناجتماعات، نگارخانه يهاها، سالنکتابخانه  يهنر –  یفرهنگ
  نما، تئاترینوجوانان، س

  هاسهیسا و کنی، کلیها، مصلهیها، فاطمهینیمساجد، حس  یمذهب

اد، یها، مراکز ترك اعتمارستانیها، بم خانواده، مراکز انتقال خون، درمانگاهیمراکز بهداشت و تنظ  یو بهداشت یدرمان
  یعموم يها، حمامیمراکز توانبخش

، یسبز حفاظت يکودکان، کمربندها يو باز یحیتفر يز شده، فضاهایسبز تجه يها و فضاهابوستان  سبز و پارك يفضا
  ه معابریسبز حاش يفضاها

  خدمات

  يتجار
شامل شعب  یمه، خدمات مالی، خدمات بیها، دفاتر خدمات حقوقیفروشو عمده یفروشخرده
شامل داروخانه، کافه،  یط، خدمات پزشکیالحسنه، خدمات فروش بلقرض يهاها و صندوقبانک

  ...و یقی، موسیاطی، خیرانندگ يهاگاهرستوران، آموزش

  یانتظام –  يادار
، یردولتیغ یعموم يو نهادها یمستقل دولت يهاها، سازمان، وزارتخانهیدولت يهاادارات و سازمان

شهر،  یاسالم يو شورا يها، شهرداريها، کنسولگر، سفارتخانهیو انتظام ینظام يروهایستاد ن
  هابانک یت و سرپرستیاصالح و ترب يهاو کانون يمراکز بازپرور

  سات مربوط به آب، برق، گاز و تلفنیتأس  يسات شهریتأس

زباله،  یها، مراکز دفع بهداشتبار، گورستانوه و ترهیدان مین، می، پمپ بنزینشانستگاه آتشیا  يزات شهریتجه
  ، مراکز امداد و نجات هالل احمر115، اورژانس یدائم يهاشگاهینما

 یرانو اتوبوس یعموم يهانگی، پارکيشهرو برون يشهردرون يو مسافربر يباربر يهاانهیپا  يحمل و نقل و انباردار
  هالو، سردخانهی، بنادر، انبارها، سيشهر

   يجهانگرد يها، اردوگاهير، مهمانسرا، هتل آپارتمان و متل، شهربازیهتل، مسافرخانه، مهمانپذ  يگردشگر –  یحیتفر
    يدیتول يل، واحدهایر اتومبی، تعمیکی، مکانیرگاهیتعم يهاتیه فعالی، کلیصنعت يهاکارگاه  یکارگاه –  یصنعت

  ریسا

  ینظام يروهایموجود ن يهاها و آمادگاهپادگان  ینظام
  ریادبود، آرامگاه مشاهی ي، بناهایخیتار يهااماکن و محوطه  یخیتار

  یمسکون -باغ  يباغات و واحدها ،يکشاورز يهانیزم  يباغات کشاورز

فرسوده که به علت عدم استحکام بنا  يبناها یمشخص، تمام يفاقد کاربر ین خالیر، زمیبا یاراض  ر و مخروبهیبا
  رد. یگیدر آن صورت نم یتیچ فعالیه
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  ه طرحیسال پاشهر در ینیمحدوده شهر خم يمات کالبدی: تقس361-2جدول شماره 
 (نفر)1390ت یجمع مساحت کل (متر مربع) محله ه یناح منطقه 

1 

1 

1_1_1 755396 5727 

1_1_2 858363 6909 

1_1_3 751298 5197 

1_1_4 1600495 9985 

 27817 3965553 1ه یجمع ناح

2 
1_2_1 456063 6474 

1_2_2 826015 8406 

 14880 1282078 2ه یجمع ناح

3 

1_3_1 405165 3255 

1_3_2 804867 10044 

1_3_3 579102 2285 

1_3_4 776823 7569 

1_3_5 561177 6062 

 29215 3127134 3ه یجمع ناح

4 

1_4_1 947003 4332 

1_4_2 359019 9097 

1_4_3 756651 8274 

1_4_4 410346 7653 

 29355 2473018 4ه یجمع ناح

5 
1_5_1 1202157 6618 

1_5_2 1183086 9516 

 16135 2385243 5ه یجمع ناح

   1422903 4 یپهنه صنعت

 117402 8819693 1جمع منطقه 

2 

1 

2_1_00 525784 0 

2_1_1 477849 3686 

2_1_2 370684 1768 

2_1_3 498919 1951 

2_1_4 511391 1841 

 9246 2384626 1ه یجمع ناح

2 

2_2_1 373846 2326 

2_2_2 310066 2426 

2_2_3 431513 5246 

2_2_4 629320 4172 

2_2_5 603205 85 

2_2_6 427326 162 

 14416 2775277 2ه یجمع ناح

3 

2_3_1 796291 2457 

2_3_2 848451 4829 

2_3_3 621794 4381 
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 (نفر)1390ت یجمع مساحت کل (متر مربع) محله ه یناح منطقه 

2_3_4 541462 3698 

2_3_5 414263 3767 

 19132 3222261 3ه یجمع ناح

4 

2_4_1 664859 3604 

2_4_2 413830 3108 

2_4_3 748723 2924 

2_4_4 577267 2948 

 12583 2404678 4ه یجمع ناح

5 

2_5_1 797592 2491 

2_5_2 386459 3973 

2_5_3 765357 7147 

2_5_4 416525 4393 

2_5_5 481795 4538 

2_5_6 373744 4363 

2_5_7 418401 4361 

 31266 3639872 5ه یجمع ناح

6 

2_6_1 1229966 6948 

2_6_2 516839 3638 

2_6_3 618927 2671 

2_6_4 281681 3033 

2_6_5 497431 2911 

2_6_6 748525 6050 

2_6_7 1109410 4537 

 29788 5002778 6ه یجمع ناح

   4788125 1 یپهنه صنعت

   415120 2 یپهنه صنعت

   219293 3 یپهنه صنعت

 377 744938 1 یپهنه دانشگاه

 5046 11877091 2 یپهنه دانشگاه

 121854 37474059 2جمع منطقه 

 239256 52129988 کل شهر 

  مأخذ: برآورد مشاور.

  وضع موجود يهان سرانهیی) تعث
ــ ــم یجهــت بررس ــاربری ــود ک ــايزان کمب ــوم  یخــدمات يه ــاه عم در وضــع موجــود،  یو خــدمات رف

 ت (شـامل رشـد  یـ رگـذار بـر رشـد جمع   یو بـا توجـه بـه عوامـل تأث     1385ت براساس آمار سـال  یزان جمعیم
 يهـا يه طـرح، بـه روز شـده و سـرانه کـاربر     یـ بـه عنـوان سـال پا    1390سـال   ي..)، بـرا .، مهاجرت ویعیطب

  گردد.یت برآورد شده محاسبه میموجود، براساس جمع
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  شهر در وضع موجودتقسیمات کالبدي شهر خمینی: 361- 1نقشه شماره 
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  ش گفتهیوضع موجود شهر با توجه به مراحل پ یاراض يکاربر یبررس - 3- 6- 1-1

ــر  یمســاحت يشــهر در وضــع موجــود داراینــیمحــدوده شــهر خم ــالغ ب ــهکتــار اســت. ا 5213ب ن ی
ــامل   ــدوده ش ــاربر مح ــه ک ــا غلب ــکون يب ــه فعال  یمس ــا غلب ــه ب ــار پهن ــ، چه ــاتی ــنعت يه ــه  یص و دو پهن

درصــد از  66 هکتـار، در حــدود   3266بــا مســاحت یمسـکون  يغلبـه کــاربر پهنــه بــا باشـد.  یمــ یدانشـگاه 
-1رجــوع شــود بــه نقشــه شــماره و  36-3دهد(جــدول شــماره یل مــیمســاحت محــدوده موجــود را تشــک

36 (  
  )1390شهر (سال ینیدهنده محدوده موجود شهر خملیتشک يها: پهنه361-3جدول شماره 

 سهم از محدوده شهر(درصد) مساحت (هکتار) موضوع

 62.7 3266.2 یمسکون يپهنه با غلبه کاربر

 9.2 478.8 1 یصنعت يپهنه با غلبه کاربر

 0.8 41.5 2 یصنعت يپهنه با غلبه کاربر

 0.4 21.9 3 یصنعت يپهنه با غلبه کاربر

 2.7 142.3 4 یصنعت يپهنه با غلبه کاربر

 1.4 74.5 1 یپهنه دانشگاه

 22.8 1187.7 2 یپهنه دانشگاه

 100 5213.0 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

ــر 2 یپهنــه دانشــگاهشــهر و ینــیخم ی، شــامل دانشــگاه آزاد اســالم1 یپهنــه دانشــگاه ، مشــتمل ب
ــ ــگاه صــنعت یاراض ــ یدانش ــ یاصــفهان و اراض ــعه آن م ــه در حــدود یتوس درصــد از مســاحت  24باشــد ک

 يموجــود در شــهر، کــاربر يهــاتیــدهــد. جهــت شــناخت فعالیخــود اختصــاص مــمحــدوده شــهر را بــه 
ه، یــ(محلــه، ناح يمتفــاوت عملکــرد يهــااسیــمحــدوده شــهر برداشــت شــده و ســپس برحســب مق یاراضــ

  .شودیم یو بررس دهیگرد يبندمنطقه و شهر) دسته
  د.  گردیم یز بررسیمحدوده شهر ن یو دانشگاه یرمسکونیغ يهاموجود در پهنه يهاين کاربریهمچن

  
  محدوده شهر یو دانشگاه یصنعت يهاوضع موجود در پهنه یاراض يالف) کاربر

باشـد کـه   یگـر موجـود مـ   ی، شـش پهنـه د  یشهر، بـه جـز محـدوده محاسـبات    ینیدر محدوده شهر خم
 2و  1 یدانشـگاه  يهـا و پهنـه  1، 2، 3و  4 یصـنعت  يهـا ت غالـب موجـود، بـه عنـوان پهنـه     یبنابر نوع فعال

  ده است.یگرد ينامگذار
ــه ــادر پهن ــر فعال  یصــنعت يه ــالوه ب ــود، ع ــموج ــنعتی ــاربری، ســایت ص ــاير ک ــاز قب يه ــی  یل برخ
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ز یـ ن یز قـرار دارد. پهنـه دانشـگاه   یـ ر و ارتفاعـات ن یبـا  ی، اراضـ يکشـاورز  ی، باغـات و اراضـ  يخدمات شـهر 
باشــد. دانشــگاه آزاد بــا یاصــفهان مــ یشــهر و دانشــگاه صــنعتینــیواحــد خم یشــامل دانشــگاه آزاد اســالم

ــگاه 3/67مســاحت  ــه دانش ــنعت 1 یدر پهن ــگاه ص ــ  یو دانش ــگاه و اراض ــامل دانش ــفهان (ش ــامزاده  یاص ام
ــا مســاحت  (در حــال حاضــر شــامل  یتوســعه دانشــگاه صــنعت یهکتــار و اراضــ 520واقــع در آن محــل) ب

  )36-4دهد. (جدول شماره یل میهکتار را تشک 648در حدود  یر و ارتفاعات) مساحتیبا یاراض
  

  )1390واقع در محدوده شهر (سال  یو دانشگاه یصنعت يهاپهنه یاراض ي: کاربر36- 4جدول شماره 

 يکاربر تیفعال
 یپهنه صنعت

1 

 یپهنه صنعت
2 

 3 یپهنه صنعت
 یپهنه صنعت

4 

پهنه 
 1 یدانشگاه

پهنه 
 2 یدانشگاه

 مجموع

 10980 4931 2362 521 یمسکون یمسکون
  

18794 

 

 20033 فنی حرفه اي و هنرستان
     

20033 

 20033 0 0 0 0 0 20033 یجمع آموزش

 45912 يقات و فناوریآموزش تحق
  

21 673370 5216920 5936224 

 5349 یورزش
  

7589 
  

12938 

 سبز يفضا
   

37 
  

37 

 5949199 5216920 673370 7647 0 0 51261 یجمع خدمات رفاه عموم

 اتخدم

 17815 9205 4596 9157 يتجار
  

40773 

 42 یانتظام - يادار
  

65 
  

107 

 10138 يسات شهریتاس
  

34 
  

10171 

 1841 59011 يزات شهریتجه
 

173756 
  

234608 

حمل و 
نقل و 
 يانباردار

 22208 نگیپارک
 

508 14522 
  

37238 

 5731 4054 15192 انبار
   

24977 

 1354869 188924 71568 411002 56398 65657 561321 معبر

 242037 32072 130294 497032 یکارگاه - یصنعت
  

901435 

 2604179 188924 71568 859231 103914 206441 1174100 جمع خدمات

 

 458748 0 0 202687 89154 91084 75822 يباغات و کشاورز

 7426 1010 يدامدار
    

8436 

 1778701 ارتفاعات
    

5164087 6942788 

 339231 20153 107263 1578952 ر و مخروبهیبا
 

1285990 3331589 

 متروکه
 

168 
 

1727 
  

1895 

 1399 1141 375 107723 در حال ساخت
 

21170 131808 

 19467469 11877091 744938 1422903 219293 415120 4788125 جمع کل
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  وضع موجود در محدوده شهر یاراض ي) کاربرب
ــاربر ــال یموجــود در محــدوده محاســبات  یاراضــ يک ــ  یتیشــهر برحســب فع -یکــه در آن صــورت م

  )361-2و نقشه شماره  361-5گردد. (جدول شماره یم یرد، بررسیپذ

 
  یت مسکونیفعال •
ــا ر یشــتر از ســایرد و معمــوًال ســهم آن در شــهر بیپــذیصــورت مــ یمســکون يت در کــاربریــن فعالی
-یهکتـار موجـود مـ    1126در حـدود   یمسـکون  يشـهر کـاربر  ینـ یهـا اسـت. در محـدوده شـهر خم    يکاربر

  .دینمایدرصد از مساحت محدوده مذکور را اشغال م 6/21باشد که 
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  : کاربري اراضی وضع موجود در شهر361- 2نقشه شماره 
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  یخدمات رفاه عموم يهاتیفعال •
 یدرمـان  – ی، بهداشـت ی، مـذهب يهنـر  – یفرهنگـ  ،ی، ورزشـ یآموزشـ  يهـا يدر کـابر  هـا تین فعالیا

 يدارا یت خــدمات رفــاه عمــومیــبــا فعال يهــايرد. مجموعــًا کــاربریپــذیســبز انجــام مــ يو پــارك و فضــا
  .1باشدی) مشهر درصد از محدوده 13هکتار ( 678برابر  یمساحت
      یآموزش يکاربر - 

 یســرانه اختصاصــدهــد. یل مــیتشــک شــهرهکتــار را در محــدوده  7/33در حــدود  یآموزشــ يکــاربر
  . 2باشدیمترمربع م 4/1در وضع موجود برابر  یآموزش يبه کاربر
  یورزش يکاربر - 
) را شــهرهکتــار (از محــدوده  3/18ه و شــهر در مجمــوع، یــمحلــه، ناح يهــااسیــدر مق ين کــاربریــا
  مترمربع است. 8/0برابر  یدر محدوده محاسبات يربن کاریگردد. سرانه ایشامل م
  يهنر – یفرهنگ يکاربر - 

ــ يکــاربر -یل مــیرا تشــک شــهردرصــد) از محــدوده  1/0هکتــار ( 8/2در حــدود  يهنــر – یفرهنگ
  باشد. یمترمربع م 1/0برابر  ين کاربریدهد. سرانه ا

 یمذهب - 

ــه در محــدوده محاســبات یمســاحت ــاربر یک ــه ک ــذهب يب ــر  یم ــا  6/14اختصــاص دارد، براب ــار ب هکت
-یل مـ یرا تشـک  یدرصـد از محـدوده محاسـبات    5/0در حـدود   ين کـاربر یـ باشـد. ا یمترمربـع مـ   6/0سرانه 
  دهد.

 یدرمان يکاربر - 

 یبهداشــت يهــاگــاهیهــا  مراکــز و پاکیــنی، کلیهــا، مراکــز درمــانمارســاتنیشــامل ب یدرمــان يکــاربر
-یمترمربــع مــ 4/0ســرانه  يهکتــار دارا 97/8بــا مســاحت باشــد کــه در وضــع موجــود محــدوده شــهر یمــ

  باشد. 
          سبز يپارك و فضا يکاربر - 

محلــه،  يهــااسیــکــه در مق اســتز شــده یــســبز تجه يفضــاها يادســته ،پــارك يکــاربرمنظــور از 
  ند. ینمایم یرسانه و شهر به افراد ساکن خدماتیناح

بـا سـرانه   باشـد کـه   یهکتـار مـ    8/36ع وشـهر در مجمـ  ینـ یموجـود در شـهر خم  سبز  يو فضا پارك
  دهد.یل میرا تشک شهردرصد از محدوده  7/0مترمربع  5/1

                                                             
هـاي خـدمات رفـاه عمـومی، قرارگیـري دانشـگاه صـنعتی اصـفهان (بـا مقیـاس ملـی) در درون            دلیل باال بودن سـطوح مخـتص فعالیـت    - 1

  باشد.محدوده شهر می
ــوبه  -2 ــوزش،    10/3/1389براســاس مص ــاربري آم ــرانه ک ــران، س ــاري ای ــازي و معم ــورایعالی شهرس ــنش ــات و ف ــورت تحقیق ــه ص آوري (ب

  شود. مجزا از کاربري آموزشی در نظر گرفته می
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  یخدمات يهاتیفعال •
ــفعال ــاتی ــدمات يه ــاربر یخ ــايدر ک ــار يه ــهری، تأسیانتظــام – ي، اداريتج ــات ش ــ، تجهيس زات ی

  رد.یپذیصورت م یکارگاه – یو صنعت يگردشگر – یحی، تفري، حمل و نقل و انبارداريشهر
  يتجار يکاربر - 
ــا ــاربری ــار ( 60در حــدود  ين ک ــیرا تشــک شــهردرصــد) از مســاحت محــدوده   1/1هکت ــد. یل م ده
  باشد.ی) م1390مترمربع در وضع موجود  (سال  5/2برابر  ين کاربریسرانه ا
    یانتظام - يادار يکاربر - 
ــا ــاربری ــاحت ين ک ــدود  یمس ــار ( 4/31در ح ــبات  6/0هکت ــدوده محاس ــد) را در مح ــک یدرص ل یتش

در شـمال محـدوده شـهر قـرار گرفتـه       یت انتظـام یـ بـا مالک  یدر اراضـ  ين کـاربر یـ قسمت عمـده ا دهد. یم
  باشد.یمترمربع م 3/1برابر  ين کاربریاست. سرانه ا

   يسات شهریتأس يکاربر - 
ــاربر ــهریتأس يمســاحت ک ــباتيســات ش ــر  ی، در محــدوده محاس ــر   3/4براب ــرانه آن براب ــار و س هکت

  باشد.یمترمربع م 18/0
  يزات شهریتجه يکاربر -

ــا ســرانه محــدوده هکتــار از مســاحت  6/32ز یــن يزات شــهریــتجه يکــاربر  مترمربــع  4/1شــهر را ب
  .  1گرددیشامل م
 يحمل و نقل و انباردار يکاربر - 

-یمــ 2هــا و معــابرانــهینــگ، انبارهــا، پایپارک يهــايشــامل کــاربر يحمــل و نقــل و انبــاردار يکــاربر
شــبکه باشــند. یانــه مــینــگ، انبــار و پایشــهر، پارک یهکتــار از محــدوده محاســبات 7/31گــردد. در حــدود 

گـردد. سـرانه شـبکه معـابر در     یرا شـامل مـ   شـهر هکتـار از محـدوده    7/943ز یـ شـهر ن ینـ یمعابر شـهر خم 
  .3باشدیدرصد م 1/18مترمربع و سهم آن از محدوده مذکور  4/39برابر  یمحدوده محاسبات

   

                                                             
  گردد.هاي موجود در محدوده شهر جزو کاربري تجهیزات شهري محسوب میمساحت کورستان - 1
ــوبه  -2 ــق مص ــل و      10/3/1389طب ــل و نق ــاربري حم ــه ک ــوان زیرمجموع ــه عن ــز ب ــر نی ــاربري معب ــاري، ک ــازي و معم ــورایعالی شهرس  ش

  گردد.انبارداري محسوب می
ــایین بــودن ســهم ســطح کــاربري معبــر در محــدوده شــهر، مربــوط بــه پهنــه دانشــگاهی دو (دانشــگاه صــنعتی اصــفهان) و اراضــی    - 3 پ

  باشد.مربوط به توسعه آن می
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  يگردشگر - یحیتفر يکاربر -
  دهد.یل میمترمربع تشک 02/0شهر را با سرانه  یهکتار از محدوده محاسبات 5/0در حدود 

  یکارگاه - یصنعت يکاربر - 
ــاربر ــاه – یصــنعت يک ــ یکارگ ــدتًا در حاش ــرب، شــمال یعم ــوب و ه محــدوده شــهر در غ ــرق، جن ش

اس یـ شـهر) عمـدتًا در مق   غـرب  يهـا يژه سـنگبر یـ هـا (بـه و  ين کـاربر یـ شـرق قـرار گرفتـه اسـت. ا    جنوب
درون محــدوده شــهر،  يهــاتیــاســت کــه بــا فعال ياآنهــا بــه گونــهنــد و عملکــرد ینمایعمــل مــ يفراشــهر

وجــود دارد کــه بــه  یصــنعت يهکتــار کــاربر 2/154حــدود  شــهردر درون محــدوده  باشــند.یناســازگار مــ
برابـر   یکارگـاه  – یصـنعت  يشـرق و شـمال آن قـرار دارد. سـرانه کـاربر     غـرب،  صورت متمرکـز در جنـوب،   

  است.  شهرمترمربع در محدوده  2/6
  هاير کاربریسا •
   يباغات و کشاورز يکاربر - 
  دهد. یدرصد) را به خود اختصاص م 3/8( شهرهکتار از محدوده  432در حدود  ين کاربریا

 ر و مخروبه و متروکهیبا یاراض

ــا یاراضــ ــه در مجمــیب هکتــار از محــدوده  7/2متروکــه  يهــاهکتــار و ســاختمان  860ع ور و مخروب
  دهد. یل میرا تشک شهر

  يدامدار يکاربر - 
  محدوده قرار دارد. یشرقه شرق و جنوبیهکتار در حاش 3/8با مساحت  ين کاربریا
  ینظام يکاربر - 

  هکتار در قسمت شمال محدوده شهر قرار گرفته است. 7/43با مساحت  ینظام يکاربر
  در حال ساخت یاراض - 

  دهد. یل میشهر را تشک یهکتار از محدوده محاسبات 6/49در حال ساخت در حدود  یاراض
  ارتفاعات - 

  شهر اختصاص دارد.  غربمحدوده شهر به ارتفاعات واقع در  یهکتار از اراض 1/703در حدود 
  یخیتار يکاربر - 
ــا ــاربری ــار  ين ک ــاکن ت ــکل از ام ــده  یخیمتش ــت ش ــبات  ثب ــدوده محاس ــود در مح ــا   یموج ــهر ب ش

  .1هکتار است 8/13مساحت 
   

                                                             
  براساس اطالعات دریافتی از کل میراث فرهنگی استان اصفهان - 1
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    1390سال  شهرینیوضع موجود محدوده شهر خم یاراض ي: کاربر361- 5جدول شماره 

 يکاربر تیفعال
 اس(متر مربع)یمساحت در مق

 سهم سرانه جمع
 شهر منطقه هیناح محله

 21.6 47.1 11265968 11265968 یمسکون  یمسکون

خدمات رفاه 
 یعموم

 یآموزش

 0.0 0.1 22645       22645 یش دبستانیپ

 0.2 0.4 85561 691     84870 دبستان

 0.2 0.4 87890     87890   راهنمایی

 0.1 0.3 67469     67469   دبیرستان

 0.1 0.2 59009   59009     فنی حرفه اي و هنرستان

 0.0 0.1 14480 14480       سایر آموزشی

 0.6 1.4 337054 337054 یجمع آموزش

 11.4 24.9 5962234 5962234       يقات و فناوریآموزش تحق

 0.4 0.8 183584 116165   39414 28004 یورزش

 0.1 0.1 27866 19742   8123   يهنر -  یفرهنگ

 0.3 0.6 146284 10985     135299 یمذهب

 -یبهداشت 
  یدرمان

 0.0 0.0 10782       10782 یبهداشت

 0.2 0.4 89789 41691 23170 20583 4345 یدرمان

 يپارك و فضا
 سبز

 0.7 1.5 362869 253071   49147 60652 پارك 

 0.0 0.0 5152 5152 سبز يفضا

 13.0 28.4 6788560 6788560 یجمع خدمات رفاه عموم

 خدمات

 1.1 2.5 599227 599227 يتجار

 0.6 1.3 314042 273526 28217 12299   یانتظام - يادار

 0.1 0.2 43775   38961   4814 يسات شهریتاس

 0.6 1.4 326648 311150   15498    يزات شهریتجه

حمل و نقل و 
 يانباردار

 0.2 0.3 82481 45414   37067   نگ یپارک

 0.4 0.8 188015 188015 انبار 

 0.1 0.2 46887 46887       انهیپا

 18.1 39.4 9437808 9437808 معبر 

 0.0 0.0 5895 5895       يگردشگر - یحیتفر

 3.0 6.4 1542791 1542791        یکارگاه - یصنعت

 24.1 52.6 12587570 12587570 جمع خدمات

 ر یسا

 0.8 1.8 437583 437583       ینظام

 0.3 0.6 138271 138271        یخیتار

 2.3 5.0 1198663 1198663 باغات 

 0.2 0.3 83370 83370 يدامدار

     3130593 3130593 مزارع کشاورزي

 13.5 29.4 7031095 7031095 ارتفاعات 

 16.5 36.0 8608201 8608201 ر و مخروبه یبا

 0.1 0.1 27027 27027 متروکه 

 1.0 2.1 496035 496035 در حال ساخت

 94.0 217.9 52129988 2440472 110396 362016 368338 جمع کل

  ماخذ: برآورد مشاور 
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، ی، بهداشــتی(آموزشــ يمختلــف شــهر يکارکردهــا يکالبــد یفــیو ک یوضــع کمــ -2-6-3
ازهـا در  ین کمبودهـا و ن یـی ..) و تع.سـبز و  يو فضـا  ی، فرهنگی، ورزشی، مذهبیدرمان

  ) 1390وضع موجود (سال 
ن یــن کننــده مشــکالت موجــود در ایــیدر وضــع موجــود شــهر، تع یاراضــ يت کــاربریوضــع یبررســ

ت شـهر)  یـ شـهر (شـامل کالبـد و فعال    ییسـازمان فضـا   یآتـ  يزیـ رجهـت برنامـه   ياهیـ نه و به عنـوان پا یزم
موجـود  زان مسـاحت  یـ م یبـه صـورت بررسـ    يمختلـف شـهر   يکارکردهـا  یفـ یو ک یت کمـ یوضعباشد. یم

ه، منطقــه و شــهر و یــاس محلــه، ناحیــدر چهــار مق یدســته خــدمات رفــاه عمــوم يهــايک از کــاربریــهــر 
) و 1390شـهر (سـال    ت موجـود یـ از براسـاس جمع یـ مـورد ن  یخـدمات رفـاه  کمبـود  زان یـ م بدست آوردن

  باشد.یک از خدمات مذکور میزان پوشش هر ین مییز تعین
 يهـا يسـه سـطح و سـرانه کـاربر    یمقا يبـر مبنـا   یزان کمبود سـطوح خـدمات رفـاه عمـوم    ین مییتع

آن  يو دسـته بنـد   يو معمـار  يشهرسـاز  یعالین شـده در مصـوبه شـورا   یـی مورد نظـر بـا جـدول سـرانه تع    
  ).362-1ده است (جدول شماره یمختلف انجام گرد يهااسیدر مق

  
ه، منطقه و شهر (براساس یمحله، ناح يهااسیمختلف در مق يهايار کاربریمع يها: سرانه362-1جدول شماره 

  )يو معمار يشهرساز یعالیمصوبه شورا

  يکاربر  تیفعال
  اس (مترمربع)یسرانه در مق

  جمع
  شهر  منطقه  هیناح  محله

  خدمات 
  یعموم رفاه

  35  -  -  -  35  یمسکون

  یآموزش
  3/0  یدبستانشیپ

1  3/1  7/0  4  
  7/0  دبستان

  2  25/1  -  5/0  25/0  یورزش
  75/0  5/0  -  25/0  -  يهنر -  یفرهنگ

  25/1  5/0  25/0  25/0  25/0  یدرمان
  5/0  25/0  -  -  25/0  یمذهب
  8  5  -  2  1  پارك

  خدمات

  75/2  1  75/0  5/0  5/0  یخدمات –  يتجار
هر  ي(به ازا یآموزش عال

  70  70  -  -  -  دانشجو)

  75/0  25/0  25/0  25/0  -  یانتظام –  يادار
  1  -  75/0  -  25/0  يسات شهریتأس
  7/0  5/0  -  1/0  1/0  يزات شهریتجه

  6  6  -  -  -  یصنعت
  3/0  3/0  -  -  -  يگردشگر -  یحیتفر

  )10/4/1389(مورخ  يو معمار يشهرساز یعالیمأخذ: مشاور براساس مصوبه شورا
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ــم  ــر ی ــزان پوشــش ه ــ ی ــعاع دسترس ــدمات برحســب ش ــتعر یک از خ ــی ــداکثر  یف م ــه ح ــردد ک گ
ــاســت کــه ســاکنان  یمســافت ــرای ــه،  يهــااسیــاز خــدمات در مق يمنــدبهــره يک شــهر ب مختلــف (محل

ــناح ــهر) تمای ــه، ش ــه، منطق ــه پی ــهر خم یل ب ــد. در ش ــودن آن دارن ــیم ــهر مین ــش ــدمات ی زان پوشــش خ
ن یـی مختلـف تع  يهـا اسیـ در مق یخـدمات رفـاه عمـوم    يهـا يک از کـاربر یـ هـر   یشعاع دسترسـ براساس 

  ) 362-2شده است. (جدول 
 

يعملکرد يهااسیدر مق یخدمات رفاه عموم يهايکاربر ی: حداکثر شعاع دسترس362-2جدول شماره   

  يکاربر
  اس (متر)یدر مق یحداکثر شعاع دسترس

  شهر  منطقه  هیناح  محله

  یآموزش
  1200 ییراهنما  300 یدبستانشیپ

2000  -  
  1500رستان یدب  500دبستان 

  3000  -  1200  600  یورزش
  1800  1200  800  600  یدرمان

  5000  -  1500  -  يهنر – یفرهنگ
  1800  -  -  500  یمذهب
  1500  -  800  400  پارك

  ط.یمأخذ: مشاور نقش مح           
  

  یآموزش يالف) کاربر
 یدبســتانشیب شــامل پــیــه، منطقــه و شــهر بــه ترتیــمحلــه، ناح يهــااسیــدر مق یآموزشــ يکــاربر

ــادگ  ــدکودك و آم ــا ) ی(مه ــتان، راهنم ــا ی، دبییو دبس ــتان و س ــتان و هنرس ــاربریرس ــاير ک ــ يه  یآموزش
  گردد.  یم

  اس محلهیمق - 
ــهر خم ــیش ــوع دارا  ین ــود در مجم ــع موج ــهر در وض ــدا  88 يش ــه ابت ــ  23و  ییمدرس ــد پ -شیواح

 یدبســتانشیپــ يافتــه بــه کــاربریاختصــاص  یاراضـ . 2باشــدیمــ )یمهــدکودك و آمــادگ شــامل( 1یدبسـتان 
-ت الزمیــباشـد. جمع یمترمربــع مـ  84870بـه دبسـتان برابـر     یاختصاصــ یمترمربـع و اراضـ   22645برابـر  

ــ ــر  یدبســتانشین پــیم در ســنیالتعل ــر ینفــر و در ســن 2414در وضــع موجــود براب  16901ن دبســتان براب
 یدبسـتان شیمقطـع پـ   يمـدارس بـرا   ينوسـاز سـازمان   ين شـده از سـو  یـی سرانه مطلـوب تع . 3باشدینفر م

                                                             
ــرار گرفتــه کــه خــارج از محــدوده   2خــل پهنــه دانشــگاهی تعــداد یــک مهــدکودك و دو دبســتان در دا -1 (دانشــگاه صــنعتی اصــفهان) ق

  محاسباتی است. 
  شهر.اطالعات دریافتی از اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی -2
  برآورد مشاور.  -3
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زان یــ. م1باشــدیآمــوز مــهــر دانــش يمترمربــع بــه ازا 9/7مترمربــع و در مقطــع دبســتان برابــر  6/9برابــر 
براســاس ســرانه  یاس محلــه در کــل محــدوده محاســباتیــکمبــود محاســبه شــده در مقــاطع مــذکور در مق

  ). 362-3است (جدول شماره برآورد شده  يآموزنشت دایمطلوب جمع
ک از یــدر کــل شــهر در هــر  یخــدمات رفــاه عمــوم يهــايک از کــاربریــن بنــد، کمبــود هــر یــدر ا

محاســبه  يو معمــار يشهرســاز یعالیمصــوب شــورا يهــاو در نظــر گــرفتن ســرانه يعملکــرد يهــااسیــمق
، منــاطق و یدر نــواح یدسترســ يهــاز ســطح پوشــش خــدمات موجــود، بــا توجــه بــه شــعاعیــده و نیــگرد

  گردد.  یم یشهر بررس
ــ، نحــوه توز3-6-3در بنــد  ــاه عمــوم ی ــود خــدمات رف ــدر هــر  یع و کمب ــه صــورت ی ک از محــالت ب

ه و یـ ن در مرحلـه دوم طـرح (تجز  یگـردد. همچنـ  ین مـ یـی در محلـه تع  مجزا و سهم سـطوح تحـت پوشـش   
  شود.  یو مناطق پرداخته م ینواحک از یدر هر  يزان کمبود کاربریم یل) به بررسیتحل

  
  

  شهر ینیاس محله در محدوده خمیمق یآموزش يزان کمبود کاربری: برآورد م362-3جدول شماره 
  )1390در وضع موجود (سال 

م در یالتعلت الزمیجمع  یلیمقطع تحص
  مقطع در وضع موجود

سطح موجود در هر 
 یلیمقطع تحص

  (مترمربع)

 يسرانه موجود به ازا
آموز هر دانش

  (مترمربع)

سرانه مطلوب به 
آموز دانش يازا

  (مترمربع) 

زان مورد یم
  از (مترمربع)ین

زان کمبود یم
  (مترمربع)

   یدبستانشیپ
  529  23174  6/9  3/9  22645  2414  )ی(کودکستان و آمادگ

  48648  133518  9/7  5  84870  16901  دبستان

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

   

                                                             
 3-6-3کـه در بنـد    نسبت سـرانه در نظـر گرفتـه شـده بـراي کـاربري آموزشـی در مقـاطع مختلـف بـه ازاي هـر نفـر جمعیـت سـاکن،               -1

  آموز است. هاي سازمان نوسازي مدارس به ازاي هر دانشاستفاده شده، براساس نسبت سرانه
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  هیاس ناحیمق -
ــدر مق ــاس ناحی ــاربری ــ يه، ک ــا  یآموزش ــدارس راهنم ــامل م ــتانیو دب ییش ــ رس ــردد.یم ــم گ زان ی

باشـد. تعـداد مـدارس    یمترمربـع مـ   87890شـهر برابـر   ینـ یدر سـطح شـهر خم   ییراهنمـا  يمساحت کاربر
در وضــع موجــود  ییآمــوزان مقطــع راهنمــا. تعــداد دانــش1باشــدیمــ واحــد 51ن شــهر برابــر یــا ییراهنمــا

ن اسـاس کمبـود   یبـرا آمـوز،  هـر دانـش   يمترمربـع بـه ازا   87/9بـا لحـاظ سـرانه    اسـت کـه   نفر  9658برابر 
باشـد (جـدول شـماره    یدر سـطح محـدوده مـ    هکتـار  7/0در حـدود   ییدر مقطـع راهنمـا   یآموزشـ  يکاربر

4-362 .(  
 شـهر برابـر  ینـ یشـهر خم  یرسـتان در سـطح محـدوده محاسـبات    یافتـه بـه دب  یکل مساحت اختصـاص  

ــه ازا  67469 ــرانه آن ب ــع و س ــش  يمترمرب ــر دان ــوز دبه ــتانیآم ــ(جمع یرس ــت الزمی ــتانیم دبیالتعل  یرس
ــا 24144 ــر ب ــ 79/2)، براب ــع م شــهر ینــیرســتان در محــدوده شــهر خمیدب 33در مجمــوع باشــد. یمترمرب

 يمتوســطه طبــق ضــوابط ســازمان نوســاز یلیتحصــ ياحــداث واحــدها يســرانه مطلــوب بــراوجــود دارد. 
رسـتان در  یدب يزان کمبـود مسـاحت کـاربر   یـ ن سـرانه، م یـ باشـد. بـا لحـاظ ا   یمترمربـع مـ   12برابر  مدارس
  باشد. یمهکتار  2/22حدود 

 یدهــد کــه نــواحیرســتان نشــان مــیو دب ییع و ســطح پوشــش مــدارس راهنمــایــنحــوه توز یبررســ
مقطـع   یآموزشـ  يشـهر بـه طـور کامـل تحـت پوشـش کـاربر        )2-3و  2-2، 2-1 ینـواح (محـدوده   یشمال

  ) 362-2و  362-1رند (نقشه شماره یگیرستان قرار نمیو دب ییراهنما
 
 
 

  شهر ینیخم یه در محدوده محاسباتیاس ناحیمق یآموزش يزان کمبود کاربری: برآورد م362- 4جدول شماره 
  )1390در وضع موجود (سال 

  یلیمقطع تحص
م یالتعلت الزمیجمع

در مقطع در وضع 
  موجود

موجود در هر سطح 
 یلیمقطع تحص

  (مترمربع)

سرانه موجود به 
آموز هر دانش يازا

  (مترمربع)

سرانه مطلوب به 
آموز دانش يازا

  (مترمربع) 

مساحت زان یم
از یمورد ن

  (مترمربع)

زان کمبود یم
مساحت 
  (مترمربع)

  7437  95324  87/9  8/8  87890  9658  ییراهنما

  222259  289728  12  79/2  67469  24144  رستانیدب

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

   

                                                             
  .(دانشگاه صنعتی اصفهان) قرار دارد 2تعداد دو مدرسه راهنمایی و دو دبیرستان در داخل پهنه دانشگاهی  -1
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  : سطح پوشش کاربري آموزشی مقیاس ناحیه (مدرسه راهنمایی)362- 1نقشه شماره 
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: سطح پوشش کاربري آموزشی مقیاس ناحیه (دبیرستان)362- 2نقشه شماره 
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  اس منطقهیمق -
ــاربر ــ یــدر مق یآموزشــ يک و کــار و دانــش  ياحرفــه – یاس منطقــه شــامل هنرســتان، مــدارس فن

مترمربــع در  38976و هنرســتان برابــر  ياحرفــه – یافتــه بــه مــدارس فنــیباشــد. مســاحت اختصــاص یمــ
ــداخــل محــدوده و  ــا مســاحت ی ــه صــنعت 20033ک واحــد ب ــع در پهن ــرار دارد. تعــداد کــل  1 یمترمرب ق

زش در آمــو يکــاربر يباشــد. ســرانه مطلــوب در نظــر گرفتــه شــده بــرا یعــدد مــ 9مــدارس مــذکور برابــر 
زان کمبـود  یـ ن اسـاس م یباشـد. بـرا  یهـر فـرد سـاکن شـهر مـ      يمترمربـع بـه ازا   8/0اس منطقـه برابـر   یمق

  )362-5باشد. (جدول شماره یهکتار م 4/13برابر  ين کاربریا يمحاسبه شده برا
، 2-1 یو نـواح  1از منطقـه   1-5و  1-1 یاسـت کـه نـواح    يابـه گونـه   ين کـاربر یـ ش اینحوه پخشـا 

 )362-4دهد (نقشه شماره یرا به طور کامل پوشش نم 2-6و  2-2
 
 

  شهر ینیشهر خم یاس منطقه در محدوده محاسباتیمق یآموزش يزان کمبود کاربری: برآورد م362- 5جدول شماره 
  )1390در وضع موجود (سال 

  یلیمقطع تحص
سطح در وضع 

  موجود (مترمربع)

سرانه موجود به 
ت شهر یجمع يازا

  (مترمربع)

سرانه مطلوب به 
ت شهر یجمع يازا

  (مترمربع)

ن مساحت ازیم
از یمورد ن

  (مترمربع)

کمبود 
مساحت 
  (مترمربع)

  هنرستان 
  ياحرفه – یمراکز فن

59009  24/0  8/0  193154  134145  

  مأخذ: برآورد مشاور.
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  اي)حرفه –: سطح پوشش کاربري آموزشی مقیاس منطقه (هنرستان  و مدارس فنی 362-3نقشه شماره 
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  یورزش يب) کاربر
-یمـ  یبـاز ورزشـ   يهـا نیکودکـان و زمـ   يبـاز  يهـا نیاس محلـه شـامل زمـ   یـ در مق یورزش يکاربر

شــهر شــامل اس یــو اســتخرها و در مق یورزشــ يهــاشــامل ســالن ين کــاربریــه ایــاس ناحیــباشــد. در مق
مختلــف  يهــااسیــدر مق یورزشــ يهکتــار بــه کــاربر 3/18باشــد. در مجمــوع یبــزرگ مــ يهــاومیاســتاد

هکتــار محاســبه  29برابــر  ين کــاربریــار کــل کمبــود ایــمع يهــااختصــاص دارد کــه بــا توجــه بــه ســرانه
  ).362-6ده است. (جدول شماره یگرد

  
   )1390در وضع موجود (سال  یورزش يبا کاربر یاراض یکم ی: بررس362- 6جدول شماره 

 ياس کاربریمق
 یورزش

مساحت موجود 
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه 
مطلوب 

 )مترمربع(

مساحت 
مطلوب 

 )مترمربع(

کمبود/ مازاد 
 )مترمربع(

 30454- 58458 0.25 0.12 28004 محله 

 77502- 116917 0.5 0.17 39414 ه یناح

 182905- 299070 1.25 0.49 116165 شهر

 290861- 474445 2.00 0.77 183584 مجموع

  مأخذ: برآورد مشاور.      
  

، 2-1، 1- 3، 1- 2، 1- 1 یدهد که نواحیه نشان میدر سطح ناح یورزش يش کاربریپخشا نحوه یبررس
  .)362-4رند (نقشه شماره یگیه قرار نمیناح یورزش يتحت پوشش کاربر 2-6و  2- 5، 2-2

از مرکــز، جنــوب و شــرق محــدوده را پوشــش  ییهــااس شــهر بخــشیــمق یورزشــ يکــاربرن یهمچنــ
  )362-5دهد. (نقشه شماره یم

  
  يهنر – یفرهنگ يپ)کاربر

اجتماعـات کوچـک،    يهـا هـا و سـالن  شـامل کتابخانـه   یاس نـواح یـ در مق يهنـر  – یفرهنگـ  يکاربر
، يمرکــز يهــاز کتابخانــهیــشــهر ناس یــباشــد. در مقیکودکــان و نوجوانــان مــ يپــرورش فکــر يهــاکــانون

قــرار  يهنــر – یفرهنگــ ياجتماعــات در گــروه کــاربر يهــاو ســالن یفرهنگــ يهــاهــا، و مجتمــعنگارخانــه
ــ ــگیم ــوع ی ــدوده خم  8/2رد. در مجم ــاحت مح ــار از مس ــیهکت ــاربر ین ــه ک ــهر ب ــ يش ــر – یفرهنگ  يهن

 یرســانخــدمات يشــهر اسیــهکتــار در مق 2ه و یــاس ناحیــهکتــار آن در مق 8/0ابــد کــه ییاختصــاص مــ
  ). 362-7د (جدول شماره ینمایم
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: سطح پوشش کاربري ورزشی مقیاس ناحیه362- 4نقشه شماره 
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  شهر: سطح پوشش کاربري ورزشی مقیاس 362-5نقشه شماره  
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  )1390در وضع موجود (سال  يهنر – یفرهنگ يبا کاربر یاراض یکم ی: بررس362-7جدول شماره 
 ياس کاربریمق

 يهنر یفرهنگ

مساحت موجود 
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه مطلوب 
 )مترمربع(

مساحت مطلوب 
 )مترمربع(

کمبود/ مازاد 
 )مترمربع(

 50335- 58458 0.25 0.03 8123 ه یناح

 99886- 119628 0.5 0.08 19742 شهر

 150221- 178086 0.75 0.12 27866 مجموع

  مأخذ: برآورد مشاور.
  
- یهکتار م 15ه و شهر در مجموع برابر یاس ناحیدر وضع موجود در دو مق ين کاربریزان کمبود ایم

در  يع کاربریشهر براساس نحوه توز و یدر سطح نواح يهنر – یفرهنگ يبا کاربر یاراض یفیک یباشد. بررس
ه تنها یاس ناحیمق یفرهنگ ين مبنا کاربریرفته است. برایصورت پذ ين شده کالبدییتع يهااسیسطح مق

-از شمال ییهاز قسمتیاس شهر نیدهد. در مقیرا تحت پوشش قرار م 2- 6و  2-5، 2-4 یاز نواح یبخش

  )362-7و  362- 6شماره  يهارد (نقشهیگی، شرق و جنوب شهر تحت پوشش قرار نمیغرب
  

   یمذهب يت) کاربر
ن اســاس یاســت، بــرام شــده یو شــهر تقســ هاس محلــیــبرحســب عملکــرد بــه دو مق یمــذهب يکــاربر

باشـد.  یهکتـار مـ   1/1هکتـار و در سـطح شـهر برابـر      5/13شـهر در حـدود   ینـ یدر سطح محالت شـهر خم 
ــا کمبــود کــاربریــشــهر در مقینــیشــهر خم ــیمواجــه ن یمــذهب ياس محلــه ب اس شــهر یــدر مق یســت ول

  )362-8هکتار دارد. (جدول شماره  9/4برابر  يکمبود
 

)1390در وضع موجود (سال  یمذهب يبا کاربر یاراض یکم ی: بررس362- 8جدول شماره   

 ياس کاربریمق
 یمذهب

مساحت موجود 
 (مترمربع)

سرانه موجود 
 (مترمربع)

سرانه مطلوب 
 مربع)(متر

مساحت مطلوب 
 مربع)(متر

کمبود/ مازاد 
 مربع)(متر

 76841 58458 0.25 0.58 135299 محله 

 48829- 59814 0.25 0.05 10985 شهر

 48829- 118272 0.50 0.62 146284 مجموع

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

 يااس شهر به گونهیشهر در مق یدر محدوده محاسبات یمذهب يش کاربریز نحوه پخشاین یفیبه لحاظ ک      
  )362- 8دهد. (نقشه شماره یمحدوده را تحت پوشش قرار نم یو شرق یغرباست که بخش شمال
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  هنري مقیاس ناحیه –: سطح پوشش کاربري فرهنگی 362-6نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  هنري مقیاس شهر –: سطح پوشش کاربري فرهنگی 362-7نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  : سطح پوشش کاربري مذهبی مقیاس شهر362-8نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

   یدرمان - یبهداشت يث) کاربر
باشــد کــه یمــ یعمــوم يهــاشــهر، شــامل حمــامینــیموجــود در ســطح شــهر خم یبهداشــت يکــاربر

  .1باشدیهکتار م 5/1در سطح محله کارکرد داشته و مساحت آن بالغ بر  یهمگ
ها، در کینیکلیها و پلشامل درمانگاه ینواحها، محله، مشتمل بر درمانگاه اسیدر مق یدرمان يکاربر

اس یو در مق 2تختخواب و مراکز اورژانس 64کمتر از  يهامارستانیاس منطقه شامل مراکز انتقال خون و بیمق
سرپرست، یاز کودکان ب يها، مراکز نگهدارمارستانیها، تشگاهیشهر، زا یاصل يهامارستانیشهر شامل ب

  باشد. یم یدامپزشک يهان و جانبازان و درمانگاهیسالمندان، معلول
ــاس مق ــبراس ــداسی ــرد يبن ــاربر يعملک ــايک ــان يه ــهر خم یدرم ــیش ــه دل ین ــهر ب ــش ــه یل ای نک

اس یـ مق یدرمـان  يد، بـه عنـوان کـاربر   یـ نمایمـ  یرسـان مارستان موجـود در شـهر بـه کـل شـهر خـدمات      یب
باشـد  یدر سـطح شـهر موجـود مـ     یدرمـان  يهکتـار کـاربر   9/8در مجمـوع  شهر در نظر گرفته شـده اسـت.   

ــه  ــار در مق 4/0ک ــهکت ــه ی ــدود اس محل ــار آن در مق 2در ح ــهکت ــاس ناحی ــار در مق 23/0 ،هی ــهکت اس ی
  )362-9باشد (جدول شماره یعملکرد م يهکتار آن در سطح شهر دارا 4/0منطقه و 

  )1390در وضع موجود (سال  یدرمان يبا کاربر یاراض یکم ی: بررس362-9جدول شماره 
 ياس کاربریمق

 یدرمان

مساحت موجود 
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه مطلوب 
 )مترمربع(

مطلوب مساحت 
 )مترمربع(

کمبود/ مازاد 
 )مترمربع(

 54113- 58458 0.25 0.02 4345 محله

 37875- 58458 0.25 0.09 20583 ه یناح

 36644- 59814 0.25 0.10 23170 منطقه

 77937- 119628 0.5 0.17 41691 شهر

 206570- 296359 1.25 0.38 89789 مجموع

  مأخذ: برآورد مشاور.
ــدود   ــوع ح ــاربر   6/20در مجم ــود ک ــار کمب ــان يهکت ــدر مق یدرم ــواحی ــهر  یاس ن ــاطق و ش ، من

  (برحسب تعداد افراد ساکن در شهر) وجود دارد. 
محدوده  یشمال یدهنده عدم پوشش نواحنشان یدر سطح نواح یدرمان يع کاربرینحوه توز یبررس

از مرکز و شرق محدوده (محله  ییهابخش اس منطقهیمق یدرمان يح کاربریتوض). 362- 9است (نقشه شماره 
ز با توجه به یشهر ن اسیمق یدرمان يکاربر).362-10(نقشه شماره دهد. یچه) را تحت پوشش قرار میواز

   )362-11دهد (نقشه شماره ی، تنها مرکز و شرق شهر را پوشش میشعاع دسترس

                                                             
ــوده و حمــامدر تمــامی واحــدهاي مســکونی موجــود، حمــا بــه دلیــل اینکــه تقریبــا -1 هــاي عمــومی موجــود، پاســخگوي نیــاز م موجــود ب

  گردد. باشد. لذا کاربري بهداشتی در وضع موجود با همین مساحت تثبیت میکنندگان میاستفاده
     گردد.، جزو کاربري تجهیزات شهري محسوب می10/3/1389شهر براساس تقسیمات کاربري مصوبه خمینی 115مرکز اورژانس  -2
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  : سطح پوشش کاربري درمانی مقیاس ناحیه362- 9نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  : سطح پوشش کاربري درانی مقیاس منطقه362- 10نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  : سطح پوشش کاربري درمانی مقیاس شهر362-11نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  سبز يپارك و فضا يج) کاربر
ــه دل  ــب ــاربرینمــ یرســانعملکــرد خــدمات يدارا ز نشــده،یــتجه ســبز ينکــه فضــایل ای  يباشــد، ک

هکتـار از محـدوده شـهر     2/36گـردد. در مجمـوع   یمـ  یه و شـهر بررسـ  یـ محلـه، ناح  يهـا اسیـ پارك در مق
اس شــهر عملکــرد دارنــد، یــمحــدوده کــه در مق يهــان پــاركیپــارك اختصــاص دارد. مهمتــر يبــه کــاربر

باشـد.  یشـهر مـ   یمحـدوده محاسـبات   یشـرق واقـع در شـمال و شـمال    يروزیـ و پارك پ یشامل پارك جنگل
ــدود  ــارك مق  6در ح ــه پ ــار ب ــهکت ــه، ی ــه  9/4اس محل ــار ب ــمقهکت ــاس ناحی ــه مق 25ه و ی ــب ــهر ی اس ش
  ).362-10افته است (جدول شماره یاختصاص 

  
  )1390در وضع موجود (سال  پارك يبا کاربر یاراض یکم ی: بررس362-10جدول شماره 

 ياس کاربریمق
 سبز يپارك و فضا

مساحت موجود 
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه مطلوب 
 )مترمربع(

مساحت مطلوب 
 )مترمربع(

کمبود/ مازاد 
 )مترمربع(

 173181- 233833 1 0.26 60652 محله 

 418519- 467666 2 0.21 49147 ه یناح

 943209- 1196280 5 1.06 253071 شهر

 1534910- 1897779 8 1.53 362869 مجموع

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

ــه حــداقل ســرانه مطلــوب شــورا   ــا توجــه ب ــرا يو معمــار يشهرســاز یعالیدر مجمــوع ب  يکــاربر يب
ــارك ( ــع)، مجمــوع م 8پ ــزان کمبــود ایــمترمرب ــدر مق ين کــاربری ــه، ناح يهــااسی ــمحل ــر ی ه و شــهر براب

  باشد.یهکتار م 4/153
از  یکـوچک  يهـا اسـت کـه بخـش    ياه و شـهر بـه گونـه   یـ اس ناحیـ مق يهـا ع پاركیتعداد و نحوه توز

  )362-13و  362-12 يهادهد. (نقشهیسطح محدوده شهر را پوشش م
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  : سطح پوشش کاربري پارك مقیاس ناحیه362-12نقشه شماره 

  



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  281

مهندسان مشاور نقش محیط    

  : سطح پوشش کاربري پارك مقیاس شهر362- 13نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

..) در مناطق مختلف .و یفروشسبز، خرده ي، فضای، بهداشتی(آموزش ياع خدمات محلهینحوه توز - 3- 6- 3
  ک از خدماتیش و شعاع کارکرد هر یشهر، با در نظر گرفتن گنجا

ت استفاده یخدمات متناسب با جمعسطوح به وجود  یبستگ یمحالت مختلف شهر از خدمات رفاه عموم يبرخوردار
  .داردن خدمات یبه ات یجمع یش خدمات در سطح محله و سهولت دسترسیز نحوه پخشایکننده و ن

، یورزش يو دبستان، کاربر یدبستانشیمقطع پ یآموزش يهاياس محله شامل کاربریمق یخدمات رفاه عموم
ق یت ساکن از طریها در سطح محالت با جمعين کاربریافته به ایزان سطوح اختصاص یباشد. تناسب میو پارك م یمذهب
 شیده است. نحوه پخشاین گردییاز تعیمذکور و اختالف سطوح خدمات موجود با خدمات مورد ن يهايسرانه کاربر یبررس

ا یک از خدمات و سنجش سطوح برخوردار و یهر  ین شعاع دسترسییق تعیز از طریاس محله نیمق یخدمات رفاه عموم
 ياس محله در مورد کاربریمق یش خدمات رفاه عمومی. نحوه پخشا1رفته استیعدم برخوردار از خدمات مذکور صورت پذ

  قرار گرفته است:  یمورد بررس ياحلهو پارك م یمذهب یو دبستان، ورزش یدبستانشیمقطع پ یآموزش
  )یدبستانشی(مقطع پ یآموزش يکاربر •
 ياش آن به گونهی، تعداد و پخشایبا توجه به شعاع دسترس یباشد، ولیمحالت موجود ماغلب در بًا یتقر ين کاربریا

  )363- 1رد. (نقشه شماره یگیها را دربرنماست که تمام سطح محله
  (مقطع دبستان) یآموزش يکاربر •
محدوده  یدر محالت شمال یدهد ولیمحالت مرکز و جنوب محدوده شهر را پوشش م يادیتا حدود ز ين کاربریا
ل تازه ساخت بودن محله، هنوز خدمات به صورت کامل شکل نگرفته است). یست (به دلیموجود ن ين کاربریا یمحاسبات

  )363- 2رند (نقشه شماره یگیمقرار  ين کاربریز تحت پوشش ایشهر ن یمحالت شرق
  اس محلهیمق یورزش يکاربر •

را  یو شرق يز محالت مرکزیمحدوده و ن یشرقمحالت واقع در شمال ياس محله تا حدودیمق یورزش يکاربر
) 2- 6و  2- 4، 2- 5، 2- 3، 1- 4، 1- 3، 1- 2، 1- 1 ی(محالت نواح یدر محالت شمال ين کاربریدهد. عدم وجود ایپوشش م

  )363- 3ندارند. (نقشه شماره  یدر محله دسترس ين کاربریباشند و تبعاً به ایم يکاربرن یفاقد ا
  اس محلهیمق یمذهب يکاربر •

از محدوده را تحت  يترعی، سطح وسیخدمات رفاه عموم يهاير کاربریاس محله نسبت به سایمق یمذهب يکاربر
رند یگیمذکور قرار نم يشمال شهر، تحت پوشش کاربر يریگاز محالت در حال شکل یدهد. تنها برخیپوشش قرار م
  )363- 4(نقشه شماره 

   

                                                             
ریـزي تـا حـدي تحـت پوشـش خـدمات موجـود در        به شعاع دسترسی تعیین شـده ممکـن اسـت سـطوحی از یـک محلـه برنامـه        باتوجه -1

محله همجوار نیز قرار بگیـرد. بررسـی سـطح پوشـش خـدمات بـه همـراه تعیـین کمبـود آن در محلـه، دسـتیابی بـه پخشایشـی متـوازن را               
  سازد.   امکانپذیر می
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  دبستانی): سطح پوشش کاربري آموزشی مقیاس محله (مقطع پیش363- 1نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  : سطح پوشش کاربري آموزشی مقیاس محله (مقطع دبستان)363- 2نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  مقیاس محله: سطح پوشش کاربري ورزشی 363-3نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  : سطح پوشش کاربري ورزشی مذهبی مقیاس محله363- 4نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  اس محلهیپارك مق يکاربر •
ش یاز طـرح از پـ   يرل برخـوردا یـ شـهر بـه دل   یشـمال  يریـ گدر محـالت در حـال شـکل    ين کـاربر یا

مرکــز و تــر واقــع در یمیکــه در محــالت قــد یده اســت. در حــالیــو احــداث گرد ییده شــده، جانمــایشــیاند
  .)363-5شکل نگرفته است (نقشه شماره  ين فضاهایجنوب شهر چن

  
  اس محله  یمق یدرمان يکاربر •

شـده و تـازه شــکل    يزیـ رن تمرکـز در محـالت برنامــه  یشـتر یب ياس محلــه دارایـ مق یدرمـان  يکـاربر 
بــه صــورت پراکنــده  ين کــاربریــز ایــباشــد. در شــرق و مرکــز شــهر نیگرفتـه در شــمال محــدوده شــهر مــ 

  ).363-6(نقشه شماره باشد. یموجود م
  

  کیالف) محالت واقع در منطقه 
  باشد.یمحله م 15ه و یناح 5شهر، شامل ینیشهر خم يمات کالبدیک از تقسیمنطقه  

  
  1-1-1محله  •
باشـد. مجمـوع کمبـود    یاس محلـه مـ  یـ و پـارك مق  ی، ورزشـ یدبسـتان شیپـ  ين محله فاقـد کـاربر  یا

  ) 363-1باشد. (جدول شماره یهکتار م 07/1ن محله در حدود یدر ا یرفاه عمومخدمات 
  

  نفر 5913ت: یجمع 1- 1- 1 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-1جدول شماره 

 يکاربر

سطح در 
اس محله یمق
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه 
 يشنهادیپ
 )مترمربع(

 ازیزان نیم
 )مترمربع(

 زان کمبودیم

سطح پوشش 
در  يکاربر

 محله (درصد)

 26 1182.6- 1182.6 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 97 671.9- 2956.5 0.5 0.4 2285 دبستان

 0 1478.3- 1478.3 0.25 0.0   یورزش

 99 0.0 1478.3 0.25 1.4 8338 یمذهب

 29.26 1478.3- 1478.3 0.25 0.0   یدرمان

 19 5913.0- 5913.0 1 0.0   پارك 

 - 10724- 14487 2.45 1.8 10623 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
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  : سطح پوشش کاربري پارك مقیاس محله363-5نقشه شماره 
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: سطح پوشش کاربري درمانی مقیاس محله363-6نقشه شماره 
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  1- 1- 2محله  •
پــارك و  یدرمــان يبــه جــز کــاربر یرفــاه عمــومخــدمات  يهــاين محلــه بــه لحــاظ ســرانه کــاربریــا
ـ    ي، بـا کمبـود  يامحله بـه صـورت متعـادل     یع خـدمات بـه لحـاظ شـعاع دسترسـ     یـ توز یمواجـه نبـوده ول

هکتــار  6/0ن مجحلــه برابــر یــدر ا ی. مجمــوع کمبــود ســطوح خــدمات رفــاه عمــومرفتــه اســتیصــورت نپذ
  ) 363-2. (جدول شماره باشدیم

  
  1- 1- 2 محله سطح در یعموم رفاه سطح پوشش خدماتو  کمبود زانیم :363-2جدول شماره 

 
نفر7134ت: یجمع  

 يکاربر

سطح در 
اس محله یمق
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه 
 يشنهادیپ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

سطح پوشش 
در  يکاربر

 محله (درصد)

 53 0.0 1426.8 0.2 0.2 1663 یش دبستانیپ

 100 0.0 3567.0 0.5 0.8 5537 دبستان

 66 0.0 1783.5 0.25 0.3 2375 یورزش

 98 0.0 1783.5 0.25 0.8 5797 یمذهب

 47.72 1332.8- 1783.5 0.25 0.1 451 یدرمان

 44 4600.8- 7134.0 1 0.4 2533 پارك 

 - 5934- 17478 2.45 2.6 18355 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

 
  1- 1- 3محله  •

، یورزشــ ي، در کـاربر یخــدمات رفـاه عمــوم  يهـا ياز نظــر سـطوح مخــتص بـه کــاربر   1-1-3محلـه  
 یش و شـعاع دسترسـ  یهکتـار مواجـه اسـت. بـه لحـاظ پخشـا       7/0و پارك محلـه بـا کمبـود سـطح      یدرمان

  ) 363-3دهد. (جدول یاز محله را تحت پوشش قرار م ییسهم باال یمذهب يز تنها کاربریخدمات ن
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  1- 1- 3 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-3جدول شماره 

 
نفر5366ت: یجمع  

 يکاربر

سطح در 
اس محله یمق
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه 
 يشنهادیپ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

سطح پوشش 
در  يکاربر

 محله (درصد)

 11.9 0.0 1073.2 0.2 0.3 1733 یدبستانش یپ

 73.5 0.0 2683.0 0.5 0.5 2720 دبستان

 0.5 1341.5- 1341.5 0.25 0.0   یورزش

 86.7 0.0 1341.5 0.25 0.5 2506 یمذهب

 59.78 776.6- 1341.5 0.25 0.1 565 یدرمان

 0.02 5366.0- 5366.0 1 0.0   پارك 

 - 7484- 13147 2.45 1.4 7523 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
  

  1-1-4محله  •
باشـد و بـا توجـه بـه     یاس محلـه مـ  یـ مق یدرمـان  يو کـاربر  ین ورزشـ ین محله فاقد دبسـتان و زمـ  یا
ز بـا کمبـود مواجـه اسـت.     یـ ن ياو پـارك محلـه   یدبسـتان شیت موجود و سرانه مطلـوب در سـطوح پـ   یجمع

هـا،  ير کـاربر ی، سـا یمـذهب  يجـز کـاربر   اس محلـه بـه  یـ مق یبه لحاظ سطح پوشـش خـدمات رفـاه عمـوم    
 يهـا يزان سـطوح کمبـود کـاربر   یـ . کـل م دهنـد یاز محلـه را تحـت پوشـش قـرار مـ      یفقط بخـش کـوچک  
   .)363-4شماره (جدول  باشد.یهکتار م 2/2برابر  یخدمات رفاه عموم

  
  1- 1- 4 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 4جدول شماره 

 
نفر 10310ت: یجمع  

 يکاربر
  اس یسطح در مق

 )مترمربعمحله (

سرانه موجود 
 )مترمربع(

 يشنهادیسرانه پ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

زان یم
  کمبود

 (مترمربع)

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 21.3 1856.9- 2062.0 0.2 0.0 205 یش دبستانیپ

 0.0 5155.0- 5155.0 0.5 0.0   دبستان

 0.0 2577.5- 2577.5 0.25 0.0   یورزش

 83.7 0.0 2577.5 0.25 0.4 4342 یمذهب

 4.11 2577.5- 2577.5 0.25 0.0   یدرمان

 12.4 9771.9- 10310.0 1 0.1 538 پارك 

 - 21939- 25260 2.45 0.5 5085 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
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  1- 2- 1محله  •
 ي(بــه جــز کــاربرمحلــه اس یــمق یخــدمات رفــاه عمــوم يهــاين محلــه بــه لحــاظ ســطوح کــاربریــا
ــه ازایمــذهب ــا کمبــود ســطح  یــجمع ي) ب ــ 3/1ت ســاکن ب ــباشــد از نظــر پوشــش ایهکتــار مواجــه م ن ی

ــاربر ــذهب يخــدمات، ک ــو ن ی، ورزشــیم ــاربری  یش نســبتًا مناســبیپخشــا ي، دبســتان دارایآموزشــ يز ک
   .)363-5باشد (جدول شماره یم

  
  1- 2- 1 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 5جدول شماره 

 
 نفر 6685ت: یجمع

 

 يکاربر

سطح در 
اس محله یمق
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه 
 يشنهادیپ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

سطح پوشش 
در  يکاربر

 محله (درصد)

 87.9 1036.9- 1337.0 0.2 0.0 300 یش دبستانیپ

 100.0 2067.8- 3342.5 0.5 0.2 1275 دبستان

 100.0 1464.3- 1671.3 0.25 0.0 207 یورزش

 100.0 0.0 1671.3 0.25 0.8 5441 یمذهب

 5.39 1671.3- 1671.3 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 6685.0- 6685.0 1 0.0   پارك 

 - 12925- 16378 2.45 1.1 7223 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
  1-2- 2محله  •

 يهـا يباشـد. بـه لحـاظ کـاربر    یز پـارك محلـه مـ   یـ و ن ی، درمـان یورزشـ  يفاقـد کـاربر   1-2-2محله 
ت ســاکن محلــه، جــدول محلــه بــا یــز بــا توجــه بــه جمعیــن ی، دبســتان و مــذهبیدبســتانشیپــ یآموزشــ

ت یدر وضــع یمــذهب يکــاربر يکمبــود ســطح مواجــه اســت. از نظــر ســطح پوشــش خــدمات، تنهــا کــاربر 
-یاز محلـه را تحـت پوشـش قـرار مـ      یبخـش کـوچک   يهـا ير کـاربر یقـرار داشـته دارد. سـا    ینسبتًا مناسب

ــر  یمجمــوع ســطوح خــدمات رفــاه عمــوم دهــد.  -6(جــدول شــماره باشــد. یهکتــار مــ 7/1در محلــه براب
363(  
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  1- 2- 2 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 6جدول شماره 

 
 نفر 8679ت: یجمع

 

 يکاربر

سطح در 
اس محله یمق
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه 
 يشنهادیپ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

سطح پوشش 
در  يکاربر

 محله (درصد)

 57.0 1249.0- 1735.8 0.2 0.1 487 یش دبستانیپ

 89.8 2650.1- 4339.5 0.5 0.2 1689 دبستان

 51.3 2169.8- 2169.8 0.25 0.0   یورزش

 78.2 665.4- 2169.8 0.25 0.2 1504 یمذهب

 0.0 2169.8- 2169.8 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 8679.0- 8679.0 1 0.0   پارك 

 - 17583- 21264 2.45 0.4 3681 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
 

  1- 3- 1محله  •
-يباشــد. ســطوح موجــود کــاربریمــ اس محلــهیــمق یو درمــان دبســتان يفاقــد کــاربر 1-3-1محلــه 

اسـت.   یت موجـود ناکـاف  یـ سـه بـا جمع  یز در مقایـ ن ياو پـارك محلـه   یدبسـتان شیمقطـع پـ   یآموزشـ  يها
ر یدهـد و سـا  یمحلـه را تحـت پوشـش قـرار مـ      یاس محلـه، تمـام  یـ مق یمـذهب و  یورزشـ  يدر کـاربر تنها 

ــاربر ــطح پوشــش  يک ــا س ــبه ــبتًا نامناس ــماره   ینس ــدول ش ــد (ج ــود   .)363-7دارن ــطوح کمب ــوع س مجم
  باشد.یهکتار م 6/0در محله برابر  یخدمات رفاه عموم

  
  1-3- 1 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 7جدول شماره  

 
 نفر 3361ت: یجمع

 

 يکاربر
اس یسطح در مق

 )مترمربعمحله (

سرانه موجود 
 )مترمربع(

 يشنهادیسرانه پ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 84.6 378.2- 672.2 0.2 0.1 294 یش دبستانیپ

 100.0 1680.5- 1680.5 0.5 0.0 0 دبستان

 100.0 36.7- 840.3 0.25 0.2 804 یورزش

 100.0 0.0 840.3 0.25 1.3 4507 یمذهب

 81.19 840.3- 840.3 0.25 0.0   یدرمان

 50.4 2767.9- 3361.0 1.0 0.2 593 پارك 

 - 5704- 8234 2.45 1.8 6198 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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  1- 3- 2محله  •
-شیمقطـع پـ   یآموزشـ  يت اسـتفاده کننـده از خـدمات، کمبـود سـطوح کـاربر      یـ سه بـا جمع یدر مقا

 يهـا يکـاربر  ن سـطح پوشـش  یهکتـار اسـت. همچنـ    7/1و پـارك محلـه برابـر     ی، درمـان ی، ورزشـ یدبستان
   .)363-8باشد (جدول شماره یساکنان محله متناسب نم یاز دسترسیبا نو پارك  یدرمان

  

  1- 3- 2 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 8جدول شماره 

 
 نفر 10370ت: یجمع

 

 يکاربر

سطح در 
محله  اسیمق
 )مترمربع(

سرانه موجود 
 )مترمربع(

سرانه 
 يشنهادیپ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

سطح پوشش 
در  يکاربر

 محله (درصد)

 84.4 1800.0- 2074.0 0.2 0.0 274 یش دبستانیپ

 100.0 0.0 5185.0 0.5 0.5 5260 دبستان

 88.2 2354.2- 2592.5 0.25 0.0 238 یورزش

 94.5 0.0 2592.5 0.25 0.6 5752 یمذهب

 32.85 2592.5- 2592.5 0.25 0.0   یدرمان

 11.5 10370.0- 10370.0 1 0.0   پارك 

 - 17117- 25407 2.45 1.1 11525 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

 
  1- 3- 3محله  •
 ی، درمـان یو دبسـتان)، ورزشـ   یدبسـتان شیاس محلـه (پـ  یـ مق یآموزشـ  يهـا ين محله فاقـد کـاربر  یا

زان کمبـود  یـ رد. کـل م یـ گیجـه تحـت پوشـش خـدمات مـذکور قـرار نمـ       یباشـد و در نت یم ياو پارك محله
  )363-9باشد (جدول شماره یهکتار م 5/0اس محله برابر یمق یخدمات رفاه عموم يکاربر

   



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  295

مهندسان مشاور نقش محیط    

  1- 3- 3 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-9جدول شماره 

 
 نفر 2360ت: یجمع

 

 يکاربر
اس یسطح در مق

 )مترمربعمحله (

سرانه موجود 
 )مترمربع(

   يشنهادیسرانه پ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

زان یم
  کمبود

 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 7.1 472.0- 472.0 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 51.0 1180.0- 1180.0 0.5 0.0   دبستان

 28.7 590.0- 590.0 0.25 0.0   یورزش

 64.5 0.0 590.0 0.25 0.5 1218 یمذهب

 0.0 590.0- 590.0 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 2360.0- 2360.0 1 0.0   پارك 

 - 5192- 5782 2.45 0.5 1218 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
  

  1-3-4محله  •
زان کمبــود خــدمات رفــاه یـ اســت. در مجمــوع م ياو پــارك محلـه  یدرمــان ين محلــه فاقــد کـاربر یـ ا
ــوم ــمق یعم ــر ی ــه براب ــاربر    9/1اس محل ــدمات، ک ــه لحــاظ ســطح پوشــش خ ــار اســت. ب ــتان،  يهکت دبس
هــا فقــط ير کــاربریدهــد. ســایســطح محلــه را تحــت پوشــش قــرار مــ یبــًا تمــامیتقر یمــذهبئــو  یورزشــ
   .)363-10دهند (جدول شماره یاز محله را پوشش م یبخش

  

  1- 3- 4 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-10جدول شماره 

 
 نفر 7815ت: یجمع

 

 يکاربر
  اس یسطح در مق

 )مترمربعمحله (

  سرانه موجود 
 )مترمربع(

   يشنهادیسرانه پ
 )مترمربع(

  از یزان نیم
 )مترمربع(

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 محله (درصد)در 

 53.9 1036.2- 1563.0 0.2 0.1 527 یش دبستانیپ

 83.4 2976.3- 3907.5 0.5 0.1 931 دبستان

 95.4 1696.7- 1953.8 0.25 0.0 257 یورزش

 99.7 0.0 1953.8 0.25 0.8 6498 یمذهب

 7.02 1953.8- 1953.8 0.25 0.0   یدرمان

 4.3 7815.0- 7815.0 1 0.0   پارك 

 - 15478- 19147 2.45 1.1 8213 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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  1-3-5محله  •
-یم ياو پارك محله ی، درمانیورزش ي، کاربریدبستانشیمقطع پ یآموزش يفاقد کاربر 1- 3-5محله 
ر یسا یدهد ولیسطح محله را تحت پوشش قرار مدرصد  90ش از یب، يامحله ،یمذهبدبستان،  يباشد. کاربر

پوشش  یا به طور کلیاز محله را پوشش داده و  یع نامناسب تنها بخشیا توزیها به واسطه عدم وجود و يکاربر
  ) 363- 11(جدول شماره باشد. یهکتار م 06/1در محله برابر با  یمجموع کمبود خدمات رفاه عمومدهند. ینم

  1- 3- 5 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 11جدول شماره 

 
 نفر 6259ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 )مترمربعمحله ( 

  سرانه موجود 
 )مترمربع(

   يشنهادیسرانه پ
 )مترمربع(

  از یزان نیم
 )مترمربع(

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 29.0 1251.8- 1251.8 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 100.0 0.0 3129.5 0.5 0.8 4712 دبستان

 8.4 1564.8- 1564.8 0.25 0.0   یورزش

 94.4 0.0 1564.8 0.25 0.5 3068 یمذهب

 0.0 1564.8- 1564.8 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 6259.0- 6259.0 1 0.0   پارك 

 - 10640- 15335 2.45 1.2 7780 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
  1-4- 1محله  •

 یو درمــانپــارك  يکــاربرباشــد. یمــ يکشــاورز یمحلــه، شــامل اراضــ نیــاز ســطح ا يابخــش عمــده
ز بـه لحـاظ سـطوح    یـ هـا ن ير کـاربر یسـت. سـا  ین محلـه موجـود ن  یـ دبستان در ا یآموزش يو کاربر يامحله

ــش، توز ــتحــت پوش ــبی ــد.  یع نســبتًا نامناس ــاربر دارن ــود ک ــطوح کمب ــوع س ــايمجم ــاه  يه ــدمکات رف خ
  )363-12(جدول شماره اشد. بیهکتار م 1/1در محله برابر  یعموم

  1-4- 1 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 12جدول شماره 

 
 نفر 4473ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يپوشش کاربرسطح 
 در محله (درصد)

 28.4 723.0- 894.6 0.2 0.0 172 یش دبستانیپ

 12.6 2236.5- 2236.5 0.5 0.0   دبستان

 90.1 0.0 1118.3 0.25 1.0 4570 یورزش

 52.5 497.4- 1118.3 0.25 0.1 621 یمذهب

 4.09 1118.3- 1118.3 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 4473.0- 4473.0 1 0.0   پارك 

 - 9048- 10959 2.45 1.2 5362 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور.  
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  1-4- 2محله  •
 يهايکاربرهکتار مواجه است.  7/1اس محله، با کمبود یمق یبه لحاظ خدمات رفاه عموم 1- 4-2محله 

 ياخدمات در سطح محله به گونهر یباشند، سایش در محله موجود نمیپخشا ياو پارك محله ی، درمانیورزش
   .)363- 13دهد (جدول شماره یکسان تحت پوشش قرار نمیاست که کل محله را به طور 

  
  1- 4- 2 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 13جدول شماره 

 
 نفر 9393ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 40.3 1644.2- 1878.6 0.2 0.02 234 یش دبستانیپ

 79.3 0.0 4696.5 0.5 0.6 5242 دبستان

 11.4 2348.3- 2348.3 0.25 0.0   یورزش

 86.9 1957.7- 2348.3 0.25 0.04 391 یمذهب

 16.56 2348.3- 2348.3 0.25 0.00   یدرمان

 0.0 9393.0- 9393.0 1 0.00   پارك 

 - 17691- 23013 2.45 0.6 5867 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
 

  1-4- 3محله  •
باشد. مجموع یو پارك محله م ی، درمانیورزش يمقطع دبستان، کاربر یآموزش ين محله فاقد کاربریا

  ) 363- 14هکتاراست. (جدول شماره  8/1در سطح محله برابر  یکمبود سطوح خدمات رفاه عموم
  

  1-4- 3 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 14جدول شماره 

 
 نفر 8543ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 51 1524.5- 1708.6 0.2 0.02 184 یش دبستانیپ

 55 4271.5- 4271.5 0.5 0.0   دبستان

 0 2135.8- 2135.8 0.25 0.0   یورزش

 54 0.0 2135.8 0.25 0.3 2453 یمذهب

 7.22 2135.8- 2135.8 0.25 0.0   یدرمان

 0.17 8543.0- 8543.0 1 0.0   پارك 

 - 18610- 20930 2.45 0.3 2637 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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  1- 4-4محله  •
ن کمبود سطوح ین محله وجود نداشته و جهت تأمیدر ا ياو پارك محله ی، ورزشیدبستانشیپ يکاربر

، کل سطح یمذهب يتنها کاربر باشد.یعالوه بر سطوح موجود م یخدمات یهکتار اراض 5/1از به ی، نیخدمات
  ) 363-15(جدول شماره  دهد.یمحله را تحت پوشش قرار م

  
  1- 4-4 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 15جدول شماره 

 
 7902ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 57 1580.4- 1580.4 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 100 2334.0- 3951.0 0.5 0.2 1617 دبستان

 67 1975.5- 1975.5 0.25 0.0   یورزش

 100 0.0 1975.5 0.25 0.4 2902 یمذهب

 92 1749.6- 1975.5 0.25 0.0 226 یدرمان

 0.49 7902.0- 7902.0 1 0.0   پارك 

 - 15541- 19360 2.45 0.6 4745 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
 

  1-5- 1محله  •
 يهايبه کاربر یباشد. سطوح اختصاصیآباد ميو جو یمحله عرف یجنوب يهان محله شامل بخشیا

 يهايدر مورد کاربر یت بوده و کمبود سطح وجود ندارد ولیمتناسب با تعداد جمع یو مذهب یدبستان، ورزش
  ).363- 16(جدول شماره  .هکتار کمبود سطح وجود دارد 8/0، در حدود ياو پارك محله یدبستانشیپ

  1-5- 1 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-16جدول شماره 

 
 نفر 6834ت: یجمع

 

 يکاربر
اس یسطح در مق

 )مترمربعمحله (

سرانه موجود 
 )مترمربع(

 يشنهادیسرانه پ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

زان یم
  کمبود

 (مترمربع)

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 36 1083.6- 1366.8 0.2 0.0 283 یش دبستانیپ

 81 0.0 3417.0 0.5 0.7 4541 دبستان

 72 0.0 1708.5 0.25 0.6 3881 یورزش

 64 0.0 1708.5 0.25 0.6 4097 یمذهب

 14.14 1708.5- 1708.5 0.25 0.0   یدرمان

 36 4941.3- 6834.0 1 0.3 1893 پارك 

 - 7733- 16743 2.45 2.2 14694 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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  1-5- 2محله  •
خدمات رفاه  يهايبوده و با توجه به سرانه مطلوب کاربر ياو پارك محله یورزش ين محله فاقد کاربریا
از  يشتریسطوح ب دبستان ي، کاربریهکتار مواجه است. به لحاظ شعاع دسترس 6/1برابر  يبا کمبود یعموم

  )363-17دهد. (جدول شماره یر خدمات تحت پوشش قرار میمحله را نسبت به سا
  1-5- 2 محله سطح در یعموم رفاه خدمات و سطح پوشش کمبود زانی: م363- 17جدول شماره 

 
 نفر 9826ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 
  سرانه موجود 

 (مترمربع)
   يشنهادیسرانه پ

 (مترمربع)
  از یزان نیم

 (مترمربع)
  زان کمبودیم

 (مترمربع)
   يسطح پوشش کاربر

 در محله (درصد)

 32.6 1764.9- 1965.2 0.2 0.0 200 یش دبستانیپ
 99 0.0 4913.0 0.5 0.5 5373 دبستان
 0.0 2456.5- 2456.5 0.25 0.0   یورزش
 69.3 0.0 2456.5 0.25 0.3 2978 یمذهب
 77.5 1870.3- 2456.5 0.25 0.1 586 یدرمان

 1.6 9826.0- 9826.0 1 0.0   پارك 
 - 15918- 24074 2.45 0.9 9138 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

  منطقه دوب) 
 باشد. ی) میمحله (مسکون 28ه و یناح 6منطقه دو شامل 

  2- 1- 1محله  •
 يهايکاربر یمسکون يباشد که به جز کاربریشهر مینیجزو محالت تازه ساخت شهر خم 2- 1- 1محله 

و  یدبستانشیمقطع پ یآموزش ياند که از جمله آنها، کاربربه صورت کامل در آن شکل نگرفته یخدمات
  باشد.  یم ياو پارك محله یدرمان ،دبستان

 یو مذهب یورزش يهاي. کاربرباشدیهکتار م 83/0اس محله برابر یمق یکل کمبود خدمات رفاه عموم
 ) 363- 18(جدول شماره  باشند.یدرصد) م 80ش از یسطح پوشش مناسب (ب يدارا

  2-1- 1 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-18جدول شماره 
 

 نفر 3806ت: یجمع
 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 
  سرانه موجود 

 (مترمربع)
   يشنهادیسرانه پ

 (مترمربع)
  از یزان نیم

 (مترمربع)
  زان کمبودیم

 (مترمربع)
   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 38.7 761.2- 761.2 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 0.0 1903.0- 1903.0 0.5 0.0   دبستان

 99.1 686.0- 951.5 0.25 0.1 265 یورزش

 82.5 209.0- 951.5 0.25 0.2 743 یمذهب

 0.0 951.5- 951.5 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 3806.0- 3806.0 1 0.0   پارك 

 - 8317- 9325 2.5 0.3 1008 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
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  2- 1- 2محله  •
اس یـ مق یدرمـان  يهـا يو کـاربر  ین ورزشـ یمقطـع دبسـتان و زمـ    یآموزشـ  ين محلـه فاقـد کـاربر   یا
)، تنهــا 1390از محلـه تــاکنون (ســال  یــجــاد کامـل خــدمات مــورد ن یباشــد. بــا توجـه بــه عــدم ا یمــمحلـه  
ــاربر ــذهب يک ــ یم ــ   70ش از یب ــش م ــه را پوش ــد محل ــماره  یدرص ــدول ش ــد (ج ــوع  .)363-19ده مجم

  باشد.یهکتار م 2/0در محله، برابر  یسطوح کمبود خدمات رفاه عموم
  2-1- 2 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 19جدول شماره 

  نفر 1825ت: یجمع

 کاربري
  سطح در مقیاس

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

  سرانه پیشنهادي 
 (مترمربع)

  میزان نیاز 
 (مترمربع)

  میزان کمبود
 (مترمربع)

  سطح پوشش کاربري 
 در محله (درصد)

 48.5 125.1- 365.0 0.2 0.1 240 یش دبستانیپ

 0.0 912.5- 912.5 0.5 0.0   دبستان

 31.7 456.3- 456.3 0.25 0.0   یورزش

 74.9 0.0 456.3 0.25 0.3 632 یمذهب

 0.0 456.3- 456.3 0.25 0.0   یدرمان

 57.9 662.4- 1825.0 1 0.6 1163 پارك 

 - 2612- 4471 2.5 1.1 2035 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور.

  2- 1- 3محله  •
و و دبستان  یدبستانشیپ يز جزو محالت تازه شکل گرفته شهر بوده که تاکنون، کاربرین 2- 1-3محله 

ت ساکن، محله مذکور با کمبود سطوح خدمات یجاد نشده است. با توجه به جمعیدر محله امحله  ید رمان
ش یبا ب یورزش ي. تنها کاربردهندیاز محله را تحت پوشش قرار م یهکتار خدمات مذکور تنها بخش 3/0برابر 

  )363-20شماره  (جدول ش در محله برخوردار است.یدرصد پوشش، از توازن در پخشا 95از 
  2-1-3 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-20جدول شماره 5

 
 نفر 2014ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 4.7 402.8- 402.8 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 0.0 1007.0- 1007.0 0.5 0.0   دبستان

 97.2 83.6- 503.5 0.25 0.2 420 یورزش

 42.4 299.1- 503.5 0.25 0.1 204 یمذهب

 0.0 503.5- 503.5 0.25 0.0   یدرمان

 39.1 1317.1- 2014.0 1 0.3 697 پارك 

 - 3613- 4934 2.5 0.7 1321 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور.     
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  2-1-4محله  •
و  یو مذهب یدبستان، ورزش ياست، تاکنون کاربر يریگدر حال شکل 2- 1- 4نکه محله یبا توجه به ا

به  يع کاربریز، توزین یخدمات يهايمحله در آن شکل نگرفته است. به لحاظ سطح پوشش کاربر یدرمان
در محله برابر  یخدمات رفاه عموم يهاي. مجموع سطوح کمبود کاربررفته استیصورت متعادل صورت نپذ

  )363- 21شماره  (جدول باشد. یهکتار م 4/0
  2-1-4 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 21جدول شماره 

 
 نفر 1901ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 56.1 184.9- 380.2 0.2 0.1 195 یش دبستانیپ

 3.7 950.5- 950.5 0.5 0.0   دبستان

 15.3 475.3- 475.3 0.25 0.0   یورزش

 2.6 475.3- 475.3 0.25 0.0   یمذهب

 0.0 475.3- 475.3 0.25 0.0   یدرمان

 48.9 1248.8- 1901.0 1 0.3 652 پارك 

 - 3810- 4657 2.5 0.4 847 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
  
 

  2- 2- 1محله  •
ت موجود یر شکل گرفته است. با توجه به جمعیاخ يهااست که در سال یز جزو محالتین 2-2- 1محله 

ز، یاس محله وجود دارد. به لحاظ سطح پوشش نیمق یهکتار کمبود خدمات رفاه عموم 4/0در مجموع حدود 
  )363- 22شماره د (جدول ینمایم یرسانبه کل محله خدماتبًا ی، تقریورزش يفقط کاربر

  2-2- 1 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 22جدول شماره 
 

 نفر 2401ت: یجمع
 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 73.71 288.9- 480.2 0.2 0.1 191 یش دبستانیپ

 3.58 1200.5- 1200.5 0.5 0.0   دبستان

 100 0.0 600.3 0.25 1.6 3921 یورزش

 57.8 600.3- 600.3 0.25 0.0   یمذهب

 0 600.3- 600.3 0.25 0.0   یدرمان

 31.41 1827.7- 2401.0 1 0.2 573 پارك 

 - 4518- 5882 2.5 2.0 4686 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
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  2-2- 2محله  •
بودن سطوح  یو پارك محله و ناکاف ی، درمانیدبستان، ورزش ين محله، به واسطه عدم وجود کاربریا

 يدارا یورزش يهاي. کاربرهکتار دارد 5/0 چمعادل ی، با کمبود سطحیخدمات رفاه عموم يهاير کاربریسا
   .1)363- 23(جدول شماره باشد یدرصد سطح پوشش در محله م 98

  2-2- 2 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 23جدول شماره 
 

 نفر 2504ت: یجمع
 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 100 205.7- 500.8 0.2 0.1 295 یش دبستانیپ

 77.21 1252.0- 1252.0 0.5 0.0   دبستان

 97.71 626.0- 626.0 0.25 0.0   یورزش

 59.44 0.0 626.0 0.25 0.5 1169 یمذهب

 0 626.0- 626.0 0.25 0.0   یدرمان

 47.3 2504.0- 2504.0 1 0.0   پارك 

 - 5214- 6135 2.5 0.6 1464 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

  2- 2- 3محله  •
ــه  ــاربر 2-2-3محل ــد ک ــ يفاق ــانی، ورزشــیدبســتانشیپ ــذهب ی، درم ــ یو م ــل میم ــباشــد. ک زان ی
 96دبســتان (بــا باشــد. یهکتــار مــ 5/0اس محلــه برابــر یــمق یخــدمات رفــاه عمــوم يهــايکمبــود کــاربر

ــه، و   ــا مق يهــاپــاركدرصــد، ســطح پوشــش در محل ــب ــاال یگیاس واحــد همســای از مســاحت  ییدرصــد ب
  .)363-24دهند (جدول شماره یدرصد) پوشش م 85محله (

  2-2- 3 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 24جدول شماره 

 
 نفر 5417ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیمق سطح در

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 55.54 1083.4- 1083.4 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 96.26 0.0 2708.5 0.5 0.6 3203 دبستان

 44.43 1354.3- 1354.3 0.25 0.0   یورزش

 3.28 1354.3- 1354.3 0.25 0.0   یمذهب

 0 1354.3- 1354.3 0.25 0.0   یدرمان

 88.17 0.0 5417.0 1 1.3 6802 پارك 

 - 5146- 13272 2.5 1.8 10005 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

                                                             
توانــد بــه لحــاظ فاصــله کــم تــا خــدمات محلــه مجــاور، تحــت پوشــش   نیــز توضــیح داده شــد، یــک محلــه مــی  3-6-3 همانگونــه کــه در ابتــداي بنــد -1

  باشد.هاي مذکور در خود محله میهاي خدماتی آن محله قرار گیرد ولی میزان کمبود محاسبه شده، نشاندهنده لزوم ایجاد کاربريکاربري
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  2-2-4محله  •

  باشد. یدر محله موجود نم یدبستان و درمان يکاربر
برابــر  یت موجــود و ســرانه مطلــوب، کمبــود خــدمات رفــاه عمــومیــتوجــه بــه جمع ن محلــه بــایــدر ا

-یمحلـه را تحـت پوشـش قـرار مـ      یبـًا تمـام  یتقر ياپـارك محلـه  و  یورزشـ  يباشـد. کـاربر  یهکتار م 4/0
  ) 363-25دهد. (جدول شماره 

  2- 2-4 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 25جدول شماره 

 
 نفر 4308ت: یجمع

 

 يکاربر
اس یسطح در مق

 )مترمربعمحله (

سرانه موجود 
 )مترمربع(

 يشنهادیسرانه پ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 81.11 698.2- 861.6 0.2 0.0 163 یش دبستانیپ

 49.76 2154.0- 2154.0 0.5 0.0   دبستان

 100 0.0 1077.0 0.25 1.6 6930 یورزش

 44.66 0.0 1077.0 0.25 1.4 6003 یمذهب

 0 1077.0- 1077.0 0.25 0.0   یدرمان

 97.63 0.0 4308.0 1 2.4 10497 پارك 

 - 3929- 10555 2.5 5.5 23594 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 

  2-2-5محله  •
 یل تــازه شــکل گــرفتن نــواحیــاســت (بــه دل یخــدمات رفــاه عمــوم يهــاين محلــه فاقــد کــاربریــا
رد. بـا توجـه بـه    یـ گیمحـالت قـرار مـ    یخـدمات  يهـا ياز محله تحـت پوشـش کـاربر    ییها) قسمتیمسکون

زمــان  يســت خــدمات رفــاه بــرایبایده اســت، مـ یکامــل نرســ يریپــذتیـ ن محلــه هنــوز بــه جمعیــنکـه ا یا
  )  363-26کامل محله در نظر گرفته شود. (جدول شماره  يریپذتیجمع

  2-2-5 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-26جدول شماره 

 
 نفر 87ت: یجمع

 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 12.18 17.4- 17.4 0.2 0.0 0 یش دبستانیپ

 7.59 43.5- 43.5 0.5 0.0 0 دبستان

 76.25 21.8- 21.8 0.25 0.0 0 یورزش

 15.2 21.8- 21.8 0.25 0.0 0 یمذهب

 0 21.8- 21.8 0.25 0.0   یدرمان

 32.87 87.0- 87.0 1 0.0 0 پارك 

 - 213- 213 2.5 0.0 0 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
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  2- 2-6محله  •
ن محلــه یـ در ا یاســت، هنـوز خــدمات  يریـ گه شــکلیـ در مراحــل اول 2-2-6نکــه محلـه  یباتوجـه بـه ا  

  ) 363-27رد (جدول شماره یگیجه تحت پوشش خدمات قرار نمیجاد نشده و در نتیا
  

  2- 2- 6 محله سطح در یعموم و سطح پوشش رفاه خدمات کمبود زانی: م363- 27جدول شماره 

 
 نفر 167ت: یجمع

 

 يکاربر
اس یسطح در مق

 )مترمربعمحله (

سرانه موجود 
 )مترمربع(

 يشنهادیسرانه پ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

زان یم
 کمبود

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 0 33.4- 33.4 0.2 0.0 0 یش دبستانیپ

 0 83.5- 83.5 0.5 0.0 0 دبستان

 14.06 41.8- 41.8 0.25 0.0 0 یورزش

 0 41.8- 41.8 0.25 0.0 0 یمذهب

 0 41.8- 41.8 0.25 0.0   یدرمان

 0 167.0- 167.0 1 0.0 0 پارك 

 - 409.15- 409 2.5 0.0 0 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
 

  2- 3- 1محله  •
اس محلـه  یـ مق یو درمـان دبسـتان   ،یدبسـتان شیمقطـع پـ   یآموزشـ  يهـا ي، فاقد کـاربر 2-3-1محله 

 ي. کـاربر اس محلـه وجـود دارد  یـ مق یهکتـار کمبـود خـدمات رفـاه عمـوم      2/0باشد. در مجمـوع حـدود   یم
ــ  يدارا یورزشــ ــ  10ش از یســطح پوشــش نســبتا مناســب (ب ــه م (جــدول  باشــدیدرصــد) در ســطح محل
  .)363-28شماره 

  2-3- 1 محله سطح در یعموم رفاه سطح پوشش خدماتو  کمبود زانی: م363-28جدول شماره 

 
 نفر 2537ت: یجمع

 

 يکاربر
اس یسطح در مق

 محله (مترمربع)

سرانه موجود 
 (مترمربع)

 يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

از یزان نیم
 (مترمربع)

زان یم
 کمبود

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 20.98 507.4- 507.4 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 22.17 1268.5- 1268.5 0.5 0.0   دبستان

 80.57 148.0- 634.3 0.3 0.2 486 یورزش

 49.64 71.9- 634.3 0.3 0.2 562 یمذهب

 12.49 634.3- 634.3 0.3 0.0   یدرمان

 49.01 0.0 2537.0 1 2.5 6231 پارك 

 - 2630- 6216 2.5 2.9 7280 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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  2- 3- 2محله  •
نـه خـدمات رفـاه    یاس محلـه اسـت. در زم  یـ مق یو مـذهب  ی، درمـان یورزشـ  يمحلـه فاقـد کـاربر    نیـ ا
ش یپــ يبــه جــز کــاربرهکتــار کمبــود وجــود دارد.  4/0ت موجــود، در حــدود یــبــا توجــه بــه جمع یعمــوم

ــا  یدبســتان ــه)،  68(ب ــاربردرصــد پوشــش محل ــايک ــر از  یخــدمات يه مســاحت درصــد  60موجــود، کمت
  ). 363-29دهند (جدول شماره یقرار ممحله را تحت پوشش 
  2-3- 2 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 29جدول شماره 

 
 نفر 4986ت: یجمع

 

 يکاربر
اس یسطح در مق

 محله (مترمربع)

سرانه موجود 
 (مترمربع)

 يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

از یزان نیم
 (مترمربع)

زان یم
 کمبود

 يکاربرسطح پوشش 
 در محله (درصد)

 67.38 163.4- 997.2 0.2 0.2 834 یش دبستانیپ

 54.3 0.0 2493.0 0.5 0.9 4704 دبستان

 3.72 1246.5- 1246.5 0.25 0.0   یورزش

 1.64 1246.5- 1246.5 0.25 0.0   یمذهب

 7.21 1246.5- 1246.5 0.25 0.0   یدرمان

 43.26 0.0 4986.0 1 2.1 10255 پارك 

 - 3903- 12216 2.5 3.2 15793 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

  2- 3- 3محله  •
ــدر ا ــا در زم ی ــه، تنه ــاربر ین محل ــه ک ــذهب ين ــان یم ــمق یو درم ــود دارد.  ی ــود وج ــه، کمب اس محل

ــود ســطوح خــدمات  ــاه عمــوم یمجمــوع کمب ــر  یو خــدمات رف ــه براب ــ 2/0در محل ــار م نحــوه باشــد. یهکت
 يهـا يکـاربر  دهـد. یاسـت کـه کـل سـطح محلـه را پوشـش نمـ        يابـه گونـه   یخـدمات  يهـا يع کـاربر یتوز

  ) 363-30(جدول شماره  هستند. یسطح پوشش نسبتا مناسب يدارا یش دبستانیو پ یورزش
  

  2-3- 3 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-30جدول شماره 
  نفر 4524: تیجمع

 يکاربر
اس یسطح در مق

 (مترمربع)محله 

سرانه موجود 
 (مترمربع)

 يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

از یزان نیم
 (مترمربع)

زان یم
 کمبود

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 96.58 0.0 904.8 0.2 0.2 972 یش دبستانیپ

 100 0.0 2262.0 0.5 0.7 3293 دبستان

 96.7 0.0 1131.0 0.25 0.4 1683 یورزش

 50.07 1131.0- 1131.0 0.25 0.0   یمذهب

 73.69 823.6- 1131.0 0.25 0.1 307 یدرمان

 60.08 0.0 4524.0 1 1.8 8345 پارك 

 - 1955- 11084 2.5 3.2 14599 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
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  2-3-4محله  •
هکتــار کمبــود مواجــه اســت.  4/0اس محلــه بــا یــمق ینــه خــدمات رفــاه عمــومیدر زم 2-3-4محلــه 
، یدرمـان  يبـه جـز کـاربر    دهنـد. یز خدمات مذکور، کـل محلـه را تحـت پوشـش قـرار نمـ      یع نیبه لحاظ توز

(جــدول  باشــندیدرصــد) در محلــه مــ 70شــتر از یســطح پوشــش نســبتا مناســب (ب ير خــدمات دارایســا
  .)363-31شماره 

  2-3-4 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 31جدول شماره 
  نفر 3818: تیجمع            

 يکاربر
اس یسطح در مق

 محله (مترمربع)

سرانه موجود 
 (مترمربع)

 يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

از یزان نیم
 (مترمربع)

زان یم
 کمبود

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

ش یپ
 یدبستان

1524 0.4 0.2 763.6 0.0 100 

 90.36 1909.0- 1909.0 0.5 0.0   دبستان

 81.87 954.5- 954.5 0.25 0.0   یورزش

 80.93 0.0 954.5 0.25 1.1 4201 یمذهب

 8.26 0.0   0.25 0.0   یدرمان

 74.17 1574.7- 3818.0 1 0.6 2243 پارك 

 - 4438- 8400 2.5 2.1 7969 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
   2-3-5محله  •
بـه جـز   ز یـ روبـرو بـوده و ن   يهکتـار  8/0محلـه، بـا کمبـود     ینه خدمات رفـاه عمـوم  ین محله در زمیا

ـ  خــدمات موجـود  ، یمـذهب  يش دبسـتان و کـاربر  یپـ  ر خـدمات ســطح  یدرصــد پوشـش سـا   70ش از ی(بـا ب
  ). 363-32(جدول شماره دارند)  یپوشش نامناسب

  
  2-3-5 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 32جدول شماره 

  نفر 3890: تیجمع

 يکاربر
اس یدر مقسطح 

 محله (مترمربع)

سرانه موجود 
 (مترمربع)

 يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

از یزان نیم
 (مترمربع)

زان یم
 کمبود

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 79.4 334.6- 778.0 0.2 0.1 443 یش دبستانیپ

 71.65 1945.0- 1945.0 0.5 0.0   دبستان

 1.02 972.5- 972.5 0.25 0.0   یورزش

 87.97 0.0 972.5 0.25 0.3 1282 یمذهب

 0 972.5- 972.5 0.25 0.0   یدرمان

 27.8 3890.0- 3890.0 1 0.0   پارك 

 - 8115- 9531 2.5 0.4 1726 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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   2-4- 1محله  •
زان کمبـود خـدمات   یـ اس محلـه اسـت کـل م   یـ مق یو درمـان  یورزشـ  يمحله فاقـد دبسـتان و کـاربر   

 75سـطح پومشـش نسـبتا مناسـب (     يدبسـتان، دارا  يتنهـا کـاربر  باشـد  یهکتـار مـ   7/0برابـر   یعمومرفاه 
  ). 363-33(جدول شماره باشد. یدرصد) در محله م

  
  2- 4-1 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانیم :363- 33جدول شماره 

  نفر 3604جمعیت: 

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 36.89 284.2- 744.2 0.2 0.1 460 یش دبستانیپ

 75.91 1860.5- 1860.5 0.5 0.0   دبستان

 22 930.3- 930.3 0.25 0.0   یورزش

 59.4 0.0 930.3 0.25 0.5 1978 یمذهب

 0 930.3- 930.3 0.25 0.0   یدرمان

 33.38 2722.2- 3721.0 1 0.3 999 پارك 

 - 6727- 9116 2.5 0.9 3437 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

 
   2-4- 2محله  •
اســت. اس محلــه یــمق یو درمــان یورزشــ یدبســتانشیمقطــع پــ یآموزشــ ين محلــه فاقــد کــاربریــا
 يباشـد. سـطح پوشـش کـاربر    یهکتـار مـ   2/0برابـر   یخـدمات رفـاه عمـوم    يهـا يکـاربر  زان کمبودیکل م
  )363-34(جدول شماره باشد. یدرصد م 50، کمتر از یو درمان یورزش

  
  2- 4- 2 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 34جدول شماره 

  نفر 3209: تیجمع

 يکاربر
اس یسطح در مق

 (مترمربع)محله 

سرانه موجود 
 (مترمربع)

 يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

از یزان نیم
 (مترمربع)

زان یم
 کمبود

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 90.95 641.8- 641.8 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 81.57 244.3- 1604.5 0.5 0.4 1360 دبستان

 19.66 802.3- 802.3 0.25 0.0   یورزش

 71.03 0.0 802.3 0.25 0.7 2323 یمذهب

 0 802.3- 802.3 0.25 0.0   یدرمان

 50.03 0.0 3209.0 1 1.0 3317 پارك 

 - 2491- 7862 2.5 2.2 7000 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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   2-4- 3محله  •
ــا ــه  باشــند.یاس محلــه مــیــدر مق یدبســتان و مــذهب يهــايکــاربر يتنهــا دارا ن محلــهی باتوجــه ب
هکتــار  6/0برابــر اس محــل یــدر مق یخــدمات رفــاه عمـوم  يهــايکمبـود کــاربر کــل مطلــوب،  يهــاسـرانه 

  ).363-35باشد. (جدول شماره یم
  

  2- 4-3 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 35جدول شماره 
  نفر 3019: تیجمع

 يکاربر
اس یسطح در مق

 )مترمربعمحله (

سرانه موجود 
 )مترمربع(

 يشنهادیسرانه پ
 )مترمربع(

از یزان نیم
 )مترمربع(

زان یم
  کمبود

 (مترمربع)

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 31.39 603.8- 603.8 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 100 0.0 1509.5 0.5 1.9 5593 دبستان

 0 754.8- 754.8 0.25 0.0   یورزش

 69.61 615.5- 754.8 0.25 0.0 139 یمذهب

 5.21 754.8- 754.8 0.25 0.0   یدرمان

 0 3019.0- 3019.0 1 0.0   پارك 

 - 5748- 7397 2.5 1.9 5733 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
 

  2- 4-4محله  •
و  ياپـارك محلـه  ، یدرمـان  ين محلـه، شـامل کـاربر   یـ در ا یخـدمات رفـاه عمـوم    يهايکمبود کاربر

  ). 363-36(جدول شماره باشد یمهکتار  4/0معادل  یباشد که سطحیم یدبستانشیپ
  

  2- 4-4 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-36جدول شماره 

  نفر 3044: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 74.05 395.8- 608.8 0.2 0.1 213 یش دبستانیپ

 99.82 0.0 1522.0 0.5 0.7 1981 دبستان

 82.57 0.0 761.0 0.25 0.5 1406 یورزش

 87.8 0.0 761.0 0.25 0.9 2636 یمذهب

 7.35 761.0- 761.0 0.25 0.0   یدرمان

 0 3044.0- 3044.0 1 0.0   پارك 

 - 4201- 7458 2.5 2.0 6236 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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   2-5- 1محله  •
-اس محلـه برخـوردار اسـت. بـا توجـه بـه سـرانه       یـ و پـارك مق  یآموزشـ  يهـا ياز کاربر 2-5-1محله 

ــا ــاربر  يه ــوب ک ــايمطل ــوم  4/0در حــدود  ،ه ــاه عم ــود خــدمات رف ــار کمب ــود دارد یهکت ــه وج . در محل
ـ    یآموزشـ  يسطح پوشـش کـاربر    يدرصـد محلـه) و سـطح پوشـش کـاربر      90ش از یدر محلـه، مناسـب (ب

  ). 363-37(جدول شماره باشد یدرصد) م 70نسبتا مناسب ( یمذهب
  

  2- 5-1 محله سطح در یعموم و سطح پوشش خدمات رفاه کمبود زانی: م363- 37جدول شماره  
  نفر 2572: تیجمع

 يکاربر
اس یسطح در مق

 محله (مترمربع)

سرانه موجود 
 (مترمربع)

 يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

از یزان نیم
 (مترمربع)

زان یم
 کمبود

 يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 93.2 0.0 514.4 0.2 2.0 5201 یش دبستانیپ

 92.0 0.0 1286.0 0.5 1.1 2927 دبستان

 0.0 643.0- 643.0 0.25 0.0   یورزش

 73.1 643.0- 643.0 0.25 0.0   یمذهب

 0.0 643.0- 643.0 0.25 0.0   یدرمان

 27.0 1880.4- 2572.0 1 0.3 692 پارك 

 - 3809- 6301 2.5 3.4 8820 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

  2-5- 2محله  •
ــدر ا ــاه عمــوم يهکتــار کمبــود کــاربر 7/0ن محلــه در حــدود ی ــاربر یخــدمات رف -يوجــود دارد. ک

(جــدول  باشــند یدر محلــه مــ یســطح پوشــش مناســب يو دبســتان، دارا یش دبســتانی، پــیمــذهب  يهــا
  ). 363-38شماره 

  
  2- 5-2 محله سطح در یعموم و سطح پوشش خدمات رفاه کمبود زانی: م363-38جدول شماره 

  نفر 4103: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 88.9 256.2- 820.6 0.2 0.1 564 یش دبستانیپ

 100.0 411.4- 2051.5 0.5 0.4 1640 دبستان

 8.4 1025.8- 1025.8 0.25 0.0   یورزش

 100.0 0.0 1025.8 0.25 1.8 7379 یمذهب

 42.2 1025.8- 1025.8 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 4103.0- 4103.0 1 0.0   پارك 

 - 6822- 10052 2.5 2.3 9584 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور.     
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  2-5- 3محله  •
- یم یمذهب يو کاربر یدبستانشیپ یآموزش ين محله شامل کاربریموجود در ا یخدمات رفاه عموم

ز، یدر محله وجود دارد. به لحاظ سطح پوشش ن یعمومهکتار کمبود خدمات رفاه  3/1باشد. در مجموع 
   .)363-39اند (جدول شماره افتهیع یبه صورت نامناسب توز و پارك ی، درمانیورزش خدمات
  

  2-5- 3 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 39جدول شماره 
  نفر 7379: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 74.1 698.3- 1475.8 0.2 0.1 777 یش دبستانیپ

 100.0 3689.5- 3689.5 0.5 0.0   دبستان

 4.9 1844.8- 1844.8 0.25 0.0   یورزش

 100.0 0.0 1844.8 0.25 1.3 9412 یمذهب

 15.7 0.0   0.25 0.0   یدرمان

 0.0 7379.0- 7379.0 1 0.0   پارك 

 - 13612- 16234 2.5 1.4 10190 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
  

  2- 5-4محله  •
 یزان خــدمات رفــاه عمــومیــشــهر، م يپــر و فشــرده مرکــز یمحلــه در نــواح يریــباتوجــه بــه قرارگ

ن خـدمات وجـود   یـ هکتـار در ا  56/0برابـر   يبـوده و کمبـود   یت سـاکن ناکـاف  یـ سه بـا جمع یموجود در مقا
در محلــه مناســب و  یمــذهب  ی، ورزشــیآموزشــ يهــايش کــاربریپخشــا ). 363-40دارد (جــدول شــماره 

  باشد.ینسبتا مناسب م یدرمان يکاربر
  2- 5-4 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 40جدول شماره 

  نفر 4536: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 95.9 0.0 907.2 0.2 0.26 1178 یش دبستانیپ

 100.0 14.8- 2268.0 0.5 0.5 2253 دبستان

 96.8 1134.0- 1134.0 0.25 0.0   یورزش

 100.0 0.0 1134.0 0.25 0.7 3224 یمذهب

 65.0 0.0   0.25 0.1 320 یدرمان

 0.0 4536.0- 4536.0 1 0.0   پارك 

 - 5685- 9979 2.5 1.5 6974 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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   2- 5-5محله  •
بوده و خدمات  ییباال یتیتراکم جمع يشهر، دارا يفشرده مرکز یدر نواح استقرارن محله به واسطه یا

هکتار کمبود  6/0است. در مجموع در حدود  یت استفاده کننده ناکافیسه با جمعیموجود در مقا یرفاه عموم
  ). 363-41محله وجود دارد (جدول شماره  یخدمات رفاه عموم يهايکاربر

ــاربر ــايک ــ يه ــتان ورزش ــذهب یدبس ــاربر  يدارا یو م ــطح پوشــش مناســب و ک ــايس ــان يه   یدرم
  دارند. یسطح پوشش نسبتا مناسب یش دبستانیپ

  2- 5-5 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 41جدول شماره 
  نفر 4686: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 63.2 581.0- 937.2 0.2 0.1 356 یش دبستانیپ

 100.0 0.0 2343.0 0.5 0.7 3190 دبستان

 91.2 935.1- 1171.5 0.25 0.1 236 یورزش

 94.9 0.0 1171.5 0.25 0.3 1421 یمذهب

  420 0.1 0.25 1171.5 0.0 81.0 

 0.0 4686.0- 4686.0 1 0.0   پارك 

 - 6202- 11481 2.5 1.2 5625 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

  2- 5-6محله  •
ت ساکن، یسه با جمعیاس محله بوده و در مقایو پارك مق ی، درمانیورزش يفاقد کاربر 2-5- 6محله 

 یدبستان و مذهب يهايکاربر). 363- 42هکتار است (جدول شماره  9/0معادل  یعمومکمبود خدمات رفاه 
  دهند.یپ، مل سطح محله را تحت پوشش  قرار م

  2- 5- 6 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 42جدول شماره 
  نفر 4505: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 82.2 621.9- 901.0 0.2 0.1 279 یش دبستانیپ

 100.0 1438.3- 2252.5 0.5 0.2 814 دبستان

 58.5 1126.3- 1126.3 0.25 0.0   یورزش

 100.0 0.0 1126.3 0.25 1.2 5402 یمذهب

 8.1 1126.3- 1126.3 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 4505.0- 4505.0 1 0.0   پارك 

 - 8818- 11037 2.5 1.4 6495 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

   2-5- 7محله  •
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 یت و بـا توجـه بـه سـرانه مطلـوب، بـا کمبـود خـدمات رفـاه عمـوم          یـ سـه بـا جمع  ین محلـه در مقا یا
کــل محلــه را تحــت پوشــش قــرار  یمــذهب يهکتــار مواجــه اســت. تنهــا کــاربر 8/0اس محلــه معــادل یــمق
ــ ــدیم ــماره   ده ــدول ش ــاربر. )363-43(ج ــايک ــ يه ــتانیپ ــیش دبس ــذهب ی، ورزش ــطح  يدارا یو م س

   هستند. یپوشش نسبتا مناسب
  

  2- 5- 7 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 43جدول شماره 
  نفر 4503: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 100.0 239.6- 900.6 0.2 0.1 661 یش دبستانیپ

 100.0 0.0 2251.5 0.5 0.5 2288 دبستان

 75.5 1125.8- 1125.8 0.25 0.0   یورزش

 100.0 0.0 1125.8 0.25 0.8 3499 یمذهب

 47.2 1125.8- 1125.8 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 4503.0- 4503.0 1 0.0   پارك 

 - 6994- 11032 2.5 1.4 6449 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 
 

   2- 6- 1محله  •
است و مجموع  ياو پارك محله ی، درمانیورزش، یدبستانشیپ یآموزش ياربرفاقد ک 2- 6- 1محله 

دبستان و  يکاربر). 363- 44باشد (جدول شماره یهکتار م 2/1اس محله برابر یمق یکمبود خدمات رفاه عموم
  باشند.یدر محله م یسطح پوشش نسبتا مناسب يدارا یمذهب

  2- 6- 1 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-44جدول شماره 
  نفر 7174: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 19.1 1434.8- 1434.8 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 86.8 0.0 3587.0 0.5 0.6 4344 دبستان

 21.3 1793.5- 1793.5 0.25 0.0   یورزش

 74.4 0.0 1793.5 0.25 0.7 5212 یمذهب

    0.0 0.25 1793.5 -1793.5 0.0 

 0.0 7174.0- 7174.0 1 0.0   پارك 

 - 12196- 17576 2.5 1.3 9556 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

   2- 6- 2محله  •
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موجـود   یباشـد. خـدمات رفـاه عمـوم    یمـ  ياو پـارك محلـه   یدرمـان  ،یورزشـ  ين محله فاقد کـاربر یا
سـت. کـل کمبـود خـدمات     یت و وسـعت محلـه متناسـب ن   یـ ز سـطح پوشـش بـا جمع   یـ زان و نیـ به لحاظ م

ــاه عمــوم ــر  یرف ــه براب ــاربر ).  363-45هکتــار اســت (جــدول شــماره   8/0در محل ــه طــور  يک دبســتان ب
ــ   ــرار م ــه را تحــت پوشــش ق ــاربریکامــل محل ــ يهــايدهــد. ک ــذهب ی، ورزشــیش دبســتانیپ  يدارا یو م

  باشند. یدرصد) در محله م 55-65پوشش نسبتا مناسب (
  
  

  2- 6- 2 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363-45جدول شماره 
  نفر 3757: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 55.1 578.0- 751.4 0.2 0.0 173 یش دبستانیپ

 100.0 1542.0- 1878.5 0.5 0.1 337 دبستان

 63.4 939.3- 939.3 0.25 0.0   یورزش

 65.7 0.0 939.3 0.25 0.4 1518 یمذهب

 1.9 939.3- 939.3 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 3757.0- 3757.0 1 0.0   پارك 

 - 7755- 9205 2.5 0.5 2028 جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور. 

  

   2- 6- 3محله  •
ــه  ــاربر 2-6-3در محل ــ يک ــ  یآموزش ــع پ ــتانشیمقط ــیدبس ــانی، ورزش ــه  ی، درم ــارك محل  ياو پ

ت سـاکن برابـر   یـ محلـه بـا توجـه بـه جمع    اس یـ مق یوجود نداشـته و مجمـوع کمبـود خـدمات رفـاه عمـوم      
ــ 4/0 ــار م ــماره  یهکت ــدول ش ــد (ج ــاربر .)363-46باش ــذهب يدو ک ــتان و م ــطح پوشــش   يدارا یدبس س
  باشند.یدرصد در محله م 70ش از یب
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  2- 6- 3 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 46جدول شماره 
  نفر 2757: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 28.8 551.4- 551.4 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 91.6 0.0 1378.5 0.5 1.1 2942 دبستان

 36.0 689.3- 689.3 0.25 0.0   یورزش

 73.4 0.0 689.3 0.25 1.8 4991 یمذهب

 0.0 689.3- 689.3 0.25 0.0   یانمدر

 3.8 2757.0- 2757.0 1 0.0   پارك 

 - 4687- 6755 2.5 2.9 7932 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

 
  2- 6-4محله  •
بـه جـز   هکتـار مواجـه اسـت.     36/0اس محلـه برابـر   یـ مق ین محله، با کمبـود خـدمات رفـاه عمـوم    یا
ــان يکــاربر خــدمات موجــود کــل ســطح محلــه را تحــت   یو مــذهب ی،.ورزشــیآموزش يهــايکــاربر، یدرم

 د.یــنمایمــ یدرصــد از محلــه را خــدمات رســان 70ز در حــدود یــپــارك ن ي. کــاربردهنــدیپوشــش قــرار مــ
  ). 363-47(جدول شماره 

  
  2- 6-4 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 47جدول شماره 

  نفر 3132: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 100.0 59.5- 626.4 0.2 0.2 567 یش دبستانیپ

 100.0 1566.0- 1566.0 0.5 0.0   دبستان

 100.0 783.0- 783.0 0.25 0.0   یورزش

 100.0 0.0 783.0 0.25 1.1 3326 یمذهب

 0.0 783.0- 783.0 0.25 0.0   یدرمان

 73.3 503.2- 3132.0 1 0.8 2629 پارك 

 - 3695- 7673 2.5 2.1 6522 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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   2- 6-5محله  •
ت موجود و یباشد. با توجه به جمعیمحله م یمذهبدبستان و  یسطوح خدمات يدارا 2- 6-5محله 

 يدارا یدبستان و مذهب يهاي. کاربرباشدیهکتار م 6/0برابر  یسرانه مطلوب، کمبود خدمات رفاه عموم
  ). 363- 48(جدول شماره  درصد) هستند. 85ش از یدر محله (ب یسطح پوشش مناسب

  
  2-6- 5 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 48جدول شماره 

  نفر 3006: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 26.0 601.2- 601.2 0.2 0.0   یش دبستانیپ

 99.4 705.1- 1503.0 0.5 0.3 798 دبستان

 5.4 751.5- 751.5 0.25 0.0   یورزش

 87.7 0.0 751.5 0.25 0.5 1588 یمذهب

 0.0 751.5- 751.5 0.25 0.0   یدرمان

 0.0 3006.0- 3006.0 1 0.0   پارك 

 - 5815- 7365 2.5 0.8 2386 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 

 
   2- 6-6محله  •
مواجــه هکتـار   3/1معـادل   يکمبـود بـا  اس محلـه،  یـ مق ینـه خـدمات رفـاه عمـوم    ین محلـه در زم یـ ا

(جـدول   باشـند یدر محلـه مـ   یسـطح پوشـش نسـبتا مناسـب     يدارا یدبسـتان و مـذهب   يهـا ياست. کـاربر 
  ).  363-49شماره 

  
  2- 6- 6 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 49جدول شماره 

  نفر 6247: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 44.0 769.7- 1249.4 0.2 0.1 480 یش دبستانیپ

 92.0 3123.5- 3123.5 0.5 0.0   دبستان

 35.5 1237.2- 1561.8 0.25 0.1 325 یورزش

 86.4 0.0 1561.8 0.25 0.3 2108 یمذهب

 0.1 1561.8- 1561.8 0.25 0.0   یدرمان

 3.7 6247.0- 6247.0 1 0.0   پارك 

 - 12939- 15305 2.5 0.5 2912 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
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  2- 6- 7محله  •
مواجـه اسـت.    ینـه خـدمات رفـاه عمـوم    یهکتـار در زم  1/1معـادل   یکمبـود سـطح  بـا   2-6-7محله 

درصــد  76( یســطح پوشــش نســبتا مناســب يدبســتان دارا يتنهــا کــاربر یخــدمات يهــايکــاربران یــدر م
  ). 363-50(جدول شماره پوشش) است. 

  
  2- 6- 7 محله سطح در یعموم رفاه و سطح پوشش خدمات کمبود زانی: م363- 50جدول شماره 

  نفر 4685: تیجمع

 يکاربر
  اسیسطح در مق

 محله (مترمربع) 

  سرانه موجود 
 (مترمربع)

   يشنهادیسرانه پ
 (مترمربع)

  از یزان نیم
 (مترمربع)

  زان کمبودیم
 (مترمربع)

   يسطح پوشش کاربر
 در محله (درصد)

 33.9 615.3- 937.0 0.2 0.1 322 یش دبستانیپ

 76.0 321.7- 2342.5 0.5 0.4 2021 دبستان

 0.0 1171.3- 1171.3 0.25 0.0   یورزش

 63.0 0.0 1171.3 0.25 0.4 1934 یمذهب

 53.2 173.5- 1171.3 0.25 0.2 998 یدرمان

 0.0 4685.0- 4685.0 1 0.0   پارك 

 - 6967- 11478 2.5 1.1 5275 جمع کل 

 مأخذ: برآورد مشاور. 
  

  يبندجمع •
-یشـهر نشـان مـ   ینـ یک از محـالت شـهر خم  یـ اس محلـه، در هـر   یـ مق یخدمات رفاه عمـوم  یبررس

ــام  ــه تم ــد ک ــدمات  یده ــطوح خ ــالت از نظــر س ــا جمعیدر مقا یمح ــه ب ــس ــرانه  ی ــده و س ــتفاده کنن ت اس
ع خـدمات موجـود   یـ ن، نحـوه توز یـ ). عـالوه بـر ا  363-51مطلوب، با کمبود مواجه هسـتند (جـدول شـماره    

 يدهـد. تنهـا کـاربر   یاست کـه کـل سـطح محلـه را تحـت پوشـش قـرار نمـ         ياز اغلب به گونهیدر محالت ن
  باشد. یاس محله میمق یمذهب يافته، کاربریمحالت به صورت متناسب پراکنش  یکه در برخ

  )1390در محالت شهر در وضع موجود (سال  یخدمات رفاه عمومکاربري هاي زان کل کمبود ی: م363-51جدول شماره 
 (مترمربع)کمبود يکاربر

 18584.2- یش دبستانیپ

 25223.6- دبستان

 24189.6- یورزش

 3120.5- یمذهب

 28478.0- یدرمان

 115665.9- پارك 

 215261.9- جمع کل 

  مأخذ: برآورد مشاور.
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 ین محـدوده محـالت مختلـف در شـهر و چگـونگ     یـی همراه با تع يبافت و سازمان شهر -4-6-3
  گریکدیروابط آنها با 

  يسازمان شهر -1-4-6-3
 يشـهر  يهـا شـکل دهنـده بـه فـرم بافـت      يکننده عناصـر عمـده و سـاختار    ییبازنما يسازمان شهر

اسـت کـه نشـان دهنـده      يشـهر  يهـا بافـت  ییایـ جغراف – ییفضـا  يالگـو  ،يسازمان شـهر  یاست. به عبارت
  است. يحاکم بر تحوالت شهر يهاشیروند توسعه و گرا

اســت کــه در حکــم ســتون فقــرات و اســکلت  یاصــل يدر بردارنــده عناصــر و اجــزا يهــر بافــت شــهر
اسـت کـه    یلنگرگـاه  ینقـاط  يشـهر  يهـا بافـت  يو سـاختار  یکنـد. عناصـر اصـل   یفـا مـ  یآن نقش ا يبند

رامونشـان  ی) را در پییشـهر (بـه عنـوان پـر کننـده فضـا       یعمـوم  يهـا و گسـترش بافـت   يریـ گامکان شکل
ونــد و اتصــال یکــه پ يارا بــه گونــه يشــهر يهــابافــترشــد و توســعه  یچگــونگفــراهم نمــوده و جهــات و 

  ند.ینمایبافت برقرار کنند، مشخص م یاصل يبندبا استخوان یمناسب
موجـود   يهـا بافـت  يعناصـر متنـوع شـکل دهنـده بـه سـازمان شـهر        يهـا یژگـ یشناخت و مطالعه و

ــر ــهر از مهمت ــان بخــشیش ــع يه ــروژهیســنجش وض ــود در پ ــات موج ــاز يه ــ يشهرس  یاســت. بازشناس
شـان در  یانقـش   يفـا یهـا و نحـوه ا  یژگـ یاز و یو آگـاه  يرگـذار در سـازمان شـهر   یتاث یعناصر عمده و اصـل 

بـه   يهـا هـا و فرصـت  لیمطلـوب پتانسـ   يریـ گت و بهـره یموجـود، امکـان هـدا    يسـتم شـهر  یت سیقالب کل
ضــرورت  ين رویــاز ا آورد.یرا فــراهم مــ يشــهر یآتــ يات تحــوالت توســعهیهــدا يوجــود آمــده در راســتا

ــه و بازشناســ يجــامع نگــر در راســتا يبرخــورد  يرگــذار در ســازمان شــهریعناصــر ســازنده و تاث یمطالع
ف مفهـوم سـازمان   یـ جهـت تعر  یمناسـب  ين منظـور چـارچوب نظـر   یبافت موجود شهر وجـود دارد. بـه همـ   

ــهر ــ يش ــاختار  یو بازشناس ــده و س ــر عم ــک يعناص ــده یتش ــرم"ل دهن ــت ف ــاباف ــهر يه ــنهاد یپ "يش ش
 يهـا تیـ فیسـازنده ک  يهـا مولفـه   منـد نظـام نـه مطالعـه جـامع و    یمـذکور زم  يچارچوب نظر ده است.یگرد
-طیبـه محـ   یابیدسـت  يدر راسـتا  يشـهر  یم و عناصـر مـرتبط بـا مباحـث طراحـ     یو مفـاه  يشـهر  یطراح

 یاز آنجـا کـه سـاختار کلـ     ين سـازمان شـهر  یبنـابرا  آورد.یت مطلـوب را فـراهم مـ   یـ فیک يدارا يشهر يها
ل دهنـده  یگونـاگون تشـک   يهـا هیـ رنـده ال ید، در برگیـ نمایف مـ یـ را تعر يشـهر  يهـا بافـت  يبنـد و اسکلت

  است.  "يفرم شهر"
گونــاگون  يهــاهــا و نظــامهیــمتشــکل از ال یده و چنــد وجهــیــچیپ يادهیــفــرم شــهر بــه عنــوان پد

ف یـ ت تعریـ ل دهنـده فـرم شـهر، کل   یتشـک  يهـا هیـ ک از الیـ موجـود در هـر    يو ساختار یاست. عناصر اصل
ک سـو  یـ کـه از   يآورد. سـازمان شـهر  ید مـ یـ پد يشـهر  يهـا بافـت  يتحت عنـوان سـازمان شـهر    ياشده

اسـت،   يل دهنـده فـرم شـهر   ی) گونـاگون تشـک  يهـا هـا (نظـام  هیـ ت کننـده ال یگـر هـدا  ید يمتاثر و از سـو 
 يشــهر یاز منظــر مباحــث مــرتبط بــا طراحــ يتوســعه شــهر ينــدهایانــات، تحــوالت و فرآیجر يپاســخگو
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  ت محور بوده است.یفیک
ل شـده  یه مختلـف تشـک  یـ ا پـنج ال یـ تـر و  یک نظـام کـالن از پـنج نظـام فرعـ     یـ فرم شهر بـه مثابـه   

  است که عبارتند از:
ح ید، تفـر یـ هـا و مراکـز کـار، خر   هـا، کـانون  تیـ ت (شـامل عملکردهـا و فعال  یـ و فعال ينظام کاربر •

 ن)و مسک يخدمات شهر –

 ...).اده، دوچرخه وی(شامل شبکه حرکت سواره، پ ینظام حرکت و دسترس •

ــد  • ــرم کالب ــوك  ينظــام ف ــامل نظــام بل ــد( ش ــودهيبن ــذار، ت ــاختمان يگ ــاف س ــفی، کیو لف ت ی
 کالبد) یمیساخت و مالحظات اقل يه، مصالح و تکنولوژیمعمارانه، قدمت ابن

ت و مقــاطع ی، محصــورییفضــا يبنــد(شــامل اســتخوان یهمگــان يفضــاها يبنــدنظــام اســتخوان •
 )ییفضاها، محوطه آرا یمیمالحظات اقل فضاها، یعرض

، يو راهبـرد  یمحلـ  يدهایـ ، دیمتـول  يدهایـ ، ديشـهر  ینـ ی(شـامل منظـر ع   ينظام منظر شـهر  •
 نات و...)ی، تزئی، پالت رنگيشهر يد، خط آسمان، جداره فضاهاید يدورهایها و کرکانون

  
ــ یدر نگــاهن بخــش از مطالعــه، ابتــدا یــدر ا ــارر تحــوالت یســ یکل  ینــیخم يســازمان شــهر یخیت

ــواقــع گرد یشــهر مــورد بازشناســ  يهــاه شــده نظــامیــارا یده اســت. ســپس براســاس چــارچوب مفهــومی
ــهر  ــرم ش ــاگون ف ــر ســازمان شــهر یتاث يگون ــذار ب ــیموجــود خم يرگ ــ  ین ــورد بررس و ســنجش  یشــهر، م

بـه   يل دهنـده فـرم شـهر   یتشـک  يهـا مک از نظـا یـ ت قـرار گرفتـه اسـت. عناصـر عمـده و مهـم هـر        یوضع
ل و یـ موجـود تحل  يآنهـا بـر سـازمان شـهر     يت اثرگـذار یـ هـا و ماه یژگـ یشـده و و  یصورت مجزا بازشناسـ 

  شده است. یابیارز
ــارا یشــهر براســاس چــارچوب مفهــوم ینــیموجــود خم يســازمان شــهر ه شــده و در قالــب نقشــه ی

ت، یـ و فعال يکـاربر  يهـا (نظـام  يفـرم شـهر  ل دهنـده  یک و در چـارچوب پـنج نظـام تشـک    یـ اگراماتید يها
ده یــن گردی) تــدويو منظــر شــهر یهمگــان يفضــاها يبنــد، اســتخواني، فــرم کالبــدیحرکــت و دسترســ

  است.
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  شهر   ینیم خمیقد يسازمان شهر یخیر تحوالت تاریس  -1-1-4-6-3
ل یتشـک ه خـوزان، فروشـان و ورنوسـفادران    یـ شـهر را سـه هسـته اول    ینـ یخم ياساس سـازمان شـهر  

وسـته و چنـد   یناپ یدر گذشـته بـافت   "سـده " یمیو قـد  یخیگر مجـزا بودنـد، بافـت تـار    یکـد یداد. که از  یم
ــ يهســته ا کســان و ارتبــاط یت یــل هویــبــه دل ،يبافــت شــهر یوســتگین عــدم پیدر عــ یبــوده اســت. ول

ک یـ ارگان یبـ یترک يک از هسـته هـا دارا  یـ وسـته هر یواحـد بـوده اسـت. بافـت پ     یتـ یکل يمتقابل، بافت دارا
  ده است. یگرد یمحسوب م یاجتماع – ياز رشد و توسعه اقتصاد یبوده و تابع

داده است که در  یل میتشک یگاهدانین هسته ها را میک از ایهر يزان بخش مرکیدر زمان سلجوق
 ير محورهایز در مسی.. قرار داشته و بازار هر ده ن.همچون مساجد، حمام ها و يشهر ياطراف آن فضاها

ده شکل گرفته و به  يه ین مراکز سه ده شکل گرفته بوده اند. خانه کدخدا دور از مرکز و در حاشیب یارتباط
اد ی يهادانگاهیده با احداث مسجد در م یر کلان ساختایهفت دست خانه معروف بوده است. در زمان صفو

  داده شدند. يربرر کاییادشده، به مدرسه تغیمساجد  يدا کرد. در زمان پهلویر پییشده تغ
ن یــاســتوار بــود کــه در ا ين محلــه ایبــ یاصــل يبــر اســاس اتصــال راســته هــا ين ســازمان شــهریــا

ل یرا تشـک  ين اسـتخوانبند یـ از ا یو ارزشـمند هـر محلـه بخشـ     یخیان، روز بازارهـا در کنـار عناصـر تـار    یم
دنــد از یگرد یمتصــل مــ یگیهمســا يکــه بــه واحــدها يدرون محلــه ا ين گــذرهایداده انــد؛ همچنــ یمــ

  شدند. یمحسوب م ين سازمان شهریا یفرع ياجزا
ــ ــان شــمالیخ يامــروز يابــان بــه معنــاین خیاول  یمــ» ســابق يپهلــو«  ینــیامــام خم یجنــوب -یاب

 –شــهر را بــه محــور اصــفهان  ینــید و خمیــاول) احــداث گرد ي(در زمــان پهلــو 1318باشــد کــه در ســال 
  نمود. ینجف آباد متصل م

ـ   دایا میدان امام یم باشـد کـه حـد فاصـل سـه هسـته        یدان شـهر مـ  یـ ن مین ششم بهمـن سـابق  اول
ـ  – یابان شـرق یه و پس از احداث خیاول ن یـ شـکل گرفتـه اسـت. در ا    ینـ یابـان امـام خم  یعمـود بـر خ   یغرب
ــم ــدر ی ــه ت ــازمانهایان ب ــ يج ادارات و س ــز  یدولت ــت مرک ــتقر گرد  يدر باف ــهر مس ــدها یش ــد و واح  يدن

ــه عناصــر جد يدیــو تول یخــدمات ــپراکنــده ب ــا توســعه خــدمات و جیجتــا بــه تــدرید افــزوده شــدند. نتی ، ب
  وستند.یگر پیکدیه شهر که در گذشته مستقل و مجزا بودند به ی، سه هسته اولیمسکون يفضا

چ گونــه یکــه هــ ،ن آنیامــروز يبــه معنــا ،عمــود بــر هــم يابانهــایش خیدر گــذر زمــان ضــمن افــزا 
م شـهر کاسـته   یم شـهر نداشـت، از رونـق گذشـته سـاختار قـد      یقـد  ییبـا سـازمان فضـا    یا هماهنگیانطباق 

بــر اســاس  يدیــجد يشــکل گرفــت و ســازمان شــهر یکــیتراف يرامــون محورهــاید پیــشــد، خــدمات جد
شـهر در قالـب پـنج     ینـ یامـروز خم  يدر ادامـه سـازمان شـهر    د.یـ ل گردیـ به شـهر تحم  یکیتراف يمحورها
  و مطالعه قرار گرفته است. یسمورد برر يفرم شهر ینظام کل
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موجـود   يرگـذار بـر سـازمان شـهر    یتاث يگونـاگون فـرم شـهر    يهانظام یبررس -2-1-4-6-3
  شهر ینیخم

جــامع از عناصــر و  ین، بــه منظــور شــناختیشــیه شــده در بخــش پیــارا یبراســاس چــارچوب مفهــوم
 يهـا اسـت نظـام   يموجـود محـدوده مـورد مطالعـه، ضـرور      يرگـذار بـر سـازمان شـهر    یعمده تاث يهامولفه
دارنـد، بررسـی و مـورد     يت مفهـوم سـازمان شـهر   یـ م بـر ماه یر مسـتق یکـه تـاث   يل دهنده فرم شـهر یتشک

  رند.یقرار گ یبازشناس
ک از پــنج نظــام یــموجــود در هــر  يعناصــر عمــده و ســاختار ین بخــش از مطالعــه بــه بررســیــدر ا

  پرداخته شده است. يل دهنده فرم شهریتشک
  
  تیو فعال ينظام کاربر یبررس  -الف

ــونگ ــاع  یچگ ــوالت اجتم ــا یتح ــوه جانم ــانون یی، نح ــاک ــفعال يه ــت و دالی ــل تغی ــول در یی ر و تح
شــهر اســت  يو اقتصــاد یاجتمــاع يونــد بــا ســاختارهایدر پ ییهــات، مقولــهیــســکونت و فعال يهــاشیگــرا

 يشـهر  يحضـور در فضـاها   يهـا شیمشـخص نمـوده و گـرا   هـا را  تیـ انـواع فعال  يکه مکان اسـتقرار کالبـد  
  دهد.یرا نشان م
  
  يعمده و عناصر شاخص عملکرد يهايکاربر یمطالعه و بررس  -1-الف

شـهر بـه    يریـ تـوان از ملزومـات شـکل گ   یرا مـ  يضـرور  يع بـه عملکردهـا  یوسـ  ییهااختصاص پهنه
ــر ســازمان شــهررگــیمهــم، شــاخص و تاث يمطالعــه عملکردهــا ين رویــحســاب آورد. از ا  ینــیخم يذار ب

رگـذار  یو تاث شـاخص  ،عمـده  يا عملکردهـا یـ اد و یـ د واقع شـده اسـت. بـه واسـطه وسـعت ز     یشهر مورد تاک
شـهر   ینـ یخم ياسـت بـه عنـوان عوامـل مـوثر در سـازمان شـهر        يات شـهر ضـرور  یـ ن گونه عناصر در حیا

  رند.یقرار گ یو بررس یمورد بازشناس
ــاربر ــايک ــیخم يعملکــرد مهــم و شــاخص يه ــانونیشــهر در برگ ین ــز و ک ــده مراک ــارن عمــده  يه

ــرد ــا  يعملک ــیوب ــایژگ ــيادار يه ــی، تفری، فرهنگ ــالیح ــوثر  یتی، خــدماتی و فع ــه نقــش م در  ياســت ک
و  یک مــورد بازشناســیــمـذکور بــه تفک  يتهــایهــا و فعالین بخــش کاربریــنـد.در ا ینمایفــا مــیات شــهر ایـ ح

  قرار گرفته اند. یبررس
  

   یخدماتی عمده عموممراکز  •
رنــد. یگیرا در برمــ یمتنــوع يهــاتیــمســتقر در محــدوده شــهر، فعال یعمــده عمــوم یمراکــز خــدمات

واقــع درمحــدوده شــمال غــرب شــهر،مجموعه      یشــامل دانشــگاه آزاد اســالم   یمراکــز آمــوزش عــال  
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اصــفهان واقــع درمحــدوده شــمال شــرق از  یدانشــگاه صــنعت ین اراضــیواقــع درغــرب و همچنــ یدانشــگاه
انــد و از تمــام محــالت هســتند کــه در محــدوده شــهر شــکل گرفتــه یعمــده عمــوم یجملــه مراکــز خــدمات

  مراجعه کننده دارند.  ياس فراشهریمق یشهر و حت
رستان یدب يمذکور، تعداد یدر کنار مراکز آموزش عال

آن  يو هنرستان در محدوده شهر، خصوصا بخش مرکز
توان به هنرستان موجود در  یموجودند که از آن جمله م

ز یمجاورت بلوار بهشت واقع درمحدوده شمال غرب و ن
در محدوده  يهنرستان موجود در مجاورت بلوار مطهر

   )1ر شماره ی(تصو شهر اشاره نمود. يمرکز
مارستان ی، بیاصفهان یمارستان اشرفیل بیاز قب یمراکز عمده خدمات ،مذکور یآموزش عالعالوه بر مراکز 

 -ي، اداری، ورزشییرایپذ- ي، جهانگردیفرهنگ - یمراکز مذهب  ،یدرمان – یگر مراکز بهداشتیدر کنار د یساع
شان يعملکرداس یند که به واسطه مقیآیبه شمار م يشهر از جمله مراکز ين گورستانهایو همچن يستاد
  اند.شهر را بر عهده گرفته ینیخم يو عملکرد یتیاز بار فعال یبخش

ــال ــوع فع ــز خــدمات  یتیتن ــوم یمســتقر در مراک ــوق یعمــده عم ــذکر نقشــف ــرد یال ــد عملک در  يچن
ــانی، بهداشــتیآموزشــ يهــاحــوزه ــرا ی، ورزشــي، اداری، درم ــشــهر تعر يب ــ ی  یف نمــوده اســت؛ کــه همگ

ده انـد و  یـ واقـع گرد  ییوسـت مـورد شناسـا   یدر نقشـه پ  یعمـده خـدمات عمـوم    يتحت عنوان گسـتره هـا  
  شده است. یگسترش آنها مطالعه و بررس يفرصتها
  

 ها و کارخانجات و انبارها:، کارگاهیصنعت – يدیمراکز تول •

محدوده شکل  يه شهر و در مناطق مرزینگونه عملکردها به واسطه نوع کارکردشان عمدتًا در حاشیا 
مزاحم در محدوده شهر و در مجاورت  ينشده و استقرار کارگاهها يزیبرنامه ر یکن پراکندگیگرفته اند. ل

 يف محدوده هایو باز تعر يش عملکردیو باغات درون محدوده، نشان از ضرورت پاال یمسکون يکاربر
نگونه مراکز یا يریگر سو  شکل گیاز د کپارچه دارد.یده شده و یشیش اندیاز پ یدر قالب یصنعت- یکارگاه

عمده و  ين محدوده ها در قالب کانونهایف ایل بازتعریع خود پتانسینسبتا وس یو در سطح يبصورت گستره ا
  سازد. یرا فراهم م يمحرك توسعه شهر

جــاد یدر کنـار ا  ،شـهر  يهــایتهـا و کاربر یر فعالیهــا، در ارتبـاط تنگاتنـگ بــا سـا   یدسـته از کاربر  نیـ حضـور ا 
هـا، مراکـز   هـا، کارگـاه  رگـاه ین، وجـود انبارهـا، تعم  یه سـنگ یـ ل نقلیژه وسـا یـ بـه و  يه عبـور یل نقلیاد وسایز حجم
، یکــیل و مشــکالت ترافیرا بــه وجــود آورده اســت کــه شــامل مســا يده ایــ.. مشــکالت عد.و يدیــو تول یصــنعت

ــودگ یطــیســت محیل زیدر محــدوده شــهر، مســا ياغتشــاش بصــر ــودگ ی(آل  ي..) ناســازگار.و یصــوت یهــوا، آل

 دانشگاه آزاد اسالمی –: مرکز آموزش عالی  1شماره تصویر 
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ــرد ــو ن يعملک ــتگیز ای ــاد گسس ــا یج ــ ییفض ــتیدر ب ــان باف ــکون يه ــازیو زم یمس ــه س ــار ين ــايناهنج  يه
- تیــاز شــهر از انــواع فعال ییشــدن بخشــها یجتـا خــال یو نت یت اجتمــاعیــدر کنــار کــاهش ســطح امن یاجتمـاع 

  )3و  2ر شماره ی(تصاو ده است.ی.. گرد.و یاقامت ،یسکونت يها

 صنعتی محور حافظ –: مراکز کارگاهی 3تصویر شماره          صنعتی محور آزادگان –: مراکز کارگاهی  2تصویر شماره       

  يو گردشگر ی، فرهنگیحیتفر يهامراکز و کانون •
است که  ییاز مجموعه فعالیتها یبخش ي، گردشگری، فرهنگیحیتفر يهايمرتبط با کاربر يهاتیفعال

ه یها بر پاتینگونه فعالیآورد. ایفراهم م يشهر يهاطیرا در مح ینیشهرنش یزندگت یفینه ارتقاء کیزم
د. در یآیه شده، به حساب میآنها از امکانات ارا يمنددر جذب افراد و بهره يشان عامل موثريمقیاس عملکرد

 يزیبرنامه ر شهر به علت عدم ینیموجود در خم يگردشگر یعیطب يلهایحال حاضر متاسفانه با وجود پتانس
 ي، امکان استفاده از آنها بصورت بالفعل وجود ندارد. از معدود فضاهايگردشگر-یحیطه تفریمناسب در ح

 يلهایدان قدس نام برد. در کنار پتانسینما فرهنگ واقع در میتوان به مجموعه س یموجود م یفرهنگ- یحیتفر
 -يت نقش گردشگریل تقویبا پتانس يمتعدد یآبرسان يلهاینهرها و مس ،مذکور، در محدوده شهر یعیطب
توانند به عنوان عناصر فعال با  یه شده میش تهیاز پ یبصورت مصنوع موجودند که با استفاده از طرح یحیتفر

    )5و  4ر شماره ی(تصاو ند.یبه کار آ يگردشگر- یحیعملکرد تفر
  
  

          
  

  
  
  

  یابان انقالب اسالمیمجاور خ - یل آبرسانی: مس5تصویر شماره       دان قدسیواقع در م – نما فرهنگ ی: س4تصویر شماره 

  باغات و مزارع  •
آن  يهــایژگــیگــر ویشــهر، از د ینــیرامــون محــدوده خمیگســترده پ یزراعــ یوجــود باغــات و اراضــ



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  323

مهندسان مشاور نقش محیط    

ــ ــشــود. وجــود ایبرشــمرده م ــا در راســتاینــه و کارآمــد از پتانســین باغــات و اســتفاده بهی ــاء  يل آنه ارتق
منحصـر   يهـا از مجموعـه فرصـت   یحـ ی، تفريگردشـگر  يهـا لیهـا و پتانسـ  جاد جاذبـه یو ا یطیت محیفیک

، از آنهـا  يکشـاورز  ین گونـه اراضـ  یـ ا يش فکـر شـده بـرا   یاز پـ  يزیـ رد. برنامـه یـ آیبه فرد شهر به شمار مـ 
ر یـ دار مـرتبط بـا اهـداف طـرح خواهـد سـاخت در غ      یـ پا توسـعه  يهـا دهیـ ا يمطلـوب در راسـتا   يهافرصت

زدانـه  یبـه صـورت ر   ینشـده اراضـ   يزیـ رو برنامـه  یررسـم یک غیـ ش روز افـزون بـه تفک  یت بـا گـرا  ن صوریا
  )6ر شماره ی(تصو بدل خواهند شد. يجد يدیبه تهد

  

  یوسیع درجبهه جنوب غرب ي: باغات و مزارع کشاورز6تصویر شماره 
  ر گستردهیبا یاراض •

اس و یــبــزرگ مق یبرخــوردار از اراضـ ، محــدوده مــورد مطالعـه،  يکشـاورز  یعـالوه بــر باغـات و اراضــ  
م یانـداز ترسـ  بـه منظـور تحقـق چشـم     ین اراضـ یـ نـه از ا یر و بدون کارکرد خـاص است.اسـتفاده به  یع بایوس

 يرنـدگان حـوزه شهرسـاز   یم گیسـازندگان و تصـم  میشـهر، رسـالت تصـم    ين شـده بـرا  یشده و اهداف تـدو 
  است. يت شهریریمد

ز در ضـلع شـمال، شـمال غـرب و غـرب محـدوده شـهر        یـ ن ياگسـترده  یعالوه بـر مـوارد فـوق، اراضـ    
ــود دارد.     ــته وج ــده و گسس ــورت پراکن ــه ص ب

و عــدم انســجام  یباعــث گسســتگ ین اراضــیــا
 ده اســت.یــگرد يبــه بافــت شــهر   یبخشــ
   )7ر شماره ی(تصو

  
  
   
  

 : اراضی بایر وسیع واقع در شمال محدوده شهر7تصویر شماره 
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و  یبا مسکون يو ادار ی، خدماتيمختلط تجار یتیفعال يمحورها یمطالعه و بررس - 2- الف
  ید و مراکز تجمع انسانیخر يهاتیفعال يهاکانون

ــ  ــه و بررس ــر مطالع ــالوه ب ــه  یع ــز، عناصــر و پهن ــامراک موجــود در  يعملکــرد عمــده و شــاخص يه
ــث ایکــدیمهــم در کنــار  يهــايمحــدوده مــورد مطالعــه، اســتقرار کــاربر  شــاخص  يجــاد محورهــایگر باع

 يمحورهــا ده اســت.یــگرد یبــه صــورت خطــ يو ادار ی، خــدماتيتجــار يهــايبــا حضــور کــاربر یتیفعــال
-و  منطقـه  ياس شـهر یـ تـوان در دو مق یرا مـ  یبـا مسـکون   يو ادار ی، خـدمات يمخـتلط تجـار   يهـا تیفعال

 ين مرحلـه از مطالعـات بـر محورهـا    یـ د و توجـه در ا یـ شـتر تاک یب .قـرار دارد  یمورد مطالعـه و بازشناسـ   يا
کـه برخـوردار    ياو  منطقـه  ياس شـهر یـ در دو مق یبـا مسـکون   يو ادار ی، خـدمات يمخـتلط تجـار   یتیفعال

  در سازمان شهر هستند، معطوف بوده است. ياز نقش ساختار
  
  ياس شهریدر مق یبا مسکون يو ادار ی، خدماتيمختلط تجار یتیفعال يمحورها - 1 - 2- الف

ن یـی مخـتلط، تع  يشـکل گرفتـه در طـول محورهـا     يهـا يکـاربر  يهـا و سـطح عملکـرد   تیـ نوع فعال
ــده مق ــکنن ــذاریاس تاثی ــذیو تاث يرگ ــ يریرپ ــا م ــایآنه ــند. محوره ــفعال يباش ــاتی ــار يه ــتلط تج ، يمخ

ــدمات ــکون  يو ادار یخ ــا مس ــمق یب ــهری ــ ياس ش ــتیبایم ــذ یس ــراجع يرایپ ــدگان  یم ــتفاده کنن ن و اس
آنهـا   يحـوزه نفـوذ و دامنـه اثرگـذار     ين رویـ از کـل شـهر باشـند. از ا    یا حتـ یـ ن محلـه و  یمختلف از چند

  باشد.یت میع و با اهمیوس
ــه دل ــب ــاری ــیخم يســازمان شــهر یخیل ســابقه ت ــه پ ،شــهر ین ــا یک ــت، محوره ــر آن رف  يشــتر ذک

ن شــهر شــکل گرفتــه یــدر ســازمان شــهر برخــوردار باشــند، در ا يکــه از نقــش ســاختار یتیشــاخص فعــال
  است. 

ــا ــه محوره ــ ياز جمل ــه در ا یشاخص ــک ــالی ــر رو یســتیبا ن مج ــا تاک يب ــآنه ــای ــود محوره  يد نم
ــمال ــوب-یش ــام خميمطهر یجن ــمالینی،ام ــوب ی(ش ــوار امیو جن ــرکبی)، بل ــمالیعتیر، شری ــوب ی(ش )، یو جن
ــتوح ــهی ــاز  يد منتظــرید و ش ــا ی ــو و محوره ــرق يک س ــ-یش ــوعل یغرب ــر ی،ولیب ــتوح ،عص ــرفی  ید، اش

 يعمـدتًا تجـار   يو گسـترش عملکردهـا   يریـ گگـر سـو اسـت کـه شـکل     یاز د یاسـالم  يو جمهور یاصفهان
اس یــمــذکور در مق يهــاتیــبــا غلبــه فعال ییمحورهــا یرامــونیدر مجــاورت آنهــا و نفــوذ بــه درون بافــت پ

ــکلگ  يشــهر ــتج شــده اســت. ش ــایفعال يریرا من ــا مق يته ــب ــهری ــا ياس ش ــداد محوره ــذکور يدر امت  -م
ادشـده در  ی يآنهـا بـوده اسـت کـه محورهـا      یل نقـش ارتبـاط  یبـدل  -دیـ ز ذکـر گرد یـ شـتر ن یهمانطور که پ
  )8ر شماره ی(تصو ن برعهده داشته اند.یشیاتصال سه ده پ
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 ياس شهریت،مقیسکونت با کار و فعال يتهایمحور مختلط فعال -ینی: محور امام خم8تصویر شماره 

 
تحـت   ییاسـت،محورها ده شـده  یر کشـ یفـوق، همچنانکـه در در ادامـه بـه تصـو      يعالوه بـر محورهـا   

ــا ــوان محوره ــاه يعن ــنعت-یکارگ ــکل   یص ــه ش ــه موجودندک ــورد مطالع ــدوده م ــگدر مح و گســترش  يری
ــا ــدتًا تول يعملکردهــ ــعمــ ــنعتيدیــ ، ی، صــ

در مجـــاورت آنهـــا و  یرگـــاهیو تعم یکارگـــاه
بـا غلبـه    يارامـون پهنـه  ینفوذ بـه درون بافـت پ  

را  ياس شـــهریـــمـــذکور در مق يهـــاتیـــفعال
ندســت محورهــا یمنــتج شــده اســت. از جملــه ا

ــان واقــع در شــمال   یمــ ــه محــور آزادگ ــوان ب ت
ابـان حـافظ در غـرب شـهر اشـاره      یا خیو  یشرق

  )9ر شماره ی(تصو نمود.
 صنعتی در امتداد محور حافظ –: استقرار مراکز کارگاهی 9تصویر شماره 

  
  ياس منطقه ایدرمق یبامسکون يوادار ی،خدماتيمختلط تجار یتیفعال يمحورها -2 - 2- الف

اس منطقــه یــدر مق یبــا مســکون ي، اداری، خــدماتيمخــتلط تجــار یتیفعــال يمحورهــا يگــذارارزش
اســت.  يشــهر يهــابافــت ییفضــا يبنــدن عناصــر ســاختار دهنــده بــه اســتخوانیــاز آن رو اســت کــه ا يا

ن گونـه  یـ فتـه در امتـداد ا  شـکل گر  یبـاز همگـان   يگوناگون بـه همـراه تنـوع رفتارهـا و فضـاها      يهاتیفعال
ن یـ ده اسـت. از ا یـ آنهـا گرد  ی، امکـان حضـور شـهروندان و تعامـل اجتمـاع     یجـاد سـرزندگ  یمحورها، باعث ا

ط ی، باعــث درك بهتــر افــراد از محــیبــا مســکون ي، اداری، خــدماتيمخــتلط تجــار یتیفعــال يمحورهــا يرو
ــهر ــم    یپ يش ــل درك و تجس ــاتر و قاب ــهر را خوان ــازمان ش ــده و س ــون ش ــوده  رام ــهروندان نم ــان ش در اذه

ــدل ــاریاســت. ب ــر ســازمان   ی، خــدماتي، اداريشــهر،مراکز تجــار ینــیخم یخیل ســابقه ت عمــدتا منطبــق ب
ــد يشــهر ــه  ،م و در درون محــدوده محالتیق ــده و ن کپارچــه و منســجم شــکل  یبصــورت گسســته و پراکن
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اس یـ در مق یمسـکون  بـا  ي، اداری، خـدمات يمخـتلط تجـار   یتیفعـال  يل محورهـا یـ ن دلیگرفته اند. بـه همـ  
تــوان بــه  یندســت محورهــا مــیبصــورت محــدود در ســطح شــهر شــکل گرفتــه انــد. از جملــه ا يمنطقــه ا

ـ  10ر شـماره  ی(تصـاو  اشـاره نمـود.   یید رجـا یمحـور مـدرس و شـه    ید صـدوق یور، شـه یشـهر  17محور   یال
12(  

  
  

  
                                        

  
  

 : محور شهید صدوقی11تصویر شماره 

 

  شهریور 17محور  :10تصویر شماره 
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ــارگ یگسســتگ ه یحاشــ ییروســتا يبافتهــا يعــدم انســجام ســاختار ،مــذکور يمحورهــا یو چنــد پ
اسـت کـه باعـث     یلیاز جملـه مسـا   یعمـدتًا شـمال   يهـا بخـش  یافتگیـ ملحق شده بـه شـهر و توسـعه ن    يا

بـا   يو ادار ی، خـدمات يمخـتلط تجـار   یتیفعـال  ينقـش مـوثرتر محورهـا    يفـا یکاهش کـارکرد و ضـعف در ا  
  در وضع موجود است.  یمسکون

ش یاز پـ  یمـدتا بـافت  ع یاسـالم  ينکـه بافـت موجـود در شـمال محـور آزادگـان و جمهـور       یبا وجـود ا 
موجـود کـه    يهـا سـاختار بخـش بـه فـرم بافـت      يباشد؛ عـدم وجـود عناصـر وانـدامها     یشده م يزیبرنامه ر

شـهر را فـراهم آورد، از    يهـا گـر بخـش  ید ییونـد بـا سـاختار فضـا    یکپارچـه و هـم پ  یامکان توسعه متـوازن،  
بـا   يو ادار ی، خـدمات يمخـتلط تجـار   یتیفعـال  يد. محورهـا یـ آین محـدوده بشـمار م  یـ ن مشـکالت ا یمهمتر
خواهـد   يهـا بـه سـازمان شـهر    ن گونـه بافـت  یـ ونـد و اتصـال ا  ینـه سـاز پ  یزم يامنطقه اسیدر مق یمسکون

ن بخـش از مطالعـات   یـ در ا يشـنهاد یپ يشهرسـاز  يهـا طـرح  يهـا ن امـر از جملـه رسـالت   یجه ایبود. در نت
 ياس منطقـه ا یـ مخـتلط مق  يت محورهـا یـ تقوا یـ جـاد و  یا يفرصـتها  ین اسـاس بازشناسـ  یـ باشد. بـر ا  یم

مــان و یپ ،ید بهشــتیر شــهیــنظ ییمحورهــا ين رویــاز ا .د قــرار گرفتــه اســتیــن مطالعــه مــورد تاکیــدر ا
در  یمــیابراه ،يزیــشــمس تبر ،انیــریج، میبســ يمحورهــا ،هیــبهشــت در محــالت هفتصــد دســتگاه و منظر

شــهر از  یو جنــوب غربــ یجنــوب يبخشــهاان در یــو آدر یرســتم يشــرق و شــمال شــرق شــهر؛ و محورهــا
ــمناســب جهــت تکم يلهایپتانســ ــایمخــتلط فعال يل شــبکه محورهــای ــا  يادار -يتجــار يته و خــدمات ب
   .برخوردار است ياس منطقه ایدر مق یمسکون

  
  یمسکون يکاربر یمطالعه و بررس -3- الف

ــ ــوع شــکلگ  ینــیخم یبافــت مســکون یبطــور کل ــر اســاس ن ــبافــت، قــدمت ابن يریشــهر ب ــو ن هی ز ی
فرســوده  يدســته اول بافتهــا باشــد. یبــه ســه دســته مجــزا مــ يتناســبات تــوده و فضــا، قابــل دســته بنــد

 يدســته از بافتهــا نیــاســت. در ا يو نوســاز يازمندبهســازیرد کــه عمــدتا نیــگ یمرکــز شــهر را در بــر مــ
ز یـ ن یخیتـار ه یـ ابن ي، تعـداد ینیازمنـد بـازب  ین يفرسـوده و محورهـا   یمسـکون  يواحـدها عالوه بـر   یمسکون

 باشـند.  یه طـرح جـامع مـ   یـ ژه در خـالل انجـام مطالعـات وته   یـ و یازمنـد تـوجه  یخـورد کـه ن   یبه چشم م
  )13ر شماره ی(تصو

   



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  328

مهندسان مشاور نقش محیط    

  یخیفرسوده و بعضاً تار یمسکون يها: پهنه13تصویر شماره 

تــوان بــه یموجــود در مرکــز شــهر مــ یمســکون ياز بافتهــا ن دســتهیــال و مشــکالت یاز جملــه مســا
ــوارد ز ــم ــع اضــطرار   یت در دسترســیر اشــاره داشــت.محدودی ــت (خصوصــا در مواق ــدرون باف )، يســواره ب
ــفتگ ــد یآش ــود  يکالب ــو کمب ــاهای ــود فض ــان يا نب ــاز همگ ــهر یب ــود خــدمات و زيش ــاختی، نب ــارس  يه
ــودن ابن یکــیقطعــات تفک یزدانگــی، ريشــهر ــد طــرح و نقشــه ب ــاه مرتبــه و فاق ــ، کوت ــای ن ییه، مقاومــت پ

  ...مناسب، پوشش نامناسب معابر و يروهاادهیمناسب در معابر و نبود پ ییروشناها، فقدان ساختمان
 يزیــش برنامــه ریاز پــ يرد کــه شــامل بافتهــایــگ یرا دربــر مــ يژه ایــو یدســته دوم پهنــه مســکون

، خـدمات مـورد   یاز بافـت مسـکون   ن دسـته یـ اآمـده انـد.    بوجـود  یقبلـ  يزیـ رباشد و براساس برنامه یشده م
ـ     ازشان را درین - ن تحقـق ییپـا  ن وجـود بـه علـت درصـد    یـ ده انـد؛ بـا ا  قالب مراکـز محلـه در درون خـود گنجان

شـکل   يهـا در نظـر گرفتـه شـده، محـدوده     يآمـاده سـاز   يهـا از ساکنان کـه در طـرح  یخدمات مورد ن يریپذ
  با کمبود خدمات مواجه است. يگرفته در موارد

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  هیمحله منظر –  ید عموشاهیشده شمال شهرجنوب محورشه يزیش برنامه ریاز پ يبافتها-ژهیو ی: پهنه مسکون14تصویر شماره 
ــا یســکونت يهــابافــت  ــ یطرحــ ين منطقــه دارای  يده شــده بــوده و از آنجاکــه دارایشــیش اندیاز پ

  باشند.ینم یمشکل خاص يدارا یهستند از نظر دسترس یشطرنج یبافت
 ي، واحـدها یـی الیو یمسـکون  يواحـدها  ن دسـته شـامل  یـ واقـع درا  یمسـکون  يواحـدها  يتنوع الگـو 

قابــل  يدهایــباشــند. از جملــه تهدیمــ یآپارتمــان يهــادو تــا چهــار طبقــه و مجتمــع یآپارتمــان یمســکون
 يواحـدها  یر همسـان یـ نظ يتـوان بـه مـوارد    ین دسـته، مـ  یـ واقـع در ا  یمسـکون  يهابافت يبرا ینیبشیپ
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ــ  یمســکون ــه لحــاظ ب هــا، نبــود در جــداره یکنــواختیو عــدم تشــخص در نمــا و  یتیهــویشــکل گرفتــه ب
و عـدم ارتبـاط    یمسـکون  يهـا گسسـته مجتمـع   يریـ گ، شـکل ي، کمبـود خـدمات شـهر   يشـهر  يهـا نشانه
ـ  یب ییفضا ت موجـود  یشـبکه معـابر، در سـنجش وضـع     یی، ناخوانـا یمسـکون  يروح بـودن فضـاها  ین آنهـا، ب

  منطقه اشاره نمود.
ــت   ــته باف ــار دو دس ــکوندر کن ــوم  یمس ــته س ــذکور، دس ــه    یم ــوان پهن ــت عن ــه تح ــود دارد ک وج

ت و تشــخص یــهو يکــه غالبــا دارا یاز بافــت مســکون ن دســتهیــااد شــده اســت. در یــعــام از آن  یمســکون
 يهـا يت سـکونت و سـطح کـاربر   یـ فیباشـد؛ غلبـه عبـور بـا سـواره اسـت و از لحـاظ ک        ینم یخاص يکالبد
  )15ر شماره ی(تصو قرار دارد. یطلوبدر حد نام یباز همگان يو فضاها یخدمات

 ده ید فهمیمحور شه  -عام ی: پهنه مسکون15تصویر شماره 

  
ــه  ینــیخم یمســکون يتــوان از مجموعــه بافتهــا یکــه مــ يگــریدســته د شــهر نــام بــرد ؛ مربــوط ب
ــه بافتهــایه شــهر اســت. ایرامــون و حاشــیواقــع در پ ییروســتا يســکونتگاهها ــه همــراه  ییروســتا ينگون ب

بافـت و دانــه   يدر الگـو  یفــیرامـون آنهـا، عمــدتا از نظـم قابـل تعر    یافتــه در پیتوسـعه   يه ایحاشـ  يبافتهـا 
ــوده و از ک يبنــد ــفیبرخــوردار نب ــامطلوب شاخصــهای ــو پا ییفضــا -يکالبــد يت ن ــابن يداری ــی ــج م  یه رن
  ... اشاره نمود.چه، قرطمان، هرستان ویآباد، واز يجو يتوان به محدوده ها یاز آنجمله م .برند

ــدر ــدی ــع بن ــ يک جم ــماره  یکل ــه ش ــکل 364-1در نقش ــرد و   ی ــه نظــام عملک ــوط ب ــث مرب ه مباح
  ده شده است.یر کشیت به تصویفعال
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    شهر ینیخم ییت در سازمان فضاینظام عملکرد و فعال یبررس :364- 1نقشه شماره 
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  نظام حرکت و دسترسی یبررس -ب 
شــهر در دو بخــش شــمال و جنــوب بلــوار آزادگــان کــامال متفــاوت اســت.   ینــیخم ییســازمان فضــا

هســتند  یمیقــد يشــهر) روســتاها يبلــوار آزادگــان (بخــش مرکــز یبخــش جنــوب ییاســاس ســازمان فضــا
از  يکـه شـمال شـهر از محلـه هـا      یل داده انـد. در حـال  یوسـته و شـهر را تشـک   یکه بر اثر مرور زمان بهـم پ 

 یمـنظم مـ   ین محلـه هـا شـبکه شـطرنج    یـ ا یاسـت کـه سـاختار کلـ    ل شـده  یتشـک  يشده ا یش طراحیپ
  باشد.

ــد  ــت ق ــز یمیدر باف ــیخم يو مرک ــتا  ین ــه روس ــهر (س ــفادران)    يش ــو س ــان و ورن ــوزان، فروش خ
 يبـوده و فضـاها   يمرکـز  ییاسـت کـه شـامل هسـته هـا      يمحلـه ا  يمنطبق بـر راسـته هـا    ییسازمان فضا
رامــون آن قــرار داشــته اســت. یدر پ يعناصــر شــهرن هســته هــا واقــع بــوده و یــدر مرکــز ا يبــاز محلــه ا

شـهر کـه هنـوز     یمیقـد  یید بـر سـازمان فضـا   یـ ز ذکـر گرد یـ شـهر ن  یمیقد ییهمانگونه که در سازمان فضا
  باشد. یشهر م یکیتراف يل شده که همان محورهایتحم يگرید يمه فعال است استخوان بندین

ــا   ــر محوره ــال حاض ــل يدر ح ــد  یاص ــتخوان بن ــهر را خ ياس ــیش ــمالاب ــوب -یان ش ــام و  یجن ام
ــایخ ــرق يابانه ــ-یش ــوعل یغرب ــکیو ول یب ــیعصــر تش ــد. خ یل م ــایدهن ــه يابانه ــایش  ،ي، منتظــریید رج
  ، مرکز شهر را احاطه کرده اند.یکینگ ترافیبه عنوان ر ید، و جبل عاملیتوح ،یطالقان ،یعتیشر

  
  تبیین روش و مبانی مطالعه نظام حرکت و دسترسی در وضع موجود -1-ب

نظام حرکت و دسترسـی شـهر از دو منظـر چگـونگی ایفـاي نقـش عبـوري و کیفیـت نقـش خـدمات           
ن منظـور معـابر موجـود در    یبـد   .رسانی به بافت هاي پیرامـونی مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت       

گــر بـا توجــه بــه نــوع  یو بــار د یبررسـ  یو ارتبــاط يکبـار بــر اســاس نقـش عبــور  یمحـدوده مــورد مطالعــه  
گر یکـد ین دو نقـش بـا   یـ ت ایـ گردنـد و در نها  یل مـ یـ محـور تحل  يشـکل گرفتـه در دو سـو    يهـا ت یفعال
  شوند. یسه میمقا

ر قابــل یــمطلــوب غ يســالم بــا منظــر شــهر يفضــاها یدر طراحــ یت سلســله مراتــب دسترســیــاهم
ــ  ــوع دسترس ــار اســت. هــر ن ــنقــش و یانک ــب از نظــر منظــر شــهر  ی ــا يژه خــود را در سلســله مرات ر یو س

 یدسترسـ  يتـا فضـا   يعبـور  يانهایاز شـر  یدرجـه دسترسـ   یجیداراسـت. کـاهش تـدر    يکالبـد  يارهایمع
 یکنـد و از مخـاطرات   یکـم مـ   یط مسـکون یه را در محـ یـ ل نقلیتسـلط حضـور وسـا    یبه چند واحـد مسـکون  

اده و مختـل کـردن خلـوت و    یـ عـابر پ  يآورد ماننـد صـدا، خطـر تصـادف بـرا      یه بـه بـار مـ   یـ ل نقلیکه وسا
ــجــه رعایکــه ممکــن اســت در نت یکاهــد. تنهــا مشــکل یمــ یمســکونط یســکوت محــ ت کامــل سلســله ی
ابـد.  یش ینادرسـت افـزا   یجـه طراحـ  ین اسـت کـه راههـا ممکـن اسـت در نت     یـ د ایایش بیپ یمراتب دسترس

ــه خیــب مجموعــه شــهر بایــدر ترک ــه صــورت عنصــرید ب ــان ب ــا یتوجــه کــرد کــه مســ ياب ر و شــکل آن ب
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  ).76، یرد (توسلیمجموعه به طور سازگار شکل گ ر جوانبیشهر و سا ییسازمان فضا
اســت.  یو دسترســ یین جابــه جــایتــام يفــه مهــم شــبکه حمــل و نقــل شــهریدو وظ یبــه طــور کلــ

 ين دارایسلســله مراتــب متفــاوت و همچنــ يت اســتقرار دارایــبــه تناســب عملکــرد و موقع یشــبکه ارتبــاط
درون محــدوده  یاضــر معــابر ارتبــاطگونــاگون متناســب بــا نــوع عملکــرد اســت.در مطالعــه ح يعــرض هــا

  م است.یقابل تقس یشهر به چهار دسته کل
ــه شــهر، شــر يعمــده ورود يو شــامل محورهــا  عمــده  ي، شــبکه هــايدرون شــهر يعبــور يانهایب
  باشد. یم ياس منطقه ایمق یعمده خدمات يو شبکه ها ياس شهریمق یخدمات

  
 به شهر   يعمده ورود يمحورها  - 

 یشـود و نقـش اجتمـاع    یداده مـ  يبرتـر  يه موتـور یـ ل نقلیوسـا  ییجابـه جـا  ن نـوع معـابر بـه    یدر ا
 يبــه شــهر ارتبــاط بــا راه هــا يعمــده ورود يشــود. محورهــا ین نــوع راه هــا در نظــر گرفتــه نمــیــا يبــرا

  کنند. ین میرا تام يبرون شهر
ـ    ینـ یشهر به عنـوان مرکـز شهرسـتان خم    ینیخم اصـفهان قـرار گرفتـه  و بـه      یشـهر در شـمال غرب

ما بـه اصـفهان   یکـه شـهر را مسـتق    يرین مسـ یبـا اصـفهان در ارتبـاط اسـت. مهمتـر      یله سه محور اصلیوس
دان شـهدا و از شـرق شـهر بـا اصـفهان ارتبـاط       یـ اسـت کـه از م   یاصـفهان  یکند محور بلوار شـرق  یمتصل م

  دارد.
ــد   يمحــور  دوم، محــور ــع کمربن ــه از شــمال شــهر خــارج شــده و در واق ــ ياســت ک  یمحســوب م

، ینــیابــان امــام خمیبــه خ ین محــور (بلــوار آزادگــان) پــس از عبــور از مجــاورت دانشــگاه صــنعتیــگــردد. ا
ـ    یـ وندنـد. ادامـه ا  یپ یشهر اصفهان به سمت تهـران، مـ   یخروج و غـرب بـه    ین محـور در سـمت شـمال غرب

  ابد.ی یسمت نجف آباد امتداد م
ابـان  یر وارد خیگـردد و در تقـاطع الغـد    یاسـت کـه از جنـوب شـهر منشـعب مـ       يمحور سوم، محـور 

آتشـگاه شــده و در امتـداد بلــوار آتشـگاه از ســمت شــرق بـه اصــفهان و از سـمت غــرب بـه نجــف آبــاد و از       
ور بـه سـمت   یشـهر  17ابـان  یدر امتـداد خ  يگـر ین محـور د یگـردد.همچن یجنوب بـا شـهر درچـه مـرتبط م    

  د.ینما یا فراهم مباشد که امکان اتصال به اصفهان ر یم ینیبلوار امام خم
ـ     ینـ یالزم به ذکر است کـه خم  بـا محـور    يو غـرب بـه واسـطه همجـوار     یشـهر از جانـب شـمال غرب

نجـف   يونـد و ارتبـاط بـا شـهرها    یبـه شـهر را در پ   يورود يدروازه ا يف حـوزه هـا  یـ ، امکـان تعر يکمربند
  .با شهر تهران فراهم نموده است ین شهر و محور ارتباطیآباد، شاه

    يدرون شهر يعبور يانهایشر - 
 يبرتـر  يه موتـور یـ ل نقلیوسـا  یو دسترسـ  یین معـابر بـه جابـه جـا    یـ از ا يو بهـره بـردار   یدر طراح
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ــ ــر  یداده م ــود. ش ــور يانهایش ــهر يعب ــهر يدارا يدرون ش ــرد درون ش ــل  يعملک ــبکه اص ــتند و ش  یهس
  دهند.  یل میرا تشک يدرون شهر يراهها

ت یــابوالبرکــات، آ ،ی، انقــالب اســالمید عموشــاهیدانشــجو، بهشــت، آبشار،پاســداران، شــه يمحورهــا
  گردند. یندست معابر محسوب میده از جمله اید فهمین و شهی، ماربیاله نجف

  
   ياس شهریمق یعمده خدمات يشبکه ها - 

 یو دسترســ ییر جابــه جــاین مســیعــالوه بــر تــام ،ياس شــهریــمق یعمــده خــدمات يدر شــبکه هــا
رد. در یـ گ یز شـکل مـ  یـ ن ياس شـهر یـ مق یخـدمات -يتجـار  يهـا یدر لبه معبـر کاربر  ،يه موتوریل نقلیوسا

ــا ــابر امکــان دسترســ ی ــوع مع ــه کاربریمســتق ین ن ــوع تقــاطع هــا معمــوال   يهــایم ب اطــراف وجــود دارد. ن
  هستند. يه اینگ حاشیپارک يهمسطح است و دارا

ــ -یقر و معــابر شــریــرکبی، امــام، اميمطهــر یجنــوب -یدر حــال حاضــر معــابر شــمال و  یبــوعل یغرب
  گردند. یندست معابر محسوب میعصر از جمله ایول

  
   ياس منطقه ایمق یعمده خدمات يشبکه ها - 

ــن ياس منطقــه ایــمق یعمــده خــدمات يدر شــبکه هــا ــا شــبکه هــا ی  يز مشــابه آنچــه در ارتبــاط ب
ه یـ نقلل یوسـا  یو دسترسـ  ییر جابـه جـا  ین مسـ ید، عـالوه بـر تـام   یـ ذکـر گرد  ياس شهریمق یعمده خدمات

نجــا ین تفــاوت کــه در ایــرد. بــا ایــگ یز شــکل مــیــن یخــدمات-يتجــار يهــایدر لبــه معبــر کاربر ،يموتــور
ــاســت. در ا ياطــراف محــور، منطقــه ا يهــایاس کاربریــمق ــوع معــابر امکــان دسترســ ی ــه یمســتق ین ن م ب

 ینقــش حرکتــ .را دارد یندســت محورهــا نقــش اصــلیدر ا یاطــراف وجــود دارد. نقــش اجتمــاع يهــایکاربر
ــا کــم و نقــش دسترســ  ــریبســ یدر آنه ــه همــ يار مهمت ــد. ب ه یــل نقلیل عمــدتا ســرعت وســایــن دلیدارن

  شود. ین نگه داشته میین معابر پایدر ا يموتور
 ،ل محــور مــدرسیــازقب يتــوان بــه مــوارد یمــ ياس منطقــه ایــمق یاز جملــه معــابر عمــده خــدمات

 اشاره نمود. یو صدوق يردامادیور، میشهر 17 ،ییرجا

ــدر ــد ک ی ــع بن ــ يجم ــماره   یکل ــه ش ــکل 364-2در نقش ــت و   ی ــام حرک ــه نظ ــوط ب ــث مرب ه مباح
  ده شده است.یر کشیبه تصو یدسترس
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  شهر ینیخم ییدر سازمان فضا ینظام حرکت و دسترس ی: بررس364- 2نقشه شماره 
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   یعموم يشبکه (نظام) فضاها یبررس - ج 
 یتـوان در پـنج گـروه کلـ    یشـهر را مـ   ینـ یخم یبـاز همگـان   ينظـام فضـاها   يعناصر عمده و ساختار
ــمــورد مطالعــه قــرار داد. ا پارکهــا و  ،)یو کــانون ی(خطــ یعــین پــنج گــروه عبارتنــد از: ســاختار ســبز طب ی

هــا، راهادهیــ، پيمجهــز شــهر يهــاابــانی(خ يمحــور یبــاز همگــان ي، فضــاهایســبز و بــاز همگــان يفضــاها
ــپ ــاالخره فضــاهاادهی ــاز همگــان يروهــا) و ب ــانون یب ــ(م یک ). در ادامــه پــس از یتیفعــال يهــان و گــرهیادی
ک از پـنج بخـش فـوق    یـ هـر   ينظـر  یه مطالعـات مبـان  یـ ، بـر پا یشناسـ و روش ین چـارچوب مطالعـات  ییتب

  اند.قرار گرفته یل مورد مطالعه و بررسیبه تفص
  یشناسو روش ین چارچوب مطالعاتییتب -1-ج

شـهر   یی، در گسـتره فضـا  یسـبز و بـاز همگـان    ين بخش بـا توجـه بـه وضـع موجـود، فضـاها      یدر ا
ــه تفصــ ــیب ــورد بررس ــه یل م ــرار گرفت ــوارد تأث ق ــه م ــد.از جمل ــذار در انتخــاب فضــاها یان ــاز  يرگ ســبز و ب
 يشــان نســبت بــه معــابر و محورهــایریآنهــا و نحــوه قرارگ ياس عملکــردیــ، در وضــع موجــود، مقیهمگــان

انـد  انتخـاب گشـته   يموجـود در شـهر، عناصـر    یهمگـان  يان گسـتره فضـاها  یـ ن مبنـا از م یاست. بـرا  یاصل
  باشند.  یم يمنطقه ا ياس عملکردیمق يا دارایهستند و  يشهر ياس عملکردیمق يا دارایکه 
  ) یو کانون ی(خط یعیساختار سبز طب یبررس -2-ج

ــته فضــاها   يفضــاها ــه دو دس ــود ب ــاز خ ــبز و ب ــهر  يس ــاز ش ــبز و ب ــاز  يو فضــاها يس ــبز و ب س
از منظـر   ی، بخشـ يدگاه شهرسـاز یـ ، از ديسـبز و بـاز شـهر    يهسـتند. فضـاها   يبنـد قابل طبقـه  يرشهریغ

ک عامــل زنــده و یــل شــده اســت و بــه عنــوان یتشــک یاهیــرنــد کــه از انــواع پوشــش گیگیشــهر را دربرمــ
ن دســته از یــباشــد. ایک آن مــیــن کننــده ســاخت مورفولوژیــیجــان شــهر، تعیدر کنــار کالبــد بــ یاتیــح

بــالقوه جهــت  ییگــر، بــه صــورت فضــاهاید يســبز موجــود و از ســو يرنــده فضــاهایکســو دربرگیفضـاها، از  
  شوند. یمطرح م يسبز شهر يتوسعه فضاها

  گردند:یم میر تقسیخود به سه دسته ز يسبز و باز شهر يفضاها
  (پارکها)؛ یسبز عموم يالف) فضاها
  ..)؛.گسراها وباز پادگانها، فرودگاهها، فرهن يها(محوطه یمه عمومیسبز ن يب) فضاها
ه محورهـا  یدر حاشـ  یخطـ  يکـار (درخـت  یابـان یه خیو حاشـ  یسـبز حـرائم بزرگراهـ    يج) فضـاها 

  ..)..ها ون و فلکهیادیا متمرکز در می
ندارنــد هرچنــد بــه  يهســتند کــه کــارکرد شــهر ییز فضــاهایــن يرشــهریســبز و بــاز غ يفضــاها
ــعه ــت توس ــاعل ــهر يه ــت يش ــادر باف ــهر يه ــند. (نظ  يش ــه باش ــرار گرفت ــق ــلر رود درهی ــا، جنگ ــا، ه ه

  و باغات). يز مزارع کشاورزیها و نها، تاالبدست نخورده، دشت يچمنزارها
  گردند:یم میر تقسین دسته از فضاها خود به دو دسته زیا
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  ..)؛.و یعیطب يهار جنگلی(نظ یعیسبز و باز طب يالف) فضاها
-هـا و جنگـل  ر بـاغ یـ (نظ - یشـکل گرفتـه در اثـر طراحـ     -سـاخت  سبز و بـاز انسـان   يب) فضاها

  ..)..و یمصنوع يها
  

ســبز و بــاز  يهــا) حاصــل از انــدامیو کــانون ی(خطــ یعــیســاختار ســبز طب یبررســ  -1-2-ج
  شهر  ینیخم ییموجود در سازمان فضا

سـاخت کـه هـم واجـد     ا انسـان یـ و  یعـ یطب یاهیـ رمنظم بـا پوشـش گ  یـ ا غیـ بـاز مـنظم    يفضاها
شـهر   یعـ یهسـتند؛ در مجمـوع سـاختار سـبز طب     "یکیاکولـوژ  یبـازده "و هـم واجـد    "یاجتمـاع  یبازده"

انتخـاب   يکـاربر  يسـبز و بـاز در وضـع موجـود نخسـت بـر مبنـا        يهـا ن مبنا اندامیدهند بر ایل میرا تشک
(از  يو خـدمات عمـده شـهر    یسـبز، نظـام   ي، فضـا یمزروعـ  يهـا يه کـاربر یـ ن مرحلـه کل یـ انـد. در ا گشته

هـا انتخـاب   ير کـاربر یان سـا یـ هسـتند از م  يا منطقـه ا یـ و  ياس شـهر یـ مق ي..) که دارا.دانشگاهها ول یقب
ــؤثر در انتخــاب ا گشــته ــد. عامــل دوم م ــان ــان ين دســته از فضــاهای ــاز همگ ــ، میســبز و ب زان انســجام و ی

در زمــره  ياتنهــا دســته یو کــانون یان عناصــر ســبز و بــاز خطــیــن معنــا کــه از میآنهاســت. بــد یوســتگیپ
  باشند.  يبرخوردار از تداوم محور یاند که به نوعآمده یعیساختار سبز طب

 یل اراضــیــاز قب يتــوان بــه مــواردیشــهر مــ یعــیاز جملــه عناصــر موجــود در ســاختار ســبز طب
ــاورز ــ يکش ــ یو مزروع ــه  یو همچن ــور ش ــه مح ــود در لب ــات موج ــد فهمین باغ ــهر17ده، ی ــآ ،وریش ت اهللا ی

  )16ر شماره ی(تصو اشاره نمود... .ن ویمارب ،ینجف
  

  يد صدوقیمحور شھ ،موجود يکشاورز يباغات و اراض :١٦ ر شمارهیتصو
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منســجم در امتــداد  يد؛ نشــان از وجــود ســاختار ســبزیــآ یحاضــر برمــ یآنچــه از مطالعــه و بررســ
 ینشـده بافـت مسـکون    يزیـ برنامـه ر  يشـرو ین حـال پ یـ بـا ا  .شـهر دارد  ینـ یخم ییایـ جهات مختلف جغراف

ــو ن ــاهی ــنعت -یز کارگ ــرق یص ــات ش ــا در جه ــ ی، خصوص ــهر، حکا یو غرب ــش ــت از تهدی ــابودی ــا يد ن ن ی
  ساختار ارزشمند دارد.

دن یشــینشــان از لــزوم اند يســاختار ســبز در ســازمان شــهر يت وجــودیــن امــر باتوجــه بــه اهمیــا 
آن  یجیتـدر  ين سـاختار منسـجم حفـظ گـردد و از نـابود     یـ ق آن تـا حـد امکـان ا   یـ دارد کـه از طر  يریتدب

  د.  یبه عمل آ يریجلوگ یمسکون يبافتها يشرویبر اثر پ
ده اسـت؛  یـ گرد یابیـ ز مکانیـ ن 364-3مـذکور، همـانطور کـه در نقشـه شـماره       يهـا با توجه به مولفـه 

  قرار گرفته است. یمورد بازشناس ،محدوده شهر ییساختار سبز  موجود در گستره فضا
  

    یسبز همگان يپارکها و فضاها یبازشناس -3-ج
سـبز و بـاز موجـود در سـاختار      يهـا از مجموعـه انـدام   يارمجموعـه یبـه عنـوان ز   يشـهر  يهـا پـارك 

، واجــد یســبز و بــاز همگــان ين دســته از فضــاهایــباشــند. ایمــ یســبز عمــوم يســبز و از جملــه فضــاها
عمومـًا بـه منظـور    ن دسـته از فضـاها   یـ شـهر هسـتند. ا   يبـرا  یکیاکولـوژ  يایـ مزا يو دارا یاجتماع یبازده

ــا دوســتان و گردهمــا یاســتفاده عمــوم در گــذران اوقــات فراغــت، تفــر  و  یاجتمــاع يهــاییح، مصــاحبت ب
  اند.دهیز گردیو تجه ی، طراحیفرهنگ

 یحات فـوق، مـورد بازشناسـ   یبـا توجـه بـه توضـ     یسـبز و بـاز همگـان    ين دسـته از فضـاها  یدر ادامه ا
  اند.ل قرارگرفتهیو تحل

  
در ســازمان  ياس شــهریــموجــود مق یســبز همگــان يپارکهــا و فضــاها یبازشناســ  -1-3-ج
  شهر ینیخم ییفضا

ــاز همگــان يان پارکهــا و فضــاهایــن بخــش، از میــدر ا حــوزه  ییموجــود در گســتره فضــا یســبز و ب
در  يریـ ا مکـان قرارگ یـ انـد ؛ کـه از نظـر مسـاحت و     انتخـاب گشـته   ياس شـهر یـ مق يدارا ي، فضاهایمحل

  بوده اند.  يژه ایط ویواجد شرا یرامونیپ يارتباط با محورها
ــا  ــه پارکه ــمق يدارا ياز جمل ــهری ــ  ياس ش ــود م ــارك پ یموج ــه پ ــوان ب ــت ــور   يروزی ــاور مح (مج

اسـت   ين نکتـه ضـرور  یـ ) اشـاره نمـود. ذکـر ا   ی(شـمال محـور بهشـت    ی) و پـارك جنگلـ  یاسـالم  يجمهور
 ،رامــون آنیدر پ یعــیز حضــور عناصــر شــاخص طبیــشــهر و ن ینــیگــاه خمیت و جایــکــه باتوجــه بــه جمع
ر شـماره  ی(تصـو  وجـود دارد.  ياس شـهر یـ در مق یحـ یسـبز تفر  يپارکهـا و فضـاها   يریامکان و لـزوم شـکلگ  

17(   
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  یاسالم يمحور جمهور ،يروزیپارك پ :17 ر شمارهیتصو                                      

 
 ییدر سازمان فضا يمنطقه ااس یموجود مق یسبز همگان يپارکها و فضاها یبازشناس  - 2- 3- ج
  شهر ینیخم

 یی، در ســازمان فضــایت سلســله مراتــب مناســب خــدمات رســان یــگــر از مظــاهر عــدم رعاید یکــی 
در حــال حاضــر  .اسـت  ياس منطقــه ایـ ســبز مق يت آن از وجــود پارکهـا و فضــاها یـ محروم ،شــهر ینـ یخم

تــوان از پــارك  یجملــه  آنهــا مـ از .ار معــدود اسـت یموجـود بســ  ينگونــه پارکهـا در ســازمان شــهر یتعـداد ا 
نـام   ير دامـاد یـ پـارك فروشـان  و پـارك مجـاور محـور م      ،مـردان خـان  یبهشت ( محـور بهشـت )،پـارك عل   

ــرد ــام .ب ــرورت ت ــزن و تویض ــای ــب پارکه ــمق يع مناس ــه ای ــتا ياس منطق ــ يدر راس ــه نظــام  یغنابخش ب
د مشـاور  یـ رد توجـه و تاک از جملـه مـوارد مـو    يبـه سـازمان شـهر    یو انسـجام دهنـدگ   یباز همگان يفضاها

  .باشد یم
ــ  ــت بازشناس ــه جه ــاها  یدر ادام ــا و فض ــاختار پارکه ــا    يس ــتره فض ــود در گس ــاز موج ــبز و ب  ییس

ــهر، موقع ــازمان ش ــس ــایــت کلی ــماره   يدارا يه پارکه ــذکور در نقشــه ش ــه شــده  364-3مشخصــات م ارائ
  است.

  
اده یاده راهها، پی، پيمجهز شهر يابانهای(خ يمحور یباز همگان يساختار فضاها یبررس - 4 - ج

  روها) 
از شــهر دانســت کــه بــدون  ییتــوان آنهــا را بخشــها یمــ یبــاز همگــان يجــامع از فضــاها یفــیدر تعر

  عموم آزاد هستند. يا تماشایاستفاده و  ينه برایصرف هز
ن فضـاها امـروزه بـا آن مواجهنـد،     یـ کـه ا  یل مشـکالت یـ بـه دل  یهمگـان  يپرداختن به موضوع فضـاها 

ــاز اهم ــت وی ــ    يژه ای ــهرها، ب ــب ش ــروزه، در اغل ــت. ام ــوردار اس ــ یبرخ ــیتراف ینظم ــکالت آن  یک و مش
 یهمگــان ير فضــاهایــبــان گیاده هــا و دوچرخــه ســواران گریــت پیــو عــدم امن یطــیمح یهمچــون آلــودگ
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اده، یــن پیعــابر يالت بــرایجــاد تســهیمطلــوب، ا يهماهنــگ و منظــر شــهر يان نماســازیــن میــاســت. در ا
ــایا ــاد غن ــال يج ــاهاد یتیفع ــهر ير فض ــامانده يش ــاماندهیفعال یو س ــا، س ــیتراف یته ــی، ایک ــاد مح ط یج
 يشــهر يمــوثر باشــند. فضــاها یهمگــان يکــردن تجربــه فضــاها یتواننــد در غنــ ی.. مــ.مطلــوب و یســتیز
ر آمـد و شـد، شـامل    یـ نظ ییدادهایـ تهـا و رو یز گردنـد تـا امکـان بـروز فعال    یـ و تجه یطراحـ  يد بـه نحـو  یبا

ن مغــازه هــا، منــاظر و یتــری، تماشــا کــردن ویاده، گفتگــو و تعامــل اجتمــاعیــو پ ک ســواره، دوچرخــهیــتراف
دن، اســتراحت و ی، خـوردن و آشـام  یو تظـاهرات مــدن  یـی ، گـردهم آ يهنــر يتهـا یمصـنوع، فعال  يطهـا یمح
  .. را فراهم سازند..ح، مطالعه ویتفر

ــا و رویآنچــه مســلم اســت فعال  ــته ــه در فضــاها ییدادهای ــان يک ــ یهمگ ــر ک یرخ م ــد ب ــفیدهن ت ی
حــادث در عرصــه  يتهــایفعال یینــرو شناســایرنــد. از ایپذ یر مــیگذارنــد و از آن تــاث یفضــا اثــر مــ يکالبــد
 ير طبقـه بنـد  یـ بـه شـرح ز   یدسـته کلـ   3تهـا را در  ین فعالیـ ان گـل ا یـ ت اسـت.  یـ شهر حائز اهم یهمگان

  1نموده است.
 2يالزم و ضرور يتهایفعال •

 3 ياریاخت يتهایفعال •

 4 یاجتماع يتهایفعال •

د یـ روزانـه الزم بـوده و حتمـا با    یزنـدگ  يهسـتند کـه بـرا    ییتهـا یآندسـته از فعال  يضـرور  يتهایفعال
ــذا وقــوع ایتحقــق  ــا ک ياتهــا، رابطــهین دســته از فعالیــابنــد. ل ــدارد. در مقابــل فعالیــفیب  يتهــایت فضــا ن

ـ  ین ي، ضـرور ياریاخت تهـا،  ین دسـته از فعال یـ باشـد. در ا  یند و مطلـوب مـ  یکن رخـداد آنهـا خوشـا   یسـتند ل
  ت فضا دارد.یفیم با کیمستق يرگذار  است و نحوه وقوع آنها رابطه ایتاث يشهر يت فضایفیک

ت فضـا نقـش   یـ فیگـردد، ک  یگر حاصـل مـ  یکـد ی، از رابطـه افـراد بـا    یاجتمـاع  يتهـا یاز آنجا کـه فعال 
هسـتند، در فضـا وجـود دارنـد و      يضـرور  يتهـا یکـه در حـال انجـام فعال    يرا افـراد یـ در آن ندارد. ز یچندان

  بپردازند. یاجتماع يتهایتوانند به فعال یم
مـردم در انتخـاب و درك آثـار    « د کـه  یـ نما یاشـاره مـ   5جـک نسـر   یت عرصه همگـان یفیدر مقوله ک

ــر ــد ادب يهن ــمانن ــ یقیات و موســی ــ يشــهر یکن طراحــیآزاد هســتند. ل ــه این گزیچن ــ ين ــه  نم  یرا ارائ
» هسـتند.  يط شـهر یمحـ  یعمـوم  يروزانـه مجبـور بـه گـذر و عبـور از بخشـها       يتهـا ید؛ مـردم در فعال ینما

کننـد   یکه هـر روز آن را تجربـه مـ   یژه کسـان یاز مـردم بـو   یعید بخـش وسـ  یـ ن فضاها بایت ایفیلذا فرم و ک

                                                             
  .1385گلکار،  درسگفتارهاي مبانی نظري طراحی شهري، کوروش -1

Necessary Activities -2   
Optional Activities  -3   
Social Activities  -4   
Nasar, j.l (1998), "the Evaluative image of the city", sage -5  
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 یمناسـب و مـورد عالقـه مـردم معرفـ      يطهـا یمح يرا بـرا  یژگـ ین اسـاس نسـر پـنج و   یـ د. بر اینما یرا راض
  باشند؛ یر میها بصورت عام به شرح زیژگین وینموده است. ا
 عت بر عناصر مصنوع وجود دارد.یا غلبه طبیبوده  یعیکه طب ییطهایبودن : مح یعیطب - 

 باشند. یازمند مراقبت و توجه میکه ن ییطهایو برخورد مناسب : مح ينگهدار - 

ف شــده بــا عناصــر مطلــوب یــبــاز تعر يب فضــایــف شــده : ترکیــتعر ییفضــا يهایگشــودگ - 
 و چشم اندازها. مناظر

و  يت و وضـــوح، ســـازگاری، شـــفافیی، خوانـــایوســـتگی، پیب : در قالـــب ســـاماندهیـــترت - 
 .یهمخوان

مطلــوب جامعــه را موجــب  یمعــان یکــه تــداع ییط هــای: محــ یخیتــار يت و محتــوایــاهم - 
 شوند.یم

ــد ــن ترتیب ــدعی ــه با یب نســر م ــاســت ک ــاء کی ــه ارتق ــایفید ب ــناختیز يته ــاها یباش ــهر يفض  يش
کــه  يعناصــر ی.. )، طراحــ.ما ویجــاد تعــادل در سـ یتم، ایــهماهنـگ، ر  يت بــه ارتباطهــای(همچـون حساســ 

  1ط پرداخته شود.یمناظر سخت و نرم مح یند و طراحینما یف و اشغال میشهر را تعر يفضاها
 یتیمطلــوب را متشــکل از بســتر فعــال یبــاز همگــان يتــوان فضــاها یمــ یکلــ يک جمــع بنــدیــدر 

  نمود.   یشده، تلق یطراح ییمناسب در کنار بستر فضا
 ينـد، فضـاها  یآ ید مـ یـ اده در شـهر پد یـ کـه بواسـطه حضـور افـراد پ     یبـاز همگـان   يان فضـاها یدر م
ک معبـر و محـور   یـ تهـا هسـتند کـه در طـول     یاز فعال يمحـل تمرکـز و تـراکم پـاره ا     يمحـور  یباز همگـان 

  شکل گرفته اند.
هسـتند کـه    ییهـا د، مکـان یـ آ یز بـر مـ  یـ ن یهمگـان  ياز فضـاها  ن دسـته یـ ان چنانچـه از نـام   یبنابرا

  ک محور را در بر دارند.یت در طول یاده بواسطه وجود فعالیحرکت و حضور افراد پ
  گردد. یاد میروها ادهیاده راهها و پی، پيمجهز شهر يابانهایر خینظ ینیمذکور غالبا با عناو یهمگان ياز فضاها
اسـتفاده کننـدگان    يبـرا  ياز لحـاظ کـاربر   یبـاز همگـان   ياز فضـاها  ن دسـته یـ اکه  یتیل اهمیدله ب

نـرو  یابنـد. از ا ی یت مـ یـ اهم ییفضـا  يجـه در اسـتخوانبند  یخود دارنـد؛ در ذهـن آنـان نقـش بسـته و در نت     
  در وضع موجود نموده است. یتیفعال يو مطالعه محورها یدر ادامه مشاور اقدام به بازشناس

   

                                                             
 Carmona , M. Heath, T.,Oc, T., Ties dell,S., (2003),"Public Places, Urban Spaces", Elsevier - 1   
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) در سـازمان  یتیفعـال  ي(محورهـا  يمحـور  یبـاز همگـان   يساختار فضـاها  یبازشناس  -1-4-ج
  شهر   ینیخم ییفضا

و  یمــورد بازشناســ يو منطقــه ا ياس شــهریــموجــود در دو مق یتیفعــال ين بخــش، محورهــایــدر ا
  ل قرار گرفته اند. یتحل

ــدر ا ــال  ی ــور فع ــور از مح ــه منظ ــمق يدارا یتین مطالع ــهری ــاها ياس ش ــته از فض ــان ي، آندس  یهمگ
و  يرامـون آن، دامنـه اثرگـذار   یپ يتهـا یا فعالیـ و نقـش محـور و    یت مکـان یـ است که به علـت موقع  يمحور
ــاث ــهر را در برگ  یریر پذیت ــل ش ــان ک ــش ــا ی ــل محوره ــال يرد. در مقاب ــمق يدارا یتیفع ــه ای  ،ياس منطق

شـان در بـر   یریرپذیا تاثیـ و  يدهنـد کـه دامنـه اثرگـذار    یرا پوشـش م  يمحـور  یهمگـان  يآندسته از فضـاها 
  از محدوده شهر است. یرنده بخشیگ

 ییمناسـب در کنـار بسـتر فضــا    یتیتـوان متشــکل از بسـتر فعـال   یمطلـوب را م  یبـاز همگـان   يفضـاها 
  نمود. یشده، تلق یطراح

اده (از دســته یــت پیــجــاذب جمع يهــا تیــمناســب، حضــور فعال  یتیمنظــور از بســتر فعــال   
ــفعال ــا تی ــو  يالزم و ضــرور يه ــا اختی ــ) از قبياری ــا، ا یفروشــل خــرده ی ــا ســتگاهیه حمــل و نقــل  يه

 ییهـا  تیـ باشـد. در مقابـل فعال   یمـ  يمحـور  یبـاز همگـان   ي.. در فضـا .و یحـ ی، تفری، مراکز فرهنگـ یعموم
اده یـ جهـت جـذب افـراد پ    يچ نـوع جاذبـه ا  یگردنـد کـه در آنهـا هـ     یم یتلق یازمند ساماندهیناسازگار و ن

  ....و یو کارخانجات صنعت يدیتول يها ل، کارگاهیمرتبط با اتومب يل عملکردهایوجود ندارد. از قب
از  یاتیخصوص يتوان دارا یز میمطلوب را ن يمحور یهمگان يفضا يریمناسب شکلگ ییبستر فضا

مناسب مکث و  يها افراد، محل ییاگردهم يها شده، مکان یطراح يمناسب، بدنه ساز يل کف سازیقب
  .. دانست..اده و دوچرخه ویل کننده عبور افراد پیتسه يها یژگیو ،نشستن

و  ياس شــهریــمق یتیفعــال يمحورهــا یت و ســاماندهیــبــر اســاس مــوارد فــوق در ادامــه امکــان تقو
 ینــیخم ییموجــود در ســازمان فضــا يمنطقــه ا

مــورد مطالعــه و  364-3شــهر در نقشــه شــماره 
  قرار گرفته اند. یبررس

 ياس شهریمق یتیفعال ياز جمله محورها 
 یباشند م یم یسامانده ت ویازمند تقویکه ن

عصر، ی، ولیبوعل ،ینیتوان به محور امام خم
 ید، اشرفی، توحير، منتظریرکبی، امیعتیشر

 .. اشاره نمود..و یاسالم ي، جمهوریاصفهان
  محور امام ،)ياس شهریموجود(مق یتیور فعال: مح18 ر شمارهیتصو                  )18ر شماره ی(تصو
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 يمحــور یبــاز همگــان يان فضــاهایــاز م
ت و یــــازمنــــد تقوین ياس منطقــــه ایــــمق

چـون محـور    يتـوان مـوارد   یز مین یسامانده
ــهر 17 ــدوقیشـ ــتیور، صـ ــای، بهشـ ، یی، رجـ

ــالم  ــالب اس ــمس تبریانق ــ، ش ــری، ميزی ان، ی
ــ ــرد. .و یمیج،ابراهیبسـ ــام بـ ــو .. را نـ ر ی(تصـ

  )19شماره 
  

  ییمحوررجا ،)ياس منطقه ایموجود(مق یتیحور فعال: م19 ر شمارهیتصو
موجود در هر دو  یتیفعال يدهد ؛ محورها ینشان م يمحور یباز همگان يچنانکه مطالعه ساختار فضاها

گرسو مکان استقرار یباشند. از د یم یتیو فعال ییفضا یت و ساماندهیازمند تقوین يو منطقه ا ياس شهریمق
ن امر خود باعث یباشد و ا یشهر م ییسازمان فضا يعمدتا در بخش مرکز یباز همگان ياز فضاها ن دستهیا
ل بخش یو تبد یاسالم يمحور جمهور یو جنوب یدر ساختار شهر در دو بخش شمال یگسستگ یجاد نوعیا

 یشهر، واقع در جنوب شرق يه ایحاش ين بخشهایهمچن .گشته است یصرفا مسکون يشهر به حوزه ا یشمال
برخوردار نبوده و  یباز همگان يفضاها ياز منظر استخوانبند يوندیز از ساختار منسجم و هم پین یو غرب

  باشند. یم یهمگان يفضاها يو عملکرد يکالبد يهایژگیدر و یفیو ک یازمند ارتقاء کمین

   
  )  یتیفعال ين و گره هایادی( م یکانون یباز همگان ينظام استقرار فضاها یبررس -5-ج

توان  یشده  را م یطراح ییمناسب در کنار بستر فضا یتیبستر فعالد، یز عنوان گردیشتر نیهمانطور که پ      
اده ی، که به واسطه حضور افراد پیباز همگان يان فضاهایمطلوب دانست.در م یباز همگان يل فضایضامن تشک
هستند که محل  ير منظم شهریا غیباز منظم و  ي، فضاهایکانون یباز همگان يفضاها ،ندیآ ید میدر شهر پد

  ر شکل گرفته اند.یا مسیا چند راه و ی دوباشند و عمدتا در محل تقاطع  یتها میاز فعال يتمرکز و تراکم پاره ا
 یز نـام مـ  یـ ن یتیا گـره فعـال  یـ دان یـ کـه بعضـا م   یکـانون  یبـاز همگـان   ياز آنجا که در محـل فضـاها  

سـه بـا   یگـردد؛ در مقا  یق مـ یعبـور تشـو  شـتر از حرکـت و   ی، سـکون و تجمـع ب  ییرند، بواسطه بستر فضـا یگ
ــان يفضــاها ــاز همگ ــار فعاليمحــور یب ــای، در کن ــ  1،يالزم و ضــرور يته ــه وس ــوع دامن از  يعتریامکــان وق

بـاز   ياز فضـاها  ن دسـته یـ ان روسـت کـه در   ید. از همـ یـ آ ید مـ یـ ز پدین 3 ياریو اخت  2یاجتماع يتهایفعال
ــه مبلمــان شــهر  یهمگــان ــزوم توجــه ب ــیــمناســب و ن يل ــا ینــیش بیز پ جهــت تجمــع و انجــام  ییمکانه

                                                             
1  - Necessary Activities  
2  -  Social Activities 
3  - Optional Activities 
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  گردد. یشتر احساس میب یو اجتماع ياریاخت يتهایفعال
بــاز  ي(فضــا یتیدر محــل برخــورد دو محــور فعــال "اوقــات یبرخــ، یکــانون یبــاز همگــان يفضــاها  

دان، از یـ موجـود حـول محـور، در محـل م     يتهـا یفعال ،ن حالـت یـ رنـد؛ در ا یگ ی) شـکل مـ  يمحـور  یهمگان
از  یبـاز همگـان   ياز فضـاها  ن دسـته یـ اکـه   یتـ یل اهمیگردنـد. بـدل   یبرخـوردار مـ   يتراکم بـاالتر تمرکز و 

ــاربر  ــاظ ک ــرا يلح ــته و در نت       يب ــش بس ــان نق ــن آن ــد؛ در ذه ــود دارن ــدگان خ ــتفاده کنن ــه در یاس ج
نـرو در ادامـه مشـاور اقـدام بـه      یابنـد. از ا ی یت مـ یـ اهم ییزان خوانـا یـ و بـاال بـردن م   ییفضـا  ياستخوانبند

  ونظام استقرار آنها براساس وضع موجود نموده است.  یباز کانون يفضاها  یزشناسبا
  

ــ  -1-5-ج ــاها  یبازشناس ــتقرار فض ــام اس ــان ينظ ــاز همگ ــانون یب ــ(م یک ــایادی ــره ه  ين و گ
  شهر   ینیخم یی) موجود در سازمان فضایتیفعال

مــورد  يو منطقــه ا ياس شــهریــموجــود در دو مق یکــانون یبــاز همگــان ين بخــش، فضــاهایــدر ا  
  ل قرار گرفته اند.یو تحل یبازشناس

اســت کــه بــه  ي، دســته اياس شــهریــمق یکــانون یبــاز همگــان ين مطالعــه منظــور از فضــاهایــدر ا
شــان کــل شــهر را در یریر پذیو تــاث يرامــون آن، دامنــه اثرگــذاریپ يتهــایا فعالیــو  یت مکــانیــعلــت موقع

را  یکــانون یهمگــان يآندســته از فضــاها ،ياس منطقــه ایــمق يدارا یتیفعــال يرد. در مقابــل گــره هــایــبرگ
 از محـدوده شـهر اسـت.    یرنـده بخشـ  یشـان در بـر گ  یریرپذیا تاثیـ و  يدهنـد کـه دامنـه اثرگـذار    یپوشش م

 یتیتـوان متشـکل از بسـتر فعـال    یمطلـوب را م  یبـاز همگـان   يد؛ فضـاها یـ ز ذکـر گرد یـ شـتر ن یهمانطورکه پ
  نمود. یشده، تلق یطراح ییمناسب در کنار بستر فضا

 يتهــایاده (از دســته فعالیــت پیــجــاذب جمع يتهــایمناســب، حضــور فعال یتیمنظــور از بســتر فعــال 
ــرور ــو  يالزم و ض ــا اختی ــ) از قبياری ــ ی ــرده فروش ــتگاههایها، ایل خ ــوم  يس ــل عم ــل و نق ــز یحم ، مراک

ــ ــی، تفریفرهنگ ــا.و یح ــان  ي.. در فض ــاز همگ ــانون یب ــ یک ــل فعال  یم ــد. در مقاب ــایباش ــازگار و  ییته ناس
اده وجــود یــجهــت جــذب افــراد پ يچ نــوع جاذبــه ایگردنــد کــه در آنهــا هــ یمــ یتلقــ یازمنــد ســاماندهین

  ....و یو کارخانجات صنعت يدیتول يل، کارگاههایمرتبط با اتومب يل عملکردهایندارد. از قب
ــتر فضــا  ــکلگ  ییبس  يتــوان دارا یز مــیــمطلــوب را ن یکــانون یهمگــان يفضــا يریمناســب ش

ــ ــاز قب یاتیخصوص ــازی ــاز  يل کــف س ــه س ــ يمناســب، بدن ــا یطراح ــده، مکانه ــردهم آ يش ــیگ ــراد،  ی اف
  .. دانست..مناسب مکث و نشستن و يمحلها

 يو منطقه ا ياس شهریمق یتیفعال يگره ها یت و ساماندهیبر اساس موارد فوق در ادامه امکان تقو
  قرار گرفته اند. یمورد مطالعه و بررس 346-3شهر در نقشه شماره  ینیخم ییموجود در سازمان فضا

ــه فضــاها  ــان ياز جمل ــاز همگ ــانون یب ــمق یک ــه ن ياس شــهری ــد تقویک ــازمن ــاماندهی ــ یت و س  یم
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ــه م یباشــند مــ  ،نیدان امــام حســیــ( قــدس )، م یاســالم يدان جمهــوریــم ،ینــیدان امــام خمیــتــوان ب
  )22 یال 19ر شماره ی(تصو ... اشاره نمود..دان شهدا ویم

  

  
  ینیدان امام خمیم ،)ياس شهریموجود (مق یکانون یباز همگان يفضا :19 شمارهر یتصو

  

  
  دان قدسیم ،)ياس شهریموجود (مق یکانون یباز همگان يفضا :20 ر شمارهیتصو

  

  
  نیدان امام حسیم ،)ياس شهریموجود (مق یکانون یباز همگان يفضا :21 ر شمارهیتصو

  

  
  دان شهدایم ،)ياس شهریموجود (مق یکانون یباز همگان يفضا :22 ر شمارهیتصو

  
 يتوان موارد یز مین یت و ساماندهیازمند تقوین ياس منطقه ایمق یکانون یباز همگان يان فضاهایاز م

  ... را نام برد..ض االسالم ویوا تقاطع محور بهشت و فیدان شین میو همچن یمان و راجیچون تقاطع دو محور پ
ت یجاذب جمع يتهایفعال يریشتر ذکر آن رفت ؛ شکلگیکه پ یکانون یباز همگان ير فضاهایدر کنار سا

 يدر راستا یتوانند عامل یز میدر درون محدوده شهر ن يمسافربر ينالهایو ترم یستگاهیرامون مراکز ایپ
ز یشهر ن یو شمال یواقع در بخش جنوب ينال مسافربرینرو ترمیمحسوب گردند. از ا یتین فعالیادیم يریشکلگ

  گشته اند. یمعرف یت و ساماندهیازمند تقویو ن ياس شهریمق یکانون یباز همگان ياز زمره فضاها
موجود در هر دو  یتیفعال يدهد ؛ گره ها ینشان م یکانون یباز همگان يچنانکه مطالعه ساختار فضاها

  ند. باش یم یتیو فعال ییفضا یت و ساماندهیازمند تقوین يو منطقه ا ياس شهریمق
در وضع  یباز همگان يه مباحث مربوط به نظام فضاهایکل 364- 3در نقشه شماره  یکل يجمع بند در

  ده شده است.یر کشیشهر به تصو ینیموجود خم
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  شهرینیخم ییدر سازمان فضا یباز همگان يوضع موجود نظام فضاها ی: بررس364- 3نقشه شماره 
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  ينظام فرم کالبد ییو شناسا یبررس  -د
 ییفضــا يم بــر اســتخوانبندیر مســتقیدهنــده فــرم شــهر کــه تــأثلیتشــک یاصــل يهــااز مؤلفــه یکــی
و  یعــیمتشــکل از عناصــر و عوامــل طب ياســت. فــرم کالبــد يدارد، نظــام فــرم کالبــد يشــهر يهــابافــت

  است. يک بافت شهری یکیزیف يهایژگیرگذار بر ویمصنوع تأث
قطعـات)،   يبنـد هـا و دانـه  هـا، بلـوك  کـالن و خـرد (ابربلـوك    يهـا اسیـ هـا در مق بافت یشناسختیر

ــد يهــایژگــیو ــوده ســاختمان یکــیزیو ف يکالب ــا از لحــاظ نحــوه ت ــذاره عناصــر عمــده  یو بازشناســ يگ
ــه موضــوعات  يشــهر يهــابافــت يتوســعه کالبــد یت کننــده جهــات و چگــونگیرگــذار و هــدایتأث از جمل

  است. يقابل طرح در نظام فرم کالبد

 
  شهر ینیخم يت و توسعه فرم کالبدیدر هدا یعیر عناصر طبیتأث یبررس  -1-د

ــی ــؤثرتر یک ــکلیاز م ــل در ش ــگن عوام ــد يری ــرم کالب ــت يف ــاباف ــهر يه ــيش ــتر ی، خصوص ات بس
 یگونـاگون  يهـا یژگـ یشـوند، برخـوردار از و  یآن سـاخته مـ   يکـه شـهرها بـر رو    يآن اسـت. بسـتر   یعیطب

ــا یب و پیــ، عناصــر متشــکله و نحــوه ترکيشــهر يهــابافــت يریــگن تنــوع در شــکلیــا .اســت ونــد آنهــا ب
  رگذار است.یگر تأثیکدی

ــرم      ــدایت ف ــري و ه ــکل گی ــی در ش ــتر طبیع ــیات بس ــذارترین خصوص ــاثیر گ ــارزترین و ت ــی از ب یک
-یژگـ ی، ويکالبـد  يهـا تیـ فیکـه ک  ين اسـت بـه نحـو   یو شـکل زمـ   یتوپـوگراف  ،کالبدي بافت هاي شهري

 با آن ارتباط تنگاتنگ دارد.  يشهر يهابافت یتفاعشناسانه و قواعد ارختیر يها

خـوزان،   يشـهر، متشـکل از سـه روسـتا     ینـ یه خمیـ د؛ هسـته اول یـ ز ذکـر گرد یـ شـتر ن یهمانطورکه پ
توسـعه   يهـا دوره یشـکل گرفتـه اسـت. کالبـد شـهر طـ       یفروشان و ورنوسفادران، بر بسـتر نسـبتًا مسـطح   

و  یعــیکــه اکنــون عــوارض طب يحرکــت کــرده اســت. بــه طــور یو غربــ یارتفاعــات شــمال يآن، بــه ســو
 شوند.یرقابل انکار شهر محسوب میغ ياز اجزا یکین پهنه خود یارتفاعات در ا

ــیطب يهــاتیگــر خصوصــیاز د ــو يرگــذاریل تأثیکــه از پتانســ یع ــر ک ياژهی ــفیب ــدی ــرم کالب  يت ف
 یآثــار مثبــت و منفــ یبررســ يرونیــهــا هســتند. از ا يهــا و مــادلیبرخوردارنــد، مســ يشــهر يهــابافــت

هــا و لیژه مســیــو يهــالیاز پتانســ يمنــدت دارد. بهــرهیــاهم يشــهر يهــاهــا از درون بافــتلیعبــور مســ
ــر و يشــهر يهــابافــت يتوســعه کالبــد ينــدهایت فرآیهــدا يهــا در راســتا يمــاد  يهــایژگــیمنطبــق ب
ــیطب ــه یزم یع ــئول )Context(ن ــاتیاز مس ــ  يه ــم طراح ــه یمه ــرو برنام ــهر يزی ــول   يش ــاس اص براس
  است.  یطیست محیز يداریپا

از  يبهـره منـد   يمنحصـربفرد در راسـتا   یهـا عـالوه بـر آنکـه بـه عنـوان فرصـت        يلها و مـاد ین مسیا
شـناخته شـده اسـت،     يشـهر  يط کالبـد یبـه محـ   یت بخشـ یـ فیدر جهـت ک  یعـ یشـاخص طب  يهـا یژگیو
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و ارتقـاء   یدر جهـت انسـجام بخشـ    يجـد  يدیـ مناسـب بـه تهد   يزیـ رو عـدم برنامـه   یهتـوج یدر صورت ب
هــا  يهــا و مــادلید توجــه نمــود کــه مســیــژه بایــســازمان شــهر بــدل خواهــد گشــت. بــه و ییونــد فضــایپ

اطـراف   يکالبـد  يهـا هسـتند و توسـعه   يشـهر  يهـا بافـت  يفـرم کالبـد   يریگار مؤثر در شکلیبس یعوامل
  ند.ینمایاز خود م يرویرا ملزم به پ

ــواع عناصــر بســتر طبیســبز، باغــات و مــزارع از د يفضــاها ــأث یعــیگــر ان ــر  ییر بســزایاســت کــه ت ب
ت آب و هــوا و یــنگونــه عناصــر بــر مطلوبیر ایدارد. تــأث يشــهر يهــابافــت يت و رونــد توســعه کالبــدیــفیک
ن عوامـل جـاذب انسـان بـه     یاز مهمتـر  یکـ یسـت انسـان بـه عنـوان     یمناسـب جهـت ز   يمهایجاد خرد اقلیا

رامـون شـهر بـه خصـوص     یپ یع اراضـ یبـه شـمار رفتـه اسـت. پوشـش وسـ       یط زنـدگ یدن محـ یمنظور برگز
ـ  یشـرق  يدر مرزها  يسـبز بـه همـراه آب و هـوا     ياز باغـات، مـزارع و فضـاها    یبـا انبـوه   یو جنـوب  یو غرب

ســوق داده اســت. بــا  ين ســویــنــده بــه ایشــهر را در آ یعــیمطبــوع آن منــاطق جهــت رشــد و توســعه طب
ــه آن   ینــیتوســعه  خمت یتوجــه بــه محــدود ــه واســطه اتصــال شــهر درچــه ب و  ،شــهر از جهــت جنــوب ب

ـ       يکشـاورز  ينهـا یک باغـات وزم یـ ن بـه تفک یل ساکنیتما ه یـ رویو سـاخت مسـکن در آنهـا سـبب توسـعه ب
ــاو کنتــرل نشــده ســکونتگاه ــیدر محــدوده طب یررســمیغ يه ــا تخریشــهر و نت یع ــجت ب باغــات گشــته ی

  است.
ز آن از شـهر اصـفهان   یـ شـهر و تم  ینـ یت خمیـ م حفـظ اسـتقالل و هو  گر با توجـه بـه لـزو   یاز طرف د

ــ ــزوم اندیو همچن ــین ل ــدبیش ــوگ  يریدن ت ــت جل ــاز تخر يریجه ــ ی ــات و اراض ــاورز یب باغ ــد يکش ، رون
  ر دانست. یشهر امکانپذ یغربو شمال یتوان در جهات شمالیشهر را م يتوسعه کالبد یعیطب

  
  ز نحوه ارتباط توده با فضایو ن یاز منظر نظام ارتفاع يفرم کالبد یبازشناس  -2-د

شـهر   ینـ یتـوان بافـت موجـود در خم   یو نحـوه ارتبـاط تـوده بـا فضـا، مـ       یار نظام ارتفاعیبراساس مع
  نمود. يبندر طبقهیرا به چهار دسته به شرح ز

  
  متراکم، کم ارتفاع و با غلبه توده بر فضا يها بافت -1-2-د

 ینیه نشـ یحاشـ  يو محـدوده هـا   یمیقـد  يهـا کـه عمـدتا محـدوده روسـتاها      از بافـت  ن دستهیادر 
ک طبقـه  یـ اغلـب   ن دسـته یـ ا یمسـکون  يهـا  بافـت  .اسـت  یسـاختمان  يغلبه با توده ها ،ردیگ یرا در بر م

ن یبــاز مــاب  يک و متراکمنــد و فضــا یــارگان یبــافت يهســتند. دارا يو بهســاز یازمنــد ســامانده یو ن
ک بعضـا  یـ بار ين کوچـه هـا  یـ دهنـد. ا  یل مـ یک تشـک یـ تنـگ و بار  يرا غالبا کوچـه هـا   یمسکون يها خانه

گـردد. از   ین مـ ین غالبـا در آنهـا تـام   یاز سـاکن یـ دارنـد کـه خـدمات مـورد ن     ییفضا يهایراه بدرون گشودگ
 یخین محـالت تـار  یان، قرطمـان، هرسـتان و همچنـ   یـ ل آدریـ از قب یتـوان بـه محالتـ    یمـ  ن دستهیاجمله 
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ــهر ــتا  ،ش ــه روس ــون س ــد يهمچ ــوزان،  ،م آنیق خ
ر ی(تصـــو فروشـــان و ورنوســـفادران اشـــاره نمـــود.

  )23شماره 
  
  
  

  متراکم، کم ارتفاع و با غلبه توده بر فضا  ي: بافتها23 ر شمارهیتصو
کــه  ییعمــدتا روســتا يدر کنــار بافتهــا     

وســته انــد ؛ مجموعــه یدر طــول زمــان بــه شــهر پ
 یررســمیغ يتحــت عنــوان ســکونتگاهها ییبافتهــا

ــوع بافــت یــن ــد کــه از نظــر ن تعــداد  ،ز وجــود دارن
ــات و ن ــطبق ــع  ی ــا وض ــا فض ــوده ب ــاط ت  یتیز ارتب

تـوان   ین جملـه مـ  یـ از ا .دارنـد  ن دسـته یامشابه 
 .. نــام بــرد. .چــه ویآبــاد، واز ياز محــالت جــو 

  )24ر شماره ی(تصو
  متراکم، کم ارتفاع و با غلبه توده بر فضا  يها : بافت24 ر شمارهیتصو

  متداول و با ارتفاع کم يها بافت -2-2- د
و نســبتا  یشــطرنج یبــافت يل و دارایــه حرکــت اتومبیــهــا کــه عمــدتا بــر پا از بافــت ن دســتهیــادر 

ــنظم هســتند؛ معــابر عر ــیشــیضــتر از دســته پیم ــورد ن ین م ــباشــند. خــدمات م ــه ین در ایاز ســاکنی نگون
ــطرعمــدتا از  ــتی ــا ق باف ــا و محوره همجــوار  يه

واقـع در شـمال    یگـردد. بافـت مسـکون    ین میتام
 یاز بافــت مســکون ی، بخشــیید رجــایمحــور شــه

ــور و نیشــهر 17شــمال محــور  ــوب محــور ی ز جن
ــرف   ــور اش ــات و مح ــر ابوالبرک ــفهان یدکت از  یاص

ر ی(تصـو  گردنـد.  یمحسـوب مـ   ن دسـته یـ اجمله 
  )25شماره 

  
  متداول و با ارتفاع کم  ي:  بافتها25 ر شمارهیتصو
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  با ارتفاع متوسط یشده و آپارتمان يمجموعه ساز يبافتها - 3-2- د
 .رنـد یگ یرا در بـر مـ   یمحـور آزادگـان و بلـوار انقـالب اسـالم      یمـه شـمال  یکـه ن  هاز بافتهـ  ن دستهیا

ــا ــدتا بافتهـ ــ يعمـ ــده و یشـــیش اندیاز پـ ده شـ
ــ ــده ا یطراح ــوه چ  يش ــه نح ــتند ک ــهس دمان ی

  .شده است يزیآنها از قبل برنامه ر ییفضا
از نظــر تعــداد طبقــات بافــت مــذکور قابــل  

 یآپارتمــان يبــه دو گونــه مجتمعهــا يدســته بنــد
با تعـداد طبقـات چهـار تـا هفـت طبقـه  در کنـار        

ـ یـ  یبعضـا سـازمان   يمجموعه ها دو طبقـه   یک ال
  باشد. یم

  با ارتفاع متوسط یشده و آپارتمان يمجموعه ساز ي: بافتها26 ر شمارهیتصو

  
بـا  ن نکتـه اشـاره نمـود کـه     یـ سـت بـه ا  یبا یمـ  ینگونه مسـکون ین خدمات در ایدر ارتباط با نحوه تام

ده شـده، متاسـفانه بـه    یشـ یش اندیاز در طـرح از پـ  یـ زان مـورد ن یـ بـه م  یخـدمات  یاراضـ  يریدرنظرگوجود 
عمـدتا ناچـار بـه     ،در حـال حاضـر   ،از محـالت  ن دسـته یـ ان یاز آنهـا سـاکن   یعلت عدم تحقق بخـش اعظمـ  

  بانند.یدست به گر يده این نظر با مشکالت عدیباشند و از ا یشهر م يمراجعه به بخش مرکز
 

  
  فاقد ارتفاع یاراض - 4-2-2- د

واقــع  يکشــاورز یمشــتمل بــر باغــات و اراضــ یعــیع طبیوســ یان اراضــیــشــهر در م ینــیخمشــهر 
ن امــر خــود ســبب   یــده اســت. ایــگرد

 یتحــت عنــوان اراضــ يااختصــاص دســته 
ــد  ــته بنـ ــاع در دسـ ــد ارتفـ ــت  يفاقـ بافـ

عــالوه بــر باغــات و  .گشــته اســت يکالبــد
ن یــز از ایــر نیبــا یاراضــ يکشــاورز یاراضــ

  گردند. یدست محسوب م
  

  
  فاقد ارتفاع ی: اراض27 ر شمارهیتصو

  ده شده است. یر کشیبه تصو 364- 4شهر، در نقشه شماره  ینیموجود خم يدر ادامه نظام فرم کالبد 
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  شهر ینیخم ییدر سازمان فضا يوضع موجود نظام فرم کالبد ی: بررس364- 4نقشه شماره 
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  ينظام منظر شهر ییو شناسا یبررس  -ـه
 يدهنـده فـرم شـهر، بـه عنـوان ابـزار      لیگانـه تشـک  پـنج  يهـا از نظـام  یکیگاه یدر جا يمنظر شهر
ق نظــام یــاز طر يقرائــت نمــود. منظـر شــهر  "مــتن"تــوان شــهر را بــه مثابـه  یله آن مـ یاسـت کــه بــه وســ 

  مورد توجه جامعه را به تماشاگران اطالع دهد.  يهاخود قادر است ارزش يانشانه
 يگـو ظـاهر گـردد. در فراســو   و قصــه يک راویـ توانـد در نقـش   یمــ يگـر منظـر شـهر   یاز طـرف د 

 يدادهایـ کـه بـه ثبـت رو    را تصـور نمـود   يشـهر  یطراحـ  ياتـوان گونـه  یمتعـارف، مـ   يعملکـرد  يهاجنبه
  پردازد.یک میدور و نزد یخیتار

ابنــده برخــوردار اســت. یا، زنــده و تکامــل یــپو یتیک مفهــوم از مــاهیــبــه مثابــه  "يمنظــر شــهر"
ژه یـ ) و بـه و يک جـداره دو بعـد  یـ (و نـه بـه عنـوان     "ییسـاختار فضـا  "ک یـ به مثابـه   "يمنظر شهر"فهم 

مطالعـات و مداخلـه    يخـاص را بـرا   یالزامـات  "داریـ پا ییفضـا  – یسـاختار اجتمـاع  "ک یـ فهم آن به عنوان 
 یق طراحــیــاز طر يشــهر ید. اگــر قــرار اســت طراحــیــنمایجــاب مــیا يمنــاظر شــهر يدر جهــت بهســاز

ن گفتـه  یـ ت کنـد، و اگـر بـه ا   یریو مـد  یدهـ ده شـهر را سـازمان  یـ ان مـردم و پد یـ منظر شهر سطح تماس م
 یاســت آنگــاه طراحــ "ک فرهنــگیــ يماینش ســیفــرآ" يشــهر یم کــه طراحــیده باشــیــهــم عق "تــوآن"

شـهر خواهـد بـود، چـرا      يهـا بـا بـر جـداره   یفـاخر و ز  يواریـ ک کاغـذ د یـ ش از نصب یب يزیچ يمنظر شهر
را  يشـهر  يهـا يمـار یب 2يهـا "علـت "و نـه   1"عالئـم "تـوان  ی، صـرفًا مـ  یاقـدامات سـطح   يریـ گیکه بـا پ 

 يهـا از نظـام  یکـ یک سـاختار و بـه عنـوان    یـ بـه مثابـه    يگـر فهـم منظـر شـهر    یدرمان نمود. به عبـارت د 
در ارتبــاط  "ينظــام منظـر شـهر  "مسـتلزم مطالعـه    "ســازمان شـهر  ینظـام کلـ  "دهنــده لیگانـه تشـک  پـنج 

و  "یهمگـان  يفضـاها  يبنـد اسـتخوان "، "تیـ و فعال يکـاربر "، "یحرکـت و دسترسـ  " يهـا متقابل با نظـام 
ک یــالزم اســت نــه در نقــش  ير، طــرح منظــر شــهرگــیباشــد. بــه عبــارت دیط مــیمحــ "يفــرم کالبــد"
بلکــه بــه » یدرمــان عالمتــ« کــه نــه بــه یعــی، آن هــم طب"بیــطب"شــگر بلکــه در نقــش یو آرا "مشــاط"
  د. یفا نمایخود را ا يات حرفهیآن بپردازد ظاهر شده و مسئول يمایشهر و س» یدرمان علت«

شــده  یبخــش از مطالعــه ســعن یــدر ا يمفهــوم منظــر شــهر يف ارائــه شــده بــرایبراســاس تعــار
 يرونیـ رد. از ایـ در وضـع موجـود مـورد مطالعـه قـرار گ      يت منظـر شـهر  یـ فیرگـذار بـر ک  یاست مباحـث تأث 

ن یـ اس برخـورد در ا یـ ده اسـت. مق یـ گرد یط وضـع موجـود بازشناسـ   یات منـتج از شـرا  یها و خصوصـ یژگیو
و  يرگـذار یدامنـه تأث  کـه  يعناصـر  یده اسـت. بـه عبـارت   یـ ف گردیـ تعر يبخش از مطالعات در سـطح شـهر  

  ده است. یگرد یرد ؛ بررسیگ یشان کل شهر را دربرمیايریرپذیتأث

                                                             
1- Symptom  
2- Causes  
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  شهر ینیخم یید موجود در سازمان فضاید يدورهایکر یو بررس یبازشناس  - 1- ه
ــکر ــد يدورهای ــترهای ــا يد بس ــور ییفض ــت  يمح ــان جه ــه امک ــتند ک ــگهس ــد يری ــاظر و ی د ن

 ید نقـش مهمـ  یـ د يدورهایـ آورنـد. کر یمشـخص فـراهم مـ    يرا در راسـتا  يمشاهده عناصـر شـاخص بصـر   
  کنند.یم يمشاهده کنندگان باز يا برایستا و پویا يات بصریو فراهم نمودن تجرب يدر منظر شهر

ــاها  ــا و فض ــدتًا محوره ــان  يعم ــاز همگ ــ یب ــور یخط ــأم ي(مح ــان ت ــهرها، امک ــتر ی) در ش ن بس
  را دارند. یرامونیط پیمح ياندازهاافت مناظر و چشمیمناسب به منظور در ییفضا

موجــود در ســازمان  ياس شــهریــد مقیــد يدورهایــکر ین بخــش از مطالعــات بــه بازشناســیــدر ا
 یفـ یک يهـا یژگـ یو يهـا و برداشـت  یدانیـ م يدهایـ ه بازدیـ ن راسـتا بـر پا  یـ پرداخته شده است. در ا يشهر

 یطراحــ یکارشناســ يهــاگــروه يهــالیــد و تحلیــد يدورهایــرگــذار بــر کریل دهنــده و تأثیعناصــر تشــک
  ده است.یآن اقدام گرد يهایژگیو ید و بررسید يدورهایکر ی، به بازشناسيشهر

ــکر ــا »  يشــهر« اس یــمق يشــهر اغلــب دارا ینــیخم یید ســازمان فضــایــد يدورهای و عمــدتا ب
 يد شـهر یـ د يدورهایـ باشـند. منظـور از کر   یدور همـراه مـ  یـ کر يسـبز در جـداره هـا    يغلبه حضور فضاها
ــه م  ــت ک ــآن اس ــذاری ــذ يزان اثرگ ــوده و در مق    يریو اثرپ ــهر ب ــالت ش ــدوده مح ــر از مح ــا فرات ــآنه اس ی

ــه ــهر يافرامنطق ــترده گرد يو ش ــگس ــد.لدهی ــکلگ یان ــه ش ــا يریکن از آنجاک ــتهی ــر   ن دس ــر منظ از عناص
و  یهازمنـد سـاماند  یرفتـه اسـت؛ عمـدتا ن   یده شـده صـورت پذ  یشـ یش اندیعمدتا بـدون برنامـه از پـ    يشهر
 -یت و ســاماندهیــازمنــد تقوین -يد شــهریــد يدورهایــتــوان بــه کریباشــند. از آن جملــه مــ یت مــیــتقو

ــا  ــر محوره ــق ب ــر يمنطب ــتیرکبی، امیعتیش ــدوقیر،بهش ــوعلی، ص ــر، ی، ولی، ب ــهر17عص ــجو یش ور و دانش
   )29و  28ر شماره ی(تصاو اشاره داشت.
  
  

             
  
  
  
  
  

به  یموجود محور بهشت يد شهریدور دی: کر28ر شماره یتصو
  سمت شمال

  

به  یعتیموجود شر يد شهریدور دی: کر29ر شماره یتصو
  سمت شمال
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ــ ــا یبرخ ــیخم ياز محوره ــوردار  ین ــطه برخ ــهر، بواس ــش گ يش ــاز پوش ــه   یاهی ــراکم و غلب مت
ــحضــور رد ــوان کر ی ــه عن ــراکم در طــول محــور، ب ــان مت ــگرد یســبز بازشناســ يدورهایــف درخت ــدی  .ده ان

 يل پوشــش متــراکم فضــایــشــان، بــه دلیاس شهریــو مق يرغــم امتــداد ســاختار یدورها علــیــنگونــه کریا
ــه د  ــان از دامن ــســبز و درخت ــوده و ک يد محــدودی ــفیبرخــوردار ب ــا و فضــا ی ــوع  يت ســبز جــداره ه مطب

  شهر است. ینیخم يت بخش آنها در ساختار کالن منظر شهریحاصل از آن هو
ــه کر ــاز جمل ــ يدورهای ــبز م ــور ا  یس ــه مح ــوان ب ــام خمت ــیم ــرین ــ، توحي، مطه ، يد، منتظــری

  )30ر شماره ی(تصو اشاره داشت. ییمدرس و رجا

  ینیدور سبز موجود در محور امام خمی: کر30ر شماره یتصو

 

 

 
  
  

    
  
  

  يدور سبز موجود در محور مطهری: کر32ر شماره یتصو       يدور سبز موجود در محور منتظری: کر31ر شماره یتصو
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  شهر ینیموجود در خم يدهاید یو بررس یبازشناس  -2-ـه
ــد ــری ــوان مهمت ــه عن ــده نظــام منظــر شــهر لین عناصــر تشــکیدها ب ــر نحــوه احســاس و  يدهن ب
 يشــهر يهــات بخــش بافــتیــفیش عناصــر شــاخص و کین در نمــایط توســط افــراد و همچنــیادراك محــ
  برعهده دارند.  یینقش بسزا

ک نقطــه یــرا آنچــه کــه از  )View(» د یــد« عــام د؛ بــه طــور یــشــتر عنــوان گردیهمــانطور کــه پ
  کنند. یف میت است، تعریخاص قابل رؤ

ــد ــل یدها دربرگی ــه اص ــه مؤلف ــده س ــاظر « یرن ــموقع«  ،»محــل ن ــه« و » ت منظــره ی ــاعرص  يه
ــراســتا و جهــت د ،رنــدهیدربرگ ــهــر  یژگــیت و ویــفیباشــند. کیمــ» د) یــد (دامنــه دی ک از ســه مؤلفــه ی

گســترده بــه  يدهایــد«ن مطالعــه در قالــب یــدها در ایــن دیر دارنــد. بنــابرایتــأثدها یــت دیــفیمــذکور بــر ک
 یو بررسـ  یشـهر بازشناسـ   ییدر گسـتره فضـا  » متمرکـز بـه منـاظر گسـترده     يدهایـ د«و » مناظر گسـترده 

  ده اند.یگرد
 يهـا طیمحـ  يهـا تیـ فیک يهـا ، برداشـت یدانیـ م يدهایـ ه بازدیـ ن بخـش از مطالعـات بـر پا   یدر ا

شــهر و منــاظر  ییموجــود در گســتره فضــا يدهایــانجــام شــده، د ينگــارو نقشــه يداربــرو عکــس يشــهر
-ارائـه شـده در ارتبـاط بـا طبقـه      یده و در قالـب چـارچوب مفهـوم   یـ گرد یقابـل مشـاهده از آنهـا بازشناسـ    

  دها مطالعه شده است. یانواع د يبند
  
  

  )Panoramic Views(گسترده به مناظر گسترده  يدهاید -1-2-ـه
دهنــد کــه امکــان یل مــیتشــک "کیــپانورام"گســترده  يدهایــمــذکور را د يدهایــاز انــواع د یکــی

آورنـد.  یبـازچرخش فـراهم مـ    يایـ وسـته بـا زوا  یرامـون را بـه صـورت گسـترده، ممتـد و پ     یمشاهده مناظر پ
، یر ارتفاعــات کوکــوچیــنظ یبــا تســلط ارتفــاع ییهــاموجــود در عرصــه يدهایــتــوان بــه دیاز آن جملــه مــ

و انقــالب  یاســالم يجمهــور يمحورهــا یز محــل تالقــیـ گــر ارتفاعــات شــمال و غــرب شــهر و نیددوشـاخ،  
  اشاره داشت.  یاسالم

ــاء ک ــظ و ارتق ــفیحف ــده منــاظر گســترده و ســامانده یدر ییفضــا يت بســترهای نظــام  یافــت کنن
 ياژهیـ د ویـ ت و تأکیـ د از اهمیـ ت دیـ فیرگـذار بـر ک  یو مصـنوع تأث  یعـ یطب يهـا طیمحـ  يو کالبـد  یارتفاع

 برخوردار است. 
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 يو جمهور یک به مناظر گسترده موجود واقع در تقاطع محور انقالب اسالمیگسترده پانورام يد راهبردی: د33ر شماره یتصو
 یاسالم

 يکـه در راسـتا   ياگسـترده بـه منـاظر گسـترده     يدهایـ ن گـروه عبارتسـت از: د  یـ از ا يگـر ینوع د
ــداوم و گســترش ي(محــور یخطــ ــه تبــع آن منــاظر گســترده ) امکــان ت رامــون یط پیاز محــ ياداشــته و ب

رامـون و وجـود   یافـت کننـده منـاظر پ   یدر يگردنـد. امکـان حرکـت در طـول عرصـه محـور      یافت میقابل در
گسـترده   يدهایـ از جملـه د  دها اسـت. یـ ن نـوع از د یـ نـاظر از الزامـات ا   يروشیع در پـ یباز و وس ییهاپهنه

در  ياگســترده يهــاواقــع در عرصــه يدهایــتــوان بــه دی، مــيشــهراس یــموجــود بــه منــاظر گســترده مق
واقـع در غـرب شـهر     يمحـور مجـاور مـاد    ،در شـمال و شـمال غـرب    يآزادگـان و کمربنـد   يجوار محورهـا 

  اشاره داشت.  یاصفهان یاز محور اشرف ییو بخشها
ــه دیا ــنگون ــدام یعــیطب يهــاطیاز محــ يادها امکــان مشــاهده منــاظر گســتردهی -(ارتفاعــات و ان

..) را فـراهم  .و ي، خطـوط آسـمان گسـترده شـهر    يشـهر  يهـا مصـنوع (نشـانه   يهـا طی) و محـ یعیطب يها
 یو غنــ يت نظــام منظــر شــهریــفینــه ارتقــاء کیدها کــه زمیــنگونــه دیا ینــد. حفاظــت و ســاماندهینمایمــ

نگونــه یاســت. ا ينــد، ضــرورینما یرا فــراهم مــ يشــهر يافــراد در فضــاها يات بصــریــدن بــه تجربیبخشــ
  .گردندیت ساختار و بافت شهر میکپارچه و منسجم از کلیدها باعث درك ید

  

  
  يمحور کمربند -شهر ینیک به مناظر گسترده موجود واقع در شمال غرب خمیگسترده پانورام يد راهبردی: د34ر شماره یتصو

 

  
 محور آزادگان - شهر ینیگسترده به مناظر گسترده موجود واقع در شمال خم يد راهبردی: د35ر شماره یتصو

  
  )Views(متمرکز به مناظر گسترده  يدهاید - 2- 2-ـه

ت یا کانون عمده با موقعیک مکان ید (محل استقرار ناظر) یافت دیدها محل درینگونه دیدر ا
و  یل فراوانیمحل ناظر به دل يو بصر ییفضا – يت کالبدیفیت و کیموقع ينرویاست. از ا یمشخص و ثابت
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-، حوزهیکانون یباز همگان يبرخوردار است. فضاها ياژهیت ویحضور و مراجعه افراد در آن از اهم يتراکم باال

مناظر گسترده  يد به سویدامنه د یها) که از گشودگ(پارك یعیسبز و باز طب يهاا عرصهیو  يادروازه يها
متمرکز به مناظر گسترده شناخته  يدهایافت دیمناسب در ییفضا ياز جمله بسترهابرخوردار باشند  یرامونیپ

، مصنوع، خطوط آسمان یعیطب يامذکور را عناصر شاخص نشانه يدهاید يروشیاند. عمدتًا مناظر پشده
  ند. ینمایف میتعر يگسترده شهر

 يو جمهور ینیامام خم يمحورها ( قدس ) واقع در تقاطع یاسالم يدان جمهوریطور مثال در مه ب
، به یدانشجو و بهشت يبا محورها يشمال شهر واقع در تقاطع محور کمربند ياا در حوزه دروازهیو یاسالم

متمرکز موجود به  يراهبرد يدهایاز جمله د ییایت مناسب جغرافید و موقعیدامنه د ییفضا یواسطه گشودگ
  است.  ییل شناساشهر قاب ییاست که در گسترده فضا يامناظر گسترده

  

  
متمرکز به مناظر گسترده  يد راهبردی: د36ر شماره یتصو

  به سمت جنوب  یموجود واقع در محور بهشت
متمرکز به مناظر گسترده  يد راهبردی: د37ر شماره یتصو

  موجود واقع در محور دانشجو به سمت جنوب 

 ینــیخم ییموجــود ســازمان فضــا ينظــام منظــر شــهر یضــمن بررســ 364-5در نقشــه شــماره 
  ده شده است. یر کشیگسترده و متمرکز موجود آن به تصو يد هایت دیشهر، موقع

  
  شهر ینیخم ییدر سازمان فضا يادروازه يهاحوزه یو بررس یبازشناس  - 3-ـه

 يشهر يها، بافتیاز محدوده شهرها (نواح یا بخشیدر لبه شهرها  ییها، مکانيادروازه يهاحوزه
ت بالقوه دروازه) یو موقع ییا با توانایباشند که بتوان آنها را به عنوان دروازه ورود به محل (ی..) م.ت ویژه، سایو

ک یتفک يبرا ياغهیاتصال دو مکان است و نه ت يبرا یز، مفصلیش از هرچیب يادروازه يها. حوزه1لحاظ نمود
  دهد. يدر خود جاع مختلف را یتواند وقایاست که م ییآنها، لذا فضا

                                                             
1 ) Cowan, R, (2002), Urban Design Guidance – Urban Design Frameworks, Development Briefs and 

Master Plans, London: Thomas Telford. 
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ا یشان با کل ن مواجههیکه افراد عمومًا در اول يشهر يق فضاهایاز مصاد یکی عنوانبه  يادروازه يهاحوزه
عناصر  ي، بصريت کالبدیفیک يرونیف شده است. از ایکنند، تعریشوند و تجربه میاز شهر، با آن روبرو م یبخش

  مؤثر هستند. يت نظام منظر شهریفیآنها بر ارتقاء ک ییفضا يهایژگیو و يادروازه يهال دهنده حوزهیگوناگون تشک
ــا ــوزه هـ ــا يدروازه ا يحـ ــع در عرصـــه هـ ــا يواقـ ــوار محورهـ ــان، م يهمجـ ــادیآزادگـ  يردامـ

ــهر17( ــرفیش ــفهان یور) و اش ــرق   یاص ــرق و ش ــمال ش ــور ام ،در ش ــرکبیمح ــوب و همچنــ ی ن یر در جن
تــوان بــه عنــوان  یشــهر را مــ ینــیو دانشــجو در شــمال و شــمال غــرب خم یامتــداد عموشــاه يمحورهــا
  نمود. یبازشناس ينظام منظر شهر یادراک – ییشاخص در ساختار فضا يعناصر

  
  شهر ینیخم ییموجود در سازمان فضا ياعناصر شاخص نشانه یو بررس یبازشناس  - 4-هـ

گردند، در مقابل منظر یم یکه تحت عنوان نشانه معرف ییهاها و سازهده رابرت کوان ساختمانیبه عق
 ییهاا سازهیها ها، ساختمان گر نشانهیشوند. به عبارت دیادراك م يابرجستهنه خود به طور شاخص و یپس زم

  1باشند.یز مینه خود متمایاز زم یاز طراح يگرید يهاا جنبهیر ارتفاع، ابعاد ینظ یل گوناگونیهستند که به دال
ا چند یک یاز  يبه واسطه برخوردار ياارد که معتقد است عناصر شاخص نشانهیبا استناد به نظر اپل

در اذهان شهروندان هستند،  يقابل به خاطر سپار "تیاهم"و  "ت بودنیقابل رؤ"، "تشخص فرم"شاخص 
  ده است. یگردشهر  ینیخم ییموجود در سازمان فضا ياعناصر شاخص نشانه یو بررس یاقدام به بازشناس

ــه دو دســته یرا مــ ياعناصــر شــاخص نشــانه        يهــانشــانه"و  "یعــیطب يهــانشــانه"تــوان ب
ــدیمصــنوع محصــول فرآ يهــانمــود. نشــانه يبنــدطبقــه "مصــنوع  ییتوســعه شــهرها و بازنمــا ينــد کالب

 ي) عملکــردی(حکــومت یاســی، سی، اجتمــاعيگونــاگون اقتصــاد يهــایژگــیهــا و وشــات، تــوانیکننــده گرا
ا یـ  یعـ یا عناصـر طب یـ هـا، عـوارض و   ، انـدام یعـ یطب يهـا نشـانه  ،... حاکم بر ساختار شهر است. در مقابـل .و
ز غالـب در بافـت، نـوع پوشـش،     یا تمـا یـ شـاخص و   یهسـتند کـه برخـوردار از تسـلط ارتفـاع      یعـ یمه طبین

  باشند. ی.. م.ن وی، درختان، فرم آب، فرم زمیاهیتراکم پوشش گ
شهر  ینیخم ییموجود در سازمان فضا ياعناصر شاخص نشانه یاز مطالعات به بازشناس ن بخشیدر ا       

شهر و برداشت  ییاز گستره فضا یفیک يدهایو بازد ينگارن منظور براساس نقشهیپرداخته شده است. به ا
  ده است.یگرد یو مصنوع بازشناس یعیطب ياعناصر عمده و شاخص نشانه يشهر يهاطیمح يهاتیفیک

« و »  یعــیطب« تــوان در دو دســتهیرا مــ ياد عناصــر شــاخص نشــانهیــمــانطور کــه عنــوان گرده
م یکـه در ارتبـاط مسـتق    یعـ یطب ياقـرار داد.. از جملـه عناصـر نشـانه     یو بررسـ  یمـورد بازشناسـ  » مصنوع 
  )39و  38ر ی(تصاو و غرب شهر نام برد. ی، شمال غربیتوان از ارتفاعات شمالیباشند میبا شهر م

                                                             
1 ) Cowan, R, (2002), Urban Design Guidance – Urban Design Frameworks, Development Briefs and 

Master Plans, London: Thomas Telford. 
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 ي: کوه دو شاخ عنصر شاخص نشانه ا38ر شماره یتصو

  شهر ینیواقع در غرب خم یعیطب
-: ارتفاعات شمال شهر عنصر شاخص نشانه39ر شماره یتصو

  يت اهللا صهریمحور ا –  یعیطب يا

  
د محمـد واقـع در شــمال   یتـوان بـه امـامزاده سـ     یمصـنوع مـ   ياز جملـه عناصـر شـاخص نشـانه ا    

ــاورت   ــع آب در مج ــهر، منب ــور ام ش ــرکبیمح ــا ی ــع ه ــاختمان ير، مجتم ــور    یس ــاورت مح ــع در مج واق
  )41و  40ر شماره ی(تصاو .. اشاره نمود..در شمال غرب شهر و يکمربند

  
مصنوع  ي: منبع آب عنصر شاخص نشانه ا40ر شماره یتصو

  ریرکبیواقع مجاورت محور ام
 يد محمد عنصر شاخص نشانه ای: امامزاده س41ر شماره یتصو

  مصنوع واقع مجاورت محور آزادگان 

ت از کمبــود عناصــر شــاخص مصــنوع و یــشــهر، حکا ینــیلوئت خمیخــط آســمان و ســ یبطــورکل
در  یدار و مناســب یحضــور معنــ یعــیدارد.در مقابــل عناصــر شــاخص طب يت بخــش بــه منظــر شــهریــهو

  گذارند. یش میشهر از خود به نما ییسازمان فضا
ر یو مصــنوع بــه همــراه ســا یعــیطب يعناصــر شــاخص نشــانه ات یــموقع 364-5در نقشــه شــماره 

 .ده شده استیر کشیبه تصو ،شهر ینیخم ییموجود در در گستره فضا يعناصر نظام منظر شهر
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  شهر ینیخم ییدر سازمان فضا يمنظر شهروضع موجود نظام  ی: بررس364- 5نقشه شماره 
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  يبافت شهر یبررس - 6-3- 2-4
  ينظام بلوك بند یالف) بررس

اسـت کـه نظـم و     یتـوان گفـت کـه مفهـوم    یشـهر اسـت و مـ    يان کالبـد یـ ن بینخست يبندبلوك
اســت و نقــش  يپشــتوانه ســاختار بافــت شــهر يبنــددارد. بلــوكیان مــیــک شــهر را بیــدر  یوه زنــدگیشــ

نــه یزم يآن، نشــانه هــا یجیتــدر يریــگکنــد. بــا شــکلیفــا مــیت و گــردش خودروهــا را ایاز هــدا يبــاالتر
)context( ــرا در خــود نما -یاش را آشــکار مــتیکنــد و شخصــیخ شــهر را مــنعکس مــیدارد، تــاریان مــی

  د.یآیبه شمار م ين عناصر فرم شهریترسازد. هر چند همواره در حال  تحول است اما از با ثبات
-ینـد را مـ  یآیکـه بـدون شـکل و برنامـه بـه نظـر مـ        ییهـا آن یحتـ  یانسان يهاسکونتگاه یتمام

ــوان توســط شا ــاخصــهت ــکل يه ــشــان تفکيدی ــود. از دی ــ .ار .د امیــک نم ــانزن  یج  )M.R.G Conzen(ک
-یهــا بــه شــمار مــن شاخصــهیــن این از مهمتــریک زمــیــتفک ي، الگــويشــناس شــهرخــتیدان و ریــجغراف

ــیآ ــه طــور کل ــانیدر هــر شــهر، شــبکه خ ید.ب ــار اب ــدمت ت ــا از ق ــه ســا  يشــتریب یخیه ر اجــزا ینســبت ب
برخـوردار   ير عناصـر شـهر  ینسـبت بـه سـا    ير کمتـر ییـ مفهـوم کـه از سـرعت تغ   ن یـ برخوردار هستند. بـه ا 

را در  ییهــامحــدوده يشــهر يهــاکننــد (بلــوكیف مــیــرا تعر يشــهر يهــاهــا بلــوكابــانیباشــند. خیمــ
هـا  سـال  یت قطعـات طـ  یـ مالک يانـد). مرزهـا  دهیـ هـا احاطـه گرد  ابـان یرند که از هر سـو  توسـط خ  یگیبرم

کننـد.  یر مـ ییـ تغ يشـتر یابـان بـا سـرعت ب   یخ يرنـد و نسـبت بـه الگـو    یك متغد و فروش امـال یبه علت خر
-هـا، بلـوك  ابـان یاز خ ی، سلسـله مراتبـ  يعناصـر بافـت شـهر    يان ثبـات وجـود  یـ سه مین از منظر مقایبنابرا

  ب قرار دارند.یها به ترتو ساختمان یکین تفکی، قطعات زميشهر يها
د. یـ نمایدر کـل محـدوده شـهر را روشـن مـ      يشـهر  يهـا ت مطالعـه بلـوك  یـ ن مطالـب اهم یذکر ا

 يشـهر  یخـت شناسـ  یمطالعـه ر  يدیـ و کل یخـود از عناصـر اصـل    ینسـب  ییبه علـت مانـا   يشهر يهابلوك
)Urban Morphology(   ن عناصـر بـه شـناخت سـرعت و جهـت رشـد شـهر        یـ ا ینـد. بررسـ  یآیبه شـمار مـ

بـه   یدر مراحـل آتـ   ین بررسـ یـ ا نیخواهـد نمـود. همچنـ    یانین رشـد کمـک شـا   یرفتن ایو نحوه صورت پذ
 يریزان نفوذپــذیــســه میو عناصــر مختلــف و مقا یان نــواحیــم )Integration( يونــدیزان همپیــســنجش م

  د.یبافت خواهد انجام
در  ينــد توســعه بافــت شــهریت و فرآیــهو یدر شــهر، بــه بازشناســ يبنــدبــا مطالعــه نظــام بلــوك

گــر ســاختار ید یانیــآن پرداختــه شــده اســت. بــه ب يریــگنــه کــالن شــکلیدر زم ییایــدرون بســتر جغراف
حـاکم،   يکالبـد  -يگانـه عملکـرد  انـات چنـد  یو جر توسـعه  ينـدها یشـهر متـاثر از فرآ   ینـ یخم يبلوك بند

  شکل گرفته است. یجیدر طول زمان و به صورت تدر
-بلــوك يپولــوژیمســاحت و تاز دو جهــت  يبنــدن قســمت از گــزارش، مطالعــه نظــام بلــوكیــدر ا

 يهـا تیآن، امکانـات و محـدود   یبافـت از لحـاظ مسـاحت و بررسـ     يبنـد رفتـه اسـت. طبقـه   یپذ صـورت ها 
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را در  يتوســعه محــور و تحــوالت بافــت شــهر يهــادهیــتحقــق ا يموجــود را در راســتا يبنــدنظــام بلــوك
 یبافـت براسـاس مسـاحت امکـان بررسـ      يبنـد گـر مطالعـه بلـوك   یطول زمان نشان خواهـد داد. از طـرف د  

ــم ــذزان ی ــابافــت يرینفوذپ ــر پا  يرا در مراحــل بعــد يشــهر يه ــراهم خواهــد آورد.  ب ــه ف ــمطالع ــه ای ن ی
بـه   يریزان نفوذپـذ یـ کمتـر باشـد م   يشـهر  يهـا جه گرفت کـه هرچـه مسـاحت بلـوك    یتوان نتیمطالعات م

 يبنــدو طبقــه ین بررســیشــتر خواهــد بــود. همچنــیب یرامــونیمعــابر پ يونــدین همپیدرون بافــت و همچنــ
آنهــا و نظــم حــاکم  يریــگهــا، نحــوه شــکلبلــوك )Morphology( یشناســخــتیو ر )Typology(هــا گونــه
  ن خواهد نمود.ییرا تب يشهر يهات بافتیو به تبع آن هو يریگن شکلیبر ا

  
  براساس مساحت يشهر يهابلوك يهایژگیو مطالعه و يبندطبقه -1- الف
  براساس مساحت يشهر يهات نظام بلوكیل وضعیف و تحلیتوص -1-1- الف

قـرار   یمـورد بررسـ   یبـه صـورت کمـ    يشـهر  ين قسمت از مطالعـات ابتداوسـعت بلـوك هـا    یدر ا
ن بلـوك هـا بـر اسـاس وسـعت در سـطح شـهر مطالعـه خواهـد          یـ ش ایگرفته و در مرحله بعد نحـوه پخشـا  

ر، انــدازه بلــوك هــا در ســه یــز ين پــراکنش عــالوه بــر دســته بنــدیــا یل بررســیتســه يد. در راســتایــگرد
 5/2اس (کـوچکتر از  یـ ز مقیـ ر يده اسـت؛ بلـوك هـا   یـ ارائـه گرد  364-1 ز در جـدول شـماره  یدسته کالن ن

اس و ابــر یــدرشــت مق يهکتــار) و بلــوك هــا 25تــا  5/2ن یاس متوســط (بــیــبــا مق يهکتــار)، بلــوك هــا
  هکتار).  25( بزرگتر از  يشهر يبلوك ها

 89شــود، ی) مشــاهده مــيرشــه يهــا(مســاحت بلــوك 364-1همانگونــه کــه در جــدول شــماره 
 5/2بلــوك) واجــد مســاحت کمتــر از  3638بلــوك از مجمــوع  3264(تعــداد  يشــهر يهــادرصــد از بلــوك

شـهر (حـدود    يهـا درصـد از مسـاحت کـل بلـوك     33ن تعـداد بلـوك   یـ باشـند. ا یاس میهکتار و کوچک مق
  اند.هکتار) را به خود اختصاص داده 5681هکتار از مجموع  1903

ــ يهــابلــوك ــا مســاحت متوســط (مســاحت مب ــا  5/2ان ی درصــد از تعــداد کــل  10هکتــار) 25ت
 يهــادرصــد از مســاحت کــل بلــوك 39بلــوك) و 3638بلــوك از مجمــوع  359(تعــداد  يشــهر يهــابلــوك
  شوند.یهکتار مساحت کل) را شامل م 5681هکتار از مجموع  2265شهر (

شــود از لحــاظ تعــداد یمــ ینــیبشیهمــانطور کــه پــ يشــهر يهــابــزرگ و ابــر بلــوك يهــابلــوك
ـ  انگشت شمار بـوده  -از مسـاحت کـل را بـه خـود اختصـاص داده      یاز لحـاظ انـدازه سـطح قابـل تـوجه      یول

بلـوك) از تعـداد    15درصـد ( 4/0باشـند و حـدود   یهکتـار بـه بـاال مـ     25مسـاحت   يهـا دارا ن بلـوك یاند. ا
هکتـار   1512هـا (  ح کـل بلـوك  درصـد از سـط   6/26شـوند و در مجمـوع   یشهر را شـامل مـ   يهاکل بلوك

  دهند.یهکتار مساحت کل) را به خود اختصاص م 5681از مجموع 
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اس یـ ز مقیـ ر يشـهر از لحـاظ تعـداد، بلـوك هـا      ینـ یگـردد در شـهر خم  یهمانطور که مالحظه مـ 
هـا را بـه خـود اختصـاص     اس متوسـط بخـش عمـده مجمـوع بلـوك     یـ بـا مق  يهـا و از لحاظ مساحت بلـوك 

برخــوردار  يان از تعــداد و ســطح کمتــریــن میــدر ا يشــهر يهــابــزرگ و ابــر بلــوك ياهــانــد و بلــوكداده
ن تعـداد بلـوك هـا    یشـتر یهکتـار ب  5/0بـا انـدازه کـوچکتر از     يزتـر بلـوك هـا   یر يباشند. در دسته بنـد یم

  شوند. یرا شامل م
  (براساس مساحت) يبندنظام بلوك ی: بررس364-1جدول شماره 

 کالن يدسته بند
مساحت  خرد يدسته بند

 (هکتار)
 درصد مساحت درصد تعداد

 اسیز مقیر

                       
                      
                       

 اس متوسطیمق
                    
                 
                    

 اس کالنیمق

              
            
              

 مجموع     

 (براساس مساحت) يشهر يهاع و پراکنش بلوكینحوه توز یل و بررسیتحل - 2-1- الف

 5/2اس (کمتـر از  یـ براسـاس انـدازه آنهـا در سـه دسـته کوچـک مق       يشـهر  يهـا قرار دادن بلـوك 
ــار)، مق ــهکت ــاس می ــ یانی ــا  5/2ن ی(ب ــزرگ مق  25ت ــار) و ب ــهکت ــر از ی ــ  25اس (بزرگت ــار) و بررس  یهکت

از  يات از آن دارد کــه بخــش عمــدهیــشــهر حکا ینــیهــا در شــهر خمن دســتهیــع ایــپــراکنش و نحــوه توز
-دهنـد. بلـوك  یاس شـکل مـ  یـ کوچـک مق  يهـا شـرق را بلـوك   سطوح باالخص در مرکـز، جنـوب و شـمال   

ــا ــمق يه ــاس می ــا  5/2( یانی ــواح  25ت ــده در ن ــه صــورت پراکن ــار) ب ــرار   یهکت ــوب ق ــرق و جن ــرب، ش غ
 يهـا از حـوزه  یب بخشـ یـ ن ترتیز بـه همـ  یـ ن يشـهر  يهـا اس و ابـر بلـوك  یـ بزرگ مق يهااند و بلوكگرفته

ن اسـتنباط نمـود   یتـوان چنـ  یهـا بـه طـور کـل مـ     لـوك ب ین پراکنـدگ یـ دهند. از ایشرق وشمال را شکل م
 یکـه بــا حرکـت از مرکــز بــه سـمت شــمال، جنـوب، شــرق و غــرب شـهر (فاصــله گـرفتن از مرکــز هندســ      

گــردد و یهــا افــزوده مــزان ســطح بلــوكیــشــهر) بــر م یک شــدن بــه مــرز محــدوده و حواشــیــشــهر و نزد
درون بلـوك هـا    يتـوان در نـوع عملکـرد جـار     ین امـر را مـ  یـ گردنـد. علـت ا  یبزرگتـر مـ   يشهر يهابلوك

و زراعـت در حـوزه    يبـه باغـدار   يه مرکـز یـ بافـت در ناح  یت مسـکون یـ ه امـ  یجیرتـدر ییجستجو نمـود. تغ 
  د.ینما یه مین تفاوت اندازه را توجیبلوك ها ا یو بزرگ تر شدن قطعات درون یرامونیپ يها
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ه آن و یوسته به محدوده شهر در حاشیپ ییروستا يهااست که حضور بافت ين نکته ضروریذکر ا
چه، قرطمان، یر وازینظ ییبافت روستاها يبندف شده) نظام بلوكیتعر یک (فاقد نظم هندسیت ارگانیماه
  ده است. یبا اندازه متوسط و بزرگ گرد يهابلوك يریگساز شکلنهی.. زم.آباد ويجو

به درون بافت و  )Permeability( يریزان نفوذپذیم رابطه عکس با يشهر يهابلوكمساحت 
زان یسبب کم بودن مگر بزرگ بودن اندازه بلوك ها یبه عبارت ددارد. ان معابر یم )Integration( يوندیهمپ

ش یشهر ب ینیگردد. در شهر خم یگوناگون م يعملکردها و يشهر يبه فضاها یحق انتخاب جهت دسترس
هکتار پوشانده شده  5با مساحت کمتر از  يبلوك هادرصد سطح شهر (بدون احتساب معابر)توسط  33از 

آن  یو شمالغرب يمرکز یها باالخص در نواحهکتار). کوچک بودن بلوك 1903بلوك با سطح   3264است (
ن یز در ایان معابر نیو اتصال م يوندیداشته است. همپ یها را در پن بخشیبافت ا ينسبتًا باال يرینفوذپذ
ان معابر عالوه بر عامل یم يوندیو همپ يریزان نفوذپذیم یان ذکر است که در بررسیاباشد. (ش یباال م ینواح

ت یباشد.)وضع یت میز واجد اهمیبلوك ها ن ) Morphology(خت یشکل و ر يت کمتریاندازه، با نسبت اهم
ها قسمتن یباشد. در ایم يه مرکزیآن متفاوت با ناح یو جنوب غرب ی، جنوبیغرب یارها در نواحین معیا

 یو اتصال کم يوندیابد و معابر از همپیبافت کاهش  يریده تا نفوذپذیها سبب گرداس بلوكیبزرگ بودن مق
را برحسب مساحت در سطح شهر  يشهر يهانحوه پراکنش بلوك 364- 6نقشه شماره  برخوردار گردند.

  دهد.یشهر نشان مینیخم
  
 يشهر يهابلوكدمان ینحوه چ )Typology( یشناسگونه - 2- الف

ش یا عـدم داشـتن برنامـه از پـ    یـ ، داشـتن  يریـ گبراسـاس نحـوه و زمـان شـکل     يشـهر  يهابلوك
کــه درون آنهــا واقــع  ينــوع عملکــرد یو حتــ یو برونــ یدرونــ يرویــن يم شــده، وارد آمــدن بردارهــایتنظــ
  را معرف خواهند بود. یمختلف ) Organization(  يهاو نظام )Morph(ها ختیده، ریگرد

د که در تطابق یخواهد انجام يبنداز نظام بلوك يبه نحو یجیو همراه با رشد تدر یبطئ يریگشکل
متراکم  ی، بافتیو مذهب یحاکمه، عناصر خاص حکومت ی، حقوقی،  فرهنگیکی، تکنولوژیطیل محیبا مسا

از  یانواع مختلف گر،ید يع بافت از سویسر يریگشود. شکلیده میک نامین نوع بافت، ارگانیافته است. ای
 یشطرنج ياشبکه يهان شده عمدتًا به بافتییش تعیخواهد داشت. وجود برنامه از پ یها را در پيبندبلوك
انجامد. در صورت عدم وجود طرح و برنامه یشده م یکامًال طراح يگرامنسجم درون يهادار و مجموعههیزاو

ز در یک بلوك نینظم است. نوع عملکرد موجود در یو بخودرو  يهااز بافت یم بود نوعیآنچه شاهد خواه
ها و ، فرودگاهيشهر يها، پاركیها، مراکز نظامهمچون دانشگاه ییر خواهد داشت. عملکردهایخت آن تاثیر
اج یاحت يادیشان به سطوح زيدرونشان و الزامات کارکرد يجار يهاتیآهن به علت نوع فعالراه يهاستگاهیا

  د.یدرون شهر خواهد انجام يهابلوكع و ابریوس يهاجاد بلوكیمعموًال به ادارند که 
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  (براساس مساحت) يبندنظام بلوك ی: بررس364-6نقشه شماره 
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 : بافت ارگانیک محله ورنوسفادران42تصویر شماره 

 یتـوان مشـاهده نمـود؛ جهـت بررسـ     یرا مـ  يبنـد بلـوك  يهـا از نظـام  یدر هر شـهر انـواع مختلفـ   
ن راسـتا  یـ نمـود؛ در ا  یبازشناسـ  ییهـا م و بـا نـام  یتقسـ  ییهـا تـوان بـه گونـه   یهـا را مـ  تر بافت، بلوكآسان
بـا   يهـا را بـه بافـت   ییهـا رفتـه کـه هـر کـدام نـام     یدر ارتباط با بافـت صـورت پذ   یمتفاوت يهایشناسگونه

ه دار، یــ، زاوی، شـعاع يک، حلقــویـ ، ارگانی، چــون شـطرنج ییهـا انــد. نـام خــاص اطـالق نمـوده   يهـا یژگـ یو
ــدا ــامنظم، خط ی، شــطرنجيارهی ــده وياهی،حاشــین ــام  .....، پراکن ــدا از نحــوه ن ــذارج ــاز ا ياری، بســيگ ن ی

 Typological(شناســانه مطالعــه گونــه  ي، اشــاره دارنــد. در راســتا  یم مشــترکین بــه مفــاه یعنــاو

approach( بکــار  يبنــدمیاز تقســ یشــهر تــالش بــر آن بــوده کــه نــوعینــیخم يشــهر يهــاخــت بلــوكیر
ن یکمتــر يرا پوشــش دهــد و در درجــه بعــد يشــهر يهــابلــوك یگرفتــه شــود کــه در درجــه اول تمــام 

 یشناسـ بکـار گرفتـه شـده در گونـه     يهـا هـا وجـود داشـته باشـد. دسـته     ف آنیان تعـار یم یزان همپوشانیم
-، توسـعه يشـهر  يهـا ، ابـر بلـوك  یدار، خطـ هیـ زاو يا، شـبکه یشـطرنج  ياک، شـبکه یـ ن قرارنـد: ارگان یاز ا

  کپارچه. یها افته  و مجموعهیع، توسعه نیسر يها
  کیبافت ارگان •
چ قاعده یاز ه يشهر يهااز بافت ياریبس

ن، یکنند. با وجود اینم يرویپ یالتیروشن تشک
 یها برخل آنیشود که تحلیده میبه ندرت د

ن گونه یان نسازد. ایمستتر را نما يهامنطق
و الزامات متاثر  یعیات طبیخصوصه یها بر پابافت

.. به .و ی، فرهنگیاجتماع يهایژگیاز آن، و
ط یمح یعیت از نظم طبیک و با تبعیصورت ارگان

شکل  )Context(نه یزم يهایژگیو سازگار با و
ت و الزامات یجوش، منطق مرکزخود يهان بافتیا يریشکل پذ یجیند تدریکننده فرآنییاند. عوامل تعگرفته

  ت هستند. یسا
جه ارتباط مرکز یشهر، مبادله و در نت يا علت وجودیعملکرد عمده  ییر فضاین نوع بافت اغلب تفسیدر ا
عمده از  يهاها و راهانیجر یی، همسوییزان جابجاین میاست و به حداکثر رساندن مبادالت با کمتر یبا حواش

ک مکان یتواند یم ین نقطه کانونیکند. ایمل یرا تحم ییاست که فرم نها ینقطه کانون يخارج شهر به سو
ها و تین نوع بافت در تقابل با محدودیگر اید ي... باشد. از سو.شهر و يدان مرکزیخاص، م یمذهب

 يجار يهاو آب يو بلند یت پستیرد. وضعیپذیرد و آنها را میگیط قرار نمیمح یعیبستر طب يهاتیخصوص
  د.یا مختل نمایت یرا تقو ییهمگرا –ت یتواند اصل مرکزیو ساکن م
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 اي شطرنجی محله شمال شهرشبکه: بافت 43تصویر شماره 

 داراي زاویهشبکهبافت  :44تصویر شماره 

 خطی غرب محله منظریه بافت  :45تصویر شماره 

  یشطرنج يابافت شبکه •
-تـابع منطــق  یشــطرنج يابافـت شـبکه  

اسـت و عمـدتًا اصـل حـاکم بـر آن       یمتفـاوت  يها
 یباشـد. سـادگ  یو اقتصـاد فضـا مـ    ییعملکرد گرا

و  یملکــ يهــاو اجــرا، انطبــاق بــا منطــق یطراحــ
ــاختمان ــانه   یس ــافت، نش ــنجش مس ــهولت س ، س

ــذار ــاد تقســ یو ا يگ ــیج ــیمات درون  ی، دسترس
کســـان و بـــدون سلســـله مراتـــب و گســـترش ی

ــل انتخــاب ا  ــآســان از عل ــوع نظــام از دی ــاز ین ن رب
تــر یت، طــوالنیــمرکز يمســاعد بــرا یــی، نبــود نقطــه همگرایکنــواختیب آن عبارتنــد از: یــبــوده اســت. معا

  رها به علت نبود قطر و...یشدن مس
  

  دارهیزاو يابافت شبکه •
ــبکه ــت شـ ــزاو يابافـ ــههیـ  يادار از گونـ

ــوك ــدنظــام بل ــپ يبن ــ يروی ــه در آن یم ــد ک کن
ــ يهـــانـــهیمشـــکل دور بـــودن گز ، از یدسترسـ

 یمعابر مـورب قطـع کننـده بافـت شـطرنج     ق یطر
نظــم  يبنــدن نــوع بلــوكیــگــردد. در ایمرتفــع مــ

ــ ــبکه   یکل ــام ش ــان نظ ــاکم هم ــطرنج ياح  یش
-گـر بـه سـاختار ضـابطه    ین تفاوت کـه د یاست با ا

هـا نسـبت بـه    شـود و بلـوك  یمند قائم محدود نمـ 
  افت.یقائمه خواهند  يایر از زوایغ ییایگر زاویکدی

  
 یبافت خط •

و اغلــب  یبافــت واجــد ســاختار خطــن یــا
ا یــخــود جــوش اســت کــه بــر اثــر الزامــات بســتر  

ن یــیش تعیا طــرح از پــیــســهولت حمــل و نقــل و 
ــشــده، در طــول  ــد محــور هــم یــک محــور ی ا چن
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 شهرابربلوك دانشگاه صنعتی خمینی :46تصویر شماره 

 هاي یکپارچه حاشیه محله منظریهمجموعه :47تصویر شماره 

هاي شتابان و فاقد بافت حاصل از توسعه :48تصویر شماره 
 آبادنظم از پیش تعیین شده محله جوي

بـه   یبخشـ در راه نظـام  یارتبـاط  يدورهایـ بـا کر  يمحرکـه و جاذبـه همجـوار    يرویـ رد. نیـ گیراستا شکل م
  باشد.ید میمورد تاک یخط يهابلوك يریگشکل ين گونه الگویا

  يشهر يهاابر بلوك •
 یچندان يریهستند که عمدتًا از نفوذپذ یار بزرگیبس يها، بلوكيشهر يهاا سوپربلوكیها ابر بلوك

زان اتصال و یبرخوردار نبوده و معبر مجاور آنها از م
ابر  يریباشند. قرارگیبرخوردار م ینییپا يوندیهمپ
گر درون شهر مشکالت و یکدیها در کنار بلوك
و  یت دسترسیاز لحاظ قابل يادهیل عدیمسا

نگونه یآورد. اید میشهروندان پد يحرکت آسان برا
در ساختار  یبزرگ يهاها به منزله حفرهبلوك
 یکپارچگیو عدم  یشهر باعث گسستگ ییفضا
  باشند.یم ییفضا

  کپارچهی يمجموعه ها •
 ییهاکپارچه مجموعهی يهامجموعه

ن شده و قابل ییش تعیهستند که واجد نظم از پ
ها اغلب ن مجموعهیباشند، در ا یم یدرک

و  یچه از لحاظ طرح داخل یساختمان يواحدها
 يادیوجوه تشابه ز یچه از لحاظ شکل خارج

-یکًال متشابه م یا به صورت گروهیدارند و 
ک یاوقات توسط  یها گاهن مجموعهیباشند. ا

خاص مانند  ياستفاده قشر يارگان و برا

 یک گروه، طراحیکارمندان همان ارگان، توسط 
استفاده  ،(Public Housing)عموم  يبرا يخانه ساز يز همچون پروژه هایاز موارد ن ياریگردند. در بس یم

  گردند. یو ساخت مشخص م یپس از مراحل طراح یکنندگان آت
  

شتابان و فاقد نظام از  يهاتوسعه •
  ن شدهییش تعیپ
افتن شتابزده شهر بنا به علل مختلف یوسعت 

از بافت را به  یگسترده نوع يهامهاجرتاز جمله 
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 بافت توسعه نیافته :49تصویر شماره 

 ید. اما با کمیک به نظر آیارگان يهاخت ممکن است در نظر اول همانند بافتیآورد که از لحاظ ریوجود م
 یخود را به آشفتگ ين نوع بافت وجود ندارد و جایک در ایگردد که نظم مستتر در بافت ارگانیان میدقت ع

 یاز فرسودگ یل متعدد ناشیت و مسایها عمدتًا با بحران هون گونه بافتی. اع داده استیحاصل از گسترش سر
  زودرس مواجه هستند.

  
  افتهیتوسعه ن •

را  يا یتوان اراضیشهرها اغلب م یدر حواش
شهر  یافت که به علت گسترش محدوده قانونی

 يهاند، اما هنوز توسعهیآیاز آن به حساب م ییجز
آنها  يبندبلوكت ننموده و یبه آن سرا يشهر

  ندارد. یساختار مشخص
  

  
 

 یزان فراوانیشهر براساس م ینیدر خم يشهر يهابلوك یگونه شناس یبررس - 1- 2- الف
  (مساحت)
در ارتباط با بار  یحاتین توضیش از ایکه پ يبندپ بلوكیت 8ن قسمت از نوشتار نحوه پراکنش یدر ا

  قرار خواهد گرفت. یشهر مورد بررس ینید، در شهر خمیه گردیآنها ارا یمفهوم
شود در یشهر) مشاهده م ینیدر خم يشهر يهابلوك يپولوژی(ت 364-2همانگونه که در جدول شماره 

درصد، بافت حاصل  4/33هکتار) معادل  1895افته (یتوسعه ن یب به اراضین سطوح به ترتیشترین حوزه بیا
هکتار) معادل  1056( يشهر يهادرصد، ابر بلوك 1/26هکتار) معادل 1483ع و شتابزده (یسر يهااز توسعه

 114( یدرصد، بافت خط 6/6هکتار)  376( یدرصد، شبکه شطرنج 11هکتار)  626ک (یدرصد، ارگان 6/18
  افته است.یهکتار) اختصاص  23کپارچه (ی يهاتًا مجموعهیهکتار)، و نها 104دار (هیزاو يهکتار)، بافت شهر
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  يشهر يهابلوك یشناس: گونه364- 2جدول 
 درصد مساحت درصد تعداد یگونه شناس

 يابر بلوك شهر          
 کپارچهی يمجموعه ها       
 کیارگان            

 یشطرنج           
 داره ینامنظم و زاو یشطرنج          

 افتهیتوسعه ن           
 توسعه شتابان و بدون برنامه        

 یخط         
 مجموع             

  
شهر  ینیدر سطح خم یساختمان يمختلف بلوك ها يش گونه هایپخشا یچگونگ 364-7نقشه شماره 

ورنوسفادران،  يه توسعه شهر (روستاهایاول يشهرکه متشکل از هسته ها يه مرکزیدارد. ناح یرا مشخص م
و از  يک شکل گرفته است. نگاه دو بعدیبا ساختار ارگان يباشد عمدتًا توسط بلوك ها یخوزان و فروشان) م

ن یآنکه همراه شدن ا ن بافت منجر خواهد شد، حالیآشفته و فاقد نظم از ا يمسلمًا به تصور ییباال به تنها
درون  يک بافت را آشکار خواهد نمود. البته شکست هایارگان ي، نظم پنهان در شماییدگاه فضاینگاه با د
ه شهر وارد بافت یاول ين هسته هایان معابر خواهد کاست. با فاصله گرفتن از ایم يوندیزان همپیبافت از م

 یوستگیوند و پینه پین توسعه شتابان زمیم شد. ایخواهباشد  یشتابان معاصر م يکه حاصل توسعه ها یانیم
نشده توسعه  يزیرند شتابان و برنامهین فرآیاطراف را ممکن ساخته است و همچن يان شهر و روستاهایم

ان اشاره وآباد و انديآباد، جوتوان به بافت محالت اسالمیسازد. از آن جمله میان میرامون را نمایپ يروستاها
ک دارد اما به علت یبا بافت ارگان يادیز يشباهت ها يدو بعد یخت شناسیبافت اگرچه از لحاظ ر نیداشت. ا

افته شهر یهنوز توسعه ن يهاباشد. پس از آن، بافت یبرخوردار نم یچندان یید توسعه از منطق فضایشتاب شد
باألخص در شرق،  ین نواحیاز ا يزان سطوح را به خود اختصاص داده. بخش عمده این میشتریقرار دارد که ب

آن ها فارغ از نظامات  يریو باغات پوشانده شده که نظام شکل گ یزراع يغرب و جنوب توسط بلوك ها
ده یگرد یافته معرفیتوسعه ن يشهر ين نوشتار با عنوان بلوك هایبوده و در ا يدرون شهر يهاتوسعه بافت

و تازه شکل گرفته شهر واقع گشته اند و غالبًا مربوط به  یرامونیه پیز در ناحین يبلوك بند ير گونه هایاند. سا
  نموده اند. يروین دوران پیا ياز انتظامات شهرساز يدوران معاصر بوده و تا حدود يتوسعه ها
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  يشهر يهابلوك یشناس: گونه364- 7نقشه شماره 
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 قطعات يبندنظام دانه یب) بررس

ــه  یو زراعــ ی، خطــوط ملکــيعملکــرد، یک، اجتمــاعیــب عوامــل توپوگرافیــترک در بســتر زمــان گون
شــهر و در  يشــوند کــه تنــوع دانــه بنــد یرا ســبب مــ ییهــا ين و قطعــه بنــدیمختلــف شــکل زمــ يهــا
معـابر و بــه   يریـ ن، جهـت گ یب زمـ یخواهـد داشـت. شــدت و جهـت شـ     یبافـت را در پـ   یجـه گونـاگون  ینت

ــیرا تع يرها، ســاختار قطعــه بنــدیدنبــال آن مســ ــاکننــد.  ین مــی ــر خی ــان ین قطعــات عمــدتا عمــود ب اب
  تکامل توسعه شهر را بر عهده دارند. يرو (معابر) رهبرین ين بردارهایتوان گفت که ا یهستند و م

ــ ــد  یپــس از بررس ــوك بن ــنــک در مقیا ينظــام بل ــورد   ی ــا م ــوك ه ــع در بل ــات واق ــر قطع اس خردت
ــد    ــه بن ــت. دان ــد گرف ــرار خواهن ــه ق ــ  يمطالع ــر بس ــیاز عناص ــ  یار اساس ــت م ــ  یباف ــد و بس از  ياریباش

ن یــگردنــد. خــود ا ین شــاخص متــأثر مــیــم از ایر مســتقیــم و غیبــه صــورت مســتق ییفضــا يهــا تیــفیک
و  ی، فرهنگــي، اقتصـاد یت اجتمـاع یهمچـون وضـع   يدًا متـاثر از عوامـل چنـد   ی) شـد يشاخصـه (دانـه بنـد   

تنگاتنـگ   يرابطـه ا ز یـ بـا عملکـرد قطعـات ن    يگـر رابطـه دانـه بنـد    ید يباشد. از سو یفضا م یخیبستر تار
بــا یبــا ابعــاد تقر یخــود بــا قطعــات يبــا توجــه بــه ملزومــات عملکــرد يکــه هــر کــاربر ین معنــیاســت، بــد

 يز در مطالعـه دانـه بنـد   یـ در قطعـات ن  يت جـار یـ ن بخـش نـوع فعال  یـ ن رو در ایـ مشخص تنـاظر دارد. از ا 
  مورد توجه قرار گرفته است.

ن معنـا  ید؛ بـد یـ واقـع خواهـد گرد   یقطعـات مـورد بررسـ    يبنـد ن قسمت از گـزارش نظـام دانـه   یدر ا
شـود. البتـه بـا    یگونـاگون در سـطح منـاطق مطالعـه مـ      يهـا که سـهم و نحـوه پـراکنش قطعـات بـا انـدازه      

ن نظـام نـوع   یـ بـر آن بـوده تـا در مطالعـه ا     یگونـاگون سـع   يعملکردهـا  ییفضا – يتوجه به الزامات کالبد
الزم صــورت  يهــايبنــدن اســاس طبقــهیــواقــع شــده و بــر ا ز مــورد توجــهیــدر قطعــات ن يت جــاریــفعال
 رند.یپذ

  
  یقطعات مسکون متوسط مساحت) 1-ب

ــهر خم ــیدر ش ــوع  ین ــهر از مجم ــکون  56271ش ــه مس ــیقطع ــد ( 56ش از ی، ب ــه)  31794درص قطع
ــ  يبنـد قطعـه) واجــد دانـه   23519درصـد (  42ب بـه  یــمترمربـع)، قر  200زدانـه (کمتـر از   یر ن یمتوسـط (ب

ـ  درصـد قطعـات درشـت    2مترمربع) و کمتـر از   500تا  200 ن یـ باشـند. ا یمترمربـع) مـ   500ش از یدانـه (ب
  اند.دهیر ارائه گردیزتر در جدول زیر يهايبندتر و در دستهیلیآمار و ارقام به صورت تفص
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  )ی(قطعات مسکون يبندنظام دانه ی: بررس364-3جدول شماره 
 درصد تعداد درصد (هکتار)مساحت  خرد يدسته بند کالن يدسته بند

 ز دانه یر

  100کمتر از                 

100-150                     

150-200                  

 متوسط يدانه بند

200-250           

250-300                   

300-400                  

400-500       

 درشت دانه 
500-1000           

 1000شتر از یب             

 مجموع       

  
ا بــا یــزدانــه و یشــهر عمــوم قطعــات رینــیتــوان برداشــت نمــود کــه در شــهر خمیاز جــدول فــوق مــ

  باشند).یمترمربع م 500قطعات کمتر از باشند. (اندازه عموم یمتوسط م يبنددانه
زدانـه و  ین امـر اسـت کـه قطعـات ر    یـ ) روشـنگر ا یقطعـات مسـکون   يبنـد (دانـه  364-8نقشه شماره 

انـد؛ البتـه   گر واقـع شـده  یکـد یمتوسط در سـطح شـهر بـه صـورت مخـتلط و در مجـاورت        يبندا واجد دانهی
ــواح یدر برخــ ــا حــدود ین ــاز ا یکــی يت ــی ــواحیین دســته غلبــه م ــه يمرکــز یابنــد. در ن  يهــاو در محل
ن یـ ابـد، ا ییغلبـه مـ   يمتوسـط تـا حـدود    يبنـد آباد، فروشان و ورنوسـفادران حضـور قطعـات بـا دانـه     اسالم

چـه  یآبـاد، واز يگـردد. در محـالت جـو   یت مـ یـ ز رؤیـ غلبه در محله دستگرد در شرق و محلـه شـمال شـهر ن   
ز بـه صـورت   یـ دانـه ن باشـد. قطعـات درشـت   یدانـه مـ  زیان در شرق و جنوب شـهر غلبـه بـا قطعـات ر    یو آدر

ــواح ــده در ن ــز یپراکن ــ، شــماليمرک ــرؤ یشــرقو شــمال یغرب ــی ــد و در ناحیت م ــگردن ــه خصوصــی  یه ب
  اند. افتهیتمرکز ن
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  یقطعات مسکون يبند: دانه364-8نقشه شماره 

  



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  374

مهندسان مشاور نقش محیط    

  یرمسکونیقطعات غ يبند) دانه2-ب
ــوع  ــه غ 14472از مجم ــکونیقطع ــدود  یرمس ــد ( 67ح ــه) ر 9729درص ــر از  یقطع ــه (کمت  500زدان

ــع)، بــ  ــد ( 29ش از یمترمرب ــه   4289درص ــد دان ــه) واج ــدقطع ــط و  يبن ــد ( 3متوس ــه)  454درص قطع
ر ارائــه یــخردتــر در جــدول ز يهــاتــر و در دســتهیلین آمــار بــه صــورت تفصــیــباشــند. ایدانــه مــدرشــت

  اند.دهیگرد
  

  یکونرمسیقطعات غ يبند: دانه364-4جدول 
 درصد تعداد  درصد مساحت  (هکتار) خرد يدسته بند کالن يدسته بند

 ز دانه یر
 36.21 5241 1.94 59.72 200کمتر از 

200-500 139.50 4.54 4488 31.01 

 متوسط يدانه بند

500-750 78.06 2.54 1277 8.82 

750-1500 169.67 5.52 1598 11.04 

1500-3000 207.27 6.74 989 6.83 

3000-5000 161.59 5.26 425 2.94 

 درشت دانه

5000-10000 179.69 5.85 260 1.80 

10000-20000 118.30 3.85 89 0.61 

 0.73 105 63.77 1960.20 20000شتر از یب

 100.00 14472 100.00 3073.99 جمع کل

  
  

زدانـه  یر یرمسـکون یشـهر عمـوم قطعـات غ   ینـ ین امـر اسـت کـه در شـهر خم    یـ جدول فـوق نشـانگر ا  
ن شــهر یــکنــد کــه در ای) روشــن مــیرمســکونیقطعــات غ يبنــد(دانــه 364-9باشــند. نقشــه شــماره یمــ

ــه صــورت پراکنــده و در تمــام یقطعــات ر ــه ب ــواح یزدان ــه ســمت   ین ــا حرکــت از مرکــز ب ــد. ب حضــور دارن
-یا بـاغ مـ  یـ و  یمتوسـط کـه عمومـًا زراعـ     يبنـد بـا دانـه   یرمسـکون یه و مرز شهر به تعداد قطعـات غ یحاش

  گردد.   یافزوده م –باشند یم یاز آنها زراع یکه برخ –دانه و قطعات درشت -باشند 
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  یرمسکونیقطعات غ يبند: دانه364- 9نقشه شماره 
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 نظام توده و فضا یبررس -پ

ــ از  یکــیهــا و فاصــله آنهــا حجــم یب نســبیــن ســطوح ســاخته شــده و نشــده، نظــم و ترتیرابطــه ب
ف شــده و محــدود یــتعر یمیقــد يشــهرها بــاز در بافــت ياســت. فضــاها يفــرم شــهر يدیــکل يرهــایمتغ

ن، یادیــبــود کــه فضــاها (م یســاختمان يهــابــودن تــوده )Ground(نــه یو در زم یوســتگین پیــانــد.  ابــوده
ــ )Figure(هــا) را برجســته راســته بازارهــا، دروازه ــادلیم ــان ایــم یســاخت و تع ــرار مــی ــا ین دو ق نمــود. ب

 ییان رفــت و گــویــهــا از مان تــودهیــو انســجام م یوســتگین پیــفواصــل ا یل و کــاهش زمــانیــاتومبظهــور 
از روزافـزون بـه بهداشـت و وفـور     یـ ت، نیـ ش امنیل، افـزا یـ خت. مسـئله ظهـور اتومب  یرازه شهر از هم گسـ یش

بـه صـرفه بودنـد،     یجهـت گسـترش افقـ    يشـهرها کـه از لحـاظ اقتصـاد     یدر حواش ير و کشاورزیبا یاراض
ان بــرد. شــهرها در یــرا از م یو خــدمات ی، حکــومتيبــه مراکــز تجــار یتمرکــز جهــت دسترســ تیمحــدود

 يهــاشــهین فاصــله گرفتنــد. ظهــور اندیشــیف شــده پیــت تعریافتنــد و فضــاها از وضــعیســطوح گســترش 
ــوژیو پ يو شهرســاز يدر معمــار یســتیمدرن ــســاختمان ا يشــرفت تکنول ــه مین قضــی ــززان یــه را ب  يادی
 یوســته و افقــیپ يب ســاخت و ســازهایگرفتنــد تــا فضــاها از آســیه در ارتفــاع اوج مــیــد نمــود. ابنیتشــد

ان رفـت. فضـاها   یـ ان تـوده و فضـا از م  یـ م یشـهر رابطـه سـنت    يمصون و محفوظ بماننـد بـا توسـعه عمـود    
بــا  يادهیــش پدیدایــن امــر پیــد ای. تشــد)Figure(هــا شــدند جهــت برافراشــتن تــوده )Ground( يانــهیزم

ــوان فضــاها ــ )Lost Space(رهاشــده  يعن ــته اســت. پد یرا در پ ــداش ــرنج  يادهی ــروزه از بغ ــه ام ــرک ن یت
  رود. یبه شمار م يمسائل شهر

 يهانه تودهیک نقش در زمیبه عنوان  يشهر ي، بندرت فضايامروز يشهر يهاان توسعهیدر جر
جه آنچه در اکثر یگردد. در نتیده شده لحاظ میشیاس، شکل اجزاء و ارتباطات اندیهمراه با مق یساختمان

ز از یشهر ن ینیباشد. خمیشکل و فاقد روح میب )Anti-Space( ییها ظهور کرده است ضد فضاهاطیمح
در  یخیبا هسته تار يگر از شهرهاید ياریرابطه توده و فضا مصون نمانده و همانند بس یان آشفتگیجر

-د (شمال غرب) و توسعهیجد يهاان توده و فضا در توسعهیارتباط م یگن آشفتیدر حال توسعه، ا يکشورها

  باشد.  یرامون مشهودتر میپ ییو شتابان روستا ياهیحاش يها
گذار ریساختار شهر تأث یادراک- ییفضا يهاتیفیش کیدایبر پ ينظام توده گذار یت و چگونگیفیک

شهرهاست.  یبه زندگ یبخشت یفیرگذار در کین عوامل تأثیاز مهمتر یکی يشهر يت فضایفیهستند. ک
ستشان دارد. یط زیت تجربه حضور افراد در محیفیبا ک یمیدار و مستق یارتباط معن يشهر يت فضاهایفیک

 ید میف و تحدیگر تعریکدیدر کنار  یساختمان يده شدن توده هایچ یاصوًال به واسطه چگونگ يشهر يفضا
است که  ياز جمله موارد ییف ارتباطات فضایتعر یو چگونگ یساختمان يدمان توده هایب چیگردد. ترت

  دهد. یرا شکل م يشهر يت فضاهایهام
 يهـا بـا اسـتفاده از نقشـه    يشـهر  يو فضـاها  یسـاختمان  يان تـوده هـا  یـ ف ارتبـاط م یـ تعر یچگونگ
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متضــاد ن روش دو نقشــه بــه صــورت کــامًال یــمتــداول اســت. در ا ی) روشــFigure–Groundنــه (یزم-نقــش
ه یــته يموجــود شــهر يهــابافــت یپــر و خــال ياز فضــاها ياســهی) و بــه صــورت مقا - Negativeو ی(نگــات

ف و بـا رنـگ   یـ ) تعرFigure -نقـش (مثبـت    يپـر بـه عنـوان فضـاها     يها فضـاها از نقشه یکیگردد. در  یم
ــگ Ground - ینــه (منفــیزم يبــه عنــوان فضــا یخــال يره نشــان داده شــده و فضــاهایــت ــه رن روشــن ) ب

ن دو نقشـه در  یـ سـه ا یگـردد. بـا مقا   یه مـ یـ گـر بـر عکـس مـوارد مـذکور ته     یمشخص شده اسـت. نقشـه د  
  گردد. یها مورد مطالعه واقع مان آنیو ارتباط م یپر و خال يگر فرم فضاهایکدیکنار 

ــدر ا ــوده ی ــان قســمت منظــور از ت ــاختمان يه ــطوح یس ــ یس ــرد  یم ــوع عملک ــارغ از ن ــه ف باشــد ک
باشـد کـه   یمـ  یصـورت گرفتـه اسـت و منظـور از فضـا سـطوح       ییآنها سـاخت و سـازها   يشان، بر رویدرون

، سـطح بـاز   يکشـاورز  یسـبز و بـاز، اراضـ    يجـه سـطوح معـابر، فضـاها    یباشـند. در نت یفاقد ساخت و ساز م
ن یـ ش از ایانـد همانگونـه کـه پـ    ن، بـه عنـوان فضـا در نظـر گرفتـه شـده      ین چنـ یاط) و سطوح ایقطعات (ح

توسـعه و امکانـات مداخلـه در مراحـل      يهـا ن مـوارد بـه شـناخت فرصـت    یـ اس ایـ مطالعـه و ق د، یـ ان گردیب
  کمک خواهد نمود. یآت

ــبات    ــدوده محاس ــل مح ــاحت ک ــوع مس ــهر( یاز مجم ــا   5213ش ــار) تنه ــد ( 5/16هکت  7/863درص
ــوده  ــار) از آن تحــت اشــغال ت ــاهکت ــ یســاختمان يه ــباشــد. ایم ــوده هــا ی ــاحش نســبت ت  ين اخــتالف ف

ـ  یساختمان از شـهر دارد.   ياو باغـات در بخـش عمـده    یزراعـ  يهـا يشـه در غلبـه کـاربر   یفضـا عمـدتًا ر   هب
و  يه مرکــزیــدر ناح یسـاختمان  يهــامشـخص اســت تــراکم تـوده   346-10همانگونـه کــه در نقشـه شــماره  

شـتر بـوده و بـه    یه شـهر (محـالت فروشـان، ورنوسـفادران و خـوزان) ب     یـ اول يهسـته هـا   يریدر محل قرارگ
ــدر ــا فاصــله گــرفتن از مج و یت ــاز و فاقــد تعر يهان غلبــه کاســته شــده و فضــا یــرکــز از اب ــب ف مطلــوب ی
ان تـوده و  یـ آنچـه مشـهود اسـت ارتبـاط و تعـادل مطلـوب م       يه مرکـز یـ ابنـد. در ناح ی یمـ  يبرتـر  يکالبد
 یانیـ م يان خـود دارنـد فضـاها   یـ کـه م  یبـا ارتبـاط و انسـجام مطلـوب     یسـاختمان  يباشد. توده هـا  یفضا م
ـ یشـرق  ینـد. در نـواح  ینما یف میررا تع آبـاد،  يه، جـو یـ ر هرسـتان، جواد یـ نظ یدر محالتـ  یو جنـوب  ی، غرب

ــاد، وازقرطمــان، اســالم ــ..) ا.چــه ویآب ــوده هــا ی ــر شــده و ت ــگ ت ــه صــورت  یســاختمان ين ارتبــاط کمرن ب
ـ  یـ ع واقع شـده انـد. در ناح  یوس يان فضاهایپراکنده در م  يو منـاطق مربـوط بـه توسـعه هـا      یه شـمال غرب

 یو فضــا از لحــاظ کمــ یســاختمان يان تــوده هــایــه) ارتبــاط میــد (محــالت هفتصــد دســتگاه و منظریــجد
ــ ی(ســطح اختصــاص  ــا از لحــاظ ارتباطــات فضــا  یافتــه) قابــل قبــول م ف یــت و تعری، محصــورییباشــد ام

توسـعه تـوده    يگـر فضـاها پـس مانـده هـا     یباشـد. بـه عبـارت د   یمشهود نمـ ن ارتباط چندان یفضا ا یشدگ
  باشند. یم یساختمان يها

ــه ــانقش ــماره  يه ــدر ق 364-11و  364-10ش ــا ی ــدیاس ب ــعیک ــوده یگر وض ــا را در ت نظــام ت و فض
  آورند. یر میشهر به تصوینیشهر خم
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  باز يدر بستر فضاها یساختمان يها: توده364- 10نقشه شماره 
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  یساختمان يهاباز احاطه کننده توده ي: فضاها364-11نقشه شماره 
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  گریکدیروابط آنها با  یمحدوده محالت مختلف در شهر و چگونگ یبررس - 3- 6- 4- 3
ز یــهــا و ند، احــداث راهیــجد ياگرچــه تحــوالت قــرن حاضــر همچــون انتقــال فرهنــگ و تکنولــوژ

ــاع  ــط اجتم ــاعیگســترش رواب ــت اجتم ــهرها ی، باف ــیهمچــون خم ییش ــه  ین ــرده و ب ــون ک ــهر را دگرگ ش
ـ  گر ادغـام شـده  یکـد یدر  ين تحـوالت، محـالت شـهر تاحـد    یموجب ا ن شـهر  یـ ن حـال در ا یدر عـ  یانـد، ول

 یسـنت  یانـد، بافـت اجتمـاع   روسـتا بـوده   ين، کـه روزگـار  یران زمـ یـ کوچـک ا  ياز شـهرها  ياریهمچون بس
) شــهر ی(اجتمــاع یعرفــ يبنــدنــرو در ادامــه محلــهیحــاکم اســت. از ا ییو روســتا ياات محلــهیبــا خصوصــ

  قرار گرفته است. یمورد مطالعه و بررس
  

  شهر  ینی) مختلف در خمی(اجتماع یمحدوده محالت عرف یمعرف -3- 6- 3-4- 1
محـالت   م کـرد ید تقسـ یـ م و جدیقـد  يهـا تـوان بـه محلـه   یشـهر را مـ  ینـ یخم يهـا در کل محله

-افتـه یر شـکل داده و توسـعه   ییـ مشـترك دارنـد و بـه مـوازات تحـوالت شـهر تغ       یاتیشـهر خصوصـ  ینیخم

و مجـاورت بـا شـهر اصـفهان موجـب رشـد        یارتبـاط  يهـا ، گسـترش راه يکشـاورز  يهـا تیاند. کاهش فعال
ک بـه  یـ نزد يکـه روسـتاها   ير گشـته اسـت بـه طـور    یـ ن شـهر در چنـد دهـه اخ   یـ و گسترش ا ینیشهرنش
  گردند.  یشهر محسوب م يهاوسته و در حال حاضر از محلهیر به شهر پیاخ يسالها یشهر ط

ــیخم ــکل ین ــان ش ــهر از زم ــگش ــ يری ــن پایاول ــاهی ــنعت يه ــذ  یص ــفهان، پ ــه اص  يرایدر منطق
ن اقشـار در  یـ ر شـدند. ا ین شهرسـتان سـراز  یـ بـه ا  یصـنعت  ياشـتغال در واحـدها   يبوده کـه بـرا   ینیمهاجر

ن قشـر  یـ برقـرار نمودنـد. ا   یآن روابـط اجتمـاع   یدنـد و بـا سـاکنان بـوم    یگز یمحالت مختلـف شـهر سـکن   
ــه دل ــه ســکونت در بخــش يشــتریش بی، گــرایل عــدم وابســتگیــمهــاجر ب ــافتــه جدیتوســعه  يهــاب د و ی

  اند.شهر داشته یحواش
ــداث خ ــانیاح ــااب ــجد يه ــه اخی ــد ده ــد در چن ــی ــش مهم ــتقل و   یر، نق ــت مس ــالل باف در انح

هـا در محلـه بـه منزلـه تـار و      گر داشـته اسـت. در گذشـته شـبکه راه    یکـد یوند آنهـا بـه   یها و پمحله يمنزو
له ین وسـ یکـرده اسـت. بـد   یاز درون محلـه عبـور نمـ    یاصـل  يهـا شـده و راه یپود بافت محلـه محسـوب مـ   

-له راهیکـه امـروزه محـالت شـهر بـه وسـ       یده اسـت. در حـال  یـ گردیت مـ یـ محـالت تثب  یـی درونگرا یژگیو

از دسـت   يا اقتصـاد یـ  ی، چـه اجتمـاع  ي، بافـت منسـجم خـود را چـه در شـکل کالبـد      یو فرعـ  یاصـل  يها
  گردد.یهمگن در آنها مشاهده م یتیوضع يریگش به شکلیداده و گرا

 ییبافــت روســتا ياز محــالت در گذشــته روســتا بــوده و امــروزه تــا حــدود  یان برخــیــن میــ. از ا
  گشته است. یل بررسیک به تفصیهر  يهایژگیاند. در ادامه وخود را حفظ نموده
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  شهر  یو اصل یمیمحالت قد - الف
باشـند؛ کـه در گذشـته بـه شـکل مسـتقل در مجـاورت        یهـا در واقـع همـان سـه ده مـ     ن محلـه یا

  گر قرار گرفته بودند. (خوزان، فروشان و ورنوسفادران)یکدی
نـد  یآیشـهر بـه حسـاب مـ     ین محـالت کـه در حـال حاضـر از محـالت بـزرگ و اصـل       یدر ادامه ا 

  . 1اندقرار گرفته یبه طور جداگانه مورد بررس
  

  ا بن اصفهانیورنوسفادران  •
د و در مرکـز شـهر واقـع شـده اسـت. محلـه       یـ آین محلـه شـهر بـه حسـاب مـ     یتـر عین محله وسیا

ــذکور در  ــیــم ــوچکتر   يبنــدمیک تقس ــاردر«همچــون  يبــه محــالت ک ، »گارســله«، »باولگــان«، »گ
  شود.یک میتفک» آبادزاغه«و » کوشکباج«

خامــه آبــاد و باولگــان) و (عمــدتًا در کوشــکباج، زاغــه يکــارن محلــه ســنگیــاشــتغال غالــب در ا
ت قــرار یــن محلــه در درجــه دوم اهمیــز در ایــن یو دبــاغ ياپارچــه پنبــه يل و رنگــرزیــاســت. تکم یقــال

باشـند؛  یبرخـوردار مـ   يمناسـبتر  یگـر از وضـع مـال   ین محلـه نسـبت بـه محـالت د    یـ ا یاهال یدارد. بطورکل
  باشد.یت در تمام محالت ورنوسفادران همچون گارسله موجود نمین وضعیالبته ا

ــات  ــه ســکونت در محــالت جد طبق ــنســبتًا مرف ــاختمانی ــاد و س ــه   يه ــاز شــمال شــهر را ب نوس
ــد  ــش ق ــکونت در بخ ــز یمیس ــرج  يو مرک ــهر ت ــیش ــ یح م ــد. در ع ــط   یدهن ــظ رواب ــت حف ــال جه ن ح

  د. ینمایشهر را حفظ م یمیخود در بافت قد یمیقد يها، خانهيشاوندیخو
ـ  یرون از خانـه کـم مـ   یـ بت زنـان  یـ زان فعالیـ اسـت. م  یشکل ازدواج عمدتًا درون گروهـ   یباشـد ول

ن یـ دهنـد. مهـاجرت بـه ا   یمـ  يشـتر یت بیـ ل دختـران اهم یگـر بـه تحصـ   ین محله به نسبت محـالت د یدر ا
  به خصوص خوزستان صورت گرفته است. یربومیمحله توسط افراد غ

  
  فروشان •
، »يانجویــم«شــهر واقــع شــده و بــه چنــد محلــه کــوچکتر همچــون ینــین محلــه در غــرب خمیــا

ــو«، »دیدرب ســ« ــه ن ــا«و » دریــمالح«، »الدره«، »محل ل یم شــده اســت. از عناصــر تشــک یتقســ» قلعــه آق
  توان به دوشنه بازار، مسجد جامع و حمام الدره اشاره نمود.یدهنده آن م

پارچــه  ی، بافنــدگی، خامــه قــالیاف مصــنوعیــو ال ياپنبــه ین محلــه بافنــدگیــاشــتغال غالــب در ا
ن محلـه عمـدتًا   یـ اسـت. سـاکنان ا   یازدواج آنهـا عمومـًا درون گروهـ   ن اسـت شـکل   یو ساخت ظروف مالمـ 

                                                             
  . 1373شهر، مهندسان مشاور شهر و خانه، مطالعات طرح جامع خمینی - 1
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شـده شـمال    يزیـ رد و برنامـه یـ توسـعه جد  يهـا بـه سـکونت در بخـش    یشـ یبندند. گرایپا یسنت یبه زندگ
ـ  يهـا شهر ندارند و عمدتًا به ساخت و سـاز در قسـمت   ش ین گـرا یپردازنـد و همـ  یشـهر مـ   یو جنـوب  یغرب

  ن و فروشان شده است.خوزا يوستن دو روستایموجب پ
  خوزان •
، »آبـاد فـتح «، »آبـاد شـمس «از جملـه   ين محله در شـرق شـهر واقـع شـده و محـالت کـوچکتر      یا

 یرد. از عناصـر اصـل  یـ گیرا دربرمـ » سـکه الـرز  «و » کهنـدژ «، »هـا يانصـار «، »بوسـتان نهـم  «، »آبـاد اسالم«
  اشاره نمود. یمیبازار و چند حمام قد توان به مسجد جامع، پنجشنبهیآن م يامحله یو باستان

ــاشــتغال غالــب در ا ــاغی ــه دب ــابین محل و  يل، کشــاورزین و اســتی، ســاخت ظــروف مالمــی، زهت
بـوده   ینیمهـاجر  يرایشـهر پـذ  ینـ یر محـالت خم یز ماننـد سـا  یـ ن محلـه ن یـ رون از محله است. ایب يدامدار

ا در زمـان جنـگ بـه    یـ نقـل مکـان نمـوده    ن شـهر  یـ شـگاه بـه ا  یکار در کارخانه ذوب آهـن و پاال  يا برایکه 
  اند. ن شهر مهاجرت کردهیا

ـ  یل دهنـده شـهر کـه مهاجرپـذ    یگـر تشـک  یمحله خـوزان بـرخالف دو محلـه د    ن یسـاکن  یر بـوده ول
ن یشــتر، ســاکنیب يهــال مهــاجرتیــانــد؛ بــه دلآن داشــته یو بــوم یخیت تــاریــدر حفــظ هو یســع یبــوم
 ین بـوم یاز سـاکن  ينمـوده و در حـال حاضـر تعـداد محـدود     ن محلـه نقـل مکـان    یـ به مرور زمان از ا یبوم
شـتر  یب ین بـوم ین محلـه نسـبت بـه سـاکن    یـ در ا ین افغـان یانـد و تعـداد مهـاجر   مانـده  ین محلـه بـاق  یدر ا
  باشد. یم

  
  اطراف به محدوده شهر  يوستن روستاهای، حاصل از پیمیمحالت قد -ب

ج ی، بتــدریســاخت و ســاز مســکونزان یــش میگــذر زمــان و افــزا یطــ "ســده"اطــراف  يروســتاها
ــه محــدوده شــهر پ ــروزه ایب ــوســتند. ام ــ ین روســتاها کــه بعضــی ــدمت یحت ــدازه ســه روســتا  یق ــه ان  يب

ر بـه  یـ دهنـد. در ز یل مـ یم شـهر را تشـک  یاز محـالت قـد   یه شـهر دارنـد، بخشـ   یـ دهنـده هسـته اول  لیتشک
  ن محالت پرداخته شده است.یک از ایل به هر یتفص

  اندوان •
ن محلــه بــه یــگــذرد. ایدســتگرد از آن مــ يشــود کــه مــادیشــهر محســوب مــ یاز محــالت شــرق

ده یــم گردیتقســ "یزونــیکوچــه خ"و  "هیســجاد"، "انیــریم"، "هــايمجــر"خــرد همچــون محلــه  یمحالتــ
ن یـ اسـت. اشـتغال شـاخص در ا    سـاکن در انـدوان بـوده    يهـا لیـ عمـدتًا براسـاس فام   يبنـد مین تقسیکه ا

ن محلـه  یـ اسـت. ا  یاف مصـنوع یـ و ال ياپنبـه  ی، بافنـدگ ی، خامـه قـال  يک سـاز یـ ، موزائيکـار مانیمحله س
-یل مـ یتشـک  یداشـته و عمـدتًا سـاکنان آن را افـراد بـوم      يکمتـر  يریر محـالت مهاجرپـذ  ینسبت بـه سـا  

  دهند. 
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  ان          یآدر •
ـ  يریـ گبـه سـابقه شـکل    یم جنـوب شـهر بـوده اسـت کـه قـدمت      یقد ين محله از روستاهایا ن یاول

ــا یســتیز يهــامــذهب زرتشــت در روســتاها و کــانون يهــاهیــپا ــه یــران دارد. اشــتغال غالــب در ای ن محل
ــافحولــه ــه صــورت کارگــاه  یب ــتول یاســت کــه ب ــ ید مــی و درون  یشــود شــکل ازدواج عمــدتًا درون گروه
  است.  يامحله

  
  هرستان   •

 یاصـل ان قـرار دارد. از عناصـر   یـ گـردد کـه در مجـاورت آدر   یشـهر محسـوب مـ    یاز محالت جنـوب 
شـده   ينوسـاز  يهـا شـده اسـت. تعـدد پـالك     يدهنده آن مسـجد جـامع و حمـام بـوده کـه نوسـاز      لیتشک
  ده است.یو فرسوده آن گرد یمیر چهره قدیین محله، سبب تغیدر ا

  
  ز یاسفر •
ــا  یمیشــرق شــهر و در جنــوب محلــه دســتگرد واقــع شــده و از محــالت قــد ن محلــه در شــمالی

و  يریک شـهر بـوده اسـت. در گذشـته آجرپـذ     یـ نزد ياز روسـتاها شـود کـه در گذشـته    یشهر محسـوب مـ  
ــه محســوب مــیغالــب ســاکن يهــاد آهــک و گــچ از اشــتغالیــتول شــده و در حــال حاضــر انجــام  ین محل

  گردد. یمهم آن محسوب م يهااز اشتغال يدر کارخانه و کشاورز یو بافندگ یسندگیدادوستد، ر
  

  آباد يجو •
ــاد از جملــه محــالت شــهر يجــو ــ  يآب ــرویاســت کــه براثــر مهــاجرت ب ــه آن طــی دو دهــه  یه ب

واقـع شـده اسـت؛ و     یاصـفهان  ین محلـه در دو طـرف بلـوار اشـرف    یـ افتـه اسـت. ا  ی يادیـ گذشته گسترش ز
 ییکــامًال روســتا یبــافت يم دارایآبــاد قــديباشــد. جــوید مــیــم و جدیدو بافــت کــامًال متفــاوت قــد يدارا

ــاکن  ــوده و س ــوم یب ــراد ب ــک ین آن را اف ــل یتش ــت جد یم ــد و در باف ــدهن ــاکنی ــا ید س ــدتًا لره  ين عم
  ها هستند. یا خوزستانیچهارمحال و 

  
  جعفرآباد •
شــده اســت. در حــال یمحســوب مــ یز در گذشــته روســتا بــوده و از امــالك اربــابیــن محلــه نیــا

از آن محسـوب   یآبـاد بـه محلـه مـذکور متصـل گشـته اسـت و بخشـ        يد جـو یـ له قسـمت جد یحاضر به وس
  اند. ب شدهیترک ین بومیاند و با ساکنن محله کوچ نمودهیبه ا يادین زیمهاجر .گردد یم
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  د شهر یمحالت جد  - ج
ه، یــانـد، عبارتنــد از: جواد مسـتقل درآمــده  يار بــه شـکل محلــه یـ ن محــالت کـه در دو دهــه اخ یـ ا

  ه.یهفتصد دستگاه و شهرك منظر
محـالت مـذکور عمومـًا     .هسـتند  یاز لحـاظ اجتمـاع   يان دسـته از محـالت فاقـد انسـجام محلـه     یا

 ییا بعضــًا جابجــایــ.. و .، خوزســتان، عــراق وياریــمهــاجران چهارمحــال و بخت یا مــوقتیــاز ســکونت دائــم 
ل محــالت یــن دلی، شــکل گرفتــه انــد. بــه همــیشــهر بــه منــاطق شــمال یر محــالت اصــلین از ســایســاکن

بـه   یابیـ تًا بـه منظـور اشـتغال   کننـد. سـاکنان آنهـا عمـد    یت نمـ یـ م تبعیات محـالت قـد  یمذکور از خصوصـ 
شـود.  یافـت مـ  ی یمختلـف اجتمـاع   يک از محـالت قشـرها  یـ در هـر   ين رویانـد. از همـ  شهر آمـده ینیخم

ل اختالفـات  یـ ن امـر بـه دل  یـ ندارنـد. ا  یت چنـدان یشـهر جـذاب   یسـاکنان بـوم   ياد شده عمدتًا بـرا یمحالت 
  باشد.یو مهاجران م یبوم یان اهالیم یفرهنگ

بـه عنـوان محلـه     ياز محلـه بنـد   يگـر ی، نـوع د یعرفـ  ياست که در کنـار محلـه بنـد   الزم به ذکر 
جهــت  يقــرارداد يمصــوب صــرفًا مرزبنــد يبنــدکن از آنجــا کــه محلــهیز وجــود دارد؛ لــیــمصــوب ن يبنــد
-یبـه چشـم نمـ    یو فرهنگـ  یعوامـل اجتمـاع   یاز بررسـ  يباشـد و در آن اثـر  یمـ  يت خدمات شـهر یریمد

و نحـوه   يکالبـد  يهـا یژگـ یو ین در ادامـه جهـت بررسـ   یمطـرح ندارنـد. بنـابرا   ن مبحث مجال یخورد؛ در ا
  ) محالت مدنظر قرار گرفته است.ی(اجتماعیعرف يارتباط محالت با هم، مرزبند

  
  1شهر از منظر مرز محالت یمحالت عرف یبررس -3- 6- 4- 2-3

نهادهـا و   یبرخـ ق یـ ا از طریـ  یکـ یزیاسـت کـه بـه طـور ف     یخاصـ  یا نـواح یه یقلمرو در واقع، ناح
از قلمـرو معمـوال بـا     يبرخـوردار  .کنـد  یمـ  یک گـروه را معرفـ  یـ ا یـ ک فـرد  یـ ه متعلـق بـه   یـ مقررات، ناح

از بـه حـس مکـان اسـت. مفهـوم      یـ مشـترك اسـت ن   يآنچه در همـه جوامـع بشـر    .خته استیحس مکان آم
 يکــاراکتر يشــود کــه دارا یافــت مــی ییکنــد و در مکانهــا یت مکــان را مشــخص مــیــحــس مکــان ماه
 یوسـتگ یمـردم و پ  يهـا  یوابسـتگ  ،) معتقـد اسـت حـس مکـان    1999( یعـارف .ز هسـتند یمشخص و متمـا 

حـس مکـان را    .ردیـ گ یدر بـر مـ   ،ده انـد یـ آن را سـاختار احسـاس نام   یا آنچـه برخـ  یـ شان و یآنها با مکانها
  ط و حس تداوم دانست. یتوان حس تعلق داشتن به مح یم

ن داخــل و خــارج را مطــرح یروشــن بــ يرابطــه ا ییاز نظــر فضــا ،قلمــرو یبــه عنــوان نــوع ،محلــه
کنـد.   یدا مـ یـ کـه بـا بافـت اطـراف دارد معنـا پ      يمحلـه بـا تضـاد    ییفضـا  يریـ ن جهت گیکند. بنابر ا یم

ـ  ا یـ جـاد شـود و   یک محـدوده مشـخص ا  یـ توانـد بـا داشـتن     یک محلـه و بافـت اطـراف آن مـ    یـ ن یتضاد ب

                                                             
ه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.بنابراین بعضـا ممکـن اسـت مـابین         قابل ذکر است که در مطالعه حاضر مـرز محـالت بـر مبنـاي محـدوده یـا گسـتره هـاي اصـیل و بـا سـابق            - 1

  هستند که فاقد هویت محالت پیرامونی می باشند و صرفا آنها را پر کرده اند. خألهاییمرزهاي مذکور فضاهایی مشاهده شود که مانند 
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س ین امـر گـردد (تـ   یـ توانـد باعـث ا   یک مرکـز مشـخص مـ   یـ ا دارا بـودن  ی يخاص معمار يپ هایداشتن ت
محلــه را در رابطــه بــا  ین خواهــد بــود کــه چــه عــواملیــل محلــه ایــ). مســئله عمــده در تحل2008 ،اونســنو

خـاص نباشـد    يمـرز  ياگـر محلـه دارا   کنـد.  ین مـ یکند و آن را بـا بافـت اطـراف عجـ     یف میاطرافش تعر
ک مرکـز مشـخص   یـ ده نشـود، داشـتن   یـ محلـه بـا بافـت اطـراف د     يناهـا ب يدر سـبک معمـار   یا تفـاوت یو 
بـا   ییبناهـا  یتوانـد بـا معرفـ    یگـر شـاخص شـدن محلـه مـ     یاسـت. از طـرف د   یف آن محله کـاف یتعر يبرا

ن شـده  یخـاص نداشـته و بـا بافـت اطـراف عجـ       يه محلـه مـرز  رد گرچـ یـ خـاص صـورت بگ   يسبک معمار
  باشد. 

ر خواهـد بـود و ممکـن    یـ شـهر متغ  ير قسـمتها یبـارز محلـه از سـا    يو تفـاوت هـا   یزان همگنـ یم
ـ  یچ مـرز مشخصـ  یکـه هـ   یممـزوج شـوند بـه صـورت     يگـر یج در محله دیاز محالت به تدر یلیاست خ ن یب

هـر چـه    .داشـته باشـد   یک محلـه ممکـن اسـت لبـه واضـح     یـ  يگـر یف نباشـد. در مـوارد د  یـ آنها قابـل تعر 
 یسـخت  يده و لبـه هـا  یرا بـه شـهر بخشـ    يشـتر یباشـند، سـاختار ب  رتر یشـتر و نفوذناپـذ  ین مرزها بیتداوم ا
 یف مــیتوصــ یعیکننــد. محــالت بــه عنــوان منــاطق وســ یجــاد مــیمحــالت و منــاطق مختلــف ا يرا بــرا

کـه   یانـد بـه صـورت    ییات مشـترك و خـاص قابـل شناسـا    یخصوصـ  یاز برخـ  يل برخـوردار یشوند که به دل
) 1983هـارا (  ی). بـا توجـه بـه گفتـه آشـ     2005مـن،  ورود بـه آن را حـس کنـد( چـپ      یفرد به طور ذهنـ 

ـ یب یژگـ یونـه تنهـا    يخط مرز  یز بـه خـوب  یـ اطـراف آن بنـا را ن   يمنظـر شـهر   یژگـ یوک بنـا بلکـه   یـ  یرون
ـ یو ب یداخلـ  يخـاص از فضـا   ین اسـت کـه مـردم نـواح    یـ کند. نکته مهم ا یمشخص م  یچـه برداشـت   یرون

جـاد  یرا ا ییشـود. مرزهـا، نظـم فضـا     یاز کجـا آغـاز مـ    یخـارج  يا فضـا یـ  یداخل يدارند و از نظر آنها فضا
نـد. بـول نـو    ینما ین مـ یـی شـود، تع  یجـاد مـ  یله آنهـا ا یرا کـه بـه وسـ    ییت فضایفیت کیکنند و در نها یم

ک مکـان  یـ ق یـ کنـد کـه بشـر تنهـا از طر     ید مـ یـ کنـد و تاک  یمـ  يت مشخص نمودن مـرز پافشـار  یبر اهم
  دارد. یم ش را ابرازیت خویهو ینیت سکناگزیبا قابل

 364-5محــدوده محــالت در ادامــه در جــدول شــماره  یباتوجــه بــه مــوارد فــوق و لــزوم بازشناســ
ــمــرز هــر  ــی ــدر جهــات مختلــف جغراف یک از محــالت عرف ــورد بازشناســ ییای ــو تحل یم ــه ی ــرار گرفت ل ق

  است. 
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  از منظر مرز محالت یمحالت عرف ی: بررس364- 5جدول شماره 

  نام محله
جهات 
 ییایجغراف

  مرزمحالت

  نوع مرز مشخص شده محدوده محله
محور 
  یخدمات

ان یشر
  لیمس  يعبور

باغات و مزارع 
  ارتفاعات  يکشاورز

فاقد مرز 
  مشخص

  خوزان

  ü  -  ü  -  -  -  شمال
  -  -  ü  -  -  -  شرق
  -  -  -  -  -  ü  غرب
  -  -  -  -  -  ü  جنوب

  ورنوسفادران

  -  -  -  -  ü  -  شمال
  -  -  ü  -  -  -  شرق
  -  -  ü  -  -  -  غرب
  ü  -  -  -  -  ü  جنوب

  فروشان

  ü  -  -  -  -  -  شمال
  -  -  -  -  -  ü  شرق
  -  -  ü  -  -  -  غرب
  ü  -  -  -  -  ü  جنوب

  اندوان

  -  -  -  -  -  ü  شمال
  -  -  ü  -  -  -  شرق
  -  -  -  -  -  ü  غرب
  ü  -  ü  -  -  -  جنوب

  انیآدر

  -  -  -  -  -  ü  شمال
  -  -  -  -  -  ü  شرق
  -  -  ü  -  -  -  غرب
  -  -  ü  -  -  -  جنوب

  هرستان

  -  - -  - ü  -  شمال
  -  - ü  -  -  -  شرق
  -  - -  -  -  ü  غرب

  -  - ü  -  -  -  جنوب

  زیاسفر

  -  - ü  -  -  -  شمال
  ü  - -  -  -  -  شرق
  -  - ü  -  -  -  غرب
  ü  - -  -  -  -  جنوب

  آباد يجو

  -  - ü  -  -  -  شمال
  ü  - -  -  -  -  شرق
  -  - ü  -  -  -  غرب
  -  - ü  -  -  -  جنوب

  چهیواز
  -  - ü  -  -  -  شمال
  -  - ü  -  -  -  شرق
  -  - ü  -  -  -  غرب
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  نام محله
جهات 
 ییایجغراف

  مرزمحالت

  نوع مرز مشخص شده محدوده محله
محور 
  یخدمات

ان یشر
  لیمس  يعبور

باغات و مزارع 
  ارتفاعات  يکشاورز

فاقد مرز 
  مشخص

  -  - ü  -  -  -  جنوب

  دستگرد قداده

  -  - ü  -  -  -  شمال
  ü  - -  -  -  -  شرق
  ü  - -  -  -  -  غرب
  -  - -  -  -  ü  جنوب

  قرطمان

  -  - ü  -  -  -  شمال
  -  - -  -  ü  -  شرق
  -  - ü  -  -  -  غرب
  -  - -  -  ü  -  جنوب

  هیجواد

  ü  - -  - -  ü  شمال
  -  - -  -  -  ü  شرق
  -  - ü  -  -  -  غرب
  -  - ü  -  ü  -  جنوب

هفتصد 
  دستگاه

  -  - -  - ü  -  شمال
  -  - -  -  ü  -  شرق
  -  - -  -  -  ü  غرب
  -  - -  -  - ü  جنوب

شهرك 
  هیمنظر

  -  - -  -  ü  -  شمال
  -  - -  -  - ü  شرق
  -  -  -  -  ü -  غرب
  -  -  -  -  ü -  جنوب

  اسالم آباد

  -  - -  -  ü  -  شمال
  -  - -  -  -  ü  شرق
  -  - -  -  ü  -  غرب
  -  - ü  -  -  -  جنوب

ز یشهر را به دو دسته متما ینیموجود در خم یتوان محالت عرف یم يک جمع بندیباتوجه به جدول فوق در 
 فیمشخص و تعر يمرز يدارا ییایجهات جغراف یرد که در تمامیگیرا دربرم ینمود. دسته اول محالت يبندمیتقس

نگونه محالت یف شده نام گرفته اند. از ایمرز مشخص و تعر ين دسته از محالت اصطالحًا محالت دارایشده هستند. ا
  چه را نام برد. یقرطمان و واز ،هفتصد دستگاه ،هیهمچون شهرك منظر يتوان موارد یم

از جهات  یده در برخف شیاز مرز تعر يرد که با وجود برخورداریگیرا دربرم یدر مقابل دسته دوم محالت
 يهان امر عمدتًا به علت نفوذ بافتیف شده هستند. ایا چند جبهه فاقد مرز مشخص و تعریک و یدر  ییایجغراف
ل فروشان، یاز قب یده شده اتفاق افتاده است. محالتیشیش اندیبدون طرح از پ یمین مرز محالت قدیماب یف یمسکون

در نقشه  شوند. ین دسته محالت محسوب میه از ایآباد و جواديهرستان، جوان، یخوزان، ورنوسفادران، اندوان، آدر
  اند.ده شدهیر کشیمذکور به تصو يبنددسته يبر مبنا یه محالت عرفیکل 364- 12 شماره
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  از منظر مرز محالت یمحالت عرف ی: بررس364-12نقشه شماره 
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  گاه مرکز محالتیشهر از منظر جا یمحالت عرف یتیفعال -يل ساختار کالبدیتحل - 4-6-3- 3- 3
ک کـل ســاختار  یـ کنـد تـا بــه شـهر بـه عنــوان      یز محــالت مختلـف کمـک مــ  یات متمـا یخصوصـ 

سـتم ذهـن شهرسـازان و معمـاران را بـه خـود مشـغول        یمحـالت در سراسـر قـرن ب    يزیـ ببخشند. برنامـه ر 
ده بـه عنـوان   یـ ن ایـ انسـبت بـه آن وجـود دارد. بحـث در مـورد اسـتفاده از        يکرد و هنوز هـم عالقـه وافـر   

 1927در ســال  ي). کالرنــس پــر2001پــور،  یهمچنــان ادامــه دارد ( مــدن يشــهر یک واحــد در طراحــیــ
شــنهاد کــرد کــه یپ يورك مطـرح کــرد. و یــوین ياز طــرح منطقــه ا یده واحــد محلــه را بــه عنـوان بخشــ یـ ا

مســتقر شــود، هســته  یمســکون ينســبت بــه واحــدها ياده رویــروزانــه در فاصــله پ یزنــدگ يازهــایه نیــکل
ن یـ داد. ا یل مـ یتشـک  یک مرکـز خـدمات  یـ فروشـگاه و   ي، تعـداد ییک مدرسـه ابتـدا  یـ ن واحدها را یمرکز ا

 یید را بـه وجـود آورده اسـت و بـه الگـو     یـ جد يشـهر  یاست کـه امـروزه اسـاس تفکـر طراحـ      ییهمان الگو
  ل شده است.یا تبدید در سرتاسر دنیجد یمحالت مسکون يبرا

گـاه مرکـز محـالت    یمحـالت، جا  یتیفعـال  – يل سـاختار کالبـد  یـ امـه بـه منظـور تحل   نرو در ادیاز ا
 ین راســتا ســاختار مرکـز محــالت بــه دو دســته کلــ یــده اســت. در ایـ واقــع گرد یل و بازشناســیــمـورد تحل 

ــانون ــور یک ــ يو مح ــالت دارا  یتقس ــت. منظــور از مح ــده اس ــز  يم ش ــاختار مرک ــانون يس ــه  یک در مطالع
ــوارد ــوع خاصــ  يحاضــر، م ــا حضــور ن ــاز قب ياز کــاربر یاســت کــه در آنه ، يتجــار – یل مراکــز خــدماتی

ن یســاکن ییجهــت گردهمــآ یلــیبــه ســاختار آن و دل یا پــارك در محلــه ســبب انســجام بخشــیــمســجد و 
  گردد.یمحسوب م

 يهــايشــوند کــه در آنهــا کــاربریشــمرده مــ يمحــور يســاختار مرکــز يدارا یدر مقابــل محالتــ
ن مراکـز  یـ انـد. از جملـه ا  شـکل گرفتـه   یخـاص و بـه صـورت خطـ     يرامـون محـور  یل، پن محیجاذب ساکن

ـ  یخـدمات  يهـا ابـان ی، خيادرون محلـه  یخـدمات  يهـا توان به راسـته یم يمحور -ا پـارك یـ و  يان محلـه یب

  اشاره نمود. یخط يها
انـد.  ل قـرار گرفتـه  یـ و تحل یابیـ شـهر، مـورد ارز  ینـ یموجـود در خم  یه محـالت عرفـ  ین مبنا کلیبرا

ــماره    ــدول ش ــه در ج ــانطور ک ــت؛ در   364-6هم ــده اس ــآم ــعی ــدک جم ــ يبن ــ یم ــالت عرف ــوان مح  یت
م نمـود. دسـته نخسـت محـالت     یبـه سـه دسـته تقسـ     یتیفعـال  – يشهر را از منظـر سـاختار کالبـد   ینیخم
اسـت در مقابـل دسـته     یشود کـه در آنهـا سـاختار مرکـز محلـه صـرفًا بـه صـورت کـانون         یرا شامل م یعرف

ــه صــورت محــور یــگیرا دربرمــ یحــالت عرفــدوم م باشــد و یمــ يرد کــه در آنهــا ســاختار مرکــز محلــه ب
ــ  ــر محالت ــاالخره دســته ســوم مشــتمل ب ــار برخــوردار  یب ــز ياســت کــه در کن ــانون ياز ســاختار مرک ، یک

  باشند. یز مین يمحور يساختار مراکز يدارا
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   گاه مرکز محالتیشهر از منظر جا یمحالت عرف یتیفعال - يل ساختار کالبدی: تحل364- 6جدول شماره 

  ینام محله عرف

  ل دهنده ساختار مرکز محالتیعناصر تشک
فاقد هرگونه 

عنصر 
  يساختار

  يمحور  یکانون
مراکز 
 -  یخدمات
  يتجار

مسجد و 
  پارك  مدرسه  هینیحس

 يهاراسته
درون  یخدمات

  يامحله

 يهاابانیخ
ن یب یخدمات
  يامحله

  یپارك خط

  -  -  ü  -  ü  ü  -  -  خوزان
  -  -  ü  -  -  ü  ü  -  ورنوسفادران

  -  -  ü  ü  -  ü  ü  -  فروشان
  -  -  ü  -  -  ü  ü  ü  اندوان

  -  -  ü  ü  -  ü  ü  -  انیآدر
  -  -  ü  -  ü  -  -  ü  هرستان

  -  -  -  -  -  -  ü  -  زیاسفر
  -  -  -  ü  -  -  -  -  آباديجو

  -  -  -  ü  -  -  -  ü  چهیواز
  -  -  -  ü  -  ü  -  ü  دستگرد قداده

  -  -  ü  -  ü  -  -  ü  قرطمان
  -  -  ü  -  -  -  -  -  هیجواد

  -  - -  -  ü  -  -  ü  اسالم آباد
  -  -  -  -  ü  ü  ü  ü  هفتصد دستگاه

  -  -  -  -  ü  -  -  ü  هیشهرك منظر

     

ده شـده اسـت؛ در   یر کشـ یز بـه تصـو  یـ ن 364-13 چنانکـه در نقشـه شـماره    ،يبنـد ک جمـع یـ در  
خـورد. همـانطور   یبـه چشـم مـ    يو محـور  یاز هـر دو سـاختار مرکـز کـانون     یبـ یعمومـًا ترک  یمیمحالت قد

ل بـه  یـ تـوان بـه علـت تما   ین امـر را مـ  یـ د؛ ایـ ز ذکـر گرد یـ خچـه سـازمان شـهر ن   یتار یشتر در بررسـ یکه پ
  شهر دانست.  یمیقد یدر محالت یاحداث يرامون محورهایپ یخدمات – يساخت مراکز تجار

ــه ا ــاز جمل ــ ی ــالت م ــوان از ین مح ــدوان، آدر   ت ــان، ان ــفادران، فروش ــوزان، ورنوس ــه خ ــمحل ان، ی
ه کـه از جملـه   یـ ر هفتصـد دسـتگاه و شـهرك منظر   یـ نظ یان محالتـ یـ ن میـ چه نام بـرد. در ا یهرستان و واز
 يه دارایــآبــاد و جواديماننــد جــو یو محالتــ یصــرفًا کــانون –گردنــد ید شــهر محســوب مــیــمحــالت جد

  هستند. يصرفًا محور یساختار مرکز محل
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: ساختار مرکزي محوري محله 50 تصویر شماره
 دوشنبه بازار -فروشان 

 : ساختار مرکزي کانونی 51تصویر شماره 
 پارك بهشت –محله منظریه 

: ساختار مرکزي محوري محله آدریان 52 تصویر شماره
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  گاه مرکز محالتیشهر از منظر جا یمحالت عرف یتیفعال - يکالبدل ساختار ی: تحل364- 13نقشه شماره 
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  گریکدیشهر با  ینحوه ارتباط و تعامل محالت عرف یبررس -4-3-4-6-3
گر باعــث کــاهش یکــدین بــا یســاکن یاجتمــاع يامــروز، محــدود شــدن تماســها يایــاگرچــه در دن

ـ  یتعامالت اجتماع مان یدر شـهرها  ییسـاختار فضـا  ن یـ ک محلـه و کمرنـگ شـدن ا   یـ ن افـراد سـاکن در   یب
ن یشـهر، تفکـر محلـه در ذهـن سـاکن      ینـ یماننـد خم  یکـوچک  يخصوصـا در شـهرها   ،گردد؛ هنوز هـم  یم

ن یـ کننـد. ا  یمـ  يشـتر یت بیـ ز دارد و مـردم در محـالت خـود احسـاس امن    یـ از نظـارت را ن  ینسب یمفهوم
شـناخت مـردم نسـبت     يمحـل و تـا حـدود    یکـ یزیاز آشـنا بـودن آنهـا بـا سـاختار ف      یت ناشـ یاحساس امن

  گر است. یکدیبه 
 یجهـت بررسـ   یار مناسـب یـ توانـد مع  یگر، مـ یکـد یزان ارتبـاط و تعامـل محـالت بـا     یگرسو میاز د

ل مبحــث محــالت یــنــرو جهــت تکمیک شــهر محســوب گــردد.از ایــســاختار  يونــدیزان انســجام و همپیــم
گشــته  یگر مطالعــه و بررســیکــدیت بــا ن بخــش نحــوه ارتبــاط و تعامــل محــالیــشــهر،در ا ینــیخم یعرفــ

  است.
ــا ــج حاصــل از اینت ــهی ، نشــان داده شــده اســت ؛ 364-14همچنانکــه در نقشــه شــماره  ،ن مطالع

ــحکا ــدیت از همپی و  ییفضــا یواقــع در مرکــز و در مقابــل گسســتگ  یمینســبتا مناســب محــالت قــد  يون
  شهر دارد. ینواحر ید واقع در سایان محالت عمدتا جدیعدم وجود تعامالت مناسب م
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  گریکدیشهر با  ینحوه ارتباط و تعامل محالت عرف ی: بررس364- 14نقشه شماره 
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ـ در مناطق مختلـف شـهر از طر   یمسکون یساختمان یتراکم کل -5-6-3 ـ ق بازدی ـ  يدهای و  یمحل
  هااز ساختمان يبردارنمونه

ش یتوســعه، افــزا يهــالیپتانســ ییدر وضــع موجــود، شناســا یاز مطالعــه تــراکم ســاختمان هــدف
از تـراکم   یباشـد، آگـاه  یو محـالت مـ   یک از نـواح یـ هـر   يریپـذ تیـ جمع ییت نهـا یـ ن ظرفیـی ارتفاع و تع
ــرموجــود در برنامــه یســاختمان  یبرخــوردار اســت. عوامــل کمــ ياریت بســیــص فضــا از اهمیو تخصــ يزی

ــراکمیــیمــؤثر در تع ــا و تعــداد طبقــات ســا یضــر یســاختمان يهــان ت از ختمان اســت. ب ســطح اشــغال بن
 یشـده و در ادامـه بـا اسـتنتاج از آن تـراکم سـاختمان       ینرو در مبحث موجـود ابتـدا عوامـل مـذکور بررسـ     یا

  . 1شودیم یو محالت بررس یدر نواح یرات آنییو تغ
  
   یمسکون يهاتعداد طبقات ساختمان - 6-3- 1-5

ــ ــاختمان  یبررس ــات س ــداد طبق ــاتع ــکون يه ــیدر خم یمس ــ ین ــهر نشــان م ــد یش ــه ده  6/60ک
 یمسـکون  يهـا سـاختمان  ين رقـم بـرا  یـ انـد؛ ا ک طبقـه احـداث شـده   یـ شهر  یدرصد از کل قطعات مسکون

درصــد  2/0ز یــشــتر نیطبقــه و ب 4 يهــاســاختمانباشــد. یدرصــد مــ 8/2و  3/36ب یــطبقــه بــه ترت 3و  2
  اند.شهر را به خود اختصاص داده يهااز ساختمان

از دهــد. یو محــالت شــهر نشــان مــ یمنــاطق، نــواحســه تعــداد طبقــات در ســطح یو مقا یبررســ
ــ یکــل قطعــات مســکون ــز در منطقــه یــدرصــد ن 4/46و  2درصــد در منطقــه  5/53ک طبقــه شــهر ی ک ی

شـهر بــه خــود   حطبقــه را در ســط 2 يهـا درصـد از ســاختمان  7/53ن منطقــه دو یانـد. همچنــ قـرار گرفتــه 
  اختصاص داده است. 

ــ ــواحیدر ب ــا از من 6ه یــز، ناحیــشــهر ن ین ن -ن تعــداد ســاختمانیشــتریدرصــد، ب 5/21طقــه دو ب

و  16ب یــک بــه ترتیــاز منطقــه  1دو و  هاز منطقــ 5 ینــواحرد. یــگیک طبقــه را دربرمــیــ یمســکون يهــا
ک طبقـه شـهر   یـ  يهـا انـد. از کـل سـاختمان   دهیـ ک طبقـه شـهر احـداث گرد   یـ  يهادرصد از ساختمان 13
ــد در ناح 16 ــدرص ــه دو و  5ه ی ــد در  13از منطق ــناحدرص ــه  1ه ی ــاز منطق ــداث گردی ــک اح ــد. دهی ان

طبقـه شـهر را    کیـ  یمسـکون  يهـا درصـد از سـاختمان   8/5ک، یـ ک منطقـه  یـ ه یـ از ناح 4ن محله یهمچن
دهــد. از یشـتر نشــان مـ  یطبقــه و ب يهـا سـاختمان  یگـر بررســ ید ياز ســوبـه خـود اختصــاص داده اسـت.    

ــل  ــکون 133ک ــه مس ــاال یقطع ــه،  4 يب ــه ( 99طبق ــه  4/74قطع ــد) در منطق ــده 2درص ــع ش ــد. در واق ان
انــد. از منطقــه دو احــداث شــده 2ه یــدر ناح یمســکون يهــادرصــد از ســاختمان 8/30ز یــن یســطح نــواح

                                                             
دانشــگاهی و صــنعتی موجــود در هــاي گیــرد. لــذا پهنــهتــراکم ســاختمانی در بخــش مســکونی صــورت مــیبررســی باتوجــه بــه اینکــه  -1

  اند.   محدوده شهر در محاسبه تراکم ساختمانی لحاظ نگردیده



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  396
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قطعــه  16متــر را بــه  4 يبــاال یمســکون يهــان تعــداد ســاختمانیشــتریمنطقــه دو ب 2ه یــاز ناح 1محلــه 
  است.  درصد) به خود اختصاص داده 12(

ــماره    ــه ش ــدول و نقش ــاختمان   365-1ج ــات س ــداد طبق ــکون یتع ــه    یمس ــهر ب ــطح ش را در س
  . دهدیمو محالت نشان  یک مناطق، نواحیتفک

  و محالت یک مناطق، نواحیبه تفک یمسکون يها: تعداد طبقات ساختمان365-1جدول شماره 

 محالت هیناح منطقه
 جمع کل شتریطبقه و ب 5 طبقه 4 طبقه 3 طبقه 2 طبقه 1

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

1 

1-1-1 583 1.72 458 2.25 50 3.16 2 1.83 0 0.00 1093 

1-1-2 929 2.74 615 3.02 42 2.65 0 0.00 0 0.00 1586 

1-1-3 938 2.77 430 2.11 24 1.52 0 0.00 0 0.00 1392 

1-1-4 1979 5.84 674 3.31 50 3.16 3 2.75 0 0.00 2706 

 6777 0.00 0 4.59 5 10.48 166 10.71 2177 13.06 4429 جمع

2 

1-2-1 1026 3.03 461 2.27 35 2.21 3 2.75 0 0.00 1525 

1-2-2 907 2.68 706 3.47 44 2.78 1 0.92 0 0.00 1658 

 3183 0.00 0 3.67 4 4.99 79 5.74 1167 5.70 1933 جمع

3 

1-3-1 484 1.43 365 1.80 62 3.91 1 0.92 0 0.00 912 

1-3-2 1288 3.80 980 4.82 47 2.97 1 0.92 1 4.17 2317 

1-3-3 297 0.88 215 1.06 11 0.69 0 0.00 0 0.00 523 

1-3-4 1068 3.15 537 2.64 37 2.34 1 0.92 0 0.00 1643 

1-3-5 986 2.91 351 1.73 20 1.26 0 0.00 0 0.00 1357 

 6752 4.17 1 2.75 3 11.17 177 12.04 2448 12.16 4123 جمع

4 

1-4-1 830 2.45 534 2.63 29 1.83 1 0.92 0 0.00 1394 

1-4-2 541 1.60 306 1.50 22 1.39 2 1.83 0 0.00 871 

1-4-3 546 1.61 489 2.40 23 1.45 3 2.75 0 0.00 1061 

1-4-4 992 2.93 636 3.13 40 2.53 2 1.83 0 0.00 1670 

 4996 0.00 0 7.34 8 7.20 114 9.66 1965 8.58 2909 جمع

5 

1-5-1 1076 3.17 831 4.09 69 4.36 3 2.75 0 0.00 1979 

1-5-2 1280 3.78 828 4.07 35 2.21 10 9.17 0 0.00 2153 

 4132 0.00 0 11.93 13 6.57 104 8.16 1659 6.95 2356 جمع

 25840 4.17 1 30.28 33 40.40 640 46.31 9416 46.46 15750 جمع

2 

1 

2-1-1 245 0.72 278 1.37 30 1.89 4 3.67 0 0.00 557 

2-1-2 125 0.37 246 1.21 15 0.95 3 2.75 0 0.00 389 

2-1-3 177 0.52 288 1.42 32 2.02 3 2.75 1 4.17 501 

2-1-4 122 0.36 224 1.10 35 2.21 1 0.92 2 8.33 384 

 1831 12.50 3 10.09 11 7.07 112 5.10 1036 1.97 669 جمع

2 

2-2-1 100 0.29 161 0.79 33 2.08 11 10.09 5 20.83 310 

2-2-2 70 0.21 373 1.83 15 0.95 4 3.67 1 4.17 463 

2-2-3 184 0.54 448 2.20 23 1.45 4 3.67 0 0.00 659 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

 محالت هیناح منطقه
 جمع کل شتریطبقه و ب 5 طبقه 4 طبقه 3 طبقه 2 طبقه 1

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

2-2-4 244 0.72 477 2.35 49 3.09 5 4.59 0 0.00 775 

2-2-5 18 0.05 39 0.19 17 1.07 7 6.42 2 8.33 83 

2-2-6 16 0.05 23 0.11 7 0.44 2 1.83 0 0.00 48 

 2338 33.33 8 30.28 33 9.09 144 7.48 1521 1.86 632 جمع

3 

2-3-1 33 0.10 465 2.29 43 2.71 12 11.01 2 8.33 555 

2-3-2 218 0.64 586 2.88 80 5.05 8 7.34 2 8.33 894 

2-3-3 757 2.23 369 1.81 26 1.64 3 2.75 3 12.50 1158 

2-3-4 603 1.78 322 1.58 27 1.70 2 1.83 1 4.17 955 

2-3-5 180 0.53 483 2.38 51 3.22 1 0.92 2 8.33 717 

 4279 41.67 10 23.85 26 14.33 227 10.94 2225 5.28 1791 جمع

4 

2-4-1 666 1.96 282 1.39 27 1.70 1 0.92 0 0.00 976 

2-4-2 408 1.20 131 0.64 10 0.63 1 0.92 0 0.00 550 

2-4-3 550 1.62 337 1.66 20 1.26 0 0.00 0 0.00 907 

2-4-4 715 2.11 331 1.63 19 1.20 0 0.00 0 0.00 1065 

 3498 0.00 0 1.83 2 4.80 76 5.32 1081 6.90 2339 جمع

5 

2-5-1 314 0.93 293 1.44 32 2.02 0 0.00 0 0.00 639 

2-5-2 763 2.25 316 1.55 19 1.20 1 0.92 0 0.00 1099 

2-5-3 1451 4.28 549 2.70 22 1.39 0 0.00 1 4.17 2023 

2-5-4 881 2.60 329 1.62 35 2.21 1 0.92 1 4.17 1247 

2-5-5 552 1.63 421 2.07 68 4.29 0 0.00 0 0.00 1041 

2-5-6 817 2.41 277 1.36 20 1.26 0 0.00 0 0.00 1114 

2-5-7 650 1.92 431 2.12 57 3.60 1 0.92 0 0.00 1139 

 8302 8.33 2 2.75 3 15.97 253 12.87 2616 16.01 5428 جمع

6 

2-6-1 1569 4.63 740 3.64 33 2.08 0 0.00 0 0.00 2342 

2-6-2 303 0.89 396 1.95 47 2.97 0 0.00 0 0.00 746 

2-6-3 893 2.63 269 1.32 8 0.51 0 0.00 0 0.00 1170 

2-6-4 737 2.17 194 0.95 6 0.38 1 0.92 0 0.00 938 

2-6-5 1301 3.84 213 1.05 6 0.38 0 0.00 0 0.00 1520 

2-6-6 1533 4.52 394 1.94 24 1.52 0 0.00 0 0.00 1951 

2-6-7 958 2.83 232 1.14 8 0.51 0 0.00 0 0.00 1198 

 9865 0.00 0 0.92 1 8.33 132 11.99 2438 21.51 7294 جمع

 30113 95.83 23 69.72 76 59.60 944 53.69 10917 53.54 18153 جمع

 55953 100.00 24 100.00 109 100.00 1584 100.00 20333 100.00 33903 جمع کل
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  : تعداد طبقات ساختمانی مسکونی 365- 1نقشه شماره 
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    سطح اشغال - 3- 6- 2-5
ربنـا و مسـاحت   ین سـطح اشـغال بنـا در سـطح شـهر، سـطوح سـاخته شـده، مسـاحت ز         ییتع يبرا

ــاربر ــورد ن یمســکون يک ــم ــار، ســطوح ســاخته شــده  1126کــل شــهر  یاز اســت. مســاحت مســکونی هکت
ــماره  725 یمســکون ــار اســت. در جــدول ش ــاداده 365-2هکت ــغال نشــان داده   يه ــه ســطح اش ــوط ب مرب

  درصد است.  64شده است. براساس جدول مذکور متوسط سطح اشغال کل شهر 
    یک محالت و نواحی: متوسط سطح اشغال به تفک365-2شماره  جدول

 محله ه یناح منطقه 
مساحت 

  (مترمربع)یمسکون

مساحت ساخته 
 (مترمربع)شده 

متوسط سطح 
 (درصد)اشغال

1 

1 

1_1_1 252713 160992 64 

1_1_2 339774 220675 65 

1_1_3 270624 182497 67 

1_1_4 629322 392680 62 

 64 956843 1492433 1ه یجمع ناح

2 
1_2_1 259544 171391 66 

1_2_2 301289 202922 67 

 67 374313 560833 2ه یجمع ناح

3 

1_3_1 169787 114139 67 

1_3_2 416823 277691 67 

1_3_3 100927 64674 64 

1_3_4 300930 197758 66 

1_3_5 275784 167634 61 

 65 821896 1264253 3ه یجمع ناح

4 

1_4_1 182293 126925 70 

1_4_2 111886 80776 72 

1_4_3 141874 102453 72 

1_4_4 232372 165924 71 

 71 476077 668425 4ه یجمع ناح

5 
1_5_1 350747 233188 66 

1_5_2 310198 216237 70 

 68 449425 660946 5ه یجمع ناح

 60 6623 10980 4 یپهنه صنعت

 66 3085178 4657870 1جمع منطقه 
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 محله ه یناح منطقه 
مساحت 

  (مترمربع)یمسکون

مساحت ساخته 
 (مترمربع)شده 

متوسط سطح 
 (درصد)اشغال

2 

1 

2_1_00 -  -  0 

2_1_1 129472 73828 57 

2_1_2 112792 59339 53 

2_1_3 106832 68251 64 

2_1_4 75534 52332 69 

 60 253751 424630 1ه یجمع ناح

2 

2_2_1 113671 54235 48 

2_2_2 119025 73203 62 

2_2_3 160355 91549 57 

2_2_4 161053 105353 65 

2_2_5 22301 13889 62 

2_2_6 10373 7266 70 

 59 345495 586778 2ه یجمع ناح

3 

2_3_1 117188 80899 69 

2_3_2 263439 167375 64 

2_3_3 328849 194629 59 

2_3_4 251515 152357 61 

2_3_5 174516 109822 63 

 62 705082 1135506 3ه یجمع ناح

4 

2_4_1 197442 124806 63 

2_4_2 126638 77976 62 

2_4_3 208466 131236 63 

2_4_4 233180 151955 65 

 63 485974 765726 4ه یجمع ناح

5 

2_5_1 158868 96840 61 

2_5_2 219351 134874 61 

2_5_3 438845 270018 62 

2_5_4 260148 175979 68 

2_5_5 245002 156620 64 

2_5_6 231174 159251 69 

2_5_7 231538 149944 65 
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 محله ه یناح منطقه 
مساحت 

  (مترمربع)یمسکون

مساحت ساخته 
 (مترمربع)شده 

متوسط سطح 
 (درصد)اشغال

 64 1143525 1784925 5ه یجمع ناح

6 

2_6_1 489688 318764 65 

2_6_2 167090 107607 64 

2_6_3 227916 145910 64 

2_6_4 173145 117426 68 

2_6_5 260063 170437 66 

2_6_6 345362 220371 64 

2_6_7 239455 146561 61 

 64 1227076 1902719 6ه یجمع ناح

 52 270 521 1 یپهنه صنعت

 52 1238 2362 2 یپهنه صنعت

 39 1921 4931 3 یپهنه صنعت

 0 0 0 1 یپهنه دانشگاه

 0 0 0 2 یپهنه دانشگاه

 63 4164330.09 6608098 2جمع منطقه 

 64 7249508.41 11265968 کل شهر 

 

 یقـرار گرفتـه اسـت. بـه طـور کلـ       یسطح اشغال در سـطح شـهر در قالـب چهـار رده مـورد بررسـ      
ــر،  40ســطح اشــغال  يدارا یدرصــد قطعــات مســکون 5در ســطح شــهر،  درصــد در رده  16درصــد و کمت
درصــد از قطعــات  16درصــد و  60-80درصــد بــا ســطح اشــغال     63درصــد،  40-60ســطح اشــغال  

  باشند.یدرصد م 80-100سطح اشغال  يز داراین یمسکون
ــماره   ــدول ش ــ 365-3ج ــکون  یفراوان ــات مس ــارا در رده یقطع ــطح يه ــه تفک  س ــغال ب ــاش ک ی

ــمنطقــه، ناح ــی ــه نشــان م ــم 365-2ن نقشــه شــماره یدهــد. همچنــیه و محل ن ســطح اشــغال را در یانگی
  دهد. یسطح محالت نشان م
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  ه و محلهیک منطقه، ناحیسطح اشغال به تفک يهادر رده یقطعات مسکون یفراوان:  365-3جدول شماره 

 محالت هیناح منطقه
درصد و  40

 کمتر 
 مجموع درصد 100-80 درصد 80-60 درصد 40-60

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

1 

1-1-1 51 1.92 204 2.20 716 2.02 130 1.48 1101 1.96 

1-1-2 85 3.20 257 2.77 1020 2.88 229 2.62 1591 2.83 

1-1-3 64 2.41 212 2.29 915 2.58 208 2.38 1399 2.49 

1-1-4 149 5.60 590 6.37 1665 4.69 309 3.53 2713 4.83 

 12.12 6804 10.00 876 12.17 4316 13.64 1263 13.12 349 جمع

2 
1-2-1 92 3.46 296 3.20 762 2.15 381 4.35 1531 2.73 

1-2-2 65 2.44 203 2.19 1127 3.18 279 3.19 1674 2.98 

 5.71 3205 7.54 660 5.32 1889 5.39 499 5.90 157 جمع

3 

1-3-1 27 1.02 131 1.41 550 1.55 206 2.35 914 1.63 

1-3-2 86 3.23 378 4.08 1497 4.22 364 4.16 2325 4.14 

1-3-3 29 1.09 77 0.83 356 1.00 64 0.73 526 0.94 

1-3-4 66 2.48 227 2.45 1170 3.30 187 2.14 1650 2.94 

1-3-5 109 4.10 309 3.34 775 2.18 168 1.92 1361 2.42 

 12.07 6776 11.30 989 12.26 4348 12.11 1122 11.92 317 جمع

4 

1-4-1 47 1.77 118 1.27 812 2.29 423 4.83 1400 2.49 

1-4-2 32 1.20 65 0.70 505 1.42 271 3.10 873 1.55 

1-4-3 29 1.09 73 0.79 656 1.85 306 3.49 1064 1.89 

1-4-4 30 1.13 136 1.47 1061 2.99 445 5.08 1672 2.98 

 8.92 5009 16.50 1445 8.55 3034 4.23 392 5.19 138 جمع

5 
1-5-1 88 3.31 284 3.07 1251 3.53 363 4.15 1986 3.54 

1-5-2 76 2.86 163 1.76 1301 3.67 619 7.07 2159 3.84 

 7.38 4145 11.22 982 7.19 2552 4.83 447 6.17 164 جمع

 46.19 25939 56.56 4952 45.49 16139 40.20 3723 42.29 1125 جمع

2 

1 

2-1-1 7 0.26 26 0.28 504 1.42 21 0.24 558 0.99 

2-1-2 10 0.38 27 0.29 340 0.96 14 0.16 391 0.70 

2-1-3 8 0.30 98 1.06 390 1.10 5 0.06 501 0.89 

2-1-4 2 0.08 25 0.27 327 0.92 31 0.35 385 0.69 

 3.27 1835 0.81 71 4.40 1561 1.90 176 1.02 27 جمع

2 
2-2-1 8 0.30 37 0.40 259 0.73 6 0.07 310 0.55 

2-2-2 20 0.75 98 1.06 340 0.96 8 0.09 466 0.83 

2-2-3 7 0.26 113 1.22 518 1.46 21 0.24 659 1.17 
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 محالت هیناح منطقه
درصد و  40

 کمتر 
 مجموع درصد 100-80 درصد 80-60 درصد 40-60

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

2-2-4 4 0.15 128 1.38 622 1.75 22 0.25 776 1.38 

2-2-5 1 0.04 6 0.06 75 0.21 1 0.01 83 0.15 

2-2-6   0.00 3 0.03 44 0.12 1 0.01 48 0.09 

 4.17 2342 0.67 59 5.24 1858 4.16 385 1.50 40 جمع

3 

2-3-1 1 0.04 14 0.15 535 1.51 5 0.06 555 0.99 

2-3-2 11 0.41 151 1.63 705 1.99 28 0.32 895 1.59 

2-3-3 104 3.91 267 2.88 763 2.15 24 0.27 1158 2.06 

2-3-4 52 1.95 281 3.03 559 1.58 66 0.75 958 1.71 

2-3-5 19 0.71 137 1.48 522 1.47 39 0.45 717 1.28 

 7.63 4283 1.85 162 8.69 3084 9.18 850 7.03 187 جمع

4 

2-4-1 32 1.20 182 1.97 687 1.94 75 0.86 976 1.74 

2-4-2 38 1.43 133 1.44 325 0.92 54 0.62 550 0.98 

2-4-3 46 1.73 188 2.03 596 1.68 81 0.93 911 1.62 

2-4-4 41 1.54 214 2.31 639 1.80 174 1.99 1068 1.90 

 6.24 3505 4.39 384 6.33 2247 7.74 717 5.90 157 جمع

5 

2-5-1 31 1.17 143 1.54 391 1.10 79 0.90 644 1.15 

2-5-2 116 4.36 256 2.76 526 1.48 212 2.42 1110 1.98 

2-5-3 184 6.92 467 5.04 1054 2.97 327 3.73 2032 3.62 

2-5-4 76 2.86 229 2.47 601 1.69 344 3.93 1250 2.23 

2-5-5 39 1.47 186 2.01 698 1.97 122 1.39 1045 1.86 

2-5-6 71 2.67 201 2.17 494 1.39 352 4.02 1118 1.99 

2-5-7 71 2.67 215 2.32 592 1.67 267 3.05 1145 2.04 

 14.86 8344 19.45 1703 12.28 4356 18.32 1697 22.11 588 جمع

6 

2-6-1 116 4.36 418 4.51 1464 4.13 352 4.02 2350 4.18 

2-6-2 31 1.17 113 1.22 529 1.49 76 0.87 749 1.33 

2-6-3 60 2.26 200 2.16 802 2.26 114 1.30 1176 2.09 

2-6-4 28 1.05 145 1.57 586 1.65 179 2.04 938 1.67 

2-6-5 86 3.23 282 3.04 940 2.65 219 2.50 1527 2.72 

2-6-6 105 3.95 335 3.62 1235 3.48 281 3.21 1956 3.48 

2-6-7 110 4.14 221 2.39 674 1.90 204 2.33 1209 2.15 

 17.64 9905 16.27 1425 17.56 6230 18.51 1714 20.15 536 جمع

 53.81 30214 43.44 3804 54.51 19336 59.80 5539 57.71 1535 جمع

 100 56153 100 8756 100 35475 100 9262 100 2660 مع کلج
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  : میانگین سطح اشغال در سطح محالت 365- 2نقشه شماره 
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  ه طرحیدر سال پا  یتراکم ساختمان -3- 5-6- 3
ــرا ــبه و تع يب ــیمحاس ــاختمان ی ــراکم س ــیدر خم ین ت ــداد    ین ــا و تع ــغال بن ــطوح اش ــهر از س ش

ن رقـم  یـ باشـد. ا یدرصـد مـ   103شـهر   یمتوسـط تـراکم سـاختمان   استفاده شـده اسـت.    یطبقات ساختمان
 .درصد است 104و  101ب یبه ترت 2و  1مناطق  يبرا

ــ    ــور بررس ــه منظ ــدق یب ــراکم  قی ــر ت ــاختمانت ــطحدر  یس ــواح س ــراکم  ین ــالت، ت ــاو مح  يه
شـهر  ینـ یخم یدرصـد از قطعـات مسـکون    53ن اسـاس،  یانـد. بـرا  شـده  يبنـد گـروه طبقـه   5در  یسـاختمان 

ــ یدرصــد قطعــات تراکمــ 13درصــد و کمتــر هســتند.  80تــراکم  يدارا درصــد  28درصــد،  80-120ن یب
ــ ــ 6درصــد، در حــدود  180-240ن یب ــه مســکون 34درصــد و  240-320ن یدرصــد ب ــیقطع م ی(کمتر از ن

ــد) ــ درص ــادل  یتراکم ــد و ب 320مع ــاص داده  یدرص ــود اختص ــه خ ــتر را ب ــاندش ــماره (ج و  365-4دول ش
  ).365-3نقشه شماره 
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  و محالت یک مناطق، نواحیبه تفک یتراکم يبنددر دسته یتراکم ساختمان 365- 4جدول شماره 

 محالت هیناح منطقه
 مجموع شتریو ب 320 درصد 320- 240 درصد 240- 180 درصد 120-80 درصد و کمتر  80

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

1 

1-1-1 549 1.86 117 1.59 336 2.15 99 2.73 0 0.00 1101 1.96 

1-1-2 807 2.73 216 2.93 478 3.07 90 2.48 0 0.00 1591 2.83 

1-1-3 817 2.77 178 2.42 357 2.29 47 1.30 0 0.00 1399 2.49 

1-1-4 1797 6.08 308 4.18 519 3.33 88 2.43 1 2.94 2713 4.83 

 12.12 6804 2.94 1 8.93 324 10.84 1690 11.12 819 13.44 3970 جمع

2 

1-2-1 816 2.76 288 3.91 286 1.83 140 3.86 1 2.94 1531 2.73 

1-2-2 794 2.69 188 2.55 565 3.62 127 3.50 0 0.00 1674 2.98 

 5.71 3205 2.94 1 7.36 267 5.46 851 6.46 476 5.45 1610 جمع

3 

1-3-1 415 1.41 114 1.55 254 1.63 130 3.58 1 2.94 914 1.63 

1-3-2 1129 3.82 280 3.80 759 4.87 156 4.30 1 2.94 2325 4.14 

1-3-3 283 0.96 44 0.60 166 1.06 33 0.91 0 0.00 526 0.94 

1-3-4 968 3.28 177 2.40 438 2.81 66 1.82 1 2.94 1650 2.94 

1-3-5 907 3.07 154 2.09 257 1.65 43 1.19 0 0.00 1361 2.42 

 12.07 6776 8.82 3 11.80 428 12.02 1874 10.44 769 12.53 3702 جمع

4 

1-4-1 631 2.14 255 3.46 395 2.53 119 3.28 0 0.00 1400 2.49 

1-4-2 402 1.36 155 2.10 256 1.64 59 1.63 1 2.94 873 1.55 

1-4-3 392 1.33 192 2.61 400 2.57 79 2.18 1 2.94 1064 1.89 

1-4-4 771 2.61 270 3.67 478 3.07 152 4.19 1 2.94 1672 2.98 

 8.92 5009 8.82 3 11.28 409 9.81 1529 11.84 872 7.44 2196 جمع

5 

1-5-1 947 3.21 229 3.11 627 4.02 183 5.05 0 0.00 1986 3.54 

1-5-2 924 3.13 422 5.73 660 4.23 152 4.19 1 2.94 2159 3.84 

 7.38 4145 2.94 1 9.24 335 8.25 1287 8.84 651 6.33 1871 جمع

 46.19 25939 26.47 9 48.61 1763 46.37 7231 48.71 3587 45.20 13349 جمع

2 

1 

2-1-1 239 0.81 28 0.38 261 1.67 30 0.83 0 0.00 558 0.99 

2-1-2 127 0.43 18 0.24 225 1.44 20 0.55 1 2.94 391 0.70 

2-1-3 181 0.61 62 0.84 222 1.42 36 0.99 0 0.00 501 0.89 

2-1-4 110 0.37 28 0.38 209 1.34 36 0.99 2 5.88 385 0.69 

 3.27 1835 8.82 3 3.36 122 5.88 917 1.85 136 2.22 657 جمع

2 

2-2-1 100 0.34 21 0.29 153 0.98 31 0.85 5 14.71 310 0.55 

2-2-2 86 0.29 83 1.13 278 1.78 17 0.47 2 5.88 466 0.83 

2-2-3 184 0.62 80 1.09 372 2.39 23 0.63 0 0.00 659 1.17 

2-2-4 243 0.82 81 1.10 396 2.54 54 1.49 2 5.88 776 1.38 
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 محالت هیناح منطقه
 مجموع شتریو ب 320 درصد 320- 240 درصد 240- 180 درصد 120-80 درصد و کمتر  80

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

2-2-5 17 0.06 4 0.05 38 0.24 22 0.61 2 5.88 83 0.15 

2-2-6 16 0.05 1 0.01 22 0.14 9 0.25 0 0.00 48 0.09 

 4.17 2342 32.35 11 4.30 156 8.07 1259 3.67 270 2.19 646 جمع

3 

2-3-1 34 0.12 9 0.12 457 2.93 53 1.46 2 5.88 555 0.99 

2-3-2 226 0.77 73 0.99 498 3.19 97 2.67 1 2.94 895 1.59 

2-3-3 761 2.58 62 0.84 301 1.93 32 0.88 2 5.88 1158 2.06 

2-3-4 600 2.03 85 1.15 204 1.31 69 1.90 0 0.00 958 1.71 

2-3-5 182 0.62 71 0.96 391 2.51 71 1.96 2 5.88 717 1.28 

 7.63 4283 20.59 7 8.88 322 11.87 1851 4.07 300 6.10 1803 جمع

4 

2-4-1 613 2.08 89 1.21 242 1.55 32 0.88 0 0.00 976 1.74 

2-4-2 374 1.27 53 0.72 101 0.65 22 0.61 0 0.00 550 0.98 

2-4-3 526 1.78 97 1.32 250 1.60 38 1.05 0 0.00 911 1.62 

2-4-4 609 2.06 156 2.12 248 1.59 55 1.52 0 0.00 1068 1.90 

 6.24 3505 0.00 0 4.05 147 5.39 841 5.36 395 7.18 2122 جمع

5 

2-5-1 305 1.03 74 1.00 197 1.26 68 1.87 0 0.00 644 1.15 

2-5-2 677 2.29 163 2.21 172 1.10 98 2.70 0 0.00 1110 1.98 

2-5-3 1256 4.25 310 4.21 357 2.29 108 2.98 1 2.94 2032 3.62 

2-5-4 680 2.30 255 3.46 193 1.24 120 3.31 2 5.88 1250 2.23 

2-5-5 508 1.72 107 1.45 330 2.12 100 2.76 0 0.00 1045 1.86 

2-5-6 599 2.03 252 3.42 157 1.01 110 3.03 0 0.00 1118 1.99 

2-5-7 548 1.86 177 2.40 269 1.73 150 4.14 1 2.94 1145 2.04 

 14.86 8344 11.76 4 20.79 754 10.74 1675 18.17 1338 15.48 4573 جمع

6 

2-6-1 1360 4.60 338 4.59 545 3.50 107 2.95 0 0.00 2350 4.18 

2-6-2 292 0.99 84 1.14 294 1.89 79 2.18 0 0.00 749 1.33 

2-6-3 818 2.77 119 1.62 225 1.44 14 0.39 0 0.00 1176 2.09 

2-6-4 604 2.05 161 2.19 139 0.89 34 0.94 0 0.00 938 1.67 

2-6-5 1133 3.84 215 2.92 152 0.97 27 0.74 0 0.00 1527 2.72 

2-6-6 1339 4.53 263 3.57 295 1.89 59 1.63 0 0.00 1956 3.48 

2-6-7 839 2.84 158 2.15 169 1.08 43 1.19 0 0.00 1209 2.15 

 17.64 9905 0.00 0 10.01 363 11.67 1819 18.17 1338 21.62 6385 جمع

 53.81 30214 73.53 25 51.39 1864 53.63 8362 51.29 3777 54.80 16186 جمع

 100 56153 100 34 100 3627 100 15593 100 7364 100 29535 جمع کل
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  : میانگین تراکم ساختمانی در سطح محالت 365-3نقشه شماره 
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ت یفیدر مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح و ک یمسکون يهاساختمان یت کلیوضع -6-3- 6
 يدهایق بازدیره از طریو غ یسات بهداشتیزات و تأسی) تجهیبی، تخریساختمان (قابل استفاده، مرمت

  هااز ساختمان يبردارو نمونه یمحل

در مطالعات  ییت بسزایاز اهم یزان فرسودگیشهر از لحاظ م یساختمان يت واحدهایفیک یبررس
 يمختلف برا يهايزیرم خود را در برنامهیرمستقیم و غیرات مستقین امر تأثیامع برخوردار است. طرح جا
نه یطرح در زم ییاجرا يهانهین هزییطرح جامع تع يهاشنهادیدر پخواهد داشت.  یدر پ يشهر يفضاها

زان بودجه الزم یو ماز یمورد ن يهاياحداث کاربر ين برایا تملک زمیاحداث شبکه معابر  يبرا یتملک اراض
  ن کننده خواهد بود. ییطرح تع يجهت اجرا
ت یفیشهر از نظر نوع مصالح، عمر بنا و ک یمسکون يهاساختمان یت کلین اساس، در ادامه وضعیبرا
  رد. یگیقرار م یمورد بررس

  
   ینوع مصالح ساختمان یبررس - 3- 6- 1-6

، يدسته اسکلت فلز شششهر در ینیخم يهاساختمان يمورد استفاده در احداث بنا یمصالح ساختمان
  قرار گرفته است. یمورد بررس) یبیر (مصالح ترکیو سا یمانی، آجر و آهن، خشت و چوب، بلوك سیاسکلت بتن

ساخته  يهان تعداد ساختمانیشتریدهد بیدر سطح شهر نشان م یمسکون يهاساختمان یبررس
ساخته شده  يهاشود. ساختمانیرا شامل م یقطعات مسکوندرصد از  51بوده که شده با مصالح آجر و آهن 

 3و  یمانیقطعه با بلوك س 10ان تعداد ین میدر ا ه دوم قرار دارد.بدرصد در رت 3/40ز با ین یبا اسکلت بتن
  ساخته شده است. یبیمصالح ترکر یقطعه با سا

به کار رفته در ساختمان از لحاظ قدرت مقاومت به سه دسته مصالح بادوام و کم دوام و  یمصالح ساختمان
، خشت و یمانیهن کم دوام و بلوك سآآجر و  ،بادوام یاسکلت بتن و ياند. مصالح اسکلت فلزشده يبنددوام دستهیب

 يهادرصد ساختمان 41 يبندن طبقهیبراساس اگردند. یدوام محسوب میجزء مصالح ب یبیچوب و مصالح ترک
از منطقه  3ه یز ناحیگانه شهر ن 11 ین نواحیدوام هستند. در بیدرصد ب 8درصد کم دوام و  51شهر بادوام،  یمسکون

از منطقه  6و  5 یگر، نواحید ياز سوار دارد. یدرصد از مصالح بادوام شهر را در اخت 13دو (محدوده هفتصد دستگاه) 
درصد از  6/20و  36ب یاز ورنوسفادران و خوزان) به ترت ییان، فروشان، بخشهای، آدردو (محدوده محالت قرطمان

) در یر استفاده از مصالح بادوام (به خصوص اسکلت بتنیاخ ياند. در سالهادوام شهر را به خود اختصاص دادهیمصالح ب
 يدرصد ساخت و سازها 90ز ش ایکه ب يده است. به طوریمواجه گرد يشتریبا اقبال ب یمسکون يساخت و سازها

نوع  366- 1جدول شماره با مصالح بادوام (بتن آرمه) بوده است. ه و هفتصد دستگاه یصورت گرفته در شهرك منظر
ن نقشه شماره یدهد. همچنیشهر را برحسب دوام نشان مینیخم یمسکون ياستفاده شده در بناها یمصالح ساختمان

  .دهدیشان منرا در سطح محالت  ینسبت انواع مصالح ساختمان 366- 1
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  دوام حسب بر شهر یمسکون يبناها در رفته کار به یساختمان مصالح نوع: 366-1 شماره جدول

  محالت هیناح منطقه
 دوام یب کم دوام بادوام

 مجموع
 ریسا یمانیبلوك س خشت و چوب آجر و آهن  یاسکلت بتن ياسکلت فلز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

1 

1-1-1 11 2.97 399 1.77 661 2.32 19 0.42 3 30.00 0 0.00 1093 1.95 

1-1-2 4 1.08 599 2.66 829 2.90 154 3.44 0 0.00 0 0.00 1586 2.83 

1-1-3 3 0.81 627 2.78 645 2.26 117 2.61 0 0.00 0 0.00 1392 2.49 

1-1-4 5 1.35 1277 5.66 1034 3.62 389 8.68 1 10.00 0 0.00 2706 4.84 

 12.11 6777 0.00 0 40.00 4 15.16 679 11.10 3169 12.87 2902 6.22 23 جمع

2 

1-2-1 20 5.41 321 1.42 937 3.28 246 5.49 0 0.00 0 0.00 1524 2.72 

1-2-2 14 3.78 767 3.40 817 2.86 60 1.34 0 0.00 0 0.00 1658 2.96 

 5.69 3182 0.00 0 0.00 0 6.83 306 6.14 1754 4.83 1088 9.19 34 جمع

3 

1-3-1 13 3.51 258 1.14 616 2.16 25 0.56 0 0.00 0 0.00 912 1.63 

1-3-2 9 2.43 748 3.32 1409 4.94 151 3.37 0 0.00 0 0.00 2317 4.14 

1-3-3 5 1.35 267 1.18 242 0.85 9 0.20 0 0.00 0 0.00 523 0.93 

1-3-4 11 2.97 700 3.11 860 3.01 71 1.59 0 0.00 0 0.00 1642 2.93 

1-3-5 29 7.84 471 2.09 645 2.26 212 4.73 0 0.00 0 0.00 1357 2.43 

 12.07 6751 0.00 0 0.00 0 10.45 468 13.21 3772 10.84 2444 18.11 67 جمع

4 

1-4-1 17 4.59 550 2.44 802 2.81 25 0.56 0 0.00 0 0.00 1394 2.49 

1-4-2 6 1.62 299 1.33 547 1.92 19 0.42 0 0.00 0 0.00 871 1.56 

1-4-3 4 1.08 429 1.90 626 2.19 2 0.04 0 0.00 0 0.00 1061 1.90 

1-4-4 8 2.16 397 1.76 1245 4.36 20 0.45 0 0.00 0 0.00 1670 2.98 

 8.93 4996 0.00 0 0.00 0 1.47 66 11.28 3220 7.43 1675 9.46 35 جمع

5 

1-5-1 15 4.05 647 2.87 1185 4.15 131 2.92 1 10.00 0 0.00 1979 3.54 

1-5-2 7 1.89 849 3.77 1274 4.46 23 0.51 0 0.00 0 0.00 2153 3.85 

 7.39 4132 0.00 0 10.00 1 3.44 154 8.61 2459 6.64 1496 5.95 22 جمع

 46.18 25838 0.00 0 50.00 5 37.35 1673 50.36 14374 42.61 9605 48.92 181 جمع

2 

1 

2-1-1 0 0.00 554 2.46 3 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 557 1.00 

2-1-2 0 0.00 389 1.73   0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 389 0.70 

2-1-3 0 0.00 498 2.21 3 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 501 0.90 

2-1-4 1 0.27 383 1.70   0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 384 0.69 

 3.27 1831 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.02 6 8.09 1824 0.27 1 جمع

2 

2-2-1 0 0.00 310 1.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 310 0.55 

2-2-2 1 0.27 459 2.04 1 0.00 2 0.04 0 0.00 0 0.00 463 0.83 

2-2-3 3 0.81 651 2.89 5 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 659 1.18 

2-2-4 1 0.27 761 3.38 13 0.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 775 1.39 

2-2-5 0 0.00 81 0.36 1 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 83 0.15 

2-2-6 0 0.00 48 0.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 0.09 

 4.18 2338 0.00 0 10.00 1 0.04 2 0.07 20 10.25 2310 1.35 5 جمع

3 

2-3-1 0 0.00 555 2.46 0 0.00   0.00 0 0.00 0 0.00 555 0.99 

2-3-2 10 2.70 729 3.23 154 0.54 1 0.02 0 0.00 0 0.00 894 1.60 

2-3-3 2 0.54 600 2.66 553 1.94 3 0.07 0 0.00 0 0.00 1158 2.07 

2-3-4 4 1.08 469 2.08 481 1.69 1 0.02 0 0.00 0 0.00 955 1.71 

2-3-5 14 3.78 619 2.75 81 0.28 3 0.07 0 0.00 0 0.00 717 1.28 

 7.65 4279 0.00 0 0.00 0 0.18 8 4.45 1269 13.18 2972 8.11 30 جمع

4 

2-4-1 9 2.43 366 1.62 587 2.06 14 0.31 0 0.00 0 0.00 976 1.74 

2-4-2 7 1.89 178 0.79 357 1.25 8 0.18 0 0.00 0 0.00 550 0.98 

2-4-3 7 1.89 309 1.37 525 1.84 63 1.41 3 30.00 0 0.00 907 1.62 

2-4-4 3 0.81 290 1.29 603 2.11 169 3.77 0 0.00 0 0.00 1065 1.90 

 6.25 3498 0.00 0 30.00 3 5.67 254 7.26 2072 5.07 1143 7.03 26 جمع

5 

2-5-1 10 2.70 337 1.49 284 0.99 8 0.18 0 0.00 0 0.00 639 1.14 

2-5-2 11 2.97 196 0.87 593 2.08 298 6.65 0 0.00 1 33.33 1099 1.96 

2-5-3 11 2.97 395 1.75 1109 3.89 508 11.34 0 0.00 0 0.00 2023 3.62 

2-5-4 9 2.43 262 1.16 645 2.26 331 7.39 0 0.00 0 0.00 1247 2.23 

2-5-5 9 2.43 414 1.84 518 1.81 100 2.23 0 0.00 0 0.00 1041 1.86 

2-5-6 11 2.97 160 0.71 749 2.62 193 4.31 1 10.00 0 0.00 1114 1.99 

2-5-7 24 6.49 334 1.48 601 2.11 179 4.00 0 0.00 1 33.33 1139 2.04 

 14.84 8302 66.67 2 10.00 1 36.10 1617 15.76 4499 9.31 2098 22.97 85 جمع

6 

2-6-1 5 1.35 656 2.91 1318 4.62 362 8.08 0 0.00 1 33.33 2342 4.19 

2-6-2 18 4.86 355 1.57 357 1.25 16 0.36 0 0.00 0 0.00 746 1.33 

2-6-3 1 0.27 367 1.63 700 2.45 102 2.28 0 0.00 0 0.00 1170 2.09 

2-6-4 1 0.27 139 0.62 759 2.66 39 0.87 0 0.00 0 0.00 938 1.68 

2-6-5 3 0.81 380 1.69 993 3.48 144 3.22 0 0.00 0 0.00 1520 2.72 

2-6-6 5 1.35 486 2.16 1310 4.59 149 3.33 0 0.00 0 0.00 1950 3.49 

2-6-7 9 2.43 208 0.92 868 3.04 113 2.52 0 0.00 0 0.00 1198 2.14 

 17.63 9864 33.33 1 0.00 0 20.65 925 22.09 6305 11.49 2591 11.35 42 جمع

 53.82 30112 100 3 50 5 62.65 2806 49.64 14171 57.39 12938 51.08 189 جمع

 100 55950 100 3 100 10 100 4479 100 28545 100 22543 100 370 جمع کل

  مشاور یدانیماخذ: برداشت م
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  یمسکون يعمر واحدها یبررس - 3- 6- 2-6
اســت کــه  یهیبــدآنهــا دارد.  ییســتایزان دوام و ایــبــا م یمیرابطــه مســتق یمســکون يعمــر بناهــا

ــاختمان ــاس ــاز در مقا يه ــاختمان ینوس ــا س ــه ب ــاس ــد يه ــت ب یمیق ــتریاز مقاوم ــوادث   يش ــر ح در براب
شــهر بــه عنــوان ینــیخم یمســکون يهــاســاختمان يت عمــر بنــایوضــع ینــرو، بــه بررســیبرخوردارنــد. از ا

  شود.  یها پرداخته مساختمان یفیت کین وضعییرگذار در تعیتأث يهااز شاخص یکی
ســال،  15تــا  6ســال،  5شــهر از لحــاظ عمــر بنــا در چهــار گــروه کمتــر از  یمســکون يهــاســاختمان

درصــد  17، یقطعــه مســکون 56053ان یــانــد. از مشــده يبنــدســال دســته 30ش از یســال و بــ 30تــا  16
ـ   18نوسـاز هسـتند.    یسال عمـر داشـته و بـه عبـارت     5آنها کمتر از  درصـد   24سـال،   15تـا   6ن یدرصـد ب

  سال برخوردارند.  30 يز از عمر باالیصد ندر 42سال و  30تا  16ن یب
ــ ــاختمان یبررس ــدمت س ــاق ــکون يه ــواح یمس ــب ن ــ یدر قال ــد، ینشــان م ــه ده در  1-2-3محل

مقابـل آن،   يبـه خـود اختصـاص داده اسـت. در سـو     سـال   5درصـد از قطعـات بـا عمـر کمتـر از       5 حدود 
  اند. قرار گرفته 2-5-3محله قطعه در  1380سال با  30 ين تعداد قطعات باالیشتریب

ــاســهم ســاختمان ــر از  يه ــســال در ضــلع شــمال  5نوســاز و کمت ــهر (شــهرك منظر یغرب ــش ه و ی
 يهــاشــهر و هســته يگــر، منــاطق مرکــزید يشــتر اســت. از ســویر نقــاط شــهر بیهفتصــد دســتگاه) از ســا

ــل ــک یاص ــده خمیتش ــیل دهن ــان) از ب   ین ــوزان و فروش ــفادران، خ ــالت ورنوس ــهر (مح ــتریش ــداد یش ن تع
ــا ــاختمانس ــد يه ــاال یمیق ــماره    30 ي(ب ــدول ش ــد. ج ــال) برخوردارن ــا  366-2س ــر بن ــدها يعم  يواح

 366-2در نقشـه شـماره   دهـد.  یو محـالت نشـان مـ    یک منـاطق، نـواح  یـ شـهر را بـه تفک  ینـ یخم یمسکون
  ش داده شده است. یدر قالب محالت نما یمسکون يع قدمت واحدهایتوز
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  محالت و ینواح مناطق کیتفک به شهر یمسکون يها واحد يبنا : عمر366-2جدول شماره 

 محالت هیناح منطقه
 مجموع سال 30ش از یب سال 30تا  16 سال 15تا  6 سال 5کمتر از 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

1 

1-1-1 171 1.82 208 2.12 442 3.33 272 1.16 1093 1.95 

1-1-2 245 2.60 296 3.01 395 2.97 650 2.77 1586 2.83 

1-1-3 234 2.49 343 3.49 264 1.99 551 2.35 1392 2.49 

1-1-4 502 5.34 679 6.91 487 3.67 1038 4.43 2706 4.84 

 12.11 6777 10.72 2511 11.95 1588 15.52 1526 12.25 1152 جمع

2 

1-2-1 123 1.31 150 1.53 206 1.55 1045 4.46 1524 2.72 

1-2-2 234 2.49 391 3.98 405 3.05 628 2.68 1658 2.96 

 5.69 3182 7.14 1673 4.60 611 5.50 541 3.80 357 جمع

3 

1-3-1 110 1.17 86 0.87 173 1.30 543 2.32 912 1.63 

1-3-2 210 2.23 324 3.30 439 3.30 1344 5.74 2317 4.14 

1-3-3 77 0.82 172 1.75 155 1.17 119 0.51 523 0.93 

1-3-4 367 3.90 325 3.31 400 3.01 550 2.35 1642 2.93 

1-3-5 293 3.12 209 2.13 226 1.70 629 2.68 1357 2.43 

 12.07 6751 13.59 3185 10.48 1393 11.35 1116 11.24 1057 جمع

4 

1-4-1 335 3.56 268 2.73 363 2.73 428 1.83 1394 2.49 

1-4-2 105 1.12 222 2.26 238 1.79 306 1.31 871 1.56 

1-4-3 106 1.13 193 1.96 476 3.58 286 1.22 1061 1.90 

1-4-4 88 0.94 212 2.16 602 4.53 768 3.28 1670 2.98 

 8.93 4996 7.63 1788 12.64 1679 9.10 895 6.74 634 جمع

5 

1-5-1 278 2.96 279 2.84 516 3.88 906 3.87 1979 3.54 

1-5-2 200 2.13 627 6.38 695 5.23 631 2.69 2153 3.85 

 7.39 4132 6.56 1537 9.11 1211 9.22 906 5.08 478 جمع

 46.18 25838 45.65 10694 48.79 6482 50.70 4984 39.11 3678 جمع

2 

1 

2-1-1 546 5.81 11 0.11 0 0.00 0 0.00 557 1.00 

2-1-2 381 4.05 8 0.08 0 0.00 0 0.00 389 0.70 

2-1-3 461 4.90 39 0.40 1 0.01 0 0.00 501 0.90 

2-1-4 382 4.06 2 0.02 0 0.00 0 0.00 384 0.69 

 3.27 1831 0.00 0 0.01 1 0.61 60 18.82 1770 جمع

2 

2-2-1 191 2.03 115 1.17 4 0.03 0 0.00 310 0.55 

2-2-2 16 0.17 208 2.12 1 0.01 238 1.02 463 0.83 

2-2-3 437 4.65 209 2.13 9 0.07 4 0.02 659 1.18 

2-2-4 74 0.79 622 6.33 75 0.56 4 0.02 775 1.39 

2-2-5 34 0.36 45 0.46 3 0.02 1 0.00 83 0.15 

2-2-6 30 0.32 18 0.18 0 0.00 0 0.00 48 0.09 

 4.18 2338 1.05 247 0.69 92 12.38 1217 8.31 782 جمع

3 

2-3-1 340 3.62 214 2.18 1 0.01   0.00 555 0.99 

2-3-2 307 3.26 215 2.19 184 1.38 188 0.80 894 1.60 

2-3-3 68 0.72 216 2.20 679 5.11 195 0.83 1158 2.07 

2-3-4 44 0.47 104 1.06 550 4.14 257 1.10 955 1.71 

2-3-5 175 1.86 252 2.56 122 0.92 168 0.72 717 1.28 

 7.65 4279 3.45 808 11.56 1536 10.18 1001 9.93 934 جمع

4 

2-4-1 148 1.57 146 1.49 258 1.94 424 1.81 976 1.74 

2-4-2 36 0.38 65 0.66 120 0.90 329 1.40 550 0.98 

2-4-3 127 1.35 121 1.23 288 2.17 371 1.58 907 1.62 

2-4-4 99 1.05 148 1.51 224 1.69 594 2.54 1065 1.90 

 6.25 3498 7.33 1718 6.70 890 4.88 480 4.36 410 جمع

5 

2-5-1 99 1.05 128 1.30 229 1.72 183 0.78 639 1.14 

2-5-2 62 0.66 72 0.73 177 1.33 788 3.36 1099 1.96 

2-5-3 126 1.34 144 1.46 373 2.81 1380 5.89 2023 3.62 

2-5-4 95 1.01 88 0.90 177 1.33 887 3.79 1247 2.23 

2-5-5 129 1.37 150 1.53 250 1.88 512 2.19 1041 1.86 

2-5-6 41 0.44 59 0.60 139 1.05 875 3.73 1114 1.99 

2-5-7 164 1.74 102 1.04 130 0.98 743 3.17 1139 2.04 

 14.84 8302 22.91 5368 11.10 1475 7.56 743 7.61 716 جمع

6 

2-6-1 254 2.70 379 3.86 839 6.31 870 3.71 2342 4.19 

2-6-2 157 1.67 137 1.39 240 1.81 212 0.90 746 1.33 

2-6-3 165 1.75 200 2.03 319 2.40 486 2.07 1170 2.09 

2-6-4 34 0.36 63 0.64 261 1.96 580 2.48 938 1.68 

2-6-5 181 1.92 206 2.10 426 3.21 707 3.02 1520 2.72 

2-6-6 240 2.55 215 2.19 450 3.39 1045 4.46 1950 3.49 

2-6-7 84 0.89 146 1.49 275 2.07 693 2.96 1198 2.14 

 17.63 9864 19.60 4593 21.15 2810 13.69 1346 11.86 1115 جمع

 53.82 30112 54.35 12734 51.21 6804 49.30 4847 60.89 5727 جمع

 100.00 55950 100.00 23428 100.00 13286 100.00 9831 100.00 9405 مع کلج

  مشاور یدانیماخذ: برداشت م
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  : مصالح ساختمانی در سطح محالت366- 1نقشه شماره 

  



 .........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر  414

مهندسان مشاور نقش محیط    

  : توزیع قدمت واحدهاي مسکونی در قالب محالت366- 2نقشه شماره 
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  یمسکون يهاساختمانت یفیک -3-6-6-3
ــاگــر شــاخصیاز د ــاســاختمان یبررســ يه ــفیت کی، وضــعیمســکون يه ــی ــاباشــد. یت بناهــا م ن ی
ــشــاخص ن ــا وضــع یمیز ارتبــاط مســتقی ــرده شــده در ســاخت و ســاز   یت مصــالح ســاختمانیب ــه کــار ب ب
ســاختمان از  يب کــه هرچــه در بنــایــن ترتیــبــه اآنهــا دارد.  ين عمــر بنــایو همچنــ یمســکون يواحــدها

برخـوردار   يبهتـر  یت سـاختمان یـ فیداشـته باشـد از ک   ینییمصالح بـادوام اسـتفاده شـده و عمـر سـاخت پـا      
  خواهد بود.
، يشـهر در قالـب چهـار گـروه نوسـاز، قابـل نگهـدار       ینـ یخم یمسـکون  يهـا ت سـاختمان یفیک یبررس

 6/76نوســاز،  ینمســکو يدرصــد واحــدها 7/16شــهر ینــیصــورت گرفتــه اســت. در خم یبــیو تخر یمرمتــ
  هستند. یبیدرصد تخر 6/1و  یدرصد مرمت 2/5، يدرصد قابل نگهدار
ــهر،  محــالتدر ســطح  ــه ش ــا  2-1-1محل ــد ( 9/5ب ــه)، ب 547درص ــتریقطع ــات یش ــهم از قطع ن س

 یبــیقطغــه تخر 81بــا دارا بــودن  2-5-7و  1-2-1محــالت نوســاز شــهر را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
 هیـ ناح. دهـد  یل مـ یدرصـد تشـک   25/9را بـا  شـهر   یبـ یتخر یمسـکون  يواحـدها  زان سـهم از یـ ن میشتریب

از هـر سـه هسـته     ییهـا بخـش  اسـت،  یبـ یت تخریـ فیبـا ک  يزان سـاختمان هـا  ین میشتریب يکه دارا 5-2
ــ ینــیه خمیــاول ت یــفیک 366-3رد. جــدول شــماره یــگیشــهر (ورنوســفادران، خــوزان و فروشــان) را دربرم
ک از یـ ع سـهم هـر   یـ توز 366-3ه و محلـه و نقشـه   یـ ک منطقـه، ناح یـ را بـه تفک  یمسـکون  يواحـدها  يبنا

  دهد.یت بنا را در سطح محالت نشان میفیک يهاگروه
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  محله و هیناح منطقه، کیتفک به شهر در یمسکون يها واحد يبنا تیفی: ک366-3جدول شماره 

 محالت هیناح منطقه
 مجموع  یبیتخر  یمرمت يقابل نگهدار نوساز 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

1 

1-1-1 167 1.79 904 2.11 16 0.55 6 0.68 1093 1.95 

1-1-2 215 2.31 1248 2.91 90 3.08 33 3.77 1586 2.83 

1-1-3 206 2.21 1124 2.62 36 1.23 26 2.97 1392 2.49 

1-1-4 473 5.07 2104 4.91 55 1.88 74 8.45 2706 4.84 

 12.11 6777 15.87 139 6.75 197 12.56 5380 11.38 1061 جمع

2 

1-2-1 127 1.36 1131 2.64 185 6.34 81 9.25 1524 2.72 

1-2-2 239 2.56 1371 3.20 37 1.27 11 1.26 1658 2.96 

 5.69 3182 10.50 92 7.61 222 5.84 2502 3.93 366 جمع

3 

1-3-1 111 1.19 773 1.80 24 0.82 4 0.46 912 1.63 

1-3-2 211 2.26 1967 4.59 115 3.94 24 2.74 2317 4.14 

1-3-3 77 0.83 441 1.03 2 0.07 3 0.34 523 0.93 

1-3-4 371 3.98 1235 2.88 31 1.06 5 0.57 1642 2.93 

1-3-5 314 3.37 902 2.11 126 4.32 15 1.71 1357 2.43 

 12.07 6751 5.82 51 10.21 298 12.42 5318 11.63 1084 جمع

4 

1-4-1 344 3.69 1036 2.42 12 0.41 2 0.23 1394 2.49 

1-4-2 79 0.85 779 1.82 7 0.24 6 0.68 871 1.56 

1-4-3 105 1.13 954 2.23 2 0.07 0 0.00 1061 1.90 

1-4-4 62 0.67 1600 3.74 4 0.14 4 0.46 1670 2.98 

 8.93 4996 1.37 12 0.86 25 10.20 4369 6.33 590 جمع

5 

1-5-1 272 2.92 1627 3.80 41 1.40 39 4.45 1979 3.54 

1-5-2 217 2.33 1913 4.47 19 0.65 4 0.46 2153 3.85 

 7.39 4132 4.91 43 2.06 60 8.26 3540 5.25 489 جمع

 46.18 25838 38.47 337 27.48 802 49.28 21109 38.51 3590 جمع

2 

1 

2-1-1 547 5.87 10 0.02 0 0.00 0 0.00 557 1.00 

2-1-2 382 4.10 7 0.02 0 0.00 0 0.00 389 0.70 

2-1-3 466 5.00 35 0.08 0 0.00 0 0.00 501 0.90 

2-1-4 380 4.08 4 0.01 0 0.00 0 0.00 384 0.69 

 3.27 1831 0.00 0 0.00 0 0.13 56 19.04 1775 جمع

2 

2-2-1 191 2.05 118 0.28 1 0.03 0 0.00 310 0.55 

2-2-2 15 0.16 448 1.05 0 0.00 0 0.00 463 0.83 

2-2-3 443 4.75 216 0.50 0 0.00 0 0.00 659 1.18 

2-2-4 66 0.71 709 1.66 0 0.00 0 0.00 775 1.39 

2-2-5 33 0.35 50 0.12 0 0.00 0 0.00 83 0.15 

2-2-6 30 0.32 18 0.04 0 0.00 0 0.00 48 0.09 

 4.18 2338 0.00 0 0.03 1 3.64 1559 8.34 778 جمع

3 

2-3-1 343 3.68 212 0.49 0 0.00 0 0.00 555 0.99 

2-3-2 308 3.30 586 1.37 0 0.00 0 0.00 894 1.60 

2-3-3 60 0.64 1039 2.43 59 2.02 0 0.00 1158 2.07 

2-3-4 27 0.29 921 2.15 7 0.24 0 0.00 955 1.71 

2-3-5 167 1.79 548 1.28 2 0.07 0 0.00 717 1.28 

 7.65 4279 0.00 0 2.33 68 7.72 3306 9.71 905 جمع

4 

2-4-1 132 1.42 835 1.95 9 0.31 0 0.00 976 1.74 

2-4-2 40 0.43 500 1.17 9 0.31 1 0.11 550 0.98 

2-4-3 132 1.42 711 1.66 43 1.47 21 2.40 907 1.62 

2-4-4 73 0.78 847 1.98 110 3.77 35 4.00 1065 1.90 

 6.25 3498 6.51 57 5.86 171 6.75 2893 4.04 377 جمع

5 

2-5-1 90 0.97 539 1.26 8 0.27 2 0.23 639 1.14 

2-5-2 67 0.72 748 1.75 218 7.47 66 7.53 1099 1.96 

2-5-3 128 1.37 1411 3.29 343 11.75 141 16.10 2023 3.62 

2-5-4 95 1.02 816 1.91 308 10.55 28 3.20 1247 2.23 

2-5-5 127 1.36 833 1.94 63 2.16 18 2.05 1041 1.86 

2-5-6 41 0.44 763 1.78 267 9.15 43 4.91 1114 1.99 

2-5-7 166 1.78 760 1.77 132 4.52 81 9.25 1139 2.04 

 14.84 8302 43.26 379 45.87 1339 13.70 5870 7.66 714 جمع

6 

2-6-1 293 3.14 1853 4.33 142 4.86 54 6.16 2342 4.19 

2-6-2 183 1.96 526 1.23 35 1.20 2 0.23 746 1.33 

2-6-3 164 1.76 928 2.17 60 2.06 18 2.05 1170 2.09 

2-6-4 38 0.41 867 2.02 32 1.10 1 0.11 938 1.68 

2-6-5 175 1.88 1230 2.87 97 3.32 18 2.05 1520 2.72 

2-6-6 245 2.63 1615 3.77 84 2.88 6 0.68 1950 3.49 

2-6-7 86 0.92 1020 2.38 88 3.01 4 0.46 1198 2.14 

 17.63 9864 11.76 103 18.43 538 18.77 8039 12.70 1184 جمع

 53.82 30112 61.53 539 72.52 2117 50.72 21723 61.49 5733 جمع

 100.00 55950 100.00 876 100.00 2919 100.00 42832 100.00 9323 جمع کل

  مشاور یدانیماخذ: برداشت م
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مربوط به وضع مسکن در شهر و محالت مختلف و کمبودها و مشکالت  یفیو ک یمسائل کم -6-3- 7
  ه مسکن در شهریمربوط به ته

قرار گرفته است.  یمورد بررس 1365- 85 يهادوره یشهر طینیمسکن در خم یفیو ک یمسائل کم
افته و از یش یتعداد خانوار افزات شهر یش جمعیبه موازات افزاران یاطالعات اخذ شده  از مرکز آمار ابراساس 

خانوار در سال  21681که تعداد خانوار شهر از  يازان بعد خانوار کاسته شده است. به گونهیگر از مید يسو
نفر  7/3به  8/4ز از یاد شده بعد خانوار نی يسالها یده است. در طیرس 1390نفر در سال  66720به  1365

درصد رشد  4/4معادل  1375- 85دوره  یدهد که تعداد خانوار شهر طیها نشان میافته است. بررسیکاهش 
در  يشتریدرصد از رشد ب 8/6ن دوره با یهم یط یمسکون ياست که واحدها ین در حالیداشته است. ا

ب سکونت ینشان از کاهش ضر یخانوار در واحد مسکون دسه تعدایسه با تعداد خانوار مواجه بوده است. مقایمقا
ن یباشد. نکته قابل تأمل در ایم یمورد بررس يسالها یدر ط یخانوار در واحد مسکون 1ار به خانو 3/1از 

ک یاست که هر  ین بدان معنیاست. ا 1385در سال  یخصوص برابر شدن تعداد خانوار با تعداد واحد مسکون
که آمار ارائه شده با  یباشند. در حالیم یک واحد مسکونیشهر صاحب ینیموجود در خم ياز خانوارها

به  شهرینیخم یکیتوان در نزدین امر را میل ایرسد. دلیبه نظر م یرواقعینداشته و غ یهمخوانت یواقع
 یغربتوسعه شمال و شمال ین اصفهان در اراضیساکن يصورت گرفته از سو ياصفهان و ساخت و سازها

مذکور به  يه با وجود واقع شدن واحدهاک ؛ه و هفتصد دستگاه) جستجو کردیشهر (شهرك منظرینیخم
  ساکن در آن نبوده است.  یاهال یواقع يازهاین يپاسخگوعمًال شهر، ینیدر محدوده خم یلحاظ مکان

ــماره   ــدول ش ــ 367-1ج ــاعیخصوص ــکن خم یات اجتم ــیمس ــهر را طــ ین  1365-85دوره  یش
  نشان داده شده است. 

  1365- 90دوره  یشهر در طینیمسکن در خم یات اجتماعی: خصوص367-1جدول شماره 
  1385سال   1375سال   1365سال   شاخص

  223071  165888  104647  (نفر) تیجمع
  57569  37164  21681  تعداد خانوار

  9/3  46/4  8/4  (نفر) بعد خانوار
  57538  29705  16802  یتعداد واحد مسکون

  5/4  5/5  -  رشد ساالنه خانوار (درصد)
  8/6  8/5  -  (درصد) یرشد ساالنه واحد مسکون

  1  25/1  3/1  یخانوار در واحد مسکون
  9/3  6/5  2/6  ینفر در واحد مسکون
  6  7459  4879  یکمبود واحد مسکون

  01/0  1/20  5/22  فاقد مسکن (درصد) ينسبت خانوارها
  1365- 85نفوس و مسکن سال  یعموم يماخذ: سرشمار
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  ینفر در واحد مسکون -
ــ ــکون   یبررس ــد مس ــر در واح ــاخص نف ــیدر خم یش ــ ین ــهر ط ــالها یش ــان از  1365-85 يس نش

  باشد. یم 1385در سال  ینفر در واحد مسکون 9/3به  1365نفر در سال  2/6ن شاخص از یکاهش ا
  

  برحسب خانوار  یمسکون يع واحدهایتوز -
ــ ــا یبررس ــوص توز  يآماره ــود در خص ــموج ــدهای ــکون يع واح ــانوار   یمس ــب خ ــال برحس از س

ــود نشــان  1355 ــا وضــع موج ــرا ت ــومیاز گ ــال یش عم ــیخم یاه ــدگ ین ــه زن ــهر ب ــد  یش مســتقل در واح
ن یـ درصـد بـوده کـه ا    5/68 يتـک خـانوار   یمسـکون  ينسـبت واحـدها   1355در سـال  باشـد.  یم یمسکون

ن راســتا، یــافتــه اســت. در ایش یدرصــد افــزا 5/80بــه  1375در ســال و  3/78بــه  1365در ســال نســبت 
ــه  1355درصــد در ســال  1/20از  يرخــانوا 2 یمســکون ينســبت ســکونت در واحــدها  درصــد در  1/15ب

ــال  ــاهش  1375س ــماره    یک ــدول ش ــت. ج ــه اس ــدگ 367-2افت ــد مســکون   یپراکن ــانوار در واح در  یخ
  دهد.ینفوس و مسکن نشان م یعموم يدوره سرشمار 3 یشهر را طینیخم

  
  *نفوس و مسکن یعموم يدوره سرشمار 3 یشهر طینیدر خم یخانوار در واحد مسکون ی: پراکندگ367-2جدول شماره 

  سال
خانوار و  6  خانوار 5  خانوار 4  خانوار 3  خانوار 2  خانوار 1  کل خانوار جمع 

  شتریب
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

1355  9148  100  6269  5/68  1841  1/20  741  1/8  205  2/2  68  7/0  24  3/0  
1365  16802  100  13156  3/78  2702  1/16  764  5/4  147  9/0  16  1/0  17  1/0  
1375  29705  100  23909  5/80  4478  1/15  1020  4/3  104  35/0  21  07/0  13  04/0  

  ران اعالم نشده است. یمرکز آمار ا ياز سو 1385سال  يآمار جدول مذکور در سرشمار *
  

 نحوه تصرف مسکن -

ــال  ــل  1375در س ــااز ک ــاکن در خم يخانواره ــیس ــادل  ین ــهر مع ــا در   3/78ش ــد خانواره درص
درصـد   1/91معـادل   1355ن نسـبت در سـال   یـ انـد. ا تحـت تملـک خـود سـاکن بـوده      یمسـکون  يواحدها

باشـد. در مقابـل   ین شـهر مـ  یسـاکن  ياز سـو  یمسـکون  يزان تملـک واحـدها  یـ بوده کـه نشـان از کـاهش م   
ــا واحــد مســکون يزان خانوارهــایــم ــه  1355درصــد در ســال  6/3از  يااجــاره یب درصــد در ســال  1/11ب

ش یو افــزا یمســکون يل کــاهش تملــک واحــدهایــافتــه اســت. از دالیش یبرابــر) افــزا 3ک بــه یــ(نزد 1375
ــه يتعــداد خانوارهــا ــه مهاجرپــذیمــ يااجــاره يهــاســاکن در خان  یشــهر طــینــید خمیشــد يریتــوان ب
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ــالها ــماره    يس ــرد. جــدول ش ــاره ک ــته اش ــا را برحســب نحــوه تصــرف محــل   ت 367-3گذش ــداد خانواره ع
  دهد.یشهر نشان مینیسکونت در خم

  
  *1355- 75دوره   یشهر طینی: تعداد خانوارها برحسب نحوه تصرف محل سکونت در خم367-3جدول شماره 

  سال
  ر اظهار نشدهیسا  یمجان – یسازمان  يااجاره  یملک  جمع کل خانوار

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
1355  13455  100  12257  1/91  485  6/3  583  3/4  130  1  
1365  21681  100  18906  2/87  954  4/4  1713  9/7  108  5/0  
1375  37164  100  29121  3/78  4137  1/11  3457  3/9  448  2/1  

  است.ران اعالم نشده یمرکز آمار ا ياز سو 1385سال  ي* آمار جدول مذکور در سرشمار
  

  یمسکون )يبنددانهاحت قطعات(مسمتوسط  - 
ــر شــاخصیاز د ــاگ ــیتع يه ــه  ،ســکونت یت کمــین وضــعی ــدمتوســط مســاحت قطعات(دان ) يبن

وضـع موجـود بـه دسـت آمـده       ییهـوا  يو نقشـه هـا   یدانیـ ن شاخص براساس برداشـت م ی. ااست یمسکون
دهـد،  ینشـان مـ  در کـل شـهر    یقطعـات مسـکون   يبنـد دانـه  یشـده اسـت. بررسـ    يبنـد گروه دسته 8و در 

ــیشــتریب ــات مســکون ین فراوان ــه  یقطع ــوط ب ــروهمرب ــا  150-200 گ ــع ب ــر 9/24مترمرب ن یدرصــد و کمت
ن یشـتر یگـر ب یباشـد. بـه عبـارت د   یمترمربـع مـ   500درصـد مربـوط بـه طبقـه بـاالتر از       8/1ز بـا  یـ زان نیم

ــکون  ــات مس ــداد قطع ــدود  یتع ــا ح ــ 4/63ب ــد ب ــاحت  100-250ن یدرص ــع مس ــمترمرب ــد. همچن ن یدارن
  اند. را به خود اختصاص داده یدرصد از کل قطعات مسکون 11مترمربع  100ر یز یقطعات مسکون
ــه یبررســ درصــد از  25ش از یدهــد؛ بــینشــان مــ یدر ســطح نــواح یقطعــات مســکون يبنــددان

ــع در ناح 100ر یــز یقطعــات مســکون ــاز منطقــه  4ه یــمترمرب ــاد يه کــه جــویــن ناحیــک قــرار دارد. ای آب
  گردد.یشهر محسوب مینی) خمینینشهی(حاش یررسمیغ يهاجزء سکونتگاه ؛ردیگید را دربرمیجد

از  6ه یـــز در ناحیـــن یمترمربعـــ 200-250و  150-200 ین تعـــداد قطعـــات مســـکونیشـــتریب
رد. از کــل قطعــات یــگیه را دربرمــیــان، قرطمــان، جوادیــمنطقــه دو ســاخته شــده اســت کــه محــالت آدر 

ه یــن ناحیــاز منطقــه دو قــرار گرفتــه اســت. ا 5ه یــدر ناحقطعــه)  284درصــد ( 28مترمربــع،  500 يبــاال
ل یشــود کــه محــالت خــوزان، فروشــان و ورنوســفادران را تشــکیشــهر را شــامل مــینــیخم يبافــت مرکــز

بـا   یمیقـد  يهـا ل وجـود خانـه  یـ شـهر بـه دل  ینـ یخمه یـ و هسـته اول  یمیقـد گـر بافـت   ید یانیدهد. به بیم
 367-4شـهر برخوردارنـد. جـدول شـماره      یر نـواح ینسـبت بـه سـا    يتـر درشـت  يبنـد از دانه يمرکزاط یح

  دهد.یک محالت نشان میشهر را به تفکینیخم یقطعات مسکون يبنددانه 367-1و نقشه شماره 
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  ه و محلهیک منطقه، ناحیشهر به تفکینیدر خم یقطعات مسکون يبند: دانه367- 4جدول شماره 

 هیناح منطقه
  مساحت             

 محله

 مجموع 500باالتر از  500-400 400-300 300-250 250-200 200-150 150-100  100ر یز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

1 

1-1-1 65 1.05 106 0.92 249 1.78 278 2.73 170 2.49 151 2.94 48 3.63 34 3.36 1101 1.96 

1-1-2 118 1.90 287 2.50 376 2.69 323 3.17 181 2.65 208 4.05 59 4.46 39 3.85 1591 2.83 

1-1-3 120 1.94 310 2.70 378 2.70 290 2.85 138 2.02 122 2.38 26 1.96 15 1.48 1399 2.49 

1-1-4 167 2.69 437 3.81 625 4.46 511 5.01 350 5.12 397 7.73 125 9.44 101 9.98 2713 4.83 

 12.12 6804 18.68 189 19.49 258 17.11 878 12.28 839 13.76 1402 11.63 1628 9.94 1140 7.58 470 جمع

2 

1-2-1 277 4.47 389 3.39 339 2.42 249 2.44 123 1.80 110 2.14 24 1.81 20 1.98 1531 2.73 

1-2-2 130 2.10 383 3.34 527 3.76 331 3.25 161 2.36 103 2.01 19 1.44 20 1.98 1674 2.98 

 5.71 3205 3.95 40 3.25 43 4.15 213 4.16 284 5.69 580 6.19 866 6.73 772 6.57 407 جمع

3 

1-3-1 105 1.69 197 1.72 199 1.42 208 2.04 98 1.43 84 1.64 10 0.76 13 1.28 914 1.63 

1-3-2 259 4.18 602 5.25 642 4.59 416 4.08 200 2.93 155 3.02 33 2.49 18 1.78 2325 4.14 

1-3-3 38 0.61 112 0.98 141 1.01 135 1.32 47 0.69 30 0.58 14 1.06 9 0.89 526 0.94 

1-3-4 158 2.55 455 3.97 444 3.17 300 2.94 148 2.17 105 2.05 25 1.89 15 1.48 1650 2.94 

1-3-5 101 1.63 311 2.71 353 2.52 260 2.55 160 2.34 116 2.26 33 2.49 27 2.67 1361 2.42 

 12.07 6776 8.10 82 8.69 115 9.55 490 9.55 653 12.94 1319 12.71 1779 14.63 1677 10.67 661 جمع

4 

1-4-1 573 9.25 429 3.74 187 1.34 107 1.05 42 0.61 37 0.72 12 0.91 13 1.28 1400 2.49 

1-4-2 262 4.23 383 3.34 136 0.97 54 0.53 18 0.26 12 0.23 3 0.23 5 0.49 873 1.55 

1-4-3 288 4.65 424 3.70 214 1.53 90 0.88 27 0.40 11 0.21 2 0.15 8 0.79 1064 1.89 

1-4-4 441 7.12 572 4.99 370 2.64 173 1.70 69 1.01 35 0.68 3 0.23 9 0.89 1672 2.98 

 8.92 5009 3.46 35 1.51 20 1.85 95 2.28 156 4.16 424 6.48 907 15.77 1808 25.24 1564 جمع

5 

1-5-1 256 4.13 551 4.81 481 3.44 349 3.42 157 2.30 137 2.67 33 2.49 22 2.17 1986 3.54 

1-5-2 634 10.23 716 6.25 427 3.05 206 2.02 93 1.36 51 0.99 18 1.36 14 1.38 2159 3.84 

 7.38 4145 3.56 36 3.85 51 3.66 188 3.66 250 5.45 555 6.49 908 11.05 1267 14.36 890 جمع

 46.19 25939 37.75 382 36.78 487 36.31 1864 31.92 2182 42.00 4280 43.49 6088 58.13 6664 64.42 3992 جمع

2 

1 

2-1-1 4 0.06 112 0.98 331 2.36 94 0.92 8 0.12 5 0.10 0 0.00 4 0.40 558 0.99 

2-1-2 1 0.02 0 0.00 187 1.34 178 1.75 14 0.20 7 0.14 0 0.00 4 0.40 391 0.70 

2-1-3 1 0.02 5 0.04 243 1.74 227 2.23 15 0.22 7 0.14 0 0.00 3 0.30 501 0.89 

2-1-4 0 0.00 10 0.09 229 1.64 118 1.16 21 0.31 5 0.10 1 0.08 1 0.10 385 0.69 

 3.27 1835 1.19 12 0.08 1 0.47 24 0.85 58 6.05 617 7.07 990 1.11 127 0.10 6 جمع

2 

2-2-1 0 0.00 10 0.09 144 1.03 100 0.98 41 0.60 6 0.12 1 0.08 8 0.79 310 0.55 

2-2-2 3 0.05 29 0.25 62 0.44 80 0.79 260 3.80 28 0.55 0 0.00 4 0.40 466 0.83 

2-2-3 1 0.02 48 0.42 507 3.62 85 0.83 9 0.13 2 0.04 1 0.08 6 0.59 659 1.17 

2-2-4 5 0.08 60 0.52 553 3.95 144 1.41 11 0.16   0.00 0 0.00 3 0.30 776 1.38 

2-2-5 1 0.02 2 0.02 30 0.21 26 0.26 10 0.15 11 0.21 1 0.08 2 0.20 83 0.15 

2-2-6 0 0.00 1 0.01 7 0.05 35 0.34 4 0.06 1 0.02 0 0.00 0 0.00 48 0.09 

 4.17 2342 2.27 23 0.23 3 0.94 48 4.90 335 4.61 470 9.31 1303 1.31 150 0.16 10 جمع

3 

2-3-1 0 0.00 15 0.13 333 2.38 122 1.20 32 0.47 47 0.92 5 0.38 1 0.10 555 0.99 

2-3-2 15 0.24 15 0.13 66 0.47 203 1.99 273 3.99 196 3.82 63 4.76 64 6.32 895 1.59 

2-3-3 13 0.21 7 0.06 58 0.41 63 0.62 652 9.54 290 5.65 74 5.59 1 0.10 1158 2.06 

2-3-4 50 0.81 27 0.24 24 0.17 112 1.10 425 6.22 303 5.90 13 0.98 4 0.40 958 1.71 

2-3-5 29 0.47 33 0.29 148 1.06 201 1.97 163 2.38 90 1.75 34 2.57 19 1.88 717 1.28 

 7.63 4283 8.79 89 14.27 189 18.04 926 22.60 1545 6.88 701 4.49 629 0.85 97 1.73 107 جمع

4 

2-4-1 54 0.87 214 1.87 259 1.85 210 2.06 123 1.80 74 1.44 32 2.42 10 0.99 976 1.74 

2-4-2 29 0.47 60 0.52 93 0.66 102 1.00 191 2.79 55 1.07 13 0.98 7 0.69 550 0.98 

2-4-3 37 0.60 133 1.16 194 1.39 208 2.04 142 2.08 145 2.82 40 3.02 12 1.19 911 1.62 

2-4-4 75 1.21 190 1.66 230 1.64 216 2.12 157 2.30 149 2.90 34 2.57 17 1.68 1068 1.90 

 6.24 3505 4.55 46 8.99 119 8.24 423 8.97 613 7.22 736 5.54 776 5.21 597 3.15 195 جمع

5 

2-5-1 31 0.50 52 0.45 124 0.89 152 1.49 102 1.49 122 2.38 35 2.64 26 2.57 644 1.15 

2-5-2 166 2.68 205 1.79 227 1.62 191 1.87 129 1.89 130 2.53 27 2.04 35 3.46 1110 1.98 

2-5-3 236 3.81 352 3.07 430 3.07 371 3.64 237 3.47 233 4.54 99 7.48 74 7.31 2032 3.62 

2-5-4 131 2.11 278 2.42 268 1.91 197 1.93 152 2.22 134 2.61 55 4.15 35 3.46 1250 2.23 

2-5-5 45 0.73 119 1.04 188 1.34 252 2.47 183 2.68 188 3.66 43 3.25 27 2.67 1045 1.86 

2-5-6 166 2.68 189 1.65 232 1.66 180 1.77 119 1.74 142 2.77 45 3.40 45 4.45 1118 1.99 

2-5-7 149 2.40 206 1.80 267 1.91 213 2.09 109 1.59 118 2.30 41 3.10 42 4.15 1145 2.04 

 14.86 8344 28.06 284 26.06 345 20.79 1067 15.08 1031 15.27 1556 12.40 1736 12.22 1401 14.91 924 جمع

6 

2-6-1 170 2.74 475 4.14 573 4.09 494 4.85 300 4.39 231 4.50 55 4.15 52 5.14 2350 4.18 

2-6-2 38 0.61 83 0.72 134 0.96 217 2.13 124 1.81 119 2.32 21 1.59 13 1.28 749 1.33 

2-6-3 83 1.34 246 2.15 389 2.78 222 2.18 119 1.74 84 1.64 17 1.28 16 1.58 1176 2.09 

2-6-4 104 1.68 241 2.10 218 1.56 190 1.86 97 1.42 66 1.29 8 0.60 14 1.38 938 1.67 

2-6-5 205 3.31 491 4.28 360 2.57 234 2.30 127 1.86 80 1.56 17 1.28 13 1.28 1527 2.72 

2-6-6 230 3.71 604 5.27 531 3.79 269 2.64 162 2.37 107 2.08 26 1.96 27 2.67 1956 3.48 

2-6-7 133 2.15 288 2.51 271 1.94 204 2.00 142 2.08 94 1.83 36 2.72 41 4.05 1209 2.15 

 17.64 9905 17.39 176 13.60 180 15.22 781 15.67 1071 17.96 1830 17.69 2476 21.18 2428 15.54 963 جمع

 53.81 30214 62.25 630 63.22 837 63.69 3269 68.08 4653 58.00 5910 56.51 7910 41.87 4800 35.58 2205 جمع

 100 56153 100 1012 100 1324 100 5133 100 6835 100 10190 100 13998 100 11464 100 6197 جمع کل

  اخذ: مطالعات مشاورم
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  شهر به تفکیک محالتبندي قطعات مسکونی خمینی: دانه367- 1نقشه شماره 
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و مشکالت مربوط به  یو عموم یت خصوصیک نوع مالکیدر شهر، با تفک یت اراضیوضع مالک - 8-6-3
  ه مسکن در شهریته
  شود:ین مشاهده میت زمیمالک ين چهار الگورایدر ا یبه طور کل

هـا و  هـا، پـارك  ابـان یکـه متعلـق بـه عمـوم مـردم اسـت ماننـد خ        ییهانیزم: یت عمومیمالک - 
و  يران وزارت مســکن و شهرســازیــا ين بخــش در شــهرهایــان ایــره. متولیــســبز و غ يفضــا

 باشد. یها ميشهردار

ــ یــت در ایــن نــوع مالکیــت ایــاهم دولــت تعلــق  ین اســت کــه بــه شــخص، ســازمان، نهــاد و حت
رد. یـ گیمـورد اسـتفاده قـرار مـ     یعمـوم  يازهـا ین نیتـأم  يندارد، بلکه جزو اموال عمـوم مـردم اسـت و بـرا    

ن نـوع  یـ ا». هاسـت اسـت کـه متعلـق بـه همـه نسـل       یعمـوم  ياهین سـرما یزمـ «رش تفکـر  یدر صورت پـذ 
-نیبـازان و زمـ  ن از دسـت بـورس  یجـه آن خـارج شـدن زمـ    یگـردد کـه نت  یت مـ یافته و تقویتحقق  تیمالک

شـهروندان و ارائـه    یعمـوم  يازهـا ین کننـده ن ین تـأم یبـه عنـوان مهمتـر    يرل کـار شـهردا  یخواران و تسـه 
  خواهد بود. یرانتفاعیخدمات غ

ن یـ باشـند در ا یمـ  یت و تصـرف ادارات دولتـ  یـ کـه در مالک  ییهـا نیه زمـ یـ : کلیت دولتیمالک - 
 ف قرار دارند.یط

باشـند و  یت سـازمان اوقـاف مـ   یـ اسـت کـه در مالک   ییهـا نیه زمـ یـ : شـامل کل یت وقفـ یمالک - 
بــه طــور عمــده بــا  ین اراضــیــاه بکــار گرفتــه شــوند. یــریو خ ید در جهــت منــافع عمــومیــبا

-یمـ  یآتـ  يهـا يشـنهاد کـاربر  یانـد کـه در زمـان پ   اهداف مشخص توسط واقـف، وقـف شـده   
 ست مورد توجه واقع گردند.یبا

ن گـروه  یـ قـرار دارنـد، در ا   یقـ یت افـراد حق یـ کـه در مالک  ییهـا نیه زمـ یکل: یت خصوصیمالک - 
 ي، فـرد یت خصوصـ یـ ران مالکیـ ا يت در شـهرها یـ ج و غالـب مالک یـ را يرند. الگـو یگیم يجا

در تـوان جسـت.   ین مـ یرا در ارزش افـزوده قابـل توجـه زمـ    ن امـر  یـ است که علت ا یو شخص
دارد و در  ین و ملــک غالبــًا ارزش افــزوده قابــل تــوجهیحــاکم بــر کشــور زمــ ياقتصــاد نظــام

ز یــن یزنــدگ یه و پشــتوانه آتــیاز آن، ســرما يو اقتصــاد یمســکون يبــردارواقــع ضــمن بهــره
شــتر از رشــد یکـه ارزش آن هماهنــگ و بلکـه ب   يانــداز-گـردد. پشــتوانه و پـس  یمحسـوب مــ 

ت فــرد را غالبــًا بــه یــتوانــد موفقین لحــاظ مــیبــد ابــد.ییش مــیجامعــه افــزا يتــورم اقتصــاد
 د. یت نمایحداقل در حفظ وضع موجود خود تثب یو اجتماع يلحاظ اقتصاد

  شود.یشهر پرداخته مینیدر خم یت اراضیت مالکیوضع یدر ادامه به بررس
)، ی(عمــوم ي، شــهرداریدولتــمـه  یو ن یدولتــدســته  5شــهر در ینـ یدر خم یت اراضــیــت مالکیوضـع 

  قرار گرفته است.  یمورد بررس یت خصوصیو مالک یاوقاف
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  یمه دولتیو ن یدولت - 1
شـود کـه شـعب ادارات    یرا شـامل مـ   یت دولتـ یـ بـا مالک  یهـا و اراضـ  ه سـاختمان یکل یت دولتیمالک
ــاو ســازمان ــ يه ــف دولت ــیدر ســطح خم یمختل ــین ــهر را  ياعمــده ین اراضــیشــهر و همچن ــرب ش در غ

  هکتار از محدوده شهر را شامل شده است.  290ز در حدود یت نین نوع مالکیرد. ایگیدربرم
 ین اراضـ یـ غـرب شـهر قـرار گرفتـه اسـت. ا     در شـمال و شـمال  عمـدتا   یمتعلق به آموزش عـال  یاراض

توســعه آن و محــدوده دانشــگاه  یو اراضــ) یت دولتــیــ(بــا مالکاصــفهان  یشــامل محــدوده دانشــگاه صــنعت
) بـا حـدود   ین پهنـه (آمـوزش عـال   یـ اباشـد.  یشـهر مـ  ینـ یواحـد خم  )یمه دولتـ یت نی(با مالک یآزاد اسالم

  به خود اختصاص داده است.  یت خصوصیرا پس از مالک یتین گستره مالکیترهکتار عمده  596
   )ی(عموم يت شهرداریمالک -2

ــمالک ــهرداری ــ يت ش ــارتی ــه عب ــر مالکید یا ب ــگ ــومی ــکل یت عم ــاختمانی ــه س ــا و اراض ــه در  یه ک
از آنهـا را برعهـده دارنـد،     يحفاظـت و نگهـدار   یمتـول  يشـهردار  یقـرار داشـته بـه نـوع     يت شـهردار یمالک

سـبز   يهـا و فضـا  هـا، پـارك  ابـان ی(خ یعمـوم  یبـه جـزء اراضـ    يمتعلق بـه شـهردار   یشوند. اراضیشامل م
 يشــهردار يهـا ، سـاختمان ین مرکـز فرهنگــ یهــا، چنـد نـگ یچـون؛ پارک  يگــرید يهـا ره)، سـاختمان یـ و غ

  رند. یگیدربرم.. .مناطق و
  یت اوقافیمالک -3

ن یــ. بــا ا1ار داردیــشــهر در اختینــیرا در خم يادیــز یاوقــاف یه، اراضــیــریســازمان اوقــاف و امــور خ
کـه   یاوقـاف  یاز اراضـ  یدر شـهر، تنهـا بخشـ    یاوقـاف  یه حـدود اراضـ  یـ بـه کل  یل عدم دسترسـ یوجود به دل

ن یتــراز عمــدهده اســت. یــبــه دســت آمــده در نقشــه مشــخص گرد یقبلــ يهــاو طــرح يق شــهرداریــاز طر
ـ  یمسـکون  يز سـاخت و سـازها  یـ اکنـون ن کـه هـم   یاوقاف یاراض در آن صـورت گرفتـه اسـت، محلـه      یفراوان
 ، دردهنـد یل مـ یشـهر تشـک  ینـ ین بـه خم یآن را مهـاجر  ین محلـه کـه اهـال   یـ باشـد. ا ید مـ یآباد جديجو
  افته است. یگسترش  یاوقاف یاراض

 یت شخصیمالک -4

ــا ــوع مالکی  ییو بناهــا یدهــد، شــامل اراضــیل مــین مســاحت از شــهر را تشــکیشــتریت کــه بیــن ن
  قرار دارد. یقیار اشخاص حقیت آن در اختیاست که مالک

  شهر را نشان داده است. ینیدر خم یت اراضیت مالکیوضع 368-1نقشه شماره 
  

                                                             
ــا وجــود پیگیــري -1 ــاتی در    ب ــار و اطالع ــه نقشــه، آم ــاف، متأســفانه هیچگون ــار اوق ــراوان درخصــوص اخــذ حــدود اراضــی در اختی هــاي ف

  اختیار این مشاور قرار نگرفته است. 
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  : وضعیت مالکیت اراضی368- 1نقشه شماره 
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  مربوطه يها، استفاده از اطالعات و ضوابط حفاظت سازمانیخیتار يهاوضع بناها و محوطه - 9-6-3
 97، تــاکنون یع دســتیو صــنا ي، گردشــگریراث فرهنگــیــبراســاس اطالعــات اخــذ شــده از ســازمان م      

ــار ــر ت ــگرد ییشــهر شناســاینــیدر خم یخیاث ــاســت. از ا دهی ــر از ســو 25ن تعــداد ی ــســازمان م ياث راث ی
ن ســازمان قــرار گرفتــه یــحفاظــت شــده ا یخیز در فهرســت آثــار تــاریــاثــر ن 72ده و یــثبــت گرد یفرهنگــ

ــار ــار ت ــ یخیاســت. آث ــه طــور عمــده از دوره ی ــااد شــده ب ــه و قاجاریصــفو يه ــر جــای ــده اســت.  يه ب مان
  ر است: یبه شرح ز یخیاز بناها و آثار تار یمشخصات برخ

  
 مسجد جامع خوزان - 1

 یوانیـ اط مربـع اسـت کـه در هـر ضـلع آن ا     یـ وان بـا ح یـ مسـاجد چهـار ا  مسجد جامع خوزان از نـوع  
ن مســجد یـ نامــه دهخـدا سـاخت ا  آن اسـت. در لغـت   يدر بـاال  يگنبــد يدارا یوان جنـوب یـ قـرار گرفتـه و ا  

ــال   ــه س ــر 375ب ــر يهج ــفو   يقم ــت. در دوره ص ــده اس ــر ش ـــ.ق) تعم 1068( يذک ــه ــات ی رات و الحاق
ــدر ا ياریبســ ــده اســت. از ین مســجد ای ــاد ش ــه ا ج ــجمل ــات، ای ــر رو ین الحاق ــته ب ــاره و گلدس ــاد من  يج

چهــار  يهــار طــاقیــدر ز یمیبــا نقــوش گــل و بتــه و اســل ینــیتزئ يهــایو نقاشــ یوان جنــوبیــا يجزرهــا
ـ   یـ اط اسـت. در دوره قاجـار ن  یوان صحن حیا ر یـ افتـه و مـورد تعم  یمسـجد گسـترش    یز شبسـتان ضـلع غرب

  قرار گرفته است.
نـات  یو تزئ يبـر بـه همـراه گـچ    يو قطاربنـد  يتـوان بـه مقـرنس کـار    یبنا، مـ ن یا يهایژگیر ویاز سا

ــ ــر یمشــبک گچــ  يکــاریو کاشــ یمعقل ــا  يو آج ب
در قســمت شبســتان اشــاره نمــود.  یســنگ يهــاســتون

ــا ــای ــال  ين بن ــا ارزش در س ــل  1375ب توســط اداره ک
بــه  1721اســتان اصــفهان بــه شــماره  یراث فرهنگــیــم

   ده است. یرس یثبت آثار مل

  

  

  

  

  از پشت بام و مناره مسجد خوزان یینما :1ر شماره یتصو
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  و صحن مسجد خوزان ياز ورود یی: نما 3و2ر شماره یتصاو

  
 )یپ سدهی(سرت یخانه محمدحسن خان سده -2

ــا ــع شــده اســت. ســاخت ا  ی ــه فروشــان واق ــه در محل ــن خان ــه محمدحســن خــان  ی ــه را ب ن مجموع
شــاه بــود، نســبت نیالســلطان حــاکم وقــت اصــفهان در زمــان ناصــرالدظــل يروهــایکــه فرمانــده ن یســده

خ سـاخت بنـا بـا توجـه بـه      یباشـد. تـار  یدر سـده مـ   یسـنت  ياز معمـار  ین بنـا نمونـه روشـن   یـ دهنـد. ا یم
  گردد. یهـ.ق بازم 1315وان آن به سال یبه موجود بر سردر ایکت

، راهـرو،  یبنـا شـامل: سـردر، هشـت     يسـاخته شـده اسـت. اجـزا     یجنـوب  – ین خانه در جهت شمالیا
ــاقیــصــحن (ح ــه، نارنجســتان، چا  يهــااط)، ات ــه (قهــوهیمتعــدد، حــوض خان ــه)، حمــام و خزخان نــه، یخان

ک مکـان مخروبـه وابسـته بـه آن کـه      یـ و  یبـان دهیـ ، اصـطبل، بـرج د  یدواندان اسبیآشپزخانه، چاه خانه، م
  گفته شده انبار تنباکو بوده است. یبه قول
نـواز همچـون،   ار چشـم ینـات بسـ  یتزئ يبـا کـه از خشـت خـام و آجـر سـاخته شـده، دارا       یز ين بنـا یا
 ين بنـا یـ اسـت. ا  یرنگـ  يهـا شـه یبـا ش  ییهـا و پنجـره  یسـقف  يهـا ، پارچهيکارنهی، آئيکار، منبتيگچبر

ف و یـ ظر يهـا يحجـار  يقـرار گرفتـه اسـت دارا    یسـنگ  يهـا سـتون  يوان آن بـر رو یـ با شکوه که سـقف ا 
  راز دارد. یبا عمارت باغ ارم ش يادیار زیآن شباهت بس یرونیباست و شکل بیز

ــون د  ــم اکن ــرت یه ــه س ــیب امیوانخان ــده ین ــت م   یس ــوم و هم ــان آن مرح ــک نوادگ ــا کم ــب راث ی
  ل شده است.یتبد یبه موزه مردم شناس يو شهردار یفرهنگ
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  یسده ینیپ امیاز خانه سرت یی: نما 4ر شماره یتصو

   یسده ینیپ امیخانه سرت يو داالن ورود یاز موزه مردم شناس یی: نما 6و5ر شماره یتصاو      
  برج کبوتر دستگرد - 3

ــرج رف ــب ــکوبهی ــاقک  ياع و دو اش ــا ات ــتگرد ب ــدود     یدس ــاحت ح ــا مس ــراز آن و ب ــر ف ــدور ب  205م
ن یــا یســاخته دســت مردمــان بــوم یاســت کــه در روزگــار آرامــش داخلــ يادآور دوران صــفویــمترمربــع، 

پلـه بـه    20دن بـه طبقـه دوم   یرسـ  يبـوده و بـرا   متـر یسـانت  5/23ن بـرج  یـ ا يهـا ن اسـت. خشـت  یسرزم
ـ   یـ چ بایپلـه بـه صـورت مـارپ     17صعود به سقف بنـا از   يو برا یصورت گردش ن طبقـه اول  ید عبـور نمـود. ب

ن بــرج در روزگــار رونــق و یــشــود. ا يریشــده تــا از ورود مــار بــه داخــل بــرج جلــوگ يکــارو دوم بنــا گــچ
  هزار کبوتر بوده است. 4ش از یب داراي، يآباد
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 از پشت بام برج کبوتر و محوطه  یی: نما 8ر شماره یتصو     از برج کبوتر در محوطه پارك برج یی: نما 7ر شماره یتصو
  رامون آنیپ

 

 

  نیالدد نجمیامامزاده س - 4
ــوب ــدر جن ــه جــو یغرب ــديمنطق ــاد ق ــامزاده جلیآب ــاه ام ــم، آرامگ ــ لی ــه ب ــرار دارد ک ــدر ق از  شیالق

باشـد. سـنگ قبـر بـر     یو مـردم منـاطق همجـوار مـ     ین منطقـه مـورد احتـرام اهـال    یهفتصد سال است در ا
ن بـا هفـده واسـطه    یالـد د نجـم یدهـد. نسـبت امـامزاده سـ    یرا نشـان مـ   يقمـر  يهجـر  725قبر سال  يرو

  رسد. یبه امام سجاد (ع) م
ــه ترت 369-2و  369-1جــدول شــماره  ــب ــار و بناهــای ــار يب آث ثبــت شــده و تحــت حفاظــت   یخیت

ــازمان م ــس ــی ــ یراث فرهنگ ــان م ــد. یرا نش ده
ــ ــهیهمچن ــان در نقش ــماره  يه -2و  369-1ش

ــموقع 369 ــا ی ــار و بناه ــار يت آث ــت  یخیت ثب
ــازمان م   ــت سـ ــت حفاظـ ــده و تحـ ــشـ راث یـ

  ش داده شده است.ینما یفرهنگ
 
 

  نیاز محوطه امامزاده نجم الد یی: نما 9ر شماره یتصو
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  شهرینیثبت شده خم یخیآثار تار: 369-1جدول شماره 
 تینوع مالک قدمت خ ثبتیتار شماره ثبت نام اثر فیرد

 یوقف هیصفو-یخیتار 1349/04/03 896 د محمدیوان جنب امامزاده سیا 1

 هیقاجار-هیصفو-انیلخانیا هیقاجار-هیصفو-انیلخانیا 1375/08/26 1761 مسجد جامع خوزان 2

 يشهردار-یدولت هیقاجار 1380/12/25 5444 یپ سدهیخانه سرت 3

 یعموم هیقاجار-هیصفو 1381/12/17 7662 گورستان ورنوسفادران 4

 یسازمان-یدولت يل پهلویاوا-هیاواخر قاجار 1383/12/24 11577 يریخانه مج 5

 یعموم هیصفو 1383/12/24 11578 اندوان يمجموعه حمام ها 6

 یوقف هیقاجار 1383/12/24 11579 یدر علیمسجد مال ح 7

 یوقف هیقاجار 1383/12/24 11580 مسجد جامع فروشان 8

 یوقف هیقاجار 1383/12/24 11581 مسجد ابوالبرکات 9

 یوقف هیقاجار-هیصفو 1383/12/24 11582 مسجد مال حسن 10

 یوقف هیصفو 1383/12/24 11583 گاردر يمجموعه حمام ها 11

 بال صاحب هیصفو 1384/08/15 13612 میآباد قد يبرج کبوتر جو 12

 یعموم هیقاجار 1384/11/29 14212 شهر ینیحمام بزرگ خم 13

 یخصوص هیقاجار 1384/11/09 14213 شهر ینیحمام کوچک خم 14

   هیقاجار 1385/12/06 17481 م ورنوسفادارانید ابراهیامامزاده س 15

   هیقاجار 1385/12/06 17483 اکبر(گاردر) یمسجد آقا عل 16

   هیقاجار 1385/12/14 17811 مسجد گاردر 17

   هیقاجار 1386/08/22 19864 حمام کووز 18

   هیقاجار 1386/12/26 21816 دیحمام درب س 19

   هیقاجار 1386/12/26 21820 )يحمام شمس آباد(گاو 20

   هیقاجار 1386/12/26 21823 مسجد آخوند 21

   هیقاجار 1386/12/26 21824 يمسجد امام حسن عسگر 22

 یدولت هیاواسط قاجار 1386/12/26 21830 مسجد الدره 23

 یدولت هیقاجار 1386/12/26 21831 ه الدره،کالس قرآن(خانه حاج عبداهللا خان)ینیحس 24

 شهر ینیخم يشهردار هیصفو 1388/04/01 26854 شهر ینیعصارخانه خم 25

  استان اصفهان. یع دستیو صنا ي، گردشگریراث فرهنگیمأخذ: سازمان م
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  شهرینیحفاظت شده در خم یخی: آثار تار369-2جدول شماره 
 تینوع مالک قدمت نام اثر فیرد

 یوقف سال 60 ر محله کالغ فروشانیقبرستان ز 1

 یعموم نامشخص یغالم هشت 2

 یخصوص نامشخص ینیام یخانه محمد عل 3

 یخصوص نامشخص خانه حاج آقا دکتر   4

5 
 1331ن ابوالبرکات(وفات ید شهاب الدیآرامگاه س

 ه.ق)
 یوقف نامشخص

 یخصوص اواخر قاجار تیر عنایخانه م 6

 یخصوص اواخر قاجار برج محله الدره فروشان 7

 یخصوص يپهلو ین صرامیخانه حاج غالمحس 8

 یخصوص قاجار حاج احمد یهشت 9

 یخصوص نامشخص یابطحخانه  10

 یوقف نامشخص حمام صفا 11

 یوقف نامشخص حمام توده فروشان 12

 یخصوص نامشخص یکاروانسرا حاج عل 13

 یعموم نامشخص و چند فضا(مطبخ و انبار) یاجاق دسترس یهشت 14

 یخصوص نامشخص یمیخانه ابراه 15

 یخصوص نامشخص یخانه خان 16

 یخصوص نامشخص یخانه فاطم 17

 یعموم نامشخص و خانه  یهشت 18

 یوقف نامشخص سقاخانه گارسله 19

 یخصوص نامشخص یز اهللا صادقیخانه حاج عز 20

 یخصوص نامشخص عتیخانه شر 21

 یخصوص نامشخص خانه ملک زاده 22

 یوقف نامشخص میمسجد حاج ابراه 23

 یعموم نامشخص ملک زاده ها یهشت 24

 یخصوص نامشخص يخانه غضنفر 25

 یخصوص نامشخص وفادار یخانه حاج تق 26

 یخصوص قاجار يخانه فتح اهللا طاهر 27
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 تینوع مالک قدمت نام اثر فیرد

 یخصوص قاجار يخانه صمد احمد 28

 یعموم نامشخص يو حاج رضا نادر يحاج محمد مختار 29

 یخصوص نامشخص زهتاب یخانه غالم عل 30

 یخصوص نامشخص مهر یخانه نکوئ 31

 یخصوص نامشخص انین خالقیحس 32

 یخصوص نامشخص يریشمش یخانه حاج عل 33

 یخصوص يپهلو ان بخشیخانه شا 34

 یخصوص يپهلو یخانه هاشم خان 35

 یوقف قاجار مسجد مال حسن 36

 یخصوص نامشخص تنباکوشناس یخانه تق 37

 یخصوص قاجار ییخانه آقا 38

 یخصوص قاجار انیعیر شفیخانه م 39

 یخصوص نامشخص يخانه روح اهللا صفار 40

 یخصوص يپهلو یخانه حاج قنبر صرام 41

 یعموم نامشخص ادتیخانه س 42

 یعموم نامشخص یخانه عبدالرزاق زهتابچ 43

 یخصوص نامشخص یسر در خانه قنبر عل 44

 یخصوص نامشخص یمیخانه حاج رح 45

 یخصوص نامشخص خانه غالمرضا ملک زاده 46

 یخصوص نامشخص یمان یخانه حاج مرتض 47

 یخصوص نامشخص خانه جبار رضا خواه 48

 یخصوص نامشخص انبار محمد زاده 49

 یخصوص نامشخص نین العابدیخانه ز 50

 یخصوص نامشخص (حاج نوروز)یخانه حاج رمضان حاج هاشم 51

 یخصوص نامشخص یخانه حاج احمد حاج هاشم 52

 یخصوص نامشخص یحاج هاشم-خانه سرور رعنا 53

 یوقف نامشخص حمام باولکان 54

 یخصوص نامشخص از بازار(چند بابا مغازه) یقسمت 55
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 تینوع مالک قدمت نام اثر فیرد

 یخصوص نامشخص ر پوریخانه ام 56

 یخصوص نامشخص خانه ماهوش 57

 یخصوص يصفو یخانه حاج صادق 58

 یخصوص نامشخص شهر ینیخچال خمی 59

 یخصوص نامشخص يخانه خان احمد 60

 یخصوص نامشخص یخانه حاج صادق 61

 یخصوص نامشخص يحجار 62

 یوقف نامشخص د فروشانیقبرستان درب س 63

 یعموم نامشخص ینیر حسیم یهشت 64

 یوقف قاجار د فروشانیمسجد نودرب س 65

 یعموم ه.ق 1360 قبرستان اندوان 66

 یعموم قاجار يخانه حاج احمد طاهر 67

 یعموم قاجار یمیکر یخانه حاج مرتض 68

 یعموم قاجار پور ین رحمتیخانه حس 69

 یخصوص قاجار یمیخانه رمضان رح 70

 یدولت سال 300 ریداهللا مجیخانه حاج  71

 یخصوص سال 300 ریمج یخانه حاج رمضان و حاج مرتض 72

  استان اصفهان يو گردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیمأخذ: سازمان م
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  شدهجانمایی آثار تاریخی ثبت : 369-1نقشه شماره         
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  : جانمایی آثار تاریخی396- 2نقشه شماره 
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(آب، فاضالب، برق، تلفن،  يسات شهریتأس يهات مراکز و شبکهیفیش و کیت، گنجایموقع -3- 6- 10
  ها و امکانات گسترش آنهاتیها، کمبودها، محدود..)، سرانه.گاز و

  شهرینیدر سطح شهر خم یسات آبرسانیت تأسیوضع یبررس - 3- 6- 1-10
آب شهر  یکشاقدام به لوله 1345آغاز نموده و از سال  1341ت خود را از سال یشهر، فعالینیآب و فاضالب شهر خمشرکت 

  شده است. 
   یالف) منابع آبرسان
  گردد.ین میشهر از دو منبع تأمینیاز شهر خمیآب مورد ن

الف منتقل نموده و یشهر اصفهان به منابع پ یآب را از شبکه آبرسان يمتریلیم 1400 شهر اصفهان: لوله یشبکه آبرسان •
 یاصل يهاانشعاب ی، دستگرد قداده و بلوار دانشگاه صنعتیاصفهان ید اشرفیابان آتشگاه، بلوار شهیدر چهار نقطه در خ

 ) 3610- 1گردد (نقشه شماره یشهر از لوله فوق منفک م یآبرسان

 ند.ینمایمتر آب را منتقل میلیم 400ط لوله با قطر ق خیکه از طر درچه –ابان آتشگاه یفلمن در خ يهاچاه •

استفاده فلمن  يهادرصد از چاه 10شهر اصفهان و  یدرصد از شبکه آبرسان 90شهر در حدود ینیآب شهر خمن یتام جهت
 يها) چاه1390رد. در حال حاضر (سال یپذیا اصفهان صورت مبه خانه مشترك یز در تصفیشهر ن یه آب مصرفیتصف. گرددیم

درصد از  3ن یت تأمید، قابلیش آین آب پیدر تأم یط بحرانیاکه شر یآب موجود در شهر، با کمبود آب مواجه هستند و در صورت
   باشد.  یه، جعفرآباد و چاه شرکت آبفا میقلعه آقا، هرستان، محمود يهاها شامل چاهن چاهیا شهر را خواهند داشت. یآب مصرف
  شهرزان مصرف آب در یب) م

ر یمترمکعب بوده است که حداکثر مصرف در فصل تابستان و در ت 1084981، برابر 1388متوسط مصرف آب در سال 
در سال  یزان آب مصرفیکل م .1مترمکعب بوده است 754394ماه برابر  يمترمکعب و حداقل مصرف در د 1480990ماه برابر 

درصد رشد داشته است.  21مترمکعب بوده است که  17451466برابر  1389مترمکعب و در سال  14418818برابر  1388
  .)3610- 1بوده است (جدول شماره  یو عموم یب در مصارف خانگی، به ترت1389زان مصرف در سال ین میشتریب

  1389ن در سال یمشترکشهر برحسب نوع ینی: مصرف آب شهر خم3610-1جدول شماره 

زان مصرف یم  مصرفنوع 
  (مترمکعب)

سهم از کل مصرف 
  (درصد)

  هر نفر  يزان مصرف به ازایم
  ه)یتر در ثانی(ل

  6/152  78  13748685  یخانگ
  7/3  2  334257  يتجار
  7/1  1  148681  یصنعت
  1/34  18  3071134  یعموم

  3/1  1  117425  سبز يفضا
  3/0  0  31284  ریسا

  7/193  100  17451466  جمع
  .1389شهر، سال ینیمأخذ: شرکت آب و فاضالب شهرستان خم      

                                                             
ــانگین م  -1 ــه می ــوط ب ــات مرب ــال  اطالع ــداکثر آن در س ــداقل و ح ــالب،    1389صــرف آب و ح ــرکت آب و فاض ــط ش ــزارش توس ــن گ ــه ای ــاریخ تهی ــا ت ، ت

  استخراج نگردیده است.
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شهر: موقعیت تأسیسات آب و فاضالب شهر خمینی3610- 1نقشه شماره 
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 يو فضا ی، عمومی، صنعتي، تجاریزان مصارف آب در شهر به صورت معمول برحسب مصارف خانگیم
  گردد. یم یشهر برحسب موارد عمده مصرف بررسینیشهر خمک است. آمار مصرف آب یسبز قابل تفک

  
  یمصارف خانگ •
ت سا ریت متغیزان جمعیو م گوناگون برحسب اندازه سکونتگاه ين سرانه مصرف آب در کشورهایانگیم

  ) 3610-2(جدول شماره 
  تین سرانه مصرف آب برحسب نوع سکونتگاه و جمعیانگی: م3610-2جدول شماره 

  نوع سکونتگاه 
  ت شهر (نفر)یجمع  از نظر اندازه

  تر)یروز (لهر نفر در شبانه يزان مصرف آب برایم
درصد مصارف 

  مرفه  يکشورها  یخانگ
  و پرآب یصنعت

  در حال  يکشورها
  رشد و کم آب

  60-80  80- 100  150- 200  10,000کمتر از   ییمراکز روستا
  40-60  100- 150  200- 250  10,000 – 20,000  کوچک يشهرها
  35-55  150- 200  250- 400  20,000 – 100,000  متوسط يشهرها
  30-50  200- 300  400- 500  100,000شتر از یب  بزرگ يشهرها

زان سرانه مصرف یکشور، م ییز آب و هوایو ن یط اجتماعیران، برحسب شرایاستاندارد صنعت آب ا
) آب در ی(مسکون یمصرف خانگزان ین نموده است. مییتر در شبانه روز تعیل 70- 150را در حدود  یخانگ

روز تر در شبانهیل 3ن مذکور حدود یانگیباشد که از بازه میروز متر در شبانهیل 6/152شهر برابر ینیشهر خم
  شتر است.یب

   
  یو صنعت يمصارف تجار •

باشد. یسطح شهر م يتجار يز واحدهایو ن یکوچک صنعت يهاشامل کارگاه یو صنعت يمصارف تجار
 رتر دیل 15-45ران در حدود یا يشهرها يو تجار یران، مقدار مصرف صنعتیاستاندارد صنعت آب ابراساس 

ر مصارف یشهر مجموع مقادینیدر شهر خم 1389شده است. در سال  ینیبشیهر نفر پ يروز به ازاشبانه
مصارف استاندارد صنعت آب سه با یکه در مقا بودههر نفر  يروز به ازاتر در شبانهیل 4/5برابر  يو تجار یصنعت
  ن است.ییار پایبس
  

   یمصارف عموم •
 ینیبشیهر نفر در روز پ يتر به ازایل 20 یال 10موجود، برابر  يآب بر طبق استانداردها یمصارف عموم

روز بوده تر در شبانهیل 1/34، برابر 1389شهر در سال ینیآب در شهر خم یگردد. سرانه مصارف عمومیم
  به استاندارد مصرف، باالتر است.است که نسبت 
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  سبز  يمصارف فضا •
، درجـه حـرارت، رطوبـت    یزان بارنـدگ یـ ر میـ نظ یسـبز در شـهرها بـه عـوامل     يفضـا  يمصرف آب برا

  )3610-3دارد (جدول شماره  یسبز بستگ يز نوع پوشش فضاهایو ن یمیت اقلیو وضع ینسب
  مختلف يهامیسبز در اقل يفضا ياز برای: سرانه آب مورد ن3610-3جدول شماره 

  تر)یحداکثر مصرف (ل  مینوع اقل
  2-4  یسرد کوهستان

  0-2  معتدل و مرطوب
  4-8  ياترانهیمعتدل مد

  8-14  یابانیگرم وخشک ب
  7-14  کرم و مرطوب

مترمکعب بوده که  117425شهر برابر ینیدر شهر خم 1389سبز در سال  يفضاآب در زان مصرف یم
، یابانیم گرم و خشک بیاز برحسب اقلینسبت به ن وده است یروز مصرف گردتر در شبانهیل 3/1هر نفر  يبه ازا

 ياریجهت آب 1389سبز موجود در سال  يکه مصرف آب فضاها یباشد. در صورتیم ینییار پایمقدار بس
سبز و پارك در  يهکتار) در نظر گرفته شود، هر مترمربع فضا 87/35سبز موجود ( يپارك و فضا يکاربر
  د. ینمایافت میتر آب دریل 9/0زان یروز به مشبانه

  
 یزات آبرسانیج) تجه

ه یــباشــد کــه هــر دو در منظریمــ ینــیشــهر شــامل دو منبــع زمینــیره آب شــهر خمیــمنــابع ذخ •
  باشد.یمترمکعب م 5000حجم  يک دارایقرار داشته و هر

 ، قرار دارد. یآبرسان يهافشار آب در لوله زانیم میدر فلکه قدس جهت تنظ کهستگاه پمپاژ آب یا •

  
  شهر ین مشکالت آبرسانید) مهمتر

 )1390تاکنون (سال  شهر یه طرح جامع آبرسانیعدم ته •

ـ   یافزا • ل یـ کـه بـه دل  چـه یوازو آبـاد  يمنـاطق جـو   يکشـاورز  يهـا نیه در زمـ یـ رویش سـاخت و سـاز ب
ــه ــدم برنام ــرع ــهر،  يزی ــترش ش ــدمگس ــه و ع ــربرنام ــت  يزی ــاد زیاجه ــاختیج ــه ورس ــا و ب ــه ژه ی

 .1یدر آن نواح یاز به آبرسانیند یتشدن حال یمذکور و در ع یدر نواح یسات آبرسانیتأس

ش فشــار در یاز بــه افــزایــکــه ن يفرســوده شــهر پــس از نوســاز یدر نــواح یش تــراکم ســاختمانیافــزا •
 طبقات وجود دارد.

  موجود يهاچاه یکاهش آبده •

                                                             
  .1390شهر، سال براساس استعالم انجام یافته از مسئوالن شرکت آب و فاضالب شهرستان خمینی -1
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 در دست اقدام شرکت آب و فاضالب  يهابرنامههـ) 

 مترمکعب) 10000به  5000(از  یت فعلیه به دو برابر ظرفیک منظریت مخزن شماره یظرفش یافزا •

 مناطق مرتفع شهر يمترمکعب برا 20000ساخت مخزن  •

 .الف)یدر محل منابع پ يادر حال ساخت (توسط آب منطقه یمترمکعب 20000ل و نصب مخزن یتحو •

  
  شهرینیسات فاضالب در سطح شهر خمیت تأسیوضع یبررس -2-10-6-3

ــدود  ــطح   80در ح ــد از س ــدودده درص ــهر خممح ــیش ــهر داراین ــع  يش ــبکه جم ــالب  يآورش فاض
  ند.ینمایجهت دفع فاضالب استفاده م یجذب يهامانده شهر، از چاهیدرصد باق 20باشد و یم

درصد از فاضالب  60قرار دارد که در حدود ه دستگرد قداده یستگاه پمپاژ فاضالب موجود در ناحیا
خانه هی، به تصفمتریلیم 600 یال 250به قطر  يهاو لوله ستگاهین ایق ایاز طر شده در سطح شهر يآورجمع
هرستان،  يهااز فاضالب محله یقسمت .)3610- 1(رجوع شود به نقشه شماره  گردد.ین شهر منتقل میشاه

  ابد.ییخانه شمال اصفهان انتقال مهیشبکه تصفچه به یآباد و وازيقرطمان، جو
ــهر خم  ــامع فاضــالب ش ــرح ج ــیط ــهر تهین ــش ــه گردی ــدود ی ــاس آن در ح ــومتر یک 500ده و براس ل

د انجــام یـ جد يگـذار لـومتر شــبکه یک 25ز یـ افتـه اسـت کـه در هــر سـال ن    یفاضـالب انجــام   يگـذار شـبکه 
  دارد.  از به اصالحیتر فاضالب نیمیقد يهان شبکهیهمچن ابد.ییم

-لی، مسـ هـا ابـان یدر سـطح خ  موجـود  يهـا يق جـو یـ هـا از طر ابـان یدر خ یسـطح  يآبها يآورجمع
  . ردیپذیانجام منقاط شهر  یموجود در برخ یجذب يهاز چاهیو ن شهرموجود در  يها

  گردد:یر می، شامل موارد ز1وجود داردرساخت فاضالب ینه زیکه در زم ین مشکالتیمهمتر
ن منـازل  یرزمیـ کـه موجـب برگشـت فاضـالب بـه ز      یفاضـالب در هنگـام بارنـدگ    ش شبکهیعدم گنجا •

ــگــردد. ایمــ يو تجــار یمســکون ــه ایــشــهر و نزد ین مشــکل در منــاطق شــمالی ســتگاه پمپــاژ یک ب
 ؛وجود دارده دفاضالب دستگرد قدا

 .فرسوده يهاض شبکهیع در تعویشتر جهت تسریب یاز به اعتبار مالین •

شــبکه  يشــهر بــراینــیدســت اقــدام شــرکت آب و فاضــالب شهرســتان خم هــا و مطالعــات دربرنامــه
 گردد: یر میفاضالب شامل موارد ز

 ؛فاقد شبکه یل شبکه فاضالب شهر در نواحیاحداث و تکم •
       .ضی، جهت تعويدئومتریق ویاد، از طریز یخوردگ يو دارا یمیقد يهاشبکه يبندتیاولو •

 
   

                                                             
  .1390، سال شهربراساس پرسشنامه مسئوالن شرکت آب و فاضالب شهرستان خمینی -1
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  شهرینیدر سطح شهر خم ینرسابرقشبکه ت یوضع یبررس -3-10-6-3
  یرسانسات برقیالف) تأس

خطوط فشار لوولت، یک 63ک خط یو  230دو خط انتقال شهر متشکل از ینیشهر خم یرسانشبکه برق
. )3610- 2باشد (نقشه شماره یف میخطوط فشار ضع ییو شبکه هوا ینیو زم ییلوولت هوایک 20متوسط 
  گردد:یه میر تغذیر ولتاژ زییپست تغ 5از  لوولت موجود در سطح شهر،یک 20خطوط 

 63و  230محـدوده شـهر قـرار داشـته و ولتـاژ خطـوط انتقـال         یشـرق : در شـمال ید کـاظم یپست شه •
 دهد. یلوولت کاهش میک 20لوولت را به یک

 لوولتیک 20به  63اصفهان واقع در شمال محدوده مبدل ولتاژ  یپست دانشگاه صنعت •

 لوولتیک 20به  63مبدل ولتاژ  شهر محدودهجنوب شرق پست کهندژ: واقع در  •

شــهر درچــه (جنــوب محــدوده شــهر)، مبــدل ولتــاژ  یکــیواقــع در نزد یاصــفهان ید اشــرفیپســت شــه •
 لوولتیک 20به  63

 لوولتیک 20به  63(خارج از محدوده شهر)، مبدل ولتاژ  یغربپست مدرس واقع در جنوب •

ــر ــرق  یح ــوط ب ــت، ولویک 230م خط ــتیک 63ل ــه ترت ولویک 20و  لوول ــت ب ــل ــر ی  3و  13، 17ب براب
  باشد.یمتر از محور خط در دو طرف م

  
  ن  یت مصرف برق و تعداد مشترکیب) وضع

ــا ــرژ  يطبــق آماره ــ  يموجــود، مصــرف ســرانه ان ــر ســال ط ــرق در ه در کشــور  1375-95دوره  یب
  )3610-4ده است (جدول شماره یو برآورد گرد یبررس

  
  ت ساعت در سال)الووی(ک 1375- 95ران در دوره یبرق در ا يمصرف انرژ: سرانه 3610- 4جدول شماره 

  جمع  تلفات  ر مصارفیسا  یمصرف صنعت  یمصرف عموم  یمصرف خانگ  سال
1375  395  242  228  115  238  1218  
1380  463  289  231  131  284  1398  
1385  538  331  236  145  322  1572  
1390  616  372  238  164  360  1750  
1395  692  410  240  178  402  1922  

  ر مصارف منظور شده است.یمعابر جزء سا ییو روشنا يمصرف کشاورز *
  رویمأخذ: وزارت ن

  
نفــر  239256کــه برابــر  1390شــهر براســاس بــرآورد ســال ینــیت کــل شــهر خمیــباتوجــه بــه جمع

  )3610-5ده است (جدول شماره یشهر برآورد گرد يزان مصرف انرژیباشد، میم
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  شهررسانی شهر خمینی: شبکه برق3610- 2نقشه شماره 
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  )1390(سال  يمصرف انرژ يهاشهر براساس سرانهینیشهر خمبرق : برآورد مصرف 3610- 5جدول شماره 

مصرف   سال
  یخانگ

مصرف 
  یعموم

مصرف 
  یصنعت

ر یسا
  جمع  تلفات  مصارف

  سرانه مصرف 
  لوولت ساعت)ی(ک

616  372  238  164  360  1750  

  مصرف کل شهر 
  (مگاوات ساعت)

152069  91834  58754  40486  88872  432015  

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

زان مصرف شهر ین است که میدهنده ا، نشان13891قدار مصرف در سال سه جدول فوق با برآورد میمقا
  ).3610- 6باشد (جدول شماره یم 1390سال  يزان برآورد شده برایباالتر از م 1389در سال 
  

  )1389شهر (سال ینیبرق در شهر خم يکساله) انرژیزان مصرف دو ماهه (و برآورد ی: م3610- 6جدول شماره 

  زان مصرف یم  نوع مصرف
  )ساعت تلووای(ک

کسال یزان مصرف در یبرآورد م  سهم از کل مصرف
  (مگاوات ساعت)

  205970  37  34,328,340  یخانگ
  58888  11  9,814,697  یعموم
  106149  19  17,691,493  يکشاورز
  125853  10  9,386,829  يتجار
  56231  23  20,975,524  یصنعت

  553181  100  92,196,883  جمع کل
  .1389شهر، سال ینیشهرستان خم يامأخذ: شرکت برق منطقه    

  
 ســاعت لوولــتیک 46,100,000ک مــاه برابــر یــشــهر در طــول ینــیمتوســط مصــرف بــرق شــهر خم

-15و در فصــل تابســتان در ســاعات  18-22و بهــار در ســاعات  زییباشــد کــه در فصــول زمســتان، پــایمــ
  رسد.یزان خود میبه حداکثر م 19-23و  11

ــواع خــانگ ــرق شــامل ان باشــد. در حــدود یمــ یو صــنعت ي، تجــاري، کشــاورزی، عمــومیمشــترکان ب
درصـد بـه مصـارف     19و  یدرصـد بـه مصـارف صـنعت     23، یمشـترکان خـانگ   بـه  یدرصد از برق مصـرف  37

  ک دوره دو ماهه) اختصاص دارد. ی ی(در ط يکشاورز

                                                             
شــهر مقــدار مصـرف یــک دوره دو ماهــه بـه تفکیــک نــوع مصــارف   بـه دلیــل اینکــه اطالعـات دریــافتی از اداره بــرق شهرسـتان خمینــی    -1

باشد، جهـت مقایسـه بـا بـرآورد مصـرف سـاالنه وزارت نیـرو، میـزان مصـارف بـه عنـوان میـانگین در سـال در نظـر گرفتـه شـده و                 می
  است.    براي یک سال محاسبه گردیده
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  شهرینیشهر خم گازسات یتأست یوضع یبررس -4-10-6-3
که از جنوب استان اصفهان وارد  يخط لوله گاز سراسردو ق یاز طر شهرینیخماز شهرستان یگاز مورد ن

عبور نموده و در  اصغرآباد يه روستاین دو خط لوله از جنوب شهرستان و از حاشیاز ا یکی. شودین میگردد، تأمیم
گر از سمت غرب وارد یابد. خط دییآباد امتداد مدر دست احداث نجف يجهت شمال، به موازات کمربند

 يبه شهر اصفهان و شهرها ی، انشعاباتين خط لوله سراسریاز اشود و پس از عبور غرب به شرق یمحدودهشهر م
  شهر عبارتند از: ینیمحدوده شهر خم یله موجود در شبکه گازرسانخطوط لو گردد. یمشهر وارد ینیآباد و خمنجف

وارد محــدوده  یاصـفهان  یابـان اشـرف  یکـه از جنـوب شـرق بـه مـوازات خ      250PSIخـط لولـه گـاز     •
 گردد.  یشهر مینیشهر خم

 ید بهشتیابان شهیو شمال خ یابان انقالب اسالمیواقع در خ ینچیا 12و  16خط لوله  •

 محدوده ه، غرب و شرقیواقع در غرب شهرك منظر ینچیا 8و  10خط لوله  •

ابان امام یر، خیرکبیام يهاابانیشهر (شامل خ یجنوب – یواقع در محور شمال ینچیا 6خط لوله  •
 هیو شمال منظر یاصفهان ی، اشرفید صدوقیابان شهی)، خیو جنوب یشمال ینیخم

ــه  • ــکــه توز ینچــیا 4خــط لول ــی ــاز ب ــایع گ ــدگان نه  یرا انجــام داده و در تمــام یین مصــرف کنن
 ) 3610-3باشند. (نقشه شماره یسطح شهر موجود م

 یتلقـ  یاطالعـات  یباشـد و بـه عنـوان نـامعلوم    یشهر در حـال حاضـر در دسـترس نمـ    ینیزان مصرف گاز شهر خمیم
  . 1گرددیم
  
  ت مخابراتیوضع یبررس -5-10-6-3

 )درصد 85(ن تعداد یشتریقرار دارد. ب یشهر تحت پوشش شبکه مخابراتینیمحدوده شهر خم یتمام
درصد از کل  13با سهم  يباشد و مشترکان تجاریم یتلفن مربوط به مشترکان مسکونخطوط مشترکان 

 )3610-7دهد. (جدول شماره یبه خود اختصاص م ین رتبه را به لحاظ فراوانیخطوط، دوم

  )1389شهر بر حسب نوع اشتراك (سال ینی: تعداد مشترکان مخابرات شهر خم 3610-7جدول شماره 
  یخدمات  یصنعت  يتجار  يادار  یمسکون  نوع مشترك

  139  195  10914  1641  73968  تعداد مشترکان
  0  0  13  2  85  سهم از کل (درصد)

  .1389مأخذ: شرکت مخابرات استان اصفهان، سال 
ــرا ــه ش ــعهیاز جمل ــاط در توس ــجد يه ــواح يد شــهری ــجد ی(ن ــداث)، وجــود دی ــاالح خــط  یمتقاض

   باشد. یم یمسکون يهانفر در مجتمع 1200نفر در هر منطقه و  2000ش از یتلفن ب
                                                             

علیــرغم پیگیــري مشــاور جهــت اخــذ اطالعــات در مــورد میــزان مصــرف گــاز و موقعیــت تأسیســات گازرســانی از اداره گــاز شهرســتان   -1
  شهر، همکاري الزم با مشاور انجام نیافت. خمینی
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  شهر: شبکه گازرسانی شهر خمینی3610-3نقشه شماره 
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(کشـتارگاه، غسـالخانه، گورسـتان، دفـع زبالـه،       يزات شـهر یتجه یفیو ک یوضع کم -11-6-3
  نهین زمی..) کمبودها و مشکالت موجود در ا.و ینشانآتش

 يهــاشــهر شــامل کشــتارگاه، گورســتان و مکــان ینــیدر شــهر خم یمــورد بررســ يزات شــهریــتجه
 باشــدیموجــود در شــهر مــ ینشــانزات آتــشیــجهتز یــدفــع زبالــه و محــل آن و ن یوابســته بــه آن، چگــونگ

  . )3611-1(نقشه شماره 
  
  کشتارگاه -1-11-6-3

کشـتارگاه  باشـد.  یواحـد کشـتارگاه مـ    کیـ  يشـهر دارا ینـ ی)، شـهر خم 1390در حال حاضـر (سـال   
باشـد، متعلـق بـه    یمـ  یصـنعت  يهـا ز کارگـاه یـ ه ارتباعـات و ن یغـرب محـدوده، در حاشـ   نقش جهان که در 

ــال، ن  یبخــش خصوصــ ــه عنــوان تنهــا کشــتارگاه فع شــهر، اصــفهان، ینــیخم يشــهرها يازهــایاســت و ب
  د. ینماین میکوشک و درچه را تأم

 ياباشــد کــه عمــل کشــتار دام در ســولهیمترمربــع عرصــه مــ 3000 يکشــتارگاه نقــش جهــان، دارا
ــاحت  ــه مس ــ  1500ب ــام م ــع انج ــذیمترمرب ــز    .ردیپ ــفند و ب ــامل گوس ــتار ش ــورد کش ــواع دام م ــوان و  هدب

  رأس دام است. 4000تا  2000کشتارگاه روزانه به تعداد  یت اسمیظرف
از کشــتارگاه از چــاه یــورد نآب مــباشــد. یدام مــ يســات نگهــداریکشــتارگاه نقــش جهــان فاقــد تأس

د یـ د و دفـع مـواد زا  یـ ن کشـتارگاه بـه لحـاظ تول   یـ اگـردد.  ین مـ یله تـانکر تـأم  یق انتقال به وسیآب و از طر
ــن ــ یمشــکالت يز دارای ــع فاضــالب ایم ــباشــد. دف ــن کشــتارگاه از طری ــه  ی ــه گردن ــانکر ب ــا ت ق حمــل آن ب
  باشد. یفاضالب در دست احداث مخانه هین معضل، تصفیرد. جهت رفع ایپذیصورت م ینعلیز

ات یــ) بــه لحــاظ عمل1390شــهر در حــال حاضــر (ســال ینــیشــهر خمافتــه، یبنــابر اســتعالم انجــام 
ــع ن یکشــتارگاه ــا کمبــودیــجهــت رف ــه منظــور توســعه فعال یمواجــه ن ياز شــهر ب ت کشــتارگاه یــســت. ب
 یدر اراضــ یتوســط بخــش خصوصــ یصــنعت یاطــراف)، احــداث کشــتارگاه يبــه شــهرها یرســان(خــدمات

  ده است.یو مصوب گرد ینیبشیمترمربع پ 5000به مساحت  یاهچیواقع در دره س
بــوده کــه در  يه کــوه کوچــک و متعلــق بــه شــهرداریــواقــع در ناح يگــرین کشــتارگاه دیــش از ایپــ

  رد.یپذیدر آن صورت نم یتیان قرار گرفته و در حال حاضر فعالیت از زندانیار سازمان حمایاخت
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  گورستان -2-11-6-3
داخــل محــدوده  يهــانــه تعــدد گورســتانیقابــل توجــه در زم يشــهر از جملــه شــهرهاینــیشــهر خم

ــ ــد. یم ــوم باش ــود تعصــبات ق ــف موجــب گرد  یوج ــدر محــالت مختل ــرا ی ــه ب ــر محل ــه در ه ــن  يده ک دف
ر دان هـر محلـه تنهـا در آن گورسـتان بـه خـاك سـپرده شـوند.         یـ احـداث شـود و متوف   یان، گورستانیمتوف

هکتــار را در  57بــالغ بــر  یگورســتان وجــود دارد کــه مسـاحت  15شــهر در مجمـوع  ینــیمحـدوده شــهر خم 
  )3611-1 دهند (جدول شمارهیل میمحدوده شهر تشک

  
  )1390شهر (ینیموجود در محدوده شهر خم يها: نام و مساحت گورستان3611-1جدول شماره 

  مساحت (مترمربع)  نام گورستان  شماره

  11864  ورنوسفادران گورستان  1

  51286  گورستان محله گاردر  2

  118411  گورستان پالرت  3

  11694  دفروشانیگلزار شهداء محله درب س  4

  8257  ه فروشانیگلزار شهداء مصطفو  5

  7239  انیگلزار شهداء آدر  6

  5503  محله قرطمانگلزار شهداء   7

  9664  هرستانگلزار شهداء محله   8

  21479  اندوانگلزار شهداء محله   9

  18703  میآباد قديشهداء جوگلزار   10

  929  چهیگورستان محله واز  11

  25693  زیگورستان محله اسفر  12

  160949  دمحمدیس يگلزار شهدا  13

  16046  دهنو يگلزار شهدا  14

  1870  خوزان یگورستان باج  15

  569587  هامجموع مساحت گورستان
  شهر.ینیخم يمأخذ: شهردار 

 یمتوف 80تا  60گردند، برابر ین میشهر تدف يهادر گورستان ماهکه در هر  یانیمتوسط تعداد متوف
  .1است

                                                             
  شهر.براساس استعالم از اداره ثبت احوال شهرستان خمینی -1
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  دفع زباله -3-11-6-3
ن مقـدار زبالـه هـر    یـ باشـد. ا یتـن مـ   130شـهر، برابـر   ینـ یروز در شـهر خم ک شبانهید در یمقدار تول

گـردد.  یمـ  يآورسـان روبـاز، جمـع   یو بـا اسـتفاده از وانـت بـار ن     انله کـارگر یو به وسـ  یروزه به صورت سنت
ــع  ــه جم ــد زبال ــه بع ــع   يآوردر مرحل ــت جم ــل موق ــه مح ــده ب ــه منظر  يآورش ــه در محل ــزبال ــب ه ی (جن

  ابد. ییمسکن کارکنان دولت) انتقال م یتعاون يهاآپارتمان
، خاکروبـه  یشـده از معـابر اصـل    يآورجمـع  يهـا شـود. زبالـه  یزباله بـه دو گونـه انجـام مـ     يآورجمع

موقـت زبالـه حمـل و سـپس بـه محـل دفـن زبالـه در          يآورها که بـه محـل جمـع   يجو یروبیها و الابانیخ
  ابند.ییپشت چشمه الدر انتقال م يادره

 یخــانگ يهــاده و جــزو زبالــهشــ يآورشــهر جمــع یهــا کــه از منــاطق مســکونگــر از زبالــهید یبخشــ
فاصــله کارخانــه کمپوســت . 1گــرددیشــهر حمــل مــن یواقــع در شــاه يســازبــه کارخانــه کمپوســتاســت. 
)، در حــدود 1390باشــد. در حــال حاضــر (ســال یلــومتر مــیک 50شــهر در حــدود ینــیاز شــهر خم يســاز
ــا 80 ــهر خم يدرصــد از خانواره ــیش ــهر در زمین ــه تفکیش ــن ــوزش د ی ــر آم ــه خشــک و ت ــک زبال و از  هدی
ز یـ زبالـه ن  یافتیـ ن اقـالم باز یهمچنـ ابـد.  ییدر شـهر انجـام مـ   مبـداء  هـا از  ک زبالـه یـ ز تفکیامسال ن يابتدا

افــت و اســتفاده مجــدد از یرســد، جهــت بازیمــتــن  8-11زان آن بــه روزانــه یــشــود کــه میمــ يآورجمــع
  گردد.  یم يآوردرب منازل جمع

-یر مــیـ شـهر شـامل مـوارد ز   ینـ یو دفـع زبالـه در شــهر خم   يآورنـه جمـع  یمشـکالت موجـود در زم  
  گردد:
 زباله يآورستم جمعیزه نبودن سیمکان •

 ساز زباله جهت انتقال به کارخانه کمپوستفشرده يهانیکمبود ماش •

 ک ینده نزدیدر آد یمحل جد یابیز به مکانایدفن زباله و ن یت محدود محل کنونیظرف •

ــوالن • ــافت ط ــاه   یمس ــت ش ــه کمپوس ــا کارخان ــه ت ــال زبال ــهر (یانتق ــکل یک 50ن ش ــومتر) و مش ل
 زات الزم.یل نبود تجهیر به دلیشدن زباله در طول مسپراکنده 

 يآورموقـت جمــع  يهــاسـتگاه یدرخصـوص دفــع زبالـه، احــداث ا   يشــهردار يبرنامـه در دســت اجـرا  
ســتگاه یا يدو شــاخ) بــه جــاادت) و غــرب محــدوده (منطقــه یابــان عمــاد ســیزبالــه، در شــرق محــدوده (خ

  باشد.یم یکنون
  

   

                                                             
آوري شـده از  هـاي تـر جمـع   سـازي شـاهین شـهر، زبالـه    شـهر در احـداث کارخانـه کمپوسـت    با توجـه بـه مشـارکت شـهرداري خمینـی      -1

  یابد.  شهر به کارخانه مذکور جهت تهیه کود کمپوست، انتقال میشهر خمینی



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

 مهندسان مشاور نقش محیط     

  شهرینیدر سطح شهر خم ینشانزات آتشیتجه -4-11-6-3
آنهـا   یباشـد کـه تمـام   یمـ ) 3و  2، 1 يهـا (شـماره  ینشـان سـتگاه آتـش  یا 3 يشـهر دارا ینیشهر خم

  .)3611-2جدول شماره ( باشندیق و نجات میعملکرد اطفاء حر يدارا
  

  )1389شهر (سال ینیشهر خم ینشانآتش يهاستگاهیا یژگی: و3611-2جدول شماره 
  مساحت (مترمربع)  يریمحل قرارگ  ستگاهیشماره ا
  1400  یابان امام جنوبیخ  1
  1000  يبلوار مطهر  2
  600  هیمنظر  3

  .1389شهر، سال ینیشهر خم ینشانمأخذ: اداره آتش
  

  گردد:یر میشهر شامل موارد ز ینشانآتش يهاستگاهیزات موجود در ایتجه •
  ستگاهد 8ه: یاطفائ يخودرو •
  دستگاه 3نجات و آبرسان:  يخودرو •
  دستگاه 2نشان: کلت آتشیموتورس •
ـ    یـ زات امـداد و نجـات و  یـ تجه • ق)، تصــادفات یـ (نجـات غر  یژه حـوادث کوهسـتان، حـوادث آب

  قیژه اطفاء حریزات ویو تجه ياجاده
(رجـوع   باشـد یز در سـطح شـهر نصـب مـ    یـ سـتاده ن یو ا ینـ یزم ینشـان ر آتـش یفقره شـ  35در حدود 

  . )3610-1شود به نقشه شماره 
-یشـهر اتفـاق مـ   ینـ یدر شـهر خم  يزسـو مـورد حادثـه و آتـش    800ن یانگیـ در هر سـال بـه طـور م   

هـا  يسـوز ن حـوادث اسـت. آتـش   یـ در هنگـام وقـوع ا   یرسـان شـهر مسـئول خـدمات    ینشـان افتد کـه آتـش  
ــامل حر ــش ــدهای ــازل، واح ــاهيتجــار يق من ــا، کارگ ــا و وس ــل نقلیه ــی ــد. ســایه م ــوادثر یباش ــامل  ح ش

  باشد.یتصادفات و گرفتن مار م
درچـه و کوشـک و    يشـهر، بـه شـهرها   ینـ یخمموجـود در شـهر، عـالوه بـر      ینشـان آتـش  يهاستگاهیا

  ند.ینمایم یرسانخدمات یرانچیه و تیریاصغرآباد، قلعه ام يز روستاهاین
-ی، نشـان مـ  1بـه شـهر   یرسـان موجـود در خـدمات   ینشـان آتـش  يهـا سـتگاه یسـطح پوشـش ا   یبررس
چـه، قرطمـان و دسـتگرد قـداده، تحـت پوشـش       یه، محلـه واز یـ منظر یاز محلـه عرفـ   ییهـا بخـش دهد کـه  

  )3611-2(نقشه شماره  رد.یگیمذکور قرار نم يهاستگاهیا

                                                             
  متر.  3000با شعاع پوشش  -1
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  ینشانآتش یرساننه خدماتیالف) مشکالت موجود در زم

منـاطق تحـت پوشـش و وجـود      یپراکنـدگ ک بـاال،  یـ عـرض بـا تراف  وجود معابر کـم  :ينه کالبدیزم •
  پرخطر در سطح شهر   يتجار يهاتیفعال

  الزم  ییو نبود ضمانت اجرا یمنیضعف ضوابط و مقررات ا: یقانون نهیزم •
 يهـا سـتگاه یا یز کـاف یـ مـانع از تجه  کـه  ر وضـع موجـود  سـازمان د  یکمبود منابع مال :یمال نهیزم •

ن) و یژه تمـر یـ سـتگاه ماننـد مکـان و   یاز هـر ا یـ مـورد ن  يد خودروها و احـداث مکانهـا  یموجود (خر
  گردد.یشهر م يد برایجد ینشانآتش يهاستگاهیاحداث ا

  
  ینشانسازمان آتش یآت يهاب) برنامه
ود بـ و حـوادث بـا هـدف ارتقـاء و به     يسـوز در برابـر آتـش   »شـهر ینـ یشـهر خم  یمنـ یطرح جـامع ا «

باشـد کـه در دسـت    یسـازمان مـ   یآتـ  يهـا از برنامـه  یمنـ یو ا ینشـان خـدمات آتـش   یفیو ک یت کمیوضع
    ن است. یتدو
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  شهر: تجهیزات شهري موجود در محدوده شهر خمینی3611- 1نقشه شماره 
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  شهرنشانی در شهر خمینیهاي آتش: سطح پوشش ایستگاه3611- 2نقشه شماره 
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و مشخصات معابر و  يبندستم شبکهیاده از لحاظ سیها و معابر پابانیخ يبندوضع شبکه - 3- 12-6
  رهیب) نوع پوشش و غیها (طول، عرض و شتقاطع

امروزه ارتباطات به عنوان یکـی از مهـم تـرین ارکـان زنـدگی بشـر محسـوب مـی شـود. بـه گونـه اي            
کــه تصــور زنــدگی بــدون ارتبــاط و جابجــایی نــاممکن بــه نظــر مــی رســد. در دهــه هــاي اخیــر گســترش  

ــزایش ضــریب   ــزایش فاصــله  مالکیــت اتومبیــل باعــث ســهولت در جابجــایی شــبکه هــاي ارتبــاطی و اف ، اف
،  محــل کــار و ســکونت و در نهایــت افــزایش ســرانه ســفر گردیــده اســت. از ســوي دیگــر افــزایش جمعیــت 

مهاجرت هاي بـی رویـه از روسـتا بـه شـهر و ... باعـث گسـترش افسـار گسـیخته شـهرها شـده اسـت. ایـن              
همــراه ازدیــاد ســرانه ســفر باعــث ایجــاد مشــکالتی شــده   رشــد نــاموزون فیزیکــی و اجتمــاعی شــهرها بــه

اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه نبــود فرهنــگ ترافیکــی مناســب، توســعه شــبکه هــاي ارتبــاطی بــه   
صــورت غیــر اصــولی، افــزایش تصــادفات، آلــودگی هــاي زیســت محیطــی و ... اشــاره کــرد. ایــن در حــالی   

مـرتبط بـا حمـل و نقـل همگـام بـا رونـد ایجـاد           راست که کشف راه حل هاي جدید و وضـع قـوانین مـوثرت   
این مسایل نبـوده و ایـن خـود باعـث تشـدید مشـکالت شـده اسـت. نارسـایی هـا و کمبودهـاي موجـود در             
امکانــات و ســاختار ســازمان هــاي مــرتبط بــا حمــل و نقــل در اکثــر شــهرهاي کشــور، ضــعف در مــدیریت، 

 يشـهر  يه طـرح هـا  یـ ن مسـائل مـی باشـد. ته   برنامه ریـزي و طراحـی زمینـه سـاز بخـش عمـده اي از ایـ       
باشـد. مطالعـات شـبکه     یمناسب یکی از مهم ترین راه هـاي سـاماندهی وضـع موجـود شـهرهاي کشـور مـ       

 يهـا  يکـاربر  یابیـ ک بخـش عمـده اي از طـرح هـاي شـهري را تشـکیل مـی دهـد و مکـان          یـ معابر و تراف
هـاي تاثیرگـذار بـر وضـعیت حمـل و      بـه عنـوان یکـی از مهـم تـرین ابـزار        يشهر يجاذب سفر در طرح ها

نقل و مسـائل مـرتبط بـا آن مـی باشـد. مطالعـات شـبکه معـابر و ضـوابط منـتج از آن هنگـامی مـی توانـد              
حداکثر کارایی را داشته باشـد کـه بـا اسـتفاده از آمـار بهنگـام و دقیـق تهیـه و بـا توجـه بـه واقعیـت هـاي              

ــذا نخســتین قــدم در یــک  موجــود و اهــداف قابــل دســترس مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرا  ر گرفتــه باشــد. ل
مطالعه ترافیکـی، جمـع آوري آمـار و اطالعـات مربـوط بـه شـبکه معـابر و ترافیـک و ویژگیهـاي آن از یـک            

  سو و تجزیه و تحلیل آنها از سوي دیگر می باشد. 
ــابرمشخصــات  ، سلســله مراتــب عملکــردي،بنــدي شــبکه اختارســ ،در بررســی حاضــر و  فیزیکــی مع

و ســطح ظرفیــت خیابانهــا  ،حجــم ترافیــک موجــود ،نقــل عمــومی و خصوصــی مســائل حمــل و ،هــا تقــاطع
تنگناهـا و مشـکالت بخـش     تیـ و در نها میـزان تحقـق پـذیري طرحهـاي قبلـی      سـفر،  يسرویس آنها، الگـو 

  گیرد. قرار میو تجزیه و تحلیل مورد بررسی شبکه معابر و حمل و نقل 
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  شهر نسبت به شهرهاي اطراف  ینیموقعیت مواصالتی خم -3- 1-12-6
 يرهایمس يبا آن، دارا يعملکرد یدر مجاورت شهر اصفهان و وابستگ يریشهر به لحاظ قرار گ ینیخم

  ن آنها عبارتند از:یباشد که مهم تر یاطراف م يبا شهر اصفهان و شهرها و روستاها يمتعدد یارتباط
ده شده یکه از شمال اصفهان به سمت نجف آباد کش ير کمربندیشهر با مس ینیاز سمت شمال، خم - 

شهر از سمت شمال شـرق بـا شـهر اصـفهان و      ینیخم ين کمربندیق ایاست در ارتباط است. از طر
 گردد.  یتهران و از سمت شمال غرب به شهر نجف آباد مرتبط م

 ید اشـرف یباشـد. بلـوار شـه    یارتباطات متعدد با شهر اصفهان مـ  يشهر دارا ینیاز سمت شرق، خم - 
ابـان  یو خ يردامـاد یابـان پروفسـور م  یباشد. خ یبا شهر اصفهان م یر ارتباطین مسیمهم تر یاصفهان

شهر را از سمت شـرق بـه شـهر اصـفهان      ینیباشند که خم یم یارتباط يرهایگر مسیز از دیج نیبس
 ند. ینما یمتصل م

 یاز شـهر بـه شـمار مـ     یخروجـ  یر اصلیمنش دو مس يابان نبویر و خیرکبیاز سمت جنوب، بلوار ام - 
شـوند. بلـوار    یمـ  یگـذرد، منتهـ   یر (آتشگاه) که از جنوب شـهر مـ  یر به بلوار الغدین دو مسیند. ایآ

 گردد. یآتشگاه از سمت جنوب شرق به اصفهان و از سمت جنوب غرب به نجف آباد مرتبط م

 ید صدوقیابان شهیباط است. خکوچک اطراف در ارت يشهر عمدتا با روستاها و شهرها ینیاز سمت غرب، خم - 
 د.ینما ین میبه شهر اصغرآباد، کوشک و ... را تام یباشد که دسترس یرها مین مسیاز ا یکی

  شهر نسبت به شهرهاي اطراف را نشان می دهد. ینیموقعیت خم3612- 1نقشه شماره 
  شهر نسبت به شهرهاي اطراف ینی: موقعیت خم3612-1نقشه 
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  شهر ینیخمارتباطی شبکه بررسی ساختار کلی  -2-12-6-3
بطوریکـه نـوع هـر یـک      .گیري بافت یک شـهر بطـور مسـتقیم بـا شـبکه معـابر آن ارتبـاط دارد        شکل
گیـري خیابانهـا در داخـل شـهر اسـت. از ایـن رو نخسـت بـه بررسـی بافـت            ها نیز متأثر از شکل از این بافت

بررســی سلســله مراتــب شــبکه شــهري از لحــاظ  موجــود شــهر و شــبکه معــابر مــرتبط بــا آن و ســپس بــه
چهـار نــوع سیسـتم شـبکه ارتبـاطی متفــاوت از      هـا معمـوالً   شـود. در توســعه شـهر   عملکـردي پرداختـه مـی   

  هم وجود دارد که عبارتند از:
  اي)  شبکه معابر شعاعی (ستاره •
  (رینگ سیستم) شبکه معابر حلقوي •
  شبکه معابر شطرنجی •
  شبکه معابر خطی •

سیسـتم شــطرنجی  شـهر بیــانگر یـک سیسـتم شــطرنجی اسـت.      ینـ یارتبــاطی خم شـبکه سـیماي اصـلی   
نقــاط توســط شــبکه  اکثــروجــود دارد.  در آن سیســتمی اســت غیــر مرکــزي کــه تعــداد زیــادي گــره یــا تقــاطع

پــذیر اســت. در منــاطق  بطــور نامحــدود بصــورت نظــري امکــان پوشــش شــده وتوســعه شــبکه بــه هــر ســمت و
نـوع  بـراي تـردد وجـود خواهـد داشـت. عمـده معایـب و محاسـن ایـن           متعـددي  مرکزي و یا تجـاري مسـیرهاي  

  باشد: به شرح ذیل می ها شبکه
  

  محاسن: -الف 
  کوتاه بودن طول سفرها براي انواع ترافیک عبوري و محلی   - 
  امکان تغییر مسیر در هنگام راه بندانها در تقاطع - 
  تقسیم متعادل ترافیک - 
  پذیر است.رعایت سلسله مراتب شبکه امکان  - 
  بندي تعمیر و نوسازي معابر بدون مزاحمت و اشکال بصورت قطعه - 
 دسترسی از چندین مسیر ممکن است. - 

  
  معایب: -ب

  گیرد. توزیع وسایل نقلیه در تمام جهات بدون کنترل صورت می - 
ــراي       -  ــت ب ــاد مزاحم ــکونی و ایج ــواحی مس ــاطق و ن ــه من ــی ب ــر محل ــه غی ــایط نقلی ــردد وس ت

  واحدهاي مسکونی 
  زیاد تقاطع و خطر تصادف  تعداد - 
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  هاي زیاد معابر پیاده و سواره کاهش امنیت عابر پیاده به جهت تقاطع - 
  هزینه زیاد شبکه بخاطر دوبله بودن خیابانها  - 
  هزینه باال براي کنترل تقاطعها - 

  باشد.  یم يمتعدد یغرب-یو شرق یجنوب-یمعابر شمال يدارا یشهر با ساختار شطرنج ینیخم
ــان دکتــر شــریخ ــان امــام و امی، خیعتیاب ــوار شــهیــرکبیاب در مرکــز شــهر،بلوار دانشــجو و  يد منتظــریر، بل
ـ یف  یجنـوب -ن معـابر شـمال  یمـنش در شـرق شـهر مهـم تـر      يشـهر و بلـوار نبـو    یض االسالم در شمال غرب

ــ ــر یشــهر م ــابر شــرقیباشــند. از مهــم ت ــ-ین مع ــ یغرب ــوار جمهــور یشــهر م ــوان بل د ی، شــهیاســالم يت
  ده را نام برد. ید فهمیو شه یاصفهان ید اشرفیعصر، شه یو ولنا یس ی، بوعلییرجا

  
  از لحاظ عملکردي  طبقه بندي شبکه معابر وضع موجود -3-12-6-3

  باشند:  دار شش نقش به شرح زیر می عهده هاي شهري معموًال راه
  نقش جابجایی  - 
  نقش دسترسی   - 
  )مالقات و ... ،بازي ،گردش ،اجتماعی نظیرکار اتنقش اجتماعی (ایجاد بستري براي ارتباط - 
  نقش معماري شهري   - 
  تأثیرات آب و هوایی (تأثیر در آب و هواي محیط اطراف راه)  - 
  نقش اقتصادي (تأثیر در اقتصاد)  - 

 ممکــن اســت گیــرد و حتــی بــه عهــده مــیرا بــیش از یــک نقــش  معمــوًالیــک معبــر درون شــهري 
و همچنــین بنــدي شــبکه راههــا  طبقــههنگــام  باشــند. بــه هــا بــا یکــدیگر در تعــارض بعضــی از ایــن نقــش

  . شودبه عهده خواهد گرفت توجه  هایی که راه عمًال تعیین اجزاء راه باید به همه نقش
ــا ســرعت و میــزان ترافیــک موتــوري ســنجید و هرچــه تعــداد وســیله   نقــش جابجــایی را مــی تــوان ب

  ه بیشتر است.نقلیه بیشتري بتوانند با سرعت بیشتري جابجا شوند نقش جابجایی را
د. اي سـنجی  هـا و امکانـات پارکینـگ حاشـیه     تـوان بـر حسـب تعـداد دسترسـی      نقش دسترسی را مـی 

  هاي راهی زیادتر باشد نقش دسترسی آن بیشتر است.  ها و خروجی ها و ورودي هر چه تعداد تقاطع
 هــا و هــر چـه پیـاده   ،شـود  نقـش اجتمـاعی خیابـان بــر اسـاس میـزان جداکننــدگی آن سـنجیده مـی       

ــان عبــور کننــد  ــان بیشــتر اســت  ،دوچرخــه ســواران بتواننــد آســانتر از عــرض خیاب  .نقــش اجتمــاعی خیاب
  باشد. مینقش جابجایی به شدت در تعارض  نقش اجتماعی با

ایــن نقــش را  .تــوان جـدا از بناهــاي اطــراف آن در نظـر گرفــت   نقـش معمــاري شــهري راههـا را نمــی  
ــا میــزان جــذابیت فضــاهایی کــه راه و بناهــا  ــأثیر راه در  ي اطــراف آن ایجــاد مــیب ــا ت کننــد و همچنــین ب
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  توان سنجید. جهت دهی به این فضاها و به شهر می
جهــت قرارگیــري و طراحــی فضــاي راههــا و نحــوه اســتقرار بناهــاي اطــراف در آب و هــواي محــیط   

بخشــیدن بــه انــد و بــا ســرعت  خیابانهــا کانالهــاي تهویــه ،گــذارد. در بافتهــاي متــراکم اطــراف راه تــأثیر مــی
کننـد. راه ممکـن اسـت جهـت توسـعه شـهر را تحـت تـأثیر خـود           محـیط را شـاداب مـی    ،جریان هواي تازه

  . باشد  قرار دهد و به این ترتیب در افزایش قیمت زمینها و توزیع ثروت تأثیر گذار
ــوق ســه نقــش جابجــایی   ــدي    ،از شــش نقــش ف ــه بن ــاي اصــلی طبق دسترســی و اجتمــاعی معیاره

بنــدي راههــاي شــهري بــر اســاس اهمیــت هــر یــک از ســه نقــش فــوق مطــابق  طبقــه .انــد راههــاي شــهري
  :باشد نامه طراحی راههاي شهري به شرح ذیل می آیین

   
  راههاي شریانی درجه یک   -1-3-12-6-3

بـرداري از آن بـه جابجـایی وسـایل نقلیـه       راهـی اسـت کـه در طراحـی و بهـره     راه شریانی درجه یک، 
نقــش . تـرین مشخصــه هندسـی ایــن راههاسـت    شـود. کنتــرل دسترسـیها اساســی   موتـوري برتـري داده مــی  

بـراي کنتـرل کـردن نقـش اجتمـاعی راههـاي شـریانی         .شـود  اجتماعی براي این راهها در نظـر گرفتـه نمـی   
  ها و دوچرخه سواران نباید جز به صورت غیر هم سطح از عرض راه بگذرند.  درجه یک پیاده

کننــد و بــه ســه گــروه  ط بــا راههــاي بــرون شــهري را تــأمین مــیراههــاي شــریانی درجــه یــک ارتبــا
  :شوند تقسیم بندي می ،باشند که داراي ویژگیهاي زیر می يراه و راه عبور آزادراه، بزرگ

  
  الف: آزادراه   

  :آزادراه راهی است که داراي ویژگیهاي زیر باشد
  شده باشد.ترافیک متقابل آن توسط جزایر میانی از یکدیگر جدا  •
  تقاطعهاي این نوع راهها غیرهمسطح هستند.  •
  گردد. ورود و خروج به این نوع راهها به کمک خطوط افزایش و کاهش سرعت تنظیم می •
کیلـو متـر در سـاعت     120تـا   70و سـرعت مجـاز بـین     130تـا   100حداکثر سـرعت طـرح بـین     •

  شود.   تعیین می
  محدودیت حداقل سرعت وجود دارد.  •
  راي وسائط نقلیه سنگین وجود دارد. محدودیت انتخاب باند ب •
  باشد. متر می 3حداقل داراي دو خط عبوري و یک شانه به عرض -7 •
  تعداد خطوط عبور در هر طرف دو باند باشد. •
  متر است. 76حداقل عرض پوسته  •
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  کیلومتر است. 2ها از یکدیگر  حداقل فاصله تقاطع •
  امکان دسترسی مستقیم به کاربریهاي اطراف وجود ندارد. •
  کیلومتر است. 6حداقل فاصله معابر موازي  •
 متر است. 4حداقل عرض جزیره میانی  •

  
  راه   ب: بزرگ

ترافیــک دو طــرف آن  ه،کــه حــداقل داراي دو خــط عبــوري در هــر طــرف بــود بزرگــراه راهــی اســت
ولــی  ،هــاي غیــر همســطح اســت داراي تقــاطع بوســیله موانــع فیزیکــی از هــم جــدا شــده باشــد و عمومــاً 

سـرعت   ،متـر  45حـداقل عـرض پوسـته     .معـدودي تقـاطع همسـطح و کنتـرل شـده داشـته باشـد       تواند  می
هــا از یکــدیگر  کیلــومتر در ســاعت و حــداقل فاصــله تقــاطع 110تــا  70ســرعت مجــاز  ، 120تــا  80طــرح 
ــدارد باشــد. امکــان دسترســی مســتقیم بــه کــاربري متــر مــی 1500 حــداقل فاصــله  .هــاي اطــراف وجــود ن

  متر است. 3متر و حداقل عرض جزیره میانی  2500ه معابر موازي هم رد
  

  ج: راه عبوري   
ــه در داخــل شــهرهاي معمــوالً   ــرون شــهري دوخطــه دوطرف ــا  ادامــه راههــاي ب کوچــک و متوســط ی

هـاي   تقـاطع  .روستاهاست به شـرطی کـه عملکـرد عبـوري آنهـا در داخـل شـهر یـا روسـتا نیـز حفـظ شـود            
ــوالً  ــابر معم ــوع مع ــن ن ــر از    ای ــدود کمت ــا در ح ــین آنه ــله ب ــومتر و ورود و  2.5همســطح اســت و فاص کیل

  .باشد خروج به این نوع راهها نیز تنظیم شده می
  

  راههاي شریانی درجه دو -2-3-12-6-3
ــابري    ــه مع ــه دو ب ــریانی درج ــابر ش ــی مع ــه م ــره  گفت ــی و به ــه در طراح ــود ک ــه  ش ــرداري از آن ب ب

بـراي رعایـت ایـن برتـري حرکـت ایـن        .شـود  موتـوري برتـري داده مـی   جابجایی و دسترسی وسـایل نقلیـه   
ــاده ــی   پی ــرل م ــان کنت ــرض خیاب ــا از ع ــود ه ــهري    .ش ــرد درون ش ــه دو داراي عملک ــریانی درج ــاي ش راهه

  .دهند هستند و شبکه اصلی راههاي درون شهري را تشکیل می
د بــه دو دســته نامــه طراحــی راههــاي درون شــهري راههــاي شــریانی درجــه دو خــو بــر اســاس آیــین

ــدي         ــیم بن ــده) تقس ــش کنن ــده و پخ ــع کنن ــی (جم ــریانی فرع ــاي ش ــلی و خیابانه ــریانی اص ــان ش خیاب
 ،نتـرل شــود کدر صــورتیکه نقـش اجتمـاعی و دسترســی خیابانهـاي شـریانی درجــه دو تنظـیم و       .شـود  مـی 

ــان شــریانی اصــلی و در غیــر اینصــورت خیابانهــاي جمــع و پخــش کننــده اصــلی محســوب     بصــورت خیاب
  .شوند می
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  شریانی درجه دو  اصلی معابرالف: 
 .کنـد  ا را برقرارمـی هـ  و بزرگـراه  هراهی است اصلی کـه ارتبـاط بـین خیابانهـاي جمـع و پخـش کننـد       

  ویژگیهاي این معابر عبارتند از :
  کیلومتر بر ساعت 60و سرعت مجاز  70سرعت طرح  −
  2حداقل تعداد خطوط عبور در هر طرف  −
  متر  20حداقل عرض پوسته  −
  همسطح  ها معموًال نوع تقاطع −
  .اي وجود دارد پارکینگ حاشیه −
  .امکان دسترسی مستقیم به کاربریهاي اطراف وجود دارد −
  متر 1.8 حداقل عرض جزیره میانی −
  .باشد متر می 500ها  حداقل فاصله تقاطع −
  متر 800حداقل فاصله معابر هم رده  −

  
  فرعی  (جمع و پخش کننده) 2درجه  یشریانمعابر ب: 

ــی     ــرار م ــریانی اصــلی را برق ــاي ش ــی و خیابانه ــاي محل ــان خیابانه ــاط می ــه ارتب ــد. در  راهــی اســت ک کن
در حـالی کـه    .خیابانهاي جمع و پخش کننـده محـل عبـور عـابران پیـاده از عـرض خیابـان بایـد مشـخص باشـد          

ن نـوع معـابر   در خیابانهاي محلی عابران پیـاده مجـاز هسـتند کـه از هـر نقطـه از عـرض خیابـان عبـور کننـد. ایـ           
  باشد: داراي ویژگیهاي زیر می

  کیلومتر در ساعت  50و سرعت مجاز  60سرعت طرح  −
  خطوط  عبور در هر طرف دو خط تعداد −
  متر 300ها  حداقل فاصله تقاطع −
  .نیازي به جزیره میانی نیست −
  .باشند ها همسطح می تقاطع −
  .باشد متر می 16حداقل عرض پوسته  −
  است. متر 500حداقل فاصله موازي هم رده  −

  
   



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

 مهندسان مشاور نقش محیط     

  معابر محلی -3-3-12-6-3
ــره       ــی و به ــه در طراح ــتند ک ــی هس ــاي محل ــهري، خیابانه ــاي ش ــوم راهه ــته س ــرداري از آن  دس ب

شــود.  نقلیـه موتــوري، دوچرخـه سـواران و عــابران پیـاده بــا اهمیـت یکسـان رعایــت مـی        لهـاي وســای  نیـاز 
نقلیـه موتـوري در ایــن معـابر پــایین    بـراي رعایـت حــال عـابران پیـاده ودوچرخــه سـواران سـرعت وســایط       

خـود بـه دو دسـته خیابانهـاي محلـی اصـلی و خیابانهـاي محلـی فرعـی           شـود. معـابر محلـی    نگهداشته مـی 
  شوند.   تقسیم بندي می

  
  بر محلی اصلی االف: مع

معبر محلـی اصـلی راهـی اسـت کـه بـا خیابانهـاي محلـی فرعـی و خیابانهـاي جمـع وپخـش کننـده              
کیلــومتر در ســاعت اســت. تعــداد خطــوط عبــور  30و ســرعت مجــاز  40 طــرح در آنســرعت . ارتبــاط دارد

  ها هم سطح است.  متر و نوع تقاطع 12حداقل عرض پوسته ، یک یا دو خط
  
  بر محلی فرعی اب: مع

هـا و   مسـکونی قـرار گرفتـه و ارتبـاط بـین کوچـه       معبر محلی فرعی راهی است کـه در منـاطق صـرفاً   
 .کیلــومتر بــر ســاعت اســت 30و ســرعت مجــاز  40رعت طــرح . ســکنــد ار مــیمعــابر محلــی اصــلی را برقــر

  باشد. متر می 6متر و حداقل عرض پوسته  2.75حداقل عرض خط عبور 
اي باشـد کـه خیابـان بتوانـد      سرعت حرکت وسایل نقلیـه در خیابانهـاي محلـی بایـد کـم و بـه انـدازه       

ــد   ــاعی و دسترســی خــود عمــل کن ــه نقــش اجتم ــی  حــداکثر ســرعت مجــا .ب ــاي محل ــراي خیابانه  30ز ب
  .شود کیلومتر در ساعت تعیین می

 دارا مـی باشـد.  نقش حرکتـی در خیابانهـاي محلـی اصـلی کـم و دسترسـی نقـش بسـیار مهمتـري را          
ــوري بســیار مهــم و نقــش     ــه موت ــراي وســیله نقلی ــراهم آوردن دسترســی ب ــی ف ــی فرع در خیابانهــاي محل

ایـن نقـش بایـد بـا توجـه بـه نقـش اجتمـاعی خیابـان و نیازهـاي            .کنـد  حرکتی آن به سمت صفر میل مـی 
شــبکه خیابانهــاي محلــی بایــد طــوري طراحــی  ،بــراي ایــن منظــور .محیطــی هســته شــهري تنظــیم شــود

اي ایـن خیابانهـا اسـتفاده     شود که وسـایل نقلیـه موتـوري کـه کـاري در محـل ندارنـد از پارکینـگ حاشـیه         
  ایند.و در آن مسیر عبور و مرور ننم نکنند

 .اي کــه بخواهنـد از عــرض خیابـان عبــور کننــد   هــا مجازنـد در هــر نقطـه   در خیابانهـاي محلــی پیـاده  
هـاي محلـی عـرض سـواره رو ایـن خیابانهـا        هـا از عـرض خیابـان    تر بودن عبور پیـاده  به منظور آسان و ایمن

ل نقلیــه حــداکثر ظرفیــت در خیابانهــاي محلــی نــه بــر اســاس راحتــی عبــور وســای  .شــود کــم گرفتــه مــی
در خیابانهــایی کــه  .شــود هــا در عبــور از عــرض خیابــان تعیــین مــی موتــوري بلکــه بــا رعایــت حــال پیــاده
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حــداکثر ســرعت مجــاز  ،کننــد هــا از ســطح مشــترکی اســتفاده مــی هــا و پیــاده ترافیــک موتــوري، دوچرخــه
  شود. کیلومتر در ساعت تعیین می 15وسایل نقلیه موتوري 

ــوق را نشــان مــی  مشخصــات  3612-1جــدول شــماره  ــابر ف ــا در نظــر  فنــی هــر یــک از مع ــد. ب ده
  اساس عملکرد طبقه بندي شده است.  موجود شهر برارتباطی گرفتن توضیحات داده شده شبکه 

ــماره  ــه ش ــود      3612-2 نقش ــع موج ــابر وض ــبکه مع ــب ش ــله مرات ــیخمسلس ــهر ین ــاظ ش را از لح
شـهر کـه از شـمال شـهر      ینـ یخم يکمربنـد تـوان یافـت کـه     دهـد. از نقشـه فـوق مـی     عملکردي نشان می

  باشد.  یک (بزرگراه) میدرجه  یانیعملکرد شر يکند در وضع موجود دارا یعبور م
د یابـان شـه  یو خ یجنـوب -یدر جهـت شـمال   يد منتظـر یو شـه  ینـ ی، امـام خم یعتیشـر  يابان هـا یخ

ــوعلید جبــل عــاملی، بلــوار شــهییرجــا ــ-یدر جهــت شــرق ید طالقــانیعصــر و شــه ینا، ولــیســ ی، ب  یغرب
ن قسـمت  یـ باشـند. بافـت شـهر در ا    یدر مرکـز شـهر مـ    یدرجـه دو اصـل   یانیبـا عملکـرد شـر    یمعابر اصـل 

الزم جهـت   يباشـد و اغلـب معـابر حـداقل هـا      یچ و خـم و کـم عـرض مـ    یمعابر پر پ يار متراکم و دارایبس
باشـند. خیابـان هـادي، جـوي گـاردر و دوشـنبه بـازار از         یرا دارا نمـ  یدرجـه دو فرعـ   یانینقـش شـر   يفایا

جمله معابر این بخش می باشـند کـه بـا وجـود نداشـتن ویژگـی هـاي فنـی و فیزیکـی الزم داراي عملکـرد           
د جبــل یو شــه یید رجــایابــان شــهیشــریانی درجــه دو فرعــی مــی باشــند. بــه عنــوان مثــال حدفاصــل خ 

ـ یسـ  یابان بـوعل یتا خ یعامل ـ  عصـر بـا    ینا و ول گر تنهـا یـک معبرجمـع    یکـد یمتـر از   1800ش از یفاصـله ب
متعـدد بـا    ی، معـابر محلـ  یو پخش کننده (خیابان هادي) وجـود دارد. بـه علـت نبـود معـابر درجـه دو فرعـ       

مسـجد دیگـار،    يابـان هـا  یمتصـل شـده انـد. خ    یدرجـه دو اصـل   یانیما به معـابر شـر  یکم مستق يعرض ها
ن بخـش  یـ در ا یاصـل  ین معـابر محلـ  یشـهید نقـدي و ... مهـم تـر    شهید ملکوتی، شـهید حلـوایی، گلبهـار،    

  باشند.  یم
ــ ــاده ســاز يطــرح هــا يمحــدوده شــهر، بافــت شــهر مــنظم و اغلــب دارا  یدر شــمال غرب ــ يآم  یم

ـ  ید بهشـت یباشد. بلوار شه درجـه دو   یانین معـابر شـر  یض االسـالم مهـم تـر   ی، دانشـجو و فـ  ی، پاسـداران غرب
ــباشــند. ا ین قســمت مــیــدر ا یاصــل دهنــد و ارتبــاط  یل مــیاز ســاختار شــهر را تشــک ین معــابر بخشــی

ن بخـش طبـق   یـ ا يریـ کننـد. بـا توجـه بـه شـکل گ      یمناطق در حـال توسـعه را بـا مرکـز شـهر برقـرار مـ       
ــ ينقشــه هــا ــوده و غالبــا سلســله مراتــب   يعــرض هــا يشــده، معــابر دارا یش طراحــیاز پ مناســب تــر ب

ــن یشــبکه ارتبــاط د یمــان و شــهیب، ســروش، بهشــت، پید دســتغی، شــهت شــده اســت. جانبــازانیــز رعای
باشـند. مهـم تـرین معـابر محلـی       ین بخـش مـ  یـ در ا یدرجـه دو فرعـ   یانین معـابر شـر  یاز مهم تر ییحلوا

  سنگتراش و ... .  بسیج، سروستان،  این بخش عبارتند از: کوچه شهید حیدري،
ــ  ــو و  يجــو ز،یماننــد دســتگرد، اســفر یبافــت شــهر در ســمت شــرق و جنــوب شــامل محالت ــاد ن آب

باشـد. مهـم    یو نـامنظم مـ   ییروسـتا  يبافـت هـا   يباشـد کـه اغلـب دارا    یان و ...  مـ یـ چـه، آدر یم، وازیقد
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باشــند کــه از  یاز شــهر مــ یخروجــ يابــان هــاین قســمت خیــدر ا یدرجــه دو اصــل یانین معــابر شــریتــر
مـنش   ي، نبـو یهاناصـف  ی، اشـرف يردامـاد یم يابـان هـا  یکننـد. خ  ین محـالت عبـور مـ   یا مجاورت ایداخل 

ت یـ رعا یز غالبـا سلسـله مراتـب شـبکه ارتبـاط     یـ ن بخـش ن یـ باشـند. در ا  ین معابر مـ یر از جمله ایرکبیو ام
ــدارد. در برخــ یشــتر محــالت معبــر جمــع و پخــش کننــده اصــل ینشــده و در ب ــد  یوجــود ن محــالت مانن

کنـد معـابر جمـع و پخـش      یدرجـه دو از مجـاورت آن عبـور مـ     یانیآباد نو و دستگرد کـه معبـر شـر    يجو
ابـان  یتـوان خ  یمـ  یدرجـه دو فرعـ   یانین معـابر شـر  یشـود. از مهـم تـر    یکننده در داخل محله مشاهده مـ 

شـتر نقـاط معـابر    یادت را نـام بـرد. در ب  یان و سـ یـ رید می، شـه يزیـ ج، دسـتگرد، شـمس تبر  یکانال، بس يها
و  يورود يکـه راه هـا   یاصـل  درجـه دو  یانیما بـه معـابر شـر   یمسـتق  یکم عـرض متعـدد بـا عملکـرد محلـ     

شـوند، مـرتبط شـده انـد. از جملـه ایـن معـابر محلـی مـی تـوان بـه کوچـه              یز محسوب مـ یشهر ن یخروج
  پاسارگاد، نگارستان، شهید فر اصفهانی اشاره کرد.  میردامادي، 57و  53هاي 
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  : سلسله مراتب شبکه معابر وضع موجود از لحاظ عملکردي3612- 2نقشه شماره 
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  ضوابط فنی معابر شهري: 3612-1جدول شماره 
  فرعی  اصلی  فرعی  اصلی  بزرگراه  آزاد راه  مشخصه فنی  مالحظات  محلی  درجه دو شریانی  درجه یک شریانی نوع راه  ردیف

    40  40  50  70  100تا  80  130تا  100  سرعت طرح ( کیلو متر بر ساعت)  1
    30  30  40  55  90تا  70  110تا  70  سرعت مجاز ( کیلو متر برساعت)  2
    2تا  1  2تا  1  2  3تا  2  4تا  2  4تا  2  تعداد خط عبور در هر طرف  3
    75/2  3تا  75/2  3تا  75/2  25/3تا  3  5/3تا 25/3  65/3  عرض خط عبور ( متر )  4
    6  12  16  20  45  76  حداقل عرض پوسته (متر )  5

این شیب در معابر محلی فرعی با توجه به محدودیتها و شیب طبیعی   7  7  6  6  5  4  حداکثر شیب طولی ( درصد)  6
  زمین و وضعیت جغرافیایی می تواند تغییر کند

عمدتاغیر   غیر همسطح  نوع تقاطعها  7
بزرگراهها می توانند داراي تقاطع غیر همسطح کنترل شده با چراغ   همسطح  همسطح  همسطح  همسطح  همسطح

  راهنمایی باشند .
    متر 50  متر 100  متر300  متر 500  متر 1500  متر 2000  حداقل فاصله تقاطعها از یکدیگر  8
  در شریانی درجه دو تا جاي ممکن خارج از سواره رو  وجود ندارد  وجود دارد  وجود دارد  وجود دارد  وجود ندارد  وجود ندارد  امکان ایجاد ایستگاه اتوبوس  9

  در شریانی در جه دو بطور نظارت شده می باشد  توصیه نمی شود  مجاز  وجود دارد  وجود دارد  ممنوع  مطلقاممنوع  پارکینگ حاشیه اي و توقف  10

    -  -  دارد  دارد  دارد  ندارد  کنترل با چراغ راهنمایی  11

غیر همسطح یا   غیر همسطح  عابر پیاده از عرض معبرحرکت   12
  باچراغ

  همسطح و 
    همسطح  همسطح  همسطح  غیر همسطح

    مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  نظارت شده  مطلقاممنوع  عبور موتور سیکلت  13

خارج از سطح  در یزرگراه عبور دوچرخه بصورت مجزاو تفکیک شده  مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  مطلقاممنوع  مطلقاممنوع  عبور دوچرخه  14
  سواره رو ، مجاز است .

    -  -  -  -  در شانه راه  در شانه راه  توقف اضطراري  15
    -  وجود دارد  وجود دارد  وجود دارد  وجود ندارد  وجود ندارد  امکان دسترسی مستقیبم به کاربریهاي اطراف  16
    -  -  متر 500  متر 800  متر 2500  متر6000  حداقل فاصله معابر موازي همرده  17
    -  -  -  8/1  3  4  )رحداقل عرض جزیره میانی رفوژ محوري (مت  18
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  بررسی سطح و سرانه معابر -4-12-6-3
ــواملی اســت کــه مــی   ــه ع ــابر از جمل ــا نقــش عمــده  ســرانه مع ــد در تراکمه در  .اي داشــته باشــد توان

هـاي طراحـی شـده در     تکیـه بـر تجربـه شـبکه    هـا بـا توجـه بـه سیاسـت افـزایش تـراکم بـا          بعضی از شـهر 
سـرانه   ،هـاي بـاالي جمعیتـی هـدف بـوده اسـت       سازي کـه در آنهـا میـل بـه تـراکم      بعضی از طرحهاي آماده
ــدریج از  ــه ت ــابر را ب ــه  25مع ــع ب ــع کــاهش داده 15متــر مرب ــر مرب ــراي  ا مت ــا ب ــا در بعضــی از طرحه ــد ی ن

گـردد کـه بـا دو برابـر شـدن جمعیـت سـطح معـابر          هـا مطـرح مـی    هاي باالتر کاهش سـرانه  حصول به تراکم
  می یابد. برابر افزایش 1.5به 

ــماره  ــابر  3612-2جــدول ش ــرانه مع ــیخمس ــهر  ین ــرد ش ــه تفکیــک عملک ــبکه را ب ــا در وضــع  ش ه
و  متـر مربـع   2.42یـک   شـریانی درجـه   سـرانه معـابر   اد شـده، یـ جـدول  . بـا مالحظـه   دهد نشان میموجود 

ســرانه کلــی معــابر برابــر مترمربــع مــی باشــد.  6.5اصــلی و فرعــی حــدود  ســرانه معــابر شــریانی درجــه دو
ســهم نســبی طــول و  3612-3جــدول شــماره . نســبتًا بـاالیی اســت باشــد کــه رقــم  مــیمتـر مربــع   42.34

ــا عملکردهــاي مختلــف در خم انگر آن یــشــهر را نشــان مــی دهــد. جــدول مــذکور ب ینــیمســاحت معــابر ب
ـ    90مختلـف در سـطح شـهر وجـود نـدارد. بـراي مثـال نزدیـک بـه           ين عملکردهـا یاست که تناسـب الزم ب

مــی باشــند. در صــورتی  یعملکــرد محلــ يدرصــد مســاحت آنهــا  دارا 63درصــد از طــول معــابر و بــیش از 
درصـد از سـطح معـابر شـهر را تشـکیل مـی       15که معابر شریانی درجه دو اصلی و فرعـی هـر کـدام حـدود     

  دهد.
  

 (با احتساب دانشگاه) به تفکیک عملکردشهر  ینیخم ه معابرسران و : سطح3612-2جدول شماره 

 عملکرد
  مساحت معابر
 (متر مربع )

  سرانه معابر
 (متر مربع )

نسبت سطح معابر به 
مساحت کل شهر 

 (درصد)

نسبت سطح معابر به مساحت 
 ساخته شده شهر (درصد)

 1شریانی درجه           

 اصلی 2شریانی درجه               

 فرعی 2شریانی درجه            

 محلی اصلی              

 محلی فرعی                  

 کل            

  ماخذ: محاسبات مشاور 
 
 
 



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

 مهندسان مشاور نقش محیط     

  عملکردهاي مختلف (با احتساب دانشگاه): سهم نسبی طول و مساحت معابر با 3612-3جدول شماره 

 طول (متر) عملکرد
سهم نسبی طول 

 (درصد)
  مساحت

 (متر مربع)
سهم نسبی مساحت 

 (درصد)

 1شریانی درجه        

  اصلی 2شریانی درجه               

  فرعی 2شریانی درجه               

 محلی اصلی               

 محلی فرعی             

 کل                 

  محاسبات مشاور ماخذ:
  

نسـبت سـطح معـابر بـه سـطح کـل       ، مقایسـه  هـاي معـابر   یکی دیگر از روشهاي بررسـی کمـی شـبکه   
تـوان در   درصد سـطح شـبکه بـه سـطح کـل شـهر یکـی دیگـر از پارامترهـاي اسـت کـه مـی             باشد. شهر می

  ارزیابی شبکه از آن استفاده نمود. 
و نســبت بــه مســاحت  نســبت ســطح معــابر بــا عملکردهــاي مختلــف نســبت بــه مســاحت کــل شــهر

نشـان داده شـده اسـت. نسـبت سـطح معـابر بـه سـطح کـل شـهر            3612-2در جدول شـماره   ساخته شده
 فتـه شـود.  باشد. اگـر درصـد معـابر در مقایسـه بـا مسـاحت سـاخته شـده در نظـر گر          درصد می 18.14 ابربر

ــر  ــود درصــد  24.11براب ــد ب ــم نســبتًا  خواه ــه رق ــبی رک ــابر در  مناس ــا متوســط درصــد مع ا در مقایســه ب
دانشـگاه صـنعتی اصـفهان در محـدوده       . طبـق بررسـی هـاي انجـام شـده،     دهـد  شهرهاي مختلف نشان مـی 

نــی شــهر و در ضــلع شــمال شــرقی آن (شــمال کمربنــدي) واقــع شــده اســت. دانشــگاه مــذکور داراي  خمی
ــا       ــایینی ب ــل پ ــاثیرات متقاب ــتقل داراي ت ــه مس ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــد و ب ــی باش ــهري م ــرد فراش عملک

، نسـبت هـاي          به همـین خـاطر بـا احتسـاب مسـاحت دانشـگاه جـزو مسـاحت شـهر           خمینی شهر می باشد.
ده چنـدان منطقـی بـه نظـر نمـی رسـند. همچنـین کمربنـدي شـمالی شـهر غالبـا بـه عنـوان              به دست آمـ 

یک محور برون شـهري بـراي شـهر اصـفهان عملکـرد دارد و تـاثیر آن در داخـل شـهر چنـدان قابـل توجـه            
ــن توضــیحات،  ــا ای ــردن ســطح دانشــگاه و کمربنــدي  از محــدوده محاســباتی،     نمــی باشــد. ب ــا خــارج ک ب

نشــان داده شــده اســت.   3612-4و  5ا انجــام شــده و نتــایج آن در جــداول شــماره محاســبات فــوق مجــدد
درصـد و نسـبت بـه مسـاحت      23طبق جداول مذکور، نسـبت سـطح معـابر بـه مسـاحت کـل شـهر حـدود         

  درصد می باشد که رقم نسبتا باالیی می باشد. 32ساخته شده شهر 
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(بدون احتساب دانشگاه و کمربندي) به تفکیک عملکردشهر  ینیخمسرانه معابر : سطح و 3612- 4جدول شماره   

 عملکرد
  مساحت معابر 

 (متر مربع )
  سرانه معابر 
 (متر مربع )

  نسبت سطح معابر به 
 مساحت کل شهر (درصد)

  نسبت سطح معابر به مساحت 
 ساخته شده شهر ( درصد)

  اصلی 2شریانی درجه         

 فرعی 2 شریانی درجه       

 محلی اصلی      

 یفرع یمحل        

 کل    

  ماخذ: محاسبات مشاور
  : سهم نسبی طول و مساحت معابر با عملکردهاي مختلف 3612- 5جدول شماره 

  و کمربندي)(بدون احتساب دانشگاه 

 طول (متر) عملکرد
سهم نسبی طول 

 (درصد)
  مساحت

 (متر مربع)
سهم نسبی مساحت 

 (درصد)

 اصلی 2شریانی درجه              

 فرعی 2شریانی درجه        

 محلی اصلی      

 یفرع یمحل              

  کل          
  ماخذ: محاسبات مشاور

 

  شناخت مشخصات عرضی شبکه ارتباطی شهر -3- 5-12-6
هـاي اصـلی موجـود شـهر مقطـع بـرداري و تعیـین         به منظور بررسی مشخصـات فنـی معـابر و تقـاطع    

ــروري اســت   ــا ض ــعیت آنه ــی و وض ــاطع عرض ــول    .مشخصــات مق ــان در ط ــی خیاب ــع عرض ــی مقط از طرف
ـ    خیابانهاي شهر کـامًال متغیـر مـی     يو اسـتفاده از عـرض هـا    بررسـی سـطح سـرویس    ه منظـور  باشـد لـذا ب

هــر خیابــان بــه قطعــات مختلــف کــه هــر  انجــام شــده)، يهــا ینی(عقــب نشــ يشــنهادید در طــرح پیــجد
انــد. نقشــه  ده تقســیم بنــدي شــدهقطعــه تقریبــًا از لحــاظ فیزیکــی داراي شــرایط و مشخصــات یکســانی بــو

ــماره  ــی       3612-3ش ــان م ــی نش ــاطع عرض ــت مق ــراي برداش ــات را ب ــماره قطع ــدي و ش ــه بن ــد.  قطع ده
 3612-6در جــدول  باشــد، یمقطــع مــ 38برداشــت شــده کــه برابــر  مشخصــات قطعــات و مقــاطع عرضــی

پروفیــل عرضــی مقــاطع مختلــف خیابانهــاي  3612-4عــالوه بــر آن نقشــه شــماره  .نشــان داده شــده اســت
  دهد. را نشان میخمینی شهر
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  خمینی شهر (بر حسب متر) یاصل يابان هایخ یل عرضی: پروف3612- 6جدول شماره 

 رو پیاده سبز يفضا يجو رو سواره رفوژ رو سواره يجو سبز يفضا رو پیاده نام خیابان شماره
عرض 
 کل

 8.000.00 2.40 10.35 9.00 10.35 2.40 0.00 10.80 53.30 دانشجو 1

 54.10 23.00 0.00 1.50 8.00 6.00 8.60 2.00 0.00 5.00 یعمو شاه 2

 53.30 14.50 0.00 0.70 9.00 4.00 9.00 2.10 0.00 14.00 ضیف 3

 45.30 10.50 0.00 1.40 8.50 4.80 8.50 1.90 4.00 5.70 بهشت 4

 43.65 9.50 0.00 0.00 10.50 5.00 12.90 1.35 0.00 4.40 پاسداران 5

 20.00 3.30 0.00 1.00 0.00 0.00 12.00 1.00 0.00 2.70 یمدن 6

 46.40 10.70 1.50 0.30 8.20 5.00 8.20 0.30 1.50 10.70 وایش 7

 32.60 4.00 0.00 1.60 8.90 3.60 8.90 1.60 0.00 4.00 سروش 8

 40.40 4.00 5.00 0.00 10.00 3.00 10.00 0.00 4.60 3.80 یبهشتد یشه 9

 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 3.00 انقالب 10

 20.05 1.70 1.60 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 2.65 1.10 جانبازان 11

 47.80 0.00 4.10 1.40 18.00 5.00 10.00 0.00 5.10 4.20 آزادگان 12

 41.30 4.60 2.40 1.00 10.80 4.60 10.60 1.00 2.30 4.00 يجمهور 13

 44.80 4.20 0.00 1.90 12.10 8.40 12.10 1.90 0.00 4.20 باغبان 14

 19.95 2.80 0.00 0.90 0.00 0.00 12.00 0.85 0.00 3.40 حافظ 15

 49.40 9.50 2.60 0.00 12.45 5.00 12.45 0.00 2.60 4.80 يهرص 16

 34.70 3.50 0.00 2.20 9.85 3.50 9.85 2.20 0.00 3.60 يمطهر 17

 29.70 4.00 1.20 0.80 8.40 0.90 8.40 0.80 1.20 4.00 یشمال یعتیشر 18

 26.80 3.50 1.00 0.60 0.00 0.00 15.00 0.60 1.50 4.60 یشمال یعتیشر 19

 15.95 2.60 0.00 1.30 0.00 0.00 8.35 1.00 0.00 2.70 یامام شمال 20

 29.90 3.10 0.00 1.80 8.60 3.20 8.60 1.60 0.00 3.00 يمنتظر 21

 25.50 4.00 1.00 0.60 0.00 0.00 14.00 0.70 1.00 4.20  ییرجا 22

 29.90 2.30 0.00 1.20 7.50 7.00 7.30 2.50 0.00 2.10 یعامل 23

 36.00 3.00 1.45 0.30 11.00 4.50 11.00 0.30 1.45 3.00 یصدوق 24

 16.00 2.80 1.10 0.00 0.00 0.00 7.80 1.30 0.00 3.00 عصریول 25

 16.20 2.70 0.00 1.40 0.00 0.00 8.00 1.40 0.00 2.70 یبوعل 26

 25.70 7.50 0.00 1.70 0.00 0.00 11.70 0.00 0.00 4.80 وریهفده شهر 27

 16.00 2.60 0.00 1.70 0.00 0.00 11.70 0.00 0.00 0.00 وریهفده شهر 27-1

 36.30 3.50 0.00 1.70 11.40 3.40 11.40 1.80 0.00 3.10 دیتوح 28

 36.00 3.90 0.00 2.60 9.60 4.00 9.40 2.40 0.00 4.10 یطالقان 29

 35.70 3.30 0.00 1.00 10.30 4.20 10.30 1.40 0.00 5.20 یاصفهان یاشرف 30

 35.20 3.00 0.00 2.00 10.60 4.00 10.60 2.00 0.00 3.00 ریر کبیام 31

 39.70 6.80 0.00 1.90 10.50 3.50 10.50 1.90 0.00 4.60 دهیفهم 32

 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 نیمارب 33

 24.60 4.10 0.00 1.70 0.00 0.00 14.10 1.70 0.00 3.00 يزیشمس تبر 34

 35.10 4.60 0.00 0.00 10.00 5.90 10.00 0.00 0.00 4.60 ادتیس 35

 24.50 2.30 0.00 1.30 7.70 2.40 8.00 1.00 0.00 1.80 منش ينبو 36

 44.10 6.40 0.00 0.00 12.00 8.00 12.00 0.00 0.00 5.70 يردامادیپروفسور م 37
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  : محل برداشت مقاطع عرضی3612-3نقشه شماره 
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  : مقاطع عرضی3612- 4نقشه شماره 
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ـ  یمرور عمـوم مسائل مربوط به عبور و  -13-6-3 ، حجـم،  یسـتم ارتبـاط  ی(سدر شـهر   یو خصوص
ـ رفت و آمـد، تعـداد وسـائط نقل    يهات، مشکالت مربوط به نقاط و گرهیفیک ـ  یه عمـوم ی ، تعـداد  یو خصوص

  )رهیو غ یرها و نقاط بحرانیتصادفات حجم عبور و مرور در مس
  :هاي حمل و نقل برون شهري مطالعه وضع موجود سیستم -1-13-6-3

نقـل و جابجـایی کـاال و مسـافر از هـر مرکـز جمعیتـی یـا تولیـدي بـا سـایر مراکـز جمعیتـی              حمل و 
  ممکن است با یکی از صور زیر صورت گیرد:

  اي سیستم حمل و نقل جاده -الف
  سیستم حمل و نقل هوایی -ب
  سیستم حمل و نقل آبی -ج
  سیستم حمل و نقل ریلی -د

  شود.  یشهر پرداخته م ینیموجود در خمهاي حمل و نقل در این بخش به بررسی سیستم
  اي ارتباط جاده -الف

 يبـا آن، دارا  يعملکـرد  یدر مجـاورت شـهر اصـفهان و وابسـتگ     يریـ شـهر بـه لحـاظ قـرار گ     ینیخم
ن یباشــد کــه مهــم تــر یاطــراف مــ يبــا شــهر اصــفهان و شــهرها و روســتاها يمتعــدد یارتبــاط يرهایمســ

  آنها عبارتند از: 
کـه از شـمال اصـفهان بـه سـمت نجـف آبـاد         ير کمربنـد یشـهر بـا مسـ    ینـ یاز سمت شـمال، خم  - 

ــده شــده اســت در ارتبــاط اســت. از طریکشــ شــهر از ســمت شــمال  ینــیخم ين کمربنــدیــق ای
 گردد.  یشرق با شهر اصفهان و تهران و از سمت شمال غرب با شهر نجف آباد مرتبط م

د یباشـد. بلـوار شـه    یان مـ ارتباطـات متعـدد بـا شـهر اصـفه      يشـهر دارا  ینـ یاز سمت شـرق، خم  - 
ــر یاصــفهان یاشــرف ــاطین مســیمهــم ت ــ  یر ارتب ــا شــهر اصــفهان م ــان پروفســور یباشــد. خ یب اب

شـهر را از   ینـ یباشـند کـه خم   یمـ  یارتبـاط  يرهایگـر مسـ  یز از دیـ ج نیابـان بسـ  یو خ يردامادیم
 ند. ینما یسمت شرق به شهر اصفهان متصل م

ــرکبیاز ســمت جنــوب، بلــوار ام -  ــان نبــویر و خی ــه  یخروجــ یر اصــلیمــنش دو مســ ياب از شــهر ب
 یگـذرد، منتهـ   یر (آتشـگاه) کـه از جنـوب شـهر مـ     یر بـه بلـوار الغـد   ین دو مسـ یـ ند. ایآ یشمار م

شـوند. بلـوار آتشـگاه از سـمت جنـوب شـرق بـه اصـفهان و از سـمت جنـوب غـرب بـه نجـف               یم
 گردد. یآباد مرتبط م

کوچــک اطــراف در ارتبــاط اســت.  يشــهر عمــدتا بــا روســتاها و شــهرها ینــیاز ســمت غــرب، خم - 
بـه شـهر اصـغرآباد، کوشـک      یباشـد کـه دسترسـ    یرها مـ ین مسـ یـ از ا یکی ید صدوقیابان شهیخ

 د.ینما ین میو ... را تام
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  رتباط هواییا -ب
شــهر بــه ســایر شــهرهاي کشــور امکــان پــذیر  ینــیم از خمیبرقــراري ارتبــاط هــوایی بــه طــور مســتق

شـهر در صـورت لـزوم از فرودگـاه اصـفهان بـراي برقـراري ارتبـاط هـوایی بـا            ینـ ینمی باشـد. سـاکنان خم  
  سایر شهرهاي کشور استفاده می نمایند. 

  
  ارتباط دریایی-ج

  شهر به سایر نقاط مقدور نمی باشد. ینیبه علت موقعیت جغرافیایی برقراري ارتباط دریایی از خم
  

  ارتباط ریلی -د
عبـور نمـی کنـد امـا ایـن شـهر از طریـق شـهر اصـفهان           شـهر  ینـ یدر وضع موجود خط ریلـی از خم 

  به شبکه راه آهن کشور دسترسی پیدا می کند. 
هــاي ســواري، اتوبــوس و    شهرتوســط ســرویس  ینــیجابجــایی ســفرهاي بــرون شــهري در خم   

رانـی اسـت معمـوًال بـه      شـود. بنگـاه هـایی کـه سـطح خـدمات آنهـا بصـورت اتوبـوس          بوس انجـام مـی   مینی
رانـی معمـوًال بـه حمـل و نقـل       بـوس  دهنـد. بنگاههـاي مینـی    تر غیر اسـتانی خـدمات مـی    مسافتهاي طوالنی

ــی   ــتان م ــتان و حــداکثر در ســطح اس ــداث پا  مســافر در داخــل شهرس ــد. طــرح اح ــرانیپردازن ــه اتوبوس  یان
شـهر   یشـمال  ير کمربنـد یمسـ  ییگذرانـد کـه پـس از جابجـا     یب را مـ یشـهر مراحـل تصـو    ینـ یخم یاصل

ــه مســافربریدر مجــاورت آن احــداث خواهــد شــد. پا  ــیشــهر خم يان ــدم ســازگار  ین ــا وجــود ع  يشــهر، ب
ــاربر ــايباک ــنعت    يه ــگاه ص ــا دانش ــوار ب ــدس و همج ــان ق ــه پادگ ــراف در محل ــو  یاط ــا تص ــفهان، ب ب یاص

  ده است.یون ماده پنج رسیسیکم
  

  سیستم حمل و نقل درون شهري -2-13-6-3
ــرح   ــات ط ــان مطالع ــامع،خمدر زم ــی     ینیج ــی م ــی ران ــی و تاکس ــوس ران ــتم اتوب ــهرداراي سیس ش

باشد که به جابجایی مسافران در سـطح شـهر مشـغولند. الزم بـه ذکـر اسـت بـه علـت فاصـله کـم بـا شـهر             
ــهرها ــفهان و ش ــتاها ياص ــک و روس ــده در ا    يکوچ ــا ش ــافران جابج ــداد مس ــدون تع ــاال ب ــراف و ب ــاط ن ی

باشــند.  یت مــیــز مشــغول فعالیــرها نین مســیــدر ا يهردرون شــ یرها، خطــوط حمــل و نقــل عمــومیمســ
ــداد وســا ــل نقلیتع ــر  یه عمــومی ــ 51و  یدســتگاه تاکســ 297در ســطح شــهر براب ــوس م -یدســتگاه اتوب

ــماره  ــد.جدول ش ــی     3613-1باش ــان م ــه را نش ــهر و حوم ــال در ش ــی فع ــوس ران ــوط اتوب مشخصــات خط
  دهد.
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  شهر ینیدرون شهري و حومه خم ی: مسیرهاي اتوبوس ران3613-1جدول شماره 

  مقصد  مبدا  شماره مسیر
  تعداد سفر روزانه

  برگشت  رفت

  انه قدسیپا  1
ن یدان امام حسیم

  اصفهان
835  730  

  602  518  دان امامیم  ریرکبیانه امیپا  2
  1552  1552  ریرکبیانه امیپا  هفتصد دستگاه-ریرکبیانه امیپا  3
  1552  1308  ریرکبیانه امیپا  هیمنظر-ریرکبیانه امیپا  4
  1352  1352  ریرکبیانه امیپا  دستگرد-ریرکبیانه امبیپا  5
  1017  1017  ریرکبیانه امیپا  اسالم آباد-ریرکبیانه امیپا  6
  92  92  ریرکبیانه امیپا  منش ينبو-ریرکبیانه امیپا  7
  517  517  اصغرآباد  نیدان امام حسیم  8
  388  312  دانشگاه آزاد  انه قدسیپا  9
  959  959  انه قدسیپا  سیدان پردیم-انه قدسیپا  10
  153  173  ریالغد یدو راه  مسجد جامع کوشک- ریالغد یدوراه  11
  115  62  یدانشگاه صنعت  ید صدوقیشه  12

  ماخذ:
  شهر ینیخم بررسی حجم ترافیک شبکه ارتباطی -13-6-3- 3

نقـاط خاصـی از یـک    کـه از نقطـه خـاص یـا     یـا عـابري    منظور از حجم ترافیـک تعـداد وسـیله نقلیـه    
. حجـم ترافیـک از مهمتـرین متغیرهـایی اسـت      باشـد  نماینـد، مـی   عبـور مـی   در یک مـدت زمـان معـین    راه

هـا در واحـد زمـان در یـک منطقـه       باشـد و در واقـع تعـداد جابجـایی     که مورد توجه مهندسین ترافیـک مـی  
ترافیکـی از قبیـل عـابرین    توانـد انـواع مختلـف واحـدهاي      دهد. مقـدار ایـن جابجـایی مـی     خاص را نشان می

اي از ایـن گروههـا را در بـر داشـته      هـا، خودروهـاي بـاري یـا مجموعـه      پیاده، خودروهـاي شخصـی، اتوبـوس   
  باشد.

براي تعیین روابط زیر مورد استفاده  ،شود نامیده مینیز میزان جریان ترافیک که عمومًا حجم ترافیک 
  گیرد: قرار می

  ر یک سیستم ترافیکالف: اهمیت نسبی و نقش یک معبر د
  ب: نوسانات سطوح جریان ترافیک در طی زمان

  ج: میزان استفاده از تسهیالت یک راه بر حسب ظرفیت آن 
  اي ترافیک در یک سیستم جادهد: توزیع 
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  شمارش حجم ترافیک به دو بخش تقسیم شده است:  جامعدر مطالعات طرح 
  (دروازه اي) شهرالف : شمارش حجم ترافیک محورهاي ورودي و خروجی 

    ها و خیابانهاي درون شهري عحجم ترافیک تقاطشمارش ب : 
  
  اي تعیین حجم ترافیک محورهاي دروازه -6-3- 13- 3- 1

ــه من ــت دروازه ظــب ــایالت حرک ــدازه   ور بررســی تم ــوري و ان ــک عب ــهر و ترافی ــه ش ــأثیر  اي ب ــري ت گی
اي در زمــان  دروازهک یــحجــم تراف شــمارش چهــارده ســاعته ،اي بــر روي شــبکه معــابر شــهر ترافیــک دروازه

  انجام شده است. 1389آبان ماه در جامع تهیه طرح 
سـواري، وانـت   دقیقـه بـوده و تعـداد وسـائط نقلیـه بـه تفکیـک         15هـر   شمارش حجم،فواصل زمانی 

ــت.         ــده اس ــت ش ــی ثب ــامیون و تریل ــوس، ک ــی ب ــوس. مین ــور، اتوب ــان، موت ــک راه  و نیس ــه ی از آنجائیک
باشــند و  روهــاي مختلفــی تشــکیل شــده اســت کــه داراي قــدرت مــانور یکســان نمــی ترافیــک از خودانیجر

تــأثیر آنهــا در جریــان ترافیکــی مســاوي نخواهــد بــود، از ضــریب تبــدیل وســائط نقلیــه بــه معــادل ســواري 
ــه معــادل ســواري ضــریب 3613-2اســتفاده شــده اســت. جــدول شــماره  درون و بــراي راههــاي  تبــدیل ب

  .دهد برون شهري را نشان می
  

  و درون شهري هاي برون شهري ضریب معادل سواري براي جاده: 3613-2جدول شماره 

  نقلیه نوع وسیله  ردیف
  شهري راههاي درون

  راه هاي برون شهري
  چهار خطه  دو خطه

  -  2/1  4/1  تاکسی  1
  1  1  1  سواري  2
  1/1  1/1  3/1  نیسان - وانت   3
  -  7/0  3/0  دوچرخه  4
  5/0  7/0  5/0  موتور سیکلت  5
  3/1  5/1  2  مینی بوس  6
  5/2  4  6  اتوبوس  7
  3  3  4  کامیون  8
  4  5  7  تریلی  9
  -  5/1  2  ون  10

  
ــک دروازه اي خم  ــی ترافی ــت بررس ــیجه ــع در     ین ــلی واق ــتگاه اص ــار ایس ــارگیري در چه ــهر، آم ش

شــهر انجــام شــده اســت کــه در ادامــه بــه بررســی ویژگــی هــاي ترافیــک هــر   یخروجــ-يمســیرهاي ورود
  شود.یمحور پرداخته م
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  اصفهان)-شهر ینی(خم يردامادیابان پروفسور میخبررسی ترافیک 
ابــان یباشــد. خ یشــهر بــه ســمت اصــفهان مــ يهــا یاز خروجــ یکــی يردامــادیابــان پروفســور میخ

شـهر   ینـ یخم يردامـاد یابـان پروفسـور م  یافتـه و بـا نـام خ   ینا از سـمت شـرق امتـداد    یسـ  یعصر و بوعلیول
ــ  ــرتبط م ــه اصــفهان م ــد.   یرا ب ــوق در نمــودار شــماره   کن ــه ترافیــک در محــور ف ــرات روزان  3613-1تغیی

در ورودي شـهردر محـور مـذکور     با توجـه بـه نمـودار فـوق بیشـترین مقـدار ترافیـک        .نشان داده شده است
ــاعت  ــا  7:30س ــبح  8:30ت ــادل ص ــواري و 756مع ــی در   س ــک خروج ــور اوج ترافی ــان  مح ــوق در هم ف

  باشد. سواري می 694معادل ساعت 
ــودار ــماره  نم ــک دروازه 3613-2ش ــان میخاي  ترافی ــادیاب ــه    يردام ــیله نقلی ــوع وس ــک ن ــه تفکی را ب

درصـد و بعـد از   47.4دهـد. در نمـودار فـوق بیشـترین سـهم عبـور و مـرور متعلـق بـه سـواري بـا             نشان می
. حجـم کـل ترافیـک ورودي    باشـد  مـی  درصـد  22.3و سـپس موتـور بـا     درصـد  22.7بـا  یسـان  وانـت و ن آن 

ــول  ــر    14در ط ــارگیري براب ــاعت آم ــر   6675س ــی براب ــواري و خروج ــادل س ــواري    6053مع ــادل س مع
  .باشد می

  

  
  

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0
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u

تغییرات روزانه حجم ترافیک خیابان پرفسور میر دامادي بر حسب :  3613-1نمودار شماره 
معادل سواري

خروج

ورود 
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  اصفهان) -شهر ینی(خم یاصفهان ید اشرفیبلوار شهبررسی ترافیک 
ــه  ــوار ش ــرفیبل ــفهان ید اش ــریاز د یاص ــا گ ــ-يورود يمحوره ــفهان    یخروج ــمت اص ــه س ــهر ب ش

نشـان داده شـده    3613-3تغییـرات روزانـه ترافیـک در محـور فـوق در نمـودار شـماره        شـود.   یمحسوب مـ 
تـا   18در سـاعت  ورودي شـهردر محـور مـذکور     بـا توجـه بـه نمـودار فـوق بیشـترین مقـدار ترافیـک         .است
ــر 19 ــواري و 1987معادل عص ــی در  س ــک خروج ــاوج ترافی ــاعت  ور مح ــان س ــوق در هم ــادل ف  1637مع

  باشد. سواري می
را بــه تفکیــک نــوع وســیله نقلیــه  یاصــفهان یبلــوار اشــرفاي  ترافیــک دروازه 3613-4شــماره  نمــودار

درصـد و بعـد از   58.9دهـد. در نمـودار فـوق بیشـترین سـهم عبـور و مـرور متعلـق بـه سـواري بـا             نشان می
. حجـم کـل ترافیـک ورودي در    باشـد  مـی  درصـد  15.1ن بـا  سـا یو سـپس وانـت و ن   درصد 20.8با موتورآن 

ــول  ــر    14ط ــارگیري براب ــاعت آم ــر    21095س ــی براب ــواري و خروج ــادل س ــواري   18418مع ــادل س مع
  باشد می

47.4 ;سواري

22.7 ;وانت نیسان

22.3 ;موتور

0.3 ;اتوبوس

0.3 ;مینی بوس
0.0 ;تریلی 7.1 ;کامیون 

حجم ترافیک دروازه اي خیابان پرفسور میردامادي به تفکیک : 3613-2نمودار شماره 
وسیله نقلیه
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0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

pc
u

تغییرات روزانه حجم ترافیک بلوار اشرفی اصفهانی بر حسب معادل سواري:  3613-3نمودار شماره 

خروج

ورود 

58.9 ;سواري
15.1 ;وانت نیسان

20.8 ;موتور

1.7 ;اتوبوس

2.1 ;مینی بوس
0.1 ;تریلی

1.4 ;کامیون 

حجم ترافیک دروازه اي بلوار اشرفی اصفهانی به تفکیک وسیله نقلیه: 3613-4نمودار شماره 
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  اصفهان،نجف آباد) -شهر ینیمنش (خم يبلوار نبوبررسی ترافیک 
شــود و بــه  یمنشــعب مــ یاصــفهان ید اشــرفیمــنش در ســمت شــرق شــهر از بلــوار شــه يبلــوار نبــو

ر از سـمت شـرق بـه شـهر اصـفهان و از سـمت       یابـد. بلـوار الغـد   ی یر امتـداد مـ  یسمت جنوب تـا بلـوار الغـد   
-5تغییـرات روزانـه ترافیـک در محـور فـوق در نمـودار شـماره        گردد. یغرب به شـهر نجـف آبـاد مـرتبط مـ     

ورودي شــهردر محــور  بــا توجــه بــه نمــودار فــوق بیشــترین مقــدار ترافیــک .نشــان داده شــده اســت 3613
ــا  11:45در ســاعت مــذکور  ــوق در محــور اوج ترافیــک خروجــی در  ســواري و 213معــادل ظهر 12:45ت ف

  باشد. سواري می 249معادل همان ساعت 
ــودار ــماره  نم ــک دروازه 3613-6ش ــواي  ترافی ــوار نب ــنش يبل ــ   م ــیله نقلی ــوع وس ــک ن ــه تفکی ه را ب

درصـد و بعـد از    45.2دهد. در نمـودار فـوق بیشـترین سـهم عبـور و مـرور متعلـق بـه سـواري بـا            نشان می
. حجـم کـل ترافیـک ورودي در    باشـد  مـی  درصـد  23.4سـان بـا   یو سـپس وانـت و ن   درصد 26.9با موتورآن 

  دباش معادل سواري می 2527معادل سواري و خروجی برابر  2252ساعت آمارگیري برابر  14طول 
  

  
  

0
1 0
2 0
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4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
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تغییرات روزانه حجم ترافیک بلوار نبوي منش بر حسب :   3613-5نمودار شماره 
معادل سواري

خروج

ورود 
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  اصفهان،نجف آباد) -شهر ینیر (خمیرکبیبلوار امررسی ترافیک ب - 
ــوار ام ــرکبیبل ــری ــ  یخروجــ-ين محــور ورودیر مهــم ت ــردد.  یشــهر در ســمت جنــوب محســوب م گ

گـردد.   یر متصـل مـ  یافتـه و بـه بلـوار الغـد    یاز مرکـز شـهر بـه سـمت جنـوب امتـداد         ینیابان امام خمیخ
گــردد.  یاصــفهان و از ســمت غــرب بــه شـهر نجــف آبــاد مــرتبط مــ  ر از ســمت شــرق بــه شـهر یبلـوار الغــد 

بــا توجــه بــه  .نشــان داده شــده اسـت  3613-7تغییـرات روزانــه ترافیــک در محـور فــوق در نمــودار شـماره    
ــدار ترافیــک     ــور مــذکور    نمــودار فــوق بیشــترین مق ــهر در مح ــاعت ورودي ش  12:45تــا  11:45در س

 2198معــادل  فــوق در همــان ســاعت    محــور  در اوج ترافیــک خروجــی    ســواري و 2185معــادل  ظهر
  باشد. سواري می

ــوع وســیله نقلیــه نشــان   ریــرکبیبلــوار اماي  ترافیــک دروازه 3613-8شــماره  نمــودار را بــه تفکیــک ن
درصـد و بعــد از آن   55.7 دهــد. در نمـودار فــوق بیشـترین ســهم عبـور و مــرور متعلـق بــه سـواري بــا       مـی 
ــا موتور ــا یو ســپس وانــت و ن درصــد 23.8ب . حجــم کــل ترافیــک ورودي در باشــد مــی درصــد 16.5ســان ب

ــول  ــر    14ط ــارگیري براب ــاعت آم ــر   22787س ــی براب ــواري و خروج ــادل س ــواري    25108مع ــادل س مع
  باشد می

  

45.2 ;سواري

23.4 ;وانت نیسان

26.9 ;موتور

1.3 ;اتوبوس

0.0 ;مینی بوس

0.1 ;تریلی

3.1 ;کامیون 

حجم ترافیک دروازه اي بلوار نبوي منش به تفکیک وسیله نقلیه: 3613-6نمودار شماره 
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تغییرات روزانه حجم ترافیک بلوار امیرکبیر بر حسب :  3613-7نمودار شماره 
معادل سواري

خروج

ورود

55.7 ;سواري

16.5 ;وانت نیسان

23.8 ;موتور

1.0 ;اتوبوس

1.2 ;مینی بوس

0.0 ;تریلی
1.7 ;کامیون 

حجم ترافیک دروازه اي بلوار امیر کبیر به تفکیک وسیله نقلیه: 3613-8نمودار شماره 
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  شهر ینیمقایسه حجم ترافیک  محورهاي اصلی دروازه اي خم
ــک  ــم ترافی ــلی دروازه اي خم 4حج ــور اص ــیمح ــماره   ین ــودار ش ــهردر نم ــان داده و  3613-9ش نش

ر یـ رکبی، محـور ام يمقایسه شده است. نمـودار فـوق حـاکی از آن اسـت کـه از نظـر حجـم ترافیـک دروازه ا        
 يک دروازه ایــن حجــم ترافیدر رتبــه دوم قــرار دارد. کمتــر یاصــفهان ید اشــرفیدر رتبــه اول و محــور شــه

  باشد.  یدر طول روز م يمعادل سوار 4800منش با کمتر از  يمربوط به بلوارنبو
  

  
  
  ها و خیابانها     تقاطع تعیین حجم ترافیک -3- 6- 2-3-13

جریان آمدوشـد شـهري در شـبکه ارتبـاطی شـهر در طـول شـبانه روز داراي نوسـانات زیـادي اسـت.           
ســاعت  24در طــول حجــم ایــن نوســانات از شــهري بــه شــهر دیگــر متغیــر اســت و چگــونگی تغییــرات آن 

بــه انــدازه شــهر، نــوع ترافیــک، محــل شــمارش ترافیــک، گنجــایش شــبکه، ناهمزمــانی   شــبانه روز معمــوًال
ساعت کـار ادارات و مـدارس، عوامـل اجتمـاعی، روزهـاي مختلـف هفتـه، ماههـاي مختلـف سـال و کیفیـت            

  هوا بستگی دارد. 
ــاطع   ــک در تق ــارگیري ترافی ــراي آم ــهر ا   ب ــطح ش ــاي س ــا و خیابانه ــبکه ه ــدا ش ــاطی و   بت ــاي ارتب ه

ــرار گرفــت.   هــاي آنهــا و جهــت تقــاطع ســپس  هــاي حرکــت در ســطح شــهر مــورد بررســی و شناســائی ق

2 5 1 0 8

2 5 2 7

1 8 4 1 8

6 0 5 3

2 2 7 8 7

2 2 5 2

2 1 0 9 5

6 6 7 5

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

1 5 0 0 0

2 0 0 0 0

2 5 0 0 0

3 0 0 0 0

بلوار امیر  کبیر بلوار نبوي منش بلوار اشرفی اصفهانی خیابان پروفسور میر 
دامادي

pc
u

مقایسه حجم ترافیک محورهاي دروازه اي شهر : 3613-9نمودار 
خمینی شهر

خروجی
ورودي
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 مهندسان مشاور نقش محیط     

ند، انجـام شـد. محـل برداشـت حجـم      از لحـاظ ترافیکـی مهـم شـناخته شـد     آمارگیري در تقاطع هـایی کـه   
ــک  ــماره  ترافی ــه ش ــان  3613-1در نقش ــت در خیاب ــت حرک ــه    و جه ــهر در نقش ــلی ش ــاي اص  3613-2ه

 7 سـاعت در سـه بـازه زمـانی     1389آبـان مـاه    درجـامع  نشان داده شده است. این آمـارگیري بـراي طـرح    
آگـاه بـه آمـارگیري     توسـط افـراد  عصـر بـه صـورت پیوسـته      20الـی   16ظهـر ،   13الـی   11صـبح ،   9الی 

ــر  حرکــت انجــام شــده اســت. در ایــن آمــارگیري عــالوه  293مقطــع و  84گــره و  24 در ســطح شــهر از ب
نـوع آنهـا و جهـت حرکـت هـر یـک از وسـائط نقلیـه در تقاطعهـا و میـادین            ،شمارش تعـداد وسـائط نقلیـه   

ــده اســت.  ــز مشــخص گردی ــد      نی ــه واح ــدیل ب ــرائب تب ــتفاده از ض ــا اس ــت ب ــر حرک ــام در ه ــاي خ آماره
ــدول   ــافري (ج ــاي مس ــواري ( 3613-2خودروه ــادل س ــه مع ــتند PCU) ب ــدیل گش ــماره   .) تب ــودار ش نم

ــک   تغی 10-3613 ــه ترافی ــرات روزان ــان     ی ــفهانی و آزادگ ــرفی اص ــی، اش ــام خمین ــاي ام ــان خیابانه را نش
  دهد. می
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تغییرات روزانه ترافیک خیابان امام خمینی، اشرفی اصفهانی و آزادگان بر : 3616-10نمودار شماره 
حسب معادل سواري

بلوار اشرف اصفهانی

امام خمینی

بلوار آزادگان
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  تعیین ساعت اوج - 3- 6- 13- 3- 3
ــی     ــاعت از روز م ــک س ــده در ی ــاهده ش ــه مش ــیله نقلی ــداد وس ــداکثر تع ــاعت اوج ح ــد.  حجــم س باش

شــهرها و در موقــع بــاز توانــد بــه ســاعت اوج صــبح و عصــر و یــا حتــی در بعضــی از  حجــم ســاعت اوج مــی
بودن مـدارس بـه سـاعت اوج صـبح و ظهـر و عصـر ضـرورت یابـد.از آنجائیکـه در بررسـی حجـم و کیفیـت             

ــی   ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــر حرکــت بطــور    شــبکه ترافیــک ســاعت اوج م ــراي ه ــات ب ــن مطالع ــرد، در ای گی
آن ســاعت  جداگانــه ســاعت اوج در زمانهــاي مختلــف صــبح، ظهــر و عصرمحاســبه شــده اســت. عــالوه بــر  

هــا و  ) بــراي کــل تقــاطعPCUاوج کلــی شــهر و حجــم ترافیــک ســاعت اوج بــر حســب معــادل ســواري ( 
ــا اهمیــت شــهر محاســبه شــده اســت. محاســبات فــوق بیــانگر آن اســت کــه ســاعت   ــا 7:30خیابانهــاي ب ت

و ســاعت  بــه عنــوان ســاعت اوج ظهــر 12:45تــا  11:45، ســاعت در صــبح بعنــوان ســاعت اوج صــبح8:30
 11:45و عصـر سـاعت  ، ظهـر  سـاعت اوج صـبح   سـه باشـند. در بـین    بعنـوان سـاعت اوج عصـر مـی     19تا 18
شـایان   توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.      یمـ  فصـل پـاییز   عنوان سـاعت اوج روزانـه شـهر در    به  12:45تا  

ذکر است که تفاوت حجـم بـین سـاعت هـاي اوج صـبح، ظهـر و عصـر چنـدان قابـل توجـه نبـوده و کمتـر             
ــود مشــکالت      از دو در ــودن و وج ــاعت اوج ب ــر س ــی ب ــتر دلیل ــر حجــم بیش ــرف دیگ ــد. از ط ــی باش صــد م

ترافیکی در آن ساعت نمی باشـد. زیـرا زمـانی کـه میـزان چگـالی (تعـداد وسـایل نقلیـه در واحـد طـول) از            
ــن      ــر مــی گــردد و ای ــزان خروجــی کمت ــه و می ــاهش یافت ــالی اشــباع بیشــتر گــردد، ســرعت ک نصــف چگ

  و افزایش زمان سفر می گردد. موضوع سبب راهبندان
هـا و خیابانهـاي شـهر بـراي تمـام حرکتهـا در جـدول شـماره          حجم ترافیک سـاعت اوج بـراي تقـاطع   

حجــم عبــور و مــرور ســاعت اوج صــبح و ظهــر و  3613-3نشــان داده شــده اســت. نقشــه شــماره  3-3613
نقشـه   در دهـد.در ضـمن   مـی ها را بـراي خیابانهـا و تقاطعهـاي آمـارگیري شـده نشـان        عصر و میزان گردش

ــرور در  3613-4شــماره  ــور و م ــان    عصــرحجــم عب ــه بی ــک ضــخامتی ک ــا ی در مســیرهاي اصــلی شــهر ب
 يابانهــایانگر آن اســت کــه خیــداده شــده اســت. نقشــه فــوق بکننــده حجــم نســبی ترافیــک اســت نشــان 

ــر شــریعتی دارا   ــانی و دکت ــت ا... طالق ــر، شــهید اشــرقی اصــفهانی، آی جــم ترافیــک ن حیشــتریب يامیرکبی
  باشد. یم
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  ابانهاي شهریک ساعت اوج تقاطعها و خیحجم تراف :3613-3جدول شماره 
 ساعت

 شماره حرکت
7:30-8:30 11:45-12:45 18:00-19:00 

1a 732 673 963 

1b 544 759 616 

1c 143 214 201 

1d 75 131 94 

1e 327 413 322 

2a 1116 1490 1537 

2b 1331 1953 2074 

2e 36 45 42 

2d 1276 1873 1999 

2c 19 35 33 

3a 247 874 580 

3b 267 250 363 

3c 163 135 171 

3d 78 88 135 

3e 26 27 58 

4a 1766 2422 2492 

4b 1718 2498 2519 

4c 618 540 786 

4d 947 1249 1278 

4e 153 708 454 

5a 1671 2225 1587 

5b 1605 1575 1480 

6a 60 54 54 

6b 996 1334 976 

7a 1870 1809 1987 

7b 1282 1682 1711 

8a 1515 2148 2231 

8b 1228 1639 1690 

9a 1915 2114 1622 

9b 2202 2224 2169 

10a 1785 1824 1982 

10b 1124 883 794 

11a 1605 1575 1480 

11b 1671 2225 1587 
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 ساعت
 شماره حرکت

7:30-8:30 11:45-12:45 18:00-19:00 

12a 510 552 520 

12b 794 733 687 

13a 722 667 624 

13b 463 502 654 

13c 291 260 467 

13d 173 242 187 

14a 768 734 797 

14b 909 970 751 

14c 400 430 335 

14d 509 540 416 

15a 573 672 523 

15b 690 602 539 

15c 213 127 209 

15d 477 475 330 

16a 246 206 169 

16b 172 198 195 

17a 1750 1429 1697 

17b 2363 1918 2455 

17c 586 400 442 

17d 1778 1519 2013 

18a 643 463 526 

18b 322 408 472 

18c 103 86 108 

18d 219 322 364 

19a 1881 1605 2121 

19b 1588 1169 1417 

19c 1531 1106 1332 

19d 57 63 84 

20a 1193 941 1128 

20b 1616 1425 2230 

20c 164 160 226 

20d 1452 1265 2005 

21a 268 322 359 

21b 247 210 194 

21c 206 153 145 
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 ساعت
 شماره حرکت

7:30-8:30 11:45-12:45 18:00-19:00 

21d 41 57 49 

22a 1658 1418 2150 

22b 1257 1047 1212 

22c 1153 884 1079 

22d 104 162 133 

23a 1308 1438 1262 

23b 1403 1440 1380 

23c 51 85 88 

23d 1308 1311 1185 

23e 43 44 107 

24a 304 363 252 

24b 326 359 193 

24c 73 72 39 

24d 190 218 91 

24e 63 70 63 

25a 1449 1463 1263 

25b 1260 1391 1166 

25c 31 33 23 

25d 1126 1249 1060 

25e 103 109 82 

26a 265 294 222 

26b 336 370 260 

26c 118 120 139 

26d 150 169 82 

26e 68 81 39 

27a 847 670 627 

27b 945 961 892 

27c 313 310 297 

27d 265 287 281 

27e 367 364 314 

28a 1195 1039 1081 

28b 1544 1299 1201 

28c 369 493 456 

28d 756 519 480 

28e 419 286 264 
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 ساعت
 شماره حرکت

7:30-8:30 11:45-12:45 18:00-19:00 

29a 1108 1492 1272 

30a 1124 883 794 

30b 1785 1824 1682 

30c 428 384 363 

30d 882 729 784 

30e 475 712 535 

31a 1232 1642 1354 

32a 523 635 577 

33a 615 832 861 

34a 1096 1467 1074 

35a 615 832 861 

35b 379 583 552 

35c 112 130 127 

35d 124 120 181 

36a 1107 1306 1231 

36b 920 1244 1269 

36c 84 66 103 

36d 836 1178 1166 

37a 1442 1440 1418 

37b 440 490 450 

37c 206 232 208 

37d 234 259 242 

38a 1165 1529 1556 

38b 1740 1708 1624 

38c 1246 1244 1188 

38d 494 464 436 

39a 732 814 932 

39b 663 701 468 

40a 1842 1590 1381 

40b 732 797 1083 

41a 487 417 420 

41b 461 381 405 

42a 811 590 977 

42b 1224 763 1235 

43a 651 471 630 
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 ساعت
 شماره حرکت

7:30-8:30 11:45-12:45 18:00-19:00 

43b 790 698 497 

44a 1080 1091 943 

44b 1218 1076 1034 

45a 663 701 468 

45b 732 814 932 

46a 357 407 399 

47a 136 213 172 

47b 129 203 163 

48a 1347 1234 1152 

48b 1697 1179 1081 

48c 86 76 59 

48d 1555 1020 949 

48e 56 83 73 

49a 152 208 142 

49b 283 351 275 

49c 145 149 132 

49d 35 72 44 

49e 103 130 100 

50a 1700 1169 1081 

50b 1355 1295 1190 

50c 46 58 55 

50d 1224 1104 1052 

50e 65 133 83 

51a 285 453 443 

51b 44 100 69 

51c 196 271 284 

51d 45 82 91 

52a 78 135 103 

52b 286 357 310 

52c 194 229 183 

52d 92 128 127 

53a 476 577 525 

54a 137 209 218 

54b 119 111 93 

54c 34 35 35 
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 ساعت
 شماره حرکت

7:30-8:30 11:45-12:45 18:00-19:00 

54d 86 76 58 

55a 1754 1097 1198 

55b 1059 1205 1312 

55c 686 923 900 

55d 372 281 412 

56a 1389 1503 1456 

56b 1575 1175 1373 

56c 293 443 573 

56d 1283 731 800 

57a 665 725 985 

57b 1174 946 955 

57c 472 366 399 

57d 702 580 556 

58a 1535 1601 1668 

58b 1208 1738 1651 

59a 1007 928 825 

59b 838 734 818 

60a 1059 1205 1312 

60b 1754 1197 1250 

61a 1096 969 931 

61b 972 982 948 

62a 316 279 253 

62b 371 245 226 

62c 29 14 15 

62d 343 231 211 

63a 59 80 85 

63b 160 137 98 

63c 75 57 39 

63d 85 80 59 

64a 418 288 250 

64b 262 265 263 

64c 231 199 193 

64d 30 66 70 

65a 648 700 636 

65b 481 325 385 
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 ساعت
 شماره حرکت

7:30-8:30 11:45-12:45 18:00-19:00 

65c 15 6 15 

65d 424 263 337 

65e 43 56 34 

66a 234 272 226 

66b 326 256 220 

66c 259 193 165 

66d 51 57 50 

66e 16 6 6 

67a 762 486 562 

67b 733 844 750 

67c 48 72 63 

67d 503 537 503 

67e 182 234 184 

68a 142 185 147 

68b 246 217 214 

68c 79 30 60 

68d 38 31 27 

68e 129 157 127 

69a 1168 703 510 

69b 450 444 426 

69c 12 10 21 

69d 219 215 220 

69e 220 219 185 

70a 334 507 556 

70b 453 427 425 

70c 159 148 128 

70d 274 267 288 

70e 20 12 9 

71a 450 449 404 

71b 1186 912 842 

71c 104 131 99 

71d 924 474 356 

71e 158 307 387 

72a 597 618 572 

72b 461 494 349 
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 ساعت
 شماره حرکت

7:30-8:30 11:45-12:45 18:00-19:00 

72c 224 217 145 

72d 164 191 148 

72e 73 86 55 

73a 344 374 325 

73b 602 562 618 

73c 201 260 324 

73d 401 303 294 

74a 404 578 584 

74b 508 456 442 

74c 322 298 293 

74d 186 158 149 

75a 723 600 587 

75b 361 534 436 

75c 158 216 176 

75d 204 318 260 

76a 723 883 1015 

76b 1521 1349 1144 

76c 1325 1085 883 

76d 196 264 261 

76e 275 517 645 

76f 252 102 110 

77a 367 611 476 

77b 297 218 202 

77c 106 83 75 

77d 121 66 56 

77e 70 69 71 

78a 906 997 909 

78b 772 739 644 

78c 279 257 177 

78d 357 332 314 

78e 136 150 154 

79a 436 345 249 

79b 485 731 526 

79c 38 70 43 

79d 149 283 220 
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 ساعت
 شماره حرکت

7:30-8:30 11:45-12:45 18:00-19:00 

79e 298 378 263 

80a 465 471 428 

80b 620 737 689 

80c 81 179 102 

80d 502 537 571 

80e 37 21 16 

81a 273 252 232 

81b 352 220 281 

82a 576 358 280 

82b 604 352 297 

83a 179 234 198 

83b 169 268 213 

84a 819 466 361 

84b 891 446 356 
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  : محل برداشت حجم ترافیک3613- 1نقشه شماره 
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  هاي اصلی شهر: جهت حرکت در خیابان3613- 2نقشه شماره 
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  هاي آمارگیريها و تقاطع: حجم عبور و مرور ساعت اوج صبح و ظهر و عصر براي خیابان3613- 3نقشه شماره 
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  : حجم عبور و مرور در عصر در مسیرهاي اصلی شهر3613- 4نقشه شماره 

  



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

 مهندسان مشاور نقش محیط     

  تعیین کیفیت جریان ترافیک و تجزیه و تحلیل آن  -3- 13-6- 4
بــراي مشــخص نمــودن کیفیــت جریــان ترافیــک یــا ســطح ســرویس یــک مســیر در حالــت کلــی دو  

پارامترهـاي تعیـین   پارامتر سرعت سفر و نسبت حجـم ترافیـک موجـود بـه ظرفیـت مسـیر را کـه از جملـه         
بــراي ســنجش کیفیــت ترافیــک شــبکه معــابر  .گیرنــد باشــند در نظــر مــی گیــري مــی کننــده و قابــل انــدازه

نحــوه تعیــین کیفیــت جریــان  3613-4شــود. جــدول شــماره  معمــوًال شــش وضــعیت در نظــر گرفتــه مــی
  دهد. ترافیک به روشهاي مختلف و کیفیت هر سطح سرویس را نشان می

  
  تعیین سطح سرویس بر اساس میزان نسبت حجم ترافیک موجود به ظرفیت خیابان یا سرعت :3613-4جدول 

کیفیت 
  سفرمیانگین سرعت   نسبت حجم به ظرفیت  ترافیک

  توضیح
  درجه دو فرعی  درجه دو اصلی

A  35/0 ≤  55> >45 کیفیت عالی  
B 50/0 – 35/0   45-54  38-44   خوبکیفیت بسیار  
C  75/0 – 50/0   35-44  29-37  کیفیت خوب  
D  90/0 – 75/0  27-34  22-28  ینحداقل کیفیت پذیرفت  

E 1-90/0  20-26  16-21  
کیفیت در وضعیت استفاده از ظرفیت 

  مطلق (نامناسب)

F  >1  20< <16 
کیفیت در حالت بسیار ضعیف 

  (ناپایدار و راه بندان)

  
ســرعت روش از  شــهر بخــاطر وجــود تقــاطع هــاي زیــاد و فاصــله کــم آنهــا ینــیخمدر شــبکه معــابر 

  استفاده شده است.  ترددسفر براي تعیین کیفیت 
ــم      ــی از مالحظــات مه ــهري یک ــذرگاههاي ش ــفر، در گ ــرعت س ــهري س ــد ش ــد و ش ــات آم در مطالع

، مــدت رود، زیــرا میــزان جابجــایی وســیله نقلیــه بــین منــاطق از نقطــه نظــر اقتصــادي، ایمنــی بشــمار مــی
زمــان، راحتــی و آســایش راننــده و مســافر در رابطــه مســتقیم بــا ســرعت وســیله نقلیــه بــوده و در طراحــی 

خیابانهـا و معـابر شـهري بـا      .بحسـاب آورد  عامـل مهمتـرین  بعنـوان  شبکه گذرگاهها سـرعت راشـاید بتـوان    
، جهـت حفـظ   و نقشی کـه در حمـل و نقـل ترابـري شـهري بـه آنهـا محـول شـده          فاصله تقاطع هاتوجه به 

بیـانی دیگـر    بـه باشـند و   داشـته  بایسـت داراي سـرعت متناسـب بـا عملکـرد خـود       ظرفیت مـورد نظـر مـی   
ــا عملکــرد خــود داشــته باشــند، احتمــاالً    داراي نقائصــی در  گــذرگاههایی کــه نتواننــد ســرعت متناســب ب

حســب هــاي ترافیــک اغلــب بر بایســت برطــرف گردنــد. کــارآیی سیســتم باشــند کــه مــی طــرح و اجــرا مــی
گیــري ســرعت ســفر  شــود. جهــت انــدازه ســرعت ســفر وســائط نقلیــه در گــذرگاههاي شــهري ارزیــابی مــی

  شود: از دونوع میانگین سرعت استفاده می وسائط نقلیه معموًال
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  اي)  میانگین زمانی سرعت (میانگین سرعتهاي نقطه - 
  میانگین مسافتی سرعت (میانگین سرعت)  - 

ــد و شــد شــهر  ــات آم ــذرگاه  شــهر ینیخمدر مطالع ــین ســرعت متوســط گ -از روش دوم جهــت تعی

ــاظر اســت از یــک اتومبیــل    .هــاي اصــلی اســتفاده شــده اســت  ــه خــودروي ن در ایــن روش کــه معــروف ب
شـود   تعلـیم دیـده هسـتند بـراي یادداشـت اطالعـات الزم کمـک گرفتـه مـی          انسواري کـه داراي سرنشـین  

ــرایط متوســط          ــدگی در ش ــئول تنظــیم ســرعت و رانن ــی از سرنشــینان (راننــده) مس ــن روش یک در ای
، زمــان نفــر مســئول ثبــت زمــان توقــف، علــت توقــف جهــت محاســبه زمانهــاي تلــف شــده یــکگــذرگاه و 

  حرکت و اتفاقات پیش بینی نشده می باشد.
توسـط خـودروي نـاظر     بـار  6شـهربراي بدسـت آوردن سـرعت متوسـط هـر مسـیر حـدود         ینیدر خم

طــی و اطالعــات مــورد نیــاز ثبــت شــده اســت و ســپس بــا داشــتن فاصــله بــین ایســتگاهها، ســرعت ســفر  
ــر اســاس جــدول شــماره   ــات ســطح ســرویس محاســبه شــده اســت.   3613-4محاســبه و ب نتیجــه مطالع

انعکــاس یافتــه  3613-5سـرعت بعضــی از خیابانهــا و ســطح ســرویس متناســب بــا آنهــا در جــدول شــماره  
شـهردر سـاعت اوج عصـر انجـام شـده و کیفیـت        ینـ یالزم به ذکر اسـت مطالعـات فـوق در شـهر خم    است. 

ــان ترافیــک ســاعت اوج عصــر شــبکه  نشــان داده شــده  3613-5شــماره   هــاي اصــلی شــهر در نقشــه  جری
  است.

  در ساعت اوج عصر سطح سرویس بعضی از خیابانها بر اساس سرعت: 3613- 5 جدول شماره
 برگشت رفت حدفاصل ابانیخ

 ید بهشتیبلوار شه

 C C ابان پاسدارانیبه خ يکمربند
 C C یابان مدنیابان پاسدارن به خیخ

 C C به بلوار انقالب یابان مدنیخ
 C C دان قدسیبلوار انقالب به م

 C E يدان آزادیدان قدس به میم يابان مطهریخ

 ینیابان امام خمیخ

 کطرفهی E يابان هادیبه خ يدان آزادیم

 کطرفهی F دان امامیبه م يابان هادیخ

 کطرفهی E بهمن 22دان یدان امام به میم

 ریر کبیبلوار ام

 D C دهید فهمیابان شهیبهمن به خ 22دان یم
 A C Dده به ید فهمیابان شهیخ

 C C محدوده (قرطمان) يبه انتها  Aاز 

 یعتیابان شریخ

 C C ییابان رجایابان آزادگان به خیخ
 D يابان هادیبه خ ییابان رجایخ
 D یابان بوعلیبه خ يابان هادیخ
 E F دان شهدایبه م یابان بوعلیخ

 D E دهید فهمیابان شهیدان شهدا به خیم



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

 مهندسان مشاور نقش محیط     

 برگشت رفت حدفاصل ابانیخ

 C C دان کوزهیبه م يبلوار جمهور يبلوار صهر

 يبلوار منتظر
 D D يابان هادیدان کوزه به  خیم

 E D نیدان امام حسیبه م يابان هادیخ

 دیابان توحیخ
 D E چ )ی( سر پ Bن به یدان امام حسیم

 D D بهمن 22دان یچ ) به می( سر پ Bاز  
 E E دان شهدایبهمن به م 22دان یم یابان طالقانیخ

 یاصفهان یابان اشرفیخ

 C C چ )ی( سر پcدان شهدا به نقطه یم
 C C نیابان ماربیچ ) به خی( سر پcاز نقطه  

 C C يزیابان شمس تبرین به خیماربابان یخ
 C C ادتیابان سیبه خ يزیابان شمس تبریخ

 C C منش يابان نبویادت به  خیابان سیخ
 C C ابان امام رضایمنش به خ يابان نبویخ

 ابان آزادگانیخ
 D C یعتیابان شریبه خ يکمربند

 E C دان قدسیبه م یعتیابان شریخ

 یاسالم يبلوار جمهور
 C E يقدس به بلوار صهر دانیم

 C D لیبه مس يبلوار صهر

 بلوار دانشجو
 C C ل به بلوار بهشتیمس

 C C یابان عموشاهیبلوار بهشت به  خ
 C C ض السالمیابان فیبلوار دانشجو به خ یبلوار عمو شاه

  ض السالمیابان فیخ

 C C ابان بهشتیض السالم به  خیابان فیخ
 C C شهدادان یابان بهشت به میخ

 C C ابان ابوالبرکاتیدان شهدا به خیم
 C C ابان حافظیابان ابوالبرکات به  خیخ

 A B ید صدوقیابان شهیابان حافظ به خیخ

 ییابان رجایخ
 C C يدان آزادیبه م یعتیابان شریخ

 D D دان کوزهیبه م يدان آزادیم

 يردامادیابان میخ

 C C يمتر 16ابان یج به خیابان بسیخ
 D C یعتیابان شریبه خ يمتر 16ابان یخ
 کطرفهی F ینیدان امام خمیبه م یعتیابان شریخ

 کطرفهی F نیدان امام حسیبه م ینیدان امام خمیم یابان بوعلیخ

 D D ابان باغبانین به خیدان امام حسیم یابان صدوقیخ

 دهیابان فهمیخ
 C D ابان مدرسیر به خیرکبیبلوارام

 C C منش يبه بلوار نبوابان مدرس یخ

  مشاور یدانیماخذ: برداشت م
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شـهر، بـه علـت کـم عـرض بـودن        يرامـون شـهر بـه منـاطق مرکـز     یمطابق نقشه ارائه شده بـا حرکـت از پ  
ابـد. بررسـی   ی یکـاهش مـ   یارتبـاط  يت حرکـت در شـبکه هـا   یـ فیهـا ک  يمعابر و تـراکم بافـت و تجمـع کـاربر    

داراي عملکــرد شــریانی درجــه دو اصــلی مــی باشــند بیــانگر آن ســطح ســرویس معــابر اصــلی شــهر کــه عمــدتا 
ــرو  ــطح س ــه س ــت ک ــ Bو  Aس یاس ــا در بخش ــل خ  یتنه ــان حدفاص ــوار باغب ــدوق یاز بل ــا ص ــافظ ت ــان ح  یاب

ن تــر (معــادل ییت حرکــت خــوب و پــایــفیک ير معــابر شــهر در ســاعت اوج عصــر دارایگــردد. ســا یمشــاهده مــ
ــا  Cس یســطح ســرو ــ Fت ــابر دار ی) م ــرو ياباشــند. مع ــفی(ک  Cس یســطح س ــب در  ی ــت خــوب) اغل ت حرک

ض االســالم در منــاطق در حــال توســعه شــمال یو فــ یشــوند. بلــوار دانشــجو، بهشــت یاطــراف شــهر مشــاهده مــ
شـهر در جنـوب و    یخروجـ - يورود ير کـه محـور هـا   یـ رکبیده و امیـ د فهمی، شـه یاصـفهان  یشهر و بلـوار اشـرف  

 ين معـابر دارا یباشـند. مهـم تـر    یمـ  Cس یبـا سـطح سـرو   ن معـابر  یباشـند از جملـه مهـم تـر     یشرق شـهر مـ  
 یعتیشــوند عبارتنــد از: بلــوار شــر یشــهر مشــاهده مــ يکــه اغلــب در اطــراف بافــت مرکــز Dس یســطح ســرو

ن تـا فلکـه   یدان امـام حسـ  یـ از م يد منتظـر یر رفـت بلـوار شـه   ی، مسـ ییتـا تقـاطع رجـا    یاز تقاطع بـوعل  یشمال
بهمــن و ... .  22دان یــن بــه میدان امــام حســیــد از میــلــوار توحر رفــت بی، مســید صــدوقیابــان شــهیکــوزه، خ

ــفیک ــز  ی ــته مرک ــع در هس ــابر واق ــت در مع ــ  يت حرک ــهر بس ــعیش ــاهیار ض ــ  یف و گ ــدان م ــد راهبن  یدر ح
 یجنــوب ینــیابــان امــام خمی، خ يابــان هــادیتــا خ يدان آزادیــحدفاصــل م یشــمال ینــیابان امــام خمیباشــد.خ

ف و نامناسـب در  یت حرکـت ضـع  یـ فیبـا ک  یت ا... طالقـان یـ بهمـن و بلـوار آ   22دان یـ دان امـام تـا م  یـ حدفاصل م
ــابر دارا  ــروه مع ــرو  يگ ــطح س ــد  Eس یس ــه بن ــ يطبق ــ  یم ــوند. بخش ــام خم یاز خ یش ــان ام ــیاب ــمال ین  یش

ـ  یدان امـام، خ یبه م يابان هادیحدفاصل خ ف در گـروه  یار ضـع یت حرکـت بسـ  یـ فیبـا ک  یعصـر و بـوعل   یابـان ول
  شوند. یم يطبقه بند Fس یمعابر با سطح سرو
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  هاي اصلی شهر: جریان ترافیک ساعت اوج عصر شبکه3613-5نقشه شماره 
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سـهم نسـبی سـطح سـرویس هـاي مختلـف را بـه تفکیـک طـول و مسـاحت            3613-6جدول شـماره  
درصــد از طــول و ســطح معــابر  80عملکردهــاي مختلــف نشــان مــی دهــد. طبــق جــدول مــذکور بــیش از 

ــرویس     ــطح س ــلی داراي س ــه دو اص ــریانی درج ــهري       Dو  Cش ــابر درون ش ــراي مع ــه ب ــند ک ــی باش م
مناســب مــی باشــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت بخشــی از معــابر شــریانی درجــه دو اصــلی کــه داراي ســطح 

ــان    F و  Eســرویس  ــامطلوبی در کیفیــت جری ــاثیر ن مــی باشــند در هســته مرکــزي شــهر واقــع شــده و ت
ي درون شـهري در آنهـا انجـام مـی     ترافیک کل شـهر مـی گذارنـد. ایـن معـابر کـه بیشـترین جابجـایی هـا         

ــدود   ــود، ح ــیش از   14ش ــطح و  ب ــد از س ــلی را     18درص ــه دو اص ــریانی درج ــابر ش ــول مع ــد از ط درص
  تشکیل می دهد.

  
  : سهم نسبی سطح سرویس هاي مختلف در معابر شریانی درجه دو اصلی 3613- 6جدول شماره 

سطح سرویس  عملکرد شبکه
A 

سطح 
 Bسرویس 

سطح 
 Cسرویس 

سطح 
 Dسرویس 

سطح 
 Eسرویس 

سطح 
 Fسرویس 

جمع 
 کل

  شریانی 
 یاصل 2درجه 

 بر حسب مساحت                   

 بر حسب طول                     

  ماخذ: مطالعات مشاور
  در معابر مرکزي شهر t/t0بررسی نسبت 
ــابر حــوزه مرکــز  ياریشــده اســت در بســ کــه در مطالعــات حجــم مشــخصیهمانطور  ياز شــبکه مع
افتــه و یزان تــردد در آنهــا بــه شــدت کــاهش یــاز روز م ییجــاد راهبنــدان در طــول ســاعتهایشــهر بخــاطر ا

ار کمتـر شـده اسـت. کـاهش حجـم عبـور و مـرور        یبسـ  يحجم عبور و مرور در آنها نسـبت بـه حالـت عـاد    
از  یجــاد شــده ناشــیباشــد بلکــه بخــاطر راهبنــدان ا یه نمــیــل نقلیل نبــود وســایــن ســاعتها بــه دلیــدر ا
ــزا ــداخل نقــش اجتمــاعیاف ــ یش ت ــزایو حرکت ــله نقلیش وســی، اف ــگ هــایه، پارکی ــ يه ایحاشــ ين  یو حت

ن مطالعــات بــراي ارزیــابی بهتــر جریــان ترافیــک از نســبت زمــان یــباشــد. در ا یدوبــل و ... مــ يپــارك هــا
 يبـرا  ياریـ مختلـف روز بـه زمـان سـفر آزاد بـه عنـوان مع       يابـان در سـاعت هـا   یسفر صرف شده در هـر خ 

  ابان استفاده شده است. یک در آن خیت جریان ترافیوضع
موجــود،  ينقشــه هــا یو بررســ یدانیــد میــزمــان ســفر ابتــدا بــا اســتفاده از بازد يریــانــدازه گ يبــرا

ــه کمــان هــا  ــوط ب ــد. ایــن کــه داراي عملکردهــاي عمــده مــی باشــند اســتخراج شــده ا  ییاطالعــات مرب ن
ک، درجـه دو اصـلی یـا فرعـی)، عـرض سـواره رو، اطالعـات        یـ اطالعات شامل نـوع عملکـرد شـبکه (درجـه     

مربـوط بـه گـره هـا نظیـر چـراغ دار یـا بـدون چـراغ بـودن، پارکینـگ حاشـیه اي و ... مـی باشـند. ســپس               
عبـر بـه   صـبح تمـام خیابـان هـاي مـذکور را طـی و زمـان سـفر هـر م          6الـی   5وسیله نقلیـه اي در سـاعت   

طور جداگانه یادداشت شده و زمان فوق با زمـان سـفر بـر اسـاس سـرعت مجـاز بـا توجـه بـه نـوع عملکـرد            
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انــدازه  يمقایســه و زمــان کــوچکتر بــه عنــوان زمــان ســفر در حالــت آزاد در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــرا 
لیـه بـه   بـا سـه وسـیله نق    یزمـان سـفر مسـیرهاي اصـل     19الـی   16زمـان سـفر در عصـر  از سـاعت      يریگ

ــدازه گیــري و م ن میــزان زمــان ســفر در ســاعت مــورد نظــر محاســبه شــده اســت.  یانگیــطــور جداگانــه ان
یا به عبارت دیگـر نسـبت زمـان سـفر در سـاعات مختلـف روز بـه زمـان سـفر در حالـت            t/t0سپس نسبت 

ــماره     ــدول ش ــده اســت. ج ــبه ش ــده محاس ــه ش ــابر در نظــر گرفت ــماره  3613-7آزاد در مع ــه ش -6و نقش
ــابر اصــل t/t0نســبت  3613 ــ  یدر مع ــانگین نســبت  یخمینــی شــهر را نشــان م ــراي کــل  t/t0دهــد. می ب

 t/t0بیــانگر ترافیــک کنــد و بحرانــی و  2بزرگتــر از   t/t0الزم بــه ذکــر اســت مــی باشــد.  1.78شــهر برابــر 
میردامـادي از تقـاطع    يابـان هـا  یبیانگر ترافیـک آرام و قابـل قبـول مـی باشـد. طبـق نقشـه فـوق خ         2زیر 

 يشریعتی تـا میـدان امـام خمینـی و خیابـان بـوعلی حدفاصـل میـدان امـام خمینـی تـا امـام حسـین دارا             
  ان است.یدر جر ین معابر به صورت کند و بحرانیک در ایباشند که تراف یم 3ي باال t/t0نسبت 
   

  شهر یدر معابر اصل t/t0: نسبت 3613-7جدول شماره 

 حدفاصل ابانیخ
ر ینسبت در مس
 رفت

ر ینسبت در مس
 برگشت

 ید بهشتیبلوار شه

 ابان پاسدارانیبه خ يکمربند    

 یابان مدنیابان پاسدارن به خیخ      

 به بلوار انقالب یابان مدنیخ      

 دان قدسیبلوار انقالب به م      

 يدان آزادیدان قدس به میم يابان مطهریخ      

 ینیابان امام خمیخ

 يابان هادیبه خ يدان آزادیم    کطرفهی

  کطرفهی دان امامیبه م يابان هادیخ

 بهمن 22دان یدان امام به میم کطرفهی

 ریر کبیبلوار ام

 دهید فهمیابان شهیبهمن به خ 22دان یم    

A ده به ید فهمیابان شهیخ      

 محدوده (قرطمان) يبه انتها  Aاز       

 یعتیابان شریخ

 ییابان رجایابان آزادگان به خیخ   

 يابان هادیبه خ ییابان رجایخ    

 یابان بوعلیبه خ يابان هادیخ      

 دان شهدایبه م یابان بوعلیخ     
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 حدفاصل ابانیخ
ر ینسبت در مس
 رفت

ر ینسبت در مس
 برگشت

 دهید فهمیابان شهیدان شهدا به خیم  

 دان کوزهیبه م يبلوار جمهور يبلوار صهر    

 يبلوار منتظر
 يابان هادیدان کوزه به  خیم     
 نیامام حسدان یبه م يابان هادیخ

 دیابان توحیخ
 چ )ی( سر پ Bن به یدان امام حسیم   

 بهمن 22دان یچ ) به می( سر پ Bاز     
 دان شهدایبهمن به م 22دان یم یابان طالقانیخ 

 یاصفهان یابان اشرفیخ

 چ )ی( سر پcدان شهدا به نقطه یم   
 نیابان ماربیچ ) به خیپ( سر cاز نقطه      

 يزیابان شمس تبرین به خیابان ماربیخ   
 ادتیابان سیبه خ يزیابان شمس تبریخ  
 منش يابان نبویادت به  خیابان سیخ   
 ابان امام رضایمنش به خ يابان نبویخ    

 ابان آزادگانیخ
 یعتیابان شریبه خ يکمربند  

 دان قدسیبه م یعتیابانشریخ    

 یاسالم يبلوار جمهور
 يدان قدس به بلوار صهریم   

 لیبه مس يبلوار صهر   

 بلوار دانشجو
 ل به بلوار بهشتیمس   

 یابان عموشاهیبلوار بهشت به  خ     
 ض السالمیابان فیبلوار دانشجو به خ یبلوار عمو شاه  

 ض السالمیابان فیخ

 ابان بهشتیض السالم به  خیابان فیخ 
 دان شهدایابان بهشت به میخ 
 ابان ابوالبرکاتیدان شهدا به خیم
 ابان حافظیابان ابوالبرکات به  خیخ
 ید صدوقیابان شهیابان حافظ به خیخ 

 ییابان رجایخ
 يدان آزادیبه م یعتیابان شریخ
 دان کوزهیبه م يدان آزادیم

 يردامادیابان میخ

 يمتر 16ابان یج به خیابان بسیخ  
 یعتیابان شریبه خ يمتر 16ابان یخ
کطرفهی ینیدان امام خمیبه م یعتیابان شریخ

کطرفهی نیدان امام حسیبه م ینیدان امام خمیم یبوعلابان یخ
 ابان باغبانین به خیدان امام حسیم یابان صدوقیخ 

78/1  میانگین  
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  شهردر معابر اصلی خمینی  t / t0: نسبت 3613-6نقشه شماره 
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  و مقصد  اءمطالعات مبد -5-13-6-3
ــایی ــرین  یکــی از مهمتــرین و زیربن ــداء و  حمــل و نقــل مطالعــات در بخــشت ترافیــک، مطالعــات مب

بینـی سـطوح مـورد نیـاز بـراي شـبکه و رونـد تـردد          باشـد و ایـن مطالعـات پایـه و اسـاس پـیش       مقصد می
ترافیــک در آینــده اســت. بــا اســتفاده از ایــن مطالعــات بــرآورد تقاضــاي ســفر روزانــه درون شــهري و نحــوه 

تــوان الگــوي رفــت و آمــد شــهروندان را در ســال مبنــا   یجــه مــیارتبــاط ســفرهاي خــارجی تعیــین و در نت
تقاضــاي  تــوان مــیاي مســایل دیگر بدســت آورد. بــا در دســت داشــتن اطالعــات فــوق و در نظرگیــري پــاره 

ــراي ســالهاي آتــی و افــق    ســفر ســال طراحــی را پــیش  ــابر را ب بینــی نمــود و وضــعیت معقــول شــبکه مع
روشـهاي مختلفـی بـراي انجـام مطالعـات مبـداء و مقصـد وجـود دارد         کـرد.  بینـی   ریـزي طـرح پـیش    برنامه

که با توجه به امکانـات و اهـداف مطالعـه انتخـاب یـک یـا چنـد نـوع از ایـن روشـها ممکـن اسـت مناسـب              
  باشد. روشهاي موجود براي انجام مطالعات مبداء و مقصد عبارتند از: 

  اي مصاحبه کنار جاده •
  ارسال کارت پستال •
  ایل نقلیهشمارش پالك وس •
  مصاحبه با خانوار -4 •
  مصاحبه تلفنی •

  باشد که بطور خالصه عبارتند از:  انتخاب هر یک از روشهاي فوق به عوامل متعددي وابسته می
  اهداف مورد نیاز پروژه از مطالعات ترافیکی - 
  امکانات موجود براي جمع آوري آمار در سطح شهر - 
  محدودیتهاي اقتصادي پروژه در دست مطالعه  - 
  ئل فرهنگی و اجتماعی در منطقه مورد مطالعهمسا - 

ــا توجــه بــه اهــداف مطالعــات مبــداء و مقصــد در   ــوع و میــزان شــهر ینــیخمب که بیشــتر شــناخت ن
مختلـف شـهري و    نـواحی سفرهاي داخلی و خارجی و تعیـین میـزان جـذب و تولیـد سـفر بـه هـر کـدام از         

وش مصـاحبه خـانوار بـراي بـرآورد نـوع و      نحوه اسـتفاده از وسـایل نقلیـه جهـت جابجـایی بـوده اسـت، از ر       
  میزان سفرهاي داخلی و تولید و جذب و سفر استفاده شده است.
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  روش مصاحبه خانوار -الف
ــاملترین و جــامع  ــاز    روش مصــاحبه خــانوار ک ــورد نی ــه اطالعــات م ــراي دســتیابی ب ــرین شــیوه ب ت

باشــد. در ایــن  ریــزي مــی بخصــوص ســفرهاي درون شــهري در یــک منطقــه مــورد مطالعــه جهــت برنامــه
ــه  روش جمــع گیــرد. در  هــاي تصــادفی انجــام مــی آوري اطالعــات بصــورت سیســتماتیک و انتخــاب نمون

ــراي جمــع   20 از هــرشــهر  ینیخمشــهر ــرار گرفتــه اســت. ب آوري  خــانوار یــک خــانوار مــورد پرســش ق
احــی طر 1- 3613اي مطـابق فــرم شــماره   پرسشــنامهشــهر  ینــیخماطالعـات ســفرهاي شــهروندان شـهر   

ــازل مســکونی مراجعــه مــی   ــه من ــارگیرانی کــه ب ــرم  ک و توســط آم ــن ف ــد تکمیــل شــده اســت. در ای ردن
ــه انتخــاب شــده ثبــت     ــارگیران خانوارهــاي نمون ــه ســفرهاي روز قبــل از مراجعــه آم ــوط ب اطالعــات مرب

  شده است. شایان ذکر است که آمارگیري براي روزهاي بعد از تعطیلی انجام نشده است.
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  سازمان مسکن و شهرسازي  سفرهاي خانوارپرسشنامه 
  

    نام کوچه  نام محله                       شماره برگ                  روز                    تاریخ                   نام آمارگیر    

  
    سال 60بزرگتر از   سال                                       60تا  21  سال                                  20تا  5    سال 5تعداد افراد خانوار: کوچکتر از 

 
    نوع وسیله نقلیه     *    تعداد پارکینگ             تعداد وسیله نقلیه:   

  
  سایر - 8موتور سیکلت   -7کامیون  -6اتوبوس  -5بوس  مینی -4وانت نیسان  - 3تاکسی  -2سواري   -  1نوع وسیله نقلیه :  *

** 
  مسافر

شماره 
  سفر

زمان شروع 
  سفر

زمان اتمام 
طول تقریبی   مقصد  مبداء  سفر

  )KMمسیر(
*** 

  نوع وسیله
**** 

  منظور از سفر
  تعداد هر سفر

  در هفته 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  سایر ) -4فرزند  -3مادر  -2پدر  -1مسافر:  ( **
 

  سایر -8اتوبوس  -7مینی بوس  - 6سواري شخصی  - 5تاکسی  -4موتور سیکلت  -3دوچرخه  -2پیاده  -1نوع وسیله: (   *** 
 

  اجتماعی و تفریحی ) -5خرید  - 4کار بخصوص  - 3 آموزشی -2اشتغال  -1منظور از سفر: ( ****
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  اند عبارتند از:  مه مورد توجه قرار گرفتهشنامتغیرهایی که در این پرس
  ساعت  24الف: مبداء و مقصد سفرهاي کلیه اعضاي خانواده در طول 

  ید، تفریح و . . . خرب: منظور از سفر به تفکیک، اشتغال، کار، آموزش، 
  بوس، موتور سیکلت، دوچرخه   فر از قبیل پیاده، شخصی، تاکسی، مینیج: نوع وسیله س

  د: زمان شروع و مدت زمان سفر 
  ه: مالکیت وسیله نقلیه شخصی 

  و: وضعیت پارکینگ 
  ن: دسترسی خانوارها به شبکه اصلی و سیستم حمل و نقل 

  ي: وضعیت اجتماعی نسبی خانوار در سطح شهر  
تـوان میـزان اسـتفاده از وسـیله نقلیـه       هـاي خـانوار مـی    از پرسشـنامه با توجه به نتـایج بدسـت آمـده    

بینـی کـرد. بـراي موفـق بـودن       تعیـین شـده پـیش   نـواحی  در ارتباطات شـهري و نیـز تمـایالت سـفر را در     
آوري شـده از مطالعـات    هـاي حمـل و نقـل در سـالهاي آینـده بایسـتی بـا اسـتفاده از اطالعـات جمـع           برنامه
بینـی نمـود. بـراي انجـام مطالعـات مبـداء        اضا بـراي حمـل و نقـل در آینـده را پـیش     مقصد، میزان تق-مبداء

  شود.یپرداخته مباشد که به شرح مختصري آن  ترافیکی می يبند ناحیهو مقصد قدم اول 
  

  شهر ینیخمترافیکی  يه بندیناح -1-5-13-6-3
ــه  ــهري از مجموع ــت ش ــی   باف ــکیل م ــی تش ــاي مختلف ــد     ه ــد از: واح ــب عبارتن ــه ترتی ــه ب ــردد ک گ

توانـد بـه    آل خـود مـی   و شـهر. مطالعـات ترافیکـی در شـرایط ایـده      ه، حـوزه یـ محلـه، ناح ساختمانی، بلوك، 
نحــوي انجــام پــذیرد کــه اطالعــات ســفر افــراد شــهر را، از یــک بلــوك بــه بلوکهــاي دیگــر آن شــهر ارائــه   

 ،نتـرل گشـتن آنهـا بـا توجـه بـه وسـعت یـک شـهر         نماید. ولی بدلیل حجـم زیـاد اطالعـات و غیـر قابـل ک     
ــوان از ایــن روش اســتفاده نمــود  نمــی عمــٌال ــوك، محــدوده هــاي   ت ــه همــین خــاطر از تجمیــع چنــد بل . ب

بزرگتري با نـام نـواحی ترافیکـی تشـکیل شـده اسـت و در ایـن نـواحی بـه جمـع آوري اطالعـات پرداختـه             
ــهر خم    ــیحات ش ــن توض ــق ای ــت. طب ــده اس ــیش ــهربه  ین ــ 35ش ــت و   ناحی ــده اس ــیم ش ــی تقس ه ترافیک

پرسشنامه هاي خـانوار در محـدوده ایـن نـواحی تکمیـل و جمـع آوري شـده اسـت. بـراي اینکـه بتـوان بـه             
بنـدي بایـد از یـک سـري قواعـد خـاص تبعیـت کنـد. در          درستی به مقایسـه بـین نـواحی پرداخـت، ناحیـه     

  زیر در نظر گرفته شده است: شهر عوامل  ینیخمشهر  يبند ناحیه
  .) .هاي شهري (مثل مسکونی ، تجاري ، اداري و . از نظر عملکردي نواحییکنواختی  - 
  عوارض طبیعی، مصنوعی نظیر رودخانه و خیابان - 
  از نظر وسعت  نواحیتناسب  - 
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  ).شود کمتر در نظر گرفته می نواحیتناسب جمعیتی (هر چه تراکم زیاد شود وسعت  - 
  نواحیراي تسهیل در بر آورد جمعیت آماري ب ناحیه بنديبا مرز  نواحیتطابق مرز  - 
  یکنواختی در وضعیت  اقتصادي مردم و بافت فرهنگی آنها  - 

ج، یسه نتایل اطالعات و مقایه و تحلیسهولت در تجز ي، برایکیتراف یاد بودن تعداد نواحیبا توجه به ز
نعتی اصفهان که در شده اند. الزم به ذکر است دانشگاه ص يم بندیحوزه تقس 9در قالب  یکیه ترافیناح 35

واقع شده است، به علت عملکرد فراشهري، به عنوان یک ناحیه خارجی و در حوزه بندي به عنوان  35ناحیه 
به عنوان حوزه درون شهري  35یا همان ناحیه  9یک حوزه ویژه در نظر گرفته شده است. در نهایت حوزه 

نقشه شماره  ي هشت گانه ارائه شده است. در  مقصد در قالب حوزه ها- محسوب نشده و نتایج مطالعات مبدا
 ینواح 3613-8جدول شماره دهد.  را نشان میخمینی شهر ترافیکی  يناحیه بندي و حوزه بند 7-3613

  دهد. یگانه نشان م 8 يل دهنده حوزه هایتشک
  

  گانه 8 يل دهنده حوزه هایتشک ی: نواح3613- 8جدول شماره 
  هیناح  حوزه

1  1-2-3-4  
2  5-6-7-15  
3  8-9-10-11  
4  12-19-20-21  
5  13-14-17-18  
6  22-23-24-25-26-27-28-16  
7  32-33-24  
8  29-30-31  

  35  (ویژه) 9
  مشاور یکیتراف يماخذ: حوزه بند   

  ترافیکی   يحوزه هامحاسبه جمعیت  -2-5-13-6-3
ــپــس از تکم ــاتی جهــت تعمــیم   ی ــاي اطالع ــه بانــک ه ــا و تهی ــاري ل پرسشــنامه ه ــه هــاي آم نمون

برداشت شده به کـل خمینـی شـهر از ضـریب تعمـیم اسـتفاده شـده اسـت. ضـریب تعمـیم برابـر اسـت بـا              
نســبت جمعیــت هــر یــک از نــواحی ترافیکــی بــه تعــداد نمونــه هــاي آمــاري برداشــت شــده از آن ناحیــه.  

ده در هـر ناحیـه   بنابراین براي تعمیم نمونه به کـل جامعـه مطالعـاتی، هـر یـک از نمونـه هـاي برداشـت شـ         
ــراي محاســبه ضــریب تعمــیم از جمع   ــدر ضــریب تعمــیم ضــرب شــده اســت. ب ــتفاده  1389ت ســال ی اس

گردید. با توجه به عـدم تطـابق ناحیـه بنـدي ترافیکـی بـا ناحیـه بنـدي مرکـز آمـار ایـران، جمعیـت ناحیـه              
ــزار   ــرم اف ــف در ن ــاي مختل ــتمحاســبه شــده اســت.   GISه  1389ســال  برايخمینــی شــهر کــل جمعی
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گانـه مطالعـاتی بـه     8 يو مسـاحت حـوزه هـا    یمشخصـات جمعیتـ  شـده اسـت.    محاسبهنفر  223071برابر
ــه عنــوان حــوزه شــماره   یپهنــه دانشــگاه صــنعتمــی باشــد.  3613-9شــرح جــدول  در نظــر  9اصــفهان ب

  گردد. ینم یدر داخل آن بررس یکیتراف يها یژگیبودن، و یمه عمومیل نیگرفته شده که به دل
  

  خمینی شهر گانه 8 يحوزه هامشخصات جمعیت و مساحت و تراکم جمعیتی : 3613-9جدول شماره 

 حوزه
  مساحت

 )مترمربع(
  تیجمع

 (نفر)
   یتیتراکم جمع

 (نفر در هکتار)

1 4,862,324 30,450 63 

2 3,822,741 24,637 64 

3 4,857,980 44,239 91 

4 4,469,648 34,914 78 

5 1,689,713 17,129 101 

6 5,496,885 30,882 56 

7 10,723,684 18,334 17 

8 3,242,460 17,431 54 

  مشاور یکیتراف يبندماخذ: حوزه

  

  تفکیک سفر -3-5-13-6-3
بصــورت پیــاده،  دتوانــ گیــرد کــه مــی جابجــایی مســافر در شــهرها بــه صــورتهاي مختلــف صــورت مــی

ــهر     ــک ش ــک ترافی ــدف از تفکی ــد. ه ــوري باش ــه و موت ــت    ،دوچرخ ــفر و در نهای ــیات س ــناخت خصوص ش
اسـت تـا از ایـن طریـق بتـوان ارتبـاط تنگـاتنگی بـین طراحـی شـبکه و            آینـده در  حجم ترافیکبینی  پیش

سـهم هـر یـک از     3613-11و نمـودار شـماره    3613-10 هـا ایجـاد کـرد. جـدول     هـا و تـراکم   توزیع کاربري
با در نظــر گــرفتن  ســفرهاي پیــاده و خمینــی شــهرترافیکــی  گانــه 8 يحــوزه هــاوســایل حمــل و نقــل در 

ــف حمــل و  3613-11جــدول  ــواع مختل ــر یــک از ان ــدون در نظــر    ســهم ه نقــل در جابجــایی مســافر را ب
  دهد. نشان می جامعگرفتن سفرهاي پیاده به هنگام مطالعات طرح 

رصــد از کــل ســفرها د  33حــدود  گــردد کـه  مشــاهده مــی 3613-10بـا مراجعــه بــه جــدول شـماره   
باشـد. الزم بـه ذکـر     کـه در مقایسـه بـا شـهرهاي دیگـر رقـم نسـبتًا مناسـبی مـی          باشـد  مـی  دهبصورت پیـا 

است که هر چه به وسعت شهر افزوده مـی شـود تعـداد سـفرهاي پیـاده کـاهش مـی یابـد. در بـین وسـایل           
ســواري و پــس از آن  را بخــود اختصــاص داده اســت اولدرصــد رتبــه  24بــیش از  بــا رقــم نقلیــه اتوبــوس 

  د.نگیر قرار می هاي بعديدر رتبه درصد  12و موتور با بیش از درصد  14قریب به  شخصی با
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  شهربندي ترافیکی خمینیبندي و حوزه: ناحیه3613-7نقشه شماره 
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 یدرصد م 40با  بیش از  5حوزه سهم سفرهاي پیاده مربوط به  نیشتریببیانگر آنست که  3613- 10جدول 
حوزه هاي عمومی در این  به دلیل تأمین بخشی از کاربريتوان  را می 5حوزه باال بودن سفرهاي پیاده در باشد. 

درصد سفرها با  36 بدون در نظر گرفتن سفرهاي پیاده نزدیک به .شود سفرها بصورت پیاده انجام می دانست لذا
. باال بودن سهم استفاده از اتوبوس در سفرهاي درون شهري نشان دهنده وجود یک سیستم شود انجام می اتوبوس

سیستم توانسته است میزان استفاده از سواري و تاکسی را  ایناتوبوس رانی منظم و کارا در سطح شهر می باشد. 
برساند. ضمنا سهم موتور در  15.2و  20.9در مقایسه با شهرهاي دیگر بسیار کاهش داده و سهم آنها را به ترتیب به 

درصد) می باشد.  در  18سفرهاي درون شهري در خمینی شهر در مقایسه با شهرهاي مشابه نسبتا باال (بیش از 
اده را در یپ يه مختلف با احتساب سفرهایل نقلیوسا یسهم نسب 3613- 19 یال 3613- 12ضمن جداول شماره 

  دهد. ینده آنها نشان مل دهیتشک یک نواحیگانه به تفک 8 يحوزه ها
  : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده 3613-10جدول شماره    

  ک حوزه (درصد)یدر  خمینی شهر به تفک
  حوزه 

 وسیله سفر 
 میانگین 8 7 6 5 4 3 2 1

 ادهیپ        

 دوچرخه   

 موتور     

 یتاکس     

 يسوار     

 بوس ینیم     

 اتوبوس   

 ریسا    

    ماخذ: مطالعات مشاور
  : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر بدون احتساب سفرهاي پیاده 3613- 11جدول شماره 

  ک حوزه (درصد)یبه تفکدر  خمینی شهر 
 میانگین 8 7 6 5 4 3 2 1 حوزه/ وسیله سفر

 دوچرخه 

 موتور    

 یتاکس    

 يسوار    

 بوس ینیم  

 اتوبوس   

 ریسا 

  ماخذ: مطالعات مشاور
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  : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده 3613- 12جدول شماره 

  ه (درصد)یک ناحیبه تفک 1در حوزه 

 وسیله سفر
 نواحی

 1حوزه 
1 2 3 4 

 ادهیپ  

 دوچرخه

 موتور    

 یتاکس  

 يسوار

 بوس ینیم   

 اتوبوس   

 ریسا  

  ماخذ: مطالعات مشاور
   

0.0 0

5 .0 0

10.0 0

1 5 .0 0

20.0 0

2 5 .0 0

30.0 0

3 5 .0 0

پیاده دوچرخه موتور تاکسی سواري مینی بوس اتوبوس  سایر

3 3 . 1 2

2 . 9 5

1 2 .09
10.1 5

1 3 . 9 9

0. 5 5

2 4 .03

3 . 1 1

صد
در

نوع وسیله نقلیه

سهم نسبی وسایل نقلیه در جابجایی مسافر در خمینی شهر: 3613-11نمودار شماره 
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  : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده 3613- 13جدول شماره 
  ه (درصد)یک ناحیبه تفک 2در حوزه 

  
 وسیله سفر

 نواحی
 2حوزه 

5 6 7 15 

 ادهیپ  

 دوچرخه 

 موتور

 یتاکس  

 يسوار  

 بوس ینیم     

 اتوبوس

 ریسا  

  ماخذ: مطالعات مشاور
 

به  3جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده در حوزه : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در 3613- 14جدول شماره 
  ه (درصد)یک ناحیتفک

 وسیله سفر
 نواحی

 3حوزه 
8 9 10 11 

 ادهیپ

 دوچرخه  

 موتور 

 یتاکس 

 يسوار

 بوس ینیم     

 اتوبوس

 ریسا

  ماخذ: مطالعات مشاور
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  : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده 3613- 15جدول شماره 
  هیک ناحیبه تفک 4در حوزه 

 وسیله سفر 
 21 20 19 12 4حوزه  نواحی

 ادهیپ  

 دوچرخه 

 موتور

 یتاکس

 يسوار  

 بوس ینیم  

 اتوبوس  

 ریسا 

  ماخذ: مطالعات مشاور
  : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده 3613-16جدول شماره 

  هیک ناحیبه تفک 5در حوزه 

 وسیله سفر
 18 17 14 13 5حوزه  نواحی

 ادهیپ

 دوچرخه    

 موتور

 یتاکس  

 يسوار 

 بوس ینیم   

 اتوبوس 

 ریسا

  ماخذ: مطالعات مشاور
  : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده 17 – 3613جدول شماره 

  هیک ناحیبه تفک 6در حوزه 

 وسیله سفر
 28 27 26 25 24 23 22 16 6حوزه  نواحی

 ادهیپ    

 دوچرخه  

 موتور    

 یتاکس 

 يسوار  

 بوس ینیم       

 اتوبوس    

 ریسا  

  ماخذ: مطالعات مشاور
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  : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده 3613-18جدول شماره 
  هیک ناحیتفکبه  7در حوزه 

 وسیله سفر 
 نواحی

 7حوزه 
32 33 34 

 ادهیپ
 دوچرخه  
 موتور  
 یتاکس
 يسوار 

 بوس ینیم  
 اتوبوس

 ریسا 

  ماخذ: مطالعات مشاور
  : سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با احتساب سفرهاي پیاده 3613- 19جدول شماره 

  هیک ناحیبه تفک 8در حوزه 

 وسیله سفر
 نواحی

 8حوزه 
29 30 31 

 ادهیپ 
 دوچرخه  
 موتور   
 یتاکس 
 يسوار

 بوس ینیم 
 اتوبوس

 ریسا

  ماخذ: مطالعات مشاور
  از سفر  منظور -4-5-13-6-3

شود. این  سفر است که بطور عمده مربوط به سفر اشخاص میمنظور از سفر، یک خصوصیت اجتماعی 
  بندي سفر است. ترین متغیر براي طبقه ترین و پراستفاده شده  متغیر احتماًال شناخته
  توان به پنج دسته زیر تقسیم نمود:  هاي موجود منظور از سفر را می بندي بر اساس دسته

  سفرهاي اشتغال  - 
  )سفرهاي آموزشی (تحصیلی - 
  ر  مراجعه به بانک، پست و ...)ی(نظکار بخصوص  سفرهاي - 
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  سفرهاي خرید  - 
  سفرهاي اجتماعی، تفریحی  - 

 گانـه  8 يبـراي حـوزه هـا    در مطالعات مبداء و مقصد انجـام شـده میـزان هـر یـک از سـفرهاي فـوق       
ــه شــرح جــدول  ــودار شــماره  مــی 3613-20ب ــانگر آن مــی باشــد.  3613-12باشــد و نم ــوق بی جــدول ف
درصـد   28.7بـا   آموزشـی درصـد کـل سـفرها در رتبـه اول و سـفرهاي       40.6بـا   اشـتغال است که سـفرهاي  

رتبــه سـوم را بــه   درصـد   20.4ح بــا یتفـر  از کـل ســفرها در رتبـه دوم قــرار دارنـد و بعــد از آنهـا ســفرهاي    
ــ 3613-21جــداول شــماره خــود اختصــاص داده اســت.  هــدف از ســفر را  در  یســهم نســب 3613-28 یال

  دهد. یل دهنده آنها نشان میتشک یک نواحیمختلف به تفک يحوزه ها
  

  ک حوزه (درصد)ی: سهم نسبی منظور از سفر در خمینی شهر به تفک 3613-20جدول شماره 

 هدف سفر
 حوزه

 میانگین
1 2 3 4 5 6 7 8 

 اشتغال
 آموزشی
 کار بخصوص 

 خرید  
 تفریح    

  ماخذ: مطالعات مشاور
  

  
   

0.0 0

10.0 0

20.0 0

30.0 0

40.0 0

50.0 0

اشتغال آموزشی کار بخصوص خرید تفریح

40. 6 3

2 8 . 70

4 . 3 9

20. 4 1

5 . 8 8

صد
در

سهم نسبی هدف از سفر در خمینی شهر: 3613-12نمودار شماره 
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  به تفکیک ناحیه 1سهم نسبی منظور از سفر در حوزه :  3613- 21جدول شماره 

 وسیله سفر
 4 3 2 1 1حوزه  نواحی

 اشتغال 
 آموزشی  
 کار بخصوص  

 خرید    
 تفریح   

  ماخذ: مطالعات مشاور
  به تفکیک ناحیه 2: سهم نسبی منظور از سفر در حوزه  3613- 22جدول شماره 

 وسیله سفر
 15=15+37 7 6 5 2حوزه  نواحی

 اشتغال  
 آموزشی 
 کار بخصوص   

 خرید 
 تفریح   

  ماخذ: مطالعات مشاور
  به تفکیک ناحیه 3: سهم نسبی منظور از سفر در حوزه  3613- 23جدول شماره 

 وسیله سفر
 11 10 9 8 3حوزه  نواحی

 اشتغال    
 آموزشی 
 کار بخصوص  

 خرید 
 تفریح  

  ماخذ: مطالعات مشاور
  به تفکیک ناحیه 4: سهم نسبی منظور از سفر در حوزه  3613- 24جدول شماره 

 وسیله سفر
 21 20 19 12 4حوزه  نواحی

 اشتغال 
 آموزشی 
 کار بخصوص

 خرید
 تفریح

  ماخذ: مطالعات مشاور
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  به تفکیک ناحیه 5: سهم نسبی منظور از سفر در حوزه  3613- 25جدول شماره 

 وسیله سفر
 18 17 14 13 5حوزه  نواحی

 اشتغال
 آموزشی
 کار بخصوص 

 خرید   
 تفریح

  ماخذ: مطالعات مشاور
  

  به تفکیک ناحیه 6: سهم نسبی منظور از سفر در حوزه  3613-26جدول شماره 

 وسیله سفر
 28 27 26 25 24 23 22 16 6حوزه  نواحی

 اشتغال 
 آموزشی 
 کار بخصوص  

 خرید    
 تفریح  

  ماخذ: مطالعات مشاور
  به تفکیک ناحیه 7: سهم نسبی منظور از سفر در حوزه  3613- 27جدول شماره 

 وسیله سفر
 34 33 32 7حوزه  نواحی

 اشتغال
 آموزشی
 کار بخصوص

 خرید  
 تفریح  

  ماخذ: مطالعات مشاور
  به تفکیک ناحیه 8: سهم نسبی منظور از سفر در حوزه  3613-28جدول شماره 

 وسیله سفر
 31 30 29 8حوزه  نواحی

 اشتغال

 آموزشی 

 کار بخصوص   

 خرید

 تفریح   

  ماخذ: مطالعات مشاور
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  وسیله نقلیهتعیین ضریب مالکیت  -5-5-13-6-3
و در هـر  خمینـی شـهر  مالکیـت اتومبیـل در    ضـریب  هـاي خـانوار تعیـین    استفاده دیگـر از پرسشـنامه  

ــک از  ــا  ی ــوزه ه ــی ح ــماره  م ــدول ش ــد. ج ــماره   3613-29 باش ــودار ش ــت   3613-13و نم ــریب مالکی ض
ــراي    ــه تفکاتومبیــل و ضــریب مالکیــت اتومبیــل ســواري شخصــی را ب ــخمینــی شــهر ب نشــان ک حــوزه ی

در کــه ضــریب متوســط مالکیــت ســواري شخصــی  تــوان یافــت مــیجــدول فــوق بــا نگــاهی بــه دهــد.  مــی
تــا   0.09مختلــف متفــاوت بــوده و بــین   يحــوزه هــاباشــد. ایــن رقــم بــراي  مــی 0.11برابر خمینــی شــهر

بـراي هـر نفـر و     0.13 برابـر  خمینـی شـهر  باشد. ضریب متوسـط مالکیـت وسـیله نقلیـه در      متغیر می 0.16
باشــد. ضــرایب  وســیله نقلیــه بــراي هــر نفــر مــی 0.19 تــا  0.09مختلــف بــین  يهــاحــوزهتغییــرات آن در 

  7.7هــر حــدودا نفریــک وســیله نقلیــه شخصــی و بــه ازاي   9هــر حــدودا فــوق بیــانگر آنســت کــه بــه ازاي 
یعنـی بـه    0.15کـه برابـر     89نفر یک اتومبیل وجود دارد و این رقـم در مقایسـه بـا رقـم ملـی بـراي سـال        

ل یت وسـا یـ ب مالکی. ضـر دهـد  را نشـان مـی   ینسـبتا مناسـب  رقـم   کـه  باشـد  نفر یک اتومبیل می 7 ازاي هر
ــنقل ــای ــواح  8 يه مختلــف در حــوزه ه ــر حســب ن ــه ب ــده آنهــا در جــداول شــماره  یتشــک یگان -30ل دهن

  نشان داده شده است. 3613-37 یال 3613
  

  تفکیک حوزه: ضریب مالکیت وسیله نقلیه در خمینی شهر به 3613- 29جدول شماره 
 موتور شخصی کل اتومبیل حوزه

1  
2 
3 
4  
5 
6  
7 
8 

 میانگین  
  ماخذ: مطالعات مشاور
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  هیک ناحیبه تفک 1مالکیت وسیله نقلیه در حوزه : ضریب 3613-30جدول شماره 

 موتور شخصی کل اتومبیل 1حوزه 

 
 



 1حوزه  
  ماخذ: مطالعات مشاور

  
  هیک ناحیبه تفک 2: ضریب مالکیت وسیله نقلیه در حوزه 3613- 31جدول شماره 

 موتور  شخصی کل اتومبیل 2حوزه 

5 
6 
7 
15 
 2حوزه 

  ماخذ: مطالعات مشاور

0.0 0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0. 20

1 2 3 4 5 6 7 8 میانگین

0.10

0.15

0.09

0.11

0.13

0.13

0.18

0.19

0.13

0.09

0.14

0.09

0.09

0.12 0.11

0.16

0.14

0.11

0.11

0.08

0.08

0.14

0.15

0.12

0.09

0.10

0.11

یل
ومب

 ات
یت
الك
ب م

ری
ض

حوزه

تغییرات ضریب مالکیت اتومبیل در حوزه هاي مختلف: 3613-13نمودار شماره 

کل اتومبیل
شخصی
موتور
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  هیک ناحیبه تفک 3: ضریب مالکیت وسیله نقلیه در حوزه 3613- 32جدول شماره 
 موتور شخصی کل اتومبیل 3حوزه 

8  
9  

10 
11 
 3حوزه 

  ماخذ: مطالعات مشاور
  هیک ناحیبه تفک 4: ضریب مالکیت وسیله نقلیه در حوزه 3613- 33جدول شماره 

 موتور شخصی کل اتومبیل 4حوزه 

12  

19  

20 

21  

 4حوزه  

  ماخذ: مطالعات مشاور
  هیک ناحیبه تفک 5: ضریب مالکیت وسیله نقلیه در حوزه 3613- 34جدول شماره 

 موتور شخصی کل اتومبیل 5حوزه 

13  

14 

17 

18  

 5حوزه 

  ماخذ: مطالعات مشاور
  هیک ناحیبه تفک 6: ضریب مالکیت وسیله نقلیه در حوزه 3613- 35جدول شماره 

 موتور شخصی کل اتومبیل 6حوزه 

16 

22 

23 

24 

25   

26 

27 

28  

 6حوزه  

  ماخذ: مطالعات مشاور
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  هیک ناحیبه تفک 7: ضریب مالکیت وسیله نقلیه در حوزه 3613-36جدول شماره 
 موتور شخصی کل اتومبیل 7حوزه 

32 

33 

34 

 7حوزه 

  مطالعات مشاورماخذ: 
  

  
  هیک ناحیبه تفک 8: ضریب مالکیت وسیله نقلیه در حوزه 3613- 37جدول شماره 

 موتور شخصی کل اتومبیل 8حوزه 

29 

30 

31  

 8حوزه 

  ماخذ: مطالعات مشاور
  

  سرانه سفر  - 6-3- 13- 6-5
باشـد. تعـداد سـفرها بـه      مطالعـات مبـداء و مقصـد مـی     کاربردهـاي تعیین سرانه سـفر یکـی دیگـر از    

 و نمـودار  3613-38در جـدول شـماره    گانـه  8 يک حـوزه هـا  یـ خمینـی شـهر بـه تفک   فـرد بـراي    هرازاي 
نشــان داده شــده اســت. جــدول فــوق بیــانگر آن اســت کــه متوســط ســرانه ســفر بــراي   3613-14شــماره 

ــراي کــل شــهر  ادهیــپباشــد و ســرانه ســفر  مــی 1.98کــل شــهر معــادل  در باشــد و ایــن رقــم  مــی 0.66ب
 5اده مربـوط بـه حـوزه    یـ پ ين سـرانه سـفرها  یشـتر یباشـد. ب  یمشابه نسـبتا مناسـب مـ    يسه با شهرهایمقا
شـهر واقـع شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه          يدر بخـش مرکـز   5باشد. حـوزه   یر نفر مه يسفر به ازا 0.83با 

  رسد. یبه نظر م یاده در آنها منطقیپ ي، باال بودن سرانه سفرهايتمرکز خدمات شهر
ــر  ــوده، 1.33میــانگین ســرانه ســفر ســواره براب ــر ب ــرین آن براب ــراي  1.16 کمت و بیشــترین  5حــوزه ب

باشـد. طبـق نمـودار در     یهـر نفـر مـ    يسـفر بـه ازا   1.41بـا   6و حـوزه  سـفر   1.73با  7مربوط به حوزه آن 
کـل سـفرهاي انجـام شـده در طـول      تمام نواحی سرانه سفر سواره از سـرانه سـفر پیـاده بیشـتر مـی باشـد.       

در نظـر گـرفتن سـفرهاي خـارجی بـه هنگـام        خمینـی شـهر بـا   مختلـف در   يحوزه هـا  یک شبانه روز بین
هـزار سـفر بـه صـورت سـواره       296کـه بـیش از    باشـد  مـی  هـزار سـفر   442جامع قریـب بـه   مطالعات طرح 

گانـه را بــه   8 يسـرانه سـفر حــوزه هـا    3613-46 یالــ 3613-39انجـام مـی شـود. ضــمنا جـداول شـماره      
  کند.   یل دهنده ارائه میتشک یک نواحیتفک
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  : سرانه سفر خمینی شهر به تفکیک حوزه3613-38جدول شماره 
 سرانه پیاده سوارهسرانه  سرانه کل حوزه

1 

2  

3 

4 

5  

6 

7 

8  

 میانگین  

  ماخذ: مطالعات مشاور

  
  هیناحک یبه تفک 1: سرانه سفر حوزه  3613- 39جدول شماره 

 سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل ناحیه

1 

2  

3 

4 

 1حوزه 

  ماخذ: مطالعات مشاور

0.0 0

0. 50

1.0 0

1. 50

2 .0 0

2 . 50

1 2 3 4 5 6 7 8 میانگین

1.71

2.00

1.96

2.04

1.99

2.13

2.08 1.84

1.98

1.17

1.26 1.19

1.34 1.16

1.41

1.73

1.33

1.33

0.54

0.74

0.76 0.70

0.83 0.72

0.35

0.52

0.66

سفر
نه 
سرا

حوزه

تغییرات سرانه سفر در حوزه هاي مختلف: 3613-14نمودار شماره 
سرانه کل
سرانه سواره 
سرانه پیاده
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  هیک ناحیبه تفک 2: سرانه سفر حوزه  3613- 40جدول شماره 
 سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل ناحیه

5 

6  

7  

15 

 2حوزه  

  ماخذ: مطالعات مشاور
  هیک ناحیبه تفک 3: سرانه سفر حوزه  3613- 41جدول شماره 

 سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل ناحیه

8 
9 
10 
11 
 3حوزه 

  ماخذ: مطالعات مشاور
  

  هیک ناحیبه تفک 4: سرانه سفر حوزه  3613- 42جدول شماره 
 سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل ناحیه

12 
19 
20  
21 
 4حوزه 

  ماخذ: مطالعات مشاور
  

  هیک ناحیبه تفک  5: سرانه سفر حوزه  3613- 43جدول شماره 
 سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل ناحیه

13 
14  
17  
18 
 5حوزه  

  ماخذ: مطالعات مشاور 
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  هیک ناحیبه تفک  6: سرانه سفر حوزه  3613-44جدول شماره 
 سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل ناحیه

16 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 6حوزه 

  ماخذ: مطالعات مشاور
  
  

  هیک ناحیبه تفک 7: سرانه سفر حوزه  3613-45جدول شماره 
 سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل 7حوزه 

32 
33 
34 
 7حوزه 

  ماخذ: مطالعات مشاور
  
  

  هیک ناحیبه تفک  8: سرانه سفر حوزه  3613- 46جدول شماره 
 سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل 8حوزه 

29  
30 
31 
 8حوزه  

  ماخذ: مطالعات مشاور
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  بررسی انواع حرکات روزانه   -7-5-13-6-3
لــذا  باشــد. یمــهــر حرکــت ترافیکــی داراي مشخصــات خــاص و اثــرات متفــاوت بــر روي شــبکه ارتبــاطی 

هـاي خـانوار بـه شـرح زیـر تقسـیم و اثـرات هـر گـروه جداگانـه توضـیح داده             سفرهاي انجام شـده در پرسشـنامه  
  شده است:  

  
  حوزه هاالف : حرکات داخلی 

و در حــوزه انجــام شــده ایــن رفــت و آمــدها شــامل آندســته از حرکــاتی هســتند کــه در داخــل یــک 
گـردد. بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر آنهـا حرکـت          تحمیـل مـی   حـوزه واقع ترافیک آن بـر شـبکه داخلـی خـود     

ــد و در محاســبات شــبکه    ــر روي شــبکه اصــلی شــهر ندارن ــدانی ب ــر چن ــاده اســت اث هــاي اصــلی شــهر  پی
ــوان از  مــی ــا صــرفنظرکردت میــزان ســهم نســبی تولیــد و جــذب ســفرهاي   3613-47جــدول شــماره . آنه

دهـد کـه بـه طـور میـانگین در حـوزه        جـدول فـوق نشـان مـی    دهـد.   را نشـان مـی   يحـوزه ا داخلی و بـین  
درصــد   31.3شــود و بــیش از  درصــد ســفرهاي تولیــد شــده جــذب همــان حــوزه مــی 51.5مختلــف  يهــا

رونـد. ایـن موضـوع بیـانگر آن اسـت کـه توزیـع خـدمات          اي دیگـر شـهر مـی   هـ  سفرهاي تولید شده به حوزه
  باشد. در شهر نسبتًا مناسب می
درون حـوزه  سـفرهاي   درصـد بیشـترین  داراي  5و  3و  4 يحـوزه هـا  تـوان یافـت کـه      از جدول فـوق مـی  

درصـد   42بـا سـهم کمتـر از     8و  7حـوزه   متعلـق بـه    اي درون حـوزه سـفرهاي   درصـد  کمتـرین می باشـند.   يا
تـا  مرکـزي شـهر    يحـوزه هـا  باشد. اعـداد فـوق بیـانگر آن اسـت کـه امکانـات و خـدمات عمـومی در داخـل           می

بـا کمبـود    8و  7  يحـوزه هـا  باشـد ولـی    دیگـر نمـی   يحـوزه هـا  حد زیادي تـأمین بـوده و نیـازي بـه سـفر بـه       
  .  می باشندخدمات عمومی مواجه 

  
  مختلف   يحوزه هاب : حرکات بین 

اصـلی  هـاي   دسـته از حرکـاتی اسـت کـه سـبب ایجـاد بـار اصـلی در شـبکه          شامل آن این نوع حرکت
شـود. ایـن    در طـول شـبانه روز انجـام مـی     گانـه  8 يحـوزه هـا  معابر شهر شده و سفرهایی هستند که بـین  

ــوع ســفرها  ــم  درصــد از کــل ســفرهاي  خمینــی شــهررا تشــکیل مــی  31.3ن ــایینیدهــد کــه رق  نســبتا پ
  باشد.  می

  
  ج : حرکات بین مناطق داخلی و خارجی 

هــا شــامل آندســته از رفــت و آمــدهایی هســتند کــه مبــدا یــا مقصــدآن در داخــل   ایــن نــوع حرکــت
باشــد.  درصــد کــل ســفرهاي انجــام شــده در طــول شــبانه روز مــی  17.16شــهر بــوده و درصــد آن حــدود 
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گر تعامـل بـاالي ایـن شـهر     درصد سفرهاي خارجی در خمینـی شـهر نسـبتا بـاال بـوده و ایـن موضـوع بیـان        
هــاي  الزم بــه یــادآوري اســت کــه بــر اســاس نتــایج حاصــل از پرسشــنامهبــا اصــفهان و اطــراف مــی باشــد.

در ذب ســفر اخــانوار امکــان بــرآورد ســفرهاي خــارجی کــه مبــدا آن خــارج از شــهر و مقصــد آن نقــاط جــ 
  . باشد وجود ندارد میشهر 

  
  مختلف يتجزیه و تحلیل تولید و جذب سفر حوزه ها -8-5-13-6-3

گانــه خمینــی شــهر در جــدول شــماره   8 يتعــداد ســفرهاي تولیــد شــده و جــذب شــده حــوزه هــا 
ــه حــوزه    48-3613 ــانگر آنســت ک ــوق بی ــه ترت 4و  3نشــان داده شــده اســت. جــدول ف ــب ــا ی و  20.5ب ب

بـا بـیش از    5نظـر جـذب سـفرها نیـز حـوزه      باشـند. از   درصد باالترین رقـم تولیـد سـفرها را دارا مـی     16.5
  هاي بعدي قرار دارند.  درصد در رتبه 13با حدود   4و   3درصد در ردیف اول و حوزه  18

ــین    یکــی از مهمتــرین بخــش ــادل ســفر ب ــین تب ــاهــاي مطالعــات حمــل و نقــل شــهري تعی  يحــوزه ه
انکنش فضـایی بـین   یـ متـوان بـه    شـهري مـی  هـاي    ناحیـه بـا مطالعـه توزیـع سـفرها بـین       .مختلف ترافیکی است

در ضـمن بـا اسـتفاده     .اقـدام کـرد  اي  حـوزه بینـی رفـت و آمـدهاي بـین      سـازي بـه پـیش    آنها پرداخت و با مـدل 
تـوان بـا سـاماندهی توزیـع و اسـتقرار کاربریهـا از فشـار ترافیکـی ناشـی از تمایـل سـفرها بـه              ازمطالعات فوق مـی 

  خاص در شبکه معابر کاست.  هاي  حوزه
هـاي جدیـد    هـا و تـراکم   تـوان پیشـنهادهاي اسـتقرار کـاربري     الصه با مطالعه توزیـع سـفر مـی   بطور خ

ــراکم     ــاربري و ت ــاس ک ــر اس ــرعکس ب ــا ب ــرد و ی ــبکه تنظــیم ک ــت ش ــه تناســب ظرفی ــود و  را ب ــاي موج ه
ــداثپیشــنهادي ــابر را   ، اح ــبکه مع ــریض ش ــا تع ــیشی ــی پ ــود.  بین ــداد ســفرهاي  3613-49جــدول نم تع

دهـد کـه ایـن جـدول بـه مـاتریس تولیـد و         را نشـان مـی    jو جـذب شـده بـه ناحیـه     i تولید شده از ناحیـه 
  جذب سفر معروف است.

باشـد. ایـن روش بطـور     یکی از روشهاي نمـایش تبـادل سـفر اسـتفاده از خطـوط تمایـل حرکـت مـی        
دیگـر بـا یـک    حـوزه  بـه  حـوزه  ترافیکـی را از مرکـز هـر    هـاي   حـوزه شماتیک تعداد سـفرهاي موجـود بـین    

 نمایـد. خطـوط تمایـل حرکـت صـرفاً      به ضـخامت مشـخص و بـه میـزان تقاضـاي موجـود متصـل مـی        خط 
و ایــن خطــوط بــدون توجــه بــه  حــوزه هــا بــودهمشــخص کننــده تقاضــاي ســفر در شــرایط موجــود بــین 

گـردد. بـراي انجـام ایـن کـار پـس از تهیـه مـاتریس تولیـد           شبکه معابر موجود و یا پیشـنهادي ترسـیم مـی   
شـوند   بصـورت رفـت و برگشـت بـا یکـدیگر جمـع مـی        حـوزه د، تقاضـاي سـفر بـین دو    و جذب سفر موجـو 

  شود.   مقدار بدست آمده بعنوان میزان تقاضاي کل موجود بین دو منطقه محسوب می
ــین   3613-50جــدول شــماره  دهــد.خطوط تمایــل  را نشــان مــیحــوزه هــا مــاتریس تبــادل ســفر ب

  نشان داده شده است. 3613-8ه حرکت سفرهاي درون شهري خمینی شهردر نقشه شمار
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  و خارجی خمینی شهر ي: سهم نسبی تولید و جذب سفرهاي داخلی و بین حوزه ا3613- 47جدول شماره 
 کل 8 7 6 5 4 3 2 1 هیشماره ناح

 ه ايیتعداد سفرهاي درون ناح      
 اي هیسفرهاي تولید شده بین ناح   
  سفرهاي تولید شده خارجی   
 ه ايیدرصد سفر هاي درون ناح

 ه ايیدرصد سفر تولید شده بین ناح
 درصد سفرهاي تولید شده خارجی 

 ه هاینسبت سفر داخلی به سفر تولید شده بین ناح 
  ماخذ: مطالعات مشاور

  خمینی شهر يتولید و جذب  حوزه ها: تعداد و درصد سفرهاي 3613- 48جدول شماره 
 8 7 6 5 4 3 2 1 هیشماره ناح

 تعداد سفرهاي تولید شده   
 تعداد سفرهاي جذب شده 
 درصد سفرهاي تولید شده  
 درصد سفرهاي جذب شده   

 نسبت جذب شده به تولید شده
  ماخذ: مطالعات مشاور

  حوزه هاو جذب شده  لیدتعداد سفرهاي تو :3613- 49جدول شماره 

 کل سفرهاي تولید شده خارجی 8 7 6 5 4 3 2 1 جذب تولید

1 25069 3413 525 3281 7219 3544 656 919 7481 52106 

2 1788 24022 559 2793 9274 782 2011 1341 6816 49386 

3 179 894 50942 2681 4469 0 1787 1072 26097 88121 

4 478 797 1116 43364 11000 2073 957 1435 10044 71263 

5 1446 3344 904 2169 18440 3073 814 723 3435 34348 

6 580 3063 580 1242 13247 33449 3560 2484 7369 65573 

7 363 1180 454 454 10347 1634 13161 2632 7715 37939 

8 945 591 591 1300 4491 4491 1300 13472 4963 32144 

 430879 73919 24078 24246 49045 78486 57284 55670 37304 30848 کل سفرهاي جذب شده

  ماخذ: مطالعات مشاور
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حوزه هان یس تبادل سفر بیماتر :3613- 50دول شماره ج  

 خارجی 8 7 6 5 4 3 2 1 جذب تولید

1 25069 0 0 0 0 0 0 0 7481 

2 5200 24022 0 0 0 0 0 0 6816 

3 704 1452 50942 0 0 0 0 0 26097 

4 3760 3590 3797 43364 0 0 0 0 10044 

5 8665 12618 5372 13170 18440 0 0 0 3435 

6 4123 3845 580 3314 16320 33449 0 0 7369 

7 1019 3191 2241 1410 11160 5194 13161 0 7715 

8 1864 1932 1663 2735 5214 6975 3932 13472 4963 

  
  تجزیه و تحلیل پارکینگ  -6-13-6-3

شـود کـه سـفر آن داراي ابتـدا و پایـان اسـت. در        جابجایی در شـهر توسـط وسـایل نقلیـه انجـام مـی      
بینــی فضــاي پارکینــگ از  راین پــیش. بنــابنمایــد پایــان وســیله نقلیــه از پارکینــگ حرکــت مــی هــر ابتــدا و

فضـاي پارکینـگ مـورد نیـاز در هـر منطقـه مطالعـاتی تـابع تعـداد سـفر و            اصول اولیه طراحی است. تعـداد 
آیــد. اگرفضــاي  از مطالعــات مبــدا و مقصــد بدســت مــی مــدت زمــان توقــف وســیله نقلیــه اســت کــه خــود

ــتفاده      ــابر اس ــراي توقــف از ســطح شــبکه مع ــا ب ــه نشــود خودروه ــافی در شــهر در نظــر گرفت ــگ ک پارکین
ــی ــنمای م ــت  ن ــبکه کاس ــد ش ــطح مفی ــه از س ــاد     هد و در نتیج ــت، ایج ــدي حرک ــث کن ــد و باع ــد ش خواه

راین بنـاب قـت، انـرژي وغیـره خواهـد گردیـد.      ها، افزایش تصادف، آلـودگی محـیط زیسـت، اتـالف و     راهبندان
هـاي داراي   در بافـت پـر و مراکـز شـهري و نیـز هسـته       نقش پارکینـگ در افـزایش کـارآیی شـبکه خصوصـاً     

پارکینــگ در مفهـوم توقفگــاه وســائط نقلیـه در شــهرها بــه دو    .فعالیـت غیــر مســکونی داراي اهمیـت اســت  
  گردد: شکل مالحظه می

  پارکینگ عمومی   - 
  پارکینگ وسائط نقلیه خاص  -2 - 

پارکینــگ عمــومی بیشــتر مــورد اســتفاده صــاحبان وســائط نقلیــه شخصــی در مراجعــات روزمــره بــه  
گیـرد. پارکینـگ وسـائط نقلیـه خـاص نیـز بـه منظـور اسـتفاده           هاي شهري براي امور روزانه قـرار مـی   هسته

شــهري و روســتایی اســت بــدین هــاي بــین  هــا و اتوبــوس بــوس اي همچــون کامیونهــا، مینــی وســائط نقلیــه
یابنــد و  هــاي شــهري اســتقرار مــی هــاي نــوع اول در مراکــز شــهري و یــا در کلیــه هســته ترتیــب پارکینــگ

هــاي نــوع دوم بــه دلیــل  شــوند. پارکینــگ هــاي نــوع دوم اغلــب در مبــادي شــهرها مســتقر مــی  پارکینــگ
  شوند. و گاراژها، در آنها ادغام می هاانهیپاماهیت مشترکانشان با 
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  شهر: حرکت سفرهاي درون شهري خمینی3613-8نقشه شماره 
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دهــد. ایــن  یشــهر را نشــان مـ  ینـ یخم یعمــوم ينـگ هــا یت پارکیــموقع 3613-51جـدول شــماره  
متــر مربــع مســاحت مــی باشــند، اغلــب در بــر خیابــان هــاي اصــلی  5800پارکینــگ هــا کــه داراي حــدود 

شهر قرار گرفته اند. موقعیت مکانی ایـن پارکینـگ هـا مناسـب بـوده امـا مسـاحت آنهـا کـافی نمـی باشـد.            
اصــل از الزم بــه ذکــر اســت در برخــی نقــاط در خیابــان هــاي تعریضــی بافــت هــاي مســکونی، فضــاهاي ح

  عقب نشینی هاي انجام شده به عنوان پارکینگ حاشیه اي موقت مورد استفاده قرار می گیرد.
  

  : موقعیت پارکینگ هاي عمومی خمینی شهر3613- 51جدول شماره 
  تیموقع  نام  فیرد
  گاردر يده به جوی، نرسیشمال ینیابان امام خمیخ  گاردر  1
  یابان بوعلیخ  یبوعل  2
  عصر یابان ولیخ  دوشنبه بازار  3
  یشمال یعتیابان شریخ  یصلوات  4
  یجنوب یعتیابان شریخ  پنج شنبه بازار  5

  کاربري اراضی و ضریب هم ارزي - 6-3- 13- 7
هــاي عمــده در میــزان جــذب و تولیــد ترافیــک اســت. نــوع خــدمات و  کـاربري اراضــی یکــی از عامــل 

مطالعــات انجــام شــده در شــهرهاي یکســان نیســت. بــا توجــه بــه هــا  دهــی همــۀ کــاربريمیــزان ســرویس 
د. نشـو  سفرهاي مربوط به اشـتغال و آمـوزش درصـد بـاالیی از کـل سـفرهاي روزانـه را شـامل مـی         ، مختلف

ــرون شــهري    ــاي شــهري و ب ــه ه ــز صــنعتی و پایان ــاي روز، مراک ــز تجــاري، بازاره ــز تفریحــی ،مراک  و مراک
ــد. بعضــی از ا   ــواع کــاربريادارات در میــزان جــذب ســفر نقــش هــاي متفــاوتی دارن هــاي خــدماتی شــهر  ن

بنـابراین انتخـاب ضـریب مناسـب بـراي هماهنـگ        .گیرنـد  بیشتر از سـایر خـدمات مـورد اسـتفاده قـرار مـی      
 يکــاربر میـزان جـذب سـفر    کـه بتوانـد   یتعیـین ضـریب   ي. بـرا کـردن سـطوح فعـالیتی مختلـف الزم اسـت     

توسـط گـروه ترافیـک     یقیقـات تح هـر متـر مربـع مسـاحت زمـین محاسـبه نمایـد،        يمختلـف را بـه ازا   يها
کــه تحــت  ضــرایبیکشــور انجــام و  مختلــف در شــهرهاي و مقصــد ءمطالعــات مبــدامشــاور بــا اســتفاده از 

ــاربري ضــریب هــم ارزيعنــوان  ــد، ک ــده شــده ان ــراي  نامی ــزان جــذب ســفر ب ــواع مختلــف  محاســبه می ان
  .ها انتخاب شده است کاربري
شـود و   یبره مـ یوضـع موجـود کـال    مقصـد در -مبـدا  بـر اسـاس مطالعـات    يهـر شـهر   يب براین ضریا

میــزان جــذب ســفر بــراي نــواحی  ،هـاي پیشــنهادي  کــاربريمســاحت بـا اســتفاده از ضــریب جــذب ســفر و  
، ضـریب هـم ارزي کـاربري در جـذب سـفر       3613-52خواهـد شـد. جـدول شـماره     مختلف قابل محاسـبه  
  هاي طرح جامع را نشان می دهد. براي هر یک از کاربري
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  موجود در شهر  يانواع کاربریها جذب سفرضریب : 3613- 52 ل شمارهجدو
 يکاربر ضریب هم ارزي يکاربر ضریب هم ارزي يکاربر ضریب هم ارزي

   تجهیزات شهري  فضاي سبز    مسکونی

   تاسیسات شهري  پارك  تجاري

  پایانه    باغات  پیش دبستانی

  پارکینگ  ورزشی سر پوشیده  دبستان

  انبار  ورزشی روباز  راهنمایی

    دامداري  مذهبی  دبیرستان

    مزارع کشاورزي  فرهنگی  فنی حرفه اي و هنرستان

    درحال ساخت  درمانی  آموزش عالی

  تاریخی  بهداشتی  سایر آموزشی


 -تفریحی

 گردشگري
   صنایع کارگاهی  اداري و انتظامی

  مطالعات مشاورماخذ: 
  

بــراي محاســبه میــزان جــذب ســفر توســط هــر یــک از انــواع کــاربري هــا، مســاحت هــر کــاربري در  
ضــریب مربــوط ضــرب و مجمــوع حاصلضــرب مســاحت کــاربري هــاي مختلــف در ضــریب مربوطــه در هــر  
ــا فعالیــت ترافیکــی آن ناحیــه را نشــان مــی دهــد. مســاحت کــاربري هــاي     ــزان جــذب ســفر ی ــه می ناحی

ــا اســتفاده از سیســتم تاثیرگــذار در جــذب ســفر در هــ -53جــدول شــماره محاســبه و در  GISر ناحیــه ب
ــودار  3613 ــی    3613-15و نم ــت ترافیک ــزان شــدت فعالی ــین می ــراي تعی ــده اســت. ب ــزان  آورده ش ــا می ی

تقسـیم  ناحیـه  هـر   کـل  بدسـت آمـده را بـر مسـاحت     جـذب سـفر   ،هـر ناحیـه   جذب سفر در واحـد سـطح  
  ده شده است.نشان دا 3613-53نموده که در جدول شماره 

 64جـذب بـیش   بـا   6حـوزه  تـوان نتیجـه گرفـت کـه      مـی  3613-15و نمـودار شـماره    فوقاز جدول 
هــزار ســفر در طــول روز داراي بیشــترین میــزان جــذب ســفر  50بــا جــذب بــیش از  1هــزار ســفر و حــوزه 

باشند. اما با توجـه بـه متفـاوت بـودن مسـاحت حـوزه هـا، مقایسـه میـزان جـذب سـفر            شهر می ینیدر خم
در یک روز صحیح نمـی باشـد. بـراي صـحت و درسـتی مقایسـه بـین نـواحی از معیـار شـدت جـذب سـفر             
که همان میزان جذب سفر به ازاي هـر متـر مربـع اسـت، اسـتفاده شـده اسـت. بررسـی شـدت جـذب سـفر            

سـفر بـه ازاي هـر مترمربـع      0.042در مرکـز شـهر بـا جـذب       5کـه حـوزه   در واحد سطح نشان مـی دهـد   
در  0.026نیــز بــا شــدت جــذب بــاالي   8مســاحت داراي بیشــترین شــدت جــذب ســفر مــی باشــد. حــوزه 

  داراي کمترین جذب سفر می باشند.  0.013با شدت جذب   7رتبه بعدي قرار گرفته است. حوزه 
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  گانه 8حوزه هاي  : میزان جذب سفر3613- 53جدول شماره 

 هیناح
 سطح موجود
 (مترمربع)

جذب زان یم
 سفر

جذب سفر در واحد 
 سطح

1   
2  
3  
4 
5  
6  
7 
8 

 میانگین 
  ماخذ: مطالعات مشاور

  

  
  

 
   

0.018 0.021
0.016 0.017

0.042

0.02 3

0.013

0.02 8

0.021

0.0 0 0
0.0 05
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.045

1 2 3 4 5 6 7 8 میانگین

سفر
ب 
جذ

حوزه

گانه  خمینی شهر 8میزان  جذب سفر حوزه هاي :3613-15نمودار شماره 
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  بررسی میزان تحقق پذیري شبکه معابر -13-6-3- 8
هــا از لحــاظ  ، شــبکهشــهر ینــیخمبــراي تجزیــه و تحلیــل میــزان تحقــق پــذیري شــبکه معــابر شــهر 

  اند:  نوع اجرا به سه دسته زیر تقسیم بندي شده
  معابر اجرا شده طرح تفصیلی -الف 
  معابر تعریضی (در حال تعریض)  -ب 
  معابر اجرا نشده طرح تفصیلی -ج 

ــماره   ــه ش ــبکه   3613-9نقش ــذیري ش ــق پ ــزان تحق ــی در     می ــورت کل ــیلی را بص ــرح تفص ــاي ط ه
ــیخم ــهر  ین ــیش ــان م ــودار شــماره   نش ــد. نم ــرح    3613-16ده ــرا شــده ط ــابر اج ــک از مع ــر ی درصــد ه

و تعریضی خیابانهـاي اصـلی را بـر اسـاس سـطح معـابر نسـبت بـه سـطح کـل شـبکه و             تفصیلی، اجرا نشده
 تـوان یافـت   بـا نگـاهی بـه نمـودار فـوق مـی      . دهـد  مـی نشـان  شهر  ینیخمطول معابر به طول کل شبکه در 

هـاي   شـهر کـه اکثـر آنهـا جـزء شـبکه       طـرح تفصـیلی مصـوب    درصـد از سـطح شـبکه معـابر     60که حدود 
درصـد کـل شـبکه     34اجـرا نشـده و    رصـد از شـبکه معـابر   د 6ود اجـرا شـده و حـد    ،باشـند  اصلی شهر مـی 

اگــر بخــواهیم درصــد تحقــق پــذیري شــبکه را از لحــاظ طــول مــورد   در حــال تعــریض مــی باشــند.معــابر 
ــماره    ــودار ش ــابق نم ــیم مط ــرار ده ــی ق ــدود  3613-16بررس ــد آن 51.6ح ــامًال درص ــده و   ک ــرا ش  6 اج

دهــد کــه  نشــان مــی 3613-9باشــد. نقشــه شــماره  رصــد تعریضــی مــید 42حــدود  درصــد اجــرا نشــده و
بخش عمده شـبکه هـاي اجـرا شـده مربـوط بـه بافـت هـاي مـنظم در شـمال غربـی شـهر و بخـش اعظـم               

  شبکه هاي اجرا نشده مربوط به شبکه هاي پیشنهادي در شرق شهر (محله جوي آباد) می باشد.
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هاي طرح تفصیلیشبکهپذیري : میزان تحقق3613- 9نقشه شماره 
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  گناهاي موجود در نظام آمد و شد شهري نو ت مشکالتبررسی  -9-13-6-3
و تنگناهـاي موجـود    شـهر مشـکالت   ینـ یخمهـاي ارتبـاطی موجـود     با توجه به سـاختار کلـی شـبکه   

  توان به شرح زیر خالصه نمود:  کلی نظام آمد و شد شهري را می
وضـع موجـود داراي تـراکم ترافیـک هسـتند. برخـی از       ي مرکـزي کـه در   خیابانهـا  اکثـر عرض کم  •

-1ر شــماره یعصــر و ... . تصــو ینا، ولــیســ ی، بــوعلینــیابــان امــام خمیایــن معــابر عبارتنــد از: خ
 دهد. یرا نشان م ینیابان امام خمیعرض کم خ 3613

  
  شهر يمرکز يابان های: عرض کم خ3613- 1ر شماره یتصو

  
 

ر شــماره یکــه در تصــو خــدماتی و اداري در محــدوده مرکــزي شــهر  -تمرکــز فعالیتهــاي تجــاري •
  نشان داده شده است. 2-3613

  
   



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

 مهندسان مشاور نقش محیط     

  در مرکز شهر یو خدمات يتجار يت های: تمرکز فعال3613- 2ر شماره یتصو

 
 عدم طراحی صحیح تقاطعها و میادین با تأمین مسیرهاي جداگانه گردش به راست. •

ــه داراي مشــکل   ــایی ک ــاطع ه ــی باشــند در تصــاو برخــی از تق ــا  3613-3ر شــماره یترافیکــی م -6ت
  نشان داده شده است.  3613

  ن)یدان امام حسی: عدم طراحی صحیح تقاطعها و میادین (م3613- 3ر شماره یتصو

  



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

 مهندسان مشاور نقش محیط     

  نا)یس یو بوعل یعتیابان دکتر شری: عدم طراحی صحیح تقاطعها و میادین (تقاطع خ3613- 4ر شماره یتصو

  
  

  : عدم طراحی صحیح تقاطعها و میادین 3613- 5ر شماره یتصو
  )یاصفهان ید اشرفیو شه يزیابان شمس تبری(تقاطع خ
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  ده)ید فهمیر و شهیرکبی: عدم طراحی صحیح تقاطعها و میادین (تقاطع بلوار ام3613- 6ر شماره یتصو

  

هــاي دور  محــلهــا و محــل مناســب و ایمــن در  نبــود بانــد مخصــوص گــردش بــه چــپ در تقــاطع •
 زدن.

  .عدم رعایت سلسله مراتب شبکه شهري و کوتاه بودن فاصله بین تقاطعها •
ق عـدم  یاز مصـاد  یکـ ینبود معابر جمع و پخش کننـده بـا عـرض مناسـب در بافـت قـدیم بـه عنـوان         

ت سلســله یوضــع 3613-7ر شــماره ید. تصــویــآ یبــه شــمار مــ یت سلســله مراتــب در شــبکه ارتبــاطیــرعا
نا نشـان  یسـ  یتـا بـوعل   یید رجـا یشـه  يابـان هـا  یرا در بافـت حدفاصـل خ   یشبکه ارتباط يمراتب عملکرد

ابـان جمـع و   یک خیـ رسـد تنهـا    یمتـر مـ   1800فوق الذکر کـه فاصـله آنهـا بـه      يابان هاین خیدهد. ب یم
درجــه دو  یانیما بــه معــابر شــریمســتق یر معــابر محلــی) وجــود دارد و ســايابــان هــادیپخــش کننــده (خ

 یشـود. طبـق بررسـ    یر مشـاهده مـ  یـ رکبین موضـوع در بلـوار ام  یـ گـر ا یگردنـد. نمونـه د   یمرتبط مـ  یاصل
شـود کـه اتصـال معـابر      یشـهر محسـوب مـ    ين محـور دروازه ا یر مهـم تـر  یـ رکبیانجـام شـده بلـوار ام    يها

اتصـال   3613-8ر شـماره  یگـردد. تصـو   یآن مـ  یمنـ یت، سـرعت و ا یـ متعدد بـه باعـث کـاهش ظرف    یمحل
  دهد.  یر را نشان میرکبیبه بلوار اممتعدد  یمعابر محل
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  شهر يدر بافت مرکز یت سلسله مراتب شبکه ارتباطی: عدم رعا3613- 7ر شماره یتصو

  
  شهر یدر محور خروج یت سلسله مراتب شبکه ارتباطی: عدم رعا3613- 28ر شماره یتصو
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  عدم ایمنی کافی براي عابرین در تقاطعها •
  عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان وعابرین پیاده •
ــا بوســیله کســبه و بســاط داران و انحــراف حرکــت     • ــاده و اشــغال آنه ــابر پی ــرض مع محــدودیت ع

 .عابران پیاده به مسیرهاي سواره رو

  هاي پیاده و سواره در اکثر معابر محلی یا جمع کننده و پخش کننده نبودن مسیرمجزا  •
در خــارج از خــط عبــور کــه بــه اشــغال خطــوط  بــوس و اتوبــوس  و مینــینبــود ایســتگاه تاکســی  •

  محدود عبور در پیاده و سوار کردن مسافر بویژه در نواحی مرکزي شهر
 يدرون شهر يانه مسافربریکمبود پا •

 یران یعمل کردن خطوط تاکس یعدم چرخش •

و حجـم   يبـاس (بـه لحـاظ اقتصـاد     ینـ یماننـد م  ین اتوبـوس و تاکسـ  یمـاب  يسـتم هـا  یاز به سین •
 معابر جهت تردد اتوبوس) یمسافران و کم عرض بودن برخ

 يه اینگ حاشیبعنوان پارک ینبود پارکینگ عمومی واستفاده نامناسب از معابر اصل •

  نیه سنگیل نقلینگ وساینبود پارک •
ــموقع • ــاربر ی ــات ب ــب موسس ــا يت نامناس ــور وس ــل نقلیو عب ــنگی ــهریه س ــابر درون ش و  ين از مع

 تخریب روسازي و زیرسازي راه توسط آنها

  ها کیفیت نامناسب روسازي بعضی از گذرگاه •
 هاي ورودي شهر عدم وجود تابلوهاي هدایت ترافیکی مناسب در سطح شهر و در قسمت •

 


